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একািধক ব ােচর পেদা িত একসে  নয়
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শাসেন পেদা িতর ি য়ায় বড় ধরেনর সং ার আনা হে । একইসে  একািধক ব ােচর কমকতােদর
পেদা িতর চলমান সং িৃত পিরহার কের একক ব াচিভি ক পেদা িতর ধারা বতন করা হে । এ িবষেয়

িপিরয়র িসেলকশন বাড (এসএসিব) নীিতগতভােব ঐকমেত  পৗঁেছেছ।

জন শাসন ম ণালেয়র সংি  একজন ঊ তন কমকতা জানান, আগমী ১৬ ম থেক  হেত যাওয়া
এসএসিবর বঠক থেক নতুন প িত কাযকর হেব। এিদন উপসিচব থেক যু  সিচব পেদ পেদা িতর
িবষয়িট  িবেবচনা  করা  হেব।  ধমুা  ১৭তম  ব ােচর কমকতােদর যু  সিচব  পেদ  পেদা িতর  জ
িবেবচনায় নওয়া হেয়েছ। পযায় েম উপসিচব ও অিতির  সিচব পেদও পেদা িত দওয়া হেব।

সূ  জানায়, একইসে  একািধক ব ােচর কমকতােদর পেদা িত িদেত িগেয় দখা যায়, িকছু ব ােচর পেদ
পেদা িত  াি র সময়সীমা  অিত া  হেয় যায়।  আবার কােনা  কােনা  ব ােচর সময়মেতা  পেদা িত
পাওয়া সহজতর হয়। ফেল এক ধরেনর বষম  তির হয়। এ কারেণ যখন য ব ােচর পেদা িত াি র
সময়, তখন সই ব ােচর কমকতােদর পেদা িত দওয়া হেব।

িনয়ম অ যায়ী চাকির ায়ী সােপে  কােনা কমকতার ১০ বছর পূণ হেল িতিন উপসিচব হওয়ার যাগ
হন।  িক  এখন একািধক ব ােচ  যাগ  দওয়া  কমকতােদর একইসে  পেদা িত  িদেত িগেয়  কােনা
ব াচেক ১৭ থেক সেবা  ২০ বছর পয  অেপ া করেত হেয়েছ।

চাকিরকাল ২০ বছর ও উপসিচব পেদ ৫ বছর সে াষজনক চাকিরকাল পূণ হেল কােনা কমকতা যু
সিচব হওয়ার যাগ  হন। এে ে ও একই পিরণিত ল  করা গেছ। যু  সিচব থেক অিতির  সিচব
হেত চাকিরকাল ২৫ বছর পূণ করেত হয় এবং যু  সিচব পেদ ৩ বছর চাকিরর ময়াদ শষ হেল িতিন
অিতির  সিচব হওয়ার যাগ  হন। অিতির  সিচব পেদ ২ বছেরর সে াষজনক চাকির হেল তােঁক সিচব
পেদর জ  িবেবচনায় নওয়ার িবধান রেয়েছ। অব  সিচব করার ে  চাকিরকাল িনয়ম িবিধ িবধান
ছাড়াও তি র, রাজৈনিতক পিরচয় আদশ ইত ািদ িবেবচনায় নওয়ার সং িৃত বল।

এ িবষেয় ম ব  করেত িগেয় সােবক একজন মি পিরষদ সিচব ইে ফাকেক বেলন, চাকিরর থম শতই
পেদা িত। পেদা িতর সময় হেল কাউেক বি ত কের রাখার অিধকার কােরা  নই।  িক  ভাগ জনক
সিত  হেলা, এ দেশ এটাই চেল আসেছ দীঘিদন ধের।
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