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সুেযাগ-সুিবধার পাহােড় সরকাির কম র্চারীরা  
বাহরাম খান    

 

 

চাকিরর েপনশেনর টাকা স ণ র্ তুেল েনoয়ার পর আবার নতুন কের েপনশন পাoয়ার কথা েকu িক কখেনা 
ক না কেরিছল? ei সুিবধাo সরকার িদেয়েছ সরকাির কম র্চারীেদর ei আশায় েয তাঁরা জনগেণর কােছ দায়ব  
থাকেবন। সিঠকভােব দািয়তব্ পালন করেবন। জানা েগেছ, aবসর েনoয়ার 26 বছর aিতবািহত হoয়ার পরo 
ে েচ আেছন eবং পুেরা েপনশন তুেল িনেয়েছন eমন সােবক সরকাির কম র্চারীেদর 3126 সােলর জুলাi েথেক 
নতুন কের েপনশন িদে  সরকার। ei uে ােগর িবষেয় েন েকানার েমাহনগ  পাiলট u  িব ালেয়র সােবক 
ধান িশ ক ƣসয়দ রিফকুল iসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘a র েথেক ধানম ী েশখ হািসনােক ধ বাদ। 

আমােদর মেতা বৃ েদর কথা uনার মেতা ব ব ক াi িচ া করেত পােরন, েযটা আমরা িনেজরাo িচ া কিরিন। 
আ াহ তাঁর ম ল করুন।’ েপনশেনর ে ে  আেরকিট সুিবধা বািড়েয়েছ সরকার। আেগ aবসের যাoয়ার পর মূল 
েবতেনর 91 শতাংশ েপনশন েদoয়া হেতা, eখন 21 শতাংশ বািড়েয় ৯1 শতাংশ েদoয়া হে । জন শাসন 
ম ণালেয়র eক ঊধব্র্তন কম র্কত র্া e িতেবদকেক জানান, ধানম ী িনেজ েথেক কম র্চারীেদর েখাঁজ েনন। 
সিচবেদর eক aনানু ািনক আেলাচনায় েশখ হািসনা বেলেছন, ‘আপনারা েতা িনেজেদর সুেযাগ-সুিবধা িনেত 
জােনন না।’ িতিন সিচবেদর জ  ঢাকায় কেয়কিট িবলাসবহুল aয্াপাট র্েম  িবি ং ƣতিরর িনেদ র্শ িদেয়েছন, 
েযগুেলার কাজ eখন চলমান। e িবষেয় মি পিরষদসিচব েমাহা দ শিফuল আলম কােলর ক েক বেলন, 
‘সরকার ধান কখেনা কাuেক তার া  সুেযাগ-সুিবধা িদেত কাপ র্  কেরন না। আমােদর েচ া থাকেত হেব 
eসব াি র িবপরীেত সিঠকভােব দািয়তব্ পালন করা।’ সরকাির কম র্চারীেদর েবতন-ভাতা o সুেযাগ-সুিবধা 
বৃি েক iিতবাচক িহেসেব েদেখন সংি রা। িক  তাঁেদর জ  ণীত আiেন ে ােরর আেগ সরকােরর aনুমিত 
েনoয়ার েয িবধান রাখা হেয়েছ েসটাi সবেচেয় েবিশ সমােলািচত। দশম সংসেদর েশষ িদেক আiনিট পাস করা 
হেলo eখেনা েসিট কায র্কর করা হয়িন। aথ র্াৎ আiন হেলo েসটার aধীেন eখেনা েকােনা কায র্ ম হণ করার 



সুেযাগ েনi। uি িখত সুেযাগ-সুিবধার বাiের সরকাির কম র্চারীেদর aেনক ধরেনর েছাটখােটা সুিবধার মে  
রেয়েছ ঝুিঁক ভাতা, i ারেনট o েমাবাiেল কথা বলার খরচ, aে য্ি ি য়ার খরচ, স ানেদর িশ া ভাতা, 
চাকিররত aব ায় প  হেল কেয়ক লাখ টাকা, মারা েগেল তার কেয়ক গুণ েবিশ, eকi aব ায় ঋণ থাকেল 
েসিটo মoকুফ। িশ েণ aংশ েনoয়া eবং িশ েণ েলকচার েদoয়ার জ  িনধ র্ািরত ভাতা িদব্গুণ হেয়েছ, 
ঊধব্র্তনেদর বাবুিচ র্, হরী িবলo বাড়ােনা হেয়েছ। e ছাড়া মৃতুয্র পর ী/সব্ামীর ভরণ-েপাষণসহ aেনক সুিবধাi 
েদoয়া হেয়েছ। েদoয়া হে  ƣবশাখী ভাতা। চালু হেয়েছ হাoর ভাতা। 3128 সাল পয র্  সরকােরর ািধকার া  
তথা িবেশষ সুেযাগ-সুিবধা পাoয়া কম র্চারীর মে  িছেলন শাসেনর যু  সিচব o তদূধব্র্রা। গত সরকােরর েশষ 
িদেক uপসিচবেদর গািড়র জ  িবনা সুেদ 41 লাখ টাকা ঋণ o েসটা র ণােব েণ মােস 61 হাজার টাকা 
েদoয়ার মা েম কায র্ত তাঁেদর ািধকারভু  কেরেছ সরকার। eর বাiের সব পয র্ােয়র কম র্চারীেদর জ  বািড় 
করেত 6 শতাংশ সুেদ সেব র্া  86 লাখ টাকা পয র্  ঋণ সরকাির কম র্চারীেদর জ  নতুন সংেযাজন। জন শাসন 
িতম ী ফরহাদ েহােসন কােলর ক েক বেলন, ‘সরকাির কম র্চারীরাo ei সমােজর aংশ। তাঁেদর সুিবধা েযমন 

বৃি  করা হে , েতমিন কােজর মানo ভােলা হে ।’ 

3126 সােল সব র্েশষ েবতনকাঠােমা েঘাষণার আগ পয র্  েকােনা েকােনা ে ে  সরকাির চাকিরর েচেয় েবসরকাির 
চাকিরর িত তরুণেদর েঝাঁক িছল েবিশ। eকিট েবসরকাির িত ােন কম র্রত সুমন সােলকীন 3118 সােল 
রা ায়  াংেক েযাগদােনর িনেয়াগপ  েপেয়িছেলন। oi সময় াংেকর েবতেনর েচেয় oi েবসরকাির িত ােন 
31 হাজার টাকা েবিশ েবতন পাoয়ায় াংেক েযাগ েদনিন। নতুন েবতনকাঠােমা েঘাষণার পর তাঁর আে প, 
‘eমন হেব েক জানত? দশ বছর েবসরকাির চাকির কের েয পয র্ােয় eেসিছ, সরকাির নতুন েবতনকাঠােমােত 
eকজন তরুণ পাঁচ বছেরi আমােক ছািড়েয় যােব।’ 

 


