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টাইমে ল ও িসেলকশন ড বািতল কের দয়ার পর থেক আিথকভােব িত  হে ন বেল অিভেযাগ কেরেছন সরকাির 
কমচারীরা। এপিরি িতেত বািষক বতন ি  (ইনি েম ) ৫ শতাংেশর পিরবেত ২০ শতাংশ করার দািব জািনেয়েছ বাংলােদশ 
সিচবালয় কমকতা ও কমচারী ঐক  পিরষদ। একই সে  িবনা েদ ৩০ লাখ টাকা হঋণও চেয়েছন তারা। 
গত ১০ এি ল অথ সিচেবর কােছ এক িচ  িদেয় এসব িবধা চেয়েছ ঐক  পিরষদ। িচ েত বলা হয়,টাইম ল ও িসেলকশন ড 
তােদর জ  ব  কের দয়া হেয়েছ। তার পিরবেত ৫ ভাগ হাের বতন বাড়ােনা হেয়েছ। এর ফেল চ থ িণ, তীয় িণ ও ি তীয় 

িণর কমচারীরা ভীষণভােব আিথক িতর স ুখীন হেয়েছন। ২০তম েড বতমান জাতীয় প- েল (৮২৫০-২০০১০)= ৮২৫০ 
টাকা’র ৫ শতাংশ মাট বাৎসিরক বতন ি  পায় ৪১২ টাকা। অপরিদেক একজন ঊ তন কমকতার বতন ি  পায় ৪ হাজার 
টাকা। এ  সরকাির কমচারীেদর জ  এক  ভ েরর ফ িক বেল ঐক  পিরষেদর নতারা অিভেযাগ কেরেছন। তােদর ি  
সরকাির িন  বতন  কমচারীেদর যিদ আেগর মত যিদ ইনি েম , টাইম ল ও িসেলকশন ড দয়া হেতা তা হেল তারা এর 
চেয় অেনক বিশ উপ ত হেতন। 

আেবদেন বলা হেয়েছ, বতমান বাজােরর ঊ গিত থামােনা যাে  না। িদন িদন চাল-ডাল সহ িনত  েয়াজনীয় িজিনেসর দাম বেড়ই 
চেলেছ। তাই এ পিরি িতেত আমােদর যিদ টাইম ল, িসেলকশন ড না দয়া হয় তা হেল ৫ শতাংেশর পিরবেত িতবছর ২০ 
শতাংশ ল বতেনর সােথ যাগ করার অ েরাধ করিছ। একই সােথ পনশন ভাতা শতকরা ২৩০ টাকার পিরবেত ৩০০ টাকা করার 
কথা বলা হেয়েছ। কারণ বতমােন পনশন ভাতা অেধক সরকােরর কােছ সমপেণর িবধান রাখা হেয়েছ। কউ যিদ ২০ লাখ টাকা 
পনশনভাতা পান তেব সে ে  তােক ১০ লাখ সরকােরর কােছ সমপণ করেত হেব। বািক ১০ লাখ টাকা িদেয় এক  িদ দাকান 
খালাও স ব নয় বেল উে খ কেরেছ কমচারী ঐক  পিরষদ। তাই েবর ায় েরা পনশন ভাতা উে ালেনর েযাগ চেয়েছন 

তারা। 
বতমােন সরকাির কমকতা-কমচারীেদর াংেকর মা েম ৫ শতাংশ সরল েদ হ িনমাণ ঋণ দওয়ার েযাগ করা হেয়েছ। 
সখােন আমরা কমচারীরা এ িবধা থেক বি ত হেয় পেড়িছ। কারণ একজন কমচারী যিদ ৪০ লাখ টাকা হ িনমাণ ঋণ হণ কের 

তাহেল তােক িত মােস ১৮ হাজার টাকা িকি  ণেত হেব।একজন কমচারীর চাকির ৫ বছর ণ হেল তার আ মািনক ল বতন 
১০ হাজার ৫০০ টাকা দ ড়ােব এবং সবসা ে  িতিন ১৮ হাজার টাকা বতন পােবন। সে ে  হ িনমাণ ঋণ বাবদ াংক তার 
কাছ থেক কত টাকা কতন করেব। তা আমােদর বাধগ  নয়। বলা হেয়েছ, আমরা ধের িনেত পাির হ িনমাণ ঋেণর জ  

াংক েলা আমােদর কাছ থেক ১৮ হাজার টাকা কতন করেব। এরপর আর কােনা বতন উে ালন করেত পারেবা না। তাহেল 
আমরা আমােদর সংসােরর য় িকভােব িনবাহ করেবা? এর ফেল কমচারীরা হ িনমাণ ঋণ থেক বি ত হে ন। বলা হয়, এর 
আেগ সরকােরর ঊ তন কমকতারা যমন গািড় কনার জ  দিবহীন ৩০ লাখ টাকার ঋণ িনেয়েছন।এখন সরকাির কমচারীেদরও 
একইভােব দিবহীন ৩০ লাখ টাকা হ িনমাণ ঋণ দওয়ার জ  অ েরাধ জানাি । যা আমরা ২০ বছের পিরেশাধ করেবা। এ ঋণ 
নওয়ার ে  কােনা বয়সসীমা থাকেব না। 
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