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দেশর ৮৫ শতাংশ পৗরসভার কমকতা-কমচারীরা িনয়িমত বতন-ভাতা পাে ন না, এ   সংি  পৗরসভার সম া নয়, ানীয় 
সরকার ব ারও সংকট বেট। ৩২৭  পৗরসভার মে  মা  ৪৯  পৗরসভায় বতন-ভাতা িনয়িমত হে । ২৭৮  পৗরসভায় ২ 
থেক ৬৫ মাস পয  বতন-ভাতা বেকয়া পড়ায় সখানকার কমকতা-কমচারীরা িবষহ জীবন যাপন করেছন। দেশর 
পৗরসভা েলােত কমকতা-কমচারীর সং া ৩৫ হাজার ১৩৪ জন। এর মে  ায়ী কম  ১২ হাজার ৬৯৬ জন। বািকরা ি িভি ক 

কম । সরকার চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের অ য়ন বােজেটর আওতায় পৗরসভা েলার বতন-ভাতা খােত ১৩ কা  ৬৭ লাখ টাকা 
সহায়তা িদেয়েছ, যা চািহদার ১ শতাংেশরও কম। ানীয় সরকার (েপৗরসভা) আইন, ২০০৯-এর ৫ ধারায় পৗরসভােক সরকােরর 
এক  শাসিনক ইউিনট িহেসেব ী িত দওয়া হেয়েছ। আইেনর ৯১ (৪-এর ক) ধারায় বলা আেছ, পৗরসভার কমকতা-
কমচারীেদর বতন ও ভাতা এর তহিবল থেক িদেত হেব। তেব ানীয় সরকােরর আেরক শাসিনক ইউিনট ইউিনয়ন পিরষেদর 
কমকতা-কমচারীেদর ে  পিরষেদর িনজ  আয় থেক বতেনর ২৫ শতাংশ অথ জাগান দওয়ার িবধান রেয়েছ। সরকাির বরা  
বািক ৭৫ শতাংশ। একই ধরেনর শাসিনক ইউিনট হেলও বতন-ভাতার ে  বষ  িনেয়  েলেছন পৗর কমকতা-
কমচারীরা। এখােন ােসর অেধক ণ আর অেধক খািল নয়, অিধকাংশ খািল। এ  ক রণ করেব, স  এখেনা অমীমাংিসত। 

বাপর সরকার েলা রাজৈনিতক উে ে  যেথ  পৗরসভা গঠন করেলও স েলা কীভােব চলেব, তা িনধািরত নয়। পৗরসভার 
কমকতােদর বতন-ভাতা িনজ  তহিবল থেক দওয়ার কথা বলা হেয়েছ। িক  বিশর ভাগ পৗরসভায় নতম পৗর েযাগ- িবধা 
তথা পয়ঃ ণািল, রা াঘাট, িব ৎ, পানীয় জেলর ব া নই। হাটবাজার থেক িকংবা হকর আদােয়র েযাগও কম। এসব পৗর 
এলাকায় িশ কারখানাও তমন নই, যা থেক আয় আসেত পাের। আর আয় না হেল কমকতা-কমচারীেদর বতন–ভাতাই বা 
কীভােব শাধ করেব? 

অতএব, রাজৈনিতক কারেণ নাগিরক েযাগ- িবধা না থাকা সে ও ম ী-এমিপ ও অ া  ভাবশালী ি র পািরেশ যসব 
পৗরসভা করা হেয়েছ, অথচ নতম নাগিরক িবধা নই, সসব পৗরসভার ভিব ৎ িনেয় ন ন কের িচ াভাবনা করেত হেব।  
পৗরসভা নাম র ার জ  সরকাির কাষাগার থেক িতবছর কা  কা  টাকা খরচ করারও ি  নই। যসব সবা উপেজলা বা 

ইউিনয়ন পিরষদ িদেত পাের, সসব সবার জ  পৗরসভার েয়াজন আেছ বেল মেন কির না। 

তেব এ াপাের ড়া  িস া  নওয়ার আেগ ানীয় সরকার িবেশষ েদর পরামশ নওয়া যেত পাের। েয়াজেন তারা এক  
কিমশন গঠন কের পািরশ িনেত পাের। তার আেগ পৗরসভার কমকতা–কমচারীেদর বেকয়া বতন-ভাতা পিরেশাধ করেত হেব।  


