েম
২০২০
মােসর
এমিপও
েযভােব ডাউনেলাড করেবন-

িশট

েম ২০২০ মােসর এমিপও িশট েযভােব
ডাউনেলাড করেবনপ্রথেম www.emis.gov.bd িলেখ এন্টার িদন।
তারপের আসেব
MPO
MPO Sheet/Voucher ক্িলক করুন
তারপর আসেব

Mpo

Salary

May 2020 এ ক্িলক করুন

তারপর ব্যাংেকর নাম েদখােব রাজবাড়ী েজলার জন্য
ক্িলক করুন
তারপর

আসেব

MPO

তারপর

আসেব

Dhaka

তারপর
করুন

আসেব থানার

তারপর

আসেব

Bank

এ

Sheet এ ক্িলক করুন
Zone এ ক্িলক করুন

আসেব েজলার নাম আমার েজলা Rajbari

তারপর

Agrani

নাম আমার থানা

Pangsha

District

Pangsha. PDF

এ ক্িলক

এ ক্িলক করুন

থানার সকল প্রিতষ্টােনর এমিপও িসট

আপিন আপনার প্রিতষ্ঠােনর এমিপও িসট বাছাই কের
করেবন।

প্িরন্ট কের েবর

ধন্যবাদ
েকান সমস্যা হেল ০১৮৭৫-৮৫৬৯২৪ েযাগােযাগ করুন।
িশক্ষা

িবষয়ক

নতুন

নতুন

তথ্েযর

জন্য

িনয়িমত

www.teachersnews24.com

িভিজট করুন।

বৃত্িত
পাওয়া
িশক্ষার্থীেদর
ব্যাংক একাউন্ট েখালা এবং তথ্য
সংেশাধন ও সংেযাজন ৫ জুেনর
মধ্েয
২০১৯ সােল িপইিস ও েজএসিস পরীক্ষায় রাজস্ব
খাতভুক্ত বৃত্িতপ্রাপ্ত িশক্ষার্থীেদর
ব্যাংক একাউন্ট েখালা এবং তথ্য সংেশাধন ও
সংেযাজন ৫ জুেনর মধ্েয পাঠােত হেব।

১। ব্যাংক একাউন্ট েখালা সংক্রান্ত
তথ্েযর
জন্য িনেচর িলংেক
ক্িলক
করুন –
২০১৯
সােল
িপইিস
ও
েজএসিস
পরীক্ষায়
রাজস্ব
খাতভুক্ত
বৃত্িতপ্রাপ্ত ( িনয়িমত) িশক্ষার্থীেদর ব্যাংক িহসাব ( Bank
Account) েখালা ও প্েররণ
২। পূর্েবর
বৃত্িত প্রাপ্ত িশক্ষার্থীেদর তথ্য সংেশাধেনর জন্য
এবং ২০১৯ সােল িপইিস ও েজএসিস
বৃত্িত প্রাপ্ত িশক্ষার্থীেদর
তথ্য এন্ট্ির করার জন্য িনেচর িলংেক ক্িলক কের িবস্তািরত জানুন –
েদেশর িবিভন্ন স্কুল, কেলজ, েমিডেকল, প্রেকৗশল ও িবশ্বিবদ্যালেয়

অধ্যায়নরত রাজস্ব খাতভুক্ত বৃত্িতপ্রাপ্ত (েমধা ও সাধারণ) িনয়িমত
িশক্ষার্থীেদর বৃত্িতর অর্থ G2P (EFT) পদ্ধিতেত ব্যাংক িহসােব
প্েররেনর লক্ষ্েয প্রিতষ্ঠান হেত প্রাপ্ত িশক্ষর্থীেদর খসড়া
তািলকা প্রকাশ এবং ভুল সংেশাধন ও নতুন িশক্ষার্থীর তথ্য সংেযাজন
প্রসংেগ
আপনার প্রিতষ্ঠােনর ২০১৯ সােল িপইিস ও েজএসিস
বৃত্িত প্রাপ্ত
িশক্ষার্থীেদর তথ্য এন্ট্ির করার জন্য িনেচর িলংেক ক্িলক করেল
ইউজার েনম
এবং পাসওয়ার্ড চাইেব।
িলংক- http://103.48.16.248:8080/HSPMIS/login
আপিন আপনার প্রিতষ্ঠােনর EIIN নম্বর িদেবন ইউজার েনেমর জন্য

এবং

পার্সওয়ার্ড িদেবনেকান সমস্যা হেল েযাগােযাগ করুন।

০১৮৭৫-৮৫৬৯২৪

৩১
েম
এসএসিস
ও
পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ধন্যবাদ।

সমমােনর

৩১ েম এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষার ফল
প্রকাশ
৩১ েম এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষার ফল প্রকাশ সকাল ১০টায়
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা গণভবন েথেক িভিডও কনফােরন্েসর মাধ্যেম
২০২০ খ্িরষ্টাব্েদ অনুষ্িঠত এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষার ফলাফল
প্রকাশ করেবন।
ফল
সংগ্রেহ
পরীক্ষার্থীেদর
জন্য
িনর্েদশনা
জাির
কেরেছ
আন্তঃিশক্ষা েবার্ড সমন্বয় সাব-কিমিট। একই সােথ এসএমএস এর
মাধ্যেম ফল েপেত িশক্ষার্থীেদর প্ির-েরিজস্ট্েরশন করেত বলা

হেয়েছ।

পরীক্ষার ফলাফল এস এম এস এর মাধ্যেম
েযভােব পাওয়া যােব।
এসএসিস/দািখল/কািরগরী েবার্েডর ফল েপেত প্ির-েরিজস্ট্েরশন করেত
েয েকােনা েমাবাইল অপােরটর েথেক এসএমএস করেত হেব।

এস এস িস পরীক্ষার সকল েবার্েডর জন্য
:
SSC িলেখ স্েপস িদেয় েবার্েডর নােমর প্রথম িতন অক্ষর অর্থাৎ ঢাকা
েবার্ড হেল Dha িলেখ স্েপস িদেয় েরাল নম্বর িলেখ স্েপস িদেয় ২০২০
িলেখ ১৬২২২ নম্বের এসএমএস পািঠেয় প্ির-েরিজস্ট্েরশন করেত হেব। ফল
প্রকাশ হেলই িফরিত এসএমএেস প্ির-েরিজস্ট্েরশন করা পরীক্ষার্থীর
ফল জানােনা হেব।

দািখল পরীক্ষার ফলাফেলর জন্য :
Dakhil িলেখ স্েপস িদেয় েবার্েডর নােমর প্রথম িতন অক্ষর অর্থাৎ
Mad িলেখ স্েপস িদেয় েরাল নম্বর িলেখ স্েপস িদেয় ২০২০ িলেখ ১৬২২২
নম্বের এসএমএস পািঠেয় প্ির-েরিজস্ট্েরশন করেত হেব। ফল প্রকাশ
হেলই িফরিত এসএমএেস প্ির-েরিজস্ট্েরশন করা পরীক্ষার্থীর ফল
জানােনা হেব।

কািরগরী েবার্েডর জন্য :
দািখল/ েভােকশনােলর ফল েপেত প্ির-েরিজস্ট্েরশন করেত েয েকােনা
েমাবাইল অপােরটর েথেক এসএমএস করেত হেব। এ জন্য SSC িলেখ স্েপস
িদেয় কািরগির েবার্েডর নােমর প্রথম িতন অক্ষর অর্থাৎ Tec িলেখ
স্েপস িদেয় েরাল নম্বর িলেখ স্েপস িদেয় ২০২০ িলেখ ১৬২২২ নম্বের
এসএমএস পািঠেয় প্ির-েরিজস্ট্েরশন করেত হেব। ফল প্রকাশ হেলই িফরিত
এসএমএেস প্ির-েরিজস্ট্েরশন করা পরীক্ষার্থীর ফল জানােনা হেব।

িবস্তািরত
করুন –

ফলাফল

জানেত

এখােন

ক্িলক

২০২০ সােলর এসএসিস পরীক্ষার্থীেদর প্রিত িনর্েদশনাবলী
২০২০ সােলর এসএসিস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত প্রিতষ্ঠান
প্রধােনর প্রিত িনর্েদশনাবলী

আমােদর করণীয় শেব কদেরর ফিজলত
ও আমল
শব ফারিস শব্দ, এর অর্থ রাত। আর কদর
অর্থ িনবারণ করা বা মর্যাদা। পিবত্র
েকারআেন রাতিটেক নাম েদয়া হেয়েছ
লাইলাতুল কদর। আরিব লাইলাতুন অর্থ
রাত। তাহেল শেব কদর বা লাইলাতুল
কদেরর অর্থ দাঁড়ায় িনবারেণর রাত বা
মর্যাদার রাত।
এ রােত মহান আল্লাহ সৃষ্িটকুেলর আগামী এক বছেরর ভাগ্যিলিপ
েফেরশতােদর হােত অর্পণ কেরন, েস জন্য অথবা েযসব ব্যক্িত িনেজেদর
গুনাহর কারেণ মূল্যহীন িছল, তারা এ রােতর ইবাদত-বন্েদিগ আর
তাওবা-ইস্িতগফােরর মাধ্যেম মহান আল্লাহর দরবাের উঁচু মার্যাদার
অিধকারী হন বেলই এ রােতর নামকরণ করা হেয়েছ ‘শেবকদর’ বা ‘লাইলাতুল
কদর’।
এ রােতর ফিজলত:

আল্লাহ তায়ালা বেলন, ‘রমজান মাস হেলা েসই মাস, যােত নািজল করা
হেয়েছ আল-েকারআন, যা মানব জািতর জন্য েহদায়াত ও সুস্পষ্ট
পথিনর্েদশ এবং ভােলা-মন্দ ও ন্যায়-অন্যােয়র পার্থক্যকারী।’
(সূরা: বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫)। মহাগ্রন্থ আল েকারআন নািজল হওয়ার
কারেণ অন্যসব মােসর েচেয় রমজান মাস েবিশ ফিজলতময় হেয়েছ। আর
রমজােনর রাতগুেলার মধ্েয েকারআন নািজেলর রাত লাইলাতুল কদর সবেচেয়
তাৎপর্যমণ্িডত একিট রাত। এ সম্পর্েক আল্লাহ তায়ালা বেলন, ‘আিম
এেক নািজল কেরিছ কদেরর রােত। তুিম িক জান কদেরর রাত িক? কদেরর
রাত হাজার মােসর েচেয়ও উত্তম। (সূরা: কদর, আয়াত: ১-৩)। এ আয়ােতর
ব্যাখায় মুফাসিসরকুল িশেরামিণ আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা.) বেলন,
‘এ রােতর ইবাদত অন্য হাজার মােসর ইবাদেতর েচেয় উত্তম’। (তানিবরুল
িমকবাস িমন তাফিসের ইবেন আব্বাস : ৬৫৪ পৃষ্ঠা)। তােবিয় মুজািহদ
(রা.) বেলন, এর ভাবার্থ হেলা, ‘এ রােতর ইবাদত, েতলাওয়াত, িকয়াম ও
অন্যান্য আমল লাইলাতুল কদর ছাড়া হাজার মাস ইবাদেতর েচেয়ও উত্তম।’
মুফাসিসররা এমনই ব্যাখ্যা কেরেছন। আর এিটই সিঠক ব্যাখ্যা। (ইবেন
কািসর : ১৮ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)।
সূরা কদেরর শােন নুযুল সম্পর্েক ইবেন কািসর (রা.) বেলন, আলী ইবেন
উরওয়া (রা.) েথেক বর্িণত, রাসূল (সা.) বিন ইসরাইেলর চারজন আেবদ
সম্পর্েক বলিছেলন, তারা আিশ বছর ধের অনবরত আল্লাহর ইবাদত করিছল।
এর মধ্েয মুহূর্ত সমেয়র জন্যও ইবাদত েথেক তারা িবচ্িছন্ন হনিন।
িবখ্যাত এ চারজন আেবদ হেলা আল্লাহর নবী জাকািরয়া (আ.), আইউব
(আ.), হাজিকল ইবেন আ’জূজ (আ.) এবং ইউশা ইবেন নূহ (আ.)। এমনিট
শুেন সাহািবরা (রা.) রীিতমেতা অবাক হেলন। এ সময় িজবরাইল (আ.) এেস
বলেলন, ‘েহ মুহাম্মাদ (সা.)! আপনার উম্মতরা এ কথা শুেন অবাক
হচ্েছ? তােদর জন্য আল্লাহতায়ালা এর েচেয় উত্তম িকছু েরেখেছন।
এরপর সূরা কদর পাঠ করা হয়। (ইবেন কািসর : ১৮ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)।
কদেরর রােতর খুঁেজ:
একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বিন ঈসরােয়েলর একজন মুজািহদ সম্পর্েক
আেলাচনা করেত িগেয় বেলন, িতিন এক হাজার বছর দীর্ঘ হায়াত
েপেয়িছেলন। দীর্ঘ এ আয়ুষ্কাল িতিন আল্লাহর রাস্তায় িজহােদ রত
িছেলন। একবােরর জন্যও অস্ত্র সংবরণ কেরনিন। সাহাবােয় েকরাম (রা.)
ঘটনা শুেন িবস্িমত হেলন এবং আফেসাস করেত লাগেলন েয, বিন ঈসরােয়ল
সুদীর্ঘ হায়াত পাওয়ার কারেণ অেনক েবিশ ইবাদত-বন্েদিগ করেত
েপেরেছ। অেনক সওয়াব অর্জন করেত েপেরেছ। আমােদরও যিদ তােদর মেতা
দীর্ঘ হায়াত েদয়া হেতা, তাহেল আমরা তােদর মেতা অেনক ইবাদত করেত

পারতাম, অেনক েবিশ পুণ্য লাভ করেত পারতাম। এ সময় মহান আল্লাহ
সূরা কদর নািজল কেরন এবং বুিঝেয় েদন েয, যিদও উম্মেত
েমাহাম্মািদেক হায়াত কম েদয়া হেয়েছ, তথািপ তােদর সওয়াব হািসেলর ও
মহান আল্লাহর ৈনকট্য লােভর এত েবিশ সুেযাগ েদয়া হেয়েছ, যা
পূর্ববর্তী েকােনা উম্মতেক েদয়া হয়িন। উম্মেত েমাহাম্মািদ যিদ
শুধু একিট রাত (লাইলাতুল কদর) ইবাদত কের, তাহেল তারা এক হাজার
মাস ইবাদত করার েচেয়ও েবিশ সওয়াব প্রাপ্ত হেব। (তাফিসের ইবেন
কািসর)।
হজরত আেয়শা (রা.) েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ (সা.)
বেলেছন,
‘েতামরা রমজান মােসর েশষ ১০ িদেনর েবেজাড় রাতগুেলােত
লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কেরা।’ (বুখাির)। তেব রমজান মােসর ২৭তম
রাতিট শেবকদর িহেসেব িবেশষভােব সমগ্র মুসিলম সমােজ উদ্যািপত হয়।
আর ব্যাপক প্রিসদ্ধ এ মতিটও হািদস দ্বারা সমর্িথত। কদেরর রাত
ইবাদেতর রাত। তেব িনর্িদষ্ট েকােনা ইবাদেতর জন্য রাতিট িনর্ধািরত
নয়। েযেকােনা ইবাদতই এ রােত করা েযেত পাের। নফল নামাজ, পিবত্র
েকারআন েতলাওয়াত, িজিকর, ইস্িতগফারসহ েযেকােনা ইবাদতই করা েযেত
পাের। সালাতুত তাসিবহ শেবকদেরর জন্য িবেশষভােব িনর্িদষ্ট না হেলও
েযেহতু এ নামাজ আদােয় দীর্ঘ সময় প্রেয়াজন হয়, আর লাইলাতুল কদের
সারা রাতই অিধকাংশ মুসলমান েজেগ থােকন, তাই কদেরর রােত সালাতুত
তাসিবহ আদায় করা েযেত পাের।
লাইলাতুল কদেরর মর্যাদা সম্পর্েক অেনক সিহহ হািদস রেয়েছ। হজরত
আবু হুরায়রা (রা.) েথেক বর্িণত, রমজান মাস এেল রাসূল (সা.)
বলেতন, ‘েহ জনমণ্ডলী! েতামােদর কােছ মিহমান্িবত রমজান এেস পেড়েছ।
এ মাস খুবই বরকতময়। এ মােস জান্নােতর দরজাসমূহ খুেল েদয়া হয়। আর
জাহান্নােমর দরজাগুেলা বন্ধ কের েদয়া হয়। এ মােস এমন একিট রাত
আেছ যা হাজার মােসর েচেয়ও উত্তম। েয এর কল্যাণ েথেক িবরত হয়, েস
প্রকৃতপক্েষই হতভাগ্য। (মুসনােদ আহমাদ : ৭১০৮; সুনােন নাসািয় :
২১০৬)। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) েথেক আেরা বর্িণত হেয়েছ, রাসূল
(সা.) বেলেছন, ‘েয ব্যক্িত ঈমান ও ইহেতসােবর সঙ্েগ কদেরর রােত
ইবাদত করেব আল্লাহ তায়ালা তার েপছেনর জীবেনর সব গুনাহ ক্ষমা কের
েদেবন। (বুখাির : ৩৫; মুসিলম : ৭৬০ ও ১২৬৮)।
লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য নবীিজ (সা.) েশেষর দশ িদন ইিতকাফ
করেতন। হজরত আয়শা (রা.) বেলন, ‘ওফােতর আগ পর্যন্ত প্রত্েযক
রমজােনর েশেষর দশ িদন রাসূল (সা.) ইিতকাফ করেতন।’ (বুখাির :
২৩২৬, মুসিলম : ১১৭২)। ‘িকন্তু িতিন েয বছর ওফাত পান, েস বছর িবশ

িদন ইিতকাফ কেরন।’ (বুখাির :
তাঁর স্ত্রীরা ইিতকাফ করেতন।
সুতরাং নারী-পুরুষ সবার উিচত
করা। এ উদ্েদশ্েয ইিতকাফ করা

৪৯৯৮)। ‘রাসূল (সা.) এর ওফােতর পর
(বুখাির : ২০২৬, িতরিমিজ : ৭৯০।)
সাধ্য অনুযায়ী লাইলাতুল কদর েখাঁজ
খুবই পুণ্েযর কাজ।

আপিন ঈদুল িফতেরর -২০২০ উৎসব
ভাতার শীট িকভােব ডাউনেলাড ও
প্িরন্ট িদেবন েজেন িনন
২০১৯-২০২০
অর্থবছেরর
েবসরকাির
িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােনর
(স্কুল
ও
কেলজ)
িশক্ষককর্মচারীেদর ঈদ-উল-িফতর/২০২০ উৎসব ভাতার
সরকাির অংেশর টাকার েচক হস্তান্তর।
িবস্তািরত জানেত এই িলংেক ক্িলক করুন –

আপিন ঈদুল িফতেরর -২০২০ উৎসব ভাতার
শীট িকভােব ডাউনেলাড ও প্িরন্ট িদেবন
েযভােব
প্রথেম
আপিন
ব্রাউজার
ওেপন
কের
এড্েরস
বাের
www.emis.gov.bd এর পর ই এম আই এস প্যােনল ওেপন হেল
ক্িলক কের আপনার
ইউজার নম্বর ও পার্স ওয়ার্ড
িদেয়
আপনার এ্যাডিমন প্যােনল ওেপন করুন ।

িলখুন
লগ ইন এ
OK কের

এবাের এড্েরস বাের নতুন একিট ট্যাব ওেপন কের িনেচর েবানাস িসটিট
কিপ কের নতুন েখালা ট্যােব েপষ্ট কের এন্টার িদন তাহেল আপনার

েবানাস িসেটর প্যােনল চেল আসেব। এখন িনেচর িদেক আপনার
প্রিতষ্ঠােনর নাম েলখা েদখেত পাচ্েছন এবং নােমর আেগ দুইিট বক্স
আেছ একিট বক্েস ক্িলক করেল দুইিট বক্স িসেলক্ট হেয় যােব। তারপর
Print
Bonus
Sheet অপশন েদখেত পােবন এবং ওখােন ক্িলক করেল ২০২০ উৎসব ভাতার শীট ডাউনেলাড হেয় যােব তারপর
প্িরন্ট িদেবন।
ঈদুল
িফতেরর
-২০২০
উৎসব
ভাতার
শীট
ডাউনেলাড
emis.gov.bd/EMIS/MPO/Reports/BonusSheetGeneration

িলংক

েবতন িসট ডাউনেলাড িলংক :
emis.gov.bd/EMIS/MPO/Reports/SalarySheetGeneration

বর্তমােন www.emis.gov.bd সাইেট ঈদুল িফতেরর -২০২০ উৎসব ভাতা ও
েবতন িসট ডাউনেলাড করা যাচ্েছ না আিম এই প্রক্িরয়ায় ডাউনেলাড
করিছ।

ভিবষৎেতর জন্য িলংক দুইিট েরেখ িদন। ধন্যবাদ।

রমজােন েয
আমল করেবন

১০িট

গুরুত্বপূর্ণ

রমজােন েরাজা রাখা ফরজ। েসজন্য রমজােনর প্রধান আমল- সুন্নাহ
েমাতােবক েরাজা পালন করা। মহান আল্লাহ বেলন, ‘সুতরাং েতামােদর
মধ্েয েয এ মাসিটেত উপস্িথত হেব, েস েযন তােত েরাজা রােখ।
১. েরাজা রাখা : রমজােন েরাজা রাখা ফরজ। েসজন্য রমজােনর প্রধান
আমল- সুন্নাহ েমাতােবক েরাজা পালন করা। মহান আল্লাহ বেলন,
‘সুতরাং েতামােদর মধ্েয েয এ মাসিটেত উপস্িথত হেব, েস েযন তােত
েরাজা রােখ।’ (সূরা বাকারা : ১৮৫)।
২. সাহির খাওয়া : েরাজা পালেন সাহির খাওয়া একিট গুরুত্বপূর্ণ

িবষয়। সাহির খাওয়ার মধ্েয বরকত রেয়েছ। অেনেক সাহির খান না, অেনেক
আগ রােত েখেয়ই শুেয় পেড়ন। এিট সুন্নাহ পিরপন্থী। কারণ ইহুিদ ও
খ্িরস্টানরা সাহির খায় না। হািদেস এেসেছ, রাসুল (সা.) বেলেছন,
‘আমােদর ও আহেল িকতাবেদর েরাজার মধ্েয পার্থক্য হেলা সাহির
গ্রহণ।’ (মুসিলম : ২৬০৪)।
৩. ইফতার করা এবং অন্যেক করােনা : িসয়ােমর পূর্ণ সওয়াব পাওয়ার
জন্য দ্রুত ইফতার করেত হেব। সময় হওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ ইফতার করা
িবরাট ফিজলত। অন্যিদেক হািদেস এেসেছ, ‘েয ব্যক্িত েকােনা
েরাজাদারেক ইফতার করােব, েস তার সমপিরমাণ সওয়াব লাভ করেব, তােদর
উভেয়র সওয়াব েথেক িবন্দুমাত্র হ্রাস করা হেব না।’ (ইবেন মাজাহ :
১৭৪৬)।
৪. জামােতর সঙ্েগ নামাজ আদায় : রমজােন ফরজ নামাজ জামােতর সঙ্েগ
আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। অেনেক ফরজ নামাজ আদােয়
উদাসীন থােকন, যা গ্রহণেযাগ্য নয়। েকারআেন বলা হেয়েছ, ‘অতএব েসই
নামাজ
আদায়কারীেদর
জন্য
দুর্েভাগ,
যারা
িনজেদর
নামােজ
অমেনােযাগী।’ (সূরা আল মাউন : ৪-৫)।
৫. তারািবর নামাজ পড়া : তারািবর নামাজ আদায় রমজােনর অন্যতম আমল।
হািদেস এেসেছ, ‘েয ব্যক্িত ঈমােনর সঙ্েগ সওয়াব হািসেলর আশায়
রমজােন িকয়ামু রমজান (সালাতুত তারািব) আদায় করেব, তার অতীেতর সব
েগানাহ মাফ কের েদয়া হেব।’ (েবাখাির : ২০০৯)।
৬. েবিশ েবিশ দান-সদকাহ করা : েরাজা-নামাজ ইত্যািদর পাশাপািশ
দান-সদকার মাধ্যেমও ফিজলত অর্জন করেত হেব। আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস
(রা.) েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, ‘রাসুল (সা.) িছেলন মানুেষর মধ্েয
সবেচেয় েবিশ দানশীল আর রমজােন তাঁর এ দানশীলতা আরও েবেড় েযত।’
(েবাখাির : ১৯০২)
৭. েবিশ েবিশ েদায়া-এস্েতগফার করা : এ মােস েবিশ েবিশ েদায়াএস্েতগফার করা উিচত। হািদেস এেসেছ, ‘ইফতােরর মুহূর্েত আল্লাহ
তায়ালা বহু েলাকেক জাহান্নাম েথেক মুক্িত িদেয় থােকন। মুক্িতর এ
প্রক্িরয়ািট রমজােনর প্রিত রােতই চলেত থােক।’ (আল জািমউস সািগর :
৩৯৩৩)।
৮. ইিতকাফ করা : ইিতকাফ অর্থ অবস্থান করা। অর্থাৎ মানুষ েথেক
পৃথক হেয় সালাত, িসয়াম, েকারআন েতলাওয়াত, েদায়া, ইসিতগফার ও
অন্যান্য ইবাদেতর মাধ্যেম আল্লাহ তায়ালার সান্িনধ্েয একাকী িকছু

সময় যাপন করা। এ ইবাদেতর এত মর্যাদা েয, প্রত্েযক রমজােন রাসুল
(সা.) েশষ ১০ িদন িনেজ এবং তাঁর সাহািবরা ইিতকাফ করেতন।
৯. লাইলাতুল কদর তালাশ করা : পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ, ‘কদেরর
রাত হাজার মােসর েচেয়ও উত্তম।’ (সূরা কদর : ৪)। রাসুল (সা.)
আমােদর েশষ ১০ িদন লাইলাতুল কদর তালাশ করার িনর্েদশ িদেয় বেলেছন,
‘েতামরা রমজােনর েশষ ১০ িদেনর েবেজাড় রাতগুেলােত কদেরর রাত
েখাঁজ।’ (েবাখাির : ২০২০)।
১০. তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া : রমজােন িনয়িমত তাহাজ্জুদ পড়া অত্যন্ত
সওয়ােবর কাজ। রমজােনর কারেণ এ ফিজলত বহুগুেণ েবেড় যায়। আবু
হুরায়রা (রা.) েথেক বর্িণত, ‘নবী কিরম (সা.) বেলেছন, ‘ফরজ
নামােজর
পর
সর্েবাত্তম
নামাজ
হেলা
রােতর
নামাজ
অর্থাৎ
তাহাজ্জুেদর নামাজ।’ (মুসিলম : ২৮১২)।
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আপিন কেরানাভাইরাস
যা খােবন েজেন িনন

প্রিতেরােধ

উদ্িভজ্জ খাবার হেলা অ্যান্িট–অক্িসেডন্েটর সবেচেয়
িবেশষ কের েবগুিন, নীল, কমলা ও হলুদ রংেয়র শাকসবিজ
রজত কান্িত রায়কেরানাভাইরাস েমাকািবলার প্রস্তুিত
পৃিথবীেত। আমরাও েচষ্টা করিছ। এর প্রাথিমক প্রস্তুিত

ভােলা উৎস,
ও ফল। ছিব:
চলেছ পুেরা
িহেসেব আমরা

প্রচুর খাবারদাবার িকেন রাখিছ ঘের। িকন্তু একবারও িক েভেব
েদেখিছ, ঘের জমা কের রাখার ফেল খাবারগুেলার গুণগত মান আেদৗ বজায়
থাকেব িক না? েয খাবার আমরা িকেন ঘের জমা কেরিছ, েসগুেলা আমােদর
শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধব্যবস্থা শক্িতশালী করার পক্েষ যেথষ্ট িক
না? কারণ, কেরানাভাইরাস সংক্রমণ প্রিতেরােধর জন্য প্রেয়াজন
শরীেরর
েরাগ
প্রিতেরাধ
ক্ষমতা
বাড়ােনা।
পাশাপািশ
যথাযথ
কর্তৃপক্েষর েদওয়া স্বাস্থ্যসংক্রান্ত িনর্েদশাবিল সিঠকভােব পালন
করা।
কেরানাভাইরাস প্রিতেরােধর প্রথম ধাপ হেলা ব্যক্িতগত সেচতনতা গেড়
েতালা এবং প্রত্েযেকর শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা অর্থাৎ ইিমউন
িসস্েটম বািড়েয় েতালা। এর ফেল কেরানাভাইরাস সংক্রমেণর েয
মারাত্মক
লক্ষ্মণ
অর্থাৎ
শ্বাসযন্ত্র
এবং
পিরপাকতন্ত্েরর
সংক্রমণ, েসগুেলা সহেজ প্রিতেরাধ করা সম্ভব। সহজভােব বলেল,
েযেকােনা ভাইরাস হেলা প্েরািটন যুক্ত অণুজীব, যার কারেণ মানুষ
জ্বর, কািশ, শ্বাসকষ্ট এমনিক মারাত্মক িনউেমািনয়ায় (নতুনভােব)
আক্রান্ত হেত পাের। তা ছাড়া এই ভাইরাস ভয়ংকর প্রাণঘাতী েরাগ ৈতির
করেত পাের খুব সহেজ। তাই শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ােনার
জন্য েবিশ
প্রিতিদন।

পিরমােণ

অ্যান্িট–অক্িসেডন্টসমৃদ্ধ

খাবার

েখেত

হেব

অ্যান্িট–অক্িসেডন্ট হেলা িকছু িভটািমন, িমনােরল ও এনজাইম, যা
শরীেরর ক্ষিতকর ফ্ির র্যািডক্যােলর (েদেহর েকাষ, প্েরািটন ও DNA
ক্ষিত কের এমন িকছু) িবরুদ্েধ লড়াই কের, শরীেরর েকাষগুেলােক
ক্ষিতর হাত েথেক বাঁিচেয় শরীের জীবাণু সংক্রমেণর ঝুঁিক প্রিতেরাধ
করেত সহায়তা কের। প্রধান অ্যান্িট–অক্িসেডন্টগুেলা হেলা িবটা
ক্যােরািটন, িভটািমন এ, িস, ই, লাইেকােপন, লুেটইন েসেলিনয়াম
ইত্যািদ।
কেরানাভাইরােসর সংক্রমণ েঠকােত অ্যান্িট–অক্িসেডন্টসমৃদ্ধ
খাবারগুেলা েবিশ কের েখেত হেব, েসগুেলা হেলা:

েয

িবটা ক্যােরািটন: উজ্জ্বল রংেয়র ফল, সবিজ। েযমন গাজর, পালংশাক,
আম, ডাল ইত্যািদ।
িভটািমন এ: গাজর, পালংশাক, িমষ্িট আলু, িমষ্িটকুমড়া, জাম্বুরা,
িডম, কিলজা, দুধজাতীয় খাবার।
িভটািমন ই: কাঠবাদাম, িচনাবাদাম, েপস্তাবাদাম, বাদাম েতল,
িবিচজাতীয় ও েভিজেটবল অেয়ল, জলপাইেয়র আচার, সবুজ শাকসবিজ

ইত্যািদ।
িভটািমন িস: আমলকী, েলবু, কমলা, সবুজ মিরচ, করলা ইত্যািদ।
ইত্যািদ।

েপঁেপেত প্রচুর েপেপন এনজাইম আেছ, যা মানুেষর পাকস্থলীেত আিমষ
হজেম সাহায্য কের। আরও আেছ পটািশয়াম, েসািডয়াম, িভটািমন িস। ছিব:
রজত কান্িত রায়এ ছাড়া েয খাবার শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা
বাড়ােত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রােখ, েসগুেলার একিট তািলকা েদওয়া
হেলা। এ খাবারগুেলা আপনার শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতােক েতা
বািড়েয় তুলেবই, েসই সঙ্েগ আরও িবিভন্নভােব আপনার শরীরেক সুস্থ
থাকেত সহায়তা করেব।
সামগ্িরকভােব উদ্িভজ্জ খাবারই হেলা অ্যান্িট–অক্িসেডন্েটর সবেচেয়
ভােলা উৎস, িবেশষ কের েবগুিন, নীল, কমলা ও হলুদ রংেয়র শাকসবিজ ও
ফল। েয ধরেনর খাবারগুেলা আপনার প্রেয়াজন, েসগুেলার তািলকা েদওয়া
হেলা।
১. সবিজ: করলা (িবটা ক্যােরািটনসমৃদ্ধ), পারেপল/লাল পাতা কিপ,
িবট, ব্েরাকিল, গাজর, টেমেটা, িমষ্িট আলু, ক্যাপিসকাম, ফুলকিপ।
২. শাক: েযেকােনা ধরেনর ও রেঙর শাক।
৩. ফল: কমলােলবু, েপঁেপ, আঙুর, আম, িকউই, আনার, তরমুজ, েবির,

জলপাই, আনারস ইত্যািদ।
৪. মসলা: আদা, রসুন, হলুদ, দারুিচিন, েগালমিরচ।
৫. অন্যান্য: িশম িবিচ, মটরশুঁিট, িবিচজাতীয় খাবার, বার্িল, ওটস,
লাল চাল ও আটা, বাদাম।
৬. টক দই: এিট প্েরাবােয়ািটকস, যা শ্বাসযন্ত্র ও পিরপাকতন্ত্র
সংক্রমেণর
ঝুঁিক
প্রিতেরাধ
কের।
অন্যিদেক
শাকসবিজ,
ফল,
বাদামজাতীয় খাবার শরীের িনউেটাভ্যাক্স ভ্যাকিসেনর অ্যান্িটবিড
প্রক্িরয়ােক
উন্নত
কের,
যা
স্েটপেটােকাক্কাস
িনউেমািনয়া
প্রিতেরােধ সক্িরয় ভূিমকা রােখ।
৭. চা: গ্িরন িট, লাল চােয় এল-েথিনন এবং ইিজিসিজ নামক
অ্যান্িট–অক্িসেডন্ট থােক, যা আমােদর শরীের জীবাণুর িবরুদ্েধ
লড়াইেয়র অেনক েযৗগ ৈতির কের শরীের েরাগ প্রিতেরাধব্যবস্থােক
শক্িতশালী কের।
৮. এ ছাড়া িভটািমন িব-৬, িজংক–জাতীয় খাবার (িবিচজাতীয়, বাদাম,
সামুদ্িরক খাবার, দুধ ইত্যািদ) শরীের েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা
ৈতিরর েকাষ বৃদ্িধ কের। তাই এ ধরেনর খাবার েবিশ েখেত হেব।
৯. উচ্চ মােনর আিমষজাতীয় খাবার (িডম, মুরিগর মাংস ইত্যািদ) েবিশ
কের েখেত হেব।
১০. অ্যান্িট–অক্িসেডন্েটর খুব ভােলা কাজ েপেত হেল খাবার রান্নার
সময় অিতিরক্ত তােপ বা দীর্ঘ
তাপমাত্রায় রান্না করেত হেব।

সময়

রান্না

না

কের

প্রেয়াজনীয়

ে
লবুেত আেছ িভটািমন িস। এ িভটািমন জারণজিনত পীড়ন (oxidative
stress) েরােধ একিট অ্যান্িট–অক্িসেডন্ট িহেসেব কাজ কের। ছিব:
রজত কান্িত রায়ওপেরর খাবারগুেলা ছাড়াও িনউেমািনয়া প্রিতেরােধ
উচ্চ আিমষযুক্ত খাবার েবিশ কের েখেত হেব। এেত ক্ষিতগ্রস্ত েকাষ ও
িটস্যু দ্রুত সুস্থ হেয় উঠেব এবং পাশাপািশ নতুন িটস্যু ৈতির হেব।
এর সঙ্েগ দরকার পর্যাপ্ত ঘুম। অপর্যাপ্ত পিরমাণ ঘুম শরীের
কর্িটসল হরেমােনর চাপ বািড়েয় েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা কিমেয় েদয়,
তাই পর্যাপ্ত ঘুমােত হেব।
েয খাবার বাদ িদেত হেব
সব ধরেনর কার্বেনেটড ড্িরংকস, িবিড়, িসগােরট, জর্দা, তামাক,
সাদাপাতা, খেয়র ইত্যািদ। এগুেলা েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতায় বাধা
িদেয় ফুসফুেস সংক্রমেণর ঝুঁিক বাড়ায়, ঠান্ডা খাবার, আইসক্িরম,
িচিন ও িচিনর ৈতির খাবার (যা ভাইরােসর সংক্রমেণ সহায়তা কের)।
এ েলখার উদ্েদশ্য সিঠক পুষ্িটর চািহদা পূরণ কের প্রত্েযেকর শরীের
েরাগ প্রিতেরাধব্যবস্থা উন্নত করেত সহায়তা করা, যােত শুধু
কেরানাভাইরাস নয়, সব ধরেনর ভাইরােসর সংক্রমণ েমাকািবলায় আপিন
শারীিরকভােব সক্ষম থাকেত পােরন।

েলখক: প্রধান পুষ্িটিবদ ও িবভাগীয় প্রধান, পুষ্িট িবভাগ, বারেডম
হাসপাতাল।

আপিন িবপেদ আল্লাহর
পােবন েযভােব

সাহায্য

পিরেবশ পিরস্িথিতও অেনক সময় পিরবর্তন হয়। কখনও মানুেষর জন্য তা
হেয় উেঠ অনুক‚ল আবার কখনও বা প্রিতক‚ল। এটাই আল্লাহর িচরাচিরত
িনয়ম। মহান আল্লাহ কুরআেন ইরশাদ কেরেছন, (েহ রাসুল আপিন) বলুন,
েহ আল্লাহ! তুিমই সার্বেভৗম শক্িতর অিধকারী। তুিম যােক ইচ্ছা
রাজ্য দান কেরা এবং যার কাছ েথেক ইচ্ছা রাজ্য িছিনেয় নাও। যােক
ইচ্ছা সম্মান দান কেরা আর যােক ইচ্ছা অপমােন পিতত কেরা। েতামারই
হােত রেয়েছ যাবতীয় কল্যাণ। িনশ্চয়ই তুিম সর্ব িবষেয় ক্ষমতাশীল।
(সুরা আল-ইমরান : আয়াত ২৬) জােগািনউজ
মুিমন বান্দা কখনও েকানও িবপেদই হতাশ হয় না। েকানও েপেরশািনই
তােক িবচিলত করেত পাের না। কারণ িবপদ-আপদ মহান আল্লাহর পক্ষেত
মুিমন বান্দার জন্য এক মহাপরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা ৈনকট্য লােভ এ
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার িবকল্প েনই। যুেগ যুেগ নিব-রাসুল, ওিলআওিলয়া, আেলম-ওলামাগণ বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হেয়েছন। েয যেতা
েবিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেয়েছন, আল্লাহর দরবাের িতিন তেতােবিশ
মর্যাদার অিধকারী হেয়েছন।
িবপদ যেতা েছাট বা বড় েহাক। দু’িট কােজর মাধ্যেম মুিমন বান্দার এ
সমাধান খুঁজেব। দুই উপােয় সাহায্য চাইেল আল্লাহ বান্দার সব িবপদ
সহজ কের েদেবন। এ কথা মেন প্রােণ িবশ্বাস কের আল্লাহর ওপর ভরসা
করেত হেব। ভােলামন্দ সবিকছু আল্লাহর পক্ষ েথেক বান্দার উপকােরর
জন্যই সংঘিটত হয়। তাই সর্বাবস্থায়, সব ব্যাপাের মহান আল্লাহর
কােছ সাহায্য কামনা করা উিচত। িবপদ-আপদ ও সংকট েমাকােবলায়
আল্লাহর সাহায্েযর কােছ দুিনয়ার েকানও সাহায্যই সমকক্ষ হেত পাের
না। রােতর েবলা সাধারণ বাতােস যিদ কারও আেলা িনেভ যায় িকংবা
িবদ্যুৎ চেল যায়, তােতও আল্লাহেক স্মরণ করা, আর বলা, ইন্না

িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ রািজউন। েকানও হাতাশা বা েপেরশািনেত
পরেলও বলা, ইন্না িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ রািজউন।
মেন রাখেত হেব, যিদ েকানও ব্যক্িত আল্লাহর কােছ সাহায্য
প্রার্থনা েকানও েদায়া না জােনন, তেব তার এিটই যেথষ্ট েয,
দুিনয়ার সব িবপেদ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার িনয়েত ‘আল্লাহ, আল্লাহ’
িজিকর করা। িনঃসন্েদেহ আল্লাহ তাআলা তার বান্দার সহজ-কিঠন সব
িবপদ দূর কের েদেবন। মহান আল্লাহ তাআলার েঘাষণাও এিট। আল্লাহ
তাআলা বান্দােক লক্ষ্য কের কুরআেন েঘাষণা কেরন, েতামােদর
পালনকর্তা বেলন, েতামরা আমােক ডাক, আিম (েতামােদর ডােক) সাড়া
েদেবা। যারা আমার ইবাদেত (হুকুম পালেন) অহংকার কের তারা শীঘ্রই
লাঞ্িজত হেয় জাহান্নােম প্রেবশ করেব। (সুরা মুিমন : আয়াত ৬০)
সুতরাং িবপদ যেতা েবিশ এবং যেতা কিঠনই েহাক না েকেনা, তাকিদেরর
ওপর অগাধ আস্থা এবং িবশ্বাস েরেখ আল্লাহর কােছ অন্তর েথেক
সাহায্য প্রার্থনা করেত হেব। িতিনই সবিকছুর উপর ক্ষমতাবান। এমন
িবশ্বােস সাহায্য প্রার্থনা করেল, বান্দার আেবদন িবফেল যােব না।
আল্লাহ তাআলা বান্দার সব িবপদ দূর কের েদেবন।

স্কুল-কেলজ
েচক ছাড়

িশক্ষকেদর

মার্েচর

েবসরকাির স্কুল ও কেলেজর িশক্ষক-কর্মচারীেদর মার্চ (২০২০) মােসর
এমিপওর েচক ছাড় হেয়েছ। আজ েরাববার ৫ এপ্িরল
েবতন-ভাতা েতালার েশষ িদন ১২ এপ্িরল।

প্রিতষ্ঠান প্রধানেদর ওেয়বসাইট (emis.gov.bd) েথেক
প্রিতষ্ঠােনর এমিপওর শীট ডাউনেলাড করেত বলা হেয়েছ।

িনজ

িনজ

সূত্র ৈদিনক িশক্ষা

মার্েচর
এমিপওর
মাদরাসা িশক্ষকেদর

েচক

ছাড়

মাদরাসার িশক্ষক-কর্মচারীেদর মার্চ (২০২০) মােসর এমিপওর েচক ছাড়
হেয়েছ।
আেদেশর স্মারক নম্বর ৫৭.২৫.০০০০.০০২.০৮.০০৪.১৯-১৬৫
চারিট ব্যাংেক েচক পাঠােনা হেয়েছ। িশক্ষকরা আগামী
পর্যন্ত েবতন-ভাতার সরকাির অংেশর টাকা তুলেত পারেবন।

৯

এপ্িরল

িবস্তািরত জানেত এখােন ক্িলক করুন = মাদ্রাসা িশক্ষক-কর্মচারীেদর
মার্চ ২০২০ মােসর এমিপওর েচক ছাড় প্রসঙ্েগ।

৩১
িডেসম্বর
২০১৯
সােলর
েজএসিস/েজিডিস পরীক্ষার ফলাফল
৩১ িডেসম্বর ২০১৯ সােলর
েজএসিস/েজিডিস পরীক্ষার ফলাফল

২০১৯ সােলর েজএসিস/েজিডিস পরীক্ষার
ফলাফল জানেত িনেচর িলংেক ক্িলক করুন
ফলাফল িকভােব পােবন িবস্তািরত জানেত
এখােন ক্িলক করুন
ফলাফল পাইেত এখােন ক্িলক করুন

অক্েটাবেরর
এমিপওর
েচক
স্কুল-কেলজ িশক্ষকেদর

ছাড়

অক্েটাবেরর এমিপওর েচক ছাড় স্কুলকেলজ িশক্ষকেদর
অক্েটাবর (২০১৯) মােসর এমিপওর েচক ছাড় হেয়েছ এমিপওভুক্ত িশক্ষককর্মচারীেদর।
স্বারক নং-

৩৭.০২.০০০০.১০২.৩৭.০০৪.২০১৯/৭২৬৭/০৪।

৬ নেভম্বর পর্যন্ত িনজ িনজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট েথেক েবতন-ভাতার
সরকাির অংশ উত্েতালন করেত পারেবন িশক্ষক-কর্মচারীরা ।

মাধ্যিমেকর
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন
িসিসিটিভ
মাধ্যিমক

পর্যােয়র

সব

সব
বসেছ

িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানেক

িসিসিটিভ

সার্িকট ক্যােমরা) ক্যােমরার আওতায় আনা হচ্েছ।
শহরাঞ্চেলর
সব
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন
িসিসিটিভ

(ক্েলাজড

প্রথম পর্যােয়
বসােনা
হেব।

পর্যায়ক্রেম
েদেশর
সব
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানেক
এর
আওতায়
আনা
হেব।িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর সার্িবক িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত এই
পিরকল্পনা েনওয়া হেয়েছ।
িশক্ষা

মন্ত্রণালয়

সূত্র

জািনেয়েছ,

গত

১৯

েসপ্েটম্বর

িশক্ষা

মন্ত্রণালেয় মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর িসিনয়র সিচেবর
সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত মািসক সমন্বয় সভায় এই িবষয়িট িনেয় আেলাচনা
হয়।
সভায় আেলাচনার পর িসদ্ধান্ত েনওয়া হয় িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন িনয়িমত
উপস্িথিত ও সার্িবক িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত েযসব প্রিতষ্ঠােন
িডিজটাল হািজরা েমিশন েনই িবেশষ কের েসসব প্রিতষ্ঠােন দ্রুত
হািজরা েমিশন স্থাপন করেত হেব। আর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন িসিসিটিভ
ক্যােমরা
স্থাপন
করেত
হেব।
িবেশষ
কের
শহরাঞ্চেলর
সব
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন এই দুই প্রযুক্িত যুক্ত করেত হেব। এিট
বাস্তবায়ন করেব মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবভােগর মাধ্যিমক-২
অনুিবভাগ ও মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা অিধদফতর।
এ িবষেয় িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর
িসিনয়র
সিচব
েমা:
েসাহরাব
েহাসাইন
বেলন,
‘েদেশর
সব
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনই
(মাধ্যিমক
পর্যায়)
িসিসিটিভ
ক্যােমরা
স্থাপেনর
পিরকল্পনা
হােত
েনওয়া
হেয়েছ।
আেগ
শহেরর
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলা এর আওতায় েনওয়া হেব।

প্রিতষ্ঠান
প্রধানগণ
িশক্ষক
মূল্যায়েন েয ছক ব্যবহার করেবন

সরকাির
প্রাথিমেকর
িনেয়ােগর ফল প্রকাশ
সরকাির

প্রাথিমক

িবদ্যালেয়র

সহকারী

িশক্ষক

িশক্ষক
িনেয়ােগর

িলিখত

পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হেয়েছ। এেত েমাট ৫৫ হাজার ২৯৫ জন িলিখত
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেয়েছন। েরাববার (১৫ েসপ্েটম্বর) সন্ধ্যায়
িশক্ষক িনেয়ােগর ৪ ধােপ িলিখত পরীক্ষার ফল একেযােগ প্রকাশ কের
প্রাথিমক িশক্ষা অিধদপ্তর।
উত্তীর্ণ প্রার্থীেদর েমাবাইেল
এসএমএেসর মাধ্যেম ফল জািনেয় েদওয়া হচ্েছ।
অিধদপ্তেরর ওেয়বসাইেট ফল জািনেয় েদওয়া হচ্েছ।

প্রাথিমক

িশক্ষা

প্রসঙ্গত, প্রাথিমক িবদ্যালেয়র সহকারী িশক্ষক িনেয়ােগর িলিখত
পরীক্ষার প্রথম ধাপ গত ২৪ েম, দ্িবতীয় ধাপ ৩১ েম, তৃতীয় ধাপ ২১
জুন এবং চতুর্থ ধােপর পরীক্ষা ২৮ জুন অনুষ্িঠত হয়।
গত বছেরর ৩০ জুলাই সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয় সহকারী িশক্ষক
িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ করা হয়। গত ১ েথেক ৩০ আগস্ট পর্যন্ত
অনলাইেন আেবদন কার্যক্রম েশষ হয়। ১২ হাজার আসেনর িবপরীেত সারােদশ
েথেক ১৭ লাখ ৭৩ হাজার ৯১৭ প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ
কেরিছেলন। http://dpe.gov.bd/

২০২১ সাল েথেক প্রাথিমেক তৃতীয়
শ্েরিণ পর্যন্ত পরীক্ষা থাকেছ
না
আগামী বছর েথেক সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয় প্রথম েথেক তৃতীয়
শ্েরিণ পর্যন্ত বার্িষক পরীক্ষা েনয়া হেব না। িশক্ষার্থীেদর

মূল্যায়ন করা হেব ক্লাস পরীক্ষার মাধ্যেম।
বৃহস্পিতবার প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয় এক সংবাদ সম্েমলেন
সিচব েমা. আকরাম আল েহােসন এসব তথ্য জানান।
িতিন বেলন, আগামী বছর েথেক সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয় প্রথম েথেক
তৃতীয় শ্েরিণ পর্যন্ত বার্িষক পরীক্ষা না িনেয় ক্লাস পরীক্ষার
মাধ্যেম িশক্ষার্থীেদর মূল্যায়ন করা হেব। প্রাথিমক পর্যােয় েদেশর
১০০িট িবদ্যালেয় পাইলিটং িহেসেব এ কার্যক্রম শুরু করা হেব।
এক প্রশ্েনর জবােব সিচব বেলন, িশক্ষার্থীেদর ওপর পরীক্ষার চাপ
কমােত এই িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ। েস লক্ষ্েয আমরা গত ছয় মাস েথেক
কাজ কেরিছ। ২০২০ সাল েথেক পাইলিটং িহেসেব ১০০ িবদ্যালয়েক এর
আওতায় আনা হেব।
িতিন বেলন, পাইলিটং কার্যক্রম েশেষ ২০২১ সাল েথেক েদেশর সব
িবদ্যালেয় এ পদ্ধিত চালু করা হেব। পাশাপািশ ২০২১ সাল েথেক
প্রাথিমক পর্যােয় নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হেব।

আগস্েটর এম িপ ওর েচক
স্কুল-কেলজ িশক্ষকেদর

ছাড়

আগস্েটর এম িপ ওর েচক ছাড় স্কুল-কেলজ
িশক্ষকেদর
এমিপওভুক্ত িশক্ষক-কর্মচারীেদর আগস্ট (২০১৯) মােসর এমিপওর েচক
ছাড় হেয়েছ।
স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০২.৩৭.০০৪.২০১৯/৬৫১২/০৪।

৫ েসপ্েটম্বর পর্যন্ত িনজ িনজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট েথেক েবতন-ভাতার
সরকাির অংশ তুলেত পারেবন িশক্ষক-কর্মচারীরা।

আগস্েটর এম িপ ওর
মাদরাসা িশক্ষকেদর

েচক

ছাড়

আগস্েটর এম িপ ওর েচক ছাড় মাদরাসা
িশক্ষকেদর
আগস্েটর এম িপ ওর েচক ছাড় হেয়েছ আজ
েসামবার ২৬ আগষ্ট। িশক্ষকরা আগামী ৩
েসপ্েটম্বর
পর্যন্ত
েবতন-ভাতার
সরকাির অংেশর টাকা তুলেত পারেবন।
আেদেশর
স্মারক
৫৭.২৫.০০০০.০০২.০৮.০০৪.১৯-৩৪১

নম্বর

সরকাির প্রাথিমেক অিতিরক্ত ২০
শতাংশ
িশক্ষক
িনেয়ােগর
িসদ্ধান্ত
সরকাির

প্রাথিমক

িবদ্যালেয়

িনর্ধািরত

পেদর

অিতিরক্ত

২০

শতাংশ

সহকারী িশক্ষক িনেয়াগ েদয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ প্রাথিমক ও
গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতরেক (িডিপই)
প্রস্তাবনা ৈতিরর িনর্েদশনা েদয়া হেয়েছ।
প্রস্তাবনা পাওয়ার পর তা সিচব কিমিটর সভায় অনুেমাদন েদয়া হেব।
অনুেমাদেনর পর িশক্ষক িনেয়াগ কার্যক্রম শুরু হেব বেল মন্ত্রণালয়
েথেক জানােনা হেয়েছ।
জানা েগেছ, িবিভন্ন সমেয় িশক্ষকেদর িবেদশ ভ্রমণ, ব্যক্িতগত ও
েমিডেকল ছুিট, নারী িশক্ষকেদর মাতৃত্বকালীন ছুিটসহ িবিভন্ন কারেণ
সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয় িশক্ষকরা অনুপস্িথত থােকন। এ কারেণ
পাঠদান কার্যক্রম চরমভােব ব্যাহত হচ্েছ। িশক্ষকেদর অনুপস্িথিতর
কারেণ অেনক ছাত্রছাত্রী িবদ্যালয় িবমুখ হেয় পড়েছ। এ সমস্যা দূর
করেত িবদ্যালেয় িনর্ধািরত সৃষ্ট পেদর অিতিরক্ত ২০ শতাংশ িশক্ষক
িনেয়াগ েদয়ার িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ। বর্তমােন অিতিরক্ত িশক্ষক
িনেয়ােগর জন্য িডিপইেত প্রস্তাবনা ৈতিরর কাজ শুরু হেয়েছ।
িবষয়িট িনশ্িচত কের প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সিচব আকরাম
আল েহােসন েরাববার (১৮ আগস্ট) বেলন, ‘িবিভন্ন সময় ছুিটেত থাকায়
অেনক িশক্ষক িবদ্যালেয় অনুপস্িথত থােকন। তােদর শূন্যতা পূরণ করা
সম্ভব হচ্েছ না। সারােদেশ িশক্ষকেদর সৃষ্ট পেদর রাজস্ব খাতভুক্ত
২০ শতাংশ অিতিরক্ত িশক্ষক িনেয়াগ েদয়ার িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ।’
িতিন বেলন, ‘২০ শতাংশ িহসােব অিতিরক্ত কতজন িশক্ষক িনেয়াগ েদয়া
প্রেয়াজন েসিট উল্েলখ কের িডিপইেক প্রস্তাবনা িদেত বলা হেয়েছ। এ
প্রস্তাবনা পাওয়ার পর সিচব কিমিটেত পাঠােনা হেব। েসখােন অনুেমাদন
হেল অিতিরক্ত িহেসেব সহকারী িশক্ষক িনেয়াগ েদয়া হেব। সরকাির
প্রাথিমক িবদ্যালেয় সাধারণ িনেয়ােগর মাধ্যেম এসব িশক্ষক িনেয়াগ
েদয়া হেব।’
সম্প্রিত

জাতীয়করণসহ

সারােদেশ

েমাট

৬৫

হাজার

৫৯৩িট

প্রাথিমক

িবদ্যালয় রেয়েছ। এসব িবদ্যালেয় ৬৫ হাজার ১৭০ প্রধান িশক্ষক ও ৩
লাখ ৩৪ হাজার ৯৫৬ জন সহকারী িশক্ষেকর পদ সৃজন থাকেলও েসখােন ৪৯
হাজার ২১৯ জন প্রধান িশক্ষক (চলিত দািয়ত্বসহ) ও ৩ লাখ ৩৯ হাজার
৯৮ জন সহকারী িশক্ষক রেয়েছন। অিতিরক্ত ২০ শতাংশ িনেয়ােগর জন্য
নতুন কের আরও ৬০ হাজােরর েবিশ িশক্ষক িনেয়াগ পােবন।
এডুেকশন বাংলা/

ঈেদর ছুিটেতও পিরচ্ছন্ন অিভযান
চালােত হেব িশক্ষকেদর
ঈেদর ছুিটেত সব িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন েডঙ্গু প্রিতেরাধ কার্যক্রম
চলেব। এ লক্ষ্েয প্রিতিট প্রিতষ্ঠােন ৬ সদস্য কের একিট বা একািধক
িটক গঠন করার িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। ঈেদর ছুিটেত প্রিত ৪৮ ঘণ্টা
পরপর পিরচ্ছন্ন অিভযান চালােত বলা হেয়েছ এই িটেমর সদস্যেদর।
মঙ্গলবার রাজধানীর আন্তর্জািতক মাতৃভাষা ইনস্িটিটউেট আেয়ািজত
রাজধানীর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান প্রধানেদর এক সভায় এই িনর্েদশনা েদন
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর িসিনয়র সিচব
েমা. েসাহরাব েহাসাইন। একই িদেন িশক্ষা মন্ত্রণালয় েথেক এ
সংক্রান্ত একিট পিরপত্র জাির করা হেয়েছ।
সভায় েসাহরাব েহাসাইন বেলন, সারােদেশর প্রিতষ্ঠােন এই কার্যক্রম
অব্যাহত
রাখেত
হেব।
কার্যক্রম
সম্পর্েক
িনয়িমত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলা
উপেজলা
মাধ্যিমক
িশক্ষা
কর্মকর্তােক
প্রিতেবদন েদেব। উপেজলা মাধ্যিমক িশক্ষা কর্মককর্তা েজলা িশক্ষা
কর্মকর্তােক প্রিতেবদন পাঠােবন। েজলা েথেক েসই িরেপার্ট সরাসির
মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা অিধদফতের (মাউিশ) েডঙ্গু প্রিতেরাধ েসেল
পাঠােত হেব।
অনুষ্ঠােন িনয়িমত পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন করা, েকাথাও যােত পািন না
জেম েসিদেক নজর রাখাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলেছ। িকন্তু ঈেদর
ছুিটেত যিদ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন এই কার্যক্রম অব্যাহত না রাখা হয়

তাহেল েডঙ্গু মশা বংশ িবস্তার করেত পাের। আর েডঙ্গুর িডম েযেহতু
৭২ ঘণ্টায় প্রজনন হয়, তাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্েয বা একিদন পরপর এই
পিরষ্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা দরকার। েসই িনর্েদশনা েদয়া
হেয়েছ।
অনুষ্ঠােন
েসাহরাব
েহাসাইন
িশক্ষকেদর
উদ্েদশ্েয
বেলন,
প্রতীকীভােব আপনােদর সঙ্েগ মতিবিনময় করা হচ্েছ। আসেল আপনােদর
মাধ্যেম আমরা সারােদেশর প্রিতষ্ঠান প্রধান ও িশক্ষকেদর সঙ্েগই
কথা বলিছ। আমােদর এই িনর্েদশনা সারােদেশর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর
জন্যই প্রেযাজ্য।
িতিন বেলন, প্রিত একিদন পরপর প্রিতষ্ঠােনর েখলার মাঠ, েঝাপঝাড়,
আশপাশ এলাকা এবং েযসব জায়গায় পািন জমেত পাের েসসব এলাকা িচহ্িনত
কের পিরষ্কার করেত হেব। প্রেয়াজেন হারিপক ব্যবহার করেত হেব
বাথরুেম। ১৩ িদেনর জন্য ঈেদর ছুিট থাকেব। এই ছুিটেত প্রিতষ্ঠান
এেকবাের বন্ধ থাকেত পারেব না। কমপক্েষ ৬ জেনর একিট িটম থাকেব।
েসই িটম প্রিতষ্ঠােন েডঙ্গু প্রিতেরােধর কার্যক্রম অব্যাহত
রাখেব।
অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন কািরগির ও মাদরাসা
িবভােগর সিচব েমা. মুনশী শাহাবুদ্দীন আহেমদ। মাধ্যিমক ও
উচ্চিশক্ষা অিধদফতেরর (মাউিশ) মহাপিরচালক অধ্যাপক ড. এসএম েগালাম
ফারুক এেত সভাপিতত্ব কেরন। এছাড়া মাউিশর পিরচালক অধ্যাপক শােহদুল
খবীর েচৗধুরী বক্তৃতা কেরন। সভার শুরুেত িশক্ষকেদর পক্ষ েথেক
েডঙ্গু প্রিতেরােধর ব্যাপাের মতামত গ্রহণ করা হয়। এ সময় িমরপুেরর
মেডল স্কুেলর প্রধান িশক্ষক আেনায়ার েহােসন, মিতিঝল মেডল স্কুল ও
কেলেজর িসিনয়র িশক্ষক আবুল কােসম প্রমুখ।
উল্েলখ্য, েডঙ্গুু প্রিতেরাধ কার্যক্রেমর জন্য মাউিশেত একিট েসল
গঠন করা হেয়েছ। এেত একজন উপপিরচালক সার্বক্ষিণক দািয়ত্ব পালন
করেছন। েডঙ্গু প্রিতেরাধ কার্যক্রেম একজন মাউিশর পিরচালক
(প্রিশক্ষণ) অধ্যাপক প্রবীর কুমার ভট্টাচার্যেক েফাকাল পেয়ন্ট
িনযুক্ত করা হেয়েছ। এ ব্যাপাের সার্বক্ষিণক কাজ করেছন িতিন।
এডুেকশন বাংলা/

স্কুল-কেলজ িশক্ষকেদর জুলাইেয়র
এমিপওর েচক ছাড় (ঈদ েবানাসসহ )
স্কুল-কেলজ িশক্ষকেদর জুলাইেয়র
এমিপওর েচক ছাড় (ঈদ েবানাসসহ )
েবতেনর
স্মারক
নম্বর:
৩৭.০২.০০০০.১০২.৩৭.০০৪.২০১৯/৬২৪৬/০৪
েবানােসর
স্মারক
নম্বর:
৩৭.০২.০০০০.১০২.৩৭.০০৪.২০১৯/৬২৬৫/০৪
েবসরকাির
স্কুল-কেলেজর
এমিপওভুক্ত
িশক্ষক-কর্মচারীেদর
২০১৯
খ্িরষ্টাব্েদর জুলাই মােসর এমিপও ও ঈদুল আযহার উৎসব ভাতার েচক
বৃহস্পিতবার (১ আগস্ট) ছাড় হেয়েছ।

উল্েলখ্য , ২০১৯ খ্িরষ্টাব্েদর ৫ শতাংশ প্রবৃদ্িধ
িশক্ষকেদর জুলাই মােসর েবতন ছাড় করা হেয়েছ ।

যুক্ত

৮ আগস্ট পর্যন্ত িনজ িনজ
সরকাির অংশ তুলেত পারেবন।

েবতন-ভাতার

ব্যাংক

অ্যাকাউন্ট

েথেক

কের

জুলাইেয়র
এমিপওর
মাদরাসা িশক্ষকেদর

েচক

ছাড়

জুলাইেয়র এমিপওর েচক ছাড় মাদরাসা
িশক্ষকেদর
স্মারক
৫৭.২৫.০০০০.০০২.০৮.০০৪.১৯-৩২২

নম্বর

২০১৯ খ্িরষ্টাব্েদর জুলাই মােসর এমিপওর েচক ছাড় হেয়েছ। বুধবার
(৩১ জুলাই) অনুদান বণ্টনকারী রাষ্ট্রায়াত্ত চারিট ব্যাংেক েচক
পাঠােনা হেয়েছ। িশক্ষক-কর্মচারীরা আগামী ৬ আগস্ট পর্যন্ত েবতনভাতার সরকাির অংেশর টাকা তুলেত পারেবন।
উল্েলখ্য, ৫ শতাংশ প্রবৃদ্িধ যুক্ত কের মাদরাসা িশক্ষকেদর জুলাই
মােসর েবতন ছাড় করা হেয়েছ।

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
িশক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মিন।

ফলাফল

হস্তান্তর

কেরন

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।
মন্ত্রণালেয়র জনসংেযাগ কর্মকর্তা
এ তথ্য জানান।
এডুেকশন বাংলা/

িশক্ষা

ে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

সবার আেগ এইচ এইচ িস পরীক্ষার
ফলাফল ২০১৯ পােবন েযভােব
এইচ এস িস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ১৭
জুলাই

িবস্তািরত জানেত ক্িলক করুন –
এইচ এস িস পরীক্ষার
পােবন ক্িলক করুন –

ফলাফল

েযভােব

