
১৬তম িশ�ক িনব�েনর িলিখত পরী�া ফল ঈেদর পর 

১৬তম িশ�ক িনব�েনর িলিখত পরী�া ফল ��েতর কাজ অেনকটাই �িছেয় এেনেছ �বসরকাির 

িশ�ক িনব�ন ও �ত!য়ন কতৃ#প� (এন$টআরিসএ)। মাচ# মােস ফল �কাশ করার কথা থাকেলও কেরানা 
ভাইরাস সং+মণ �রােধ লকডাউেন সব অিফস-আদালত ব� থাকায় ফল �কাশ করা স1ব হয়িন। তেব 

ঈেদর পর ফল �কাশ করার পিরক4না কেরেছ এন$টআরিসএ। এন$টআরিসএর ভার�া5 �চয়ারম!ান 

আ6লু আওয়াল হাওলাদার 8দিনক িশ�াডটকমেক তথ! িন9:ত কেরেছন। 

১৬ তম িশ�ক িনব�ন পরী�ার ফল কেব �কাশ করা হেব তা জানেত �চেয় 8দিনক িশ�া 
ডটকেমর �ফসবুক লাইেভ এবং ইেমইেল �< করেছন অেনেকই। এ িবষেয় এন$টআরিসএর 

কম #কত#ােদর সােথ �যাগােযাগ করা হেল তারা 8দিনক িশ�াডটকমেক জানান, ফল �কাশ করার 

��িত @A হেয়েছ।  

ভার�া5 �চয়ারম!ান আ6লু আওয়াল হাওলাদার 8দিনক িশ�াডটকমেক জানান, ১৬তম িশ�ক 

িনব�েনর িলিখত পরী�ার ফল মাচ# মােস �কাশ করার পিরক4না করা হেয়িছল। িকB চলমান 

পিরিCিতেত তা স1ব হয়িন। ফল �কােশর উেDেশ! �ফর কাজ @A হেয়েছ। আশা করিছ ঈেদর 

পের ফল �কাশ করেত পারেবা।  

গত ১৫ ও ১৬ নেভFর অনু$Gত হয় �ষাড়শ িশ�ক িনব�েনর িলিখত পরী�া। ১৬তম িশ�ক 

িনব�েনর িলিখত পরী�ায় ২ লাখ ২৮ হাজার ৪৪২জন �াথL অংশMহেণর সুেযাগ �পেয়িছেলন।  

গত ৩০ �সেPFর ১৬তম িশ�ক িনব�েনর ি�িলমানাির পরী�ার ফল �কাশ কের �বসরকাির 

িশ�ক িনব�ন ও �ত!য়ন কতৃ#প� (এন$টআরিসএ)। ি�িলিমনাির পরী�ায় ২ লাখ ২৮ হাজার 

৪৪২ জন উQীণ # হেয়েছন। Rুল পয #ােয় ৮৪ হাজার ৬৯৬ জন, Rুল পয #ায়-২ এ ১১ হাজার ৫৪৭ জন 

এবং কেলজ পয #ােয় ১ লাখ ৩২হাজার ২৯৯জন �াথL উQীণ # হেয়েছন।  ১৬তম িশ�ক িনব�েনর 

ি�িলিমনাির পরী�ায় পােসর হার িছল ২৩ দশিমক ৮২ ভাগ। ৯ লাখ ৫৯ হাজার ১৮৫ জন ১৬তম 

িশ�ক িনব�েনর ি�িলিমনাির পরী�ায় অংশMহণ কেরিছেলন। 

গত ৩০ আগU ১৬ তম িশ�ক িনব�েনর ি�িলিমনাির পরী�া অনু$Gত হয়। সকাল ১০টা �থেক 

১১টা পয #V Rুল ও Rুল পয #ায়-২ এর ি�িলিমনাির পরী�া আর িবেকল ৩টা �থেক ৪টা পয #V কেলজ 

পয #ােয়র ি�িলিমনাির পরী�া অনু$Gত হয়। এ পরী�ায় ১১ লাখ ৭৬ হাজার �াথL ১৬তম িশ�ক 

িনব�েনর ি�িলিমনাির পরী�ায় অংশ িনেত আেবদন কেরিছেলন।  

িশ�ার সব খবর সবার আেগ জানেত 8দিনক িশ�ার চ!ােনেলর সােথই থাকুন। িভিডও�েলা িমস 

করেত না চাইেল এখনই 8দিনক িশ�াডটকেমর ইউ$টউব চ!ােনল সাবWাইব কAন এবং �বল 

বাটন িXক কAন। �বল বাটন িXক করার ফেল আপনার Yাট# �ফান বা কZ[উটাের 

সয়ং9+য়ভােব িভিডও�েলার �না$টিফেকশন �পৗ]েছ যােব। 

 


