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জাপােনর eকিট িত ােন চাকিরর সুেযাগ েপেয়িছেলন জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র ত - যুি  iনি িটuেটর 
িশ াথ  জা াতুল েফরেদৗস। িবেদেশ যাoয়ার ি য়ার মে i প ী স য় াংেক িসিনয়র aিফসার পেদ 
িনেয়ােগ চূড়া  সুপািরশ পান িতিন। জাপান যাoয়ার পিরক না বাদ িদেয় াংেক েযাগদােনর িত িনেত 
থােকন। পুিলশ েভিরিফেকশেনর পর গত 41 েম চূড়া  িনেয়াগপ o পান। তােত বলা হয়, 2৯ জুেনর মে  
কােজ েযাগ িদেত হেব। িক  u  আদালেতর eক িরট আেদেশ জা াতুেলর চাকিরেত েযাগ েদoয়া আটেক 
যায়।জা াতুল বেলন, ‘চাকিরেত েযাগ িদেত যাoয়ার আেগর িদন জানেত পাির, িরেটর কারেণ িনেয়াগ িগত।’ 
জা াতুেলর মেতা আেরা 388 জন িনেয়াগপ  েপেয়িছেলন, িক  েদর েকui িরেটর কারেণ চাকিরেত েযাগ 
িদেত পােরনিন। ফেল েদর িঠকানা eখন রাজধানীর কারoয়ান বাজাের প ী স য় াংক কায র্ালেয়র সামেন। 
চাকিরেত িনেয়ােগর তয্াশায় েসখােন aব ান িনেয়েছন তাঁরা। িতিদন াংক েখালার সময় েসখােন aব ান 
েনন তাঁরা। াংক ছুিট হেল বাসায় িফের যান। িনেয়াগ না হoয়া পয র্  eভােব চািলেয় যােবন বেল জানান 
তাঁরা।‘আমার বািড়, আমার খামার’ কে র uপেজলা সমনব্য়কারীেদর eক িরেটর কারেণ ei 389 জন 
চাকির তয্াশীর িনেয়াগ িগত হেয়েছ। পে  রায় েপেয় াংক কতৃর্প  eকবার িনেয়াগ ি য়া শুরুo কেরিছল, 
িক  িরটকারীরা আিপল করেল u  আদালেতর িনেদ র্েশ িনেয়াগ েফর িগত করা হয়। নবম ে েডর ei 
চাকিরেত েযাগ িদেত aেনেক a  াংেকর চাকির েছেড় েদন। বত র্মােন তাঁেদর হতাশা েকান পয র্ােয় তা সহেজi 
েবাঝা যায়। জনবেলর চািহদা থাকার পরo আiিন জিটলতার কারেণ িনেয়াগ হে  না রা ায়  াংেক। ফেল 
aেনক িশি ত তরুণ-তরুণীর েবকারতব্ ঘুচেছ না। আবার aেনেকর চাকিরর বয়সo েশষ হেয় যাে । a িদেক 
শূ পেদ িনেয়াগ িদেত না পারায় াহকেসবা াহত হে  াংেকর। েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, গত িতন বছের 
সরকাির াংক o আিথ র্ক িত ােন িনেয়ােগর েবশ কেয়কিট িব ি  কািশত হেলo িরেটর কারেণ 
িনেয়াগ ি য়া স  করা যাে  না। e সমেয় a ত চারিট িনেয়াগ িব ি র আoতায় আটেক আেছ সাহ হাজার 



761 পেদ িনেয়াগ। রূপালী াংক o জনতা াংেকর িসিনয়র aিফসার, aিফসার o কয্াশ aিফসার—ei িতন 
পেদ িনেয়ােগর িবপরীেত িরট হoয়ায় oi দুিট াংকসহ সরকাির আেরা আটিট াংেকর সাহ হাজার 483িট পেদ 
িনেয়াগ আটেক যায়। e তািলকায় সব র্েশষ সংেযাজন প ী স য় াংেকর 389 পদ। চাকির তয্াশী o 
িনেয়াগসংি  ি রা বলেছন, েয েকu  হেয় আদালেত েযেতi পাের। তেব িরটকারীেদর দািবর েযৗি কতা 
িনেয়  রেয়েছ। িরট জিটলতায় েসানালী াংক, জনতা াংক o কৃিষ াংক, বাংলােদশ েডেভলপেম  াংক, 
কম র্সং ান াংক, বাসীক াণ াংক, iনেভ েম  করেপােরশন aব বাংলােদশ o বাংলােদশ হাuস িবি ং 
ফাi া  করেপােরশেন সাত হাজােরর েবিশ িনেয়াগ থমেক রেয়েছ। িরেটর আেদশ াংেকর পে  েগেলo চূড়া  
আেদশ না পাoয়ায় জিটলতা কাটেছ না। কেব কাটেব, েস িবষেয়o আশব্াস পাে  না চাকির তয্াশীরা। েয কারেণ 
িরট : রা  খােতর 23িট াংক o দুিট আিথ র্ক িত ােন চািহদা মেতা থম o িদব্তীয় ে িণর কম র্কত র্া িনেয়াগ 
িদেত বাংলােদশ াংেকর ত াবধােন 3126 সােল াংকাস র্ িসেলকশন কিমিট গিঠত হয়। চািহদা মেতা সমমােনর 
পদ eক  কের সমিনব্তভােব িব ি  কাশ কের িতন েরর পরী ার পর িনেয়ােগর সুপািরশ কের াংকাস র্ 
িসেলকশন সিচবালয়। 3127 সােলর 33 েফ য়াির রূপালী াংক 812িট শূ পেদ aিফসার o কয্াশ aিফসার 
পেদ িনেয়ােগর িব ি  েদয় িসেলকশন কিমিট। আবার 37 জুলাi জনতা াংেকর 534িট শূ পেদ িসিনয়র 
aিফসার eবং 4 আগ  847 শূ পেদ aয্ািস য্া  eি িকuিটভ aিফসার পেদর জ  িনেয়াগ িব ি  েদoয়া 
হয়। 

িক  eসব িব ি র িনেয়াগ পরী া না িনেয় 3128 সােলর 34 আগ  াংকাস র্ িসেলকশন কিমিট আটিট 
াংেকর eক হাজার 774িট িসিনয়র aিফসার (সাধারণ) পেদ সমিনব্ত িনেয়াগ িব ি  েদয়। eরপর 3৯ আগ  

আবার সাত াংেক িতন হাজার 574িট aিফসার (সাধারণ) শূ পেদর জ  িনেয়াগ িব ি  েদয়। oi বছেরর 8 
েসে মব্র চার াংেক দুi হাজার 357িট aিফসার (কয্াশ) শূ পেদর জ  িনেয়াগ িব ি  েদয় িসেলকশন 
কিমিট। eসব িব ি েত েমাট সাত হাজার 483 পেদ িনেয়ােগর জ  আেবদন চাoয়া হয়। সমিনব্ত e িতনিট 
িনেয়াগ িব ি র িবরুে  িরট কের 3127 সােল িব ি  aনুযায়ী আেবদনকারীেদর eকিট aংশ। eেত ব  হেয় 
যায় 3128 সােলর িব ি  aনুযায়ী িনেয়ােগর সব কায র্ ম। িরেটর কারেণ জনতা াংক o রূপালী াংেকর eক 
হাজার 726িট পদ বাদ েরেখ বািক পদগুেলােত িনেয়ােগর জ  ƣন র্ি ক, িলিখত o েমৗিখক পরী া েনoয়া হয়। 
ায় ছয় মাস আেগ e ি য়া েশষ হেলo eখেনা ফল কািশত হয়িন। 

জিটলতার সৃি  েযখােন : িরেটর কারেণ েয eক হাজার 726িট পেদর িনেয়াগ বাদ রাখা হেয়েছ তার মে  রূপালী 
াংেকর িসিনয়র aিফসার পদ 394িট eবং aিফসার পদ 2৯1িট। জনতা াংেকর aিফসার পদ 7৯৯িট eবং 

কয্াশ aিফসার পদ 744িট। বািক পাঁচ হাজার 868 পেদ ƣন র্ি ক, িলিখত o েমৗিখক পরী া স  কেরেছ 
াংকাস র্ িসেলকশন কিমিট। িরট খািরজ হেল বাদ থাকা পদগুেলােত িনেয়ােগর কী হেব, e িনেয় েদালাচেল 

রেয়েছ াংকাস র্ িসেলকশন কিমিট। কারণ 3127 সােলর oi িনেয়াগ িব ি র পর াথ েদর কাছ েথেক আেবদন 
েনoয়া হেলo িরেট িগতােদশ থাকায় পরী া িনেত পােরিন তারা। াংকাস র্ িসেলকশন কিমিট সিচবালয় সূ  
জানায়, ফল কােশ দীঘ র্সূ তার েপছেন রেয়েছ চাকির তয্াশীেদর িরট আেবদন। েছাট েকােনা কারেণ েকu  
হেলi u  আদালেতর দব্ার  হয়। আদালতo িনেয়ােগ িগতােদশ েদন। ফেল দীঘ র্ািয়ত হয় িনেয়াগ ি য়া। 
াংকাস র্ িসেলকশন কিমিট সিচবালেয়র সহ-মহা ব াপক আিরফ েহােসন খান কােলর ক েক বেলন, ‘u  

আদালেত িরেটর কারেণ িনেয়াগ ি য়া ত েশষ করেত বাধা সৃি  হে । িতন বছর ধের জনতা াংেক কয্াশ 
aিফসার পেদ িনেয়াগ েদoয়া স ব হে  না। েদেশ েবকােরর সংখয্া aেনক। িরেটর কারেণ চািহদা থাকার পরo 
িনেয়াগ েদoয়া স ব হে  না। ei িরট আেবদন যত ত িন ি  হেব, ততi ম ল।’  


