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সরকাররর একশ প্রিন: আসুন, মূল্যায়ন করার এখনই সময় 

 

একািশ সংসি প্রনর্ বাচরন আওয়ামী লীরের প্রনরঙ্কুশ জয় শশখ হাপ্রসনা সরকাররক র্ড় চযারলরের মরে শেরলপ্রিল। তারপর মপ্রিসভায় নতুন নতুন 

মুখ। িধানমিী এই নতুন মপ্রিসভা প্রনরয় যখন সাভার জাতীয় স্মৃপ্রত শসৌরধ শ্রদ্ধা প্রনরর্িরন যান, সকল মিীরির একটি প্রসপ্রভপ্রলয়ন োপ্রড়রত শিরখ 

আপ্রম পপ্রিকায় প্রলরখপ্রিলাম- সড়ৎহরহম ংংযড়ংপ্রং ং যর্ েধু. সপ্রতয মে জানুয়াপ্রররত িধানমিী ও মিীরির শসই র্হর আমারির পুলপ্রকত 

কররপ্রিল। শনতৃত্ব, শযাগ্যতা, নতুন শনতৃত্ব, সম্ভার্না সর্ই িজ্বপ্রলত হরয়রি। ১০০ প্রিন পর আর্াররা প্রলখপ্রি তারির প্রনরয়। অন্তত সরকার েঠরনর 

১০০ প্রিন পূর্ বতা প্রনরয় সরকাররর কট্টর সমারলাচকরাও আমার সরে প্রিমত শপাষর্ কররর্ন না। শমাটা িারে করয়কটি মির্ালরয়র কম বকাণ্ড তুরল 

ধররত হরর্। আপ্রম একজন প্রশক্ষক প্রহরসরর্ এ জন্যই িারুর্ খুপ্রশ শয, এর্াররর শকারনা পরীক্ষারতই িশ্নপি েঁরসর মরতা লজ্জাজনক ঘটনা ঘরটপ্রন। 

প্রশক্ষকতা শপশায় জপ্রড়তরির এ ধররনর ঘটনা অতযন্ত লজ্জাজনক। প্রশক্ষামিী ডা. িীপু মপ্রন ও উপমিী মপ্রহল ল হাসান শচৌধুরী নওরেল জনজনই 

তারির শযাগ্যতার স্বাক্ষর শররখরিন। আশা কপ্রর, সামরন আররা চমক শিখারর্ন তারা। 

আররকজন হরলন প্রর্জ্ঞান ও িযুপ্রিমিী ইয়ারেস ওসমান। একজন প্রনভৃতচারী মানুষ। র্র্ বাঢ্য রাজননপ্রতক পপ্ররচয় তার। সহসাই 

জনসমু্মরখ আরসন না প্রতপ্রন। েত এক িশরক প্রতপ্রন িযুপ্রি ও প্রর্জ্ঞানরক এমন এক ্তররর প্রনরয় শেরিন, যা সপ্রতযই প্রর্স্ময়কর। প্রর্রশষ 

করর পারমাণুপ্রর্ক প্রর্জনযৎ জেরত র্াংলারিরশর িরর্শ, জ্বালাপ্রন শপ্রির আমিাপ্রনরত প্রনভ বরতা কমারত পারমার্প্রর্ক প্রর্জনযৎ সম্পপ্রকবত 

প্ল্যান, রূপপুর পারমার্প্রর্ক প্রর্জনযৎরকরে প্রভপ্রভইআর টাইপ প্ররঅযাক্টর পপ্ররর্াররর সর্ বরশষ সংস্করর্ স্থাপরনর চুপ্রিসহ অসংখ্য কাজ 

করর যারেন। এ কাজগুরলা সাধারর্ মানুরষর শচারখ এখরনা পরড়প্রন। প্রকন্তু আোমী এক িশরক র্াংলারিরশ অভার্নীয় এক পপ্ররর্তবন 

লক্ষ কররর্ তারা। আমরা খারে শযমন স্বয়ংসম্পন্ন হরয়প্রি, ঠিক শতমপ্রন প্রর্জনযৎ খারত কল্পনাতীত পপ্ররর্তবন আসরর্। জীর্রন আসরর্ 

েপ্রত, কম বসংস্থারন আসরর্ উদ্ভার্নী ও নতুনত্ব। গ্রামগুরলারত শপৌঁরি যারর্ শহররর তামাম সুপ্রর্ধা। একজন স্থপপ্রত প্রহরসরর্ও ওসমান 

সারহর্ প্রর্রের অরনক শিরশ িশংসা কুপ্রড়রয়রিন। সংস্কৃপ্রত ও িযুপ্রি জনই জেরত প্রতপ্রন অসাধারর্ কাজ কররিন। 

এর্ার আপ্রস উিীয়মান আররক িপ্রতমিীর কথায়। উত্তরর্রের সন্তান, রাজননপ্রতক পপ্ররর্ার প্রহরসরর্ তার পপ্ররর্াররর নামডাক র্হু আরে 

শথরক। প্রতপ্রন হরলন শনৌিপ্রতমিী খাপ্রলি মাহমুি শচৌধুরী। শুরু শথরকই প্রতপ্রন একটি প্রমশন প্রনরয় শনরমরিন। ঢ্াকায় শনৌরুট চালু করা। 

ল প্রড়েো, তুরােরক প্রতপ্রন অরনকাংশই িখলমুি করররিন। নিীরত এরনরিন নর্িার্। এটা অতযন্ত কঠিন কাজ। শর্প্রশরভাে ভূপ্রমিসুযই 

ল প্রড়েো ও তুরারের জনই তীর িখল করর েরড় শতারল তারির ব্যর্সা। তার এ কাজগুরলা কররত িভার্শালীরির শতারপর মুরখও 

পড়রত হরয়রি, তার পরও শথরম শনই প্রতপ্রন। মুি করর যারেন নিীর সীমানা। গুঁপ্রড়রয় প্রিরয়রিন র্হুতল ভর্ন। চট্টগ্রারমও নিী 

িখলমুি কররত শপরররিন। আররকটি ব্যাপার হরলা, তারক শটপ্রলপ্রভশন র্া শপপার-পপ্রিকায় শিখা যায় না খুর্ একটা। এটা ভারলা 

সাইন। 

আররকজন মিীর কথা র্লরত হরর্, প্রতপ্রন হরলন সুপ্রিম শকারট বর আইনজীর্ী শ ম শরজাউল কপ্ররম। সরকাররর অতযন্ত স্পশ বকাতর ও 

গুরুত্বপূর্ ব মির্ালয় গৃহায়র্ ও ের্পূতব মির্ালরয়র মিী প্রতপ্রন। এ মির্ালরয়র অধীরন রাজধানী উন্নয়ন কতৃবপক্ষ (রাজউক), জাতীয় 

গৃহায়র্ কতৃবপক্ষ, নের উন্নয়ন অপ্রধিপ্তর, ের্পূতব অপ্রধিপ্তরসহ ১২টি সংস্থা এর অধীরন। েত ১০০ প্রিরন প্রতপ্রন দৃশ্যমান একটা কাজ 

করররিন। আরে ইমারত প্রনম বারর্র নকশার অনুরমািরনর জন্য ১৬টি িপ্তররর িািপিসহ িীঘ বসূিতার প্রর্শাল এক এলাপ্রহকাণ্ড প্রিল। 

শরজাউল কপ্ররম এ িীঘ বসূিতার কায বক্রম কপ্রমরয় মাি ৪টি িপ্তরর এরনরিন। ৫৩ প্রিরনর মরে নকশা অনুরমািনসহ িাড়পরির 

র্াের্াধকতা শিয়া হরয়রি। জনের্ হঁে শিরড় শঁরচরি। আররকটি প্রর্ষয় হরলা, মিী প্রনরজই রাজউরকর ব্যাপারর করঠার অর্স্থারন 

প্রেরয়রিন। সর্ সরকাররর কারি এই িপ্রতষ্ঠানটি প্রিল হয়রাপ্রন, জননীপ্রতর শীষ ব তাপ্রলকায়। প্রতপ্রন শচষ্টা করর যারেন রাজউকরক সপ্রতযকার 

জনপ্রহতকর িপ্রতষ্ঠারন রূপ প্রিরত। তথ্যমিী ড. হািান মাহমুি প্রর্রিপ্রশ চযারনরল র্াংলারিপ্রশ প্রর্জ্ঞাপন র্ন্ধ, সাংর্াপ্রিকরির নর্ম ওরয়জ 

শর্াড ব েঠনসহ শর্শ প্রকছু িশংসাজনক কাজ কররিন। স্বরাষ্ট্রমিী সম্পরকব নতুন করর র্লার প্রকছু শনই। প্রনরজর মরতা করর কাজ 

কররিন প্রতপ্রন। জলিসুয, র্নিসুয, সর্ বহারামুি অঞ্চল েরড় সরকাররর ভার্মূপ্রতব এর্াররা উজ্জ্বল কররলন প্রতপ্রন। ভূপ্রম মির্ালরয়র 

অনলাইন শসর্া, প্রডপ্রজটালাইরজশন এরনরি নতুনত্ব। এ িাড়া জননীপ্রত মুরি অরনকটাই সেল হরয়রি ভূপ্রমমিী সাইফুজ্জামান শচৌধুরী। 

অথ বমিী আ হ ম মু্তরো কামাল ব্যাংপ্রকং শসক্টরর জননীপ্রত শরারধ করঠার পিরক্ষপ প্রনরয়রিন। শেরনর কারলার্াজাপ্রর শঠকারত টিরকটিং 



অযাপ চালু করররি। র্াপ্রর্জযমিী টিপু মুনপ্রশ ্যমব্যমূল্য প্রনয়ির্, ব্যর্সায়ী প্রসপ্রিরকট ভাঙরত শপরররিন। জনরয বাে ও িার্ িপ্রতমিী ডা. 

এনামুর রহমান চকর্াজার ও র্ানানীর অপ্রিকারণ্ড প্রনরজর মির্ালরয়র দৃশ্যমান চযারলে শমাকাপ্রর্লা করররিন। 

েত ১০০ প্রিরনর মূল্যায়ন এটি। তরর্ অন্যান্য মির্ালয়ও সমানতারল এপ্রেরয়রি চরলরি। সর্াই ভারলা কররি। অরনরক ির্লভারর্ শচষ্টা 

কররিন। ১০০ প্রিরনর কম বকাণ্ড জাপ্রতর সামরন তা শপশ না কররলও সাধারর্ মানুরষর তীয বক দৃপ্রষ্ট প্রিল নতুন মপ্রিসভার প্রিরক। অরনক 

ির্ীর্ মিী, শনতারক র্লরত শুরনপ্রিলাম- এক মাস শযরত না শযরত শভরঙ পড়রর্ এ মপ্রিপপ্ররষি। যারির িাপ্রয়ত্ব শিয়া হরয়রি তারা 

অনপ্রভজ্ঞ, র্া্তরর্ জ্ঞানশূন্য। ৩০ প্রডরসম্বর প্রনরঙ্কুশ জয়লারভ ইপ্রতহাস সৃপ্রষ্ট করর আওয়ামী লীে শনতৃত্বাধীন মহারজাট। শকননা এত 

প্রর্পুল সংখ্যক শভাটাররর উপপ্রস্থপ্রত স্বাধীন র্াংলারিরশ শকউ শিরখপ্রন আরে। িায় ৮০ শতাংশ শভাট পরড়রি র্রল জানা শেরি। এর 

আরে ১৯৭০ সারলর প্রনর্ বাচরন এ শিরশর মানুষ শনৌকা মাকবায় শভাট প্রিরয় িঁতভাঙা জর্ার্ প্রিরয়প্রিল, প্রিপ্রনরয় এরনপ্রিল চূড়ান্ত প্রর্জয়। 

র্ন্যাসহ চরম িাকৃপ্রতক জনরয বারের মরে ৬৫ শতাংশ শভাট পরড়প্রিল তখন। ৪৮ র্ির পর ২০১৮ একািশ জাতীয় প্রনর্ বাচরন শিখা শেল 

তারই িপ্রতেপ্রর্। এ জয় প্রনরয় সমারলাচকরির কানাঘুষা থাকরলও র্া্তরর্ উপরযাপ্রেতা শনই প্রর্ন্দুমাি। এখন প্রহসার্টা সামরন যাওয়ার 

সংকল্প প্রনরয়। মহারজারটর কঁরধ এখন প্রর্শাল িাপ্রয়ত্ব। মানুষ প্রর্পুল িতযাশা প্রনরয় মহারজারটর পরক্ষ রায় প্রিরয়রি। নানা শশ্রপ্রর্র, নানা 

র্য়রসর প্রর্প্রভন্ন শপশার শিাট-র্ড় অসংখ্য স্বরের িপ্রতেলন এর্াররর প্রনর্ বাচন। সাধারর্ত প্রর্রের প্রর্প্রভন্ন শিরশ শিখা যায়- প্রর্শাল 

জরয়র শক্ষরি ক্ষমতা আররা শর্প্রশ শকেীভূত হওয়ার আকাক্সক্ষা শথরক যায়, শসটা শযন না হয় শস ব্যাপারর সতবক থাকরত হরর্। কারর্ 

এ শিরশর জনের্ তথা তরুর্রা শশখ হাপ্রসনার িপ্রত আস্থা শররখ প্রর্পুল িতযাশা প্রনরয় শনৌকা মাকবায় রায় প্রিরয়রি। তারির িতযাশা, 

নতুন সরকার তারির স্বে পূররর্ অপ্রর্চল থাকরর্। এ ধররনর অরনক কথা র্লরত শুরনপ্রি তারির। 

মপ্রিপপ্ররষি েঠরন যখন তারির প্রনরজরির নাম শিখরলন না, সরে সরে শভাল পাপ্রিরয় শেলরলন। অরনকটা চযারলরের সুররই তখন 

র্রলপ্রিরলন শশখ হাপ্রসনার সরকার অঙ্কুররই প্রর্নষ্ট হরর্। শযখারন অপ্রভজ্ঞরির স্থান শনই তা কখরনাই ইপ্রতর্াচক েল র্হন কররত পারর 

না। তারির এ রকম মন্তব্য আমার কারি খুর্ শিাট, হীনমন্য মরন হরয়রি। আজ ১০০ প্রিরনর মূল্যায়ন কীভারর্ প্রনরূপর্ কররর্ন তারা। 

িাপ্রয়ত্বটা আপনারির ওপর শিরড় প্রিলাম। এ সময়টিরত মপ্রিসভার শকারনা সিস্যরক প্রনরয় হয়প্রন শকারনা প্রর্তকব, সমারলাচনা। 

পুররনারির র্াি প্রিরয় নতুনরির প্রনরয় পথ এরোরনার শয মহাপপ্ররকল্পনা শশখ হাপ্রসনা হারত প্রনরয়রিন তার ঝলক অরনকটাই শিখরত 

পাররিন শিশর্াসী। এ সম্পরকব দিপ্রনক সমকারল জানুয়াপ্রররত প্রলরখপ্রিলাম ‘মপ্রন বং শশাজ ে শড’ নারম সম্পািকীয়। েত ১০০ প্রিরনর 

কম বকাণ্ড শিখরল ল ঝা যায় সপ্রতয শশখ হাপ্রসনার প্রসরলকশন কতখাপ্রন র্া্তরর্মুখী। িথমর্ার মিী হরয়ও মাি ১০০ প্রিরন সেলতা 

শিপ্রখরয়রিন শর্প্রশরভাে তরুর্ মিী। আমার দৃপ্রষ্টরত এরির ত্রুটি-ব্যথ বতার শচরয় সেলতার পাল্লাই ভারী। এই ১০০ প্রিন শিরখ আোমী 

প্রিনগুরলা শকমন যারর্, আমরা তা প্রর্রেষর্ কররত পাপ্রর। জয়তু শশখ হাপ্রসনা। 

ড. শমসর্াহউপ্রিন আহরমি : েরর্ষক, কলাম শলখক। 

 


