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াফ িরেপাট র্ার ॥ মা িমক ল সািট র্িফেকট (eসeসিস) o সমমােনর পরী ায় পােসর হার eবং িজিপe-6 পাoয়ার uভয় িদক 
েথেক ছা েদর েপছেন েফেলেছ ছা ীরা। গতবার পােসর হােরর িদক েথেক ছা ীরা eিগেয় থাকেলo েবিশ সংখয্ক ছা  িজিপe-6 
েপেয়িছল। eবার ei দুi সূচকi দখেল িনেয় িনেয়েছ ছা ীরা। 

িশ াম ী দীপু মিন েসামবার আ জর্ািতক মাতৃভাষা iনি িটuট িমলনায়তেন সংবাদ সে লন কের মা িমেকর ফলাফেলর িবিভ  
িদক তুেল ধেরন। e পরী ায় eবার 93 দশিমক 31 শতাংশ িশ াথ  পাস কেরেছ, িজিপe-6 েপেয়েছ 2 লাখ 6 হাজার 6৯5 জন। 
ফলাফেল েদখা যায়, eবার ছা ীেদর পােসর হার 94 দশিমক 39 শতাংশ। a িদেক, ছা েদর পােসর হার 92 দশিমক 24 
শতাংশ। aথ র্াৎ ছা েদর তুলনায় ছা ীেদর পােসর হার 3 দশিমক 26 শতাংশ েবিশ। a িদেক িজিপe-6 পাoয়া িশ াথ েদর মে  
63 হাজার 221 জন ছা  eবং 64 হাজার 595 জন ছা ী। eবার ছা েদর েচেয় eক হাজার 485 েবিশ ছা ী পূণ র্া  িজিপe 
েপেয়েছ। 

সবিমিলেয় 21 লাখ 6৯ হাজার 399 জন ছা ী পরী ায় aংশ হণ কের। eর মে  আট লাখ 93 হাজার 335 জন u ীণ র্ হয়। 
a িদেক 21 লাখ 79 হাজার 638 জন ছা  aংশ েনয় পরী ায়। eর মে  9 লাখ 77 হাজার ৯52 জন পাস কের।  

আর আট েবােড র্র aধীেন eসeসিসেত eবার 27 লাখ ৯5 হাজার 763 িশ াথ  aংশ েনয়। তােদর মে  9 লাখ 31 হাজার ৯91 
জন ছা  eবং 9 লাখ 84 হাজার 783 জন ছা ী। পরী ায় aংশ েনয়া িশ াথ েদর মে  7 লাখ 84 হাজার 373 জন ছা  eবং 8 
লাখ 3৯ হাজার 9৯6 জন ছা ী পাস কেরেছ। আট েবােড র্র মে  েছেলেদর পােসর হার 93.12 শতাংশ আর েমেয়েদর পােসর হার 
94.65 শতাংশ। 

eিদেক আট েবােড র্র িশ াথ েদর মে  িজিপe-6 েপেয়েছ তােদর মে  ৯2 হাজার 44 জন িব ান িবভােগর। বসা িবভাগ েথেক 
দুi হাজার 98 জন eবং মানিবক িবভাগ েথেক eক হাজার 547 জন িজিপe-6 েপেয়েছ। 

eিদেক, eবার uভয় aংেশ েমেয়েদর ভাল করার িবষয়িট নজের eেসেছ সবার। েকননা, a া  বছর িজিপe-6 e েমেয়রা eিগেয় 
েগেল পােসর িদক িদেয় েছেলরা eিগেয় থােক। আবার িজিপe-6 e েছেলরা eিগেয় থাকেল েমেয়রা পােসর ে ে  eিগেয় থাকত। 
eবার uভয় aংেশ েছেলেদর েপছেন েফেল aিভন েন ভাসেছ েমেয়রা। 

ফলাফেল eমনভােব eিগেয় যাoয়ায় u াস কাশ কেরন িভকারুন িনসা েলর eক িশ াথ । িতিন বেলন, েমেয়রা eবার সব 
ে ে i ভাল কেরেছ। আমােদর িশ করা আমােদর aেনক শংসা কেরেছ। েলর eক aিভভাবক জানান, েমেয়েদর ei সাফ  
সবসময়i বজায় থাকুক আমরা চাi। েসi সে  েছেলরাo আমােদরi স ান। তারা আরo মেনােযাগী েহাক। আরo েবিশ 
িতেযািগতা েহাক। িভকারুনিনসা নূন ল eয্া  কেলেজর ভার া  a  নাজনীন েফরেদৗস িনজ কায র্ালেয় জানান, িশ াথ েদর 

পােসর হার o িজিপe-6 পাoয়ার হার দুেটাi কেমেছ। তেব সংখয্ার িভি েত পাস o িজিপe-6 েবেড়েছ। পােসর হার o িজিপe-6 
পাoয়ার হার কমেলo aস  নন িতিন। িতিন বেলন, ফলাফল েতা eকটু eিদক oিদক হেবi। সামেন আমরা আরo ভাল করব 
বেল আশা করিছ। eটােক আমরা েকান থ র্তা মেন করিছ না। ভালi কেরিছ বেল মেন করিছ। যারা পরী া িদেয়েছ তােদর গড় 
নমব্রটা ভাল। েদেশর ফলাফেল সািব র্কভােব েমেয়েদর eিগেয় থাকার িবষয়টােকo েবশ শংসা কেরন। িবিভ  েল েমেয়েদর ঢাক 
েঢাল বা য  িনেয় u াস করেত েদখা েগেছ। সারােদেশর ফলাফেল েমেয়রা eিগেয় থাকার কারেণ u াসটাo িছল eকটু েবিশ। 

 


