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হাজার হাজার চাকির াথীর ভাগ খুলেছ শী ই
কািশত: ১০ - আগ , ২০১৬ ১২:০০ এ. এম.

িবভাষ বাৈড় ॥ সরকারী কমকিমশেনর (িপএসিস) অধীেন িবিসএস, নন-ক াডার, নাসসহ িবিভ পরী ায় অংশ নয়া
হাজার হাজার চাকির াথীর ভাগ খুলেছ শী ই। আসেছ এেকর পর এক িনেয়াগ ও পরী া। ই মােসর মেধ ই
িনেয়াগ পাে ন ১৫ হাজার িবিসএস ক াডার, নন-ক াডার পেদর চাকির াথী। চলিত মােসই ৩৪তম িবিসএেসর
নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ ছাড়াও কাশ করা হেব ৩৫ তম িবিসএেসর চূড়া ফল। ৩৬ তম িবিসএেসর িলিখত
পরী াও
হে আগামী ১ সে র। ৩৭ তম িবিসএেসর ি িলিমনাির পরী া নয়া হেব ৩০ স র। এেকর
পর এক পরী া ও িনেয়ােগর এ কায ম িঘের রীিতমেতা িবশাল কময চলেছ কিমশেন।
গত িদন সরকারী কমকিমশেনর কায ম পিরদশন কের সংি েদর সে কথা বেল চাকির াথীেদর জ এমন
সংবাদই পাওয়া গেছ। পরী া হণ ও িনেয়াগ ি য়া সফল করেত কিমশেনর কমকতা-কমচারীরা কাজ করেছন
িদনরাত। কিমশেনর সদ সহ পরী ার সে স ৃ রা অিফস করেছন ছুিটর িদেনও। সরাসির সকল িনেয়াগ বােডর
কায ম মিনটিরং ছাড়াও িনেজই ভাইভা বােড থাকেছন চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক। ত ও
তার সে
িসিনয়র াফ নাস িনেয়ােগর লে অ সদ েদর মেতা ভাইভা িনে ন চয়ারম ান। এর আেগ িবিসএস ক াডার
িনেয়ােগর ভাইভা বােড চয়ারম ান থাকার নিজর থাকেলও ি তীয় ণীর িনেয়াগ পরী ায় এভােব চয়ারম ােনর
অংশ হণ দখা যায়িন কখনও। িবষয়িটেক ইিতবাচক উে খ কের অ সদ ও কমকতারা বলেছন, এেত
কিমশেনর কমকতােদর কােজর গিত বৃি পেয়েছ। কােজর িত আ হ বেড়েছ িতিট কমকতা-কমচারীর।
ম লবার সকােল কিমশেন িগেয় দখা যায়, চয়ারম ান ১০িট ভাইভা বােডর একিটেত ভাইভা িনে ন িসিনয়র
াফ নাস পেদ চাকির থাীেদর। পােশই চােখ পড়ল ি য়ায় যুি র ছাঁয়া। িনেজ ভাইভা হেণর সে সে
অ ভাইভা বাড েলার কায মও চয়ারম ান দখেছন িসিস িটিভর মাধ েম।
যুি র ব বহােরর ফেল িনজ কে বেসই চয়ারম ান এখন পযেব ণ করেত পারেছন িত ানিটর
পূণ
িতিট শাখার কায ম। কথা বেল জানা গল, কবল এ পরী াই নয়। খবর আসেছ আরও বশ িকছু পরী ায়
অংশ হেণ ই ুক চাকির াথীর জ ই। ৩৪ তম িবিসএেস যারা ক াডার পদ পানিন তােদর জ ও আেছ খবর।
ওই িবিসএস থেক নন-ক াডার ি তীয় ণীর চাকিরর েযাগ আসেছ থমবােরর মেতা। যখােন িনেয়াগ পােবন
ই হাজােররও বিশ াথী। চলিত মােসই সরকারী াথিমক িবদ ালেয়র ধান িশ ক পেদ িনেয়াগ পােবন এক
হাজার ২০০ জন। সরকারী উ িবদ ালেয়র সহকারী িশ ক িহেসেব িনেয়াগ পােবন ায় ৬০০ জন, কর
পিরদশেকর চাকির পােবন ৩৫০ জন, িনেয়াগ দয়া হেব লবার পিরদশক, শাসিনক কমকতা, এিপওসহ িবিভ
পেদও। এর আেগ একই িবিসএস থেক নন-ক াডার থম ণীর পেদ িনেয়াগ দয়া হয় ৪০৯ জনেক।
৩৫তম িবিসএস পরী ার চূড়া ফল কােশর কাজ ব লাংেশ শষ। তেব তার আেগই ৩৪তম িবিসএেসর
নন-ক াডােরর িনেয়াগ িদেত পারেল অেনক মধাবী স ান তার ফল পােবন। কারণ ৩৫তম িবিসএেসর ফল কাশ
হেল আইন অ সাের তার আেগর িবিসএস থেক আর নন-ক াডার পেদ কাউেক িনেয়াগ দয়া যােব না। ফেল
অেনেকর সরকার চাকিরর বয়সও চেল যােব। এ অব ায় েটার কাজই এ ে ভালভােব। চলিত মােসর মেধ ই
৩৪তম িবিসএেসর নন-ক াডার পেদর িনেয়াগ শষ কের ৩৫তম িবিসএেসর ফল কাশ করার ল
নয়া হেয়েছ
বেল জািনেয়েছন একািধক সদ ।
এ মােসর শষ স ােহই চূড়া ভােব িনেয়াগ পেত পােরন ৩৫তম িবিসএেসর মধাবীরা। ৩৫তম িবিসএেসর িলিখত
পরী ায় উ ীণ হেয়িছেলন ছয় হাজার ৮৮ চাকির ত াশী। যারা পের মৗিখক পরী ার মুেখামুিখ হন। ৩৫তম
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িবিসএেসর মাধ েম িবিভ ক াডাের এক হাজার ৮০৩িট পেদ িনেয়াগ দয়ার কথা রেয়েছ। তেব এই সংখ া আরও
বাড়েত পাের বেল জানা গেছ। ২০১৪ সােলর ২৩ সে র িপএসিস ৩৫তম িবিসএেসর িব ি
কােশর পর
গতবছর ৬ মাচ ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ চাকির াথী ি িলিমনাির পরী ায় অংশ নন। ি িলিমনািরেত উ ীণ ২০
হাজােরর বিশ সরকারী চাকির ত াশী অংশ নন িলিখত পরী ায়।
অেপ ার অবসান হে ৩৬তম িবিসএেস ি িলিমনাির পরী ায় পাস করা াথীেদরও। আগামী ১ সে র থেক
িলিখত পরী া হেব বেল জািনেয়েছন কিমশেনর সদ অধ াপক ড. আব ল জ ার খান। িতিন জানান, চাকির
াথীেদর জ কিমশন কাজ করেছ অত একা তার সে । ৩৬তম িবিসএস ি িলিমনাির পরী ায় উ ীণ হেয়েছন
১৩ হাজার ৮৩০ জন। িবিভ ক াডাের ই হাজার ১৮০ জনেক িনেয়াগ িদেত ৩৬তম িবিসএেসর িব ি
কাশ
কেরিছল িপএসিস।
এিদেক ৩৭তম িবিসএেসর ি িলিমনািরর জ যারা আেবদন কের অেপ া করেছন তােদর অেপ ারও অবসান
হে । আগামী ৩০ সে র অ ি ত হেব ৩৭তম িবিসএেসর ি িলিমনাির পরী া। কিমশেনর কমকতারা তািরখ
চূড়া করা হেয়েছ জািনেয় বেলেছন, ৪৬৫ িট সাধারণ ক াডারসহ এক হাজার ২২৬িট পেদ িনেয়ােগর লে ৩৭ তম
িবিসএেসর িব ি
কাশ করা হেয়েছ। এই িবিসএেসর মাধ েম শাসন ক াডাের ৩০০ এবং পুিলেশ ১০০ জনেক
িনেয়াগ দয়া হেব।
ম লবার কিমশেন িগেয় দখা যায়, অ ত চারিট িবিসএেসর িনেয়াগ ও ১০ হাজার নাস িনেয়ােগর কাজ এক সে
চলেলও পুেরা ি য়া এ ে
ত গিতেতই। নাস িনেয়ােগর কাজ ত শষ করেত ভাইভা িনে ১০িট বাড।
চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক সািবক পিরি িতেত সে াষ কাশ কের বলিছেলন, কােজর চাপ অেনক তেব
সকেলই অত
রভােব ততার সে কাজ এিগেয় িনে ন। সদ রা সরকারী ছুিটর িদেনও অিফস করেছন।
ফল কােশ দির হওয়া স েক অেনেকর অিভেযাগ আেছ।
এ িবষেয় চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক বলিছেলন, আসেল িক, দেখ মেন হয় িবিসএস ধু ২৭িট ক াডােরর
একিট িবিসএস পরী াই নয়। িক এই পরী া িনেতই য কত ধরেনর পরী া ও
ণয়ন ও িবতরেণনর মধ
িদেয় যেত হয় তা অেনেকই ভােবন না। ধু িশ া ক াডােরই ৭৯ রকেমর
করেত হয়। এসব পরী ার খাতা
িনরী েণ সময় লােগ। ক াডার ছাড়াও নন-ক াডােরর অেনক পরী া িনেত হয়। এখন িতিদন ৪০০ নাস িনেয়ােগর
সা াতকার িনেত হে । এটা হে বা বতা।
কথা হি ল কিমশেনর সদ অধ াপক আব ল জ ার খােনর সে । িতিন বলিছেলন, অ া পরী া ও ফল ত
হয় না বেল অেনেকই হয়ত মেন কেরন কাজ হে না। িক বা বতা হে , এক সময় কিমশেনর পরী া যমন কম
িছল তমিন াথীও কম িছল।
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