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ওেয়বসাইেটও দয়া হে  ভিতর তথ

াফ িরেপাটার ॥  একাদশ ণীেত ভিতর অেপ ায় থাকা িশ াথীেদর অেপ ার অবসান হে । রিববার রাত
থেকই একাদেশ ভিতর থম মধাতািলকার মধাবী ও সৗভাগ বান িশ াথীেদর ভিতর ফল কাশ  কেরেছ

িশ া বাড েলা। রাত থেকই িশ াথীেদর   মাবাইেল তথ  জানাে  বাড। আজ সামবােরর মেধ ই পুেরা
তািলকার তথ  কাশ করা হেব। ওেয়বসাইট থেকও ফল দখার েযাগ পাে  ভিত রুা। যখােন আেবদনকারীর
রাল ন র, বাড, পােসর সাল ও রিজে শন ন র িদেয়ই জানা যােব কা  কেলেজ ভিতর েযাগ পাে  স।

মেনানীত িশ াথীেদর ১১ থেক ১৮ জুেনর মেধ  ভিত িন ায়ন করেত হেব। আ ঃিশ া বাড সম য় সাবকিমিটর
সভাপিত ও ঢাকা িশ া বাড চয়ারম ান অধ াপক ম.ু িজয়াউল হক জনক েক বেলেছন, সামবােরর মেধ ই থম
মধাতািলকার ভিত েুদর ফল কাশ করা স ব হেব। ১৩ লাখ িশ াথীেক তথ  জানােত হে । কান ধরেনর

জিটলতা যােত না হয় সিদেক খয়াল রেখ কাজ করিছ আমরা। অেনক িশ াথী; ি য়া শষ করেত একটু সময়
লাগা াভািবক।

ঢাকা িশ া বােডর কেলজ পিরদশক ড. হা ন অর রিশদ বেলেছন, সামবার সবার জ  ফল উ ু  করা হেব। এ
বছর এখন পয  ভিত ি য়া িনেয় কান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন উে খ কের ড. হা ন অর রিশদ। বেলন, ভিত

ি য়া পযােলাচনা কের তারা খুিশ।

ভিতর তািলকার িবষেয় কেলজ পিরদশক জানান, ভিত সং া  ওেয়বসাইট www. xiclassadmission.gov.bd
থেক ফল দখার েযাগ পাে  ভিত রুা। সখােন আেবদনকারীর রাল ন র, বাড, পােসর সাল ও রিজে শন

ন র িদেয়ই জানা যােব কা  কেলেজ ভিতর েযাগ পাে  স। কবল ওেয়বসাইট নয়, মাবাইেলর মাধ েমও
একাদেশ ভিত েুদর ফল জানােনা হে ।

িশ া বাড জািনেয়েছ, থম মধাতািলকায় মেনানীত িশ াথীেদর ১১ জনু থেক ১৮ জেুনর মেধ  তােদর ভিত
িনি ত করেত হেব। আর এই ি য়া স  করেত টিলটক বা মাবাইল ব াংিকং রেকট ও িশওর ক ােশর মাধ েম
বােডর রিজে শন িফ ১৯৫ টাকা পিরেশাধ করেত হেব। এই ি য়ায় ভিত িনি ত করেত ব থ হেল তার

মেনানয়ন বািতল বেল গণ  হেব। পাশাপািশ তার আেবদনিটও বািতল হেয় যােব।

গত ১২ ম থেক ২৩ ম পয  ভিতর জ  অনলাইন ও মাবাইেল এসএমএস কের আেবদেনর েযাগ পায়
এসএসিস পরী ায় উ ীণ িশ াথীরা। এেককজন িশ াথী অনলাইেন পাঁচ থেক ১০িট কেলেজর জ  আেবদন
করেত পাের।

এ বছর এসএসিস ও সমমােনর পরী ায় ২১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৩৩ িশ াথী অংশ নয়। এর মেধ  ১০ লাখ ৬৪
হাজার ৮৯২ ছা ী এবং ১০ লাখ ৭০ হাজার ৪৪১ ছা । এ পরী ায় সারােদেশ গড় পােসর হার ৮২ দশিমক ২০
শতাংশ। িজিপএ-৫ পেয়েছ এক লাখ ৫ হাজার ৫৯৪ িশ াথী।
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এিদেক জানা  গেছ, এবার আেবদন কেরেছন ১৪ লাখ ১৫ হাজার ৮২৫ কেলজ ভিত ু  িশ াথী। মাধ িমেক
উ ীণেদর মেধ  এবার ই লাখ ৪২ হাজার ৪২ িশ াথী একাদেশ ভিতর জ  থম ধােপ আেবদন কেরনিন। গত
বছরও থম ধােপ আেবদেনর বাইের িছল ায় আড়াই লাখ।

তবু সািবক পিরি িতেত সে াষ কাশ কের িশ া বাড কমকতারা বেলেছন, িতবছরই এভােব িকছু িশ াথী
কেলজ পযােয় এেস িশ ার সাধারণ ধারায় থােকন না। তারা হয় কািরগির িডে ামা বা অ া  ধারায় চেল যান।
িকছু িশ াথী ঝের পেড়। মেয়েদর অেনেকর এই সমেয় িবেয় হেয় যায়। ফেল তারা সাধারণ কেলজ ভিতর বাইের
থেক যান। কান রকেমর িবড় না ছাড়াই গত ১২ ম পরু ১২টা থেক দশব াপী একেযােগ  হয় নতুন

নীিতমালা অ সাের ভিত আেবদন কায ম।

ভিত নীিতমালা অ সাের থম ধােপর পর ি তীয় পযােয় আেবদন করা যােব ১৯ ও ২০ জুন। ২১ জনুই তােদর
আেবদেনর ফল কাশ করা হেব। তৃতীয় ধােপ আেবদন নয়া হেব ২৪ জুন। ফল কাশ করা হেব ২৫ জনু। ২৭
থেক ৩০ জুেনর মেধ  িশ াথীেদর িনবািচত কেলেজ ভিত হেত হেব।

অনলাইেন সবিন  ৫িট ও সেবা  ১০িট কেলজ বা মা াসায় আেবদন করা যাে । এর জ  নয়া হে  ১৫০ টাকা।
মাবাইল ফােন িত এসএমএেস একিট কের কেলেজ আেবদন করা যাে । এর জ  মাট ১২০ টাকা লাগেব।

এসএমএস ও অনলাইন িমিলেয় কান িশ াথী ১০িটর বিশ িত ােন আেবদন করেত পারেব না।

এবার কেলেজ ভিত হেত ১০ লাখ ৫২ হাজার ১৮৪ জন অনলাইেন এবং ৩ লাখ ৭৪ হাজার ২২২ জন এসএমএেসর
মাধ েম আেবদন কেরেছন। ১৪ লাখ ১৫ হাজার ৮২৫ িশ াথীর কাছ থেক ৬২ লাখ ৪৯ হাজার ৮৬িট আেবদন জমা
পেড়েছ। এরমেধ  অনলাইেন ৫৮ লাখ ৬২ হাজার ৯৫িট এবং এসএমএেসর মাধ েম ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৯৫১িট
আেবদন।

এবার ঢাকা বােড িতন লাখ ৯৯ হাজার ১৯৫, রাজশাহীেত এক লাখ ৮৮ হাজার ৫৮২, চ ােম এক লাখ ২২
হাজার ৩৬, িম ায় এক লাখ ৫৬ হাজার ৯৪৫, যেশাের এক লাখ ৫৩ হাজার ৩৯৪, বিরশােল ৭৭ হাজার ৪২০,
িসেলেট ৮০ হাজার ১৬২, িদনাজপুের এক লাখ ৪৭ হাজার ৯৭৮, ময়মনিসংেহ ৯৬ হাজার ৫৪৩ এবং মা াসা বােড
এক লাখ ২৮ হাজার ৮১৮ িশ াথী কেলেজ ভিত হেত আেবদন কেরেছন।
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