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সরকারেক িপএসিসর িচ
শূন পেদ িনেয়ােগর পথ খুেল যাক
সরকারেক িপএসিসর িচ

সরকােরর িবিভ ম ণালয়, িবভাগ ও দফতের শূন পেদর সংখ া কত তা জানেত চেয়েছ পাবিলক সািভস
কিমশন (িপএসিস)। তারা এ ব াপাের মি পিরষদ সিচেবর কােছ িচ ও িদেয়েছন। িবিসএেস উ ীণ হেয়ও
িনেয়ােগর অেপ ায় যখন হা- তাশ করেছন অসংখ ত ণ, তখন িপএসিসর িচ তােদর জীবেন আশার
আেলা ালােত স ম হেব বেল আশা করা হে । শূন পদ স েক জানেত চাওয়ার দু কারণ উে খ করা
হেয়েছ সাংিবধািনক িত ােনর দওয়া িচ েত। বলা হেয়েছ, ৩৫তম িবিসএস থেক ক াডার পেদ ইিতমেধ
সুপািরশ চূ ড়া করা হেয়েছ। ২০১০ সােলর ননক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালায় ক াডার পেদ
সুপািরশ পানিন এরকম াথ েদর মধ থেক থম এবং ি তীয় িণর িশ ক, িশ ক এবং অন ান
কমকতার শূন পেদর সংখ া এবং িনেয়াগিবিধ িপএসিসেত পাঠােনা দরকার। এর ফেল ৩৫তম িবিসএস উ ীণ
হেয়ও যারা ক াডার পেদ সুপািরশ পানিন এরকম াথ েদর মধ থেক ১ম ও ২য় িণর কমকতা পেদ
িনেয়ােগর সুপািরশ ত ও
তম সমেয় করা যােব। এ ছাড়া চলমান ৩৬তম িবিসএেসর মাধ েম ক াডার
পেদর িবদ মান শূন পদও পূরণ করা যােব। সরকােরর িবিভ ম ণালয়, িবভাগ ও দফতের েয়াজনীয়
লাকবেলর অভাব চলেছ দীঘিদন ধের। িবপুল সংখ ক কমকতার পদ শূন থাকায় সরকাির কাজকেম
অচলাব ারও সৃি হে । েয়াজনীয় সবা থেক বি ত হে সাধারণ মানুষ। এ মু ার অন িপেঠও রেয়েছ
হতাশার িভ িচ । িবিসএেস উ ীণ হওয়ার পরও িনেয়াগ াি র অেপ ায় থেক অেনেকই হতাশ হেয়
পেড়েছন। এই বপরীেত র লাগাম টেন ধরেত িপএসিসর পদে প স ত কারেণই সংি েদর হতাশা িনরসেন
অবদান রাখেব। িপএসিসর প
থেক আশা করা হেয়েছ িবিভ ম ণালয় এবং অধীন দফতর
অিধদফতেরর শূন পেদর সংখ া জানা গেল ৩৫তম িবিসএেসর মাধ েম ক াডার পেদ ও ৩৪তম িবিসএস থেক
থম ও ি তীয় িণর কমকতা পেদ িনেয়ােগর সুপািরশ করা সহজতর হেব। কমসং ান মানুেষর মৗিলক
অিধকার। এ অিধকােরর িত রা ও সরকার
াশীল হেব এমন ই কাম । িপএসিসর পদে েপ এ িবষয় র
য িতফলন ঘেটেছ তা শংসার দািবদার।
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