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িপএসিস ১ বছের ১৩ হাজার িনেয়ােগর পািরশ কেরেছ
আেগর বছেরর চেয় চার ন বিশ
সাই র রহমান

০৩ জা য়ারী, ২০১৭ ইং ০৯:২০ িমঃ

২০১৬ সােল সরকাির চাকিরেত রকড সংখ ক ১৩ হাজার িনেয়ােগর

পািরশ কেরেছ সরকাির কম কিমশন

(িপএসিস)। ২০১৫ সােলর চেয় সদ িবদায়ী বছের ায় চার ন বিশ িনেয়ােগর পািরশ করা হয়। ২০১৫ সােল
থম ও ি তীয়

িণর কমকতা িহেসেব ৩ হাজার ৬৯৪ জনেক িনেয়ােগর পািরশ করা হয়। প া ের ২০১৬ সােল

এেস ১৩ হাজার ৩৩ জনেক িনেয়ােগর

পািরশ কের সাংিবধািনক

িত ানিট। গল বছের গিত িফের আেস

িপএসিসর িনেয়াগ কায েম।
এ িবষেয় িপএসিসর চয়ারম ােনর কােছ জানেত চাইেল িতিন বেলন, আিম চেয়িছ যাগ
সজ

সরকােরর িবিভ ম ণালয় ও িবভােগ িচিঠ িদেয় শূ

াথীরা যন চাকির পায়,

পেদর তািলকা চেয়িছ। সকেল সহেযািগতা করার

কারেণ গত বছের রকড সংখ ক িনেয়ােগর পািরশ করা স ব হেয়েছ।
িপএসিস জািনেয়েছ, ২০১৬ সােল থম

িণর নন-ক াডার পেদ ২৪৫ জন, ি তীয়

িণেত ১০ হাজার ৬৮২ জন,

৩৫তম িবিসএস থেক ক াডার পেদ ২ হাজার ১৭৪ জন, ৩৪তম িবিসএস থেক নন-ক াডার থম

িণেত ৩২৮

3/2/2017 2:45 PM

িপএসিস ১ বছের ১৩ হাজার িনেয়ােগর সুপািরশ কেরেছ | বাংলােদশ | The Daily Ittefaq

2 of 2

http://www.ittefaq.com.bd/national/2017/01/03/98148_print.html#.WG...

জন, ি তীয়

িণেত ২ হাজার ১৭৭ জনসহ মাট ১৩ হাজার ৩৩ জনেক িনেয়ােগর পািরশ কের িপএসিস। ২০১৫

সােল থম

িণর নন-ক াডার পেদ ৮৯৯ জন, ি তীয়

িণেত ২০৫ জন, ৩৪তম িবিসএস থেক ক াডার পেদ ২

হাজার ১৭৬ জন, ৩৩তম িবিসএস থেক নন-ক াডার ি তীয়
থম

িণেত ৩৩৩ জন, ৩৪তম িবিসএস থেক নন-ক াডার

িণেত ৮১ জনসহ মাট ৩ হাজার ৬৯৪ জনেক িনেয়ােগর পািরশ কের িপএসিস।

এ ছাড়াও ২০১৫ সােলর চেয় ২০১৬ সােল সিমনারও বিশ আেয়াজন কের িপএসিস। ২০১৫ সােল ৬িট সিমনার
হেলও ২০১৬ সােল হয় ৭িট। িপএসিসর কমকতারা বেলন, ড. মাহা দ সািদক িপএসিসর চয়ারম ান িহসােব
দািয়

নয়ার পর থেক িত ানিটেত কােজর গিত অেনকাংশ বেড়েছ।

ফ য়ািরেত ৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী ার ফল
আগামী ফ য়াির মােস ৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী ার ফল

কাশ করা হেব বেল জািনেয়েছন িপএসিসর

চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক। িতিন বেলন, ফলাফল কােশর

িত চলেছ। তেব চলিত মােস ফল কাশ করা

স ব হেব না।
িতিন আেরা বেলন, ৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী ার ফল কােশর পর ৩৫তম িবিসএেসর নন-ক াডার থম ও
ি তীয়

িণ উ ীণেদর তািলকা কাশ করা হেব। ইিতমেধ ১৫শ’র মেতা নন-ক াডার থম ও ি তীয়

িণর পেদ

িবিভ ম ণালয় ও িবভাগ থেক চািহদা পেয়েছ এই সাংিবধািনক িত ানিট।
ইে ফাক/আরএ

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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