
ঢাকা, ১৯ অক্টাবর ২০২২ 

৬ নভেম্বর ২০২২ তাররখ থেভে শুরু হভে এইচএসরস ও সমমান 

পরীক্ষা। 

আগামী ৬ নক্েম্বর সারাক্েক্ে একক্ াক্গ শুরু হক্ে ২০২২ সাক্ের এইচএসসস ও সমমান পরীক্ষা। এক্ে 

অংে ননক্ব নমাট ১২ োখ ৩ হাজার ৪০৭ পরীক্ষার্থী। এর মক্যে ছাত্র ৬ োখ ২২ হাজার ৭৯৬ জন এবং 

ছাত্রী ৫ োখ ৮০ হাজার ৬১১ জন। নমাট ৯ হাজার ১৮১টি সেক্ষা প্রসেষ্ঠাক্নর সেক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসক্ব। 

নমাট ২ হাজার ৬৪৯টি  নকক্ে পরীক্ষা অনুসষ্ঠে হক্ব। 

আজ এইচএসসস ও সমমান পরীক্ষা সংক্রান্ত নপ্রস সিস ংক্য় সেক্ষামন্ত্রী ডা. েীপু মসন এসব ের্থে জানান। 

মন্ত্রী জানান, নমাট ১১টি সেক্ষা নবাক্ডে র মক্যে ৯টি সাযারণ সেক্ষা নবাক্ডে র অযীক্ন এবার এইচএসসস পরীক্ষায় 

নমাট পরীক্ষার্থী ৯ োখ ৮৫ হাজার ৭১৩ জন। এর মক্যে ছাত্র ৫ োখ ৮২ হাজার ১৮৩ জন এবং ছাত্রী 

৫ োখ ৩ হাজার ৫৩০ জন। নমাট ২ হাজার ৬৭৮টি সেক্ষা প্রসেষ্ঠাক্নর এসব সেক্ষার্থীরা নমাট এক হাজার 

৫২৮টি নকক্ে পরীক্ষায় অংে ননক্ব। 

মাদ্রাসা সেক্ষা নবাক্ডে র অযীক্ন আসেম পরীক্ষায় নমাট পরীক্ষার্থী ৯৪ হাজার ৭৬৩ জন। এর মক্যে ছাত্র ৫১ 

হাজার ৬৯৫ জন এবং ছাত্রী ৪৩ হাজার ৬৮ জন। নমাট ২ হাজার ৬৭৮টি সেক্ষা প্রসেষ্ঠাক্নর পরীক্ষার্থীরা 

নমাট ৪৪৮টি নকে অংে ননক্ব। 

কাসরগসর সেক্ষা নবাক্ডে র অযীক্ন এইচএসসস (সবএম/সবএমটি) এইচএসসস (নোক্কেনাে), সডক্লামা-ইন-কমাসে 

পরীক্ষায় নমাট এক োখ ২২ হাজার ৯৩১ জন। এর মক্যে ছাত্র ৮৮ হাজার ৯১৮ জন এবং ছাত্রী ৩৪ 



হাজার ১৩ জন। নমাট ১ হাজার ৮৫৬টি সেক্ষা প্রসেষ্ঠাক্নর নমাট ৬৭৩টি নকক্ে পরীক্ষায় অংে ননক্ব 

পরীক্ষার্থীরা। 

সেক্ষামন্ত্রী জানান, পরীক্ষা শুরুর কমপক্ক্ষ ৩০ সমসনট আক্গ পরীক্ষার্থীক্ের অবেেই পরীক্ষার হক্ে প্রক্বে 

করক্ে হক্ব। অসনবা ে কারক্ণ নকানও পরীক্ষার্থীক্ক এর পক্র প্রক্বে করক্ে সেক্ে োক্ের নাম, নরাে নম্বর, 

প্রক্বক্ের সময়, সবেম্ব হওয়ার কারণ ইেোসে একটি নরসজস্টাক্র সেসপবদ্ধ কক্র ওই সেনই সংসিষ্ট সেক্ষা 

নবাক্ডে  প্রসেক্বেন সেক্ে হক্ব। পরীক্ষা শুরুর ২৫ সমসনটি আক্গ এসএমএস এর মাযেক্ম সংসিষ্টক্ের কাক্ছ 

প্রশ্নপক্ত্রর নসট নকাড জাসনক্য় নেওয়া হক্ব। 

সেসন জানান, োরপ্রাপ্ত কমেকেে া ছাড়া অনে নকউ নমাবাইে ন ান/ইক্েকট্রসনক সডোইস সনক্য় নকক্ে 

প্রক্বে করক্ে পারক্বন না। শুযু োরপ্রাপ্ত কমেকেে া ছসব নোো  ায় না এমন নমাবাইে ন ান বেবহার 

করক্ে পারক্বন। পরীক্ষা সংসিষ্ট বেসি অনে নকউ নকক্ে প্রক্বে করক্ে পারক্ব না। সামাসজক দূরত্ব 

বজায় রাখার জক্নে সেক্ষা প্রসেষ্ঠানসহ সংসিষ্টক্ের সনক্েে েনা নেওয়া হক্য়ক্ছ। সামাসজক দূরত্ব বজায় রাখার 

জনে সংসিষ্ট অসেোবকক্ের অনুক্রায করা হক্ো। 

সেক্ষামন্ত্রী বক্েন, পরীক্ষা সিক্র প্রশ্ন াাঁ ক্সর গুজব এড়াক্ে এবং নকেমুি পসরক্বক্ে সুষু্ঠ ও সুন্দরোক্ব 

পরীক্ষা আক্য়াজক্ন আগামী ৩ নক্েম্বর নর্থক্ক ১৪ সডক্সম্বর প েন্ত নেক্ের সব নকাসচং নসন্টার বন্ধ রাখার 

সনক্েে ে নেওয়া হক্য়ক্ছ। 

কক্রানার কারক্ণ সব সবষক্য় ও পূণে নম্বক্র পরীক্ষা ননওয়া সম্ভব হয়সন। ২০২৩ সাে নর্থক্ক সব সবষক্য় 

পূণে নম্বক্র পুনসবেনোস করা সসক্েবাক্স পরীক্ষা অনুসষ্ঠে হক্ব। মন্ত্রী জানান, সেক্ষা নবাডে  সসক্েবাস পুনসবেনোস 

কক্রক্ছ। 



 

                                                                                 

                                                                                 
নমাহাম্মে  আবুে খাক্য়র 

ের্থে ও জনসংক্ াগ কমেকেে া 
সেক্ষা মন্ত্রণােয় 
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