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িডিসেদর সািবক কায ম আরও িনিবড়ভােব মিনটিরং করার িস া  িনেয়েছ মি পিরষদ িবভাগ। এ িবষেয়
সামবার যু সিচব  সািব ল  ইসলােমর নতৃে  ৫ সদে র িবেশষ  তদারিক কিমিট  গঠন  করা  হয়।

ম লবার পুের গিঠত কিমিট থম বঠক কের। 

সূ  জানায়, মিনটিরং কিমিটর কাযপিরিধর মেধ  রেয়েছ িডিসেদর সে  িনয়িমত যাগােযাগ কের জলার
সািবক পিরি িত  স েক অবিহত  হওয়া,  জলার  গণ মা  ব ি েদর সে  যাগােযাগ  কের  জলার

েয়াজনীয় তথ ািদ সং হ করা,  াচার কৗশল,  ইেনােভশন,  গণ নািন,  অিভেযাগ  িতকার ভৃিত
িবষেয় বা বায়ন অ গিত স েক তথ  সং হ এবং কিমিটর সদ রা পরবতী এক মােসর মেধ  সব
জলার িবষেয় একিট সমি ত িরেপাট মি পিরষদ সিচেবর কােছ দািখল করেবন।

ম লবার অ ি ত কিমিটর থম বঠেক কমপিরক না চড়ূা  করা হয়। এছাড়া সংি  িবষেয় যােত সব
ে র িট-িবচু িত যথাযথভােব সংেশাধন ও সং ার করা যায়,  স িবষেয় কিমিটর সদ রা তােদর

করণীয় িনধারণ কেরন।

স িত জামালপুর জলার িবদায়ী িডিস আহেমদ কিবেরর িব ে  তর অসদাচরেণর অিভেযাগ ওেঠ,
যা িছল টক অব দ  কাি । অিফেসর নারীকমীর সে  তার অৈনিতক স েকর িভিডও সব  ভাইরাল হেয়
পেড়।

  িবএম জাহা ীর
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িডিসর ব ি গত পযােয়র এমন অপরাধ পুেরা শাসনেক িব তকর পিরি িতর িদেক ঠেল দয়। যিদও
িবষয়িট এখনও তদ াধীন। তেব ঘটনািট শাসনয েক বড় ধরেনর ধা া িদেয়েছ। এজ  মি পিরষদ
িবভাগ িডিসসহ মাঠ শাসেনর সািবক কমকা  শতভাগ কেঠার নজরদািরর মেধ  আনেত চায়।

এজ  এই াজ মিনটিরংেয়র ব ব া হণ করা হেয়েছ।  

এিদেক েযাগ থাকা সে ও এখনও যসব িডিস বা জলা শাসক কম েল পিরবার িনেয় থাকেছন না,
সিট কােনাভােব বরদাশত করা হেব না। মি পিরষদ িবভােগর এমন কড়া বাতা ইিতমেধ  মৗিখকভােব

জািনেয় দয়া হেয়েছ।

তেব কউ কউ অিনবায কারেণ পিরবার িনেয় কম েল থাকেত পারেছন না। সে ে  কমরত িডিসর ী
িকংবা ামী সরকাির চাকিরজীবী হেল িকভােব তােদর এক জলার মেধ  পদায়ন করা যায় স িবষয়িটও

ে র সে  িবেবচনা করা হেব।

এছাড়া ভিব েত িডিস িফটিল  ত ও িনেয়ােগর ে  েয়াজনীয় িবিভ  িদক সূ ভােব পযােলাচনা
কের িডিস িনেয়াগ দয়া হেব। ভিব েত িডিস িহেসেব িনেয়াগ পেত হেল জীবনবৃ া  আরও িবশদভােব
পযােলাচনা করা হেব।

এছাড়া সূ  জানায়, েত ক িডিসর সািবক কমকা  মিনটিরং করেত গিঠত কিমিটর বাইের মি পিরষদ
িবভােগর যথাযথ ঊ তন কতৃপ  িনজ ভােব িবিভ  সােসর মাধ েম অিলিখত কাউ টার ইি টিলেজ
িরেপাটও সং হ করেব।

এছাড়া  িবদ মান িনেদশনা  অ যায়ী  িডিসরা  সকাল  ৯টা  থেক ৯টা  ৪০ িমিনট পয  অিফেস অব ান
করেছন িকনা সিট িতিদন মিনটিরং করা হে । এে ে  ল া ডেফােনর মাধ েম যাগােযাগ করা হয়।

িডিস  ওই  সময় িবেশষ জ ির কােনা  কােজ  অ  কাথাও থাকেল সিটও  যাচাই  কের  দখা  হয়।
গণমাধ েম কােনা জলার িবষেয় জন পূণ সংবাদ কাশ হেল তাৎ িণকভােব তা মি পিরষদ িবভাগ
থেক িডিসর কােছ তার সরকাির মেুঠােফােন পািঠেয় দয়া হে ।

এরপর িবষয়িটর রাহা না হওয়া পয  িডিসর করণীয় স েক হালনাগাদ তথ  চাওয়া হয়।
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