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আশরাফ চান িপএসিসর আিথ�ক �াধীনতা
আিম�ল ইসলাম
বাংলােদশ িনব�াচন কিমশেনর মেতাই বাংলােদশ পাবিলক সািভ�স কিমশেনর (িপএসিস) আিথ�ক �াধীনতা

চান  জন�শাসনম�ী  �সয়দ  আশরাফুল  ইসলাম।  িবষয়িট  িতিন  অথ�ম�ী  আবুল  মাল  আব�ল  মুিহতেক

িলিখতভােব  জািনেয়েছন।  এছাড়া  জন�শাসন  ম�ণালয়  �থেক  পাঠােনা  আিথ�ক  বরা�  সং�া�  ��াব

অ�েমাদেন িবল� করায় িতিন ��ু �িতি�য়া ব�� কেরেছন। খবর সংি�� সূে�র।

২৬  অে�াবর  জন�শাসনম�ী  এক আধাসরকাির  পে�  অথ�ম�ীেক জানান,  িপএসিস  একিট  সাংিবধািনক

�িত�ান। সাংিবধািনক �িত�ান িহেসেব তার আিথ�ক �াধীনতার িবষয়িট সংিবধান কতৃ�ক �ীকৃত। একই

ধরেনর  আর  একিট  মা�  �িত�ান  আেছ,  তা  হেলা  বাংলােদশ  িনব�াচন  কিমশন।  বাংলােদশ  িনব�াচন

কিমশনেক এরই মেধ� বরা�কৃত বােজেটর মেধ� ব�য় িবভাজেনর আিথ�ক �াধীনতা  �দয়া  হেয়েছ। এেত

আরও বলা হেয়েছ, অথ� ম�ণালয় বাংলােদশ িনব�াচন কিমশনেক বরা�কৃত বােজেটর মেধ� অথ� িবভাজেনর

�মতা িদেয় �য �শংসার কাজিট  কেরেছ, অ��পভােব একই ধরেনর একিট �িত�ান িহেসেব বাংলােদশ

পাবিলক সািভ�স কিমশনেকও বরা�কৃত বােজেট িবভাজেনর �াধীনতা �দয়ার অ�েরাধ করিছ। জন�শাসনসহ

�বশ কেয়কিট ম�ণালেয়র বােজট অ�িবভােগর কম�কত�ােদর সে� কথা বেল জানা �গেছ, �িতিট ম�ণালয় ও

িবভােগর বরা�কৃত বােজেটর সব টাকা অথ� ম�ণালেয়র অ�েমাদন ছাড়া ব�য় করা যায় না। বরা�কৃত অেথ�র

মেধ�  �যসব খােতর বরা� তারকা  িচি�ত করা  থােক,  তা  ব�েয়র আেগ অথ�  িবভােগর অ�েমাদন �নয়া

বাধ�তামূলক। অ�েমাদন ছাড়া এ খােতর টাকা ব�য় করেল অিডট আপি� হেব। �য কম�কত�া এ খােতর টাকা

অথ� িবভােগর অ�েমাদন ছাড়া ব�য় করেবন, িতিন ব�ি�গতভােব ওই অথ� খরেচর িহসাব �দেবন। �স ��ে�

িপএসিস জন�শাসন ম�ণালেয়র অধীন� একিট সংিবিধব� �িত�ান। �তরাং িপএসিসর জ� বরা�কৃত

অথ�ও ব�েয়র আেগ অথ� ম�ণালেয়র অ�েমাদন �নয়ার বাধ�বাধকতা রেয়েছ। িপএসিসেক �সই বাধ�বাধকতা

�থেক স�ূণ�  �াধীনতা  �দয়ার  জ� অথ�ম�ীেক আধাসরকাির  প� িদেয়েছন  �সয়দ আশরাফুল  ইসলাম।

আেরকিট আধাসরকাির পে� �সয়দ আশরাফুল ইসলাম অথ�ম�ীেক জানান,  িপএসিস একিট সাংিবধািনক

�িত�ান। এ �িত�ােনর �চয়ারম�ান  এবং  সদ�েদর ময�াদা  যথা�েম মি�পিরষদ সিচব এবং  সিচবেদর

সমপয�ােয়র। তােদর �বতন-ভাতা ও অ� �িবধািদ আইন িদেয় িনি�ত করা হেয়েছ। িবষয়িট িবেবচনায়

িনেয় এরই মেধ� জন�শাসন ম�ণালয় িপএসিসর �চয়ারম�ান  এবং সদ�েদর জ� ি�িভেলজ �াফেদর

ম�ুির  িদেয়  অিফস আেদশ  জাির  কেরেছ।  িক�  �ঃেখর  িবষয়  দীঘ�িদন  �থেক অথ�  ম�ণালেয়  িবষয়িট

িবেবচনার  অেপ�ায়  আেছ। আইেনর ও ময�াদার  িবষয়  তথা  �াপ�তার  িবষয়িট িবেবচনায়  �রেখ  জ�ির

িভি�েত  জন�শাসেনর  ম�ুিরর  আেলােক  এ  িবষেয়  অথ�  ম�ণালেয়র  স�িত  �দয়ার  জ�  আপনােক

িবেশষভােব অ�েরাধ  করিছ। জন�শাসন  ম�ণালেয়র এক কম�কত�া  জানান,  নানা  ���পূণ�  িবষেয়  অথ�

ম�ণালেয়র অ�েমাদন দরকার হয়। িক� তারা িস�া� িদেত �েয়াজনীয় সময়ে�পণ করেছ বেল মেন হে�।

িবষয়িট জন�শাসনম�ী অথ�ম�ীেক িলিখত আকাের জানােলন।
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