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ািধকােরর বাইের ী স ােনর জ  ব বহার করেছন ম ণালয় ও মাঠ শাসেনর অিতির
িট দািম গািড় * ঋণ িবধায় গািড় িকনেলও াপেনর শত ল ন কের তেুল িনে ন

র ণােব ণ ভাতার পেুরাটাই * এিট অব ই মতার অপব বহার, যা নীিতর পযােয় পেড়
-িটআইিব’র িনবাহী পিরচালক

কাশ : ২২ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িনেজেক সৎ দািব করেলও ভূিম সিচব মাকছু র রহমান পাটওয়ারী সরকাির গািড় অপব বহাের রকড সিৃ
কেরেছন। ািধকােরর বাইের িতিন পিরবােরর জ  ব বহার করেছন ম ণালেয়র ম ীর জ  বরা কৃত
পােজেরা গািড় এবং টা াইল জানাল সেটলেম ট অিফসােরর জ  কনা াইেভট কার।

ধু  তা-ই  নয়,  সরকােরর ঋণ িবধায় ৩০ লাখ টাকা িনেয় াইেভট কার িকনেলও িতিন জন শাসন
ম ণালেয়র াপন ল ন কের িতমােস গািড় র ণােব ণ ভাতা বাবদ তুেল িনে ন পুেরা ৫০ হাজার
টাকা, যা িতিন পােরন না।

এ িবষেয় জানেত চাইেল ভূিম সিচব মাকছু র রহমান পাটওয়ারী রাববার যগুা রেক বেলন, ‘এ ধরেনর
অিভেযােগ শাসেনর ক অিভযু  নয়? অ স ান করেল বিশর ভাগ সিচেবর িব ে  এমন তথ  পােবন।
তেব যেহতু িবষয়িট সামেন এেনেছন, তাই এখন থেক ািধকােরর বাইের কােনা গািড় ব বহার করব

  যগুা র িরেপাট
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না।’

অপর এক ে র জবােব িতিন বেলন, ‘ যেহতু সরকােরর ঋণ িবধায় গািড় িকেনিছ এবং সিচব িহেসেব
আমার পেদর িবপরীেত বরা কৃত ম ণালেয়র গািড় ব বহার করিছ, সেহতু ঋেণ কনা গািড়র পুেরা ভাতা
তুলেত পারব না। এিটও সত । তেব দখুন, এ িবষয়িটও ৯০ শতাংেশর বিশ কমকতা মানেছন না।’

এ সময় সিচব মাকছু র রহমান দািব কেরন, িতিন যাগ দয়ার পর ভূিম ম ণালেয় অিনয়ম, নীিত ও
তদিবর বািণজ  এেকবাের ব  হেয় গেছ। িতিন এ পয  ২৩িট জলা সফর কেরেছন, রাতিদন কাজ কের
ম ণালেয়র অেনক উ িত কেরেছন।

িক  ব  সবা াথীর অিভেযাগ রেয়েছ,  ভূিম  সিচেবর িস া হীনতায়  জন ােথর ফাইল িনেয় সাধারণ
মা ষেক মােসর পর মাস ম ণালেয়র বারা ায় ঘরুেত হয়। শতভাগ আইন ও িবিধিবধােনর মেধ  থাকা
ফাইলও সহেজ িন ি  হয় না। সিচেবর অেহতুক কায়াির য ণায় সবা াথীরা অিত ।

য ফাইল ৩ িদেন িন ি  হওয়ার কথা, তা ৩ মােসও আেলার মখু দেখ না। এছাড়া সিচেবর ঘন ঘন
জলা সফেরর কারেণ ফাইল িন ি  জট আরও বহাল হেয় পেড়েছ। এমন অিভেযােগর িবষেয় সিচেবর

দিৃ  আকষণ করা হেল মাকছু র রহমান বেলন, ‘এ ধরেনর অিভেযােগর কােনা িভি  নই। আিম সততা,
তা ও িনরেপ তার সে  কাজ করিছ।’

সিচেবর গািড় সমাচার : ভূিম ম ণালেয়র শাসিনক কাজ ও মাঠ শাসেন সফেরর জ  গিত থেক
কনা িট দািম পােজেরা গািড় সংরি ত আেছ। যার একিট ব বহার কেরন সিচব এবং অপরিট ম ী।

ম ণালেয় সিচেবর দািয়ে  িযিন থােকন, িতিন ব বহার কেরন ঢাকা মে া-ঘ ১৫-০৮৬৮নং পােজেরা।
যথারীিত বতমান সিচব মাকছু র রহমান  থেকই এ গািড়িট ব বহার কের আসেছন। িক  এর বাইের
সিচব তার পিরবার বা ী-স ানেদর জ  আরও িট গািড় অিতির  ব বহার করেছন।

যার একিট হল ম ণালেয়র ম ীর জ  বরা কৃত পােজেরা গািড়। যার ন র ঢাকা মে া-ঘ ১৫-৬৯৪৮।
বতমান সরকােরর ি তীয় ময়ােদর সােবক ভূিমম ী শাম র রহমান শরীফ ব বহার করেতন এই গািড়।
িক  বতমান ভূিমম ী সাইফু ামান চৗধরুী জােবদ ম ণালেয়র গািড় না িনেয় ব ি গত র  রাভার গািড়
ব বহার কেরন।

সে ে  এই গািড়িট ম ণালেয়র শাসিনক কাজ ছাড়া অ  কারও ব বহার করার েযাগ না থাকেলও
সিচব মাকছু র রহমান পিরবােরর ব ি গত কােজ িতিদন ব বহার কের আসেছন। সূ মেত,  গািড়িট
ঢাকার  মেধ  ব ব ত  হওয়া  ছাড়াও  সিচেবর  এক  স ানেক  িশ া িত ান  থেক আনা- নয়ার  জ
রাজধানীর বাইের সাভাের জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয় ায় যাতায়াত কের থােক। গািড়িটর চালক মা.
জাহা ীর হােসন। িতিন ভূিম আিপল বােডর চালক। এই গািড়র ধু ালািন তেলর পছেন ম ণালেয়র

িতমােস ব য় হয় কমপে  ২৫ হাজার টাকা।

এছাড়া  টা াইল জানাল সেটলেম ট অিফসােরর ( জডএসও) জ  কনা  একিট দািম  াইেভট কার
(ঢাকা  মে া-গ ৩৩-৯২৪৪)  ব বহার করা  হয়  সিচেবর পিরবােরর জ ।  টা াইেল  জডএসও পদিট
দীঘিদন থেক শূ  রেয়েছ। ময়মনিসংেহর জডএসও কাম ামান িময়া টা াইেলর অিতির  দািয়
পালন কেরন। িক  স ণূ িবিধবিহভূতভােব গািড়িট ভূিম রকড ও জিরপ অিধদফতর ঢাকায় এেন সিচেবর
পািরবািরক কােজ ব বহােরর েযাগ কের িদেয়েছ।

এই  গািড়র চালেকর নাম  হাসান।  িতিন  উ য়ন  কে র  গািড়চালক।  সূ মেত,  এই  গািড়র পছেন
িতমােস ালািন ব য় কমপে  ১৫ হাজার টাকা। তেব ালািন তল, চালেকর বতনভাতা ও গািড়র

সািবক র ণােব ণ বাবদ সিচেবর পিরবােরর জ  ব ব ত অিতির  এই িট গািড়র পছেন সরকােরর
িতমােস ব য় হে  ল ািধক টাকা।

এখােনই শষ নয়, ভূিম সিচব সরকাির ঋণ িবধায় অেনক আেগ ৩০ লাখ টাকা িদেয় ি িমও াইেভট
কার িকেনেছন। িক  গািড়িট তমন একটা ব বহার করা হয় না। বিশর ভাগ সময় রমনা এলাকায় সিচব
কায়াটােরর গ ােরেজ কাভার িদেয় ঢাকা থােক। ব াটাির সচল রাখার জ  মােঝমেধ  চালােনা হয়।

গািড় নগদায়ন নীিতমালা অ যায়ী উপসিচব থেক তদূ  পযােয়র যসব কমকতা এই গািড় িবধা হণ
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কেরেছন, তােদরেক বতেনর সে  িতমােস গািড় র ণােব ণ বাবদ অিতির  ৫০ হাজার টাকা দয়া
হয়। িক  জন শাসন ম ণালেয়র পিরবহন অিধশাখা থেক ২০১৭ সােলর ২৮ সে র জাির করা এক

াপেন বলা হেয়েছ, ািধকার া  যসব কমকতার সাব িণক গািড় ব বহােরর িবধা রেয়েছ, তারা ঋণ
িবধায় গািড় িকেন থাকেল তােদরেক ৫০ হাজার টাকার পিরবেত ২৫ হাজার টাকা দয়া হেব।

িক  ভূিম সিচব এই তথ  গাপন কের িতমােস বতেনর সে  ৫০ হাজার টাকা তেুল িনে ন। ভূিম
ম ণালেয়র িহসাবর ণ কমকতাও এর দায় এড়ােত পারেবন না। এ িবষেয় জানেত চাইেল িটআইিব’র
িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান সামবার যগুা রেক বেলন, এিট অব ই মতার অপব বহার,
যা নীিতর পযােয় পেড়।

কােনা কমকতা ািধকােরর বাইের সরকাির গািড় ব বহার করেত পােরন না। শাসেনর সিচব পদমযাদার
কমকতার ে  এমন অিভেযাগ এেল িনেচর কমকতােদর িব ে  একই অিভেযােগ শাি  িনি ত করা
কিঠন হেব। িবষয়িট অব ই তদে র দািব রােখ। ত াশা করব, কতৃপ  তদ  কের অিভেযােগর সত তা
পেল ব ব া নেব।

নাম কােশ অিন কু ভূিম ম ণালেয়র কেয়কজন কমকতা াভ কাশ কের যগুা রেক বেলন, কােনা
কমকতা এভােব তথ  গাপন কের বাড়িত িবধা িনেত পােরন না। এিট অথ আ সাৎ পযােয়র অপরাধ
বেল গণ  হেব। নীিত বলেলও ভুল বলা হেব না। তারা বেলন, একজন সিচব িহেসেব িতিন তা এিট
করেতই পােরন না। কননা এিট তা জানা সত ।

ভুল এক মাস হেত পাের, িতমােস হেত পাের না। আইেনর পিরভাষায় অিতির  নয়া অথ ফরতেযাগ
এবং এিট অসদাচরণ। অপরিদেক সিচব িহেসেব িতিন অিতির  য িট গািড় এতিদন ব বহার কের
এেসেছন,  এিট  তা  আরও  তর  অপরাধ।  তারা  বেলন,  সিচব  যখােন  িতিনয়ত  আমােদর
নীিত-আদেশর কথা বলেছন, আইন ও িবিধিবধান মেন চলার িনেদশনা িদে ন, সখােন িতিন িনেজই
আইন মানেছন না।

এিট সততার আড়ােল িভ  চহারার বিহঃ কাশ। তারা ত াশা কেরন,  িন য়ই এ িবষেয় জন শাসন
ম ণালয় ও নীিত দমন কিমশন যথাযথ ব ব া হণ করেব। কননা আইেনর েয়াগ সবার জ  সমান
হওয়া উিচত।

স ত, ভিূম সিচব মাকছু র রহমান পাটওয়ারী ভার া  সিচব িহেসেব ভিূম ম ণালেয় যাগ দন ২০১৮
সােলর ৩০ অে াবর। সিচব িহেসেব পেদা িত পান ২৬ ম।

যু  সিচব থেক তদূ  পদমযাদার কমকতারা  ২০১১ সাল থেক গািড় কনার ঋণ িবধা পাে ন।
পরবতী সমেয় উপসিচব পদমযাদার কমকতােদরও এ িবধার আওতায় আনা হয়। এখন পয  ৩ হাজার
৭১৯ জন কমকতা ঋণ িবধায় গািড় িকেনেছন। এিট স ণূ দমু  ঋণ। বরং িনিদ  হাের অবচয় বাদ
িদেয় একজন কমকতােক শষ পয  ঋণ পিরেশাধ করেত হেব ১০ থেক ১২ লাখ টাকা।

সততার আড়ােল িভন চহারা: ভূিম সিচেবর গািড় অপব বহার চরেম https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/234894/সততার-আড়া...
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