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েদoয়া হেয়েছ। েসi পিরপে  জনগেণর কেরর টাকা হিরলুেটর eক ‘সু ব া’ কের েনoয়া হেয়েছ। বলা হেয়েছ, 
আieমiিডর কম র্কত র্ারা আuটেসািস র্ং করা িত ােনর সে  িনয়িমত ƣবঠক করেবন eবং ƣবঠেক বসার জ  
পদময র্াদােভেদ িনিদ র্  স ানী পােবন। আসুন, aনুস ােন পাoয়া কম র্কত র্ােদর ei স ানী বা ƣবঠক ভাতার বহরটা েদেখ 
েনoয়া যাক : 

রাজধানীর েশেরবাংলানগের আieমiিড কায র্ালেয়র িতনতলা ভবেনর তৃতীয় তলায় রেয়েছ বড় eকিট কনফাের  রুম। 
eকজন কম র্কত র্া তাঁর aিফস সমেয়i সকাল 22টায় িনয়িমত কাজ েফেল েচয়ার েথেক uেঠ কেয়ক গজ ে েট কনফাের  
হেল িগেয় আuটেসািস র্ংেয়র ƣবঠেক বসেবন; আেলাচনা করেবন; চা-নাশতা খােবন; পরামশ র্ েদেবন; দুপুেরর খাবার খােবন 
তারপর েবলা 2টা-েদড়টায় ƣবঠক ভাতা পেকেট পুের চেল আসেবন। বলা বাহু , চা-নাশতা-লা  আর ƣবঠক ভাতার 
পুেরাটাi ‘িনেভ র্জাল জনগেণর টাকা’। eবার েদখা যাক, িনয়িমত েবতন-ভাতার বাiের ƣবঠক ভাতা েথেকo আieমiিডর 
েকান কম র্কত র্ার কত আয় : 

2 জুলাi 3126 েথেক কায র্কর হoয়া জাতীয় েবতন ে ল aনুযায়ী সরকােরর eকজন সিচেবর মািসক েবতন 89 হাজার 
টাকা িনধ র্ািরত। eর সে  বািড় ভাড়া 61 শতাংশ বা 4৯ হাজার টাকা, গািড় o গািড় ভাতা 61 হাজার টাকা,  িচিকৎসা 
ভাতা, েটিলেফান িবল, বাবুিচ র্ িবলসহ eকজন সিচেবর মােস েমাট েবতন-ভাতা আেস দুi লাখ টাকা। eবার েদখা যাক, 
আuটেসািস র্ংেয়র মা েম গত বছর আieমiিড সিচব কত টাকা আয় কেরেছন। পদািধকারবেল আieমiিড সিচব 
আuটেসািস র্ং পিরচালনার জ  দুিট কিমিটর আহব্ায়ক। eকিট হেলা ক  িনব র্াচন o বােজট িবভাজন কিমিট, a িট 
ি য়ািরং কিমিট। ক  িনব র্াচন o বােজট িবভাজন কিমিটেত সিচেবর ƣবঠক ভাতা বা স ানী eক হাজার 311 টাকা। 
আieমiিডেত েমাট আটিট েস র আেছ। আটিট েস ের আলাদা কের আটবার ক  িনব র্াচন o বােজট িবভাজন কিমিটর 
সভা হেয়েছ। েস িহেসেব আটিট সভায় aংশ িনেয় সিচেবর আয় হেয়েছ ৯ হাজার 711 টাকা। ি য়ািরং কিমিটেত সিচেবর 
ƣবঠক ভাতা eক হাজার 911 টাকা। eকিট কে  িতনিট কের ি য়ািরং কিমিটর সভা হয়। 59িট কে  িতনিট কের 
ি য়ািরং কিমিটর সভা কের সিচব ƣবঠক ভাতা েপেয়েছন দুi লাখ 6৯ হাজার 311 টাকা। তৃতীয় পে র মা েম ক  
মূ ায়ন েশেষ ডাকা হয় জাতীয় কম র্শালা। 59িট কে  আলাদা আলাদা কম র্শালা। িত কম র্শালায় সিচেবর স ানী ছয় 
হাজার টাকা। 59িট জাতীয় কম র্শালায় aংশ িনেয় সিচেবর eেসেছ দুi লাখ 99 হাজার টাকা। বছরজুেড় আieমiিডেত 
আuটেসািস র্ং করা িত ানেক েয সহায়তা েদoয়া হেলা, তার জ  িতিট ক  েথেক সিচবেক স ানী েদoয়া হয় 31 
হাজার টাকা কের। eভােব 59িট কে  ব াপনা েসবা স ানী বাবদ সিচব েপেয়েছন ৯ লাখ 71 হাজার টাকা। সব 
িমিলেয় 59িট ক  েথেক গত বছর সিচেবর আয় িছল 26 লাখ 54 হাজার 911 টাকা; যা গেড় মােস eক লাখ 39 
হাজার 761 টাকা। িত মােস আieমiিড সিচব েবতন-ভাতা পান দুi লাখ টাকা; তার সে  শুধু আuটেসািস র্ং খাত 
েথেক মােস েযাগ হেয়েছ আেরা eক লাখ 39 হাজার 761 টাকা। 3121 সাল েথেক যতজন সিচব ei িবভােগর দািয়তব্ 
পালন কেরেছন তাঁরা সবাi ei সুিবধা েপেয়েছন; েয সুেযাগ a  ম ণালয় o িবভাগগুেলােত েনi। 

eভােব িহসাব কেষ েদখা যায়, আieমiিডর মহাপিরচালক পেদর (যু  সিচব পদময র্াদার) eকজন কম র্কত র্া যাঁর িনয়িমত 
েবতন-ভাতা, গািড় র ণােব ণ সুিবধাসহ মােস eক লাখ 71 হাজার টাকা। িতিন গত বছর আuটেসািস র্ংেয়র িবিভ  
সভা-েসিমনাের aংশ িনেয় বাড়িত আয় কেরেছন আট লাখ টাকা aথ র্াৎ মােস 77 হাজার 777 টাকা; যু  সিচেবর িনয়িমত 
েবতন-ভাতা মােস eক লাখ 71 হাজার টাকা আর আuটেসািস র্ং ƣবঠক েথেক আয় 69 হাজার 444 টাকা। পিরচালেকর 
(uপসিচব) িনয়িমত েবতন-ভাতার আয় eক লাখ 51 হাজার টাকা আর শুধু ƣবঠক কের মােস আয় আেরা 61 হাজার 
টাকা। সহকারী পিরচালক পেদর নবম ে েডর eকজন কম র্কত র্ার মােস িনয়িমত েবতন-ভাতা 51 হাজার টাকা আর 
আuটেসািস র্ংেয়র ƣবঠক বাবদ বাড়িত েপেয়েছন মােস আেরা 44 হাজার 444 টাকা। চতুথ র্ ে িণর eকজন কম র্চারী 
আuটেসািস র্ং খােত গত বছর ে েভেদ 61 হাজার েথেক eক লাখ টাকার মেতা বাড়িত আয় কেরেছন। eভােব 
আieমiিডেত কম র্রত থম ে িণর 213 জন কম র্কত র্া, িদব্তীয় ে িণর 29 জন কম র্কত র্া, তৃতীয় ে িণর 79 o চতুথ র্ 
ে িণর 4৯ জন কম র্চারী—েমাট 338 জেনর সবাi আuটেসািস র্ংেয়র মধু লুটেছন। ক  মূ ায়ন করা হয় কাজ চলা 
aব ায়, আবার কাজ েশেষo। িতিট ক  মূ ায়েনর কােজ আuটেসািস র্ং করা িত ােনর জ  বরা  43 লাখ টাকা 
কের। গত বছর eক হাজার 711 কে র মে  59িট কে র মূ ায়ন আuটেসািস র্ংেয় েদoয়া হেয়িছল; বরা  িছল 26 
েকািট 47 লাখ টাকা। চলিত aথ র্বছের আuটেসািস র্ং খােত বরা  বািড়েয় 35 েকািট টাকা আর ক  মূ ায়েনর সংখয্াo 



বািড়েয় 83িট করা হে —e ত  জানােলন আieমiিডর যু  সিচব মাহমুদুল হক। স ানী বাবদ কম র্কত র্া-কম র্চারীরা েয 
টাকা আয় কেরেছন েসখান েথেক aব  26 শতাংশ ভয্াট কাটা হেয়েছ। 

সভা কেরi িদন পার : িবিসeেস u ীণ র্ হেয় েয নবীন কম র্কত র্ািট আieমiিডেত েযাগ েদন, তাঁর eেককিট কম র্িদবস পার 
হয় শুধু আuটেসািস র্ংেয়র জ  সভার িত আর সভা আেয়াজন কেরi। তারঁ পে  আর a  িনয়িমত কাজ বা মােঠ িগেয় 
ক  পিরদশ র্ন হেয় oেঠ না। িবিসeস 3৯তম, 41তম o 46তম ােচর eকািধক কম র্কত র্া আieমiিডেত িকভােব 

তাঁেদর কম র্ঘ া পার কেরন তা জানেত ায় eক মাস ধের aনুসরণ কেরন ei িতেবদক। েদখা যায়, আieমiিডেত 
আটিট েস েরর মে  eকিট েস ের eকিট কে র জ  eকজন নবম ে েডর (েড  aিফসার) কম র্কত র্ােক েমাট 24িট 
সভা ডাকেত হয়। eক বছের eকিট েস ের eকজন েড  কম র্কত র্া আuটেসািস র্ংেয়র দুিট কে র দািয়েতব্ থােকন। ফেল 
তাঁেক 37িট সভা করেত হয়। কথা বেল জানা যায়, সভা আেয়াজন করেত থেম সবাiেক আম ণ জািনেয় িচিঠ পাঠােত 
হয়। কায র্প  ƣতির করেত হয়। সবার আসা িনি ত করেত হয়। সভা েশেষ কায র্িববরণী িলখেত হয়। েসটা আবার 
aনুেমাদন কের সবখােন পাঠােত হয়। eেককিট সভা আেয়াজন করেত সময় লােগ eক স াহ। আuটেসািস র্ংেয়র eসব 
করেত করেতi বছেরর ায় পুেরা সময় েশষ। তেব আuটেসািস র্ং কািরগির কিমিট, ি য়ািরং কিমিট, স াদনা কিমিটসহ 
িবিভ  সভায় aংশ িনেয় নবম ে েডর eকজন কম র্কত র্া বছের বাড়িত আয় কেরন চার লাখ টাকা; গেড় মােস দাঁড়ায় 44 
হাজার 411 টাকা। আর সরকাির েবতন ে েল তাঁর মািসক আয় হয় 51 হাজার টাকা। কী u ার আuটেসািস র্ংেয় : eবার 
েদখা যাক, জনগেণর টাকা, aিফেসর কম র্ঘ া েলাপাট করা আuটেসািস র্ং েথেক কতটা লাভবান হয় েদশ বা সরকার? 
তৃতীয় eকিট িত ােনর সে  যখন আieমiিড চুি  কের, তখন  বলা থােক, কে র aিনয়ম o িট-িবচুয্িত তুেল 
আনেত হেব। 3121 সাল েথেক eখন পয র্  েয 341িট ক  তৃতীয় িত ােনর মা েম মূ ায়ন করা হেয়েছ, েসখান 
েথেক 41িট কে র মূ ায়ন িতেবদন ে েট েদখা েগেছ, শুধু কে র িত আর িত। িট-িবচুয্িত বেল িকছু েনi। 
aিনয়ম-দুন িতর বালাi েনi। েযমন, বাংলােদশ াংকেক aেটােমশেনর মা েম শি শালী করেত 3114 সােল eকিট 
ক  েনoয়া হয়। 521 েকািট টাকা েয়র ক িট চার দফা েময়াদ বািড়েয় কাজ েশষ হয় 3125 সােল। aেটােমশন 

খােতi খরচ হয় 321 েকািট টাকা বা 72 শতাংশ। e ছাড়া বাংলােদশ াংেকর ধান শাখা মিতিঝেল আiিট াব াপন, 
িনয় ক o ত াবধায়ক শি শালীকরণ, গেবষণা o কম র্কত র্ােদর ত - যুি  িবষেয় aিভ  কের তুলেত েদেশ-িবেদেশ 
িশ ণ েদoয়া হেয়িছল ei কে র আoতায়। ক িট েশষ হoয়ার পেরর বছর a াপক ড. েমাহা দ সাiফুল iসলাম 

নােমর ি  পরামশ র্কেক িদেয় ক িট মূ ায়ন কের আieমiিড। মিতিঝেল বাংলােদশ াংেকর সদর দ র পিরদশ র্ন 
েশেষ সাiফুল iসলাম oi বছরi িতেবদেন uে খ কেরন, ‘ কে র আoতায় বাংলােদশ াংেকর সদর দ ের আiিট 
aবকাঠােমা o সাভ র্ার াপন করা হেয়েছ। াশনাল েপেম  সুiচ o আiিট াব াপন করা হেয়েছ। eর oপরi েক ীয় 
াংেকর পুেরা আiিট াকেবান দাঁিড়েয় আেছ। েসখানকার িনরাপ া ব া aতয্  সে াষজনক। সাভ র্ার রুেম েবেশর 

সময় েরিজ ার েমiনেটন করেত হয়।’ িতেবদেন আেরা বলা হয়, ‘সকল ত -uপা  িবে ষণ কের মাণ হয়, েয ল য্ 
o uে ে  ক িট েনoয়া হেয়েছ, েসিট পুেরাপুির aিজর্ত হেয়েছ। তীয়মান হয় েয, ক িট েনoয়া সাথ র্ক হেয়েছ।’ 
িব য়করভােব ei মূ ায়ন িতেবদেনর পেরর বছর 3127 সােলর 5 েফ য়ািরেতi ঘেট যায় েক ীয় াংেকর িরজাভ র্ 
চুিরর কল ময় চা কর ঘটনা। বাংলােদশ াংেকর পাসoয়াড র্ িনেয় চুির করা হয় আট েকািট 21 লাখ ডলার, বাংলােদিশ 
টাকায় 921 েকািট টাকা। পের তদে  uেঠ আেস, িরজাভ র্ চুিরর ঘটনায় বাংলােদশ াংেকর িনরাপ া ব া িছল পুেরাপুির 
aরি ত। িছল কম র্কত র্ােদর aদ তাo। ei ঘটনা েযন েচােখ আঙুল িদেয় েদিখেয় িদল—ব ব র সব্ে র আieমiিড 
eখন মূলনীিত েথেক বহুদূর; তােদর েচাখ eখন শুধু টাকায়। জাতীয় কম র্শালার নােম ঘেরায়া ƣবঠক : েযেকােনা ক  
মূ ায়েনর িবষেয় জন শাসন ম ণালয়, পিরেবশ o বন ম ণালয়, মিহলা o িশশু িবষয়ক ম ণালয় eবং aথ র্ িবভােগর 
স ক র্ থােক। তাi আieমiিডর জাতীয় কম র্শালায় ei চারিটর eকজন কের িতিনিধ থাকার কথা। eর বাiের সংি  
িবেশষ েদরo আম ণ জানােনা হয় জাতীয় কম র্শালায়। েকােনা আuটেসািস র্ং করা িত ান মাঠ পয র্ায় েথেক সব ত  
eেন মূ ায়ন িতেবদন ƣতির করার পর েসিট েকমন হেলা তা জানেত জাতীয় কম র্শালা আেয়াজন কের আieমiিড। গত 
জুেন aনুি ত eকিট জাতীয় কম র্শালায় aংশ হণকারীেদর তািলকা সং হ কেরেছ কােলর ক । েসখােন েদখা েগল, 
কম র্শালায় uপি ত েমাট 24৯ কম র্কত র্ার মে  আieমiিডরi 219 জন, 26 জন পিরক না ম ণালেয়র, বািক 27 জনo 
িবিভ  ম ণালেয়র iেকানিমক কয্াডােরর। aথ র্াৎ eকিট জাতীয় কম র্শালা কেরেছন িনেজরা িনেজরাi। েসখােন সংি  
েকােনা িবেশষ , aথ র্নীিতিবদ িকংবা a  ম ণালেয়র ঊধব্র্তন কাuেক েদখা যায়িন। 



ক  েদখার সময় েনi : সরকােরর রুলস aব িবজেনস, 2৯৯7-eর aয্ােলােকশন aব িবজেনস (aনুে দ 43) aনুযায়ী 
আieমiিডর কায র্াবিলর 5 নমব্র ধারায় বলা আেছ, ‘ ট েভিরিফেকশেনর মা েম কে র বা বায়ন aব া জানার জ  
মাঠ পয র্ােয় পিরদশ র্ন।’ গাছ কাটাসহ নানা aিনয়ম-দুন িতর কারেণ জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র aবকাঠােমা u য়ন 
ক িট eখন েদশজুেড় আেলাচনার েক িব েত। গত বছর 34 aে াবর eকেনক সভায় eক হাজার 556 েকািট টাকা 
েয় জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র aিধকতর u য়ন ক িট aনুেমাদন েদoয়া হয়। eক বছর হেত চলেলo eখন পয র্  
ক িট েদখেত যানিন আieমiিডর েকােনা কম র্কত র্া। গত 27 েসে মব্র আieমiিডর িশ া o সামািজক শাখার 

পিরচালক আবদু াহ আল মামুেনর aিফেস িগেয় aনুেমাদেনর পর েথেক eখন পয র্  আieমiিডর েকােনা কম র্কত র্া 
ক িট পিরদ র্শেন েগেছন িক না জানেত চাiেল িতিন বেলন, ক িটর কাজ eখেনা পুেরাদেম শুরু হয়িন। তাi eখেনা 

েকu যায়িন। আuটেসািস র্ংেয়র তার কারেণi িক যাoয়া হয়িন—eমন ে  আবদু াহ আল মামুন বলেলন, 
‘আuটেসািস র্ংেয়র কারেণ তা েবেড়েছ; তার পরo আমরা শতভাগ ক  সেরজিমন পিরদশ র্েন যাi।’ eক হাজার ৯31 
েকািট টাকা েয় জগ াথ িবশব্িব ালেয়র নতুন কয্া াস াপন, ভূিম aিধ হণ o u য়ন ক িট গত বছর 2 aে াবর 
eকেনক সভায় aনুেমাদন পায়। িক  ei ক o eখন পয র্  েকu পিরদশ র্েন েযেত পােরিন বেল জানান আieমiিডর 
ei পিরচালক। রূপপুর পারমাণু কে  eকটা বািলেশর দাম পাঁচ হাজার ৯68 টাকা আর েসটা তুলেত 871 টাকা খরচ 
েদখােনার খবর পি কায় কােশর পরi েকবল আieমiিডর সিচব আবুল মনসুর েমা. ফয়জু াহ ছুেট যান েসখােন। তার 
আেগ oi ক  পিরদশ র্েন যাoয়ার সময় হয়িন কােরা। আieমiিড সিচব আবুল মনসুর েমাহা দ ফয়জু াহ aব  
আuটেসািস র্ং প িতেক iিতবাচকi েদখেছন। তাঁর মেত, তৃতীয় েকােনা িত ােনর মা েম ক  পিরদশ র্ন করােল নতুন 
িকছু uেঠ আেস, েযটা আieমiিডর eকজন কম র্কত র্ার িতেবদেন uেঠ না-o আসেত পাের। তেব ভােলা িত ান েয 
আuটেসািস র্ংেয় আসেছ না তা সব্ীকার কের আieমiিড সিচব বেলন, ‘আমরা েচ া করিছ ভােলা িকছু িত ানেক 
আনেত।’ ঘের বেস নকল, দায়সারা িতেবদন : 3127 সােল রাজবাড়ীর কালুখালী েথেক েগাপালগ  পয র্  নতুন েরলপথ 
িনম র্াণ কে  পরামশ র্ক রিফকুল আলম েযসব ত  বহার কেরিছেলন, পেরর বছর পাবনার ঈশব্রদী েথেক পাবনা হেয় 
ঢালারচর পয র্  নতুন েরললাiন িনম র্াণ কে  হুবহু eকi ত  িদেয়েছন িতিন। নকল িতেবদন ধের েফেল আieমiিড। 
আieমiিড েথেক স  িবদায়ী মহাপিরচালক ড. মিসuর রহমান কােলর ক েক গত আগে  বেলন, ‘ত  েকন নকল 
কেরেছ, েসিট আমরা জানেত েচেয়িছ; িক  পরামশ র্ক রিফকুল আলম েকােনা সদু র িদেত পােরনিন।’ তারপর কী হেলা? 
6৯ েকািট টাকা েয় রাজশাহীর তালাiমারী চতব্ের ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর নােম eকিট য়ার িনম র্াণ ক  গত 
বছর জানুয়ািরেত eকেনক সভায় aনুেমাদন পায়। ছয় মাস পর ক িটর a গিত েদখেত আieমiিডর uপপিরচালক 
মিশuর রহমােনর পিরদশ র্েন যাoয়ার কথা। সেরজিমন পিরদশ র্ন করা হেয়েছ দািব কের িতিন িতেবদেন শুধু uে খ 
কেরন, ‘iেতামে  ছয় মাস েপিরেয়েছ; কে র a গিত মা  1.95 শতাংশ। কে র uে  বা বায়েন েকােনা কাজi 
শুরু হয়িন।’ িক  েকন শুরু হয়িন eবং েকাথায় সম া িতেবদেন তার িকছুi uে খ কেরনিন িতিন। 

আieমiিডর িতেবদেনর সূ  ধের ক িটর েখাজঁখবর িনেত িগেয় জানা েগল, পিরেবশ aিধদ র ei কে র aব ান 
ছাড়প  িদেত টালবাহানা কেরেছ। পরামশ র্েকর কাছ েথেক নকশা েপেতo েদির হেয়েছ। েস কারেণ কে র a গিত 
থ। আieমiিডর িতেবদেন eসব িকছুi uে খ েনi। জানেত চাiেল মিশuর রহমান গতকাল ম লবার বেলন, ‘আিম 

eভােব আপনােক েকােনা ত  েদব না। আমােদর েফাকাল পেয়  আেছ, েসখােন েযাগােযাগ করুন aথবা ত  aিধকার 
আiন aনুসরণ করুন।’ আuটেসািস র্ং িনেয় আieমiিডর কম র্কত র্ারা কতটা  তার কেয়কিট uদাহরণ িমেলেছ 
aনুস ােন। গত জুন মােস সারা েদেশ কৃিষশুমািরর কাজ েদখেত আieমiিডর পিরচালক েমাশারফ েহােসন মা  eকিট 
েজলায় eকবার পিরদশ র্েন েগেছন। বত র্মান সরকােরর থম েময়ােদ িসিট করেপােরশেনর বাiের 398 জন সংসদ 
সদে র জ  তাঁেদর িনজ িনজ eলাকার রা াঘাট িনম র্ােণ চার হাজার 7৯2 েকািট টাকা বরা  েদoয়া হয়। e ক  
সেরজিমন েদখেত আieমiিডর কম র্কত র্া পিরমল চ  বসু মা  দুিট েজলা রাজশাহী o নােটাের পিরদশ র্ন কেরন। 
ঘুেরিফের কেয়কিট : aনুস ােন েদখা েগেছ, 3121 সাল েথেক ঘুেরিফের কেয়কিট িত ান পরামশ র্েকর কাজ পাে । 
িরসাচ র্ iভয্ালুেয়শন aয্ােসািসেয়শন ফর েডেভলপেম  িলিমেটড (িরড) নােমর eকিট িত ান কেয়ক বছর ধের িবিভ  
কে  কাজ পাে । আieমiিডর মূ ায়ন শাখা েথেক িরড িত ানিট কাজ েপেয়েছ। মূ ায়ন শাখার মহাপিরচালক 

িছেলন সুিফয়া আিতয়া জাকািরয়া। গত বছর 25 েসে মব্র িতিন িপআরeেল যান। eসe কনসালটয্া  i ার াশনাল, 
eনমাস াiেভট িলিমেটড o িপeমআiিড নােমর িতনিট পরামশ র্ক িত ান কেয়ক বছর ধের কে র কাজ পাে  
আieমiিডর ানীয় সরকার o প ী u য়ন শাখা েথেক। 



আieমiিডর সােবক সিচব হািবব u াহ মজুমদার কােলর ক েক বেলন, িবশব্িব ালেয়র িশ েকর কাগজপ  বহার 
কেরi eকজন আieমiিডেত পরামশ র্েকর কাজ েপেয় থােক। েসখােন ভােলা মােনর েকােনা পরামশ র্ক িত ান আেস না। 
েস কারেণ ভােলা মােনর কাজo হয় না। সরকােরর u য়ন ক  মূ ায়েনর জ  বাংলােদশ u য়ন গেবষণা িত ানেক 
(িবআiিডeস) কােজ লাগােনার পরামশ র্ িদেয়েছন কেয়কজন কম র্কত র্া। মি পিরষদ িবভােগর সােবক সিচব আলী iমাম 
মজুমদার গত 2৯ েসে মব্র রােত কােলর ক েক বেলন, আieমiিডর দািয়তব্i হেলা ক  মূ ায়ন করা। তারা যিদ 
আuটেসািস র্ং কেরo থােক, তাহেল তােদর eত িমিটং-িসিটংেয়র দরকার েতা পেড় না। আuটেসািস র্ংেয়র নাম  কের তারা 
েযসব ƣবঠক কের eবং েসখান েথেক স ানী েনয়; eটা তারা করেত পাের না। কারণ  কম র্কত র্ারা েতা সরকােরর কাছ 
েথেক েবতন পানi। তাহেল আuটেসািস র্ংেয় ƣবঠক েদিখেয় েকন বাড়িত টাকা েনoয়া? আলী iমাম মজুমদার মেন কেরন, 
সুশাসেনর aভােবi eমনটা হে । শাসন ব ার শৃ লার aভােব কম র্কত র্ারা িনেজর েবতন-ভাতার বাiেরo বাড়িত টাকা 
েনন। eটা aৈনিতক চচ র্া।আলী iমাম মজুমদার আেরা বেলন, আieমiিড যিদ আuটেসািস র্ংেয়র মা েমi ক  মূ ায়ন 
কের থােক, তাহেল তােদর কাজ কী রiল? তােদর েতা জনবল আেছ। যিদ তােদর আuটেসািস র্ংেয়র মা েমi ক  
মূ ায়ন করেত হয়, তাহেল তােদর েয জনবল আেছ, েসটা েরেখ লাভ কী? ে েট েদoয়াi ভােলা। আieমiিডর ei 
আuটেসািস র্ংেক eকিট খারাপ বণতা বেল ম  কেরন মি পিরষদ িবভােগর সােবক ei সিচব। 

 


