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অি রতা সংসদ সিচবালেয়: ক কখন কাথায় থাকেছন চলেছ খ জ: আ িড় 
পাতা হে  মাবাইেলও 
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তদে র পর তদ  চলেছ জাতীয় সংসদ সিচবালেয় কমরত কমকতা-কমচািরেদর িবষেয়। তারা ক কখন কাথায় থাকেছন, ভাই-
বান, জনরা কাথায় িক করেছন খ জ নয়া হে । এমনিক ী-স ানেদর িবষেয়ও ন ন কের খ জ খবর নয়া হে । কমরতেদর 

অেনেকর মাবাইেলও িড় পাতা হে । আর এমন   একবার নয়, বার বার, অেনকবার েত ক কমকতা-কমচািরর িবষেয় 
তদ  চালােনা হে । িক  এেতাসব তদ  িকংবা খ জ খবর নয়ার হ  িক এই িবষয়   করেছ না সংসদ সিচবালয়। সংসেদর 
সােজ  অ াট আমেসর দ র থেক এ েক চলমান এবং াভািবক ি য়া বেলই দািব করা হেয়েছ। তেব সংসদ সিচবালেয়র 
উ তনরা সরবােরর িনেদেশ এসব তদ  পিরচালনা করা হে  জািনেয়েছন।  
এ িবষেয় সিচব জাফর আহমদ খান ইনিকলাবেক বেলন, ত  তােদর িদেত হেব। কারণ এ  সরকােরর নীিতিনধারণী পযােয়র 
িনেদশ। তেব অেযৗি ক কােনা ত  চাওয়া হেল তা বাদ দয়া যায় িকনা সটা িতেয় দখা হেব। 
এিদেক সংসদ সিচবালেয় কমরতরা িনেজেদর িবষেয় এভােব এেকর পর এক তদ  হওয়ায় যমিন িব ত তমিন অিত ও। বার বার 

িলিশ তদে র কারেণ তারা নানা ভােব হয়রািনর িশকার হে ন বেলও জানান। িবষয়  িনেয় তারা স িত সংসেদর িসিনয়র সিচব 
ড. জাফর আহমদ খােনর সে ও দখা কেরন। চাকিরিবিধ লি ত হেত পাের ভেব গণমা ম কম েদর কােছ কাে  কউই খ 
লেত না চাইেলও বশ কেয়কজন কমকতা সাংবািদকেদর জানান, সাধারণত চাকিরেত িনেয়াগ দয়ার আেগ ও পেদা িতর সময় 

এই ধরেনর তদ  হয়। কউ সে হজনক কাজ করেলও তদ  হেত পাের। এছাড়া ধানম ীর দফতের আেছন তােদর িবষেয়ও 
সে হজনক িক  হেল তদ  হেত পাের। িক  সংসেদর সােজ  অ াট আমস বার বার অযথা তােদর িবষেয় তদে র িনেদশ িদে ন। 
এছাড়া অেনেকর মাবাইেলও িড়পাতা হে । বার বার িলিশ তদে র িশকার হেয় তারা হয়রািন হে ন এবং নানা ধরেনর 

ি গত ত  চাওয়ায় তারা িব ত বাধ করেছন বেলও জানান অেনেক।  
সংসদ সিচবালেয়র িনভরেযা  এক  ে  জানা গেছ, সংসদ সিচবালেয় চাকির পাওয়ার পর থেক অেনেকই সাত-আট বার 
তদে র েখা িখ হেয়েছন। িলেশর শাল া  (এসিব) থেক এসব তদ  করা হয়। স িত আবারও ন ন কের সংসেদর 
সােজ  অ াট আমেসর প  থেক ি গত ১১ ধরেনর ত , িপতা-মাতা-সং া  ১২ ধরেনর ত , ভাই- বান-সং া  চার ধরেনর 
ত া, িবেয়-সং া  প চ ধরেনর ত  এবং স ান-সং া  চার ধরেনর ত  চাওয়া হেয়েছ। ১৫ এি েলর মে  এসব ত  জমা 
িদেত বলা হেয়েছ। ি গত তে র মে  িবগত প চ বছের ক কান কানায় বসবাস কেরেছন তাও জানেত চাওয়া হেয়েছ। 
কােনা দশ মণ করেল তার িব ািরত জানেত চাওয়া হেয়েছ। চাওয়া হেয়েছ াংক িহসাব ন র এবং শাখার নামও। এ িনেয় 

সবার মে  াভ িবরাজ করেছ।  
সংসেদর িনরাপ া িবষয়ক এক কমকতা জানান, সংসেদর িনরাপ ার দািয়ে  থাকা িক  কমকতা ি কার ড. িশরীন শারিমন 
চৗ রীেক নানা িব াি কর ত  দন। িনেজর  ও  জািহেরর জ  িতলেক তাল কের দখান। একটা ভীিতর পিরেবশ ি  

কের নানা ধরেনর কাজ করা হে । এসব তদ  তারই অংশ।  
এ িবষেয় সংসেদর সােজ  অ াট আমস ক াে ন মা াক আহমদ সাংবািদকেদর বেলন, এসব তদ  এক  চলমান ও াভািবক 

ি য়া। িবিভ  কারেণই তদ  করেত হয়। কাউেক হয়রািন করা আমােদর উে  নয়। সবার িনরাপ া দখভােলর জ  আবার 
ন ন কের ত  চাওয়া হেয়েছ। 

 


