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িবিসএেস উ�ীণ�, তবু চাকির হয়িন নন–ক�াডাের

�ে�র ক�াডার পেদর আশায় িবিসএস পরী�া �দন

ত�েণরা। িক� পদ��তার কারেণ চূড়া�ভােব উ�ীণ�

হেয়ও �বিশর ভােগরই নন-ক�াডার পেদও চাকির �মেল

না। ২৮ �থেক ৩৩তম িবিসএেস উ�ীণ� এমন �ায় ১৯

হাজার �াথ�ী �থম িকংবা ি�তীয় ��িণর নন-ক�াডার

�কােনা পেদই চাকির পানিন। বি�ত �াথ�ীরা বলেছন,

দীঘ� �ি�য়া ও �মধা যাচাইেয়র মাধ�েম উ�ীণ� হেয়ও

চাকির না পাওয়া খুব কে�র। এই সম�ার সমাধান

জ�ির।

বাংলােদশ সরকাির কম�কিমশন (িপএসিস) ও িবিভ�

ম�ণালেয় �খাঁজ িনেয় জানা �গেছ, ২৮ �থেক ৩৩তম

িবিসএস পরী�ায় ৩৯ হাজার ৪১৯ জন �াথ�ী

চূড়া�ভােব উ�ীণ� হন। এর মেধ� ১৮ হাজার ৫৬০ জনেক িবিভ� ক�াডাের িনেয়ােগর �পািরশ কের িপএসিস। বািক ২০

হাজার ৮৫৯ জন �াথ�ীেক নন-ক�াডােরর জ� রাখা হয়। িক� তাঁেদর মেধ� ১৮ হাজার ৯০৬ জনই চাকির পানিন। এ

িনেয় তাঁরা িবিভ� সমেয় মানবব�ন ও িবে�াভ করেলও অব�া বদলায়িন।

িপএসিস বেলেছ, বারবার তাগাদা িদেলও ম�ণালয়�েলা চািহদা না �দওয়ায় অতীেত এত িবপুলসংখ�ক �াথ�ী চাকির

পানিন। তেব এবার ৩৪তম িবিসএেস উ�ীণ� �ায় ৬ হাজার ৫৮৪ �াথ�ীর মেধ� অ�ত ২ হাজার ৫০০ জন নন-ক�াডার

পেদ চাকির পােবন। এর মেধ� গত �সামবার করপিরদশ�েকর ৩১৯িটসহ ৩৩৮িট পেদ িনেয়ােগর �পািরশ করা হেয়েছ।

আজ-কােলর মেধ� মাধ�িমক িবদ�ালেয়র সহকারী িশ�ক পেদ ৫০০ ও �াথিমক িবদ�ালেয়র 

�ধান িশ�ক পেদ ১ হাজার ১০০ জেনর িনেয়াগ হেব। এর আেগ িনেয়াগ �পেয়েছন ১৫৯ জন। িপএসিস বলেছ,

�াথিমক িবদ�ালয়�েলার �ধান িশ�ক পেদ ১ হাজার ৬০০ জেনর এবং মাধ�িমক িবদ�ালেয়র সহকারী িশ�ক পেদ

৯০০ জেনর চািহদা থাকেলও এ মুহূেত� �মাট ১ হাজার ৬০০ জনেক িনেয়াগ �দওয়া হেব। বািক পদ�েলা মুি�েযা�া

�কাটার জ� সংরি�ত থাকেছ।

জানেত চাইেল িপএসিসর �চয়ারম�ান �মাহা�দ সািদক গতকাল �থম আেলা�ক বেলন, একটা িবিসএস পরী�ায় �ই

লােখরও �বিশ পরী�াথ�ী অংশ �নন। �শষ পয�� পাঁচ �থেক ছয় হাজার জন চূড়া�ভােব উ�ীণ� হন। িক� ক�াডার পেদর

��তার কারেণ সবাইেক িনেয়াগ করা যায় না। এ জ�ই নন-ক�াডােরর �থম ও ি�তীয় ��িণর িনেয়াগ িবিধমালা করা

হেয়িছল। িক� তােতও �দখা �গেছ, একটা বড় অংশই অতীেত চাকির পায়িন। এটা �ঃখজনক। তেব ৩৪তম িবিসএেস

উ�ীণ� ব�ি�েদর একটা বড় অংশ নন-ক�াডাের চাকির পােব। এ পয�� ছয়িট িবিসএেস যা হেয়েছ �ধু ৩৪তম িবিসএস

�থেক তার �চেয় �বিশ িনেয়াগ হে�। িতিন বেলন, মুি�েযা�া �কাটার জ� সংরি�ত রাখেত না হেল ি�তীয় ��িণর পেদ

আেবদনকারীেদর সবাই চাকির �পেতন।

িবিসএেসর মাধ�েম নন-ক�াডার পেদ িনেয়ােগর �ি�য়া �� হয় ২৮তম িবিসএস �থেক। ওই িবিসএেস ৫ হাজার ১০৫

জন উ�ীণ� হন। এর মেধ� ২ হাজার ১৯০ জনেক ক�াডাের িনেয়ােগর �পািরশ করা হয়। বািক ২ হাজার ৯১৫ জন

নন-ক�াডােরর �যাগ� িছেলন। িক� তাঁেদর মেধ� মা� ২৯৯ জন চাকির পান।

একইভােব ২৯তম িবিসএেস ৩ হাজার ৩৪০ জেনর মেধ� মা� ১৯৩ জন, ৩০তম িবিসএেসর ২ হাজার ৮১৩ জেনর

মেধ� ৩৬৩, ৩১তম িবিসএেসর ৩ হাজার ৪১৭ জেনর মেধ� ১২০ এবং ৩২তম িবিসএেসর ১ হাজার ৯১২ জেনর মেধ�

মা� ৬৬ জন নন-ক�াডােরর �থম ��িণর পেদ িনেয়াগ পান। ৩৩তম িবিসএেসর ৭ হাজার ৪৬২ জেনর মেধ� ৩৪৪ জন

�থম ��িণর এবং ৫৬৮ জন ি�তীয় ��িণর পেদ িনেয়াগ পান। সব িমিলেয় চাকির পান মা� ১ হাজার ৯৫২ জন। অথ�াৎ

এই ছয়িট িবিসএেসর নন-ক�াডােরর জ� রাখা �াথ�ীেদর ৯০ শতাংশই চাকির পায়িন। অব� িবিসএস উ�ীণ� িকছু �াথ�ী

বাংলােদশ
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নন-ক�াডার পেদ �যাগ িদেত আ�হী না হেয় বয়স থাকা পয�� িবিসএস পরী�া �দন।

ম�ণালয়�েলােত �খাঁজ িনেয় জানা �গেছ, নন-ক�াডার �থম ��িণর ৩৯ হাজার ৫৬৪িট এবং ি�তীয় ��িণর

৩০ হাজার ৪২২িট পদ শ�ূ রেয়েছ। িক� ম�ণালয়�েলা িপএসিসেত চািহদা না পাঠােনায় িবিসএস-উ�ীণ�

িবপুলসংখ�ক �াথ�ী িনেয়াগ পানিন।

�াথ�ীেদর হতাশা: ৩৪তম িবিসএেস উ�ীণ� িজবরান খান �থম আেলা�ক বেলন, ‘একিট িবিসএেসর

�পছেন চার বছর সময় িদলাম। উ�ীণ� হলাম। �শষ পয�� চাকির না �পেল এর �চেয় কে�র আর কী থােক।

অতীেত �দেখিছ, নন-ক�াডােরর অেনেকরই বয়স চেল �গেছ, চাকির �মেলিন।’

একই রকম কথা বলেলন মািনক �মাহা�দ, �মায়ুন �মারেশদ ও জিহ�ল ইসলাম। িসফাত আরা �হােসন

ও জা�াতুল �ফরেদৗস বেলন, িপএসিসর বত�মান �চয়ারম�ান ৩৪তম িবিসএস �থেক িবপুলসংখ�ক �াথ�ীেক

ি�তীয় ��িণর নন-ক�াডাের িনেয়াগ িদে�ন। তাঁর কােছ অ�েরাধ, িতিন �যন বািকেদরও চাকির �দন।

িপএসিস ও সরকার িমেল চাইেলই িবিসএেস উ�ীণ� সবার চাকির হেত পাের।

নাম �কােশ অিন�ুক কেয়কজন বেলন, জাতীয় রাজ� �বাড�, সহকারী �াথিমক িশ�া কম�কত�া, উপেজলা

আনসার কম�কত�া, খাদ�পিরদশ�কসহ আরও অেনক পেদর চািহদা িছল। �স�েলােত �কন িনেয়াগ িদে� না

িপএসিস?

�মেহিদ হাসান, আল মা�ম, কািনজ ফােতমা, অসীম �মারসহ ২৫-৩০ জন উ�ীণ� �াথ�ী বেলন, িবিসএস

িদেত িদেত অেনেকরই বয়স �শষ হেয় যায়। অ�িদেক সরকােরর ৪০-৫০ হাজার �থম ও ি�তীয় ��িণর

পদ শ�ূ থােক। সরকার চাইেল িবিসএেস উ�ীণ� সবাইেক িনেয়াগ িদেত পাের।

২০১০ সােলর ১০ �ম ��াপন কের নন-ক�াডার িবিধমালা-২০১০ জাির করা হয়। এেত বলা হেয়েছ, শ�ূ

পেদর ৫০ শতাংশ িবিসএেস উ�ীণ� �াথ�ীেদর িদেয় পূরণ করা হেব। পরবত�ী িবিসএেসর চূড়া� ফল

�কােশর আগ পয�� আেগর িবিসএস �থেক িনেয়াগ চলেব। ২০১৪ সােল এই িবিধ সংেশাধন কের �থম

��িণর নন-ক�াডার পেদর পাশাপািশ ি�তীয় ��িণর কম�কত�া পেদও িনেয়ােগর ব�ব�া রাখা হয়। িক�

এরপরও চাকির পাে�ন না সবাই।

িপএসিসর সদ� িবদায়ী �চয়ারম�ান ইকরাম আহেমদ �থম আেলা�ক বেলন, ‘এত ক� কের িবিসএস

পরী�া িদেয় উ�ীণ� হেয় চাকির না পাওয়া �ঃখজনক। ম�ণালয়�েলার ৫০ শতাংশ পেদ িবিসএস

উ�ীণ�েদর িনেয়াগ �দওয়ার িবিধ করা হেলও ম�ণালয়�েলা চািহদা িদেত আ�হী থােক না। ফেল

অিধকাংশই িনেয়াগ পান না।’

সােবক মি�পিরষদ সিচব আলী ইমাম মজুমদার �থম আেলা�ক বেলন, ‘যাঁরা িবিসএস উ�ীণ� হন তাঁরা

অব�ই �মধাবী। আর ম�ণালয়�েলারও �তা �লাক দরকার। এত পদ শূ� থাকার পরও িপএসিসেত তারা

চািহদাপ� �দয় না বেল অিধকাংশ িনেয়াগ-বি�ত থােকন। এিট অ�িচত।’

এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা বা ছিব অ�মিত ছাড়া নকল করা বা অ� �কাথাও �কাশ করা স�ূণ� �বআইিন
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