
িপএসিসেত সােড় িতন মােস ফল কােশর চমক
িমডওয়াইফ পেদ ৫৮৯ জনেক িনেয়ােগর সুপািরশ

ইে ফাক িরেপাট ১৪ মাচ, ২০১৭ ইং ০০:০০ িমঃ

এবার মা  ৩ মাস ২০ িদেনর মেধ  তু সমেয়র মেধ  ফলাফল কাশ কের চমক সৃ  করেলা সরকাির কম

কিমশন  (িপএসিস)।  গতকাল  া  ও  পিরবার  কল াণ  ম ণালেয়র  অধীন  ‘িমডওয়াইফ’  পেদ  ৫৮৯  জনেক

িনেয়ােগর  জন  সুপািরশ  কের  সাংিবধািনক  িত ান ট।  এর  আেগ  গত  বছেরর  ৪  সে র  মা  সােড়

পাচঁমােসই িসিনয়র াফ নাস িনেয়ােগর চূড়া  ফল কাশ কের িপএসিস।

 সমেয় ফলাফল কােশর িবষেয় জানেত চাইেল িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক ইে ফাকেক

বেলন, নন-ক াডার ফলাফল কােশর ে  িড জটাল প িত ‘সাচ ই ন’  ব বহার  কের  সমেয়র  মেধ

ফলাফল কােশর এ সফলতা পাওয়া গেছ। এর আেগ এেতা অ  সমেয় কােনা পরী ার ফলাফল কাশ করা

স ব হয়িন।

গতকাল  িপএসিসর  এক  িব ি েত  বলা  হেয়েছ,  ‘ া  ও  পিরবার  কল াণ  ম ণালেয়র  অধীন  নািসং  ও

িমডওয়াফাির অিধদ েরর ‘িমডওয়াইফ’ ৬০০ ট পেদর মেধ  ৫৮৯ ট পেদ িনেয়ােগর জন  িপএসিস সামিয়ক

সুপািরশ কেরেছ। িলিখত ও মৗিখক পরী ায় উ ীণ িক  তথ  িব ােটর কারেণ ১১ জন াথ র সুপািরশ িগত

রাখা  হেয়েছ।  কিমশন  কতৃক  গ ঠত  কিম টর  কােছ  সংি  সনদ/তথ /ডকুেম স  উপ াপেনর  াথ েদর

যথাসমেয় িনেদশনা দান করা হেব। ‘িমডওয়াইফ’ পেদর ফলাফল িপএসিসর ওেয়বসাইেট পাওয়া যাে ।

গত ২৫ ফব্ য়াির িমডওয়াফ পেদ এমিসিকউ টাইেপর িলিখত পরী া অনু ত হয়। ায় ৩ হাজার পরী াথ

এই পেদর িনেয়াগ পরী ায় অংশ নন। ২৬ ফব্ য়াির িলিখত পরী ার ফলাফল কাশ কের কিমশন। এই

পরী ায় ৬৩৬ জন উ ীণ হন। গত ৮ ও ৯ মাচ মৗিখক পরী া অনু ত হয়।

পরী া  িনয় ক  (নন-ক াডার)  শখ  শাখাওয়াত্  হােসন  ইে ফাকেক  বেলন,  যু র  কল ােণ  আমরা  

সমেয়র মেধ  এই ফলাফল কাশ করেত পেরিছ।

ভার া  স াদক: তাসিমমা হােসন।

ইে ফাক গ্ প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেক কািশত ও

মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি ং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড, ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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