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***এসাইনমেন্ট লেখার জনয কিছু কিি কনমিেশনা 

***লেখার আমে অবশযই ভামোভামব টকিিকট িড়মে হমব। এরির প্রশ্ন িমড় সুন্দরভামব বযাখযা িরমে হমব। 
িমেমন্ট বযাখযা োমন িমেন্ট কেমখ ো বুকিমে কেখমে হমব। শুধু িমেমন্ট লেখা থািমে ো িমেন্ট আিামর কেখমেই 
হমব।*** 

না-িাহারার িরীক্ষা 

লেখিঃ শঙ্খ ল াষ 

িরীক্ষা কিমে লোোমির এমিবামরই ভামো োমে না লো? না কি োমে? আোমির কিন্তু োেে না। 
িড়ামশানা লো ভামোই, েমব িরীক্ষার িথা ভাবমেই হাে-িা লিেন ঠান্ডা হমে লেে আোমির। 
িুঃস্বপ্ন লেন। 
অথচ, লসই আোমির লছাট্ট সু্কমে, িু-এিবার এেনই হমো লে, িরীক্ষাটাও হমে উঠে লবশ এিটা 
েজার বযািার। 
িীভামব জামনা? 
প্রধানকশক্ষি এিবার ক্লামস এমস বেমেনঃ এিটা কজকনস িখমনা কি লভমব লিমখছ লোেরা? এই 
লে িরীক্ষার সেমে হমে কশক্ষমিরা  ুমর লবড়ান োর্ে হমে, লোোমির িমক্ষ এটা খুব েজ্জার িথা 
নে? 
েজ্জা? েজ্জা লিন? প্রধানকশক্ষি কি ভেটামিই ভুে িমর েজ্জা বেমছন? খসখস িমর কেমখ চমেমছ 
সবাই খাোর িাোে, আর কশক্ষমিরা কনমজমির েমধয গুনগুন িরমে িরমে  ুমর লবড়ামেন িরীক্ষার 
হমে, কিিংবা বমস আমছন লচোমর, আর োমি োমি লহেঁমি উঠমছন লিামনা িথা না – ভাবমেই লবশ 
ভে হে না? োমি োমি েমন হে ওখান লথমিই লো আসমছ িথা না, আেরা আর িরকছ িেটুিু? 
কিন্তু লসিথা সাহস িমর আর বমে লি!  াড় কনচু িমর কেখমে কেখমে হেে লটর িাকে লে কঠি 
কিছমনই িােঁকড়মে আমছন এিজন, িমড় োমেন আোর লেখা, েখন কি কেখমে আর িেে সমর? 
নাঃ, েজ্জার িথা েমন হেকন িখমনা। কশক্ষমিরা িাহারািার হমে  ুমর লবড়ামেন িরীক্ষার হমে, এ 
ছকবটা ভাবমে লিবে ভমেরই িথা েমন হমো আোমির। 



 

কিন্তু প্রধানকশক্ষিই আোমির লবািামেন লে ভে নে, এর েমধয আমছ এিটা েজ্জা। ‘লিন লোোমির 
িাহারা কিমে হমব? হমে েকি লিউ না থামি োহমেই কি লোেরা এর ওর লিমখ কেখমব? বই খুমে 
কেখমব? কশক্ষমিরা কি লিবে লসইটা লঠিামনার জনয বমস থািমবন হমে িুকেশ হমে? িরীক্ষার হে 
কি েমব এিটা লচারিুকেমশর লখো? লিমখা লো লভমব? লোোমির কি এইটুিুও কবশ্বামস িরা োমব 
না? শুধু সমন্দহই িরমে হমব?’ 
এরিে িমর ভাকবকন বমট আমে। কিন্তু এও লো সকেয লে আোমির েমধয লিউ লিউ নানারিে 
ফকন্দ িমরই িরীক্ষা কিমে চাইে। টুিরা টুিরা িােজ লবর িরে িমিট বা জাোর হাো লথমি, 
িুেঁমি িড়ে এর ওর খাোে। লসসব লঠিামনার জনযই লো  ুমর লবড়ামে হমো কশক্ষিমির। 
প্রধানকশক্ষি বেমেনঃ ‘োই কঠি িরকছ লে লোোমির িরীক্ষার হমে িাহারার জনয িাঠাব না আর 
িাউমি। খাো আর প্রশ্ন কিমে চমে োমবন কশক্ষি, হমের িরজা বন্ধ িমর কনমজরাই কেখমব লোেরা, 
লেখা লশষ হমে জো কিমে োমব খাো।’ 
কবহ্বে এিকট লছমে বমে উঠে হঠাৎঃ ‘কিন্তু লিউ েকি নিে িমর সকেয সকেয?’ 
‘লিন িরমব? আর েকিই বা িমর, োমি কি ভে লিকখমে লঠিামে হমব? েকি ধমরা লোোমির ভার 
লোোমিরই উির লছমড় কিমে চাই, লনমব না লস-ভার? িাজটা লে ভামো নে, এটা েকি লোেরা 
বুিমে িার, লস-িাজ কনশ্চে কনমজ লথমিই বন্ধ িরমব লোেরা? আর, ভামো নে বুমিও িাজটা 
েকি িমর লিউ, োহমে লস ো িরমব। িুকেকশ িমর লঠিামে চাই না লো। িী, রাকজ লো সবাই? 
কনমজর ভার কনমজ কনমে?’ 
িী আশ্চেে, আেরা লিন রাকজ থািব না? হমে থািমব না লিউ আর আেরা লিব িরীক্ষা, আোমির 
এমে অরাকজ হবার লো িথাই ওমঠ না লোমট। কিন্তু কশক্ষমিরা রাকজ হমবন লো? 
ফুকেের এিটা লেউ উঠে লোটা সু্কে জুমড়। ইনকভকজমেটর থািমব না লিউ, িরীক্ষা লিব কনমজরা 
কনমজরা! আঃ, ভারী এিটা নেুনরিমের িান্ড হমব! 



োরির এিকিন এমস লেে লসই িরীক্ষা। কভন্নরিমের এিটা উমেজনা হমে আোমির। আোমির 
কবশ্বামস িরা হমে, আোমির িাকেত্ব লিো হমে, লসই কবশ্বামসর লসই িাকেমত্বর এিটা েেোিা কিমে 
হমব- অনয কশক্ষমিরাও িকিন ধমর বুকিমে বেমছন লসই িথা। েেোিা লিবারই ভকি কনমে িরীক্ষার 
হমে কেমে বমসকছ আেরা, খাো কিমে প্রশ্ন কিমে চমে লেমছন কশক্ষি, িেে খুমে শুরু িমরকছ লেখা। 

 

সু্কমের েমধয সবমচমে র্ানকিমট লে লছমেকট, সবমচমে না-িড়ুো, িুষু্টবুকিমে ভরাট, ধরা োি ‘হৃিে’ 
োর নাে, লস বমসমছ এমিবামর কিছমনর লবমে। োর বসা লিমখ সবাই বুমি কনমেমছ লে কনকরকবকে 
আিনেমন োর নিে িরা আজ লঠিামে িারমব না লিউ। কিন্তু প্রধানকশক্ষি লো বমেই কিমেমছন 
লে চানও না কেকন লঠিামে, নিে েকি লিউ িরমে চাে লো িরুি, লস োর কনমজর িাকেত্ব। োই 
ও কনমে আর ভাবকছোে না আেরা। আত্মেেোিাে েরীোন হমে কেমখ োকেোে সবাই। 
লিমট লেমছ লবশ খাকনিটা সেে। হঠাৎ চেমি উকঠ কিছন লথমি এিটা েজেন শুমনঃ ‘অযাই,  াড় 
ল ারাকেস লিন? কেমখ ো কনমজর েমো। ইঃ,  াড় ল ারামে!’ 
সবাই এিসমি কিছন কফমর লিকখ, িথাটা বেমছ হৃিে। বেমছঃ ‘লভমবকছস লোমির লিখবার লিউ 
লনই? আকে আকছ। আকে লো আর কেখমে িারব না কিছু, িমড় লো আকসকন, োই আকেই লোমির 
লিখব। লেখ েন কিমে-’ 
 াড় লে ল ারাকেে োর লিামনা অকভসকন্ধ কছে না, এিটু লহমস লস আবার শুরু িরে লেখা, শুরু 
িরোে আেরাও।  ন্টা িমড় লেমে সিমের সমি সমি হৃিেও জো কিে োর ফােঁিা খাো, লসই 
শূনয খাোই লসকিন লেন হমে উঠে প্রধানকশক্ষমির েস্ত এি জেকেেি, আোমিরও। 
না বেমেও চমে, বুিমেই িারছ, লসই লছাট্ট িরীক্ষাটামে িাশ িমরকন হৃিে। কিন্তু, অল্প কিছুকিন 
িড়ামশানা িমর, লবশ ভামোভামবই লস টিমি লেে সু্কমের লশষ িরীক্ষা। আোমির লসই লশষ িরীক্ষা 
কিমে হমেকছে অনয এি শহমর কেমে, নামটামর। িরীক্ষাে িাহারা কিমে কিমে লসখানিার 
কশক্ষিপ্রহরীরা েখন বমেকছমেন, ‘এ-হমে লো না থািমেও চমে লিকখ, এরা লো েুখও লোমে না’, 



সু্কমের কশক্ষাথেীরা েখন িরস্পমরর কিমি োকিমেকছে েেোিাভরা খুকশমে, লসই আোমির লছাট্ট 
সু্কমের লছাট্ট এিটা েেোিাে। 
 

এসাইনমেন্টঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
***এসাইনমেন্ট আগােী ২৪-০৯-২০২০ বৃহস্পতিবামেে েমযে samia.cosmo20@gmail.com এ 
মেইল কমে তিমব।*** 

১। ক) কনমজর িাকেত্ব বেমে িী বুি? 
   খ) িরীক্ষার হমে কনমজর িাকেত্ব কনমজ কনমে কনমজর েেোিা বামড় িীভামব ৫কট িমেমন্ট বযাখযা 
ির। 

২। ক) হৃিে িুষু্টকেমে লসরা হমেও িরীক্ষার হমে সুমোে থািার িরও নিে িরার েে িুষু্টকে 
িরে না লিন? 
   খ) নিে েকি লিউ িরমে চাে লো িরুি, লস োর কনমজর িাকেত্ব- প্রধানকশক্ষি এিথা 
কিমে িী লবািামে লচমেমছন ৫কট িমেমন্ট বযাখযা ির। 

৩। “েখন লিউ আোমি লিখমছ না, েখন আকে লে িাজ িকর োর েমধযই আোর আসে চকরত্র 
প্রিাশ িাে।”– বািযকটর সামথ উিমরর েল্পকটর প্রাসকিিো আমোচনা ির। 
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