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িনবর্াচন  কিমশন  (iিস)  সিচবালেয়র  কাযর্kেম  4  কিমশনারেক  aবিহত  না  করায়  pধান  িনবর্াচন
কিমশনার (িসiিস) o iিসর িসিনয়র সিচেবর িব েd েkাভ pকাশ কেরেছন বািক 4 কিমশনার।
েkােভর কথা জািনেয়  েরাববার  pধান িনবর্াচন কিমশনারেক eকিট iuoেনাট  (আনaিফিসয়াল েনাট)
িদেয়েছন।  eেত  সmpিত  কিমশেন  339  জন  কমর্চারী  িনেয়াগ,  e  সংkাn  আিথর্ক  বয্বsাপনা  o
সিচবালেয়র কাযর্kম িনেয় 4 কিমশনারেক aবিহত না করার aিভেযাগ আনা হেয়েছ।
তারা  uেlখ  কেরেছন,  সিচবালয়  eককভােব  কাযর্kম  পিরচালনা  করেছ,  যা  সংিবধান,  গণpিতিনিধt
আেদশ-1972, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় আiন-2009 o সংি  িবিধর সুs  ল ন।
জানেত চাiেল iিসর িসিনয়র সিচব েমা. আলমগীর বেলন, িনেয়াগ িবিধ aনযুায়ী সবিকছু করা হেয়েছ।
িনেয়াগ িনেয় আমার কােছ েকােনা aিভেযাগ আেসিন। scতার সে  িনেয়াগ হেয়েছ। 90 নmেরর িলিখত
পরীkা িনেয়েছ ঢাকা িব িবদয্ালয়।
10 নmেরর েমৗিখক পরীkার জনয্ iিস, িপeসিস, জনpশাসন eবং aথর্ মntণালেয়র pিতিনিধরা uপিsত

  যুগাnর িরেপাটর্
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েথেক িনেয়ােগর জনয্ সুপািরশ কেরেছন। িতিন বেলন, িনেয়াগ কিমিটর সুপািরশ কাযর্pণািল িবিধ aনযুায়ী
আিম িসiিসর কােছ uপsাপন কেরিছ।
2009-2010 সাল েথেক িনেয়াগ eবং pশাসিনক কাযর্kম eভােবi পিরচািলত হেয় আসেছ। নাম pকােশ
aিনcকু iিসর eকািধক েজয্  কমর্কতর্ া বেলন, eর আেগo 2018 সােলর েসpmের কিমশন সিচবালেয়র
কাযর্kম িনেয় iuoেনাট িদেয়িছেলন 4 কিমশনার।
তখন তারা  তােদর  না জািনেয়  pকl gহেণর  কথা  তুেল ধেরন। eক  বছেরর মাথায় আবার  iuoেনাট
িদেলন 4 কিমশনার। eর মধয্ িদেয় িসiিসর সে  4 কিমশনােরর দরূt আবারo pকােশয্ eেলা।
জানা েগেছ, iিস সিচবালেয় 12 েথেক 20তম েgেডর 339 জন কমর্চারীেক িনেয়াগ েদয়া হয়। oi পেদর
িবপরীেত 85 হাজার 893 জন আেবদন কেরন। িনেয়াগ কাযর্kম পিরচালনায় iিসর বয্য় হয় 4 েকািট
8 লাখ টাকা।
জািলয়ািতর  দােয়  েমৗিখক  পরীkায়i  135  জনেক  বিহ ার  করা  হয়।  iিসর  জনবল  শাখা  e  িনেয়াগ
pিkয়া সmn কের। ei িনেয়াগ িনেয়i p  েতােলন কিমশনাররা।
িনেয়াগ pিkয়ায় aিনয়ম িনেয় 14 নেভmর িসiিসর সভাপিতেt eকিট সভা হয়। সভার eকপযর্ােয় iিসর
িসিনয়র  সিচব  েমা.  আলমগীর  বেলন,  িনেয়ােগর  িবষয়  eবং  e  সংkাn  বয্য়  িনবর্াচন  কিমশেনর
eখিতয়ারবিহভূর্ ত।  তার  ei  বkেবয্র  pিত  pধান  িনবর্াচন  কিমশনারo  সমথর্ন  েদন।  সিচব  বেলন,
িবদয্মান আiেন েকবল িনবর্াচন সংkাn িবষেয় কিমশেনর aনেুমাদেনর pেয়াজন আেছ।
aনয্ানয্ িবষেয় িসiিসর aনুেমাদন সােপেk পদেkপ েনয়া হয়। eমন aবsার 4 কিমশনার iuoেনােট
সংিবধান,  আরিপo,  িনবর্াচন  কিমশন  সিচবালয়  আiন  o  সংি  িবিধমালার  ধারা  uেlখ  কের  iিস
সিচবালয় েকান েকান ধারা ধারা ল ন কেরেছ, তা uেlখ কেরন।
সংিবধােনর 118(4), আরিপoর চয্াpার 2-eর 4 নmর aনুেcদ, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় আiেনর
4(1) 5(1) o 16 ধারায় কিমশেনর eখিতয়ার o কিমশন সিচবালেয়র দায়দািয়েtর কথা তুেল ধেরন।
iuoেনােট বলা হেয়েছ, iিসর oপর aিপর্ত দািয়t পালেন িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় গিঠত। সিচবালেয়র
সব  কমর্কতর্ া  o  কমর্চারী  iিসর  সািবর্ক  িনয়ntেণ  aিপর্ত  সব  দািয়t  পালন  করেব  eবং  সিচব  িসiিসর
মাধয্েম িনবর্াচন কিমশেনর কােছ দায়ী থাকেবন।
িসিনয়র সিচেবর বkবয্ o বতর্ মান aবsায় 14(2) uপধারা aনযুায়ী সিচবালেয়র কমর্কতর্ া o কমর্চারীর
oপর িনবর্াচন কিমশেনর সািবর্ক িনয়ntণ aনপুিsত। তারা সিচব o িসiিসর িনয়ntেণ আেছন। কিমশেনর
িনয়ntেণর সুেযাগ থাকেছ না।
eেত বলা হেয়েছ, iিস সিচবালেয়র জনয্ aনুেমািদত বােজট িনধর্ািরত খােত বরাd aথর্ বয্য় aনেুমাদেনর
বয্াপাের িনবর্াচন কিমশনi চূড়াn কতৃর্ পk হেব।
বরাdকৃত  aথর্  েযসব  খােত  বয্য়  হেব, সংি  সব  িবষয়ািদ  কিমশেনর  eখিতয়ারভুk  eবং  কিমশেনর
aনুেমাদন  আবশয্ক।  মােঝমেধয্  িনবর্াচন  pিশkণ  সংkাn  েকােনা  িবষয়  uপsাপন  করা  হেলo  aনয্
েকােনা আিথর্ক িবষয় কিমশনেক aবিহত করা হয় না, যা িনবর্াচন কিমশন আiন-2009 eর 16 ধারার
সুs  ল ন।
iিস সিচবালেয়র কাযর্kম pসে  বলা হেয়েছ, iিস সিচবালয় আiন-2009 eর ধারা 4সহ aনয্ানয্ ধারায়
বিণর্ত কিমশেনর oপর aিপর্ত সব কাযর্ািদেত pতয্k িকংবা পেরাkভােব কিমশেনর সংি তা আেছ।
তদপুির সিচবালয় eককভােব তােদর কাযর্kম পিরচালনা করেছ, তা 14 নেভmর সভায় িসিনয়র সিচব
তুেলo  ধেরেছন।  eটা  সংিবধান,  আরিপo  eবং  িনবর্াচন  কিমশন  সিচবালয়  আiন-2009  eবং  সংি
িবিধর সুs  ল ন।
iuoেনােট কিমশনাররা বেলেছন, iিস সিচবালয় o িনবর্াচন কিমশেনর সব িবষয় সংিবধানসহ িবদয্মান
সব আiন o িবিধ aনযুায়ী পিরচািলত হoয়া pেয়াজন। তা না হেল কিমশেনর সািবর্ক িনয়ntণ িবি ত
হেব।
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