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CNT এবিং SPT আইদের জেলবদরোধী  িংদ োজদের লবদরোধীতো করুে 

২০১৭  োদির ৩০-এ জুিোই মহোে হুি আদদোিেদক স্মরণ 

করোর  োদে  োদে বোিংিো, ঝোড়খন্ড, আ োম, এবিং উলড়ষ্যোর 

আল্বো ী জেেণ প্রলতবোদ্  োলমি হদেলিদিে ঝোড়খন্ড 

 রকোদরর লবরুদে। কোরণ – ছিোদ োেোেপুর ছ েযোন্সী অ্যোক্ট 

(CNT) এবিং  োন্থোি পরেণো অ্যোক্ট (SPT)-এর  িংদ োজদের 

বযোপোদর এক ো লবি-প্রস্তোব ছপশ করো হদেদি, এবিং ছ  ব 

 িংদ োজদের কেো ভোবো হদেদি তো আ দি আল্বো ীদ্র ঘর 

আর কৃলষ্জলমর উপর তোদ্র লেদজদ্র ছ  ুকু অ্লধকোর আর 

বোলক রদেদি ছ  ুকুদকও ছকদড় ছেওেোর ষ্ড় ন্ত্র। 

এই CNT এবিং SPT আইে মোরফৎ কৃলষ্জলম, গ্রোম 

 ম্প্র্োদের জলম, আর জঙ্গিজলমর উপর আল্বো ীদ্র লকিু 

বযলিেত আর  ম্প্র্োেেত অ্লধকোর ছ্ওেো হদেলিি, ফদি 

লকিু  ুলবধো তোরো ছপদেলিি।  োদত আল্বো ীর জলম আল্বো ী 

েে এমে ছিোকজদের দ্বোরো লকদে ছেওেো বো তোদ্র কোদি 

লবলির বযোপোদর এক ো লেেন্ত্রণ আেো  োে। এই আইেদুদ োর 

মোধযদম প্রেমবোদরর জেয আল্বো ীদ্র লেজস্ব  ম্প্র্োেেত 

অ্লধকোদরর পোশোপোলশ পরম্পরোেত আর প্রেোেত অ্লধকোরদক 

 রকোর মোেযতো ল্দত বোধয হদেলিি। লতিকো মোলঝ ছেদক শুরু 

কদর ল ধু কোেহুদ্র পলরচোলিত িড়োই লিটিশদ্র বোধয 

কদরলিি এই আইেদুদ ো প্রণেে করদত। 

বতে মোে লবদজলপ  রকোর CNT আইদে েতুে লতেদ  ধোরো 

 িংদ োজে কদরদি আর এক ো ধোরোর এক ো অ্িংশদক বো্ 

ল্দেদি। SPT আইদে  ুি হদেদি এক ো ধোরো। কৃলষ্জলমদক 

কৃলষ্ িোড়োও অ্েযেয কোদজ  োদত বযবহোর করো  োে এবিং ছ  

বযোপোদর  োদত  রকোর  হদজ েতুে আইে প্রণেে করদত 

পোদর ছ  কোরদণই এই  িংদ োজে করো হদেদি। SPT আইদের 

এক ো ধোরোে ছ খোদে আল্বো ী জলমর হস্তোন্তদরর ব্দি 

ক্ষলতপূরদণর কেো বিো হদেলিি ছ  োদক বো্ ছ্ওেো হদেদি। 

এই লবষ্দে প্রোিে আমিো  ুখদ্ও ভেত বিদিে ছ  এরকম 

৬৪,০০০- ো মোমিো এখেও চিদি ছ খোদে ঝোড়খদন্ডর 

আল্বো ীদ্র ক্ষলতপূরণ পোওেোর কেো, এবিং SPT আইদের 

৭১(A) ধোরো ো বোলতি করদি আল্বো ীদ্র ক্ষলতপূরদণর এই 

্োলবগুদিো  মূ্পণে অ্দকদজো হদে  োদব। রোাঁ লচ হোইদকোদ ে র এক 

জনেক উলকি রশলম কোত্তোেে, ল লে জলমর অ্লধকোর রক্ষোর 

মোমিো িদড়ে, বদিদিে – “এই  িংদ োজে একল্দক ছ মে 

জলম অ্লধগ্রহদণর জেয ্রজো খুদি ল্দেদি ছ রম অ্েযল্দক 

আল্বো ীদ্র জলমর অ্লধকোরদক খবে কদরদি”। 

২০০৪-২০০৫  োদির গ্রোদমোন্নেে মন্ত্রদকর বোলষ্েক লরদপো ে  

অ্েু োেী ছ্দশ জলম অ্লধগ্রহদণর বযোপোদর ঝোড়খন্ড রদেদি 

শীষ্েস্থোদে। এখোদে ছমো  ৮৬,২৯১- ো জলম অ্লধগ্রহদণর ঘ েো 

আদি, এবিং অ্লধেৃহীত জলমর ছমো  পলরমোণ ১০,৪৮,৯৩ একর। 

১৯৪৭  োি ছেদক ১৯৯০  োি প েন্ত বোাঁ ধ, লশল্পোেে ইতযোল্ 

‘উন্নেে’-মূিক ছপ্রোদজদক্টর কোরদণ ছমো  ২৬ িোখ জেেণদক 

ঝোড়খন্ড ছেদক লবস্থোলপত হদত হদেদি,  োদ্র অ্লধকোিংশই 

আল্বো ী জেেণ। ১৯৪৭  োি ছেদক শুরু কদর এখে অ্বলধ 

প্রোে ২২,০০,০০০ একর আল্বো ী জলম হোতিোড়ো হদেদি। এই 

পলর িংখযোে স্পষ্টই প্রমোণ কদর ছ  ্লরদ্র আল্বো ীদ্র স্বোেে 

রক্ষোদেে CNT আইে এদকবোদর বযেে। 

েণ-আদদোিদের চোদপ পদড় শো কদেণী ছ  ব  ুদ োে ুলবধো 

আর অ্লধকোর ল্দত বোধয হদেদি তোর  বই পরবতীকোদি 

শো কদেণী  বে্ ো িঙ্ঘে কদর এদ দি। এিোড়ো, পঞ্চোদেত 

অ্যোক্ট (PESA) গ্রোম ভো আর পঞ্চোদেদতর অ্লধকোর  ুলেলিত 

কদর,  োদত জলম- িংিোন্ত বযোপোদর আল্বো ীরো লেদজরোই 

ল েোন্ত লেদত পোদর। এতল্ে এই ব ল েোন্ত লিি গ্রোদমর 

 োমন্ততোলন্ত্রক শো কদেণীর লেেন্ত্রদণ, ফদি অ্লধকোিংশ ছক্ষদেই 

জেেদণর প্রকৃত ইচ্ছো প্রলতফলিত হতেো।
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আমোদ্র কৃষ্দকরো এত পীলড়ত ছকে ? 

কৃষ্দকরো ছ  কঠিে দুরবস্থোর মদধয ল্দে  োদচ্ছ, লবদশষ্ত 

লবেত ২৫ বির ধদর, তোর প্রমোণ হি ছ্দশর লবলভন্ন প্রোদন্ত 

কৃষ্কদ্র  োম্প্রলতক আদদোিেগুদিো। েযোশেোি িোইম 

ছরকিে  বুযদরো অ্েু োেী ১৯৯৫ ছেদক শুরু কদর ২০১৪  োি 

অ্বলধ লহ োব অ্েু োেী আত্মহতযো করো কৃষ্কদ্র  িংখযো ৩ িোখ 

িোলড়দে লেদেদি। ২০১৩, ২০১৪, আর ২০১৫  োদির ছক্ষদে 

এই আত্মহতযোর  িংখযো  েোিদম ১১৭৭২, ১২৩৬০, আর 

১২৬০২, অ্েেোৎ প্রলত ৪০ লমলেদ  প্রোে ১- ো কদর আত্মহতযো। 

 ল্ও, ঋণমকুব আর লমলেমোম  োদপো ে  প্রোই  (MSP) বৃলে 

লকিুজদের কোদি স্বলস্ত আেদিও  তল্ে েো এই  ম যোর মূি 

কোরণগুদিো প েোদিোচেো করো হদচ্ছ ততল্ে এই দুরবস্থোর 

লবরো  ছকোেও পলরবতে ে  ম্ভবপর েে। 

অ্েেনেলতক উ্োরীকরণ, ছব রকোরীকরণ, এবিং লবশ্বোেে 

মোরফৎ বোজোদরর এক ো অ্ন্ধলবশ্বো  ততরী হদেদি। ছ খোদে 

ভতুে লক বোলতি করো এবিং কৃলষ্বযব োর  োদে  ুি বৃহৎ 

ছকোম্পোেীগুদিোর দ্বোরো কৃলষ্জোত উৎপো্দের মূিয লেধেোরণ করো 

ইতযোল্র ফদি কৃলষ্দত খরচ ছবদড়দি। প েোপ্ত  রকোরী 

 োহোদ যর অ্ভোদব এবিং পুাঁলজর অ্ভোদবর কোরদণ লব্দভে র 

হত্লরদ্র তুদিো চোষ্ীরো প্রলতদ োলেতোে েোমদত বোধয হদেদি 

আদমলরকো  ুিরোদের  রকোরী ভতুে লক পোওেো কৃলষ্বযব োর 

 োদে  ুি ছকোম্পোেীগুদিোর  োদে। 

কৃলষ্খোদত বরোদ্দ অ্দেের অ্পচে হি এক ো  ন্ত্রণো্োেক বোস্তব। 

কৃলষ্ আমোেদতর বযোপোদর শীষ্েস্থোেীে আলেেক প্রলতষ্ঠোে 

েযোবোদিে র (NABARD) এদক্ষদে উদেখদ োেয ভূলমকো 

বতে মোে। মহোরোদের জেয ২০১৬-২০১৭  োদি েযোবোদিে র করো 

আমোেদতর পলরকল্পেোে ছমো  পুাঁলজর ৫৩%-ই বরোদ্দ লিি মুেই 

আর তোর আশপোদশর শহরতিীর জেয, ছ খোদে কৃলষ্জলম ছেই 

বিদিই চদি। এদকর পর এক  রকোদরর প্রলত ো অ্েেমন্ত্রীই 

কৃলষ্খোদত বরোদ্দ খরচদক লদ্বগুণ বো লতেগুণ কদর লেদেদিে। 

লকন্তু চোষ্ীদ্র হোদত অ্েে ছপ াঁিোেলে। ২০০৫  োি ছেদক ২০১৩ 

 োি অ্বলধ ২৫০০০  োকোর েীদচ ছ  ঋণবযবস্থোর প্রচিে লিি 

তো এদকবোদরই ছভদে পদড়দি  োর ফিদভোে করদত হদচ্ছ 

ছিোদ ো আর প্রোলন্তক কৃষ্কদ্র, কোরণ এরোই মূিত এই ঋণ 

গ্রহণ করদতে। ছ  ো ছবদড়দি ছ  ো হি ১ ছকোটি  োকোর ছবশী 

পলরমোণ ঋণ্োে। প্রোলতষ্ঠোলেক আলেেক অ্েু্োদের অ্ভোদব 

‘মুি বোজোর’ ছেদক কৃলষ্কোদজ প্রদেোজেীে ভতুে লকহীে 

কোাঁ চোমোি ছকেোর জেয ছিোদ ো চোষ্ীরো বোধয হে মহোজেদ্র 

কোি ছেদক  োকো ধোর করদত। অ্প েোপ্ত MSP, কৃলষ্জোত 

উৎপো্ে  িংগ্রহ করোর বযোপোদর রোজয পলরচোলিত  িংস্থোগুদিোর 

উ্ো ীেতো, ছিোদ ো চোষ্ীদ্র  ীলমত ক্ষমতো ইতযোল্ কোরদণ 

কৃলষ্জোত উৎপো্দের  েোেে ্োমও চোষ্ীরো পোে েো। এর ফদি 

কখেও কখেও মহোজেদ্র কোদি চোষ্ীরো লেদজদ্র জলমর 

অ্লধকোরও খুইদে ছফদিে। পদরর মরশুদম ঐ একই চোষ্ীদক 

ঐ একই মহোজদের কোি ছেদকই ধোর করদত হে আর এই 

একই ঘ েোর পরম্পরো আবলতে ত হদত েোদক, এবিং ছশষ্ প েন্ত 

লবরো  ঋদণর ছবোঝো ছেদক মুলি ছপদত তোরো আত্মহতযোর পে 

ছবদি ছেে। চোদষ্র ভোদিো মরশুদমও চোষ্ীদ্র ছশষ্ অ্বলধ 

েরীদবই পলরণত হদত হে। চোলহ্োর ছেদক ছ োেোদের পলরমোণ 

ছবদড়  োওেোে কৃলষ্জোত উৎপো্দের মূিয বহুিোিংদশ কদম 

 োে। পলরলস্থলতর মোধযদম ভোরতীে চোষ্ীদ্র এমে ো ভোবদত 

বোধয করো হে ছ  কৃলষ্কোজ জীলবকো লহ োদব আর এদকবোদরই 

উপ ুি েে। তোই প্রোেই ছ্খো  োে ছ  কৃলষ্কোজ ছিদড় 

একজে চোষ্ী পলরণত হদেদিে অ্স্থোেী েলমদক এবিং কোজ 

করদিে শহদরর কোরখোেোে বো লেমেোণলশদল্প। 

চোদষ্ খোরোপ ফিদের ক্ষলতপূরদণর জেয  রকোরী েীলতগুদিো 

ধীদর ধীদর লবমো-ছকলিক (কদপেোদর দ্র ছ বোে রত) হদে 

উঠদি। এই প্রলিেোদত ছ  চোষ্ী খোরোপ ফিদের ্রুে 

ভীষ্ণভোদব ক্ষলতগ্রস্ত লতলে  রকোদরর তরফ ছেদক ছকোেও 

প্রতযক্ষ  হোেতো পোে েো, এবিং ক্ষলতপূরণ অ্জে ে করো োও 

বোস্তদব প্রোে অ্ ম্ভদবরই  োলমি। ২০১৭  োদি মোদদ  দর 

প্রলতবো্রত ৫ জে কৃষ্কদক হতযো করোর মত জঘেয ঘ েোর 

মদধয ল্দেই ছবোঝো  োে ছ  তেলতক ্োলবদত আদদোিেরত 

কৃষ্কদ্র উপর  রকোর ঠিক লকরকম মদেোভোব ছপোষ্ণ কদর। 

তোই  মোদজ ক্ষমতোর ছ  কোঠোদমো বতে মোে তোর আপো্মস্তক 

পলরবতে ে িোড়ো এই ধরদণর মদেোভোব পলরবতে ে  ম্ভব লকেো ছ  

বযোপোদর আমোদ্র েভীর ভোবেোলচন্তোর প্রদেোজে আদি।
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্োলজে লিিং জ্বিদি ছকে ? 

এ ো  হদজই িক্ষয করো  োে ছ  ছেোখেোিযোদন্ডর আত্মলেেন্ত্রদণর 

্োলবর এক ো ঐলতহোল ক লভলত্ত বতে মোে। ভোরত  রকোরও 

জোদে ছ  আেতদে ্োলজে লিিং-এর ছেদকও ছিোদ ো ল লকদমর 

ছক্ষদে ্োলব ো ছ মে  েোেে লিি ছতমে ছেোখেোিযোদন্ডর 

্োলব োও এদকবোদরই  েোেে। 

্োলজে লিিং-এর ইলতহো  জলড়দে রদেদি ছেপোি, ল লকম, ভূ োে, 

আর লিটিশ ভোরদতর ইলতহোদ র  োদে। উলেশ শতদকর 

প্রেমল্ক প েন্ত ্োলজে লিিং লিি ল লকম রোজদের অ্িংশ লহ োদব। 

ছ ই  মে এই স্থোদের েোম লিি ‘ছ্োদজে -লিিং’  োর অ্েে বজ্র 

ছ্বতোর বো ভূলম। লকিু ছিপচো আর লকরোটি উপজোলতর বো  

লিি ছ খোদে। ১৭৮০  োি ছেদকই ছেপোদির রোজোরো এই 

অ্ঞ্চি ো ্খদির ছচষ্টো চোিোলচ্ছদিে। উলেশ শতদকর শুরুর 

ল্দক ছেপোদির ছ েো লতস্তোর পূবেল্ক ছেদক শুরু কদর তরোই 

অ্ঞ্চি প েন্ত অ্ঞ্চি ো ্খি কদর লেদেলিি। লিটিশরো ছেপোি 

ছ েোদক প্রলতদরোধ করদত ছচষ্টো কদর এবিং ১৮১৪  োদি তোদ্র 

আিমণ কদর। ছেপোলিরো লিটিশদ্র কোদি ছহদর ছেদি ১৮১৫ 

 োদি  ুেোউলি চুলি স্বোক্ষলরত হে। এই চুলি অ্েু োেী ছেপোলি 

ত েযদ্র ্খিীকৃত এিোকোগুদিো তোরো ইস্ট ইলন্ডেো 

ছকোম্পোেীদক ল্দে ল্দত বোধয হে। এই এিোকো ো লিি পলিদম 

ছমলচ ে্ী ছেদক পূদবে লতস্তো ে্ীর মধযবতী এিোকো। ১৮১৭ 

 োদি লিটিশরো ল লকম রোজশো দের  োদে লততোলিেো চুলি 

স্বোক্ষর কদর এবিং এই অ্ঞ্চি ো তোদ্র লফলরদে ছ্ে। ১৮২৮ 

 োদি লিটিশ ইস্ট ইলন্ডেো ছকোম্পোেীর দুইজে অ্লফ োর 

্োলজে লিিং-এ কদেক ল্দের জেয েোদকে, এবিং ১৮৩৫  োদি 

লি শরো এই এিোকো োদক ল লকদমর ছেদক লিজ ছেে। ইস্ট 

ইলন্ডেো ছকোম্পোেীর পলরচোিক আেেোর কযোম্পদবি, এবিং 

উলি্লব্ ছজোদ ফ িোি ে হুকোর ১৮৪৯  োদি এই এিোকোে 

ঘুরদত আ দি ল লকদমর ত েযরো তোদ্র ছগ্রপ্তোর কদর। তখে 

লিটিশ ত েযরো আিমণ কদর এদ্র মুি কদর।  ল্ও অ্শোলন্ত 

চিদতই েোদক, এবিং ছ  দবর মদধযই লিটিশরো ১৮৫০  োদি 

্োলজে লিিং  দমত ৬৪০ বেেলকলম এিোকো ্খি কদর ছেে। 

এিোড়োও, লিটিশরো ১৮৬৪  োদি ভূ োে রোজোর  োদে ল ঞু্চিো 

চুলি স্বোক্ষর কদর এবিং কোলিম্পিং-দক লেদজদ্র লেেন্ত্রদণ 

আদে। ১৮৬৫  োদি লিটিদশর  োদে ল লকদমর পুেরোে  ুে 

িোদে এবিং লিটিশরো লতস্তো ে্ীর পূবেল্ক প েন্ত এিোকো ্খি 

কদর ছেে। আজদক আমরো ্োলজে লিিং-এর ছ  আকোর ছ্খদত 

পোই ছ  ো লস্থর হে ১৮৬৬  োদি। ১৯০৭  োদি মদিে-লমদটো 

 িংস্কোদরর জেয  খে লিটিশ প্রলতলেলধরো ভোরদত আদ  তখে 

্োলজে লিিং-এর জেয এক ো পৃেক প্রোশো লেক বযবস্থোর আলজে  

জোেোে লহিদমে অ্যোদ োলশদেশোে অ্ফ্ ্োলজে লিিং। তোরো ছ ই 

একই ্োলব ১৯১৭  োদি বোিংিোর েভেেদরর মুখয  লচদবর 

কোদিও ছপশ কদরে।  ১৯২৯  োদি  োইমে কলমশদের কোদিও 

তোরো এই লবষ্দে তোদ্র ্োলব ছপশ কদরে। ১৯৩০  োদি 

ভোরদতর রোে লচব  যোমুদেি ছহোদরর কোদি তোরো পৃেক 

রোদজযর ্োলব ছপশ কদরে, এবিং ছ ই একই ্োলব ১৯৪১  োদি 

িিে  ছপলেক িদরদন্সর কোদিও ছপশ করো হে। 

১৯৪৭  োদি জওহরিোি ছেহরু, লিেোকত আলি খোে, এবিং 

কন্সটি ুযদেট অ্যোদ েলির কোদি ছেোখেোস্থোদের ্োলব জোেোে 

অ্লবভি কলমউলেস্ট পোটিে  অ্ফ্ ইলন্ডেো (ল  লপ আই)। এে লব 

গুরুিং-এর ছেতৃদে অ্লখি ভোরতীে ছেোখেো লিে ১৯৫২  োদি 

ছেহরুর  োদে ছ্খো কদর এই একই ্োলব ছপশ কদর। ১৯৭৫ 

 োদি ল লকম ভোরদতর অ্ন্তভুে ি হে এবিং ছেপোলি ভোষ্ো 

পলরলচলত পোে। ্োলজে লিিং-এর জেেণও লেদজদ্র পৃেক 

রোদজযর আশো করদত েোদকে। ১৯৮৬  োদি ছেোখেো েযোশেোি 

লিবোদরশোে ফ্রদটর ছেতৃদে ছেোখেোিযোদন্ডর ্ োলবদত আদদোিে 

শুরু হে। ছ ই মে বোিংিোর মুখযমন্ত্রী ছজযোলত ব ু এই 

আদদোিে ্ মে করোর ছচষ্টো কদরে, এবিং ১৯৮৬ ছেদক ১৯৮৮ 

এই  মেকোদির মদধয ১২০০ ছেপোলি জেেণদক হতযো করো 

হে। ১৯৮৮  োদি ্োলজে লিিং ছেোখেো লহি কোউলন্সি েঠে করো 

হে।  োইদহোক, ২০০৭  োদি ততরী হে ছেোখেো জেমুলি ছমোচে ো, 

এবিং ছ ই  মে ছেদক পুেরোে পৃেক রোদজযর ্োলব ছজোড়্োর 

হদত েোদক। ছেোখেোিযোন্ড ছ লরদ োলরেোি অ্যোড লমলেদেশে 

(GTA) ততরীর জেয ২০১১  োদি চুলি স্বোক্ষলরত হে। লকন্তু, 

বোমফ্রদটর মতই তৃণমূি  রকোরও ্োলজে লিিং-দক লেদজদ্র 

উপলেদবশ লহ োদবই মদে কদর। লিটিশ পরম্পরো বজোে ছরদখ 

তোরোও এই অ্ঞ্চিদক লেদজদ্র উত্তরোলধকোর  ূদে প্রোপ্ত 

 ম্পলত্ত এবিং আদমো্প্রদমোদ্র এক ো স্থোদের ছচদে আর ছবশী 

লকিু ভোবদত পোদরলে।
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GST–র লবদরোধীতো করুে এবিং পদরোক্ষ কর বোলতদির ্োলব জোেোে 

জেেদণর উপর কদরর ছবোঝো বোড়োদেো, ছিোদ ো বযব োেীদ্র 

ব্দি বৃহৎ কদপেোদর  পুাঁলজর পক্ষপোলতে করো, এবিং ভোরদতর 

 িংলবধোে অ্েু োেী রোজযগুদিোর হোদত রোজদকোষ্- িংিোন্ত 

ছ  মস্ত অ্লধকোর অ্লপেত লিি ছ গুদিো খবে করো ইতযোল্র 

জেয RSS-BJP  রকোর ২০১৭  োদির ১-িো জুিোই ছেদক 

চোিু কদরদি গুি অ্যোন্ড  োলভে দ    যোক্স (GST)। পদরোক্ষ 

করবযবস্থোর ্োিোলি করো এই GST লতেরকদমর হদত পোদর 

এবিং এর মদধয রদেদি একোলধক স্তর। লবলভন্ন বস্তু ছ মে 

ছপদরোলিেোমজোত উপো্োে এবিং অ্যোিদকোহিদক GST-র 

আওতোর বোইদর রোখো হদেদি  োদত ছ গুদিোর উপর 

আদরোলপত উঁচু কর GST-র করহোদর প্রভোব েো ছফদি। 

 োধোরণ মোেুষ্ ছ  পদরোক্ষ কর প্র্োে কদর েোদকে GST-র 

ফদি ছ ই কদরর ছবোঝো আরও বোড়দব। ভোরত  রকোর 

ইলতলমদধযই ছমো  কর আম্োলের দুই-তৃতীেোিংশ পদরোক্ষ কর 

মোরফৎ আ্োে কদর, ছ খোদে উন্নত পুাঁলজবো্ী ছ্শগুদিোর 

 রকোদরর ছক্ষদে পদরোক্ষ কদরর পলরমোণ ছমোদ র এক-

তৃতীেোিংশ। লবলভন্ন  োমোলজক ছক্ষদে খরদচর কোরদণ এই  মস্ত 

ছ্দশর  যোক্স GDP অ্েুপোত ভোরদতর  োদে তুিেীে হদিও 

ভোরদতর ছক্ষদে  োমোলজক ছক্ষদে খরচ এদকবোদরই েেণয। 

লশক্ষো, স্বোস্থয, এবিং অ্েযোেয  োমোলজক খোদত খরদচর পলরমোণ 

তুিেোে ভীষ্ণরকম কম। জে োধোরদণর উপর পদরোক্ষ কদরর 

এইরূপ ছবোঝো েোকোর পদরও GST চোিু করোর অ্েেই হি 

পদরোক্ষ কদরর ছ ই ছবোঝো আরও বোড়দব। ছ  মস্ত ছ্শ GST 

বোস্তবোলেত কদরলিি ছ ই মস্ত ছ্দশর অ্লভজ্ঞতো ছেদকই 

স্পষ্ট ছ  এর ফদি দ্রবয আর পলরদষ্বোর মূিযবৃলেই ঘদ দি। 

লবলভন্ন পলরদষ্বো এবিং দ্রদবযর উপর কদরর হোর বৃলে করো 

হদেদি। এমেলক ছ  মস্ত দ্রবযদক কদরর আওতো ছেদক বো্ 

ছ্ওেো হদেদি বো এদকবোদর েীদচর স্তদরর করবযবস্থোর 

আওতোে আেো হদেদি তোদ্র ছক্ষদেও মূিবৃলে ঘ দব কোরণ 

তোদ্র উৎপো্ে, পলরবহণ, এবিং লবলি ছ  মস্ত পলরদষ্বো আর 

দ্রদবযর  োদে  ম্পকে  ুি তোদ্র ছক্ষদে কর বোড়োদেো হদেদি। 

 GST ছিোদ োখোদ ো বযব োর উপর এক ো আঘোত ছহদেদি। 

এই মস্ত বযব ো  ো পূদবে কদরর আওতোর বোইদর লিি ঊেে  ীমো 

কলমদে ল্দে ছ গুদিোদক কদরর আওতোর মদধয আেো হদেদি। 

লতেমো  অ্ন্তর তোদ্র কর- িংিোন্ত কোেজপে জমো করদত 

হদব। শুধু এই েে, এর  োদে ছিোদ ো আর মোঝোলর মোদপর 

 িংস্থোর দ্বোরো উৎপোল্ত দ্রবযদক আেো হদেদি আদের ছচদে 

উঁচু কর-স্তদর।  োদে এ োও মদে রোখো প্রদেোজে ছ  ছ্দশর 

মদধয এই  িংস্থোগুদিোই লকন্তু অ্লধকোিংশ কমী লেদেোে কদর 

েোদক। GST-ছক ছ ভোদব প্রচোর করো হদচ্ছ তো হি মূিত – 

“কদরর উপর কর ছেদক মুলি”। একইরকম কেো ভযোদ র 

ছক্ষদেও বিো হদেলিি ছ  ো বতে মোদে GST বযবস্থোর মদধযই 

অ্ঙ্গীভূত হদেদি। এইধরদণর পেলতর অ্লেবো ে ফি হি 

অ্দেক ছবশী পলরমোদণ লহদ বলেদকশ, লেলদ্দে ষ্ট লকিু উপোদের 

মোধযদম ছকেোকো ো ইতযোল্। ফদি বৃহৎ উৎপো্ে শৃঙ্খদির 

 োদে  ুি েোকো দ্রবয অ্দপক্ষোকৃত  স্তো লবলভন্ন উপোে ছেদক 

কোাঁ চোমোি ছ োেোর করদত পোরদব, লকন্তু  িংখযোর লেরীদখ অ্দেক 

ছবশী ছ  মস্ত ছিোদ ো  িংস্থো বতে মোে তোদ্র কোাঁ চোমোি ছ োেোর 

করদত হদব অ্ িংেঠিত ছক্ষে ছেদক, ফদি ছশষ্ প েন্ত তোদ্র 

উৎপোল্ত দ্রদবযর উপর ছবশী কর প্র্োে করদত হদব। কদরর 

এই ছবোঝো বইদত েো ছপদর একোলধক ছিোদ োখোদ ো  িংস্থো 

ছ গুদিো প্রচুর  িংখযক কমী লেদেোে করত ছ গুদিো লেদজদ্র 

বযব ো বন্ধ কদর ল্দত বোধয হদচ্ছ, ফদি ছ্খো ল্দেদি 

কমে িংক । এই ছিোদ োখোদ ো  িংস্থোর কমীরো একল্দক ছ মে 

লেদজদ্র চোকলর হোরোদেোর ভে পোদচ্ছে ছতমে অ্েযল্দক 

অ্েয চোকলরও তোরো খুাঁদজ পোদচ্ছে েো। এই মস্ত  িংস্থোর 

কমীদ্র দুেেলত আরও বৃলে ছপদেদি কোরণ মোলিকপক্ষ 

কমীদ্র ছবতে কমোদেো এবিং লবলভন্ন  ুলবধো ছেদক বলঞ্চত কদর 

GST-র এই ছবোঝোর পুদরো োই চোলপদে ল্দেদি তোদ্র কোাঁ দধ। 

 ুিরোেীে কোঠোদমোর উপদরও GST েভীর আঘোত ছহদেদি। 

ভোরদতর  িংলবধোদে এই কোঠোদমোদক ছ  ুকু মোেযতো ছ্ওেো 

হদেলিি ছ  োও GST-র আঘোদত ক্ষলতগ্রস্ত। লবদ্শী 

ছকোম্পোেীরো ্ীঘেল্ে ধদরই আলজে  জোেোলচ্ছি ছ  ভোরত 

 রকোদরর উলচত লবলভন্ন ধরদণর করহোর বোলতি কদর 

 বলকিুদক এক োই িোতোর তিোে আেোর জেয। এিোড়োও, 

ভোরত  রকোদরর এই প্দক্ষদপর উদদ্দশয হি লবদ্শী িলির 

প্রলত আকষ্েণ বোড়োদেো, ছ  লবদ্শী িলিদক অ্েেেীলত এবিং 

অ্েেনেলতক উন্নেদের পদে  মস্ত প্রলতবন্ধকতোদক হঠোদেোর 

ছক্ষদে ছমোক্ষম ওষু্ধ লহ োদব প্রচোর করো হদে েোদক। 

মূিয – ৩  োকো (লতে  োকো) 


