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আপেডট : ১৭ জানুয়াির, ২০২০ ০১:৩৮

‘ সানার হিরণ’ িবিসএেস ঝাঁক বাড়েছ
৮ বছের াথ বেড় আড়াই গুণ ► সরকাির চাকিরেত সুেযাগ-সুিবধা বাড়ােক মূল কারণ িহেসেব দখা হে

িবিসএেস তরুণেদর আ হ বাড়েছ ব াপকভােব। গত ৯ বছের ১০ িবিসএেস অংশ হণকারী াথ র সংখ া বেড় হেয়েছ আড়াই গুণ। িবেশষ
কের, গত িতন বছের এই আ হ বেড়েছ সবেচেয় বিশ। ফেল তু মুল িত ি তায় পড়েত হে াথ েদর। তদিবর ছাড়া চাকির পাওয়া এবং
সরকাির চাকিরেত সুেযাগ-সুিবধা অেনক বাড়াই এ আ েহর মূল কারণ বেল মেন কেরন িবেশষ রা। এ ছাড়া কেয়ক বছর ধের িবিসএস
পরী ায় উ ীণ অিধকসংখ ক াথ েক থম ও ি তীয় িণর নন-ক াডার পেদ িনেয়ােগর সুপািরশ করাটােক অেনকটা বানাস বা বাড়িত পাওয়া
িহেসেব দখেছন াথ রা।
সরকাির কম কিমশন (িপএসিস) সূে জানা যায়, ৪১তম িবিসএস পরী ায়
আেবদেনর সময়সীমা শষ হেয়েছ গত ৪ জানুয়াির। এবার িবিসএেসর
ইিতহােসর সেবা ায় পৗেন পাঁচ লাখ আেবদন জমা পেড়েছ। এর আেগ
৪০তম িবিসএেস আেবদন কেরিছেলন চার লাখ ১২ হাজার ৫৩২ াথ । তেব
িপএসিস শুধু িচিকৎসকেদর জন আেয়াজন কেরিছল ৩৯তম িবেশষ
িবিসএস পরী ার। সখােনও ৩৭ হাজার ৭১৩ জন আেবদন কেরিছেলন।
৩৮তম িবিসএেস আেবদন িছল িতন লাখ ৪৬ হাজার ৪৪৬ । ৩৭তম
িবিসএেস আেবদন কেরিছেলন দুই লাখ ৪৩ হাজার ৪৭৬ জন। এ ছাড়া
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৩৬তম িবিসএেস দুই লাখ ১১ হাজার ৩২৬ জন, ৩৫তম িবিসএেস দুই লাখ
৪৪ হাজার ১০৭ জন, ৩৪তম িবিসএেস দুই লাখ ২১ হাজার ৫৭৫ জন এবং
২০১২ সােলর ৩৩তম িবিসএেস আেবদন কেরিছেলন এক লাখ ৯৩ হাজার
৫৯ জন। আর মুি েযা া কাটায় ৩২তম িছল িবেশষ িবিসএস। সবার
আেবদন কেরিছেলন ২৬ হাজার ৪৩৭ জন।
জানা যায়, গত আট বছের দু িবেশষ িবিসএসসহ ১০ িবিসএস পরী া
হেয়েছ। মূলত ৩৮তম িবিসএস অথাৎ ২০১৭ সাল থেকই িবিসএেস াথ র
সংখ া বাড়েত থােক। ৩৭তম িবিসএস থেক ৩৮তম িবিসএেস াথ র সংখ া
এক লােখরও বিশ বােড়। এরপর িত িবিসএেসই ায় এক লাখ কের বেড়
গত বছেরর ৪১তম িবিসএেস তা ায় পৗেন পাঁচ লােখ পৗঁেছ। এবার িত
পেদর জন ায় ২২২ জন াথ েক িত ি তা করেত হেব।
িবিসএেস তরুণেদর আ হ বাড়ার িবষেয় িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক কােলর ক েক বেলন, ‘সরকার িপএসিসেক াধীনতা
িদেয়েছ। এর ফেল তদিবর ছাড়া চাকির পাওয়া যায়। এখন যিদ কােরা মধা থােক, তাহেল িতিন ক াডার পেদ চাকির পেত পােরন। এ ছাড়া
সরকাির চাকিরেত আেগর চেয় সুেযাগ-সুিবধা অেনক বেড়েছ। িবিসএেস উ ীণ হেয় যাঁরা ক াডার পদ পােবন না, তাঁেদর জন নন-ক াডাের
যাওয়ার সুেযাগ রেয়েছ। এ ছাড়া বতমান কিমশন সেবা চ া করেছ তা িনি ত করেত। এমনিক িপএসিসেত চাকিররত কউ যিদ িবিসএস
পরী া দন, তাহেল তাঁেকও কােনা কার ছাড় দওয়া হ না। একজন সাধারণ াথ র মেতাই একই সুেযাগ পান িতিন। ফেল সব িমিলেয়ই
িবিসএেসর িত তরুণেদর আ হ বেড়েছ।’
জানা যায়, আেগও িবিসএেস মধাবীরা চাকির পেতন। তেব স িছল হােত গানা। িপএসিসেত তদিবর, অিনয়ম ও বািণজ বাসা বঁেধিছল।
সরকােরর হ ে প িছল চােখ পড়ার মেতা। দখা যত, সরকাির দেলর ছা সংগঠেনর নতাকম এবং যাঁরা বড় অে র ঘুষ িদেত পারেতন,
তাঁেদর াধান থাকত িবিসএেস। এমনিক বািণজ ও অিনয়েমর অিভেযােগ ২৭তম িবিসএস বািতল পয করা হেয়িছল। িক গত কেয়ক বছের
তদিবর ও অিনয়ম নই বলেলই চেল। ফেল াথ েদর আ হ বেড়েছ। আেগ অেনক মধাবী িশ াথ পড়ােলখা শেষ িবিসএস না িদেয় দেশর
বাইের চেল যেতন িকংবা বহুজািতক ক ািন, বড় করেপােরট িত ান এবং এনিজওেত চাকির িনেতন। িক এখন মধাবীরা আেগ িবিসএেস
চ া করেছন।
৪০তম িবিসএেস িলিখত পরী ায় অংশ হণকারী ঢাকা িব িবদ ালয় থেক পাস করা সকত আহেমদ কােলর ক েক বেলন, ‘আমার থম পছ
পররা , ি তীয় শাসন আর তৃ তীয় পুিলশ। আমার কেয়কজন বড় ভাই কােনা তদিবর ছাড়াই শুধু িনেজর চ ায় িবিসএেস সুেযাগ পেয়েছন।
তাই আমারও আ হ বেড়েছ। িনয়িমত িত িনেয়িছ, িলিখত পরী াও ভােলা হেয়েছ। আর থম িণর ক াডার পেদ স ান ও আিথক
সুিবধািদ একজন মানুেষর সু রভােব বাঁচার জন যেথ । সব িমিলেয় আমার পছ িবিসএস ক াডার হওয়া। সামেনর আেরা িতন-চার
িবিসএেস অংশ হেণর ব স রেয়েছ। শষ পয চ া কের যাব।’
িপএসিস সূে জানা যায়, ২০০১ থেক ২০০৬ সাল পয ক াডার ও নন-ক াডার পেদ িপএসিসর সুপািরশ পেয়িছেলন ১৬ হাজার ৯০ জন।
তাঁেদর মেধ িছেলন ক াডার পেদ ১২ হাজার ৭১৯ জন এবং নন-ক াডার পেদ িতন হাজার ৩৭১ জন। ২০০৭-০৮ সােল ক াডার পেদ িতন
হাজার ৬৪৬ জন এবং নন-ক াডার পেদ ৫১৯ জন অথাৎ মাট চার হাজার ১৬৫ জন সুপািরশ পেয়িছেলন। ২০০৯ থেক ২০১৯ সাল পয
মাট সুপািরশ পেয়েছন ৬৬ হাজার ২৫৬ জন। তাঁেদর মেধ ক াডার পেদ ৩১ হাজার ৩৩৩ জন এবং নন-ক াডার পেদ ৩৫ হাজার ৯২৩ জন।
জানা যায়, আেগ িত িবিসএেসর পরী া হণ ও ফল কােশ দীঘ সম লেগ যত। িক কেয়ক বছর ধের সম ও অেনকটা কেম এেসেছ।
বতমােন ৪১তম িবিসএেসর আেবদন হণ শষ হেয়েছ। িলিখত পরী া শষ হেয়েছ ৪০তম িবিসএেসর। ৩৯তম িবেশষ িবিসএেসর সুপািরশ করা
হেয়েছ। আর ৩৮তম িবিসএেসর মৗিখক পরী া চলেছ, ফ য়ািরর শেষ ফল কািশত হওয়ার কথা। অথাৎ একই সে িতন িবিসএেসর
কায ম চলেছ।
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কেয়ক বছর ধের িবিসএেস িলিখত ও মৗিখক পরী ায় উ ীণ াথ েদর যাঁরা ক াডার পেদ সুপািরশ পানিন, তাঁেদর মধ থেক অিধকসংখ ক
হাের নন-ক াডার পেদ সুপািরশ করা হে । অথাৎ উ ীণ হেল য পেদই হাক, চাকির অেনকটা িনি ত। িক আেগ উ ীণ াথ েদর একতৃ তীয়াংশ চাকিরর সুেযাগ পত। ৩৭তম িবিসএেস িবিভ ক াডাের থম িণর পেদ এক হাজার ৩১৪ জনেক ক াডার পেদ সুপািরশ করা
হেয়িছল। আর ওই িবিসএেসই থম িণর নন-ক াডার পেদ ৬৯২ জন এবং ি তীয় িণর নন-ক াডার পেদ এক হাজার ৫৭৭ জনেক িনেয়ােগর
জন সুপািরশ করা হ । নন-ক াডাের আেরা াথ সুপািরেশর কায ম চলমান আেছ।
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