
    

    

েভাটgহণ কমর্কতর্ ােদর ভাতা 500 েথেক বািড়েয় 800 টাকা * িসiিস o িনবর্াচন
কিমশনারেদর pিত বkেবয্ সmানী 7500 টাকা
pকাশ : 11 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

জাতীয় o sানীয় সরকার িনবর্াচেন pিশkণ বয্বsাপনা েথেক বাদ েদয়া হেc 11 ধরেনর ‘apেয়াজনীয়
পদ’। iuিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভাসহ েছাটখােটা িনবর্াচেনর pিশkেণ ‘েকাসর্ uপেদ া’ রাখা হেব না।
eকজন কমর্কতর্ া eকi সমেয় eকািধক pিশkণ েকােসর্র পিরচালকo হেত পারেবন না। pিশkেণর নােম
টাকা  নয়ছয়  বেn  eসব  করা  হেc।  িবধান েলা  যুk  কের  ‘িনবর্াচনী  pিশkণ  বােজেটর  pিমতকরণ
সংkাn নীিতমালা’র খসড়া চূড়াn করা হেয়েছ।
eটা aনুেমাদেনর জনয্ আজ কিমশন সভায় েতালা হেc। e সভায় গণpিতিনিধt আেদশ-1972, সংসদীয়
সীমানা  িনধর্ারণ  আiন,  2019-eর  খসড়া  চূড়াn  করাসহ  পাঁচিট  eেজnা  রেয়েছ।  িনবর্াচন  কিমশন
সিচবালয়  সূেt  eসব  তথয্  জানা  েগেছ।  pস ত,  pেতয্কিট  িনবর্াচেন  িবিভn  পযর্ােয়  eসব  pিশkেণর
আেয়াজন কের িনবর্াচনী pিশkণ inিটিটuট (iিটআi)।
জানা  েগেছ,  খসড়া  pিশkণ  নীিতমালায়  িpসাiিডং,  সহকারী  িpসাiিডং  o  েপািলং  aিফসারেদর  ভাতা
500  েথেক  বািড়েয়  800  টাকা  psাব  করা  হেয়েছ।  pধান  িনবর্াচন  কিমশনার  o  কিমশনারেদর  pিত
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বkেবয্ সmানী 7 হাজার 500 টাকা বহাল রাখার কথা uেlখ রেয়েছ। aনয্ানয্ কেয়কিট পেদo সmানী
বাড়ােনা হেয়েছ।
iিসর  ঊ র্তন  eকািধক  কমর্কতর্ া  নাম  েগাপন  রাখার  শেতর্  জানান,  িবগত  জাতীয়  সংসদ,  uপেজলা
পিরষদসহ কেয়কিট িনবর্াচেন pিশkেণর নােম েকািট েকািট টাকা নয়ছয় হেয়েছ। ঢাকায় aবsান কেরo
েজলা-uপেজলায়  pিশkেণর  ‘েকাসর্  সমnয়কারী’,  ‘েকাসর্  পিরচালক’,  ‘েকাসর্  uপেদ া’  eমন  সব  পদ
বয্বহার কের eর িবপরীেত eসব টাকা তুেল েনয়ার িবsর aিভেযাগ রেয়েছ।
তারা বেলন, িবিভn িনবর্াচেন েদখা েগেছ, iিটআi’র ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা তােদর পছn aনুযায়ী pিশkণ
েকাসর্ o pিশkক aনেুমাদন িনত। নতুন নীিতমালা কাযর্কর হেল eসব বn হেব।
e িবষেয় িনবর্াচন কিমশেনর িসিনয়র সিচব েমা. আলমগীর যুগাnরেক বেলন, pিশkণ নীিতমালা কিমশন
সভায় আেলাচনা হেব। eিট েগাপনীয় িবষয়। িসdােnর আেগ e িবষেয় েকােনা মnবয্ করেত পারব না।
কিমশেনর িসdাn েপেল e িবষেয় িbফ েদয়া হেব।
জানা েগেছ, eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচন o uপেজলা পিরষদ িনবর্াচন সংkাn pিশkণ িনেয় aিনয়েমর
aিভেযােগর পিরেpিkেত eকিট নীিতমালা pণয়েনর িসdাn েনয় iিস। কিমশন সিচবালেয়র ঊ র্তন চার
কমর্কতর্ ার েনতৃেt  eকিট  কিমিট  সmpিত  নীিতমালার  খসড়া  চূড়াn  কেরেছ। eেত pিশkণ বয্বsাপনার
নােম 11 ধরেনর পদেক apেয়াজনীয় বলা হেয়েছ। e সংkাn কাজ েথেক পদ েলা বাদ েদয়ার psাব করা
হেয়েছ। eসেবর মেধয্ aনয্তম  হেc- আ িলক েকাসর্  পিরচালক, aিতিরk আ িলক  েকাসর্ পিরচালক,
েজলা েকাসর্ পিরচালক, aিতিরk েজলা েকাসর্ পিরচালক, িরটািনর্ং কমর্কতর্ া, সহকারী িরটািনর্ং কমর্কতর্ া,
সহায়ক  কমর্কতর্ া,  আ িলক  িনবর্াচন  কমর্কতর্ া  o  িসিনয়র/েজলা  িনবর্াচন  কমর্কতর্ া।  eতিদন  আ িলক
েকাসর্  পিরচালক  5  হাজার  টাকা,  aিতিরk  আ িলক  েকাসর্  পিরচালক  4  হাজার  টাকা,  েজলা  েকাসর্
পিরচালক  4  হাজার  টাকা,  aিতিরk  েজলা  েকাসর্  পিরচালক  3  হাজার  টাকা  হাের  সmানী  িনেয়েছন।
eকiভােব aনয্রাo িভn হাের সmানী েপেতন। নতুন নীিতমালা aনযুায়ী, eসব পেদর িবপরীেত আর
বরাd েদয়া হেব না। eছাড়া aিত tপূণর্ িনবর্াচন eবং দীঘর্ বা মধয্েময়ািদ ছাড়া aনয্ েকাসর্ েলােত
uপেদ া,  মিনটিরং  o  মলূয্ায়ন  কমর্কতর্ ার  পদo  রাখা  হয়িন।  সংি রা  জানান,  eসব  পেদর  িবপরীেত
িসিনয়র কমর্কতর্ ারা সmানী িনেয় আসেছন।
আরo জানা েগেছ, খসড়া নীিতমালায় শতর্ সােপেk pিশkণ বয্বsাপনায় েকাসর্ uপেদ া, েকাসর্ পিরচালক,
েকাসর্ সমnয়ক, সহকারী েকাসর্ সমnয়ক o েকাসর্ সহায়ক sাফ পদ রাখা হেয়েছ। শতর্ েলার মেধয্ eকক
iuিনয়ন পিরষদ  বা েপৗরসভার মেতা েছাট  িনবর্াচন েলােত  pিশkণ েকাসর্ uপেদ া থাকেব  না।  তেব
জাতীয় সংসদ, িসিট কেপর্ােরশেনর মেতা tপূণর্ িনবর্াচন েলােত কিমশেনর সিচব বা aিতিরk সিচবেক
েকাসর্ uপেদ া রাখার psাব করা হেয়েছ। েকাসর্ uপেদ ার ৈদিনক সmানী 8 হাজার টাকা psাব করা
হেয়েছ।
বতর্ মােন  e  সmানী  7  হাজার  500  টাকা।  pিশkেণর  ধরন  aনযুায়ী  েকান  পযর্ােয়র  কমর্কতর্ ারা  েকাসর্
পিরচালক হেত পারেবন তা িনধর্ারণ করা হেয়েছ নীিতমালায়। eেত শতর্  যুk কের বলা হেয়েছ, eকi সমেয়
eকজন eকািধক েকােসর্র পিরচালক হেত পারেবন না। েকােনা েকােসর্র পিরচালক aনয্ েকােনা েকােসর্র
সমnয়ক,  সহকারী  সমnয়ক  aথবা  সুপারভাiিজং  pিশkক  িহেসেব  দািয়t  পালন  করেত  পারেবন  না।
েকাসর্ পিরচালেকর সmানী 7 হাজার েথেক কিমেয় 6 হাজার টাকা ধরা হেয়েছ।
বkা o pিশkণাথর্ীেদর ভাতা : জানা েগেছ, নতুন নীিতমালায় pিশkণ েকােসর্ pধান িনবর্াচন কিমশনার
বা িনবর্াচন কিমশনারেদর জনয্ eকi হাের সmানী ধরা হেয়েছ। তারা pিশkণ েকােসর্ বkবয্ িদেল িদেন 7
হাজার  500  টাকা  হাের  সmানী  পােবন।  pিশkেণ  aিতিথ  বkা  িদেন  7  হাজার  টাকা,  সুপারভাiিজং
pিশkক িদেন 6 হাজার টাকা, pিশkণ সহকারী pিত েকােসর্র জনয্ 1 হাজার টাকা হাের িদেন সেবর্াc 4
হাজার টাকা eবং pিশkকেদর ভাতা েসশনpিত 2 হাজার টাকা হাের িদেন সেবর্াc 8 হাজার টাকা সmানী
িনধর্ারণ করা হেয়েছ।
আরo জানা েগেছ, কিমশেনর 53তম সভায় কমর্কতর্ া o িনবর্াচন কিমশনারেদর জনয্ আলাদা pিশkণ
ভাতা  বা  সmানী  িনধর্ারণ  করার  িনেদর্শনা  েদয়া  হয়।  pিশkেণর  নােম  যােত  aিনয়ম  না  হয়  তা  লkয্
রাখেত বলা হেয়েছ।
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম
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pিশkেণ  চলিত  aথর্বছের  বয্য়  বাড়েব  15  েকািট  টাকা  :  জানা  েগেছ,  েভাটgহণ  কমর্কতর্ া,  েকাসর্
পিরচালকসহ  কেয়কিট  পেদ  সmানীর  হার  বাড়ােনার  কারেণ  চলিত  aথর্বছের  িনবর্াচনী  pিশkণ
inিটিটuেটর বয্য় বাড়েব 15 েকািট 20 লাখ 82 হাজার 100 টাকা। সংি রা জানান, িডেসmর েথেক
জনু পযর্n ঢাকার দiু িসিট o চ gাম িসিট কেপর্ােরশন িনবর্াচন হেব।
eছাড়া  জাতীয়  সংসেদর  কেয়কিট  uপিনবর্াচন,  েপৗরসভা  িনবর্াচন,  েভাটার  তািলকা  হালনাগাদ,
i-ফাiিলংসহ 22 ধরেনর pিশkেণর psাব ধরা রেয়েছ। িবদয্মান হার aনযুায়ী, eসব pিশkেণ সmাবয্
বয্য় ধরা হেয়েছ 37 েকািট 65 লাখ 59 হাজার টাকা। নতুন নীিতমালা কাযর্কর হেল তা েবেড় দাঁড়ােব 52
েকািট 86 লাখ 41 হাজার টাকা।
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