
 /36 জুলাi, 312৯ 
জন শাসন িনেয় গেবষণা েনi সরকােরর: ‘িবিসeস পরী া 
o িশ ণ প িত মূলত ি িটশেদর u রসূির’ 
বাহরাম খান    

 

সরকােরর সব েসবা মাঠপয র্ােয় েপৗঁছায় জন শাসেনর মা ম। ি িটশ, ভারত o পািক ািন ধারাবািহকতার ei 
েসবাচ  েদেশর মািলক তথা জনগেণর চািহদা পূরণ করেত পারেছ িক না তা িনেয় সরকােরর েকােনা গেবষণা 
েনi। েবসরকািরভােব সামা  গেবষণা হেলo েসগুেলােক iিতবাচক দৃি েত েদেখন না সরকােরর 
দািয়তব্শীলরা।জন শাসন ম ণালেয় ‘সং ার o গেবষণা’ নােম eকিট aনুিবভাগ আেছ। aিতির  সিচব আলম 
আরা েবগেমর েনতৃেতব্ ei aনুিবভােগ গেবষণাসং া  পাঁচজন কম র্কত র্া আেছন, eর মে  দুজেনর সে  ei 
িতেবদেকর কথা হয়। তাঁেদর েকui জন শাসন স িক র্ত েকােনা গেবষণা কাজ কেরেছন বা কেরন—eমন 

দািব কেরনিন। নাম েগাপন রাখার শেত র্ কােলর ক েক eক গেবষণা কম র্কত র্া বেলন, eখােন পিরসংখয্ান o 
কাশনাসং া  যত কাজ আেছ েসগুেলা কেরi পাির না, গেবষণা িকভােব করব? গত 34 জুন া পােরি  

i ার াশনাল বাংলােদশ (িটআiিব) জন শাসেন শু াচারসং া  eকিট গেবষণা কাশ কের। eেত uে খ করা 
হয়, েবসামিরক শাসেন িবিসeস পরী া o িশ ণ প িত মূলত ি িটশেদর u রসূির। e প িতেত 
uপমহােদেশ ক ািন শাসনামেলর থমিদেক শুধু েশব্তা েদর িনেয়াগ েদoয়া হেতা। তখন ei কয্াডার সািভ র্েসর 
নাম িছল কনেভ াে ড িসিভল সােভ র্  (িসিসeস)। ক ািন শাসন দুব র্ল হেয় পড়েল uপমহােদেশর শাসন 
কােজ 2972 সােল ভারতীয়েদর েবসামিরক শাসেন েনoয়া শুরু কের ি িটশ সরকার। তখন ei সািভ র্েসর নাম 
হয় iি য়ান িসিভল সািভ র্স (আiিসeস)। eরi ধারাবািহকতায় পািক ান শাসনামেল িসিভল সািভ র্স aব 
পািক ান (িসeসিপ) o সব্াধীনতার পর eিট রূপ েনয় বাংলােদশ িসিভল সািভ র্েস (িবিসeস)। িটআiিবর গেবষক 
মহুয়া রuেফর করা e গেবষণায় েদখা েগেছ, জনবা ব শাসন গেড় তুলেত শু াচার েকৗশলপে  সরকাির 
কম র্চারীেদর েবতন-ভাতা বাড়ােনাসহ a া  সুেযাগ-সুিবধা িনি ত করার a ীকার িছল। সরকার েসগুেলা পূরণ 
কেরেছ। িক  eর িবপরীেত কম র্চারীেদর কাজ েথেক জনগণ তয্ািশত েসবা পাে  না। েসi সে  দুন িতর 
থাবাo বড় হে । ঢাকা িবশব্িব ালেয়র েলাক শাসন িবভােগর েচয়ার ান ড. েমাবােশব্র েমােনম কােলর ক েক 



বেলেছন, জন শাসন িনেয় সরকােরর পে  গেবষণা করা হয় না। িক  েবসরকাির পয র্ােয় েযসব গেবষণা হয় 
েসগুেলা েথেক তাঁরা িকছু হণ করেত নারাজ। িতিন বেলন, শুধু েবসরকাির গেবষণােক uেপ াi নয়, সরকােরর 
িনেজর গিঠত 38িট কিমিট o কিমশন ণীত সুপািরশo হণ করা হয়িন। e িতেবদনসং া  িবষেয় সিচবালেয় 
শাসন কয্াডােরর a ত 21 জন কম র্কত র্ার সে  ei িতেবদেকর আনু ািনক o aনানু ািনক কথা হেয়েছ। 

তােদর মে  েবিশর ভাগi সব্ীকার কেরন েয aেনক সুেযাগ-সুিবধা পাoয়ার পরo সরকাির কম র্চারীেদর মে  সব্-
uে াগী হেয় মানুষেক েসবা েদoয়ার মানিসকতা েকন ƣতির হে  না তা রীিতমেতা গেবষণার িবষয়। জাতীয় 
শু াচার েকৗশল ণয়নসং া  গেবষণার সে  েবসরকািরভােব যু  িছেলন গেবষক iকরাম েহােসiন। িতিন 
কােলর ক েক বেলন, িবিসeস িদেয় যাঁরা শাসেন েযাগ েদন তাঁেদর েবিশর ভােগরi টানাটািনর মে  ছা জীবন 
কােট। রাi যখন ে ড়া াে ল েছেড় চাকিরেত েযাগ েদন তখন ‘জীবন’ ভুেল যান। তাঁর মেত, eটা েফরােনা 
স ব হয় িশ েণর মা েম। িতিন বেলন, িবিসeেসর পর দুi বছেরর ে িনংেয় নতুনেদর মাথায় ঔপিনেবিশক 
মেনাভাব ঢুিকেয় েদoয়া হয়। সারাজীবন তাঁরা oi চ  েথেক েবর হেত পােরন না। জন শাসন ম ণালেয়র 
eকজন ম ম ে িণর কম র্কত র্া e িতেবদকেক নাম কাশ না করার শেত র্ বেলন, জনবা ব শাসন গড়েত 
রাজৈনিতক েনতৃতব্ o পদেলহী আমলারাi বড় বাধা। িতিন যুি  িদেয় বেলন, রাজৈনিতক েনতৃতব্ o শীষ র্ 
আমলাত  বড় পিরবত র্ন চান না দুi কারেণ—রাজনীিতকরা িনেজেদর aনুগত আমলাত  চান, যা িব মান 
ব ােতi স ব। িদব্তীয়ত, আমলারা সারাজীবন শাি র চাকির কের আসা ব ায় নতুনতব্েক ভয় পান। 

েটিলেফােন a ত চারবার েচ া করেলo সং ার o গেবষণা aনুিবভােগর aিতির  সিচব আলম আরা েবগম e 
িবষেয় েকােনা ম  করেত রািজ হনিন। গত 27 জুলাi দুপুের সিচবালেয় ছয় নমব্র ভবেনর 25 তলায় তাঁর দ ের 
েগেলo িতিন e িতেবদকেক েদখা েদনিন। ি গত কম র্কত র্ার মা েম e িতেবদকেক জািনেয়েছন, িতিন  
আেছন। জন শাসন িতম ী ফরহাদ েহােসেনর কােছ জানেত চাiেল িতিন কােলর ক েক বেলেছন, ‘সরকাির 
কম র্চারীেদর কােজর মান আেগর েচেয় ভােলা হে । আমরা গেবষণা o িশ েণ খুব গুরুতব্ িদি । পয র্ায় েম e 
িবষয়গুেলা আেরা দৃ মান হেব।’ 

 


