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এিস ল া েদর জন  ভিূম মনণালেয়র সতক বাতা 

নীিত হয়রািন করেল কিঠন ব বসা, পাি ং হেব মনণালয় থেক * 
সবা াথীেদর অিভেযাগ িনেত আসেছ অ াপ 

 িবএম জাহা ীর 

সবা াথ েদর কােছ তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেত এখন থেক এিস ল া  (সহকারী কিমশনার ভূিম) পেদ বিশরভাগ পাি ং দেব ভূিম 
ম ণালয়। যােদর িবরুে  জনহয়রািন িকংবা ঘুষ-দনু িতর অিভেযাগ পাওয়া যােব তােদর তা� িণক ত াহার করেত জন শাসন ম ণালেয় িচ  
দয়া হেব।এ িবষেয় িবেশষ মিনটিরং কায ম হােত িনেয়েছন ভূিমম ী সাইফু ামান চৗধুরী িনেজই। 
তার ত াবধােন ম ণালেয়র দািয় া  কমকতারা সারা দেশ ক মরত চার শতািধক এিস ল াে র কায ম তদারিক করেছন। এছাড়া 
সবা াথ েদর কাছ থেক সরাসির অিভেযাগ িনেত িশগিগর ভূিম ম ণালয় িবেশষ অ াপ চালু করেব। শাসন ক াডােরর নবীন কমকতােদর (সহকারী 
কিমশনার) এিস ল া  পেদ পদায়েনর জন  জন শাসন ম ণালয় থেক ভূিম ম ণালেয় ন  করা হয়। আবার ভূিম ম ণালয় তােদর এ মতা 
িবভাগীয় কিমশনারেদর ওপর হ া র করায় মূলত উপেজলা ও মহানগের এিস ল াে র শূন পেদ পাি ং িদেয় থােক িবভাগীয় কিমশনার অিফস। 
িক  এিস ল া  পদায়ন িনেয় ভূিম ম ণালেয়র কােছ এ ার অিভেযাগ। িবেশষ কের রাজধানী ছাড়াও যখােন জিমর দাম যত বিশ সখানকার এিস 
ল াে র পদ  তত বিশ গুরু পূণ। এজন  এসব কিথত াইজ পাি ং পেত নবীন কমকতােদর অেনেক সারা ণ তদিবের মশগুল থােকন। শাসন 
ক াডােরর এি  পেদর এসব কমকতােদর মেধ  অেনেক আেছন খুবই ভাবশালী। যারা রাজৈনিতক ভাবসহ নানারকম খুঁ র জাের শুরু থেকই 
রাজধানী ও এর আশপােশ থাকেত চান। আবার কারও চাই এেকবাের কম েলর নাম উে খ কের িনধািরত াইজ পাি ং। অথচ এ রকম নানা 
িবড় নাসহ এিস ল া  অিফেসর সব ব থতার দায় বতায় ভূিম ম ণালেয়র ওপর। িক  ভূিম ম ণালয় এমন দায়ভার আর নেব না। এজন  
থমবােরর মেতা ম ণালয় থেক সরাসির পাি ং দয়া শুর ুহেয়েছ। এ সে  ভূিম ম ণালেয়র একজন কমকতা যুগা রেক বেলন, এ অব ায় এিস 

ল া  িনেয়ােগর ে  ভূিম ম ণালয় এখন আর রাবার া  িহেসেব ব ব ত হেব না। সব ােন স ব না হেলও যসব এলাকা থেক হয়রািন-
দনু িতর অিভেযাগ বিশ আসেব এবং তা যিদ াথিমক অনুস ােন সত  বেল তীয়মান হয়, তাহেল সখােন সরাসির এিস ল া  পেদ পদায়ন করেব 
ম ণালয়। িবভাগীয় কিমশনার অিফেস আর ন  করা হব না। এছাড়া েয়াজন হেল এক শন থেক অন  রদবদলও কের দেব ভূিম ম ণালয়। 
একই সে  িবতিকত কমকতােদর ত ত াহার করাসহ তােদর িবরুে  পরবত  েয়াজনীয় িবভাগীয় ব ব া িনেত জন শাসেন িচ  দেব। এ 
িবষেয় ভূিম ম ণালেয়র একজন দািয় শীল কমকতা যুগা রেক বেলন, ‘জন ােথর কথা িবেবচনায় িনেয় আমােদর ম ী মেহাদয় িবষয়  িনেজই 
মিনটিরং করেছন। ভূিম ম ণালেয় িতম ী ও ম ীর দািয়ে  থাকার দীঘিদেনর অিভ তােক সামেন রেখ িতিন এ িস া  িনেয়েছন।’ িতিন বেলন, 
িবগত ময়ােদ সাইফু ামান চৗধুরী যখন িতম ী িছেলন তখন িতিন ায় িতিদনই রাজধানী ঢাকা ও ব র নগরী চ ামসহ দেশর িবিভ  ােন 
এিস ল া  অিফেস আকি ক পিরদশন করেতন। এর ফেল িকছুটা সফলতাও আেস। এবার ভূিমম ী হওয়ার পরও একইভােব তদািরক অব াহত 
রেখেছন। এভােব সেরজিমন জনগেণর কাছ থেক পাওয়া নানা অিভেযাগ ও তথ মাণ িবে ষণ কের ম ণালয় মেন করেছ, এিস ল া  পেদ স , 
যাগ , দ  ও গণমখুী কমকতা িনেয়াগ দয়ার কােনা িবক  নই। এিস ল া  যত বিশ া-িপপল ও দ  হেবন ওই এলাকার সবা াথ রা তত ত 
ভােলামােনর সবা পােবন। িতিন জানান, এসব িদক িবেচনায় িনেয় ভূিম ম ণালয় সরাসির এিস ল া  পেদ পাি ং দয়া শুরু কেরেছ। সূ  জানায়, 
জনগণেক সবা দয়ার ে  ইউিনয়ন তহিশল অিফস ছাড়াও এিস ল াে র দফতর খুবই গুরু পূণ। িক  এ অিফসগুেলােত নানাভােব সবা াথ েদর 
হয়রািন করার অিভেযাগ এখন িতি ত। অেনেকর কােছ িবষয়  এক রকম গা-সহা হেয় গেছ। পাশাপািশ এটাও সত  য, এ পয  বশ কেয়কজন 
এিস ল া  সততা ও দ তার সে  ভােলা সবা িদেয় খবেরর িশেরানাম হেয়েছন। রাজশাহীর পবা উপেজলার এিস ল া  শাহাদাত হােসেনর ‘মা র 
মায়া’র কথা এখনও অেনেক গেবর সে  রণ কেরন। িতিন তার দফতেরর সামেন টিবল-চয়ার িনেয় বেস সবা াথ েদর সবা িদেতন। তার সই 
ছা  অিফেসর দয়ােল লখা িছল ‘আপনােদর এিস ল া ’।  সবা াথ রা টােকন সং হ কের দইু সািরেত বেস থাকেতন সবা নয়ার জন । 
শাসেনর ইিতহােস এমন ঘটনা খুবই িবরল ও গৗরেবর।  


