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সরকোরর চোকরর আইন 

চোকররক্ে থোকোর সুক্ োগ জেলখোটো কর্ মচোরীর! 
পুরক্নো আইন অনু োয়ী জকোক্নো সরকোরর কর্ মচোরী আদোলক্ে জদোষী সোব্যস্ত হক্ল চোকরর জথক্ক েোৎক্ষরিকভোক্ব বরখোস্ত হক্েন। নতুন আইক্ন এক 

বছক্রর জবরি কোরোদক্ে দরেে হক্লই জকবল বরখোক্স্তর রবধোন রোখো হক্য়ক্ছ। অথ মোৎ অপরোক্ধর প্রর্োি হক্য় এক বছর জেল জখক্টও চোকররক্ে বহোল 

থোকক্বন সংরিষ্ট কর্ মচোরী। এক্ে কক্র একেন অপরোধীক্ক চোকররক্ে বহোল থোকোর সুক্ োগ রদল সরকোর। 

গে ১ অক্টোবর ‘সরকোরর চোকরর আইন-২০১৮’ কো মকর হওয়োর রদন জথক্ক ছয়টি পুরক্নো আইন ও অধ্যোক্দি বোরেল হক্য় জগক্ছ। এর র্ক্ধ্য 

‘গিকর্ মচোরী অধ্যোক্দি, ১৯৮৫’ (সোেোপ্রোরির কোরক্ি বরখোস্ত)  রক্য়ক্ছ। এই অধ্যোক্দক্ির ৩(১) ধোরো অনু োয়ী, ‘...জকোক্নো গিকর্ মচোরী জ ৌেদোরর 

অপরোক্ধ সোেোপ্রোি হক্ল রোয় বো সোেোর আক্দি জ োষিোর েোররখ জথক্ক েোৎক্ষরিকভোক্ব চোকরর জথক্ক বরখোস্ত রহক্সক্ব গণ্য হক্বন।’ 

রকন্তু নতুন কো মকর হওয়ো সরকোরর চোকরর আইক্ন বরখোক্স্তর রবষয়টি রিরথল করো হক্য়ক্ছ। এই আইক্নর ৪২ ধোরোয় ‘জ ৌেদোরর র্োর্লোয় দরেে 

কর্ মচোরীর জক্ষক্ে ব্যবস্থো’ রবষক্য় রবস্তোররে বলো হক্য়ক্ছ। আইক্নর ৪২(১) ধোরো অনু োয়ী, জকোক্নো সরকোরর কর্ মচোরী জ ৌেদোরর র্োর্লোয় আদোলে 

কর্তমক মৃতুুদে বো এক বৎসর জর্য়োক্দর অরধক জর্য়োক্দর কোরোদক্ে দরেে হইক্ল, উক্ত দে আক্রোক্পর রোয় বো আক্দি প্রদোক্নর েোররখ জথক্ক 

চোকরর হইক্ে েোৎক্ষরিকভোক্ব বরখোস্ত হইক্বন।’ এক্ে এর কর্ দেপ্রোি কর্ মচোরীর চোকররক্ে থোকক্ে জকোক্নো বোধো থোকল নো। 

েনপ্রিোসন র্ন্ত্রিোলক্য়র সোক্বক অরেররক্ত সরচব ও েনপ্রিোসনসংক্রোন্ত একোরধক বইক্য়র জলখক র ক্রোে রর্য়ো কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, দেপ্রোি 

কর্ মচোরীক্ক চোকররক্ে বহোল রোখোর প্রশ্নই ওঠো উরচে নয়। রেরন বক্লন, একেন জেলখোটো কর্ মচোরী জেল জথক্ক জবর হক্য় অর ক্স এক্ল েোর 

সহকর্ীরোই জেো অস্বরস্তক্বোধ করক্ব। এ ছোড়ো সোধোরি র্োনুষ একেন জেলক্ রে র্োনুক্ষর কোক্ছ জকর্ন জসবো আিো করক্ে পোক্রন? 

েক্ব এক বছর প মন্ত িোরস্ত বো মৃতুুদে পোওয়ো কর্ মচোরীর রবরুক্ে রনক্য়োগকোরী কর্তমপক্ক্ষর রকছু িোরস্তমূলক ব্যবস্থো জনওয়োর সুক্ োগ রোখো হক্য়ক্ছ 

নতুন আইক্ন। সরকোরর চোকরর আইক্নর ৪২(২) অনু োয়ী, সংরিষ্ট কর্ মচোরীক্ক রেরস্কোর, রনরদ মষ্ট জর্য়োক্দর েন্য পক্দোন্নরে বো জবেন বৃরে স্থরগে, 

রনম্ন পদ বো রনম্নের জবেন জস্কক্ল অবনরে করক্ে পোরক্ব কর্তমপক্ষ। এ ছোড়ো সরকোরর অথ ম বো সম্পরির ইচ্ছোকৃে ক্ষরে কক্র থোকক্ল ক্ষরেপূরি 

আদোয় করক্ে পোরক্ব সরকোর। 

কো মকর হওয়ো নতুন সরকোরর চোকরর আইক্ন জবি রকছু কররিক ভুলও ধরো পক্ড়ক্ছ। এসব ভুল সংক্িোধক্ন আগোর্ী সংসদ অরধক্বিক্ন প্রক্য়োেনীয় 

পদক্ক্ষপ জনওয়ো হক্ব বক্ল কোক্লর কণ্ঠক্ক েোরনক্য়ক্ছন েনপ্রিোসন প্ররের্ন্ত্রী  রহোদ জহোক্সন। দেপ্রোিক্দর চোকররক্ে বহোল থোকোর রবষক্য় রেরন 

বক্লক্ছন, ‘একেন কর্ মচোরী জদোষী সোব্যস্ত হক্লই সক্ে সক্ে চোকরর জথক্ক বরখোস্ত হওয়োটোক্ক আর্রো অর্োনরবক রহক্সক্ব জদক্খরছ। েোই এক 

বছক্রর সর্য় জদওয়ো হক্য়ক্ছ।’ 

রবরিষ্ট জলখক ও গক্বষক সসয়দ আবুল র্কসুদ কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, ‘এটো জ োরের অন্যোয়। জদোষ প্রর্োরিে হওয়োর পরও জকোক্নো কর্ মচোরীক্ক 

চোকররক্ে বহোল রোখো উরচে নয়।’ রেরন বক্লন, এক্ে কক্র সরকোরর কর্ মচোরীক্দর র্ক্ধ্য দুনীরে করোর আত্মরবশ্বোস েন্ম জনক্ব। সোধোরি র্োনুষ ও 

সরকোরর কর্ মচোরীক্দর র্ক্ধ্য সবষম্য সেরর হক্ব। এ রবষয়টি সংক্িোধন হওয়ো উরচে। 

সুিোসক্নর েন্য নোগররক (সুেন) সম্পোদক বরদউল আলর্ র্জুদোক্রর র্ক্ে, এটো জকোক্নোভোক্বই গ্রহিক্ োগ্য নয়। রেরন বক্লন, এর্রনক্েই দুনীরের 

সুক্ োগ জবক্ড়  োক্চ্ছ। আক্রো কক্ঠোর আইন হওয়ো প্রক্য়োেন। জসখোক্ন আক্গর জচক্য় দুব মল আইন! এটো গ্রহিক্ োগ্য নয়। বরদউল আলর্ আক্রো েোনোন, 

বেবন্ধু রনক্েই বক্ল জগক্ছন, সরকোরর কর্ মচোরীরো আর্োক্দর ভোই-বন্ধু। েোক্দর েন্য আলোদো আইন লোগক্ব জকন? 

এরদক্ক কর্ মচোরীক্দর জগ্রিোক্রর সরকোরর অনুর্রের রবষক্য় ররট হক্য়ক্ছ উচ্চ আদোলক্ে। এর পররক্প্ররক্ষক্ে সংরিষ্ট ধোরোক্ক জকন জবআইরন ও 

সংরবধোন পররপন্থী জ োষিো করো হক্ব নো েো েোনক্ে জচক্য়ক্ছন হোইক্কোট ম। গে ২১ অক্টোবর রবচোরপরে র্ইনুল ইসলোর্ জচৌধুরী ও রবচোরপরে 

জখোন্দকোর রদলীরুজ্জোর্োক্নর জবঞ্চ রুল েোরর কক্রন। র্োনবোরধকোর সংগঠন রহউম্যোন রোইটস অুোন্ড রপস  র বোংলোক্দক্ির (এইচআররপরব) পক্ক্ষ 

সুরপ্রর্ জকোক্ট মর আইনেীবী সোক্রোয়োর আহোদ জচৌধুরী, এখলোছ উরিন ভূইয়ো ও র্োহবুবুল ইসলোর্ ররট কক্রন। 

উক্েখ্য, ১৯৭২ সোক্ল গিপররষক্দ েোরের রপেো বেবন্ধু জিখ মুরেবুর রহর্োন বক্লক্ছন, ‘সরকোরর কর্ মচোরীক্দর র্ক্নোভোব পররবেমন করক্ে হক্ব জ  

েোরো িোসক নন, জসবক। সরকোরর কর্ মচোরীরো একটি আলোদো েোরে নয়। আইক্নর জচোক্খ সোক্ড় সোে জকোটি র্োনুক্ষর জ  অরধকোর, সরকোরর 

কর্ মচোরীক্দরও জসই অরধকোর।’ 

েনপ্রিোসন র্ন্ত্রিোলক্য়র আইন অনুরবভোক্গর অরেররক্ত সরচব মুহোম্মদ আল-আরর্ন কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, ‘আইনটি রনক্য় আদোলক্ে হওয়ো ররট 

রবষক্য় আর্রো জখোঁে রনক্য়  থো থ পদক্ক্ষক্পর প্রস্তুরে রনরচ্ছ। রেরন বক্লন, অক্নক  োচোই-বোছোই হক্য় েোেীয় সংসক্দ আইনটি পোস হক্য়ক্ছ। েোই 

এ রবষক্য় আর্োর েোয়গো জথক্ক জকোক্নো র্ন্তব্য করোর উপোয় জনই।’ 

  

 


