৩৪তম িবিসএেসর ৮৯৮ াথ েক াথিমেক ধান িশ ক িনেয়াগ | Bangladesh Pratidin

1 of 1

http://www.bd-pratidin.com/home/printnews/162559

আপেডট : ১০ আগ , ২০১৬ ২২:৩৮

৩৪তম িবিসএেসর ৮৯৮ াথীেক াথিমেক ধান িশ ক িনেয়াগ
অব াহত থাকেব ি তীয়
িনজ
িতেবদক

িণর কমকতা পেদ িনেয়াগ

৩৪তম িবিসএেসর ৮৯৮ াথীেক াথিমেক ধান িশ ক িনেয়াগ
৩৪তম িবিসএেসর চূড়া পরী ায় উ ীণ হেয়ও যারা ক াডার পানিন তােদর মধ থেক ৮৯৮ জনেক
সরকাির াথিমক িবদ ালেয় ধান িশ ক পেদ িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। সরকাির কম কিমশন (িপএসিস)
গতকাল সংবাদ িব ি েত এ তথ জািনেয়েছ।
িব ি েত বলা হয়, িনেয়াগকারী কতৃপ সরকাির িস া অ যায়ী চাকির াথীর েয়াজনীয় কাগজপ
যাছাই কের িনি ত হেয় িনেয়াগ তােদর িনেয়াগ দেব। ৩৪তম িবিসএেসর িলিখত ও মৗিখক পরী ায় ৬
হাজার ৫৮৪ জন উ ীণ হেলও তােদর মেধ থেক ই হাজার ১৫৯ জনেক িবিভ ক াডাের িনেয়ােগর
পািরশ কের কিমশন। চূড়া পরী ায় উ ীণ হেয়ও যারা ক াডার পান না, তােদর মধ থেক থম িণর
নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ দওয়ার ি য়া
হয় ৩১তম িবিসএস থেক।
িবিসএেস উ ীণেদর মধ থেক (যারা ক াডার পায়িন) ি তীয় িণর কমকতা িহেসেব িনেয়াগ িদেত ২০১৪
সােলর ১৬ জুন নন-ক াডার পেদর িনেয়াগ িবিধমালা সংেশাধন কের সরকার। ৩৪তম িবিসএেস উ ীণেদর
মধ থেক এর আেগ কেয়কশ াথীেক থম িণর নন-ক াডার কমকতা িহেসেব িনেয়াগ দওয়া হয়।
৩৫তম িবিসএেসর চূড়া ফল কােশর আগ পয ৩৪তম িবিসএস থেক ি তীয় িণর কমকতা পেদ
িনেয়াগ অব াহত থাকেব বেল িব ি েত জানােনা হেয়েছ। িবিসএেসর চূড়া পরী ায় উ ীণ হেয়ও যারা
ক াডার পায়িন তােদর মধ থেক যারা থম ও ি তীয় িণর নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ পেত চান তােদর
আলাদাভােব কিমশেন আেবদন করেত হেয়িছল। এসব আেবদনকারীর মধ থেক সরকাির াথিমক
িবদ ালেয় ধান িশ ক িনেয়াগ দওয়া হেলা।
এিদেক িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ৩৪তম
িবিসএেসর নন-ক াডারেদর মধ থেক আজ ৫ শতািধক চাকির াথীেক সরকাির মাধ িমক ুেলর সহকারী
িশ ক িহেসেব িনেয়াগ দওয়া হেব।
আগামী ২৫ আগে র মেধ ৩৫তম িবিসএেসর িলিখত পরী ার ফল কাশ করা হেব জািনেয় িতিন বেলন,
১ সে র থেক ৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী ার তািরখ ঘাষণা করা হেয়েছ। ১ অে াবর থেক
িবষয়িভি ক িলিখত পরী া নওয়া হেব। ৩০ সে র ৩৭তম িবিসএেসর ি িলিমনাির পরী া অ ি ত
হেব। এরপর ৩৮তম িবিসএেসর িব ি
কােশর উেদ াগ নেব িপএসিস।
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