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ITRRC জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আয়য়াবজত এইচএসবস ২০২০ ফলাফল প্রস্তুবতয়ত পবিসখ্যাবিক প্রয়য়াগ বিষয়ক 

ওয়য়বিিাি সম্পন্ন 

 

আমরা জানি যে, কররািাভাইরারের কাররে এবছর এইচএেনে পরীক্ষা অিুনিত হয়নি। েরকারী নেদ্ধান্ত যমাতারবক প্ররতেক ছাত্র-

ছাত্রীর নবগত যজএেনে এবং এেএেনের ফলাফল নবরবচিা কররই এইচএেনের ফলাফল প্রস্তুত করা হরব। এই যপ্রনক্ষরত, গত 

১৯ অরটাবর, ITRRC, জগন্নাথ নবশ্বনবদ্োলরয়র আরয়াজরি একটি ওরয়নবিাররর মাধ্েরম যজএেনে এবং এেএেনে ফলাফরলর 

উপর নভনি করর েঠিক পনরেংখ্োনিক মরেল প্ররয়ারগর মাধ্েরম নকভারব এই পনরনিনতরত একটি গ্রহেরোগে ফলাফল প্রস্তুত 

করা যেরত পারর তার একটি প্রস্তাবিা যপশ করা হয়। 

 

উক্ত ওরয়নবিারর জগন্নাথ নবশ্বনবদ্োলরয়র মািিীয় উপাচােয অধ্োপক ে. মীজািুর রহমাি েহ উরেখ্রোগে েংখ্েক নশক্ষক, 

গরবষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং োধ্ারে দ্শযকরদ্র ভাচচয য়াল উপনিনতরত পনরেংখ্োি নবভারগর অধ্োপক ে. যমাোঃ নছনিকুর রহমাি 

প্রস্তাবিাটি েবার োমরি যপশ কররি। অিলাইি প্লাটফময জুম এবং যফেবুক লাইরভ উপনিত দ্শযকবৃন্দ প্ররনাির পরবয অংশ যিি 

এবং েবাই প্রস্তাবিাটি গ্রহেরোগে বরল মতামত প্রদ্াি কররি। করয়কজি গরবষক েুনিনদ্য ষ্ট নকছু পরামশয ও নদ্রয়রছি ো 

পরবতীরত অনধ্কতর নবরেষি করা হরয়রছ। 
 

প্রস্তাবিাটির োর-েংরক্ষপ এতদ্েরে েংেুক্ত করা হল এছাড়াও ওরয়নবিারটির যরকরেয ে নভনেও ইউটিউরব পাওয়া োরব - 

https://youtu.be/nl05UzahD6U।  

 

এখ্ারি উরেখ্ে, প্রস্তাবিাটি ইনতমরধ্েই ২০২০ এইচএেনে ফলাফল প্রস্ততকররের প্রধ্াি েমন্বয়ক, মাধ্েনমক ও উচ্চ মাধ্েনমক 

নশক্ষা যবােয  ঢাকা এর যচয়ারমোি প্ররফের মু: নজয়াউল হক এর নিকট জমা যদ্য়া হরয়রছ। 

 

প্রস্তাবিাটির নবষরয় আপিারদ্র যেরকাি মতামত, পরামশয বা েম্পচরক প্রন থাকরল নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর যপ্ররে করার জিে 

অিুররাধ্ করনছ। 

 

ধ্িেবাদ্ারন্ত 

 

ে. যমাোঃ আবু লারয়ক 

পনরচালক, ITRRC 

েহরোগী অধ্োপক,কনম্পউটার োরয়ন্স এন্ড ইনিনিয়ানরং নবভাগ 

জগন্নাথ নবশ্বনবদ্োলয়, ঢাকা।   

ই-যমইলোঃ abulayek@yahoo.com, director@itrrc.com 

যমাবাইলোঃ +৮৮০১৮৪১৪৬৫৭৩৩  
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২০২০ সালের এইচএসসস ফোফে সির্ধারলের জসিেতা সিরসলি পসরসংখ্যাি 

ড. মমা: সিসিকুর রহমাি 

অর্যাপক ,  পসরসংখ্যাি সিভাগ, জগন্নাথ সিশ্বসিদ্যােয়,  ঢাকা। 

ড. মমাোঃ আিু োলয়ক 

পসরচােক,  ITRRC, সহল াগী অর্যাপক, কসিউিার সালয়ন্স এন্ড ইসিসিয়াসরং সিভাগ, জগন্নাথ সিশ্বসিদ্যােয়,  ঢাকা।   

 

( গত ১৯ অক্টোবর স োমবোর, ITRRC, জগন্নোথ ববশ্বববদ্যোলক্ের আক্েোজক্ে একটি ওক্েববেোক্র এই প্রস্তোবেোটি আক্লোবিত হক্েক্ে যো ইউটিউক্ব 

পোওেো যোক্ব- https://youtu.be/nl05UzahD6U, আপেোর মতোমত, পরোমর্শ  এবং প্রশ্ন থোকক্ল ই-সমইল করুেঃ abulayek@yahoo.com)   

 

২০২০ সালের এইচএসসস পরীক্ষার ফোফে মজএসসস এিং এসএসসস এর সিষয়সভসিক ফোফলের গড় িযিহার 

কলর সিেধলয়র সসদ্ধান্ত হলয়লি। এলক্ষলে,  এইচএসসস পরীক্ষার ফোফে প্রদ্ালির জন্য পরীক্ষা মিয়া িাড়া 

তালদ্র মজএসসস এিং এইচএসসস িম্বলরর সভসিলত ফোফে প্রদ্ালির জন্য সিকল্প  তগুলো পথ মখ্াো 

আলি,  তার মলর্য সিলচলয় ম ৌসিক পদ্ধসত, অথধাৎ ম  পদ্ধসতলত এরর িা ভ্রম সিলচলয় কম হলি এমি 

পদ্ধসতই গ্রহে করা উসচত। গড় সিেধলয়র জন্য সক সক পদ্ধসত ভািা ম লত পালর? মজএসসস এিং এসএসসস এর 

সিষয়সভসিক ফোফলের সার্ারে গড়,  অথধাৎ,  সিষয়সভসিক মজএসসসর ৫০% ও এসএসসসর ৫০%,  অথিা,  

৪০% ও ৬০% ইতযাসদ্। এসি পদ্ধসতর মকািসিই মূেত আর্ুসিক মকালিা পসরসংখ্যাসিক মলডে িয়। প্রাক্কসেত 

ফোফে প্রদ্ালির জন্য অিশ্যই একসি সিজ্ঞািসভসিক পসরসংখ্যাসিক মলডে অনুসরে করা ম ৌসিক।  

িাংোলদ্লে একই সসলেিালস সৃজিেীে পদ্ধসতলত মিে কলয়ক িির র্লর পরীক্ষা চলে আসলি। তাই অসভন্ন 

সসলেিালস পরীক্ষা হওয়ায় সিগত িিরগুলোর এইচএসসস এর সিষয়সভসিক ফোফলের সিন্যাস,  ২০২০ সালের 

এইচএসসসর সিষয়সভসিক প্রাক্কসেত ফোফলের সিন্যালসর সালথ সমে থাকা িাঞ্ছিীয়। আিার,  সিগত িিরগুলোর 

এইচএসসসএর সাসিধক ফোফলের সালথ ২০২০ সালের এইচএসসসর সাসিধক ফোফলেরও সমে থাকা িাঞ্ছিীয়। 

প্রসত িির সিগুলো মিাডধ সমসেলয় ১৩- ১৪ োখ্ পরীক্ষাথধী এইচএসসস পরীক্ষায় অংেগ্রহে কলর। গত দুই িিলর 

এইচএসসস পােকৃত সেক্ষাথধীর সংখ্যা অন্তত ২৬ োখ্,  সতি িিলর অন্তত ৩৯ িা ৪০ োখ্,  সিোে এক 

তথযভান্ডার। তাই,  ২০২০ সালের এইচএসসসর সিষয়সভসিক তথয ও সাসিধক ফোফে সিগত িিরগুলোর সালথ 

তুেিীয় হওয়া িাঞ্ছিীয়।  

https://youtu.be/nl05UzahD6U
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সিজ্ঞািসভসিক প্রাক্কেি পদ্ধসতর মলর্য অন্যতম জিসপ্রয় এিং গ্রহেল াগয একসি পদ্ধসত হলো সরলগ্রেি মলডে সফসিং 

পদ্ধসত। ম লহতু আমালদ্র কালি এই মূহূলতধ সিগত িিরগুলোর মজএসসস,  এসএসসস এিং এইচএসসসএর 

ফোফলের মকালিা তথয মিই,  তাই আমরা সিষয়সি মিাট্ট একসি আসিধসফসেয়াে তথয সদ্লয় িযাখ্যা করসি। 

র্রা  াক,  একজি অর্যাপক একসি সিষলয় দুসি সমডিামধ পরীক্ষা মিি এিং মকালিা সেক্ষাথধী মকালিা একসি সমডিামধ 

পরীক্ষা সদ্লত িা পারলে তার আর পরীক্ষা মিয়ার সুল াগও মিই। মেসেলত মমাি ৫০ জি সেক্ষাথী এিং তারা সকলেই 

প্রথম সমডিামধ পরীক্ষা সদ্লয়লি। সিতীয় সমডিামধ পরীক্ষার আগমুহূলতধ ৫০ মরাের্ারী সেক্ষাথধী হসসপিাোইজড হলয় 

মগে। সিলদ্ধেিা হলো ম ৌসিক কারলে মকউ সমডিামধ পরীক্ষায় অংেগ্রহে করলত িযথধ হলেও তালক একসি 

ম ৌসিক িম্বর প্রদ্াি করলত হলি। এখ্ি অর্যাপক কী করলিি? একসি ম ৌসিক সমার্ালির মচষ্টা করা  াক।  

ম  পরীক্ষাথধী সিতীয় সমডিামধ পরীক্ষা সদ্লত পারলো িা, তার প্রথম সমডিামধ পরীক্ষার িম্বর আোদ্া করলত হলি। 

িাসক ৪৯ জলির সিতীয় সমডিামধ পরীক্ষার িম্বরলক সডলপলন্ডন্ি িা মরসপন্স চেক এিং তালদ্রই প্রথম সমডিামধ 

পরীক্ষার িম্বরলক ইিলডলপিলডন্ি িা মপ্রসডক্টর চেক র্লর একসি সরলগ্রেি োইি সফি করলত হলি। সফলিড সরলগ্রেি 

োইলি হসসপিাোইজড সেক্ষাথধীর প্রথম সমডিালমধর িম্বর িসসলয় সদ্লে তার সিতীয় সমডিালমধর প্রাক্কসেত িম্বর পাওয়া 

 ালি। আমরা গাসেসতকভালি একিু মদ্খ্ার মচষ্টা কসর। র্রা  াক,  প্রথম সমডিামধ পরীক্ষা ২০ এর মলর্য এিং 

সিতীয় সমডিামধ ৩০ এর মলর্য হলয়লি।   

১ম সমডিামধ পরীক্ষার সকে সেক্ষাথধীর ( ৫০ জি)  িম্বর: 

৪ ১৫ ১২ ১৪ ১৬ ১৬ ১৩ ১৪ ১২ ১৪ ১৭ ১৭ ১৫ ১৭ ১৬ ১৫ ১৩ ১৫ ১৭ ১৬ ১৪ ১১ ১৪ ১১ ১২ ১৪ ১৪ ১৩ 

১৫ ১৪ ১১ ১৫ ১৭ ১৫ ১২ ১২ ১৬ ১১ ১৪ ১৪ ১৭ ১৩ ১৩ ১৭ ১৩ ১৫ ১৫ ১৪ ১৪ ১৬ 

এখ্ালি,  ৫০ মরাের্ারী পরীক্ষাথধী প্রথম সমডিামধ পরীক্ষায় ১৬ মপলয়লি। 

সিতীয় সমডিামধ পরীক্ষার ৪৯ জি সেক্ষাথধীর িম্বর: 

২৬ ২৪ ২২ ২৫ ২৬ ২৭ ২১ ২৪ ২০ ২৩ ২৬ ২৭ ২৪ ২৭ ২৭ ২৬ ২৩ ২৪ ২৮ ২৫ ২৪ ১৮ ২২ ১৯ ১৯ ২৪ ২২ 

২১ ২৩ ২৫ ২০ ২৪ ২৮ ২৫ ২১ ২১ ২৬ ২২ ২২ ২৩ ২৭ ২২ ২২ ২৮ ২২ ২৩ ২৩ ২৪ ২৩ ? 

৪৯ সেক্ষাথধীর উভয় পরীক্ষার িম্বরসভসিক সিলচর সফলিড োইি দুসি েক্ষ করুি: 



 

গ্রাফ- ১: সেস্ট স্কয়ার এিং মরািাস্ট সরলগ্রেি 

 

দুসিই গড় মরখ্া। এ দুসি গড় মরখ্ার মলর্য োে রংলয়র সচকি মরখ্াসি ( ডযাসড)  ক্লাসসকযাে মরখ্া এিং এসি 

সিধাসর্ক মডিার মর্য সদ্লয়  ায়সি। িীে রংলয়র মমািা মরখ্াসি মরািাস্ট মরখ্া এিং এসি সিধাসর্ক মডিার মর্য সদ্লয় 

সগলয়লি। িৃহৎ আকালরর তথযলসলি আউিলেয়ার থাকলি,  অথধাৎ,  সকিু অসামািস্য িম্বর থাকলি। সকন্তু 

প্রাক্কেসত/এসসিলমলিড িম্বর এসি অসামািস্যপেূধ িম্বর িা আউিলেয়ার িারা প্রভাসিত হওয়া মমালিও সিক িয়। 

আর মরািাস্ট মরখ্া আউিলেয়ার িারা প্রভাসিত হয় িা ফলে এরর সিধসিম্ন হয়। এই মরািাস্ট সরলগ্রেি োইলি 

(িীে রংলয়র) ৫০ মরােিম্বরর্ারীর প্রথম সমডিামধ পরীক্ষার িম্বর ১৬ িসাোম। তার সিতীয় সমডিামধ পরীক্ষার 

প্রাক্কসেত িম্বর পাওয়া মগে ২৫. ৮৬ িা পূেধসংখ্যায় ২৬। 

সিক একইভালি িতধমাি এইচএসসস ফোফে প্রতযােীলদ্র মজএসসস এিং এসএসসস এর সিষয়সভসিক ফোফে 

আোদ্া কলর রাখ্লত হলি,  ম সি তালদ্র সিষয়সভসিক ফোফে প্রাক্কেলি িযিহার করা  ালি। িতধমাি সেক্ষাথধীলদ্র 

ফোফে িালদ্ সিগত কলয়ক িিলরর মজএসসস,  এসএসসস এিং এইচএসসসর সিষয়সভসিক তথয মিাডধগুলোর 

সাভধালর রসক্ষত আলি। সিগত দুই িা সতি িিলরর তথয িযিহারই  লথষ্ট হলি। িাংো সিষলয়র কথাই র্রা  াক। 

িাংো সিষলয় গত সতি িিলরর এইচএসসসর  তগুলো তথয পাওয়া  ালি,  সংসিষ্ট সেক্ষাথধীলদ্র এসএসসস এিং 

মজএসসসরও ততগুলো িাংো সিষলয় তথয পাওয়া  ালি। এখ্ি এইচএসসসএর প্রাপ্ত িম্বরলক অর্ীি/ মরসপন্স চেক 

এিং মজএসসস ও এসএসসসএর িম্বরলক মপ্রসডক্টর/স্বার্ীি চেক র্লর একসি মরািাস্ট সরলগ্রেি মলডে সফি করা 



 ালি। এখ্ি প্রাপ্ত মরািাস্ট সরলগ্রেি োইলি িতধমাি একজি পরীক্ষাথধীর মজএসসস এিং এসএসসসর িাংো সিষলয়র 

িম্বর িসসলয় সদ্লেই ঐ পরীক্ষাথধীর এইচএসসসর িাংোয় প্রাক্কসেত িম্বর পাওয়া  ালি। এভালি একজি পরীক্ষাথধীর 

অন্যান্য সিষলয়র িম্বরও প্রাক্কেি করা  ালি। র্রা  াক,  মকালিা সেক্ষাথধীর এইচএসসসলত পসরসংখ্যাি সিষয়সি 

আলি। তখ্ি এইচএসসসর পসরসংখ্যালির িম্বলরর সালথ মজএসসস ও এসএসসসর গসেলতর (লকাসরলেলিড সিষলয়র) 

সরলগ্রেি মলডে  ততসর করা ম ৌসিক হলি এিং মস মলডেসি পসরসংখ্যালির িম্বর প্রাক্কেলি িযিহার করা  ালি।   

 

সিলচলয় চমকপ্রদ্ িযাপার হলে,  এই পদ্ধসতলত সিভাগ পসরিতধিকারী সেক্ষাথধীলদ্র ফোফে ও প্রাক্কেি 

করা  ালি অতযন্ত তিজ্ঞাসিকভালি। র্রা  াক,  মকউ এসএসসসলত সিজ্ঞাি সিভালগ সিে এিং এইসএসসসলত 

িযিসায় সেক্ষা সিভাগ সিলয়লি। এখ্ি আমরা এই সেক্ষাথধীর িযািস্থাপিা সিষলয়র িম্বর মির করলত চাই। 

এর্রলের ঘিিা সিশ্চয়ই িতুি িয় এিং এলক্ষলে পূিধিতধী সেক্ষাথধীলদ্র ফোফলের ডািালিইস মথলক ম  

সি সেক্ষাথধীরা সিজ্ঞাি মথলক উচ্চমার্যসমলক িযিসায় সেক্ষায় এলসলি,  তালদ্র সিগত সতি িিলরর ( সদ্ সতি 

িিলরর তথয িযিহার করা হয়) িযিস্থাপিা সিষলয়র িম্বলরর সালথ তালদ্র মজএসসস এিং এসএসসসর মকাসরলেলিড 

সিষয়সমূহ খু্ুঁলজ মির করলত হলি। পসরসংখ্যালির প্রচসেত সফিওয়যার িযিহার কলর মরািাস্ট মকাসরলেেি 

সহলজই মির করা  ালি। িযিস্থাপিা সিষলয়র সালথ মজএসসস এিং এসএসসসর ম  ম  সিষলয়র মকাসরলেেি 

সিলচলয় মিসে পাওয়া  ালি,  মসইসি সিষলয়র সালথ এইচএসসসর িযিস্থাপিা সিষলয়র মরািাস্ট সরলগ্রেি োইি 

সফি করা  ালি। এ সরলগ্রেি োইলি িযিস্থাপিা সিষলয়র পরীক্ষাথধীলদ্র সংসিষ্ট সিষলয়র মজএসসস এিং এসএসসসর 

িম্বর িসসলয় তালদ্র িযিস্থাপিা সিষলয়র িম্বর প্রাক্কেি করা  ালি। এভালি সকে পরীক্ষাথধীর প্রসতসি সিষলয়র িম্বর 

প্রাক্কেি করা  ালি। একই পদ্ধসতর সাহাল য পসিত সিষলয়র মর্য মথলক  থা থ মকাসরলেলিড সিষয় সির্ধারে 

কলর মাদ্রাসা,  মভালকেিাে অথিা অন্য ম লকাি মার্যম মথলক আসা সেক্ষাথধীলদ্র এইসএসসসর ফোফেও 

মির করা সম্ভি হলি। সফিওয়ালরর সাহা য সিলয় স্বল্পতম সমলয় গড় সিেধলয়র এ মরািাস্ট পদ্ধসতসি কাসিত 

এরর িা ভ্রমলক িূযিতম রাখ্লত সাহা য করলি।  

 

এভালি সিষয়সভসিক ফোফলের গড় িম্বর সিগত িিরগুলোর সিষয়সভসিক ফোফলের গড় িম্বলরর সমতূেয িা 

সমাি হলি এিং প্রাক্কসেত ফোফলে মকালিা আউিলেয়ার থাকলি িা। 
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