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বক্ততৃার নামে সিইসি, কসেশনার, িসিবমের পমকমে দুই ককাটি োকা 

হারুন আল রশীে, ঢাকা 

 

প্রধান সনব বািন কসেশনার (সিইসি) ও কসেশনারমের েমতা িাাংসবধাসনক পমের পোসধকারীমের সবরুমে বকৃ্ততা না সেমে অর্ ব কনওোর অসিম াগ 

উমেমে। তাঁমের িমে আমেন ইসির িসিবিহ পেস্থ কে বকতবারা। আর এই অমর্ বর পসরোণ এমকবামর কে নে, দুই ককাটি োকার কবসশ।  

 

সবগত একােশ জাতীে িাংিে সনব বািন ও এরপমর উপমজলা সনব বািমন প্রসশক্ষণ উপলমক্ষ শুধু ‘সবমশষ বক্তা’ সহমিমব বকৃ্ততা সেমে তাঁরা এই অর্ ব 

সনমেমেন। আর এর বাইমর ‘ককাি ব উপমেষ্টা’ সহমিমব সনব বািন কসেশমনর তৎকালীন িসিব (বতবোমন স্থানীে িরকার সবিামগর িসিব) একাই 

সনমেমেন ৪৭ লাখ োকা। সতসন ‘সবমশষ বক্তা’ সহমিমবও োকা সনমেমেন। তমব তা কত জানা  ােসন। 

সনব বািন কসেশন (ইসি) সূত্র জানাে, ৩০ সিমিম্বর অনুসিত িাংিে সনব বািমন প্রসশক্ষমণর জন্য সনব বািন কসেশন ৬১ ককাটি ২৫ লাখ োকা বরাদ্দ 

সেমেসেল। আর উপমজলা সনব বািমন প্রসশক্ষমণর জন্য বরাদ্দ সেল ৬১ ককাটি ৭৫ লাখ োকা। 

ইসির তথ্য অনু ােী, িাংিে সনব বািমন ‘সবমশষ বক্তা’ সহমিমব বক্তৃতা কেওোর নামে  াঁরা োকা সনমেমেন তাঁরা হমলন প্রধান সনব বািন কসেশনার 

(সিইসি) কক এে নুরুল হুো; িার সনব বািন কসেশনার োহবুব তালুকোর, রসিকুল ইিলাে, শাহাোত কহামিন কিৌধুরী ও কসবতা খানে; িসিব 

কহলালুদ্দীন আহমেে; অসতসরক্ত িসিব কোখমলসুর রহোন এবাং দুই যুগ্ম িসিব আবুল কামশে ও কােরুল হািান। উপমজলা সনব বািমন ‘সবমশষ 

বক্তা’ সহমিব এর িমে আরও িারজন যুগ্মিসিব যুক্ত হমেমেন। এসেমক উপমজলা সনব বািনমক সিমর একটি প্রসশক্ষণ কর্মক ‘ককাি ব পসরিালক’ 

সহমিমব সনব বািন প্রসশক্ষণ ইনসস্টটিউমের (ইটিআই) েহাপসরিালক কোস্তিা িারুক সনমেমেন ১৯ লাখ ৩৯ হাজার োকা। অর্ বাৎ ‘সবমশষ বক্তা’, 

‘ককাি ব উপমেষ্টা’ ও ‘ককাি ব পসরিালক’ সহমিমব তাঁমের পমকমে কগমে দুই ককাটি োকার কবসশ। 
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এিামব অর্ ব কনওোর সবষমে ক াগাম াগ করা হমল সিইসি ও িার কসেশনামরর ককামনা বক্তব্য পাওো  ােসন। তমব িামবক ইসি িসিব কহলালুদ্দীন 

আহমেে োকা কনওোর কর্া অস্বীকার কমরনসন। সতসন বমলমেন, এ কক্ষমত্র ককামনা অসনেে হেসন। 

সবগত িাংিে ও উপমজলা সনব বািমন প্রসশক্ষমণর জন্য সনব বািন কসেশন ‘সবমশষ বক্তা’র একটি প্যামনল গেন করা হে। এমত সিইসিিহ সনব বািন 

কসেশমনর উচ্চপেস্থ ১৩ কে বকতবা। আর ‘ককাি ব উপমেষ্টা’ নামে আমরকটি পে সৃসষ্ট কমর তামত পোেন করা হে িসিব কহলালুদ্দীন আহেেমক। 

ইসি িসিবালমের তথ্য সবমেষণ কমর কেখা  াে, একােশ িাংিে সনব বািমনর িেে নেজন ‘সবমশষ বক্তা’ ১৮ সেমন (৭ সিমিম্বর কর্মক ২৪ সিমিম্বর, 

২০১৮) কজলা ও উপমজলার ৫২০ জােগাে বক্তৃতা সেমেমেন। প্রসতটি প্রসশক্ষণ ককমে িারজন ‘সবমশষ বক্তা’র উপসস্থত র্াকার কর্া। িমল িাধারণ 

পাটিগসণমতর সহিামব প্রমতেক ‘সবমশষ বক্তা’কক সেমন কেপমক্ষ ১৪টি স্থামন বক্তৃতা সেমত হমেমে। বাস্তমব  া ককামনািামবই িম্ভব নে। এ কর্মক 

কবাঝা  াে, বক্তৃতাস্থমল উপসস্থত না কর্মকই তাঁরা োকা সনমেমেন। এিামব অর্ ব কনওোর সবষেটি িাঁি হমে  াওোে  াঁরা অর্ ব সনমেমেন, তাঁমের 

ককউ ককউ িম্মানী িাতা কিরত পাোমত শুরু কমরমেন বমল জানা কগমে। 

ইসির শীষ বস্থানীে কে বকতবামের এিামব অর্ ব কনওো প্রিমে জানমত িাইমল িামবক সনব বািন কসেশনার এে িাখাওোত কহামিন প্রর্ে আমলামক 

বমলন, ‘ইসির ইসতহামি এেন ব্যেবহুল প্রসশক্ষণ হেসন। আোমের িেমে সিইসি, আসে ও অন্য কসেশনাররা কেমশর সবসিন্ন জােগাে প্রসশক্ষমণ 

বক্তৃতা সেমেসে। সকন্তু ককামনা িাতা সনইসন। এেনসক িসিবও বক্তৃতা সেমে িাতা সনমতন না। কি রকে করওোজও সেল। এবার  া িমেমে কিো 

অব্যবস্থাপনা, অসনেে োড়া আর সকছুই নে। এ জন্য অবশ্যই জসড়তমের োে সনমত হমব।’ 

প্রর্ে আমলার অনুিন্ধামন জানা  াে, িাংিে ও উপমজলা সনব বািমন প্রসশক্ষমণর জন্য অতীমত ‘সবমশষ বক্তা’ বা ‘ককাি ব উপমেষ্টা’ বমল সকছু সেল না। 

গত সনব বািমনর িেে এিব সৃসষ্ট করা হমেমে ককবল অববধিামব োকা কনওোর জন্য। 

এ সবষমে জানমত প্রর্ে আমলার পক্ষ কর্মক তথ্য অসধকার আইমন আমবেন করা হমল সনব বািন কসেশন কর্মক সকছু তথ্য কেওো হে। তমব ‘সবমশষ 

বক্তা’রা কক কত োকা সনমেমেন তার সহিাব কেেসন। িাংসেষ্টমের িমে ক াগাম াগ করা হমলও তাঁরা এ তথ্য জানানসন। 

পসত্রকা কেঁমে পাওো তথ্য 

ইসির নসর্মত আমে, সিইসিিহ এই কে বকতবারা ১৮ সেমন ৫২০টি স্থামন বক্ততৃা কমরমেন। সকন্তু প্রর্ে আমলা োড়াও জনক্ঠ, বাাংলামেশ প্রসতসেন, 

কামলর ক্ঠ ও কিইসল স্টার কেঁমে কেখা  াে, গত বেমরর ৭ কর্মক ২৪ সিমিম্বর িেমের েমে সিইসি দুবার ঢাকার বাইমর  ান। ১৮ সিমিম্বর 

সিইসি িট্টগ্রাে-রাঙাোটিমত এবাং ২২ সিমিম্বর েেেনসিাংমহ  ান। কিখামন সতসন শীষ ব সবিাগীে কে বকতবামের িমে েতসবসনেে কমরন। িট্টগ্রাে 

িিমর তাঁর িমে সেমলন কসেশনার শাহাোত কহামিন কিৌধুরী ও িসিব কহলালুদ্দীন আহমেে। এর বাইমর কসেশনার রসিকুল ইিলাে ১৫ সিমিম্বর 

েেেনসিাংমহ এবাং ২১ সিমিম্বর রাজশাহীমত নারীমের কিাোসধকার সবষেক দুটি কে বশালাে অাংশ কনন। কসবতা খানে ২২ সিমিম্বর  মশামর 

কিােগ্রহণ কে বকতবামের একটি প্রসশক্ষমণ অাংশ কনন। প্রসশক্ষণ প্রসত তাঁমের প্রমতেমকর িম্মানী সেল পাঁি হাজার োকা। 

তমব িামবক তত্ত্বাবধােক িরকামরর উপমেষ্টা ও েহাসহিাব সনরীক্ষক এে হাসিজ উদ্দীন খান প্রর্ে আমলামক বমলন, এখামন প্রসশক্ষমণর নামে 

লুেপাে হমেমে। ‘সবমশষ বক্তা’র নামে পুমরা কসেশন ও িসিব ক  োকা সনমেমেন তার পুমরাোই কবআইসন। কারণ, প্রসশক্ষমণর অর্ ব হমলা প্রসশক্ষণ 

ককমে উপসস্থত হমে খাতাে িই করমত হমব। োকা কনওোর িেেও িই করমত হমব। তাঁরা কিো কমরসেমলন সক না, তেন্ত করমলই কবসরমে 

আিমব। 

ইসির সহিাব বলমে, িাংিে সনব বািমন সপ্রিাইসিাং, িহকারী সপ্রিাইসিাং ও কপাসলাং কে বকতবামের প্রসশক্ষমণ বরাদ্দ সেল ৪৮ ককাটি ৩৩ লাখ োকা। 

এই অর্ ব কর্মক ১ ককাটি ৪ লাখ োকা িাগ কমর সনমেমেন নে জন ‘সবমশষ বক্তা’। এই সহিামব প্রসতজমনর িামগ পমড় ১১ লাখ ৫৫ হাজার োকা। 

৫২০টি প্রসশক্ষমণর প্রসতটিমত ৪ জন কমর ‘সবমশষ বক্তা’ কেখামনা হমেমে। ইসির একজন কে বকতবা বমলন, সিইসি, িার সনব বািন কসেশনার ও িার 

কে বকতবা এিামব কেশজুমড় বকৃ্ততা সেমে কবড়ামল িাংিে সনব বািমনর েমতা সবশাল আমোজমনর বাসক কাজ বন্ধ রাখমত হমতা। 

এিামব প্রসশক্ষমণ ‘সবমশষ বক্তা’ সহমিমব ইসির শীষ বস্থানীে কে বকতবারা অর্ ব গ্রহণ করমত পামরন সকনা জানমত িাইমল িামবক েহাসহিাব সনরীক্ষক 

আহমেে আতাউল হাসকে প্রর্ে আমলামক বমলন, প্রসশক্ষমণ বক্তৃতার সবসনেমে োকা কনওোর কর্া র্াকমল অবশ্যই প্রসশক্ষণস্থমল উপসস্থত হমে 

বক্তৃতা সেমে োকা সনমত হমব। উপসস্থসতর প্রোণ সহমিমব করসজস্ট্রামর িই করমত হমব এবাং িাতা গ্রহমণর িেেও িই করমত হমব। ‘ককাি ব 

উপমেষ্টা’ পে িম্পমকব সতসন বমলন, সবষেটি  তো না আইসন, তার কিমেও বড় প্রশ্ন ননসতকতার। ননসতকিামব এ ধরমনর কাজ কোমেই 

িের্ বনম াগ্য নে। 



 

বক্ততৃার নামে োকা িাগ-বাঁমোোরা ক িামব 

সবমশষ বক্তামের বকৃ্ততা বাবে অর্ ব োে কে বকতবামের কাে কর্মক ঢাকাে এমন িাগ-বাঁমোোরা করা হে। এই প্রসশক্ষমণর ‘ককাি ব উপমেষ্টা’ সহমিমব 

কেখামনা হে কহলালুদ্দীন আহেেমক। সতসন প্রসত প্রসশক্ষণ কর্মক পাঁি হাজার োকা কমর ৫২০টি প্রসশক্ষণ কর্মক ২৬ লাখ োকা সনমেমেন। অর্ি এই 

প্রসশক্ষমণ সপ্রিাইসিাং ও িহকারী সপ্রিাইসিাং কে বকতবামের  াতাোত িাতা সহমিমব োত্র ৫০০ োকা এবাং কপাসলাং অসিিারমের ৪০০ োকা কমর 

কেওো হে। 

২০০৭–০৮ িামল তত্ত্বাবধােক িরকামরর আেমল ইসির িসিব হুোয়ুন কসবর প্রর্ে আমলামক বমলন, সনব বািমন োেপ বামের প্রসশক্ষণ িব িেে 

র্ামক। তমব কিই প্রসশক্ষণ সেমতন কজলা ও উপমজলার সনব বািন কে বকতবারা। ঢাকা কর্মক কসেশনার বা িসিমবরা ক মতন না। ককাি ব উপমেষ্টা 

নামেও ককামনা পে সেল না। অবশ্য োে প বামের কে বকতবামের সকছু প্রসশক্ষণ ঢাকাে হমে র্ামক। কিগুমলামত প্রসশক্ষক সহমিমব তাঁরা কগমলও 

িম্মাসন িাতা কপমতন। 

িাংিে সনব বািমনর কপাসলাং এমজন্টমের প্রসশক্ষণ কেওোর জন্য োস্টার কেইনারমের প্রসশক্ষণ অনুসিত হে কজলা প বামে। এ খামত ‘সবমশষ বক্তা’রা 

৬৪ কজলা কর্মক ৫ হাজার োকা কমর ৩ লাখ ২০ হাজার োকা কনন। এখামনও ‘ককাি ব উপমেষ্টা’ সহমিমব কহলালুদ্দীন একাই কনন ৩ লাখ ২০ হাজার 

োকা। 

 

উপমজলা সনব বািমনও একই েমিল 

সনব বািন প্রসশক্ষণ–িাংক্রান্ত ৪৩১টি উপমজলার সহিামব কেখা  াে, কিখামন সপ্রিাইসিাং, িহকারী সপ্রিাইসিাং ও কপাসলাং অসিিামরর িাংখ্যা সেল 

কোে ৬ লাখ ২০ হাজার ৯২৩ জন। এই প্রসশক্ষমণ সপ্রিাইসিাং ও িহকারী সপ্রিাইসিাং কে বকতবামের িাতা কেওো হমেমে পাঁি শ োকা কমর এবাং 

কপাসলাং অসিিারমের িার শ োকা কমর। প্রসশক্ষকমের কেওো হমেমে ১ হাজার ২০০ োকা কমর। িারা কেমশ ৪৩১টি উপমজলাে ২ সেমন এই 

প্রসশক্ষণ অনুসিত হে। 

সকন্তু োে প বামে অনুপসস্থত কর্মকও ‘সবমশষ বক্তা’রা এিব প্রসশক্ষণ কর্মক উপমজলা প্রসত পাঁি হাজার োকা কমর কোে ৪৩ লাখ ১০ হাজার োকা 

িম্মাসন িাতা সনমেমেন। ‘ককাি ব উপমেষ্টা’ সহমিমব ইসি িসিব সনমেমেন প্রসত উপমজলা কর্মক পাঁি হাজার োকা কমর কোে ২১ লাখ ৫৫ হাজার 

োকা। আর ককাি ব পসরিালক সহমিমব ইটিআইমের েহাপসরিালক কোস্তিা িারুক সনমেমেন প্রসত উপমজলা কর্মক িামড় িার হাজার োকা কমর 

কোে ১৯ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ োকা। 

ইসিএমে কিােগ্রহমণর জন্য শুরুমত সনধ বারণ করা হে ৪৬টি উপমজলা। এিব উপমজলার সপ্রিাইসিাং, িহকারী সপ্রিাইসিাং ও কপাসলাং অসিিারমের 

ইসিএে–িাংক্রান্ত প্রসশক্ষমণ ব্যে হে ৭ ককাটি ৭২ লাখ ৪৫ হাজার োকা। এই খামত ‘সবমশষ বক্তা’রা প্রসত উপমজলা কর্মক পাঁি হাজার োকা কমর 

কোে িার লাখ ৬০ হাজার োকা সনমেমেন। ককাি ব উপমেষ্টা কনন পাঁি হাজার োকা কমর ২ লাখ ৩০ হাজার োকা। ককাি ব পসরিালক কনন িামড় িার 

হাজার োকা কমর ২ লাখ ৭ হাজার োকা। তমব কশষ প বন্ত ইসিএমে কিােগ্রহণ করা হমেসেল োত্র ১০ উপমজলাে। বাসক উপমজলাগুমলামত কেওো 

প্রসশক্ষণ ককামনা কামজ আমিসন। 

১০টি উপমজলাে কিাে গ্রহমণ ইসিএমের পরীক্ষামূলক ব্যবহার–িাংক্রান্ত প্রসশক্ষমণ একই কােোে িাতা কনন সিইসি, িার কসেশনার ও িসিব। 

১০টি উপমজলার কিাোরমের ইসিএমে কিাে কেওোর প্রসশক্ষণ কেওো হে। পাঁি সেমনর এই প্রসশক্ষমণ ব্যে হে ২ ককাটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ 

োকা। এখান কর্মক ককাি ব উপমেষ্টা কনন উপমজলা প্রসত িামড় িাত হাজার োকা কমর কোে ৭৫ হাজার োকা। এ কক্ষমত্র ককাি ব উপমেষ্টা সেমলন 

কসেশনার শাহাোত কহামিন কিৌধুরী। জানা  াে, এর কমেকটি প্রসশক্ষমণ এই কসেশনার উপসস্থত সেমলন। এর প্রধান িেন্বেকারী সহমিমব ইসি 

িসিবও িোন হামর ৭৫ হাজার োকা কনন। 

কপাসলাং এমজন্টমের প্রসশক্ষমণর জন্য োস্টার কেইনারমের প্রসশক্ষমণ ব্যে হে ২ ককাটি ৬৮ লাখ ৫৭ হাজার োকা। এ খামত সবমশষ বক্তারা ৬৪ 

কজলা কর্মক ৫ হাজার োকা কমর কোে ৬ লাখ ৪০ হাজার োকা িাতা কনন। ককাি ব উপমেষ্টা কনন পাঁি হাজার োকা কমর ৩ লাখ ২০ হাজার োকা। 

আর ককাি ব পসরিালক কনন ২ লাখ ৮৮ হাজার োকা। 

 



উপমজলা কনই, তাই ব্যাি 

িাংিে ও উপমজলা সনব বািমনর সকছু প্রসশক্ষণ ঢাকার সনব বািন িবমন অনুসিত হে। এিব প্রসশক্ষমণ উপমজলা প্রসত িাতা সনধ বারমণর সুম াগ না 

র্াকাে ব্যাি কমর িাতা ধরা হে। িাংিে সনব বািমন ইসি িসিবালে ও এর োে কে বকতবামের ইসিএে–িাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ ব্যে হমেমে ৪৬ লাখ ৯২ 

হাজার োকা। ২৪টি ব্যামি এই প্রসশক্ষণ হে। এ কক্ষমত্র প্রসতটি ব্যামি দুজন সবমশষ বক্তার িাতা সেল ১০ হাজার োকা কমর। এই সহিামব ২৪টি ব্যাি 

কর্মক তাঁরা সনমেমেন ২ লাখ ৪০ হাজার োকা। বক্ততৃা না সেমেই ককাি ব উপমেষ্টা প্রসত ব্যাি কর্মক সতন হাজার োকা কমর কোে ৭২ হাজার োকা 

সনমেমেন। 

একই সনব বািমন সতনটি ব্যামি সরোসন বাং কে বকতবামের প্রসশক্ষমণ ব্যে হমেমে ৬ লাখ ৫ হাজার ১০০ োকা। এই খাত কর্মক ৬ জন সবমশষ বক্তা প্রসত 

ব্যাি কর্মক ৩০ হাজার োকা কমর কোে ৯০ হাজার োকা িম্মানী কনন। ককাি ব উপমেষ্টা কনন ৭ হাজার ৫০০ কমর। 

এর বাইমর িাংিে ও উপমজলা সনব বািমনর সরোসন বাং ও িহকারী সরোসন বাং কে বকতবামের প্রসশক্ষণ, জুসিসশোল ম্যাসজমস্ট্রেমের প্রসশক্ষণ, সনব বাহী 

ম্যাসজমস্ট্রেমের প্রসশক্ষণ, ইমলকমটারাল ইনমকাোসর কসেটির িেস্যমের প্রসশক্ষণ, অনলাইমন সনব বািন ব্যবস্থাপনা–িাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ, কিো এসি 

অপামরের ও অসিি িহাকারীমের প্রসশক্ষণ এবাং ইসির কে বকতবা প্রসশক্ষকমের প্রসশক্ষণ কর্মক সবমশষ বক্তা, ককাি ব উপমেষ্টা ও ককাি ব পসরিালক 

িম্মাসন িাতা কনন। এ কক্ষমত্র সবমশষ বক্তামের কনওো কোে োকার অঙ্ক ১০ লাখ োকার ওপমর। ককাি ব উপমেষ্টার অঙ্কও ১০ লাখ োকার ওপমর। 

কে বকতবারা  া বলমলন,  া বমলনসন 

এ সবষমে গত ২২ জুলাই প্রর্ে আমলার পক্ষ কর্মক সিইসি কক এে নূরুল হুোর কামে সলসখতিামব জানমত িাওো হমেসেল। এখন প বন্ত তাঁর কাে 

কর্মক ককামনা জবাব পাওো  ােসন। নূরুল হুো বতবোমন িরকাসর খরমি হজ পালমনর উমদ্দমশ্য কিৌসে আরমব আমেন। 

কসেশনার রসিকুল ইিলামের িমে একাসধকবার িাক্ষামতর অনুেসত িাইমলও সতসন িাক্ষাৎ কেনসন। ক াগাম াগ করা হমল এ সবষমে েন্তব্য 

করমত রাসজ হনসন কসেশনার োহবুব তালুকোর ও শাহাোত কহামিন কিৌধুরী। কসবতা খানমের িমে ক াগাম ামগর কিষ্টা কমরও তাঁমক পাওো 

 ােসন। 

ইসির তৎকালীন িসিব কহলালুদ্দীন আহেে অবশ্য বমলমেন, ‘সনব বািমন ১১ লামখর কবসশ কে বিারীমক প্রসশক্ষণ কেওো হমেমে। বামজেও বড় সেল। 

কিই বামজে কসেশন অনুমোেন কমরমে। এমত ককামনা অসনেে হমেমে বমল আসে েমন কসর না।’ 

প্রসশক্ষমণর নামে অর্ ব গ্রহমণর সবষমে ইটিআইমের েহাপসরিালক কোস্তিা িারুক প্রর্ে আমলামক বমলন, সনব বািমনর প্রসশক্ষণ পসরিালনার জন্য 

ইটিআই খিড়া বামজে প্রস্তাব কমরমে। কিই প্রস্তাব চূড়ান্ত কমর অনুমোেমনর জন্য কসেশন িিাে তুমলমে ইসি িসিবালে। কসেশন কিো অনুমোেন 

কমরমে। 

ইসির বতবোন িসিব কো. আলেগীর বমলন, ‘কাজগুমলা আমগর িসিমবর িেমের। তাই এিব সবষমে আোর কতেন সকছু জানা কনই।’ 

এ প্রিমে জানমত িাইমল েসিপসরষে সবিামগর িামবক িসিব আলী ইোে েজুেোর বমলন, সনব বািন করা সনব বািমনর কসেশমনর কাজ। ককার্াও 

সগমে বক্তৃতা সেমলও কিো কামজর অাংশ। এ কর্মক িাতা সনমত হমব ককন? পুমরা ব্যাপারোই অন্যাে, অবনসতক। 

 


