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ম ণালেয়র িবেশষ উেদ াগ

মিশউর রহমান খান ॥ দেশর সব িসিট কেপােরশন ও পৗরসভায় িনবািচত সংরি ত নারী কাউি লরেদর নগর
উ য়েন সং ার িনয়িমত কায েম আরও সি য় ও কাযকর জন িতিনিধ িহেসেব তির করেত িবেশষ উেদ াগ
িনেয়েছ ানীয় সরকার ম ণালয়। িনবািচত জন িতিনিধ  িহেসেব এলাকায় তােদর নাগিরক সবা  আরও বৃি ,
চলমান কােজর ব াি  িনধারণ ও নামমা  জন িতিনিধ না রেখ িকভােব এলাকার সব উ য়ন কমকাে- আরও
সি য় অংশ হণ বাড়ােনা যায় স পথ খঁুজেত সরকার এ পিরক না িনেয়েছ। স িত এ িবষেয় বতমােন নারী
কাউি লরেদর িসিট কেপােরশন বা পৗরসভার উ য়েন িক িক দািয়  পালন করেত দয়া হয় ও নগর উ য়েন
তােদর িকভােব কােজ লাগােনা হয় তা জানেত চায় ম ণালয়। পিরক না বা বায়েন আইনা গ পদে প হেণ িক
করা যায় তা খুঁজেত ানীয় সরকার ম ণালেয়র অিতির  সিচব (নগর উ য়ন) মাহবুব হােসনেক ধান কের িতন
সদে র  কিমিটেক  ব ব া  িনেত  সংি েদর  িনেদশ  িদেয়েছন  ানীয়  সরকারম ী  তাজুল  ইসলাম।  কিমিটর

িতেবদন  াি র  পর  তা  যাচাই-বাছাই  শেষ  নারী  কাউি লরেদর  সিত কােরর  জন িতিনিধ  িহেসেব  গড়েত
সরকােরর করণীয় িনধারেণ ম ণালয় পরবতী িস া  নেব বেল জানা গেছ।

ম ণালয় সূ  জানায়, স িত ানীয় সরকার ম ীর কােছ ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর (িডএনিসিস) িনবািচত ৪
নারী কাউি লর িনবািচত জন িতিনিধ হওয়া সে ও তােদর কান ধরেনর জনস ৃ তামূলক কােজ কান েযাগ
দয়া  হয় না  স িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া  হণসহ িবিভ  দািব  ম ীর কােছ তুেল ধেরন। সূ  জানায়,  নারী

কাউি লরেদর  কােজর  পিরিধ  বতমােনর  চেয়  আরও বাড়ােনা,  নাগিরক সবায়  তােদর অংশ হণ  বৃি ,  ধু
নামমা  কাউি লর িহেসেব িবিভ  উ য়নমূলক কােজ সংযু  না রেখ নগর উ য়েন তােদর সরাসির দািয়  দান,
পু ষ কাউি লরেদর অবেহলা ও অব ার চােখ দখা, কাউি লর কাযালয় না থাকা, এলাকািভি ক িনিদ  কাজ
ভাগ কের দয়া,  পু ষ কাউি লরেদর মেতা নারী কাউি লরেদরও িনজ িনজ এলাকায় িবেশষ বােজট দান,
নাগিরক দশা লাঘেব সরাসির ক  হণ ও তা বা বায়েনর মতা দােনর দািব তুেল ধরা  হয়। এছাড়া
নাগিরকেদর ােথ নগর ধান িহেসেব ময়েরর সব কােজ অংশ হণ কের দেশর উ য়েন সরাসির ভূিমকা পালেনর

েযাগ দানসহ বতমােনর চেয় আরও অিধক কাযকর ভূিমকা থাকেত ম ীর সাহায  কামনা করা হয়। একইসে
নামমা  কাউি লেরর অপবাদ থেক পির াণ িদেয় িনবািচত জন িতিনিধ িহেসেব নাগিরকেদর আসল িতিনিধ
করেত অিফস বা কাযালয় াপনসহ েয়াজনীয় ব ব া নয়ার জার দািব জানােনা হেয়েছ।

ম ণালয় সূ  মেত, ানীয় সরকারম ী নারী কাউি লরেদর সব দািবর ি েত তা বা বায়েন করণীয়, বতমােন
িসিট কেপােরশন ও পৗরসভায় িনবািচত সংরি ত আসেনর নারী কাউি লরেদর িক িক দািয়  পালন করার িবধান
রেয়েছ, ানীয় সরকার আইেন অ যায়ী তােদর দািব পূরণ করা হে  িক না, তােদর দািবসমূহ পূরেণ সরকােরর
সীমাব তা ও করণীয় রেয়েছ িক না তা খুঁেজ বর করেত িনেদশ দয়া হয়।

সূ  জানায়, তােদর বতমান দািয়  যথাযথ িক না বা দািয়  পালেন পু ষ কাউি লরেদর সে  তাল িমিলেয়,
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সম য় কের এলাকার উ য়েন িকভােব কাজ করা যায় স িবষেয় ব ব া িনেত কাজ করেছ ম ণালয়। ম ণালয়
এসব িবষয়সহ িকভােব নারী কাউি লরেদর কমকা- আরও সি য় ও কাযকর করা যায় তা বর করেত কাজ
করেছ। কিমিট নারী কাউি লরেদর আরও কাযকর জন িতিনিধ িহেসেব গেড় তুলেত ানীয় সরকার আইেনর
কতটু  ব বহার করেছ, আইন মেন তােদর দ  েযাগ- িবধা দান বা মতা দান সংি  িসিট কেপােরশেনর

ধান বা পৗর ময়ররা িদে ন িক না, না িদেল কান কান ােন িতব কতা রেয়েছ তা খুঁেজ বর করেত কাজ
করেব।

জানা গেছ, িনবািচত হওয়ার পর সংরি ত নারী কাউি লর ও সাধারণ কাউি লরেদর মেধ  নাগিরক সবায় কাজ
করার তমন পাথক  নই। িনবািচত জন িতিনিধ িহেসেব িত কাউি লরই এলাকার উ য়েন বােজট ণয়ন,
পযােলাচনা,  উ য়নমূলক কােজর পিরক না ণয়ন করা,  এলাকািভি ক নাগিরকেদর দশা লাঘেব ও উ য়ন
কমকা- স াদেন িক িক করণীয় তার চািহদািভি ক ক  হণ ও তা ময়েরর কােছ িলিখত আকাের াব

ণয়ন করেত কিমিটেক বলা হেয়েছ। এে ে  নারী ও পু ষ সব কাউি লরই ময়েরর কােছ ক  পিরক না
জমা দেবন। ময়র কাউি ল িমিটংেয় ক  হেণর িস াে র জ  সব িনবািচত কাউি লেরর সে  মতামত

হণ ও তা বা বায়েন সম া থাকেল স পিলিস িনধারণ করেবন। আর এসব পিলিস হেণর পর তা বা বায়েনর
মূল দািয়  িসিট কেপােরশেনর দািয় া  কমকতা কমচারীেদর। িক  িনয়মা যায়ী কান কাজ না হওয়ায় বশ
িকছু ক  িনজ  যাগ তা বেল পু ষ কাউি লররা বািগেয় িনেত স ম হেলও নারী কাউি লররা তা করেত
পােরন না।

তাছাড়া িবিভ  ওয়ােড নারী কাউি লরেদর কাযালয় না থাকায় জনস ৃ তাও তমন একটা গেড় ওেঠ না। ফেল
অেনক ে ই  নামমা  কাউি লর িহেসেবই চুপচাপ  িদন  কািটেয়  িদেত হয়।  অপরিদেক  নারী  কাউি লররা
জনগেণর সরাসির ভােট িনবািচত হওয়ার পর সাধারণ কাউি লরেদর এলাকার নানা অ ান থেক  কের
উ য়নমূলক কাজ পিরদশনসহ কান কােজই পােশ রােখন না বেল নারী কাউি লরেদর অিভেযাগ দীঘিদেনর। এ
থেক ায়ী মুি  পেত ও িনবািচত জন িতিনিধ িহেসেব জনেসবায় সমান ভূিমকা রাখেত ম ণালেয়র সহেযািগতা
পেত তারা ম ীর ার  হেয়েছন।

ানীয়  সরকার  প ী  উ য়ন  ও সমবায়ম ী  তাজলু  ইসলাম  এ  িবষেয়  জনক েক বেলন,  িসিট  কেপােরশন  ও
পৗরসভায় সরাসির জনগেণর ভােট সাধারণ কাউি লর ও সংরি ত নারী কাউি লর িনবািচত হন। তেব সাধারণ

কাউি লেদর মেতা সংরি ত কাউি লরেদর জনস ৃ  কােজ শিরক করা হয় না বা উ য়নমূলক কােজ তােদর
মতামত  হণেযাগ  হয়  না  বেল  নারী  কাউি লররা  অিভেযাগ  কেরন।  নারী  কাউি লররাও  সিত কােরর
জন িনিধেত িনেজেদর িত া করেত সহায়তার জ  সরকােরর কােছ নানা দািব জািনেয় আসেছ।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতৃক াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মুি ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

নারী কাউি লরেদর উ য়ন কােজ স ৃে র পিরক না » শেষর পাতা » DAILY... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/450836/

2 of 2 9/30/2019, 11:03 AM


