
 

শিক্ষামন্ত্রীর দফতর 

 

এবার এসএসশস ও সমমান পরীক্ষায় অংি ননবব ২০ লাখ ২১ হাজার ৮৬৮ জন। 

 

তাশরখ, ১২ জুন, ২০২২ 

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন ববলবেন, ২০২২ সাবল এসএসশস ও সমমাবনর পরীক্ষায় অংি ননবব ২০ লাখ ২১ হাজার 

৮৬৮ জন।  এর মবে োত্র ১০ লাখ ৯ হাজার ৫১১ জন এবং োত্রী ১০ লাখ ১২ হাজার ৩৫৭ জন। এবার  োত্রী 

নবশি অংি শনবে ২ ৮৪৬ জন।  

 

শিক্ষামন্ত্রী আজ এসএসশস ও সমমান পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবব অনুষ্ঠাবনর জন্য আইন-শংঙ্খলা সংক্রান্ত সভা নিবে  এসব 

কথা ববলন। সশিবালবয় মন্ত্রণালবয়র সবেলন কবক্ষ এ সভা অনুশষ্ঠত হয়। 

 

সভায় মােশমক ও উচ্চশিক্ষা শবভাবের সশিব নমা. আবু বকর শসদ্দীক, মােশমক ও উচ্চশিক্ষা অশিদফতবরর 

মহাপশরিালক অোপক ননহাল আহবমদ, ঢাকা শিক্ষা নবাবড ের নিয়ারম্যান অোপক তপন কুমার সরকার এবং 

অন্যান্য শিক্ষা নবাবড ের নিয়ারম্যান ও প্রশতশনশিরা উপশিত শেবলন।  

 

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এ বের ৩ হাজার ৭৯০টি নকবে ২৯৫৯১ টি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাবনর শিক্ষাথীরা অংি ননবব। এবার 

প্রশতষ্ঠান ও নকে দুই নববেবে।  

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ৯টি সািারণক শিক্ষা নবাবড ে এবার এসএসশস পরীক্ষায়  অংি শনবে ১৫ লাখ ৯৯ হাজার ৭১১ 

জন। এোোও দাশখবল ২ লাখ ৬৮ হাজার ৪৯৫ এবং এসএসশস (নভাবকিনাল) ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ জন 

শিক্ষাথী পরীক্ষায় অংি শনবব। আর এবের শববদবির আটটি নকবে অংি শনবে নমাট ৩৬৭ জন পরীক্ষাথী। 

 

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আোমী ২৫ জুন পদ্মা নসতুর উববািন উপলবক্ষ ওইশদবনর পরীক্ষা একশদন এশেবয় ২৪ জুন 

ননওয়ার শসদ্ধান্ত ননওয়া হবয়বে। 

 

সাংবাশদকবদর প্রবের জবাবব শিক্ষামন্ত্রী ববলন, শিক্ষা আইন চূোন্ত করা হবয়বে। আোমী ১০ নথবক ১৫ শদবনর 

মবে আইবনর চূোন্ত খসো মশন্ত্রপশরেবদ পাঠাবনা হনব। 



 

শিক্ষামন্ত্রী ববলন, এসএসশস ও সমমান পরীক্ষার জন্য আোমী ১৫ জুন নথবক পরবতী শতন সপ্তাহ পর্ েন্ত নদবির সব 

িরবণর নকাশিং নসন্টার বন্ধ থাকবব।  নকাশিং নসন্টারগুবলাবক নজরদাশরর আওতায় আনা হবব। এমশনবত পরীক্ষার 

সময় নকাশিং নসন্টার বন্ধ থাবক। তবব র্ারা নোপবন নখালা রাবখন তাবদর শবরুবদ্ধ আইশন ব্যবিা ননওয়া হবব। 

 

নকাশিং নসন্টার িায়ীভাবব ববন্ধর উবযাে আবে শকনা জানবত িাইবল শিক্ষামন্ত্রী ববলন, নকাশিং শিক্ষাথীবদর জন্য 

ক্ষশতকর তা আমরা বলশে না। সব শিক্ষাথীর নমিা এক থাবক না। অবনক শিক্ষাথীর ক্লাবসর বাইবর সহবর্াশেতা 

প্রবয়াজন। নেশণকবক্ষ তাবদর সব িাশহদা নমটাবনা সম্ভব হয়না, তাই তাবদর জন্য নকাশিং প্রবয়াজন রবয়বে।  

নেশণকবক্ষ নকানও নকানও শিক্ষক  মবনাবর্াে না শদবয় নকাশিং শনবয় ব্যস্ত থাবকন। নকাশিং না করবল নম্বর 

কশমবয় নদন তাঅননশতক। 

 

এম এ খাবয়র 

তথ্য ও জনসংবর্াে কম েকতো 

নমাবাইল ০১৭১৬০৬৬৮৮৮ 


