২০২০
সােলর
মাধ্যিমক
স্কুল
সার্িটিফেকট পরীক্ষার সময়সূিচ
২০২০ সােলর মাধ্যিমক স্কুল সার্িটিফেকট পরীক্ষার সময়সূিচ প্রকাশ
করা হেয়েছ।

িবস্তািরত জানার জন্য –

২০২০ সােলর মাধ্যিমক স্কুল সার্িটিফেকট
পরীক্ষার সময়সূিচ েদখেত এখােন ক্িলক করুন
–

িনর্বাচনী
পরীক্ষায়
এক
বা
একািধক
িবষেয়
অনুত্তীর্ণ
িশক্ষার্থীরা
পরীক্ষায়
অংশ
গ্রহন করেত পারেব না।
মাধ্যিমক
ও
উচ্চ
মাধ্যিমক
পর্যােয়
িনর্বাচনী
পরীক্ষায়
অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা পাবিলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেত পারেব
না। ঢাকা েবার্ড েথেক এ সংক্রান্ত একিট আেদেশর িচিঠ িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােনর প্রধানেদর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।

িবস্তািরত জানেত এখােন ক্িলক করুন-

এস এস িস পরীক্ষার ২০১৮ ফলাফল
প্রকাশ হেব েম মােসর প্রথম
সপ্তােহ
এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা শুরু ২ েফব্রুয়াির ২০১৮। এই
বােরর এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা বাংলােদশ্ েমাট ৮িট েবার্ড েথেক
১৮ লাখ িশক্ষার্থী এর েবিশ অংশ িনচ্েছ। অংশ গ্রহন কারীেদর মধ্েয
ছাত্র
১০ লাখ (কম েবিশ হেত পাের) এবং ৮ লাখ ছাত্রী। গতবােরর
েচেয় এবােরর েমাট পরীক্ষায় এক লাখ ৩৫ হাজার ৯০ িশক্ষার্থী
েবেড়েছ। এসএসিস ও সমমােনর ২০১৬ এর পরীক্ষায় ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩
পরীক্ষার্থী অংশ িনেয়িছল। এই বার মুল পরীক্ষা ২ েফব্রুয়াির শুরু
হেয় ২ মার্চ েশষ হবার কথা রেয়েছ এবং ব্যবহািরক পরীক্ষা ৪ মার্চ
শুরু হেয় েশষ হেব ১১ মার্চ। বাংলােদেশর িশক্ষামন্ত্রী নুরুল
ইসলাম নািহদ মঙ্গলবার সিচবালেয় সংবাদ সম্েমলেন এই পরীক্ষার
িবস্তািরত তথ্য তুেল ধেরন। এসএসিস পরীক্ষায় বাংলা দ্িবতীয় পত্র
এবং ইংেরিজ প্রথম ও দ্িবতীয় পত্র ছাড়া সকল িবষেয় সৃজনশীল প্রশ্েন
পরীক্ষা েনওয়া হচ্েছ। তথ্য ও েযাগােযাগ প্রযুক্িত এবং ক্যািরয়ার
িশক্ষা দুিট নতুন িবষয় অন্তর্ভুক্ত হেয়েছ। িশক্ষামন্ত্রী আরও
বেলন, েকউ যিদ ২০১৮ সােলর এস এস িস ও সমমান পরীক্ষার প্রশ্ন
িমথ্যা ফাঁস হওয়া প্রশ্েনর িপছেন ছুটেল ক্ষিত ছাড়া েকােনা লাভ
হেব না। েকউ যিদ েফসবুেক ভুয়া প্রশ্ন েদয় তাহেল িবিটআরিস সঙ্েগ
সঙ্েগ েসই িলংক বন্ধ কের েদেব। েকন্দ্রসিচব শুধু মাত্র ছাড়া েকউ
েমাবাইলেফান ছিব েতালা যায় না এমন েফান ও ইেলক্ট্রিনক িডভাইস
পরীক্ষা েকন্দ্ের িনেত পারেব না উল্েলখ কের িতিন বেলন, সিচেবর
েফান ব্যবহােরও িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ। পরীক্ষার ফলাফল কেব
প্রকাশ করা হেব এস এস িস পরীক্ষার ফলাফল ২০১৮ প্রকাশ করা হেব েম
মােসর ২- ৮ তািরখ
SSC Result 2018 ফলাফল পােবন এখােন। এছাড়া
রাজৈনিতক েকান কারেন যিদ পরীক্ষার তািরখ পিরবর্তন করা হয় তা আপিন

বাংলােদশ িশক্ষা েবার্ড এর মাধ্যেম পােবন। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
করা হেব পরীক্ষা েশেষর ৬০ িদন পর।

SSC Result 2018 Bangladesh
Education Board SSC Exam
Result
SSC Result 2018 Bangladesh Education Board Exam Result 2018
will be published Soon this page. Possible date of publication
of results 06 Or 07 May 2018. As a Result, You can download
your exam result from this page. SSC Result 2018 when will be
published then you can download this result our mobile SMS.
For this, you need board code. So here we are found all
education board code here. So you can get all education board
of Bangladesh board code. If you getting the SSC Exam result
by the secondary School Certificate android Mobile apps or
Offline mobile SMS, then you know how Board codes are
important. In every getting the result, you need the board
codes.

SSC Result 2018
We will be found all exam result here But Without this
Education Board board codes, you won’t find your includes the
SSC Exam result 2018 also. But If you want to collect your SSC
result 2018 by online you must know the education board codes.
Because you have to submit all education board code on the
website from where you want to get you your result. Besides,
Mobile SMS method also required those board codes. So, you get
an idea about the importance of those board codes. As a
Result, we are going to give you those all education board
codes here. re.
SSC Result 2018 by Mobile Phone Download SSC exam results

now.Sometimes we can,t get our result by online. For this time
all student,s be worried. This time, you can get your result
by mobile SMS. Now we have given below this information how to
given SMS. And how to get the result.
SSC Result Will Publish 06/07 May 2018 at 01.00 PM Confirm
by Education Minister Of Bangladesh
Dhaka Board SSC Result
Barisal Board SSC Result
SSC Result Sylhet Board
Chittagong Board SSC Result
Comilla Board SSC Result
Jessore Board SSC Result
All Education Board SSC Result
At first, go mobile message option and Tips SSC<space>1st 3
letters of board Name< space>SSC Roll<space>2018 to 16222. For
example, Imagine you are an SSC Examinee of 2018. Your
Education board Name Dhaka and Roll number are 226699. Now
follow the below format to get your SSC Result. SSC DHA 225599
2018 and send to 16222 Number Before Sending this Message you
must have You must need Prepaid Mobile SIM. Must have Some
Balance because of par SMS charge 2.37 Taka as SMS Charge
(15% VAT and 3% SD Included) You can send this SMS to Publish
the Result, But you got the result after 2.00 PM. If you send
SMS, You will charge 2.37 Taka par SMS Charge with (15% VAT
and 3% SD Included)

Get SSC Result 2018 by Android Apps
Now you can collect the SSC Exam Result 2018

by Android Apps.

Most of the people now these days use Android Mobile phones.
So, it will be a very simple way for download result by
android apps. You can Download the Apps from Google Play
Store. Google Play Store is a popular Apps Store for Android
Softer. You can download the Result App from Play Store.
Visit: http://play.google.com/store and log in with Gmail ID
and Password. After completing login Process, you will able
to get Download the App. Now search with “Exam Result”. And
Install the Apps to get easily SSC Result 2018 from your
Android Mobile Free Apps.Now open your mobile and click on
Android App to collect your SSC Result 2018.After opening
you’re, Android Apps Make sure that you Data Connection. You
Must have open data Connection before launching this App. Now
Select the Result Format. Then you can see some presses to
this apps. Then Fill up this instruction. Now Enter your
Board, SSC Roll & Passing year.
Now Click on the Submit
button. This way you can download your SSC exam result 2018

SSC Result 2018 online system
Now, we are given you how to get SSC Exam result 2018 by
online. Online system result you can download our website.
Here you can download all Board SSC exam result 2018 very easy
way.
Now tell you all process about the SSC result 2018
online system. Now everybody knows, Online is handy now this
day. Af first goes to our website and click SSC exam result
2018 any download education board link. After the click, you
can get a result format which we are showing you this page.
Fill up there your sss option and your exam Board, SSC Roll
No, Passing year and click to submit button. You can get two
ways to check your SSC result by online. You can download your
result our website and another way is to the Android apps. But
internet Connection must have two methods. You can check your
result on education board website and our website or Android
app. But, we suggest you checking your result on our website.
Because here we submit all distinct result different way you
can result easily. This way you can lot easier and simple

ways. When will be published SSC examination result 2018 this
link will be active. As a Result, you can download this result
here.

Dhaka Education
Result 2018

Board

SSC

Exam

If you are a Dhaka board examiner you can get your result
here. Do you want to get Dhaka Board SSC Result? All-Examiner
of Dhaka education board gets their SSC Result from online.
This way is very easy! You can get your Dhaka Board SSC Result
from her. For this just need to have the internet connection
and a device to collect the SSC Result. Now, we Gave you all
the system to collect the result from Dhaka education board by
online. As a Result, you may feel happy to know Directly and
Superfast that the Dhaka Education Board of Another Board. So
SSC results 2017 Result portal to provide the Dhaka Board
Result is best.

Dhaka Education
Result 2018

Board

SSC

Exam

After visiting Dhaka Board, you will face two Options of SSC
exam result 2018. One of the Options is Individual Result and
Other of the Institution Result. If you can see your own
result you may go individual Options. On the other hand, you
want to a collage-wise Result you must click Institution
Option. But Both types of the option are required. Individual
Option
Examinee, select, Enter your Result types, Passing
Year, Roll number, Answer Security Question and click on the
Submit button. On the other hand, I want to Institute result.
You can collect your
College
EIIN Number. Because EIIN
Number is must need for this Institute Result. You can check
your SSC Result online easily. This Option is very simple. You
just need to connect the Internet your Computer to Mobile

phone. After Connect internet device goes to any Search engine
and types collect to SSC result menu and go there. Now, you
can check your result on the Dhaka Board Result. When will be
published result then Dhaka education board website gets
jammed in the SSC result. So, you can,t find your result in
just time. For, this situation we were given a different link
You can get your result here because our website is very fast
You can also get SSC result 2018 online fast and cheap way.
We find the result from our social Facebook and Google plus
page and other media. For this, you must like our Facebook
and Google plus page. Then the comment box gives your SSC
Information which needs get result Search as Roll No, Board
Name Etc. Reply Comment we given your SSC result.

Online/Internet System For Dhaka
Board
Go to our SSC Result Link and click this Select Which Result
you need SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select Which
Year result from you need / Result from year tab. Then Select
Board “Dhaka tab. Gave your Roll Number. Carefully fill up
this Captcha After given all information Click Submit Button
and get your SSC Result. Check Dhaka Board SSC Result 2018 by
Mobile Message For this go to Mobile Message Options
Type SSC<space>DHA <space>Your HSC Roll<space>
2018 Now send the Message to 16222 If you are a Barisal Board
examiner you can get your result here. Do you want to get
Dhaka Board SSC Result? All-Examiner of Barisal education
board gets their SSC exam result 2018 from online. This way is
very easy! You can get your Barisal Board HSC Result from her.
For this just need to have the internet connection and a
device to collect the SSC result 2018. Now, we Gave you all
the system to collect the result from Barisal education board
by online. As a Result, you may feel happy to know Directly
and Superfast that the Dhaka Education Board of Another Board.
So SSC Result Result portal to provide the Dhaka Board Result

is best.

Chittagong Board SSC Result 2018 BD
If you are a Chittagong Board examiner you can get your result
here. Do you want to get Chittagong Board SSC examination
Result 2018? All-Examiner of Chittagong education board gets
their SSC result 2018 BD from online. This way is very easy!
You can get your Chittagong Board SSC Result from her. For
this just need to have the internet connection and a device to
collect the SSC result. Now, we Gave you all the system to
collect the result from Chittagong education board by online.
As a Result, you may feel happy to know Directly and Superfast
that the Chittagong Education Board of Another Board. So SSC
Results 2018 Result portal to provide the Barisal Board Result
is best. After visiting Chittagong Board, you will face two
Options of SSC exam result 2018. One of the Options is
Individual Result and Other of the Institution Result. If you
get your own result you may go individual Options. On the
other hand,
want to a collage-wise Result you must click
Institution Option. But Chittagong Board Both types of the
option are required. Chittagong
Board Individual Option
Examinee, select, Enter your Result types, Passing Year, Roll
number, Answer Security Question and click on the Submit
button. On the other hand, I want to Institute result. You can
collect your College EIIN Number. Because EIIN Number is
must need for this Institute Result.

Chittagong Education
Result 2018
You can check your Chittagong

Board

Board

SSC

Exam

SSC exam result 2018

online easily. This Option is very simple. You just need to
connect the Internet your Computer to Mobile phone. After
Connect internet device goes to any Search engine and types
collect to SSC result menu and go there. Now, you can check
your result on the Chittagong board Result. When will be

published Chittagong board result then Chittagong education
board website gets jammed in the SSC result. So, you can,t
find your result in just time. For, this situation we were
given a different link
You can get your result this link
easily because our website is very fast. You can also get
Chittagong Board SSC result 2018 online fast and cheap way.
We find the Barisal Board result from our social Facebook and
Google plus page and other media. Forgetting Chittagong board
SSC exam Result 2018 this you must like our Facebook and
Google plus page. Then the comment box gives your
SSC
Information which needs get result Search as Roll No, Board
Name Etc. Reply Comment we given your SSC result 2018.

Online/Internet
System
Chittagong Board SSC Result

For

Go to our SSC Result 2018 Link and click this Select Which
Result you need SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select
Which Year result from you need / Result from year tab. Then
Select Board Chittagong tab. Gave your Roll Number. Carefully
fill up this Captcha After given all information Click Submit
Button and get your SSC Result. Check Chittagong Board SSC
Result by Mobile Message For this go to Mobile Message Options
Type
SSC<space>CHI <space>Your HSC Roll<space> 2018
Now send the Message to 16222

Barisal Education Board SSC Exam Result
2018
After visiting Barisal Board, you will face two Options of SSC
exam result 2018. One of the Options is Individual Result and
Other of the Institution Result. If you get your own result
you may go individual Options. On the other hand, want to a
collage-wise Result you must click Institution Option. But
Barisal Board Both types of the option are required. Barisal
Board Individual Option Examinee, select, Enter your Result
types, Passing Year, Roll number, Answer Security Question and
click on the Submit button. On the other hand, I want to
Institute result. You can collect your College EIIN Number.
Because EIIN Number is must need for this Institute Result.
You can check your Barisal Board SSC 2018 Result online
easily. This Option is very simple. You just need to connect
the Internet your Computer to Mobile phone. After Connect
internet device goes to any Search engine and types collect to
SSC result menu and go there. Now, you can check your result
on the Barisal board Result. When will be published Barisal
board result then Barisal education board website gets jammed
in the SSC result. So, you can,t find your result in just
time. For, this situation When will be published Barisal board
result then Barisal education board website gets jammed in the
SSC result. So, you can,t find your result in just time.
For, this situation we were given a different link You can
get your result this link easily because our website is very
fast You can also get Barisal Board SSC result from 2018
online fast and cheap way. We find the Barisal Board result
from our social Facebook and Google plus page and other media.
Forgetting Barisal board SSC Result this you must like our
Facebook and Google plus page. Then the comment box gives your
SSC Information which needs get result sues as Roll No, Board
Name Etc. Reply Comment we given your SSC result.

Online/Internet System For Barisal
Board Result
Go to our SSC Result Link and click this Select Which Result
you need SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select Which
Year result from you need / Result from year tab. Then Select
Board Barisal tab. Gave your Roll Number. Carefully fill up
this Captcha After given all information Click Submit Button
and get your SSC Result. Check Barisal Board SSC Result by
Mobile Message For this go to Mobile Message Options Type
SSC<space>BAR <space>Your HSC Roll<space> 2018 Now
send the Message to 16222

Rajshahi
2018

Board SSC Result from

If you are a Rajshahi Board examiner you can get your result
here. Do you want to get Rajshahi Board SSC Result 2017? AllExaminer of Rajshahi education board gets their SSC result
from online. This way is very easy! You can get your
Rajshahi Board SSC Result from her. For this just need to
have the internet connection and a device to collect the SSC
result 2018. Now, we Gave you all the system to collect the
result from Rajshahi education board by online. As a Result,
you may feel happy to know Directly and Superfast that the
Rajshahi Education Board of Another Board. So SSC Result
portal to provide the Rajshahi Board Result is best. After
visiting Rajshahi Board, you will face two Options of SSC
exam result 2018. One of the Options is Individual Result and
Other of the Institution Result. If you get your own result
you may go individual Options. On the other hand, want to a
collage-wise Result you must click Institution Option. But
Rajshahi Board
Both types of the option are required.
Rajshahi Board Individual Option Examinee, select, Enter your
Result types, Passing Year, Roll number, Answer Security

Question and click on the Submit button. On the other hand, I
want to Institute result. You can collect your College EIIN
Number. Because EIIN Number is must need for this Institute
Result.

Rajshahi
2018

Education Board SSC Exam Result

You can check your Rajshahi
Board
SSC result from 2018
online easily. This Option is very simple. You just need to
connect the Internet your Computer to Mobile phone. After
Connect internet device goes to any Search engine and types
collect to SSC result menu and go there. Now, you can check
your result on the Rajshahi board Result. When will be
published Rajshahi board result then Rajshahi education board
website gets jammed in the SSC result. So, you can,t find
your result in just time. For, this situation we were given a
different link
You can get your result this link easily
because our website is very fast. Bangladesh Rajshahi Board
SSC result can be download this page. You can also get
Rajshahi Board SSC result 2018 online fast and cheap way. We
find the Rajshahi Board result from our social Facebook and
Google plus page and other media. Forgetting Chittagong board
SSC Result this you must like our Facebook and Google plus
page. Then the comment box gives your SSC Information which
needs get result sues as Roll No, Board Name Etc.

Online/Internet System For Rajshahi
Board
Go to our SSC Result 2018 Link and click this
Select Which Result you need
SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select Which Year result
from you need / Result in year tab. Then Select Board Rajshahi
tab. Gave your Roll Number. Carefully fill up this Captcha
After given all information Click Submit Button and get your
SSC Result. Check Rajshahi Board SSC Result 2018 by Mobile
Message For this go to Mobile Message Options Type
SSC<space>RAJ <space>Your HSC Roll<space> 2018 Now send the
Message to 16222

Comilla Board SSC Result 2018
If you are a Comilla Board examiner you can get your result
here. Do you want to get Comilla Board SSC Result 2018? AllExaminer of Chittagong education board gets their SSC result
2018 from online. This way is very easy! You can get your

Comilla Board SSC Result from her. For this just need to have
the internet connection and a device to collect the SSC Result
2018. Now, we Gave you all the system to collect the result
from Comilla education board by online. As a Result, you may
feel happy to know Directly and Superfast that the
Comilla Education Board of Another Board. So SSC Results 2018
Result portal to provide the Comilla Board Result is best.
After visiting Comilla Board, you will face two Options of SSC
exam result 2018. One of the Options is Individual Result and
Other of the Institution Result. If you get your own result
you may go individual Options. On the other hand, want to a
collage-wise Result you must click Institution Option. But
Comilla Board
Both types of the option are required.
Comilla Board Individual Option Examinee, select, Enter your
Result types, Passing Year, Roll number, Answer Security
Question and click on the Submit button. On the other hand, I
want to Institute result. You can collect your College EIIN
Number. Because EIIN Number is must need for this Institute
Result.

Comilla Education Board SSC Result 2018
You can check your Comilla Chittagong Board SSC Result 2018
online easily. This Option is very simple. You just need to
connect the Internet your Computer to Mobile phone. After
Connect internet device goes to any large engine and types
collect to SSC result menu and go there. Now, you can check
your result on the Comilla board Result. When will be
published Comilla board result then Comilla education board
website gets jammed in the SSC result. So, you can,t find
your result in just time. For, this situation we were given a
different link
You can get your result this link easily
because our website is very fast You can also get
Comilla Board SSC result online fast and cheap way. We find
the Comilla Board result from our social Facebook and Google
plus page and other media.
Forgetting Comilla board SSC
Result this you must like our Facebook and Google plus page.

Then the comment box gives your SSC Information which needs
get result sues as Roll No, Board Name Etc.

Online/Internet
Comilla Board

System

For

Go to our SSC Result 2018 Link and click this
Select Which Result you need
SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select Which Year result
in you need / Result year tab. Then Select Board Comilla tab.
Gave your Roll Number. Carefully fill up this Captcha After
given all information Click Submit Button and get your SSC
Result Check Comilla Board SSC Result by Mobile Message For
this go to Mobile Message Options Check Comilla Board SSC
Result 2018 by Mobile Message For this go to Mobile Message
Options Type SSC<space>COM <space>Your HSC Roll<space> 2018
Now send the Message to 16222
SSC Result will be first this page. So you can download
your exam result here. Now go and download your SSC Exam
Result 2018 more here.

Sylhet Board SSC Result 2018
If you are a Sylhet Board examiner you can get your result
here. Do you want to get Sylhet Board SSC Result 2018? AllExaminer of Sylhet education board gets their SSC Result 2018
from online. This way is very easy! You can get your
Sylhet Board SSC Result from her. For this just need to have
the internet connection and a device to collect the SSC result
2018. Now, we Gave you all the system to collect the result
from Sylhet education board by online. As a Result, you may
feel happy to know Directly and Superfast that the
Sylhet Education Board of Another Board. So SSC Results 2018
Result portal to provide the Sylhet Board Result is best.
After visiting Rajshahi Board, you will face two Options of

SSC exam result 2018. One of the Options is Individual Result
and
Other of the Institution Result. If you get your own
result you may go individual Options. On the other hand, want
to a collage-wise Result you must click Institution Option.
But Sylhet Board
Both types of the option are required.
Sylhet Individual Option Examinee, select, Enter your Result
types, Passing Year, Roll number, Answer Security Question and
click on the Submit button. On the other hand, If want to
Institute result. You can collect your College EIIN Number.
Because EIIN Number is must need for this Institute Result.

Sylhet Education Board SSC Exam Result
2018
You can check your Sylhet Board

SSC exam result 2018 online

easily. This Option is very simple. You just need to connect
the Internet your Computer to Mobile phone. After Connect
internet device goes to any surge engine and types
www.eduresultsbd.com collect to SSC result menu and go there.
Now, you can check your result on the Sylhet board Result.
When will be published Sylhet board result then
Sylhet education board website gets jammed in the SSC result.
So, you can,t find your result in just time. For, this
situation we were given a different link You can get your
result this link easily because our website is very fast You
can also get Sylhet Board SSC result online fast and cheap
way. We find the Sylhet Board result from our social Facebook
and Google plus page and other media. Forgetting Sylhet board
SSC Exam Result 2018 this you must like our Facebook and
Google plus page. Then the comment box gives your
SSC
Information which needs get result sues as Roll No, Board Name
Etc.

Online/Internet

System

For

Sylhet Board SSC Result
Go to our SSC Result 2018 Link and click this Select

Which

Result you need SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select
Which Year result from you need / Result year tab. Then Select
Board Sylhet tab. Gave your Roll Number. Carefully fill up
this Captcha After given all information Click Submit Button
and get your SSC Result. Check Sylhet Board SSC Result 2018 by
Mobile Message For this go to Mobile Message Options
TypeSSC<space>RAJ <space>Your HSC Roll<space> 2018 Now send
the Message to 16222

Jessore Board SSC Result 2018
If you are a Jessore Board examiner you can get your result
here. Do you want to get Jessore Board SSC Result 2018? AllExaminer of Jessore education board gets their SSC result from
online. This way is very easy! You can get your Jessore Board
SSC Result from her. For this just need to have the internet
connection and a device to collect the SSC result 2018. Now,
we Gave you all the system to collect the result from
Jessore education board by online. As a Result, you may feel
happy to know Directly and Superfast that the
Jessore Education Board of Another Board. So SSC Results 2018
Result portal to provide the Jessore Board Result is best.
After visiting Jessore Board, you will face two Options of SSC
exam result 2018. One of the Options is Individual Result and
Other of the Institution Result. If you get your own result
you may go individual Options. On the other hand, want to a
collage-wise Result you must click Institution Option. But
Rajshahi Board
Both types of the option are required.
Jessore Board Individual Option Examinee, select, Enter your
Result types, Passing Year, Roll number, Answer Security
Question and click on the Submit button. On the other hand, I
want to Institute result. You can collect your College EIIN
Number. Because EIIN Number is must need for this Institute

Result.

Jessore Education Board SSC
2018

Exam Result

You can check your Jessore Board SSC Exam result 2018 online
easily. This Option is very simple. You just need to connect
Internet your Computer to Mobile phone. After Connect internet
device goes to any surge engine and types SSC Exam Result
2018 collect to SSC result menu and go there. Now, you can
check your result on the Jessore board Result. When will be
published Jessore board result then Jessore education board
website gets jammed in the SSC result. So, you can,t find your
result in just time. For, this situation we were given a
different link
You can get your result this link easily
because our website is very fast You can also get
Jessore Board SSC result online fast and cheap way. We find
the Jessore Board result from our social Facebook and Google
plus page and other media. Forgetting Jessore board SSC Result
2018 this you must like our Facebook and Google plus page.
Then the comment box gives your SSC Information which needs
get result sues as Roll No, Board Name Etc. Reply Comment we
given your SSC result 2018

Online/Internet
Jessore Board

System

For

Go to our SSC Result 2018 Link and click this
Select Which Result you
need SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select Which Year
result from you need / Result from year tab. Then Select Board
Jessore tab. Gave your Roll Number. Carefully fill up this
Captcha After given all information Click Submit Button and
get your SSC Result. Check Jessore Board SSC Result by Mobile
Message For this go to Mobile Message Options Type

SSC<space>JES <space>Your HSC Roll<space> 2018 Now send
the Message to 16222

Dinajpur

Board SSC Result 2018

If you are a Dinajpur

Board examiner you can get your result

here. Do you want to get Dinajpur Board SSC Exam Result 2018?
All-Examiner of Dinajpur education board gets their SSC result
2018 from online. This way is very easy! You can get your
Dinajpur Board HSC Result from her. For this just need to
have the internet connection and a device to collect the SSC
result 2018. Now, we Gave you all the system to collect the
result from Dinajpur education board by online. As a Result,
you may feel happy to know Directly and Superfast that the
Dinajpur Education Board of Another Board. So SSC Results
portal to provide the Dinajpur Board Result is best. After
visiting Dinajpur Board, you will face two Options of SSC
exam result 2018. One of the Options is Individual Result and
Other of the Institution Result. If you get your own result
you may go individual Options. On the other hand, want to a
collage-wise Result you must click Institution Option. But
Rajshahi Board
Both types of the option are required.
Dinajpur
Board Individual Option
Examinee, select, Enter
your Result types, Passing Year, Roll number, Answer Security
Question and click on the Submit button. On the other hand, I
want to Institute result. You can collect your College EIIN
Number. Because EIIN Number is must need for this Institute
Result.

Dinajpur
2018

Education Board SSC Exam Result

Dinajpur Board SSC result You can check yours easily. This
Option is very simple. You just need to connect the Internet
your Computer to Mobile phone. After Connect internet device
goes to any sarge engine and typeswww.eduresultsbd.com
collect to SSC result menu and go there. Now, you can check

your result on the Dinajpur board Result. When will be
published Dinajpur board result then Dinajpur education board
website gets jammed in the SSC result. So, you can,t find
your result in just time. For, this situation we were given a
different link
You can get your result this link easily
because our website is very fast. You can also get
Dinajpur Board SSC Exam result 2018 online fast and cheap way.
We find the Dinajpur Board result from our social Facebook
and
Google
plus
page
and
other
media.
Forgetting Dinajpur board SSC Result 2018 this you must like
our Facebook and Google plus page. Then the comment box gives
your SSC Information which needs get result sues as Roll No,
Board Name Etc. Reply Comment we given your SSC result.

Online/Internet
Dinajpur Board

System

For

Go to our SSC Result Link and click this Select Which Result
you need SSC/Alim/Equivalent tab. After Stape Select Which
Year result from you need / Result year tab. Then Select Board
Dinajpur tab. Gave your Roll Number. Carefully fill up this
Captcha After given all information Click Submit Button and
get your SSC Result. Check Dinajpur Board SSC Result 2018 by
Mobile Message For this go to Mobile Message Options Type
SSC<space>DIN <space>Your HSC Roll<space> 2018 Now send the
Message to 16222. When will be published secondary school
certificated exam result 2018 you can download easily this
page. When will be published SSC Examination Result 2018 same
time this website published here.

এসএসিসর ফল প্রকাশ ৩০ এপ্িরেলর
মধ্েয
মাধ্যিমক স্কুল সার্িটিফেকট (এসএসিস) ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী
২৮ অথবা ৩০ এপ্িরেলর মধ্েয প্রকাশ করা হেব। এ দুইিদেনর েযেকােনা
একিদন ফলাফল প্রকােশর তািরখ িনর্ধারণ করেত প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালেয় প্রস্তাব পাঠােব বেল িশক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা
েগেছ।
েরাববার িবেকেল িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ আন্তঃিশক্ষােবার্ড
সমন্বয় সভা অনুষ্িঠত হয়। পদািধকারবেল সভায় ঢাকা িশক্ষােবার্েডর
েচয়ারম্যােনর (ভারপ্রাপ্ত) দািয়ত্েব থাকা সিচব েমা. শােহদুল খিবর
সভাপিতত্ব কেরন। সভায় সব েবার্েডর েচয়ারম্যানরা েসখােন উপস্িথত
িছেলন।
সভা সূত্ের জানা েগেছ, আগামী ২৮ অথবা ৩০ এপ্িরল এসএসিস ও সমমােনর
পরীক্ষার ফল প্রকােশর সম্ভাব্য তািরখ িনর্ধারণ করা হেয়েছ। এই দুই
িদেনর মধ্েয প্রধানমন্ত্রী েযিদন সম্মিত িদেবন েসিদন ফলাফল
প্রকাশ করা হেব। প্রথা অনুযায়ী ফল প্রকােশর িদন িশক্ষামন্ত্রী
মন্ত্রণালেয়র সিচব সব েবার্েডর েচয়ারম্যানেদর সঙ্েগ িনেয় গণভবেন
প্রধানমন্ত্রীর কােছ আনুষ্ঠািনকভােব ফলাফেলর সার সংক্েষপ তুেল
েদন। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠািনকভােব ফল প্রকাশ কেরন। আর ওই িদন
দুপুের সিচবালেয় সংবাদ সম্েমলন কের ফলাফেলর িবস্তািরত িদক তুেল
ধেরন িশক্ষামন্ত্রী।
শােহদুল খিবর জােগা িনউজেক বেলন, আন্তঃিশক্ষােবার্েডর িনয়িমত
সভায় আজেক এসএসিস ফলাফল প্রকােশর সময় িনর্ধারণ করা হেয়েছ। েসখােন
২৮ অথবা ৩০ এপ্িরল িদন ধার্য করা হেয়েছ। পরীক্ষার পর ৬০ িদেনর
মধ্েয েরজাল্ট প্রকাশেক েকন্দ্র কের এ সময় িনর্ধারণ করা হেয়েছ।
প্রস্তাবনাটা
আমরা
িশক্ষামন্ত্রণালেয়
পাঠােব।
মন্ত্রণালয়
প্রধানমন্ত্রীর দফতের পাঠােব। েসখান েথেক ফলাফেলর িদনিট িনর্ধারণ
করা হেব। এছাড়া এইচএসিস পরীক্ষা িনেয় েবার্ড েচয়ারম্যােনর সঙ্েগ
আেলাচনা হয়।
উল্েলখ্য, এবােরর এসএসিস পরীক্ষা ১ েফব্রুয়াির শুরু হয়। তত্ত্বীয়
পরীক্ষা ২৫ েফব্রুয়াির েশষ হয়। পরীক্ষায় ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৯ জন

পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ কেরেছ। এর মধ্েয ছাত্র ১০ লাখ ২৩ হাজার ২১২
এবং ছাত্রী ১০ লাখ আট হাজার ৬৮৭ জন। এবার ১০িট েবার্েডর িতন
হাজার ৪১২িট েকন্দ্ের পরীক্ষা অনুষ্িঠত হয়।

প্রশ্ন ফাস েঠকােত
হেল িডিজটাল িডভাইস

পরীক্ষার

পাবিলক পরীক্ষায় আর প্রশ্নপত্র ছাপােনা হেব না। িডিজটাল
‘প্রশ্নব্যাংেকর’ মাধ্যেম অেটােমিটক (স্বয়ংক্িরয়ভােব তাৎক্ষিণক)
প্রশ্নপত্র
ৈতির
করা
হেব।
পরীক্ষা
শুরুর
আেগ
েকন্দ্েরর
দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তােদর প্রশ্েনর ‘েকাড’ জািনেয় েদওয়া হেব।
পরীক্ষার্থীরা িনজ িনজ আসেন বসেলই একিট কের িডিজটাল িডভাইস েদওয়া
হেব। পরীক্ষা শুরুর িকছু আেগ িডভাইেস অেটােমিটক প্রশ্ন েভেস
উঠেব। তা েদেখই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা েদেব। প্রশ্ন ফাঁস েঠকােত
নতুন
এই
পদ্ধিত
চালুর
নীিতগত
িসদ্ধান্ত
িনেয়েছ
িশক্ষা
মন্ত্রণালয়। আগামী এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা েথেক পদ্ধিতিট চালু
হেব। এর আেগ েসিমনােরর মাধ্যেম িবেশষজ্ঞেদর মতামত েনওয়া হেব বেল
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র িনর্ভরেযাগ্য সূত্র জািনেয়েছ।
এিদেক চলমান এসএসিস পরীক্ষায় ধারাবািহকভােব প্রশ্ন ফাঁেসর ছয়িট
কারণ িচহ্িনত কেরেছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার িবকােল িশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ দুই ঘণ্টাব্যাপউ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়
সভায় এসব কারণ তুেল ধরা হয়। প্রশ্ন ফাঁেস আইিসিট িবভাগ, মাঠ
প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীেক দায়ী কেরেছ িশক্ষা
মন্ত্রণালয়।
আসন্ন
এইচএসিস
পরীক্ষা
সুষ্ঠুভােব
িনেত
িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ পরীক্ষার সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট
অন্যান্য মন্ত্রণালেয়র মন্ত্রীেদর সহেযািগতা েচেয়েছন বেল সভা
সূত্ের জানা েগেছ। সভা েশেষ ডাক ও েটিলেযাগােযাগ এবং তথ্য ও
েযাগােযাগ প্রযুক্িতমন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার সব ধরেনর সহেযািগতা
করা হেব বেল সাংবািদকেদর জানান।
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর সিচব েমা.
েসাহবার েহাসাইন সভা েশেষ একান্ত আলাপকােল আজকােলর খবরেক বেলন,
‘বর্তমান পদ্ধিতেত েকােনাভােবই প্রশ্ন ফাঁস েঠকােনা সম্ভব না।
আমরা আর প্রশ্ন ছাপােত চাই না। সবাই একমত হেয়িছ অনলাইন

প্রশ্নব্যাংেকর মাধ্যেম পরীক্ষা েনওয়ার। সভায় অেনেক েকন্দ্ের
প্রশ্ন ছািপেয় পরীক্ষা েনওয়ার
মতামত তুেল ধেরন। তেব সারা েদেশ
সােড় িতন হাজার পরীক্ষা েকন্দ্র রেয়েছ। এর মধ্েয প্রত্যন্ত
এলাকায় অসংখ্য েকন্দ্র রেয়েছ। েযখােন িবদ্যুৎ েনই, েযাগােযাগ
িবচ্িছন্ন। েসসব েকন্দ্ের প্রশ্ন ছািপেয় পরীক্ষা িনেত েগেল হঠাৎ
জিটলতা সৃষ্িট হেত পাের। তখন মহােকেলঙ্েকাির ঘেট যােব। এ সংকেটর
কথা েভেব পরীক্ষার্থীেদর একিট কের িডভাইস (ট্যাব) েদওয়ার কথা
ভাবিছ। পরীক্ষার হেল িডভাইেস অেটােমিটক প্রশ্ন েভেস উঠেব। তা
েদেখ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা েদেব। এই িসদ্ধান্তিট বাস্তবায়েনর
আেগ িবেশষজ্ঞেদর িনেয় একিট েসিমনার করেবা।’ এক প্রশ্েনর জবােব
িতিন বেলন, ‘নতুন এই পদ্ধিত চালু করা সময়সােপক্ষ ব্যাপার।
এইচএসিস পরীক্ষায় চালু করা সম্ভব হেব না। আগামী এসএসিস পরীক্ষায়
নতুন পদ্ধিতেত পরীক্ষা েনওয়া হেব।’
সভা
সূত্ের
জানা
েগেছ,
শুরুেতই
িশক্ষা
মন্ত্রণালয়
েথেক
প্রত্েযেকর হােত একিট কার্যিববরণী েদওয়া হয়। তােত প্রশ্ন ফাঁস
েঠকােত কেয়ক দফা প্রস্তাব তুেল ধরা হয়। এর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য
প্রস্তাবগুেলা হেলা- সনাতনী পদ্ধিতেত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বাদ িদেয়
অনলাইন প্রশ্নব্যাংক ৈতির করা। েসখােন বইেয়র প্রিতিট অধ্যায় েথেক
প্রশ্ন করা হেব। ২০ েথেক ৩০ েসট বা তারেচেয় েবিশ মানসম্মত
প্রশ্নপত্র ৈতির করা হেব। প্রশ্নপত্র ছাপােনা হেব না। পরীক্ষা
শুরুর এক েথেক দুই ঘণ্টা আেগ আর্িটিফিসয়াল ইন্িটেলেজন্িস
(কৃত্িরম বুদ্িধমত্তা) ব্যবহার কের ব্যানভার িভত্িতেত অেটােমিটক
প্রশ্ন করা হেব। এই পদ্ধিতেত িযিন প্রশ্ন ৈতির করেবন িতিনও তা
েদখেত পারেবন না। পরীক্ষা শুরুর এক েথেক দুই ঘণ্টা আেগ প্রশ্ন ইেমইেল েজলা প্রশাসক (িডিস) বা উপেজলা িনর্বাহী অিফসােরর (ইউএনও)
কােছ পাঠােনা হেব। দুই জন কর্মকর্তার েমাবাইেল েকাড নম্বর জািনেয়
েদওয়া হেব। এ প্রক্িরয়ায় সর্েবাচ্চ িনরাপত্তা ব্যবস্থা গেড় েতালা
হেব। অপর এক প্রস্তােব বলা হয়Ñ প্রশ্নব্যাংক েথেক ৈতির করা
প্রশ্ন েকন্দ্ের ছািপেয় পরীক্ষা েনওয়ার। তেব সভায় অংশ েনওয়া
আইিসিট িবেশষজ্ঞরা এ প্রস্তাবিট নাকচ কের েদন। তারা যুক্িত তুেল
ধের বেলন, প্রশ্ন ছাপােনা হেলই তা ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা থােক।
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র িবকল্প প্রস্তােব বলা হয়- পরীক্ষার্থীরা
পরীক্ষার কক্েষ িনজ িনজ আসেন বসার পের তােদর একিট ট্যাব বা
িডিজটাল িডভাইস েদওয়া হেব। পরীক্ষা শুরুর এক বা দুই িমিনট আেগ
িডভাইেস প্রশ্ন েভেস উঠেব। তা েদেখ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা েদেব।
পরীক্ষা েশেষ অেটােমিটক প্রশ্ন িবলীন হেয় যােব। পরীক্ষা েশেষ
িডভাইসগুেলা সরকািরভােব সংরক্ষণ করা হেব।
সংশ্িলষ্ট সূত্ের জানা েগেছ, বর্তমােন িশক্ষােবার্েডর িনর্বািচত
অিভজ্ঞ িশক্ষকেদর মধ্য েথেক ৩২ জন প্রশ্ন ‘েসটার’ িনেয়াগ েদওয়া
হয়। তারা ৩২ েসট প্রশ্ন ৈতির কেরন। েসখান েথেক মডােরটর যাচাইবাছাই কের পরীক্ষার উপেযাগী কের ১২ েসট প্রশ্ন ৈতির কের িসলগালা

কের েবার্েড জমা েদন। তারপর েবার্ড েথেক িসলগালা অবস্থায় প্রাপ্ত
প্রশ্নপত্র িবিজপ্েরেস কম্েপাজ ও এিডট কের ছাপােনা হয়। এরপর
প্যােকটজাত ও িসলগালা করা হয়। েবার্েডর কর্মকর্তােদর উপস্িথিতেত
েকন্দ্রওয়ারী প্রশ্নপত্র ট্রাংেক ভরা হয়। ট্রাংকগুেলা িসলাগালা
কের িবিজপ্েরেস সংরক্ষণ করা হয়। েজলা প্রশাসেকর মেনানীত িনর্বাহী
ম্যািজস্ট্েরেটর কােছ িনর্িদষ্ট িদেন ট্রাংকগুেলা িবতরণ করা হয়।
পুিলশ পাহারায় ট্রাংকজাত প্রশ্নপত্র িবতরণ করা হয়। পুিলশ পাহারায়
েজলা ট্েরজািরেত িনেয় সংরক্ষণ করা হয়। পরীক্ষার িদেন ট্েরজাির
েথেক েকন্দ্ের প্রশ্ন েনওয়া হয়। এরপর পরীক্ষা েনওয়া হয়। এই
প্রক্িরয়ায় অন্তত ৩০ হাজার িশক্ষক-কর্মকর্তা জিড়ত থােকন। ফেল
প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরীক্ষা েনওয়া পর্যন্ত কেয়ক ধােপ প্রশ্ন ফাঁেসর
আশঙ্কা থােক।
সভার িবষেয় সিচব েমা. েসাহবার েহাসাইন সাংবািদকেদর বেলন, ‘েযসব
মন্ত্রণালয় আমােদর এ পরীক্ষার সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট েসসব মন্ত্রণালেয়র
মন্ত্রী, সিচব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ৈবঠেক উপস্িথত িছেলন।
চলমান এসএসিস পরীক্ষার েযগুেলা বািক আেছ এবং েযগুেলা েশষ হেয়েছ
েসই
পরীক্ষাগুেলার
িবষেয়
একিট
পর্যােলাচনা
হেয়েছ।
বািক
পরীক্ষাগুেলা ভােলাভােব েশষ করা এবং আমােদর িনয়ন্ত্রেণ রাখেত সব
ধরেনর ব্যবস্থা েনওয়ার িসদ্ধান্ত হেয়েছ। এর সঙ্েগ আগামী এইচএসিস
পরীক্ষায় নতুন কী ধরেনর পদ্ধিত ইমপ্িলেমন্ট করা যায় তা িনেয়ও
আেলাচনা হেয়েছ।’
আগামী পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস েঠকােনার িবষেয় সিচব েসাহরাব েহাসাইন
বেলন, ‘েকােনা কর্মকর্তা, িশক্ষক বা কর্মচারীেদর হােত েমাবাইল
িনেয় পরীক্ষা হেলর ত্ির-সীমানার মধ্েয পাওয়া েগেল তােক আইেনর
আওতায় আনা হেব। প্রশ্নপত্র েকােনা ব্যক্িতর েমাবাইেল পাওয়া েগেল
আইিসিট আইেন তার িবচার করা হেব। সুষ্ঠু পরীক্ষা িনশ্িচত করেত
েযেকােনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।’
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর সঙ্েগ জিড়তেদর িবরুদ্েধ কী ধরেনর ব্যবস্থা
েনওয়া হেব জানেত চাইেল সিচব বেলন, ‘এ পর্যন্ত ৫২িট মামলা হেয়েছ,
১৫২ জনেক আটক করা হেয়েছ। এ প্রক্িরয়া অব্যাহত রেয়েছ। পরীক্ষা েশষ
হেয় েগেলও এ প্রক্িরয়া চলেতই থাকেব।’ এমিসিকউ (ৈনর্ব্যক্িতক)
বািতল প্রসঙ্েগ সিচব বেলন, ‘এমিসিকউ বািতেলর িবষেয় প্রধানমন্ত্রী
েযটা বেলেছন তা আমােদর জন্য িনর্েদশ। েয প্রক্িরয়ার মাধ্যেম বন্ধ
করেত হয় েসই প্রক্িরয়ায় আমরা তা বািতল করব। হঠাৎ কের িকছু বলেত
পারব না।’
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ আজ িবকাল সােড় ৩টায় সমন্বয় সভা
শুরু হয়। যা সন্ধ্যা েপৗেন ৬টায় েশষ হয়। িশক্ষামন্ত্রী নুরুল
ইসলাম নািহেদর সভাপিতত্েব সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান
খান কামাল, ডাক ও েটিলেযাগােযাগ এবং তথ্য ও েযাগােযাগ
প্রযুক্িতমন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার উপস্িথত িছেলন। ৈবঠক শুরুর
িকছু সময় পের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চেল যান। এছাড়া সভায় জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালেয়র জ্েযষ্ঠ সিচব েমাজাম্েমল হক খান, স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র জনিনরাপত্তা িবভােগর সিচব েমাস্তাফা কামাল উদ্দীন,
ডাক ও েটিলেযাগােযাগ িবভােগর সিচব শ্যাম সুন্দর িসকদার, তথ্য ও
েযাগােযাগ
প্রযুক্িত
িবভােগর
সিচব
সুবীর
িকেশার,
িশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর সিচব েমা. েসাহরাব
েহাসাইন, কািরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবভােগর সিচব েমা. আলমগীর,
িবিটআরিসর
েচয়ারম্যান
শাহজাহান
মাহমুদ,
মাউিশর
মহাপিরচালক
প্রেফসর েমা. মাহাবুবুর রহামানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনী ও
সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালেয়র
ঊর্ধ্বতন
কর্মকর্তা,
িবিভন্ন
িশক্ষােবার্েডর েচয়ারম্যানরা উপস্িথত িছেলন।
প্রশ্ন ফাঁেসর ছয় কারণ
সভার কার্যপত্েরর তথ্যানুযায়ী প্রশ্ন ফাঁেসর ছয়িট কারণ িচহ্িনত
করা হেয়েছ। এগুেলা হেলাএক. িবিজপ্েরেস প্রশ্ন কম্েপাজ, এিডট, প্িরন্ট ও প্যােকিজং
পর্যােয় প্রায় ২৫০ ব্যক্িতর সম্পৃক্ততা রেয়েছ। তারা প্রশ্নপত্র
কিপ করেত না পারেলও এর সঙ্েগ জিড়তরা স্মৃিতেত ধারণ করেত পােরন।
এভােবও েসখান েথেক প্রশ্ন ফাঁস করা সম্ভব।
দুই. িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট, দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যেম
ট্েরজাির বা িনরাপত্তা েহফাজত েথেক পরীক্ষা েকন্দ্ের েপৗঁছােনার
িনর্েদশ রেয়েছ। িকন্তু অেনক েকন্দ্ের সংশ্িলষ্ট কর্মকর্তা
যথাযথভােব দািয়ত্ব পালন কেরন না।
িতন. অিতিরক্ত পরীক্ষা েকন্দ্েরর অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। অথচ েসখােন
পর্যাপ্ত জনবল েনই। এছাড়া েভন্যুগুেলা েথেক মূল েকন্দ্ের দূরত্ব
অেনক েবিশ। ফেল ৩০ িমিনট আেগ েকন্দ্র সিচব প্রশ্েনর প্যােকট
খুলেত বাধ্য হচ্েছন। েসখান েথেকও প্রশ্ন ফাঁেসর সুেযাগ রেয়েছ।
চার.
পরীক্ষার্থী
বা
পরীক্ষার
সঙ্েগ
দািয়ত্বপ্রাপ্তেদর
স্মার্টেফান ব্যবহার বন্ধ করা কষ্টসাধ্য। গুিটকেয়ক কর্মকর্তাকর্মচারীর কারেণ মূল প্রশ্ন সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম ফাঁস
হচ্েছ। সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রশ্ন ফাঁসকারীেদর িচহ্িনত
করেত এবং তােদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা িনেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বািহনীর তৎপরতা আরও বাড়ােত হেব। এটা পরীক্ষার শুরুর ১৫ িদন আেগ
েথেকই করার প্রস্তাব করা হয়।
পাঁচ. সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রশ্ন ফাঁসকারীেদর িচহ্িনত
করেত েগােয়ন্দা বািহনীর েলাকবল, অবকাঠােমাগত ও প্রযুক্িতগত
স্বল্পতার
কারেণ
কাক্িসক্ষত
নজরদাির
করা
সম্ভব
না।
দুষ্কৃতকারীেদর তাৎক্ষিণকভােব গ্েরফতার ও শাস্িতর আওতায় না আনায়
অন্যরাও অপরাধ করেত ভয় পাচ্েছন না। ফেল প্রশ্ন ফাঁস েরাধ করা
কিঠন হেয় পেড়েছ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর তৎপরতা আরও বাড়ােত
হেব। পরীক্ষা শুরুর কমপক্েষ ১৫ িদন আেগ েথেক েজারদার করেল প্রশ্ন
ফাঁস বন্ধ করা যােব।
ছয়. িবিটআরিস কর্তৃক সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম িনয়ন্ত্রেণ েতমন

েকােনা ব্যবস্থা েনই। ফেল সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রশ্ন
আপেলাডকারীেদর
শনাক্ত
করা
যাচ্েছ
না।
সন্েদহজনক
অ্যাকাউন্টগুেলােকও শনাক্ত করা সম্ভব হচ্েছ না। েয কারেণ প্রশ্ন
ফাঁস হচ্েছ। এসব সমস্যা সমাধান কের সুষ্ঠুভােব পাবিলক পরীক্ষা
অনুষ্ঠােন সংশ্িলষ্ট মন্ত্রণালয়, িবভাগ ও সংস্থার প্রধানেদর
সহেযািগতা চান িশক্ষামন্ত্রী।
প্রসঙ্গত, যেশার িশক্ষােবার্েডর অধীন সব স্কুেল গত বছর েথেক
অনলাইন প্রশ্নব্যাংেকর মাধ্যেম নবম শ্েরিণর বার্িষক ও এসএসিসর
েটস্ট পরীক্ষা েনওয়া হেয়েছ। পরীক্ষা শুরুর আেগ েবার্ড েথেক
স্কুেলর প্রধান িশক্ষকেকর একিট পাসওয়ার্ড েদওয়া হয়। িতিন অনলাইন
প্রশ্নব্যাংক েথেক প্রশ্ন নািমেয় তৎক্ষণাৎ স্কুেল ছািপেয় পরীক্ষা
িনেয়েছন। এ পদ্ধিতেত েবার্েডর অধীন প্রত্যন্ত এলাকার স্কুেলও
েকােনা জিটলতা ৈতির হয়িন। এই অিভজ্ঞতা েথেকই প্রশ্নব্যাংেকর
মাধ্যেম পাবিলক পরীক্ষা েনওয়ার নীিতগত িসদ্ধান্ত িনেয়েছ িশক্ষা
মন্ত্রণালয়।

এস
এস
িসেত
প্রশ্নব্যাংক
হচ্েছ, এমিসিকউ থাকেব না
প্রশ্নপত্র ফাঁস ফাঁস েঠকােত ব্যর্থ হেয় আগামী বছর নতুন পদ্ধিতেত
এসএসিস পরীক্ষা েনওয়ার উদ্েযাগ িনেয়েছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়। এই
পদ্ধিতেত কেয়ক শ প্রশ্ন িনেয় একিট ‘প্রশ্নব্যাংক’ করা হেব। এরপর
েসখান েথেক পরীক্ষার আগ মুহূর্েত প্রশ্নপত্র ৈতির করা হেব।
একই সঙ্েগ বহুিনর্বাচনী প্রশ্নও (এমিসিকউ) তুেল েদওয়ার নীিতগত
িসদ্ধান্ত িনেয়েছ মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা গত
েসামবার গণভবেন অনুষ্িঠত সংবাদ সম্েমলেন এমিসিকউ তুেল েদওয়ার
পক্েষ মত েদন। এ প্রসঙ্েগ িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র কর্মকর্তারা
বলেছন, প্রধানমন্ত্রীর এই মতেক তাঁরা িনর্েদশ িহেসেবই েদখেছন।
এেকর

পর

এক

প্রশ্নপত্র

ফাঁেসর

ঘটনায়

গতকাল

মঙ্গলবার

িশক্ষা

মন্ত্রণালেয় আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্িঠত হয়। সভা সূত্ের জানা
েগেছ, চলিত এসএসিসসহ পাবিলক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁেসর সম্ভাব্য
ছয়িট ক্েষত্র িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। িকন্তু েকাথা েথেক প্রশ্ন
ফাঁস হচ্েছ িকংবা কারা করেছ, তা িনেয় েকবল পর্যােলাচনাই হেয়েছ।

তেব ফাঁেসর সঙ্েগ জিড়তেদর িবষেয় েকউ সুিনর্িদষ্ট তথ্য িদেত
পােরনিন। এর ফেল আগামী ২ এপ্িরল শুরু হেত যাওয়া এইচএসিসর
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর উদ্েবগ েথেকই যাচ্েছ।
জানেত চাইেল সভায় অংশ েনওয়া একজন মন্ত্রী ও িতনজন কর্মকর্তা নাম
প্রকাশ না করার শর্েত বেলন, আগামী এইচএসিস পরীক্ষায় যােত প্রশ্ন
ফাঁস না হয়, েস জন্য িবিভন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা আরও
সমন্িবতভােব কাজ করার িবষেয় েবশ িকছু িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। এক
প্রশ্েনর জবােব মন্ত্রী বেলন, চলমান এসএসিস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র
ফাঁস েঠকােনা যােব না, এটা অেনকটা ধের িনেয়ই আগামী পরীক্ষার
প্রস্তুিত শুরু হেয়েছ।
১ েফব্রুয়াির শুরু হওয়া এসএসিস পরীক্ষার শুরু েথেকই সামািজক
েযাগােযাগমাধ্যেম আগাম েঘাষণা িদেয় প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্েছ।
েসামবার পর্যন্ত ১১িট িবষেয়র প্রশ্নপত্র ফাঁস হেয়েছ। একািধক
িশক্ষা েবার্েডর েচয়ারম্যােনর মেত, এবার েয মাত্রায় প্রশ্নপত্র
ফাঁস হেয়েছ, তা আেগ কখেনা হয়িন। প্রশ্নপত্র ফাঁস েঠকােত িশক্ষা
মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ফাঁসকারীেদর ধিরেয় িদেল ৫ লাখ টাকা পুরস্কার
েঘাষণাসহ এক ডজন উদ্েযাগ িনেলও ফাঁস েঠকােত পােরিন। িবষয়িট উচ্চ
আদালেত গড়ােল আদালত সুিনর্িদষ্ট দািয়ত্ব িনর্ধারণ কের িবচািরক ও
প্রশাসিনক দুিট পৃথক কিমিট গঠন কেরেছন।
প্রশাসিনক কিমিটর প্রধান বাংলােদশ প্রেকৗশল িবশ্বিবদ্যালেয়র
অধ্যাপক েমা. কায়েকাবাদ। পরীক্ষাপদ্ধিত পিরবর্তেনর উদ্েযােগর
িবষেয় িতিন বেলন, মাধ্যিমক িশক্ষা িনেয় অেনক েবিশ পরীক্ষািনরীক্ষা করা হেয়েছ। এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস েরােধ এেককবার এেকক
ধরেনর উদ্েযাগ েনওয়া হচ্েছ। অহরহ নতুন বই, নতুন িনয়ম, নতুন
পরীক্ষাপদ্ধিত—এগুেলা মানুষেক স্িথরতা েদয় না। গেবষণার মাধ্যেম
পিরবর্তন করেত হেব, যা েবশ িকছুিদন চলেব। িতিন মেন কেরন, যেথষ্ট
পিরকল্পনা কের পিরবর্তনগুেলা আনা হচ্েছ না।
‘প্রশ্নব্যাংক’ েথেক প্রশ্নপত্র করার িবষেয় অধ্যাপক কায়েকাবাদ
বেলন, এ িবষেয় কেয়ক বছর েথেকই আেলাচনা হচ্েছ। তেব এই
প্রশ্নব্যাংক কেব, কখন করা হেব েসটা েভেবিচন্েত িঠক করেত হেব।
গতকাল িশক্ষা মন্ত্রণালেয় েবলা েসায়া িতনটা েথেক শুরু হেয় িবেকল
সােড় পাঁচটায় আন্তমন্ত্রণালেয়র সভািট েশষ হয়। এেত িশক্ষামন্ত্রী
নুরুল ইসলাম নািহদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান; ডাক,

েটিলেযাগােযাগ
ও
তথ্যপ্রযুক্িতমন্ত্রী
েমাস্তাফা
িবিভন্ন মন্ত্রণালেয়র ছয় সিচব ও িবিভন্ন সংস্থার
কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।

জব্বারসহ
ঊর্ধ্বতন

সভায় উপস্িথত একািধক কর্মকর্তা বেলন, সভায় চলিত এসএসিস পরীক্ষার
প্রশ্নপত্র ফাঁস ও আসন্ন এইচএসিস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস েরােধ
পদক্েষপ িনেয় েবিশ আেলাচনা হেয়েছ।
সভা েশেষ িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর
সিচব েমা. েসাহরাব েহাসাইন সাংবািদকেদর বেলন, ‘আমরা আশা করিছ
আগামী বছর েথেক এসএসিস পরীক্ষা নতুন পদ্ধিতেত িনেত পারব।’
পদ্ধিতিট কী হেব, েসটা সুিনর্িদষ্ট কের না বলেলও সিচব বেলন, সবাই
প্রশ্নব্যাংক করার িবষেয় একমত হেয়েছন।
প্রশ্নব্যাংেকর ব্যাখ্যা জানেত চাইেল ঢাকা িশক্ষা েবার্েডর
পরীক্ষাসংক্রান্ত দুজন কর্মকর্তা বেলন, এখােন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন,
সংেশাধন ও প্রশ্ন িনর্বাচেনর কাজিট একিট িনর্িদষ্ট সফটওয়্যােরর
মাধ্যেম
করা
হেব।
ওই
সফটওয়্যার
ব্যবহার
কের
প্রশ্নপত্র
প্রণয়নকারীেদর
(িশক্ষক)
কাছ
েথেক
প্রশ্ন
সংগ্রহ
কের
তা
‘প্রশ্নব্যাংেক’ রাখা হেব। েসখান েথেক প্রশ্নপত্েরর েসট ৈতির
হেব।
একািধক
প্রশ্ন
েসট
অনলাইেন
পরীক্ষার
আগ
মুহূর্েত
দািয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্িতেদর কােছ পাঠােনা হেব। সুরক্িষত যন্ত্েরর
(িডভাইস) মাধ্যেম এই কাজিট করা হেব।
বর্তমােন

এসএসিসসহ

পাবিলক

পরীক্ষায়

িবিজ

প্েরেস

দুই

েসট

প্রশ্নপত্র ছািপেয় স্থানীয় পর্যােয় পাঠােনা হয়। পরীক্ষা শুরুর
আধা ঘণ্টা আেগ েকন্দ্ের প্রশ্নপত্েরর প্যােকট েখালার িনয়ম।
অিভেযাগ রেয়েছ, েকােনা েকােনা েকন্দ্ের এর আেগই প্যােকট েখালা হয়
এবং মুেঠােফােন প্রশ্নপত্েরর ছিব তুেল বাইের পািঠেয় ফাঁস করা হয়।
এর আেগও ‘িডিজটাল’ ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কের পরীক্ষার িদন
সকােল েজলা প্রশাসক বা উপেজলা প্রশাসেনর তত্ত্বাবধােন ওই
এলাকােতই প্রশ্নপত্র ছািপেয় পরীক্ষার হেল িশক্ষার্থীেদর মধ্েয
িবতরণ করার উদ্েযাগ েনওয়া হেয়িছল। িকন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়িন।
এমিসিকউ থাকেব না
বর্তমােন পরীক্ষার প্রশ্নপত্ের দুিট অংশ থােক। একিটেত সৃজনশীল
অংশ, েযখােন ৭০ শতাংশ নম্বর থােক। আেরকিট অংশ এমিসিকউ, েযখােন ৩০
শতাংশ নম্বর থােক। এখন অিভেযাগ উেঠেছ, পরীক্ষায় এমিসিকউ অংেশর

প্রশ্নই েবিশ ফাঁস হচ্েছ। এ জন্য েবশ িকছুিদন ধেরই পরীক্ষা েথেক
এমিসিকউ উিঠেয় েদওয়া িনেয় আেলাচনা হচ্েছ। েসামবার প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনাও এসিসিকউ উিঠেয় েদওয়ার পক্েষ বেলেছন।
গতকােলর সভা েশেষ প্রশ্েনর জবােব সিচব েসাহরাব েহাসাইন বেলন,
প্রধানমন্ত্রী বলার পর এটা িনর্েদশ হেয় েগেছ। এখন একিট
প্রক্িরয়ার মাধ্যেম এিট করা হেব।
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর সম্ভাব্য ছয় ক্েষত্র
গতকােলর সভা উপলক্েষ িশক্ষা মন্ত্রণালয় েয কার্যপত্র ৈতির কের,
তােত প্রশ্নপত্র ফাঁেসর সম্ভাব্য ছয়িট ক্েষত্েরর কথা বলা হেয়েছ।
এেত বলা হয়, িবিজ প্েরেস প্রশ্নপত্র ছাপার কােজ অেনক েলাক জিড়ত
থােকন। তাঁরা প্রশ্ন কিপ করেত না পারেলও স্মৃিতেত ধারণ কের িনেয়
আসেত পােরন। িতন েথেক চারজেনর গ্রুেপর পক্েষ এভােব প্রশ্নপত্র
ফাঁস
করা
সম্ভব।
দ্িবতীয়ত,
িনর্বাহী
ম্যািজস্ট্েরট
বা
দািয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যেম ট্েরজাির বা িনরাপত্তা েহফাজত
েথেক প্রশ্নপত্র গ্রহণ কের পরীক্ষােকন্দ্ের েপৗঁছােনার িনর্েদশ
রেয়েছ। িকন্তু বাস্তবতা হচ্েছ, অেনক েকন্দ্ের পরীক্ষাসংশ্িলষ্ট
কর্মকর্তা যথাযথভােব দািয়ত্ব পালন করেছন না। তৃতীয়ত, অিতিরক্ত
েকন্দ্েরর অনুমিত েদওয়া হেয়েছ, িকন্তু ব্যবস্থাপনার জন্য
পর্যাপ্ত জনবেলর অভাব রেয়েছ। এ ছাড়া েভন্যুগুেলা (েকন্দ্েরর অধীন
অন্যান্য পরীক্ষার স্থান) েবিশর ভাগ ক্েষত্ের মূল েকন্দ্র েথেক
দূের অবস্িথত। ফেল ৩০ িমিনট আেগই েকন্দ্রসিচব প্রশ্ন খুলেত বাধ্য
হন। এখান েথেকও প্রশ্ন ফাঁেসর আশঙ্কা আেছ।
কার্যপত্ের আরও বলা হয়, পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার দািয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যক্িতেদর স্মার্টেফান িনয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হেয় পড়েছ। গুিট
কেয়ক
কর্মকর্তা-কর্মচারীর
কারেণ
েগাটা
প্রশ্ন
সামািজক
েযাগােযাগমাধ্যেম প্রচার হেয় যাচ্েছ। সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম
প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীেদর িচহ্িনত কের তােদর িবরুদ্েধ ব্যবস্থা
িনেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বািহনীর তৎপরতা আরও বাড়ােনার সুেযাগ
রেয়েছ। অপরাধীেদর তাৎক্ষিণকভােব গ্েরপ্তার ও শাস্িত না েদওয়ায়
অন্যরাও অপরাধ করেত ভয় পাচ্েছ না।
এ ছাড়া িবিটআরিসর সামািজক েযাগােযাগমাধ্যম িনয়ন্ত্রেণর েতমন
েকােনা ব্যবস্থা েনই। ফেল সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম প্রশ্ন
আপেলাডকারীেদর িচহ্িনত করা যাচ্েছ না। সন্েদহজনক অ্যাকাউন্টগুেলা
বন্ধ করাও সম্ভব হচ্েছ না।

সভা েথেক েবর হওয়ার সময় সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব ডাক,
েটিলেযাগােযাগ ও তথ্যপ্রযুক্িতমন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার বেলন,
িশক্ষা মন্ত্রণালয়েক প্রযুক্িতগত সব সহায়তা েদওয়া হেব।
সভায় বলা হয়, চলিত এসএসিস পরীক্ষায় যা হেয়েছ, তােত মেন হচ্েছ,
একিট অংশ আর্িথক লােভর জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁেসর কােজ জিড়ত। আেরকিট
অংশ সরকার ও িশক্ষা মন্ত্রণালয়েক েবকায়দায় েফলেত এসব করেছ।

প্রশ্নফােস
প্রযুক্িতেক
িশক্ষামন্ত্রী

িশক্ষক
দায়ী

এবং
করেলা

প্রশ্নপত্র ফাঁস েদেশর দীর্ঘকােলর সমস্যা—এমন দািব কের িবিভন্ন
পাবিলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁেসর জন্য িকছুসংখ্যক িশক্ষক ও
প্রযুক্িতেক দায়ী কেরেছন িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ।
েরাববার সংসেদ সরকাির দেলর সাংসদ শামীম ওসমােনর এক সম্পূরক
প্রশ্েনর জবােব িশক্ষামন্ত্রী এ কথা বেলন।
িশক্ষামন্ত্রী বেলন, আেগ সরকাির ছাপাখানা িবিজ প্েরেস সমস্যা
িছল। এখন েসখান েথেক প্রশ্ন ফাঁেসর েকােনা আশঙ্কা েনই। েসখান
েথেক প্রশ্নপত্র েজলা-উপেজলায় পাঠােনা হয়, েসটাও িনরাপদ করা
হেয়েছ। িকন্তু িকছুসংখ্যক িশক্ষক পরীক্ষার িদন সকােল প্রশ্ন ফাঁস
কের িদচ্েছন। এেত তাঁরা অর্থ আয় কেরন আবার সরকারেকও েবকায়দায়
েফলেত চান।
িশক্ষামন্ত্রী
বেলন,
প্রশ্ন
ফাঁসকারীরা
আধুিনক
প্রযুক্িতর
ব্যবহার কের। ব্যবস্থা িনেল তারা আেরকিট প্রযুক্িত িনেয় হািজর
হচ্েছ। এটা হচ্েছ উন্নয়েনর সমস্যা, প্রযুক্িতর সমস্যা। তেব এটা
েমাকািবলা করার েচষ্টা করা হচ্েছ। এ জন্য িতিন সবার সহেযািগতা
কামনা কেরন।
িশক্ষামন্ত্রী

বেলন,

এবার

সরকার

আরও

কেঠার

ব্যবস্থা

িনচ্েছ।

েকােনাভােব কাউেক জিড়ত পাওয়া েগেল কেঠার শাস্িত হেব। িশক্ষেকর
চাকির থাকেব না, পরীক্ষা েকন্দ্র থাকেব না।
িশক্ষামন্ত্রী বেলন, পরীক্ষার েকন্দ্ের েমাবাইল েফান েনওয়া যােব
না। পরীক্ষা শুরুর ৩০ িমিনট আেগ িগেয় িসেট বসেত হেব। তারপর
প্রশ্নপত্েরর খাম েখালা হেব। এটা পর্যেবক্ষেণর জন্য েমাবাইল িটমও
গঠন করা হেয়েছ।
এমিপওভুক্িতর িবষেয় নুরুল ইসলাম নািহদ বেলন, এমিপওভুক্িতর িবষয়িট
অর্থপ্রাপ্িতর ওপর িনর্ভর হেব। অর্থমন্ত্রী এবার টাকা িদেত রািজ
হেয়েছন। নীিতমালার আেলােক িশগিগরই এমিপওভুক্িতর ব্যবস্থা েনওয়া
হেব।
সরকাির
দেলর
ইসরািফল
আলেমর
প্রশ্েনর
জবােব
প্রাথিমক
ও
গণিশক্ষামন্ত্রী েমাস্তািফজুর রহমান বেলন, বার্িষক প্রাথিমক
িবদ্যালয়শুমাির ২০১৭ অনুযায়ী, বর্তমােন প্রাথিমক িশক্ষায় ঝের
পড়ার হার ১৮ দশিমক ৮ শতাংশ।
সরকাির দেলর এম আবদুল লিতেফর প্রশ্েনর জবােব সমাজকল্যাণমন্ত্রী
রােশদ খান েমনন বেলন, সমাজেসবা অিধদপ্তেরর জিরপ অনুযায়ী, েদেশ
শারীিরক
প্রিতবন্ধীর
সংখ্যা
৬
লাখ
৮৫
হাজার
২৬৩
এবং
বুদ্িধপ্রিতবন্ধীর সংখ্যা ১ লাখ ২১ হাজার ৪৭।

প্রশ্নফাঁস:
কিমিট গঠন

হাইেকার্েটর

দুই

চলিত বছেরর এসএসিস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁেসর ঘটনা তদন্ত ও
েরােধ দুিট কিমিট গঠন কের িদেয়েছন হাইেকার্ট। এেকর পর এক
প্রশ্নপত্র ফাঁেসর ঘটনায় একিট িরট আেবদেনর শুনািনেত হাইেকার্েটর
একিট েবঞ্চ এই কিমিট গঠন কেরন।
দুিট কিমিটর মধ্েয প্রশাসিনক কিমিটর েনতৃত্েব থাকেবন বাংলােদশ
প্রেকৗশল িবশ্বিবদ্যালয়-বুেয়েটর অধ্যাপক েমাহাম্মদ কায়েকাবাদ। আর

ঢাকা েজলা ও দায়রা জেজর েনতৃত্েব গিঠত কিমিট
কিমিট। প্রত্েযক কিমিটর সদস্যসংখ্যা পাঁচজন কের।

িবচািরক

তদন্ত

এর আেগ একই েবঞ্চ প্রশ্নফাঁস েঠকােত ব্যর্থতা েকন অৈবধ হেব না,
তা জানেত েচেয় রুল জাির কেরন। িশক্ষাসিচব, প্রাথিমক ও
গণিশক্ষাসিচব, আইনসিচব, আইন মন্ত্রণালেয়র ড্রাফিটং উইংেয়র সিচব,
স্বরাষ্ট্রসিচব, তথ্যপ্রযুক্িতসিচব, িবিটআরিসর সিচব-েচয়ারম্যান,
িবিটিসএল প্রধান, মাধ্যিমক ও উচ্চমাধ্যিমক িশক্ষা অিধদপ্তেরর
মহাপিরচালক-েচয়ারম্যান,
ঢাকা-রাজশাহী,
কুিমল্লা-যেশার,
চট্টগ্রাম, বিরশাল িসেলট, িদনাজপুর উচ্চমাধ্যিমক ও মাধ্যিমক
িশক্ষা েবার্ড ও মাদ্রাসা িশক্ষা েবার্েডর েচয়ারম্যান এবং
পুিলেশর মহাপিরদর্শকেক আগামী দুই সপ্তােহর মধ্েয িদেত হেব।
সম্প্রিত এক ব্যক্িত িরটিট কেরন। িরটকারীর আইনজীবী িছেলন
জ্েযািতর্ময় বড়ুয়া। পের িতিন সাংবািদকেদর বেলন, িবচািরক তদন্ত
কিমিট প্রশ্নফাঁেসর সঙ্েগ কারা জিড়ত খুঁেজ েবর করেবন। আর
প্রশাসিনক কিমিট প্রশ্নফাঁস প্রিতেরােধ কী ব্যবস্থা েনওয়া যায়,
তা িনর্ধারণ করেবন। িতিন বেলন, দুিট কিমিটেক প্রিতেবদন িদেত ৩০
িদন সময় েদওয়া হেয়েছ।
রুেলর জবাব দুই সপ্তােহর মধ্েয িদেত বলা হেয়েছ িশক্ষাসিচব,
প্রাথিমক ও গণিশক্ষাসিচব, আইনসিচব, আইন মন্ত্রণালেয়র ড্রাফিটং
উইংেয়র সিচব, স্বরাষ্ট্রসিচব, তথ্যপ্রযুক্িতসিচব, িবিটআরিসর
সিচব-েচয়ারম্যান, িবিটিসএল প্রধান, মাধ্যিমক ও উচ্চমাধ্যিমক
িশক্ষা
অিধদপ্তেরর
মহাপিরচালক-েচয়ারম্যান,
ঢাকা-রাজশাহী,
কুিমল্লা-যেশার, চট্টগ্রাম, বিরশাল িসেলট, িদনাজপুর উচ্চমাধ্যিমক
ও মাধ্যিমক িশক্ষা েবার্ড ও মাদ্রাসা িশক্ষা েবার্েডর েচয়ারম্যান
এবং পুিলেশর মহাপিরদর্শকেক।

বািতল হেত যাচ্েছ িক এস.এস.িস

পরীক্ষা!!!
ত সাবধানতা অবলম্বন স্বত্েবও এবার এস.এস.িস পরীক্ষা শুরু হওয়ার
পর েথেকই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘেটই চলেছ। পর্যায়ক্রেম প্রশ্ন
ফাঁস হওয়ার অিভেযাগ উঠায় এস.এস.িস পরীক্ষায় এরই মধ্েয অনুষ্িঠত
পরীক্ষা গুেলা বািতেলর দািব উেঠেছ। ইেতামধ্েয হাইেকার্েট
পরীক্ষাগুেলা বািতল েচেয় িরট িকরা হেয়েছ।
সূত্র

জািনেয়েছ,

সুপ্িরম

েকার্েটর

৪

জন

আইনজীবী

জনস্বার্েথ

বৃহস্পিতবার এস.এস.িস পরীক্ষা বািতল েচেয় িরট কেরেছন। আেবদেন
এস.এস.িস পরীক্ষা বািতল কের নতুন কের পরীক্ষা েনওয়ার িনর্েদশনা
চাওয়া হেয়েছ। এখন েদখার িবষয় আদালত েথেক িক িসদ্ধান্ত েদওয়া হেব।
উল্েলখ্য েয, এ বছর এস.এস.িস পরীক্ষা শুরু েথেকই প্রশ্ন ফাঁস
হেয়ই চলেছ। িবিভন্ন সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যমগুেলা প্রশ্ন ফাঁেস
প্রধান ভূিমকা পালন করেছ। প্রশ্ন ফাঁেসর ঘটনা েক েকন্দ্র কের
ইেতামধ্েয েবশ কেয়কজন গ্েরফতারও হেয়েছ। তাছাড়া সমােলাচকরা
িশক্ষামন্ত্রীর পদত্যােগর দািবও জানাচ্েছন।

‘বই খুেল পরীক্ষা
ভাবা হচ্েছ’

েনয়ার

কথা

‘প্রশ্নপত্র ফাঁেসর ভয়াবহতায় আগামীেত এসএসিসর মেতা পাবিলক
পরীক্ষায় প্রশ্ন না ছািপেয় বই খুেল পরীক্ষা েনয়ার কথা িচন্তাভাবনা করেছ সরকার’।
েসামবার সাংবািদকেদর
েহােসন একথা জানান।

এক

প্রশ্েনর

জবােব

িশক্ষাসিচব

েসাহরাব

এর আেগ িতিন বেলন, পরীক্ষা েকন্দ্েরর ২০০ িমটােরর মধ্েয েমাবাইল
েফােন িনেষধাজ্ঞা েদওয়া হেয়েছ।পরীক্ষা সংশ্িলষ্টেদর এ ব্যাপাের
িনর্েদশ িদেয় েদয়া হেয়েছ।

জানা েগেছ, পরীক্ষা েকন্দ্েরর েভতের এবং েকন্দ্েরর ২০০ িমটােরর
মধ্েয েমাবাইল েফানসহ পাওয়া েগেলই গ্েরপ্তার করা হেব। পরীক্ষা
সংশ্িলষ্টেদর িনর্েদশ িদেয়েছ মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবভাগ।
এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস েঠকােনার অংশ িহেসেব এই
উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ বেল জানােনা হয়। এিদেক, পরীক্ষা শুরুর ৩০
িমিনট আেগ েকােনা পরীক্ষার্থী যিদ েকন্দ্ের প্রেবশ না কের তেব
তােক আর েকন্দ্ের প্রেবশ করেত েদওয়া হেব না।
এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা সুষ্ঠুভােব অনুষ্ঠােন গত রিববার এক
আেদেশ মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক (মাউিশ), সব
িবভাগীয় কিমশনার ও েজলা প্রশাসক (িডিস) এবং িশক্ষা েবার্ডগুেলার
েচয়ারম্যানেদর এই িনর্েদশ পাঠােনা হেয়েছ।
এছাড়াও প্রশ্ন ফাঁেস ব্যবহৃত ৩০০ েমাবাইল েফান নম্বর িচহ্িনত কের
েসগুেলা বন্ধ কের িদেয়েছ সরকার। এমন িক এসব েমাবাইল নম্বেরর
মািলকেদর গ্েরফতার করেত ইেতামধ্েয পুিলশ অিভযান শুরু কেরেছ।
প্রশ্ন ফাঁেসর অিভেযাগ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই-বাছাই কিমিট সূত্র এ
তথ্য জািনেয়েছ।
প্রশ্ন

ফাঁেসর

অিভেযাগ

সংক্রান্ত

তথ্য

যাচাই-বাছাই

কিমিটর

প্রধান, কািরগির ও মাদ্রাসা িশক্ষা িবভােগর সিচব েমা. আলমগীর
গতকাল রিববার সিচবালেয় এই কিমিটর প্রথম সভা েশেষ সাংবািদকেদর এসব
কথা জানান।
িতিন বেলন, এ পর্যন্ত ৩০০ েটিলেফান নম্বর িচহ্িনত কের ব্লক কের
েদয়া হেয়েছ। এই নম্বরধারীেদর অিধকাংশ িশক্ষার্থী। তেব এর মধ্েয
অিভভাবকরাও রেয়েছন।
িতিন বেলন, িমিডয়ায় েয সমস্ত তথ্য-প্রমাণ এেসেছ েসগুেলা েদেখ
পর্যােলাচনা করেব কিমিট। এছাড়া আেরা পর্যােলাচনা কের েদখা হেব
েয, আসেলই ফাঁস হেয়েছ িক না, কতক্ষণ আেগ ফাঁস হেয়েছ, তার
প্রভাবটা কী, কতজন ছাত্র-ছাত্রী এিটর মধ্য িদেয় প্রভািবত হেয়েছ,
পরীক্ষা বািতল করা হেব িক না, বািতল করা হেল কতজন ক্ষিতগ্রস্ত
হেব।
িতিন বেলন, েদখা যাচ্েছ েয, প্রশ্ন েপেয়েছ ৫/১০ িমিনট আেগ। ওই
প্রশ্ন েপেয় েতা েবিশ প্রভােবর সুেযাগ নাই। আবার েদখা েগেছ েবশ
আেগ ফাঁস হেলও ৫ বা ১০ হাজার েছেল-েমেয় েপেয়েছ। িকন্তু পরীক্ষা

িদেয়েছ ২০ লাখ। এমন িবষয়গুেলা িহসাব-িনকাশ কের প্রিতেবদন জমা
েদয়া হেব।

পরীক্ষা েকন্দ্েরর ২০০ িমটােরর
মধ্েয েমাবাইল েপেল গ্েরপ্তার
চলমান

এসএসিস

পরীক্ষার

প্রশ্নপত্র

ফাঁসেরােধ

এবার

পরীক্ষা

েকন্দ্েরর ২০০ িমটােরর মধ্েয েমাবাইল েফান িনিষদ্ধ কেরেছ সরকার।
ওই এলাকার মধ্েয কারও হােত েমাবাইল পাওয়া েগেল তাৎক্ষিণকভােব
গ্েরপ্তার করা হেব।
এ িবষেয় ব্যবস্থা িনেত সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর িনর্েদশ
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভাগ।

িদেয়েছ

ওই িনর্েদশনায় আবারও মেন কিরেয় েদওয়া হয়, পরীক্ষা শুরুর ৩০ িমিনট
আেগ েকােনা পরীক্ষার্থীেক েকন্দ্ের প্রেবশ করেত েদওয়া যােব না।
এর আেগ প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীেদর ধিরেয় িদেল পাঁচ লাখ টাকা
পুরস্কার েদওয়াসহ আরও েবশ িকছু িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়িছল। িকন্তু
তােতও প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হয়িন। বরং ১ েফব্রুয়াির েথেক শুরু
হওয়া এই পরীক্ষার সাতিট িবষেয়র প্রশ্নপত্র ফাঁস হেয়েছ। সর্বেশষ
গত েরাববার পরীক্ষার িদন আড়াই ঘণ্টা ইন্টারেনট বন্ধ রাখার
িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়। অবশ্য আজ সকােল েসই িসদ্ধান্ত েথেক সের আেস
সরকার।

আজ

বৃহস্পিতবার

শুরু

হচ্েছ

এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা
এসএসিস পরীক্ষা আজ শুরু
পাঁচ বছেরর ব্যবধােন ঝের পড়ার সংখ্যা দ্িবগুেণর েবিশ।
অবশ্য প্রিতবছর েমাট পরীক্ষার্থী বাড়েছ।
এত পরীক্ষার চাপ িশক্ষার্থীরা িনেত পারেছ না।
সারা েদেশ এসএসিস পরীক্ষা হেব অিভন্ন প্রশ্নপত্ের।
১০ িশক্ষা েবার্েড েমাট পরীক্ষার্থী ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৯
জন।
েমাট ৩ হাজার ৪১২িট েকন্দ্ের পরীক্ষা অনুষ্িঠত হেব।
আজ িলিখত পরীক্ষা শুরু হেয় ২৫ েফব্রুয়াির েশষ হেব।
প্রথম আেলা ফাইল ছিবএসএসিস ও সমমােন
িশক্ষার্থীেদর ঝের পড়া। পাঁচ বছেরর
দ্িবগুেণর েবিশ হেয়েছ। নবম শ্েরিণেত
পরীক্ষা না েদওয়া িশক্ষার্থী িছল প্রায়
িশক্ষার্থী হেয়েছ েপৗেন চার লাখ।

প্রিতবছরই বাড়েছ িনবন্িধত
ব্যবধােন এ সংখ্যা েবেড়
িনবন্ধন কেরও ২০১৪ সােল
েপৗেন দুই লাখ। এ বছর এমন

অবশ্য
প্রিতবছর
েমাট
পরীক্ষার্থীও
বাড়েছ।
সারা
েদেশ
আজ
বৃহস্পিতবার শুরু হচ্েছ এসএসিস ও সমমােনর এই পরীক্ষা। িশক্ষা
মন্ত্রণালয় েথেক পাওয়া পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত তুলনামূলক
িবশ্েলষণ কের েদখা েগেছ, সংখ্যার িদক িদেয় প্রিতবছরই িনবন্িধত
িশক্ষার্থীেদর ঝের পড়া বাড়েছ।
িনবন্ধন কেরও পরীক্ষা না েদওয়ার কারণ কী? জানেত চাইেল সােবক
তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর প্রাথিমক ও গণিশক্ষািবষয়ক উপেদষ্টা রােশদা
েক েচৗধূরী প্রথম আেলােক বেলন, তাঁেদর অিভজ্ঞতা হেলা এত পরীক্ষার
চাপ
িশক্ষার্থীরা
িনেত
পারেছ
না।
এ
জন্য
িহমিশম
খায়
িশক্ষার্থীরা। দ্িবতীয়ত, িশক্ষার্থীরা যত ওপের উঠেছ, িশক্ষার
ব্যয় তত বাড়েছ। অেনক অিভভাবেকর পক্েষ এই ব্যয় সামাল েদওয়া সম্ভব
হচ্েছ না। এগুেলা ঝের পড়ার বড় কারণ। এখান েথেক উত্তরেণর জন্য
িবদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধিতর সংস্কার করেত হেব। এইচএসিস পর্যন্ত
চারিট পাবিলক পরীক্ষার দরকার আেছ িক না, তা েভেব েদখেত হেব।

সর্েবাপির িশক্ষায় িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব।
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র েদওয়া তথ্য বলেছ, এ বছর এসএসিস, দািখল ও
এসএসিস েভােকশনাল পরীক্ষােদওয়ার লক্ষ্েয দুই বছর আেগ (২০১৬-১৭
িশক্ষাবর্ষ) িনয়িমত িশক্ষার্থী িহেসেব িনবন্ধন কেরিছল ২১ লাখ ১৪
হাজার ২২২ জন। িনয়িমত এসব িশক্ষার্থীর মধ্েয এ বছর পরীক্ষা
িদচ্েছ ১৭ লাখ ৩৯ হাজার ৫৭৩ জন িশক্ষার্থী। অবশ্য অিনয়িমত (আেগ
অনুত্তীর্ণ) ও মােনান্নয়ন পরীক্ষার্থী িমিলেয় ১০ িশক্ষা েবার্েড
েমাট পরীক্ষার্থী ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৯ জন।
িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ গতকাল মন্ত্রণালেয় এক প্রশ্েনর
জবােব বেলন, উপবৃত্িত েদওয়াসহ নানা উদ্েযােগর ফেল িশক্ষার্থী
বাড়েছ। তেব ঝের পড়াও একিট িবষয়। এটা কমােতও িবিভন্ন উদ্েযাগ
িনচ্েছন। আশা করেছন, ভিবষ্যেত এটা কেম যােব।
িশক্ষা

মন্ত্রণালয়

ও

ঢাকা

িশক্ষা

েবার্েডর

একািধক

কর্মকর্তা

প্রথম আেলােক বেলন, ঝের পড়ার সংখ্যািট েবিশ হচ্েছ। কারণ,
পরীক্ষার্থীও এখন েবিশ। েযমন পাঁচ বছর আেগ িনয়িমত ও অিনয়িমত
িমিলেয় েমাট পরীক্ষার্থী িছল ১৪ লাখ ৩২ হাজার ৭২৭ জন। অথচ এবার
পরীক্ষা িদচ্েছ ২০ লাখ ৩১ হাজােরর েবিশ।
জানেত চাইেল ঢাকা িশক্ষা েবার্েডর পরীক্ষা িনয়ন্ত্রক তপন কুমার
সরকার গতকাল প্রথম আেলােক বেলন, নবম শ্েরিণেত িনবন্ধন করার পরও
কেয়কিট কারেণ অেনেক এসএসিস পর্যন্ত আসেত পাের না। প্রথমত, নবম
শ্েরিণ েথেক দশম শ্েরিণেত ওঠার সময় উত্তীর্ণ না হওয়ায় বড় একিট
অংশ বাদ পেড় যায়। দ্িবতীয়ত, িনর্বািচত (েটস্ট) পরীক্ষায়ও অেনেক
পাস করেত পাের না। এ ছাড়া সামািজকসহ আরও িকছু কারেণ অেনেক
পরীক্ষা িদেত পাের না। এখন েযেহতু পরীক্ষার্থী বাড়েছ, তাই
আনুপািতক হাের ওই সংখ্যাও বাড়েছ। তেব িতিন এেদর ঝের পড়া বলেত
নারাজ। কারণ, ওই সব িশক্ষার্থী পের পরীক্ষা িদেত পাের।
েফসবুক বন্েধ অবস্থা বুেঝ ব্যবস্থা
এসএসিস পরীক্ষা উপলক্েষ গতকাল সিচবালেয় আেয়ািজত সংবাদ সম্েমলেন
িশক্ষামন্ত্রী সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব বেলন, তাঁরা েফসবুক
বন্ধ করেত পারেবন না। এ িবষেয় বাংলােদশ েটিলেযাগােযাগ িনয়ন্ত্রণ
কিমশেনর েচয়ারম্যানসহ অন্যেদর সঙ্েগ কথা হেয়েছ। তাঁেদর সমস্যািট
বলা হেয়েছ। তাঁরা বেলেছন, এটা প্রিতহত (েফসবুেকর মাধ্যেম
প্রশ্নপত্র ছড়ােনা) করেত কার্যকর পদক্েষপ েনেবন। সীিমত সমেয়র

জন্য েফসবুক বন্ধ রাখেবন িক না, েসটাও তাঁরা অবস্থা বুেঝ
ব্যবস্থা েনেবন। তাঁরা সাহায্য করার িবষেয় ইিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগ
প্রকাশ কেরেছন।
পরীক্ষার সময় েকািচং েসন্টার বন্ধ রাখার িবষেয় িশক্ষামন্ত্রী
বেলন, এ িবষেয় পুিলশেক দািয়ত্ব েদওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া স্থায়ীভােব
েকািচং বন্েধ আইন হচ্েছ।
এবার পরীক্ষার্থীেদর পরীক্ষা শুরুর আধা ঘণ্টা আেগই েকন্দ্ের
প্রেবশ কের িনজ িনজ আসেন বাধ্যতামূলকভােব বসেত হেব। এ জন্য যানজট
ও পরীক্ষােকন্দ্েরর দূরত্ব িবেবচনা কের বাসা েথেক রওনা িদেত
পরীক্ষার্থী
ও
তােদর
অিভভাবকেদর
প্রিত
অনুেরাধ
জানান
িশক্ষামন্ত্রী।
এবার েকন্দ্র েথেক প্রশ্নপত্র ফাঁসেরােধ পরীক্ষা শুরুর মাত্র আধা
ঘণ্টা আেগ প্রশ্েনর েমাড়ক খুলেত হেব। েকন্দ্রসিচব একিট সাধারণ
মােনর েফান ব্যবহার করেত পারেবন। েকন্দ্ের আর েকউ েমাবাইল েফান
িনেত পারেবন না। েকউ এর ব্যত্যয় করেল শাস্িত েপেত হেব।
প্রশ্নপত্র ফাঁসেরােধ যা যা করা সম্ভব, তা করা হেয়েছ বেল জানান
িশক্ষামন্ত্রী।
সারা েদেশ এসএসিস পরীক্ষা হেব অিভন্ন প্রশ্নপত্ের। েমাট ৩ হাজার
৪১২িট েকন্দ্ের এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা অনুষ্িঠত হেব। আজ িলিখত
পরীক্ষা শুরু হেয় ২৫ েফব্রুয়াির েশষ হেব।
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েফব্রুয়ারী েথেক শুরু
পরীক্ষা েশষ হেব ২৪েশ
পর্যন্ত।
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