
েড  
দািয়তব্ িনেত

শরীফুল iসল

েড  পিরি ি
কম র্কত র্ােক দ
a াহিত েপ
বািতল করেত
িনেয়াগ েদo
যাে । 
 
জানা যায়, ঢ
ধানম ীর ক
িতেরাধ েস

eকজন কের
21টার মে
না েদoয়া প
িনব র্াহী কম র্ক
জন শাসন ম
 
e িবষেয় জা
কম র্কত র্ােদর
েয়াজেন আ

 
জন শাসন ম
আ ােরর আ
কৃিষ ম ণালে
আলমেক িনে
oi ম ণালে
oয়ােড র্ সব্া য্
পিরবার পির
uপসিচব মাক
eভােব ায় 

িতেরাধ
ত চান না শীষ র্ 

লাম o েদলoয়ার

িত েমাকােবলার জ
দািয়তব্ িদেয়েছ স
পেত নানাভােব ত
ত হেয়েছ জন শ

oয়া হেয়েছ। জন

ঢাকা মহানগরীসহ
কায র্ালেয় িবেশষ 
সল' গঠেনর িস া
র দ  কম র্কত র্ােক
 িনজ িনজ িসিট 

পয র্  জনসব্ােথ র্ ei
কতর্ার কােছ িরেপ
ম ণালয়। ফেল 

ানেত চাiেল সাে
র দািয়তব্ পালেনর
আেদশ বািতল কর

ম ণালয় সূে  জ
আেদশ বািতল কে
লেয়র uপসিচব (আ
নেয়াগ েদoয়া হেয়
েয়র সহকারী সিচ
য্ িশ া o পিরবা
রক না কম র্কত র্া ে
াকছুদা েহােসেনর

িতিট ম ণালেয়

ধ েসেলর
র্কম র্কত র্ারা 

র েহােসন  

জ  ঢাকার দুi ি
সরকার। িক  শ
তদিবর করেছন ত
শাসন ম ণালয়েক
শাসেনর শীষ র্ প

হ েদেশর িবিভ  
ষ সভা হয়। েড  
া  হয়। eরপর 
ক দািয়তব্ িদেয় জ
করেপােরশেনর 
i আেদশ বহাল 
পাট র্ না কের আেদ

িতিনয়ত েড র

েবক মি পিরষদ 
র ei আেদশ বািত
রা েযেত পাের। ত

জানা যায়, দি ণ 
ের কৃিষ ম ণালেয়
আiিস-3) মাকছু
য়েছ। 31 নমব্র o
িচব (িনরী া-3) 
ারক াণ িবভােগ
েরিমন রায়হানেক
র েল পিরবার প
েয়র ঊধব্র্তন কম র্ক

র কায র্ ম

 
িসিট করেপােরশে
শাসেনর শীষ র্ aে
তারা। ফেল দািয়তব্
ক। eরপর uপস
পয র্ােয়র কম র্কত র্াে

a েল িব মান
পিরি িত েমাকাে
3 আগ  ঢাকা u

জন শাসন ম ণাল
ধান িনব র্াহী কম
থাকেব বেলo জ
দশ বািতেলর তদ
র েকাপ বাড়েল

সিচব আলী iমা
িতল করা িঠক হয়
তেব েতমন েকাে

িসিট করেপােরশ
য়র সহকারী বীজ
ছুমা আ ার বানুর
oয়ােড র্ কৃিষ ম ণ
েমা. েরজাuল ক

গর uপসিচব বদরু
ক দািয়তব্ েদoয়া 
পিরক না aিধদ
ম র্কত র্ােদর আেদশ

ম েভে  য

শেনর 'েড  িতের
েনক কম র্কত র্া মাঠ
তব্ েদoয়ার eক স
সিচব পয র্ােয়র কম
ােদর দািয়তব্ পালে

ন েড  পিরি িতস
ােবলার জ  সভা
u েরর 65িট oয়
লয় আেদশ জাির
ম র্কত র্ার কােছ িরে
জানােনা হয়। aথ
দিবর শুরু কেরন
লo কােজর গিত 

াম মজুমদার সমক
য়িন। তেব বত র্মা
েনা পিরি িত দৃ

শেনর 32 নমব্র o
জত িবদ মািনক চ
র আেদশ বািতল 
ণালেয়র uপসিচব
কিরম খানেক িনেয়
রুন নাহােরর আে
হেয়েছ। 43 নমব্
েরর িকuরেম

শ বািতল কের aধী
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যাে  

েরাধ েসেল'র কায
ঠ পয র্ােয় ei কা
স ােহর মে  2
ম র্কত র্ােদর েল জু
লেন aনীহার ফেল

সহ িবিভ  জনগুরু
ায় শাসেনর েচৗ
য়ােড র্ o ঢাকা দি
ির কের। িনেয়াগ
রেপাট র্ করার িনেদ
থচ uপসিচব পযা
। eরপর িতিনয়
বােড়িন েড  ি

কালেক বেলন, েদ
ান েড  পিরি িত
মান নয়।  

oয়ােড র্ কৃিষ ম ণা
চ  কম র্কারেক ি
কের eকi ম ণ

ব ( শাসন-4) জ
য়াগ করা হেয়েছ
েদশ বািতল কের
মব্র oয়ােড র্ সব্া য্

 কম র্কত র্া জিহরু
ধীন  দ র o স

 

য র্ ম সমনব্েয়র জ
াজ করেত চাে ন
3৯ কম র্কত র্ার মে
জুিনয়র নন-কয্াড
ল েড  িতেরাধ

রুতব্পূণ র্ িবষয় uপ
চৗকস o শীষ র্ কম
ি ণ িসিটর 86িট
া  কম র্কত র্ােদর

দ র্শ েদয় জন শা
য র্ােয়র aেনক কম
নয়তi তােদর আে
িতেরাধ েসেলর।

েদেশর eমন পির
িতর েচেয়o রাে র

ণালেয়র uপসিচব 
িনেয়াগ করা হেয়
ণালেয়র পিরসংখয্
জিহরুল iসলােমর
। u র িসিট কর
র পিরবার পিরক
িশ া o পিরবার
রুল আলমেক দা
সং ার aধ ন কম

জ  শাসেনর 2
ন না। দািয়তব্ েথে
ে  37 জেনরi 
ডার কম র্কত র্ােদর 
ধ েসেলর কায র্ ম

পলে  2 আগ
ম র্কত র্ােদর সমনব্েয়
িট oয়ােড র্ িতিটেত
র 4 আগ  সকাল
াসন। পরবত  িন
ম র্কত র্া 4 আগ  

আেদশ বািতল করে
। 

িরি িতেত শীষ র্ 
র িবেশষ েকােনা 

(গেবষণা-2) েম
য়েছ। 29 নমব্র o
খয্ান কম র্কত র্া েখার
মর আেদশ বািতল
রেপােরশেনর 49
না aিধদ েরর 

রক াণ িবভােগর
ািয়তব্ েদoয়া হেয়
ম র্কত র্ােদর িনেয়াগ

23৯ 
েক 
আেদশ 

ম েভে  

 
য় 'েড  
েত 
ল 
নেদ র্শ 

ধান 
রেছ 

জরুির 

মােশ র্দা 
oয়ােড র্ 
ারেশদ 
ল কের 
9 নমব্র 

র 
য়েছ। 
গ 



েদoয়া হেয়েছ। ei সুিবধা িনেয় শীষ র্ কম র্কত র্ারা ঈেদর ছুিটেত পিরবার-পিরজন িনেয় কািটেয়েছন। আর জুিনয়র কম র্কত র্ােদর 
িতিদন সেরজিমন কাজ করেত হেয়েছ।  

 
সংি  সূ  জানায়, কেয়কজন শীষ র্ কম র্কত র্া দািয়েতব্ িনেয়ািজত আেছন। িক  যথাযথভােব কাজ করেছন না। েযসব oয়ােড র্র 
সমনব্য়কারীরা যথাযথভােব কাজ করেছন, েসi oয়ােড র্র 'েড  িতেরাধ েসল' কিমিটর a  সদ রা সেচতন রেয়েছন। সেরজিমন 
েদখা যায়, iিতমে  তারা িনজ িনজ oয়ােড র্ ায় িতিট বািড় o ভবন পিরদশ র্ন কেরেছন। েড  েরাগ স েক র্ oয়ােড র্ বসবাসকারী 
মানুেষর মােঝ িলফেলট িবতরণ o জনসেচতনতামূলক কায র্ ম চািলেয় যাে ন। eিডস মশার জনন ে  শনা , ধব্ংস o eর ছিব 
সংর ণ কেরেছন। পিরদশ র্নকৃত ভবেনর ছিবo সংর ণ করা হেয়েছ। তেব eমন oয়ােড র্র সংখয্া খুবi কম।  
 
e িবষেয় জানেত চাiেল আেদশ বািতল হoয়া কম র্কত র্া কৃিষ ম ণালেয়র uপসিচব জিহরুল iসলাম সমকালেক বেলন, ম ণালেয়র 
েডে  কােজর চাপ aেনক েবিশ। ফেল তার আেদশ বািতল কের জুিনয়র eকজনেক দািয়তব্ েদoয়া হেয়েছ। ঈেদর ছুিটেত 
ম ণালেয়র েকােনা কাজ েনi eর পরo আেদশ েকন বািতল করা হেয়েছ জানেত চাiেল িতিন বেলন, কম র্কত র্ােদর িবেদশ টুরসহ 
গুরুতব্পূণ র্ aেনক কাজ করেত হয় তােক। eসব কাজ েকােনাভােবi িবলমব্ করা যায় না।  
 
সব্া য্ িশ া o পিরবারক াণ িবভােগর uপসিচব বদরুন নাহার বেলন, জন শাসন তার আেদশ বািতল কেরেছ। e িবষেয় ম ণালয় 
ভােলা বলেত পারেব। কৃিষ ম ণালেয়র uপসিচব মাকছুমা আ ার বানু বেলন, ম ণালেয়র aধ ন কম র্কত র্ােদর দািয়তব্ িদেয় ঊধব্র্তন 
কম র্কত র্ােদর আেদশ বািতল করা হেয়েছ। সব্া য্ িশ া o পিরবারক াণ িবভােগর uপসিচব মাকছুদা েহােসন বেলন, ম ণালেয় 
aেনক কাজ। তাi পিরবার পিরক না aিধদ েরর eকজন aধ ন কম র্কত র্ােক দািয়তব্ িদেয় তার আেদশ বািতল করা হেয়েছ। u র 
িসিট করেপােরশেনর 43 নমব্র oয়ােড র্র কাuি লর হািববুর রহমান িমজান সমকালেক বেলন, আেগ eকজন নারী কম র্কত র্া সমনব্েয়র 
দািয়েতব্ িছেলন। eরপর গত ৯ আগ  eকজন পুরুষ কম র্কত র্া eেসেছন।  
 
e িবষেয় জানেত চাiেল জন শাসন ম ণালেয়র aিতির  সিচব (eিপিড) েমাহা দ েমজবাহ্  uি ন েচৗধুরী সমকালেক বেলন, 
যােদর আেদশ বািতেলর আেবদন eেসিছল েকবল তােদর আেদশi বািতল করা হেয়েছ। তেব তােদর েল eকi ম ণালেয়র a  
কম র্কত র্ােদর িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ। বািতেলর সংখয্া খুব েবিশ নয় বেলo জানান িতিন।  
 
জানা যায়, েড  িতেরাধ েসল গঠেনর পর জন শাসন ম ণালয় সমনব্য়কারী কম র্কত র্ােদর ততম সমেয়র মে  েবশিকছু ত  
সং েহর িনেদ র্শনা েদয়। িনেদ র্শনায় বলা হয়, িতিট oয়ােড র্ মশা মারার জ  কী কী ধরেনর েমিশন রেয়েছ তার ধরন eবং সংখয্া 
ত সং হ করেত হেব। eকi সে  িত oয়ােড র্র ি নােরর সংখয্া জানােত হেব। িত oয়ােড র্ কতজন ছা  িতিনিধ, িশ ক 
িতিনিধ, াuট সদ  eবং a া  সং ার িতিনিধরা কাজ করেছন তার সিঠক সংখয্া জানেত হেব। oয়ােড র্র িশ া িত ােনর 

সংখয্া ত সং হ কের eলাকা aনুযায়ী ভাগ করেত হেব। eমন আরo েবশিকছু ত  সং েহর িনেদ র্শনা েদoয়া হয়। eসব ত  
িসিট করেপােরশেনর oেয়বসাiেট কােশর কথা বলা হয়। িক  েড  িতেরাধ েসেলর মা েম সং হ করা েকােনা ত i গতকাল 
শিনবার পয র্  িসিট করেপােরশেনর oেয়বসাiেট খুেঁজ পাoয়া যায়িন। 
 
e িবষেয় জানেত চাiেল ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া েমা ািফজুর রহমান সমকালেক বেলন, ঈেদর 
ছুিটর কারেণ েড  িতেরাধ েসেলর পাঠােনা ত গুেলা তারা eকীভূত করেত পােরনিন। aথচ েড  েরােগর কারেণ সংি  সব 
কম র্কত র্ার ঈেদর ছুিট বািতল করা হয়। e ছাড়া জন শাসন েথেক দািয়তব্ া  কম র্কত র্ােদর িনজ িনজ oয়ােড র্ সেরজিমন মশক িনধন 
কায র্ েম (সকাল 9টা েথেক 22টা পয র্  লািভ র্সাiিডং eবং িবেকল 5টা েথেক 7টা পয র্  aয্াডাি সাiিডং) aংশ িনেত বলা হয়। 
oয়ােড র্ aবি ত হাসপাতালগুেলােত েড  আ া  েরাগীেদর িচিকৎসা, েমাবাiল েকাট র্ পিরচালনাসহ গুরুতব্পূণ র্ aেনক কাজ সমনব্েয়র 
দািয়তব্ েদoয়া হয় তােদর।  


