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িভnভােব  িd  aিভযান   হেc  জনpশাসেন।
শীষর্পযর্ােয়র  কমর্কতর্ া  েথেক   কের  মাঠ  pশাসন
পযর্n  ei  aিভযান  চলেব।  eর  pাথিমক  কাযর্kম
িহেসেব জনpশাসন মntণালেয়র pিতমntী েমা. ফরহাদ
েহােসন eবং সিচব েমা. ফেয়জ আহেমদ aিত েগাপেন
pিত রােত কমর্কতর্ া o কমর্চারীর তািলকা যাচাiবাছাi
করেছন।  যারা  eখন  িবিভn  tপূণর্  পেদ  কমর্রত,
আেগ  তােদর  িবষেয়  aনুসnান  কের  তািলকা  চূড়াn
করা হেব। তািলকা চূড়াn করার েkেt সততা, দkতা

o েযাগয্তােক pাধানয্ েদoয়া হেc। গতকাল বুধবার জনpশাসন pিতমntী েমা. ফরহাদ েহােসন e খবেরর
সতয্তা িনি ত কের বেলন, pধানমntীর িনেদর্শনা aনযুায়ী pশাসন েথেক aসt, aেযাগয্, aদk eমনিক
aিতদলবাজেদর িবষেয় pশাসিনক আiনানুগ িসdাn জাির করা হেব। pশাসেনর েকােনা sের সততা িনেয়
                p  রেয়েছ eমন েকu থাকেত পারেবন না। eিট িনি ত কেরi দনুর্ীিতমkু pশাসন গেড়
সুশাসন কােয়ম করা হেব। সুশাসন ছাড়া কািkত জনেসবা িনি ত করা সmব নয়। িতিন বেলন, eকজন
eকজন  কের  কমর্কতর্ া-কমর্চারীর  বয্িkগত  তথয্  িবে ষণ  করা,  তার  আচরণ,  কমর্েkেt  gহণেযাগয্তা,
সততা-দkতা মলূয্ায়ন করা হেc। eসব কাযর্kম েশষ হেল বয্বsা েনoয়া  হেব। িতিন বেলন, eখেনা
েকu aনয্ায় করেল বা aসততা pমািণত হেল বয্বsা েনoয়া হেc। আিথর্কভােব সেnহভাজন হেলo তােক
kমা করা হেব না। েক কার আtীয়, েকান a েল জn, ছাtজীবেন েকান িব িবদয্ালেয় েক পেড়েছন—
eসব েকােনা িকছুi িবেবচনায় sান পােব না। যত uঁচুেতi তার aবsান েহাক না েকন, aসt বয্িkর
aবsান pশাসেন হেব না। eিট সরকােরর জনয্ চয্েল , eেত িবজয়ী হoয়ার েকােনা িবকl েনi।
pিতমntী  েমা. ফরহাদ েহােসন  আেরা  বেলন, েktিবেশেষ sানীয় িকছু  জনpিতিনিধ  আেছন, যারা  িকছু
কমর্কতর্ ােক সততার িবপরীেত কাজ করেত বাধয্ করেছন। eসব কমর্কতর্ ার আচরণ িনেয়o p  আেছ।
dততম সমেয়র মেধয্ eসব িবষেয় িসdাn হেব। 9 মাস সময় েদoয়া হেয়েছ, আর সহয্ করা হেব না।
জনpশাসন  সিচব  ফেয়জ  আহেমদ  িd  aিভযান   হেত  যােc—e  কথা  sীকার  কের  বেলন,  সব
কমর্কতর্ া-কমর্চারীর বয্িkগত o পািরবািরক জীবনযাপন সmিকর্ ত তথয্ সংgহ করা হেc। pিতিদনi তথয্
িবে ষণ করা হেc। সিচব েথেক  কের মাঠ pশাসেনর সব পেদর িনেয়াগ, পেদাnিতর েkেt সততােক
pথম tপূণর্ েযাগয্তা িহেসেব িবেবচনা করা হেব। eক pে র জবােব িতিন বেলন, সততার aভাব আেছ
eমন েকu যিদ iিতমেধয্ tপূণর্ েকােনা পেদ িনেয়ািজত থােকন, েসিটo িবেবচনায় েনoয়া হেc। েমাট
কথা, সততা িনেয় p  আেছ eমন কাuেক pশাসেন রাখা হেব না।
pস ত, সবর্েশষ েজলা pশাসক সেmলেন pধানমntী েশখ হািসনা তার ভাষেণ s  জানান, েবতন-ভাতা
গািড়-বািড়র সুেযাগ-সুিবধা বিৃdর পর েকu দনুর্ীিত করেল বরদাশত করা হেব না।

  শয্ামল সরকার
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

সংি  eকািধক  সূt  িনি ত  কেরেছ,  বতর্ মােন  সিচবালেয়  কমর্রত  aেনক  কমর্কতর্ ার  সততা  িনেয়  p
আেছ। eেদর মেধয্ সহকারী সিচব েথেক সিচব পযর্n কমর্কতর্ া রেয়েছন। aেনক িdতীয়, তৃতীয় o চতুথর্
ে িণর কমর্কতর্ ার সততাo p াতীত নয়। eরকম aেনক কমর্কতর্ ােক iিতমেধয্ িচিhত করা হেয়েছ, যােদর
িশিগগরi sপদ েথেক aপসারণ করা হেত পাের।
িকছু eমিপর বাধা বা aৈনিতক তদিবের মাঠ pশাসেনর িকছু কমর্কতর্ ার িব েd বয্বsা েনoয়া যােc না
uেlখ কের জনpশাসন pিতমntী েমা. ফরহাদ বেলন, িবষয়িট pধানমntীর েগাচের আেছ। dতi বয্বsা
েনoয়া  হেব।
সূt  জানায়,  সেnহভাজন  কমর্কতর্ ােক  sপদ  েথেক  aপসারণ,  পেদাnিত  বn,  েktিবেশেষ  বাধয্তামলূক
aপসারণসহ কাযর্kম েথেক িবরত রাখা, পদায়ন না করার মেতা িসdাn েনoয়া হেয়েছ।
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