পরীক্ষায় ভােলা করার উপায়
ছাত্র জীবেন পরীক্ষােক ভয় পায়িন এমন সাহসী ছাত্রছাত্রী েখাঁেজ
পাওয়া ভার। পরীক্ষা ছাড়া ছাত্র জীবন শুধুই আনন্দ আর সুখময়! কথায়
আেছ, ছাত্র জীবন সুেখর জীবন, যিদ না থােক এক্সািমেনশন। আর এই
পরীক্ষার ভেয় কত দূর্বল ছাত্র পড়াশুনা েথেক অসমেয় ঝের েগেছ তার
েশষ েনই। কেলেজ যাওয়া, আড্ডাবািজ আর ঘুরাঘুির সবারই খুব ভােলা
লােগ িকন্তু সব আনন্েদর মােঝ শুধু পরীক্ষা এেস বাগড়া বাধায়। তাই
এই পরীক্ষার ভয় দূর করার জন্য রেয়েছ িবেশষজ্ঞ িশক্ষকেদর ৯িট
দারুণ পরামর্শ। এসব িদকিনর্েদশনা অনুসরণ কের িনয়িমত পড়াশুনা করেল
পরীক্ষায় ভাল ফল আসেবই, েসই সােথ সমস্ত দুশ্িচন্তা মাথা েথেক
পালােব।
১. িবেশষ অংশ এবং পিরকল্পনায় রিঙন েকাড করুনঃ
েলখা-পড়ার অন্যতম কার্যকর ১ িট উপায় এিট। পড়ার কাজিট কীভােব
চািলেয় যােবন তার ১ িট পিরকল্পনা িনশ্চয়ই থােক। এই অংশিটসহ
েনােটর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুেলা রিঙন মার্কার িদেয় িচহ্িনত কের
রাখুন। িভন্ন ধরেনর অংেশর জন্য িবিভন্ন রঙ ব্যবহার করা
বুদ্িধমােনর কাজ। েযমন- কুইেজর অংশ েগালািপ, িবিভন্ন েটস্ট হালকা
সবুজ, আন্ডার লাইেন অংশ হালকা নীল ইত্যািদ। এই কালার েকাড
িসস্েটম গুিছেয় েলখা-পড়া চািলেয় যাওয়ার কার্যকর একিট উপায়।
২. সময় েবর করুনঃ
েসিমস্টােরর আেগর রােত সব পেড় েশষ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই েবশ
িকছু িদন সময় েবর কের রাখুন। অল্প সমেয়র মধ্েয পেড় পরীক্ষার
ঝােমলা েমটােনা যায়। িকন্তু েস পড়ায় েশখা হয় না। ফেল ভিবষ্যেত
িবপেদ পড়েত হেব। তাই েবশ িকছু িদন হােত িনেয় হালকা েমজােজ পড়েলও
িশখেত পারেবন। এেত পরীক্ষা হেয় আসেব আেরা সহজ, এবং অেনক ভাল।
৩. িশক্ষকেদর সােথ েদখা করুনঃ
আপনার িশক্ষক কখেনাই আপনােক িফিরেয় েদেবন না। তােদর কেয়কজন
ভীিতকর হেত পােরন। িকন্তু সবিকছুর েশেষ িতিনই আপনার িশক্ষক। েশখা
বা পরামর্শ িনেত তার কােছ েগেল িতিন তার িশক্ষার্থীেক বহু যত্েন
িশিখেয় েদেবন। আপনার সমস্যা েমটােত সর্েবাচ্চ েচষ্টা করেবন
েযেকােনা িশক্ষক। কােজই পরীক্ষা িবষেয় পরামর্শ েপেত িশক্ষকেদর
দ্বারস্থ হন। তাহেলই ভাল েরজাল্ট করা সম্ভম।

৪. বইেয় িক-পেয়ন্ট হাইলাইট করুনঃ
অেনক ধরেনর পরীক্ষা রেয়েছ েসখােন বই েদেখ পরীক্ষা েদওয়া যায়। এসব
ক্েষত্ের বইেয়র িক-পেয়ন্টগুেলা হাইলাইট কের িনন। আর বই েদখার
সুেযাগ
না
থাকেলও
পড়ােশানার
সুিবধার
জন্য
িনেজর
বইেয়র
গুরুত্বপূর্ণ অংশ মার্কার িদেয় হাইলাইট কের রাখুন। েসগুেলা
বারবার েদেখ িনেত সুিবধা হেব।
৫. স্লাইড েশা বািনেয় পড়াশুনা করুনঃ
িডিজটাল পদ্ধিতেত েলখাপড়া করুন। িবেশষ েনাটগুেলােক কম্িপউটাের
স্লাইড েশা বািনেয় পড়ুন। এেত মেন ভােলামেতা ঢুেক যােব সবিকছু।
৬. িনেজর পিরকল্পনা বািনেয় পড়াশুনা করুনঃ
পড়ােশানােক দারুণ কার্যকর করেত হেল পিরকল্পনা দরকার। পড়ােশানার,
িবষয় আর পড়ার পদ্ধিত সবিকছু িনেয় সময়সূিচ কের িনন। তারপর েসই সময়
অনুযায়ী পড়ােশানা চািলেয় যান।
৭. িনেজর পরীক্ষা িনেজই িদনঃ
প্রিতষ্ঠােনর পরীক্ষার মেতা কের বন্ধুরা একসােত বা আপিন একাই
পরীক্ষা িদেত পােরন। এেত মূল পরীক্ষা িনেয় যেতা অজানা আশঙ্কা
েকেট যােব আপনার। অিধকাংশ েয ক্েষত্ের েদখা েগেছ এসব পরীক্ষামূলক
পরীক্ষা মূল পরীক্ষার কাছাকািছ হেয় থােক।
৮. একই পড়া কেয়কবার পড়ুনঃ
কেয়কবার কের েদেখ িনন। এেত মাথায় বেস যােব সবিকছু। েনােটর িবেশষ
পেয়ন্টগুেলােত েচাখ বুিলেয় িনন। বারবার মুখস্থ করেত হেব না।
হাইলাট করা অংশগুেলােতও েচাখ িদন। একবার মুখস্থ কের কেয়কবার শুধু
েদখেলই তা েঠাঁটস্থ হেয় যােব।
৯. গিড়মিস করেবন নাঃ
যা পড়েত হেবই তা পড়িছ পড়েবা বেল েফেল রাখেবন না। অন্তত পরীক্ষা
এিগেয় এেল এমনিট করার সুেযাগ েনই। এ কাজিটর জন্যই পরীক্ষার আেগর
রােত মাথায় আকাশ েভেঙ পেড়। কােজই অল্প-েবিশ পড়ার কাজ চািলেয় যান।
েদখেবন, পরীক্ষা আগ িদেয় প্রায় সব প্রস্তুিত গুিছেয় এেনেছন আপিন।

