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িডিসেদর eকক কতৃর্েতব্ ে াভ eমিপেদর - িজআর বরা -ব ন িনেয় টানাপেড়ন 
িনিখল ভ     

 

মানিবক সহায়তা কম র্সূিচর (িজআর) বরা  ব েন েজলা শাসকেদর (িডিস) eকক মতা িনেয় নােখাশ সংসদ সদ রা। e িনেয় 
ে াভ কােশর পাশাপািশ oi কােজ eমিপেদরo স ৃ  করার জ  েজার সুপািরশ জািনেয় াণ o দুেয র্াগ ম ণালেয় িচিঠ পাঠােনার 
িস া  েনoয়া হেয়েছ। eকi সে  িবিভ  uৎসব িকংবা মসিজদ, মি র o িগজর্ায় েদoয়া বরাে র তািলকা eমিপেদর সরবরাহ 
করেত বলা হেয়েছ। 

সংি  সূ গুেলা জানায়, িবষয়িট িনেয় াণ o দুেয র্াগ ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী কিমিটর ƣবঠেক আেলাচনা হেয়েছ। e ে ে  
eমিপেদর যুি , জন িতিনিধেদর সে  জনগেণর স ক র্। িনব র্াচন েথেক শুরু কের সরকারেক সহায়তায় eমিপেদর ভূিমকাi মুখয্। 
েসিদক েথেক িডিসরা জাতে র কম র্চারী। রাে র িনব র্াহী আেদশ পালন করাi তাঁেদর ধান দািয়তব্। িক  িজআরসহ নানা িবেশষ 
বরা  ব েন eকক কতৃর্তব্ িডিসেদর হােত। ফেল সরকােরর u য়ন o সুষম ব েন eক ধরেনর সমনব্য়হীনতা েদখা িদে । 

তেব িডিসরা বলেছন, িবেশষ বরাে র ে ে  জন িতিনিধরা তাঁেদর সে  স ৃ  হেত চাiেল তা িনেয় তাঁেদর আপি  থাকার কথা 
নয়। তেব, e িবষেয় সরকােরর প  েথেক িনেদ র্শনা থাকেত হেব। 

কিমিট সূ  জানায়, গত রিববার জাতীয় সংসদ ভবেন aনুি ত কিমিটর ƣবঠেক কেয়কজন সদ  িজআর বরাে  িডিসেদর eকক 
কতৃর্তব্ িনেয়  েতােলন। aেনকটা ে াভ জািনেয় িতম ী ডা. েমা. eনামুর রহমানেক uে েশ তাঁরা বেলন, িজআেরর েয বরা  
েজলায় ব ন করা হয়, তা পাoয়ার ে ে  a ািধকার ি রা িডিসেদর তািলকায় থােক না। িডিসরা aধীন েদর কাছ েথেক শুেন 
তাঁেদর i া aনুসাের িবিল-ব ন কেরন। ফেল কৃত ি রা সরকােরর আিথ র্ক সহায়তা েথেক বি ত হে । eেত eমিপেদর 
স ৃ  করা হেল কারা পাoয়ার aিধকার রােখ িকংবা রােখ না েসিটo দৃ মান হেব। eলাকায় u য়ন বরাে  িডিসেদর সে  
eমিপেদর স ৃ  করা uিচত। 

সূ  আেরা জানায়, আস  শারদীয় দুগ র্া uৎসেব িবেশষ বরা  িহেসেব িজআর েদoয়া হেব uে খ কের কিমিটর সদ  o eমিপরা 
বেলন, e ে ে o িডিসরা তাঁেদর i ানুযায়ী পূজাম পগুেলােক বরা  িদেয় থােকন। িক  েকান ম েপ কার িক বরা  লাগেব েসটা 
িডিসেদর েচেয় ানীয় জন িতিনিধ বা আiন েণতা eমিপরাi েবিশ জােনন। eখােন সরকার েয uে ে  বরা  িদে  তার 
পুেরাটাi িবফেল যাে  বেল মেন কেরন eমিপরা। 

ƣবঠক সূ  জানায়, ei iসুয্েত েবিশ েসা ার িছেলন কিমিটর সদ  মুিজবুর রহমান েচৗধুরী (িন ন)। তাঁেক সমথ র্ন জািনেয় কথা 
বেলন সাত ীরা-3 সদর আসেনর eমিপ মীর েমা াক আহেমদ রিবসহ a রা। 

সরকারদলীয় সদ  মীর েমা াক কােলর ক েক বেলন, ‘ম ণালয় েথেক পাঠােনা িজআেরর বরা  িডিসরা eককভােব িদেত পারেবন 
না। eলাকার জন িতিনিধ িহেসেব আমরা েয তািলকা েদব েসগুেলা িডিসরা বা বায়ন করেবন। কারণ তাঁরা জাতে র কম র্চারী।’ 
িতিন তাঁর িনব র্াচনী eলাকার কথা তুেল ধের বেলন, সাত ীরা সদর আসনিট থম ে িণর েপৗরসভা। 25িট iuিনয়ন রেয়েছ। aথচ 
eখােন স িত ঘর বরা  েদoয়া হেয়েছ 35িট। aথচ aেনক সংসদীয় আসেন 48 েথেক 83িট পয র্  ঘর েদoয়া হেয়েছ। 



e িবষেয় জানেত চাiেল সাত ীরার েজলা শাসক eস eম েমা ফা কামাল বেলন, ‘িজআর িকংবা a  েকােনা বরাে র ে ে  
জন িতিনিধরা তািলকা িদেল আমােদর িবেরািধতা করার েকােনা সুেযাগ েনi। কারণ uনারা (eমিপ) জন িতিনিধ। আিম িদেলo 
সাধারণ মানুষ পােব, uনােদর তািলকানুযায়ী িদেলo জনগণi পােব। তাi eখােন েকােনা সম া ƣতির হoয়ার সুেযাগ েনi। তেব, 

 হে —eসব িবষেয় সরকার িস া  িদেব কারা ei বরাে র কাজিট পিরচালনা করেবন। সরকার েয িস া  িদেব েস aনুযায়ী 
আমরা দািয়তব্ পালন করব।’ 

েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, মসিজদ-মি েরর জ  বরা  করা িজআর কে  াপক aিনয়ম হেয় থােক বেল aিভেযাগ রেয়েছ। 
aিভেযােগ বলা হেয়েছ, ভুয়া ক  জমা িদেয় aেনেকi বরাে র পুেরাটাi িবি  কের েদন। eমন কেয়কিট ঘটনা ঘেটেছ গত বছর। 
eক িদেন ঠাকুরগাঁo েজলার 63িট কে  াপক aিনয়ম হেয়েছ বেল জানা যায়। eকi ধরেনর aিনয়েমর খবর কাশ েপেয়েছ 
নােটার েজলায়o। গত বছর নােটাের aিতিথ আ ায়েনর নােম নােটার সদর o নলডা া uপেজলায় মানিবক সহায়তা কম র্সূিচর 
আoতায় বরা  েদoয়া েদড় েকািট টাকার 571 েমি ক টন চাল নয়ছয় করা হয়। eসব ঘটনায় দুদেক aিভেযাগ জমা পেড়েছ। সারা 
েদেশi e ধরেনর aিনয়ম হেয় থােক বেল সংসদীয় কিমিটর কােছ eকািধক aিভেযাগ জমা পেড়েছ। 

 


