এইচএসিসর ফল প্রকাশ: পােসর হার
৭৩.৯৩%, িজিপএ-৫- ৪৭ হাজার ২৮৬
জন
২০১৯ সােলর এইচএসিস ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হেয়েছ। এবার
পােসর হার ৭৩.৯৩% শতাংশ। সর্বেমাট িজিপএ-৫- েপেয়েছ ৪৭ হাজার ২৮৬
জন। গত বছর গড় পােসর হার িছল ৬৬ দশিমক ৬৪ শতাংশ। েস িহসােব এবার
পােসর হার েবেড়েছ ৭ দশিমক ২৯ শতাংশ। গতবার েপেয়িছেলন ২৯ হাজার
২৬২ জন। অর্থাৎ গতবােরর েচেয় এবার িজিপএ-৫ েবেড়েছ ১৮ হাজার ৩২৪
জন। বুধবার (১৭ জুলাই) সকাল ১০টার িদেক গণভবেন প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনার
কােছ
িশক্ষােবার্ডগুেলার
ফলাফল
হস্তান্তর
কেরন
িশক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মিন।
সকল েবার্েডর েচয়ারম্যানরা েসখােন উপস্িথত িছেলন। তারাও পৃথকভােব
প্রধানমন্ত্রীর কােছ ফলাফল হস্তান্তর কেরন।
এবার মাদ্রাসা
েবার্েড পােশর হার ৮৮.৫৬ শতাংশ, গত বছর পােসর হার িছল ৭৮ দশিমক
৬৭ শতাংশ, িজিপএ-৫ েপেয়েছ ২হাজার ২৪৩ জন। গত বছর পােসর হার িছল
৭৮ দশিমক ৬৭ শতাংশ। কািরগির িশক্ষা েবার্েড পােশর হার ৮২.৬২
শতাংশ। িজিপএ-৫ েপেয়েছ ৩ হাজার ২৩৬ জন। গত বছর পােসর হার িছল হার
৭৫ দশিমক ৫০ শতাংশ।। এ বছর কািরগির িশক্ষা েবার্েড পােসর হার
েবেড়েছ।
িশক্ষামন্ত্রী জানান, এবােরর এইচএসিস ও সমমােনর পরীক্ষায়
পরীক্ষার্থী িছল ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৫০৫ জন। এর মধ্েয ৮িট সাধারণ
েবার্েডর অধীেন এইচএসিস পরীক্ষার্থী ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৫০ জন।
এছাড়া মাদ্রাসার আিলেম ৮৮ হাজার ৪৫১ এবং কািরগিরেত (িবএম) ১ লাখ
২৪ হাজার ২৬৪ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ কেরন। যা গত বছেরর তুলনায়
৬৯হাজার ৭শ ৪৮জন েবিশ।
আজ দুপুর ১টায় সিচবালেয় িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সম্েমলন কক্েষ সংবাদ
সম্েমলেন
িবস্তািরত
ফলাফল
জানােবন
িশক্ষামন্ত্রী।
িশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র জনসংেযাগ কর্মকর্তা
এ তথ্য জানান।
এডুেকশন বাংলা/

েযভােব
এইচএসিসর
ফল
পুনঃিনরীক্ষার আেবদন করেত হেব
চলিত বছেরর এইচএসিস ও সমমােনর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হেব আজ
বুধবার। েবলা ১টায় আনুষ্ঠািনকভােব িশক্ষার্থীরা েমাবাইেলর এসএমএস
ও অনলাইেনর মাধ্যেম ফল জানেত পারেবন। ফলাফেল েযসব িশক্ষার্থীরা
সন্তুষ্ট হেবন না তারা ফল পুনঃিনরীক্ষার আেবদন করেত পারেবন।
রাষ্ট্রায়ত্ত

েমাবাইল

অপােরটর

েটিলটক

েথেক

আগামী

১৮

েথেক

২৪

জুলাই পর্যন্ত এইচএসিস ও সমমােনর ফল পুনঃিনরীক্ষার আেবদন করা
যােব।
ফল পুনঃিনরীক্ষেণর আেবদন করেত RSC িলেখ স্েপস িদেয় েবার্েডর
নােমর প্রথম িতন অক্ষর িলেখ স্েপস িদেয় েরাল নম্বর িলেখ স্েপস
িদেয় িবষয় েকাড িলেখ ১৬২২২ নম্বের পাঠােত হেব।
িফরিত এসএমএেস িফ বাবদ কত টাকা েকেট েনওয়া হেব তা জািনেয় একিট
িপন নম্বর (পার্েসানাল আইেডন্িটিফেকশন নম্বর-PIN) েদওয়া হেব।
আেবদেন সম্মত থাকেল RSC িলেখ স্েপস িদেয় YES িলেখ স্েপস িদেয় িপন
নম্বর িলেখ স্েপস িদেয় েযাগােযােগর জন্য একিট েমাবাইল নম্বর িলেখ
১৬২২২ নম্বের এসএমএস পাঠােত হেব। প্রিতিট িবষয় ও প্রিত পত্েরর
জন্য েদড়শ’ টাকা হাের চার্জ কাটা হেব।
েয সব িবষেয়র দুিট পত্র (প্রথম ও দ্িবতীয় পত্র) রেয়েছ েয সব
িবষেয়র ফল পুনঃিনরীক্ষার আেবদন করেল দুিট পত্েরর জন্য েমাট ৩০০
টাকা িফ কাটা হেব।
একই এসএমএেস একািধক িবষেয়র আেবদন করা যােব, এক্েষত্ের িবষয় েকাড
পর্যায়ক্রেম ‘কমা’ িদেয় িলখেত হেব।
এডুেকশন বাংলা/

কািরগিরেত পাশ ৮২ দশিমক
িজিপএ-৫- ৩ হাজার ২৩৬ জন

৬২%

এইচএসিসেত কািরগির িশক্ষা েবার্েড এবছর পােসর হার ৮২ দশিমক ৬২
শতাংশ। িজিপএ-৫ েপেয়েছ ৩ হাজার ২৩৬ জন। গত বছর পােসর হার িছল হার
৭৫ দশিমক ৫০ শতাংশ।। এ বছর কািরগির িশক্ষা েবার্েড পােসর হার
েবেড়েছ।
বুধবার (১৭ জুলাই) সকােল গণভবেন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার কােছ
ফলাফেলর অনুিলিপ তুেল েদন িশক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মিন। পের
দুপুের িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সভা কক্েষ সংবাদ সম্েমলন কের ফেলর
িকছু তথ্য তুেল ধেরন িতিন।
কািরগির িশক্ষা েবার্ড েথেক এ বছর ১ লাখ ২৪ হাজার ২৬৪ জন
িশক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যিমক সমমােনর পরীক্ষায় অংশ েনয়। এর মধ্েয
ছাত্র ৪১ হাজার ৫০৪ জন এবং ছাত্রী ৮২ হাজার ৭৬০ জন।

এডুেকশন বাংলা

এইচএসিস:
ঢাকা
িফনান্স,
ব্যািকং
সময়সূিচ পিরবর্তন

েবার্েডর
পরীক্ষার

চলমান এইচ এস িস পরীক্ষা ২০১৯ এর ঢাকা ও যেশার েবার্েডর িফনান্স,
ব্যািকং ও িবমা ২য় পত্েরর পরীক্ষার সময়সুিচ পুনঃিনর্ধারণ করা
হেয়েছ। ঢাকা েবার্েডর অধীন ফিরদপুর েজলার আলফাডাঙ্গা সরকাির কেলজ

েকন্দ্েরর এবং যেশার েবার্েডর খুলনা েজলার পাইকগাছা উপেজলাধীন
কিপলমুিন- ২১৭ েকন্দ্েরর িফনান্স, ব্যাংিকং ও িবমা ২য় পত্েরর
(িবষয় েকাড ২৯৩) প্রশ্ন পত্েরর প্যােকট খুেল েদখার কারেণ আগামী
কাল ২৮-০৪-২০১৯ তািরখ সকাল ১০টার অনুষ্িঠতব্য এই পরীক্ষািট বািতল
কের পরীক্ষার সময় সুিচ পুনঃিনর্ধারণ করা হেয়েছ।
আগামী ৭ েম ২০১৯ তািরেখ িবকাল ২.০০ টা এইচ এস িস পরীক্ষার
িফনান্স ও ব্যাংিকং ও িবমা ২য় পত্েরর পরীক্ষার সময়সুিচ িনর্ধারণ
করা হেয়েছ।
পুনঃিনর্ধািরত সময়সূিচ:

১
এপ্িরল
েথেক
এইচএসিস
সমমােনর পরীক্ষা শুরু

ও

আগামী ১ এপ্িরল েথেক উচ্চ মাধ্যিমক (এইচএসিস) ও সমমােনর পরীক্ষা
শুরু হেত যাচ্েছ। রিববার ২৪ েফব্রুয়ারী
পরীক্ষার সময়সূিচ প্রকাশ কেরেছ।

ঢাকা

িশক্ষা

েবার্ড

সূিচ অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্িরল েথেক ১১ েম হেব তত্ত্বীয় পরীক্ষা।
আর ১২ েথেক ২১ েম এর মধ্েয ব্যবহািরক পরীক্ষা েশষ করেত হেব।
প্রিতবছেরর মেতা এবারও প্রথেম বহুিনর্বাচনী (এমিসিকউ) ও পের
সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা অনুষ্িঠত হেব। সকােলর
পরীক্ষা ১০টা েথেক েবলা ১টা ও িবেকেলর পরীক্ষা ২টা েথেক ৫টা
পর্যন্ত অনুষ্িঠত হেব।
িনর্েদশনায়
বলা
হেয়েছ,
পরীক্ষা
শুরুর
৩০
িমিনট
পরীক্ষার্থীেদর পরীক্ষার হেল িগেয় আসন গ্রহণ করেত হেব।
সময়সূিচ:

আেগ

এডুেকশন বাংলা

