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এসএসিস পরী ার ফল নঃিনরী া - ফল থেক িজিপএ-৫ 

* অবেহলা পরী েকর, মা ল নেছ িশ াথ রা  
* খাতা দখায় নানা গলদ: সমেয় ি ণ খাতা দখেত হয় 
 * নয় বােড ২৩১৯ জন িশ াথ র ফল পিরবতন হেয়েছ  
* ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছ ৪১৫ জন, এর মে  ফল থেক পেয়েছ ৬ জন 

সতাক আহমদ 

রাজধানীর িকংস কেলজ থেক এবার এসএসিস পরী ায় অংশ িনেয়িছল মা. ওয়ািল-উল-কিরম। ৬ ম ফল কােশর পর দখা 
গল স ফল কেরেছ। এই ফলাফেল  ওয়ািল-উল-কিরমই নয়, তার বাবা-মা এবং িশ করা িবি ত। ফল কােশর পর 

ভীষণভােব ভেঙ পেড় ওয়ািল-উল-কিরম। ছেলেক িনেয় শি ত হেয় পেড়ন বাবা রজাউল কিরম ও মা সায়মা লতানা। তারা 
সাব িণকভােব স ানেক নজের রােখন। এ অব ায় ফল চ ােলে র আেবদন করা হয়। শিনবার সই ফল কােশর পর দখা গল, 
ওয়ািল-উল-কিরম িজিপএ-৫ পেয়েছ।  ওয়ািল-উল-কিরমই নয়, যেশার বােডর জা া ল তাসিনম, চ াম বােডর নাওফাত 
মইন নাওয়ারসহ আরও বশ কেয়কজন এসএসিস পরী ার ল ফেল থেম ফল কেরেছ বেল উে খ করা হয়। িক  শিনবার 
নঃিনরী ার ফেল দখা যাে  তারা িজিপএ-৫ পেয়েছ। সংি রা বলেছন, এভােব িশ া বােডর অবেহলা এবং িশ কেদর 

উদাসীনতার িশকার হে  মা িমক ও উ  মা িমেকর অেনক পরী াথ । এেদর কারেণ িত বছরই হাজার হাজার িশ াথ  ল ফল 
ায়েনর িশকার হে । থম দফায় অেনেক ফল বা কম িজিপএ পাে । পের ফল নঃিনরী ায় ফল থেক পাস করেছ, িজিপএ-

৫ পাে  এমন নিজর আেছ। শিনবার কািশত এবােরর এসএসিস পরী ার নঃিনরী ার ফেল দখা গেছ, ৯  িশ া বােড ২ 
হাজার ৩১৯ জন িশ াথ র রজা  পিরবতন হেয়েছ। এর মে  ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছ ৪১৫ জন। বািকেদর িজিপএ বেড়েছ। 
ফল থেক পাস কেরেছ ঢাকা বােড ১৪২ জন, িম া বােড ৯৪ জন, বিরশােল ৪২ জন, িসেলেট ৩৩ জন, যেশাের ১৩১ জন, 

চ ােম ৮০, িদনাজ ের ৫৫ জন এবং মা াসা বােড ৪৪ জন। এর মে  শষ খবর পাওয়া পয  ঢাকা বােড ফল থেক িজিপএ-৫ 
পেয়েছ একজন। যেশার বােড একজন। এছাড়া চ ােম ২ জন ও িদনাজ ের ২ জন ন ন কের িজিপএ-৫ পেয়েছ। থম রজাে  

এরা ফল কেরিছল। 
 
অিভেযাগ উেঠেছ, এ ধরেনর িত  ঘটনার সে  িশ া বােডর অসা  কমকতা এবং িক  িশ ক জিড়ত। পরী া শেষ খাতা 
ব েনর সময় অেনক ে  জন ীিতর আ য় িনেয় থােকন বােডর অসা  কমকতারা। কম যা তাস  িশ কেক অিধক 
পিরমােণ খাতা দয়া হয়। যা  িশ কেদর অেনেকই বােডর পরী ক হেত পােরন না। উ রপ  (পরী ার খাতা) ায়েনর জ  
সময় দয়া হয় মা  ২ স াহ। এ সমেয়র মে  িতনশ’ খাতা ভােলাভােব দখা স ব। িক  দয়া হয় ছয়শ’ থেক সাতশ’ খাতা। 
অিভেযাগ আেছ, সময় তার অ হােত পরী করা ছা  বা পিরবােরর সদ েদর িদেয় উ রপ  ায়ন কিরেয় থােকন। ন র 
যাগ করার সময় মেনােযাগ দয়া হয় না। এেত পিরসং ানগত ল বাড়েছ। ফেল পাে  যাে  রজা । অমেনােযািগতার কারেণ 
কােনা িবষেয় া  ৮৬ ন র, ৬৮ িহেসেব রজা  িশেট উঠেছ। এেত অেনক িশ াথ  িজিপএ-৫ পাওয়া থেক বি ত হে ন। 

আবার ৮২ পাওয়া িশ াথ র ন র রজা  িশেট ওেঠ ২৮। ফেল এ ধরেনর িশ াথ র রজা  আেস ফল। ফল নঃিনরী ায় িগেয় 
এসব ল ধরা পড়েছ। উি িখত ওয়ািল-উল-কিরমেক থম ফেল ত  ও যাগােযাগ ি  িবষেয় ফল দখােনা হেয়িছল। 

নঃিনরী ায় দখা যায়, এ িবষেয় স িজিপএ-৫ পেয়েছ। এভােবই চ ােলে র পর পাে  যাে  ফলাফল। িক  যারা আেবদন কের 
না, তারা িবচার বি তই থেক যাে । 

পরী া ও ফলেকি ক এসব ঘটনার কারেণ িশ াথ েদর আ হত ার মেতা ঘটনাও ঘটেছ। কামলমিত িশ াথ েদর কউ কউ 
মানিসক ভারসা  হািরেয় ফলেছ। েভাগী ছা ছা ী ও তােদর অিভভাবকেদর মে  এসব িনেয় াভ আেছ। িক  া লক 
কােনা পদে প নই সংি  ক পে র। 



ওয়ািল-উল-কিরেমর িত ান িকংস কেলেজর চয়ার ান লায়ন এমেক বাশার গা রেক বেলন, এসএসিসসহ পাবিলক পরী ার 
উ রপ  যারা ায়ন কেরন তারা মািকং (ন র দয়া) থেক  কের িবিভ  ে  ল-  কের থােকন। অেনেক িনেজরা খাতা 
দেখন না। কউ কউ ছা ছা ীেদর িদেয় খাতা ায়ন করান। এভােব দািয় হীনতার কারেণ অেনেকর জীবন ন  হে । িতিন 

বেলন, য ছা  ফল করেব, স িক  আ হত া করেব না। িক  যােদর িজিপএ-৫ পাওয়ার কথা তােদর কউ যখন ফল রজা  
পােব তখন কউ কউ আ হত ার মেতা ঘটনা ঘটােত পাের। 

ল ায়েনর িশকার হেয় আ হত ার পথ বেছ নয়ার এক  ঘটনা ঘেট ২০১৬ সােল। ওই বছেরর ১১ ম এসএসিস পরী ার ফল 
কাশ হয়। এরপর বিরশাল ও চ াম বােডর ফেল ল ধরা পেড়। বাড র ফল ’বার কাশ করেত হয়। ১১ ম ফল কােশর 

পর দখা যায়, বিরশাল বােডর িব লসং ক িশ াথ  িহ ধম ও নিতক িশ া িবষেয় খারাপ কেরেছ। এ কারেণ তারা ফল কের। 
এ ফল কােশর এক ঘ ার মে  বিরশাল শহেরর উদয়ন মা িমক িব ালেয়র দয় ঘাষ নােম এক ছা  ব তল ভবন থেক 
লািফেয় পেড় আ হত া কের। এরপর বাড ক প  িশ াথ েদর আেবদন ছাড়াই ফল নঃিনরী া শেষ ন নভােব ( রজা ) 
ঘাষণা কেরন। এেত বদেল যায় ওই িবষেয় মাট এক হাজার ৯৯৪ িশ াথ র ভা । এেদর মে  িহ ধম ও নিতক িশ া িবষেয় 
ফল থেক পাস কের এক হাজার ১৪১ জন। ফল থেক িজিপএ-৫ পায় ৭৯ জন। আ হত া করা দয় ঘােষর পিরবিতত ফল 

হেয়িছল িজিপএ-৪.৬৭। 

এ সে  ঢাকা িশ া বােডর চয়ার ান অ াপক মা. আ  বকর িসি ক শিনবার গা রেক বেলন, পরী ার সে  একজন 
িশ াথ র সারাজীবেনর খ- ঃখ জিড়ত। অবেহলা বা উদাসীনতার সে  পরী া সংি েদর কাজ করা ঘারতর অ ায়। অেনক 

লেক ‘মানিবক’ িহেসেব দখা যায়। িক  িক  ল মার অেযা । আমরা ক ন েলর ে  কেঠার হেয় থািক। এ িনেয় এক  
কিম  আেছ, যারা ল েলা পযােলাচনা কের থােক। এবােরর নঃিনরী ায় যসব িশ াথ র ফল উ য়ন হেয়েছ, তােদর কস 
পযােলাচনা কের দায়-দািয়  িন পণ শেষ উপ  শাি র জ  ম ণালেয় পািরশ পাঠাব। িতিন ীকার কেরন, িক  পরী ক 
আেছ যারা স ানেক িদেয় ওএমআর (েমিশন পাঠেযা ) ফরেম া  ন েরর  ভরাট করান। এ ে  কােনা ছা  ৮৫ পেল  
হয়েতা ভরাট হেয় থােক ০৫। তখনই সম া হয়। এ ধরেনর মা ষ দািয় শীল নন। তােদর িব ে  ব া নয়া উিচত। 

সংি রা বলেছন, পরী ার উ রপ  ায়েন ল াি র অ তম কারণ হে  তাড়া েড়া কের খাতা দখা। কেয়ক বছর ধের 
যথাসমেয় এসএসিস ও এইচএসিস পরী া অ ি ত হয়। পরী া শষ হওয়ার ৬০ িদেনর মে  ফল ঘাষণা কের সরকাির মহল 
থেক িত  নয়ার চ া চেল। এটা করেত িগেয় একই েলর নরা ি  ঘটেছ। নাম কাশ না কের একািধক পরী ক 

জািনেয়েছন, খাতা ায়ন করেত ব কম সময় দয়া হয়। রাজধানীর এক  েলর িশ ক বেলন, বাড থেক দয়া খাতা ১৪ 
িদেনর মে  জমা িদেত হয়। এই সমেয় সেবা  ৩০০ খাতা কমেতা ায়ন স ব। িক  ৫০০ থেক ৭০০ খাতা দয়া হয়। এেতই 

েলর ঘটনা ঘেট থােক, অেনক ে  স ক ায়নও হয় না। এর খসারত িদেত হয় িশ াথ েদর। 

তেব এ ে  িভ  িচ ও আেছ। ঢাকা িশ া বােড দীঘিদন পরী া িনয় েকর দািয়  পালন করা এক কমকতা নাম কাশ না কের 
গা রেক বেলন, পরী ার খাতা ায়েন িশ কেদর য সময় দয়া হয় তা পযা । িক  তারা খাতা িনেয় ফেল রােখন। এমনিক 

অেনেকই বাড থেক তািগদ দয়ার পর খাতা ায়েন বেসন। তরাং েলর দায় পরী কেদর। 


