পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ ল োকসভো শ্চিবব োচঙ্গির প্রথম দফোর শ্চিবব োচি উত্তরবঙ্গের ২টি লকঙ্গে কুচশ্চবহোর ও আশ্চ পু রদুয়োঙ্গর আগোমী ১১ই এশ্চপ্র প্রশ্চিদ্বশ্চিিোকোরী প্রোথীঙ্গদর
হ ফিোমোর শ্চভশ্চত্তঙ্গি প্রস্তুি করো শ্চবস্তোশ্চরি িথযোব ী
পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ ল োকসভো শ্চিববোচনির প্রথম দফোর দুটি লকনে যথো কুচশ্চবহোর ও আশ্চ পুরদুয়োনর আগোমী ১১ই এশ্চপ্র ২০১৯ এ লয শ্চিববোচি হনে তোনত প্রশ্চতদ্বশ্চিতোকোরী সববনমোট
১৮ জি প্রোথীর হ ফিোমো পশ্চিমবঙ্গ ইন কশি ওয়োচ ও এ.শ্চি.আর শ্চবনেষণ কনরনে। এই শ্চবেষণ লথনক লবশ্চরনয় আসো তথযগুশ্চ শ্চিম্নরূপ ঃ
এই দফোয় শ্চিববোচিী ড়োই-এ রনয়নেি শ্চবনজশ্চপ-র ২ জি,তৃণমূ কংনেনসর ২ জি, জোতীয় কংনেনসর ২ জি, এস.ইউ.শ্চস.আই এর ২ জি,অ ইশ্চিয়ো ফরওয়োি ব্লনকর ১ জি,
কোমতোপু র শ্চপপ স পোটিবর(ইউিোইনটি) ১ জি, আর.এস.শ্চপ র ১ জি, শ্চিদব প্রোথী ৫ জি এবং অিযোিয দন র প্রোথী ২ জি রনয়নেি।
শ্চবশ্চভন্ন লফৌজদোরী মোম োয় অশ্চভযু ক্ত শ্চিবব োচি প্রোথীীঃ
লয ১৮ জি প্রোথীর হ ফিোমো শ্চবেষণ করো হনয়নে তোাঁনদর মনযয ৬ জি (৩৩%) প্রোথীর শ্চবরুনে স্বন োশ্চষত শ্চবশ্চভন্ন গুরুতর লফৌজদোরী মোম ো রনয়নে লযমি খু ি, খু নির প্রনচষ্টো,
অপহরণ যষবণ ও িোিোশ্চবয মোম ো যো জোশ্চমি অনযোগয বো অপরোয প্রমোি হন যোর িূ িযতম শোশ্চি ৫ বেনরর কোরোবোস।
উপনরোক্ত ৬ জনির মনযয শ্চবনজশ্চপ-র ২ জি ও এস.ইউ.শ্চস.আই,অ ইশ্চিয়ো ফরওয়োি ব্লক, কোমতোপু র শ্চপপ স পোটিবর(ইউিোইনটি) ১ জি কনর ও ১ জি শ্চিদব প্রোথী রনয়নেি।
উপনরোক্ত পশ্চরসংখযোি লথনক এটো স্পষ্ট লয হ ফিোমো পশ্চিমবঙ্গ ইন কশি ওয়োচ ও অিযোিয সোমোশ্চজক সংগঠিগুশ্চ র বোরংবোর অিু নরোয সনেও শ্চবশ্চভন্ন রোজনিশ্চতক
দ গুশ্চ িোিোশ্চবয গুরুতর লফৌজদোরী মোম োয় অশ্চভযু ক্ত বযশ্চক্তনদর শ্চিববোচনি মনিোিয়ি শ্চদনত এখিও লকোিরূপ শ্চদ্বযো লবোয কনরি িো।
শ্চিবব োচি প্রোথীঙ্গদর অথব নিশ্চিক লপ্রক্ষোপটীঃ
এই দফোর শ্চিববোচনি ১৮ জি প্রোথীর মনযয ১ জি প্রোথী তৃিমূ কংনেনসর শ্রী পনরশ চে অশ্চযকোরীর সম্পদ ৪ লকোটি টোকোর লবশী। এই দফোয় শ্চতশ্চিই একমোত্র লকোটিপশ্চত প্রোথী।
প্রোথীনদর গড় সম্পনদর পশ্চরমোি ৫৫.৬৩ ক্ষ টোকো।
অথবনিশ্চতক লপ্রক্ষোপনটর দ ীয় শ্চচত্রটি হ তৃিমূ কংনেনসর ২ জি প্রোথীর গড় সম্পদ ২.৫৪ লকোটি টোকো, শ্চবনজশ্চপ-র ২ জি প্রোথীর গড় সম্পদ ৫৫.২৪ ক্ষ টোকো, জোতীয়
কংনেনসর ২ জি প্রোথীর গড় সম্পদ ৪৭.৯২ ক্ষ টোকো এবং এস.ইউ.শ্চস.আই প্রোথীর গড় সম্পনদর পশ্চরমোি ৬.৪৫ ক্ষ টোকো।
এই পযবোনয়র ১৮ জনির মনযয ৮ জি প্রোথী তোাঁনদর দোয় বো োইনবশ্চ টিনসর কথো উনেখ কনরনে। এনদর মনযয সবোর আনগ রনয়নেি তৃিমূ কংনেনসর শ্রী পনরশ চে অশ্চযকোরীর ও
সবোর লশনষ রনয়নেি আর.এস.শ্চপ-র শ্চমশ্চ ওাঁরোও (৩.০৪ ক্ষ)
১৮ জনির মনযয ১০ জি প্রোথী আয়কর শ্চরটবোণ সম্পনকব লকোি তথয লদি শ্চি। এনদর মনযয ৪ জি শ্চিদব প্রোথী,আর.এস.শ্চপ র ১ জি;এস.ইউ.শ্চস.আই এর ২ জি;কোমতোপু র শ্চপপ স
পোটিবর(ইউিোইনটি) ১ জি উনেখনযোগয। এনদর মনযয শ্চিদব প্রোথী শ্রী িনরশ চে রোনয়র লমোট সম্পদ ৭০ নক্ষর লবশী, কোমতোপু র শ্চপপ স পোটিবর(ইউিোইনটি) এর শ্রী কংসরোজ
বমবনণর লমোট সম্পদ ৩১ নক্ষর লবশী এবং এস.ইউ.শ্চস.আই এর শ্রী রশ্চবেোি রোভোর লমোট সম্পদ ১০ নক্ষর লবশী শ্চকন্তু এই ৩ জনির লকউই পযোি কোনিবর তথয লদি শ্চি। সবব ঙ্গমোট
৩ জি অথব োৎ ১৭% প্রোথী পযোি কোঙ্গডবর িথয লদি শ্চি।
২ জি প্রোথী তোাঁনদর আনয়র উৎস সম্পনকব লকোি তথয লদি শ্চি।

৮ জি প্রোথীই লকব আয়কর সংক্রোন্ত তথয শ্চদনয়নেি এবং এরো ৫ বেনরর আয়কনরর তথয শ্চদনয়নেি। প্রোথীনদর মনযয সবনথনক যিী প্রোথী হন ি শ্চবনজশ্চপ-র শ্রী শ্চিশীথ প্রোমোশ্চিক,
ইশ্চি লপশোয় বযবসোয়ী। এিোর ২০১৭-২০১৮ সোন র স্বন োশ্চষত আয় ১০ ক্ষ টোকোর লবশী। শ্চদ্বতীয় স্থোনি রনয়নেি জি,অ ইশ্চিয়ো ফরওয়োি ব্লনকর শ্রী লগোশ্চবন্দ চে রোয়। এিোর বোশ্চষবক
আয় ৮ ক্ষ টোকোর লবশী এবং তৃতীয় স্থোনি রনয়নেি তৃণমূ কংনেনসর শ্রী পনরশ চে অশ্চযকোরী যোর আয় ২০১৭-২০১৮ সোন ৭ ক্ষ টোকোর লবশী বন শ্চতশ্চি জোশ্চিনয়নেি।
শ্চিববোচনি প্রশ্চতদ্বশ্চিতোরত প্রোথীনদর আশ্চথক
ব লপ্রক্ষোপট লদনখ এটো ব োই যোই লয রোজনিশ্চতক দ গুশ্চ লকোটিপশ্চত বো উচ্চশ্চবত্ত প্রোথীনদর শ্চিববোচনি মনিোিয়ি শ্চদনে। অথচ এনদর
অনিনকরই আশ্চথবক দোয়বেতো লবোয লিই লযজিয তোরো অনিনকই আয়কর তথয বো পযোি কোিব সম্পনকব লকোি তথয হ ফিোমোয় প্রকোশ কনরি শ্চি।
অিযোিয িথযোব ীীঃ
এই দফোর ১৮ জি প্রোথীনদর মনযয বয়নসর শ্চদক লথনক ৫০ বো তোর কম বয়সী প্রোথীর সংখযোই লবশী, লমোট ১৩ জি (৭২%), ৫ জি প্রোথীর বয়স ৫১ লথনক ৭০ এর মনযয।
১৮ প্রোথীনদর মনযয ২ জি মশ্চহ ো প্রোথী রনয়নেি অথবোৎ মোত্র ১১% মশ্চহ ো প্রোথী প্রথম দফোর শ্চিববোচনি প্রশ্চতদ্বশ্চিতো করনেি। যশ্চদও সব রোজনিশ্চতক দ ই মশ্চহ োনদর ক্ষমতোয়ি,
এমিশ্চক সংসনদ মশ্চহ োনদর জিয ৩৩% আসি সংরক্ষনি কথো বন ি শ্চকন্তু কোযবত লভোট যু নে মনিোিয়ি পোওয়োর লক্ষনর এখিও পু রুষ প্রোথীনদরই পোেো ভোরী।

(উজ্জশ্চয়িী হোশ্চ ম)
রোজয সংনযোজক

