
পতূ ম ণালয় থেক পণূ নিথ উধাও!
এর মেধ  রেয়েছ পনুঃ দরপ , েকৗশলী িনেয়াগ ও নীিতর তদ সং া  নিথ
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গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালেয়র িপছু ছাড়েছ না অিনয়ম- নীিত। পপুর বািলশ কেল ািরর পর এবার খাদ
ম ণালয়  থেক িকছু  পূণ  নিথ  গােয়ব হেয়েছ বেল  অিভেযাগ  পাওয়া  গেছ।  এসব  নিথর মেধ
উে খেযাগ  হে  িকছু  উ য়নকােজর পুনঃদরপ  আ ান  এবং  িনেয়াগসং া  নিথ।  এছাড়া  আবাসন
পিরদ েরর সহকারী পিরচালেকর িব ে  তদ সং া  নিথও গােয়ব হেয়েছ বেল জানা গেছ। ধানম ী
শখ হািসনার ি  অিভযােনর আওতায় ফতার হওয়া িজ ক শামীম িছেলন গণপূেতর ৮০ শতাংশ

কােজর িঠকাদার। িজ ক শামীমেক অৈবধভােব কাজ পাইেয় িদেয় লাভবান হেয়েছন এমন অিভেযােগ
ইিতমেধ  বশ িকছ ু েকৗশলীেক চাকির থেক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ।

সূ  বলেছ, স িত িজ ক শামীেমর অধীেন থাকা উ য়নকাজ েলা ত শষ করার জ  সসব কােজর
পুনঃদরপ  আ ােনর িস া  নয় ম ণালয়। স অ যায়ী নিথও ত করা হয়। এছাড়া যসব েকৗশলী
পেদ িনেয়াগ দরকার, সসব পেদ িনেয়াগ বা পদায়েনর জ ও নিথ ত করা হয়। এসব পেদর মেধ
রেয়েছ অিতির  ধান েকৗশলী ও উপ েকৗশলীর িকছু পদ।

জানা গেছ, িস া  অ যায়ী াব েলা ম ণালেয়র সংি  িন  শাখা থেক পাঠােনা হেলও গত এক
স ােহও স েলার িন ি  করা যায়িন। অ স ােন জানা যায়, এসব নিথ কার কােছ রেয়েছ স কথা কউ

ীকার করেছন  না।  ধারণা  করা  হে ,  এ েলা  সিরেয়  ফলা  হেয়েছ,  নয়েতা  অসত্  উে ে  িস া
বা বায়ন িবলি ত করা হে ।

এ সে  ম ণালেয়র কউ দািয়  ীকার করেত চানিন। গহৃায়ন ও গণপূতম ী শ ম রজাউল কিরম
বেলেছন, নিথ এখেনা গতকাল বধুবার পুর পয  তার কােছ পৗঁছায়িন। কাথায় সসব নিথ রেয়েছ, স
স েক িনিদ  তথ ও পাওয়া যায়িন। তেব তার ধারণা  কাথাও না  কাথাও স েলা আেছ, হয়েতা
পাওয়া যােব।

সংি  ব ি রা জানান, েকৗশলী পেদ পদায়ন বা িনেয়াগ িদেত না পারায় ম ণালেয়র কাজকেম ব াঘাত
হে । এ ছাড়া পুনঃদরপ  আ ান করেত না পারায় উ য়ন কমকা ও মখু থবুেড় পড়েছ। স ত, এই
ম ণালেয় এমন একজন ঊ তন কমকতা রেয়েছন, িযিন চাদঁপুের কমরত থাকাকালীন সরকােরর অিজত
রাজ  িনজ  ব ি গত  একাউে ট  রাখেতন।  িবষয়িট  িনেয়  তদ  হেল  িতিন  দাষী  সাব  হন  এবং
িবভাগীয় মামলায় তার শাি ও হয়।

এিদেক এই ম ণালেয়র অধীন সরকাির কমকতােদর আবাসন িত ান ‘আবাসন পিরদ র’ও জজিরত
ঘষু- নীিতসহ নানা অিনয়েম। সরকাির বাসা বরাে র কােনা িনয়মনীিতই মানেছ না িত ানিট। বাসা
বরা  পেত কমকতা-কমচারীেদর নেত হে  ঘেুষর টাকা। এভােব অৈবধভােব বাসা বরা  পেয়েছন
কেয়ক  হাজার  কমকতা-কমচারী।  স িত  নবিনিমত  বাসা  বরাে র  েতই   হেয়েছ  অনলাইন
জািলয়ািত। এসব ঘষু- নীিত-অিনয়েমর বরপু  িহেসেব পিরিচত পিরদ েরর সহকারী পিরচালক নরূ উি ন
আহেমদ।

স িত জন শাসন ম ণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূতম ীর যৗথ িনেদেশ নরূ উি ন আহেমেদর ১০০

  ামল সরকার
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কািট টাকার স ি র উ স খুঁজেত তদ  কিমিট গঠন করা হয়। সরকাির আেদশ অমা  কের িতিন ৩২
বছেরর চাকিরজীবেন একই কম েল বহাল আেছন। তার নতৃে  পিরদ েরর বরা  শাখার কেয়কজন
কমকতা দীঘ সময় একই শাখায় থেক বাসা বরাে র ে  িবিভ  অিনয়ম কের আসেছন।

জানা গেছ, জন শাসন ও পূতম ীর িনেদশনার সে  ৩৭ পাতার অিভেযােগর সংযিু  পাঠােনা হেয়িছল
তদ  কমকতার কােছ। িক  তা পৗঁছােনার আেগই গােয়ব হেয় গেছ। আর মি পিরষদ িবভাগ থেক
উপসিচব  সা া ল  হাসােনর  পাঠােনা  একই  ধরেনর  অিভেযাগপ  পূত  ম ণালেয়ই  পৗঁছায়িন।  ওই
অিভেযাগপে  বলা হয়, সাটঁ মু া িরক পেদ ৮০০ টাকা বতেন চাকির  করা নরূ উি ন ঢাকার পি ম
কাফ ল-তালতলা-আগারগাওঁেয় একিট াট,  কল াণপুের আট কাঠা  জিমর ওপর নয়তলা ভবন, িট
গািড়, ল ীপুর জলার িনজ ােম দাতলা বাংেলা বািড় ও ১৮ িবঘা জিম, সাভাের আড়াই কাঠা জিমর

িট ট, নারায়ণগ  রােডর পােশ পাচঁ কাঠার একিট টসহ আেরা অেনক স ি র মািলক।

গৃহায়ন ও গণপূতম ী শ ম রজাউল কিরম এ সে  বেলন, সরকাির বাসা বরাে  চরু অিনয়ম হে  এ
কথা  সত । চাকিরর ময়াদ শষ এবং  কম ল পিরবতন হওয়ার পরও অেনক কমকতা  বাসা  দখেল
রাখেছন। রাজধানীেত অেনক বাসা রেয়েছ, য েলা কমকতােদর বসবােসর যাগ  নয়। সবিকছু িনয়েমর
মেধ  আনা হেব। বাসা বরাে র আইনেকও যেুগাপেযাগী করা হেব।
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