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• পনশেনর টাকা আটেক রাখা  
• য়া মণ ভাতা ও িবেনাদন ভাতার িবল পিরেশােধর মা েম  
• উ য়ন কে র অথ ছােড়ও হয় ন িত 
• সািভস ক ভিরিফেকশন, এিরয়ার িবল দািখেলর পর এবং প-িফে শেনর বলায় অিনয়িমতভােব টাকা 
নওয়া হয় 

অথ ম ণালেয়র অধীন দেশর িহসাবর ণ কমকতার কাযালয় েলা সরকাির কমচারীেদর কাছ থেক অিনয়িমতভােব অথ িনেয় 
থােক। পনশেনর টাকা আটেক রেখও কাযালয় েলােত ন িত করা হয়। আবার য়া মণ ভাতা ও িবেনাদন ভাতার িবল 
পিরেশােধর মা েম সরকাির অথ আ সাৎ কেরন কাযালয় েলার একে িণর কমচারী। উ য়ন কে র অথ ছােড়ও ন িত কেরন 
ত রা। িহসাবর ণ কমকতার কাযালয় েলােত ন িতর এ রকম ৩৩  স া  উৎস িচি ত কেরেছ ন িত দমন কিমশন ( দক)। 
এসব ন িত র করেত ২১  পািরশও কেরেছ সং া । িহসাবর ণ কমকতার কাযালেয় ন িত িতেরােধ গ ত দেকর 

ািত ািনক দেলর এক  অ স ানী ও পযেব ণ লক িতেবদেন এমন িচ  উেঠ এেসেছ। দক কিমশনার মা. মাজাে ল হক 
খান গতকাল সামবার শেরবাংলা নগের অথম ী আ হ ম ফা কামােলর কাযালেয় এ িতেবদন জমা দন। দক ২০১৭ সােল 
২৫  িত ােনর ন িত িনয় ণ ও িতেরােধ য ২৫  ািত ািনক দল গঠন কেরিছল, এ  তারই এক । দক কিমশনােরর 

িতেবদন পাওয়ার পরপরই গতকাল অথম ী সাংবািদকেদর সে  কথা বেলন। অথম ী বেলন, ‘িনবাচেন ধানম ী বেলিছেলন 
িতিন রা ীয় সব কােজ ন িত বরদাশত করেবন না, ন িতেক হণ করেবন না এবং ন িতেক েপাষকতা করেবন না। এই িছল 
জািতর কােছ ত র িত িত। এই িত িতেত িব াস কেরই জািত আমােদর ভাট িদেয়েছ এবং আমরা মতায় এেসিছ।’ 

ন িতর উৎস ও পািরশ:  1. য়া মণ ভাতা, 2. াি  িবেনাদন ভাতার িবল পিরেশাধ কের সরকাির অথ আ সােতর 
পাশাপািশ িহসাবর ণ কাযালয় েলা আরও যসব ে  ন িত কের স েলা হে  সরকাির কমচারীর ন ন কম েল যাগদান 
করার পর িহসাবর ণ কাযালেয়র একে িণর কমচারী শষ বতনপ  ন ন কম েল পাঠােত এবং অবসের যাওয়ার পরও তা 
পাঠােত দির কেরন; 3. হয়রািন ছাড়া সািভস িব িত না দওয়া; 4. সািভস ক ভিরিফেকশন, 5. এিরয়ার িবল দািখেলর পর এবং 
6. প-িফে শেনর বলায় অিনয়িমতভােব টাকা নওয়া; 7. ভিব  তহিবল (িজিপএফ) িহসাব খালা, 8. িজিপএেফর অি ম অথ 
উে ালেনর সময় এবং িজিপএফ িহসাব থেক ড়া  অথ পিরেশােধর বলায় অিনয়িমতভােব টাকা আদায়; 9. সরকাির িবিভ  
অি ম যমন হিনমাণ, গািড়, মাটরসাইেকল, কি উটার ইত ািদ িবল দওয়ার সময় অিনয়িমত আিথক িবধা আদায়; 10. 
সরকাির াথিমক িব ালেয়র িশ কসহ কমচারীেদর আ েতািষক ( া ই ) দওয়ার ে  অিনয়িমত অথ আদায় ইত ািদ। 

ন িতর উৎস বে  দক দল ২১  পািরশ কেরেছ। যমন- 1. কাযালয় েলােত জনবল ি  ও য়ংি য় ব ার আওতায় আনা; 
2. সব ধরেনর িবল ইেলক িনক ব ার মা েম িন ি র ব া, 3. অিভেযাগ ব াপনাপ িত সহজ করা এবং েভাগীেদর 
অিভেযাগ দািখল, 4. নািন ও িন ি র ব া রাখা; 5.  দা িরক কােজ গিতশীলতা ও তা আনেত কমচারীেদর িত িতন 
বছর পর বদিলর িবষয়  শ ভােব অ সরণ করা; 6.পাচ থেক সাত িদেনর মে  পনশন কস িন ি  করা; ৭. উপেজলা, জলা 
ও িবভাগীয় মাঠপযােয়র কাযালয় েলােত িনয়িমত পিরদশন করা; ৮. বতন-ভাতাসহ সব ধরেনর িবল পিরেশােধর বলায় দািয়  
অবেহলা এবং দিরর জ  দায়ী কমচারীর িব ে  শাি লক ব া; ৯. িসিজএ কাযালেয় ‘হটলাইন’ াপন করা এবং ১০. 
হটলাইেনর মা েম পাওয়া অিভেযাগ িনয়িমত পযােলাচনা করা ইত ািদ। 



অথম ী বেলন, িতিন চান ত র সে  য রা কাজ কেরন ত রা যমন ন িত করেবন না; ত েদর িনেচ য রা আেছন, ত রাও ন িত 
করেবন না। এমনিক িযিন চা বানান, িযিন ফাইল িনেয় যান, িতিনও যন কােনা অব ায় ন িতর মা েম লাভবান না হেত পােরন। 

দক কিমশনােরর উে েশ অথম ী বেলন, ‘আপনারা ভােলা জায়গায় এেসেছন। অথ ম ণালেয়র সে ই সবাই সংি । আর 
ন িতর সে  অেথর সংে ষ থােক। ন িত মােনই হে  অথ। আমােদর ধম ন িত কখেনা হণ কের না।’ অ  কেয়ক িদন হেলা 

অথ ম ণালেয়র দািয়ে  এেসেছন জািনেয় অথম ী আ হ ম ফা কামাল বেলন, ‘িতিন ( দক কিমশনার) আমার কােছ এেসেছন, 
আিম যন ন িতর িবষেয় িতেরাধ লক ব া িনেত পাির। িতিন একজন পশকার, আিমও একজন পশকার। আমােদর দািয়  
হে  ধানম ী ও সরকারেক সহায়তা করা।’ দক কিমশনার মাজাে ল হক খান বেলন, দক িব াস কের সং া র পািরশ 
বা বায়নেযা  এবং সরকাির পিরেষবায় ষ, ন িত, হয়রািন ও দীঘ তা কমােনা স ব। 


