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েযেহতু মা িমক পাস কেরেছ 25 লাখ 42 হাজার 833 জন eবং eরপর eকাদশ ে ণীেত 24 লাখ 4৯ হাজার 863 জন; েসi 
িহসােব পােসর পরi হািরেয় েগেছ ৯2 হাজার ৯81 জন। eসব িশ াথ র মে  িকছু কািরগির িশ ার পিলেটকিনক i িটিটuেট ভিত র্ 
হেলo বািকরা েলখাপড়ার পাট চুিকেয়েছ মা িমক পােসর পরi। 

eবার েমাট 24 লাখ 69 হাজার 616 জন পরী াথ র মে  মা াসার আিলেম 99 হাজার 562 জন eবং কািরগিরেত eiচeসিস 
(িবeম) পরী াথ  2 লাখ 35 হাজার 375। মা াসা েবােড র্ দািখল পরী ার পর 3 বছর আেগ 2 লাখ 3 হাজার 666 জন িনব ন 
কেরেছ। তােদর মে  7৯ হাজার 54 জন িনয়িমত িহসােব ei পরী ায় aংশ িনে । আর কািরগিরেত eকiভােব eকাদশ ে ণীেত 
2 লাখ 58 হাজার 446 জন িনব ন কের eবার ৯9 হাজার ৯35 জন িনয়িমত িহেসেব aংশ িনে । eবার েমাট aিনয়িমত পরী াথ  
4 লাখ 42 হাজার 313 জন। eর মে  াiেভট পরী াথ  4 হাজার 3৯1 জন। মান u য়ন পরী াথ  26 হাজার 3৯7। 

িশ া ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা জানান, েমাট পরী াথ র মে  9িট সাধারণ েবােড র্র aধীেন eiচeসিসেত পরী াথ  22 লাখ 49 
হাজার 661 জন aংশ িনে । eর মে  ঢাকা েবােড র্ 4 লাখ ৯8 হাজার 733 জন, রাজশাহী েবােড র্ 2 লাখ 61 হাজার ৯65 জন, 
কুিম া েবােড র্ ৯6 হাজার 313, যেশার েবােড র্ 2 লাখ 39 হাজার 91৯ জন, চ াম েবােড র্ ৯৯ হাজার 775 জন, বিরশাল েবােড র্ 75 
হাজার ৯2৯, িসেলট েবােড র্ 87 হাজার 7৯9, িদনাজপুর েবােড র্ 2 লাখ 35 হাজার 98৯ জন পরী াথ । 

ঢাকা িশ া েবােড র্র সিচব a াপক তরুণ কুমার সরকার বেলন, থমিদন eiচeসিসেত বাংলা থমপ , আিলেম কুরআন মািজদ 
eবং eiচeসিস িবeেম বাংলা-3 পরী া aনুি ত হেব। িতিন বেলন, যােত ফাঁস না হয়, েসজ  আজ েথেক 6 স াহ সব 
ধরেনর েকািচং েস ার ব  েঘাষণা করা হেয়েছ। েস aনুযায়ী 7 েম পয র্  সারা েদেশ সব েকািচং েস ার ব  থাকেব। eছাড়া 

ফাঁস েঠকােত েমাবাiল াংিকং কেঠারভােব নজরদাির করা হেব। িবেশষ কের েকােনা েমাবাiল নমব্ের eকািধকবার eকi aে র 
টাকার সে হজনক েলনেদন হয়, তাহেল সংি  eেজ েক িবষয়িট থানায় জানােত িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ। 

িতিন বেলন, পরী াথ েদর আেগর মেতাi 41 িমিনট আেগ আবি কভােব েকে র আসন হণ করেত হেব। aিনবায র্ কারেণ 
েকােনা পরী াথ  েকে  েপৗঁছােত েদির করেল েরিজ াের তার নাম, েরাল নমব্র o িবলেমব্র কারণ uে খ করেত হেব। e ধরেনর 
ঘটনা পরী ার িদনi েক  সিচব সংি  েবাড র্েক জানােবন। েকে  শুধু ভার া  কম র্কত র্া (েক  সিচব) সাধারণ মােনর eকিট 
েফান বহার করেত পারেবন। েকu েমাবাiল েফান বা aননুেমািদত iেলক িন  য  বহার করেত পারেবন না। eছাড়া আেগর 
িবিভ  পরী ার মেতা eবারo পরী া শুরুর মা  36 িমিনট আেগ েকান েসট পে  পরী া হেব, েসটা জানােনা হেব। পরী ার 
হেল প  ব েন যােত েকােনা aসুিবধা না হয়, েসজ  িনয়িমত o aিনয়িমত পরী াথ েদর আলাদা কে  আসন িব াস কের 

প  িবতরণ করা হেব। 

ভার া  স াদক : সাiফুল আলম, কাশক : সালমা iসলাম 

কাশক কতৃর্ক ক-355 গিত সরিণ, কুিড়ল (িবশব্েরাড), বািরধারা, ঢাকা-233৯ েথেক কািশত eবং যমুনা ি ি ং e  পাবিলিশং 
িলঃ েথেক মুি ত। 
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