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কম র্কত র্া।  
 
িডিসরা মাঠ শাসেন কাজ করেত িগেয় েযসব সম ার মুেখামুিখ হন, সমাধােনর জ  তা সে লেন তুেল ধেরন। 
eসব সম া সমাধােনর িস া  েনoয়া হয়। িক  েযসব সম ার সে  েক ীয় শাসন জিড়ত, েসগুেলার 
েবিশরভাগi আটেক থােক। িডিসরা u ম িনেয় সে লেন িবিভ  সম া তুেল ধেরন। িক  বা বায়ন না হoয়ায় 
হতাশ হেয় পেড়ন। েজলার সািব র্ক কায র্ ম সু ুভােব করা স ব হয় না। 
 
িডিসেদর িবিভ  সুপািরশ : সে লেন িডিসেদর প  েথেক aপরাধ দমেন সংি  িবচািরক মতা, িবিসeস 
শাসন কয্াডার কম র্কত র্ােদর জ  'জন শাসন াংক' নােম সব্ত  াংক াপন, সরকাির কম র্কত র্া o কম র্চারীেদর 

স ানেদর েল ভিত র্র ে ে  েকাটা সংর ণ, েজলা শাসকেদর বাসভবেনর জ  বাবুিচ র্র পদ সৃজন, সরকাির 
কম র্কত র্ােদর জ  িবেশষািয়ত eকিট িবশব্িব ালয় াপন, aিতির  েজলা শাসকেদর জ  বাসভবন িনম র্াণ, 
িবিভ  িদবস পালেনর জ  েজলা শাসকেদর aনুকূেল িত েজলায় বািষ র্ক eক েকািট টাকা েথাক বরা  েদoয়া, 
েজলার েভৗেগািলক সীমার মে  eক েকািট টাকার ঊেধব্র্ ক  েনoয়ার আেগ েজলা সমনব্য় কিমিটর স িত বা 
aনুেমাদন, মাঠ শাসেন ভােলা কােজর সব্ীকৃিত, িশ া িত ােনর পিরচালনা পিরষদেক আiিন কাঠােমােত আনা, 
সরকাির মামলা ত িন ি েত ায়ী aয্াটিন র্ সািভ র্স গঠন, aবসর া  কম র্চারীেদর আদালত aবমাননার মামলায় 
হািজরা েদoয়ার ে ে  যাতায়াত ভাতার ব া, পাব র্তয্ eলাকার ভূিমিবেরাধ িন ি  কিমিটেত েজলা 
শাসকেদর সদ  িহেসেব েনoয়া, মজুদিবেরাধী আiন শি শালী করা o কৃিষপে র uৎপাদন বাড়ােত কৃষকেদর 

িবনা সুেদ ঋণ েদoয়ার াব করা হেয়েছ।  
 
ভােলা কােজর সব্ীকৃিত চান িডিসরা : eকািধক িডিস সমকালেক বেলন, e সে লেন তারা েযসব সুপািরশ তুেল 
ধরেবন, েসগুেলার মে  uে খেযাগয্ হে  ভােলা কােজ সব্ীকৃিত েদoয়া। তারা বেলন, মাঠ পয র্ােয় েকােনা কম র্কত র্া 
ভােলা ভূিমকা রাখার পর সরকােরর সব্ীকৃিত িমলেল তারা আরo uৎসাহ িনেয় কাজ কেরন। িক  eমন েকােনা 
থা না থাকায় ভােলা কােজ িতেযািগতা কম েদখা যায়। aেনেকi ঝুিঁক িনেয় কাজ করেত চান না। শাসন 

ছাড়া a া  ায় সব কয্াডার কম র্কত র্ােক ভােলা কােজ সব্ীকৃিত েদoয়ার িবধান রেয়েছ। েযমন, পুিলেশ ভােলা 
কােজ িপিপeমসহ নানা ধরেনর সব্ীকৃিত েদoয়া হয়।  
 
সে লেন িডিসরা ভােলা কােজ েণাদনাসহ সনদ দািব করেবন। e ছাড়া তারা aপরাধ দমেন সংি  িবচািরক 
মতা দািব করেবন। e াপাের িডিসেদর াখয্া হে , া মাণ আদালত পিরচালনায় eকজন ািজে েটর 

শাি  েদoয়ার িবধান থাকেলo তারা িবচার করেত পারেছন না। e জ  তােদর আদালেত পাঠােনা হে । aেনক 
ে ে  আiিন দুব র্লতার সুেযােগ aপরাধীরা পার েপেয় যাে । আবার িকছু ে ে  িডিসেদর সামেন a ায় িকছু 
ঘটেলo তােদর মুখ বুেজ স  করেত হে । aথচ তােদর িবচািরক মতা থাকেল aপরােধর সংখয্া aেনক কেম 
েযত। aপরাধীরাo শাি  েপত। e কারেণ তারা া মাণ আদালত a ােদশ সংেশাধন কের িডিসেদর সংি  
িবচািরক মতা েদoয়ার দািব জানােবন। সে লেন িডিসরা জনসংখয্া িনয় েণ পিরবার পিরক না aিধদ েরর 
পাশাপািশ সব সরকাির aিফেসর স ৃ তার দািব জানােবন। তােদর মেত, পিরবার পিরক না aিধদ েরর 
েলাকবল ঘাটিতসহ নানা িতব কতা থাকায় গত 26 বছের জনসংখয্া িনয় েণ কায র্কর েকােনা ব া েনoয়া 
হয়িন। eর সে  সব সরকাির িত ানেক স ৃ  করেল জনসংখয্া aেনকটাi িনয় েণ আসেব। ভূিম ব াপনা 
সহজীকরেণ পাঠয্পু েক ভূিম আiন a ভুর্  করার দািব জানােবন তারা। সে লেন 65িট ম ণালয় o িবভাগ 
eবং eকিট কায র্ালেয়র সািব র্ক কায র্ ম স েক র্ aিধেবশনগুেলােত িব ািরত আেলাচনা করা হেব। eবােরর 
সে লেন সবেচেয় েবিশ াব ানীয় সরকার িবভাগ স িক র্ত (3৯িট), জন শাসন ম ণালেয়র (37িট) o ভূিম 
ম ণালয় সং া  (31িট)। িবিভ  ম ণালয় o িবভাগ স িক র্ত িবভাগীয় কিমশনার o িডিসেদর পাঠােনা 



uে খেযাগয্ াবগুেলার মে  রেয়েছ- ক বাজার, কুিম া, বােগরহাট o চুয়াডা ার েজলা শাসেকর কায র্ালেয় 
সািব র্ক িনরাপ া, া মাণ আদালত পিরচালনা o সািক র্ট হাuেসর িনরাপ ার জ  েজলা শাসেকর aধীন eকিট 
িবেশষািয়ত সাব র্ িণক পুিলশ েফাস র্ িনেয়াগ। চ ােমর িডিস বেলেছন, িবিভ  iuিপ েচয়ার ানরা েময়াদপূিত র্র 
7 মাস বা eক বছর আেগ iuিনয়েনর সীমানা সং া  বা a  েকােনা কারণ েদিখেয় মামলা কের থােকন। eর 
ফেল জিটলতা েদখা েদয়। তখন িনব র্ািচত সংি  েচয়ার ানরা দীঘ র্িদন ধের িবনা িনব র্াচেন দািয়তব্ পালন কেরন। 
ফেল iuিনয়ন পিরষেদর েময়াদ েশষ হেল শাসক িনেয়াগ চান িতিন। দূরেতব্র কারেণ েবিশরভাগ িতব ী ি  
িনয়িমত েজলা aিফেস eেস েসবা িনেত পােরন না। ফেল িতিট uপেজলায় িতব ী েসবা o সাহা  েক  
াপেনর সুপািরশ কেরেছন েন েকানা o বগুড়া েজলার িডিস। যেশােরর িডিস বেলেছন, নারীর মতায়নসহ 

সমৃি  আনয়েনর লে য্ ফুলচােষ চার শতাংশ সুেদ াংক ঋণ েদoয়া েযেত পাের। e ছাড়া সরকাির েসবা সহেজ 
পাoয়ার লে য্ মুি েযা ােদর াট র্কাড র্ েদoয়ার াবo কেরেছন িতিন। সকল িব ালেয় স ােহ eকিদন 
াকৃিতক দুেয র্াগ েথেক িনরাপদ থাকার েকৗশল স িক র্ত বহািরক াস িশ ণ েনoয়ার াব কেরেছন 

বােগরহােটর িডিস। eনিজoর কায র্ ম তদারিকর সুপািরশ কেরেছন গাiবা া o নারায়ণগে র িডিস। aিধকাংশ 
মা াসায় েয়াজনীয় o মানস ত aবকাঠােমা না থাকায় মানস  পাঠদান িনি ত করা স ব হে  না। েকােনা 
েকােনা মা াসায় িব ানাগার না থাকায় ছা ছা ীেদর বহািরক িবষেয় ানদান স ব হে  না। ফেল 
মা াসাগুেলার জ  মানস ত aবকাঠােমা িনম র্ােণর সুপািরশ কেরেছন গাiবা ার িডিস। প গেড়র সদর o 
ে তুিলয়া uপেজলায় েথেক ে ান ািশং কের চুর পাথর িতিনয়ত িবিভ  েজলায় সরবরাহ করা হে । eেত 
ানীয় জনসাধারণ o পথচারীরা শব্াসজিনত েরােগ আ া  হে ন। ফেল e eলাকায় িব ানস ত eকািধক 

'ে ান ািশং েজান' ƣতিরর াব কেরেছন ei েজলার িডিস। রাঙামািটর িডিস িবেদশগামী কম েদর াট র্কাড র্ o 
বিহগ র্মন ছাড়প  েজলা পয র্ায় েথেক েদoয়ার াব কের বেলন, িবেদশগামী কম েদর ঢাকা েথেক বিহগ র্মন 
ছাড়প  েদoয়ায় aথ র্ o সমেয়র িত হে । ঠাকুরগাঁoেয়র িডিস জাল-জািলয়ািত eবং বা িবেয় েরিজি  েরােধ 
িবেয় িনব ন কায র্ ম জ িনব েনর মেতা aনলাiন িভি ক করার াব কেরেছন। ঢাকার িডিস চল  aব ায় 
সব ে েনর বিগর সংযু  টয়েলটগুেলার বজর্য্ িনগ র্মন পথ u ু  না রাখার সুপািরশ কেরেছন। eছাড়াo িতিন 
ভূিমেসবা সহজলভয্ করেত কল েস ার াপন করারo াব কেরেছন। 

 


