
খাদ  িবভােগ বদিল-পদায়ন: তদিবর বে
অিফস আেদশ জাির

িতিট আেবদেনর সে  ভাবশালী ব ি , এমিপ ও িবিভ  পযােয়র জন িতিনিধর িডও
কাশ : ০৪ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বদিল,  পদায়ন ও চাকিরর েযাগ- িবধা বাড়ােত রাজৈনিতক ও ভাবশালী ব ি েদর পািরশপে ই
আ া  খাদ  িবভােগর কমকতা-কমচারীেদর।  তােদর মেত,  এ  ধরেনর পািরশ থাকেল িনজ পছে র
চািহদা ত বা বায়ন করা স ব হয়।

আর এ কারেণই ায় িতিট আেবদেনর সে  যু  কের দয়া হয় ভাবশালী ব ি , এমিপ ও িবিভ
পযােয়র জন িতিনিধর িডও (আধা সরকািরপ )।

এেত একধরেনর মন াি ক চাপ সিৃ  হে  দািয় া েদর ওপর। তারা নূ নতম যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই
তদিবেরর িভি েত বদিল বা িনেয়াগ িদেত বাধ  হে ন। ফেল অেনক ে ই অেযাগ রা পূণ পদ
বািগেয় িনে ন।

দীঘিদন ধের চেল আসা এমন পিরি িত সামাল িদেত খাদ খাদ  িবভাগই একিট সা লার জাির করেত
বাধ  হেয়েছ। রাজৈনিতক তদিবর বে  সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা ১৯৭৯-এর সংি  ধারা উে খ
কের স িত সতকবাতা দয়া হেয়েছ খাদ  অিধদফতেরর কমকতা-কমচারীেদর।

ভিব েত এ ধরেনর তদিবর করা হেল সংি ে র িব ে  িবিধ মাতােবক ব ব া নয়া হেব বেলও িশয়াির
দয়া হয় ওই অিফস আেদেশ। খবর সংি  সেূ র।

  উবায় াহ বাদল
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এ সে  জানেত চাইেল  খাদ  অিধদফতেরর মহাপিরচালক (িডিজ)  ড.  মাছা ৎ  নাজমানারা  খা ম
সামবার যগুা রেক বেলন, ‘বদিল, পদায়নসহ চাকিরর েযাগ- িবধা বাড়ােত তদিবর এখন ‘কালচাের

(সং িৃত)’ পিরণত হেয়েছ। সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা সব সরকাির চাকিরজীবী জােনন। চাকির
সং া  িতিট িশ েণ এসব িবষয় তােদর মেন কিরেয় দয়া হয়। তারপরও অিধকাংশ কমকতা-কমচারী
তদিবেরর জ  িবধামেতা পািরশপ  জাগাড় কের আেবদেনর সে  দন। এটা খুবই অনাকাি ত।
তাই  আমােদর  কমকতা-কমচারীেদরই  সতক  কেরিছ;  যােত  এ  ধরেনর  কমকা  থেক  তারা  িবরত
থােকন।’

কমকতা-কমচারীেদর উে েশ দয়া খাদ  অিধদফতেরর জাির করা অিফস আেদেশ বলা হয়, “ল  করা
যাে  খাদ  অিধদফতরাধীন  িবিভ  পযােয়র  কমকতা-কমচারীেদর  চাকিরর  িবধা াি র  ে
আেবদনপে র সে  িবিভ  ভাবশালী ব ি বগ, মাননীয় সংসদ সদ /িবিভ  পযােয়র জন িতিনিধেদর
কাছ থেক পািরশপ  দািখল করা হয়।

সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা ১৯৭৯-এর িবিধ-২০এ উে খ রেয়েছ য, ‘সরকাির কমচারী তার পে
হ ে প করার জ  কােনা অ েরাধ বা াব িনেয় ত  বা পেরা ভােব কােনা সংসদ সদ  বা অ
কােনা বসরকাির ব ি র ার  হেত পারেবন না।’

িবিধ-৩০এ  বলা  আেছ,  ‘সরকাির  কমচারী  তার  চাকির  সং া  কােনা  দািবর  সমথেন  ত  বা
পেরা ভােব সরকার বা সরকাির কমচারীর ওপর কােনা রাজৈনিতক বা অ  কােনা বিহঃ ভাব খাটােত
পারেবন না।’

৩০-এর িস’ ত বলা  হেয়েছ,  ‘সরকার বা  কতৃপে র কােনা  িস া  বা  আেদশ পিরবতন,  বদলােনা,
সংেশাধন বা বািতেলর জ  অ িচত ভাব বা চাপ েয়াগ করা যােব না।’

এসব িবধান  ল ন  করা  হেল  সরকাির কমচারী  (শৃ লা  ও  আিপল) িবিধমালা  ২০১৮-এর আওতায়
অসদাচরণ বেল গণ  হেব।  এজ  শৃ লামলূক ব ব া হেণর জ  িবেবিচত হেবন।”  ওই আেদেশ
আরও উে খ করা হয়, ‘ভিব েত এর ব ত য় হেল িবিধ মাতােবক ব ব া নয়া হেব।’

সূ  জানায়, খাদ  অিধদফতেরর পূণ পদ ও মাঠপযােয়র িবিভ  পেদ বদিল ও পদায়েন লাখ লাখ
টাকার বািণেজ র অিভেযাগ  ব িদেনর।  লাভনীয়  জায়গায়  পদায়ন  পেত ম ণালয় ও  অিধদফতেরর
কতাব ি েদর দফতের িভড় লেগই থােক। ভাবশালীেদর তদিবের অিত  সংি রা।

ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, খাদ  অিধদফতেরর মাঠপযােয়র কমকতােদর িবেশষ কের জলা খাদ  িনয় ক
(িডিস-ফুড), খাদ  পিরদশক, দােমর ভার া  কমকতাসহ িবিভ  পেদ পদায়ন-বদিলেতই বিশ অিনয়ম-

নীিত হয়।

এমনিক মাঠপযােয়র কমকতােদর ঘন ঘন বদিল করা হয়। অিভেযাগ রেয়েছ, িতিট বদিলেত লাখ লাখ
টাকার অৈবধ লনেদন হয়। এর মেধ  দােমর ভার া  কমকতা িহেসেব পদায়ন পেতই সবেচেয় বিশ
টাকার লনেদন হয়।

জানেত চাইেল িটআইিবর িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান সামবার যগুা রেক বেলন, ‘এিট ধু
খাদ  অিধদফতেরর িচ  নয়। দেশর অিধকাংশ সরকাির দফতেরর িচ । পেদা িত, পদায়ন, বদিলসহ
সরকাির চাকিরর েযাগ- িবধা বাড়ােত রাজৈনিতক ভাবশালী ব ি েদর ব বহার করা হয়, যা সরকাির
চাকির আচরণ িবিধমালার  ল ন। বা বতা হল, এসব পািরশ ছাড়া কাজও হে  না। এ িবষেয়

পািরশকারী  ভাবশালী  ব ি েদরও  সেচতন  হেত  হেব।  পািরশকারীেদর  বিশর  ভাগই  আইন
ণয়নকারী। তারা িনেজই আইন ণয়ন কের িনেজরাই তা ভ  করার হািতয়ার হে ন। পাশাপািশ সরকার

ও সংি  কতৃপ েকও এ িবষেয় কেঠার হেত হেব। সবাই সেচতন হেল এ সং িৃত থেক বিড়েয় আসা
স ব।’

জানা গেছ, দািয়  হণ কেরই খাদ  অিধদফতেরর মাঠপযােয়র িবিভ  পেদ বদিল ও পদায়েন লাখ লাখ
টাকার ঘষু বািণেজ র লাগাম টানেত নীিতমালা তিরর ঘাষণা িদেয়িছেলন খাদ ম ী সাধন চ  মজুমদার।
নীিতমালা তিরর আেগ সব ধরেনর বদিল ও পদায়েনও িনেষধা া িদেয়িছেলন িতিন।
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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 
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ওই নীিতমালার জ  কিমিটও গঠন কের িদেয়িছেলন নতুন খাদ ম ী। িক  এখনও ওই নীিতমালা আেলার
মখু দেখিন। থেম থােকিন বদিল, পদায়ন কায ম। ঢাকা িবভােগর অধীেন ইিতমেধ  ওিস এলএসিড
পেদ ৩ জনেক পদায়ন করা হেয়েছ।

এছাড়া ১২ মাচ রাজশাহী অ েলর নওগায়ঁ ৬ জনেক ওিস এলএসিড পেদ বদিল ও পদায়ন করা হেয়েছ।
িসরাজগে র একজন জুিনয়র কমকতার িব ে  ব ব া  িনেত িচিঠ  দয়ায় স িত ওই  জলার খাদ
িনয় কসহ (িডিস ফুড) ৬ জলার িডিজ ফুডেক বদিল করা হেয়েছ।

িবষয়িট িনেয় ক াডার কমকতােদর মেধ  সিৃ  হেয়েছ াভ ও অসে াষ। এই অব ার মেধ  উি িখত
সতকতা জাির করল খাদ  অিধদফতর।
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