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খাতা ায়েন অবেহলা: েস যাে ন এক হাজার পরী ক 

২৭৩৯ জেনর ফল পিরবতন ন ন কের িজিপএ-৫ ৩০৯ জেনর অ তকায ৬১৩ জন তকায 

স  কািশত এইচএসিস ও সমমান পরী ার ফলাফেল স  না হেয় খাতা চ ােল  কের ২ হাজার ৭৩৯ জন পরী াথ র ফলাফল 
পিরবতন হেয়েছ। তার মে  ফল করা শতািধক িশ াথ  সেবা  ড িজিপএ-৫ পেয় চমক তির কেরেছন।  তাই নয়, ন ন 
কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ৩০৯ জন। ফল থেক পাস কেরেছন ৬১৩ জন। িত বছেরর মেতা এবারও এত িব লসং ক পরী াথ র 
ফলাফল পিরবতেনর পছেন পরী কেদর গািফলিত রেয়েছ বেল ীকার কেরেছন বাড কমকতারা। তা খিতেয় দখার পাশাপািশ 
গত িতন বছর ধারাবািহক গািফলিতর কারেণ ১ হাজার পরী কেক শাি র আওতায় আনা হে । সংি  িশ ােবাড ে  এ ত  
জানা গেছ।  
 
একািধক বাড ে  জানা গেছ, খাতা ায়েন ধারাবািহক গািফলিত কেরেছন এরকম ১ হাজার ২৬ জন পরী কেক তারা িচি ত 
কেরেছন। বােডর আইন অ যায়ী তােদর িব ে  িবিভ  ধরেনর শাি লক ব া নয়া হেব। এর আেগ বাড েলা অিভ  
বিশরভাগ পরী কেক কােলা তািলকা  কের। এর ফেল ওই পরী ক সারা জীবেনর জ  কােনা বােডর পরী ক হেত পারেবন 

না। তেব যসব পরী ক খাতা ায়েন কেল াির বা াইেম  হন, তােদর বতন-ভাতা ব  এবং চাকির ্যিতর নিজর আেছ।  
 
এ াপাের আ ঃেবােডর পরী া িনয় ক এবং ঢাকা িশ ােবােডর পরী া িনয় ক েফসর আ ল বাশার যায়যায়িদনেক বেলন, 
িচি ত পরী কেদর িবিভ  ধরেনর শাি  দয়া হেব। অপরােধর মা া অ যায়ী এ ব া তারা িনেয় থােকন। সাধারণত অিভ  
বিশরভাগ পরী কেক কােলা তািলকা  করা হয়। অপরােধর মা া বিশ হেল তােদর বতন-ভাতা ব  করার জ  ম ণালয়েক 

তারা পািরশ কেরন।  
 
এ অব ায় পাবিলক পরী ায় খাতা ায়েন পরী কেদর সময় বাড়ােনার পাশাপািশ সেবা  একশ' খাতা দয়ার দািব জািনেয়েছন 
অিভভাবকরা। একই সে  খাতা নঃিনরী েণ  যাগফল দখার পাশাপািশ ফর খাতা ায়েনর দািব িছল তােদর। িক  এ 
দািব নাকচ কের িশ াম ী ডা. দী  মিন বেলন, এটা করার কােনা েযাগ নই। খাতা নঃিনরী েণর প িত পিরবতন করেত 
গেল আইন পিরবতন করেত হেব। এেত পরী া প িতেত িব লা দখা িদেত পাের। তাই তারা খাতা ায়েন  

 
পরী কেদর আরও য শীল হওয়ার পাশাপািশ প িতেত িক  পিরবতন আনার ব া করেছন।  
 
সংি রা বেলন, পরী কেদর উদাসীনতায় পাবিলক পরী ায় অসং  িশ াথ  কাি ত ফলাফল পাে ন না। বি ত হেয়েছন 
সেবা  ড িজিপএ-৫ থেক। ফল কােশর পর এসব িশ াথ  চ ােল  করেলও ায় িতন হাজােরর বিশ পরী াথ র ফল পিরবতন 
হেয়েছ। উ রপ  ন ন কের ায়ন করেল এ সং া আরও বিশ হেব বেল সংি রা মেন কেরন। তেব িত বছরই এ ঘটনা 
ঘটেলও দায়ী িশ করা ধরা- ছ য়ার বাইের থেক যাে ন। ত সমেয় ফল কাশ করেত িগেয় পরী কেদর ত সমেয় খাতা 

ায়ন করার একটা চাপ থােক। ল েলা এ চােপর কারেণ বিশ হয় বেল মেন করেছন বাড সংি রা। তেব এ ল েলা যারা সব 
সময় কের থােকন এরকম ায় ১ হাজার পরী কেক িচি ত কের তােদর শাি র আওতায় আনার উে াগ িনেয়েছ ১০  িশ ােবাড। 
গত িতন বছর জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরী ায় যারা খাতা ায়েন ধারাবািহক অেবহলা কেরেছন তােদর িচি ত কের 
এ ব া নয়া হে । 
 
জানা গেছ, গত ১৭ লাই কাশ হয় এইচএসিস ও সমমােনর পরী ার ফলাফল। তােত পােসর হার িছল ৭৩ দশিমক ৯৩ শতাংশ, 
িজিপএ-৫ পায় ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। ফল কােশর পরিদন থেকই ফলাফেল আপি  থাকেল খাতা নঃিনরী েণর জ  অনলাইেন 
আেবদেনর েযাগ পান িশ াথ রা। নঃিনরী ণ শেষ গত বার আলাদাভােব িশ া বাড েলা তােদর ওেয়বসাইেট ফল কাশ 
কেরেছ। যখােন ফলাফেলর াপক পিরবতেনর িচ ই ধরা পেড়েছ। ফলাফেল িবশাল এই সং া পিরবতেনর পছেন সংি  



কমকতারা বলেছন, ত সমেয়র মে  খাতা ায়ন করেত িগেয় এ ল েলা হে । ল েলা যাচাই-বাছাই কের দখা গেছ, 
পরী করা খাতা ায়েনর পর খাতায় ন েরর যাগফেল ল, িক  উ েরর ন র যাগ করা হয়িন এবং ওএমআর ফরেম  ভরাট 
করেত িগেয় বিশ ল করেছন। পরী করা জানান, এসব েলর অ তম কারণ পরী া শেষ ৬০ িদেনর মে  ফল কাশ।  
 
বােডর কমকতারা জানান, নঃিনরী েণর আেবদন হওয়া উ রপে র চার  িদক দখা হয়। এ েলা হেলা, উ রপে র সব ে র 

স কভােব ন র দয়া হেয়েছ িকনা, া  ন র গণনা ক রেয়েছ িকনা, া  ন র ওএমআর িশেট উঠােনা হেয়েছ িকনা এবং া  
ন র অ যায়ী ওএমআর িশেটর  ভরাট করা হেয়েছ িকনা। এসব পরী া কেরই নঃিনরী ার ফল দয়া হয়।  
 
কান বােড কত ফল পিরবতন 

 
বাড েলা ে  জানা গেছ, ফল পিরবতেন এবারও শীষ ান ধের রেখেছ ঢাকা িশ ােবাড। এ বােড নঃিনরী েণর আেবদন 

কেরিছেলন ৫২ হাজার ৯৮৪ জন পরী াথ । এর মে  ড পিরবতন হেয়েছ ১৫৮৬ জেনর। ফল থেক পাস কেরেছন ২৮৯ জন। 
ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ১৪৫ জন পরী াথ । চ াম িশ া বােড ফল পিরবতন হেয়েছ ৩৬৫ পরী াথ র। ন ন কের 
িজিপএ-৫ পেয়েছন ২৪ জন। ড পিরবতন হেয়েছ ২৯৭ জেনর। ফল থেক পাস কেরেছন ৪৭ পরী াথ । রাজশাহী িশ া বােড 
মাট ৩৬৫ জন পরী াথ র ফল পিরবতন হেয়েছ। এর মে  ৬৬ জন ফল থেক পাস কেরেছন। ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ৪৪ 

পরী াথ ।  িসেলট বােড মাট ৫৩ জেনর ফল পিরবতন হেয়েছ। এর মে  ১৬ জন ফল থেক পাস কেরেছন। ন ন কের িজিপএ-
৫ পেয়েছন ৬ জন িশ াথ । বিরশাল বােড মাট ৩৯০ জেনর ফল পিরবতন হেয়েছ। এর মে  ৮ জন ফল থেক পাস কেরেছন। 
ন ন িজিপএ-৫ পেয়েছন ৪ জন। িদনাজ র িশ ােবােড মাট ১৬৫ জেনর ফল পিরবতন হেয়েছ। এর মে  ২৯ জন ফল থেক 
পাস কেরেছন। ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ৬ জন িশ াথ । িমল া িশ া বােড ২৩১ জন পরী াথ র ফল পিরবতন হেয়েছ। 
তার মে  ন ন িজিপএ-৫ পেয়েছন ১৬ জন, ফল থেক পাস কেরেছন ৬২ জন। যেশার িশ ােবােড মাট ২১৬ জন পরী াথ র 
ফল পিরবতন হেয়েছ, তার মে  ফল থেক পাস কেরেছন ৩০ জন, ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ২৬ জন পরী াথ । কািরগির 
িশ ােবােড মাট ২০৬ জন িশ াথ র ফল পিরবতন হেয়েছ, তার মে  ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ২৯ জন, ফল থেক পাস 
কেরেছন ৫১ জন। মা াসা িশ া বােডর আিলম পরী ায় মাট ৬৩ জন পরী াথ র ফল পিরবতন হেয়েছ। তার মে  ১৫ পরী াথ  
ফল থেক পাস কেরেছন। ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছন ৯ জন।  

 
ন ন কের কাথাও আেবদন করেত হেব না 
 
যােদর ফলাফল পিরবতন হেয়েছ তােদর ন ন কের িব িব ালয়সহ অ া  যসব িত ােনর ভিতর জ  আেবদন কেরেছন 
সখােন ন ন কের আেবদন করেত হেব না বেল জািনেয়েছন বাড কমকতারা। আ ঃিশ া বােডর পরী া িনয় ক ও ঢাকা 

িশ ােবােডর পরী া িনয় ক আ ল বাশার যায়যায়িদনেক বেলন, যােদর ফলাফল পিরবতন হেয়েছ তােদর পিরবিতত ফল সাভাের 
ইেতামে  সংেযাজন হেয়েছ। িব িব ালয় েলা যখন তােদর মাকিশট বােডর ওেয়বসাইট থেক যাচাই-বাছাই করেত যােবন তখন 
পিরবিতত ফল অেটােম ক ফেল যােবন। তেব যারা ােরর কারেণ কােনা িব িব ালেয়র ভিতর আেবদন করেত পােরনিন ফল 
পিরবতেনর ফেল এখন পারেবন তারাই কবল ন ন কের আেবদন করেত পােরন।  
 
অিভভাবকরা জানান, পরী েকর অবেহলার কারেণ িশ াথ রা ফল িবপযেয়র িশকার হওয়া ন ন নয়। এেত অেনক িশ াথ  
মানিসকভােব ভেঙ পড়ার পাশাপািশ অেনেকই, কাি ত উ  িশ া িত ােন আেবদন পয  করেত পােরনিন। এ কারেণ 
আ হত ার মেতা ঘটনাও ঘেটেছ। িক  যােদর কারেণ এই িবপযয়, সই সব অিভ  িশ কেদর সামিয়ক বতন িগত করা ছাড়া 
তমন কােনা ব াই নয়া হয়িন। এেত অ  পরী রাও সতক হে ন না। ফেল িত বছর নঃিনরী ায় ফল পিরবতেনর রকড 

গড়েছ। িত  হে ন িশ াথ রা। একাদশ িণেত িজিপএ'র িভি েত ভিত করায় ফল পিরবতন হওয়া িশ াথ রা পছে র 
কেলেজ ভিত হেত পােরনিন। 
 


