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গুরুতব্পূণ র্। েদেশর a ত 21িট েজলায় েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, eবার শুমািরর কােজর জ  আশানুরূপ মাiিকং করা 
হয়িন। ানার o েপা ার টানােনা হয়িন। গণনাকারীেদর রমজােনর সময় েয িতন িদেনর িশ ণ েদoয়া হেয়িছল, েসi 
আ ায়ন ভাতা eখেনা েদoয়া হয়িন। ঢাকার িমরপুেরর কাফরুল eলাকার েজানাল aিফসার জালাল uি ন কােলর ক েক 
বেলন, ‘বৃি র কারেণ দুi িদন ত  সং েহর জ  আমার ত  সং হকারী কম র্কত র্া েবর হেত পােরনিন। aেনেক জিমর 
ত  িদেত aপারগতা কাশ কের। ভূরু ামারীর েজানাল aিফসার েমা ািফজুর রহমান বেলন, তী  দাবদােহর কারেণ 
aেনক গণনাকারী aসু  হেয় পেড়েছন। তা ছাড়া আেগ eনeiচিড ক , খানা আয়- য় জিরপ o প ম আদমশুমািরেত 
টাকা েদoয়া হেয়িছল। eবার তা পাoয়া যায়িন। 

নীলফামারীর ছয় uপেজলায় চলেছ কৃিষশুমাির। েজলায় ঘাটিত রেয়েছ চার- চারণার। চার- চারণায় গুরুতব্পূণ র্ ােন 
ানার-েপা ার সাঁটােনা eবং মাiেক চার করার কথা থাকেলo েসিট খুবi নগ । েজলা শহেরর মাধার েমােড়র 
বসায়ী আ র রিহম (56)। ম লবার িবেকেল কৃিষশুমািরর কথা িজে স করেতi তাঁর পা া —‘eটা েকান শুমাির? 

eলাকায় কৃিষশুমািরর চােরর েকােনা ানার-েপা ার আমার েচােখ পেড়িন। e জ  মাiিকং বা মসিজেদর চারণাo 
শুিনিন।’ েজলার েডামার uপেজলার েজাড়াবািড় iuিনয়েনর িমরজাগ  হােটর বসায়ী মিফজুল iসলাম বেলন, ‘হাট-
বাজাের কৃিষশুমািরর েকােনা েপা ার- ানার আমার েচােখ পেড়িন।’ েজলা পিরসংখয্ান কম র্কত র্া আতাuর রহমান বেলন, 
মাiিকং করার কথা আমােদর বলা হেয়েছ। e জ  eখেনা েকােনা বরা  পাiিন। বরা  eেল তােদর িবল সমনব্য় করা 
হেব।’ 

সেরজিমেন রংপুর িসিট করেপােরশেনর কেয়কিট বিধ র্ত eলাকা ঘুের জানা যায়, সরকােরর গুরুতব্পূণ র্ eকিট িবষয় কৃিষশুমাির 
স েক র্ aেনেকi জােন না। রংপুেরর িবেশষ কের ামা েল েতমন চারণা না থাকায় গণনা েথেক বাদ পড়ার আশ া 
রেয়েছ aেনক পিরবােরর। িসিট করেপােরশেনর 7 নমব্র oয়ােড র্র চিবব্শহাজারী eলাকার কৃষক আ ল গিণ বেলন, 
‘আেগাত থািক জানেল না হয় বািড়ত থাকেনা হয়। গণনা হiেব হামরােতা জািন না বােহ। কi eকিদনেতা মাiকo 
কােনাত পিড়ল না।’ ময়মনিসংেহর গফরগাoঁ uপেজলার পাiথল iuিনয়েনর গেয়শপুর ােমর েগালাপ সরকার বেলন, 
তাঁর বািড়েত েকােনা ত  সং হকারী যায়িন। eকi uপেজলার uথুির ােমর জুেয়ল িময়া জানান, তাঁর বািড়েতo েকu 
যায়িন। গফরগাoঁ uপেজলার বারবািড়য়া iuিনয়েনর বারা ােমর িরপন িময়া বেলন, তাঁর বািড়েতo েকu যায়িন। ত  
সং েহর বািক আেছ মা  eক িদন। aথ র্াৎ আজ েশষ হে  ত  সং েহর কাজ। িক  22 িদন চলা কৃিষশুমািরর জ  
বিরশাল িসিট করেপােরশন eলাকা o 21 uপেজলায় েতমন েকােনা চার- চারণা ল  করা যায়িন। বিরশাল সদর 
uপেজলার লামছিড় ােমর বািস া েমা. রােসল েহােসন বেলন, ‘কৃিষশুমািরর জ  ম লবার িবেকল 6টা পয র্  েকােনা 
ত  সং হকারী বািড়েত আেসিন। আর e ধরেনর েকােনা মাiিকং আমরা শুিনিন।’ 

কৃিষশুমাির ক িট পয র্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, 3128 সােলর 22 জুলাi aনুি ত জাতীয় aথ র্ৈনিতক পিরষেদর িনব র্াহী 
কিমিটর (eকেনক) সভায় ক িট 456 েকািট টাকা েয় aনুেমাদন েদoয়া হেয়িছল। ei কে র আoতায় 41 েকািট 
টাকা খরচ কের 63িট যানবাহন েকনার াপাের যতটা আ হ িবিবeেসর কম র্কত র্ােদর, চার- চারণায় খরচ করার 
াপাের ততটা আ হ েদখা যায়িন। ei কে র আoতায় eক লাখ 55 হাজার 322 জন গণনাকারী িনেয়াগ েদoয়া 

হেয়েছ ত  সং েহর জ । eক মাস আেগ গণনাকারীেদর িতন িদেনর িশ ণ েদoয়া হেলo eখন পয র্  আ ায়ন ভাতা 
েদoয়া হয়িন। িনয়ম aনুযায়ী, িশ েণর সময় তাঁেদর আ ায়ন ভাতা েদoয়ার কথা। aথচ ei কে  সবেচেয় েবিশ 
74 শতাংশ টাকা বা 329 েকািট টাকা বরা  রাখা আেছ স ানী, িফ o পাির িমক বাবদ। ei কে র আoতায় 34 
হাজার 276 জন সুপারভাiজার o দুi হাজার 238 জন েজানাল aিফসার িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ। িনয়ম aনুযায়ী, শুমািরর 
কাজ শুরুর আেগ েজানাল aিফসারেদর মাiিকং বাবদ পাচঁ হাজার টাকা কের েদoয়ার কথা। িক  eবার তা েদoয়া হয়িন। 
ei কে র আoতায় 36 েকািট টাকা রাখা আেছ ি ি ং o চারণায়। িক  মােঠর ত  বলেছ, মাiিকং, েপা ার o 
ানােরর সংখয্া aতয্  নগ । যিদo িবিবeেসর কম র্কত র্ারা বলেছন, তারঁা aথ র্ ম ণালয় েথেক কাি ত হাের বরা  

পানিন। তাi গণনাকারী o েজানাল aিফসারেদর টাকা েদoয়া স ব হে  না। কে র েময়াদ আগামী বছর েশষ হoয়ার 
কথা। িবিবeস বলেছ, কে র েময়াদ o য় দুিটi বাড়েব।  



( িতেবদন ƣতিরেত ত  িদেয় সহেযািগতা কেরেছন িনজসব্ িতেবদক রংপুর, ময়মনিসংহ, বিরশাল eবং নীলফামারী 
িতিনিধ।) 


