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স িত ক ীয় সিচবালেয়র যু  সিচব পেদ যাগ িদেলন ন’জন ‘বিহরাগত।’ সরকাির তােসর 

দেশ উতল হাওয়া বইেয় িদেত বিহরাগত রাজপু  সওদাগরপু েদর ডেক আনা খুব নতুন িকছু 

নয়। এ ভােবই এেসিছেলন ভারতীয় পাবিলক স র আ ারেটিকং-এর জনক িভ কৃ মূিত, 

জাতীয় তাপ িবদু ৎ িনগেমর িত াতা চয়ারম ান িড িভ কপূর, িতর া উৎপাদন িবভােগর 

সিচেবর ভূিমকায় ইি িনয়ার ম ানুেয়ল মে স, কৃিষ সিচেবর দািয়ে  এম এস ামীনাথন। 

ভারেতর থম রাডস লার রসায়নিব ানী লভরাজ কুমার িনেয়িছেলন পে ািলয়াম ম েকর 

সিচেবর ভার। এেসিছেলন মনেমাহন িসংহ, আই িজ পেটল, িবজয় কলকার। শাসেনর 

‘িচিড়তন-হরতন-ইশকাবন’- দর িনেয়ই তাঁেদর কােজর উৎকষ িনেয় সে েহর অবকাশ নই।  

এই িতভাধর ব ি েদর িতভা সরকাির শাসক মহেল ীকৃিত পেয়েছ। ম েকর উ তম 

শাসিনক আসন তাঁেদর জন  ছেড় িদেত কানও আিধকািরক আপি  জানানিন। তাঁেদর নতৃে  

কাজ করেত অিন ু ক হনিন। কথা েলা বলা জ ির, কারণ ওই ন’জন ব ি  বসরকাির  

থেক আসার পর নানা সংবাদমাধ েম এমন ম ব  কািশত হেয়েছ য, আইএএস-সহ অন  



শাসিনক শাখার আিধকািরকরা িনেজেদর মৗরিসপা া অব াহত রাখেত উ াবনী উেদ ােগ 

িতব কতা সৃি  কের থােকন।    

আবার, বিহরাগত িবেশষ রা সবদাই সফল, তা-ও নয়। য দেশ সরকাির ও বসরকাির মহেলর 

মেধ  আনােগানা অবাধ, সই মািকন যু রাে  ক’িদন আেগ সে টাির অব ট পদ থেক 

বরখা  হেলন র  িটলারসন। সরকাের যাগ দওয়ার আেগ এগােরা বছর তল ও গ াস 

কা ািন ‘এ নেমািবল’-এর চয়ারম ান িছেলন িতিন। িসেড  া  তাঁেক িনেয়াগ করার 

বছরখােনেকর মেধ ই িটলারসেনর কােজর প িতর িতবাদ কের িবেদশ িবভােগর ষাট শতাংশ 

আিধকািরক চাকির ছেড় দন। সরকাির চাকিরর জন  দরখা  নেম আেস অেধেক। া  তাঁেক 

িবদায় করেত বাধ  হন।  

াধীনতার সমেয় ায় সব রাজৈনিতক দেলর নতারা চেয়িছেলন, ইি য়ান িসিভল সািভস 

অবলু  হাক। সদার ব ভভাই পেটল আপি  কের বেলিছেলন, শাসিনক পিরেষবার মূল 

কাঠােমা রাখেত হেব, তেব সং ার করেত হেব। সই সমেয় বাবাসােহব অে ডকর জার সওয়াল 

কেরিছেলন শাসেন ধারাবািহকতা বজায় রাখার। শাসকরা হেবন সংিবধােনর হরী, এই িছল 

তাঁেদর আশা।  

তাই াধীন ভারেত শাসকেদর  কমল না। আজও আইএএস পরী ায় সফল াথীেদর 

খবর িনেয় উ াস দিখ। ২০১৬ সােল পরী ায় বসার আেবদন কেরিছেলন এগােরা লে রও 

বিশ। াথিমক পরী ায় বেসন সােড় চার লে র িকছু বিশ, চূড়া  পরী ার জন  িবেবিচত হন 

ায় সােড় পেনেরা হাজার, মৗিখক পরী ার ডাক পান ২৯৬১ জন। শষ অবিধ আইএএস-সহ 

সব ধরেনর সািভেসর জন  পাবিলক সািভস কিমশন সুপািরশ কেরিছল ১২০৯িট নাম। শষ ধাপ 

উ ীণ হেয় সািভেস যাঁরা এেলন, তাঁেদর এক বড় অংশ আইআইিট, আইআইএম, এবং িবিভ  

নামীদািম ইি িনয়ািরং ও মিডক াল কেলেজ পেড়েছন। বসরকাির সং ায় ভাল চাকিরও করেতন 

অেনেক। তাঁেদর মধা িনেয় সংশেয়র কারণ দিখ না।  

তেব সরকাির পিরেষবা এত জড়বৎ, দীঘসূ ী কন? কারণ িল অজানা নয়। সরকাির টাকা 

খরেচর িনয়ম, ি য়া এবং দায়ব তার মাপকািঠ বসরকািরর থেক অেনক জিটল, 

সময়সােপ । দীঘ িদন ধের কানও সরকারই স িলর সং ার করার চ া কেরিন। কােজ গিত 

আনেত ‘িমশন’ বা ‘ যাজনা’ নাম িদেয় িকছু কমসূিচ এেসেছ। িক  সরকাির কােজর য মূলে াত, 

অথাৎ বােজট বরা  অনুসাের পিরক না মািফক কােজ ব য়, তার গিত এখনও দীঘ ও কুিটল। এ 



িবষেয় সরকাির শাসন ি িটশ আমল থেক খুব িকছু বদলায়িন। ১৯৬৪ ব ােচর আইএএস এম 

ক কাও ‘বু েরাে িজ’ নােম একিট কৗতুক-উ ল বইেত িলেখিছেলন, “মাথায় রাখেত হেব 

‘িস া ’ মােনই ঝুঁিক। কানও এক িদন, কানও এক ের, কানও ভােব মািণত হেব িস া িট 

ভুল, আর তখনই নরকবাস। িস া হণ যিদ এড়ােনা না যায়, চ া করেত হেব িস া িটর 

িপছেনর লাকটা ক, তা যন িচি ত না করা যায়। সই জন  দরকার একটা কিমিট তির কের 

ফলা।’’  

সং ােরর চ া হয়িন, এমন নয়। াধীনতার পর  দু’িট শাসিনক সং ার কিমিট, সাতিট প 

কিমশন-সহ অগিণত িরেপােট সমস া িল চিচত হেয়েছ। যার একটা লাভ, সরকােরর বাঁধা 

রীিতনীিতর বাইের কাজ করার াধীনতা া  িকছু ‘িমশন’, ‘এেজি ’ জাতীয় িত ান তির। এ 

ছাড়া িবেশষ িকছু হয়িন।  

ি তীয় শাসিনক সং ার কিমশন ও স ম প কিমশন, দু’িটরই িরেপাট শাসেন “আড়াআিড় 

েবশ”-এর সুপািরশ কেরিছল। ২০১৬ সােলর অগে  সংসেদ শশী তা েরর ে র জবােব 

ধানম ীর দফতেরর িতম ী িজেত  িসংহ জানান, এ িনেয় সরকার িকছু ভাবেছ না। িক  

২০১৮ সােল দশিট যু সিচব পেদ ৩ বছেরর ময়ােদ বসরকাির  থেক “ মধাবী ও 

েণািদত” কমীেদর আেবদন চাইল সরকার। অবাক হেতই হল। 

িব েয়র থম কারণ, যু সিচব পদিট পূণ হেলও, িবভাগীয় দািয়ে  নই। শাসিনক 

িসঁিড়র ধােপর িনিরেখ ‘যু সিচব’ পদেক বলা চেল উ -মধ বতী র। িবভাগ বা ম েকর 

কাজকেম এই পদািধকারীর ভাব সীিমত। ি তীয়ত, ফ িব াপন িদেলই িতভাবান কমীরা 

সফল বসরকাির কিরয়ার ফেল িতন বছেরর জন  সরকাির কােজ ঝাঁিপেয় পড়েবন কন? 

িতভা খু ঁেজ বার করেত হয়, টিবল পেত বসেলই পাওয়া যায় না। য সব বসরকাির িবেশষ  

সরকাির ে ও দ তা দিখেয়েছন, তাঁরা দরখা  কের আেসনিন। তৃতীয়ত, ক ীয় 

সিচবালেয়র সােড় চারেশার বিশ যু  সিচব পদ রেয়েছ। িঠক কান দশ ধরেনর িবেশষে র 

অভাব পেড়েছ, সিটও বাঝা গল না এই ি য়া থেক। চতুথত, আইএএস এবং ক ীয় 

সািভস িলর নানা পেদ য সব আিধকািরক আেছন, তাঁেদর মেধ  থেক এই ধরেনর িবেশষ  

তির করার চ াই বা করল না কন সরকার? মধার এত কিঠন পরী ায় উ ীণরা িক তার 

যাগ  নন?  



ইউিনয়ন পাবিলক সািভস কিমশন ছ’হাজােরর বিশ দরখা  পায় বসরকাির  থেক। 

মৗিখক পরী ায় আমি ত াথীর সংখ া উনন ই, শেষ িনযু  হন তাঁেদর ন’জন। অথাৎ 

াথিমক আেবদনকারীেদর িনরান ই শতাংশ বাদ পেড় যান। অথ ম েকর পদিটর জন  কানও 

দরখা ই িবেবিচত হয়িন। িতন বছেরর জন  িনযু  হন এই ন’জন। তাঁেদর কােজ সরকার স  

হেল থাকেবন আরও দু’বছর। তার পর তাঁরা িফের যােবন িনজ িনজ ে । এেত িঠক কার কী 

উপকার হল বুঝলাম না। কমন যন মেন হে , এই ‘িব-আমলাকরণ’ ি য়ািটর সাফল  

িবমু াকরেণর মেতাই হেব!  

অবসর া  আইএএস 


