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১০৭ িত ােন কউ পাস কেরিন, ফল নই ২ হাজার ৫৮৩ েত 

কািশত: ০৭ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম. 

াফ িরেপাটার ॥ এবার এসএসিস এবং সমমােনর পরী ায় ১০৭ িশ া িত ােনর কউ তকায না হেত পারেলও ই হাজার 
৫৮৩ িশ া িত ােনর একজনও অ তকায হয়িন। সারােদেশর ২৮ হাজার ৬৭৩ িশ া িত ােনর মে  ৫০ থেক ১০০ ভাগ 
পরী াথ  তকায হেয়েছ ২৪ হাজার ২৯ িশ া িত ােন। সামবার িশ া ম ণালয় সংবাদ সে লেন জািনেয়েছ এবার কািরগির 
িশ া বােডর ২ হাজার ২৭৩ িশ া িত ােনর মে  ৪৩২ েত কউ পাস কেরিন। মা াসা িশ া বােডর ৯ হাজার ১২৯ িশ া 

িত ােনর কউ পাস কেরিন।  তেব লনা লকভােব এসএসিস পরী াথ েদর মে  শতভাগ ফেলর হার কম। সারােদেশ প চ  
েলর কউ পাস করেত পােরিন। ঢাকা, িম া এবং চ াম িবভােগ শতভাগ অ তকায হওয়া কান িশ া িত ান নই। যেশার 

িবভােগ এ ধরেনর এক  িশ া িত ান রেয়েছ।  

ফল কােশর পর যেশােরর শতভাগ অ তকােযর তািলকায় থাকা শড়াতলা গালস হাই েলর ধান িশি কা উে  সালমা রিনর 
কােছ ফল িবপযেয়র কারণ জানেত চাইেল িতিন বেলন, আমার এখােন িতনজন িশ াথ  এবার পরী ায় অংশ িনেয়েছ যােদর জন 
আবার অ তার কারেণ পরী ােত অংশ িনেত পােরনিন। য একজন পরী ায় অংশ িনেয়িছল সও বার পরী ার মে  
হাসপাতােল ভিত িছল। আমরা য আশ া কেরিছলাম তাই ক হেয়েছ। এবার এখান থেক কই পাস করেত পােরিন। গতবার 
কজন পাস কেরিছল জানেত চাইেল িতিন বেলন, গতবার আমােদর ফল ব ভাল হেয়িছল। যা পরী াথ  িছল তােদর সবাই পাস 
কেরিছল। শতভাগ পাস কেরিছল। পরী াথ র সং া কজন িছল জানেত চাইেল িতিন বেলন, ’জন িছল। এর আেগর বছর কতজন 
িছল জানেত চাইেল িতিন বেলন, সটা মেন নই। সালমা বেলন, আমােদর এখােনই এক িকেলািমটােরর মে  শড়াতলা মা িমক 
িব ালয় রেয়েছ তােদর ফল অেনক ভাল। স ল  অেনক রাতন। এক িকেলািমটােরর মে  কন আরও এক  ন ন ল 

িত ার েয়াজন পড়েলা জানেত চাইেল ধান িশি কা বেলন, এটা তা  মেয়েদর জ । নারীেদর িশ ার জ  ভাল তাই 
াপন করা হেয়েছ। ২০০১ সােল ল  িত ার পর থেক তারা কান বতন ভাতা পান না, বগার (িবিন পয়সার ম দয়া) খাটেত 

খাটেত শষ। এক  ভাল কের িতেবদেন তােদর ল র কথা েল ধরার অ েরাধ জানান িতিন।  

রাজশাহী িশ া বােডর এক  িশ া িত ােনর কউ এবার পাস কেরিন। জলার পবা উপেজলার বাগসারা গালস হাই েলর সব 
পরী াথ  এবার অ তকায হেয়েছ।  

এর বাইের বিরশােলর  ল এবং িদনাজ র িশ া বােডর এক  েল কউ পাস কেরিন। এর মে  ভালার চরফ াশন শশী ষণ 
গালস হাই েলর ৯ জেনর ৯ জনই ফল কেরেছ। এই েলর ধান িশ ক মা ফা কামাল জানান, তার ল  িন  মা িমক। 
এবার তার িবএসিস এবং ইংেরজীর িশ ক চেল যাওয়ােত িবপােক পেড়েছন। তার েলর কায়াটার িকেলািমটােরর মে ই আরও 
এক  ল রেয়েছ। সই ল  থাকার পরও কন আরও এক  ল িত া করেত হেলা জানেত চাইেল বেলন, থানা সদের এক  
মেয়েদর ল লােগ। এছাড়া চরগ া আদশ সেক াির েলর ৪৩ পরী াথ র সকেল ফল কেরেছন। এই েলর ধান িশি কা 

আসমা বগমেক কেয়ক দফা ফান কেরও পাওয়া যায়িন। 

এবার শতভাগ পােসর তািলকায় রেয়েছ ২ হাজার ৫৮৩ িশ া িত ান। এর মে  ঢাকায় ১৪৬, রাজশাহীেত ৪৩১, িম ােত ১৩২, 
যেশাের ২৭৫, চ ােম ৩০, বিরশােল ৫০, িসেলেট ২২ ও িদনাজ ের ১৩৮ েলর সকেল পাস কেরেছ। এছাড়া মা াসা িশ া 
বােডর ১ হাজার ২৬৩ এবং কািরগির বােডর ৯৬ িশ া িত ােনর সকেল পাস কেরেছ। 


