
   
িবেদশ সফর o kমতা িনেয় sানীয় সরকার মntণালেয়র সে  িবেরাধ

সরকাির আেদশ মানেছন না মােঠর কমর্কতর্ ারা

uপেজলা েচয়ারময্ান o আমলাতnt eখন মেুখামিুখ। uপেজলা পিরষদেক কাযর্কর o গিতশীল করেত িবিভn
সমেয় জাির করা সরকােরর িনেদর্শনা কাযর্ত মানেছন না uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ ারা (iueনo)। sানীয়
সরকার  িবভাগ  েথেক  নতুন  নতুন  িনেদর্শনা  জাির  কের  uপেজলা  পিরষদেক  রীিতমেতা  aকাযর্কর  কের
েরেখেছন  আমলারা।  uপেজলা  েচয়ারময্ানেদর  িবেদশ  মেণর  িবষেয়  sানীয়   সরকার  িবভােগর  সিচেবর
eকিট েমৗিখক িনেদর্শনার পর aসেnাষ িবরাজ করেছ েদেশর 492িট uপেজলা পিরষেদর েচয়ারময্ান o aনয্
সদসয্েদর। iিতমেধয্ িবষয়িট sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায়মntী েমা. তাজলু iসলামেক িলিখতভােব
জানােলo গত েদড় মােসo eর েকােনা সুরাহা হয়িন। eকািধক uপেজলা পিরষেদর েচয়ারময্ান জািনেয়েছন,
পুেরা  িবষয়িট  তারা  িশগিগর  pধানমntীেক  aবিহত  করেবন।  2008  সােলর  29  িডেসmেরর  সাধারণ
িনবর্াচেনর মাধয্েম আoয়ামী লীেগর েনতৃtাধীন মহােজাট kমতা gহেণর পর 2009 সােলর েফbয়াির েথেক
কেয়ক  ধােপ  uপেজলা  পিরষেদর  িনবর্াচন  aনিু ত  হয়।  oi  িনবর্াচেনর  পর  uপেজলা  পিরষদেক  কাযর্কর
করেত  িবিভn  দািব-দাoয়া  িনেয়  আেnালন  কের  বাংলােদশ  uপেজলা  পিরষদ  aয্ােসািসেয়শন।  সরকার
পিরষদেক কাযর্কর করেত তােদর েবশ িকছু দািব-দাoয়া েমেন িনেয় 2010 সােলর 4 eিpল sানীয় সরকার
িবভাগ েথেক eকিট pjাপন জাির কের।
uপেজলা পিরষদ আiন, 1998 (2009 সােল 27 নং আiন dারা সংেশািধত) eবং sানীয় সরকার িবভাগ
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হেত  জািরকৃত pjাপন, িবিধ o aনয্ানয্ িনেদর্শনা aনুসাের জািরকৃত oi pjাপেন  uেlখ করা হেয়িছল,
uপেজলা  পিরষদ  িনেয়  iিতমেধয্  সরকােরর  জািরকৃত  pjাপন,  িবিধ  o  aনয্ানয্  িনেদর্শনাসমূূহ  uপেজলা
পিরষদ  কতৃর্ ক  যথাযথভােব  aনুসৃত  হেc  না।  eেত  বলা  হয়,  uপেজলা  পিরষেদর  কাযর্kম  বাsবায়ন
িবিধমালা  2010  eর  িবিধ-14  aনুযায়ী  েচয়ারময্ােনর  aনেুমাদন  pেয়াজন  eমন  সব  কাগজপt  o  নিথ
uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ ার মাধয্েম েচয়ারময্ােনর িনকট uপsাপন করেত হেব। িকn বাsেব েস সব নিথপt
েচয়ারময্ােনর কােছ uপsাপন হেc না। uপেজলা পিরষেদ হsাnিরত দফতরসমেূহর কমর্কতর্ ােদর কমর্তািলকা
সংkাn  pjাপন  aনসুরেণ  হsাnিরত  িবষয়  সংি  uপেজলা  পযর্ােয়  সব  কমর্কতর্ া  uপেজলা  পিরষদ
েচয়ারময্ােনর  তttাবধােন  eবং  uপেজলা  িনবর্াহী  কমর্কতর্ ার  সমnেয়  দািয়t  পালন  করেবন।  pকৃতপেk  e
িবধানo  aনসুরণ  করা  হেc না।  oi  আেদেশ  uপেজলা  পিরষদ  আiন  aনযুায়ী  eসব  িবষয়  যথাযথভােব
aনসুরেণর িনেদর্শনা হয়। ei আেদেশর আেলােক oi বছেরর 19 েসেpmর sানীয় সরকার িবভাগ েথেক
আেরকিট  pjাপন  জাির  করা  হয়।  (eসআরo  নং  323-আiন/2010)।  eেত  বলা  হয়,  ‘তৃতীয়  তফিসেল
uিlিখত  দফতরসমূেহর  কমর্কতর্ ারা,  সরকার  কতৃর্ ক  uপেজলা  পিরষেদর  িনকট  হsাnিরত  িবষেয়  সব
কাগজপt o নিথ uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ ার মাধয্েম uপেজলা পিরষেদর েচয়ারময্ােনর কােছ aনুেমাদেনর
জনয্ েপশ করেবন।’ িকn বাsেব গত 11 বছেরo e েলা কাযর্কর হয়িন। uপেজলা েচয়ারময্ানরা aিভেযাগ
কেরেছন, uপেজলা পিরষদ আiন eবং সরকােরর সব pjাপন o িনেদর্শনা uেপkা কের uপেজলা িনবর্াহী
কমর্কতর্ ারা  িনেজেদর  icামেতা  পিরষেদর  কাযর্kম  পিরচালনা  করেছন।  uপেজলা  পযর্ােয়  হsাnিরত
সরকােরর  17িট  দফতেরর  েকােনা  কাগজপt  বা  নিথ  aনুেমাদেনর  জনয্  uপেজলা  েচয়ারময্ােনর  কােছ
uপsাপন  করা হয়  না। uপেজলা েচয়ারময্ানেক  পাশ  কািটেয়  pেতয্ক  uপেজলার  iueনo িনেজi  েস েলা
aনেুমাদন েদন। eেত কের sানীয় সরকার িবভােগর eকিট পূণর্া  পিরষদ েকােনা রকম কাযর্কািরতা পায়িন।
eিদেক  uপেজলা পিরষদ  কাযর্কর  না  হেলo  eখন  নতুন  কের  নানা িনেদর্শনা  জাির করেছ  sানীয়  সরকার
িবভাগ। পিরষদ গঠেনর পর েথেকi পিরষেদর েচয়ারময্ানরা বয্িkগত কােজ িবেদশ যাoয়ার জনয্ সরাসির
sানীয় সরকার িবভােগর সিচেবর মাধয্েম মntীর aনেুমাদন িনেয় িবেদশ েযেতন। aনেুমাদেনর ei pিkয়া
িতন েথেক চার িদেনর মেধয্, েকােনা েকােনা েkেt জ ির হেল 24 ঘ ার মেধয্o সmn হেতা। িকn িনবর্াচন
কিমশেনর  সিচব  েহলালdুীন  আহমদ  sানীয়  সরকার  িবভােগর  সিচেবর  দািয়t  েনoয়ার  িকছুিদন  পর  ei
িনয়েমর পিরবতর্ ন আেনন। িতিন sানীয় সরকার িবভােগর uপেজলা শাখােক েমৗিখক িনেদর্শনা েদন েয, eখন
েথেক েকােনা uপেজলা েচয়ারময্ান েদেশর বাiের েযেত হেল সরাসির সিচেবর কােছ আেবদন করেত পারেবন
না। তােক েজলা pশাসেকর মাধয্েম আেবদন করেত হেব। ei pিkয়া িনেয়i eখন মেুখামিুখ uপেজলা পিরষদ
o sানীয় সরকার িবভাগ। বাংলােদশ uপেজলা পিরষদ aয্ােসািসেয়শেনর সাধারণ সmাদক o নরিসংদীর
মেনাহরদী uপেজলা পিরষেদর েচয়ারময্ান েমা. সাiফুল iসলাম খান বী  বয্িkগত কােজ সাত িদেনর জনয্
ভারত যাoয়ার icা েপাষণ কের ছুিট েচেয় sানীয় সরকার িবভােগর uপেজলা পিরষদ শাখায় সিচব বরাবের
আেবদন কেরন গত আগs মােস। তখন তােক জািনেয় েদoয়া হয়, eখন সিচব বরাবর আেবদন করা যােব
না। িডিসর মাধয্েম আেবদন করেত হেব। পের েচয়ারময্ান নরিসংদীর িডিস বরাবর গত 13 আগs ছুিটর
আেবদন  কেরন।  িডিস  েসi  আেবদন  ফেরায়াডর্  কেরন  eসিপেক।  eসিপ  eকিট  pিতেবদন  েচেয়  মেনাহরদী
থানার ভারpাp কমর্কতর্ ােক ফেরায়াডর্  কেরন। oিস েসi আেবদন েপেয় eকিট pিতেবদন জমা েদন, যা খুবi
আপিtকর o aপমানজনক বেল মেন করেছন oi েচয়ারময্ান o aনয্ানয্ uপেজলা েচয়ারময্ানরাo। oিস
তার  pিতেবদেন  িলেখেছন,  ‘েচয়ারময্ােনর  িবেদশ  গমেন  uপেজলা  পিরষেদর  সরকাির  কাজকেমর্  েকােনা
aসুিবধা হoয়ার সmাবনা েনi। তাহার sভাব চিরt ভােলা। িতিন রা িবেরাধী েকােনা কাযর্কলােপ জিড়ত
নয় বেল জানা েগেছ। থানার েরকডর্ পেt তার িব েd িব প েকােনা তথয্ পাoয়া েগল না। িতিন িবেদেশ েথেক
যাoয়ার েকােনা সmাবনা েনi।...’
মেনাহরদী  uপেজলা  েচয়ারময্ান  সাiফুল  iসলাম  গতকাল  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  eটা  খুবi
aপমানজনক o আপিtকর। eর মাধয্েম গণতািntক েদেশ জনগেণর েভােট িনবর্ািচত জনpিতিনিধেদর েহয়
pিতপn করা হেয়েছ। িতিন বেলন, নতুন সিচব sানীয় সরকার িবভােগর দািয়t েনoয়ার পর সহজ কাজেক
আমলাতেntর গয্াঁড়াকেল েফেল কিঠন কের িদেয়েছন। েযখােন িডিসর েকােনা pেয়াজনi েনi, েসখােন িতিন

pশাসেনর মুেখামুিখ uপেজলা েচয়ারময্ানরা|461526|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/461526/2019-09-30

2 of 3 9/30/2019, 10:30 AM



eখন পুিলেশর মাধয্েম আমােদর চািরিtক সনদ িনেcন, যা খুবi আপিtকর। িতিন বেলন, ছুিটর aনেুমাদন
েপেত ei pিkয়ায় 20 িদন েথেক eক মাস সময় েলেগ যায়। aথচ আেগ দiু েথেক চার িদেনর মেধয্i ছুিট
ম রু হেয় েযত। eখন যিদ েকu জ ির িচিকৎসার জনয্ েযেত চান, তাহেলo েযেত পারেব না আমলাতািntক
জিটলতায়। িতিন জানান,  িবষয়িট  আমােদর  aয্ােসািসেয়শেনর মাধয্েম আমরা  sানীয়  সরকারমntী তাজলু
iসলােক aবিহত কেরিছ। িতিন সিচবেক e িবষেয় pেয়াজনীয় পদেkপ িনেত িনেদর্শ িদেয়েছন। িকn গত pায়
দiু মােসo e বয্াপাের েকােনা agগিত হয়িন।
সাiফুল iসলাম বেলন, ধু ei সমসয্া নয়, গত 11 বছেরo uপেজলা পিরষদ কাযর্কর হয়িন। 17িট িবভােগর
নিথ uপেজলা েচয়ারময্ানেদর aনেুমাদেনর জনয্ uপsাপেনর কথা থাকেলo iueনo’রা েসিট করেছন না।
আমরা  pধানমntীর  সে  েদখা  কের  তােক  পুেরা  িবষয়িট  aবিহত  করব  eবং  সমাধান  চাiব।  চ gােমর
রাuহান  uপেজলা  েচয়ারময্ান  eহসানলু  হায়দার  বাবলু  বেলন,  uপেজলা  েচয়ারময্ানেদর  কাজ  ধু  কবর
িজয়ারত o েমজবািন খাoয়া। আর েকােনা কাজ েনi। িতিন বেলন, iueনoরা eখেনা uপেজলা পিরষদেক
gহণ করেত পারেছ না। তারা েয েকােনা aনু ােনর বয্ানাের uপেজলা পিরষেদর বদেল uপেজলা pশাসন
িলেখ।
aবশয্ sানীয় সরকার িবভােগর সিচব েহলালুdীন আহমদ গতকাল বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, eটা সতয্
নয়। মিntপিরষদ িবভােগর আেদশ aনুযায়ীi uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ ারা 17িট দফতেরর সব কাগজপt o
নিথ  aনুেমাদেনর  জনয্  uপেজলা  েচয়ারময্ানেদর  কােছ  uপsাপন  কেরন।  তেব  মখুয্  কমর্কতর্ া  িহেসেব
iueনoরা িকছু নিথ িনেজরাi aনুেমাদন েদন। িতিন বেলন, েকােনা iueনo সরকােরর িনেদর্শনা মানেছন
না  েসটা  সুিনিদর্ ভােব  েচয়ারময্ানরা  জানােল  সংি  iueনoর  িব েd  বয্বsা  েনoয়া  হেব।  আর
েচয়ারময্ানেদর  ছুিটর  িবষেয়  িতিন  বেলন,  িডিসেদর  মাধয্েম  আেবদন  করার  pিkয়া  আেগo  িছল।  তেব
নরিসংদীর  মেনাহরদীর  েkেt  েযটা  ঘেটেছ  েসিটেক  ‘বাড়াবািড়’ uেlখ  কের  িতিন  বেলন,  আমরা  েকােনা
পুিলিশ িরেপােটর্ র জনয্ বিলিন। ভিবষয্েত যােত e রকম েকােনা ঘটনা না ঘেট েস জনয্ সংি েদর সতকর্  কের
েদoয়া হেয়েছ।
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