
 

সম�

 ি�য় সাথী, 

   আশাকির এই অিতমারীজিনত পিরি�িতেত

�সে� আিস।  িবগত ১১/০২/২০২১ তািরেখ

এক� Notification জারী হেয়েছ (Notification No. 406/IE

Notification এর পিরে�ি�েত  এক� 

আিধকািরেকর কােছ ��রণ কির এবং িবগত

http://youtu.be/3WAAaSa6IUw) িবভাগীয়

�দড় হাজার মানুষ �দেখেছন। ধারণা করেত

পরবত�েত, িবিভ� স্ূ� �থেক  সািভ� স গঠেনর

আপনােদরও অজানা নয়।  তাই পুনরায় এই

আপনােদর কােছ তুেল ধরলাম। 

১. ৬� �বতন কিমশেনর কােছ িবগত

২৫/১০/২০১৬ তািরেখ pay commission 

িছল – (ক) ৮৬১ জন SRO-II, ১৭০ জন

convert কের অথ�াৎ (৮৬১+১৭০+২০০) 

�দান; (খ) WBSLRS Gr-I �ক ��ািবত  

Secretariat Service এর ধাঁেচ িবভাগীয়

91/ALLO/WB/08 তাং- 17/11/2008) ৫

সেব�া� scale ১৫ নং র দািবও জািনেয়িছলাম

২. িবগত ১১/০২/২০২১ তািরেখর 

িবভাগীয় সেব�া� আিধকািরেকর কােছ প�

YouTube Channel এ Video �ত (১৭/০২

কথা ব�� কেরিছলাম।  িবেশষতঃ base cadre WBSLRS GR

৩. িবগত সমেয় ব�বার এবং গত

কােছ আমােদর ব�ব� জািনেয়িছ এবং ��ািবত

ক�াডােরর এক� দািয়�শীল সংগঠন িহসােব

িস�াে�র ওপর �সই �সে� সংগঠেনর সে� 

িবষয় বাের বাের দাবী করা সে�ও আজ পয��

হেয়েছ।  অন� �কােনা সংগঠেনর সে� Authority 

৪. উপেরা� দাবীদাওয়া িনেয়াগকত� ার

আপনােদর আবারও মেন কিরেয় �দওয়া 
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সম� ক�াডােরর �িত আ�ান 

�স� িবভাগীয় সািভ� স 

পিরি�িতেত সকেল সপিরবাের সু� আেছন।  �কােনা �গৗরচি�কা

তািরেখ L&LR and RR& R দ�র �থেক আমােদর িবভাগীয়

(Notification No. 406/IE-02/2020-Apptt.), তাৎ�িণকভােব

 প� (�ারক নং 06/ALLO/2021 তাং- 15/02/2021) 

িবগত ১৭/০২/২০২১ তািরেখ সিমিতর You Tube Channel 

িবভাগীয় সািভ� স �সে� আমােদর সংগঠেনর ব�ব� তুেল ধির

করেত পাির �য ক�াডােরর বৃহৎ অংেশর মানুেষর কােছ আমােদর

গঠেনর modalities, সংখ�া ইত�ািদ �সে� নানারকম খবর

এই ��ািবত  সািভ� স স�েক�  অত�� জ�রী িকছু িবষয় 

িবগত ২০�ম ২০১৬ তািরখ আমরা �য Memorandum 

pay commission র কােছ hearing এর সময়  িবভাগীয় সািভ� স গঠন 

জন SRO-I (তখন সেব�া� সংখ�ায় কম�রত) এবং ২০০

) ১২৩১ জনেক িনেয় SRO পদ গঠন ও তাঁেদর ১৬, ১৭

  SRO পেদর  sole feeder করা অথ�াৎ �কােনা  direct recruitment 

িবভাগীয় সািভ� স গঠন।  �ায় অনু�প দাবী আমরা 

৫ম �বতন কিমশেনর কােছও কেরিছলাম। এর সে� R.O. 

জািনেয়িছলাম। 

 Notification �ক আমরা �াথিমকভােব �াগত জািনেয়িছলাম

প� �ারা (�ারক নং 06/ALLO/2021 তাং- 15/02/2021) 

০২/২০২১ তািরেখ �চািরত) আমরা ��ািবত সািভ� স-এর

base cadre WBSLRS GR-I এর ভিবষ�ত িনেয়  উে�গ �কাশ

গত ১৩/০৭/২০২১ তািরেখ পুনরায় প� মারফৎ িবভাগীয়

��ািবত সািভ� েসর draft rule ইত�ািদ  �সে� সংগঠেনর সে�

িহসােব আমরা মেন কির আমােদর সম� ক�াডােরর ভিবষ�ৎ

 আেলাচনা ব�িতেরেক �কােনা িস�া� �নওয়া আেদৗ সমীচীন

পয�� আমােদর সে� �কােনা আেলাচনা করা হয়িন।  একতরফাভােব

Authority এ �সে� আেলাচনা কেরেছন িক না তা আমােদর 

িনেয়াগকত� ার িনকট এবং ৫ম ও ৬� �বতন কিমশেনর িনকট

 �েয়াজন।  আজ পয�� ক�াডার�ােথ�  সম� দাবীদাওয়াই

 

�গৗরচি�কা না কের সরাসির 

িবভাগীয় সািভ� স গঠেনর উে�েশ� 

তাৎ�িণকভােব আমরা এই 

15/02/2021) িবভাগীয় সেব�া� 

You Tube Channel এ Live (Link: 

ধির। যা এখনও পয�� �ায় 

আমােদর ব�ব� �পৗঁেছেছ।  

খবর পাওয়া যাে� যা হয়েতা 

 �েয়াজনীয় বেল মেন কের 

Memorandum �দান কেরিছলাম এবং 

 স�েক�  সুিনিদ�� মতামত 

২০০�র মেতা RO post �ক 

১৭, ১৮ এবং ১৯ নং Scale 

direct recruitment থাকেব না।  

 ২০০৮ সােল(�ারক নং 

R.O. �দর জন� 'C' group এর 

জািনেয়িছলাম।  িক� একইসােথ 

15/02/2021) এবং সিমিতর 

এর স�েক�  িকছু আশংকার 

�কাশ কেরিছলাম। 

িবভাগীয় সেব�া� আিধকািরেকর 

সে� আেলাচনা দাবী কেরিছ।  

ভিবষ�ৎ িনভ� র করেছ �য 

সমীচীন নয়।  িক� দভু� ােগ�র 

একতরফাভােব িস�া� �নওয়া 

 জানা �নই।   

িনকট উ�াপেনর ���াপট� 

দাবীদাওয়াই আমরা �িত� রাজ� 



 

সে�লেন �হণ কেরিছ।  রাজ� সে�লেনর অ�ব�ত�

একািধক সভায় �সই সম� দাবী সব�স�তভােব

করার ��ে� আমরা মূলতঃ িতন� িবষয়েক

যুি�যু� দাবীসনদ রচনা; (খ) SRO-I, SRO

�সটা িনি�ত করা; (গ) SRO-I, SRO-II ও

      সংগঠেনর সব��েরর �নতৃে� SRO

ক�াডার িবেশেষর দাবীেক িবি�� িহসােব 

�াথ�েকই সেব�া� অ�ািধকার িদেয়িছ,  এই 

ওপেরর cadre �েলার upliftment হেত বাধ�

Gr-I এর pay scale ‘C’-Group এর সেব�া�

কেরিছ, ২০০৮ সােলই।  িতন� cadre এর

ঐক� িবন� করার �েচ�া আেগও িছল, এখনও

িসিনয়র WBSLRS Gr-I ,অ�তঃ আমরা

অেন�র পিরপ�ী হয়? এটা �কই ক�াডােরর

সামেন আেস তখন ব�ি�গতভােব আমরা বত� মােন

�বেনিফট হেব তা ভাবেত থািক।  এটা অ�াভািবক

করার জন�ই �তা সংগঠন। নাহেল �তা আমরা

আদােয়র জন� ব�ি�গতভােবই িনেয়াগকত� া

ক�াডার ঐক�েকই িবন� কের, আমােদর সি�িলত

৫. ইেতামেধ� িবিভ� সূ� মারফৎ

আমােদর দাবী করা সংখ�ার অেধ�েকরও কম

৬০০ জনেক িনেয় সািভ� স হেল �ায় ৩৫০

WBSLRS Gr-I অথ�াৎ RO।  আবার এই 

হেব িক না তা জানা �নই,  তাহেল �কৃত

জিুনয়রেদর িবেশষতঃ RO �দর ভিবষ�ৎ কী

কেব হেব ? �কােনা �ে�রই উ�র পাওয়া যাে�

৬. দীঘ�িদন আেগ একইরকমভােব

‘আেগ �তা একটা িকছু �হাক তারপর �দখা 

গঠেনর িবেরািধতা কের িছলাম। আজ �য 

অথ�াৎ খি�ত সািভ� স এর ফেল উ�ূত িবপদ

তকমা �সঁেট �দওয়া হেয়িছল।  যা আজও �চাের

�কােশ� এবং on record আমরা ��ািবত

‘সািভ� স িবেরাধী’ বলা হেব িক না জািন না

মানুেষর কােছ  তুেল ধরা আমােদর কত� ব� বেলই
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অ�ব�ত� সমেয়  �ক�ীয় কিম�র ( যা আমােদর সেব�া�

সব�স�তভােব গৃহীত হেয়েছ।  দাবীসনদ �হণ করার �ে� িবেশষতঃ

িবষয়েক অ�ািধকার িদেয়িছ – (ক) বা�বতােক মাথায় �রেখ

I, SRO-II ও RO �দর existing benefit এর িব�ুমা�   curtailment 

ও RO – এই িতন� ক�াডােরর ঐক� �যন �কােনাভােবই

SRO-I, SRO-II ও RO �দর �িতিনিধ� আেছ।  আমরা

 �দিখিন বরং সংগঠেনর জ�ল� �থেক base cadre অথ�াৎ

 understanding �থেকই �য  base cadre এর upliftment 

বাধ�।  �য কারেণ সংগঠেনর জ�লে�র পর �থেকই পািখর

সেব�া� �বতন�ম করার জন� লড়াই কেরিছ এবং িবগতিদেন

এর unity-র �ে� �কােনা আেপাষ কিরিন।   Identity politics 

এখনও আবার �তির হওয়ার ল�ণ �দখা যাে�।   SRO

আমরা �তমনই মেন কির।  �াভািবকভােবই তাঁেদর পার�িরক

ক�াডােরর জন� উ�ত �বতন�ম, promotional aspect, সািভ� স

বত� মােন �য �যখােন দাঁিড়েয় আিছ (চাকরীগত অব�ান) 

অ�াভািবক নয়।  িক� সম� ব�ি�িচ�ােক এক� কের, 

আমরা ব�ি�গতভােব memorandum জমা িদেত পারতাম

িনেয়াগকত� া বা authority-র কােছ দরকষাকিষ করেত পারতাম।

সি�িলত শি�েক দবু�ল কের।  কখেনাই দাবীদাওয়া অজ� েনর

মারফৎ জানা যাে� �য আনুমািনক ৬০০ জনেক িনেয় সািভ� স

কম। এইমু�েত�  SRO-II এবং SRO-I িহসােব কম�রত আেছন

৩৫০ জন SRO-II বাদ পেড় যােবন।  তার �পছেন আেছন

 ৬০০ জন �থেক ২০% direct recruitment এর সংখ�াটা

�কৃত সংখ�া আেরা কেম যােব।  WBCS(Exe.) এ যাওয়ার

কী? ইেতামেধ�  WBCS(Exe.) এ যাওয়ার �য vacancy 

যাে� না। 

একইরকমভােব ১০০-১৫০ জনেক িনেয় সািভ� স গঠেনর একটা �েচ�া

 যােব’।  আমরা �সই মতামেতর সে� একমত হেত পািরিন

 উে�গ,আশ�া আমােদর মেধ� কাজ করেছ �সিদনও পিরি�িত

িবপদ। িক� দভু� াগ��েম, �সই সময় �থেকই আমােদর গােয়

�চাের আেছ। এই তকমা আমােদর �াপ� িকনা িবচােরর  

��ািবত সািভ� স �সে� �য ব�ব� উ�াপন কেরিছ বা করিছ 

না।  িক� দািয়�শীল সংগঠন িহসােব এই সম� �স�

বেলই মেন কির।  �সই দায়েবাধ �থেকই আপনােদর বলিছ

 
সেব�া� নীিত িনধ�ারক Forum) 

িবেশষতঃ সািভ� েসর দাবী উ�াপন 

�রেখ সব�ােপ�া �হণেযাগ� ও 

curtailment যােত না হয় 

�কােনাভােবই িবন� না হয় �সটা �দখা। 

আমরা কখনও �কােনা একটা 

অথ�াৎ WBSLRS Gr-I এর 

upliftment হেল automatically 

পািখর �চাখ িহসােব WBSLRS 

িবগতিদেন �মা�েয় তা’ অজ� ন 

Identity politics এর হাত ধের cadre 

SRO-I বা SRO-II-রা �তা 

পার�িরক �াথ� িকভােব এেক 

সািভ� স ইত�ািদ �স� যখন 

) �সখান �থেক কার কতটা 

, সকেলর �াথ�েক সুরি�ত 

পারতাম বা িনজ� দাবীদাওয়া 

।  এই রকম ভাবনা �কবল 

অজ� েনর পথেক সুগম কের না। 

সািভ� স গঠন হেত চেলেছ, যা 

আেছন �ায় ৯৫০ জন অথ�াৎ 

আেছন আনুমািনক ১৩০০ জন  

সংখ�াটা বাদ িদেয় induct করা 

যাওয়ার সুেযাগ কী থাকেব? 

vacancy �তরী হেয়েছ তা fill up 

�েচ�া হেয়িছল।  বলা হেয়িছল 

পািরিন এবং ঐ জাতীয় সািভ� স 

পিরি�িত একই রকম িছল, 

গােয় ‘সািভ� স িবেরাধী’ এই 

  ভার আপনােদর। এবােরও 

 তােত আবারও আমােদর 

�স� ক�াডােরর সম� অংেশর 

বলিছ। 



 

৭. আবার এটাও সত� �য ক�াডােরর

অ�গিত ঘটেল সাধারণতঃ িসিনয়ররা তুলনামূলকভােব

জিুনয়রেদর �িত কের চাই না।  আমরা যখন

– �সই ভাবনা �থেকই �� কির।  এই কারেণই

মেধ� িদেয় আমরা চাই সম� ক�াডােরর

promotional aspect ইত�ািদ।  তাই �কবলমা�

�চেয়িছ।  �য সািভ� স িতনেট ক�াডােররই উ�িত

িন।  এই ধরেনর সম� দরুিভসি�র িব�ে�

�যখােন িবরাজ করেছ তােত এবােরর লড়াইেয়

৮. ৬� �বতন কিমশেনর কােছ

�বতন�ম অথ�াৎ ১৫নং scale িদেত হেব।

absurdity of highest order' নয়।  পরবত�েত

িবভাগীয় ম�ীর িনকটও এই দাবী উ�াপন 

আমরা সবাই ১৮নং scale অবিধ �পৗঁছেত 

না) পাওয়ার স�াবনা �ায় �নই বলেলই চেল

curtailment হে� না বা  feeder িহসােব

থাকার কারেণ  promotional aspect এরও

জ�লতা ছাড়াই ৩�ট ক�াডােররই ইি�ত ল��পূরণ

      পিরশেষ বিল সািভ� েসর িবেরািধতা

দশ�ন’এর মেতা ‘খি�ত সািভ� স’-এও আমরা

চূড়া� িস�া� �নওয়ার পূেব� সংগঠেনর সােথ

I, SRO-II ও RO – িতন� ক�াডােরর �াথ�েকই

অপেচ�ােক �িতহত করেত হেব। ক�াডার 

আশ�া আমােদর মেধ� কাজ করেছ তার িনরসন

িকছু �হাক, পের �দখা যােব’ বা ‘যা হে� িনেয়

সম� ব�ব�েক ছঁুেড় �ফেল িদেয় আসুন আমরা

অিবলে� আমােদর সে� আেলাচনার িভি�েত
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ক�াডােরর pay scale upliftment বা promotional aspect বৃি�

তুলনামূলকভােব �বিশ সুিবধা �পেয় থােকন।  িক� আমরা

যখন দাবী সনদ �তরী কির তখন ক�াডােরর �শষতম আিধকািরেকর

কারেণই সািভ� েসর দাবী কখেনাই আমােদর কােছ �কােনা ‘�মাহ

ক�াডােরর জন� আেরা উ�ত �বতন�ম, উ�তর পদবৃি�, 

�কবলমা� ‘সািভ� স’ শ�টার �িত �মাহ�� না হেয় িতন� 

উ�িত কের না, ক�াডার ঐেক� ফাটল ধরায় তা আমরা

িব�ে� ঐক�ব�ভােবই �িতেরাধ কেরিছ।  িক� বত� মান বা�বতায়

লড়াইেয় কতটা সাফল� পাব, তা িনেয় আমরা িচি�ত।  

কােছ আমরা দাবী কেরিছলাম �য WBSLRS Gr-I �ক 

।  ‘সম �েপ সম �বতন’ – এই নীিতর িভি�েতই এই 

পরবত�েত িবভাগীয় সেব�া� আিধকািরক ও মাননীয়া 

 কেরিছ।  �কবলমা� এই দাবী� আদায় করেত পারেলই  

 পারব।  বত� মােন ��ািবত সািভ� েসও ১৮নং scale এর

চেল (২-৪ জন হয়েতা ১৯ নং �পেত পােরন)।  �সে�ে� existing benefit 

িহসােব WBCS(Exe.) এ যাওয়ার রা�া ও একই সােথ  SRO

এরও �কােনা �িত হে� না।  আমােদর ধারণা এই দাবী আদায়

ল��পূরণ স�ব। 

িবেরািধতা নয়, আমােদর দাবী �মাতােবক ��ািবত সািভ� স গঠন

আমরা িব�াস কির না।  ‘কােরা সব�নাশ কােরা �পৗষমাস’ – এটা

সােথ আেলাচনা করেত হেব।  একতরফাভােব �কােনা িস�া�

�াথ�েকই সমান ��� িদেত হেব।  ক�াডার ঐক�েক িবন�

 �ােথ�র �ে� আমরা আজ এক ঐিতহািসক সি��েণ এেস

িনরসন করেত �গেল আজ সংগঠন িনিব�েশেষ আমােদর ঐক�ব�

িনেয় িনই, পের আবার আে�ালন করা যােব’ অথবা ‘�দখাই

আমরা সম� ক�াডার ঐক�ব�ভােব িনেয়াগকত� া তথা �শাসেনর

িভি�েত িস�া� িনেত হেব। 

                                                                         সং�ামী

চ�ল

সাধারণ

 
বৃি� ইত�ািদ �সে� �কােনা 

আমরা তা �কােনা অব�ােতই 

আিধকািরেকর সুিবধা কী হেব 

�মাহ’ নয়। বরং সািভ� স এর 

, পদময�াদা বৃি�, better 

 ক�াডােরর সািব�ক উ�িত 

আমরা �কােনািদনই সমথ�ন কির 

বা�বতায় সামি�ক পিরি�িত 

 ‘C’ Group এর সেব�া� 

 দাবী, যা �কােনাভােবই ‘ 

 মুখ�ম�ী তথা  আমােদর 

  MCAS এর সুিবধা �পেয় 

এর �বশী (তাও সকেল পােবন 

existing benefit এর �কােনা 

SRO-I হওয়ার রা�া �খালা 

আদায় করেত পারেল �কােনা 

গঠন করেত হেব।  ‘খি�ত 

এটা �মেন �নওয়া যােব না।  

িস�া� �নওয়া যােব না।  SRO-

িবন� করার �য �কানরকম 

এেস দাঁিড়েয়িছ।  �য উে�গ, 

ঐক�ব� হেত হেব।  ‘আেগ 

�দখাই যাক না কী হয়’ – এই 

�শাসেনর কােছ দাবী জানাই 

সং�ামী অিভন�ন সহ, 

চ�ল সমাজদার 

সাধারণ স�াদক 


