ননা ম / মমননাখনা / ৬০

তনামরিখ ৫/১০/২০১৭

( পপেশনাগত পরিনাগ মসিমলিককনামসিকসি আকনান্ত মনানন ষকদেরি মবিষকয়ে একমটি জরুরিরী বিনাতরনা)
পপ্রেসি মবিজ্ঞমপ
গত ২৮/৭/২০১৫ তনামরিকখ ননাগমরিক মকঞ্চেরি পেক্ষ পথেকক জনাতরীয়ে মনানবিনামধিকনারি কমমশনকক একমটি অমভিকযনাগ জমনা
মদেকয়ে জনাননাকননা হয়ে পয, মবিগত ২০১০-পথেকক ২০১৩রি সিমকয়ে পেমশ্চিমবিকঙ্গেরি উত্তরি ২৪-পেরিগননা পজলিনারি মমননাখনা ব্লক সিহ
সিন ন্দরিবিন অঞ্চেকলিরি বিহু সিসংখখ্যক মনানন ষ বিধিরমনান পজলিনারি মবিমভিন্ন পেনাথেরি খমন ও পেনাথেরি ভিনাঙ্গেনারি কনারিখনাননাকত কনাজ করিকত
মগকয়ে মসিমলিককনামসিসি পরিনাকগ আকনান্ত হকয়ে পবিশ ককয়েকজন মনারিনা পগকছেন আরি বিহু শ্রমমক দেন রিনাকরিনাগখ্য বিখ্যনামধিকত আকনান্ত
হকয়ে মমতনখ্যরি মদেন গুনকছেন। পেনাথেরি ভিনাঙ্গেনা কনারিখনাননায়ে কনাজ ককরি পরিনাকগ ভিনগকছেন এমন ১৮৯ জন শ্রমমককরি ননাকমরি
তনামলিকনা ননাগমরিক মঞ্চে কমমশনকক পদেয়ে। পয মতনমটি কনারিখনাননায়ে কনাজ ক’পরি এএঁরিনা পরিনাকগ আকনান্ত হকয়েকছেন, পসিগুমলি
হ’পলিনা (১) পমসিনাসির লিকরী পসনান ফখ্যনাক্টমরি, রিনামনগঞ, পজলিনা বিধিরমনান, (২) পমসিনাসির তনারিনামনা মমননাকরিলিসি ফখ্যনাক্টমরি,
হুমকরিনাভিনাটিনা, পজলিনা বিধিরমনান এবিসং (৩) পমসিনাসির বিনালিকমষ্ণ ফখ্যনাক্টমরি, থেনাননা-কনমল, পজলিনা বিধিরমনান। অমভিকযনাকগ বিলিনা হয়ে,
আকনান্তকদেরি মকধিখ্য ১৩ জন শ্রমমক মনারিনা পগকছেন আরি বিহু মনানন ষ মমতনখ্যরি সিকঙ্গে লিড়নাই করিকছেন। মসিমলিককনামসিকসি
আকনান্ত শ্রমমককদেরি যথেনাযথে মচিমকৎসিনা করিনাকননারি বিখ্যবিসনা ককরি পদেওয়েনারি এবিসং যনাএঁরিনা মনারিনা পগকছেন তনাএঁকদেরি মনকটি
আতরীয়েকক উপেযন ক্ত ক্ষমতপেপ রিণ ও পেননবিরনাসিন পদেওয়েনারি বিখ্যবিসনা করিনারি আকবিদেন জনাননাকননা হকয়েমছেলি। ( পেরিবিতররী সিমকয়ে
আরিও ৭ জন এই পরিনাকগ আকনান্ত প্রেনাক্তন শ্রমমক মনারিনা পগকছেন যনা কমমশনকক জনাননাকননা হকয়েকছে; এরি পেকরি, সিম্প্রমত,
আরিও ২ জন একই পরিনাকগ আকনান্ত প্রেনাক্তন শ্রমমক মনারিনা পগকছেন)।
একই ধিরিকনরি
সিরিকনারি
বিখ্যবিসনা

অনখ্য দেন মটি আকবিদেন

সিহ সিসংমশ্লিষ্ট

সিহ ননাগমরিক

অনখ্যনানখ্য কতমরপেকক্ষরি

মকঞ্চেরি

আকবিদেনমটি

কনাকছে এই আকবিদেনগুমলিরি

কমমশন
অনন মলিমপে

গ্রহন

ককরি এবিসং পেমশ্চিমবিঙ্গে

পেনামঠিকয়ে

মদেকয়ে এ মবিষকয়ে

করী

গ্রহন করিনা হ’পলিনা তনারি জবিনাবি চিনায়ে । পেরিবিতররী দেন ’বিছেরি সিময়ে ধিকরি চিলিনা মনামলিনারি পশকষ গত ৪ পম , ২০১৭

তনামরিকখ কমমশন তনারি রিনায়ে প্রেদেনান ককরি ও রিনাকয়েরি প্রেমতমলিমপে

ননাগমরিক মকঞ্চেরি সিনাধিনারিণ সিমনাদেককক

নসং ১৩৫৮/ ২৫/ ৪/ ২০১৫ তনামরিখ ৫-৫- ২০১৭/ ৯ পম ২০১৭ মনাধিখ্যকম

জনাননায়ে পয

মচিমঠি পকসি

মনানবিনামধিকনারি

রিক্ষনা

আইন ,১৯৯৩এরি ১৮(এ)(আই ) ধিনারিনা অনন যনায়েরী ( মসিমলিককনামসিকসি ) মম ত পেনাএঁচি জকনরি মনকটি আতরীয়েকক ৪ লিক্ষ ককরি
টিনাকনা ক্ষমত পেপ রিণ মদেকত হকবি পেমশ্চিম
মমনরুলি

পমনালনা , প্রেয়েনাত

প্রেয়েনাত মবিশ্বমজৎ

পমনাজনাফফরি

বিঙ্গে রিনাজখ্য সিরিকনারিকক । এই পেনাএঁচিজন
পমনালনা , প্রেয়েনাত

বিনাবিনকসিনাননা

হকলিন প্রেয়েনাত

মবিশ্ব ওরিকফ মভিকশনা মণ্ডলি , প্রেয়েনাত

ওরিকফ

আবিনলি পেনাইক এবিসং

মন্ডলি ।এই ৪ লিক্ষ টিনাকনারি মকধিখ্য ২ লিক্ষ টিনাকনা মনকটি আতরীকয়েরি হনাকত নগকদে মদেকত হকবি এবিসং

বিনাকরী ২ লিক্ষ টিনাকনা বিখ্যনাকঙ্কে

মফক্সড

মডকপেনামজটি

ককরি মদেকত হকবি যনারি সিন দে মনকটি আতরীয়ে

মনয়েমমত

পপেকত

থেনাককবি।

উপেমরি উক্ত পেনাএঁচি জন ছেনাড়না আরিও পেনাএঁচিজন পক কমমশন মচিমহ্নিত ককরি বিকলি পয এরিনাও পেনাথেরি কনারিখনাননায়ে কনাজ করিকত
মগকয়ে

মসিমলিককনামসিকসি আকনান্ত হকয়েকছে—পহনাকসিন পমনালনা, আজগনারি আমলি পমনালনা, আলিনামমন পমনালনা, পহনাকসিননামনলি পমনালনা

এবিসং নন রি পহনাকসিন পমনালনা যনাকদেরি মকধিখ্য প্রেথেম মতন জন মনারিনা পগকছেন বিকলি কমমশকনরি কনাকছে খবিরি আকছে। কমমশন
একদেরি এক্স-করি পপ্লেটি পচিকয়ে পেনামঠিকয়েকছে পেরিরীক্ষনারি জনখ্য। ২৪ পেরিগণনারি পজলিনা শনাসিক এবিসং পেমশ্চিম বিঙ্গে সিরিকনাকরিরি ফখ্যনাক্টমরি
ইন্সকপেক্টরিকক মনকদেরশ মদেকয়ে ৬ সিপনাকহরি মকধিখ্য জনাননাকত বিকলিকছে পয এই মতন জন মসিমলিককনামসিসি পরিনাকগ ভিন গমছেলি মক ননা ।
পবিএঁকচি থেনাকনা বিনাকরী দেন -জকনরি মবিষকয়েও কমমশন জনানকত পচিকয়েকছে তনাএঁরিনা ঐ একই পরিনাকগ ভিনগকছে মকননা।
ননাগমরিক মঞ্চে কমমশনকক অনন করিনাধি ককরিমছেকলিনা মমননাখনায়ে আকনান্ত সিমস্ত শ্রমমককদেরি পপেশনাগত পরিনাগ মনধিরনারিণ ও পরিনাকগরি
যথেনাযথে মচিমকৎসিনা মবিষয়েক মবিকশষ সনাসখ্য মশমবিকরিরি আকয়েনাজন ককরি আকনান্তকদেরি মনয়েমমত মচিমকৎসিনারি বিখ্যবিসনা করিকত।

মকন্তু কমমশন তনা ককরিমন। পেমরিবিকতর রিনাজখ্য সনাসখ্য মবিভিনাগ সিবিরসিনাধিনারিকণরি জনখ্য অনখ্যত্র পযমন সিনাধিনারিণ সনাসখ্য পেরিরীক্ষনা মশমবিরি
আকয়েনাজন ককরি থেনাকক পতমনই একমটি মশমবিকরিরি আকয়েনাজন ককরি পযখনাকন মবিকশষ ভিনাকবি ফন সিফনকসিরি পরিনাকগ আকনান্তকদেরি
জনখ্য অমত আবিমশখ্যক বিনককরি এক্স-করি ককরি পদেখনারি বিখ্যবিসনা করিনা হয়েমন , অথেরনাৎ পপেশনাগত পরিনাকগ আকনান্তকদেরি জনখ্য পকনান
মবিকশষ সনাসখ্যবিখ্যবিসনা গ্রহন করিনা হয়েমন।
জনাতরীয়ে মনানবিনামধিকনারি কমমশকনরি মনকদেরশ অনন যনায়েরী গত পসিকপ্টেম্বরি মনাকসিরি পশকষরি মদেকক রিনাজখ্য সিরিকনারি উপেমরিউক্ত প্রেথেম
পেনাএঁচি জন মসিমলিককনামসিসি পরিনাকগ মমত প্রেনাক্তন শ্রমমককরি পেমরিবিনারিকক ৪ লিক্ষ ককরি টিনাকনা( নগকদে ও বিখ্যনাকঙ্কে মফক্সড মডকপেনামজটি
মনাধিখ্যকম) প্রেদেনান ককরিকছে। মকন্তু আমরিনা পযটিনা বিনারি বিনারি বিকলি আসিমছে, মহনামনানখ্য মনানবিনামধিকনারি কমমশনকক বিকলিমছে, রিনাজখ্য
সিরিকনারি ও তনারি মনয়েন্ত্রননাধিরীন মবিভিনাগরীয়ে সিসংমশ্লিষ্ট দেপরি সিমপ হকক বিকলিমছে, সিসংবিনাদে মনাধিখ্যম সিমপ হকক সিসংকগ মনকয়ে আমনাকদেরি
এই অতখ্যন্ত গুরুত্বপেপ ণর কথেনামটিকক প্রেচিনারি ককরিমছে, পসিটিনা হ'কলিনা , মমননাখনা ও সিমন্নমহত এলিনাকনারি সিন মনমদেরষ্ট ওই ১৮৯ জন
মনানন ষকদেরি মকধিখ্য মমতকদেরি বিনাদে মদেকয়ে( তনাএঁকদেরি পেমরিবিনারি পতনা ক্ষমতপেপ রিক সিনাহনাযখ্য পেনাওয়েনারি দেনাবিরীদেনারি আকছেনই) বিনাকরী
পপেশনাগত পরিনাকগ আকনান্ত জরীমবিত ও জরীবিনম ত মনানন ষকদেরি যথেনাযথে পপেশনাগত পরিনাকগরি মচিমকৎসিনা পেনাকচ্ছেন ননা । ফকলি তনাএঁরিনা
কমনাগত মমতনখ্যরি মদেকক চিকলি যনাকচ্ছেন । আমরিনা জনাতরীয়ে মনানবিনামধিকনারি কমমশন এবিসং রিনাজখ্য সিরিকনারিকক আবিনারিও অনন করিনাধি
জনাননামচ্ছে পযন তনাএঁরিনা অমত সিত্বরি মমননাখনারি ওই পপেশনাকরিনাকগ আকনান্ত মম তপ্রেনায়ে বিখ্যমক্তকদেরি
পপেশনাগত পরিনাকগরি যথেনাযথে মচিমকৎসিনারি বিখ্যবিসনা ককরিন।
নবি দেত্ত
সিনাধিনারিণ সিমনাদেক/ ননাগমরিক মঞ্চে
( পমনাম- ৯৮৩১১৭২০৬০)

মবিকশষ গুরুত্ব সিহকনাকরি

