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সেবা  ড িজিপএ-৫ এর পিরবেত িজিপএ-৪ ॥ ’২১ সােল এসএসিস এইচএসিসেতও

াফ িরেপাটার ॥ চলিত বছেরর জুিনয়র লু  সািটিফেকট ( জএসিস) ও জুিনয়র দািখল সািটিফেকট ( জিডিস)
পরী ার ফেল িডংেয়র কান পিরবতন আসেছ না। আগামী বছেরর জএসিস ও জিডিস পরী া থেকই সেবা

ড িজিপএ-৫ এর পিরবেত হেব িজিপএ-৪। এরপের ২০২১ সােলর এসএসিস, এইচএসিসেত এই প িত 
হেব।  একইসে  সকল  িব িবদ ালেয়  পরী ার  ফেলও  িজিপএ-৪  বতেনর  পিরক না  হেয়েছ।  আগামী
কেয়কমােসর মেধ  িবেশষ েদর মতামত িনেয় িবষয়িট চড়ূা  করা হেব।

িশ া ম ণালয় বলেছ,  বিহিবে র িশ া  ব ব ায় িজিপএ-৫  না  থাকায় এবং  দেশর বশ  িকছু  িব িবদ ালেয়
িজিপএ-৪-এ ফল কাশ হওয়ায় িবেদেশ পড়ােশানা এবং চাকিরর বাজাের উ তু সম া িনরসেনই মলূত ড
পেয় ট  কমােনার  কাজ  চলেছ। রিববার  রাজধানীেত  আ জািতক  মাতৃভাষা  ইনি িটউট  িমলনায়তেন  ‘পাবিলক
পরী ার ফলাফল িজিপএ-৫ ( ড পেয় ট এভােরজ-৫) এর পিরবেত িজিপএ-৪ বতেনর লে  অংশীজনেদর
আেয়ািজত এক কমশালা শেষ িশ াম ী ডাঃ দীপ ুমিন বেলেছন, বতমােন িজিপএ-৫ িনেয় অিভভাবকেদর মেধ

একধরেনর অ  িতেযািগতা কাজ করেছ। এিটেক রাধ করেত হেব। এছাড়া িজিপএ-৫ ধের ফল কাশ করায়
িবেদেশ চাকিরর বাজােরও িকছু সম া দখা িদেয়েছ। এ অব ায় ম ী িজিপএ-৫ এর পিরবেত িজিপএ-৪ বতন
করেল িক িক িবধা এবং অ িবধা দখা িদেত পাের তা িবেশষ েদর কােছ জানেত চান।

কমশালার েতই যু রা , যু রাজ , দি ণ কািরয়া অে িলয়ার পরী ার ফেলর িজিপএ পেয় ট িনেয় আেলাচনা
করা হয়। বলা হয়, ধু অে িলয়ায় ফলাফেলর ে  িজিপএ-৭ রেয়েছ। বািক দশ েলােত িজিপএ-৪ এ ফল

কাশ করা হয়। বাংলােদেশ িজিপএ-৫ এ ফল কাশ হেলও এিটেক ৪-এ নািমেয় আনার লে  কাজ  হেয়েছ।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র ােয়ািগক পিরসংখ ান ও িশ ণ ইনি িটউেটর অধ াপক ড. সয়দ শাহাদাত হাসাইন
বেলন, বতমােন িকছু িবশ^িবদ ালয় িজিপএ-৪ এ ফল কাশ কের। সব িবশ^িবদ ালয় কের না। িবশ^িবদ ালেয়
যেহতু নই সেহতু ধুমা  াদশ ণী পয  িজিপএ-৪ এ ফল কাশ করা হেব িক না তা ভেব দখা দরকার।

এছাড়া ধু িজিপএ পেয় ট পিরবতন করেলই হেব না, একইসে  উ রপ  মূল ায়নও মানস ত করেত হেব।

তার ব েব র ি েত িশ াম ী ডাঃ দীপু মিন বেলন, পিরবতন করেল পেুরা িসে েমর পিরবতন করা দরকার।
আজ িজিপএ-৫ এর পিরবতন, কাল আরও একিট পিরবতন। এ রকমিট হওয়া উিচত নয়। পুেরা িসে েমর পিরবতন
করা উিচত এবং পিরবতন কের যা করা হেব সিট যন অব ই মানস ত হয় তা খয়াল রাখেত হেব।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর িসিনয়র সিচব মাঃ সাহরাব হাসাইন বেলন, আমরা আরও
মতামত িনেয় েয়াজেন আগামী বছেরর সামিয়ক পরী ায় িজিপএ-৪ ধের ফল কাশ কের দখেত পাির। এ সময়ই
উ রপ  মলূ ায়েনর িবষয়িটও সামেন আসেব। িশ াম ী ডাঃ দীপু মিন বেলন, ২০২০ সােলর জএসিস পরী ার
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ফল িজিপএ -৫ এর পিরবেত ৪ করার লে  কাজ  করা যেত পাের।

িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর আেয়াজেন এই কমশালায় ঢাকা িব িবদ ালেয়র ােয়ািগক
পিরসংখ ান ও িশ ণ ইনি িটউেটর অধ াপক ড. সয়দ শাহাদাত হাসাইন, আইইআেরর অধ াপক এসএম
হািফজরু রহমান ও হাসেন আরা বগমসহ িশ া ম ণালয় এবং মাধ িমক ও উ িশ া অিধদফতেরর কমকতা,
সকল িশ া বােডর চয়ারম ান, এনিসিটিব চয়ারম ান, নােয়েমর িবেশষ , িবিভ  কেলেজর অধ , বাংলােদশ
পরী া উ য়ন ইউিনেটর ( বড) কমকতারা উপি ত িছেলন।
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