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জানা েগেছ, নতুন খসড়া নীিতমালায় পেদা িতর ে ে  েমাট 211 নমব্র িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। eর মে  বািষ র্ক েগাপনীয় িতেবদেন 
(eিসআর) 41 নমব্র রাখা হেয়েছ। e ছাড়া িশ াগত েযাগয্তায় 21,  াংেক চাকিরকাল aিভ তায় 8, াংিকং িডে ামায় 7, 
েনতৃেতব্র পিরমােপ 6, েপশাগত িডি েত 3, চাকিরজীবেন বহুমুখী aিভ তায় 3, েপশাগত দ তায় 8, িশ েণ 
(aভয্ রীণ/ৈবেদিশক) 8, েপশাগত কাশনায় 3, aিজর্ত েণাদনা o পুর াের 2, iেনােভশেন 5, কিমuিনেকশন দ তায় 3 eবং 
সা াৎকার হণ o uপ াপনায় রেয়েছ 21 নমব্র। 

ভু েভাগী কম র্কত র্ারা বলেছন, নমব্র িবভাজেনর ে ে  কিমuিনেকশন, িশ ণ, েনতৃেতব্র পিরমাপন, কাশনা, েপশাগত িডি , 
েণাদনা o পুর ার eবং েমৗিখক পরী া o uপ াপনায় েযসব নমব্র রাখা হেয়েছ, তা aসব্ , মনগড়া। eত সব্  সমেয়র মে  সবার 

পে  eসব াiেটিরয়া ফুলিফল করা স ব নয়। eেত িডeমিড পেদ পেদা িতর ে ে  aিনয়ম o বািণেজয্র আশ া কেরন তাঁরা। 

e িবষেয় রা ায়  াংেকর eকািধক কম র্কত র্া নাম কাশ না করার শেত র্ কােলর ক েক বেলন, যাঁরা aিভ , েযাগয্, দ  eবং ভােলা 
াংকার তাঁরা াংেক বসা বৃি  eবং াহকেদর u ম েসবা িদেত িনেজেক  রােখন। তাঁরা িনয়িমত কাজ েরেখ সুেযাগ স ােন 

িবেশষ কাশনা বা ে িনং েনoয়ার জ  েদৗড়ঝাঁপ কেরন না। e ে ে  তাi নমব্র িবভাজন েযৗি ক বেল মেন হে  না। আবার 
কিমuিনেকশন, েনতৃতব্ eবং iেনােভশেনর নমব্র িকভােব িনণ র্য় হেব, তা িনেয়o  রেয়েছ। তাঁেদর মেত, নীিতমালার কারেণ 
ভিব েত eসব াiেটিরয়া ফুলিফল করার জ  aেনেক াংেকর মূল কাজ েরেখ eসব aিভ তা aজর্েন েচ া-তদিবর করেবন। 
eেত াংেকর কােজ শৃ লা ভে র আশ া ƣতির হেত পাের। 

বাংলােদশ াংেকর িনব র্াহী পিরচালক o মুখপা  িসরাজুল iসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘নীিতমালা পিরবত র্ন হেতi পাের। 
eকসময় ােনল aনুযায়ী পেদা িত েদoয়া হেতা। িক  eখন aেনক জায়গায় পেদা িত েদoয়ার ে ে  e রকম i ারিভu েনoয়া 
হে । eেত হয়েতা মেন করা হে , েযাগয্ াথ  িনব র্ািচত করার জ  e প িত েবিশ কায র্কর হেব।’ নীিতমালা চূড়া  না কের খসড়া 
নীিতমালার 

আoতায় পেদা িত েদoয়া কতটা েযৗি ক জানেত চাiেল িতিন বেলন, ‘e রকম হে  িক না, েসটা আমার জানা েনi। তেব 
েযেকােনা i ারিভu েনoয়ার জ  eকটা িসে ম দাঁড় করােনা হয়। oi িসে মটাi িক  ফাiনাল। e িচ া েথেক খসড়া 
নীিতমালার আoতায় পেদা িত েদoয়ার িস া  েনoয়া হেত পাের।’         

eিদেক িডeমিড পেদ পেদা িতর তািলকায় থাকা 38 জন কম র্কত র্ার মে  েসানালী াংেকর চারজন, জনতা াংেকর আটজন, 
a ণী াংেকর চারজন, রূপালী াংেকর দুজন, iনেভ েম  করেপােরশন aব বাংলােদেশর (আiিসিব) ছয়জন, কম র্সং ান 
াংেকর eকজন eবং বাংলােদশ হাuস িবি ং ফাi া  করেপােরশেনর (িবeiচিবeফিস) eকজন। 

 


