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বাংলােদশ িসিভল সািভস (িবিসএস)সহ নন-ক াডার থম ও ি তীয় িণর িবিভ  পরী ার ফলাফল কােশর
দীঘসূ তা কমােত ‘সাচ ইি ন’ ব বহার  করেছ সরকাির কমকিমশন (িপএসিস)। ইেতামেধ  এই ‘সাচ ইি ন’
সফটওয় ার ব বহার কের মা  ৫ মাস ৬িদেন িসিনয়র াফ নাস পরী ার চূড়া  ফল কাশ করা হেয়েছ। সরকাির
চাকিরর িনেয়াগ পরী ায় ফলাফল কােশর য দীঘসূ তা িছল তা দরূ করার জন  মূলত ‘সাচ ইি েন’র ব বহার
করেছ কিমশন।
সংি েদর মেত, ি িলিমনাির, িলিখত ও মৗিখক পরী া শেষ চূড়া  ফল কােশর ি য়া স  করেত িপএসিস
দীঘ সময় পণ করেতা। য কারেণ একজন পরী াথ র এক  িবিসএেস ায় আড়াই থেক িতন বছর লেগ যত।
মূলত মধা ও কাটাসহ আনুষি ক িবষয় সম য় কের ক াডার িনধারেণ সময় ন  হেতা। সফটওয় ার ব বহােরর
পর এই জ লতা থেক মিু  পেত যাে  িপএসিস। ফেলর জন  আর তী ার দীঘ হর ণেত হেব না
পরী াথ েদর।
এ িবষেয় িপএসিসর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক ইে ফাকেক বেলন, িডিজটাল প িতেত ফলাফল কােশর
মাধ েমর সফটওয় ার েক ‘সাচ ইি ন’ নাম িদেয়িছ। েত ক পরী াথ র তথ  কি উটারাইজড কের সাচ ইি েনর
মাধ েম ফলাফল কাশ করিছ। ইেতামেধ  নন-ক াডার পরী ায় এ  ব বহার কের সফলতা পাওয়া গেছ। ত
ক াডার পেদর ফলাফল কােশও এ  ব বহার করা হেব।
িপএসিসর সংি রা জািনেয়েছন, অনলাইেন আেবদন থেক  কের একজন াথ র যাবতীয় তথ  ‘সাচ ইি ন’
সফটওয় াের সংর ণ করা হে । িবেশষ কের াথ র নাম, রাল ন র, রিজ শন ন র, িশ াগত যাগ তা, জলা,
জ  তািরখ, কাটা, িলিখত ও মৗিখক পরী ার ন রসহ অন ান  তথ ািদ এই িডিজটাল সফটওয় াের সংযু  কের
চািহদা মেতা ফলাফল ত করা হয়। মধা ও কাটার িভি েত ফলাফল তকরেণ অেটােমশন ‘সাচ ইি ন’
ায়ীভােব ব বহার করেত যাে  কিমশন। ইেতামেধ  িডিজটাল প িতেত সব পরী ার ফলাফল ত করার জন
রজা  েসিসং ম (ক াডার) ও রজা  েসিসং ম (নন-ক াডার) নােম দ’ু  পৃথক ক  রেয়েছ।
বুেয়েটর িবেশষ েদর সহায়তায় িপএসিসর সদস  অধ াপক ড. আ ুল জ ার খান ও কিমশেনর আই  শাখা সাচ
ইি ন সফটওয় ার উ াবন কেরন। গত ২৩ আগ  িসিনয়র াফ নাস পরী ার মৗিখক পরী া স  হয়। আর
গত ৪  সে র সাচ ইি েনর মাধ েম চূড়া  ফল কাশ করা হয়।
বরাবরই িপএসিসর িব ে  পরী ার ফলাফল কােশর দীঘসূ তার অিভেযাগ িছল। এক িহেসেব দখা গেছ, ২৭তম
িবিসএস পরী া স  করেত ৩ বছর ২ মাস ২৫িদন লেগিছল। এছাড়াও ২৮তম িবিসএস ২ বছর ৪ মাস
১১িদন, ২৯তম িবিসএস ২ বছর ১ মাস ১৭ িদন, ৩০তম িবিসএস ১ বছর ৭ মাস ২৪িদন, ৩১তম িবিসএস ১
বছর ৫ মাস ১৩িদন, ৩২তম িবিসএস ১ বছর ২ মাস ২১িদন, ৩৩তম িবিসএস ১ বছর ৮মাস, ৩৪তম িবিসএেস
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২ বছর ৬ মাস সময় লেগেছ। তেব ৩৫তম িবিসএস ১ বছর ৬ মােসর মেধ  স  করার পিরক না আেছ
কিমশেনর।
িপএসিসর পরী া িনয় ক (ক াডার) আ.ই.ম. নছার উি ন ইে ফাকেক জানান, বতমান কিমশন কতৃক অনলাইন
প িত বতন এবং িনেয়াগ ি য়ার িত  ের যুি িনভর ব ব াপনা বতন কের িবিভ  পরী ায় ব িয়ত
সময় কিমেয় অেধেক নািমেয় আনা স ব হেয়েছ।
 

ভার া  স াদক: তাসিমমা হােসন।
ইে ফাক 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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