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ব�ব� ও �াধীন বাংলােদশ এক ও অিবে�� । আজেকর বাংলােদেশর এক� এক� কের এিগেয় চলার �িত� ��ে�ই �য 

ব�ব�র ��র�সারী পিরক�না জিড়েয় আেছ এও এক �ব সত� । বাংলােদশ �াধীনতার �েব � পািক�ােনর �ব � পািক�ান নামক 

এক� �েদশ িছল । তৎকালীন পািক�ােনর �িত� ��ে�র সকল �ের �ব � পািক�ােনর �িত পি�ম পািক�ানীেদর �বষ��লক 

আচরণ িছল ��, যা িছল বা�ািলেদর জ� �বদনাদায়ক এবং চরম অময �াদাকর । পি�ম পািক�ােনর �শাষণ, ব�না এবং 

সব �ে�ে� �ব � পািক�ােনর ওপর �বষে� বাঙািলরা যখন িদেশহারা তখন বাঙািলর �ি�র আেলাকবিত�কা হেয় আিব� �ত হন 

আমােদর �াধীনতার মহানায়ক সব �কােলর ��� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান । ১৯৪৮ সাল �থেক ১৯৭০ সাল 

পয �� িবিভ� আে�ালন সং�ােমর ম� িদেয় িতিন আমােদর �াধীনতার ��� ��ত কেরিছেলন । বাঙািলরা ত�র �ন�ে� একি�ত 

হেয় ১৯৭১ সােল ত�রই িনেদ �েশ নয় মাস র��য়ী �� কের বাংলােদশ �াধীন কের । বাংলােদেশর �াধীনতা বাঙািলেদর জাতীয় 

জীবেন সব �কােলর ��� অজ�ন । �ে�া�র িব�� বাংলােদশেক �নগ ��ত করা ও ���লভােব পিরচালনার জ� ব�ব�র �ন�ে� 

��তম সমেয়র মে� সংিবধান �ণয়ন করা হয় । �শাসিনক ও অ�া� সকল কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার জ� এক� রাে�র 

�য সকল �িত�ান এবং িবিধ-িবধান �েয়াজন হয় তার �িত�ই ব�ব�র �ন�ে� ��তম সমেয় �িত�া এবং �ণয়ন করা হয় । 

স� �াধীন বাংলােদশ পিরচালনার জ� সকল সরকাির চাকিরেত জনবল িনেয়াগ িছল অপিরহায � । বাংলােদেশর সরকাির 

কায ��ম পিরচালনার লে�� জনবল িনেয়ােগর জ� ব�ব� অ�ািধকার িদেয় বাংলােদশ সরকারী কম � কিমশন গঠেনর যাবতীয় 

�ব�া �হণ কেরন । 

 

বাংলােদশ সরকারী কম � কিমশন �িত�া 

�াধীনতার পরপরই এক� জািতর উ�য়ন আকা�া ও জনেসবােক সেব �া� ��� িদেয় ব�ব� ১৯৭২ সােলর ৮ এি�ল তািরেখ 

বাংলােদশ সরকারী কম � কিমশন আেদশ (রা�পিতর ৩৪ ন�র আেদশ) জািরর মা�েম �জাতে�র সংিবধান �ণয়েনর �েব �ই 

সরকারী কম � কিমশন �িত�া কেরন । 

 

সরকারী কম � কিমশনেক সাংিবধািনক �িত�ান িহেসেব ময �াদা �দান 

ব�ব�র িনেদ �শনায় সংিবধান �ণয়ন কিম� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৩৭-১৪০ ন. অ�ে�েদ সরকারী কম � 

কিমশেনর গঠন, �চয়ার�ান ও সদ� িনেয়াগ, পেদর �ময়াদ ও কিমশেনর দািয়� স�িক�ত অ�ে�দ সংিবধােন সি�েবশ কের 

১৯৭২ সােলর ১৬ িডেস�র বাংলােদেশর সংিবধান কায �কর হয় । ফল�িতেত সরকারী কম � কিমশন সাংিবধািনক �িত�ােনর 

ময �াদা লাভ কের ।  

  



�থম ও ি�তীয় সরকারী কম � কিমশন গঠন 

 ১৯৭২ সােল রা�পিতর ৩৪ ন. আেদশ�েল বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স (�থম) কিমশন এবং বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স (ি�তীয়) 

কিমশন গঠন করা হয় । ১৯৭২ সােলর �ম মােস উভয় কিমশন কাজ �� কের। পরবত�েত ১৯৭৭ সােলর ২২ িডেস�র উভয় 

কিমশনেক একী�ত কের বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স কিমশন গঠন করা হয় ।  

 

বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স কিমশন ক��ক িনেয়ােগর উে�াগ �হণ   

১৯৭২ সােল বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স কিমশন গঠেনর পর িসিভল অিফসার িনেয়ােগর উে�াগ �হণ করা হয়। বাংলােদশ 

পাবিলক সািভ �স (�থম) কিমশন �াধীন সাব �েভৗম বাংলােদেশ ৫০ জন লইয়ার �ািজে�ট িনেয়ােগর জ� বাংলােদশ িসিভল 

সািভ �স ইিতহােসর �থম িনেয়াগ িব�ি� ১২ �ন ১৯৭২ তািরেখ �কাশ কের, যা ১৫ �ন ১৯৭২ তািরেখ '�দিনক বাংলা' পি�কায় 

�কািশত হয় । 

 

ব�ব� িছেলন জনমা�েষর �নতা । ত�র �ল আশ�াই িছল বাঙািলর জ� �িখ স�� �াধীন বাংলােদশ, যােত বাঙািলরা �েখ 

শাি�েত থাকেব তাই ত�র ভাষেণ সরকাির কম �চারীেদর �িত িছল ত�র ��� িদক িনেদ �শনা :  

“আপিন চাকির কেরন, আপনার মায়না �দয় ঐ গরীব �ষক, আপনার মায়না �দয় ঐ জিমর �িমক, 

আপনার সংসার চেল ঐ টাকায়। ওেদর স�ান কের কথা বেলন । ওরাই মািলক” 

“সরকারী কম �চারীেক বলেবা, মেন �রেখা এ �াধীন �দশ, এ ি��শ কেলানী নয়, পািক�ািন কেলানী নয় । 

�য �লাকেক �দখবা তার �চহারাটা �তামার বাবার মেতা, ভাইেয়র মেতা ।” 

জািতর িপতার এই ভালবাসা ও পরম মমতার �চল �গাটা বাঙািল জািতেক আজও িঘের �রেখেছ। সব �কােলর ��� বাঙািল জািতর 

িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর �ে�র �সানার বাংলা বা�বায়েনর �ত�য় িনেয় �জাতে�র জে� িনেবিদত �াণ �দশে�িমক 

�যা� কম�বািহনী িনব �াচেনর দািয়� পালেনর মা�েম বাংলােদশ সরকারী কম � কিমশন সব সময় তার দািয়� পালেন �ঢ় 

অ�ীকারব�। 

 

 

�মাঃ �সাহরাব �হাসাইন 
�চয়ার�ান, বাংলােদশ সরকারী কম � কিমশন 


