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সিসিসির ির্ যাল াচনা 

উচ্চ আলের মানুষ বেসি সুসেধা িালে 

 

 

আওোমী  ীলের সনে যাচনী ইিলেহালর িাধারণ মানুলষর জীেনমান উন্নেলন কাজ করার বর্ প্রসেশ্রুসে সি , োর প্রসেফ ন নতুন অর্ যেিলরর 

োলজলে বনই েল  মলন কলর বিন্টার ফর িস সি িাো ে (সিসিসি)। েলেষণা িংস্থাটি েল লি, মধ্যসেত্ত ো সনম্নসেত্ত নে, র্ারা িচ্ছ  ও উচ্চ 

আলের মানুষ, োরা োলজলের বেসি সুসেধা িালে। র্ারা ‘অর্ যননসেক অিিািলনর সুসেধাল ােী’, এোলরর োলজে োলের িলেই বেলি। 

সিসিসির মলে, িসরেেযলনর জন্য বর্ রাজননসেক অঙ্গীকার ো অর্ যননসেক বকৌি  প্রলোজন ো োলজলে বনই, অর্চ ো সনে যাচনী ইিলেহালর 

সি । এো িসরোলির সেষে। এ িাড়া অর্ যনীসের চযাল ঞ্জগুল াও োলজলে তুল  ধরা হেসন এেং িমাধালনর বকালনা আ ািও বনই। েরং োোলির 

ব ের সকছু আশ্বালির োণী বেওো হলেলি; সকন্তু বিগুল া োস্তে ালে আলিসন। নতুন োলজেলক  ারিাম্যহীন ও অিামঞ্জস্যপূণ য েল ও মন্তব্য 

কলরলি িংস্থাটি। 

েেকা  শুক্রোর রাজধানীর একটি বহালেল  ২০১৯-২০ অর্ যেিলরর প্রস্তাসেে জােীে োলজে সনলে সিসিসির িে বর্লক ির্ যাল াচনা তুল  ধলরন 

িংস্থার িম্মানীে বফল া ি. বেেসপ্রে  ট্টাচার্ য। 

োলজলে বেসি সুফ  কারা িালে এমন প্রলের জোলে বেেসপ্রে েল ন, ‘এ োলজে দ্বারা িচ্ছ  ও উচ্চ আলের মানুষ বেসি সুসেধা িালে। এ িাড়া 

েসরে মানুলষর জন্য প্রাসন্তক ালে একধরলনর ব্যেস্থা র্াকলি। সকন্তু োং ালেলির মধ্যসেত্ত, সেলিষ কলর সেকািমান মধ্যসেত্ত, সনম্ন মধ্যসেত্ত োলজে 

বর্লক খুে বেসি উিকৃে হলে না। কৃষকলক ধালনর ব াকিালনর জন্য বকালনা প্রলণােনা বেওো হেসন। িাধারণ মানুলষর করমুক্ত আেিীমাও 

োড়ালনা হেসন। সকন্তু িম্পলের িারচাজয িীমাে িাড় বেওো হলেলি।’ 

 

এ অর্ যনীসেসেে েল ন, ‘োং ালেলির মধ্যসেলত্তর জন্য আমরা কী করলে িারে, এোর ওির সন যর করলি উচ্চ-মধ্যম আলের বেলি র্াওোর 

সেষেটি। কারণ সেকািমান মধ্যসেত্তরাই হল া চাস কািসক্ত। সচন্তা, বচেনা, উিাজযন ও বুসিমত্তা—এগুল া িে বেলেই চাস কািসক্ত। বিই 



চাস কািসক্তলক র্সে আিসন ঠিক ালে িসরিা ন না কলরন, োহল  ইিলেহালরর বচেনা বো িম্পূণ য ালে ব লে িড়লে। োং ালেিলক িমৃি 

আোমীলে বিৌৌঁলি বেওোর বর্ অঙ্গীকার সনে যাচনী ইিলেহালর সি , ো পূরলণর স্পষ্ট বকালনা রূিলরখা ো কম যসূসচ এোলরর োলজলে রাখা হেসন।’ 

ব্যাংসকং খালের িমস্যা সনলে কম যিসরকল্পনা বনই : ব্যাংসকং খালে িংস্কার ও আ াো কসমিন েঠন করার ব াষণা না আিা প্রিলঙ্গ বেেসপ্রে 

েল ন, ‘ব্যাংসকং খালের িমস্যা সনলে োলজলে আল াচনা আলি; সকন্তু কম যিসরকল্পনা বনই। ব্যাংসকং খাে ও প ৌঁসজোজালরর বেলে এো একেম 

িসরষ্কার, র্ারা এো বর্লক অননসেক সুসেধা সনলেলি, োরা এ িসরেেযনগুল া আনলে সেলে চাে না। োরা আিল  স্বচ্ছো চাে না। ব্যাংসকং 

কসমিন হল  েথ্য-উিালত্তর বর্ িমস্যাগুল া আলি, বিগুল া প্রকাসিে হল  কী হলে, বিই দুসিন্তা বর্লকই ব্যাংসকং কসমিন করলে বেওো হলে 

না। শুধু স্বচ্ছোলক  ে িাে েল ই এো করলে বেওো হলচ্ছ না।’ 

সুসেধাল ােীরা নীসে সনেন্ত্রণ করলি : বেেসপ্রে  ট্টাচার্ য েল ন, ‘শুধু কলরর আওো বৃসি করল  হলে! মাসন  ন্ডাসরংলের জন্য সনে যাচনী ইিলেহালর 

বর্ প্রসেশ্রুসে আলি, এগুল াও োস্তোেন করলে হলে। কারণ কলরর োকা বো সেলেলিও চল  বেলি। এো একোর িলঙ্গ আলরকো জসড়ে। োহল  

আিসন সেলেলির োকা আেকালেন, কাল া োকা সেসনলোে করলে বেলেন—এো বকমন কর্া। োহল  বো আিনার পলরাোলক একো িামঞ্জলস্যর 

মলধ্য আনলে হলে। সকন্তু িে সকছুলক িামঞ্জলস্যর মলধ্য আনার জন্য রাজননসেক অঙ্গীকার প্রকাি করলে িারলিন না। কারণ সুসেধাল ােীরা নীসে 

সনেন্ত্রণ করলি।’ 

সিো ও স্বালস্থয িেমো োড়লি না েসরলের : সিো ও স্বালস্থয সজসিসি অনুিালে ব্যে না োড়া দুুঃখজনক েল  মন্তব্য কলরন বেেসপ্রে। সেসন 

েল ন, ‘র্ারা ব্যাংকক, সিঙ্গাপলর সেলে সিো সনলে িালর না, স্বাস্থয িরীো করালে িালর না, োলের জন্য আিসন কী ব্যেস্থা সনলচ্ছন? োলের 

জন্য েণিসরেহন তেসর হলচ্ছ সক না, োলের সিশুরা বি রকম মালনর উচ্চসিো িালচ্ছ সক না, এটিই েড় সেষে।’ সেসন েল ন, বেলি প্রবৃসি োড়লি। 

সকন্তু েসরে মানুলষর মলধ্য সিো ও স্বালস্থয িেমো োড়লি না। েরং আেনেষম্য, ধলনর তেষম্য ও ব ালের তেষম্য োড়লি।’ 

অর্ যননসেক ব্যেস্থািনার বেলে বর্ ধরলনর চাি এ মুহূলেয িরকালরর আলি, বিই চালির স্বীকৃসে অর্ যমন্ত্রীর োলজে েক্তলব্য বনই েল  মলন কলরন 

বেেসপ্রে। সেসন েল ন, ‘বর্লহতু িমস্যাোরই স্বীকৃসে বনই, বিলহতু উনারা বকালনা অস নে বকৌি  বখোঁলজনসন। মুদ্রানীসের ব ের, োসণজয নীসের 

ব েলর অর্ো  তুযসক সেেরলণর বেলে—বকালনা বেলেই বিই ধরলনর অস নেত্ব বনই। অর্ যাৎ উিস্থািলনর বেলে অর্ যমন্ত্রী বর্ ধরলনর অস নেত্ব 

বেসখলেলিন, উনার োলজে প্রস্তুলের এেং প্রস্তালের ব ের বিই অস নেত্বো আমরা দুুঃখজনক ালে খু ৌঁলজ িাইসন।’ 

েত্বোঁধা সকছু  াল া কর্া আলি োলজলে : আওোমী  ীলের সনে যাচনী ইিলেহালর কী সি , বিগুল ার সেষলে োলজলে সকছু আলি সক না, বিটিও 

তুল  ধরা হে সিসিসির ির্ যাল াচনাে। বেেসপ্রে  ট্টাচার্ য েল ন, ‘অর্ য মন্ত্রণা ে িরকালরর সনে যাচনী ইিলেহালরর প্রসেশ্রুসে ধলর এ োলজে তেসর 

কলরলি েল  সিসিসি মলন করলি না। েরং েত্বোঁধা সকছু  াল া কর্া র্ালক, বিই কর্াগুল া আলি োলজলে। বিই কর্াগুল া র্খন আলি, বিগুল ার 

আোর কম যসূসচ বনই।’ এর ব্যাখ্যাে সেসন েল ন, োলজে প্রস্তালে অর্ যমন্ত্রী সেন বকাটি নতুন কম যিংস্থান সৃসষ্টর িসরকল্পনার কর্া েল লিন। সকন্তু 

বকান খালে, কে সেলন, কেজন কলর কাজ িালে োর বকালনা প্রাক্ক ন োলজলে বনই। োলজলে ে া হলেলি, করোোর িংখ্যা এক বকাটি হলে। 

েল  সে াম সিেসেরই হলে; সকন্তু সিেসেরই মালন বিো কলে হলে, দুই েির ির না িোঁচ েির ির? পৃসর্েীলে বর্লকালনা কম যসূসচ র্খন বেওো হে, 

বিোর সেশ্বািলর্াগ্যো র্াকা েরকার। আিসন সনসে যষ্ট কলর েল ন বর্ আসম এো সনলে এই অজযন করলে চাসচ্ছ। এ অজযলনর জন্য এই বকৌি  

সনলেসি। এ বকৌি লক কার্ যকর করার জন্য এই িেলেিগুল া সনলেসি। এো র্েেণ না েল ন, েেেণ আসম অর্ যনীসেসেে সহলিলে আশ্বস্ত হই না। 

নােসরক সহলিলে খুে খুসি হই। েলে নােসরক ও অর্ যনীসেসেলের মলধ্য িার্ যকয আলি সকন্তু। োই োলজলে সনসে যষ্ট কলর সকছু না ে াোও তেষম্য।’ 

প্রবৃসি বেকালনা কষ্টকর হলে : বেেসপ্রে েল ন, বর্ িমালজ অিাম্য বৃসি িাে, তেষম্য বৃসি িাে, বিই িমাজ আজ বহাক ো কা  বহাক বেলক না। বি 

িমাজগুল ালে প্রবৃসি হালর িেন  লে। বর্ হালর োং ালেলি তেষম্য োড়লি, োলে ৭, ৮, ৯ ও ১০ িোংি প্রবৃসি বেকালনা কষ্টকর হলে। এো 

ঐসেহাসিক ালে অর্ যননসেক েলের িলঙ্গ িংেসেপূণ য। োং ালেি বো সৃসষ্ট হল া তেষলম্যর কারলণ। োং ালেলির িংসেধানোই হলেলি তেষলম্যর 

সেরুলি িংগ্রাম কলর। োই ওই তেষম্য র্সে বেলির ব ের োড়লে র্ালক, োহল  আমরা আোমী সেলন সক ালে কাসিে ির্ যালে বিৌৌঁিাে?’ 

োলজে সনলে এনসেআর আর অর্ য মন্ত্রণা লের েলথ্যর মলধ্য প্রাে ১৯ হাজার বকাটি োকার েফাে িাওোর কর্া তুল  ধলর বেেসপ্রে েল ন, এর 

ফল  োলজলে স্বচ্ছোর অ াে বর্লক র্ালচ্ছ। সেসন েল ন, ট্যালের বর্ বউি কর কাো হলে বিোর স্ল্যােগুল া কী হলে, বিো োলজে েক্তলব্যর ব ের 

আলি ২৫  াখ োকা। আর এনসেআর সহিাে সেলেলি ১৫  াখ োকা। এখালন িমস্যা রলে বেলি। 

বেেসপ্রে েল ন, অল াসষে আে ও বেআইসন আেলক আ াো করার িমে এলিলি। িরকাসর োকাে অেকাঠালমা সনম যাণ কলর সজসিসি োড়ালনার 

বচষ্টা প্রনেসেহাসিক ধারণা। এো অলনক বেলে িমস্যা তেসর করলি। 

িংোে িলম্ম লন উিসস্থে সিল ন সিসিসির  ারপ্রাপ্ত সনে যাহী িসরচা ক বখান্দকার বো াম বমাোলেম ও সিসনের সরিাি য বফল া বেৌসফকু  

ইি াম খান প্রমুখ। 



 


