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22 জুন জাির

িবহীন আ
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হােসন 

ন িডিস পেদ বদিল
uপসিচব পেদ বদ
ল রাখা হয়। িনয়
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 কম র্কত র্ারা বদি
েয় েগেছ। ফেল 
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য়ম aনুযায়ী পেদা
আেগর পেদর কথা
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পেদা িতর পর সব্
েসেব বদিলর আে

লা হয়, জনসব্ােথ

জন শাসে
গর পদ 

 
কা  ঘেটেছ। গত
র। eর ছয় িদন প
দা িতর আেদেশ ব
াi uে খ করা হ
গর পেদ বহাল) ক
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করা হয়িন। aথচ সরকােরর েকােনা আেদশ জািরর পর তা ততম সমেয়র মে  কায র্কর করেত হয়। আর পরবত  েকােনা আেদশ 
সব র্েশষ আেদেশর পিরে ি েত হয়। e ছাড়া বাংলােদশ সািভ র্স রুেলর 92 ধারায় বলা হেয়েছ, ম ণালয় বা িবভােগর বদিল 
আেদেশর পর নতুন কম র্ েল েযাগদােনর িতর জ  eকজন কম র্কত র্া সেব র্া  ছয় িদন সময় পােবন। তেব eকi শহের বদিলর 
আেদশ হেল িতর েকােনা সময় পােবন না। 
 
eিদেক, সংি রা িডিস পদ েছেড় বদিলকৃত দ ের েযাগদান না করায় যু সিচব পেদ পদা িতর পর তােদর িডিস পেদ iনিসটু 
িহেসেব (িনেচর পেদ) পদায়ন করা হেয়েছ। কারণ, িডিস পদিট হেলা uপসিচব পয র্ােয়র কম র্কত র্ােদর। ফেল iনিসটু িহেসেব পদায়ন 
না করেল পেদা িতর পর তােদর েকােনা কাজi ƣবধতা েপত না। তেব eকi সে  তােদর িবিভ  ম ণালয় o িবভােগ যু সিচব 
িহেসেবo পদায়ন করা হেয়েছ।  
 
eমন বদিল আেদেশর ফেল 24 েজলার েজলা শাসক (িডিস) বদিল হoয়ার 24 িদন পরo সংি  ম ণালয় o িবভােগ েযাগদান 
কেরনিন। ফেল নতুন িনেয়াগ পাoয়া িডিসরাo তােদর কম র্ েল েযাগদান করেত পােরনিন। aথচ মি পিরষদ িবভাগ 34 জুেনর মে  
েতয্ক কম র্কত র্ােক তােদর পুরাতন কম র্ ল েছেড় নতুন কম র্ েল েযাগদােনর িনেদ র্শ িদেয়েছন। eর পরo আজ েশষিদন পয র্  24 

িডিসর েকui িরিলজ না কের মি পিরষদ িবভােগর িনেদ র্শনাo aমা  করেছন। eেত িবিসeস শাসন কয্াডােরর কম র্কত র্ােদর 
রদবদেলর ে ে  eক ধরেনর েসব্ াচািরতা o ƣনরাজয্ ƣতির হে । যিদo িবিভ  aিধদ েরর মহাপিরচালক (িডিজ) পেদ পদায়েনর 
ে ে  e ঘটনা দীঘ র্িদন ধের ঘেট আসেছ। 
 
গত বছেরর 38 েসে মব্র চাঁদপুর o কুিড় াম েজলার েজলা শাসকেক বদিল করার 23 িদন পর আবার েসi েজলার িডিস িহেসেবi 
বহাল রাখা হয়। eকi সে  ধানম ীর কায র্ালেয়র পিরচালক aতুল সরকারেক জয়পুরহাট eবং বাসী ক াণ o ƣবেদিশক 
কম র্সং ান ম ণালেয়র uপসিচব কাজী আেবদ েহােসনেক ঠাকুরগাঁoেয়র িডিস িনেয়াগ েদoয়া হেয়িছল। েসi আেদশিটo বািতল 
করা হয়। ফেল eবােরর eমন আেদেশ সংি  কম র্কত র্ােদর মে  আত  িবরাজ করেছ। 
 
eর মে  নoগা ঁেথেক ময়মনিসংেহর েজলা শাসক িহেসেব বদিল হoয়া কম র্কত র্া েমা. িমজানুর রহমান গত 26 জুন 26 িদেনর জ  
িবেদেশ িশ েণ েগেছন। eেত তার িরিলজ o িনেয়াগ িনেয় দুi েজলােতi জিটলতা সৃি  হেত পাের। ঝালকািঠ েথেক রাজশাহী 
েজলায় েজলা শাসক িহেসেব িনেয়াগ পাoয়া েমা. হািমদুল হক সমকালেক বেলন, িনেয়াগ ি য়া স  করেত আরo েদির 
আেছ। হেল জানেত পারেবন। 
 
লালমিনরহাট েথেক যেশাের িনেয়াগ পাoয়া েমাহা দ শিফuল আিরফ বেলন, েসামবার যেশার যাব, ম লবাের েযাগদান করব। 
eরপর আেগর িডিস িরিলজ করেত সময় লাগেল কেয়কিদন যেশাের েঘারাঘুির করব। তেব েযাগদান িনেয় েকােনা সম া হেব না। 
কারণ, যেশােরর বত র্মান িডিসর aধীেন আিম আেগo কাজ কেরিছ। 
 
যেশােরর িডিস েমা. আ ল আoয়াল বেলন, নতুন েজলা শাসক eেলi আিম িরিলজ হেবা।  
 
িবষয়িট জানেত চাiেল সােবক মি পিরষদ সিচব আলী iমাম মজুমদার বেলন, সরকােরর েয েকােনা আেদশ ততম সমেয়র মে  
কায র্কর করা uিচত। আেদশ জািরর সময়o বলা হয়, জনসব্ােথ র্ জািরকৃত আেদশ aিবলেমব্ কায র্কর করেত হেব। eিট aমা  করা 
কাি ত নয়।  

 


