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সেবা  ড িজিপএ-৫-এর পিরবেত িজিপএ-৪
পাস ন র ৩৩ থেক বািড়েয় ৪০
আ জািতক পযায় ও িব িবদ ালেয়র সে  সম য় করাই ল

িবভাষ বাৈড় ॥ সকল পাবিলক পরী ায় বড় ধরেনর পিরবতন আসেছ। িশ ার মান উ য়ন এবং আ জািতক পযায়
ও িবশ^িবদ ালেয়র িশ ার সে  সম য় করার লে  এই পিরবতন আনা হে । এেত পাবিলক পরী া েলার
ফলাফেল  সেবা  িডংেয় পিরবতন এবং  পাস ন র বাড়ােনা  হেব। এখনও িবষয়িট  চড়ূা  না  হেলও িশ া
বাড েলার এমন মতামেত ইিতবাচক সাড়া িদেয়েছ িশ া ম ণালয়। কমকতারা বলেছন, িশ ার মান উ য়ন এবং

পিৃথবীর উ ত সকল দশ ও িবশ^িবদ ালয় েলার সে  সম য় সাধন করেতই পরী া মূল ায়েন এ িট পিরবতেনর
কথা ভাবা হে । এেত সেবা  ড িজিপএ-৫ এর পিরবেত সেবা  ড িজিপএ-৪ করা হেব। যেুগর পর যুগ ধের
চলা পাস ন র ৩৩-এর পিরবেত পাস ন র ৪০ করার পে  িশ া শাসন।

আ ঃিশ া বাড সূে  জানা গেছ, আেগ যখােন একিট িবষেয় ৮০ থেক ১০০ ন েরর মেধ  পেল হেতা সেবা
ড-৫ সখােন এখন িট িবষয় িনেয় আেলাচনা চলেছ। যার একিট হে  ৯০ থেক ১০০ এবং অপরিট হে  ৯৫

থেক ১০০। কমকতারা বলেছন, নতুন য িুট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে  তার য কান একিট হেলও আেগর
মেতা লাখ লাখ সেবা  ার আর হেব না। কেম আসেব সেবা  ড পাওয়া িশ াথীর সংখ া।

িশ াম ী ডাঃ দীপু মিন বেলেছন, সারািবে  উ িশ ার ে  িসিজিপএ-৪ েল হেয় থােক। আমরাও সই সে
তাল িমিলেয় এসএসিস লেভল থেক িজিপএ-৫ েলর পিরবেত তা িসিজিপএ-৪ েল করার াব রেখিছ।
অ িদেক আ ঃিশ া বাড সম য় সাব কিমিটর ধান ও ঢাকা িশ া বােডর চয়ারম ান অধ াপক ম.ু িজয়াউল হক
বেলেছন, িবষয়িট এখনও চড়ূা  নয় তেব আমরা চাই এ পিরবতন হাক। িশ া ম ণালেয়র বঠেকও সকেল এ
পিরবতেনর পে  মত িদেয়েছন। আমরা এখন কেহা ােরর সে  বঠক করব। িবে র অ া  দেশর ফল
পযােলাচনা করব। কত ন র থেক কত ন র পেল িসিজিপএ-৪ হেব এবং সটা িকভােব েয়াগ হেব তা আেলাচনা
কের িঠক করা হেব। সবার স িত থাকেল চলিত বছেরর জএসিস থেকই আমরা িসিজিপএ-৪ এর মেধ  ফল

কাশ করেত চাই। কারণ আমােদর সেবা  ড িজিপএ-৫ অথচ আ জািতক পযায় ও দেশর িবশ^িবদ ালেয়ও এ
ড হে  িসিজিপএ-৪। এেত সম ায় পড়েত হয় িশ াথীেদর।

জানা  গেছ,  সকল পাবিলক পরী ার ফলাফেল ন র ড  পিরবতেনর উেদ াগিট  থমত িচ া  কেরেছ মলূত
িশ ােবাড। এ লে  সেবা  ড িজিপএ-৫ এর পিরবেত িসিজিপএ-৪ িনধারেণর জ  একিট খসড়া াব তির
কের আ ঃ িশ ােবাড সম য় কিমিট।

এ  কিমিটর  সভাপিত  ও  ঢাকা  িশ ােবােডর  চয়ারম ান  অধ াপক  মু.  িজয়াউল  হক  বেলন,  আমরা  িবিভ
কেহা ােরর সে  বঠক করব। িবে র অ া  দেশর ফল পযােলাচনা করব। িসিজিপএ-৪ এর মেধ  কীভােব

ফল দয়া যায় স িবষেয় একিট খসড়া িশ াম ীর কােছ উপ াপন করব। িতিন আরও বেলন, বতমােন পাবিলক
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পরী ায়  সেবা  ড  িনধারণ  হয়  িজিপএ-৫।  প ম  ণীর  সমাপনী,  জিুনয়র লু  সািটিফেকট  ( জএসিস),
সেক ডাির লু সািটিফেকট (এসএসিস) এবং হায়ার সেক ডাির লু সািটিফেকট (এইচএসিস) পরী ার ফল এই

ড অ যায়ী দয়া হয়। আমােদর াব যিদ পাস হয় িজিপএ-৫ এর পিরবেত সেবা  ড আ জািতক পযায় ও
দেশর িবশ^িবদ ালেয়র মেতা পাবিলক পরী ােতও হেব িসিজিপএ-৪।

ড পিরবতেনর কারণ ব াখ া কের বাড চয়ারম ান আরও বেলন, দেশ পাবিলক পরী ায় িজিপএ-৫ এর মেধ
ফল কাশ করা হয়। িক  পাবিলক িব িবদ ালয় েলােত িসিজিপএ-৪ এর মেধ  ফল কাশ করা হয়। আর িবে র
অ া  দেশ সব ধরেনর ফলই কাশ করা হয় িসিজিপএ-৪ এর মেধ । ফেল এসএসিস আর এইচএসিসর ফেলর
সে  উ তর িশ ার ফেলর সম য় করেত িগেয় সম ার সৃি  হে ।

এসএসিস ও এইচএসিসর ফেলর সে  উ তর িশ ার ফেলর সম য় করেত িগেয় দেশর চাকিরদাতারাও সম ায়
পেড়ন। িবেদেশ পড়ােলখা ও চাকিরর ে  পড়েত হয় আরও বড় সম ায়। কারণ িতিনয়তই বাংলােদশ থেক
িশ াথীরা িবেদেশ পড়েত যাে । তােদর এসএসিস ও এইচএসিস সািটিফেকেটর সমতা কের তারপর িবেদেশ
যেত হয়। এেত অেনেক িবেদশী িব িবদ ালেয় পড়েত িগেয় সম ায় পড়েত হয়। সম ািট দূর করা েয়াজন।

ঢাকা  িশ ােবােডর সিচব  অধ াপক  তপন মার সরকার জনক েক  জানান, িবষয়িট  এখনও চড়ূা  নয়; হেব,
আেলাচনা হে । আ ঃ িশ ােবাড একিট াব িদেয়েছ। িবষয়িট অত  ইিতবাচক একিট উেদ াগ। িবষয়িটর
ব াখ া কের বাড সিচব বেলন, ২০০১ সাল থেক পাবিলক পরী ায় ড প িত চাল ুহয়। সখােন ৮০ থেক ১০০
ন র া েদর  ড  পেয় ট-৫  ধের আমরা  ফল  কাশ  কের আসিছ।  এটাই  সেবা  ড। িক  এখন এটার
পিরবতেনর কথা হে । এে ে  িট িবষেয়র কথা ভাবা হে , যার একিট হে  ৯০ থেক ১০০ এবং অপরিট হে
৯৫ থেক ১০০।

আেগ ৮০ থেক ১০০ ন র পেল হেতা সেবা  ড ৫। ২০ ন েরর ব বধান িছল এখােন। ফেল সেবা  ড পত
লাখ লাখ িশ াথী। এখন যিদ ৯০ থেক ১০০ করা হয় সেবা  ড তাহেল কেম আসেব এমন ফল করা িশ াথীর
সংখ া।  আর ৯৫ থেক  ১০০  করা  হে  আরও বিশ  কমেব সেবা  ডধারীর  সংখ া।  অথাৎ একিট  হে
আ জািতক পযায় ও িবশ^িবদ ালেয়র ফেলর সে  সম য় অ  একিট ভােবর জায়গা হে  পাবিলক পরী ায়
সেবা  ডধারী লাখ লাখ িশ াথীর সংখ া কেম যাওয়া।

এক ে র জবােব সিচব আরও বেলন, এখন িবেদেশ পড়ােলখা ও চাকিরর ে  পড়েত হয় সম ায়। বাংলােদশ
থেক িশ াথীরা িবেদেশ পড়েত গেল সম াটা হয় আেগ তােদর এসএসিস ও এইচএসিস সািটিফেকেটর সমতা

িবধান  করেত  হয়।  তারপর  িবেদেশ  যেত  হয়।  িবেদশী  িব িবদ ালেয়  পড়েত  িগেয়  সম ায়  পড়েত  হয়।
আ জািতকভােবও দেশর ফলাফেলর সমতা থাকেছ না। তাই এটার পিরবতনটা ইিতবাচক।

এিদেক পাবিলক পরী ায় পূণমান ১০০’র িবপরীেত পাস ন র ৪০ িনধারণ করার িচ াভাবনা চলেছ। যেুগর পর যগু
ধের চলা পাস ন র ৩৩-এর পিরবেত পাস ন র ৪০ করার পে  িশ া শাসেনর অেনেকই। বাড চয়ারম ানরা
বলেছন, িডংেয় পিরবতন আনার পে  সকেল একমত হেলও পাস ন র পিরবতেন সকেল একমত নন। িশ া
ম ণালেয়রও এ িবষয়িটেত এখনও ইিতবাচক সাড়া পাওয়া যায়িন। তেব এ াব িনেয়ও চলেছ আেলাচনা। দেশর
১১িট িশ ােবাড চয়ারম ানরা এ িবষেয় কাজ করেছন। আগামী ২৬ জুন িশ ােবােডর প  থেক এ িবষেয় িশ া
ম ণালেয় িতেবদন পশ করার কথা।

িডং বদলাে  ॥ সকল পাবিলক পরী ায় ফল মূল ায়েন পিরবতন » ... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/428899/

2 of 3 6/19/2019 10:33 AM



স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

িডং বদলাে  ॥ সকল পাবিলক পরী ায় ফল মূল ায়েন পিরবতন » ... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/428899/

3 of 3 6/19/2019 10:33 AM


