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িবষয়ঃ �জাতে�র কম�চারীগেণর ��ে� িনজ পিরবােরর �িত দািয়� – কত�ব� পালেনর �সংগ� �দশ ও 
জ়নগেণর জন� আইনানুগ �সবা �দােনর চাইেত অিধকতর কম ���পূণ�।

সূচনাঃ পিরবােরর সাধারণ সং�ায় বলা হেয়েছ, এ� এমন এক� �প �যখােন দু’জন অিভভাবেকর 
ত�াবধােন তাঁেদর স�ান বা স�ােনরা এক� একক স�া িহেসেব বসবাসরত। তেব আমােদর �দেশর �চিলত 
আইেনর পিরসীমায় �কােনা ব�ি�র পিরবার বলেত তাঁর �ী/ �ামী – সহ স�ান/ স�ানবগ� এবং একইসােথ 
িনজ িপতা – মাতা – �ক বুঝােনা হেয় থােক। 

বাংলােদেশর �জাতে�র কম�চারী বলেত রা�ীয় চা�রীেত অিধি�ত ব�ি�েক বুঝায় িযিন �ানীয় 
কতৃ�প�, সংিবিধব� সং�া, জন িব�িবদ�ালয় বা অন� �কােনা সং�া, কতৃ�প� িকংবা �িত�ান যা’ সরকাির 
আেদেশ বা �কােনা আইন বা আইেনর অনুবেল সংঘ�ত বা �িতি�ত (�িতর�া কম�িবভােগ কম�রত এবং 
িনব�ািচত জন�িতিনিধগণ �জাতে�র কম�চারীর সং�াভূ� হেবননা) সংগঠেন কম�রত।

আর গণ�জাত�ী বাংলােদশ এক� �াধীন ও �াব�েভৗম রা� �যখােন িনিদ�� অখ� ভূিমেত �ায় ১৬ 
�কা� জনসমি� সংসদীয় গণতে�র িনব�ািচত সরকােরর মাধ�েম সু�িতি�ত মহান সংিবধােনর �ারা �দশ 
পিরচালনা করেছ। িবচার িবভাগ ও অন�ান� সাংিবধািনক সং�া�েলা সরকার তথা িনব�াহী িবভােগর স�ূরক 
শি� িহেসেব জাতীয় সংসদ �ণীত আইেনর �েয়াগ সুিনি�ত করেছ।

রা� ও পিরবােরর মেধ� �মৗিলক পাথ�ক�ঃ  

রা� পিরবার
িবপুল জনসমি� অিধি�ত এক� �াধীন ও 
�াব�েভৗম িনিদ�� ভূখ� �যখােন সু�িতি�ত এক� 
িনব�ািচত সরকােরর অধীেন জনগেণর আশা – 
আকা�াসমূহ বা�বায়ন হেয় থােক।

আইনসংগত �ববািহক ব�েনর মাধ�েম �� সংখ�ক 
ব�ি�র সম�েয় গ�ত এক� একক স�া যা’ 
সমােজর একক। 

রাে�র ধ�ান ধারণা অেনক ব�াপক পিরসরভূ� 
�যখােন এঁর অ�গ�ত সম� জনসমি�র অিভ�ােয়র 
অিভব�ি�র সামি�ক বিহঃ�কাশ ঘেট থােক 
পরাথ�পরতার �মৗিলক �চতনার মাধ�েম।

এক� পিরবারভূ� জনাকেয়ক মানুেষর জীবন -  
যাপন �বাহ সীিমত গ�ীেত আব� হেয় অেনকটা 
িনজ �াথ�পরতায় �বািহত হেয় থােক। 

সুেযাগ� সরকার ব�ব�া এক� শি�শালী রাে�র 
িভি� রচনা করেত পাের �যখােন সম� জনসমি� 
�ভাটািধকােরর মাধ�েম সংসদীয় গনত� তথা 
সরকার �িত�া কের থােক।

রা� অগিণত পিরবার ধারণ করেলও পিরবারভূ� 
�ু�ািত�ু� জনসমি� এককভােব শি�শালী রা� 
�িত�ায় উে�খেযাগ� ভূিমকা রাখেত পােরনা।

পৃ�া ০১/০২
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রাে�র �িত �জাতে�র কম�চারীগেণর দািয়� বনাম িনজ পিরবােরর জন� কত�ব� 

�জাতে�র কম�চারীগণ �দেশর অিত �� সংখ�ক ভাগ�বান মানুষ যাঁরা এক� �ায়ী�পূণ� স�ানজনক চা�রীেত 
িনেয়ািজত �থেক �দশ ও মানুেষর �সবায় আইনানুগভােব আ�িনেয়াগ করেত পারেছ। পাশাপািশ িনজ 
পিরবােরর জন� �মৗিলক চািহদা পূরণসহ আপামর সাধারণ জনসাধারেণর তুলনায় অেপ�াকৃত ��ল জীবন 
যাপন করেছ। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর মহান সংিবধােনর উপানুে�দ নং ২১(২) অনুযায়ী সকল সময় 
জনেসবায় আ�িনেয়ােগ সেচ� থাকা �েত�ক �জাতে�র কম�চারীর দািয়�। অথ�াৎ এে�ে� ব�ি�র �চেয় �দশেক 
যুি�সংগতভােব �াধান� �দয়া হেয়েছ। �যেহতু �জাতে�র কম�চারীগেণর পিরবােরর �দ� ভােলর দািয়� 
অেনকাংেশই রা� অিত সুিনি�ত কেরেছ, �সেহতু �দশ �সবার মাধ�েম সুিবধাবি�ত অগিনত পিরবােরর মুেখ 
হািস �ফাটােনার মহান দািয়� পা� িলক সােভ��েদর ওপর ন�� করা হেয়েছ। 

আমােদর �দেশর �জাতে�র কম�চারীরা সুিবশাল জনসমি�র অিধকাংেশর তুলনায় �বিশ িনরাপদ সামািজক 
জীবন যাপন কের এ কথা অ�ীকার করার উপায় �নই। �কননা িদনমজুর বা �বসরকারী চা�িরেত 
িনেয়ািজত িকংবা ব�বসার সােথ স�ৃ� ব�ি�বগ� তাঁেদর জীবন সং�ােম বা জীবনমান উ�য়েন িনর�র 
চ�ােলি�ং কম�কাে� িল�; �যেহতু তাঁেদর �পশায় �ায়ীে�র �দখা পাওয়ার িবষয়� িবিশ� জীবিব�ানী চাল�স 
ডারউইন – এঁর Survival of the fittest িথওরীর সােথ সাযূজ�তাপূণ�। প�া�ের �জাতে�র কম�চারীগণ এক� 
জীিবকার ঝুঁিকিবহীন চা�রীেত িনেয়ািজ়ত �থেক �দেশর িবশাল জনসমি�র ভােগ�া�য়েন ���পূণ� ভূিমকা 
রাখার দুল�ভ সুেযাগ�া� যাঁর অনুবেল জাতীয় উ�য়েন অেনক অবদান রাখা স�ব হে�। এমনিক, একজন 
�জাতে�র কম�চাির শািররীক বা মানিসকভােব অ�ম হেল িকংবা মৃতু�বরণ করেল, তাঁর পিরবার সামািজক 
ও অথ�ৈনিতকভােব �ভেস যায়না, বরং রা� তাঁেদর দািয়� পরম মমতায় কাঁেধ তুেল �নয়।

একজন ব�ি� িযিন �জাতে�র কম�চারী ন� , তাঁর উপাজ�ন অেনক সময় নানািবধ আথ� - সামািজক 
কারেণ বাধা�� হেত পাের যা’ িনজ পিরবারেক অেনকটা অিনি�য়তার মেধ� �ঠেল িদেত পাের। িক�, 
�জাতে�র কম�চারীগেণর উপাজ�ন তথা �বতন – ভাতািদ স�ূণ� িনরিবি�� যা’ রা�ীয় �কাষাগার হেত 
িনয়িমত �দান করা হেয় থােক। আর একজন পা� িলক সােভ�ে�র সততাপূণ� দ� ও অনবদ� জনেসবা পাের 
�জাতে�র সুিবশাল জনসমি�র জীবন যাপনেক অিধকতর িনরাপদ করার মাধ�েম িনজ পিরবােরর পাশাপািশ 
�কা� �কা� পিরবারেক উ�ত সামািজক িনরাপ�ােবি�ত পিরেবশ উপহার িদেত।

সামি�ক ���াপট পয�ােলাচনা করেল এ� �� হ� �য, আমােদর �দেশ একজন �জাতে�র কম�চারী ও তাঁর 
পিরবার এক� িনজ� সুিবধাভূ� িনরাপদ রা�ীয় কাঠােমার মেধ� থােক �যখােন অিনি�য়তা �নই বলেলই 
চেল; প�া�ের সংখ�াগির� অন�ান� সাধারণ জনগণ পিরবত�নশীল িবে� আথ� – সামািজক অিভেযাজেনর সােথ 
খাপ খাইেয় রা�ীয় সুিবধার আইনসংগত বলেয় িনজ িনজ পিরবােরর ভােগ�া�য়েনর �য়াসপেথ িনর�র 
চ�ােলে� িল� থােক।

আর তাইেতা রা�ীয় সুিবধােভাগী �জাতে�র কম�চারীগণ িনজ পিরবােরর জন� আ�িনেয়ােগর পাশাপািশ 
অিধকতর ব�পক পিরসের �দেশর �কা� �কা� পিরবােরর সামি�ক উ�য়েনর জন� িনর�র আইনসংগত �সবা 
�দান কের যােব। আর তাইেতা কিব কািমনী রােয়র ভাষায় – “সকেলর তের সকেল আমরা, �েত�েক 
আমরা পেরর তের”।  

____________
পৃ�া ০২/০২ 


