এসএসিস
পরীক্ষা:
েদির
হেলও
েকন্দ্ের েঢাকা যােব তেব…
এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা শুরুর ৩০ িমিনট আেগ পরীক্ষার্থীেদর
পরীক্ষা েকন্দ্ের েঢাকার িনয়ম মানার ক্েষত্ের কেঠার থাকেলও
যুক্িতযুক্ত কারেণ কারও েদির হেলও তােদর ঢুকেত েদওয়া হেব বেল
জািনেয়েছ িশক্ষা মন্ত্রণালয়। যারা েদিরেত আসেবন, তারা নাম, েরাল
ও িবলম্েবর কারণ েরিজস্ট্রাের িলেখ পরীক্ষা েকন্দ্ের ঢুকেত
পারেবন।
মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা িবভাগ েসামবার এসএসিস ও সমমােনর
পরীক্ষার্থীেদর েকন্দ্ের প্রেবেশর সময় সংক্রান্ত এক পিরপত্ের এই
তথ্য জািনেয়েছ।
পিরপত্ের বলা হেয়েছ, “পরীক্ষা শুরুর কমপক্েষ ৩০ িমিনট পূর্েব সকল
পরীক্ষার্থীেক অবশ্যই পরীক্ষা েকন্দ্ের প্রেবশ কের আসন গ্রহণ
করেত হেব।
“অিনবার্য কারেণ েকােনা পরীক্ষার্থী এর পর (পরীক্ষা শুরুর
কমপক্েষ ৩০ িমিনট আেগ) পরীক্ষা েকন্দ্ের আসেল েরিজস্ট্রাের নাম,
ক্রিমক নং ও িবলম্েবর কারণ উল্েলখ করেত হেব। িবলম্েব আসা
পরীক্ষার্থীেদর তািলকা প্রিতিদন েকন্দ্র সিচব সংশ্িলষ্ট েবার্ডেক
অবিহত করেব।”
সব িবভাগীয় কিমশনার, েবার্ড েচয়ারম্যান ও েজলা প্রশাসক এবং
মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা অিধদপ্তেরর মহাপিরচালকসহ সংশ্িলষ্টেদর
পিরপত্েরর অনুিলিপ েদওয়া হেয়েছ।
২০১৭ সােলর ২৪
নািহদ েমাবাইল
েজএসিস-েজিডিস
পরীক্ষার্থীেদর
জানান।

অক্েটাবর ওই সময়কার িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম
েফােনর মাধ্যেম প্রশ্ন ফাঁস েঠকােত ওই বছেরর
পরীক্ষা েথেক পরীক্ষা শুরুর ৩০ িমিনট আেগ
পরীক্ষা েকন্দ্ের েঢাকা বাধ্যতামূলক করার কথা

গত বছর এসএসিস পরীক্ষায় িশক্ষার্থীরা। ফাইল ছিব গত বছর এসএসিস
পরীক্ষায় িশক্ষার্থীরা। ফাইল ছিব ওইিদন মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা
িবভােগর সিচব েমা. েসাহরাব েহাসাইন বেলিছেলন, “এই সমেয়র পর

েকােনা পরীক্ষার্থী এেল তােক আর হেল ঢুকেত েদওয়া হেব না।”
এ িবষেয় মন্ত্রী-সিচব িবিভন্ন সময় েমৗিখক িনর্েদশনা িদেলও িলিখত
িনর্েদশনা না থাকার িকছু িকছু েকন্দ্ের েদিরেত আসা পরীক্ষার্থীরা
েকন্দ্ের প্রেবেশ জিটলতার মুেখ পেড়ন।
অন্য পিরপত্ের বলা হেয়েছ, েকন্দ্র সিচব ছাড়া েকউ েমাবাইল েফান বা
অননুেমািদত ইেলকট্রিনক িডভাইজ ব্যবহার করেত পারেবন না। েকন্দ্র
সিচব ছিব েতালা ও ইন্টারেনট ব্যবহােরর সুিবধািবহীন একিট সাধারণ
(িফজার) েফান ব্যবহার করেত পারেবন।

“অননুেমািদত েফান বা ইেলকটিনক িডভাইজ ব্যবহার
িবরুদ্েধ িবিধ অনুযায়ী ব্যবস্থা েনওয়া হেব।”

করেল

তােদর

প্রশ্েনর েসট েকাড পরীক্ষা শুরুর ২৫ িমিনট আেগ জানােনা হেব বেল
জািনেয় আেরকিট পিরপত্ের বলা হেয়েছ, “পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী
এবং পরীক্ষা সংশ্িলষ্ট ব্যক্িত ছাড়া অন্য েকউ পরীক্ষা েকন্দ্ের
প্রেবশ করেত পারেব না।”
আগামী ২ েফব্রুয়াির েথেক েদেশর চার হাজার ৯৬৪িট েকন্দ্ের একেযােগ
শুরু হেব এসএসিস ও সমমােনর পরীক্ষা, এেত অংশ েনেবন ২৫ লাখ ৭৩
হাজার ৮৫১ জন িশক্ষার্থী।
এডুেকশন বাংলা

