
      
চাকিররত aবsায় মতুৃয্ বা আহত হেয় akমেদর টাকা ieফিট পdিতেত যােব বয্াংক
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েবসামিরক pশাসেন চাকিররত aবsায় েকােনা সরকাির কমর্চারী মারা েগেল তার পিরবােরর সদসয্রা
আিথর্ক aনদুান পান 8 লাখ টাকা। আর তর আহত হেয় েকu sায়ীভােব akম হেল তার পিরবােরর
সদসয্রা পান 4 লাখ টাকা।

ei aনদুােনর েচেকর জনয্ সংি  েজলা pশাসেকর (িডিস) কাযর্ালেয়র dাের dাের ঘুরেত হয় পিরবারেক।
aেনক সময়i েমেল না কািkkত েচক। গত aথর্বছরo (2018-19) e ধরেনর 45িট েচক িবিভn েজলা
েথেক েফরত eেসেছ জনpশাসন মntণালেয়।

e  ধরেনর  হয়রািন  বn  করেত  eবং  scতা  o  জবাবিদিহতা  িনি ত  করেত  uেদয্াগ  িনেত  যােc
জনpশাসন  মntণালয়।  eখন  েথেক  kিতgs  পিরবােরর  আেবদন  গৃহীত  হেল  েচক  iসুয্  করার  বদেল
iেলক িনক  ফাn  াnফােরর  (ieফিট)  মাধয্েম  aনদুােনর  aথর্  েদয়া  হেব।  aথর্াৎ  েচেকর  বদেল
ভুkেভাগীর বয্াংক aয্াকাuেn চেল যােব িনিদর্  aে র টাকা।

সmpিত e ধরেনর eকিট psাব সmিতর জনয্ aথর্ িবভােগ পািঠেয়েছ জনpশাসন মntণালয়। খবর সংি
সূেtর। নাম pকােশ aিনcকু জনpশাসন মntণালেয়র eকজন কমর্কতর্ া বেলন, eিট কাযর্কর হেল সরকাির
কমর্চারীেদর হয়রািন aেনক কেম যােব। sজনহারা বা িবপদgs পিরবােরর সদসয্েদর aনদুােনর টাকার

  uবায়দlুাহ বাদল
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

জনয্ সংি  িডিস aিফেসর dাের dাের ঘুরেত বা হয়রািনর িশকার হেত হেব না। িদেত হেব না ঘুষ বা
কিমশন।

9 েসেpmর aথর্ িবভােগ পাঠােনা psােব জনpশাসন মntণালেয়র পk েথেক বলা হয়- েবসামিরক pশাসেন
চাকিররত aবsায় েকােনা সরকাির কমর্কতর্ া-কমর্চারী মৃতুয্বরণ বা তর আহত হেয় sায়ীভােব কােজ
akম হেল িবদয্মান নীিতমালা aনযুায়ী aনদুান েদয়া হয়। ভুkেভাগী পিরবােরর পk েথেক জনpশাসন
মntণালেয় আেবদন করেল মntণালেয়র কলয্াণ শাখা তা যাচাi-বাছাi কের থােক।

aনুদান pদানসংkাn কিমিট কতৃর্ ক আেবদন গৃহীত হেল আেবদনকারীর নােম েচক iসুয্ করা হয়। েজলা
পযর্ােয়র েচক আেবদনকারীর িনজ েজলা pশাসেকর কাযর্ালেয় পাঠােনা হয়। েসi েচক িবিভn দফতর ঘুের
নানা pিkয়া েশেষ আেবদনকারীর হােত তুেল েদয়া হয়। েসi েচক সংি  বয্াংক aয্াকাuেn জমা েদয়ার
পরi েমেল কািkkত টাকা।

e পdিতর মাধয্েম গত 5 aথর্বছের 10 েকািট 88 লাখ 99 হাজার টাকা ভুkেভাগী পিরবারেদর েদয়া
হেয়েছ।  e  pিkয়ািট  েবশ  জিটল,  ক সাধয্,  সময়সােপk  eবং  বয্য়ব ল।  aথর্বছেরর  েশষ  িদেক  সময়
slতার কারেণ েচক gহণ o িবতরণ জিটলতায় েচক বািতল হেয় যায়। গত aথর্বছরo e ধরেনর 45িট
েচক িবিভn েজলা েথেক েফরত eেসেছ।

ফেল েসবাgহীতােদর হয়রািন বিৃd পােc eবং aনদুান pদান pিkয়া দীঘর্সূিtতার সৃি  হেc। aথর্ সিচেবর
কােছ  েলখা  oi  psােব  আরo  বলা  হয়-  পকl  2021  িবিনর্মােণর  aনয্তম  লkয্  হেc  scতা  o
জবাবিদিহতা িনি ত করা। sl সমেয় sl খরেচ মানুেষর েদারেগাড়ায় dত েসবা েপৗঁেছ েদয়া।
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