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০৭, ২০১৬ | ি ট সং রণ

িব ি

কাশ থেক চাকিরেত

যাগদােনর গেজট। ৩৪তম
িবিসএেসর এই ি য়া শষ করেত
সময় লেগেছ িতন বছর চার মাস।
এর মেধ আড়াই বছর সময়ই
িনেয়েছ সরকাির কমকিমশন
(িপএসিস)। িবিসএেসর দীঘসূ তার
এিট একিট রকড।
আবার মৗিখক পরী া শষ হওয়ার
ায় চার মাস হেয় গেলও এখেনা
৩৫তম িবিসএেসর চূড়া ফল
কািশত হয়িন। এমনিক থমবােরর ফল িগত কের বার মৗিখক পরী া িনেয় ‘িবতিকত’ ২৭তম িবিসএেসও এত
দীঘ সময় লােগিন। দীঘসূ তার এই নতুন রকেড ৩৫তম িবিসএেসর চূড়া ফেলর অেপ ায় থাকা ছয় হাজার
পরী াথীর

াভ আর হতাশা িদেন িদেন বাড়েছ। এই িবিসএেস যথাযথভােব মধার মূল ায়ন কের ফলাফল দওয়া

হেব িক না, তা িনেয়ও তােদর মেধ নানা ধরেনর

উঠেছ। সামািজক যাগােযােগর মাধ ম েলােতও চলেছ নানা

আেলাচনা।
গত এক দশেকর তথ িবে ষণ কের দখা গেছ, ২৮ থেক ৩২তম িবিসএেসর ি য়াগত সময় কেম এেলও ৩৩তম
িবিসএস থেক সময় আবার বাড়েছ। বতমােন একিট িবিসএেসর ি য়া শষ করেত ই থেক িতন বছরও লেগ
যাে । ফেল ২৪ বা ২৫ বছর বয়েস লখাপড়া শষ করা একজন ত েণর জীবেনর বড় সময়ই চেল যাে

িবিসএস

পরী ায়। িত িবিসএেস ই লােখরও বিশ িশি ত ত ণ অংশ নন। ৩০ বছর বয়স পয তাঁরা এই পরী া দন।
ক াডার ও নন-ক াডার িমিলেয় তাঁেদর মেধ চাকির পান িতন থেক চার হাজার।
৩৫তম িবিসএেসর চূড়া ফলাফেলর অেপ া করেছন এমন শতািধক াথী গত কেয়ক িদেন থম আেলােক তাঁেদর
াভ আর হতাশার কথা জািনেয়েছন। ঢাকা িব িবদ ালয় থেক অথনীিতেত পাস করা এক নারী াথী বেলন, ‘িপএসিস
আর ক েপর মেধ

িতেযািগতা হেল তােত ক প জয়ী হেব। এভােব আমােদর ক

একজন াথী ফসবুেক িলেখেছন, ‘িবলে ফল কােশর

ে

দওয়ার কােনা মােন হয় না।’

থমবােরর মেতা স ুির করার জ

মহান িপএসিস

আপনােক আ িরক অিভন ন।’ অেরকজন িলেখেছন, ‘িপএসিস তুিম মাণ করেল আমরা রকড ভাঙার সমােজ বাস
কির।’
৩৫তম ছাড়াও ৩৬ ও ৩৭তম িবিসএেসর ি য়াও চলেছ। এর মেধ ি িলিমনািরর ফল কােশর ছয় মাস পেরােলও
৩৬তম িবিসএেসর িলিখত পরী া

হয়িন। ১ সে

পরী াথী। এর মেধ ৩৫তম িবিসএেসর চূড়া ফেলর জ

র থেক অ ে য় এই পরী ায় অংশ নেবন ায় ১৪ হাজার
অেপ া করেছন এমন কেয়ক হাজারও আেছন। তাঁেদর

কেয়কজন থম আেলােক বেলন, ৩৫-এর ফল কািশত না হওয়ায় যথাযথভােব ৩৬-এর
অ িদেক িব ি

িত িনেত পারেছন না।

কােশর পাঁচ মাস পিরেয় গেলও ৩৭তম িবিসএেসর াথিমক বাছাই পরী ার তািরখই িঠক করেত

পােরিন িপএসিস। এই পরী ায় আেবদন করা ই লাখ পরী াথী এখন সই তািরেখর অেপ া করেছন।
৩৫ িবিসএেসর চূড়া ফল িদেত দির হওয়ায় পরী াথীেদর অেনেকই

তুেলেছন, পছে র াথীেদর িনেয়াগ িদেতই

ফলাফেল দির হে ? তেব িপএসিসর কমকতারা বলেছন, সােবক চয়ারম ান ইকরাম আহেমদ এ বছেরর ১৩ এি ল
অবসের যান। এরপর ২ ম চয়ারম ান িহেসেব যাগ দন কিমশেনর সদ

মাহা দ সািদক। এখন তাঁর নতৃে ফল

তিরর কাজ চলেছ।
িবিসএেসর দীঘসূ তা িনেয় জানেত চাইেল িপএসিসর বতমান চয়ারম ান মাহা দ সািদক গতকাল বেলন, দেখ মেন
হয় িবিসএস ধু ২৭িট ক াডাের িনেয়াগ পরী া। আসেল ধু িশ া ক াডােরই ৭৯ রকেমর

করেত হয়। এসব

পরী ার খাতা িনরী েণ সময় লােগ। ক াডার ছাড়াও নন-ক াডােরর অেনক পরী া িনেত হয়। এখন িতিদন ৪০০ নাস
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িনেয়ােগর সা াৎকার িনেত হে । এসব কারেণ দির হে ।
িপএসিসর চয়ারম ান আরও বেলন, ‘৩৪তম িবিসএেসর নন-ক াডােরর ি তীয়

িণর িনেয়াগ ি য়া

চলেছ। আমরা আশা করিছ এ মােসর মাঝামািঝ সটা শষ করেত পারব। এরপরই ৩৫ িবিসএেসর ফল
দওয়া হেব। ১ সে

র থেক ৩৬ িবিসএেসর িলিখত পরী া

৩৭-এর ি িলিমনািরর তািরখ িদেয় দব। আশা করিছ, সে
দীঘসূ তার রকড, িশ াথীেদর

হেব। আর আমরা খুব িশগিগরই

েরর শেষই সটা হেব।’

াভ: ২০০৩ সােলর ২৪তম িবিসএস থেক

কের গত এক যুেগর

১২িট িবিসএস পরী ার ি িলিমনাির, িলিখত ও চূড়া পরী ার ফলাফেলর সময়সূিচ িবে ষণ কের দখা
গেছ, ২৭তম িবিসএেস ায় িতন বছর সময় লেগেছ। জ ির অব া চলাকােল আেগর ফল বািতল কের
ি তীয়বার মৗিখক পরী া নওয়া হয়। এ ছাড়া নতুন কের িপএসিস চয়ারম ান িনেয়াগ ও কিমশন গঠন
করা হয়। তেব ২৮তম িবিসএেস সই সময় কেম ই বছর পাঁচ মােস নেম আেস।
২৯তম িবিসএেস সময় লােগ ই বছর এক মাস। ৩০তম িবিসএেসর িব াপন থেক চূড়া ফল কাশ
করেত এক বছর আট মাস সময় লােগ। ৩১তম িবিসএেস দড় বছর, ৩২তম িবেশষ িবিসএেস এক বছর
এক মাস সময় লােগ। অব

গেজট কােশর তািরখ ধরেল ২৮তম িবিসএেস ৩১ মাস, ২৯তম িবিসএেস

৩০ মাস, ৩০তম িবিসএেস ২৬ মাস, ৩১তম িবিসএেস ২৩ মাস ও ৩২তম িবিসএেস ১৪ মাস লেগেছ।
িক ৩৩তম িবিসএস থেকই দীঘসূ তা বাড়েত থােক।
৩৩তম িবিসএেসর িব ি

কাশ করা হেয়িছল ২০১২ সােলর ২৯ ফ য়াির। এই িবিসএেসর মৗিখক

পরী ায় অংশ নন ১৮ হাজার ৬৯৩ জন। মৗিখক পরী ার ৭২ িদন পর ২০১৩ সােলর ২১ নেভ র চূড়া
ফল কাশ করা হয়। সব িমিলেয় এই িবিসএেসর জ

িপএসিস সময় নয় এক বছর নয় মাস। তেব

গেজট কাশ করা হয় আরও আট মাস পর ২০১৪ সােলর ১৯ জুলাই। াথীরা চাকিরেত যাগ দন
২০১৪ সােলর ৭ আগ । সব িমিলেয় সময় লােগ ই বছর পাঁচ মাস।
তেব দীঘসূ তার সব রকড ভেঙেছ ৩৪তম িবিসএস। ২০১৩ সােলর ৭ ফ য়াির এর

াপন কাশ

করা হয়। চূড়া ফল হয় ২০১৫ সােলর ২৯ আগ । অথাৎ আড়াই বছর সময় লােগ। নয় মাস পর ২০১৬
সােলর ১৬ ম গেজট কাশ করা হয়। উ ীণ ২ হাজার াথী ১ জুন চাকিরেত যাগ দন। অথাৎ িব ি
থেক চাকিরেত যাগদােন সব িমিলেয় লেগেছ ায় ৪০ মাস।
অব

ি িলিমনািরর ফল কাশ থেকই ৩৪তম িবিসএস িনেয় িবতক

মধা আলাদা না কের চূড়া ফল, িনেয়ােগ অ

হয়। এরপর মামলা, কাটা আর

তাসহ নানা কারেণ এই িবিসএস িনেয় এখেনা িবতক

শষ হয়িন।
৩৪তম িবিসএেসরও রকড ভেঙেছ ৩৫। এ বছেরর ১২ এি ল মৗিখক পরী া শষ হয়। আজ ৭ আগ
পয ১১৫ িদেনও চূড়া ফল কািশত হয়িন। অথচ এর আেগ ২৯ িবিসএেসর মৗিখক পরী ার পর চূড়া
ফল কােশ ৮৯ িদন, ৩০তম িবিসএেস ৪১ িদন, ৩২তম িবিসএেস ৪২ িদন, ৩৩তম িবিসএেস ৭২ িদন
সময় লােগ।
িবিসএস পরী ায় কন এত সময় লােগ জানেত চাইেল িপএসিসর সদ িবদায়ী চয়ারম ান ইকরাম
আহেমদ থম আেলােক বেলন, ‘এখেনা খাতা দখার কাজিট ম া য়ািল হয়। অেনক সময় দখা যায়,
কােনা একজন পরী ক হয়েতা দির কের খাতা পাঠােলন। আবার দখা যায় ন েরর যােগ ভুল হেয়েছ।
এসব কারেণ সময় বিশ লােগ। আবার িবিসএেস কাটা প িত আেছ। দখা যায়, কাটা িনধারেণ একটা
ভুল হেল পুেরা ফলই আবার তির করেত হয়। এসব কারেণ দির হেয় যায়। আবার িপএসিস চূড়া ফল
কাশ কের িদেলও পুিলিশ যাচাইেয়র কারেণ তাঁেদর চাকিরেত যাগ িদেত আরও সময় লেগ যায়। তেব
সময় কিমেয় আনা জ ির।’
জানেত চাইেল সােবক মি পিরষদ সিচব আলী ইমাম মজুমদার থম আেলােক বেলন, ‘তা ণ একজন
মা েষর জীবেনর সবেচেয়
একটা বড় অংশই চেল যাে

পূণ সময়। িক বাংলােদেশর িশি ত মধাবী ত ণ-ত ণীেদর জীবেনর
িবিসএস পরী া িদেত। এটা অনাকাি ত। একটা িবিসএেসর জ

সময়

কােনাভােবই এক বছেরর বিশ লাগা উিচত নয়। ভারত, পািক ান কাথাও এত সময় লােগ না।’
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