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► িবিবeেস সংsার আনা জ ির
► আমলাতnt িদেয় আieমiিড চলেব না
► িপিডেদর pকl eলাকায় থাকেত হেব

িছেলন  িসeসিপ  কমর্কতর্ া।  2003  সােল  সরকাির  চাকির  েথেক  aবসর  েনoয়ার  পর  আoয়ামী  লীেগর

রাজনীিতর সে  যুk হন 2005 সােল। দশম জাতীয় সংসেদ pিতমntীর দািয়t পালেনর পর eকাদশ সংসদ

িনবর্াচেন জয়ী হেয় হন পূণর্ মntী। িতিন হেলন পিরকlনামntী eম e মাnান।

সরকােরর  unয়ন  বােজট  pণীত  হয়  তাঁর  মntণালয়  েথেক।  সরকােরর  eকমাt  pকl  নজরদাির  সংsা

বাsবায়ন,  পিরবীkণ  o  মূলয্ায়ন  িবভাগ  (আieমiিড)  পিরকlনা  মntণালেয়রi  আoতাধীন।  বাংলােদশ

পিরসংখয্ান বুয্েরাo (িবিবeস) পিরকlনা মntণালেয়র আoতায়। সরকােরর unয়ন pকেl aিনয়মসংkাn

আমােদর aনুসnােন পাoয়া তথয্ েলা িনেয় পিরকlনামntী eম e মাnােনর মেুখামুিখ হi গত 22 আগs।
রাজধানীর  েশেরবাংলানগের  মntীর  দpের  কােলর  ক ’র  সে  সাkাtকােল  িবিবeস,  আieমiিড  o
সরকােরর unয়ন pকেlর িবিভn িদক িনেয় কথা বেলন িতিন। সাkাtকারিট িনেয়েছন কােলর ক ’র েজয্
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pিতেবদক  আিরফুর  রহমান  কােলর  ক  :  বাংলােদশ  পিরসংখয্ান  বযু্েরার  (িবিবeস)  মাির  o  জিরেপর
তেথয্র  gহণেযাগয্তা  িনেয়  িবিভn  সমেয়  p  uেঠেছ।  িবিবeেসর  pকl েলােতo  aিনয়ম  uেঠ  eেসেছ।
িবিবeেসর তেথয্র gহণেযাগয্তা িনি ত করা িনেয় কী করেছন?

পিরকlনামntী eম e মাnান : েদখুন, পিরসংখয্ান িকn aনয্ আট-দশটা মntণালয় িকংবা িবভােগর মেতা
নয়। eখােন কাজটা িভn। পুেরাটা কািরগির। পিরসংখয্ান eকিট িবjান। পিরসংখয্ান িনেয় যারা পড়ােশানা

কেরেছন, তাঁেদরi েসখােন থাকা uিচত। িবিবeস aেনক জিরপ o মাির করেছ। িকn েকান কাজটা আেগ

করা uিচত, তারা েসটা িনধর্ারণ করেত পারেছ না। আমার সামেন দশটা কাজ আসেছ। আমােক িঠক করেত

হেব, েকানটা tপূণর্। েযমন জন মাির, কৃিষ মাির, মশিk জিরপ, খানা আয়-বয্য় জিরপ—সরকােরর

েযেকােনা নীিতেকৗশল pণয়েনর জনয্ e েলা aতয্n tপূণর্। িকn িবিবeস eমন িকছু কাজ কের, েযটা

আিম  হেল  করতাম  না।  তােদর  বাছাipিkয়াটা  েবশ  দবুর্ল।  িবিবeস  eমন  িকছু  কাজ  কের,  েয েলা

aেপkাকৃত কম tপূণর্। েসসব আমােদর দরকার আেছ িঠকi; িকn আমােদর েতা আেরা জ ির কাজ

আেছ। eখােন pিশিkত মানষু দরকার। eটা কািরগির সংsা। eখােন সংsার আনা জ ির। েসিট আিম ধীের

ধীের করব। তেব eক লােফ করব না। eেত ভারসাময্ ন  হেত পাের। আিম পিরসংখয্ােনর t বাড়াব।
কারণ  পিরসংখয্ান  েকােনা  রিসকতা  নয়।  িদন  িদন  eর  t  বাড়েছ।  পিরসংখয্ান  ছাড়া  েকােনা  কাজi

করেত পারব না। পিরসংখয্ান eমন eক িজিনস, েযখােন বািস িজিনেসর েকােনা মলূয্i েনi। বািস ভাত েযমন

শরীেরর জনয্ খারাপ, েতমিন খারাপ পিরসংখয্ান সরকােরর unয়ন পিরকlনার জনয্ িবপjনক। আিম যিদ

বািস  পিরসংখয্ান  বয্বহার  কির,  তাহেল  সরকােরর  unয়ন  পিরকlনাo  ভুল  হেব।  eখােন  যত  িবিনেয়াগ

দরকার,  তা-i  করব।  আিম  িবিবeেস  pযুিk,  jান  o  aিভjতার  সমাহার  ঘটাব।  িবিবeেসর  তেথয্র

gহণেযাগয্তা aবশয্i িনি ত করব। eটা আপনােক আ s করেত পাির।

কােলর ক  : আমরা েবশ কেয়কিট pকlকাজ aনসুnান কের েদেখিছ, েস েলা aতয্n ধীরগিতেত চলেছ। e
িবষেয় আপনার মntণালয় কী করেত পাের?

পিরকlনামntী : pকl েলার ধীরগিতর িবষেয় আিম বলব, েsফ দািয়tjানহীন। কমর্কতর্ ােদর গািফলিত।
েদখা েগল, pকেlর কাজ রংপুের চলেছ। িকn আপিন েদখেবন pকl পিরচালক ঢাকায় aবsান করেছন। oi
pকl পিরচালেকর oপের যাঁরা দািয়েt আেছন, তাঁরাo তাঁেদর সিঠক দািয়tটা পালন করেছন না। eেত মােঠ

যারা কাজ কের, তারা সুেযাগ পায়। e ছাড়া তারা েনতৃt o িদকিনেদর্শনাo পায় না। আমােদর েদেশ eটাi

pধান  সমসয্া।  আিম  eসব  িবষয়  pধানমntীর  নজের  আিন।  কাuেক  েছাট  করা  আমার  uেdশয্  নয়।
জনগেণরo  জানার  aিধকার  আেছ।  আপনারা  যাঁরা  গণমাধয্েম  আেছন,  আপনারা  pকেlর  ধীরগিতর

িবষয় েলা তুেল  ধ ন। আিম  মেন  কির,  pকl পিরচালকেদর (িপিড) aবশয্i  তাঁর  pকl  eলাকায়  থাকা

uিচত। e িবষেয় আিম িবভাগীয় সফের িগেয় িপিডেদর িনেদর্শনা িদিc। pকl পিরচালক মােঠ না থাকেল

sাভািবকভােবi pকেlর গিত কেম যায়। eেত িনধর্ািরত সমেয় pকেlর কাজ েশষ হয় না।
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আমরা পিরকlনা মntণালয় দiুবােরর েবিশ pকেlর েময়াদ বাড়াi না। আমার কােছ দiুবােরর েবিশ pকেlর

েময়াদ বাড়ােনার psাব eেল আিম তা eকেনক সভায় pধানমntীর কােছ িনেয় যাi। pকl পিরচালক েয কাজ

করেছন না, েসটা pধানমntী জানুক; মানুষo জানুক। aবশয্ aেনক সময় pকেlর েময়াদ তৃতীয়বােরর মেতা

বাড়ােনার শk কারণ থােক। িকn aেনক pকl আেছ, েকােনা কারণ ছাড়াi েময়াদ বাড়ােনার psাব আেস।
তখন েদখা যায়, কােজর গািফলিত থােক। pকেlর কাজ সিঠক সমেয়i েশষ করেত হেব। e িবষেয় আিম s

িনেদর্শনা িদেয়িছ। 

কােলর ক  : সরকােরর unয়ন pকl নজরদাির o মলূয্ায়ন করার দািয়t আieমiিডর। িকn সংsািট মাঠ

পযর্ােয় pকl নজরদািরেত না িগেয় eখন আuটেসািসর্ংেয়র কােজ বয্s। eেত সংsািটর কােজ বয্াঘাত ঘটেছ
বেল মেন কেরন িক?

পিরকlনামntী  :  েদখুন,  আieমiিডর  িবশাল  কাজ।  eিট  পুেরাপুির  কািরগির  সংsা।  তার  নাম  েদেখন—

বাsবায়ন, পিরবীkণ o মলূয্ায়ন। সারা েদেশ যত pকl আেছ, সব নজরদাির করা তােদর দািয়t। িকn

িবশাল কাজ করার মেতা তােদর পযর্াp জনবল েনi। আবার জনবল থাকেলi হয় না। কােজর মেতা েলাক

থাকেত  হয়।  আমলাতnt  িদেয়  েসখােন  হেব  না।  আieমiিডেক  আলাদাভােব  েদখেত  হেব।  তােদর  িনজs

কমর্কতর্ া িদেয় কাজ করেত হেব। আমরা েসিট িফিরেয় আনার েচ া করিছ। আমরা আieমiিডর কােজ গিত

আনার  েচ া  করিছ।  আমরা  িবভাগীয়  শহর েলােত  যািc  pকl  নজরদািরর জনয্।  িবভাগীয়  শহের  িগেয়

pকl পিরচালকেদর জবাবিদিহর আoতায় আনিছ। পরবতর্ী সমেয় আমরা েজলা শহেরo pকl নজরদািরেত

যাব। আieমiিডেক aবশয্i সরকােরর eকিট tপূণর্ সংsায় প েদoয়া হেব।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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