
      
30 লােখর মেধয্ পিরেশাধ করেত হেব 10 লাখ টাকা, pিত মােস পােcন 50 হাজার টাকা, pিতমntী বলেলন,
িবষয়িট আমােদর নেলেজ eেসেছ

সরকাির টাকায় েকনা গািড় িনেয় আমলােদর েতেলসমািত

আমলােদর গািড় েকনার জনয্ সুদিবহীন ঋণ েদয় সরকার। গািড় েকনার পর েসi গািড়র রkণােবkণ বাবদ
pিত মােস oi কমর্কতর্ ােদর িদেc নগদ 50 হাজার টাকা কের। আবার গািড় েকনার পুেরা টাকাo পিরেশাধ
করেত  হেব  না।  নানান  কারেণ  সেবর্াc  10  লাখ  টাকা  পিরেশাধ  করেত  হেব।  িকn  েসi  ঋণ  eবং
রkণােবkেণর  টাকা  িদেয়  সরকােরর  েকােনা  লাভi  হেc  না।  বরং  লাভ  হেc  আমলােদর।  সরকাির
কমর্কতর্ ােদর  eকটা  বড়  aংশi  সরকােরর  েদoয়া  ঋেণর  টাকায়  গািড়  িকেন  ভাড়ায়  খাটােcন।  েকuবা
পিরবােরর সদসয্েদর সাবর্kিণক বয্বহােরর জনয্ বাসায় েরেখ আসেছন। ঋেণর টাকার গািড় aিফেসর কােজ
বয্বহার  না  কের  তারা  সরকােরর  পিরবহনপুেলর  গািড়i  বয্বহার  করেছন।  ei  িবষয়িটেক  েমােটi  ভােলা
েচােখ  েদখেছন  না  সরকােরর  বতর্ মান  eবং  সােবক  aেনক  আমলা।  তারা  বলেছন,  সরকার  কােজর  গিত
বাড়ােত  কমর্কতর্ ােদর  সুেযাগ-সুিবধা  িদেলo  কমর্কতর্ ারা  েসi  সুেযাগ-সুিবধার  যেথc  বয্বহার  করেছন।  যা
েমােটi কাময্ নয়। িবষয়িট েখাদ জনpশাসন pিতমntী েমা. ফরহাদ েহােসনo aবগত আেছন। জানেত চাiেল
িতিন গত বধুবার বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, িবষয়িট আমােদর নেলেজ eেসেছ। pধানমntী েশখ হািসনাo
aবগত আেছন। তােক পুেরা িবষয়িট জানােনা হেয়েছ। pধানমntী িনেদর্শনা িদেয়েছন যারা সরকােরর কাছ
েথেক ঋণ িনেয় গািড় িকেন েসi গািড় বয্িkগত, পািরবািরক বা aনয্ কােজ বয্বহার করেছন তােদর িব েd
বয্বsা েনoয়ার জনয্। pিতমntী বেলন, যারা গািড় aিফেসর কােজ বয্বহার করেছ নাÑ eরকম কমর্কতর্ ােদর
সmেকর্  আমরা iিতমেধয্ েখাঁজ িনেত  কেরিছ। তােদর িব েd বয্বsা েনoয়া হেব।
e  িবষেয়  সােবক  মিntপিরষদ  সিচব  আলী  iমাম  মজমুদার  বেলেছন,  eটা  পুেরাপুির  েবআiিন,  kমতার
aপবয্বহার।  সরকাির  aেথর্র  aপচয়।  e  জনয্  সংি  কমর্কতর্ ােদর  িব েd  িবভাগীয়  মামলা  জু  করা
uিচত। িতিন বেলন, সরকােরর ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা চাiেল ei aপবয্বহার 15 িদেন বn করা সmব। 2009
সােল  আoয়ামী  লীগ  েনতৃtাধীন  মহােজাট  সরকার  kমতায়  আসার  পর  pথম  েময়ােদi  2012-13  সােলর
িদেক pথেম সরকােরর aিতিরk সিচবেদর বয্িkগত গািড় েকনার জনয্ ঋণ সুিবধা েদoয়া হয়। eরপর েসi
সুিবধা পান যুg সিচবরা। সব েশেষ uপ-সিচবরাo ei সুেযাগ আদায় কের েনন। সরকার pশাসেনর কােজর
গিত আরo বাড়ােত সবাiেক গািড় েকনার সুিবধা েদয়।
জনpশাসন মntণালয় সূেt জানা েগেছ, বতর্ মােন aিতিরk সিচব রেয়েছন 472 জন, যুg সিচব আেছন 844
জন eবং uপ-সিচব eক হাজার 700 জন। eর মেধয্ 90 শতাংশ কমর্কতর্ াi pশাসন কয্াডােরর eবং তােদর
pায় সবাi iিতমেধয্ সরকােরর কাছ েথেক ঋণ িনেয় গািড় িকেনেছন। আর যারা eখেনা গািড় িকেননিন তারা
গািড় েকনার pিkয়ায় আেছন। গািড় েকনার সুিবধা পােcন ধু pশাসন কয্াডােরর কমর্কতর্ ারাi।
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সংি  সূেt eবং গািড় সংkাn নীিতমালা েথেক জানা েগেছ, গািড়র জনয্ 30 লাখ টাকা ঋণ েদoয়া হেলo
পিরেশােধর েkেt গািড়র pািধকারpাp কমর্কতর্ ােদরেক পিরেশাধ করেত হেব সেবর্াc 10 লাখ টাকা। কারণ
pিত বছর গািড়র আয়ু াল কেম যাoয়ায় 10 শতাংশ হাের টাকা কম পিরেশাধ করেত হেব। তাছাড়া টাকা
পিরেশােধর েকােনা সময়সীমাo েনi। e িহেসেব েদখা যায়, uপ-সিচব, যুg সিচব o aিতিরk সিচব িমিলেয়
pশাসন  কয্াডােরর  pায়  দiু  হাজার  700  কমর্কতর্ া  গািড়  িনেয়েছন  সুদিবহীন  সরকাির  ঋেণ।  eেত  তােদর
িপছেন সরকােরর বয্য় হেয়েছ pায় 815 েকািট টাকা। eর মেধয্ তােদর পিরেশাধ করেত হেব pায় েপৗেন
িতনশ েকািট টাকারo কম। আর pায় সােড় ছয়শ েকািট টাকার েবিশ যােব সরকােরর তহিবল েথেক।
pশাসেনর  সূt েলা  বলেছ,  পিরবহন  পুেলর  যানবাহন  slতার  কারেণ  সরকার  pথম  দফায়  aিতিরk
সিচবেদর গািড় িকনেত সুদ িবহীন ঋণ সুিবধা েদয়। pেতয্কেক 30 লাখ টাকা কের ঋণ েদoয়ার পাশাপািশ
pিত মােস চালক, jালািন o aনয্ানয্ খােত আরo 50 হাজার টাকা কের রkণােবkেণর জনয্ pদান কের।
eকiভােব সরকার যুg সিচবেদরেকo গািড় েকনার সুিবধা েদয়। সবর্েশষ uপ-সিচবরাo eকi সুিবধা পান।
িকn eত সুেযাগ-সুিবধা েদoয়ার পরo সরকার তার কমর্কতর্ ােদর কাছ েথেক সেবর্াc সািভর্ সটুk পােcন না
বেল aিভেযাগ uেঠেছ। েখাদ pশাসেনর িবিভn পযর্ােয়র কমর্কতর্ ারাi ei aিভেযাগ তুেলেছন।
বাংলােদশ pিতিদেনর দীঘর্ aনসুnােন জানা েগেছ, সরকােরর িবিভn মntণালেয়র uপ-সিচব েথেক  কের
যুg  সিচব  o  aিতিরk  সিচবেদর  eকটা  বড়  aংশi  গািড়  সুিবধা  িনেয়  েসi  গািড়  বয্বহার  করেছন  না।
eমনিক eকi পিরবােরর দiু কমর্কতর্ া গািড় িনেয়o েসi গািড় বয্বহার না কের সরকাির দফতেরর গািড়
বয্বহার করেছন।
aনসুnােন জানা েগেছ, সরকােরর িবদযু্ৎ jালািন o খিনজ সmদ মntণালয়, sানীয় সরকার িবভাগ, পlী
unয়ন o সমবায় িবভাগ, সমাজকলয্াণ মntণালয়, কৃিষ মntণালয়, সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ, েসতু
িবভাগ,  ভূিম  মntণালয়,  খাদয্  মntণালয়,  িশkা  মntণালয়,  pাথিমক  o  গণিশkা  মntণালয়,  সমাজকলয্াণ
মntণালয়,  পিরেবশ,  বন  o  জলবায়ু  িবষয়ক  মntণালয়,  sাsয্  মntণালয়,  বািণজয্  মntণালয়সহ  pায়  সব
মntণালেয়i  aেনক  কমর্কতর্ া  সরকােরর েদoয়া ঋেণর  টাকায়  েকনা গািড়  বয্বহার না কের  eখেনা  সকােল
aিফেস আেসন িবিভn aিধদফতর, পিরদফতর, সংsা, unয়ন সহেযাগীর গািড় বয্বহার কের। aিফস েথেক
েফরার পেথ eসব কমর্কতর্ া eকi পdিত aবলmন কেরন।
িবমান মntণালেয়র eক কমর্কতর্ া বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, রাজধানীর aদেূর eকিট eলাকা েথেক িতিন
িনেজর বয্িkগত গািড়েত pিতিদন aিফেস আেসন। তার গািড়েত oi eলাকায় বসবাসকারী aনয্ মntণালেয়র
eকজন aিতিরk সিচবo িনয়িমত সিচবালেয় আেসন। eকািধক িদন oi aিতিরk সিচবেক ঋেণর টাকায়
েকনা তার গািড় সmেকর্  িজেjস করেলo oi কমর্কতর্ া েকােনা জবাব েদন না।
সমাজকলয্াণ  মntণালেয়  মntী  নু jামান  আহেমেদর  eকাn  সিচব  সারoয়ার  েহােসন  o  pিতমntী  শরীফ
আহেমেদর eকাn সিচব েহমn েহনরী kিব দজুেনi গািড়র জনয্ ঋণ িনেয়েছন। গািড়o িকেনেছন। িকn তারা
েকui  েসi  গািড়  aিফেসর  কােজ  বয্বহার  কেরন  না।  তারা  aিফেস  যাতায়াত  কেরন  পিরবহন  পুেলর
গািড়েত। eকiভােব ei মntণালেয়র anত দজুন aিতিরk সিচব রেয়েছন যারা ঋেণর টাকায় েকনা গািড়েত
যাতায়াত  কেরন  না।  eকi  িচt  সরকােরর  সড়ক  পিরবহন  িবভােগ।  eখােন  aেনক  কমর্কতর্ াi  aিফেস
যাতায়াত কেরন দফতর, aিধদফতেরর গািড়েত। িনেজর গািড় হয় বাসায় েরেখ আেসন নতুবা aনয্ েকাথাo
ভাড়ায় খাটােcন। sাsয্ মntণালেয়র িচt আরo ভয়াবহ। eখােন কমর্কতর্ ােদর eকটা বড় aংশ সরকােরর
েদoয়া ঋেণর টাকায় গািড় িকনেলo েসi গািড় বয্বহার না কের eখেনা সরকাির িকংবা িবিভn দফতর o
সংsার গািড়েত আসা-যাoয়া করেছন। sানীয় সরকার িবভােগর িচto eকi রকম।
বাংলােদশ  িশ  eকােডিমর  ekিসেলটিরং  pেটকশন  ফর  িচলে ন  (eিপিস)  pকেl  পিরচালেকর  দািয়েt
রেয়েছন  সরকােরর  eকজন  uপ-সিচব  eম  e  লিতফ।  িতিন  সরকার  েথেক  েনoয়া  ঋেণর  টাকায়  গািড়
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িকেনেছন। িকn তার েসi গািড় বাসােতi বয্বহার হয়। িতিন pকেlর দিুট গািড় বয্বহার কেরন। যার eকিট
হেc লয্াn েkাজার pােডা, নmর- ঢাকা েমে া-ঘ-11-5195। aনয্িট হেc ঢাকা েমে া-ঘ-13-3017। eিটo
িজপ  গািড়। eরকম  আরo  ব  কমর্কতর্ া রেয়েছন যারা  সরকােরর  েদoয়া  ঋেণর  টাকায় গািড়  িকেন  aনয্
কােজ বয্বহার করেছন। তদারিকর aভােব ei সংখয্া eখন aেনক দীঘর্।
সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভােগর eকজন কমর্কতর্ া জানান, তােদর মntণালেয় aেনক কমর্কতর্ া আেছন
যারা ঋেণর টাকায় েকনা গািড় বয্বহার না কের সরকাির পিরবহনপুেলর গািড় বয্বহার করেতi েবিশ পছn
কেরন। িকn সরকােরর কাছ েথেক গািড়র েমiনেটেনn বাবদ েদoয়া 50 হাজার টাকা িনেত ভুল কেরন না।
sরা  মntণালেয়র eকজন কমর্কতর্ া বেলন, আমার aেনক বয্াচেমটেক েতা েদিখ সরকাির গািড়েতi যাতায়াত
করেছন। সরকােরর কাছ েথেক ঋণ িনেয় গািড় িকেনেছন, সুিবধাo িনেcন আবার সরকােরর গািড়o বয্বহার
করেছন। তাহেল েতা গািড়র জনয্ ঋণ িদেয় সরকােরর েকােনা লাভ হেলা না।
নীিতমালায়  যা  আেছ  :  সরকােরর  জনpশাসন  মntণালয়  েথেক  2017  সােলর  েসেpmের  pকািশত
pািধকারpাp  সরকাির  কমর্কতর্ ােদর  সুদমkু  িবেশষ  aিgম  eবং  গািড়  েসবা  নগদায়ন  নীিতমালা,  2017
(সংেশািধত) eর  pjাপেন  বলা  আেছ,  pািধকারpাp  সরকাির  কমর্কতর্ া  িবেশষ  aিgম  িনেয়  গািড়  েকনার
পিরবহন  কিমশনােরর  ছাড়পt  gহণপূবর্ক  পরবতর্ী  মাস  েথেক  গািড়  েমরামত/সংরkণ,  jালািন,  চালেকর
েবতন iতয্ািদ বাবদ বরাd েদoয়া aথর্ (pিত মােস 50 হাজার টাকা) সংি  কমর্কতর্ া তার মািসক েবতন
িবেলর সে  uেtালন করেবন।
নীিতমালায় গািড়র বয্বহার িবষেয় বলা হেয়েছ, েকােনা কমর্কতর্ ার দাফতিরক কাযর্ালয় েয sােন aবিsত
তার  আট  িকেলািমটার  বয্াসােধর্র  মেধয্  সরকাির  কােজ  মেণর  জনয্  oi  কমর্কতর্ া  েকােনা  িটe/িডe  দািব
করেত  পারেবন  না।  েকােনা  কমর্কতর্ া  চাকিরেত  থাকাবsায়  দাফতিরক  pেয়াজন  েশেষ  গািড়িট  বয্িkগত
pেয়াজেন  পিরবােরর  সদসয্রা  বয্বহার  করেত  পারেবন।  eেkেt  pািধকারpাp  কমর্কতর্ ার  গািড়  বয্বহার
িবষেয় দরূt সংkাn সরকাির িনেষধাjা pেযাজয্ হেব না।
নীিতমালায়  সরকাির  গািড়  িরkiিজশন  িনিষd  কের  বলা  হেয়েছ,  িবেশষ  aিgম  সুিবদা  gহণকারী  েকােনা
কমর্কতর্ া সাধারণভােব তার দফতর হেত িরkiিজশন িভিtেত েকােনা গািড় সরকাির বা বয্িkগত pেয়াজন
বয্বহার করেত পারেবন না।
সরকােরর  কমর্কতর্ ােদর  গািড়  pদােনর  িবষেয়  নীিতমালায়  uেlখ  করা  হেয়েছ,  গািড়র  pািধকারpাp
কমর্কতর্ ােক সরকাির দািয়t পালেনর লেkয্ সরকাির গািড়র পিরবেতর্  গািড় kেয়র জনয্ ঋণ সুিবধা েদoয়া
হেয়েছ। সরকাির গািড়র আয়ু াল হেc আট বছর। e কারেণ pিত বছর 10 শতাংশ হাের aবচয় বাদ িদেয়
aবিশ  মলূয্ পিরেশাধ কের গািড়র বnককাল েশষ হেব। eেkেt িরকিnশন গািড়র েkেt pথম বছর েথেকi
ei aবচয় সুিবধা পােবন ঋণ gহীতা কমর্কতর্ ারা। আর ঋণ পিরেশাধ হoয়ার পরi গািড়িটর মািলক হেবন
সংি  কমর্কতর্ া। তার আগ পযর্n গািড়িট সরকাির িহেসেবi গণয্ হেব।

সরকাির টাকায় েকনা গািড় িনেয় আমলােদর েতেলসমািত|456478|Bangl... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/456478/2019-09-13

3 of 3 9/13/2019, 10:43 AM


