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আেছ 376িট। সভায় ম ণালেয়র সংি  aিতির  সিচব uে িখত পদ সৃি  o িনেয়ােগর িবষেয় িকছু গুরুতর 
aিনয়ম তুেল ধের বেলন, পয র্টন কেপ র্ােরশন aড র্ার 2৯83-eর 2৯ ধারা aনুযায়ী িবিধমালা ণয়ন না কের পয র্টন 
কেপ র্ােরশন 33 ধারা েয়াগ কের িবিধমালা কের। eছাড়া ণীত িবিধমালায় েকােনা পদসংখয্া uে খ করা 
হয়িন। িক  িবিধমালা না কের েকন িবিধমালা ণয়ন করা হল, েস িবষেয় কেপ র্ােরশন সে াষজনক েকােনা 
াখয্া িদেত পােরিন। সভার েশষিদেক ম ণালেয়র যু সিচব জেন  নাথ সরকার সভােক aবিহত কেরন, পয র্টন 

কেপ র্ােরশন েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র eকিট সংযু  িত ান। তাi eককভােব ei 
িত ােনর েকােনা পদ সৃি  করার eখিতয়ার েনi। িবিধিবধান aনুযায়ী শাসিনক ম ণালয়সহ জন শাসন 

ম ণালয়, শাসিনক u য়ন সং া  সিচব কিমিট eবং সবেশেষ aথ র্ ম ণালয় েথেক আিথ র্ক aনুেমাদন িনেত 
হেব। িক  আiন না েমেন, েকােনা িবিধিবধান aনুসরণ না কের শুধু েবাড র্ সভায় িস া  িনেয় পদ সৃি  করাসহ 
তােদর িনেয়াগ, বদিল o পেদা িত পয র্  েদয়া হেয়েছ। 

e সময় েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র সিচব মিহবুল হক সভায় uপি ত পয র্টন কেপ র্ােরশেনর 
েচয়ার ান আখতারুজ জামান খান কিবেরর দৃি  আকষ র্ণ করেল িতিন বেলন, ‘e িবষেয় িতিন পুেরাপুির 
oয়ািকবহাল িছেলন না। তার েযাগদােনর আেগ ei ি য়াগুেলা স  হেয়েছ।’ সভার কায র্িববরণীেত eভােব 
িবষয়িট uেঠ eেসেছ। eিদেক িবষয়িট িনেয় পরবত  করণীয় কী হেব জানেত চাiেল েবসামিরক িবমান পিরবহন 
o পয র্টন ম ণালেয়র সিচব মিহবুল হক যুগা েরর কােছ েকােনা ম  করেত চানিন। eকi aিভমত  কেরন 
পয র্টন কেপ র্ােরশেনর েচয়ার ান আখতারুজ জামান খান কিবর। 

 


