
১১ মােসও কাযকেরর াপন হয়িন

সরকাির চাকির আইেনর গাড়ােতই গলদ
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কাশ : ২১ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় সংসেদ গত বছেরর অে াবের পােসর পর আজও কাযকর হয়িন সরকাির চাকির আইন। বড়
ধরেনর অস িত থাকায় ১১ মােসও আইনিট কাযকের াপন জাির করেত পােরিন জন শাসন ম ণালয়।
সংি েদর মেত, আইনিট কাযকর হেল সরকােরর আিথক ব ব াপনায় বড় ধরেনর সম য়হীনতা সিৃ
হেব।  িবেশষ কের পাবিলক বিড ও রা ায়  িত ান/সং ার কমকতা-কমচারীেদর বতন-ভাতা  িনেয়
িবশৃ লা ও নরাজ  সিৃ  হেব বেল আশ া কাশ কেরেছ খাদ অথ িবভাগ। এ ছাড়া নতুন এ আইেন
রেয়েছ ছাটখােটা অেনক ভুল। এ অব ায় সরকাির চাকির আইন সংেশাধেনর পরামশ িদেয়েছন শাসন
িবেশষ রা। খবর সংি  সেূ র।

জন শাসন সিচব ফেয়জ আহ দ ম লবার যগুা রেক বেলন, আইনিট কাযকেরর আেগ িবিধমালা তির
করা হে । ািবত িবিধমালা বতমােন ভিটংেয়র জ  আইন ম ণালেয় রেয়েছ। িবিধমালা চড়ূা  হেল
আইনিট  কাযকেরর  েয়াজনীয়  ব ব া  নয়া  হেব।  এিট  কাযকর  হেল  পাবিলক  বিড  ও  রা ায়

িত ান/সং ার কমকতা-কমচারীেদর বতন-ভাতার সম া  হেব িক না-  এমন ে র জবােব ফেয়জ
আহ দ বেলন, এ ধরেনর সম া হেত পাের বেল অথ িবভােগর প  থেক আশ া কাশ করা হেয়েছ।
িক  এর িবপে ও মতামত রেয়েছ। যাই হাক না কন আইনিট কাযকেরর জ  েয়াজনীয় ব ব া নয়া
হেব।

অ স ােন জানা গেছ, গত বছর ২৪ অে াবর সরকাির চাকির আইন জাতীয় সংসেদ পাস হেয়েছ। এর
২০ িদন পর ১৪ নেভ র এ আইনিট গেজট আকাের কািশত হয়। আইেনর ১ ধারার ৫ উপধারায় বলা
হেয়েছ- সরকার াপন ারা য তািরখ িনধারণ করেব, ওই িদন থেক আইনিট কাযকর হেব। আইেনর
গেজট কােশর পর ায় ১১ মাস পার হেলও এিট কাযকেরর জ  আলাদা গেজট কাশ করেত পােরিন

জন শাসন  ম ণালয়।  আইনিটর  সে  সরকােরর  সব েরর  কমকতা-কমচারীর  চাকির-সং া  িবষয়
জিড়ত। স ে  আইনিট তাৎ িণক কাযকর করা হেল সরকাির কােজ কােনা অ িবধা হেব িক না, তা
পযােলাচনার  জ  একিট  ওয়ািকং  প  গঠন  করা  হয়।  ২১  আগ  ওয়ািকং  প  আইেনর  ওপর
পযােলাচনা কের একিট িতেবদনও জমা দয়। িতেবদেন বলা হয়- আইনিট কাযকর হেল আইেনর ৬১
ধারা অ সাের সািভেসস (িরঅগানাইেজশন অ া ড কি ডশনস) অ া স, ১৯৭৫-সহ আেগর ছয়িট আইন
রিহত করেত হেব। তার মেধ  পাবিলক এম িয়জ িডিসি ন অডার ১৯৮২ ও উ ৃ  সরকাির কমচারী
আ ীকরণ আইন ২০১৬-এর কার াবিল স াদেনর জ  নতুন কের িবিধমালা ণয়ন করেত হেব। এেত
কােনা সম া হেব িক না, জানেত চাইেল অথ িবভাগ থেক বলা হয়- সািভেসস অ া স ১৯৭৫ রিহত

হেল পাবিলক বিড, রা ায়  িত ান, সং া েলার ইউিনফাইড প- েলর আইনগত িভি  থাকেব না।
অিধকাংশ পাবিলক বিড, রা ায়  িত ান ও সং াই দ  সািভেসস অ া স ১৯৭৫-এর আইেনর ৫-এর
উপধারা (১) ও (২) ধারা বেল জাতীয় বতন ল অ সরণ কের িত ান েলার বতন-ভাতািদ িনধারণ
কের  থােক।  আইন  রিহেতর  পর  ওই  সব  িত ােনর  জ  জাতীয়  বতন  ল  অ সরণ  করার

  উবায় াহ বাদল
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

বাধ বাধকতা থাকেব না। ওই সব িত ান িনজ  আইন বেল িভ  িভ  বতন ল িনধারণ করেল
সরকােরর আিথক ব ব াপনায় সম য়হীনতা সিৃ  হেত পাের। এ কারেণ সরকাির চাকির আইন-২০১৮ এর
আংিশক সংেশাধনপূবক ওই আইেনর ৬১ ধারায় রিহতকৃত ছয়িট আইেনর মধ  থেক দ  সািভেসস অ া স
১৯৭৫ আইনিট পুনবহাল করা যেত পাের। এ ছাড়া চাকির আইেনর ৫০ ন র ধারায় বলা হেয়েছ, কােনা
সরকাির কমচারী অবসের গেল বা চাকিরর পিরসমাি  ঘটেল আইেনর ১৭ ধারা অ যায়ী তার িবধা
পােবন। অথচ ১৭ ন র ধারািট হে  কমকতােদর িশ ণ সং া । এিট মলূত ১৫ ন র ধারা  হেব।
উি িখত  িবষয়সহ  এ  ধারািট  সংেশাধেনর  াব  িদেয়েছ  আইন  ম ণালয়।  তেব  আইন  ম ণালেয়র
লিজসেলিটভ িবভােগর  মতামেত  বলা  হেয়েছ,  সরকাির  চাকির  আইন-২০১৮  কাযকর  করা  হেল  এ

আইেনর ৬১(খ) ধারা অ যায়ী দ  সািভেসস অ া  ১৯৭৫ রিহত হেব। তেব ওই আইেনর ৫ ধারার ১ ও ২
উপধারায়  বিণত শািসত  সং া,  রা ায়  িত ােনর  কমচারীেদর বতন-ভাতা  ও  অ া  িবধািদ
িনধারেণর ে  সরকাির চাকির আইন-এর ১(৪) উপধারার িবধান অ সাের ১৫ ন র ধারা মাতােবক
অথ িবভাগ ব ব া হণ করেত পারেব। সরকাির চাকির আইন-২০১৮ কাযকর করেত এ মহূুেত আর
কােনা বাধা নই।

সংসেদ পাসকৃত আইনিটেত চরু ভুল- াি  রেয়েছ বেল ম ব  কেরেছন আইনিটর থম খসড়া ণয়েনর
সে  জিড়ত জন শাসন ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব (িবিধ) মা. িফেরাজ িময়া। শাসন িবষয়ক
একািধক বইেয়র লখক এই কমকতা বেলন, আইনিট সংেশাধন না কের কাযকর করা হেল বড় ধরেনর
িবশৃ লার  সিৃ  হেব।  সংসদ  সিচবালয়,  িনবাচন  কিমশনসহ  শািসত  সং া,  রা ায়  িত ােনর
কমচারীেদর  সে  সরকাির  কমচারীেদর  বতন-ভাতা,  চাকিরর  শতাবিলসহ  সবিকছুেতই  বড়  ধরেনর
বষেম র সিৃ  হেব। একই সরকােরর কমচারীেদর মেধ  ’ধরেনর আইন হেব। নানা ধরেনর অস িত
দখা দেব। িবদ মান অেনক আইন, িবিধিবধােনর সে  সাংঘিষক ধারা রেয়েছ। আইনিটেত এমন িকছু

িবষয় এেসেছ, যা িবিধমালায় থাকার কথা। আইনিট কাযকেরর আেগই সব ধরেনর ভুল িট সংেশাধন করা
উিচত।

সংি  সূ মেত,  সাংিবধািনক অ ীকার থাকা  সে ও াধীনতা-পরবতী সমেয় ‘িসিভল সািভস আইন’
ণয়ন হয়িন। ২০০৬ সােল ‘িসিভল সািভস আইন’ নােম গণকমচারীেদর জ  একিট পূণা  আইন তিরর

উেদ াগ নয় িবএনিপ-জামায়াত সরকার। িক  কেয়কিট বঠক করেলও কােনা খসড়া কের যেত পােরিন
তারা।  ড.  ফখ ীন  আহমেদর ত াবধায়ক সরকার আইনিটর একিট খসড়া  তির করেলও িনবািচত
সরকােরর  জ  রেখ  যায়।  আওয়ামী  লীেগর  নতৃ াধীন  মহােজাট  সরকার  দািয়  নয়ার  পর
ইউএনিডিপর আিথক সহায়তায় িসিভল সািভস আইেনর খসড়া চড়ূা  করার িস া  নয়। ত াবধায়ক
সরকােরর করা খসড়া যেুগাপেযাগী  করেত ২০১০ সােলর জা য়ািরেত সং াপন ম ণালেয়র (বতমােন
জন শাসন) তৎকালীন যু  সিচব (িবিধ) মা. িফেরাজ িময়ার নতৃে  ৪ সদে র একিট উপ-কিমিট গঠন
করা হয়। ২০১১ সােলর মােচ তা ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। আইেনর নাম পিরবতন কের ‘সরকাির
কমচারী আইন’-এর খসড়া চড়ূা  করেত ২০১৩ সােলর ১৪ জা য়াির ৯ সদে র কিমিট গঠন করা হয়।
কিমিটর ধান করা হয় জন শাসন ম ণালেয়র তৎকালীন অিতির  সিচব মাহা দ নজমলু ইসলামেক।
নানা  ি য়ায়  যাচাই-বাছাই  শেষ  ২০১৪ সােলর  ২১  ম  আইেনর  খসড়া  চড়ূা  কের  জন শাসন
ম ণালয়। একই বছেরর ৩ আগ  ািবত খসড়ায় অ েমাদন দয় শাসিনক উ য়ন সং া  সিচব
কিমিট। এর ায় এক বছর পর ২০১৫ সােলর ১৩ জুলাই ািবত খসড়ায় নীিতগত অ েমাদন দয়
মি সভা। নানা ি য়া শেষ আবারও নাম পিরবতন কের ‘সরকাির চাকির আইন-২০১৮’ গত বছেরর
অে াবের সংসেদ পাস হয়। এ আইন করেত িগেয় খরচ হয় ায় ৫৭ কািট টাকা। বিশরভাগ অথই
কমকতােদর িশ ণ, সভা ও সিমনার বাবদ খরচ করা হয়।
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