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এটা বলেতই হেব, বাংলােদশ আর আেগর বাংলােদশ নই; একটা সময় যারা আমােদর বটমেলস বাসেকট বেলেছ, তারাও
এখন বলেছ বাংলােদশ উ য়েনর রালমেডল। এখন যারা মেন কেরন ানিজশনাল সময় বা এ উ য়ন ি য়ায় সরাসির
অংশ হণ করা দরকার, যারা দেশর ঋণ শাধ করেত চান, তােদর থম পছ  হওয়া উিচত িবিসএসদেশর উ য়ন ি য়ায় সরাসির অংশ হণ ক ন
ড. মাহা দ সািদক কথা েলা  সবারই  জানা  য,  বাংলােদশ  পাবিলক  সািভস

কিমশন িবিসএস পরী ার মাধ েম ২৭  ক াডােরর জন
কমকতােদর  বাছাই  কের।  এর  মেধ  শাসন,  পুিলশ,
ডা ার,  ইি িনয়ার  সব  সািভেসর  কমকতােদর  বাছাই
কের  আমরা  সরকােরর  কােছ  সুপািরশ  কির  তােদর
িনেয়াগ দয়ার জন । িক  য িবষয় র িদেক নজর দয়া
হয়  না  তা  হেলা,  এ  মাধ েম  ত ণরা  সরকােরর  িবিভ
কমকা- ◌  সরাসির  অংশ হণ  করার  সুেযাগ  পান।  এটা
ক থেমই তারা নীিতিনধারেণ অংশ িনে ন না, তেব

একটা  সময়  িগেয়  তারা  িবিভ  কমকা- ◌
নীিতিনধারণীেত  অংশ  নেবন।  এ  পাবিলক  সািভস
কিমশেনর মাধ েম কমকতা িহেসেব যাগদান কের িসিঁড়
বেয়  একটা  সময়  সেবা  পেদ  যােবন।  এখন  িযিন
ক ািবেনট সে টাির আেছন, িতিনও একসময় িবিসএেসর
কমকতা  িহেসেব  সরকাির  কােজ  যাগদান  কেরিছেলন।
আজেকর  িযিন  ই েপ র  জনােরল  অব  পুিলশ,  িতিনও
পাবিলক  সািভস  কিমশেনর  মাধ েম  এেসেছন।  আজেকর
ফেরন সে টাির, িতিনও এর মাধ েম এেসেছন। সুতরাং 
ভিবষ েত জাতে র য কম  বািহনী তির হেব ঊ তন

থেক জিুনয়র সবাই এর মাধ েম আসেবন। এর মাধ েম এ কম  বািহনী জাতে র সবা দয়ার সুেযাগ পােব,
দেশর সবা করার সুেযাগ পােব।
আর  ি তীয়  কথা  হে ,  আপিন  যাগ  হেল  কােনা  রফাের  ছাড়া  বা  তদিবর  ছাড়াই  এ  সুেযাগ  পােবন।
যাগ তা ছাড়া এখােন আসার সুেযাগ নই। আিম আ ান জানাব, আপিন মধাবী হেল, দেশর ােথ সরাসির
কাজ  করার  ইে  আপনার  থাকেল  অব শই  িবিসএস  বেছ  িনেত  পােরন।  অেনেকর  মেন  হেত  পাের,  কউ
হয়েতা রফাের  বা তদিবেরর মাধ েম িবিসএেস আসেত পেরেছন বা পারেছন। আসেল তা নয়। রফাের
বা তদিবেরর সুেযাগ এখন নই। আমার কউ পিরিচত িছেলন না। িসিভল সািভস িকংবা িপএসিসেত। আিম
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িবনা তদিবের এেসিছ। সই সুেযাগ এখনও আেছ। আমার বািড় সুনামগে র পাড়াগাঁেয়। আিমও িবিসএেসর
মাধ েম এখােন এেসিছ, দেশর জন  কাজ করিছ। তাহেল আপিন কন নন?
হ াঁ, এটা বলিছ না য, সবাই িসিভল সািভেস যাগ িদন বা িদেত হেব; অেনেকই বসরকাির চাকিরেত যাগ
দেবন। সখােন থেকও দেশর জন  কাজ করার সুেযাগ আেছ। িক  বাংলােদেশর মেতা উ য়নশীল দেশ
এখনও সরকারই হেলা সেবা  িনেয়াগ কতৃপ । আর সরকাির চাকিরর িবিভ  সুেযাগ-সুিবধা তা আেছই।
তাছাড়া চাকিরেত যাগ দয়ার পর পড়ার সুেযাগ থাকেছ। আপিন চাইেলই উ িশ ার জন  দেশর বাইের
যেত পারেছন, সরকার আপনােক সহেযািগতা করেব। আপিন আপনার মধার সেবা  িবকাশ এখােন থেক
ঘটােত পারেবন। ক কী পশা বেছ নেবন, সটা তার একা  ব ি গত িবষয়। যিদ কমেকই পশা িহেসেব
বেছ নন, তাহেল িবিসএস অন তম বলেতই হেব।
আিম সবাইেক উৎসািহত করেত চাই, সসে  ত ণ-ত ণীেদরও উৎসািহত করেত চাই। কারণ তারা যিদ
িবিসএস কমকতা িহেসেব িনেয়াগ পাওয়ার সুেযাগ নাও পান তেব নন-ক াডার িহেসেব িনেয়াগ পাওয়ার সুেযাগ
আেছ; এমনিক নন-ক াডার ি তীয় ণী পেদও িনেয়ােগর সুেযাগ আেছ।
বড় কথা হেলা, সরাসির দেশর জন  যারা কাজ করেত চান, তােদর িবিসএেস আসা উিচত বেল আিম মেন
কির।  এটা  বলেতই  হেব,  বাংলােদশ  আর  আেগর  বাংলােদশ  নই;  একটা  সময়  যারা  আমােদর  বটমেলস
বাসেকট বেলেছ, তারাও এখন বলেছ বাংলােদশ উ য়েনর রালমেডল। এখন যারা মেন কেরন ানিজশনাল
সময় বা এ উ য়ন ি য়ায় সরাসির অংশ হণ করা দরকার, যারা দেশর ঋণ শাধ করেত চান, তােদর
থম পছ  হওয়া উিচত িবিসএস।
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