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এটা  অ হণেযাগ
:পিরক নাম ী

ইে ফাক িরেপাট

দেশর উ য়ন কে র ৭০
শতাংশ  কাজ  যথাসমেয়
বা বায়ন হয় না,  এ িবষয়িট
অ হণেযাগ  বেল  ম ব
কেরেছন পিরক নাম ী  এম
এ  মা ান।  গতকাল  রিববার
রাজধানীর  একিট  হােটেল
িব ব াংক  আেয়ািজত
‘অ ােসসেম ট অব বাংলােদশ
পাবিলক  িকউরেম ট
িসে ম’  শীষক  এক

কমশালায়  উে াধনী  অ ােন  এ ম ব  কেরন িতিন। পিরক না  ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ  ও
মূল ায়ন  িবভােগর  (আইএমইিড)  সিচব  আবুল  মন র  মা.  ফয়জু াহর  দওয়া  ‘৭০ শতাংশ  ক
যথাসমেয় বা বায়ন হয় না’ এমন তেথ র স  টেন ম ী এ কথা বেলন। পিরক নাম ী বেলন, আমরা

শাসন অব ই চাই। তেব, শাসন আলাদা িবষয় নয়। শাসেনর জ  সািবক একিট পিরি িত যখন
সৃি  হেব, তখনই শাসন অজন করা স ব হেব। শীল সমাজ, সেচতন মা ষ িতিনয়তই বাড়েছ উে খ
কের ম ী বেলন, সরকার কে র কােজ কােনা লুেকাচুির করেব না। সরকার চাইেব, সরকােরর িতিট
কাজ জনগেণর নজের আ ক এবং জনগণ স েলা পরী া ক ক। পিরক না ম ণালেয়র যারা আেছন
তারা সবাই জােনন য িতিট কােজ জনগণ, সরকােরর সৃ  িনয়মকা নেক িতপালন কের আমরা কাজ
কির। আমরা খালােমলা পিরেবেশ সকেলর অংশ হেণর মাধ েম কাজ স  করব। তেব নিতবাচক য
ধারণা  আেছ,  সময়মেতা কাজ হয় না,  দির হয়, নীিত হয়— স েলা আমরা পযায় েম দূর করেত
পারব।

সরকাির কমকতােদর উে ে  িতিন বেলন, আমরা রাজনীিত কির। আমরা বরা  িদই, পাস কের িদই।
আপনারা  যারা  কাজ কেরন,  আপনােদর গািড়র েয়াজন,  বসার েয়াজন,  সটা  জনগেণর অথ িদেয়
আমরা কের িদই। এর িবিনমেয় আমরা যখন কাজ পাই না, তখন ব থা পাই। আপনােদর হয়েতা জনগেণর
মুেখামুিখ হেত হয় না। িক  আমােদর িতিনিয়ত মুেখামুিখ হেত হয়। আপনারা দখেছন, এখােনও আিম

িতিনয়ত সং ার কের যাব। যােত কের আমােদর বতমান কােজর মান ও পিরমাণ েটাই বৃি  পায়।
ধানম ী সং াের িব াস কেরন। িতিট ে  িতিন সং াের হাত িদেয়েছন।

ক  বা বায়েনর  মান  উ য়েনর  মাধ েম  কনাকাটায়  ব য়  আেরা  কমােনা  স ব  বেল  মেন  কেরন
িব ব াংক কাি  িডের র মারিস িময়াং িটমবন। িতিন বেলন, সরকাির েয় বাংলােদেশর বছের ব য় হয়

ায় ২ হাজার ৪০০ কািট ডলার, যা জাতীয় বােজেটর ায় ৪৫ শতাংশ। এই ব েয়র মা  এক শতাংশ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

অথ সা য় কের চার হাজার াথিমক িবদ ালয় বা আড়াই হাজার িকেলািমটার ামীণ সড়ক িনমাণ করা
স ব। িতিন বেলন, কাযকর ও দ  সরকাির য় ব ব ার জ  সরকাির িত ান েলােক শি শালী কের
গেড় তালা েয়াজন। বড় কে  িবিনেয়াগ ও ব ব াপনার জ  শি শালী সরকাির বা বায়ন সং া ও
দ  য়  কিমিট  থাকা  দরকার।  তার  চেয়ও  পূণ— ক েলা  বা বায়েন  কেঠার  নজরদাির
কতৃপ । িতিন বেলন, য় ব ব াপনা পিরেবেশ উ িতর জ  গত একদশেক বাংলােদশ ধারাবািহকভােব

েচ া চািলেয়েছ। এখন আমরা দৃ মান অ গিত দখেত পাি । আইএমইিড সিচব আবুল মন র মা.
ফয়জু াহ বেলন, উ য়ন কে  সবেচেয় বেড়া ভূিমকা থােক য় ি য়ার। য কােনা একিট কে
ভূিম অিধ হেণই বড় অে র টাকা খরচ হেয় যায়। এর পেরর ধােপ খরচ হয় য় ি য়ায়।
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