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আইআরআই জিরপ

সরকােরর জনসমথ�ন �বেড়েছ
১৪ ঘ�া আেগ

সমকাল �িতেবদক

আওয়ামী লীগ �নতৃ�াধীন বত�মান সরকােরর জনসমথ�ন আেগর তুলনায় �বেড়েছ। স�িত ওয়ািশংটনিভি�ক ই�ারন�াশনাল িরপাবিলকান

ইনি�িটউট (আইআরআই) পিরচািলত এক জিরেপ এ তথ� জানােনা হেয়েছ। জিরপ অনুযায়ী, �দেশর ৮৩ শতাংশ মানুষ সরকােরর কায��মেক

সমথ�ন জািনেয়েছ। ২০১৮ সােলর তুলনায় সরকােরর �িত জনসমথ�ন �বেড়েছ ১৯ শতাংশ। �দেশর উ�য়েন �ন�ীিতেক সবেচেয় বড় বাধা িহেসেব

জিরেপ উে�খ করা হেয়েছ। মাদক�েব�র িব�ার, �বকার� ও িনরাপ�া িনেয়ও সংশয় �কাশ করা হেয়েছ জিরেপ।

�রডে�ান সােয়ি�িফেকর ত�াবধােন আইআরআই ২০১৯ সােলর ১ আগ� �থেক ১৬ �সে��র পয�� জিরপ কায��ম পিরচালনা কের। �দেশর

আটিট িবভােগর ৬৪ �জলায় 'মাি� ��জ �ািট�ফােয়ড �বাবিলিট' নমুনায়েনর মাধ�েম ব�ি� পয�ােয় �যাগােযাগ কের জিরপ চালােনা হয়। সং�ািটর

সব�েশষ জিরপ ২০১৮ সােলর �সে��ের �কাশ করা হয়। 

সব�েশষ জিরেপ বলা হয়, সরকােরর �িত জনসমথ�ন ১৯ শতাংশ �বেড় ৮৩ শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ। অন�িদেক ৩৬ শতাংশ মানুষ িবেরাধী দেলর

কায��মেক সমথ�ন করেছ। ২০১৮ সােল এই হার িছল ৪২ শতাংশ। 

কেয়কিট খােতর িচ� উে�খ কের জিরেপ বলা হয়, সরকােরর িশ�া কায��মেক সমথ�ন করেছ ৯০ শতাংশ মানুষ। িব��ৎ ও �ালািন কায��েমর

উ�য়েনর �িত সমথ�ন জািনেয়েছ ৮৬ শতাংশ এবং �যাগােযাগ কাঠােমা উ�য়েন স�ি� �কাশ কেরেছ ৮১ শতাংশ মানুষ। এ ছাড়া পির�ার পািন

সরবরােহ ৭৭ শতাংশ, স�াসবাদ �মাকািবলায় ৭৬ শতাংশ, �া�� খােত ৭৪ শতাংশ এবং শাি�-শৃ�লা বজায় রাখার ��ে� ৭১ শতাংশ মানুষ

সরকাির কায��মেক সমথ�ন কেরেছ। ৭৬ শতাংশ মানুষ মেন কের, সংসদ সদস�রা এলাকার উ�য়েন ���পূণ� ভূিমকা পালন কেরেছন।

�দেশর অ�যা�ার িচ� তুেল ধের আইআরআইর জিরেপ বলা হয়, ৭৬ শতাংশ মানুষ মেন কের, �দশ সিঠক পেথ এিগেয় যাে�। ২০১৮ সােল এই

হার িছল ৬২ শতাংশ। �দশ �যসব খােত সিঠক পেথ রেয়েছ বেল মেন কের নাগিরেকরা; �স�েলার মেধ� িশ�ায় ৭ শতাংশ, জীবনমান উ�য়েন ১০

শতাংশ, �যাগােযাগ কাঠােমা উ�য়েন ১১ শতাংশ, অথ�ৈনিতক উ�য়েন ১৬ শতাংশ এবং সািব�ক উ�য়েন ২২ শতাংশ।

�দেশর অথ�নীিত, িনরাপ�া ও রাজনীিত িনেয় স�ি� �কােশর হার �বেড়েছ জািনেয় জিরেপ বলা হয়, রাজৈনিতক ি�িতশীলতা িনেয় স�� ৫৯

শতাংশ মানুষ। আেগ এই হার িছল ৪৮ শতাংশ। অথ�ৈনিতক উ�য়েন ৭৬ শতাংশ এবং িনরাপ�া িবষেয় ৭২ শতাংশ নাগিরক স�ি� �কাশ কেরেছ।

৪৩ শতাংশ নাগিরক মেন কের, চলিত বছর রাজৈনিতক ি�িতশীলতায় আরও উ�িত হেব। ৫৪ শতাংশ নাগিরক মেন কের, অথ�ৈনিতকভােব �দশ

আরও এিগেয় যােব। িনরাপ�া িবষেয়ও উ�িত হেব বেল আশাবাদ ব�� কেরেছ ৪৯ শতাংশ নাগিরক। ৬০ শতাংশ নাগিরক মেন কের, �দেশর

পাশাপািশ ব�ি� পয�ােয়র অথ�ৈনিতক উ�য়ন হেব। গত বছর ৪৯ শতাংশ নাগিরক ব�ি�গত অথ�ৈনিতক উ�য়েন আশাবাদী িছল।

বড় সমস�া �ন�ীিত :জিরেপ �ন�ীিতেক �দেশর উ�য়েনর সবেচেয় বড় বাধা িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ। এেত বলা হয়, ১৯ শতাংশ মানুষ মেন কের;
�ন�ীিতর কারেণ �দেশর সািব�ক উ�য়ন বাধা�� হে�। মাদক�েব�র ব�বহারেক �মিক িহেসেব মেন করেছ ১৭ শতাংশ নাগিরক। এ ছাড়া �বকার� ও

িনরাপ�া িনেয় সংশয় �কাশ কেরেছ যথা�েম ১০ শতাংশ ও ৭ শতাংশ মানুষ। �ন�ীিতেক সবেচেয় বড় সমস�া মেন করেলও গত বছর সরকাির

কম�কত�ােক ঘুষ, উপহার বা িকছু �দান কেরেছন িক-না জানেত চাইেল ৭১ শতাংশ মানুষ �কােনা ঘুষ বা উপহার �দয়িন বেল জানায়। এিদেক

�ি��ার আেরকিট বড় কারণ িহেসেব আয় �বষম�েক �দখােনা হেয়েছ। ৬১ শতাংশ মানুষ মেন কের, ধনী-গিরেবর �বষম� বাড়েছ। ২০১৮ সােলর

তুলনায় ৫৮ শতাংশ নাগিরক এ িবষেয় তােদর �ি��ার কথা জানায়।
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