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১৬ হাজার �থম ও ি�তীয় ��ণী কম�কত�া িনেয়াগ আগামী ২ মােস

এম মামুন �হােসন

ক�াডার, নন-ক�াডার �থম ও ি�তীয় ��ণী সব িমিলেয় ১৬ হাজার কম�কত�ার চাকিরর �পািরশ করেত যাে�

িপএসিস। পরী�ায় দীঘ�স�ূতা কিমেয় আনেত পরী�া প�িত অেটােমশেনর কাজ চলেছ। আগামী ২৫

আগে�র মেধ� চূড়া� ফলাফল �কােশর মাধ�েম তােদর চাকিরর �পািরশ করা হেব। �িতিট িবিসএস

পরী�ার জ� �রাডম�াপ করা হেয়েছ। এখন �থেক �রাডম�াপ অ�যায়ী পরী�া �হণ ও ফল �কাশ করা হেব।

৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী�া আগামী ১ �সে��র �থেক �� হেব। আবি�ক িবষেয়র এই পরী�া চলেব

৬ �সে��র পয��। ৩০ �সে��র ৩৭তম িবিসএেসর ি�িলিমনাির পরী�া অ�ি�ত হেব। তারপর আবার

আগামী ৫ অে�াবর �থেক ৩৬তম িবিসএেসর ঐি�ক িবষেয়র পরী�া হেব। নন-ক�াডার �থম ও ি�তীয় ��ণী

কম�কত�া িনেয়ােগর জ� িবিসএেসর মেতা �ক�ীয়ভােব ১ম নন-ক�াডার পরী�া চালু করা হেব। এর মাধ�েম

বছের একবার বা �ইবার একই ��ল ও পেদর পরী�া একসে� অ�ি�ত হেব। ইিতমেধ�ই সরকাির মাধ�িমক

�ুেল ৪৫০ সহকারী িশ�ক িনেয়ােগর �পািরশ করা হেয়েছ।

সরকাির কম� কিমশেনর (িপএসিস) �চয়ারম�ান ড. �মাহা�দ সািদক তার দফতের �দিনক মানবকে�র সে�

এক একা� সা�াৎকাের এসব কথা বেলন।  

চাকিরেত ‘�কাটা’ �সে� সাংিবধািনক এই �িত�ােনর �চয়ারম�ান বেলন, যারা মেন কেরন �কাটার কারেণ

�মধার ��� �দয়া হে� না তােদর ব�ব� সব�াংেশ সিঠক নয়। একজন �াথ�ী মুি�েযা�া �কাটা, মিহলা �কাটা,

��ু নৃ-�গা�ী �কাটা পােবন িক-না তা িনধ�ারেণর পূেব� তােক ি�িলিমনাির, িলিখত, �মৗিখক এই িতনিট পরী�া

পাস করেত হেব। এই িতনিট পরী�ায় �য বা যারা পাস কের থােকন, তারাই �কাটার �িবধা �পেয় থােকন।

�সিদক �থেক িবচার করেল �কৃত অেথ� িপএসিসর মাধ�েম পরী�ায় �মধার �াধা�ই থাকেছ।
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িপএসিস নানা ��ে� অবেহিলত হে� উে�খ কের ড. সািদক বেলন, িপএসিসর আিথ�ক �েণাদনা সামা�।

পরী�া �শেষ �ইশ’ ন�েরর খাতা �দখার জ� স�ানী পঁচা�র টাকার �েল �দড়শ’ টাকা করা হেয়েছ। িনিদ��

বােজেটর মেধ� �কাথায়, কােক, কত স�ানী িদেত হেব �সই �াধীনতাটু� িপএসিসর �নই। িতিন জানান,

িনেয়াগ িবিধর পরামশ�, িনেয়াগ-পেদা�িত, িবভাগীয় পরী�া িসিনয়র ��ল পরী�া, ম�ণালেয় �িতিনিধ

��রেণর কাজিট িনয়িমত কের থােক। িক� উ�তর পেদা�িতর জ� �িপিরয়র িসেলকশন �বােড� (এসএসিব)

িপএসিসর �কােনা �িতিনিধ �নই। সিচব পয�ােয় এিট থাকা সমীচীন বেল িতিন মেন কেরন।

মানবক�: চাকির �ত�াশীরা জানেত চান, ৩৫তম িবিসএেসর চূড়া� ফল কেব �কািশত হেব?

ড. �মাহা�দ সািদক: আগামী ২৫ আগে�র মেধ� চূড়া� ফলাফল �কােশর মাধ�েম তােদর চাকিরর �পািরশ

করা হেব। ৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী�া আগামী ১ �সে��র �থেক �� হেব। আবি�ক িবষেয়র পরী�া

চলেব ৬ �সে��র পয��। ৩০ �সে��র ৩৭তম িবিসএেসর ি�িলিমনাির পরী�া অ�ি�ত হেব। তারপর আবার

আগামী ৫ অে�াবর �থেক ৩৬তম িবিসএেসর ঐি�ক িবষেয়র পরী�া হেব।    

মানবক�: একিট িবিসএস �শষ করেত দীঘ� সময়সােপ� িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ। এর �পছেন কারণ িক? আেদৗ

িক সময় কমােনা স�ব? একিট িবিসএেসর চূড়া� ফল �কােশর জ� সেব�া� কত সময় �নয়া উিচত বেল

আপিন মেন কেরন। দীঘ�স�ূতা কমােত আপনার ভিব�ৎ পিরক�না কী?

ড. �মাহা�দ সািদক: িবিসএস পরী�ায় সময় �বিশ লােগ, এিট নতনু িবষয় নয়। এ পয�� বাংলােদশ সরকাির

কম� কিমশেনর যত পরী�া হেয়েছ; সময় �বিশ �লেগেছ। এই পরী�ায় অ� �য �কােনা পরী�ার তলুনায়

পরী�াথ�ী �বিশ। বত�মােন িবিসএস পরী�ায় �ই �থেক আড়াই লাখ �াথ�ী থােক। এিট একিট বড় পরী�া। �য

�কােনা িনয়িমত িবিসএস পরী�ার টাইেটল �দেখ মেন হেব একিট পরী�া। �যমন িবিসএস ৩৪, িবিসএস ৩৫,

িবিসএস ৩৬ একিট পরী�া। মেন হয় এ�েলা একিট পরী�া। িক� এখােন ২৭িট ক�াডােরর পরী�া হেয়

http://www.manobkantha.com/2016/08/16/149193.php

2 of 8 8/17/2016 11:20 AM



থােক। যিদ ধরা যাক �ধু ম�ািজে�েটর িনেয়াগ করা িকংবা �ধু পুিলশ অিফসার িনেয়াগ �দয়া হেতা, তাহেল

এ�েলা এক ধরেনর হেতা। িক� ২৭ ধরেনর ক�াডােরর জে� পরী�া হেয় থােক। �ধু িবিসএেসর (সাধারণ

িশ�া) জ� বাংলা, অথ�নীিত, রা�িব�ান, ইংেরিজ, িহসাবিব�ান �থেক �� কের যত রকেমর িবষেয় �ভাষক

িনেয়াগ করা হয় সব ধরেনর পরী�া িনেত হয়। কলা, িব�ান, বািণজ� সব িবষেয়র িবিভ� ক�াটাগিরর পরী�া

িনেত হয়। এ পরী�া�েলা �নয়ার জ� ��প� �ণয়ন, মডােরশন, মু�ণ �থেক �� কের পরী�া �হণ, খাতা

পরী�ণ ও িনরী�ণ �থেক �� কের �টবুেলশন চূড়া� করা হয়। অতঃপর ফলাফেলর আেলােক �মধা ও �কাটা

িবেবচনায় ক�াডার পেদ �পািরশ চূড়া� করেত হয়। তারপর ম�ণালয় বা িবভােগর চািহদা �মাতােবক

একইভােব �মধা ও �কাটা িবেবচনায় নন-ক�াডার �থম ��ণী, ি�তীয় ��ণীর পেদ �মা�যায়ী িনেয়ােগর

�পািরশ করা হেয় থােক। এে�ে� �কােনা িবিসএেসর ফলাফল �কােশর পর পূব�বত�ী িবিসএস পরী�া �থেক

আর �পািরশ করার �েযাগ থােক না। ৩৪তম িবিসএস �থেক ক�াডার পদ ছাড়াও নন-ক�াডার পেদ পূব�বত�ী

�য �কােনা িবিসএস পরী�ার তুলনায় সেব�া� সংখ�ক পেদ িনেয়ােগর �পািরশ করা হেয়েছ। সংগত কারেণই

৩৫তম িবিসএস পরী�ার ফলাফল �কােশর সময় �বিশ �লেগেছ।

এছাড়া িপএসিসেত অ� আেরা অেনক পরী�া থােক। �য�েলা নন-ক�াডার পরী�া �স�েলা িনয়িমত চলেছ।

এছাড়াও িনেয়াগ িবিধ সং�া� মতামত �দয়া, পেদা�িত, িবভাগীয় পরী�া, িসিনয়র ��ল পরী�াসহ অেনক

ধরেনর পরী�া কিমশনেক �িতিনয়ত পিরচালনা করেত হয়।

পরী�া ব�ব�াপনা আর ফলাফল ব�ব�াপনা এই �িট হে� িপএসিসর অ�তম �ধান কাজ। পরী�ার

ব�ব�াপনার মেধ� আমার িপএসিসর জ� সবাই পরী�ার হল ��ত কের বেস �নই। পরী�ার হল �বর করার

জ� �ুল-কেলেজর বািষ�ক পরী�া, সরকাির ছুিট, িনব�াচনসহ অ�া� কােজ িশ�কেদর দািয়� �স�েলার সে�

িমিলেয় িপএসিসর পরী�াসূিচ িনধ�ারণ করেত হয়। পরী�া িনেত হয় িতনিট ধােপ। একিট ি�িলিমনাির,

তারপর িলিখত এবং সবেশেষ �মৗিখক পরী�া। ি�িলিমনাির পরী�ায় আড়াই লাখ পরী�াথ�ীর জ� আটিট

িবভােগ পরী�া িনেত হয়। �যসব জায়গায় পরী�া হেব �সসব জায়গায় তােদর িনজ� িসিডউেলর সে� িমিলেয়

পরী�ার হল িঠক করেত হয়। িলিখত পরী�ােতও একইভােব তা করেত হয়। যিদও ি�িলিমনাির পরী�ার

পের পরী�াথ�ী কিমেয় আনা হয়। এসব িবষেয়র পূেব�ই ��কারকেদর মাধ�েম �� �তির করেত হয় এবং

মডােরশন স�� করেত হয়। �ে�র িনরাপ�া ও �গাপনীয়তা বজার রাখার জ� ��পে�র অেনক�েলা �সট

��ত করেত হয়। পরী�ার িদন সকাল �বলা লটাির কের �� �সট িঠক করা হয়। এসব কারেণ সময় �বিশ

লােগ।

মানবক�: এখােন আপিন একিট �স� িনেয় এেসেছন পরী�া �হেণর জ� পরী�া হল িঠক করা একিট

চ�ােল�। এে�ে� �ায়ী পরী�া হল কের এর সমাধান করা যায় িকনা?

ড. �মাহা�দ সািদক: স�ব নয়। আড়াই �থেক িতন লাখ পরী�াথ�ীর জ� �ায়ী পরী�ার হল িনম�াণ করা যােব

না। �ছাট পরী�া �নয়ার জ� িপএসিসেত পরী�ার হল আেছ। চারশ’ পরী�াথ�ী পয�� এখােন পরী�া �নয়া

হয়। �ছাট পরী�ায় িনজ� ব�ব�াপনায় পরী�ার িদন সকােল ��ম�ুণ কেরও পরী�া �নয়া হয়। িবিসএস

িলিখত পরী�ায় সাধারণত ১৫-২০ হাজার চাকির �াথ�ী পরী�া �দয়। ২০ হাজার িকংবা আড়াই লাখ �লােকর

জ� �তা আিম �ায়ী হল পাব না। এই বা�বতা আমােদর সে� সে� যায়। পরী�া�েলােত িশ�কেদর

িনেয়ািজত করা হয়। এজ� তােদর �য স�ানী �দয়া হয় তা খুবই সামা�। এজে� িনব�াচন কিমশেনর দািয়�

পালেনর সময় তারা �যমন উৎসােহর সে� কাজ কেরন; সরকাির কম� কিমশেনর পরী�ার দািয়� পালেনর

সময় তােদর উৎসাহ থােক না। আিথ�ক �েণাদনা খুবই কম। উৎসােহর সে� দািয়� পালন করেল আমরা

আেরা �ত কাজ স�� করেত পারতাম। পরী�া �শেষ �ইশ’ ন�েরর খাতা �দখার জ� আমরা �যই অথ� �দই

আেগ এিট িছল পঁচা�র টাকা। আমরা তা সামা� বািড়েয়িছ। এখন �দড়শ’ টাকা �দই। ওই একই খাতা �দখার

জ� িব�িবদ�ালয় পয�ােয় আেরা অেনক �বিশ টাকা �দয়া হয়। পরী�ার খাতা আমরা বাইের �দই। িবিভ�
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িবষয়িভি�ক খাতা পরী�কেদর কােছ পাঠাই। �ায় ৬শ’ পরী�ক খাতা �দেখ থােকন। পরী�কেদর কােছ

খাতা �দয়ার পর সময় �বঁেধ �দয়া হেলও সবাই িনিদ�� সমেয় খাতা িদেত পােরন না। পরী�ার খাতা িনরী�েণর

�িট ধাপ থােক। �সখােন পরী�াথ�ীর নাম থােক না। পরী�কেক খাতার ওএমআর ফরম পূরণ করেত হয়। যা

ক�সাধ� ও সময়সােপ�। এটা না করেল �গাপনীয়তা রাখা যােব না। এ জ�ও সময় লােগ। একিট িবষেয়রও

খাতা অবিশ� থাকেল পুেরা ফলাফল �কাশ স�ব হয় না।

যিদ এমন হেতা আিম তােদর ভােলা আিথ�ক �েণাদনা িদেত পারতাম। তাহেল িপএসিসেত এেস তারা খাতা

�দখেত পারেতন। িপএসিসেত খাতা �রেখ �যেত পারেতন। ইভিনং িশফেট রাত ১০টা পয�� অিফস �খালা

রাখতাম। পাঁচটার পর অিফস �শেষ তারা এেস খাতা �দখেত পারেতন। �যভােব স�ানী আকষ�ণীয় করা

দরকার, তা আমরা পারিছ না। িপএসিসর সে� যারা কাজ কেরন তারা স�ানীর জ� নয়, স�ােনর জ�

কেরন। স�ােনর ব�াপারিট �সৗজে�র সে� স�িক�ত। আিম তােদর চাপ িদেত পাির না। বাধ� করেতও পাির

না। এ�েলা পরী�া ও ফলাফল ব�ব�াপনার সে� স�িক�ত। ফলাফল ব�ব�াপনার আেরকিট কাজ হে� �মধা

তািলকা ধের তা �মধা ও �কাটায় ভাগ করা। এিট এখেনা ম�া�েয়িল করা হয়। আমরা এ�েলা অেটােমশেন

িনেয় যাওয়ার �চ�া করিছ। ফলাফল �েসিসং কে� িব� সদ�েদর সরাসির তদারিকেত কাজ�েলা স�� করা

হয়। ফলাফল �তিরর সময় পরী�াথ�ীর পিরচয় �গাপন থােক �ধু �রিজে�শন ন�র অ�যায়ী। যারা ফলাফল

ব�ব�াপনা করেছন তারা বলেত পারেবন না কার ফলাফল �তির করেছন। চূড়া� ফলাফেলর পেরই �ধু �াথ�ীর

পূণ� তথ� জানা যায়। এই আেয়াজন �শষ কের একিট পরী�ার ২৭িট ক�াডােরর ফল �কাশ করা হয়। যিদ

ফলাফল �কােশ �ই বছরও লােগ তাহেল �কারা�ের গেড় �িত মােস একিট ক�াডােরর ফল হে�।

িবিসএস পরী�ায় ক�াডােরর ফলাফল �দয়ার পর ২০১০ সােল �যই আইনিট হেয়েছ আমরা নন-ক�াডার �থম

ও ি�তীয় ��ণী কম�কত�া িনেয়ােগর �পািরশ করেত পাির। এসব ফলাফল �কােশও আবার �মধা ও �কাটা

এ�েলা িবেবচনায় িনেত হয়। সরকােরর একিট িনয়মতাি�ক প�িত আেছ যার মাধ�েম �থেম �মধা �কাটা,

মুি�েযা�া �কাটা, মিহলা �কাটা, ��ু নৃ-�গা�ী �কাটা, জনসংখ�া িবেবচনায় �জলা �কাটা ইত�ািদ িবেবচনায়

রাখেত হয়। আবার �কােনা �কােনা ��ে� �কাটায় যখন উপযু� �াথ�ী পাওয়া যায় না তখন তা সরকাির িস�া�

�মাতােবক �মধা তািলকা �থেক িনেয়ােগর �পািরশ করা হেয় থােক। এ কারেণ পরী�ার ফলাফল �পেত কখেনা

কখেনা সময় �বিশ লােগ। এিট আমােদর জ� আনে�র নয়। ফলাফল যত িবলি�ত হেব কিমশেনর ওপর

�বাঝা আেরা বাড়েব। কিমশনও চায় �ত তা করেত। আমরা সব�িন¤œ �দড় বছের কিমেয় এেনিছ। ৩৪তম

িবিসএেস সেব�া� �বিশ সময় �লেগেছ। ওই িবিসএেস মামলার জট িছল।

এখন �িতিট পরী�ার জ� �রাডম�াপ করা হেয়েছ। �রাডম�াপ ধের পরী�া �হেণর পিরক�না �নয়া হয়। এিট

আেগ িছল না। �রাডম�াপ করার কারেণ ৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী�ার মেধ� ৩৭তম িবিসএেসর

ি�িলিমনাির পরী�া িনেত হে�। এেত আমােদর িনেজেদর মেধ�ই তাড়াতািড়র এখন একিট তািগদ কাজ

করেছ। অিফস ছুিটর পরও কিমশেনর কম�কত�া, কম�চারীরা অিতির� কাজ করেছন। এমনিক সা�ািহক ছুিটর

িদন�েলােত অেনক সময় কাজ করেত হে�।

মানবক�: �ায়শই জন�শাসনম�ী সংসেদ জানান, সরকাের িবিভ� দফতের এত লাখ কম�কত�া ও কম�চারীর

পদ শ�ূ আেছ। তাহেল পদ পূরেণ সম�া �কাথায়। এখােন িক সরকােরর সিদ�ার অভাব না অ� �কােনা

��চে�র ফাঁেদ িবষয়িট আটেক পেড়?  

ড. �মাহা�দ সািদক: সরকােরর �কাথায় শূ� পদ আেছ �সিট সংি�� ম�ণালয় এবং িবভােগর জানা আেছ।

চাকির িবিধ অ�যায়ী পদ ও �বতন ��ল উে�খ কের পদ পূরেণর চািহদা িপএসিসেত আেস। যত�ণ পয��

িপএসিসেত চািহদাপ� না আসেব শূ�পদ পূরণ করেত পারেব না। তাছাড়া পাবিলক সািভ�স কিমশন সব

পেদর িনেয়ােগ �পািরশ কের না। �যমন ততৃীয় ও চতথু� ��ণীর সংখ�া অেনক �বিশ। �সসব পদ পূরেণ সংি��

িবভাগ বা ম�ণালয় িনেজ কের থােক। িক� কিমশন �িতিদন গেড় ১০ জন কম�কত�ােক তােদর িনেয়াগ
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কিমিটেত �িতিনিধ িহেসেব ��রণ করেছ। আইন ও িবিধমেত িনেয়াগ �ি�য়া হে� িকনা িতিন তা তার �দেখ

মতামত িদেয় থােকন। ততৃীয় ও চতথু� ��ণী কম�চারী পদ শূ� থাকার দায়ভার িপএসিসর নয়। সরকােরর

ক�াডার পদ, নন-ক�াডার �থম ও ি�তীয় ��ণী িনেয়ােগর �পািরেশর কাজ সরকাির কম� কিমশন কের থােক।

�সখােনও িবিভ� ম�ণালয় ও িবভাগ �থেক চািহদাপ� আেস। আেগ ৫িট িকংবা ২িট এমনিক একিট পেদর

জ�ও িব�াপন �দয়া হেয়েছ। এখন কিমশন িবিভ� ম�ণালেয়র একই ��ণীর কম�কত�ার চািহদা একি�ত কের

একসে� পরী�া �নয়ার িস�া� িনেয়েছ। এেত সময় এবং স�েদর ��ু ব�বহার করা যােব। �যমন সহকারী

পিরচালক পদ পূরেণ পাঁচিট ম�ণালয় পাঁচ বার চািহদা পাঠাল, এখন �স�েলা একি�ত কের একসে� পরী�া

�নয়া হেব। আেগ বারবার পরী�া �নয়া হেতা। বছের একবার বা �ই বার �থম ��ণী িকংবা ি�তীয় ��ণী

কম�কত�া িনেয়াগ পরী�া �নয়ার �ি�য়া চলেছ। একসময় কম সংখ�ক পরী�াথ�ী হেল �ধু ভাইভা �নয়া হেতা।

এসব িবষেয় পিরবত�েনর কথা িবেবচনা করা হে�।

সারা �দেশর জ� সরকােরর ি�তীয় ��ণীর িসিনয়র �াফ নাস� িনেয়ােগর জ� একিট বড় সংখ�ক �াথ�ীর

�মৗিখক পরী�া এখন চলেছ। সােড় ১১ হাজার নােস�র �মৗিখক পরী�া �নয়া হে�। �িতিদন ১০িট �বােড�

৪০০ �াথ�ীর �মৗিখক পরী�া চলেছ। আগামী �ই মােসর মেধ� ক�াডার, নন-ক�াডার �থম ও ি�তীয় ��ণী সব

িমিলেয় �ায় ১৬ হাজার চাকির�াথ�ীর চাকিরর �পািরশ করেত যাে� িপএসিস।  

মানবক�: অিভেযাগ আেছ, �মধাবী কম�কত�া পাওয়ার �ধান �িতব�কতা �কাটা প�িত। এই �কাটা প�িতেত

সং�ার জ�ির িকনা? এই �কাটার হার কত শতাংশ হওয়া উিচত। ি�িলিমনাির �থেকই িক �কাটা প�িত

�েয়াগ করা হয়?    

ড. �মাহা�দ সািদক: এিট একিট �মৗিলক ��। যারা মেন কেরন �কাটার কারেণ �মধার ��� �দয়া হে� না

তােদর ব�ব� সব�াংেশ সিঠক নয়। একজন �াথ�ী মুি�েযা�া �কাটা, মিহলা �কাটা, ��ু নৃ-�গা�ী �কাটা পােবন

িক-না তা িনধ�ারেণর পূেব� তােক ি�িলিমনাির, িলিখত, �মৗিখক এই িতনিট পরী�া পাস করেত হেব। এই

িতনিট পরী�ায় �য বা যারা পাস কের থােকন, তারাই �কাটার �িবধা �পেয় থােকন। �সিদক �থেক িবচার

করেল �কৃত অেথ� িপএসিসর মাধ�েম পরী�ায় �মধার �াধা�ই থাকেছ। পৃিথবীর �কােনা �কােনা �দেশ এসব

পরী�ার ��েতই অথ�াৎ ি�িলিমনাির পরী�া �থেকই পৃথক �কাটা �রেখ �দয়া হয়। যার ফেল পরী�ার

ফলাফেল �কাটার আওতাভু� �কােনা পদ শূ� থাকার �েযাগ থােক না।

�কাটার হার সরকােরর নীিতগত িস�া�। সংিবধান, আইন ও িবিধ পয�ােলাচনা কের অন�সর অংেশর জ�

সরকার �কাটানীিত �ণয়ন কের থােক। এিট �ধু বাংলােদেশ নয়, পৃিথবীর অ�া� উ�ত ও অ��ত �দেশ তার

নিজর আেছ। এ িবষেয় সরকােরর নীিত িনধ�ারকরা আমােদর আথ�-সামািজক, সং�ৃিতর িদক�েলা িবেবচনায়

�রেখ িস�া� �হণ কের থােকন।

মানবক�: আপিন িশ�া সিচেবর দািয়� পালন কেরেছন। িবিসএেসর সব�বৃহৎ এই িশ�া ক�াডােরর পেদ

পেদা�িতসহ নানা িবষয় িনেয় অসে�াষ রেয়েছ। তােদর একিট দািব অ�া� ক�াডােরর মেতা ব�াচিভি�ক

পেদা�িত �দয়া। এটা �কন স�ব হে� না? এর সে� এই িশ�া ক�াডােরর আেরা একিট িবষয় �যাগ করেত

চাি�, স�িত শতািধক কেলজ সরকািরকরেণর উেদ�াগ �নয়া হেয়েছ। এর ফেল �সখানকার িশ�করা িবিসএস

ক�াডার কম�কত�ার ময�াদা পাে�ন। িবিসএেসর মেতা সব�ািধক �িতেযািগতামূলক পরী�ায় উ�ীণ� হেয় একজন

িবিসএস ক�াডার হে�ন। অ�িদেক সরকােরর একিট িস�াে� হঠাৎ ক�াডার কম�কত�ার ময�াদা �পেয় যাে�ন।

এেত কের ভারসাম� িক িঠক থাকেছ বা এ ধরেনর প�িতেত ক�াডার কম�কত�ার ময�াদা �দয়া িঠক িকনা?

ড. �মাহা�দ সািদক: �য �কােনা সািভ�েস পেদা�িত হেয় থােক শূ� পেদর �াপ�তার িভি�েত। �য সািভ�েস যত

�বিশ িনেয়াগ হেব সংখ�ার িবচাের ওই সমা�পােত পেদা�িত হওয়া দরকার। িক� ল�� কের থাকেবন,

আমােদর চািহদা �য পিরমােণ বাড়েছ; �স পিরমােণ পদ সৃি� করা যাে� না। পদ সৃি� করা ও পেদা�িত

িবিধমালা বাংলােদেশর ���াপেট জিটলতর একিট িবষয়। �য �কােনা �িত�ান, িবভাগ বা ম�ণালয় ভােলা
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কের জােন �য এিট কত কে�র কাজ। �েয়াজেনর িনিরেখ সাংগঠিনক কাঠােমা পিরবত�ন ও িবিধমালা করার

দীঘ�স�ূতা �থেক �বিরেয় আসেত না পারেল বাংলােদেশর �কােনা সািভ�েস যথাসমেয় যথাযথ পেদা�িত িনি�ত

করা যােব না। �য সংখ�ক �ভাষক িনেয়াগ করা হে�, �স তলুনায় সমা�পািতক উ�তর পদ সৃি� করা যাে�

না। �য সংখ�ক িচিকৎসক িনেয়াগ করা হে� তারসে� সমা�পািতক উ�তর পদ সৃি� করা যাে� না। যার

ফেল যথাসমেয় যথাযথ পেদা�িতর িবষয়িট কম�কত�ােদর কােছ �সানার হিরণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। একই পেদ

অেনক সময় বছেরর পর বছর �বিশরভাগ ক�াডার কম�কত�ােদর কাজ করেত হে�। এমনিক �শাসন ক�াডারও

এর ব�িত�ম নয়। �তরাং একিট িবষয় মেন রাখেত হেব বাংলােদেশর ১৯৭২ সােল বােজট িছল ৭৮৬ �কািট

টাকা। আজ তা �বেড় দাঁিড়েয়েছ ৩ লাখ ৪০ হাজার �কািট টাকা। সমেয়র সে� তাল িমিলেয় কােজর পিরিধ �য

হাের বাড়েছ �স হাের সাংগঠিনক কাঠােমার �ষম স�সারণ হয়িন।

বাংলােদেশর মেতা রাে�র জ� �যেহতু সরকার হে� সবেচেয় বড় িনেয়াগকারী কতৃ�প�, �সখােন তৃতীয় ও

চতথু� ��ণী কম�চারীর সংখ�া ধের রাজ� খােত �লাকবেলর সংখ�া যাচাই করেল �সিট সবসময় �িবচার করা

হেব না। বাংলােদেশর বা�বতা বদেল �গেছ। দাির�� িবেমাচেন বাংলােদেশর অ�গিত, সহ�া� উ�য়ন

ল��মা�া বা�বায়েন বাংলােদেশর �য সাফল�, খাদ� উৎপাদেন িবেশষ কের কৃিষ এবং িশ�ায় বাংলােদেশর �য

অজ�ন এ�েলা এ �জাতে�র সব�ে�ণীর জনগেণর সে� পাবিলক সািভ�েসর কম�কত�া ও কম�চারীেদর ঘাম িমেশ

আেছ। �তরাং উ�তর পেদ অিধকতর পদ সৃি�র �য়াসেক উৎসািহত না করাটা সমীচীন হেব না।   

সরকািরকরেণর ফেল �যসব িশ�কেক সরকাির চাকিরেত আ�ীকরণ করা হে� তােদর সবার �যাগ�তা িনেয়

�� �তালা িঠক হেব না। বাংলােদেশর অেনক �বসরকাির িশ�া �িত�ান ঈষ�ণীয় ফলাফল কের থােক। �সখােন

�বসরকাির পয�ােয় িশ�ক িহেসেব যারা দািয়� পালন করেছন তােদর কৃিত�েক �ছাট কের �দখা সমীচীন নয়।

পদ সংখ�ার ��তার কারেণ হয়েতা তারা সরকাির চাকিরেত আসেত পােরনিন। িক� দীঘ� িশ�কতার

অিভ�তায় তারা অেনেক �যাগ�তার �া�র �রেখ থােকন।

মানবক�: সরকাির �াথিমক �ুেলর �ধান িশ�কেদর পদ ি�তীয় ��ণীর ময�াদা �দয়া হেয়েছ। িনয়ম অ�যায়ী

তােদর িনেয়ােগর জ� �েয়াজনীয় ধাপ স�� কের িনেয়ােগর �পািরশ করার দািয়� িপএসিসর। এই

�ি�য়ািট �কান অব�ায় আেছ?  

ড. �মাহা�দ সািদক: �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র চািহদার পিরে�ি�েত ৩৪তম িবিসএস পরী�ায়

উ�ীণ�েদর মধ� �থেক ইিতমেধ� নন-ক�াডার ি�তীয় ��ণীর সরকাির �াথিমক �ুেলর �ধান িশ�ক পেদ ৮৯৮

জনেক �পািরশ কেরেছ কিমশন এবং সরকাির মাধ�িমক িবদ�ালেয়র সহকারী িশ�ক পেদ আেরা ৪৫০ জনেক

িনেয়ােগর �পািরশ করা হেয়েছ।

মানবক�: ি�িলিমনাির পরী�ার ধরন পিরবত�ন করা হেয়েছ। িলিখত পরী�ার িসেলবােস পিরবত�ন আনা

হেয়েছ। এেত �মধাবীেদর সিঠক মূল�ায়ন িক স�ব? না মুখ� িবদ�ায় পারদশ�ীরা �েযাগ পাে�ন?

ড. �মাহা�দ সািদক: পরী�া প�িতেত সং�ার �কােনা অব�ােতই সব�েশষ সং�ার নয়। আমরা মেন কির

িসেলবাস যুেগাপেযাগী এবং সিঠক করার কাজিট ধারাবািহক �ি�য়া। িবেশষ কের মুি�যুে�র ইিতহাস অংশিট

সা�িতককােলর সংেযাজন। িসেলবাস আেরা আধুিনক করা ও যুেগর সে� সাম�� �রেখ নতুন িবষয় অ�ভ�ু�

করা আব�ক। পরী�া ব�ব�াপনা ও ফলাফল ব�ব�াপনা স�িক�ত িবষয় িনেয় নীিত িনধ�ারক, গণমাধ�ম,

�শীল সমােজর �িতিনিধ, িশ�ািবদ এবং িবিভ� অংশীজেনর সে� সময় সময় মতিবিনময় কের প�িতগত

উ�য়ন করা হেয় থােক। এিট সবসময়ই করেত হেব।

মানবক�: িবিসএেসর পরী�ায় ��প� ফাঁেসর িবষয়িট ঘুেরিফের আেস। এ িনেয় িবিভ� সমেয় িব�তকর

পিরি�িতেত পড়েত হেয়েছ।

ড. �মাহা�দ সািদক: সা�িতকােল িবিসএেস �� ফাঁেসর �কােনা ঘটনা ঘেটিন। �� ফাঁস �রােধ কিমশন

অেনক�েলা ব�ব�া িনেয়েছ। পরী�ায় সময় �বিশ লাগার �পছেন এিটও একিট কারণ। পরী�ায় অেনক�েলা
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�ে�র �সট করেত হয়। এখন পয�� �যভােব �� �ণয়ন, মডােরশন, মু�ণ ব�ব�া রেয়েছ তােত �কােনা

অব�ায়ই চূড়া� �� কিমশেনর কারও পে� �দখার �েযাগ �নই।

�� মু�েণর ��ে�ও অিধকতর সতক�তামূলক ব�ব�া �হণ করা হেয় থােক। এছাড়া ��কারক, মডােরটরসহ

সংি��েদর �পশাগত দ�তা, সততা, িন�া এে�ে� আমােদরেক সহায়তা করেছ।

মানবক�: আপনার ভিব�ৎ পিরক�না কী?  

ড. �মাহা�দ সািদক: পিরেশেষ বলব, বাংলােদশ সরকাির কম� কিমশন একিট সাংিবধািনক �িত�ান। কিমশন

আইন, িবিধ, সরকাির নীিত অ�সরণ কের কাজ কের থােক। তেব বাংলােদেশ �িট কিমশন সাংিবধািনক

�িত�ান। একিট বাংলােদশ পাবিলক সািভ�স কিমশন, অ�িট বাংলােদশ িনব�াচন কিমশন। িনিদ�� বােজেটর

মেধ� �কাথায়, কােক, কত স�ানী িদেত হেব �সই �াধীনতাট�ু িপএসিসর �নই, যা িনব�াচন কিমশেনর আেছ।

আিথ�ক এই �াধীনতা �িত�ােনর কায��ম ��ুভােব পিরচালনার জ� ���পূণ�। অথ� ম�ণালয়েক এ

সহেযািগতার জে� অ�েরাধ জািনেয়িছ।

পরী�াথ�ীর সংখ�া অেনক �বেড় �গেছ। পরী�ার ফলাফল ও �পািরশ �ণয়েনর প�িত অেটােমশেন করেত

পারেল সময় কিমেয় আনা স�ব হেব। এ লে�� কাজ চলেছ। িনেয়াগ িবিধর পরামশ�, িনেয়াগ-পেদা�িত,

িবভাগীয় পরী�া িসিনয়র ��ল পরী�া, ম�ণালেয় �িতিনিধ ��রেণর কাজিট িনয়িমত কের থােক। িক�

উ�তর পেদা�িতর জ� �িপিরয়র িসেলকশন �বােড� (এসএসিব) িপএসিসর �কােনা �িতিনিধ �নই। সিচব

পয�ােয় এিট থাকা সমীচীন।

মানবক�: মানবক� পিরবােরর প� �থেক আপনােক আ�িরক ধ�বাদ।

ড. �মাহা�দ সািদক: ধ�বাদ আপনােকও।

(উে�খ�, ড. �মাহা�দ সািদক ২০১৬ সােলর ২ �ম বাংলােদশ সরকাির কম� কিমশেনর �চয়ারম�ান িহেসেব

�যাগদান কেরন। এর পূেব� িতিন কিমশেনর সদ� িহেসেব দািয়ে� িছেলন। ড. সািদক সরকােরর িশ�া সিচব

ও বাংলােদশ িনব�াচন কিমশন সিচবালেয়র সিচব িহেসেব দািয়� পালন কেরন। ইিতপূেব� িতিন বাংলােদশ

িসিভল সািভ�েসর িবিভ� ���পূণ� পদ �যমন- জন�শাসন ম�ণালেয়র অিতির� সিচব, বাংলােদশ

ইনি�িটউট অব অ�াডিমিনে�শন অ�া�ড ম�ােনজেম�ট (িবয়াম) ফাউে�ডশেনর মহাপিরচালক এবং বাংলােদশ

িসিভল সািভ�স �শাসন একােডিমর পিরচালক ও ভার�া� মহাপিরচালক, নজ�ল ইনি�িটউেটর �িত�াতা

সিচব পেদ দািয়� পালন কেরন। এছাড়া িশ� ম�ণালয়, অথ� ম�ণালয়, তথ� ম�ণালয় এবং পররা�

ম�ণালেয় িভ� িভ� পেদও দািয়� পালন কেরেছন। িতিন �ইেডন� বাংলােদশ দূতাবােসর �থম সিচব এবং

কাউে�লর িহেসেবও দািয়� পালন কেরন। ড. �মাহা�দ সািদক িবিভ� সামািজক সাং�ৃিতক সংগঠেনর সে�

সি�য় আেছন। িতিন বাংলা একােডিম ও এিশয়ািটক �সাসাইিট অব বাংলােদেশর জীবন-সদ�। িতিন জাতীয়

কিবতা পিরষদ ও বাংলােদশ রাইটাস� �ােবর �িত�াতা সদ�। তার কেয়কিট সৃি�শীল �লখা �কািশত

হেয়েছ। তার িপএইচিড িথিসস �পপার এিশয়ািটক �সাসাইিট অব বাংলােদশ কতৃ�ক �কািশত হেয়েছ।

বাংলা ভাষা ও সািহেত� ১৯৭৬ সােল িবএ (স�ান) এবং ১৯৭৭ সােল এমএ িডি�ধারী ড. �মাহা�দ সািদক

যু�রােজ�র ম�ানেচ�ার িব�িবদ�ালয় �থেক ১৯৯৪-৯৫ সােল পারেসানাল ম�ােনজেমে�টর ওপর �লখাপড়া

কেরন এবং পের বাংলােদেশর সাং�ৃিতক ঐিত� িসেলিট নাগরীিলিপর ওপর তার গেবষণার জ� ভারেতর

আসাম িব�িবদ�ালয় �থেক িপএইচিড িডি� লাভ কেরন। তার সহধিম�ণী বাংলােদশ জুিডিসয়াল সািভ�েসর

একজন িসিনয়র সদ�। পু� �মাহা�দ কািজম ইবেন সািদক এবং ক�া মাসতরুা তাসিনম �রমােক িনেয় তার

সংসার।)
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