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eর পিরে ি েত গত 38 মাচ র্ জন শাসন সিচব ফেয়জ আহে েদর সভাপিতেতব্ aনুি ত সভায় সরকাির কম র্চারীেদর স েদর 
িহসাব েনoয়ার িবষেয় আেলাচনা হয়। e িবষেয় কাজ করার জ  eকিট কিমিটo গঠন করা হয়। কিমিটর আহব্ায়ক জন শাসন 
ম ণালেয়র যু  সিচব আ ল কাiuম সরকার সমকালেক বেলন, িবষয়িট িনেয় eখনo কাজ চলেছ। তেব স েদর িহসাব জমা 
েদoয়ার িবধান িবিধমালােতi আেছ। eিট নতুন িকছু নয়। eখন কম র্কত র্া-কম র্চারীরা িত বছর আয়কর িরটান র্ েদoয়ায় ম ণালেয় 
স েদর িহসাব েকu েকu জমা েদন না। ম ণালয় েথেক িহসাব চাoয়া হেল সরকাির কম র্চারীরা eটা েদেবন। েয িবধান রেয়েছ 
েসটা বা বায়ন করাi হে  আমােদর কাজ। েসi িবধান বা বায়ন করার জ i uে াগ েনoয়া হেয়েছ। 

ভূিমম ী সাiফু ামান েচৗধুরী সমকালেক বেলন, জন শাসন েথেক ভূিম ম ণালেয় েযসব কম র্কত র্ােক িনযু  করা হেয়েছ, তােদর 
স েদর িহসাব জন শাসন ম ণালয় েনেব। ফেল েসi কম র্কত র্ােদর স েদর িহসাব েচেয় জানুয়াির মােসর েশষ স ােহ 
জন শাসন ম ণালেয় িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ। জন শাসন e িনেয় কাজ শুরু কেরেছ। তােদর কাজ েশষ হেল কম র্কত র্ােদর স দ 
িববরণী ভূিম ম ণালেয় আনা হেব। eরপর েতয্ক কম র্কত র্ার স েদর িহসাব পু ানুপু ভােব পয র্ােলাচনা করা হেব বেল জানান 
িতিন। 

তেব eকািধক সিচব বেলন, কম র্কত র্া-কম র্চারীরা eখন িত বছর স েদর আয়কর িরটান র্ জমা িদে ন। ফেল ম ণালেয় স েদর 
িহসাব জমা েদoয়ার েকােনা েয়াজন েনi। েযসব দ ের েবিশ aেথ র্র েলনেদন হয় েসগুেলা নজরদািরেত রাখেলi যেথ । e ছাড়া 
বড় বড় দুন িত oপেরর িদেকi হেয় থােক। িনেচর িদেক দুন িত হেলo তা u  পয র্ােয়র তুলনায় েবশ নগ । ফেল শীষ র্ পয র্ােয়র 
আমলােদর নজের রাখেলi দুন িত িনমূ র্ল করা স ব। 

া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদেশর (িটআiিব) িনব র্াহী পিরচালক ড. iফেতখারু ামান সমকালেক বেলন, কম র্কত র্ােদর 
স েদর িহসাব েনoয়ার uে াগ বা বায়ন হেল aব i ভােলা হেব। জন শাসন েথেক eিট বা বায়ন করা হেল আরo ভােলা 
হেব। িতিন বেলন, eিট সরকােরর জাতীয় শু াচার েকৗশেলর eকিট a ীকার। ফেল ei েঘািষত নীিতমালা aমা  করার েকােনা 
সুেযাগ েনi। eিট aেনক আেগi বা বায়ন করা uিচত িছল। কারণ, কম র্কত র্ারা জনগেণর টাকায় েবতন পাে ন, জনগেণর জ i 
কাজ করেছন। ফেল স েদর িহসাব েদoয়ার aনীহা েকােনা ভােলা দৃ া  নয়। জনসব্ােথ র্ সততা o িন ার সে  সরকাির 
কম র্কত র্ােদর স েদর িহসাব জমা েদoয়া েয়াজন। 

সরকাির কম র্চারী আচরণ িবিধমালা aনুযায়ী েতয্ক কম র্কত র্া-কম র্চারী চাকিরেত েবেশর সময় তার o তার পিরবােরর সদ েদর 
দখেল থাকা াবর-a াবর স ি র েঘাষণা িদেত হয়। eরপর িত পাঁচ বছের eকবার স েদর াস-বৃি  uে খ কের সরকােরর 
কােছ দািখল করা বা তামূলক। সব গণকম র্চারীর জ  eকi িবধান েযাজয্। তেব কয্াডার বা থম ে িণ o নন-কয্াডার কম র্কত র্ারা 
তােদর িনয় ণকারী কতৃর্পে র মা েম শাসিনক ম ণালেয়র সিচেবর কােছ, িদব্তীয় ে িণর েগেজেটড বা নন-েগেজেটড কম র্কত র্া 
eবং তৃতীয় o চতুথ র্ ে িণর কম র্চারীেদর িনজ িনজ িনেয়াগকারী কতৃর্পে র কােছ স েদর িহসাব িববরণী িনধ র্ািরত সমেয় দািখল 
করেত হেব। 

'দরকার স দ িববরণী পয র্ােলাচনা' :সব র্েশষ 3119 সােল েসনািনয়ি ত ত াবধায়ক সরকােরর আমেল সব সরকাির কম র্কত র্া-
কম র্চারীর স েদর িহসাব েনoয়া হয়। oi িহসাব ব াবি  হেয় পেড় আেছ িবিভ  ম ণালেয়। েসগুেলা পয র্ােলাচনা কের বলা হয়িন 
কার স দ েবেড়েছ বা কেমেছ। 

eরপর 3126 সােল শুধু ভূিম কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর স েদর িহসাব েনoয়া হেলo তা পয র্ােলাচনা কের েকােনা ব া েনoয়া হয়িন। 
eবার িনধ র্ািরত ছেক সব সরকাির কম র্চারীর স েদর িহসাব েনoয়ার িত চলেছ। স দ িববরণীর oi ছেক কী আেছ জানেত 
চাiেল জন শাসন ম ণালেয়র eক কম র্কত র্া বেলন, াবর o a াবর দুi ধরেনর স েদর ত  চাoয়া হেয়েছ। াবর স েদর 
মে  কৃিষ o aকৃিষ জিম, iমারত, বসতবািড়, বসা িত ান রাখা হেয়েছ। a াবর স েদর মে  aল ার, কস, েশয়ার, বীমা, 
াংেক গি ত aথ র্, েমাটর গািড়, কি uটার, েটিলিভশন, eয়ারকুলার, েরি জােরটর, oেভনসহ বহায র্ স েদর িববরণ থাকেব। 

e িবষেয় সােবক মি পিরষদ সিচব আলী iমাম মজুমদার বেলন, সরকাির কম র্চারী আচরণ িবিধমালায় স েদর িহসাব েনoয়ার 
িবধান রেয়েছ। পাঁচ বছর পরপর স েদর িহসাব িদেত তারা বা । e ধরেনর িবধান থাকেলo তা বা বায়ন করা হে  না। িবধানিট 
বা বায়ন করা uিচত। শুধু স েদর িহসাব িনেলi চলেব না, িহসাব িববরণী পয র্ােলাচনা কের ব া েনoয়া দরকার। 


