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থম পযােয় মেনানীত ১৩ লাখ ১৮,৮৬৬ িশ াথ  

িনজ  বাতা পিরেবশক 

একাদশ ণীেত ভিতর জ  থম মধা তািলকায় ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৬ িশ াথ েক মেনানীত কেরেছ সরকার। আেবদন কেরও 
থম পযােয় ৯৭ হাজার ১০ জন িশ াথ  ভিতর জ  মেনানীত হয়িন। কেলেজ ভিতর ওেয়বসাইেট 

(http://www.xiclassadmission.gov.bd) সামবার রােত এই তািলকা কাশ করা হয়। থম পযােয় মেনানীত 
িশ াথ েদর ২৭ থেক ৩০ েনর িশ া িত ােন ভিত হেত হেব। 

ঢাকা িশ া বােডর কেলজ পিরদশক অ াপক হা ন-আর-রিশদ বেলেছন, ‘ থম পযােয় ভিতর জ  ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৬ 
জনেক মেনানীত করা হেয়েছ। এেদর ১৮ েনর মে  িসেলকশন িন য়ন (েয কেলেজর তািলকায় নাম এেসেছ সখােন য িশ াথ  
ভিত হেব তা এসএমএেসর মা েম িনি ত করা) করেত হেব।’ 

ভিতর জ  মেনানীত িশ াথ রা রাল এবং রিজে শন ন র িদেয় ওেয়বসাইট থেক ফল জানেত পারেব। পাশাপািশ িশ াথ েদর 
মাবাইেল এসএমএস কেরও ফল জািনেয় দয়া হেয়েছ। 

একাদশ ণীেত ভিতর থম পযােয় ১৪ লাখ ১৫ হাজার ৮৭৬ জন িশ াথ  আেবদন কেরিছল। তােদর মে  ৯৭ হাজার ১০ জন 
ভিতর জ  কেলজ পানিন। 

এ াপাের ঢাকা বােডর কেলজ পিরদশক জানান, ‘অেনেক এসএমএেসর মা েম  এক  কেলেজ আেবদন কেরিছল। কউ কউ 
ভােলা কেলেজ আেবদন করায় থম পযােয় তারা কেলজ পায়িন। থম দফায় যারা কেলজ পায়িন, তারা ি তীয় দফায় আেবদেনর 

েযাগ পােব। মা িমেক উ ীণ সব িশ াথ ই ভিতর জ  কেলজ পােব; সব িশ াথ ই কেলেজ ভিত হেত পারেব।’ 

খ জ িনেয় জানা গেছ, থম তািলকায় বি তেদর মে  মে  িজিপএ-৫ পাওয়া িশ াথ  রেয়েছ চার হাজার ৫৭২ জন। এেদর মে  
ঢাকা িশ া বােডরই এক হাজার ৮৪৩ জন িশ াথ । এছাড়া রাজশাহী বােডর মাট ১৪ হাজার ৫৩০ জন বি ত হেয়েছ, যােদর 
মে  িজিপএ-৫ ধারী রেয়েছ এক হাজার ২৪৩ জন। িম া বােড বি ত রেয়েছ ৮ হাজার ৬৯৩ যােদর মে  িজিপএ-৫ পাওয়া 
িশ াথ  ৫২৩ জন। 

আগামী ১৯ থেক ২০ ন ি তীয় পযায় এবং ২৪ ন তীয় পযােয় িশ াথ েদর কাছ থেক আেবদন িনেয় ২১ ন ি তীয় পযায় 
এবং ২৫ ন তীয় পযােয়র ফল কাশ করা হেব। এবারও সবিন  ৫  এবং সেবা  ১০  কেলেজ আেবদন করেত পেরেছ 
িশ াথ রা। িশ াথ র মধা ও পছ েমর িভি েত এক  কেলেজ তার অব ান িনধারণ কের দয়া হে । 
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