
     
লাiভsক aয্াn েডiির েডেভলপেমn pকেl আuটেসািসর্ংেয় জনবল িনেয়ােগ aিনয়ম

সরকােরর  pািণসmদ  িবভােগর  eকিট  pকেl  আuটেসািসর্ংেয়  েলাক  িনেয়ােগ  বয্াপক  aিনয়ম  o  দনুর্ীিতর
aিভেযাগ  uেঠেছ।  িব বয্াংেকর  aথর্ায়েন  চার  হাজার  েকািট  টাকা  বয্েয়  লাiভsক  aয্াn  েডiির
েডেভলপেমn  (eলিডিডিপ)  pকেl  আuটেসািসর্ংেয়র  মাধয্েম  1431  জন  জনবল  িনেয়াগ  িদেয়েছন  pকl
পিরচালক।  িকn  আuটেসািসর্ং  িবষেয়  সরকােরর  নীিতমালা  uেপkা  কের  নবম  েgেডর  কমর্কতর্ া  িনেয়াগ
েদoয়া হেয়েছ। ধু তাi নয়, ei pকেl েলাক িনেয়ােগর েkেt েলাক সরবরাহকারী pিত ানেক সরকাির
িনয়েমর বাiের 5 শতাংেশর sেল 10 শতাংশ সািভর্ স চাজর্  সুিবধা েদoয়া হেc। eেত সরকােরর গcা যােব
aিতিরk 22 েকািট টাকা। িব বয্াংেকর aথর্ায়েন চার হাজার 200 েকািট টাকায় দgুখােতর unয়েন েদেশর
465 uপেজলায় সরকােরর pািণসmদ িবভাগ লাiভsক aয্াn েডiির েডেভলপেমn pকl (eলিডিডিপ)
gহণ  কের।  গত  aথর্বছের  েনoয়া  ei  pকেlর  জনয্  িডিপিপ  aনযুায়ী  সরকার  জনpশাসন  মntণালেয়র
(েgড-2) eকজন aিতিরk সিচবেক pকl পিরচালক করার কথা থাকেলo মৎসয্ o pািণসmদ মntণালয় oi
িনেদর্শনা uেপkা কের মntণালেয়র aিতিরk সিচব কাজী oয়ািস uিdনেক pকl পিরচালক িনেয়াগ েদয়। eর
মধয্ িদেয় pকেlর েতi aিনয়েমর আ য় েনoয়া হয়। সূt জানায়, pকl পিরচালক ei pকেlর জনয্
আuটেসািসর্ংেয়র মাধয্েম েলাক িনেয়ােগর জনয্ গত েম মােস দরপt আhান কেরন। দরপেt েদoয়া শেতর্o
aস িত িছল। আuটেসািসর্ং জনবল িনেয়ােগর েkেt সরকােরর নীিতমালায় পাঁচ কয্াটাগিরেত জনবল িনেয়াগ
করার সুেযাগ রেয়েছ। েসখােন কয্াটাগির aনুযায়ী েবতনo িনধর্ারণ করা আেছ। নীিতমালা aনুযায়ী, েযসব
কয্াটাগিরেত জনবল িনেয়াগ করা যােব তার মেধয্ রেয়েছ সুপারভাiজার, গািড়চালক, েকয়ারেটকার, oয়াডর্
মাsার, iেলকি িশয়ান, িলফট েমকািনক, eিস েমকািনক, েজনােরটর েমকািনক, সয্ািনটাির িমিst, রাজিমিst,
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কাঠিমিst,  রংিমিst,  পাm  aপােরটর,  িসিকuিরিট  গাডর্ ,  িkনার-eসব  পেদ  আuেটােসািসর্ংেয়  েলাক  িনেয়াগ
করা যােব। aনয্ পেদ েলাক িনেয়ােগর সুৃেযাগ েনi। িকn pকl পিরচালক িনেজর মেতা eকিট নীিতমালা
ৈতির  কের  eলিডিডিপর  জনয্ িফl  aয্ািসসেটn  নােম  eকিট  পেদ  েলাক  িনেয়ােগর দরপt  আhান  কেরন।
সরকােরর  নীিতমালা  aনযুায়ী  আuটেসািসর্ংেয়  েযসব  েলাক  িনেয়াগ  হেব  তােদর  সেবর্াc  েবতন  হেব  19
হাজার  110  টাকা  েথেক  সবর্িনm  16  হাজার  130  টাকা।   িকn  ei  pকেl  সরকােরর  নবম  েgেডর
কমর্কতর্ ােদর সমপিরমাণ 36 হাজার টাকার েবিশ েবতেন সহকারী িফl aিফসার িনেয়ােগর pিkয়া সmn
হেয়েছ। জানা েগেছ, দরপt আhােনর পর জনবল সাpাiকারী কেয়কিট pিত ান aংশ েনয়। eর মেধয্ কৃ া
িসিকuিরিটজ সািভর্ স িলিমেটড o পাথমাকর্  নােম দিুট pিত ানেক জনবল িনেয়ােগর জনয্ মেনানীত করা হয়।
aিভেযাগ uেঠেছ, ei দিুট pিত ান দরপেtর শতর্  ভ  কের pকেlর দিুট লেট aংশ েনয়। শতর্  িছল, যারা
eকিট  লেট  aংশ  েনেব,  তারা  aনয্  লেট  aংশ  িনেত  পারেব  না।  তাছাড়া  ei  দিুট  pিত ােনর  মেধয্  কৃ া
িসিকuিরিটজ সািভর্ স িলেমেটড দিুট লেট aংশ িনেত িগেয় ভুয়া বয্াংক িসিকuিরিটজ েদিখেয় আেবদন কের।
ei  aিনয়েমর  কারেণi  pিত ােনর  দিুট  দরপti  বািতল  হoয়ার  কথা।  েসটা  না  কের  uেlা  তােদর  কাজ
েদoয়া হেয়েছ।
সূt  জানায়,  নীিতমালা  aনুযায়ী,  জনবল  সরবরাহকারী  pিত ান  সািভর্ স  চাজর্  িহেসেব  পাoয়ার  কথা  পাঁচ
শতাংশ।  েসখােন  eলিডিডিপর  নীিতমালায়  10  শতাংশ  সািভর্ স  চাজর্  েদoয়া  হেc।  পাঁচ  বছর  েময়ািদ  ei
pকেlর েবিশ খরচ হেc 23 েকািট টাকা।
মntণালয় েথেক গত 15 েসেpmর েনািটিফেকশন aব aয্াoয়াডর্  pদান করা হয়। িনয়ম হেলা- েনািটিফেকশন
aব  aয্াoয়াডর্  pদােনর  পর  15  িদন  সময়  িদেত  হয়  সংি  pিত ান েলােক।  ei  সমেয়র  মেধয্  তারা
িসিকuিরিট মািন জমাসহ aনয্ানয্ pেয়াজনীয় সব তথয্ েদেব। িকn েসিট না কের pকl পিরচালক তিড়ঘিড়
কের 15 েসেpmরi oi দিুট pিত ােনর সে  চুিk কেরন eবং কাযর্ােদশ েদন। যা সm ূণর্ িনয়ম বিহভূর্ ত।
eসব aিভেযােগর িবষেয় জানেত চাiেল pকl পিরচালক কাজী oয়ািস uিdন বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন,
আপিন aিফেস  আেসন। কথা বলব। ডkেমn িনেয় যান। যখন  তােক p  করা হেলা, দরপেt  েযসব  শতর্
িদেয়েছন েস েলা কী ডkেমn নয়, তখন িতিন eর জবাব eিড়েয় যান। সবেশেষ িতিন বেলন, eসব aিভেযাগ
সতয্ নয়।
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