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ভােলা ফেলর েনপে  iংেরিজ o গিণেত সাফ  
 িনজামুল হক 

িনব র্াচনী পরী ায় aনু ীণ র্েদর িবষেয় eবার িশ াম ণালয় কেঠার থাকায় িনব র্াচনী পরী ায় েফল করা িশ াথ েদর eসeসিস 
পরী ায় aংশ িনেত েদয়িন ল কতৃর্প । e ছাড়া a া  কারেণo দুব র্ল িশ াথ রা ঝের পেড়েছ। সব িমিলেয় িনয়িমত 
পরী াথ েদর মে  aংশ েনoয়ার সুেযাগ বি ত হেয়েছ সােড় 6 লাখ িশ াথ । সংি রা বলেছন, িনব র্াচনী পরী ায় aনু ীণ র্েদর 
eসeসিসেত aংশ হেণর সুেযাগ না েদoয়া eবং iংেরিজ o গিণেত িশ াথ রা সাফ  পাoয়ায় e বছর পরী ার ফল ভােলা 
হেয়েছ।   

eবােরর ফল গত বছেরর িঠক uে া। 3128 সােলর তুলনায় গতবার পােসর হার কম িছল িক  িজিপe-6 েবিশ িছল। আর eবার 
পােসর হার েবিশ, িজিপe-6 eর সংখয্া কম। গতবাের পাস কমার েনপে  িছল iংেরিজ o গিণত। a  িদেক, eবােরা পােসর হার 
বৃি র েপছেন রেয়েছ aনু ীণ র্েদর aংশ হেণর সুেযাগ না েদoয়া। e ছাড়া, iংেরিজ o গিণেতর ভাব েতা আেছi। 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। 

eবার রাজশাহী, িদনাজপুর, যেশার o কুিম া েবােড র্ পােসর হার গতবােরর েচেয় uে খেযাগয্ হের েবেড়েছ। আর মা াসা েবােড র্ 
গতবােরর েচেয় পােসর হার েবেড়েছ 23 শতাংেশরo েবিশ। e িবষেয় মা াসা িশ ােবােড র্র েচয়ার ান a াপক ছােয়ফ u া 
বেলন, গিণেত মা াসার িশ াথ রা eবার ভােলা কেরেছ। e কারেণ সািব র্ক পােসর হার েবেড়েছ।     

কুিম া েবােড র্ iংেরিজেত eবার গতবােরর েচেয় 7 শতাংশ েবিশ পাস কেরেছ। গিণেত পাস কেরেছ সােড় 4 শতাংশ েবিশ। ফেলর 
িবষেয় কুিম া িশ ােবােড র্র পরী া িনয় ক ড. আসাদু ামান সাংবািদকেদর জানান, িনব র্াচনী পরী ায় েফল করা িশ াথ েদর ফরম 
িফলাপ না করােনার জ  িত ান ধানেদর িনেদ র্শ েদoয়ার পর aেপ াকৃত দুব র্ল িশ াথ েদর িবেশষ ােসর ব া করা হয়। 
eসব কারেণ a া  বছেরর তুলনায় e বছর ভােলা ফলাফল aজর্ন করা স ব হেয়েছ।  

যেশার েবােড র্ eবার পাস কেরেছ ৯1 দশিমক 99 শতাংশ। গতবােরর েচেয় পােসর হার 25 শতাংশ েবিশ। ফল িবে ষেণ েদখা যায়, 
a া  িবষেয় সামা  েবিশ পাস করেলo গতবােরর েচেয় e েবােড র্ গিণেত ায় 22 শতাংশ েবিশ পাস কেরেছ। আর iংেরিজেত 
পাস কেরেছ 6 শতাংেশরo েবিশ। 

যেশার িশ ােবােড র্র পরী া িনয় ক মাধব চ  রু  জানান, ম ণালেয়র িস াে  িনব র্াচনী পরী ায় aনু ীণ র্েদর েবাড র্ পরী ায় 
aংশ হণ করেত না েদoয়ায় eবার ভােলা েছেলেমেয়রা চূড়া  পরী ায় aংশ েনয়। eজ  পােসর হার েবেড়েছ। িদনাজপুর 
িশ ােবােড র্র পরী া িনয় ক েফসর েতাফা র রহমান জানান, িব ালয়গুেলােত মিনটিরং ব া েজারদার করা, পিরদশ র্ন o 
িবিভ  িশ ণ দান করায় ফল ভােলা হে । 


