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পতষ্ঠা ২ 

প্রায় িকল অঞ্চনলই একই ির্মিযা—কর্মীর তীব্র স্বল্পতা, পসরচালকগর্ র্ারর্ার উচ্চস্তনর কর্মী চান। 

পসরচালক সর্সিন্ন এলাকায় কেনয় কোগানোগ কনরন, ক্লাশ কনন। ফনল এক এক স্থানন কোগানোগ অননকসদন পনর হয়, 

ফনল কর্মীনদর উন্নত করা এর্াং তানদর িালিানর্ কানজ লাগাননা িম্ভর্ হয় না। 

কর্মীস্বল্পতা থাকায় নতুন কোগানোগ করাও িম্ভর্ হনয় উনে না। 

এর্মতার্স্থায় সনম্নসলসিত পনয়ন্টির্মূহ কােবকরী কনর ির্মিযার ির্মাধান করা োয়। 

○ পসরচালক কুসরয়ার রািনর্ন, োর র্মাধযনর্ম সর্সিন্ন এলাকার িানথ সনয়সর্মত কোগানোগ রািনর্ন, দসললপত্র পাোনর্ন, 

সননদবশ, কতকগনুলা প্রশ্ন োর র্মাধযনর্ম এলাকার অর্স্থা জানা োয় তা সলনি পাোনর্ন। 

কুসরয়ার এলাকার কনতত নের িানথ কোগানোগ কনর কাগজপত্র সদনর্, প্রশ্নির্মনূহর উত্তর ও সরনপার্ব  সননয় আিনর্। 

এিানর্ পসরচালক কেনত না পারনলও সর্সিন্ন এলাকার িানথ সনয়সর্মত কোগানোগ থাকনর্ এর্াং কর্মীনদর কানজ লাগাননা 

োনর্। 

কুসরয়ানরর র্মাধযনর্ম নতুন কোগানোগির্মূহও করা োয় (েসদ এ কানজর জনয কর্মী না পাওয়া োয়)। 

○ কোগানোগ ককন্দ্র গনে কতালা। 

সর্সিন্ন এলাকার কনতত স্থানীয় কর্মীনদর সনসদবষ্ট ির্ময় অন্তর পসরচালনকর িানথ কোগানোগ করা উসচত। তারা কোগানোগ 

ককনন্দ্র এনি সরনপার্ব  করনর্। 

ককান জররুী ির্মিযা হনলও তারা এনি কোগানোগ ককনন্দ্রর র্মাধযনর্ম কোগানোগ করনত পানর। পসরচালক কোগানোগ ককনন্দ্রর 

জনয প্রতযহ সনসদবষ্ট ির্ময় কলাক পাঠিনয় কিাোঁজ কননর্। 

○ সর্সিন্ন এলাকার কনতত স্থানীয় কর্মীনদর সননয় সনয়সর্মত বর্েক করা। 

− পসরচালক সর্সিন্ন এলাকার কনতত স্থানীয় কর্মীনদর সননয় সনয়সর্মত বর্েনক সর্মসলত হনত পানরন। 

কিিানন উচ্চস্তনরর সননদবশ, কপ্রসরত দসললাসদ পাে এর্াং র্সুিনয় কদওয়া, প্রনয়ানগর পদ্ধসত সনর্বয় কনর কদওয়া, তানদর 

কানজর পেবানলাচনা করা, িুল কর্র করা, িফলতা তুনল ধরা, ির্মানলাচনা-আত্মির্মানলাচনা করা, সর্সিন্ন সর্ষনয় ক্লাশ 

কনওয়া। 

এর র্মাধযনর্ম কর্মীনদর র্মাননান্নয়ন করা োয়। 

○ সর্সিন্ন এলাকার কনতত স্থানীয় কর্মী, িম্ভার্নার্ময় কর্মী, অগ্রির কর্মীনদর দ্রুত উন্নয়ননর জনয সর্নশষ ক্লাশ কনওয়ার 

র্যর্স্থা করা। 



পতষ্ঠা ৩ 

কে কে সর্ষনয় দরু্বল কি সর্ষনয় কর্শী গরুেু সদনয় ক্লাশ কনওয়া। 

এ িকল ক্লানশর জনয ির্বসনম্ন পােযিূচী প্রর্য়র্ করা। 

○ সর্সিন্ন লাইনন দক্ষনদর এ িকল ক্লানশ তানদর দক্ষতা সশক্ষাদাননর র্যর্স্থা করা। 

ক্লানশর র্যর্স্থা করা িম্ভর্ না হনল দক্ষ কলাকনদর সর্সিন্ন এলাকায় পাোননা তানদর দক্ষতা সশসিনয় আিার জনয। 

○ কর্মীস্বল্পতা দরূ করার জনয র্যাপক িাংিযক কর্মী িার্বক্ষসর্ক করা। 

পসরচালকনক উনদযাগ সননয় র্যাপক িাংিযক কর্মীনদর িার্বক্ষসর্ক করনত হনর্। 

রাজননসতকিানর্ উন্নত র্া স্বাধীনিানর্ কাজ চালানত দক্ষ না হনলও িার্বক্ষসর্ক করা োয়। 

কারর্, অনশুীলন ও ির্মনয়র পসরনপ্রসক্ষনত তারা দক্ষ হনয় উেনর্। 

অনশুীলনই কোগযতার পরীক্ষানক্ষত্র। কানজই অনশুীলনন কপ্ররর্ কনরই িার্বক্ষসর্ক কর্মীর কোগযতা র্মাপা োয়। 

এছাো পুরষু কর্মীরা চনল কেনত চাইনল র্া অনোগযনদর পাঠিনয় সদনত হনল ককান ির্মিযা হয়না, তারা র্ােীনত কেনয় 

উেনত পানর। 

র্মসহলানদর চনল এনল সফনর োওয়া অিসুর্ধাজনক হয় (েসদ না পসরর্ার িহানিূুসতশীল হয়)। এ কারনর্ তানদর 

িার্বক্ষসর্ক করার পূনর্ব অননক সর্নর্চনা ও পেবানলাচনা করনত হনর্। কোগযতা িালিানর্ োচাই করনত হনর্ োনত 

তানদরনক র্ােী পাোনত না হয়। 

িার্বক্ষসর্ক কর্মী হনত ইচু্ছক এরূপ কর্মীনদর িানথ পসরচালনকর সকছুসদন একিনঙ্গ থাকনত পারনল িাল হয়। তাহনল কর্মীর 

সর্সিন্ন বর্সশষ্টযির্মূহ লক্ষয করা োয়। 

কারর্, িারা সদন, একাধানর অননকসদন র্মানষু অসিনয় করনত পানর না, তার চসরনত্রর সদকির্মহূ অর্শযই প্রকাশ পানর্। 

িার্বক্ষসর্ক করার পূনর্ব ককডার ইসতহাি িরু্ িালিানর্ িাংগ্রহ ও পেবানলাচনা করা। 

○ িার্বক্ষসর্ক কর্মীনদর িহানিূুসতশীলনদর র্ািায় রািার র্যর্স্থা করা কেিানন িাওয়া িরচ লাগনর্না। এরপূ অর্স্থা 

থাকনল িার্বক্ষসর্ক হওয়ার র্মান সকছুর্া সশসথল করা োয়।  

িাংগেননর অনথব িরর্নপাষর্ করনত হনল র্মানদণ্ড সকছুর্া শক্ত করা উসচত। 

চাকুরী, লসজাং ইতযাসদর র্যর্স্থা করনত পারনল র্মানদণ্ড সশসথল কনরও কর্মীনদর িার্বক্ষসর্ক করা োয়। 

○ সকছুসদননর জনয, কনয়ক র্মানির জনযও িার্বক্ষসর্ক হনত ইচু্ছক হনল করা উসচত এর্াং কানজ লাগাননা উসচত। 



পতষ্ঠা ৪ 

কারর্, কানজর প্রসিয়ায় এনদর ককউ ককউ হয়নতা স্থায়ীিানর্ িার্বক্ষসর্ক হনর্। 

○ িার্বক্ষসর্ক কর্মী ও সনরাপত্তার ির্মিযা। 

− িার্বক্ষসর্ক কর্মী শত্রুচর হনয় িাংগেননর সনরাপত্তা সর্সিত করনত পানর। 

− অিতকব িানর্ িাংগেননর কগাপনীয়তা প্রকাশ করনত পানর। 

− কগ্রফতার হনল অতযাচানরর র্মনুি কগাপনীয়তা ফাোঁি করনত পানর। 

− িহানিূুসতশীনলর র্ােীনত কেৌনিাংিান্ত ও অনযানয (চুসর, িগোিার্ট ইতযাসদ) ির্মিযার িতসষ্ট করনত পানর। 

− সননদবশাসদ পালন না করা, অথব আত্মিাত, চি, ষেেন্ত্র করা, কনতা হনত ইচু্ছক হওয়া প্রিত সত ির্মিযার িতসষ্ট করা। 

− অস্ত্র ও পার্টব র অনযানয িম্পদ ইতযাসদ দিল করা, ডাকাসত করা। 

− অিসু্থ হনয় পো।  

○ িার্বক্ষসর্ক কর্মী র্াসেনত চনল কগনল সনম্নসলসিত ির্মিযার িতসষ্ট করনত পানর। 

− পার্টব  িম্পদ সননয় োওয়া। 

− কগাপনীয়তা ফাোঁি করা। 

− শত্রুর চনর রপূান্তসরত হওয়া। 

− িাংগেননর নানর্ম কুৎিা রর্না করা ইতযাসদ। 

কানজই এিকল িম্ভার্না িম্পনকব  িতকব  থাকা উসচত। 

এজনয িার্বক্ষসর্ক কর্মীনদর 

− ককডার ইসতহাি কদিা।  

− তানদর িাংস্পনশব কথনক চসরনত্রর বর্সশষ্টযির্মহূ অনধুার্ন করা। 

− অননযর সরনপার্ব  ও কর্মীর সননজর সরনপানর্ব র উপর সর্শ্বাি কনর িার্বক্ষসর্ক না করা। 

উপনরাক্ত ির্মিযার্লীর েথােথ ির্মাধান করা এর্াং পদনক্ষপ গ্রহন করা। 

সর্শ্বািঘাতক এর্াং িারাপ কলাকনদর িম্পনকব  আর্মানদর নীসত এর্াং উদাহারর্ির্মূহ িার্বক্ষসর্ক এর্াং কর্মীনদর পোননা। 

 



পতষ্ঠা ৫ 

○ অননু্নত নতুন কর্মীনদরনক রাজননসতক আনলাচনার িহজ উপায় র্াতনল কদওয়া, প্রনয়াজন হনল দসলল পনে কশানানত 

র্লা (র্মনুি র্লনত অক্ষর্ম হনল), িহজিানর্ িাাংগেসনক কাজ পসরচালনার উপায় সশসিনয় কদওয়া, ককান কাজ প্রথনর্ম ও 

পনর করনত হনর্ তা ঠিক কনর কদওয়া। 

○ িার্বক্ষসর্কনদর কাজ তদারক করা। তানদর িুল-ভ্রাসন্ত কদসিনয় কদওয়া, িফলতা তুনল ধরা। 

○ িার্বক্ষসর্কনদর সননয় বর্েক করা, অসিজ্ঞতার সর্সনর্ময় করা, ক্লাশ কনওয়া। 

এিানর্ তানদর উন্নত করা। 

○ কর্মীস্বল্পতা দরূ করার জনয পসরচালকনদর সনম্নসলসিত িুল সচন্তাধারা ও কর্মবপদ্ধসতর িাংনশাধন করা অপসরহােব। 

○ একতরফার্াদ সর্নরাসধতা করা। 

িার্বক্ষসর্ক করার ির্ময় পসরচালক শধু ুিার্বক্ষসর্ক হনত ইচু্ছকনদর অননু্নত সদকই কদনিন এর্াং এনক সচরস্থায়ী র্নল র্মনন 

কনরন। 

অননু্নত এর্াং উন্নত হনচ্ছ একর্ট দ্বনের দনুর্া সদক। সনসদবষ্ট শনতব অননু্নতরাই উন্নতনত রূপান্তসরত হয়। 

অননু্ননতর র্মানি উন্নত সনসহত রনয়নছ। 

অনশুীলন ও অসিজ্ঞতার িারিাংকলন, অনশুীলন এর্াং ির্মনয়র র্যর্ধানন অননু্নতরাই উন্নত কর্মীনত রূপান্তসরত হনর্। 

অর্শয ককউ ককউ িনর পেনর্। কানজই শধু ুঅননু্নত সদকই কদিা সকন্তু এর র্মানিই কে উন্ননতর িম্ভার্না সর্রাজর্মান তা 

না কদিা। 

○ শধু ুক্ষসতর সদকই কদিা লানির সদক না কদিা।  

িার্বক্ষসর্ক কর্মীনদর সননয় কে িকল অিসুর্ধা হনত পানর এর্াং ক্ষসত হনত পানর কি সদকনকই পসরচালক কদনিন। 

সকন্তু ক্ষসত ও অিসুর্ধার র্মানি লাি ও িসুর্ধার সদক রনয়নছ। 

কারর্ িার্বক্ষসর্কনদর র্মধয কথনক ককউ ককউ র্টনক কগনল এর্াং উন্নত কর্মী হনল আর্মানদর ক্ষসতর তুলনায় র্হু লাি ও 

িসুর্ধা হয়। 

উপরন্তু সকছু ক্ষসত র্যতীত লাি করা, অিসুর্ধা র্যতীত িসুর্ধা অজব ননর সচন্তা দ্বাসেকতা সর্নরাধী। 

তনর্ আর্মানদর োনত েথািম্ভর্ কর্ম ক্ষসত ও অিসুর্ধা হয় তার র্যর্স্থা করনত হনর্। 

ক্ষসতর সচন্তা কনর রক্ষর্শীল হওয়া হনচ্ছ একতরফার্াদ। 

○ আনপসক্ষকতানক অস্বীকার করা, আসধসর্দযক হওয়া। 



পতষ্ঠা ৬ 

অননু্নত—এ অর্স্থা পসরর্তবন িানপক্ষ এর্াং অস্থায়ী র্মনন না কনর পসরচালকগর্ এনক স্থায়ী র্মনন কনরন। ফনল তারা 

আসধসর্দযক হন। 

অননু্নত হনচ্ছ আনপসক্ষক এর্াং পসরর্তবনশীল। অনশুীলন-িারিাংকলন-অনশুীলন এর্াং ির্মনয়র র্যর্ধানন অননু্নতরা উন্নত 

হয়, উন্নতরা আনরা উন্নত হয়, অননক ির্ময় পশ্চাদপদও হয়। 

কানজই পসরচালকনদর আসধসর্দযক দতসষ্টনকার্ পসরহার করনত হনর্। 

○ র্স্তুর সর্নশষেনক প্রসতফসলত না করা, গসতনক উপলসি না করা। 

− কর্মীনদর র্মানি অগ্রির, র্মািারী, পশ্চাদপদ এর্াং প্রনতযনকর কোগযতা ও িীর্মার্দ্ধতা, িাল ও িারাপ সদক না র্িুা। 

এর ফনল অগ্রিরনদর িুোঁনজ কর্র করা, তানদরনক আনরা অগ্রির কনর িার্বক্ষসর্ক করা, কর্মীনদর কোগযতা অনেুায়ী কানজ 

লাগাননা এর্াং িাল সদনকর িদ্বযর্হার করা হয় না। 

ফনল কর্মীস্বল্পতা ির্বদাই কথনক োয়। 

কর্মীনদর সর্কাশও গসতশীল। ককউ সর্কানশর প্রসিয়ায় িার্বক্ষসর্ক হনত ইচু্ছক হয়। পসরচালক সর্কানশর এ গসত র্নুি 

না, তানক িার্বক্ষসর্ক কনর না। ফনল কর্মীরা পুনরায় পশ্চাদপদ হনয় োয়।  

সর্কানশর গসত র্িুনত হনর্, অগ্রিরনদর আনরা অগ্রির করনত হনর্, িাহনির িানথ কর্মীনদর িার্বক্ষসর্ক করনত হনর্। 

○ র্স্তুর্াদী হওয়া। 

ককডারনদর িার্বক্ষসর্ক করার পূনর্ব েথািম্ভর্ তার সর্সিন্ন সদক েথােথিানর্ র্মসস্তনে প্রসতফসলত করা। 

অননযর সরনপার্ব , কর্মীর র্মনুির কথা/নলিার উপর সনিব র না করা। 

িানলা সদকই কদিা, িারাপ সদক না কদিা, আত্মগত কল্পনা কনর অননক সকছু িার্া ো তার র্মানি আনদৌ কনই, ইতযাসদ 

পসরহার করা। 

এজনয িার্বক্ষসর্ক হনত ইচু্ছক কর্মীর িাংস্পনশব থাকা, ঘসনষ্ঠিানর্ পেবনর্ক্ষর্ করা। অতীত ইসতহাি িাংগ্রহ করা। 

অতীত ইসতহাি িরু্ই গরুেুপূর্ব কারর্ অতীনতর সিসত্তনত র্তবর্মান গনে উনেনছ এর্াং অতীত ও র্তবর্মাননর সিসত্তনতই 

িসর্ষযত গনে উেনর্। 

কানজই অতীত এর্াং র্তবর্মান েথােথিানর্ প্রসতফসলত করা উসচত। 

এর ফনল শত্রুচর, িারাপ কলাকনদর িার্বক্ষসর্ক হওয়া কেকাননা িম্ভর্ হনর্। 

○ কগাোর্মীর্াদ পসরহার করা। 



পতষ্ঠা ৭ 

আর্মানদর অসধকাাংশ পসরচালকই উপনরাক্ত তত্ত্বির্মহূ জানননন সকন্তু র্াস্তর্ কানজ প্রনয়াগ কনরন না, কর্মী-স্বল্পতায় িুনগন। 

ইহা তানদর কগাোর্মীর্াদী িুল। 

কানজই পসরচালকনদর কগাোর্মীর্াদ পসরহার করনত হনর্, তত্ত্বনক র্াস্তর্ অনশুীলনন প্রনয়াগ করনত হনর্। 

উপিাংহার 

স্বল্পতা এর্াং প্রাচুেব একর্ট দ্বনের দনুর্া সদক। সনসদবষ্ট শনতব স্বল্পতাই প্রাচুনেব রপূান্তসরত হয়। 

এজনয প্রনয়াজন বধেবশীল হনয় কাজ করা। ঘনর্িসতপূর্ব পূর্বর্াাংলায় র্হু কর্মী পাওয়া িম্ভর্ হনর্, তানদরনক অনশুীলননর 

প্রসিয়ায় উন্নত করনত হনর্, এিানর্ কর্মীস্বল্পতা কার্টনয় তুলনত হনর্। 

অর্শযই কনতত স্থানীয় ও িাল ককডার ির্বদাই িাংিযায় অল্প হনর্ এর্াং তানদর অিার্ থাকনর্। 

এ কারনর্ পসরকসল্পতিানর্ বধনেবর িানথ এ ধরনর্র ককডার গনে তুলনত হনর্ এর্াং এনদরনক েত্ন িহকানর রক্ষা করনত 

হনর্। 

পূর্বর্াাংলা একর্ট কু্ষদ্র কদশ, জনর্িসত ঘন। এিানন সর্প্লর্ করার জনয অল্পিাংিযক উন্নতর্মাননর ককডারই েনথষ্ট। 

এ উন্নত ককডারনদর পসরচালনাধীন প্রনয়াজন র্যাপক কােব পসরচালনায় িক্ষর্ম র্যাপক িাংিযক ককডার। 

কানজই িাহনির িানথ ককডার িাংগ্রহ করনত হনর্। শত্রুচর ও িারাপ কলাকনদর অনপু্রনর্শ কেকানত হনর্। 

পসরচালকনদর এ উনেনশয কনোরিানর্ একতরফার্াদ, অসধসর্দযা, কগাোর্মীর্াদ পসরহার করনত হনর্ এর্াং দ্বাসেক র্স্তুর্াদী 

হনত হনর্। 

►◄ 

কতকগুনলা কর্মৌসলক ক্ষসতর সদক ও অিযািির্মহূ 

অলিতা, সিনলর্মী, সনর্ুবসদ্ধতা, নীচুতা, সহাংিা, র্মাতব্বরী, হার্মর্োিার্, কর্মজাজী, কেৌন ও অনযানয কক্ষনত্র ভ্রষ্টতা, 

পশ্চাদপদতা, িীরতুা, কদাদলুযর্মানতা, কর্নিয়ালীপনা, িারাপ র্যর্হার, সর্মথযা র্লা, কছনলসর্ম, র্দ অিযািির্মহূ, অসিনয়, 

দ’ুর্মনুিা, প্রতারর্া, ছলচাতুরী, িাগযানেষী, আরার্ম-আনয়নির অিযাি, িাল র্মানষু িাজা, ির্মানলাচনা িহয করনত না 

পারা, সশিনত অসনচু্ছক ও অলিতা, কদাষ স্বীকার না করা, সর্সিন্ন প্রকার কলাি ও লালিা প্রিত সত। 

কনার্ 

১। র্মাননুষর চসরনত্রর কর্মৌসলক সদক ও অিযািির্মহূ িদুীঘবসদননর প্রসিয়ায় কের্ীগত প্রিানর্ গনে উনে। 



পতষ্ঠা ৮ 

ককডার ইসতহাি, অতীত, র্তবর্মান, অননযর সরনপার্ব , কর্মৌসিক ও সলসিত প্রশ্ন, ঘসনষ্ঠ িাংস্পশব প্রিত সতর র্মাধযনর্ম তথয িাংগ্রহ 

করা। অনিুন্ধানপ্রাপ্ত এ িকল তথয পেবানলাচনা ও সর্নেষর্ কনর চসরনত্রর কর্মৌসলক সদক ও অিযািির্মূহ কর্র করনত 

হনর্। 

এ সদকির্মনূহর উপকারী, ক্ষসতকর এর্াং উপকারী র্া ক্ষসতকর ককানর্াই নয়—এ সতনিানগ িাগ করনত হনর্। 

ক্ষসতকর কর্মৌসলক সদকির্মূহ িদুীঘব সদন র্জায় থাকনর্ এর্াং অননকসদননর কনোর ও কষ্টকর প্রনচষ্টার প্রসিয়ায় দরূ করা 

িম্ভর্।  

ক্ষসতর সদকির্মূহ িদুীঘবসদন থাকনর্, তার দরূ করা ির্ময়িানপক্ষ ও কষ্টিাধয এর্াং এগনুলা িনত্ত্বও উপকারী সদকির্মহূ 

আর্মানদর র্তবর্মান অর্স্থার পসরনপ্রসক্ষনত কতিাসন কানজ লাগাননা িম্ভর্ তা সর্নর্চনা করনত হনর্, এর সিসত্তনত কর্মী 

িাংগ্রহ ও সননয়াগ করনত হনর্। 

উদাহারর্স্বরপূঃ 

ক.আতাউনরর অননক িানলা সদক আনছ সকন্তু কর্নিয়ালীপনা তার চসরনত্রর একর্া কর্মৌসলক িারাপ সদক। 

তানক অননক স্থাননই কানজ লাগাননা হনয়সছল সকন্তু কি হোৎ স্থান তযাগ কনর। এর ফনল ঐ িকল স্থাননর কানজর ক্ষসত 

হয়। 

এ কথনক কদিা োয় তার সর্সিন্ন িাল সদক থাকা িনত্ত্বও একর্ট কর্মৌসলক িারাপ সদনকর জনয িাল সদকগনুলা র্যর্হার 

করা োয় না। 

এ কারনর্ তানক অনয কর্মীর িানথ অস্থায়ীিানর্ কানজ লাগাননা হনচ্ছ োনত কি হোৎ স্থান তযাগ করনলও এলাকা 

কনতত েহীন না হয় এর্াং ক্ষসত না হয়। 

ককান ককান কর্মীর অননক িাল সদক থাকা িনত্ত্বও ককান ককান কর্মৌসলক িারাপ সদনকর জনয র্তবর্মানন তানদরনক কানজ 

লাগাননা িম্ভর্ হনচ্ছ না। 

অননক ির্ময় এ ধরনর্র কর্মী কানজ লাসগনয় অননক অিসুর্ধায় পেনত হনয়নছ □   

 

 

 


