
সংসদীয় কিমিটর পািরশ কাযকের উেদ াগ
িনেত হেব

কাশ : ০৫ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরকােরর িবিভ  ম ণালয়, দফতর, অিধদফতর ও িবিভ  সং ার কায ম কমন চলেছ, কমন হওয়ার
কথা ও কীভােব আরও গিতশীলভােব কাজ েলা করা যায় সিট দখভাল করা ও েয়াজনীয় পরামশ
দয়ার জ  ম ণালয় সংি  সংসদীয় ায়ী কিমিট গঠন করা হেয় থােক। িক  উ ত দশ েলােত ায়ী

কিমিট েলার পািরশ বা বায়েনর উেদ াগ থাকেলও আমােদর দশ এ ে  অেনক িপিছেয়।

এর অ তম কারণ সংি  ম ণালেয়র ম ী, িতম ী ও সিচবসহ দািয় শীল িনবাহীরা িনেজেদর মন
মেতা  কাজ করেত চান এবং কারও কােছ জবাবিদিহ করেত অিন কু।  ধু  তাই  নয়,  সংসদীয় ায়ী
কিমিট েলার বঠেক উপি তই হেত চান না তারা। এমনিক ডেক পাঠােলও তােদর বঠেক উপি ত করা
যায় না।  ফেল যখােন কিমিটর বঠেকই উপি ত হেত চান না,  সখােন কিমিটর পািরশ বা বায়েন
তােদর অনীহা থাকাই াভািবক।

জানা যায়, চলিত একাদশ সংসেদর সংসদীয় ায়ী কিমিট েলা গত ছয় মােস ১২৬িট পািরশ কের। িক
এর মেধ  মা  ২৩িট বা বািয়ত হেয়েছ;  যা  মাট পািরেশর ১৮ দশিমক ২৬ শতাংশ।  এর আেগর
সংসদ েলােতও  সংসদীয়  ায়ী  কিমিট েলার  পািরশ  বা বায়েনর  হার  িছল  হতাশাজনক।  অথচ
গণতাি ক ি য়ায় সংসদীয় ায়ী কিমিটর  অপিরসীম।

ম ণালয় ও িবভাগ েলা যিদ ায়ী কিমিটর পািরশ আমেল নয় ও বা বায়ন কের তেব এেত তােদরই
কল াণ।  আইন রা বলেছন,  আইন পিরবতন কের সংসদীয় ায়ী  কিমিটর বঠেক উপি ত হওয়া  ও
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তােদর করা পািরশ বা বায়েনর বাধ বাধকতা আেরাপ করা গেল পিরি িতর উ য়ন হেব। আমরা মেন
কির, িনয়মতাি কভােব যােত সবাই কাজ করেত বাধ  হয় তা িনি ত করার িবক  নই।

১৯৯১ সােল সংসদীয় প িতর গণতে র যা ার পর ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার
পর সংসদীয় কিমিট েলা গঠন কের তা কাযকর করার উেদ াগ নয়া হয়। পরবতী সমেয় ২০০১ সােল
িবএনিপ সরকার আমেল িকছুটা িঢল দয়া হেলও ২০০৯ সােল ফর আওয়ামী লীগ সরকার মতায় এেস
সংসদীয় কিমিটেক সচল কের। বতমােন টানা িতন ময়াদ সরকার পিরচালনা করা আওয়ামী লীগ সরকার
এবােরর মেতা িতবারই সংসদীয় কিমিট গঠন ও স েলােক কাযকর করেত চ া কের।

িক  এবােরর মেতা িতবারই সংসদীয় কিমিটর পািরশ উেপি ত ও অকাযকর থেক যায়। দশম জাতীয়
সংসেদ ায়ী কিমিট েলা ১ হাজার ৬৫৬িট পািরশ কের, যার মেধ  মা  ২২১িট বা ১৩ দশিমক ৩৫
শতাংশ বা বািয়ত হয়। অথচ সরকার ও দেশর কল ােণ কিমিটর পািরশ আমেল নয়া ও ত বা বায়ন
করা দরকার।

ভােগ র িবষয়, কিমিটর পািরশ বা বায়ন ও কিমিটেক শি শালী করার লে  ২০১১ সােল আইন,
িবচার ও সংসদিবষয়ক ম ণালয় জাতীয় সংসেদর ায়ী কিমিট আইন-২০১১ এর খসড়া জমা িদেয় রাখেল
িবলিট আেলার মখু দেখিন গত ই সংসেদ। এেত কিমিটর মতা বাড়ােনা হেয়েছ যােত তারা কাউেক
তলব করেল স উপি ত হেত বাধ  হয়।

এিট বা বািয়ত হেল সংসদীয় কিমিট েলা কৃত অেথ দেশর ােথ ভােলা কাজ করেত পারেব তােত
সে হ নই। সরকােরর ম ণালয় ও সং া েলােক জবাবিদিহর আওতায় আনার জ  কিমিটেক শি শালী
করার িবলিট ত পাস কের আইেন পিরণত করা দরকার অিবলে ।

সংসদীয় কিমিটর সুপািরশ কাযকের উেদ াগ িনেত হেব https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/217302/সংসদীয়-কিমট...

2 of 2 9/5/2019 10:44 AM


