২০২৩ সালের এসএসসস ও এইচএসসস পরীক্ষা সংসক্ষপ্ত সসলেবালস হলব- মাননীয় সিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মসন এমসপ

১২ এসিে, ২০২২
চেসি বছলরর মলিা সংসক্ষপ্ত সসলেবালসই ২০২৩ সিক্ষাবলষ ের এসএসসস ও সমমান এবং এইচএসসস ও সমমান
পরীক্ষা ননওয়া হলব বলে জাসনলয়লছন সিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মসন। সিক্ষামন্ত্রী আজ নবো সালে ১২টার সদলে
সসচবােলয় মন্ত্রণােলয়র সলেেন েলক্ষ ‘২০২৩ সালের এসএসসস ও সমমান এবং এইচএসসস ও সমমান পরীক্ষার
সসলেবাস’ সংক্রান্ত নিস সিস ংলয় এ িথ্য জানান।

এ সময় সিক্ষা উপমন্ত্রী মসহবুে হাসান নচৌধুরী মাধ্যসমে ও উচ্চসিক্ষা সবভালের সসচব নমা: আবু বের সছদ্দীে,
োসরেসর ও মাদ্রাসা সিক্ষা সবভালের সসচব নমা: োমাে নহালসনি সংসিষ্টরা উপসিি সছলেন।

সিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মসন বলেন, সাধারণি এসএসসস, দাসিে ও সমমান পরীক্ষা ন ব্রুযাসর মালস এবং এইচএসসস,
আসেম ও সমমান পরীক্ষা এসিে মালস অনুসিি হয। সেন্তু ২০২৩ সালের এসএসসস, দাসিে ও সমমান পরীক্ষা
এসিে মালস এবং এইচএসসস, আসেম ও সমমান পরীক্ষা জুন মালস অনুসিি হলব। িলব এসএসসস ও সমমান এবং
এইচএসসস ও সমমান পরীক্ষায সেে সবষলযর পূণ ে নম্বলর এবং পূণ ে সমলয পরীক্ষা অনুসিি হলব।

সিক্ষামন্ত্রী জানান, বিেমালন দিম নেসণলি অধ্যযনরি সিক্ষার্থীরা ২০২৩ সালে এসএসসস, দাসিে ও সমমান
পরীক্ষায এবং এোদি নেসণলি অধ্যযনরিরা এইচএসসস, আসেম ও সমমান পরীক্ষায অংিগ্রহণ েরলব।

সংবাদ সলেেলন সিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালের এসএসসস, দাসিে ও সমমান পরীক্ষার্থীরা নবম নেসণলি ২০২১
সালের ১২ নসলেম্বর পয েন্ত সরাসসর নেসণ োয েক্রলম অংিগ্রহলণর সুলযাে পাযসন। েি বছর ১২ নসলেম্বর নর্থলে
সিক্ষািসিিান খুেলে ওসমক্রলনর িভাব শুরু হওয়ার আলে চেসি বছর ১৪ মাচ ে পয েন্ত সপ্তালহ দু'সদন েলর সরাসসর
ক্লাস েরার সুলযাে নপলযলছ সিক্ষার্থীরা। এর মলধ্য েি ২০ জানুযাসর নর্থলে ২১ ন ব্রুযাসর পয েন্ত ওসমক্রন সংক্রমলণ
আবারও িসিিান সম্পূণ ে ব্ধ  সছে। নেে ১৫ মাচ ে নর্থলে সিক্ষার্থীরা সরাসসর নেসণ োয েক্রলম সপ্তালহ ছয় সদন েলর
অংিগ্রহলণর সুলযাে পালে। আোমী সডলসম্বর পয েন্ত সরাসসর নেসণ োয েক্রম অব্যাহি র্থােলে এই নবম ও দিম
নেসণলি সমলে সব েলমাট ১৬২ েমেসদবস নেসণ োয েক্রলম অংিগ্রহলণর সুলযাে পালব। নযিালন স্বাভাসবে অবিায
িারা ৩১৬ েমেসদবস ক্লাস েরার ের্থা। িাছাোও এই সিক্ষার্থীরা ২০২০ সালে অষ্টম নেসণলি নজএসসস-লজসডসস
পরীক্ষালিও অংি সনলি পালরসন। এমনসে নবম নেসণর পরীক্ষাও সদলি পালরসন। এসব সদে সবলবচনায ২০২৩
সালের এসএসসস, দাসিে ও সমমান পরীক্ষা ২০২২ সালের পরীক্ষার জন্য ন াসষি সসলেবাস অনুসালরই অনুসিি
হলব।

সিক্ষামন্ত্রী জানান, যসদও এই পুলরা সমযটায সিক্ষার্থীরা নটসেসভিলনর ক্লালস এবং অনোইন ক্লালস অংিগ্রহণ
েলরলছ, অযাসাইনলমন্ট েলরলছ। এসব ক্লাস এবং অযাসাইনলমন্টগুলো ২০২২-এর পরীক্ষার্থীলদর জন্য সনধ োসরি ১৫০
েমেসদবলসর পসরমাসজেি পাঠ্যসূসচ অনুসালরই পসরচাসেি হলযলছ।

২০২৩ সালে এইচএসসসর পরীক্ষার্থীলদর সবষলয় ডা. দীপু মসন বলেন, এই সিক্ষার্থীরা ২০২১ সালের ১ জুোই নর্থলে
এোদি নেসণলি ক্লাস েরার ের্থা সছে। সেন্তু িারা ক্লাস শুরু েরলি নপলরলছ চেসি বছলরর ২ মাচ ে নর্থলে। অর্থ োৎ
িারা আট মাস ক্লাস েরার সুলযােই পাযসন। আোমী সডলসম্বর পয েন্ত িালদর স্বাভাসবে নেসণ োয েক্রম অব্যাহি
র্থােলে িারা সব েলমাট ২০০ েমেসদবস নেসণ োয েক্রলম অংিগ্রহণ েরলি পারলব। স্বাভাসবে অবিায ৩৩০
েমেসদবস নেসণ োয েক্রম হলিা। এই পরীক্ষার্থীরা ২০২১ সালের এসএসসস, দাসিে ও সমমালনর সংসক্ষপ্ত পরীক্ষায
অংিগ্রহণ েলর উত্তীণ ে হলযলছ। এ অবিায ২০২৩ সালের এইচএসসস, আসেম ও সমমান পরীক্ষা ২০২২ সালের
পরীক্ষার জন্য সনধ োসরি ১৮০ েমেসদবলসর পাঠ্যসূসচ অনুসালর অনুসিি হলব।’
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