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িবেশষািয়ত পুিলশ েফাস র্ গঠেনর দািব িডিসেদর 
 ধানম ীর কায র্ালেয় 
 মু  আেলাচনা 

তপন িবশব্াস ॥ া মাণ আদালত পিরচালনায় িডিসেদর aধীেন eকিট িবেশষািয়ত পুিলশ েফাস র্ গঠেনর দািব জািনেয়েছন েজলা শাসকরা 
(িডিস)। e ছাড়া শাসন পিরচালনায় িবিভ  সম ার কথা তুেল ধেরন তারা। রিববার ধানম ীর কায র্ালেয় মু  আেলাচনায় ধানম ীর কােছ 
তারা ei দািব o িবিভ  সম া তুেল ধেরন। ধানম ী তােদর সকল িতব কতা দূর করার আশব্াস িদেয় বেলন, িনেদ র্শনাগুেলা বা বায়ন 
করেল েদশ aেনক দূর eিগেয় যােব। েদশেক eিগেয় িনেত আপনােদর aেনক ভূিমকা রেয়েছ। জ ীবাদ েযন আর মাথাচাড়া িদেয় uঠেত না 
পাের েস িবষেয় েজলা শাসকেদর সতকর্ থাকার িনেদ র্শ েদন ধানম ী। 

uেদব্াধনী aনু ােনর পর েবলা eগােরাটায় শুরু হয় মু  আেলাচনা। চেল দুপুর বােরাটা পয র্ । eক ঘ ার ei মু  আেলাচনায় 38 েজলা 
শাসক aংশ েনন। সূচনা ব  রােখন মি পিরষদ সিচব। েজলা শাসকরা তােদর কম র্পিরক নার পাশাপািশ িকছু সম ার কথা তুেল ধেরন। 
ধানম ী বেলন, aিধকাংশ কম র্পিরক না েযৗি ক। িবষয়িট মি পিরষদ িবভাগ বা বায়েনর ব া করেব। 

া মাণ আদালত পিরচালনায় িডিসেদর aধীেন eকিট িবেশষািয়ত পুিলশ েফাস র্ গঠেনর দািব সে  িবিভ  েজলা শাসক যুি  তুেল ধেরন। 
eর মে  ক বাজার, কুিম া, বােগরহাট o চুয়াডা ার িডিসরা বেলন, ায়i u য়ন-আiনশৃ লা সভাসহ িবিভ  জনগুরুতব্পূণ র্ সভা aনুি ত 
হয়। eসব সভায় িনরাপ া েজারদার করা জরুরী। ায়i িডিসেদর সে  েদশী-িবেদশী uধ র্তন কম র্কত র্া o িবেদশী িতিনিধরা সা ােতর জ  
আেসন। তােদরo িনরাপ া েজারদার করা জরুরী। eছাড়া েমাবাiল েকাট র্ পিরচালনার জ  দািয়তব্ া  িনব র্াহী ািজে টেদরo েয েকান সময় 

ািবত পুিলশ েফাস র্ বহােরর েয়াজন হয়। পাশাপািশ িডিস aিফেসর িবচািরক আদালতগুেলা সািব র্ক িনরাপ াসহ আiনশৃ লা র ােথ র্ 
পুিলশ েফাস র্ জরুরী। 

eিদেক আে য়াে র লাiেস  বi যুেগাপেযাগী করার াব িদেয়েছন বরগুনা o পটুয়াখালীর েজলা শাসকরা। রাuজােন eকিট েনৗ-থানা 
াপেনর াব িদেয়েছন চ ােমর েজলা শাসক। 

েফনীর েজলা শাসক uপেজলায় আনসার াটািলয়ন াপন করার াব কেরেছন। আে য়াে র লাiেস  দান, নবায়ন o বহার নীিতমালা 
3127 eর 34 (ঙ) পিরবত র্েনর জ  াব কেরেছন ঢাকার েজলা শাসক। 

আে য়াে র লাiেস  বiেয়র পে  বরগুনা o পটুয়াখালীর েজলা শাসক বেলন, বত র্মােন আে য়াে র লাiেসে র েয বi আেছ, তা ি িটশ 
আমেলর। যার aিধকাংশi a েয়াজনীয়। মা  চার-পাঁচ বছর বহার o নবায়েন জরাজীণ র্ হেয় যায় eবং ভাঁজ করেত সম া হয়। ািবত 
পাসেপাট র্ আকাের করা eক পৃ ায় নবায়ন o a  পৃ ায় পুিলশী িতপাদন, গুিল েকনা o খরেচর িহসাব েলখা যােব। িতিট বiেয় o পাতায় 
িনরাপ া তীকসহ িমক নমব্র থাকেল লাiেস  জাল হoয়ার সুেযাগ থাকেব না। 

হালদা নদীর িনরাপ াসহ মাছ িনধন েরােধ রাuজােন েনৗ-থানা েচেয়েছন চ ােমর েজলা শাসক। আiনশৃ লা র ায় পুিলেশর oপর চাপ 
কমােত uপেজলা পয র্ােয় আনসার াটািলয়েনর াব েদন েফনীর েজলা শাসক। আয়কর েদয়া ছাড়া oয়ািরশসূে  লাiেস  াি  বা 
মািলকানা পিরবত র্েনর সহজলভয্তার কারেণ oয়ািরশ িহেসেব আে য়া  লাiেস ধারী আে য়াে র aপ বহার করার সুেযাগ েপেয় যােব eবং 
aপকেম র্র ে  ƣতির হেব। েসজ  ঢাকার েজলা শাসক আে য়াে র লাiেসে র নীিতমালার পিরবত র্ন চান।  

রাি কালীন o িবিভ  সমেয় িনরাপ ার জ  কারাগারগুেলােত ডাবল েফiজ িবদুয্ত সংেযাগ েদয়ার াব কেরন সুনামগে র েজলা শাসক। 
খুলনার েজলা শাসক খুলনা েমিডকয্াল কেলজেক িবশব্িব ালেয় রূপা েরর পাশাপািশ খুলনা a েলর aথ র্ৈনিতক u য়েন াব তুেল ধেরন। 
শােয় াগ  ফায়ার ে শনেক িদব্তীয় ে ণীেত u ীত করার জ  হিবগে র েজলা শাসক, ফিকরহাট ফায়ার ে শনেক িদব্তীয় ে ণীেত u ীত 
করার জ  বােগরহােটর েজলা শাসক eবং কািলগ  ফায়ার ে শনেক িদব্তীয় ে ণীেত u ীত করার জ  লালমিনরহােটর েজলা শাসক াব 
কেরন। মাদকিবেরাধী aিভযান চালােত ‘মাদক  িনয় ণ আiন-3129’, ‘েমাবাiল েকাট র্ আiন-311৯’- eর তফিসলভু  করার াব েদন 
ক বাজার, ময়মনিসংহ, পাবনা, হিবগ  o নােটােরর েজলা শাসক। মাদকাস েদর সব্াভািবক জীবেন িফিরেয় আনেত মাদক িনরাময় েক  
াপেনর াব কেরন গাiবা া o নরিসংদীর েজলা শাসক। েজলা শাসকেদর েনতৃতব্ শি শালী o েটাকল সং া  aযািচত ঝােমলা 



কমােত eবং মাদক  িনয় ণ কায র্ েম সমনব্য় সাধন সহজ করার জ  মাদক  িনয় ণ সং া  েজলা কিমিট পুনিব র্ াস কের সংসদ 
সদ েদর uপেদ া eবং েজলা শাসকেদর সভাপিত করার াব কেরন ঝালকািঠর েজলা শাসক। া ণবািড়য়া েজলা কারাগারেক uধ র্মুখী 
স সারেণর জ  াব কেরেছন oi েজলার িডিস। েসানাহাট লব ের iিমে শন চালু করেত াব কেরন কুিড় ােমর েজলা শাসক।  

েজলা শাসকেদর uে েশ ধানম ী েশখ হািসনা বেলেছন, েদেশর তৃণমূল পয র্  u য়েনর জ  আমরা কম র্সূচী েঘাষণা কেরিছ। u য়েনর 
েছাঁয়াটা েযন তৃণমূল পয র্  দৃ মান হয় e জ  আপনারা কাজ করেবন। াম েথেক শহের আসার বণতা েযন কেম েস ব া িনেত হেব। গত 
eক দশেক বাংলােদেশর েয u য়ন হেয়েছ িবশব্ তার সব্ীকৃিত িদেত বা  হেয়েছ। আপনােদর oপর aেনক দািয়তব্ রেয়েছ। েদশ o জনগেণর 
u য়েনর জ  eসব দািয়তব্ পালন করেত হেব। আমরা ei বাংলােদশেক সু রভােব গেড় তুলেত চাi। ব ব র েসi সব্ে র েসানার বাংলা 
আমরা িনম র্াণ করেত চাi। েচ া করেল েয েদেশর u য়ন করা যায় তা দশ বছের আমরা মাণ কেরিছ। 

সমাজক াণ ম ণালয় ॥ সরকারী সামািজক িনরাপ া েব নীর কম র্সূচীেত েয-i aিনয়ম করুক তার িবরুে  ব া েনয়ার জ  েজলা 
শাসকেদর (িডিস) িনেদ র্শনা িদেয়েছন সমাজক াণম ী নুরু ামান আহেমদ। রিববার সিচবালেয় মি পিরষদ কে  েজলা শাসক সে লেনর 
থম িদেনর থম aিধেবশন েশেষ সাংবািদকেদর ে র জবােব e কথা জানান। 

সমাজক াণ ম ণালয় eবং যুব o ীড়া ম ণালেয়র সে  েজলা শাসক o িবভাগীয় কিমশনারেদর e কায র্ aিধেবশন হয়। মি পিরষদ সিচব 
েমাহা দ শিফuল আলম eেত সভাপিততব্ কেরন। 

সামািজক িনরাপ া েব নীর কম র্সূচীর দুন িত িতেরােধ েজলা শাসকেদর কী িনেদ র্শনা িদেয়েছন- জানেত চাiেল সমাজক াণম ী বেলন, 
েজলা শাসকেদর িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ, েকান aিনয়ম েযন না হয়। েয-i aিনয়ম করুক তােদর িবরুে  ব া িনেত েজলা শাসক o 
িবভাগীয় কিমশনারেদর িনেদ র্শ িদেয়িছ। 

কয্া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ে ােক ারালাiজড o জ গত হৃদেরাগীেদর ভাতা াি  সহজ করার াব িদেয়েছন িডিসরা- e িবষেয় কী 
িস া  েনয়া হেয়েছ জানেত চাiেল সমাজক াণম ী বেলন, আমরা e ধরেনর েরাগীেদর 61 হাজার টাকা েদi। আেগ ঢাকা েথেক e টাকা েদয়া 
হেতা। িক  টাকা াি  সহজ করার জ  eখন েজলায় েজলায় িডিসেদর মা েম িবতরণ করব। সভা কের eক মােসর মে i ব া েনব। 

িতিন বেলন, ভাতােভাগীরা েযন সু ুভােব ভাতা পান েসজ  েজলা শাসক o িবভাগীয় কিমশনারেদর িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ। সমাজক াণ 
ম ণালয় বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা, িতব ীেদর জ  িশ া ভাতাo িদেয় থােক। িডিসরা িবিভ  সম ার কথা বেলেছন, তােদর েসগুেলা 
সমাধােন িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ। 

রাজৈনিতক কারেণ সামািজক িনরাপ া কম র্সূচী বা বায়েন াঘাত ঘেট- e িবষেয় দৃি  আকষ র্ণ করা হেল ম ী বেলন, রাজৈনিতকভােব 
দির েদর, দু েদর কােজ াঘাত ঘটুক েসটা ধানম ী চান না। 

রাজৈনিতক িবেবচনায় aেনেক ভাতা পান না, eমন aিভেযাগ রেয়েছ- e িবষেয় ম ী বেলন, রাজৈনিতক িবেবচনায় aেনেক ভাতা পায় না, eমন 
aিভেযাগ সিঠক নয়। আমরা গিরব দু  সবাiেক, েস িবeনিপ-আoয়ামী লীগ েয দেলর েহাক তােদর ভাতা িদি । 

পিরেবশ ম ণালয় ॥ েবআiনী iটভাঁিট িচরতের ব  কের েদয়ার জ  িডিসেদর িনেদ র্শনা িদেয়েছন পিরেবশ, বন o জলবা  পিরবত র্নম ী েমাঃ 
শাহাব uি ন। িতিন বেলন, বনেখেকােদর েকান ান েনi। বনেখেকােদর িবরুে  কেঠার ব া িনেত বলা হেয়েছ। পিরেবশ র ায় বেনর 
গুরুতব্ aপিরসীম। সরকার aেনক পদে প হােত িনেয়েছ। বন ধব্ংস হয় eমন কাuেক আ য়- য় েদয়া যােব না। 

রিববার সিচবালেয় মি পিরষদ সভাকে  েজলা শাসক (িডিস) সে লেনর থম িদন পিরেবশ, বন o জলবা  পিরবত র্ন ম ণালেয়র কায র্ 
aিধেবশন েশেষ িতিন সাংবািদকেদর eসব কথা বেলন। 

িডিসেদর কী িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ সাংবািদকরা জানেত চাiেল পিরেবশ, বন o জলবা  পিরবত র্নম ী েমাঃ শাহাব uি ন বেলন, বেনর দুi 
িকেলািমটােরর মে  স’িমল করা যােব না। েকu কের থাকেল িচরতের ব  কের িদেত হেব। 3124 o 312৯ সােলর আiন েমাতােবক eিট 
কায র্কর করেত হেব। আiেন িব ািরত িবিধ েদয়া আেছ। 

সাংবািদকেদর আেরক ে র জবােব বনম ী বেলন, েকান রাজৈনিতক ভােবর কারেণ নয়, আদালেত মামলা থাকার কারেণ aেনক iটভাঁিট o 
স’িমেলর িবরুে  ব া েনয়া যাে  না বেল িডিসরা জািনেয়েছন। েসে ে  মামলার িববরণ ম ণালেয় পাঠােত বলা হেয়েছ। ম ণালয় মামলা 
িন ি  করেব। eরপর েসসব iটভাঁিট িচরতের ব  কের িদেত হেব। 


