
 / ১৫ অে াবর ২০১৯ 

সংসদ সিচবালেয় ফাইেলর পূ: দলে েধ িবেদশ মণ 

কাজী সাহাগ | ১৫ অে াবর ২০১৯, ম লবার  

 
তীকী ছিব 

 নানা েঁতায় িবেদশ মেণ যান এমিপরা। এ িনেয় নানা সমােলাচনাও হেয়েছ তােদর। তেব এবার দলে েধ িবেদেশ গেছন সংসদ 
সিচবালেয়র দািয়ে   থাকা শীষ চার ি । তারা হেলন, ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗ রী, ড  ি কার এডেভােকট ফজেল 
রা ী িময়া, চীফ ইপ র-ই-আলম চৗ রী ও সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র সিচব ড. জাফর আহেমদ খান। তােদর সে  একজন 
ইপও রেয়েছন। িতিন হেলন, আ  সাঈদ আল মাহ দ পন। দেল আরও রেয়েছন-বািণজ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী 

কিম র সভাপিত  তাফােয়ল আহেমদ এমিপ, িশ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিত আিমর হােসন আ  
এমিপ, মা. হািবেব িম াত এমিপ, ফাহমী গাল াজ বােবল এমিপ,আব স সালাম েশদী এমিপ,পীর ফজ র রহমান এমিপ, বণা 

াফা এমিপ ও শবনম জাহান এমিপ। সািবয়ার বলে েড ই ার পালােম ারী ইউিনয়ন (আইিপইউ) এর ১৪১তম এেস িল এবং 
আইিপইউ এর সংি  িম ংেয় অংশ িনেত ১১ই অে াবর দশ ছেড়েছন তারা।  
িফরেবন ১৭ই অে াবর। তােদর এ সফেরর মে  রেয়েছ ৫  কমিদবস। সংসদ সিচবালেয়র শীষ চার ি র একসে  িবেদশ 
যাওয়া অেনকটা নিজরিবহীন বেল জািনেয়েছন, সংসদ সিচবালেয়র ঊ তন কেয়কজন কমকতা। তারা বেলন, এর ফেল সংসদ 
সিচবালেয়র সব ধরেনর আিথক আর শাসিনক কােজ িবরতা তির হেয়েছ। এসব ি েদর টিবেল িতিদন অ ত ২৫ থেক 
৩০  ফাইল যায় া েরর জ । িক  তারা সবাই িবেদেশ থাকায় টিবেল টিবেল ফাইেলর প জেম গেছ। সংসদ সিচবালেয়র 
এক কমকতা জানান,ফাইল ভ না করেল কােজর গিত থােক না। তাই এ ক’িদন অলস সময় কাটােত হেব। কউ কউ আবার 
অিফেস হািজরা িদেয়ই টেছন সিচবালেয়র বাইের। আ া িকংবা পিরবােরর সদ েদর সে  সময় কাটাে ন। অেনেক এই েযােগ 
ল া ও কাটাে ন। সিচবালেয়র কেয়কজন কমকতা জানান, সংসেদর য কান ধরেনর ফাইল িবিভ  টিবল ের যায় সংসদ 
সিচেবর কােছ। যসব ফাইল তার িন ি র মতা রেয়েছ স েলা িতিন িন ি  কেরন। য েলার িন ি  করেত পােরন না 
স েলা পা েয় িদেত হয় ি কােরর কােছ। তাই সিচেবর টিবেল যসব ফাইল যাে  স েলা পেড় থাকেছ। তার অ পি িতেত 

িন ি ও হে  না আবার ি কােরর টিবেলও যাে  না। আবার শাসিনক ও আিথক সংি তা রেয়েছ এমন ফাইল েলা যায় 
সরাসির ি কােরর কােছ। ১৯৯৪ সােলর সংসদ সিচবালয় আইন অ যািয় এসব িবষেয় িস া  নয়ার ড়া  মতার অিধকাির 
হে ন ি কার। বতমােন তার টিবেল রেয়েছ ফাইেলর প। এর পিরমাণ আরও বাড়েব বেল জানান সংি রা। অ িদেক, িনয়ম 
অ যািয় ি কার অ পি ত থাকেল িস া  নয়ার মতা থােক ড  ি কােরর। িতিনও রেয়েছন িবেদশ সফের। সাধারণত 
সংসদ অিধেবশেন ম ীেদর উ র দয়ার জ  এমিপেদর করা ে র িবষয়  দখভাল কেরন ড  ি কার। িক িদন পরই বসেছ 
সংসদ অিধেবশন। িতিদনই এমিপরা  জমা িদে ন সংসদ সিচবালেয়র  শাখায়। তারাও ে র তািলকা তির করেছন 

িতিদন। িক  সিচব ও ড  ি কার িবেদেশ থাকায় ওই কায মও িবর হেয় পেড়েছ। কারণ  শাখার তির তািলকার 
ফাইল সিচেবর া র িনেয় যায় ড  ি কােরর কােছ। অ িদেক, এমিপেদর আবাসন থেক  কের যাবতীয় িবষয় 
দখভােলর দািয়  চীফ ইেপর। িতিন িবেদশ থাকায় এসব িবষয় িবর হেয় পেড়েছ। সংি রা জানান, িনউিজ াে  এিসসেট  

ি কার রেয়েছন। আবার ড  ি কারও রেয়েছন। ি কার বা ড  ি কােরর অ পি েত এিসসেট  ি কার দািয়  পালন 



কেরন। িক  আমােদর দেশ এিসসেট  ি কােরর কান পদ নই। তাই তােদর অ পি িতেত দািয়  পালেনর েযাগ কারও নই। 
সংসদ সিচবালেয়র কেয়কজন কমকতা জানান,স িত সংসদ সিচবালেয়র ই-নিথ প িত চা  করা হেয়েছ। তেব ই-নিথর সে  

া য়াল ফাইলও রেয়েছ। সিচব পয  ওই প িত কাযকর। ি কার বা ড  ি কােরর কােছ ফাইল পাঠােনা হয়। তেব এ পয  
ই-নিথেত ফাইল িন ি র উদাহরণ নই বলেলই চেল। এসব সে  সংসেদর কায ম িনয়িমত পযেব ণকাির িত ান 
া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ ( আইিব) এর িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান মানবজিমনেক বেলন, িবেদেশ 

অ ি ত য কান কনফােরে  বাংলােদেশর িতিনিধ দল যেতই পােরন। তেব সংসদ সিচবালেয়র াভািবক কায ম হত কের, 
িবক  কান ব া না কের একসে  িবেদশ যাওয়া কতটা নিতক তা িবেবচনা করা উিচত। িতিন বেলন, এমিনেতই এই সংসেদর 
কায ম িনেয় জনমেন  রেয়েছ। স ি েত এ ধরেনর িবেদশ সফর ওই েক আরও গভীর কের। পাশাপািশ ল বাতা দয়। 
এটা কান ইিতবাচক া  নয়।  
 


