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সরকাির কম�কিমশন (িপএসিস) ভবন

চাকির�াথ�ীেদর চািহদা ও কিমশেনর কম�চা�েল�র

কারেণ িবদায়ী বছের এ িনেয়ােগর �পািরশ স�ব

হেয়েছ বেল মেন কেরন কিমশেনর �চয়ারম�ান ড.

�মাহা�দ সািদক।

 

িবিভ� ম�ণালয় ও দফতেরর চািহদাপ� অ�সাের

ক�াডার পদ এবং �থম ও ি�তীয় ��ণীর নন ক�াডার

পেদ ি�িলিমনাির, িলিখত ও �মৗিখক পরী�া িনেয়

সরকাির চাকিরেত িনেয়ােগর �পািরশ কের িপএসিস।  

 

িপএসিস জানায়, ৩৭তম িবিসএেসর িলিখত পরী�া

আগামী �ফ�য়াির মােস �� হেব। এছাড়া ৩৬তম

িবিসএেসর িলিখত ফেলর অেপ�া এবং ৩৫তম িবিসএেসর �াথ�ীেদর �া�� পরী�া �শষ হেয়েছ �সামবার (০২ জা�য়াির)।

 

কিমশেনর �ই বছেরর �পািরেশর তুলনামূলক প�যােলাচনা কের �দখা �গেছ, ২০১৫ সােল �মাট িনেয়ােগর �পািরশ �পেয়েছন ৩

হাজার ৬৯৪ জন ও ২০১৬ সােল ১৩ হাজার ৩৩ জন।

 

২০১৫ সােল ক�াডার পেদ ৩৪তম িবিসএস �থেক িনেয়ােগর �পািরশ �পেয়েছন ২ হাজার ১৭৬ জন। আর ২০১৬ সােল ৩৫তম

িবিসএস �থেক �পািরশ �পেয়েছন ২ হাজার ১৭৪ জন।

 

২০১৫ সােল নন ক�াডার পেদ িনেয়ােগর �পািরশ �পেয়েছন �মাট এক হাজার ১০৪ জন। এর মেধ� �থম ��ণীেত ৮৯৯ জন ও

ি�তীয় ��ণীেত �পেয়েছন ২০৫ জন। ২০১৬ সােল �থম ��ণীেত ২৪৫ জন ও ি�তীয় ��ণীেত ১০ হাজার ৪৩৭ জন িমেল �মাট

১০ হাজার ৬৮২ জন �পািরশ �া� হেয়েছন।

 

ক�াডার পেদ ২০১৫ সােল ৩৪তম িবিসএস �থেক �ই হাজার ১৭৬ জনেক �পািরশ কেরেছ িপএসিস। ২০১৬ সােল ৩৫তম

িবিসএস �থেক িনেয়ােগর �পািরশ �পেয়েছন �ই হাজার ১৭৪ জন।

 

২০১৫ সােল ৩৩তম িবিসএস �থেক ি�তীয় ��ণীর নন ক�াডার পেদ ৩৩৩ জন, ৩৪তম িবিসএস �থেক �থম ��ণীর নন ক�াডার

পেদ ৮১ জনসহ �মাট ৪১৪ জন �পািরশ�া� হেয়েছন। আর ২০১৬ সােল ৩৪তম িবিসএস �থেক �থম ��ণীর নন ক�াডার পেদ

৩২৮ জন ও ি�তীয় ��ণীর নন ক�াডার পেদ ১ হাজার ৮৪৯ জনসহ �মাট �পািরশ �পেয়েছন ২ হাজার ১৭৭ জন।
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