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তৃতীয়  ও চতুথ  িণর িনেয়ােগরও দািয়  পাে  সরকাির কম  কিমশন (িপএসিস)।  স িত সরকার
১৩তম  ড থেক ২০তম  েডর সকল িনেয়ােগ  পািরশ করার জ  িপএসিসেক াব  কেরেছ।
জন শাসন ম ণালেয়র এই াবেক ইিতবাচক িহেসেব দখেছ িপএসিস।  তৃতীয়-চতথু  িণর সকল
িনেয়াগ কান ি য়ায় করা যায়— স িবষেয় িস া  িনেত আগামী স ােহ িবেশষ সভায় বসেছ িপএসিস।
এসব  িবষেয়  জানেত  চাইেল  িপএসিসর  পরী া  িনয় ক  (ক াডার)  আইম  নছারউি ন  জন শাসন
ম ণালেয়র িচিঠ পাওয়ার সত তা ীকার কের ইে ফাকেক বেলন, সাংিবধািনকভােব জাতে র সকল
িনেয়ােগর দািয়  িপএসিসর।  তৃতীয়  এবং  চতুথ  িণর িনেয়ােগর জ  ধু  িপএসিসর  পরামশকরণ

িবধানমালার সংেশাধন করেলই চলেব। ম ণালেয়র াব বা বায়েনর স মতা রেয়েছ িপএসিসর। তেব
চড়ূা  িস া  হণ করেব কিমশন।

জন শাসন  ম ণালেয়র িচিঠেত  ততৃীয়  এবং  চতুথ  িণর  পেদ  িনেয়ােগর জ  িপএসিসেক আলাদা
অ িবভাগ  খালার  কথা  বলা  হেয়েছ।  কননা  সরকােরর  িবিভ  ম ণালয় ও  িবভাগ  এতিদন  আউট
সািসংেয়র মাধ েম জনবল িনেয়াগ িদত। এেত আপি  জানায় অথ ম ণালয়। আউট সািসংেয় জনবল

িনেয়াগ ব য়ব ল। তাছাড়া  িনেয়াগ ি য়া  িনেয় এক ধরেনর িবতক সিৃ  হয়।  এর পিরে ি েত অথ
ম ণালয় সরকাির কম কিমশেনর মাধ েম আগামীেত তৃতীয় এবং চতথু িণর জনবল িনেয়াগ দওয়া যায়
িকনা— স িবষেয় পািরশ কের। অথ ম ণালেয়র পািরশ াব আকাের জন শাসন ম ণালয় সরকাির
কম কিমশেন পািঠেয়েছ।

াবনা  অ যায়ী,  সরকােরর সকল  ম ণালয়  ও  িবভােগর  ততৃীয়  এবং  চতুথ  িণর  সকল  িনেয়াগ
আগামীেত িপএসিসর সংি  অ িবভাগ স  করেত পারেব। িপএসিসর িবেশষ সভায় সরকােরর াব
অ েমাদন পেল ই  জন সদ র নতেৃ  ঐ অ িবভাগ চালু  করা হেত পাের। কননা ক াডার এবং
নন-ক াডার পেদ িনেয়ােগর জ  আলাদা িবভাগ আেছ িপএসিসেত। একইভােব ততৃীয় ও চতথু িণর
জ  এক জন কের সদ  দািয়  পালন করেত পােরন।  চয়ারম ােনর নতৃে  বতমান ১৪ সদ র

েত েকই কােনা কােনা িবভােগর দািয়  পালেনর মধ িদেয় কায ম পিরচালনা করেছন।

এিদেক ততৃীয় এবং চতুথ িণর িনেয়ােগর কায ম র আেগ িপএসিসর পরামশকরণ িবধানমালার
সংেশাধন করা লাগেব। যিদও  সমেয়র ব বধােন এিট স ব বেল মেন করেছন সংি রা। িপএসিসর
িবেশষ সভায় সরকােরর াব  অ েমাদেনর পর মলূত িনেয়াগ কায ম  করেত পারেব কিমশন।
এজ  াথিমকভােব সরকােরর িবিভ  ম ণালয় ও িবভােগ ততৃীয় এবং চতথু িণর পেদ িনেয়ােগর জ
শূ  পেদর চািহদাপ  পাঠােব িপএসিস। ম ণালয় েলা থেক শূ পেদর চািহদা পেল আ ািনকভােব
িনেয়াগ ি য়া  করেত পারেব কিমশন।

জন শাসন ম ণালেয়র সংি রা বলেছন, সরকাির চাকিরেত তৃতীয় ও চতুথ িণর পেদ িনেয়ােগর লে
িভ  িভ ভােব সারা  বছর িনেয়াগ ি য়া  চলেত থােক। কােনা  কােনা  ে  িনেয়ােগর আবি কতা
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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।

|

থাকেলও সংি  ম ণালেয়র অদ  কমকতার কারেণ িনেয়াগ দান করা স ব হয় না। এমনিক কােনা
কােনা ে  িনেয়ােগর সকল ি য়া স  করার পেরও ভুেলর কারেণ তা বািতল করার নিজর রেয়েছ।

এ জাতীয় ঘটনার িশকার হেয় চাকিরর বয়সসীমা পার কের কউ কউ িচরতের সরকাির চাকির করার
েযাগও হারাে ন। এছাড়া িনেয়ােগর ে  কাথাও কাথাও জন ীিতর কারেণ মধাবীরা চাকির না

পেয় অেযাগ রা চাকির পেয় যাে ন বেলও অিভেযাগ রেয়েছ। িপএসিস আ ািনকভােব দািয়  িনেল
একিদেক যমন মধাবীরা চাকির পােবন তমিন চাকির ত াশীেদরও হয়রািন কমেব। কননা বতমােন
িপএসিসর িত পরী াথীসহ সংি  সকেলর আ া-িব াস তির হেয়েছ।

এসব ব াপাের িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক ইে ফাকেক বেলন, সংিবধান, আইন ও িবিধ
অ যায়ী রা  ও সরকােরর য কােনা নীিতগত িস া  বা বায়েনর লে  কিমশন তার সাধ মেতা েচ া
অব াহত রাখেব।
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