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িবিসএেস সং ার আসেছ

িবিসএস পরী ায় ব াপক সং ার আনেছ পাবিলক সািভস কিমশন (িপএসিস)। সময় বাঁিচেয় অ সমেয়
উপযু
াথী মেনানয়ন দওয়ার জ দীঘেময়ািদ পরী া প িত পাে
েময়ািদ পরী া প িত চালু
করা হে । এর অংশ িহেসেব িলিখত পরী া হেব ৫০০ ন েরর। এর সে তাল িমিলেয় মৗিখক পরী ার
ন রও কিমেয় আনা হেব। ‘একজন পরী কই সেবসবা, িতিন যা বলেবন তাই িঠক’—এ প িত পাে সব
খাতাই িরেচক করা বাধ তামূলক করা হে । পরী ার এসব খাতা বাসায় নওয়া যােব না। িপএসিসেত
বেসই খাতা দখা শষ করেত হেব। আেরা িবিভ িবষয় পিরবতেনর মাধ েম পরী া প িতর খালস পাে
ফলার ি য়া
কেরেছ িপএসিস।
িপএসিসর একজন সদ নাম কাশ না করার শেত কােলর ক েক বেলেছন, ‘িবিসএস পরী ার সং ােরর
খুঁিটনািট িবষয় িনেয় িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক আমােদর (সদ েদর) সােথ কথা বেলেছন।
আমােদর মৗিখক স িত পাওয়ার পর জন শাসনম ী সয়দ আশরাফুল ইসলামসহ সরকােরর
নীিতিনধারকেদর সােথও আেলাচনা কেরেছন। সংি রা ি ন িসগ াল দওয়ার পরই এসব িনেয় কাজ
কেরেছ িপএসিস।’
পরী া প িতর সং ার ও িপএসিসর আিথক মতা বাড়ােনার িবষেয় জন শাসনম ী সয়দ আশরাফ
কাজও
কেরেছন। িতিন অথম ী আবুল মাল আব ল মুিহতেক িপএসিসেক িনবাচন কিমশেনর মেতা ব য়
িবভাজেনর আিথক াধীনতা দওয়ার অ েরাধ কেরেছন। গত ২৬ অে াবর অথম ীেক লখা িচিঠেত িতিন
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বেলেছন, পাবিলক সািভস কিমশন একিট সাংিবধািনক িত ান। এ ধরেনর আর একিট মা কিমশন আেছ,
তা হেলা বাংলােদশ িনবাচন কিমশন। িনবাচন কিমশনেক এরই মেধ বরা কৃত বােজেটর মেধ ব য়
িবভাজেনর আিথক াধীনতা দওয়া হেয়েছ। এই াধীনতা িদেয় সরকার য শংসার কাজিট কেরেছ তা
একই ধরেনর িত ান পাবিলক সািভস কিমশনেকও দওয়ার অ েরাধ কেরেছন িতিন। অথ ম ণালেয়র
কমকতারা জািনেয়েছন, তাঁরা িশগিগরই এ-সং া আিথক াধীনতা িপএসিসেক দেবন।
একজন সদে র দওয়া এসব তেথ র সত তা জানেত চাইেল িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক
কােলর ক েক বেলেছন, ‘বতমান পরী া প িতেত দীঘ সময় েয়াজন হয়। বতমান যুেগ একজন াথীর
পে মােসর পর মাস ধের পরী া দওয়া সিত ক কর। জিটল পরী া প িতর জ অেনক মধাবী
িতেযািগতামূলক এ পরী ায় অংশ নন না। এ ছাড়া আেরা বশ িকছু কারেণ আমরা িকছু সং ার করব।
তেব এই সং ােরর জ একটু সময় লাগেব। কারণ বতমােনর য প িত তা রাতারািত পাে
ফলা যােব
না। এ েলা চালু রেখই আমরা সং ার করব।’
এক ে র জবােব িপএসিসর চয়ারম ান বেলন, ‘িবিভ পরী ার ন র কমােলও াথীেদর মধা ও যাগ তা
যাচাইেয় কােনা ঘাটিত হেব না। কারণ কম ন েরর মেধ ও
া ডাড
কের াথীর মধা ও যাগ তা
যাচাই করা স ব। যথাযথ মধা ও যাগ তা যাচাইেয়র জ
কবল দীঘ সময় ধের পরী া িনেত
হেব—এমন কােনা কথা নই।’
বতমান িবিসএস পরী া প িত িতন রিবিশ । ২০০ ন েরর এমিসিকউ টাইেপর ি িলিমনাির পরী ার পর
াথীেদর বসেত হয় িলিখত পরী ায়। ৯০০ ন েরর িলিখত পরী ার পর তৃতীয় ের ২০০ ন েরর মৗিখক
পরী া িদেত হয়। িলিখত পরী ায় বাংলা, ইংেরিজ ও বাংলােদশ িবষয়াবিলেত ২০০ কের ৬০০ এবং
আ জািতক িবষয়াবিল, গািণিতক যুি ও মানিসক দ তা এবং সাধারণ িব ান ও যুি িবষেয় ১০০ কের
মাট ৯০০ ন েরর িলিখত পরী া অ ি ত হয়। িপএসিসর একজন সদ জানান, এই ৯০০ ন েরর িলিখত
পরী া িনেত িপএসিসর এক মােসর বিশ সময় লেগ যায়। ৩৭তম িবিসএেসর াথী িছল ই লাখ ৪৩
হাজার ৪৭৬ জন। এর মেধ আট হাজার ৫২৩ জনেক বাছাই করা হেয়েছ এক হাজার ২২৬িট পেদর জ ।
িব ি
কােশর পর থেক ি িলিমনািরর ফল কাশ করেতই আট মাস সময় লেগেছ। এই দীঘ সময়
াথীেদর পরী া িনেয়ই ব থাকেত হেয়েছ। এরপর িলিখত পরী া তা আেছই। মৗিখক পরী া শেষ
৩৭তম িবিসএেসর ফল কােশর ত ািশত তািরখ হে ২০১৭ সােলর ৩ আগ । এ অব ায় িপএসিস
কতৃপ মেন করেছ, বতমান পরী া প িত সমেয়াপেযাগী নয়।
তাই এটা পিরবতন করা হেব। ৯০০ ন েরর িলিখত পরী া ৫০০- ত নািমেয় আনার িচ া করা হে । একই
সে িবিসএেসর িব ৃত িসেলবাস কিমেয় আনা হেব। বাংলার ওপর িনভরতা কমােনা হেব। কারণ ১৯৯০
সােলর পর থেক বাংলার ওপর জার িদেত িগেয় শাসেন ইংেরিজ জানা কমকতার সংখ া
আশ াজনকভােব কেম গেছ। এ কারেণ িবেশষ
িদেয় ইংেরিজর ওপর জার দওয়া হেব। ইংেরিজর
িবষেয় িকভােব সং ার আনা হেব তা এখেনা বর করা স ব হয়িন। তেব ইংেরিজ মাধ েম যাঁরা পরী া
দেবন তাঁেদর িবধা দওয়ার কথা িচ া করা হে ।
িপএসিসর আেরকজন সদ কােলর ক েক বেলন, ২০০ ন েরর মৗিখক পরী া িনেয় অেনেকই
তুেলেছন। মৗিখক পরী ায় এত বিশ ন র থাকেল নীিতর য়ার খুেল যায় বেল তাঁরা মেন কেরন। িক
িলিখত পরী ায় নীিতর েযাগ কম। কারণ িলিখত পরী ার খাতা দেখন একজেন। সখােন একজেনর
পে অেনক িকছু করার স াবনা যতটু , িতনজেনর পে সই স াবনা অেনক কেম যায়। কারণ মৗিখক
পরী ার বােড থােকন িতনজন। কিমশেনর চয়ারম ান বা সদ ছাড়াও িবষয়িভি ক িবেশষে র সে
থােকন একজন িবভাগীয় িতিনিধ। এর পরও িলিখত পরী ার ন র কেম ৫০০ হেল মৗিখেক তা সেবা
১০০ হেত পাের।
ওই সদ

আেরা জানান, িবিভ

সময় মৗিখক পরী ার ন র কমােনা-বাড়ােনা হেয়েছ। িন য়ই এটার
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সময় িলিখত পরী ার মাধ েম কৃত মধা যাচাই করা স ব হয় না। মৗিখক
বাঝা যায়। সািবক িবষেয় তার ান ও দ তা কতটা খর তা অ মান করা যায়।
মৗিখক পরী ায় বিশ ন র রাখার পে । এ ছাড়া মৗিখক পরী ার যখন ন র
বােডর সদ রা সংি
াথী িলিখত পরী ায় কত পেয়েছ তা জােনন না।

নাম কাশ না করার শেত িপএসিসর আেরক সদ
কােলর ক েক বেলেছন, িপএসিস সরকােরর
রাজ ভা ার সমৃ করেছ। কারণ একটা িবিসএেস িপএসিসর ফাে ড জমা হয় ায় আট কািট টাকা। সখান
থেক মা িতন কািট টাকা খরচ হয় সংি
িবিসএেসর সব কায ম শষ করেত। বািক টাকা জমা হয়
সরকােরর কাষাগাের। এসব কারেণ িপএসিস আেরা িকছু টাকা ব য় কের হেলও সািবক িবষেয় একটা
মােনা য়ন আনেত চাে । িবপুলসংখ ক াথীর পরী া িনেত িবিভ িশ া িত ােনর সহায়তা িনেত হয়।
িক এসব িশ া িত ান-সংি রা িপএসিসর িবিসএস পরী ার িবষেয় আ হ দখান না। কারণ িশ া
বােডর পরী া হেল দািয় পালন কের য পিরমাণ টাকা পাওয়া যায়, িপএসিসর পরী ায় এর চেয় অেনক
কম টাকা পাওয়া যায়। একটা বােডর পরী ায় এক িদেন এক হাজার টাকাও আয় করা যায়। আর
িপএসিসর পরী ায় িশ া িত ান-সংি রা সেবা ৬০০ টাকা পেত পােরন। এ কারেণ পরী া হণি য়ায়ও সং ার আনেত চায় িপএসিস।
আেরক সদ জািনেয়েছন, বতমােন পরী কেদর খাতা দখার জ খাতা তাঁেদর বাসায় িনেত দওয়া হয়।
এটা খুবই ঝুঁিকপূণ। এেত নানা ধরেনর সম ার সৃি হয়। এই সম া দূর করার উপায় খুঁেজ বর কেরেছ
িপএসিস। সং ােরর অংশ িহেসেব খাতা আর পরী েকর বাসায় পাঠােনা হেব না। পরী ক িপএসিসেত বেস
খাতা দখেবন। তাঁর যত রকেমর সহায়তা দরকার িপএসিস তাঁেক দেব। এেত কের সংি রা কম সমেয়
অেনক বিশ খাতা দখেত পারেবন। ফেল কম সমেয় ফল কাশ করা স ব হেব। িনধািরত সমেয়র মেধ
খাতা দখার জ পরী কেদর অিতির টাকা দওয়া হেব, অথাৎ তাঁেদর স ানী ভাতা বািড়েয় দওয়া
হেব।
খাতা দখার প িতেতও সং ার করা হেব জািনেয় একজন সদ বেলন, বতমান িনয়েম একজন খাতা
দেখন। এেত ভুল হওয়ার আশ া অেনক বিশ থােক। ভুল করার এই ঝুঁিক থেক বর হেয় আসার জ
খাতা িরেচক করা হেব। িতিট খাতাই িরেচক করা বাধ তামূলক করা হেব। এেত আপাতত সময় বিশ
লাগেব মেন হেলও কৃতপে সময় বিশ লাগেব না। কারণ খাতা দখােনা হেব িপএসিসেত।
িপএসিসর একজন সদ বেলেছন, বতমােন ম া য়ািল িবিসএস পরী ার ফল তির করা হয়। একজন
সদে র নতৃে সংি রা বেস সব িকছু সংেযাজন-িবেয়াজন কের ফল তির কেরন। সং ােরর আওতায়
ফল যন যুি র সহায়তার অ সমেয় তির করা যায় সই িবষয়ও
পােব। বতমােন িবপুলসংখ ক
াথীর এমিসিকউ টাইপ বাছাই পরী া ওএমআর িরেডবল উ রপে
হণ করা হয়। পরী ার উ রপ
ওএমআর মিশেন ান কের ফল তির করা হয়। িপএসিসর মা চারিট ওএমআর মিশন রেয়েছ। আেরা
একািধক ওএমআর মিশন কনা হেব।
জিটল মধা কাটায় কােনা পিরবতন আসেব িক না—জানেত চাইেল িপএসিসর একজন সদ বেলন, যতই
কাটা িসে ম থা ক, কৃত মধাবীরাই িবিসএস চাকির পান। কারণ ি িলিমনাির, িলিখত ও মৗিখক
পরী ায় সবাই সমানভােব অংশ হণ কেরন। এসব ধাপ পেরােলই কবল কাটার
। এ ছাড়া যখন
কাটার াথী পাওয়া না যায় তখন মধা কাটা থেকই াথীেদর চাকির দওয়া হয়।
উে খ , িবিসএসসহ থম িণ ও ি তীয় িণর সব চাকির ৪৫ শতাংশ মধার িভি েত হয়। অবিশ ৫৫
শতাংশ চাকির হয় ািধকার কাটায়। এর মেধ ৩০ শতাংশ মুি েযা া কাটা, ১০ শতাংশ নারী, ৫ শতাংশ
ু নৃেগা ী, ১০ শতাংশ জলা কাটা। ািধকার কাটার কােনা পদ অপূণ থাকেল িতব ী াথীেদর জ
১ শতাংশ কাটা সংর ণ করা হয়।
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স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই ওেয় িমিডয়া প িলিমেটেডর পে ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক
কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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