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আিথ�ক �াধীনতা �নই বাংলােদশ সরকাির কম�  কিমশেনর (িপএসিস)। ব�েয়র �চেয় আয় �বিশ থাকেলও খরচ করার �াধীনতা

পায়িন  সাংিবধািনক �িত�ানিট।  আিথ�ক �াধীনতার অভাবই  িপএসিসর গিতশীলতার �ধান  বাধা  বেল  মেন  করেছ িপএসিস।

সংি��রা বলেছন, ��প� �ণয়েনর সে� স��ৃেদর চািহদা অ�যায়ী স�ানী না িদেত পারার কারেণ �ে�র মান িনয়�ণ করা স�ব

হে� না।

িপএসিসর �চয়ারম�ান ড. �মাহা�দ সািদক �দিনক ইে�ফাকেক বেলন, বাংলােদশ সরকাির কম� কিমশন সাংিবধািনক �িত�ান

হেলও আিথ�ক �াধীনতা �নই। িনিদ�� বােজেটর মেধ� �কাথায়, কােক, কত স�ানী িদেত হেব �সই �াধীনতাট�ু িপএসিসর �নই, যা

িনব�াচন কিমশেনর আেছ। আিথ�ক এই �াধীনতা �িত�ােনর কায��ম ��ুভােব পিরচালনার জ� ���পূণ�। অথ� ম�ণালয়েক এ

সহেযািগতার জে� অ�েরাধ জািনেয়িছ।

িপএসিস সংি��রা বলেছন, িনব�াচনী কােজ অথ� বরাে�র ��ে� িনব�াচন কিমশন যেথ� �াধীন হেলও িপএসিসর ��ে� িভ�। �কান

খােত কত, কােক কত স�ানী �দওয়া হে� তাও অথ� ম�ণালেয়র স�িত ছাড়া অথ� ছাড় পায় না সং�ািট। কিমশেনর জ� �য

িনধ�ািরত বােজট রেয়েছ তাও ব�েয়র �াধীনতা �নই। এে�ে� অথ� ম�ণালেয়র অি�ম অ�মিত িনেত হয়। অথচ পা��বত�ী  �দশ

ভারেতর ইউিনয়ন পাবিলক সািভ�স কিমশেনর (ইউিপএসিস) যেথ� আিথ�ক �াধীনতা রেয়েছ। এমনিক সাংিবধািনক �িত�ান হওয়া

সে�ও িনব�াচন কিমশেনর সে� পাবিলক সািভ�স কিমশেনর �চয়ারম�ান ও সদ�েদর �বতন, ভাতা এবং ময�াদা এখনও সংগিতপূণ�

নয়। যিদও এই �ই �িত�ােনর ব�য়েক সংিবধােন ‘চাজ�ড এ�েপি�ডচার’ িহেসেব গণ� করা হেয়েছ।

আিথ�ক �াধীনতার িবষয়িট �রণ কিরেয় িদেয় গত ৩১ জুলাই  অথ�  ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব  মাহবুব  আহেমদেক িচিঠ  �দন

িপএসিসর  �চয়ারম�ান  ড.  �মাহা�দ  সািদক।  িচিঠেত  িপএসিসর  �চয়ারম�ান  উে�খ  কেরন,  ‘চ�ােল�  �মাকািবলায়  িনেয়াগ

পরী�াসমূহ পিরচালনা সং�া� অথ� ব�েয় কিমশেনর �াধীনতা �েয়াজন। িক� কিমশেনর বােজেট িকছু ব�েয়র খােত (অথ�ৈনিতক

�কাড) তারকা িচি�ত রেয়েছ। ফেল এ ব�য়সমূহ পুনঃউপেযাজন তথা বরা�কৃত অথ� িবভাজন ও �েয়াজেন অথ�ৈনিতক �কাড

পিরবত�েন অথ� ম�ণালেয়র অথ� িবভােগর পূব�া�েমাদন �হণ করেত হয়। যােত কিমশেনর কায��ম যথাসময় ও জ�িরিভি�েত

স�াদেনর ��ে� সময়ে�পণ ও জিটলতার উ�ব হয়।  িপএসিসর গৃিহত পরী�াসমূেহর সে�  স��ৃ ��কারক,  মডােরটর,

পরী�ক, িনরী�ক, পরী�া �হণকারী কম�কত�ােদর স�ানী বত�মােন কিমশেনর ��াবনার ��ি�েত অথ� ম�ণালয় �থেক িনধ�ািরত

হেয় থােক। এ সকল ��ে� স�ানী িনধ�ারণ ও অ�েমাদন যিদ কিমশন কত�ৃক স�াদন করা যায় তেব এ সকল পরী�া যথাসমেয়

এবং �ততার সােথ স�াদন করা স�ব। এেত কিমশেনর কায��েম আেরা গিতশীলতা আসেব। িনব�াচন কিমশন ও জাতীয় সংসদ

সিচবালেয়র �ায় িপএসিসর বােজেট উি�িখত তারকা স�িলত অথ�ৈনিতক �কােডর অথ� পুনঃউপেযাজন করার লে� এবং জ�ির

কায��ম স�াদনােথ� বরা�কৃত বােজেট তারকা িচি�ত অথ�ৈনিতক �কােডর তারকা িচ� অবেলাপন এবং পরী�া �হেণর সময়

কিমেয় িনেয়ােগর জ� �পািরশ �ণয়েনর িনিম� পরী�াসমূহ পিরচালনার আেরা গিতশীলতা আনয়েনর জ� জাতীয় �ােথ� িনেয়াগ

পরী�া পিরচালনার জ� স�ানী িনধ�ারেণ এবং অ�েমাদেন কিমশনেক দািয়� �দােনর িবষেয় �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণ আপনােক

িবেশষভােব অ�েরাধ করিছ।’

আেয়র �চেয় ব�য় কম কের িপএসিস

িপএসিস পরী�ার িফ িহেসেব চাকির�াথ�ীেদর কাছ �থেক �য অথ� �পেয় থােক তার �চেয় অেনক কম অথ� পরী�া পিরচালনায় ব�য়

কের থােক। কিমশন পরী�াথ�ীেদর কাছ �থেক �য িফ বাবদ অথ� আদায় কের তা সরকাির �কাষাগাের জমা হয়। িক� িপএসিস
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কতৃ�পে�র ওই অথ� ব�েয়র �মতা �নই। সরকার কতৃ�ক বা�সিরক বােজট বরাে�র মাধ�েম �া� অেথ�র �ারা  কিমশন পরী�া

পিরচালনাসহ তার অ�া� ব�য় িনব�াহ কের।

২০১৫-১৬ অথ� বছের িবিভ� পরী�া �থেক িপএসিসর আয় ৪৪ �কািট ৮১ লাখ টাকা। ওই বছের পরী�া �হেণর জ� ব�য় হেয়েছ

৯ �কািট ৭৫ লাখ টাকা। ২০১৪-১৫ অথ�বছের আয় ২১ �কািট ১৬ লাখ, ব�য় ৮ �কািট ৩৪ লাখ। ২০১২-১৩ অথ�বছের আয় ১৮

�কািট ৫৮ লাখ টাকা, ব�য় ৯ �কািট ১১ লাখ টাকা। ২০১১-১২ অথ� বছের আয় ১০ �কািট ৪৭ লাখ টাকা অথচ ব�য় হেয়েছ ৫ �কািট

৮৩ লাখ টাকা।

িপএসিসর পরী�া িনয়�ক (ক�াডার) আ.ই.ম. �নছার উি�ন ইে�ফাকেক বেলন, ‘িপএসিসর পরী�ার খাতা �য স�ািনত পরী�করা

�দেখন তারা খাতা বািড়েত িনেয় যান এবং �সখােন তােদরেক িনিদ�� সময় �দওয়া হয়। িক� অেনক সময় �দখা যায় একজন

পরী�কও যিদ খাতা সময়মেতা না �দন তাহেল পুেরা পরী�ার ফলাফল �তির করেত িবল� হয়। আমরা যিদ স�ািন বাড়ােত

পারতাম তাহেল তারাই হয়েতা এেস িপএসিসেত খাতা �দখেতন। তাহেল এিট আরও �রাি�ত হেতা।’

িপএসিসর আিথ�ক �াধীনতার িবষেয় জানেত চাইেল অথ� ও পিরক�না �িতম�ী এম এ মা�ান ইে�ফাকেক বেলন, ‘আইন ও িবিধ

�মেন সব �িত�ানেক আিথ�ক বরা� �দওয়া হয়। আিথ�ক শ�ৃলার কারেণ চাইেলই �কউ ব�য় করেত পাের না। তেব িপএসিসর

কােজর গিতশীলতার জ� �িন�িদ� �কােনা ��াব এেল ম�ণালয় িবেবচনা করেব’।

 

 

ভার�া� স�াদক: তাসিমমা �হােসন।

ইে�ফাক �প অব পাবিলেকশ� িলঃ-এর পে� তািরন �হােসন কতৃ�ক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ �থেক �কািশত ও মুিহবুল আহসান কত�ৃক

িনউ �নশন ি�ি�টং ��স, কাজলারপাড়, �ডমরা �রাড, ঢাকা-১২৩২ �থেক মুি�ত।
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