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প্রায় অকার্ যকর প্রশাসনের ককছু কিকিকিিাে 

 

প্রশাসনে প্রায় অকার্ যকর হনয় পনেনে ককছু কিকিকিিাে। এ রকম দুটি কিিাে এখে সম্পূর্ য যর্ে ভুলনে িনসনেে কম যকেযারা। এর একটি সভাকিহীে কিিস। 

আনরকটি কম যকেযানির র্থাসমনয় কম যস্থনল উপকস্থে ও সাি যক্ষকর্ক অিস্থাে। জেস্বানথ য এ দুটি পৃথক আনিশ কেকট-অেীনে জাকর হনলও এ রকম 

কিিানের কথা সকিিালনয় অনেক কম যকেযা এখে মনেই করনে পানরে ো। প্রশাসনের একাকিক কম যকেযার ভা্য- আইে, কিকিকিিাে জেস্বানথ য জাকর 

হনলও এক সময় ো অকার্ যকর হনয় পনে। যকে, কী কারনর্ এসি অকার্ যকর হনে োর র্থার্থ েিারককও যেই। অনেক সময় যিখা র্ায়, কিিানের 

কথাটিও মনে যেই অনেনকর। এ যর্ শুধু যকনের যক্ষনে ঘটনে ো েয়, মাঠ প্রশাসনে এর ব্যাপকো আরও যিকশ। 

২০০২ সানলর ২৩ জুলাই মকিপকরষি কিভানের ককমটি শাখা যথনক জাকর করা এক কেনি যশোয় িলা হনয়কেল, সরকানরর সকল মির্ালয়-কিভাে এিং 

এর অিীে অকিিপ্তর, িপ্তর, পকরিপ্তর সংস্থা প্রকেষ্ঠােগুনলা সপ্তানহর মঙ্গলিার 'সভাকিহীে' কিিস কহনসনি কেি যাকরে থাকনি। এ কিে যকানো সংস্থায় সভা, 

যসকমোর, ওয়াকযশপ করা র্ানি ো। যকানো কম যকেযাও এ কিে এ িরনের  যকানো সভায় যর্াে যিনিে ো। জরুকর প্রনয়াজনে প্রিােমিীর অনুনমািেক্রনম 

মির্ালয় এ কিে সভা আহ্বাে করনে পারনি। এ যক্ষনে যোটিশ িা আমির্পনে প্রিােমিীর অনুনমািে গৃহীে হনয়নে িনল উনেখ থাকনে হনি। সভাকিহীে 

কিিনস সকিি োো অন্য কম যকেযারা অকিস ব্যিস্থাপো ও িশ যোথীনির সাক্ষাৎিাে কার্ যক্রম সম্পািে করনিে। েনি জরুকর প্রনয়াজনে সকিিরা ভ্রমর্সূকি 

জাকর কনর সির ও পকরিশ যনে যর্নে পারনিে। 

মকিপকরষি কিভাে সূে জাোয়, এ কেনি যশো এখেও িলিৎ রনয়নে। ককন্তু মােনেে ো যকউই। প্রকেকিেই সভা, ো হয় যস্বোিীে অকিস সূকি িালু 

কনরনেে অনেনক। িনল সািারর্ মানুনষর দুনভযানের যশষ হনে ো। সরকাকর িপ্তর-অকিিপ্তর আর সংস্থার কম যকেযারা থানকে কিেভর সকিিালনয়। 

সকিিালনয়র কম যকেযারা ব্যস্ত থানকে কমটিং-কসটিং, যসকমোর ও ক্লাস যেওয়ায়। সপ্তানহর ৭ কিনের মনে কম যকিিস ৫ কিে, িাকক দু'কিে সরকাকর ছুটি। 

পাঁি কিনের কিে সভা, যসকমোর ও কম যশালার মনে সীমািদ্ধ। িনল সািারর্ মানুনষর কথা জেমুখী প্রশাসনে যশাোর যকউ থানকে ো। এ অিস্থায় িস্তুে 

প্রশাসে এখে িলনে ব্যকেক্রম োো কম যকেযার মকজযমাকিক। অনেক জরুকর প্রনয়াজনে যিানের পর যিাে কনরও ঊর্ধ্যেনেরা পাে ো সংস্থার প্রিাে িা 

সংকিষ্ট কম যকেযানক। 

যখাঁজ কেনয় যিখা র্ায়, যিকশর ভাে িপ্তর-অকিিপ্তর, সংস্থার পিস্থ কম যকেযারা প্রকে কম যকিিনসই কেয়িক মির্ালয় িা কিভানে আনয়াকজে সভায় যর্াে 

কিনয় অকিস সময় পার কনরে। সন্ধ্যার পর অকিনস যকউ র্াে, যকউ র্াে ো। আিার অনেনক অকিস শুরুর আনে হাকজরা কিনয় অকিস েযাে কনরে আর 

যিনরে ো। সকিি যথনক শুরু কনর সি যস্তনরর কম যকেযার একটা উনেখ সংখ্যক যিকশর ভাে সময় কাটাে যিনশর িাইনর। অনেক প্রমার্ আনে এক কিমাে 

যথনক যেনম আনরক কিমানে উনঠ কিমােিন্দর েযাে করার। োরা অকিস যো দূনরর কথা িাসা-িাকেনে আসারও সময় পাে ো। 

পর্ যনিক্ষনর্ যিখা যেনে, েে দুই মানস অন্তে ২৫টি প্রকেকেকি িল কিনিশ সির কনরনে। িেযমানে কিনিনশ রনয়নে ১০টি প্রকেকেকি িল। যিনশর িাইনর 

রনয়নেে গুরুত্বপূর্ য কনয়কজে সকিি। ১৯৮৪ ব্যানির আনরকজে সকিি মানসর ১০ কিেই কিনিনশ থানকে িনল ককথে রনয়নে। এ জন্য োর ব্যানির 

সকিিরা োনক 'উেন্ত' সকিি িনল ডানকে। এ কেযা কিকভন্ন প্রকশক্ষর্ ও িাো সংস্থার কাে যথনক আমির্ এনে কিনিনশ যঘানরে। যিনশ থাকনল অকিস 

কনরে কিনকল যথনক েভীর রাে পর্ যন্ত। অকভনর্াে রনয়নে, শীষ য পর্ যানয় অনেক কম যকেযা কনয়ক িেনরর যিনশর িাইনর িাকে কনরনেে। আিার যকউ উন্নে 

যকানো যিনশর কিে কাড য কেনয়নেে। এজন্য োরা সরকাকর সিনরর সুনর্াে কেনয় কিনিনশ ব্যকিেে কাজ কনরে। িাো সংস্থার অনথ য কিনিশ কেনয় অনেক 



কম যকেযা ব্যকিেে কাজ করার অকভনর্ানে পনর োনির টাকা যিরে যিওয়ার ঘটোও ঘটনে। এ ঘটো যিকশ ঘটনে িে িে মির্ালনয়র কম যকেযানির 

যক্ষনে। ককন্তু এরূপ কিনিশ সিনর যিনশর কী মঙ্গল হনে ো আজও এক িে রহস্য হনয় আনে। 

কিকভন্ন মির্ালয় ও কিভাে ঘুনর যিখা র্ায়, অিস্তে কম যকেযা আনেে, োর ঊর্ধ্যেে যকউ যেই। িনল ইো করনল যকানো েকথ দ্রুে যশষ করা র্ায় ো। 

আিার ঊর্ধ্যেে থাকনলও টাইকপস্ট ো থাকায় অনেক কাজ আটনক থাকার মনো ঘটো সকিিালনয় আনে। আিার অকিস সূকি অনুর্ায়ী অনেনকই অকিস 

কনরে ো। যকউ যকউ সন্তােনির স্কুনল কিনয় োরপর আনসে। আিার োনির কেনে অকিস যশষ হওয়ার আনেই কম যস্থল েযাে কনরে। 

২০০৪ সানলর ৬ একপ্রল মকিপকরষি কিভানের সংস্থাপে শাখা যথনক জাকর করা কেনি যশোয় কম যকেযানির সাি যক্ষকর্ক কম যস্থনল উপকস্থে থাকা 

িােোমূলক করা হয়। ওই কেনি যশোয় িলা হনয়কেল, ককছু পিস্থ কম যকেযা কখে আনসে কখে র্াে ো জাো র্ায় ো। অনেনক কেয়কমে অকিনস আনসে 

ো। এই িাস্তিো এখেও কিদ্যমাে, কেনি যশোও িহাল ককন্তু অকার্ যকর। মাঠ প্রশাসনের যক্ষনেও একই কেনি যশ কার্ যকর করা হয়। িেযমানে যিখা র্ায়, 

উপনজলা পর্ যানয় যর্ ১৭টি মির্ালয় ও কিভানের অকিস আনে যসসি অকিনসর কম যকেযারা যকাথায় কখে র্াে-আনসে োর যেমে খির থানক ো 

ইউএেও ককংিা উপনজলা যিয়ারম্যানের কানে। এমকপ-মিীরাও খ ুঁনজ পাে ো োনির। 

এ কিষনয় জেপ্রশাসে মির্ালনয়র একজে অকেকরি সকিি সমকালনক িনলে, প্রশাসনের সি স্তনরর কম যকেযানির কাজকনম যর ওপর সরকানরর েজরিাকর 

িােনে। ভানলা কানজ যর্মে পুরস্কৃে করা হনে। আিার পকরকপনাোমাকিক কাজ করনে ো পারায় কেরকারার করা হনে। িাস্তিোর কেকরনখ ককছু 

কিকিকিিাে পকরপালে করা ো যেনলও এর প্রভানি যর্ে কাজকনম য যকানো িরনের সমস্যা ো হয় যস কিষয়টি েজনর রাখা হনে।  

 


