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বতমান শাসেন সিচব পযােয়র ১৬ কমকতাসহ দড় শতািধক কমকতা চিু িভি ক িনেয়ােগ রেয়েছন।
আগামী িডেস েরর মেধ  শাসেনর কমেবিশ ১৫ জন সিচব অবসেরা র ছুিটেত (িপআরএল) যাওয়ার
কথা রেয়েছ। এ অব ায় যাগ তা, দ তা িবেবচনায় এ তািলকার কউ কউ চিু িভি ক িনেয়াগ পেত
পােরন। িকংবা পেদা িতেযাগ  কমকতােদর িদেয় এসব পদ পূরণ করা হেত পাের। এসব িনেয়ই জ না-
ক না চলেছ শাসনপাড়ায়। খবর সংি  সেূ র।

জানা গেছ, চলিত বছেরর িডেস েরর মেধ  ধানম ীর মখু  সিচব মা. নিজবরু রহমান, সতু িবভােগর
িসিনয়র  সিচব  খ কার  আেনায়া ল  ইসলাম,  মাধ িমক ও  উ িশ া  িবভােগর  িসিনয়র  সিচব  মা.
সাহরাব হাসাইন, সমাজকল াণ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব জেুয়না আিজজ, বািণজ  ম ণালেয়র িসিনয়র

সিচব মা. মিফজলু ইসলাম, ধম সিচব মা. আিনছুর রহমান, জন শাসন সিচব ফেয়জ আহ দ, খাদ
সিচব শাহাবিু ন আহমদ, মৎ  ও ািণস দ সিচব মা. রইছউল আলম ম ল, প ী উ য়ন ও সমবায়
সিচব মা. কামাল উি ন তালকুদােরর াভািবক অবসের যাওয়ার কথা রেয়েছ।

একই সমেয়র মেধ  বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান সিচব রৗনক জাহান, বাংলােদশ পে ািলয়াম
কেপােরশেনর চয়ারম ান (সিচব) মা. সামছুর রহমান, সরকাির কমকিমশেনর (িপএসিস) সিচব ওএন
িসি কা  খানম,  বাংলােদশ  ট ািরফ  কিমশেনর  চয়ারম ান  (সিচব)  জ ািতময়  দ  এবং  ডাক  ও
টিলেযাগােযাগ িবভােগর সিচব অেশাক মার িব াস অবসের যােবন।

  উবায় াহ বাদল
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এসব পদ  খািল  হেল  সখােন  পেদা িতেযাগ  কমকতারাই  িনেয়াগ  পােবন-  এমনটাই  আশা  করেছন
সংি রা। তেব ব ি গত ক ািরশমার কারেণ সরকােরর ডবেুক থাকা কউ কউ চিু েত িনেয়াগ পেল
অবাক হওয়ার িকছুই থাকেব না।

এ সে  জানেত চাইেল জন শাসন ম ণালেয়র সিচব ফেয়জ আহ দ রাববার িনজ দফতের যগুা রেক
বেলন, রাে র েয়াজেন এবং জনেসবা িনরবি  যথাযথভােব িনি ত করেত সরকার িকছু িকছু ে
চিু িভি ক িনেয়াগ িদেয় থােক। যা অতীেতও হেয় এেসেছ, এটা অ ায় িকছু না। তেব অ েয়াজনীয়ভােব
কাউেক চিু িভি ক িনেয়াগ দয়া হয় না।

জানা গেছ, বতমােন সরকােরর িবিভ  ম ণালয়, সং া ও দতূাবাস িমিলেয় ১৬২ জন কমকতা চিু েত
চাকির করেছন। তােদর মেধ  ১৬ জন সিচব রেয়েছন, যারা অবসের যাওয়ার পরও চিু েত আেছন। এর
বাইেরও  শতািধক  সরকাির  কমচারী  রেয়েছন  চিু িভি ক।  বতমােন  চিু িভি ক  িনেয়ােগর  কােনা
নীিতমালা নই।  তেব যাগ তা,  দ তা ও মধা িবেবচনায় িনেয় সরকােরর পছে র িকছু কমকতােক
চিু িভি ক িনেয়াগ িদেয় থােক। অতীেতও এ ধরেনর িনেয়াগ হেয়েছ।

তেব এ কথাও সত  য, চিু িভি ক িনেয়ােগর ফেল উপেরর িদেক পদ ক হেয় যাে । িনেচর িদেক থাকা
কমকতারা েযাগ থাকা সে ও কাি ত পেদ পেদা িত পেয় দািয়  িনেত পারেছন না।

এ  সে  া পােরি  ই টার াশনাল  বাংলােদেশর  (িটআইিব)  াি  বােডর  সদ  ও  সােবক
ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া এম হািফজ উি ন খান ম লবার যগুা রেক বেলন, িকছু িবেশষািয়ত পদ
ছাড়া কাথাও চিু িভি ক িনেয়ােগর িবপে  আিম। কারণ চিু িভি ক িনেয়ােগর ফেল যারা পরবতী সমেয়
ওইসব পেদ যাওয়ার যাগ  তারা হতাশ হন। তােদর পেদা িতর পথ ব  হেয় যায়। তােদর মেধ  াভ,
অসে াষ, হতাশা ও িবশৃ লা সিৃ  হয়। এেত শাসিনক কােজর গিত ব াহত হয়।

চলমান চিু িভি ক িনেয়ােগর িবেরািধতা  কের ২০১৪ সােলর ১  মাচ  তৎকালীন জন শাসন িতম ী
ইসমাত আরা সােদেকর কােছ িচিঠ িদেয়িছেলন সােবক অথম ী আবলু মাল আব ল মিুহত। চিু িভি ক
িনেয়ােগর জ  নীিতমালা  করার তািগদ  িদেয়  মিুহত বেলিছেলন,  সরকাির কমচারীেদর চাকির থেক
অবসের যাওয়ার বয়স বাড়ােনা হেয়েছ।

এ কারেণ তােদর চিু িভি ক চাকির পিরহার করেত হেব। আেগ তারা ৫৭ বছেরই চাকির থেক অবসের
যেতন। ২০১১ সােল সটা বািড়েয় ৫৯ করা হেয়েছ। ২০১৩ সােলর ফ য়ািরেত মিু েযা া কমচারীেদর

চাকির থেক অবসের যাওয়ার বয়স বািড়েয় ৫৯ বছর করা হেয়েছ। তারপরও কন তােদর চিু িভি ক
িনেয়াগ িদেত হেব।  সরকারেক িকছু  ে  চিু িভি ক িনেয়াগ িদেত হয়।  এ কারেণ  অথম ী  াব
িদেয়িছেলন  এ  িবষেয়  একিট  সমী া  করার।  িক  অথম ীর  এসব  াব  ‘নিথজাত’  কের  রেখেছ
জন শাসন ম ণালয়।

বাংলােদশ  ব াংেকর  সােবক  গভনর  ড.  ফরাস  উি ন  আহেমেদর  নতৃে  সবেশষ  প-কিমশেনর
পািরেশও চিু িভি ক িনেয়াগ িন ৎসািহত করা হেয়েছ। ওই সময় িকছুটা কেমিছল চিু িভি ক িনেয়াগ।

সরকােরর গত ময়ােদ (২০১৪-১৮) শাসেন সিচব পযােয় চিু িভি ক িনেয়াগ িছল ৩৬িট। এর মেধ
২০১৪ সােল ৪িট, ২০১৫ সােল ৭িট,  ২০১৬ ও ১৭ সােল ৯িট কের এবং ২০১৮ সােল ৭িট। অথচ
বতমান ময়ােদর ৮ মােসই এর সংখ া দাঁিড়েয়েছ ১০-এ।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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