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eবার মহানগরী o েজলা সদেরর পাশাপািশ uপেজলা পযর্ােয়র sুল েলার ভিতর্  আেবদনo aনলাiেন gহণ
করেত হেব। eবারo pথম ে িণেত লটািরর মাধয্েম ভিতর্  পরীkা েনoয়া হেব। িdতীয় েথেক a ম ে িণ
পযর্n িলিখত পরীkার মাধয্েমi িশkাথর্ী বাছাi করা হেব। pথম ে িণেত ভিতর্ র জনয্ eকজন িশ র বয়স
হেত  হেব  ছয়  বছেরর  uপের।  eসব  িবষয়  uেlখ  কের  সরকাির  o  েবসরকাির  মাধয্িমক  িবদয্ালেয়র
িশkাথর্ী ভিতর্  নীিতমালা 2020 চূড়াn কেরেছ িশkা মntণালয়।
eবার িdতীয় েথেক a ম ে িণ পযর্n eমিসিকu পরীkা েনoয়ার psাব করা হেয়িছল। িকn েস িবষেয়
িdমত থাকায় আেগর মেতাi িলিখত পরীkার মাধয্েম িশkাথর্ী বাছাiেয়র িসdাn েনoয়া হেয়েছ।
গতকাল  বুধবার  মntণালেয়  মাধয্িমক  o  ucিশkা  িবভােগর  িসিনয়র  সিচব  েমা.  েসাহরাব  েহাসাiেনর
সভাপিতেt aনিু ত সভায় ei নীিতমালা চূড়াn করা হয়। নীিতমালা aনযুায়ী, ঢাকা মহানগরীর 36িট
সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয়েক িতনিট েc ভাগ কের পরীkা েনoয়া হেব। eকজন িশkাথর্ী eকিট েcর
eকিট sুেলi আেবদন করেত পারেব। আেগর মেতাi িবদয্ালয় সংলg কয্াচেমn eিরয়ার জনয্ 40 শতাংশ
েকাটা সংরkণ করা হেব। আর বািক 60 শতাংশ সকেলর জনয্ unkু থাকেব। তেব মিুkেযাdা েকাটা,
িশkা মntণালয় o eর aধীনs দpরসমূেহর কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর সnানেদর জনয্ েকাটা সংরkণ করা
হেব।
2020 িশkাবেষর্ ভিতর্ র জনয্ সব মহানগরী, িবভাগীয় শহর, েজলা o uপেজলা পযর্ােয়র সকল সরকাির
মাধয্িমক িবদয্ালেয়র ভিতর্ র আেবদন gহণ, আেবদেনর িফ gহণ eবং ফলাফল pকাশ aনলাiেন করেত
হেব। তেব েকােনা কারেণ aনলাiেন করা সmব না ধু uপেজলা    পযর্ােয়র sুল েলার জনয্ ময্ানয়ুািল
আেবদেনর সুেযাগ রাখা হেয়েছ। সরকাির sুেল আেবদন িফ ধরা হেয়েছ 170 টাকা।
সূt জািনেয়েছ, িdতীয় o তৃতীয় ে িণেত ভিতর্ র েkেt েমাট 50 নmেরর পরীkা aনিু ত হেব। eর মেধয্
বাংলায় 15, iংেরিজেত 15 eবং গিণেত রাখা হেয়েছ 20 নmর। পরীkার সময় 1 ঘ া । eছাড়া চতুথর্
েথেক নবম ে িণ পযর্n েমাট 100 নmেরর পরীkা aনুি ত হেব। eর মেধয্ বাংলায় 30, iংেরিজেত 30
eবং গিণেত রাখা হেয়েছ 40 নmর। পরীkার সময় 1 ঘ া 30 িমিনট।
মিুkেযাdার সnান বা সnানেদর েছেল-েমেয়র, pিতবnীেদর েকাটা আেগর মেতা বহাল রাখা হেয়েছ। িশkা
মntণালেয়  কমর্রত  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  সnান  eবং  সরকাির  মাধয্িমক  িবদয্ালেয়র  িশkক-কমর্কতর্ া-
কমর্চারীেদর  সnানেদর  জনয্ 2  শতাংশ  েকাটার  পিরবেতর্  3  শতাংশ  করার  psাব  করা  হেয়িছল।  িকn
আদালেত মামলা থাকায় েকাটা বিৃdর িবষেয় িসdাn েনoয়া হয়িন।
আর েবসরকাির sুেলর েkেt েকােনা ে িণেক কত আসন রেয়েছ তা িশkা মntণালয়েক aবিহত করার
কথা  বলা  হেয়েছ।  েকােনা  sুেল  যােত  িনধর্ািরত  আসেনর  েবিশ  িশkাথর্ী  ভিতর্  করেত  না  পাের  েস  জনয্
কেঠার মিনটিরং বয্বsা চালু থাকেব বেল সভা েথেক জানােনা হয়।
মাধয্িমক o ucিশkা aিধদpেরর পিরচালক (মাধয্িমক) aধয্াপক ড. েমা. আবদলু মাnান বেলন, ‘িশkা
মntণালেয়র  সভায়  নীিতমালা  চূড়াn  করা  হেয়েছ।  আমরা  pধান  িশkকেদর  িনেয়  বসব।  তােদর  সে
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আেলাচনা কের aনলাiেন আেবদন, ভিতর্  পরীkা gহণসহ aনয্ানয্ সময়সূিচ িঠক করা হেব।
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