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িপএসিস পরী ার ফল কােশ নতুন প িত কমাে
সাই র রহমান
ফলাফল

কােশ

নন-ক াডার

যুি

০৩ এি ল, ২০১৭ ইং ০০:০০ িমঃ
ব বহার কের সফলতা পাে

থম ও ি তীয়

ত

কাশ করেত পারেছ কিমশন। এই ‘সাচ ইি ন’ সফটওয় ােরর

াফ নাস, িমডওয়াইফ, থানা িশ া অিফসার, সরকােরর ১৪িট দ ের িবিভ ক াটাগিরর পেদর

ফলাফল

সমেয়

কাশ করা স ব হেয়েছ। ৩৫তম িবিসএেসর নন-ক াডার পেদর ফলাফলও এই

সফটওয়ােরর সহায়তায় কাশ করেত যাে
িপএসিসর সংি

সরকাির কম কিমশন (িপএসিস)। ‘সাচ ইি ন’ সফটওয় ার ব বহার কের

ণীর পরী ার ফলাফল

সহায়তায় ইিতমেধ িসিনয়র
পরী ার চূড়া

সময়

িপএসিস।

েদর মেত, স িত বশ কেয়কিট নন-ক াডার পরী ার ফলাফল

কােশর দীঘসূ তা কমােত এই সফটওয়ার

ব াপক ভূিমকা রেখেছ। সরকাির চাকিরর িনেয়াগ পরী ায় ফলাফল কােশর য দীঘসূ তা তির হেয়িছল তা দূর করার জ

মূলত

সাচ ইি েনর ব বহার করা হে ।
এ িবষেয় জানেত চাইেল িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক ইে ফাকেক বেলন, নন-ক াডার ফলাফল
িডিজটাল প িতর ‘সাচ ইি ন’ ব বহার কের
কােনা পরী ার ফলাফল
কাশ করা হেব। এজ
িপএসিসর সংি

ত ফলাফল

কােশর এ সফলতা পাওয়া গেছ। এর আেগ এেতা অ

কাশ করা স ব হয়িন। ৩৬তম িবিসএেসর ক াডার পেদও

যুি র ব বহার

রা জািনেয়েছন, অনলাইেন আেবদন থেক

ও মৗিখক পরী ার ন রসহ অ া
ও কাটার িভি েত ফলাফল
আেছ।

ত করার জ
’িট কে

কের একজন

রজা

তথ ািদ এই িডিজটাল সফটওয়াের সংযু

তকরেণ অেটােমশন ‘সাচ ইি ন’

সমেয়

কের চূড়া ফলাফল

াথীর যাবতীয় তথ ‘সাচ ইি ন’ সফটওয়াের

েসিসং

ম (ক াডার) ও রজা

অ িটেত ক াডার িডি িবউশন সফটওয়ার (ক াডস) ব বহার করার জ
করার পর অনলাইেন এবং এসএমএেসর মাধ েম উ ীণ

তািরখ, কাটা, িলিখত

কের চািহদা মেতা ফলাফল

ত করা হয়। মধা

ায়ীভােব ব বহার হে । িডিজটাল প িতেত সব পরী ার
েসিসং

আলাদাভােব বড় একিট কের কি উটার রেয়েছ। এই

িপএসিসর সদ

ে

ক াডার িডি িবউশন সফটওয়ার (ক াডস) উ াবন করা হেয়েছ।

সংর ণ করা হে । িবেশষ কের াথীর নাম, রাল ন র, রিজ শন ন র, িশ াগত যাগ তা, জলা, জ

ফলাফল

কােশর

ম (নন-ক াডার) নােম ’িট পৃথক ক

ত রাখা

’িট কি উটাের একিট সাচ ইি ন সফটওয়ার ও
ত রাখা আেছ। পরী ার ফলাফল সফটওয়াের

ত

াথীেদর অবিহত করেছ িপএসিস। বুেয়েটর িবেশষ েদর সহায়তায়

অধ াপক ড. আ ুল জ ার খান ও কিমশেনর আইিট শাখা সম য় কের ফলাফল

ত করার সাচ ইি ন

সফটওয়ার উ াবন কেরন। এরাই ক াডার িডি িবউশন সফটওয়ার (ক াডস) উ াবন কেরেছ। স ূণ রাজ খােতর বাইের এই
’িট সফটওয়ােরর আিব ার। আেগ িলিখত ও মৗিখক পরী ার পর উ ীণ
সহায়তায় ম া য়াল প িতেত করা হেতা। এেত ফলাফল
৭ থেক ১০ িদেনর মেধ িডিজটাল প িতেত ফলাফল
মৗিখক পরী া স

হয়। আর ওই বছেরর গত ৪ সে

াথীেদর

পািরশ

ণয়ন

ি য়া কি উটােরর

ত করেত অিধক সময় ব য় হেতা। ফলাফল ণয়েনর সময় াস কের
কাশ করা হে । গত বছেরর ২৩ আগ

িসিনয়ন

াফ নাস পরী ার

র সাচ ইি েনর মাধ েম চূড়া ফল কাশ করা হয়।

ভার া স াদক: তাসিমমা হােসন।
ইে ফাক

প অব পাবিলেকশ

িনউ নশন ি ি টং

িলঃ-এর পে

তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক

স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড, ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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