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মিনটিরং হে  ম ী- িতম ীেদর কম র্কা  
আবদু াহ আল মামুন    

বত র্মান সরকােরর ম ী- িতম ীেদর কম র্কা  মিনটিরং হে । সরকােরর ভাবমূিত র্ র া, দুন িত িতেরাধ, u য়ন কম র্কা  eিগেয় 
িনেত জনগণেক েদoয়া িত িত বা বায়েন e পদে প েনoয়া হেয়েছ। মি পিরষদ িবভােগর িনয়িমত তদারিকর বাiেরo 
ধানম ীর কায র্ালয় মিনটর করেছ সব ম ণালেয়র কম র্কা । u পয র্ােয়র িনেদ র্েশ রাে র িবিভ  সং া ম ী- িতম ীেদর সামি ক 

কম র্কাে র িবষেয় েখাঁজখবর রাখেছ eবং িনয়িমত ত  েপৗঁেছ িদে  সরকােরর সেব র্া  পয র্ােয়। গণভবন o ধানম ীর কায র্ালয় সূ  
কােলর ক েক eসব ত  জািনেয়েছ।   

থম চার মােস ম ী- িতম ীেদর স েক র্ জমা পেড়েছ aেনক ত । ম ণালেয়র কায র্ ম ছাড়াo aেনেকর ি গত aেনক 
চমক দ ত  পাoয়া েগেছ। েকান ম ী- িতম ীর হেয় েক েক তদিবর কেরন সব ত  সং াগুেলার মা েম জানেত েপেরেছন 
ধানম ী েশখ হািসনা। িবেদেশ বেস েকান ম ীর পিরবােরর েকান সদ  তদিবেরর সে  যু  তাo নজের eেসেছ।   

eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর আেগ েঘািষত আoয়ামী লীেগর িনব র্াচনী িত িতেত দুন িতর িবরুে  িজেরা টলাের  নীিত 
হেণর a ীকার করা হয়। মতাসীনেদর িনব র্াচনী oi iশেতহাের uে খ িছল ম ণালেয়র কায র্ েমর সব্ তা o জবাবিদিহ িনি ত 

করেত পয র্ােলাচনা, পয র্েব ণ o তদারিক ভিব েত আেরা েজারদার করা হেব। সরকার গঠেনর শুরুেতi আoয়ামী লীেগর পুরেনা o 
িবতিক র্তেদর বাদ েদoয়া হেল চমক সৃি  হয়। ধানম ী েশখ হািসনা aেপ াকৃত তরুণেদর িনেয় গিঠত ei মি সভার সদ েদর 
মা েম কাি ত u য়েনর aভী  লে য্ েপৗঁছােনার াপাের দৃঢ় স   কেরন।    

গত 32 জানুয়াির টানা তৃতীয় েময়ােদর আoয়ামী লীগ সরকােরর মি সভার থম ƣবঠক aনুি ত হয়। ধানম ীর কায র্ালেয় aনুি ত 
মি সভার oi ƣবঠেক ধানম ী েশখ হািসনা ম ী- িতম ী o uপম ীেদর uে েশ হুিঁশয়াির u ারণ কেরন। িতিন বেলন, আগামী 
পাঁচ বছের আপনারা স দ বাড়ােত পােরন। িক  মেন রাখেবন, আমার মিনটিরংেয়র বাiের েকu থাকেবন না। আিম িতমুহূেত র্ 
মিনটর করব। িতিন সবাiেক সতকর্ থাকেতo বেলন।  

নাম কােশ aিন ক ধানম ীর eকজন uপেদ া কােলর ক েক জানান, e সরকােরর শুরু েথেক ধানম ীর কায র্ালয় সব 
ম ণালয়, aিধদ র eবং সরকাির সং াগুেলার কায র্ ম িনয়িমত মিনটর করেছ। তারা িত eক মাস পর পর কােজর a গিতর 
িতেবদন সং হ করেছ eসব ম ণালয়, aিধদ র o সং ার কাছ েথেক, যা ধানম ী েশখ হািসনােক িনয়িমত aবিহত করা হয়। 

সাধারণত মি পিরষদ িবভাগ ম ণালেয়র কাজ তদারিক কের থােক। নতুন কের ধানম ীর কায র্ালয়o e কাজিট শুরু কেরেছ। eর 
বাiের রাে র িবিভ  েগােয় া সং া ম ী- িতম ীেদর সব কম র্কাে র িনয়িমত েখাঁজখবর রাখেছ।     

ধানম ীর মুখয্ সিচব নিজবুর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘ ধানম ী কুiক ফেলাআেপর oপর েজার িদে ন। মি সভায় যত 
িস া  হয়, বা িবেদশ সফের সরকার ধােনর সে  েয আেলাচনা হয় তার ত বা বায়ন হে  িক না তা কুiক ফেলাআপ করা 
হে ।’ 

eিদেক সরকােরর টানা তৃতীয় েময়ােদর থম িতন মােস (জানুয়াির েথেক মাচ র্) মি সভার ƣবঠেক েনoয়া িস া  বা বায়েনর হার 
আেগর বছেরর তুলনায় কম েদখা েগেছ। গত 9 eি ল মি সভার ƣবঠেক e িতেবদন uপ াপন কের মি পিরষদ িবভাগ। েসখােন 
uে খ করা হয়, 312৯ সােলর 2 জানুয়াির েথেক 42 মাচ র্ পয র্  মি সভার ƣবঠক হয় পাঁচিট। eসব ƣবঠেক িস া  হয় 47িট eবং 
িস া  বা বায়ন হয় 35িট (77.78 শতাংশ)। গত বছর 2 জানুয়াির েথেক 42 মাচ র্ পয র্  মি সভার ƣবঠক হেয়িছল সাতিট। েসসব 
ƣবঠেক িস া  হেয়িছল 74িট, িস া  বা বািয়ত হেয়িছল 54িট (79.36 শতাংশ)। িস া  বা বায়েনর হার গত বছেরর েচেয় ায় 
3 শতাংশ কম। সূ  জানায়, ঢাকার বুিড়গ ার তীের aৈবধ াপনায় aিভযান চািলেয় দারুণ শংিসত হেয়েছন েনৗপিরবহন িতম ী 
খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী। a িদেক সব্া য্ ম ণালেয়র দুi কণ র্ধােরর (ম ী o িতম ী) িবেরাধ কাে  আসায়  সরকােরর 
হাiকমা । e কারেণ ei ম ণালেয়র কম র্কা  গিতহীন হেয় পড়ায় সরকােরর u পয র্ােয় e িনেয় আেলাচনা শুরু হেয়েছ। 


