দই
ু বছের জমা পড়েলা
একিট অিভেযাগ :
িকছু েলােকর পন
ূ বর্ াসন
েকে� পিরণত ি�পর
ু ার
েলাকায়�
ু অিফস
।।জয়� েদবনাথ ।।
বছের গেড় দইু িতনিট অিভেযাগও জমা পেড়না বা অিভেযােগর তদ� করেত হয়
না। িক� েসই অিফেসর এক বছের খরচ কম কেরও ৮০/৯০ লাখ টাকা। েয
সরকারী অিফেসর এক মা� কাজই হেলা সরকারী কমচ
র্ ারী, জন �িতিনিধ িকংবা
সরকার
িনয়ি�ত �ািত�ািনক দন
ু �িতর তদ� করা, িক� জ� ল� েথেকই েসই
সরকারী �িত�ানেক প� ু কের রাখা হেয়েছ, পােছ না, েসই সব দন
ু �িত�� সরকারী
কামচ
র্ ারী, জন �িতিনিধেদর দন
ু �িত �কােশয্ চেল আেস। ভাবটা িছল এরকম- এক

‘আর িট আই’-র েঠলাই সামলােনা যােছ না। আবার েলাকায়�
ূ । তাই ২০১০ সাল
েথেক আন�
ু ািনক ভােব সারা েদেশর সােথ এ রােজয্ও েলাকায়�
ূ
আইন চালু হেলও
গত ১০ বছেরও এেক েসই ভােব জন সমে� আনা হয়িন। বা আনার জেনয্ েকান

�েচ�া বা �চার েনই।
পাঠকবগর্ েজেন আ�যর্ হেবন েয, গত ১০ বছর ধের �িত বছর গেড় ৮০/৯০ লাখ
টাকা েসই অিফেসর সরকারী কমচ
র্ ারীেদর েবতন ভাতািদর নােম খরচ হেলও বছের
গেড় ২/৩ িট অিভেযাগও জমা পাড়েছনা। বলিছলাম ি�পর
ু া েলাকায়�
ু
অিফেসর
কথা। শধম
ু া� িকছু অবসর�া� সরকারী অিফসার কমচ
র্ ারীর পন
ূ র্বাসেনর

পিরনত হেয়েছ ি�পর
ু া েলাকায়�
ু অিফস।

েক��েল

পব
ূ র্তন বাম�� পিরচািলত সরকার েযমন
েলাকায়�
ু
আইন ২০০৮ অনয
ু ায়ী
সরকারী
কম চ
র্ ারী অিফসারেদর লাগামহীন দন
ু �িতর িবরে� ি�পর
ু া েলাকায়�
ু
অথিরিটেক কােজ লাগায়িন, িঠক একই রকম ভােব নব গিঠত িবেজিপ-আই িপ
এফিট-র েজাট সরকারও এখন পযর্� ি�পর
ু া েলাকায়�
ু -এর অিফসেক দন
ূ �িত দমেন
কােজ লাগােনার েকান উেদয্াগ এখন পযর্� েনয়িন। অথচ মােস ল�ািধক টাকা খরচ
কের একজন অবসর�া� হাইেকােটর্ র িবচারপিত সহ বছের ৮০/৯০ ল� টাকা খরচ
কের েদড় ডজন অিফসার কমর্চারীেক ে�ফ বিসেয় বিসেয় েবতন েদওয়া হে�।
২০০৮ সােল গিঠত েলাকায়�
ূ আইন সরকাির ভােব এরােজয্ চালু হয় ২০১০ সােলর
২২ মাচর্ থােক। আর েলাকায়�
ূ -এর িনেয়াগ ইতয্ািদর পর্ ২০১১ সােলর ১৬
িডেস�র েথেক সরকারী ভােব ি�পর
ু া েলাকায়�
ূ -এর অিফেস কাজ কমর্ শর হয়।
এর পর েথেক গত ১০ বছের এখন পয�
র্ মা� ৩৩ খানা অিভেযাগ জামা পেড়।
েকান মামলা বা অিভেযাগই েলাকায়�
ু সরাসির তদে�র জেনয্ �হণ করেত পােরননা।
তদে� েদাষী সাবয্� হেলও সাজা েঘাষণা করেত পােরননা। শধু সাজার সপ
ু ািরশ
করেত পােরন। তাই েলাকায়�
ু
এখন পযর্� কােরার িবরে� শাি�মল
ূ ক েকান বয্ব�া
�হণ করেত পােরিন। দইু একিট ে�ে� শাি�মল
ূ ক বয্ব�া �হেনর সপ
ু ািরশ থাকেলও
েযেহতু রাজয্ সরকােরর ই�ার উপর শাি� �দান বা না �দান িনভর্ র কের তাই
এখন পযর্� এমন েকান খবর েনই েলাকায়�
ু -এর সপ
ু ািরশ েমাতােবক কােরার িবরে�
েকান শাি�মল
ূ ক বয্ব�া গহৃীত হেয়েছ। তাছাড়া েযেহতু ি�পর
ু া েলাকায়�
ু
আইেন
সরাসির কােরার িবরে� �মেটা েকান অিভেযাগ বা মামলা �হন বা শাি� �দােনর
েকান �মতা ি�পর
ু া েলাকায়�
ু
আইেন েনই তাই সাধারণ িশি�ত মানষ
ু যারা এই
আইনিটর বয্বহার স�েকর্ জােনন তারাও খব
ু েবশী উৎসাহ িনেয় এই আইেনর উপর
িনভর্ র কের েকান সরকারী অিফসার কমচ
র্ ারী িকংবা জন�িতিনিধর আিথক
র্

েকেলংকারীর িবরে� অিভেযাগ জানাননা। েকননা, �িতিট ে�ে�ই ি�পর
ু া েলাকায়ু�
আইেন আিথর্ক দন
ু �তর �ে� তদ� কাযর্ শরর বয্াপাের পারিমশন িনেত হেব সংি��
অিফসার জন�িতিনিধর উ�তর �শাসিনক অিধকািরেদর কাছ থােক।
েযমন, েকান ম�ীর িবরে� দন
ু �িতর �ে� েকউ অিভেযাগ জানােল েলাকায়�
ু তখনই
�াথিমক তদ� কাযর্ শর করেত পারেবন যিদ মখ
ু য্ম�ী অনম
ু িত েদন। িঠক অনর
ু প
ভােব একজন প�ােয়ত সদসয্ এর িবরে� তদ� করেত হেল েসই প�ােয়েতর �ধানেক
অনম
ু িত িদেত হেব। মখ
ু য্সিচব-এর িবরে� তদ� করেত হেল অনম
ু িত েদেবন
মখ
ু য্ম�ী। সিচবেদর িবরে� তদ� করেত হেল অনম
ু িত েদেবন মখ
ু য্সিচব। অথাৎ
েলাকায়�
ু এর িনজ� েকান �মতাই েনই। অথচ েদেশর অনয্ েকান রােজয্ই এমন

নখ-দ�হীন নয় েলাকায়�
ু আইন। বহ রােজয্

অপরািধেক ে��ােরর আইিন �মতাও

েদওয়া হয়েছ েলাকায়�
ু েক। শর েথেকই রােজয্র দব
ু ল
র্ েলাকায়�
ু আইেনর কারেন এই
আইনিটর �িত মানষ
ু েকান উৎসাহ েদখায়িন। তাই
চালর
ু পর েথেকই ি�পর
ু ার
েলাকায়� আইেনর িকছু ধারার পন
ু ঃ সংেশাধেনর দািব উেঠ।তখন িবেরাধী আসেন
থাকা বতর্ মান মাি�সভার সদসয্ রতানলাল নাথ, সদ
ু ীপ রায় বমণ
র্ িবধানসভায়
েলাকায়� আইেনর িকছু ধারার পন
ু ঃ সংেশাধেনর লে�য্ কম দািব জানানিন। িক�
সংেশাধন িকছু ই হয়িন। অবশয্ একািধক বার
ি�পর
ু া েলাকায়�
ু
অিফস েথেক
আইেনর িকছু ধারায় সংেশাধনীর �ায়জনীয়তার কথা বেল ফাইল রাজয্ সরকােরর
কােছ পাঠােনা হেয়েছ। িব�ব েদব মখ
ু য্ম�ী হওয়ার পর তার কােছও অনর
ু প ��াব

েগেছ। দশ মাস হেত চেলেছ। নতু ন সরকার বা নতু ন �শাসিনক কতর্ াবয্াি�েদর
এিনেয় েকান েহলেদাল েনই। আর এই সেুযাগেক কােজ লািগেয় েলাকায়�
ু
অিফেসর
একাংশ অিফসার কমচ
র্ ারী অিফস কামাই কের চেলেছন িদেনর পর িদন। িব েক রায়
নােম এক এিসঃ েরিজ�ার েতা অিফেস েকান কাজ েনই বেল শহের কাপেড়র
েদাকানই খেুল েরেখেছন বেল অিভেযাগ রেয়েছ। অনয্ অিফসারেদর একাংেশর মেধয্ও

অনর
ু প �বনতা েদখা িদেয়েছ। আর হেবনাই বা েকন? ২০১৮ সােল
ি�পর
ু া
েলাকায়�
ু অিফেস মা� একিট অিভেযাগ জমা পেড়েছ। আর ২০১৯ সােল এখন পযর্�
একিট অিভেযাগও জমা পেড়িন। অথর্াৎ েলাকায়�
ু
অিফেসর অিফসার কমচ
র্ ারীেদর
কােরারই েকান কাজ েনই। েলাকায়�
ু
� সব
ু ল ৈবদয্ িনেজও েবকার। গত ক’মাস
ধের িতিন নািক েলাকায়� স�েকর্ জনসেচতনতা বিৃ�র লে� িকছু েসিমনার
ওয়াকর্ শপ আেয়াজন করেছন। িক� এলে� েকান বােজট বরা� না থাকায় িকছু িদন
িকছু জায়গায় ে��, েফ�ু ন সহকাের �চার কাযর্ চালােনার পর
এখন টাকার

অভােব তাও ব� হেয় পেড়েছ। অিভেযাগ রেয়েছ, যারা আেছন তােদরই েকান কাজ
না থাকেলও েলাকায়�
ু -এর সদর অিফেস বাঁকা পেথ গত ক’বছের একািধক েলােকর
িনযিু� ও পেদা�িত হেয়েছ, রাজয্ অথর্দ�েরর েকান অনেুমাদন ছাড়াই। অথর্য্াৎ যারা
�শাসেন দন
ু �িত েরাধ করেব তারা িনেজরাই দন
ু �িতেত জিড়েয় আেছন।
অথচ িবেজিপ-আইিপএফিটর সরকার েভােটর আেগ বাম�ে�র ম�ী, এম এল এ সহ
একাংশ সরকারী কমচ
র্ ারী, জন �িতিনিধেদর িবরে� সরকারী অেথর্র বয্পক নয়ছেয়র
অিভেযাগ তু েল েভােটর বাজার গরম কেরিছল। �মতায় এেল �িতিট আিথক
র্ দন
ু �িতর
ঘটনার তদে�র �িত�িত েদওয়া হেয়িছল। িক� �মতায় আসার পর একবছর গত
হেত চেলেছ। িনেজরা িবিভ� দন
ু �িতর ঘটনার তদ� করেবন দেূরর কথা সাধারন

মানেুষর পে� েযসব ে�ে� �শাসিনক ও �ািত�ািনক দন
ু �িতর লাগাম টানেত
েলাকায়ূ� আইনেক বয্বহার কের দন
ু �িতগ� আমলা অিফসার জন �িতিনিধেদর
িবরে� অিভেযাগ জানােনার উপায় িছল েসই রা�ািটও েখালা হয়িন। উে�া ব�
কের রাখা হেয়েছ।
েলাকায়�
ূ আইেন জমাকৃ ত অিভেযােগর খিতয়ান
সাল
২০১২

অিভেযােগর
সংখয্া
৬

২০১৩

৫

২০১৪

১০

২০১৫

৪

২০১৬
২০১৭

৪
৩

২০১৮

১

২০১৯

০

ম�বয্

২০১৮ সােল একিট এবং ২০১৯ সােল েকান অিভেযাগ জমা পেড়িন। গত
দশ বছের মা� ৩৩ িট অিভেযাগ জমা পেড়েছ। েলাকায়�
ু অিফেসর বয়স
দশ বছর অিত�া� হেলও েকান অিভেযােগর �পে� এখন পযর্ � কােরার
িবরে� েকানরপ শাি�মল
ূ ক বয্ব�া গহ
ৃ ীত হয়িন।
স�
ূ ঃ ি�পর
ু া েলাকায়�
ূ অিফস

কােদর িবরে� জনসাধারণ েলাকায়েু� অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন?
১) মখ
ু য্ম�ী ও ম�ীসভার অনয্ানয্ সদসয্গন।
২) িবধানসভার সদসয্গন।
৩) িমউিনিসপয্ািলিট ও প�ােয়ত-এর িনবর্ািচত সদসয্ ও পদািধকািরগন।
৪) েয েকান �েরর সরকারী কমচ
র্ ারী।
৫) সকল �ানীয় িনবর্ািচত কতর্ৃ প�, আইেনর �ারা গিঠত �শািসত সং�া,
কেপর্ােরশন, েকা-অপােরিটভ েসাসাইিট বা সরকাির েকা�ািনর সদসয্ ও
পদািধকািরগন।
উ� এবং িন� আদালেতর িবচারপিতগন ও কমর্ চারীব�
ৃ ি�পর
ু া েলাকায়�
ু আইেনর
আওতায় আসেবন না।
েলাকায়েু� িকভােব অিভেযাগ দােয়র করেবন?
েলাকায়�
ু
অিফস েথেক িনিদর্ � ফমর্ সং�হ কের হলফনামা সহ ইংেরজীেত অিভেযাগ
সরাসির দােয়র করা যায় অথবা ডাক েযােগও েলাকায়�
ু অিফেস অিভেযাগ পাঠােনা
যায়।

েয সম� পদািধকারীর িবরে� দন
ু �িতর অিভেযাগ দােয়র করা হেব তােদর নাম,
িঠকানা িব�ািরত ভােব িলিপব� করেত হেব এবং অিভেযাগকারীর নাম, িঠকানা ও
�া�র থাকেত হেব।
ছু িটর িদন ছাড়া সব কােজর িদেন সকাল ১১টা েথেক িবকাল ৪টা পযর্� েলাকায়�
ু
অিফেস অিভেযাগ �হন করা হয় ও েযাগােযাগ করা যােব।
েলাকায়েু� অিভেযাগ জানােনা ও পরামেশর্ র জনয্ েযাগােযােগর িঠকানাঃ
েরিজ�ার/ সহকারী েরিজ�ার, েলাকায়�
ু
অিফস, পর
ু াতন সিচবালেয়র কাযর্য্ালয়,
আগরতলা- ৭৯৯০০১, পি�ম ি�পর
ু া, দর
ু াভাষঃ ০৩৮১-২৩২-৬১৬১

