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একেনেক ১০ বছের ধানম ীর ১৬৩ অ শাসন

খিতেয় দখা হে  বা বায়ন অ গিত
তদারিকর ধারাবািহকতা র ায় ািত ািনকীকরণ করেত হেব - মা ফা ক. মুেজরী

কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

উ য়ন ক  অ েমাদন িদেত িগেয় অেনক সময় নানা অ শাসন িদেয় থােকন ধানম ী শখ হািসনা।
গত ১০ বছের এ রকম ায় ১৬৩িট অ শাসন িদেয়েছন িতিন। জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী
কিমিটর  (একেনক)  সভায়  ধানম ী  ও  একেনক  চয়ারপারসন  িহেসেব  এসব  অ শাসন  িদেয়েছন

ধানম ী।

িক  এসব অ শাসন বা বায়ন হয় িকনা তা িনয়িমত তদারিক করা  না  হেলও এবার আওয়ামী লীগ
সরকােরর ২০০৯ সাল থেক  কের ২০১৮ সাল পয  গত ১০ বছের দয়া অ শাসন েলার বা বায়ন
অ গিত খিতেয় দখা হে ।

টানা তৃতীয় ময়ােদ সরকার গঠেনর কেয়ক িদেনর মেধ ই এ উেদ াগ িনেয়েছ মি পিরষদ িবভাগ। গত ৯
জা য়াির  ম ণালয়  ও িবভাগ েলােক এ িবষেয়  িচিঠ  দয়া  হয়।  এেত আগামী  ৩০ জা য়ািরর মেধ
অ শাসন েলার অ গিত মি পিরষদ িবভাগেক অবিহত করেত বলা হেয়েছ।

মি পিরষদ িবভােগর সহকারী ধান মু া রাণী িব াস া িরত িচিঠেত বলা হেয়েছ, িবগত দশেক িবিভ

  হািমদ-উজ-জামান
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তািরেখ অ ি ত একেনেকর সভায় িকছু সাধারণ অ শাসন দান কেরন ধানম ী। এসব অ শাসেনর
বা বায়ন অ গিত স েক মি পিরষদ িবভাগ অবগত নয়। এ অব ায় সংযু  ছক অ যায়ী মি পিরষদ
িবভাগেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

বাংলােদশ  উ য়ন  গেবষণা  িত ােনর  (িবআইিডএস)  সােবক  মহাপিরচালক  মা ফা  ক.  মেুজরী
বহৃ িতবার  যগুা রেক  বেলন,  সরকার  দািয়  নয়ার  অ  সমেয়র  মেধ  এ  উেদ াগ  িনঃসে েহ

শংসার।  তেব  হঠাৎ  হঠাৎ  িবি ভােব  এ  উেদ াগ  না  িনেয়  যােত  ধারাবািহকভােব  ধানম ীর
অ শাসন েলার  তদারিক করা  যায়,  স  জ  ািত ািনকীকরণ  করেত  হেব।  অথাৎ  িনেদশনা েলার
বা বায়ন টকসইভােব করা হে  িকনা সিট দখভাল করার জ  একিট িত ান িনয়িমতভােব এসব
িবষয় যােত মিনটিরং করেত পাের সই ব ব া িনেত হেব।

সূ  জানায়,  ২০০৮-০৯  অথবছের  ধানম ীর  দয়া  অ শাসেনর  সংখ া  ৯িট।  এ  ছাড়া  ২০০৯-১০
অথবছের অ শাসন িদেয়েছন ২৪িট, ২০১০-১১ অথবছের ১৬িট, ২০১১-১২ অথবছের ৯িট, ২০১২-১৩
অথবছের  ৫িট,  ২০১৩-১৪ অথবছের  ৪িট,  ২০১৪-১৫  অথবছের  ৪িট,  ২০১৫-১৬  অথবছের  ১০িট,
২০১৬-১৭ অথবছের ৩০িট, ২০১৭-১৮ অথবছের ৪৫িট ও ২০১৮-১৯ অথবছের ৭িট অ শাসন িদেয়েছন

ধানম ী শখ হািসনা। এসব অ শাসেনর বা বায়ন অ গিত জানেত চাওয়া হেয়েছ।

ধানম ী শখ হািসনার দয়া উে খেযাগ  অ শাসন েলা হে - গত বছেরর (২০১৮ সাল) ১৪ আগ
অ ি ত  একেনক  সভায়  িতিন  বেলেছন,  দেশ  কৃিষজিমর  তা,  আিথক  স মতা  ইত ািদ  িবষয়
িবেবচনায় িনেয় নতনু সড়ক িনমাণ  করার চেয় িবদ মান সড়ক েলা র ণােব ণ,  শ করণ ইত ািদ
কায মেক অিধক  িদেত হেব। এ ছাড়া ৯ অে াবর অ ি ত একেনক সভায় িতিন বেলন, বতমান
সরকােরর সময় িবিভ  সড়ক উ য়ন ও মরামেতর জ  যসব ক  অ েমাদন করা হেয়েছ স েলা
ব াপকভােব চােরর জ  সংি  ম ণালয় েয়াজনীয় ব ব া হণ করেব।

৩০ অে াবর অ ি ত একেনেক বেলেছন, দশীয় পণ  কনার জ  সবাইেক উ ু  করেত হেব। ৭ নেভ র
একেনেক বেলেছন, গৃহ ািল বজ  ও িশ বজ  িবি ভােব িবিভ  ন ও খােলর মাধ েম ভূ-উপিরি ত
পািনর সে  িমেশ যােত কণফলুী  নদীেক দিূষত করেত না  পাের স জ  এসিটিপ বা ইিটিপ াপেনর
মাধ েম দিূষত পািন ি টেম ট কের তা কণফলুী নদীেত িন াশন করেত হেব। এ ছাড়া গত বছর িবিভ
সময় একেনেক যসব অ শাসন িদেয়েছন স েলা হে - অিধ হণ করা জিম যােত বদখল বা বহাত
হেয় যেত না পাের স জ  রা ার উভয় পােশ গাছ লাগােত হেব। সরকাির িশ  পিরবােরর িশ রা যােত
বড় হেয় াবল ী হেত পাের স জ  তােদর জ  িবিভ  ধরেনর ভােকশনাল িনংেয়র ব ব া করেত
হেব।

২০১৭-১৮  অথবছেরর  উে খেযাগ  অ শাসন েলা  হে -  সড়ক  িনমােণর  পর  সড়েকর  পােশ
জলাধার েলা সংর ণ করেত হেব। বড় বড় শহর েলােত ভিব েত আ ডার াউ ড সাব- শন িনমােণর
জ  িব ৎ িবভাগ েয়াজনীয় ব ব া হণ করেব। জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় কান কান িশ

েুল যাে  না তােদর খুঁেজ বর কের েুল পাঠােত হেব। িজং থেক া  মািট নদীর তীের পেকট কের
ফলেত হেব। যােত তা আবার নদীেত গিড়েয় না পেড়। নদীর পােড় বৃ েরাপণ কের ম ানে াভ সিৃ

করেত হেব। বীমার ে  িক িক িবধা আেছ স িবষেয় ব াপক সেচতনতা সিৃ  করেত হেব এবং বীমার
টাকা তুলেত িগেয় মা ষ যােত হয়রািনর িশকার না হয় সিদেক ল  রাখেত হেব। কে র ণগত মান
আরও বিৃ র জ  আইএমইিডর পাশাপািশ  সংি  ম ণালয় েলােকও িনিবড় মিনটিরং  করেত হেব।
িসইিটিপ িনমােণ  উেদ া ারা  দির  করেল  ফাইেনর ব ব া  করেত  হেব।  বাংলােদেশর আবহাওয়া  ও
পিরেবেশর কথা িচ া কের লু ভবেনর নকশায় টানা বারা া এবং ঘলুঘিুলর ব ব া রাখেত হেব। সড়ক
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর আওতায় যসব বড় ি জ িনমাণ করা হেব স েলােত টাল আদােয়র
সং ান রাখেত হেব।

ঢাকার হাজারীবােগ কাচঁা  চামড়া  ি য়াকরেণর কােজ যসব দ  িমক িছল তােদর সাভাের িনিমত
ট ানািরেত কােজ লাগােত হেব।  েয়াজেন  সখােন  িমকেদর জ  আবাসেনর ব ব া  করেত হেব।
বতমান  সরকােরর আমেল িব ৎ  খােত অিজত সাফল  ব াপকভােব  চার করেত হেব।  ধানম ীর
কাযালেয় দেশ নদীভাঙেনর ফেল কত লাক গৃহহারা হে ন তার িহসাব সংর ণ করেত হেব।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িবিভ  অথবছের  দয়া  অ শাসন েলার  মেধ  উে খেযাগ  হে -  ভিব েত  আলাদা  কের  িবিসক
িশ নগরী না কের দেশর েত ক িবেশষ অথৈনিতক অ েল িবিসক ট িকেন িশ নগরী িত া করা।
ঢাকা  শহের  কাথায়  কাথায়  ব তল  ভবন  হেব  এর  কািরগির  িবে ষণ  সংবিলত  একিট  য়ংস ণূ
নীিতমালা হওয়া েয়াজন। নদীভাঙেনর কারণ এবং িতকার সং া  একিট সামি ক গেবষণা করেত
হেব।

এখন থেক কােনা উ য়ন ক  হণ করার সময় জলাশয় ন  করা যােব না। সড়ক ঘটনার পিরমাণ
াস ও যানজট কমােত িরকশা, ভ ান ইত ািদ ধীরগিতর যানবাহেনর জ  হাইওেয়র উভয় পােশ এক র

িনচ ুিদেয় রা া িনমাণ করেত হেব এবং হাইওেয়র পােশ হাট-বাজােরর জ  িনরাপদ দরূে  িনিদ  জায়গা
রাখেত হেব। নদীর ওপর ি জ িনমােণর ে  যথাযথ উ তা বজায় রাখেত হেব।

যােত এর িনচ িদেয় সহেজ নৗকা বা লার যাতায়াত করেত পাের। খাল ও উ ু  জলাশয় েলােক অৈবধ
দখলমু  করেত হেব  এবং  দেশর িবিভ  ােন  থাকা  পুরাতন  ও ঐিত বাহী  মানস ত বসরকাির
মাধ িমক িবদ ালয় েলােক সরকাির িবদ ালেয় পা র করা যেত পাের।
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