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pািধকােরর বাiের  aিতিরk গািড় বয্বহার o জনpশাসন  মntণালেয়র pjাপন ল ন  কের  যানবাহন
রkণােবkণ ভাতার পুেরাটা তুেল েনয়ায় pশাসনজেুড় িনnার ঝড় বiেছ।
কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  aেনেক  ম লবার  সরাসির  o  মেুঠােফােন  যুগাnরেক  জািনেয়েছন,  ভূিম  সিচব
মাকছুদরু  রহমান  পােটায়ারীর  e  ঘটনা  pশাসেনর  ভাবমিূতর্  kু  কেরেছ।  তারা  বেলন,  েযেহতু
তথয্pমাণসহ ৈদিনক যুগাnর o যমনুা িটিভ জনসm ুেখ pকাশ কেরেছ েসেহতু িবষয়িট aবশয্i তদেnর
দািব রােখ। িন য় সংি  কতৃর্ পk িবভাগীয় বয্বsা েনয়াসহ িশগিগর pেয়াজনীয় পদেkপ েনেব।
eছাড়া ভূিম সিচেবর মেতা pশাসনজেুড় গািড় বয্বহার o যানবাহেনর ভাতা gহেণর েkেt eভােব আরo
যারা kমতার aপবয্বহার করেছন তােদর pেতয্েকর িবষেয় বয্বsা েনয়া eখন সমেয়র দািব। েকননা
েদেশ  বতর্ মােন  aনয্ায়-দনুর্ীিতর  িব েd  pধানমntীর  িনেদর্ েশ  িd  aিভযান  চলেছ।  ফেল  scতা  o
িনরেপkতার pে  pশাসনo ei aিভযােনর বাiের থাকার কথা নয়।

  যুগাnর িরেপাটর্
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তারা মেন কেরন, দনুর্ীিতিবেরাধী ei িবেশষ aিভযােনর মেধয্ eখনo যারা aিনয়ম, দনুর্ীিত o kমতা
aপবয্বহােরর সাহস েদখােcন pকারাnের তারা pধানমntীর িনেদর্শনােক চয্ােল  করেছন।
তাi তথয্pমাণ সােপেk ei ে িণর কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর িব েd শk বয্বsা েনয়া খুবi জ ির।
pস ত,  ‘সততার  আড়ােল  িভn  েচহারা- ভূিম  সিচেবর  গািড়  aপবয্বহার  চরেম’ িশেরানােম  ম লবার
যুগাnের িরেপাটর্  pকািশত হয়। িরেপাটর্ িট িনেয় সাধারণ মানুষ ছাড়াo সকাল েথেক pশাসনজেুড় ‘টক aব
দয্ িরেপােটর্ ’ পিরণত হয়।
যেথ  তথয্pমাণ থাকায় eবং েখাদ ভূিম সিচব মাকছুদরু রহমান পােটায়ারী aকপেট aিভেযাগ sীকার
কের েনয়ায় িরেপাটর্ িট সমেয়াপেযাগী িবেশষ aনুসnানী pিতেবদন িহেসেব সবর্সাধারেণর কােছ pশংিসত
হেয়েছ।
সকাল েথেক যুগাnেরর িবিভn পযর্ােয় aেনেক েফান কের e ধরেনর িরেপােটর্ র জনয্ ধনয্বাদ জানান।
েখাদ ভূিম মntণালেয়র েবশ কেয়কজন কমর্কতর্ া-কমর্চারীo পিরচয় েগাপন রাখার শেতর্  যুগাnরেক বেলন,
‘আমরা eতিদন সিচেবর dারা নানাভােব হয়রািনর িশকার হেয়িছ। িকn ভেয় মখু খুলেত পােরিন। ব
aিফসার মুখ বেুজ সিচেবর ধমক সহয্ কের আসেছন। aেনেক েscায় বদিল হেয় েগেছন। িকn ধেমর্র কল
বাতােস নেড়। িবলেm হেলo সিচেবর গািড় aপবয্বহােরর িরেপাটর্  pকািশত হoয়ায় জনসmুেখ তার pকৃত
s প uেnািচত হেয়েছ।’
তারা বেলন, ‘ ধু গািড় aপবয্বহার নয়, aনসুnান aবয্াহত রাখেল আরo aেনক কােলা িবড়াল পাoয়া
যােব।  তেব  ei  ঘটনার  তারা  pিতকার  েদখেত  চান।’  তারা  মেন  কেরন,  ‘eকজন  সাধারণ  কমর্কতর্ া-
কমর্চারী e ধরেনর aিনয়ম করেল িবভাগীয়ভােব েয পdিত aনুসরণ করা হেতা, িন য় সিচেবর েkেto
েসিট হেব।’
সিচবালেয় কমর্রত aিতিরk সিচব পদমযর্াদার eকজন কমর্কতর্ া নাম pকাশ না করার শেতর্  যুগাnরেক
বেলন,  সরকাির  কমর্চারী  আচরণ  িবিধমালা-1979  aনুযায়ী  ভূিম  সিচেবর  িব েd  utািপত  pমািণত
aিভেযাগিট সরাসির িমস কnাk বা aসদাচরণ। যার শািs িতরsার েথেক  কের eেকবাের িডসিমস
বা চাকিরচুয্িত পযর্n িবধান রেয়েছ।
তদেnর পর aিভেযাগ গঠন বা চাজর্ িশট েদয়া হেল িবভাগীয় মামলায় aপরােধর ধরন aনযুায়ী ঊ র্তন
কমর্কতর্ া িলিখত জবাব পযর্ােলাচনা কের o েমৗিখক নািন িনেয় শািsর পিরমাণ িনধর্ারণ করেবন।
িকn সিচব পদমযর্াদার কমর্কতর্ া হoয়ার কারেণ তার িব েd সংি  কতৃর্ পk যিদ েকােনা বয্বsা না েনয়,
তেব  িবষয়িট  ভিবষয্েতর  জনয্  খারাপ  নিজর  হেয়  থাকেব।  eছাড়া  েযেহতু  িবষয়িট  গণমাধয্েম
তথয্pমাণসহ pকািশত হেয়েছ েসেkেt sজনpীিত বা kমতার pভাববলেয়র কারেণ eখন েকu বয্বsা না
িনেলo ভিবষয্েত েয েকােনা সময় uভয়পেkর িব েd pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়ার সুেযাগ েথেক যােব।
দনুর্ীিত  দমন  কিমশেনর  (দদুক)  পিরচালক  ফজললু  হক  যুগাnরেক  বেলন,  ‘ভূিম  সিচেবর  গািড়
aপবয্বহােরর  িবষয়িট  িবভাগীয়ভােব  েদখেত  হেব।  কারা  িকভােব  eসব  গািড়র  jালািনসহ  aনয্ানয্
খরেচর েজাগান িদেয়েছ েসিটo pাথিমকভােব িবভাগীয় তদেnর িবষয়।’  
uেlখয্, ভূিম সিচব মাকছুদরু রহমান পােটায়ারী দীঘর্িদন েথেক pািধকােরর বাiের তার পিরবােরর জনয্
মntণালেয়র মntীর নােম বরাdকৃত পােজেরা গািড় o টা াiল েজানাল েসেলটেমn aিফসােরর জনয্ েকনা
pাiেভট কার বয্বহার কের আসেছন।
eছাড়া সরকােরর ঋণ সুিবধায় 30 লাখ টাকা িনেয় pাiেভট কার িকনেলo িতিন জনpশাসন মntণালেয়র
pjাপন ল ন কের pিত মােস গািড় রkণােবkণ ভাতা বাবদ তুেল িনেcন পুেরা 50 হাজার টাকা, যা
িতিন পােরন না। তার েনয়ার কথা 25 হাজার টাকা।
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
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