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িনেয়াগ নীিতর ‘আঁতড়ুঘর’
নীিত বে  ম ণালয়সহ সব দফতের উ য়ন িটম গঠন * ভিত পরী ায় ইউিজিসর মাধ েম

সমি ত ি য়া অ সরণ করা * থানার ওিস পেদ পিুলেশর অিতির  এসিপ িনেয়াগ * পুিলশ
ভিরিফেকশন বািতলসহ পাসেপােটর ময়াদ ১০ বছর করা
কাশ : ১৪ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরকাির,  আধা-সরকাির,  ায় শািসত  ও
সংিবিধব  সরকাির  সং ায়  িনেয়ােগ

নীিত-অিনয়ম  ও  জন ীিতর  ঘটনা
কােনাভােবই থামােনা  যাে  না।  দেকর কােছ

িনেয়ােগ নীিতর চরু অিভেযাগ আসেছ। দক
যাচাই-বাছাই  কের  িনেয়ােগ  নীিতর  সত তাও
পেয়েছ। 

সামবার  রা পিতর  কােছ  দয়া  নীিত  দমন
কিমশেনর  ( দক)  বািষক  িতেবদেন  (২০১৮)

উেঠ এেসেছ এসব তথ । এিদন িবকােল দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমেুদর নতৃে  কিমশেনর চার
সদে র একিট িতিনিধ দল রা পিত মা. আব ল হািমেদর কােছ এ িতেবদন পশ কের।

িনেয়ােগ আমলাতাি ক নীিতর ‘আঁতুড়ঘর’- এমন ম ব  কের িতেবদেন বলা হয়, এ নীিত এখনই ব
করেত হেব।  ি য়ায় িনেয়াগ দয়া হেল যাগ  ও মধাবী স ানরা দেশর জ  িকছু িদেত পারেবন।
িনেজেদর আ মযাদাশীল কমচারী িহেসেব জাতে র কেম আ িনেয়াগ করেত পারেবন। 

িনেয়ােগ নীিত বে  বশিকছু পািরশ কের িতেবদেন বলা হয়, সংিবধােনর ১৩৭ অ ে দ অ সাের
এক বা একািধক সরকাির কমকিমশন গঠন করা যেত পাের। এটা করা গেল সরকাির, আধা-সরকাির,

ায় শািসত এবং সংিবিধব  সরকাির িত ােন সব েরর কমকতা-কমচারী  িনেয়ােগর জ  ‘উপযু ’
ব ি েক মেনানয়েনর উে ে  যাচাই ও পরী া পিরচালনার ব ব া হণ করা যােব।

এে ে  সংিবধােনর  ১৪০(১)(গ)  অ ে দ  অ সাের  েয়াজনীয়  আইিন  কাঠােমাও  ণয়েনর  েযাগ
রেয়েছ। দেকর ২০১৮ সােলর বািষক িতেবদেন িনেয়ােগ নীিত বে র পািরশ ছাড়াও িব িবদ ালয়,
মিডেকল কেলেজর ভিত পরী া ও িশ ক িনেয়ােগ নীিত, আইনশৃ লা বািহনী, পাসেপাট, িবমান ও

িসিভল এিভেয়শন, ভূিম, িবিভ  সবা খােত নীিত ও সরকাির সবা দােন প িতগত িট তেুল ধের তা
িনরসেন ১২০ দফা পািরশ করা হয়।

এর মেধ  উে খেযাগ  হে - ম িুর কিমশেনর মাধ েম সমি ত ভিত পরী ার ি য়া অ সরণ করার মধ
িদেয় িব িবদ ালেয় িশ ক িনেয়াগ ও ছা  ভিতর ব ব া করা যেত পাের। পুিলশ িবভােগ ানীয় পযােয়

নীিত  বে  থানার  ওিস  িহেসেব  অিতির  পািরনেটনেড ট  অব  পুিলশ  পদমযাদার  কমকতােদর
পদায়েনর ব ব া নয়ার কথা বলা হয় দেকর পািরেশ।

  িমজান মািলক
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এছাড়া সরকাির দফতের নীিতমু  সবা দান এবং নীিত বে  ম ণালয়সহ সব সরকাির দফতের যু
সিচেবর নতৃে  একিট কের উ য়ন িটম গঠন করেত বলা হেয়েছ। িতেবদেন বলা হয়, সরকাির সবা

দােন  প িতগত  িটর  কারেণই  অিধকাংশ  নীিত  সংঘিটত  হয়।  কােনা  কােনা  ে  কমকতা-
কমচারীেদর কায স াদন স েক সিঠক ধারণা না থাকার কারেণও িব  ঘটেছ। ফেল িবিভ  অিনয়ম,

নীিত এবং দীঘসূ তা তির হে । 

ব ভবন  থেক বর হওয়ার পর দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু সাংবািদকেদর বেলন, রা পিত দেশর
িশ া ে  নীিত িতেরােধ দকেক শূ  সিহ তুার নীিত অ সরণ করেত বেলেছন। িতিন ণীকে
মানস ত িশ া িনি ত করেত স াব  করণীয় সবিকছু করেত পরামশ দান কেরেছন।

এছাড়া রা পিত া  ে ও নীিত িনমূেল কিমশনেক পরামশ িদেয় বেলেছন, ডেমা ািফক িডিভেড ড
পেত হেল া  এবং মানস ত িশ ার কােনা িবক  নই। এছাড়া আইনশৃ লায় িনেয়ািজত কমীেদর

যিদ কােনা  নীিত বা অিনয়েমর খবর আেস তাও যন কিমশেনর নজের থােক স িবষেয়ও রা পিত
পরামশ দান কেরেছন।

দক সরকােরর তি বাহক এমন এক ে র উ ের দক চয়ারম ান বেলন, অস ব। দক কােনা
সরকাির িত ান নয়,  এিট সংিবিধব  সং া।  য কারেণ  দেকর বািষক িতেবদন সরকােরর কােছ
দািখল না  কের রা পিতর কােছ ব ভবেন এেস দািখল করিছ। নীিত দমন কিমশন আইেন দেকর
সরকার বা অ  কােনা সং ার তি বাহক হওয়ার কােনা েযাগ নই। 

দেকর িতেবদেন বলা হয়, িশ াথীরা দেশর িবিভ  াে  িগেয় ভিত পরী ায় অংশ হণ করার কারেণ
তারা  আিথক এবং  মানিসকভােব  িত  হন।  অিভভাবকরাও আিথকভােব চরম  িতর িশকার হন।
িবদ মান সম া সমাধােন িব িবদ ালয় ও মিডেকল কেলেজর ভিত পরী া  বাংলােদশ িব িবদ ালয়
ম িুর কিমশেনর মাধ েম সমি ত ি য়া  অ সরণ কের সব িব িবদ ালেয়র জ  ভিত স  করার
ব ব া নয়া যেত পাের।

একইভােব বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয়সহ সব কািরগির িব িবদ ালয় েলা সমি ত একক পরী ার
মাধ েম ভিত  ি য়া  স  করেত পাের। এে ে  িব িবদ ালয় ম িুর কিমশন একিট সমি ^ত ভিত
নীিতমালা ণয়ন করেত পাের। 

িব িবদ ালেয় িশ ক িনেয়ােগ নীিত : দেকর িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশর সরকাির- বসরকাির
িব িবদ ালয় েলা আ জািতক ে  িশ ার মানদে  কাি ত মা ায় সাফল  অজন করেত পারেছ না।
িব িবদ ালয় েলা  তােদর অতীত ঐিত ও হারােত  বেসেছ।  িব িবদ ালেয়র িশ ক কমকতা-কমচারী
িনেয়ােগ নীিতর ঘটনা ঘটেছ।

িশ ক িনেয়ােগ  নীিত- জন ীিত  দেশর উ  িশ া িত ােনর ভাবমিূত  ান  কের িদে ।  এ  থেক
উ রেণর  জ  িনিদ  নীিতমালার  আেলােক  িব িবদ ালেয়র  জ  বাংলােদশ  িব িবদ ালয়  ম িুর
কিমশেনর মাধ েম িশ ক-কমকতা-কমচারী  িনেয়ােগর ব ব া হণ  করা যেত পাের। সেবা  মধাবী
এবং যাগ  াথীরাই ধ ুিব িবদ ালেয়র িশ ক িহেসেব িনেয়াগ পােবন। 

আইনশৃ লা : িতেবদেন বলা হয়, দেশর  পুিলিশ সবার াণেক  হে  থানা। িতিট থানার ভার া
কমকতা িহেসেব দািয়  পালন করেছন পুিলেশর পিরদশক (নন-ক াডার) পদমযাদার কমকতারা। িক
সবা াথী নাগিরকরা থানা থেক কাি ত মা ার সবা পাে ন না।

কােনা ে  আচরণ খারাপ করা, হয়রািন করা, মতার অপব বহার এবং নীিতর অিভেযাগও রেয়েছ।
এে ে  সমাধােনর পথ দিখেয়েছ দক। পািরেশ বলা হেয়েছ- উপেজলা পযােয় অিধকাংশ দফতেরই
বাংলােদশ িসিভল সািভেসর িবিভ  ক াডােরর কমকতা দািয়  পালন করেছন।

তাই  থানার  ভার া  কমকতা  িহেসেব  বাংলােদশ  িসিভল  সািভস  (পুিলশ)  ক াডােরর  সহকারী
পািরনেটনেড ট  অব  পুিলশ  অথবা  অিতির  পািরনেটনেড ট  অব  পুিলশ  পদমযাদার  কমকতােদর

পদায়েনর ব ব া  করা। থানায় ক াডার অিফসার িনেয়ােগর িবষেয় সরকােরর নীিতগত িস া  রেয়েছ।

এ াপেট পুিলেশর িত জনআ ােক আরও িবকিশত করা এবং উপেজলা পযােয় আইনশৃ লা িবষেয়
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কাযকর সম েয়র জ  থানার ভার া  কমকতা  পেদ  বাংলােদশ  িসিভল  সািভস  (পুিলশ) ক াডােরর
কমকতােদর পদায়েনর িবষয়িট সরকার িবেবচনা করেত পাের।

রা পিতেক দয়া এ  িতেবদেন দক ভূিম  ব ব াপনা,  পাসেপাট  দান সহজীকরণ,  া ,  আয়কর,
িহসাবর ণ অিফস, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই , বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ , সরকাির িনেয়াগ,
িব িবদ ালেয় ভিত, িশ ক, কমকতা-কমচারী িনেয়াগ, আইনশৃ লা,  ম ণালেয়র কােযা য়নসহ িবিভ
িবষেয় নীিত-অিনয়ম এবং জনহয়রািনর স াব  উৎস িচি ত কেরেছ। 

এছাড়া ভূিম রিজে শন, ভূিম অিধ হণ, নামজাির, ভূিম-কর, ভিূম রকড, খাস জিম, পিরত  ও অিপত
স ি  ব ব াপনায় নীিত বে  দক বশ িকছু পািরশ কের। এর মেধ  রেয়েছ- আয়কর মলার আদেল

িত বছর জলা ও উপেজলা পযােয় ভূিম অিফস, রিজে শন অিফস এবং ভূিম জিরপ অিধদফতেরর
যৗথ উেদ ােগ ‘ভিূম সবা মলা’ আেয়াজন করা। 

িতেবদেন পাসেপাট খােত নীিত বে  যসব পািরশ করা হেয়েছ, স েলার মেধ  উে খেযাগ  হল-
গেজেটড কমকতা কতৃক আেবদনপ  এবং ছিব সত ায়ন করার ি য়া িবলু  করা। পাসেপাট  তিরর

ে  পুিলশ ভিরিফেকশন থা বািতলসহ পাসেপােটর ময়াদ ১০ বছর করা।

জাতীয় িনরাপ া এবং তা িনি তকরেণর ােথ িডিজটাল পাসেপাট ব ব া চলন করা। পযায় েম
আেবদনপ  িডিজটাল ি য়ায় েসস করা। পাসেপাট অিফেস িভড় এড়ােনা এবং কাউ টারিভি ক সবা

দান সহজতর করেত (ইেলক িনক িকউইউ ম ােনজেম ট িসে ম) ‘ইিকউএমএস’ চাল ুকরেত হেব।

অিধদফতের আেবদেনর প িত,  ফরেমর াপ তা,  িফস দােনর ক ,  অিফস সময়সিূচ,  সবা াি র
িনিদ  সময় পুি কা আকাের সংি ভােব মু ণ কের জনসাধারেণর িবধােথ িবনামেূল  িবতরণ করা

যেত পাের। জনসাধারেণর জ  েয়াজনীয় িদকিনেদশনা এবং সাহায  ড  াপন করা যেত পাের।
আরও বিশসংখ ক ব াংেকর শাখােক িফস হেণর অ েমাদন দয়া যেত পাের। 

এছাড়া িতেবদেন দেকর এক বছেরর কায েমর পুেরা িববরণও তেুল ধরা হয়। এেত বলা হয়, ২০১৭
সােলর চেয় ২০১৮ সােল নীিতর মামলা ও চাজিশেটর সংখ  কেমেছ।
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