দুিদেনর মধ্েয েগেজট, এইচএসিসর
ফল শীঘ্রই

িনউজ েডক্স : পরীক্ষা ছাড়াই এইচএসিস ও সমমােনর ফল প্রকাশ করা
হেব শীঘ্রই। এজন্য সংসেদ আইন সংেশাধেনর প্রস্তাব পাস হওয়ায় েগেজট
জাির হেব আগামী দুই িদেনর মধ্েয। আর তার পরপরই ফলও প্রকাশ করা
হেব বেল জািনেয়েছন িশক্ষা মন্ত্রী দীপু মিন।

আজ রিববার (২৪ জানুয়াির) জাতীয় সংসেদ আইন সংেশাধেনর িতনিট িবল
পােসর প্রক্িরয়ার মধ্েয এ খবর জানান িতিন। িবিডিনউজ

এিদন
সংসেদ
‘ইন্টারিমিডেয়ট
অ্যান্ড
েসেকন্ডাির
এডুেকশন
(অ্যােমন্ডেমন্ট) িবল- ২০২১’, ‘বাংলােদশ কািরগির িশক্ষা েবার্ড
(সংেশাধন) িবল-২০২১’ এবং ‘বাংলােদশ মাদরাসা িশক্ষা েবার্ড
(সংেশাধন) িবল-২০২১ িবল’ কণ্ঠেভােট পাস হয়। ১১িট িশক্ষা েবার্েডর
১৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭৮৯ জন িশক্ষার্থীর এবার এইচএসিস ও সমমােনর
পরীক্ষা েদওয়ার কথা িছল। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা িছল ১ এপ্িরল

েথেক।

িকন্তু কেরানাভাইেসর প্রেকাপ বাড়েত শুরু করেল ১৭ মার্চ েথেক
েদেশর সব িশক্ষা প্রিতষ্ঠান বন্ধ কের েদওয়া হয়। মােসর পর মাস
অেপক্ষা কেরও পরীক্ষা েনওয়ার মত পিরস্িথিত ৈতির না হওয়ায় গত ৭
অক্েটাবর এক সংবাদ সম্েমলেন িশক্ষামন্ত্রী বেলন, পঞ্চম ও অষ্টেমর
সমাপনীর মত এইচএসিস পরীক্ষাও েনওয়া যাচ্েছ না।

েসিদন িতিন জানান, অষ্টেমর সমাপনী এবং এসএসিসর ফলাফেলর গড় কের
২০২০ সােলর এইচএসিসর ফল িনর্ধারণ করা হেব। েজএসিস-েজিডিসর
ফলাফলেক ২৫ এবং এসএসিসর ফলেক ৭৫ শতাংশ িবেবচনায় িনেয় উচ্চ
মাধ্যিমেকর ফল েঘািষত হেব। িকন্তু আইেন পরীক্ষা িনেয় ফল প্রকােশর
িবধান থাকায় তা সংেশাধন কের িবেশষ পিরস্িথিতেত পরীক্ষা ছাড়াই ফল
প্রকােশর সুেযাগ ৈতির করেত হল।

িশক্ষামন্ত্রী সংসেদ বেলন, “আমােদর প্রস্তুিত েনওয়া আেছ। আমরা
িডেসম্বেরর মধ্েয ফলাফল ৈতির কের িবল িতনিট অর্িডন্যান্স আকাের
পাস কের সােথ সােথ ফল প্রকােশর প্রস্তুিত িছল। িকন্তু েযেহতু ১৮
জানুয়াির সংসদ বসেছ তার কারেণ অর্িডেনন্স আকাের পাস না কের িবল
আকাের উত্থাপেনর িসদ্ধান্ত িনেয়িছ। িবলিট পাস হেয় েগেল েগেজট
প্রকােশর জন্য দুইিদেনর মত সময় লাগেব। তারপেরই আমরা ফলাফল প্রকাশ
করেত পারব। কােজই এিট িনেয় িবলম্েবর েকােনা সুেযাগ েনই।”

ওই িবল বাছাই কিমিটেত পাঠােনার একিট প্রস্তাব এেসিছল সংসেদ। তার
জবােব িশক্ষামন্ত্রী বেলন, “এেকবাের িচন্তা ভাবনা ছাড়া এভােব
ফলাফল প্রকাশ করা হচ্েছ তা ভাববার সুেযাগ েনই। প্রধানমন্ত্রী,
িশক্ষািবদ, েকািভড-১৯ জাতীয় পরামর্শক কিমিট সবার সঙ্েগ আেলাচনা
কের িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়েছ।”

মহামারীর মধ্েয দীর্ঘ িদন িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ রাখার যুক্িত
তুেল ধের িতিন বেলন, “িশক্ষা প্রিতষ্ঠান বন্ধ েরেখ আমরা িশক্ষকিশক্ষার্থী ও অিভভাবকেদর সংক্রমেণর আশঙ্কা েথেক দূের রাখেত

েপেরিছ।”

অন্য সব িশক্ষা প্রিতষ্ঠান বন্ধ থাকেলও কওিম মাদ্রাসা আেগ েখালার
িবষেয় িশক্ষামন্ত্রী বেলন, “কওিম মাদ্রাসার অিধকাংশ িশক্ষার্থী
এিতম ও দুস্থ। তােদর েবিশরভাগই আবািসক। েসখােন তারা থাকার সুেযাগ
না েপেল তােদর জীবন দুঃসহ অবস্থায় পড়েব। তাই সার্িবক িবষয়
িবেবচনা কের অেনকগুেলা শর্তসােপক্েষ এটা েখালার অনুমিত েদওয়া
হেয়েছ। এখােনও মানিবকতা, স্বাস্থ্য সবিকছু িবেবেচনায় েনওয়া
হেয়েছ।”

