
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

িবিসএেস উ ীণ হেলই িমলেছ চাকির
কাশ : ২৮ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবিসএেসর চড়ূা  পরী ায় উ ীণ হেয়ও একসময় চাকির না পেয় হতাশ হেয় পড়ত পরী াথীরা। অিনয়ম
আর নীিতর কারেণ চাকির বি ত হেয় মধাবীরা িবিসএস পরী া থেক মখু িফিরেয় িনেয়িছেলন। িক
বতমােন  িঠক উলেটা  পিরি িত  িবরাজমান।   পরী া  হওয়ায়  িবিসএস  পরী ার জ  লাখ  লাখ
পরী াথী আেবদন করেছন। িবিসএেসর চড়ূা  পরী ায় উ ীণ হেয়ই চাকির পাে ন। সবেশষ ৩৭তম
িবিসএেস চড়ূা ভােব উ ীণেদর বিশর ভাগ পরী াথীেক িনেয়ােগর পািরশ করেত যাে  সাংিবধািনক

িত ান সরকাির কম কিমশন-িপএসিস।

এ িবষেয় জানেত চাইেল িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক ইে ফাকেক বেলন, তার সে
পরী া কায ম পিরচালনার জ  িপএসিসর িত শতভাগ আ া ও িব াস তির হেয়েছ। িবিসএস থেক
ক াডােরর বাইের নন-ক াডার িনেয়াগ  কায ম   হওয়ােতই  মধাবীরাই  উপকৃত  হে ন।  বতমান
সরকােরর প  থেক নন-ক াডার িনেয়াগ িবিধমালা পরী াথীেদর জ  বেড়া উপহার। িশ াথীরা সময়
অপচয় না কের িবিসএস পরী ায় মেনােযাগী হেল চাকির হেব িনি ত।

িবিসএস থেক আেগ নন-ক াডার থম এবং ি তীয় িণ  পেদ িনেয়ােগর েযাগ না  থাকায় কাউেক
িনেয়ােগর পািরশ করেত পারত না িপএসিস। ২০১০ সাল থেক নন-ক াডার পেদ িনেয়ােগ পািরেশর
জ  িবিধমালা  হয়।  সবেশষ  চারিট  িবিসএস  (৩৩তম,  ৩৪তম,  ৩৫তম  এবং  ৩৬তম)  থেক  ধু
নন-ক াডার ি তীয় িণ পেদ ৪ হাজার ৬৯০ জনেক িনেয়ােগর জ  পািরশ করা হেয়েছ।এর বাইের
চলমান  ৩৭তম  িবিসএস  থেক  ১ম/২য়  িণর  নন-ক াডার  পেদর  জ  আেবদনকারী  ২২৬২  জন

াথীেদর মধ  থেক এ যাবত ১ম িণর (৯ম ড) নন-ক াডার পেদ ৬৯২ জন এবং ২য় িণর (১০ম
ড) নন-ক াডার পেদ ৮৮৫ জন াথীেক পািরশ কেরেছ িপএসিস। এ িনেয় ৩৭তম িবিসএস থেক

মাট ১ হাজার ৫৭৭ জনেক িনেয়ােগর পািরশ করা হয়। পযায় েম অেপ মাণ বািকেদরও িনেয়ােগর
জ  পািরশ করা হেব বেল িপএসিস থেক জানােনা হেয়েছ।

িপএসিসর সবেশষ বািষক িতেবদন অ যায়ী, গত নয়িট িবিসএস থেক এ পয  ৭ হাজার ৪৮০ জনেক
নন-ক াডার থম ও ি তীয় িণর পেদ িনেয়ােগর জ  পািরশ কেরেছ সাংিবধািনক িত ানিট। মলূত
২৭িট ক াডাের শূ  পেদ িনেয়ােগর জ  িতিট িবিসএেসর িব ি  জাির কের িপএসিস। এই িব ি েত
আেবদনকারীরা িতন ধােপ িতেযািগতামলূক পরী ায় উ ীণ হেয় থেম ক াডার পেদ িনেয়ােগর জ

পািরশ া  হন। পরবতীকােল নন-ক াডার পেদ িনেয়ােগর কায ম  হয়। তেব কােনা িবিসএেসর
নন-ক াডার িনেয়াগ  হেল পরবতী িবিসএেসর চড়ূা  ফলাফল দওয়ার আগ পয  িনেয়ােগর পািরশ
করেত পাের কিমশন।
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