
 

প্রশ্নফাঁসের চেষ্টা করসেই ব্যবস্থা:  মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মশন  

 

৬ নসেম্বর ২০২২ 

  এইেএেশে ও েমমান পরীক্ষা ২০২২  েোকাসে প্রশ্নফাঁসের অপসেষ্টা করসে ব্যবস্থা চনওয়া হসব 

বসে জাশনসয়সেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন। 

 

আজ  রাজধানীর চবগম বদরুসেো েরকাশর মশহো কসেসজর পরীক্ষা চকন্দ্র পশরদি শন চিসে 

োাংবাশদকসদর প্রসশ্নর জবাসব শিশন এেব কথা জানান। 

এই েময় মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শবোসগর েশেব চমা আবু বকর শেদ্দীক এবাং মাধ্যশমক ও 

উচ্চশিক্ষা অশধদপ্তসরর মহাপশরোেক অধ্যাপক চনহাে আহসমদ,  ঢাকা চবাসড শর চেয়ার ও আন্ত:সবাড শ 

েমন্বয়ক  অধ্যাপক িপন কুমার েরকার উপশস্থি শেসেন 

 

শিক্ষামন্ত্রী বসেন,  এেএেশে পরীক্ষা েোকাসে কুশিগ্রাসমর ভূরুঙ্গামারীসি অশেনব কায়দায় 

প্রশ্নফাঁসের চেষ্টা হসয়শেে। ঐ  পরীক্ষায় চযেব চোটখাসটা ব্যিযয় ঘসটসে িা শবসেেণ কসর আমরা 

ব্যবস্থা শনসয়শে। চকউ যশদ চকাথাও প্রশ্ন ফাসের অপসেষ্টা কসর িাহসে আমরা েবাই শমসে িা 

প্রশিসরাধ করব। িাসদর শবরুসে িাশিমূেক ব্যবস্থা চনওয়া হসব।' 

 

পরীক্ষার চকসন্দ্রর বাশহসর শেি প্রেসঙ্গ  মন্ত্রী বসেন, চকন্দ্র ঘুসর চদখোম বাইসর অশেোবকসদর 

অসনক শেি। যারা আসগ এসেসেন িারা েন্তানসক চেিসর ঢুশকসয় শদসয় বাইসর অসপক্ষা করসেন। 

িাসদর এসিা শেি চয, বাশক পরীক্ষাথীসদর ঢুকসি েমস্যা হসে। অশেোবকসদর আশম অনুসরাধ 

জানাব, েন্তানসক চকসন্দ্র শদসয়  েসঙ্গ েসঙ্গ চকন্দ্র িযাগ করসবন। িাহসে চকানও পরীক্ষাথীর চকসন্দ্র 

ঢুকসি েমস্যা হসব না।' 

 

চকাশোং চেন্টার বন্ধ প্রেসঙ্গ শিক্ষামন্ত্রী বসেন, 'চকাশোং বসন্ধর শনসদ শিনা রসয়সে। আর একই চকাশোং 

চেন্টাসর অসনক ধরসনর চকাশোং েসে। এটি শিক্ষা মন্ত্রণােয় বা শিক্ষা চবাসড শর পসক্ষ একা বন্ধ করা 

েম্ভব নয়। স্থানীয় প্রিােসনরও েহসযাশগিা প্রসয়াজন। 



 

োাংবাশদকসদর এক প্রসশ্নর জবাসব শিক্ষামন্ত্রী বসেন, চকাশোংসয়র প্রসয়াজন আসে। ক্লাসে এি 

শিক্ষাথী, েকসের প্রশি শিক্ষকসদর আোদা নজর চদওয়া েম্ভব নয়। িসব নতুন চয শিক্ষাক্রম, িাসি 

চকাশোংসয় যাওয়ার প্রসয়াজন হসব না বসে আিা কশর। ' 

২০২৩ োসের পরীক্ষা প্রেসঙ্গ শিক্ষামন্ত্রী বসেন, আগামী বেসরর পরীক্ষা এশগসয় আনা হসব। এবার 

আমরা চেষ্টা কসরশেোম জুোই-আগসে পরীক্ষা শনসয় আেসি। শকন্তু চদসির একটি অঞ্চসে বন্যার 

কারসণ পরীক্ষা শনসি চদশর হসয় চগে। আগামী  বের আরও এশগসয় আনার চেষ্টা করসবা। আর 

আগামীসি যশদ চকানও অঞ্চসে প্রাকৃশিক দূসয শাগ হয় িাহসে চেই চবাসড শর পরীক্ষা োমশযক় বন্ধ 

চরসখ অন্য চবাসড শর পরীক্ষা চনওয়ার চেষ্টা করব। যি দ্রুি েম্ভব ঐ চবাসড শর পরীক্ষাও চনব।' 

 

এম এ খাসয়র 

িথ্য ও জনোংসযাগ কম শকিশা 
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