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৪০তম িবিসএেসর িব ি

পািরেশর সময় সবেশষ কাটানীিত : চয়ারম ান
ইে ফাক িরেপাট

থম

১২ সে

র, ২০১৮ ইং ০০:০০ িমঃ

িণর সরকাির চাকিরেত ১ হাজার ৯০৩িট পেদ িনেয়াগ িদেত ৪০তম িবিসএেসর িব ি জাির কেরেছ সরকাির কম কিমশন

(িপএসিস)। গতকাল ম লবার কিমশেনর ওেয়বসাইেট কািশত ওই িব ি েত বলা হয়, এই িবিসএস পরী ায় অংশ নয়ার জ
আগামী ৩০ সে

র থেক ১৫ নেভ র স া ৬টার মেধ অনলাইেন আেবদন করেত হেব। িনধািরত সমেয়র মেধ আেবদনপ

জমা িদেয় াথীেদর ইউজার আইিড িনেত হেব। সই আইিড ব বহার কের ১৮ নেভ র স া ৬টার মেধ টিলটক মাবাইল থেক
িনধািরত িনয়েম এসএমএস কের জমা িদেত হেব পরী ার িফ বাবদ ধাযকৃত ৭০০ টাকা।
তৃতীয় িলে র াথীগেণর জ

ু নৃ- গা ীভু

াথী, িতব ী এবং

১০০ টাকা িফ ধায রেয়েছ।

এই িবিসএেস কাটার েয়াগ হেব সরকােরর সবেশষ িস া অ যায়ী। সরকার আইন ারা কাটার ব াপাের যখন য িস া
করেব িপএসিসও ৪০তম িবিসএেসর

ে

সই িস া বা বায়ন করেব। কননা কাটা

আে ালেনর পিরে ি েত কাটা সং ােরর ঘাষণা দয় সরকার। সই লে
ি মেকােটর উে েশ আইনগত পরামেশর জ

রা পিতর কােছ রফাের

হণ

থা সং ােরর দািবেত িশ াথীেদর

গিঠত কিমিট কাজ করেছ। সবেশষ া তথ া যায়ী
পাঠােনার িস া িনেয়েছ সিচব কিমিট।

৪০তম িবিসএেসর ব াপাের জানেত চাইেল িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক ইে ফাকেক বেলন, িব াপেন উি িখত
পদ/পদসমূহ চূড়া

পািরশ ণয়েনর সময় সরকােরর সবেশষ কাটানীিত অ সরণ করা হেব। বতমােন কাটায় পদ শূ

তা মধায় পূরণ করা হয়। ফেল িতিট িবিসএস থেক এখন পযা

মধাবী চা ির পাে । এিট িনেয় মধাবীেদর ি

থাকেল

ার িকছু নই

বেল মেন কেরন িতিন।
মাট ৮িট িবভােগ িবিসএস পরী া অ ি ত হেব। আেবদনকারীরা য ভাষায় পরী া িদেত আ হী তারা অনলাইেন ফরম পূরণ
করার সমেয় তা উে খ করেত হেব। এবােরর িবিসএেসর মাধ েম
ক াডাের ৪৬৫ জন এবং অ া
মুি েযা া, িতব ী ও া
মুি েযা া, িতব ী ও া
গা ীর াথীেদর

শাসন ক াডাের ২০০ জন, পুিলেশ ৭২ জনসহ সাধারণ

ক াডার িমিলেয় মাট ১ হাজার ৯০৩ জনেক িনেয়াগ দয়া হেব বেল জানােনা হেয়েছ।

ক াডােরর াথী ছাড়া অ

সব আেবদনকারীর বয়স হেত হেব ২১ বছর থেক সেবা

৩০ বছর। আর

ক াডােরর াথীরা ৩২ বছর বয়স পয আেবদন করেত পারেবন। সাধারণ িশ া ক াডাের

ু নৃ-

ে ও বয়স সীমা হেব ৩২ বছর।

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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