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ল ে  পাবিলক পরী া, দায় কন িশ াথ র? - িভ  রেঙ হেত পাের ন ন 
ও রেনা িসেলবােসর  

শরী ল আলম মন    

িবিভ  পাবিলক পরী ায় ায়ই ল ে  নওয়া হয় পরী া। িবেশষ কের ন ন িসেলবােসর পরী াথ েদর দওয়া হয় রেনা 
িসেলবােসর । আবার অেনক ে  থেম ল  দওয়া হেলও িক  সময় পের তা সংেশাধন করা হয়। িক  সব ে ই 
মা ল িদেত হয় িশ াথ েদর। 

সংি  িশ াথ  ও অিভভাবকরা বলেছন, পাবিলক পরী ায় প  িবতরণ ও ছাপায় যিদ কােনা ল হয় তার দায়দািয়  য রা 
িবতরণ করেছন ত েদর, যমন িবিজ স বা িশ া বাডসহ সংি েদর। িক  এর দায় কন িশ াথ েদর িনেত হেব? 

গত ১ এি ল এইচএসিস পরী ার থম িদন বাংলা থম পে র পরী ায় রাজধানীর দিনয়া কেলেজর প চ  কে  থেম ল  
দওয়া হয়। ন ন িসেলবােসর িশ াথ রা েত মাি পল চেয়জ কােয়ি ন (এমিসিকউ) অংেশর  পেয়ই উ র দওয়া  

কের। িক  পরী া র ায় ২০ িমিনট পর অিধকাংশ িশ াথ  দখেত পায়, তােদর দওয়া ে  আেছ ৪০  এমিসিকউ, িক  
থাকার কথা ৩০ । পরী কেক িবষয়  জানােল দখা যায়, ওই  ২০১৬ সােলর িসেলবােস রাতন িশ াথ েদর জ  ণীত। 
কারণ, তখন ৪০  এমিসিকউ িছল, আর িলিখত পরী ায় িছল ৬০ ন র। িক  এখন ন ন িসেলবােস এমিসিকউ ৩০ , আর িলিখত 
পরী ায় ৭০ ন র। 

উ ূত পিরি িতেত ায় ২৫ িমিনট পের তােদর  বদিলেয় ন ন িসেলবােসর  দওয়া হয়। িশ াথ রা আবার ন ন কের পরী া 
 কের। যিদও তােদর ২৫ িমিনট সময় বািড়েয় দওয়া হয়। িক   হে —এমনটা কন হেব? 

এ িবষেয় দিনয়া কেলেজর একজন িশ ক জানান, এখােন আমােদর কােনাই ল নই। আমরা যই ােকট েল িশ াথ েদর  
িদেয়িছ, সখােন ২০১৯ সােলর িসেলবাস লখা িছল। িক  ােকেটর ভতের িছল ২০১৬ সােলর । 

দিনয়া কেলজ কে  পরী া দওয়া একজন িশ াথ র অিভভাবক কােলর ক েক বেলন, ‘ থেম এক ে  পরী া দওয়া, পের 
আবার তা পিরবতন কের দওয়ায় আমার স ান মানিসক িবপযেয় পেড়। য কারেণ তার িলিখত অংেশর পরী া খারাপ হেয়েছ। 
িক  এেত আমার স ােনর কী দাষ? কন তােক ল ে র দায় িনেত হেলা?’ 

এ ছাড়া গত ১ এি ল রাজধানীর শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ এবং মািনকগে র িস াইর সরকাির কেলেজর এক  কের কে  ন ন 
িশ াথ েদর রেনা িসেলবােস পরী া নওয়া হয়। পের াপারটা জানাজািন হেল ঢাকা িশ া বাড ক প  তােদর খাতা আলাদা 
কের রােখ। এবার যারা রেনা িসেলবােসর পরী াথ —তােদর আলাদা কে  বিসেয়ও এই সম ার সমাধান করা যায়িন। 

গত ফ য়ািরেত অ ে য় এসএসিস পরী ায় চ াম ও ক বাজােরর ৯  কে  রেনা িসেলবােসর ে  পরী া নওয়ার 
অিভেযাগ ওেঠ। একইভােব ীগে  সদেরর এিভেজএম সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, িকেশারগে র পা ি য়ায় পা ি য়া 
সরকাির উ  িব ালয় ও বািজত র হােফজ আ র রা াক পাইলট মেডল উ  িব ালয়, শর েরর বরদীেত এমএনিবিপ 
সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, প গেড়র ই উপেজলার  ক , িম ার দিব াের য়ািরয়া এিজ মেডল একােডিম ল অ া  
কেলজ, গাইবা ার পলাশবাড়ী উপেজলার ফিকরহাট উ  িব ালয়সহ বশ িক  পরী া কে  ন ন িশ াথ েদর রেনা িসেলবােস 

 দওয়ার অিভেযাগ ওেঠ। 



জানা যায়, ল  পাওয়া অেনক কে র িশ াথ েদর পের  বদল কের ন ন  দওয়া হয়। আবার অেনক কে  রেনা 
িসেলবােসই পরী া শষ করেত বা  করা হয়। এখন এসব িশ াথ  ন ন িসেলবাস অ যায়ী পড়ােলখা করেলও তােদর রেনা 
িসেলবাস অ যায়ী দওয়া পরী াই ায়ন করা হেব। 

 জানায়, গত বছেরর পাবিলক পরী া থেক ল  িবতরেণর ঘটনা বিশ ঘেটেছ।  ফ স রােধ এখন পরী া র মা  ২৫ 
িমিনট আেগ জানােনা হয়, কান সেট পরী া হেব। এেত মা  ২৫ িমিনেট িশ কেদর  পেড় দখার সময় থােক না। ফেল 
কােনা ােকেট ল  থাকেলও ত রা সটাই িবতরণ কেরন। আবার অেনক সময় ত েদর িনেজেদর েলও  ওলট-পালট হয়। 

তেব ন ন ও রেনা িসেলবােসর সম া সমাধােন স িত এক  াব েল ধেরেছন একজন কমকতা। িতিন জানান, রেনা 
িসেলবােস পরী াথ র সং া বিশ নয়। তাই রেনা িসেলবােসর িশ াথ েদর জ  িভ  রেঙর কাগেজ  করা যেত পাের। এেত 
রং দেখই কােদর  কানটা তা ঝেত পারেবন িশ করা। 

এসব িবষেয় ঢাকা িশ া বােডর চয়ার ান অ াপক িজয়াউল হক কােলর ক েক বেলন, “এইচএসিসেত য  কে র িক  
িশ াথ  রেনা িসেলবােস পরী া িদেয়েছ, তােদর খাতা আলাদাভােব ায়ন করা হেব। তারা অ  পরী া েলা কমন িদেয়েছ, 
তা িবেবচনায় নওয়া হেব। িশ াথ েদরও েতই দখা উিচত, য টা স পেয়েছ, সটা তার িক না? তেব আমরা যথাসা  চ া 
করিছ, এ ধরেনর সম া যােত আর না হয়।’ 

রেনা িসেলবােসর িশ াথ েদর জ  িভ  রেঙর ে র াপাের বাড চয়ার ান বেলন, ‘এটা বই ভােলা াব। আমরা অব ই 
াপার   সহকাের ভেব দখব।’ 

 


