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১৯ মােস ১৩ বার িবেদশ সফের সিচব, সে  ী-পু
সিচেবর ওই ১৩ সফেরর সব কিট েয়াজনীয় িছল না। আিম হেল যতাম না : পিরক নাম ী

সৗের নাথ চ ব ী

বাংলােদশ  পিরসংখ ান  বু েরা—িবিবএস  য  িবভােগর  আওতাধীন,  সই  পিরসংখ ান  ও  তথ  ব ব াপনা
িবভােগর সিচব সৗের নাথ চ ব ী এখােন যাগদােনর পর থেক গত ১৯ মােস ১৩ বার িবেদশ সফর
কেরেছন। গত বছেরর ৩০ জা য়াির ানীয় সরকার িবভাগ থেক পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভােগ
(িসড) যাগদােনর পর এিশয়া, ইউেরাপ, আেমিরকা এবং পূব আি কার মিরশােসও মণ কেরেছন িবিসএস

শাসন ক াডােরর ৮৫ ব ােচর এই কমকতা। সিচবেদর িবেদশ মেণর ফাইল অ েমাদন ধানম ীর হােত
এবং ধানম ীর কাযালয় থেক ২০১৩ সােলর এক িনেদশনায় বলা আেছ, একজন সিচব বছের চারবােরর
বিশ িবেদশ সফের যেত পারেবন না।

িসড সিচেবর ১৩ বার িবেদশ সফেরর সব কিটর নিথ কােলর ক ’র সং েহ আেছ। স েলা পযােলাচনা কের
দখা গেছ, সিচব সৗের নাথ চ ব ী যতবারই িবেদশ মণ কেরেছন, বিশর ভাগ সময়ই কখেনা ী,

কখেনা  ই  স ানেক সে  কের  িনেয়  গেছন।  সরকাির  আেদেশ উে খ িছল,  িবেদশ মেণ পিরবােরর
সদ েদর সব খরচ সিচব িনেজ বহন করেবন।
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সিচেবর  ঘন  ঘন  িবেদশ  সফর  ভােলাভােব  িনে ন  না  পিরক নাম ী  এম  এ  মা ান।  এই  িবভাগ  ও
পিরসংখ ান বু েরার কমকতারাও সিচেবর িবেদশ মণ ীিতেত ু । তাঁরা  বলেছন, িবভােগর ধান যিদ
এভােব ঘন ঘন িবেদশ সফের যান, তখন সং ার কােজ ব াঘাত ঘেট। একািধক কমকতা কােলর ক েক
বেলন,  সিচব যতবার িবেদশ মেণ গেছন,  তার  বিশর ভাগই িছল িশ া  সফর। এসব সফের অধ ন
কমকতােদর পাঠােল তাঁরা বিশ উপকৃত হেতন।

জানা গেছ, বাংলােদেশ ষ  জন মাির (আদম মািরর নাম এবার থেক হেব জন মাির) করার িতর অংশ
িহেসেব গত ১ সে র চীন সফের যান সিচব সৗের নাথ চ ব ী। পাঁচ সদে র সরকাির িতিনিধদেলর
সে  িছেলন সিচেবর ছেল শব চ ব ী। সিচেবর পাঁচ িদেনর ওই সফেরর সব খরচ বহন করা হেয়েছ
িবিবএেসর চলমান কৃিষ মাির ক  থেক। সরকাির আেদেশ বলা আেছ, সিচেবর ছেলর সব খরচ সিচব
িনেজ বহন করেবন। িবিবএেসর কমকতারা বলেছন, বাংলােদেশ প ম আদম মাির হেয়িছল ২০১১ সােল।
ষ  জন মািরর াথিমক কাজ  কেরেছ িবিবএস, যিদও ক িট এখেনা অ েমাদন পায়িন। জন মাির

ক  অ েমাদন  না  পেলও সিচেবর  ওই  সফেরর  খরচ  কৃিষ মাির  ক  থেক  নওয়া  হেয়েছ,  যা
অ াভািবক।

মাল ীেপ আদম মািরর কাজ দখেত গত ৩ ফ য়াির মাল ীপ সফের যান সৗের নাথ চ ব ী। ৩ থেক ৭
ফ য়াির সখােন অব ান কেরন িতিন। এই সফেরর পুেরা খরচ বহন করা হয় িবিবএসেক শি শালীকরণ
ক  থেক। এখােন তাঁর সফরস ী হন তাঁর ী রি মা চ ব ী, তেব ীর খরচ সিচবেকই বহন করার কথা

বলা আেছ িজওেত।

পূব আি কার ীপ রা  মিরশােসর পিরসংখ ােনর সে  বাংলােদেশর পিরসংখ ােনর অিভ তা  ভাগাভািগ
করেত  গত ২ জুলাই  স  দেশ যান  সিচব সৗের নাথ।  ছয় িদেনর ওই সফের চার সদে র  সরকাির

িতিনিধদেলর সে  িছেলন তাঁর ী। ছয় িদেনর এই সফেরর খরচ বহন করা হেয়েছ িবিবএেসর িসআরিভএস
নােমর একিট ক  থেক।

এর  আেগ  আগ  মােস  িব  বািণজ  সং ার  সে  বঠেক  অংশ  িনেত  ইজারল াে ডর  জেনভায়  যান
সৗের নাথ চ ব ী। সখােনও সফরস ী িছেলন তাঁর ী। একই সফের স ীক নদারল া ডেসও যান িতিন।

দি ণ কািরয়ার জন মািরর তথ  ি য়াকরণ এবং িবে ষেণর ি য়া দখেত গত ৬ ম স দেশ সফের
যান সিচব সৗের নাথ। পাঁচ সদ েদর িতিনিধদল ঢাকায় িফের আেস ১০ ম। সিচেবর এই সফেরর সব
খরচ বহন করা হয় িবিবএেসর তাঁত মাির থেক। এই সফেরও সিচেবর সে  িছেলন তাঁর ী। জািতসংেঘর
৫০তম পিরসংখ ান কিমশেনর সশেন অংশ িনেত ২৭ ফ য়াির থেক আট মাচ যু রা  সফের যান সিচব।
িতন সদে র এই িতিনিধদেলর সব খরচ বহন কের জািতসংেঘর জনসংখ া তহিবল। জািতসংেঘর এই
সফের সৗের নােথর আেরক ছেল শাভন চ ব ী যান যু রাে । ছেলর খরচ সিচবই বহন করেবন বেল
সরকাির আেদেশ বলা হেয়েছ।

গত বছর ৫ থেক ১০ সে র ভুটান সফের যান সিচব। ওই সফের িতিনিধ সংখ া িছল পাঁচ। সফেরর
পুেরা টাকা বহন করা হেয়েছ তাঁত মাির থেক। এখােনও তাঁর সফরস ী িছেলন ী রি মা চ ব ী ও ছেল
শব চ ব ী। ী ও ছেলর খরচ িনেজই বহন করেবন বেল সরকাির আেদেশ উে খ িছল। এিটও িছল িশ া

সফর।
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গত বছর ২৯ জুলাই থেক ৪ আগ  পয  ভারত সফের যান সিচব। িতন সদে র ওই িতিনিধদেলর পুেরা
খরচ বহন করা হেয়েছ িবিবএেসর এনএসিডএস ক  থেক। অ িদেক গত বছেরর মাঝামািঝ তুর
সফের যান  িতিন।  মিনটিরং  দ  িসচুেয়শন অব ভাইটাল ািটসিটকস অব বাংলােদশ (এমএসিভএসিব)

ক  থেক সব খরচ বহন করা হয়।

তথ  বলেছ, গত বছর নেভ ের রািশয়া সফের যান সিচব সৗের নাথ চ ব ী। ওই সফের তাঁর সে  িছেলন
ী। সফের রািশয়ার পিরসংখ ান িবভােগর কমকতােদর সে  বঠক কেরন সিচব। সিচেবর ফসবুক পেজ

রািশয়াসহ সব েলা দশ সফেরর বশ িকছু ছিব আপেলাড করা হেয়েছ।

সিচেবর সে  ী-পুে র সফেরর খরচ িকভােব জাগােনা হেয়েছ, অেনক চ া কেরও জানা যায়িন। তেব এটা
জানা গেছ য, ওই ১৩ দেশ সিচেবর সে  তাঁর ী অথবা পু — কউ না কউ িছেলনই; কােনা কােনা
দেশ আবার জনই িছেলন। ােভিলং এেজি  টু িরজম উইে ডার িসইও মিন ামান মা েমর কােছ জানেত

চাইেল িতিন  িহসাব দন,  ওই ১৩ দেশ একজেনর গেড় পাঁচ িদন কের মেণ গিরবানা  হােল ধরেলও
কমপে  ২০ লাখ টাকা খরচ হেব।

িবষয়িট গত ১৮ সে র পিরক নাম ী এম এ মা ােনর সামেন তুলেল ম ী বেলন, ‘পিরসংখ ান ও তথ
ব ব াপনা  িবভােগর  সিচেবর  ওই  ১৩  সফেরর  সব  কিট  েয়াজনীয়  িছল  না।  অেনকটাই  অেহতুক  ও
অ াসি ক।  সমেয়র িশ া সফের সিচেবর িবেদশ যাওয়ার সে  আিম একমত নই। আিম হেল যতাম
না।’

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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