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সরকােরর িবিভ  ম ণালয়, িবভাগ ও দফতের শনূ পদ কত, স স েক জানেত চেয়েছ পাবিলক সািভসকিমশন  (িপএসিস)।  গত  ৩০  আগ  মি পিরষদ  সিচব  মাহা দ  শিফউল  আলেমর  কােছ এ  িবষেয়  িচপাঠান িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক।
শূন  পদ স েক জানেত চাওয়ার দু  কারণ উে খ করা হেয়েছ িচ েত। বলা হেয়েছ, ৩৫তম িবিসএস থেকক াডার  পেদ  ইিতমেধ  সুপািরশ  চূড়া  করা  হেয়েছ।  ২০১০  সােলর  নন-ক াডার  পেদ  িনেয়াগ  (িবেশষ)িবিধমালায়  ক াডার  পেদ  সুপািরশ  পানিন  এরকম  াথ েদর  মধ  থেক  থম  িণর  এবং  ি তীয়  িণরিশ ক, িশ ক এবং অন ান  কমকতার শূন  পেদর সংখ া এবং িনেয়াগিবিধ িপএসিসেত পাঠােনা দরকার।এ  করা হেল ৩৫তম িবিসএস উ ীণ অথচ ক াডার পেদ সুপািরশ পানিন এরকম াথ েদর মধ  থেক ১ম ও২য় িণর কমকতা পেদ িনেয়ােগর সুপািরশ ত ও তম সমেয় করা যােব। এ ছাড়া ৩৬তম িবিসএেসর
( য পরী া এখন চলমান) মাধ েম ক াডার পেদর ে  িবদ মান শূন  পদও পূরণ করা যােব। জন শাসনম ণালেয়র এক কমকতা জানান, িপএসিসর িচ র কিপ তােদর কােছও এেসেছ। এ িবষেয় েয়াজনীয় উেদ াগিনেত  সরকােরর  িবিভ  সং া  ও  দফতের  সবেশষ  শূন  পেদর  তথ  চাওয়া  হেয়েছ।  সূ েলা  জানায়,জন শাসেনর  সব  শূন  পেদ  িনেয়ােগর  িবষয় েত  সেবা   িদে  সরকার।  এ  িবষেয়  িস া  হে  :িপএসিসর সে  যাগােযাগ কের সব িনেয়াগ ত স  এবং সব শনূ  পেদ িনেয়াগ রাি ত করেত হেব।িনেয়াগ  কায ম  ত  স  করার  জন  েয়াজেন  িপএসিসেত  একািধক  উইং  সৃি  কের  িশ ক  এবংিচিকৎসক  িনেয়ােগর  িবষয়  পরী া  কের  দখেত  হেব।  সূ েলা  আরও  জানায়,  সরকােরর  ওই  িস াবা বায়েনর  লে  স িত  ৩৪তম  িবিসএস  উ ীণেদর  মধ  থেক  নন-ক াডার  ি তীয়  িণর  সরকািরাথিমক ু েলর ধান িশ ক পেদ ৮৯৮ জন াথ েক িনেয়ােগর সুপািরশ কের িপএসিস। ‘নন-ক াডার পেদিনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০’-এর িবধান অনুযায়ী এ িনেয়ােগর সুপািরশ করা হেয়েছ। ভিবষ েতও একইিবিধমালায়  শূন  পদ  পূরেণর  পিরক না  রেয়েছ।  ড.  মাহা দ  সািদক  িচ েত  উে খ  কেরন,  সরকািরিনেদশনার  আেলােক  শূন  পেদ  জনবল  িনেয়াগ  কায ম  আরও  ত  স করেণর  ােথ  এ  কিমশনসমেয়াপেযাগী  িবিভ  পদে প  হণ কেরেছ।  সিচবালেয়র জনবল  কাঠােমােত পদসৃজন িনেয়াগ কায েমরিত  পযােয় তথ  ও যাগােযাগ যুি  ব বহার করা হে । কিমশেনর এসব উেদ াগ তখনই সফল হেব যখনততার সে  িবিভ  ম ণালয়, িবভাগসমূেহর শূন  পেদ জনবল িনেয়ােগর জন  তােদর সািবক সহেযািগতাপাওয়া যােব। মি পিরষদ সিচবেক লখা িচ েত  িপএসিসর চয়ারম ান আরও উে খ কেরন, আিম জািন,সরকাির শনূ  পদ পূরেণর ে  আপিন সতত  দান কের থােকন। কাজ  ত স  করার জনিবিভ  ম ণালেয়র  এবং  অধীন  দফতর/অিধদফতর/সং ার  সংি  সবাইেক  আপনার  প  থেক  একজ ির িনেদশনা দান করা হেল ৩৬তম িবিসএেসর মাধ েম ক াডার পেদ এবং ৩৫তম িবিসএস থেক থমও ি তীয় িণর কমকতা িনেয়ােগর সুপািরশ দােনর িবষয়  রাি ত হেব।
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