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আমােদর এই রাজ এবং গাটা দশ আজ এক গভীর সংকেটর মেধ ।
কেরানা অিতমাির ও লকডাউেনর আঘােত দশ এখনও িবপয । অথনীিত গভীর সংকেট,
িক ক সরকার এই সংকেট মাগত সু েযাগ খুঁেজ চেলেছ আদািন-আ ািনর মেতা বড়
কা ািনেদর স ি বাড়ােনার জন । এই কা ািন রাজ কােয়ম করার জন আসেছ নতুন
কৃিষ আইন, ম কাড, িশ া নীিত। আর এর িব ে
জন গণতে র গলা িটেপ চািপেয় দওয়া হে

জনগেণর আে ালনেক দমন করার

পুিলিশ রাজ। অন িদেক িসএএ ২০০৩ এবং

িসএএ ২০১৯-এর মাধ েম এনআরিস-এনিপআরেক হািতয়ার কের বানা হে

পূ ব বে র

উ া , দিলত, আিদবাসী, সংখ ালঘুেদর বনাগিরক কের দওয়ার চ াে র জাল। অন িদেক
িবিভ

ের দু নীিত ও গণতাি ক পিরসরেক খব করার সা ীও এ রাজ । ফলত কে র

িবপযয়কর নীিত িল থেক বাংলার মানু ষেক সু রাহা দওয়ার কানও কাযকির িবক িদশা
দখােত রাজ সরকার ব থ।
এমনই পিরি িতেত রােজ িনবাচেনর সময় চেল এেসেছ। বাংলা দখেলর জন মিরয়া কে র
শাসক দল অন দল ভেঙ িনেজর দল ভারী কের চেলেছ। বাংলার মনীষীেদর িনেয়
হেয়েছ ছেলেখলা ও আ সােতর রাজনীিত। জনগেণর জীবন জীিবকা ও গণতে র মূ ল
েলােক আড়াল কের সা দািয়ক িবে ষ ও িমথ া

চাের মানু ষেক মাহা

কের রাখার

চ া চলেছ।
এই কিঠন পিরি িতেত জনগেণর দািবসনদ সূ ব কের পেথ নামার যৗথ তািগদ থেক
আমরা আগামী ৮ ফ য়াির িবেকল ৩েটয় কলকাতার মৗলািল যু ব কে

এক নাগিরক

সে লেনর আেয়াজন কেরিছ। আসু ন, আমরা সবাই িমেল এই সে লনেক ফল সূ কের
তুিল।
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