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৫৯ পৗরসভার আয় ব েয়র িহসাব কেঠারভােব যাচাই করা হে

মিশউর রহমান খান ॥ এক মাস বা তার বিশ সময় কমকতা-কমচারীর বতন- ভাতা বেকয়া রেয়েছ এমন পৗর
ময়র, সিচব বা সকল কমকতা-কমচারীর িবেদশ মণ িগত ও উ তর িশ ণ দান করেব না ানীয় সরকার

ম ণালয়। একই সে  সারােদেশ দশ মাস বা তারও বিশ সময় বতন-ভাতা বেকয়া রেয়েছ এমন ৫৯ পৗরসভার
িবগত ৫ বছেরর সকল কার আয়-ব য়, উ য়নসহ সািবক কায ম যাচাই করেত এ স িকত সকল তথ  অিত ত

দান করেত িচিঠ িদেয়েছ ানীয় সরকার ম ণালয়। সারােদেশ পৗরসভা েলার চলমান চরম আিথক অব ব াপনা
রােধ থমবােরর মেতা কেঠার পদে প িনেয়েছ ম ণালয়। এসব আয়-ব েয়র িহসাব পযােলাচনা কের কান কার

অিনয়ম পেল ানীয় সরকার আইেন তােদর িব ে  সতকতা দানসহ েয়াজেন শাি মূলক ব ব া নেব ম ণালয়।
ানীয় সরকার ম ণালয় সূে  এসব তথ  জানা গেছ। স িত সারােদেশর সকল পৗরসভার কমকতা-কমচারী

বেকয়া  বতন-ভাতা  দােনর  দািবেত  তােদর  সবা  কায ম  স ণূ  ব  কের  িদেয়  রাজধানীেত  অসহেযাগ
আে ালেন নােম। সূ  জানায়, এর ি েত সরকার পৗর আেয়র পরও কন বতন-ভাতা বেকয়া থাকেব তার
কারণ খঁুজেত উেদ াগ নয় ানীয় সরকার ম ণালয়।

ম ণালয় সূ  জানায়, সকল পৗরসভার আয়-ব েয়র সাম  রেখ ও কমকতা- কমচারীর বতন কন বেকয়া হয়
তা খঁুেজ বর করেত ানীয় সরকার ম ণালয় এ সং া  একিট অিফস আেদশ জাির কেরেছ। আেদেশ দশ মাস বা
তারও বিশ সময় বতন-ভাতা বেকয়া রেয়েছ ৫৯ িট পৗরসভার িবগত ৫ বছেরর সকল কার আয়-ব য়, উ য়নসহ
সািবক কায ম যাচাই করেত িতন সদে র কিমিট গঠন কের এর িতেবদন দািখেলর িনেদশনা দয়া হেয়েছ।
ানীয় সরকার িবভাগ গত ১৯ আগ  তদ  কিমিট গঠন কের এই অিফস আেদশ জাির কের। িতন সদ  হে ন
ানীয় সরকােরর সংি  িবভােগর পিরচালকেক আ ায়ক কের গঠন করা কিমিটর অ  ই সদ  হেলন সংি
জলার ানীয় সরকার েকৗশল অিধদফতেরর (এলিজইিড) িনবাহী েকৗশলী এবং সংি  জলার ানীয় সরকার

িবভােগর উপ-পিরচালক। িচিঠেত বতন বেকয়া থাকা পৗরসভা েলার কমকতা ও কমচারীেদর আপাতত বেকয়া
পিরেশাধ না করা পয  িবেদশ মণ িগত করা হেয়েছ বলা হয়।
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