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েবেড়েছ পােসর হার কেমেছ িজিপe-6 
eসeসিস o সমমােনর ফল কাশ 

িনজামুল হক 

েমেয়র েসরা ফলাফেল u িসত মা। e সাফে র ধারাবািহকতা েযন a াহত থােক। জিড়েয় ধের চুমু েখেয় ei আশীব র্াদi করেছন 
িতিন। গতকাল রাজধানীর িভকারুনিনসা নূন ল e  কেলজ েথেক েতালা ছিব - iে ফাক 

eসeসিস o সমমােনর পরী ায় eবার পােসর হার েবেড়েছ। তেব কেমেছ িজিপe-6 eর হার। eবার 21 িশ ােবােড র্ গড় পােসর 
হার 93 দশিমক 31 শতাংশ। গতবােরর পােসর হার িছল 88 দশিমক 88 শতাংশ। েস িহসােব পােসর হার েবেড়েছ 5 দশিমক 54 
শতাংশ। গতবছর িজিপe-6 েপেয়িছল  2 লাখ 21 হাজার 73৯ জন। eবার িজিপe-6 পাoয়া িশ াথ র সংখয্া 2 লাখ 6 হাজার 
6৯5। েসi িহেসেব কেমেছ 6 হাজার 46 জন। 

মা াসা িশ ােবােড র্ গতবােরর েচেয় eবার 23 দশিমক 25 শতাংশ েবিশ পাস কেরেছ যা সািব র্ক পাস বৃি েত ভাব পেড়েছ বেল 
সংি রা জািনেয়েছন।           গতকাল েসামবার সারােদেশ eকেযােগ 312৯ সােলর eসeসিস o সমমােনর পরী ার ফল 
কািশত হয়। িশ াম ী ডা. দীপু মিন আ জর্ািতক মাতৃভাষা iনি িটuট aিডেটািরয়ােম e ফল েঘাষণা কেরন। 

েরoয়াজ aনুযায়ী আেগ থেম ধানম ীর হােত ফলাফেলর aনুিলিপ তুেল েদoয়া হেতা। eরপর িশ াম ী ম ণালেয় সংবাদ 
সে লন কের ফলাফেলর িব ািরত ত  তুেল ধরেতন। িক  eবার ধানম ী েশখ হািসনা ল ন সফের থাকায় তা হেলা না। তেব 
ফল কাশ uপলে  ল ন েথেক পাঠােনা ধানম ীর বাণী পেড় েশানান িশ াম ী। 

গতকাল দুপুের ফল কােশর সে  সে  ভােলা ফল করা লগুেলােত বাঁধভাঙা u ােস েমেত oেঠ িশ াথ রা। বা  বািজেয়, হােত 
হাত েরেখ েনেচ-েগেয় আন  ভাগাভািগ কের েনন িশ াথ , aিভভাবক o িশ করা। েবলা 23 টায় েলর েদয়ােল েদয়ােল টািঙেয় 
েদoয়া হয় ফলাফল। eকiসে  oেয়বসাiেট ফল কাশ করা হয়। েমাবাiল েফােন eসeমeেসর মা েমo পরী ার ফল জানেত 
পাের িশ াথ রা।  

eবার eসeসিস o সমােনর পরী ায় 32 লাখ 38 হাজার 926 জন পরী াথ র মে  u ীণ র্ হেয়েছ 28 লাখ 5৯ হাজার 276 জন। 
u ীণ র্েদর মে  9 লাখ 77 হাজার ৯52 জন ছা  o 9 লাখ 93 হাজার 335 জন ছা ী। 

আটিট সাধারণ িশ া েবােড র্ eসeসিসেত পােসর হার 93 দশিমক 91 শতাংশ, মা াসা েবােড র্ পােসর হার 94 দশিমক 4 o 
কািরগির েবােড র্ 83 দশিমক 35 শতাংশ। 

িবেদশ েকে  পােসর হার ৯2 দশিমক ৯7 শতাংশ। eছাড়া eবার 3 হাজার 694িট িশ া িত ােনর সবাi পাস কেরেছ eবং 
218িট িত ােনর েকu পাস করেত পােরিন। 

ঢাকা েবাড র্: eবার ঢাকা েবােড র্ পরী ায় aংশ েনoয়া 6 লাখ 59 হাজার 331 জন পরী াথ র মে  5 লাখ 47 হাজার 589 জন 
u ীণ র্ হয়। eর মে  3 লাখ 9 হাজার 293 জন ছা  eবং 3 লাখ 39 হাজার 3৯7 জন ছা ী। পােসর হার 8৯ দশিমক 73 
শতাংশ। 

রাজশাহী েবাড র্: e েবােড র্ পরী াথ  িছল 3 লাখ 4 হাজার 992 জন। u ীণ র্ হয় 2 লাখ 97 হাজার 939 জন। eর মে  ৯8 হাজার 
৯ জন ছা  eবং 9৯ হাজার 92৯ জন ছা ী। পােসর হার ৯2 দশিমক 75 শতাংশ। 



কুিম া েবাড র্: কুিম া েবােড র্ 2 লাখ ৯4 হাজার 3৯8 জন পরী াথ র মে  u ীণ র্ হয় 2 লাখ 79 হাজার 591 জন। eর মে  84 
হাজার ৯48 জন ছা  eবং ৯5 হাজার 654 জন ছা ী। পােসর হার 98 দশিমক 27 শতাংশ। 

যেশার েবাড র্: যেশার েবােড র্ 2 লাখ 93 হাজার 421 জন পরী াথ র মে  2 লাখ 76 হাজার 799 জন u ীণ র্ হয়। eর মে  92 
হাজার 748 জন ছা  eবং 95 হাজার 62 জন ছা ী। পােসর হার ৯1 দশিমক 99 শতাংশ। 

চ াম েবাড র্: e েবােড র্ 2 লাখ 5৯ হাজার 717 জন পরী াথ র মে  2 লাখ 27 হাজার 962 জন u ীণ র্ হয়। eর মে  64 হাজার 
949 জন ছা  eবং 74 হাজার 24 জন ছা ী। পােসর হার 89 দশিমক 22 শতাংশ। 

বিরশাল েবাড র্: e েবােড র্ 2 লাখ 7 হাজার 732 জন পরী াথ র মে  93 হাজার 646 জন u ীণ র্ হয়। eর মে  4৯ হাজার 249 
জন ছা  eবং 54 হাজার 4৯8 জন ছা ী। পােসর হার 88 দশিমক 52 শতাংশ। 

িসেলট েবাড র্: e েবােড র্ 2 লাখ 24 হাজার 282 জন পরী াথ র মে  91 হাজার 273 জন u ীণ র্ হয়। eর মে  46 হাজার 56৯ 
জন ছা  eবং 59 হাজার 814 জন ছা ী। পােসর হার 81 দশিমক 94 শতাংশ। 

িদনাজপুর েবাড র্: e েবােড র্ 2 লাখ ৯8 হাজার 657 জন পরী াথ র মে  2 লাখ 77 হাজার 246 জন পরী ায় u ীণ র্ হয়। eর মে  
95 হাজার 73 জন ছা  eবং 93 হাজার 84 জন ছা ী। পােসর হার 95 দশিমক 21 শতাংশ। 

মা াসা িশ া েবাড র্: eবার মা াসা িশ া েবােড র্র aধীেন পরী ায় aংশ েনয় 4 লাখ 7 হাজার 891 জন পরী াথ । u ীণ র্ হয় 3 
লাখ 65 হাজার 821 জন। eর মে  2 লাখ 35 হাজার 739 জন ছা  eবং 2 লাখ 41 হাজার 93 জন ছা ী। পােসর হার 94 
দশিমক 14 শতাংশ। 

কািরগির িশ া েবাড র্: eবছর কািরগির িশ া েবােড র্র aধীেন eসeসিস (েভােকশনাল) পরী ায় aংশ েনয় 2 লাখ 37 হাজার 494 
জন পরী াথ । eর মে  ৯2 হাজার 3৯9 জন u ীণ র্ হয়। eেদর মে  7৯ হাজার 62 জন ছা  eবং 33 হাজার 358 জন ছা ী। 
পােসর হার 83 দশিমক 35 শতাংশ। 

  


