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বতর্ মান  eকাদশ  জাতীয়  সংসেদ  িবিভn  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিটর  সুপািরশ েলার  বাsবায়ন
aবsা িনেয় 4 েসেpmর যুগাnেরর pথম পৃ ায় eকিট pিতেবদন pকািশত হেয়েছ।
eেত  বলা  হেয়েছ,  eকাদশ  জাতীয়  সংসেদ  িবিভn  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিটর  সুপািরশ  আেগর
সংসদ েলার মেতাi uেপিkত হেc। aিধকাংশ সুপািরশ বাsবায়ন না হoয়ায় eক রকম িন েল পিরণত
হেc িবিভn মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিটর ৈবঠক েলা।
eেত  ন  হেc  মntী,  eমিপ,  সিচবসহ  সরকােরর  সংি েদর  tপূণর্  কমর্ঘ া।  aেহতুক  aপচয়  হেc
aেথর্রo। সব িমিলেয় ‘িসিটং-িমিটং-িbিফংেয়’র মেধয্i সীমাবd হেয় পেড়েছ সংসদীয় কিমিটর মntণালয়
সmিকর্ ত কাযর্kম।
সংি  সূেtর বরাত িদেয় pিতেবদেন বলা হেয়েছ, গত ছয় মােস 126িট সুপািরশ কের িবিভn মntণালয়
সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী কিমিট। eর মেধয্ মাt 23িট (18 দশিমক 26 শতাংশ) বাsবািয়ত হেয়েছ। বািক
103িট aথর্াৎ pায় 82 শতাংশ (81 দশিমক 74 শতাংশ) সুপািরশi মntণালেয় ফাiলবিn হেয় আেছ।
pিতেবদেন  আরo  বলা  হেয়েছ,  িবিভn  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলার  aিধকাংশ  সুপািরশ
বাsবািয়ত না হoয়ায় eসব কিমিটর সভাপিতেদর aেনেক হতাশা pকাশ কেরেছন।

  আবদলু লিতফ মnল
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iিতপূেবর্ িবিভn মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলা েতমন কাযর্কর হেত না পারা, তােদর aিধকাংশ
সুপািরশ বাsবািয়ত না হoয়া eবং বতর্ মােনo eকi ধারা চালু থাকার কারণ েলা িচিhতকরণ eবং e
aবsার unিতর জনয্ কী করণীয় তা আেলাচনা করাi e িনবেnর uেdশয্।
সংসেদর  sায়ী  কিমিট  গঠেনর  বয্াপাের  িনেদর্শনা  রেয়েছ  বাংলােদেশর  সংিবধােনর  76  aনেুcেদ।  e
aনুেcেদর দফা (1)-eর িনেদর্শনা েমাতােবক সংসদ সদসয্েদর িনেয় সংসদ (ক) সরকাির িহসাব কিমিট,
(খ) িবেশষ aিধকার কিমিট eবং  (গ) সংসেদর কাযর্pণািল িবিধেত িনিদর্  aনয্ানয্ sায়ী কিমিট গঠন
করেব।
uপের  (গ)-eর  িনেদর্শনা  েমাতােবক  সংসদ  চলিত  aিধেবশেন  39িট  মntণালয় সmিকর্ ত  eবং  aনয্ানয্
িবষেয় 11িট কিমিট গঠন কেরেছ।
মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলার মেধয্ িবেশষভােব uেlখেযাগয্ হল- জনpশাসন মntণালয় সmিকর্ ত
sায়ী  কিমিট,  aথর্  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট,  বািণজয্  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট,  িশl
মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট,  sানীয়  সরকার,  পlী  unয়ন  o  সমবায়  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী
কিমিট, sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট, িশkা মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট,
িবদযু্ৎ, jালািন o খিনজসmদ মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট, পািনসmদ  মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী
কিমিট, তথয্ মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট, sরা  মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট, মিুkযুdিবষয়ক
মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট,  মিহলা  o  িশ িবষয়ক  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট  o  পররা
মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট।
সংিবধােনর 76 aনেুcেদর দফা (2)-e সংসদীয় কিমিটর kমতা o কারয্াবিলর বণর্না রেয়েছ। eেত বলা
হেয়েছ, কিমিট সংিবধান o aনয্ েকােনা আiনসােপেk (ক) খসড়া িবল o aনয্ানয্ আiনগত psাব পরীkা
করেত পারেব; (খ) আiেনর বলবৎকরণ পযর্ােলাচনা eবং aনু প বলবৎকরেণর জনয্ বয্বsািদ gহেণর
psাব করেত পারেব; (গ) জন tসmn বেল সংসদ েকােনা িবষয় সmেকর্  কিমিটেক aবিহত করেল েস
িবষেয়  েকােনা  মntণালেয়র  কাযর্  বা  pশাসন  সmেn  aনসুnান  বা  তদn  করেত  পারেব  eবং  েকােনা
মntণালেয়র কাছ েথেক kমতাpাp pিতিনিধর মাধয্েম pাসি ক তথয্ািদ সংgেহর eবং p ািদর েমৗিখক বা
িলিখত utর লােভর বয্বsা করেত পারেব; (ঘ) সংসদ কতৃর্ ক aিপর্ত aনয্ েয েকােনা দািয়t পালন করেত
পারেব। সংসেদর কাযর্pণািল িবিধেত কিমিটর কােজর িবsািরত বণর্না রেয়েছ।
sাধীনতার  পর  েথেক  সংসদীয়  কিমিট েলা,  িবেশষ  কের  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলা  েতমন
কাযর্কর ভূিমকা পালন করেত না পারা eবং তােদর aিধকাংশ সুপািরশ বাsবািয়ত না হoয়ার েপছেনর
কারণ েলার মেধয্ রেয়েছ-

eক. 1972 সােলর 4 নেভmর গৃহীত বাংলােদেশর সংিবধােন েদেশর জনয্ সংসদীয় সরকার পdিতর িবধান
করা হয়। মিntসভা েযৗথভােব জাতীয় সংসেদর িনকট দায়ী থাকার িবধান করা হয়। দভুর্ াগয্জনকবশত,
সংিবধান কাযর্কর হoয়ার পর সংসদীয় সরকার পdিত িতন বছরo চাল ুিছল না।
1975 সােলর  জানয়ুািরেত  তৎকালীন আoয়ামী লীগ  সরকােরর আমেল  সংিবধােনর চতুথর্  সংেশাধনীর
মাধয্েম  ব দলীয়  সংসদীয়  সরকারবয্বsার  sেল  pবিতর্ ত  হয়  eকদলীয়  রা পিত  পdিতর  সরকার।
সংসেদর কােছ মিntসভা তথা সরকােরর দায়বdতার aবসান ঘেট।
1975 সােলর 15 আগেsর পটপিরবতর্ েনর পরবতর্ী 15 বছর রা পিত পdিতর শাসনবয্বsায় মিntসভা
তথা সরকার সংসেদর কােছ দায়ী না থাকায় সািবর্কভােব সংসদ eবং িবেশষ কের মntণালয় সmিকর্ ত
sায়ী কিমিট েলা t হািরেয় েফেল।
দiু.  1991  সােল  সংসদীয়  সরকারবয্বsা  পুনঃpবিতর্ ত  হেলo  পরবতর্ী  18  বছর  পালাkেম  kমতায়
আসীন িবeনিপ o আoয়ামী লীেগর আমেল সংসদীয় sায়ী কিমিট েলার কাযর্কর ভূিমকা পালেন সহায়ক
েতমন েকােনা েজারদার পদেkপ েনয়া হয়িন।
সংসেদর  কাযর্pণািল  িবিধেত  নতুন  সংসদ  গঠেনর  পর  যত  িশগিগর  সmব  সংসদীয়  কিমিট  গঠেনর
িনেদর্শনা থাকেলo kমতাসীন দল েকােনা েকােনা সময় েস িনেদর্শনা পালন কেরিন।
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1996 সােল িনদর্লীয় তttাবধায়ক সরকােরর aধীেন aনিু ত িনবর্াচেন জয়ী হেয় আoয়ামী লীগ সরকার
গঠন  কের।  oi  বছেরর  14  জলুাi  সpম  সংসেদর  aিধেবশন   হেলo  16  মাস  পর  িবেরাধী  দল
িবeনিপর সদসয্ ছাড়াi কেয়কিট sায়ী কিমিট গিঠত হয়।
1998 সােলর েম মােস aথর্াৎ 7ম সংসদ aিধেবশন র pায় দ’ুবছর পর িবeনিপর সদসয্েদর িনেয়
সব sায়ী কিমিট গিঠত হয়।
2001  সােলর  িনবর্াচেন  জয়লাভ  কের  িবeনিপ  েনতৃtাধীন  চারদলীয়  েজাট  সরকার  গঠন  করেল  eকi
দেৃশয্র aবতারণা হয়। 2001 সােলর 28 aেkাবর a ম সংসেদর aিধেবশন র পর pায় িতন বছর
লােগ িবেরাধী দল আoয়ামী লীেগর সদসয্েদর িনেয় সব sায়ী কিমিট গঠেন।
ফেল  e  দiু  সংসেদর  েময়াদকােল  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলা  সুপািরশ  pণয়ন  o  বাsবায়ন
পযর্েবkেণ  খুব  কম  সময়  পায়।  জাতীয়  সংসদ  িনবর্াচনকালীন  িনদর্লীয়  তttাবধায়ক  সরকারবয্বsা
পুনবর্হােলর দািব আদােয় বয্থর্ হেয় তৎকালীন pধান িবেরাধী দল িবeনিপ o তােদর সহেযাগী দল েলা
দশম সংসদ িনবর্াচন বজর্ ন করেল pিতdিndতাহীন িনবর্াচেন আoয়ামী লীগ eকাi িতন-চতুথর্াংেশর েবিশ
আসন েপেয় সরকার গঠন কের।
সংসেদ  আoয়ামী  লীগ  সদসয্েদর  eকct  আিধপতয্  থাকেলo  দশম  সংসেদ  সংসদীয়  sায়ী  কিমিট েলা
কাযর্কর হেত পােরিন। াnপােরিn inারনয্াশনাল বাংলােদশ (িটআiিব) কতৃর্ ক দশম জাতীয় সংসেদর
কাযর্kেমর  oপর  pণীত  ‘পালর্ােমn  oয়াচ’  শীষর্ক  pিতেবদন  েথেক  জানা  যায়,  িবিধ  aনুযায়ী  50িট
সংসদীয় কিমিটর pিত মােস eকিট কের েমাট 3 হাজার ৈবঠক  করার কথা  থাকেলo ৈবঠক হেয়েছ 1
হাজার 566িট। সংসেদর কাযর্pণািল িবিধ o িবেশষ aিধকার সmিকর্ ত কিমিটর েকােনা ৈবঠক aনিু ত
হয়িন।
িতন.  আoয়ামী  লীগ  সরকােরর  আমেল  সpম  সংসেদর  প ম  aিধেবশেন  সংসেদর  কাযর্pণািল  িবিধেত
সংেশাধনী eেন িবিভn মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিটেত মntীর sেল সদসয্েক সভাপিত করার িবধান
করা হয়। মntী কিমিটর eকজন সদসয্ িহেসেব থােকন। eটা িছল িনঃসেnেহ eকিট ভােলা পদেkপ।
তেব eর ফেল  হয় মntী o সভাপিতর মেধয্ মনকষাকিষ। মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলার
সভাপিতরা  চান  কিমিটর  িসdাn  বাsবায়েনর  মাধয্েম  মntণালয় েলার  oপর  তােদর  kমতা  pিত া
করেত। aনয্িদেক মntণালেয়র মntীরা সংসদীয় কিমিট েলােক সুপািরশকারী সtার aিতিরk িকছু িহেসেব
েদখেত চান না।
মntী o কিমিটর সভাপিতর মনকষাকিষেত মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলার কাযর্কািরতা আেগo
kিতgs  হেয়েছ,  eখনo  হেc।  তাছাড়া  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিটর  সুপািরশ  বাsবায়ন
বাধয্তামলূক  না  হoয়ায়  সংি  মntণালয়  দীঘর্সূtতা  সৃি র  মাধয্েম  সাধারণত  কিমিটর  সপুািরশ
বাsবায়েন িবরত থােক।
িটআiিবর eক সমীkায় েদখা যায়, নবম সংসেদ 11িট কিমিট েমাট 1 হাজার 891িট সুপািরশ pদান
কের। e েলার 41 শতাংশ বাsবািয়ত হয়। সরকার পিরবতর্ েনর সে  সে  eসব সুপািরশ হািরেয় যায়।
চার.  যথাযথ  কাযর্পdিতর  aভােব  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলা  aেনক  সময়  কাযর্কর  হেত
পােরিন।  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলার  কারয্াবলী  সmেকর্  জনpশাসন  সংsার  কিমশেনর
pিতেবদেন  (2000) বলা  হেয়েছ,  সংসেদ  মntণালয়  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলা  বােজট  o  unয়নমলূক
কমর্সূিচর  বাsবায়ন  গভীরভােব  aনসুnান  o  পযর্ােলাচনা  না  কের  মntণালয়  o  সংsা েলার  কিতপয়
গতানুগিতক িবষেয়র oপর তােদর দিৃ  সীমাবd রােখ।
পাঁচ. মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলার গঠন aেনক সময় e েলার কাযর্কর হoয়ার পেথ বাধা হেয়
দাঁড়ায়। eকাদশ সংসেদর েবশ কেয়কিট tপূণর্ মntণালেয়র sায়ী কিমিটেত eমন কেয়কজন সদসয্েক
সভাপিত করা হেয়েছ যারা আoয়ামী লীগ েনতৃtাধীন aবয্বিহত আেগর সরকাের oiসব মntণালেয়র মntী
িছেলন।
uদাহরণs প,  aবয্বিহত  আেগর  সরকােরর  বািণজয্মntী  েতাফােয়ল  আহেমদেক  eকi  মntণালেয়র
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সংসদীয় sায়ী কিমিটর সভাপিত িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ।
aনু পভােব aবয্বিহত আেগর সরকােরর গৃহায়ন o গণপূতর্ মntী iি িনয়ার েমাশাররফ েহােসন, কৃিষমntী
েবগম মিতয়া েচৗধুরী, িশlমntী আিমর েহােসন আম,ু তথয্মntী হাসানলু হক iনেুক িনজ িনজ মntণালেয়র
সংসদীয় sায়ী কিমিটর সভাপিত করা হেয়েছ।
িবjজনরা  মেন  করেছন,  eসব  sায়ী  কিমিটর  সভাপিতরা  তােদর  সমেয়  oiসব  মntণালেয়র  দনুর্ীিত  o
aিনয়ম ধামাচাপা িদেত বয্s থাকেবন। ফেল তােদর েনতৃtাধীন কিমিট েলার কাজ, িবেশষ কের তােদর
সমেয় oiসব মntণালেয়র কােজর পযর্ােলাচনায় scতা আসেব না।
িটআiিবর  eক  িরেপােটর্  বলা  হেয়েছ,  সংসদীয়  sায়ী  কিমিট  গঠন  o  eর  কাযর্kেম  রাজৈনিতক  pভাব
খাটােনা হয়। সদসয্রা কিমিটেক িনেজেদর sাথর্রkার হািতয়ার িহেসেব বয্বহার কের। ফেল aকাযর্কর হেয়
পেড় সংসদীয় sায়ী কিমিট।
ছয়. সংসদীয় কিমিট েলার kমতা বাড়ােত সরকােরর নীিতিনধর্ারকেদর aনীহা। সংসদীয় কিমিট েলার
kমতা  বাড়ােত  আiন  pণয়েনর  বয্াপাের  eকমত  হয়  নবম  সংসেদর  সব  সংসদীয়  কিমিট।  েস  সময়
পtপিtকায় pকািশত খবর েথেক জানা যায়, আiন, িবচার o সংসদিবষয়ক মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয়
কিমিটর aনুেরােধ সংসদীয় কিমিট েলার kমতা বিৃdর psাবসংবিলত eকিট আiেনর খসড়া মntণালয়
oi কিমিটর িনকট েpরণ কের।
oi খসড়ার uেlখেযাগয্ psাব েলা িছল- (ক) সাkীেদর হািজর হেত eবং দিলল o তথয্pমাণ দািখেল
তােদর  বাধয্  করেত  কিমিটেক  kমতা  pদান;  (খ)  সংসদীয়  কিমিট  কতৃর্ ক  সংি  মntণালয়  বা  সংsা
সmিকর্ ত  েকােনা  aিনয়ম  তদnকরণ  eবং  তদn  েশষ  হoয়ার  15  িদেনর  মেধয্  সুপািরশসংবিলত  তদn
িরেপাটর্  মntণালেয়  েপশ;  (গ)  সংি  মntণালয়  বা  সংsা  কতৃর্ ক  60  িদেনর  মেধয্  কিমিটর  সুপািরশ
বাsবায়ন eবং কিমিটেক aবিহতকরণ; eবং (ঘ) িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ মntণালয় বা সংsা সুপািরশ
বাsবায়েন বয্থর্ হেল কিমিটেক কারণ aবিহতকরণ। সরকােরর aনেুমাদন না পাoয়ায় psাব েলা িবল
আকাের সংসেদ utািপত হয়িন।
সাত. জাতীয় সংসদসহ সংসদীয় sায়ী কিমিট েলা কাযর্কর করেত সংসেদ eকিট শিkশালী িবেরাধী দেলর
uপিsিত eকাn pেয়াজন। তৎকালীন pধান িবেরাধী দল িবeনিপ o তােদর সহেযাগী দল েলা দশম সংসদ
িনবর্াচন বজর্ ন করায় oi িনবর্াচন aংশgহণমলূক o pিতdিndতাপূণর্ হয়িন।
সরকাির  দেলর  তুলনায় খুব slসংখয্ক  সদসয্ িনেয় জাতীয়  পািটর্  সংসেদ  pধান িবেরাধী দেলর আসেন
থােক।
eজনয্  eবং  eকiসে  িবেরাধী  দল  o  সরকাের  থাকার  কারেণ  দলিট  সংসেদ  eবং  সংসদীয়  sায়ী
কিমিট েলােত  কাযর্কর  ভূিমকা  পালেন  সমথর্  হয়িন।  নিজরিবহীন  aিনয়েমর  মধয্  িদেয়  30  িডেসmর
aনুি ত  eকাদশ  সংসদ  িনবর্াচেন  সংসেদর  বাiের  থাকা  pধান  িবেরাধী  দল  িবeনিপ  মাt  6িট  আসেন
জয়লাভ কের।
দশম  সংসেদর  েচেয়  কমসংখয্ক  সদসয্  িনেয়  eকাদশ  সংসেদo  pধান  িবেরাধী  দেলর  আসেন  aিধি ত
জাতীয় পািটর্  সংসদ o সংসদীয় sায়ী কিমিট েলােত কতটা কাযর্কর ভূিমকা পালন করেত পারেব তা িনেয়
জনমেন p  থাকাi sাভািবক।
জাতীয়  সংসদেক  aিধকতর  কাযর্কর  করেত  সংসদীয়  কিমিট েলার,  িবেশষ  কের  িবিভn  মntণালয়
সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিট েলার  ভূিমকা  aতয্n  tপূণর্।  eসব  কিমিটেক  সংসেদর  েচাখ-কান  বলেল
েবাধহয় aতুয্িk করা হেব না।
রাে র  িতনিট  a  হল  িনবর্াহী  িবভাগ,  আiনসভা  o  িবচার  িবভাগ।  িনবর্াহী  িবভােগর  দািয়t  হল
সরকােরর নীিতিনধর্ারণ, নীিতিনধর্ারণমূলক িসdােnর বাsবায়ন পযর্ােলাচনা eবং আiন pেয়াগ।
িনবর্াহী িবভােগর জবাবিদিহতা িনি ত করেত সংসদীয় sায়ী কিমিট েলা, িবেশষ কের িবিভn মntণালয়
সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলা tপূণর্ ভূিমকা পালন করেত পাের। eসব কিমিটর কাযর্কর ভূিমকা পালেন
pেয়াজন aনুkল পিরেবশ eবং তা সৃি  করার দািয়t সরকােরর।
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যতদরূ  জানা  যায়,  সংসদীয়  সরকার  পdিত  চালু  রেয়েছ  eমন  েদশ েলােত  সংসদীয়  কিমিটর  সুপািরশ
বাsবায়ন  বাধয্তামলূক  কের  েকােনা  আiন  pণীত  হয়িন,  যিদo  সাধারণভােব  সরকােরর  মntণালয়  বা
সংsা েলা সংসদীয় কিমিটর aিধকাংশ সুপািরশ বাsবায়ন কের থােক।
pাp তেথয্ জানা যায়, ভারেত সাধারণত সংসদীয় কিমিটর িতন-চতুথর্াংশ সুপািরশ বাsবািয়ত হয়। েযসব
সুপািরশ  বাsবায়ন  করা  হয়  না,  েস েলার  বাsবায়ন  না  করার  কারণ  মntণালয়  সংসদীয়  কিমিটেক
জািনেয় েদয়। যুkরাজয্, কানাডা o aেsিলয়ায় সংসদীয় কিমিটর সুপািরশ বাsবায়ন বা বাsবায়ন না
করার েkেt কারণ জানােনার জনয্ সময়সীমা িনধর্ািরত আেছ।
সবেশেষ  বলেত  চাi,  সংসদেক  aিধকতর  কাযর্কর  করেত  সংসদীয়  sায়ী  কিমিট েলােক,  িবেশষ  কের
িবিভn মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলােক শিkশালী করার িবকl েনi। তেব eকiসে  সরকার o
সংসেদর মেধয্ eকিট সমেঝাতা থাকেত হেব, যােত সংসদীয় sায়ী কিমিট েলা eমন েকােনা সুপািরশ না
কের  যা  সরকােরর  পেk  বাsবায়ন  করা  সmব  নয়  eবং  সরকার  কিমিট েলার  সুপািরশ  যতদরূ  সmব
বাsবায়েন সেচ  হেব।
আবদলু লিতফ মnল : সােবক সিচব, কলাম েলখক

latifm43@gmail.com

মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিট েলা িনজর্ীব েকন? https://www.jugantor.com/todays-paper/window/219542/মntণালয়-স...
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