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সব সরকােরর আমেলই কমেবিশ উ য়ন হয়
কাশ : ০৩ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আওয়ামী লীগ নতৃ  বেল থােক, িবগত ১০ বছের যা উ য়ন হেয়েছ আেগ কখনও তা হয়িন।

এটা িঠক, ২০০৮ সােলর িডেস ের অ ি ত সাধারণ িনবাচেন জয়লাভ কের ২০০৯ সােলর জা য়ািরেত
শখ হািসনার নতৃে  সরকার গঠেনর পর থেক গত ায় সােড় দশ বছের দলিটর একটানা শাসনামেল
দেশর অবকাঠােমাগত উ য়েন িবরাট সাফল  এেসেছ।

মানবস দ উ য়েন অ গিত হেয়েছ। িশ  খােত, িবেশষ কের তির পাশাক িশে  ভূত উ িত সািধত
হেয়েছ। জনগেণর ধান খাদ  চাল এবং আিমেষর ধান উৎস মােছর উৎপাদেন দশ িনভরতা অজেনর
ার াে  এেস পৗঁেছেছ।

সব িমিলেয় দেশর িজিডিপর পিরমাণ ও মাথািপছু আয় বেড়েছ। এেত কেমেছ দািরে র হার। তেব এসব
উ িত এটা মাণ কের না য, আেগর সরকার েলার আমেল এসব খাতসহ অ া  খােত কােনা উ য়ন
হয়িন। বরং পযােলাচনায় দখা যােব, আেগর অেনক সরকােরর আমেল কােনা কােনা খােত অতুলনীয়
উ য়ন হেয়েছ।

তাছাড়া  গণতে র  উ য়ন,  জন ােথ  শাসিনক  সং ারসহ  শাসন  িত া,  মানবািধকার  সংর ণ,
স েদর ষম ব ন িনি তকরণ, পিরেবশ সংর ণ- এসব য কােনা গণতাি ক দেশ উ িত িনধারেণর

  আব ল লিতফ ম ডল
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পূণ  িনয়ামক। আওয়ামী  লীেগর গত সােড় দশ বছেরর একটানা  শাসনামেল  এসব িনয়ামক কী
পযােয় রেয়েছ, তাও পযােলাচনা করা দরকার।

াধীনতার পর আওয়ামী লীেগর নতৃ াধীন বাংলােদেশর থম  সরকােরর আমেল রিচত হয় দেশর
সংিবধান, যা ১৯৭২ সােলর ৪ নেভ র গণপিরষেদ গৃহীত হয়।

এ সরকােরর আমেল ণীত থম প বািষক পিরক নায় (১৯৭৩-৭৮) মলূত যু িব  দেশর অথনীিত
পুন ােরর ওপর সেবা   আেরাপ করা হেলও কৃিষ ও িশ  খােত উৎপাদন বিৃ সহ অ া  খােত
উ য়েনর ওপর জার দয়া হয়। অথ সংকট সে ও ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ জাতীয়
বােজেটর পিরমাণ িছল যথা েম ৭৮৬ কািট টাকা, ৯৯৫ কািট টাকা ও ১ হাজার ৮৪ কািট টাকা। থম
প বািষক পিরক নার থম ’বছের (১৯৭৩-৭৫) খাদ শে র উৎপাদন াধীনতার আেগর ায় ১
কািট টন থেক বিৃ  পেয় ১ কািট ১২ লাখ ২৪ হাজার টেন দাড়ঁায়।

নতনু াধীন দেশর ভিব ৎ শাসিনক কাঠােমা এবং বসামিরক চাকিরর প িত স েক সরকােরর নীিত
কী হেব, তা িনধারেণ তৎকালীন আওয়ামী সরকার তৎপর হেয় ওেঠ। ১৯৭২ সােলর মাচ মােস ঢাকা
িব িবদ ালেয়র  তৎকালীন  উপাচায  অধ াপক  মাজাফফর আহমদ  চৗধরুীর  নতেৃ  গিঠত  হয়  িতন
সদ িবিশ  ‘ শাসিনক  ও  চাকির  পুনগঠন  কিমিট’।  সরকারিবেরাধী  দল েলার  তৎপরতা,  দেলর
অভ রীণ কা ল এবং ১৯৭৪ সােলর িভ  মাকােবলায় ব  থাকার কারেণ তৎকালীন আওয়ামী লীগ
সরকার কিমিটর িরেপােটর শাসিনক সং ার সং া  পািরশ েলা বা বায়েন কােনা  অ গিত সাধন
করেত পােরিন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগে র পটপিরবতেনর পর পািরশ েলা চাপা পেড় যায়।

১৫ আগে র পটপিরবতেনর পর িকছু ঘটনা বােহর মধ  িদেয় ১৯৭৬ সােলর ১৯ নেভ র জনােরল
িজয়াউর রহমান থেম ধান সামিরক শাসেকর এবং পের রা পিত পেদরও দািয় ভার হণ কেরন।
তার নতৃে  ১৯৭৮  সােলর  ১  সে র  িতি ত  হয়  বাংলােদশ  জাতীয়তাবাদী  দল,  যা  সংে েপ
িবএনিপ নােম পিরিচত। ১৯৭৯ সােলর ফ য়াির মােস অ ি ত সাধারণ িনবাচেন তার দল জয়লাভ কের
সরকার গঠন কের। জাতীয় সংসেদ পাস হওয়া সংিবধান (প ম সংেশাধনী) আইন-১৯৭৯ বেল ৯ এি ল
সামিরক আইন ত াহার করা হয়।  িজয়াউর রহমােনর একিট অন  অবদান পূববতী  আওয়ামী লীগ
সরকােরর আমেল ১৯৭৫ সােলর জা য়ািরেত সংিবধােনর চতথু  সংেশাধনীর মাধ েম  িবলু  ব দলীয়
গণতে র পুনবহাল।

ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর নতৃ াধীন আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল শাসিনক সং ােরর য যা া
 হয়,  তা  অেনকটা  পূণতা  লাভ কের িজয়াউর রহমােনর নতৃ াধীন  িবএনিপ সরকােরর আমেল।

িজয়াউর রহমান িনেয়াগকৃত রশীদ কিমশনােরর শাসিনক সং ার কিমশেনর িরেপােটর সািভেসস অংেশর
পািরশ পযােলাচনা  কের িবএনিপ সরকার ১৯৮০ সােলর ১  সে র ‘বাংলােদশ িসিভল সািভেসস

(পুনগঠন)’ আেদশ জাির কের। এেত অ ভু  হয় ১৪িট সািভস ক াডার। তেব ক াডার েলার িতিটর
একািধক সাব-ক াডার থাকায় মাট ক াডােরর সংখ া বা েব দাঁড়ায় ২৮িটেত। গত ৩৮ বছের -একিট

ে  সামা  পিরবতন/সংেশাধনসহ ১৯৮০ সােল িবএনিপ সরকার বিতত িসিভল সািভস কাঠােমা
এখন পয  বলবৎ রেয়েছ।

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগে র পটপিরবতেনর পর ানীয় সরকার ব ব ায় পূণ পিরবতন সিূচত হয়।
াধীনতার পরপরই ১৯৭২ সােল জািরকৃত রা পিতর ৭নং আেদশ ারা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার

িবদ মান সব ানীয় সরকার কিমিট ভেঙ দয়। অব  ১৯৭৩ সােল নতুন কের জািরকৃত রা পিতর
আেদেশর অধীেন ানীয় সরকার ব ব ার সবি  পযােয়র িত ান ইউিনয়ন পিরষদ গঠেন িনবাচন অ ি ত
হয়।  ানীয়  সরকার  অধ ােদশ,  ১৯৭৬-এর  মাধ েম  জনােরল  িজয়াউর  রহমােনর  সরকার  ইউিনয়ন
পিরষদ, থানা পিরষদ ও জলা পিরষদ- িতন ধরেনর ানীয় সরকার প িত বতন কের।

িবএনিপ সরকার পূববতী  আওয়ামী  লীগ  সরকােরর ঘািষত সমাজতাি ক অথৈনিতক ব ব া  িত ার
পিরবেত  ‘িম  অথৈনিতক’  ব ব া  িত ার ল  ি র কের।  অথৈনিতক নীিতেত  বসরকাির খােতর
উ য়েনর ওপর  দান করা হয়। বসরকাির খােতর উেদ া ােদর উৎসাহ দান এবং কৃষকেদর
ব াপক হাের ভতুিক দােনর মাধ েম কৃিষ উ য়ন রাি তকরেণর উপেযাগী নতুন উ য়ন কৗশল হণ
করা হয়। এেত খাদ  উৎপাদন বােড় এবং িশ  খােত উ তর বিৃ  অজন স ব হয়। বতমােন দেশর

সব সরকােরর আমেলই কমেবিশ উনয়ন হয় https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/173267/সব-সরকা...

2 of 6 5/3/2019 10:20 AM



বেদিশক  মু া  অজেনর  অ তম  ধান  খাত  হল  িবেদেশ,  িবেশষ  কের  মধ ােচ র  দশ েলােত
বাংলােদিশ জনশি  রফতািন। এিটর  হেয়িছল িজয়াউর রহমােনর শাসনামেল। িজয়াউর রহমােনর
নতৃ াধীন  িবএনিপ  সরকােরর  শষ  অথবছের  (১৯৮০-৮১)  জাতীয়  বােজেটর  পিরমাণ  ১৯৭৪-৭৫

অথবছেরর তুলনায় ায় চার ণ বিৃ  পেয় ৪ হাজার ১০৮ কািট টাকায় দাড়ঁায়।

রা পিত  িজয়াউর  রহমানই  দি ণ  এিশয়ায়  আ িলক  সহেযািগতার  ধারণা  উ াবন  কেরন  এবং  এ
সহেযািগতা গেড় তালার উেদ াগ হণ কেরন। এ উে  বা বায়েনর লে  িতিন ১৯৭৯-৮০ সােল
দি ণ  এিশয়ার  দশ েলা  সফর  কের  পার িরক  সহেযািগতার  একিট  সংগঠন  গেড়  তালার

েয়াজনীয়তার কথা তুেল ধেরন। ১৯৮৫ সােল ঢাকায় আ ািনকভােব গিঠত দি ণ এশীয় আ িলক
সহেযািগতা সং া (সাক) তারই েচ ার ফসল।

জনােরল েসইন মহু দ এরশাদ সামিরক ও বসামিরক পাশােক নয় বছর (২৪ মাচ ১৯৮২ থেক ৬
িডেস র  ১৯৯০)  দশ  শাসন  কেরন।  রা ীয়  মতা  হেণর  পর  পরই  িতিন  শাসিনক  সং াের
মেনািনেবশ কেরন। ‘মাশাল ল’ কিমিট’ এবং ‘ শাসিনক সং ার ও পুনগঠন কিমিট’ নােম িট কিমিট
গিঠত হয়। মাশাল  ল’  কিমিটর পািরেশর আেলােক িতিট ম ণালয়/িবভাগ এবং  এর অধীন িবিভ
িবভাগ ও দফতর েলার জনবল কাঠােমা, যানবাহন ও অিফস ই ইপেম ট ইত ািদর সংখ া িনধারণ কের
দয়া হয়। এর ফেল শাসেনর এসব খােত শৃ লা িতি ত হয় এবং অপচয় ব লাংেশ কেম আেস।

এসব অিফেস জনবল কাঠােমা, যানবাহন ও অিফস ই ইপেম ট ইত ািদ পুনিনধারেণ এখনও উপযু
‘মাশাল ল’ কিমিট’ অ েমািদত কাঠােমােক মলূ িভি  িহেসেব গণ  করা হয়।

এরশাদ সরকােরর উে  িছল শাসনেক জনগেণর দারেগাড়ায় িনেয় যাওয়া। ‘ শাসিনক সং ার ও
পুনগঠন কিমিট’র পািরেশর আেলােক িতিন থানােক উপেজলা এবং মহ মােক জলায় পা র কেরন।
িবেশষ কের উপেজলা প িতর বতন িছল একিট যগুা কারী পদে প। উে াবিলর মেধ  িছল ক ীয়
সরকােরর মতা িবেক ীকরেণর মাধ েম  ামীণ  ানীয় সরকার ব ব ার সবেচেয়  পূণ  রিটেক
শি শালী কের তৃণমেূল উ য়েনর গিত স ার করা, িনবািচত িতিনিধেদর হােত মতা অপণ করা এবং
গণতাি ক ি য়ায় জন িতিনিধ মলূক সরকােরর িভি  রচনা করা। সরকােরর িবিভ  অিফস ও আদালত
াপেনর ফেল উপেজলা েলা শাসেনর ক িব েত পিরণত হয়। মহ মা জলায় উ ীত হওয়ার ফেল
জলার সব েযাগ- িবধা জনগেণর অেনকটা কােছ চেল আেস। ানীয় সরকার কাঠােমায় যগুা কারী

সং ােরর জ  এরশাদ অমর হেয় থাকেবন।

ি তীয় প বািষক পিরক না (১৯৮০-৮৫) িবএনিপ সরকােরর আমেল ণীত হেলও এিটর বা বায়ন হয়
এরশােদর  শাসনামেল।  ততৃীয়  প বািষক  পিরক না  ণীত  ও  বা বািয়ত  হয়  এরশােদর  আমেল।
এরশােদর শাসনকাল অবকাঠােমাগত উ য়েনর জ  পিরিচিত লাভ কের। যাতায়াত ব ব া, িবেশষ কের
সড়ক িনমাণ ও মহাসড়ক উ য়েন িবেশষ অ গিত সািধত হয়। িনিমত হয় শত শত িকেলািমটার পাকা
রা া।  এ  ে  িবেশষভােব  উে খেযাগ  হল  খুলনা- মাংলা  পাকা  সড়ক িনমাণ,  ঢাকা-চ াম  এবং
ঢাকা-আিরচা মহাসড়েকর উ য়ন। িশ  খােত, িবেশষ কের তির পাশাক খাতসহ ু  ও মাঝাির িশে র

ে  বিৃ র হার িছল ল ণীয়। এরশােদর অথৈনিতক কমসিূচর মলূ িভি  িছল সব ে  ব ি  খােতর
নতৃে  বিৃ  অজন।

এরশােদর আেরকিট বড় সাফল  িছল দি ণ এশীয় সহেযািগতা সং া (সাক) গঠেন রা পিত িজয়াউর
রহমােনর উেদ াগেক সামেন এিগেয় নয়া। ১৯৭৯ সাল থেক চার বছেরর িতমলূক কাজ শেষ ১৯৮৩
সােলর আগ  মােস অ ি ত দি ণ এশীয় দশ েলার পররা ম ীেদর সে লেন এ লে  একিট সমি ত
কমসিূচ আ ািনকভােব চালু করা হয়। অবেশেষ ১৯৮৫ সােলর ৮ িডেস র ঢাকায় আ ািনকভােব সাক

িতি ত হয়। দি ণ এিশয়ার সাতিট রা - বাংলােদশ, ভারত, পািক ান, ীলংকা, মাল ীপ, নপাল ও
ভুটান সােকর সদ  িহেসেব অ ভু  হয়।

১৯৯০ সােলর িডেস ের রা পিত এরশােদর নতৃ াধীন জাতীয় পািট সরকােরর পতন হেল ১৯৯১ সােল
ফ য়ািরেত অ ায়ী রা পিত িবচারপিত সাহাবু ীন আহমেদর আমেল অ ি ত প ম সংসদ িনবাচেন জয়ী

হেয় খােলদা িজয়ার নতৃে  িবএনিপ সরকার গঠন কের। ১৯৯১ সােলর সে ের সংিবধােনর াদশ
সংেশাধনীর মাধ েম  িবএনিপ সরকার আওয়ামী  লীগ  সরকােরর সমেয় সংিবধােনর চতুথ  সংেশাধনীর
মাধ েম িবলু  ঘািষত সংসদীয় সরকার প িত পুনবহাল কের, যা বতমােনও চাল ুরেয়েছ।
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১৯৯৪ সােল  মা রা-২  উপিনবাচেন  অিনয়ম  ও  ভাট  কারচিুপর অিভেযাগ  এেন  ধান  িবেরাধী  দল
আওয়ামী  লীগ  ও  অ  িট  িবেরাধী  দল জাতীয়  পািট  ও  জামায়ােত  ইসলামী  িনদলীয়  ত াবধায়ক
সরকােরর অধীেন সংসদ িনবাচেনর দািবেত বার আে ালন  করেল িবএনিপ আগাম িনবাচন ঘাষণা
কের। ধু িবএনিপর অংশ হেণ ১৯৯৬ সােলর ফ য়ািরেত অ ি ত সাধারণ িনবাচেন জয়ী হেয় সরকার
গঠেনর পর িবএনিপ ধান িবেরাধী দল আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন জােটর দািবর িত স ান দিখেয়
সংিবধােনর  েয়াদশ  সংেশাধনীর  মাধ েম  সংসদ  িনবাচনকালীন  িনদলীয়  ত াবধায়ক  সরকারব ব া

বতন কের। আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন িবেরাধী জােটর দািবর িত স ান জািনেয় সংিবধান সংেশাধন
কের িনদলীয় ত াবধায়ক সরকারব ব া বতন ও ৫ বছর দশ শাসেনর আইনস ত অিধকার থাকা
সে ও িবএনিপর ায় মতা থেক সের দাড়ঁােনা িনঃসে েহ ( দেশর এযাবৎ কােলর) রাজনীিতেত
একিট উ ল ও অ সরণীয় দৃ া । িনবাচনকালীন িনদলীয় ত াবধায়ক সরকারব ব া চালু থাকাকােল
অ ি ত সব সাধারণ িনবাচন অংশ হণমলূক ও ু হওয়ায় জাতীয় ও আ জািতকভােব শংিসত হয়।
তেব ২০১৪ সােলর ভাটারিবহীন একদলীয় সাধারণ িনবাচেন জয়ী হেয় আওয়ামী লীেগর মতায় আঁকেড়
থাকার নিজর দেখ মেন হয়,  ৫ বছর দশ শাসেনর আইনস ত অিধকার থাকা সে ও ১৯৯৬ সােল
িবএনিপর ায় মতা থেক সের দাঁড়ােনার িস া  সিঠক িছল না। িবএনিপ ওই সময় ায় মতা
থেক সের না দাড়ঁােল পরবতী সমেয় রা ীয় মতায় অিধি ত থাকার ইিতহাস অ রকম হেত পারত।

ত াবধায়ক সরকােরর সমেয় ১৯৯৬ সােলর জেুন অ ি ত ৭ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন জয়ী হেয় শখ
হািসনার  নতৃে  আওয়ামী  লীগ  সরকার  গঠন  কের।  আওয়ামী  লীেগর  এ  ময়ােদ  (১৯৯৬-২০০১)
অজেনর মেধ  িবেশষভােব উে খেযাগ  হল- ১৯৯৬ সােলর নেভ র মােস ভারেতর সে  া িরত ৩০
বছর ময়ািদ গ ার পািন ব ন চিু , ১৯৯৭ সােলর িডেস র মােস া িরত পাবত  চ াম শাি  চিু
এবং যমনুা সতুর িনমাণ কাজ স করণ। এ সরকােরর আমেল ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ অথবছের
িজিডিপ বিৃ র হার দাঁড়ায় যথা েম ৪ দশিমক ৮৮ এবং ৫ দশিমক ৪৭ শতাংেশ।

২০০১ সােল ৮ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন জয়ী হেয় খােলদা িজয়ার নতেৃ  িবএনিপ আবার সরকার গঠন
কের। ২০০৪-০৫ অথবছের িজিডিপ বিৃ র হার দাড়ঁায় ৫ দশিমক ৩৮ শতাংেশ। এ সরকােরর আমেল
রাজধানীর যানজট লাঘেব ািপত হয় থম উড়াল সতু। তাছাড়া, সারা দেশ যাতায়াত ব ব ার উ য়ন
সািধত হয়। এ সরকােরর আমেল (২০০১-২০০৬) বিৃ  পায় খাদ শে র উৎপাদন। সরকােরর শষ বছের
দেশ উৎপািদত খাদ শে র (চাল, গম) পিরমাণ দাড়ঁায় ২ কািট ৭২ লাখ ৬৫ হাজার টেন। খাদ শে র

দাম সাধারণ মা েষর নাগােলর মেধ  থােক। নারীর মতায়ন ও মানবস দ উ য়েনর লে  নারী িশ া
স সারেণর ওপর িবেশষ জার দয়া হয়। াদশ ণী পয  নারী িশ া অৈবতিনক করা হয়। তােদর বই
কনা ও পরী ার িফ পিরেশােধ আিথক সহায়তা দয়া হয়।

সনাসমিথত ফখ ীন আহমেদর নতৃ াধীন িনদলীয় ত াবধায়ক সরকােরর ময়াদ ’বছর (জা য়াির
২০০৭  থেক িডেস র ২০০৮)।  ২০০৭-০৮ অথবছের  িজিডিপ বিৃ র  হার  দাঁড়ায়  ৬  দশিমক ১৯
শতাংশ। ২০০৭-০৮ অথবছের খাদ শে র (চাল, গম) উৎপাদন দাঁড়ায় ২ কািট ৯৭ লাখ ৭৫ হাজার
টেন, যা িছল এ যাবৎকােলর সেবা  উৎপাদন। এ সরকােরর একিট বড় অবদান হল িনবাচেন তা
আনেত ছিবসহ ভাটার তািলকা ণয়ন ও  ব ালট বাে র ব বহার।

শখ হািসনার নতৃ াধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেক দশ শাসন করেছ। তার সরকােরর
দীঘ সােড় দশ বছেরর একটানা শাসনামেল উ য়েনর চলমান ি য়ায় ম াে া-ইকেনািমক ম ােনজেমে ট
উ য়নসহ অ া  ে  উ িত সািধত হেয়েছ। অবকাঠােমাগত উ য়েন ঈষণীয় সাফল  এেসেছ। ব মখুী
প া সতু িনমাণসহ বশ িকছু বড় বড় উ য়নমলূক কাজ হােত নয়া হেয়েছ, যা ইতঃপূেবর সরকার েলার
কােছ তমন  পায়িন। িজিডিপর পিরমাণ বেড়েছ। িজিডিপেত বিৃ র হার গত কেয়ক বছেরর ৬
থেক ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর বৃ  থেক বিরেয় ৭ শতাংেশর ওপের দািঁড়েয়েছ। ২০১৭-১৮ অথবছের

মাথািপছু  জাতীয় আয় দাঁিড়েয়েছ ১  হাজার ৭৫২ মািকন ডলাের,  যা  ২০০৮-০৯ অথবছের িছল ৬৯০
মািকন  ডলার (সূ  :  বাংলােদশ  অথৈনিতক সমী া  ২০০৯  এবং  ২০১৮)।  কেমেছ  দািরে র  হার।

া রতার হার (৭ বছর +) ৭১ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। াথিমক ও মাধ িমক পযােয় ছা ছা ীর সমতা
এেসেছ।  উ  মাধ িমক পযােয়ও সমতা অজেনর পেথ। েপয় পািন হণকারীর সংখ া ৯৮ শতাংেশ
পৗঁেছেছ। া স ত পায়খানা ব বহারকারীর সংখ া দািঁড়েয়েছ ৭৫ শতাংেশ। া  খােত উ িতর ফেল

এক বছেরর কম  বয়সী  িশ  মতুৃ র হার ( িত  হাজার জীিবত জে )  ২৮-এ নেম এেসেছ।  কেমেছ
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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।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

মাতৃমতৃু র হার। মা েষর ত ািশত গড় আয়ু াল বেড় ৭২ বছর হেয়েছ।

তেব শখ হািসনার নতৃ াধীন আওয়ামী লীগ সরকােরর একটানা  গত সােড় দশ বছেরর শাসনামেল
উ য়েনর ডামােডােল দশ িপিছেয় পেড়েছ গণতে । জনগণ তােদর ভাটািধকার েয়াগ করেত পারেছ না।
২০১৪ সােলর ভাটারিবহীন একদলীয় সাধারণ িনবাচন, ২০১৮ সােলর নিজরিবহীন অিনয়েমর সাধারণ
িনবাচন,  ানীয় সরকার িত ান েলার িনবাচন অংশ হণমলূক না  হওয়া ভিৃত কারেণ দেশ গণত
অত  বল হেয় পেড়েছ। ফেল বি ক গণত  সচূেক বাংলােদেশর অব ান অেনকটা তলািনেত।

মতাসীনেদর সরকাির ও দলীয় কােজ পাথক  না করা এবং জন শাসেনর সব  দলীয়করণ শাসন
িত ায় বড় বাধা হেয় দািঁড়েয়েছ। প -পি কায় কািশত িরেপােট আমরা দখিছ- মতায় থাকা দেলর

নতাকমীরা দলীয় পিরচয় ব বহার কের অ ায় িবধা আদােয়র জ  কীভােব সরকাির কমকতােদর ওপর
চড়াও  হে ।  একই  সে  আমরা  দখিছ,  আওয়ামী  লীগ  দীঘ  সময় ধের  একটানা  মতায়  থাকায়
পেদা িত,  ভােলা  পাি ংসহ অ া  িবধা  পাওয়ার আশায় অিধকাংশ সরকাির কমকতা মতাসীন
দেলর অ র  হেয় পেড়েছন। জন শাসনেক দলীয়করণ করার ফেল সামািজক িনরাপ া কায মসহ সব
সবামলূক কায েমর ফল ভােগ মতাসীন দেলর লােকরা াধা  পাে । সাধারণ মা ষ রাে র
সবামলূক কমকাে র ফল পুেরাপুির ভাগ করেত পারেছন না।

দেশ একিদেক িজিডিপর বিৃ  হে , অ িদেক ধনী-দিরে র আয়ৈবষম  বাড়েছ। বাংলােদেশ অিত ধনী
মা েষর সংখ া ত বাড়েছ। স িত কািশত ‘ওয়া  আ া ওেয়লথ িরেপাট- ২০১৯’ শীষক িতেবদন
অ যায়ী িবে র ততম ধনী জনেগা ী বধনশীল দেশর তািলকায় বাংলােদশ তৃতীয় ান লাভ কেরেছ।
ধনী জনেগা ীর আয় য হাের বেড়েছ, দির েগা ীর আয় স হাের বােড়িন। তাই দেশ দাির  হার
িকছুটা কমেলও চার কািট মা ষ এখনও দাির সীমার িনেচ বাস করেছ।

দেশ  মানবািধকার  পিরি িত  তলািনেত  ঠেকেছ।  গত  দশ  বছের  জনগেণর  মৗিলক  অিধকার  যথা-
বাক াধীনতা,  গণমাধ েমর াধীনতা,  সমােবেশর াধীনতা  ইত ািদ  ে  অব ার অধঃগিত হেয়েছ।

েমর মেতা মানবতািবেরাধী অপরােধর িব ার ঘেটেছ।

বি ক পিরেবশ সংর ণ সচূেক বাংলােদেশর অব ান এেকবাের তলািনেত। যু রাে র পিরেবশিবষয়ক
সং া ‘এনভায়রনেম টাল েটকশন এেজি ’  ২০১৮ সােল িবে র ১৮০িট দেশর সরকােরর পিরেবশ

র ায় ভূিমকা িনেয় য িতেবদন স িত কাশ কেরেছ, তােত দখা যায়, ২০১০ সাল থেক ২০১৮
সােলর মেধ  (পুেরা সময়িটেত শখ হািসনার নতৃ াধীন আওয়ামী লীগ মতাসীন) বাংলােদেশর অব ান
৪০ ধাপ িপিছেয় ১৭৯তম ােন পৗঁেছেছ।

উপযু  আেলাচনা থেক দখা যায়, াধীনতা-পরবতী সব সরকারই কমেবিশ দেশর উ য়ন কেরেছ এবং
ায় সব সরকারই িকছু িকছু ে  অতুলনীয় অবদান রাখেত সমথ হেয়েছ। ২০০৯ সাল থেক আজ পয

শখ হািসনার নতৃ াধীন আওয়ামী লীগ সরকােরর একটানা শাসনামেল অবকাঠােমাগত উ য়নসহ িবিভ
খােত ঈষণীয় উ িত হেয়েছ। তেব স সে  এটাও সত  য, উ িত িনধারেণর পূণ িনয়ামক েলােত
যথা-  গণতে র উ য়ন,  শাসন  িত া,  মানবািধকার সংর ণ,  স েদর ষম  ব ন  এবং  পিরেবশ
সংর েণ দশ অেনকটা িপিছেয় পেড়েছ।

আব ল লিতফ ম ডল : সােবক সিচব, কলাম লখক

latifm43@gmail.com
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