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প্রিতবন্ধী, িবধবা ও বয়ষ্ক ভাতার
নােমর তািলকা ৈতিরর কাজ বন্ধ হেয়
আেছ।
বারবার তািগদ েদওয়া সত্ত্েবও তািলকা জমা হচ্েছ না। ‘কারা কতজেনর
নােমর তািলকা জমা েদেবন’ এই িনেয় দীর্ঘ আড়াই মাস ধের চলেছ
েরষােরিষ।
উপেজলা সমাজেসবা কার্যালয় সূত্ের জানা যায়, চলিত অর্থ বছের
ঈশ্বরদী উপেজলার সাত ইউিনয়েন প্রিতবন্ধী, িবধবা ও বয়ষ্কেদর
সরকাির ভাতা প্রদােনর জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া েগেছ।
বরাদ্েদর
আওতায়
এবার
অিতিরক্ত
৫৩০জন
সুিবধাবঞ্িচত
মানুষ
প্রিতমােস সরকাির ভাতা পােবন। এরমধ্েয ১ ৮৫ প্রিতবন্ধী, ৯১ িবধবা
ও ২৫৪ জন বয়ষ্ক মানুষ রেয়েছন।
বয়ষ্ক ও িবধবােদর জন্য পৃথকভােব ৪শ ও প্রিতবন্ধীরা ৫শ টাকা কের
প্রিতমােস ভাতা পােবন। সমাজেসবা মন্ত্রণালয় েথেক বরাদ্দিট পাওয়ার
পর ১০ জানুয়াির প্রিতিট ইউিনয়েনর েচয়ারম্যানেক িচিঠ েদওয়া হয়।
িচিঠেত ওয়ার্ড িভত্িতক জনসংখ্যার আনুপািতকহার িবভাজন কের পুরুষমিহলা সমভােব প্রাথিমক যাচাই বাছাই করার পর পৃথক পৃথক নােমর
তািলকা ৩১ জানুয়ািরর মধ্েয সমাজেসবা কার্যালেয় জমা েদওয়ার জন্য
অনুেরাধ করা হয়।
িকন্তু পাঁচিট ইউিনয়ন েথেক নােমর তািলকা জমা হেলও লক্ষ্মীকুন্ডা

ও সাহাপুর ইউিনয়ন তািলকা েদয়িন। েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, প্রিতিট
ইউিনয়েন ‘অসচ্ছল প্রিতবন্ধী, িবধবা ও বয়ষ্ক ব্যক্িতেদর ভাতা
প্রদান যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কিমিট’ রেয়েছ। পৃথক এসব ইউিনয়ন
কিমিটর সভাপিত েসখানকার ইউিপ েচয়ারম্যান।
কিমিটর প্রিতিটেত স্থানীয় সাংসদ, উপেজলা েচয়ারম্যান ও ইউএনও
মেনানীত প্রিতিনিধ রেয়েছ। লক্ষ্মীকুন্ডা ও সাহাপুর ইউিনয়ন সূত্ের
জানা যায়, ভাতার তািলকা ৈতির করা িনেয় এখানকার েচয়ারম্যানেমম্বারেদর সঙ্েগ সাংসদ, উপেজলা েচয়ারম্যান ও ইউএনও মেনানীত
প্রিতিনিধ সদস্যেদর তািলকা ভাগাভািগ িনেয় দ্বন্দ্ব েদখা িদেয়েছ।
ফেল তািলকা ৈতিরর কাজ আটেক আেছ।
লক্ষ্মীকুন্ডা ও সাহাপুর ইউিনয়েনর যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত িতন
কিমিটেত সংসদ সদস্য (ভূিমমন্ত্রী), উপেজলা েচয়ারম্যান ও ইউএনও
প্রিতিনিধ সদস্যরা সরকাির দেলর সঙ্েগ জিড়ত।
লক্ষ্মীকুন্ডা ইউিনয়েনর যাচাই-বাছাই কিমিটেত সাংসদ প্রিতিনিধর
নাম নজরুল ইসলাম। িতিন ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর সভাপিত। কিমিটেত
ইউএনও
শরীফ।

প্রিতিনিধ

ইউিনয়ন
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সম্পাদক
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রহমান

একইভােব সাহাপুর ইউিনয়েন যাচাই-বাছাই কিমিটেত রেয়েছন ইউিনয়ন
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক আিতয়ার রহমান ও উপেজলা আওয়ামী লীেগর
সাংগঠিনক সম্পাদক সােদক আলী িবশ্বাস। এরা উপেজলা েচয়ারম্যান ও
ইউএনওর প্রিতিনিধ।
লক্ষ্মীকুন্ডা ও সাহাপুর ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান ও েমম্বররা
অিভেযাগ কেরন, মেনানীত সদস্যেদর কারেণ সুিবধাবঞ্িচত অসচ্ছল
মানুেষর ভাতার তািলকার কাজ িঠকমত করা যাচ্েছ না।
ইউিনয়ন পিরষদ বা যাচাই-বাছাই কিমিটেক না জািনেয় ইচ্েছমত তািলকা
ৈতির করেছন। েকউ েকউ দলীয় েকাটাও দািব করেছন। এর ফেল তািলকা
ৈতিরর কাজ ব্যাহত হচ্েছ। িনর্ধািরত সমেয়র মধ্েয জমা েদওয়া
যাচ্েছনা।
সাহাপুর
না িদেয়
সদস্যরা
কেয়কিদন

ইউিপ েচয়ারম্যান েনফাউর রহমান জানান, ইউিনয়ন কিমিটেত জমা
এখানকার সাংসদ, উপেজলা েচয়ারম্যান ও ইউএনও প্রিতিনিধ
পৃথক তািলকা ৈতির কের উপেজলা পিরষেদ জমা েদেবন বেল
আেগ জািনেয়েছন।

তেব িতিনও দুই একিদেনর মধ্েয ইউিনয়ন পিরষদ েথেক পৃথক তািলকা জমা
েদেবন সমাজেসবা কার্যালেয়।
সাহাপুর আওয়ামী লীগ েনতা আিতয়ার রহমান সত্যতা স্বীকার কের বেলন,
সম্প্রিত সাহাপুর ইউিনয়ন যাচাই-বাছাই কিমিটেত েযাগ িদেয় আমরা
দেলর পক্ষ েথেক ১৮িট কের ভাতার তািলকা ৈতিরর দািয়ত্ব িনেয়িছ।
ইউিনয়েনর ৯িট ওয়ার্েড দেলর প্রত্েযকেক দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ
িনরেপক্ষভােব দুইিট কের অসচ্ছল মানুেষর নাম জমা েদওয়ার জন্য।
িতিন উল্েটা অিভেযাগ কেরন, তাঁর ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান েনফাউর
রহমান িবএনিপর একজন েনতা। দলীয় িবেবচনায় িতিন ভাতার তািলকা ৈতির
করিছেলন। আমােদর কাউেক সভায় ডােকিন। এজন্য উপেজলায় আমরা
েমৗিখকভােব অিভেযাগ িদেয়িছ।
লক্ষ্মীকুন্ডা ইউিনয়েনর েমম্বাররা অিভেযাগ কেরন, তািলকা ৈতির
করেত িগেয় সংসদ সদস্য, ইউএনও প্রিতিনিধ ও উপেজলা েচয়ারম্যান
প্রিতিনিধ সদস্যেদর বাধার মুেখ পড়েছন। এ অবস্থায় তারা তািলকা
ৈতিরর দািয়ত্ব ওইসকল প্রিতিনিধ সদস্যেদর িদেয়েছন। তারা ঝােমলায়
জড়ােত চাচ্েছন না।
ইউিপ েচয়ারম্যান আিনসুল হক েমাল্লা জানান, ইউিনয়েন স্বাধীনমত কাজ
করা দুরহ হেয় পেড়েছ। িতিনও আওয়ামী লীগ রাজনীিতর সঙ্েগ জিড়ত।
িকন্তু ইউিনয়ন পিরষেদ মেনানীত ওই সদস্যেদর কােছ িজম্িম হেয়
পেড়েছন। ফেল িতিন হাল েছেড় িদেয়েছন। এখানকার আওয়ামী লীগ েনতা
তােক তািলকা ৈতির করেত িদচ্েছন না বেলও অিভেযঙাগ কেরন িতিন।
েযাগােযাগ করা হেল সংসদ সদস্য মেনানীত সদস্য নজরুল ইসলাম আিভেযাগ
অস্বীকার কের বেলন, আমরা েতা পিরষেদর কাউেক বাধা িদচ্িছনা। বরং
পিরষেদর েচযারম্যান আমােদর না জািনেয় তািলকা ৈতির করেছন। আমােদর
অন্য েকান িমিটংেয়ও ডােকন না।
ঈশ্বরদী উপেজলা সমাজেসবা কর্মকর্তা জানান আব্দুল কােদর জানান,
‘ভাতার তািলকা ৈতির কারা করেব, কয়িট করেব’ এসব িনেয় দ্বন্দ্েবর
কারেণ িনর্ধািরত সময় তািলকা জমা হয়িন। িকন্তু জুন মােসর মধ্েয
তািলকা ৈতির কের প্রিতবন্ধী, িবধবা ও বয়ষ্কেদর মধ্েয ভাতা প্রদান
করেত না পারেল টাকা েফরত যাওয়ার আশঙ্কা রেয়েছ। তাই তািলকা জমা না
হেল িতিন িতন-চারিদেনর মধ্েয িনজস্ব ব্যবস্থাপনায় তািলকা ৈতিরর
কাজ সম্পাদন করেবন বেল জানান।
িতিন বেলন, দুস্থ ও অসহায় মানুষেদর তািলকা ৈতির করা িনেয় এধরেনর

ঘটনা দুঃখজনক।

