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ানীয়  সরকােরর  পূণ  সং া  পৗরসভা েলার  কমকতা-কমচারীেদর  বতেনর  জ  ানীয়  সরকার
ম ণালয় থেক ২৫ কািট টাকা বরা  করা হেয়েছ। স িত এ বরাে র থম িকি র সােড় ছয় কািট টাকা
পৗরসভা েলােত পাঠােনা হেয়েছ। স িত ানীয় সরকার ম ণালেয়র পৗর-২ শাখা থেক এ বরাে র িচিঠ
পৗরসভা েলােত  পাঠােনা  হেয়েছ।  িনয়ম  অ যায়ী  িনেজেদর  আেয়  চলার  কথা  পৗরসভা েলার।  িক

িনয়মবিহভূতভােব লাকবল িনেয়াগ, রাজ  আয় বৃি  না হওয়াসহ নানা কারেণ বতন-ভাতা ব  িছল দেশর
৩২৮িট পৗরসভার কমচারীেদর।

এিদেক বতন বরা  িবষেয় পৗর-২ শাখার উপসিচব ফারজানা  মা ান া িরত ওই পে  থম িণর
পৗরসভার জ  ই লাখ পাচঁ হাজার টাকা, ি তীয় িণর জ  এক লাখ ৮০ হাজার ও তৃতীয় িণর জ

এক লাখ  ৫০  হাজার  টাকা  কের  বরা  দওয়ার  কথা  উে খ  হেয়েছ।  এেত  বলা  হেয়েছ,  এ  বরা
কমচারীেদর বতন-ভাতা ছাড়া অ  কােনা কােজ ব বহার করা যােব না।

এিদেক সূ  জানায়, অভ রীণ আয় বাড়ােনার উেদ াগ নই দেশর পৗরসভা েলােত। উে া চালু আেছ
ঢালাও কর মও েফর সং িৃত। দেশর শতকরা ৭৬ ভাগ পৗরসভায় কমকতা-কমচারীর বতন বািক আেছ
ই মাস থেক ৩৪ মােসর। বেকয়া বতন পিরেশাধ এবং চাকির রাজ  খােত অ ভুি র দািবেত গত মাচ

মােস আে ালেন নােমন পৗর কমকতা-কমচারীরা।

জানা  গেছ,  দেশর  ৩২৮িট  পৗরসভার  ৩২  হাজার  কমকতা-কমচারীর  বতন  পিরেশাধ  করেত  বছের
েয়াজন শত কািট টাকা। এ অেথর মা  ০.৪৫ শতাংশ দয় সরকার, বািক অংশ পিরেশাধ করার কথা

পৗরসভার  িনজ  আয়  থেক।  িক  িনজ  আয়  বাড়ােনার  কােনা  উেদ াগ  নই  পৗরসভায়  িনবািচত
জন িতিনিধেদর।

পৗরসভা  সািভস অ ােসািসেয়শন  সূে  জানা  যায়,  শতকরা  ৭৬  ভাগ  পৗরসভাই  কমকতা-কমচারীেদর
িনয়িমত বতন িদেত পারেছ না। পৗর কমকতা-কমচারীেদর বতন বেকয়া পেড়েছ ৫১৬ কািট টাকা। এ
ছাড়া  গত এক বছর সমেয়র মেধ  পৗরসভার য ৭৬৯  জন কমকতা-কমচারী  অবসের  গেছন,  তােঁদর
অবসরকালীন অথ পিরেশাধ করেত েয়াজন ১২৫ কািট টাকা। দেশর একিট পৗরসভাও এ অবসরকালীন
অথ পিরেশাধ করেত পারেছ না অেথর অভােব।

সংি রা  বলেছন,  সরকােরর  এ  বরা  পযা  না  হেলও  পৗরসভার  কমচারীেদর  িকছটুা  বতন-ভাতা
পিরেশাধ  করা  যােব। তেব আগামীেত  িনেজেদর িনভরতা  অজন করেত হেব।  স জ  সবার মানও
বাড়ােত হেব। কারণ নাগিরকরা সবা না পেল রাজ ও সভােব িদেত চাইেব না।
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ানীয়  সরকার িবেশষ রা  মেন  কেরন,  রাজৈনিতক িবেবচনায়  পৗরসভা  হওয়ার অেযাগ  ও প াৎপদ
এলাকােক পৗরসভা করা, জন িতিনিধেদর স া জনি য়তার আশায় ঢালাও কর মও ফ করা এবং ট ডার
ও ইজারা  গাপেন িনজ  লাকেদর িদেয় দওয়ার কারেণই পৗরসভা েলার এমন আিথক সংকট। তারঁা
বেলন, ায় ে  ট ডার ও ইজারা থেক া  আয় পৗরসভার তহিবেলর বদেল ময়র ও কাউি লরেদর
পেকেট জমা হয়।

তােঁদর মেত, আইনেক পাশ কািটেয় যসব জনপদেক পৗরসভা করা হেয়েছ, সসব ইউিনয়ন পিরষদ থাকাই
ভােলা িছল। পৗরসভা েলার আয়-ব েয়র খাত পযােলাচনা কের দখা যায়, ৮৫িট পৗরসভার বািষক আয়
৩৫ লাখ টাকার িনেচ। অথচ এসব পৗরসভার কমকতা-কমচারীেদর বািষক বতেনর পিরমাণ ওই আেয়র
দড় ণ থেক িতন ণ পয । দেশর পৗরসভা েলােত কমকতা-কমচারীর সংখ া ৩৫ হাজার ১৩৪ জন।

এর মেধ  ায়ী কমী ১২ হাজার ৬৯৬ জন। অ রা চিু িভি ক কমী।

ানীয় সরকার ( পৗরসভা) আইন, ২০০৯-এর ৫ ধারায় পৗরসভােক সরকােরর একিট শাসিনক ইউিনট
িহেসেব ীকৃিত দওয়া হেয়েছ। আইেনর ৯১(৪-এর ক) ধারায় বলা আেছ, কমকতা-কমচারীেদর বতন ও
ভাতা পৗরসভার তহিবল থেক িদেত হেব। িক  ময়রেদর ব থতার কারেণ এখন সরকারেকই বতন-ভাতার
জাগান িদেত হে  রা ীয় কাষাগার থেক।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী 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 মিু 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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