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মৃতু্¨ বাড়েছ: তাi স ািন চায় কিমিট 
েবসামিরক শাসেন চাকিররত aব ায় বাড়েছ মৃত্ু¨র সংখয্া। eকi সে  বাড়েছ গুরুতর আহত হেয় ায়ী 
a মতা। শাসেনর eসব কম র্কত র্া-কম র্চারীেক আিথ র্ক aনুদান িদেয় থােক সরকার। আর ei কাজ েদখভােলর 
জ  রেয়েছ আিথ র্ক aনুদান দানসং া  েক ীয় বাছাi কিমিট। আর কিমিটর সদ রা ei কােজর জ  eখন 
স ানী ভাতা চায়। তােদর ei চাoয়া পূরণ করেত জন শাসন ম ণালয় aথ র্ ম ণালেয়র aনুেমাদন চাiেছ।  
জন শাসন ম ণালেয়র ক াণ শাখা েথেক aথ র্ িবভােগ পাঠােনা eক িচিঠর সূ  ধের ei ত  জানা েগেছ। oi 
িচিঠেত বলা হেয়েছ, েবসামিরক শাসেন চাকিররত aব ায় সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীর মৃত্ুযবরণ eবং গুরুতর 
আহত হেয় ায়ী a মতাজিনত কারেণ আিথ র্ক aনুদান দান নীিতমালা, 3124 aনুযায়ী আিথ র্ক aনুদান 
দানসং া  েক ীয় বাছাi কিমিটর সভার জ  সদ েদর স ানী দােনর িবষয়িট aনুেমাদন েয়াজন।  
া  ত  েথেক জানা েগেছ, 3125-26 aথ র্বছের আেবদেনর সংখয্া িছল 2 হাজার 326িট। 3126-27 aথ র্বছের 

আেবদেনর সংখয্া 3 হাজার 473িট। 3127-28 aথ র্বছের আেবদেনর সংখয্া 3 হাজার 591িট। 3128-29 
aথ র্বছের আেবদেনর সংখয্া 3 হাজার 7৯1িট eবং 3129-2৯ aথ র্বছের আেবদেনর সংখয্া 5 হাজার 261িট।  
uেল খয্, বত র্মােন e সং া  কিমিটর সদ েদর সভায় aংশ হেণর িবিনমেয় েকােনা স ানী দান করা হয় 
না। েক ীয় কিমিট ছয় সদ িবিশ । জানা েগেছ, 3124 সােলর নীিতমালা aনুযায়ী জন শাসন ম ণালেয়র 
ক াণ শাখায় িত মােস নূ্যনতম eকিট সভা aনুি ত হেয় থােক। সভায় 75 েজলা শাসেকর কায র্ালয়সহ 
েজলার aভয্ ের সকল ম ণালয়, িবভাগ, কায র্ালেয়র aিফস eবং 69িট ম ণালয়, িবভাগ o eর িনয় ণাধীন 
aিধদ র, পিরদ র, দ র, সং ায় েবসামিরক শাসেন চাকিররত aব ায় মৃত্ুযবরণকারী সরকাির কম র্কত র্া-
কম র্চারীর মৃত্ুযবরণ eবং গুরুতর আহত হেয় ায়ী a ম হেল তােদর aনুদান েদয়ার লে য্ া  আেবদন o 
সংযু  কাগজপ  যাচাi-বাছাi কের নীিতগত সুপািরশ দান করা হেয় থােক। 
 
ক াণ শাখা েথেক দািব করা হে , তােদর e কাজিট জিটল o ক সা । e কােজর জ  েক ীয় বাছাi কিমিটর 
সভার সভাপিত, সদ সিচব বা সদ েদর েকােনা স ানী েদয়া করা হয় না। e ছাড়া িবপুল সংখয্ক আেবদন 
ডাটা eি  কের সভার জ  uপ াপন eবং বহন কের সভাপিতর কে  েনয়া আনা eবং সংর ণ করার জ  
শাখার সংি  শাসিনক কম র্কত র্া-কম র্চারীেদরo েকােনা েণাদনা েদয়া হয় না। নীিতমালা aনুযায়ী 3124-3125 
aথ র্বছর েথেক েবসামিরক শাসেন চাকিররত aব ায় সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীর মৃত্ুযবরণ eবং গুরুতর আহত 
হেয় ায়ী a মতাজিনত কারেণ িত েদর আিথ র্ক aনুদান েদয়া হে । 7 সদ িবিশ  কিমিটর সদ রা 
সভায় আেবদন যাচাi-বাছাi কের আেবদনকারীেদর জ  আিথ র্ক aনুদান ম িরর িস া  হেণর িবষেয় দািয়তব্ 
পালন কেরন, যা eকিট িনয়িমত চলমান ি য়া। জানা েগেছ, বত র্মােন িত মােস ায় 511িট আিথ র্ক aনুদােনর 
আেবদন যাচাi-বাছাi কের আিথ র্ক aনুদান েদয়ার জ  সুপািরশ করা হেয় থােক। জন শাসন ম ণালেয়র 
ক াণ শাখা েথেক aথ র্ িবভােগ েদয়া িচিঠর দািব aনুযায়ী, আিথ র্ক aনুদান েদয়ার জ  আেবদনগুেলার া তা 
যাচাi কাজিট মসা  যা েণাদনার েযাগয্। তাছাড়া কােজর পিরিধ u েরা র বৃি  পাে । কােজর পিরিধ o 
গুরুতব্ িবেবচনার ে ে  মৃত্ুয বা ায়ী a মতাজিনত আিথ র্ক aনুদানসং া  িবিভ  ম ণালয় o িবভাগ eবং 
েজলা শাসেকর কায র্ালয় েথেক া  আেবদনসং া  কােজর জ  েক ীয় বাছাi সভার সদ েদর aনুদান েদয়া 
েয়াজন।  


