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িবিসএস (ইেকানিমক) ও িবিসএস ( শাসন) ক াডার একীভতূকরণ িবষেয় ধানম ীর িনেদশনা ায় এক
বছেরও বা বায়ন হয়িন। এই ই ক াডােরর একীভূতকরণ কবল ঘাষণােত সীমাব । যিদও এরই মেধ
ইেকানিমক ক াডার িবলু  করা হেয়েছ। তেব তােদর শাসন ক াডােরর সে  একীভতূ কের যসব েযাগ-

িবধা দওয়ার কথা তা এখন পয  আেলার মুখ দেখিন। এ ব াপাের জন শাসন ম ণালয় কাযকর পদে প
নয়িন। ফেল াপ  পেদা িত থেক বি ত হেয়েছন িবলু  ইেকানিমক ক াডােরর ৪৬৫ কমকতা। শাসন

ক াডােরর  িনেচর  িদেকর িবিভ  ব ােচর কমকতােদর পেদা িত হেলও ইেকানিমক ক াডােরর কমকতারা
এখেনা আেগর পেদই বহাল রেয়েছন। এ কারেণ তােদর মেধ  হতাশা িবরাজ করেছ। ইেকানিমক ক াডােরর
কমকতােদর সে  কথা বেল এবং ই ক াডার একীভূত হওয়া সং া  ধানম ীর িনেদশনার সারসংে পসহ
অ া  নিথপ  থেক এসব তথ  জানা গেছ। ধানম ী শখ হািসনা গত বছেরর ১৮ সে র িবিসএস

শাসন ক াডােরর সে  িবিসএস ইেকানিমক ক াডারেক একীভূতকরেণ একিট সারসংে প অ েমাদন দন।
ওই সারসংে েপই জন শাসন ম ণালেয়র অিতির  সিচেবর নতেৃ  ১৪ সদে র একিট আ ম ণালয়
কিমিট  গঠন  কের  দওয়া  হয়।  কিমিটেক  দািয়  দওয়া  হয়,  ততম  সমেয়র  মেধ  উভয়  ক াডার
একীভূতকরেণর ে  য বাধা িবপি  রেয়েছ স েলা দূর কের একিট িতেবদন জমা দওয়ার জ । এেত
উে খ করা হেয়িছল, একীভূতকরণ ি য়া স  করার ে  অ তম ধাপ- অথাৎ জািরকতৃ এস আরও
অ যায়ী  ২০১৯ সােলর জলুাই মােসর মেধ  একীভূত কায ম স  করা। একই সমেয়র মেধ  া ন
িবিসএস ইেকানিমক ক াডার কমকতােদর ২৫ ব াচ পয  েযাজ  ে  অিতির  সিচব, যু -সিচব, উপ-
সিচব  পেদ  পেদা িতর  ব ব া  করা  এবং  িবিসএস  শাসন ক াডােরর  ২৭তম  ব ােচর  সে  ইেকানিমক
ক াডােরর ২৭তম ব ােচর কমকতােদর পেদা িতর িবষয়িট িবেবচনা  করা। সংি  সূে  জানা গেছ,  ই
ক াডার একীভতূকরণ সং া  ধানম ীর সারসংে প অ েমাদেনর পর গত বছেরর ১৩ নেভ র এস আরও
(নং-৩৩৫-আইন) জাির হয়। ওই এস আরও জািরর পর থেক ইেকানিমক ক াডােরর কােনা অি  নই।
ওই এস আরও ত উে খ করা হয়, বাংলােদশ িসিভল সািভস ( শাসন) এবং বাংলােদশ িসিভল সািভস
(ইেকানিমক) ক াডােরর সব পদ ও জনবল বাংলােদশ িসিভল সািভস ( শাসন) ক াডােরর পদ ও জনবল
হেব। বাংলােদশ সরকাির কম কিমশেনর সমি ত মধা  তািলকা অ সাের পুেল যাগদানকারী  বাংলােদশ
িসিভল  সািভস  (ইেকানিমক)  ক াডােরর  কমকতাগেণর  জ তা    ব ােচর  বাংলােদশ  িসিভল  সািভস
( শাসন) ক াডােরর কমকতাগেণর সে  িনধািরত হেব। সরকার কতৃক এ সং া  আ ম ণালয় কিমিটর

পািরশ অ যায়ী একীভূত বাংলােদশ িসিভল সািভস (ইেকানিমক) ক াডােরর কমকতাগেণর সমপেদ পদায়ন,
জ তা িনধারণ এবং একীভূতকরেণর সব ি য়া পণূা  বা বায়ন স  হেব। িক  জন শাসন ম ণালয়

 থেকই িবষয়িট িনেয় বশ িঢেমতােল কাজ করিছল। থেম এ সং া  আ ম ণালয় কিমিট গঠেনই ায়
িতন মােসর বিশ সময় নয়। এরপর কেয়ক দফা কিমিটর সভাপিতও পিরবতন হয়। শষ পয  ওই কিমিট
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গত ম মােস একিট িতেবদন জমা দয় জন শাসন ম ণালেয়।  এিটর সারসংে প অ েমাদেনর জ
জন শাসন ম ণালয় থেক ধানম ীর কাযালেয় পাঠােনা হয়। িক  জািরকতৃ এস আর ও এর সে  কিমিটর

িতেবদেনর  পািরেশ  পূণ  অেনক  িবষেয়র  ব ত য়  ঘটায়  ধানম ীর  মুখ  সিচব  নিজবুর  রহমান
িতেবদনিট িনরী ার জ  ধানম ীর কাযালেয়র মহাপিরচালক-১ ক িনেদশনা দন। এরপর থেক এ িনেয়

আর কােনা অ গিত নই। িবলু  ইেকানিমক ক াডােরর কমকতারা  িনেজেদর পিরচয় সংকেট রেয়েছন।
শাসন ক াডােরর ১৫ ও ১৭ ব ােচর কমকতারা পেদা িত পেয় যু -সিচব হেয়েছন। িক  একই ব ােচর

িবলু  ইেকানিমক ক াডােরর কমকতারা এখন একই পেদ (উপ- ধান) দািয়  পালন করেছন। একইভােব
শাসন ক াডােরর ২০ থেক ২৫ ব ােচর কমকতারা উপ-সিচব পেদ পেদা িত পেয়েছন। িক  একই ব ােচর

িবলু  ইেকানিমক ক াডােরর কমকতারা পেদই বহাল আেছন। এ িনেয় েমই জিটলতা তির হে ।
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