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শিক্ষার মান শিশিশিএ ও িাি নম্বর শিতর্ক 

মাছুম শিল্লাহ 

শিক্ষার িাশি কর্ মাননান্নয়নন িািশলর্ িরীক্ষার র্নয়র্টি শিষনয় িশরিতকন আনা হনে। িরীক্ষার ফনলর মানদণ্ড শিশিএ ৫ থেনর্ ৪-এ 

নাশমনয় আনা হনে। িািশলর্ িরীক্ষার শিশিন্ন শিষয় িশরিতকননর িন্য এরই মনে প্রস্তাি ততশর র্নরনে আন্ত শিক্ষা থিার্ ক িাির্শমটি। 

থিএিশি, এিএিশি এিং এইচএিশি ও িমমাননর িািশলর্ িরীক্ষাগুনলার ফলাফনল শিদ্যমান থের্ িনয়ন্ট অ্যািানরনির (শিশিএ) 

িশরিনতক শর্উমুনলটিি থের্ িনয়ন্ট অ্যািানরি (শিশিশিএ) িদ্ধশত চালুর শচন্তািািনা র্রা হনে। শিক্ষা থিার্ কগুনলার এই শচন্তার িনে 

মন্ত্রণালয়ও নীশতগতিানি এর্মত। তনি এখননা নম্বর ি্টনন অ্ে কা  র্ত নম্বনরর মনে শিশিশিএ র্ত হনি, তা ঠির্ র্রা হয়শন। 

শিশিশিএনত ফনলর িনি কাচ্চ সূচর্ ৪, যা থদনির শিশ্বশিদ্যালয়গুনলানত চালু আনে। আর শিশিএনত ফনলর িনি কাচ্চ সূচর্ ৫, যা 

িািশলর্ িরীক্ষায় চালু আনে। শর্ছু িরীক্ষায় থের্ ৫ আিার শর্ছু িরীক্ষায় থের্ ৪। এর ফনল উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠানন িশতক, ফল ততশর ও 

চার্শরনত িমস্যার সৃশি হনে। থিশদর্ থেনর্ শিদ্ধান্তটিনর্ থযৌশির্ িলা যায়। শর্ন্তু শিক্ষার মাননর থয অ্িনশত হনয়নে, থিটি থেনর্ 

উদ্ধানরর িে র্ী? ১২ জুন শিক্ষামন্ত্রীর িনে থিার্ ক থচয়ারম্যাননদর িিায় নীশতগতিানি এই শিদ্ধান্ত হয় থয শিশ্বশিদ্যালয় ও শিনদনির 

িনে িামঞ্জস্য আনার িন্য িািশলর্ িরীক্ষার ফল শিশিএ ৫-এর িশরিনতক শিশিশিএ ৪ শননয় আিা হনি। র্ো হশেল থয আগামী 

থিএিশি িরীক্ষা থেনর্ই এটি হনি; শর্ন্তু িমািনী ও থিএিশি িরীক্ষা অ্নুশষ্ঠত হয় প্রােশমর্ ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালনয়র অ্ধীনন। তাই 

থিার্ ক থি ্ািানর শিদ্ধান্ত শননত িানর না। তনি এিাতীয় িশরিতকন আনা হনল িামঞ্জস্য রাখার িন্য তা িািশলর্ িরীক্ষার িি স্তনর 

এর্ই রর্ম হওয়া উশচত। 

শিশিএ ৫-এর িশরিনতক শিশিশিএ ৪-এর মােনম ফল প্রর্ানির ্ািানর শিশিন্ন থের্নহাল্ডারনর্ শননয় তিঠর্ র্রা হনি িনল ঢার্া 

থিানর্ কর থচয়ারম্যান িাশননয়নেন। শিশিশিএ ৪-এর মােনম শর্িানি ফল প্রর্াি র্রা যায় থি ্ািানর খিড়া উিস্থািননর িন্য এর্ 

মানির মনে তা প্রস্তুত র্রা হনি। িতকমানন িািশলর্ শিশ্বশিদ্যালয়গুনলানত শিশিশিএ ৪-এর মােনম ফল প্রর্াি র্রা হয়। এ র্ারনণ 

এিএিশি ও এইচএিশির ফনলর িনে উচ্চতর শিক্ষার ফনলর িমন্বয় র্রনত শগনয় থদনির চার্শরদাতারা িমস্যায় িনড়ন। আর 

শিনদনি িড়ানলখা ও চার্শরর থক্ষনে িড়নত হয় আনরা িড় িমস্যায়। র্ারণ প্রশতশনয়তই িাংলানদি থেনর্ শিক্ষােীরা শিনদনি িড়নত 

যানে। তানদর এিএিশি ও এইচএিশি ফলাফনলর িমতা র্নর তারির শিনদনি থযনত হয়। এনত শিনদশি শিশ্বশিদ্যালনয় িড়নত 

অ্ননর্নর্ িমস্যার িমু্মখীন হনত হয়। িাংলানদনি ২০০১ িাল থেনর্ থের্ িদ্ধশত চালু হয়, থিখানন ৮০ থেনর্ ১০০ নম্বর প্রাপ্তনদর 

থের্ িনয়ন্ট ৫, থলটার থের্ ‘এ’ প্লাি। এটিই িনি কাচ্চ থের্। এরির ৭০ থেনর্ ৭৯ নম্বর প্রাপ্তনদর থের্ িনয়ন্ট ৪, থলটার থের্ ‘এ’। ৬০ 

থেনর্ ৬৯ নম্বর প্রাপ্তনদর থের্ িনয়ন্ট ৩.৫, থলটার থের্ ‘এ’ মাইনাি। ৫০ থেনর্ ৫৯ প্রাপ্তনদর থের্ িনয়ন্ট ৩, থলটার থের্ ‘শি’। ৪০ 

থেনর্ ৪৯ নম্বর প্রাপ্তনদর থের্ িনয়ন্ট ২, থলটার থের্ ‘শি’। ৩৩ থেনর্ ৩৯ নম্বর প্রাপ্তনদর থের্ িনয়ন্ট ১, থলটার থের্ ‘শর্’। আর শূন্য 

থেনর্ ৩২ িাওয়ানদর থের্ িনয়ন্ট শিনরা, থলটার থের্ ‘এফ’। শিশিএ ১ অ্িকন র্রনলই তানর্ উত্তীণ ক ধরা হয়। থর্াননা শিষনয় ‘এফ’ 

থের্ না থিনল চতুে ক শিষয় িানদ িি শিষনয়র প্রাপ্ত থের্ িনয়ন্টনর্ গড় র্নর এর্িন শিক্ষােীর থলটার থের্ শনণ কয় র্রা হয়। এখানন 

এর্টি থটর্শনর্যাল শিষয় আনে। আর থিটি হনে থিশমোর িদ্ধশত, না হনল এর্টিমাে িরীক্ষার মােনম ফলাফল থদওয়া হনল 

শর্উমুনলটিি শিশিএনত ফল প্রর্াি র্রা র্তটা ঠির্ হনি, তা থিনি থদখনত হনি। শিশ্বশিদ্যালনয় প্রশতিেনরর শিশিএ থেনর্ 

শিশিশিএ শহিাি র্রা হনয় োনর্। এখানন থিটি শর্িানি র্রা হনি প্রশ্ন থেনর্ যানে। মাশির্, তেমাশির্, ষাণ্মাশনর্, িাশষ কর্ িরীক্ষার 

শিশত্তনত না র্রনল ‘শর্উমুনলটিি’ শর্িানি হনি তার ্াখ্যা শর্ন্তু থদওয়া হয়শন। িংশিি ্শিনদর থিটি থিনি থদখনত হনি। 

িতকমানন িাংলানদনির িািশলর্ শিশ্বশিদ্যালয়গুনলানত গনড় িি শিষনয় ৮০-এর ওির নম্বর থিনল শিশিশিএ ৪ এিং থলটার থের্ ‘এ’ 

প্লাি ধরা হয়। তারির ৭৫ থেনর্ ৮০-এর মনে নম্বর থিনল শিশিশিএ ৩.৭৫ এিং থলটার থের্ ‘এ’, ৭০ থেনর্ ৭৫-এর মনে থিনল 

থের্ িনয়ন্ট ৩.৫০ এিং থলটার থের্ ‘এ’ মাইনাি ধরা হয়। ৬৫ থেনর্ ৭০-এর মনে থিনল থের্ িনয়ন্ট ৩.২৫ এিং থলটার থের্ ‘শি’ 

প্লাি ধরা হয়। ৬০ থেনর্ ৬৫-এর মনে থিনল থের্ িনয়ন্ট ৩, থলটার থের্ ‘শি’। ৫৫ থেনর্ ৬০-এর মনে থিনল থের্ িনয়ন্ট ২.৭৫, 

থলটার থের্ ‘শি’ মাইনাি। ৫০ থেনর্ ৫৫-এর মনে থিনল থের্ িনয়ন্ট ২.৫০, থলটার থের্ ‘শি’ প্লাি, ৪৫ থেনর্ ৫০-এর মনে থিনল 

২.২৫, থলটার থের্ ‘শি’, ৪০ থেনর্ ৪৫-এর মনে নম্বর থিনল িনয়ন্ট ২, থলটার থের্ ‘শর্’, ৪০-এর র্ম নম্বর থিনল থফল ও থলটার 



থের্ ‘এফ’ ধরা হয়। এনত থর্াননা িনয়ন্ট থনই। শিক্ষার মাননান্নয়ননর লনক্ষয অ্তীনত অ্ননর্ শর্ছুই র্রা হনয়নে। িরীক্ষা িা শিক্ষােীর 

মূল্যায়ন িদ্ধশতনতও অ্ননর্ িশরিতকন আনা হনয়নে। িনাতন িদ্ধশতর িশরিনতক সৃিনিীল িদ্ধশত চালু র্রা হনয়নে। শর্শিিননর 

িশরিনতক শিশিএ ৫ র্রা হনয়নে। এখন থিানা যানে শিশিএর িশরিনতক শিশিশিএ র্রা হনি। শিক্ষািংশিি থর্উ থর্উ শিষয়টিনর্ 

িাধুিাদ িাশননয়নেন এ িন্য থয উন্নত থদিগুনলার িনে আমানদর মূল্যায়ন িদ্ধশতনত শর্ছুটা হনলও িামঞ্জস্য োর্নি। যা-ই র্রা 

থহার্ না থর্ন, থিনিশচনন্ত র্রনত হনি। তাড়াহুড়া র্নর শর্ছু র্রনল শহনত অ্ননর্ িময় শিিরীত হয়। 

মূল্যায়ননর থক্ষনে আনরর্টি িশরিতকন শননয় আিা হনে। থিটি হনে প্রচশলত িাি নম্বর ৩৩-এর িশরিনতক ৪০ র্রা। থদনি শিক্ষার 

প্রিানরর িািািাশি শিক্ষার মান িাড়াননার থয তাশগদ রনয়নে, তা অ্িশ্যই থযৌশির্। মানিম্পন্ন শিক্ষা শনশিত র্রার লনক্ষয নানা 

রর্নমর র্ায কক্রমও অ্্াহত রনয়নে। শিশ্বায়ননর এই যুনগ শিক্ষায় আন্তিকাশতর্ মানদনণ্ডর িনে িমতা শনশিত র্রার শিষনয়ও 

মননানযাগী হওয়ার আিশ্যর্তা অ্স্বীর্ার র্রা যানি না। থিই থপ্রক্ষািনটই িািশলর্ িরীক্ষার িাি নম্বর শনধ কারনণর তাশগদ অ্নুভূত 

হয়। িািশলর্ িরীক্ষায় পূণ কমান ১০০-এর শিিরীনত িাি নম্বর ৩৩, যা িহু িের ধনর প্রচশলত আনে; শর্ন্তু এর্শিংি িতাব্দীনত 

দাঁশড়নয় আন্তিকাশতর্ িশরমণ্ডনল প্রশতনযাশগতায় টির্নত হনল এই মান েহণনযাগ্য িয কানয় শননয় থযনত হনি। তাই এই শিদ্ধান্তও 

থযৌশির্। তনি ৩৩ যানত ৪০ না হয়, থিশদনর্ শিনিষ দৃশি শদনত হনি। 

দীর্ কশদন ধনর িািশলর্ িরীক্ষা হওয়ায় শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনলানর্ ক্লািিহ অ্ন্যান্য শিক্ষা র্ায কক্রম িশরচালনায় িমস্যার িমু্মখীন হনত 

হয়। র্ারণ অ্ননর্ প্রশতষ্ঠাননই িরীক্ষার থর্ন্দ্র োনর্। থেশণ র্ায কক্রম োড়াও এর্ানর্শমর্ অ্ননর্ র্াি ্াহত হয়। তাই িরীক্ষার 

িময় র্শমনয় আনার শচন্তািািনা হনে। ২০১৪ িাল থেনর্ই নাশর্ িরীক্ষার িময় র্শমনয় আনার র্ো িািা হনে। িানির্ শিক্ষামন্ত্রী 

২০১৪ িানলই িনলশেনলন, িশিষ্যনত িািশলর্ িরীক্ষার িময়সূশচনত িরর্াশর ছুটির শদন োড়া থর্াননা শিরশত রাখা হনি না। প্রশ্নিে 

ফাঁি শননয় গঠিত এর্টি তদন্ত র্শমটিও শিদ্যমান দীর্ ক িময়্ািী িময়সূশচর শনয়ম পুনশন কধ কারণ র্নর িম্ভি হনল এর্ শদনন দুই িরীক্ষা 

(ির্াল-শিনর্ল) িা প্রশতশদন এর্টি র্নর শিরশতহীনিানি িরীক্ষা থনওয়ার সুিাশরি র্নরশেল। তখন এ শননয় শিক্ষােী, অ্শিিাির্ ও 

শিক্ষর্নদর মনে শিরূি প্রশতশক্রয়ার সৃশি হনল তা আর এনগায়শন। িরীক্ষার িময় র্শমনয় আনার ্ািারটিনর্ থর্উ থর্উ স্বাগত 

িাশননয়নে। শিনিষ র্নর, অ্ননর্ প্রশতষ্ঠানপ্রধান িনলনেন থয দীর্ কশদন ধনর িরীক্ষা চলনত োর্নল থেশণ র্ায কক্রম চাশলনয় থনওয়া 

র্ঠিন হনয় িনড়। র্ারণ অ্ননর্ শিক্ষর্নর্ িরীক্ষার শর্উটি র্রনত হয়। নতুন িশরর্ল্পনা অ্নুযায়ী জুশনয়র স্কুল িাটি কশফনর্ট ও 

িমমাননর িরীক্ষা ১০ শদননর মনে থনওয়া হনি, িতকমানন যা ১৫ শদনন হয়। মােশমর্ স্কুল িাটি কশফনর্ট ও িমমাননর িরীক্ষা হনি ২০ 

থেনর্ ২২ শদননর মনে, এখন হয় তা এর্ মাি ধনর। উচ্চ মােশমর্ িরীক্ষা হনি এর্ মানির মনে, যা িতকমানন হয় এর্ মাি ২০ শদন 

থেনর্ এর্ মাি ২১ শদন ধনর। ২ ননিম্বর থেনর্ শুরু হওয়া থিএিশি িরীক্ষা থেনর্ই নতুন িময়সূশচ র্ায কর্র হনত যানে। তনি 

শিক্ষােীর ওির মানশির্ চানির ্ািারটি শিনিচনায় শননত হনি। 

আগামী শিক্ষািষ ক থেনর্ শিনলিানিও িশরিতকন আিনে। িািশলর্ িরীক্ষায় শিক্ষােীনদর িি শিষনয় িরীক্ষা শদনত হনি না। ক্লাি 

িারফরম্যান্সিহ শিশিন্ন শদনর্র িাশষ কর্ মূল্যায়ন র্নর শর্ছু শিষনয় নম্বর থদওয়া হনি িনল িাশননয়নেন ঢার্া শিক্ষা থিানর্ কর 

থচয়ারম্যান। থদনির শিদ্যমান িাস্তিতায় থদখা যায়, অ্ননর্ অ্শিিাির্ শিশিএ ৫-এর িন্য ্াকুল োনর্ন। অ্ননর্ থক্ষনে থদখা থগনে, 

শিশিএ ৫ প্রাপ্তনদর মনে অ্নননর্ই িরিতী ধানি িশতক িরীক্ষায় আিানুরূি ফল র্রনত িানর না। আন্তিকাশতর্ মানদনণ্ডর িনে িমতা 

থরনখ িরীক্ষা িদ্ধশত এিং ফলাফনলর ্ািানর থযমন শিদ্ধানন্ত উিনীত হওয়া দরর্ার, থতমশন মানিম্পন্ন শিক্ষা শনশিতর্রনণর লনক্ষয 

অ্শধর্তর মননানযাগ িরুশর। িাি নম্বর িাশড়নয় শদনলই থয শুধু শিক্ষার মান শনশিতর্রনণর থক্ষনে িড় ধাি অ্শতক্রম র্রা যানি, তা 

র্তটা থযৌশির্—এ শননয়ও প্রশ্ন ওঠা স্বািাশির্। অ্ননর্ শিক্ষর্ সৃিনিীল প্রশ্নই বুঝনত িারনেন না। সৃিনিীনলর ওির 

শিপুলিংখ্যর্ শিক্ষর্নর্ িাঠদান, প্রশ্নিে ততশর, উত্তরিে মূল্যায়নিহ নানা শিষনয় প্রশিক্ষণ থদওয়া হনলও চাশহদার িনে এ থক্ষনে 

থিাগাননর অ্িংগশত রনয়নে। যশদও শিক্ষর্নদর এ শিষনয় িড়ানিানা র্রা, শননিনদর আেনহ নতুন িদ্ধশতর িনে িশরশচত হওয়া 

এিং দক্ষতা অ্িকন র্রার র্ো; শর্ন্তু থিটি আমানদর থদনি হনয় ওনঠ না। এই িাস্তিতায় নতুন শর্ছু র্রার আনগ পূণ কাে প্রস্তুশত, 

শিক্ষর্নদর শিষয়টি িানলািানি অ্িশহত র্রাননা, তাঁনদর িড়ানিানা ও অ্যািাইননমনন্টর মােনম শিষয়টির িনে িশরশচত র্রাননা 

র্তটা এনগাননা যানি থি অ্নুযায়ী ্িস্থা েহণ র্রা প্রনয়ািন। অ্নননর্ই অ্শিমত ্ি র্নরনেন এই িনল থয িাতীয় িয কানয় র্শমিন 

গঠন র্নর শিক্ষানক্ষনের দুি কলতাগুনলানর্ শচশিত র্রনত হনি। তারির র্শমিননর সুিাশরি অ্নুযায়ী এিি শিষনয় িশরিতকন শননয় 

আিনত হনি, তা না হনল পুনরা শিষয়টিই আিার এমশিশর্উ এিং তোর্শেত সৃিনিীল প্রনশ্নর মনতা মুখ থুিনড় িড়নত িানর। 
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