পরীক্ষায় করণীয় ও উত্তর েলখার
েকৗশল এবং পরামর্শ
পরীক্ষার্থীেদর জন্য পরামর্শ হেলা- পরীক্ষার হেল উত্তরপত্র হােত
েপেল েরাল, েরিজস্ট্েরশন ও িবষয় েকাড েলখার আেগ েতামােক
উত্তরপত্েরর প্রিতিট পাতা উল্িটেয় েদখেত হেব েভতেরর পাতাগুেলা
িঠক আেছ িক-না। যিদ সবিকছু িঠকঠাক থােক তেব তুিম কভার পৃষ্ঠার বা
ওএমআর িসেটর িনর্িদষ্ট স্থােন েরাল েরিজস্ট্েরশন প্রভৃিত িলেখ তা
ভরাট কের েফলেব। আর যিদ েভতেরর েকান পাতা েছঁড়া বা নষ্ট থােক
তাহেল েসক্েষত্ের দািয়ত্বরত কক্ষ পিরদর্শেকর িনকট উত্তরপত্রিট
বদল কের িনেত হেব। মেন রাখেত হেব, িশা েবার্েড ও েকন্দ্ের
উত্তরপত্রসমূহ বার বার যাচাই বাছাই কের েদখার পেরও নষ্ট
উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীর হােত পড়েত পাের। যিদ উত্তরপত্েরর
পাতাগুেলা উল্িটেয় না েদেখ েরাল, েরিজস্ট্েরশন প্রভৃিত িলেখ
বৃত্ত ভরাট কের েফল এবং উত্তরপত্ের মার্িজন িদেত িগেয় ত্রুিটর
িবষয়িট েতামার নজের আেস ‘তখন উত্তরপত্র পাল্টােত সমস্যা েদখা না
িদেলও েতামার মূল্যবান িকছু সময় েয নষ্ট হেয় েগল তােত েকান
সন্েদহ েনই। তাছাড়া পরীার শুরুেত এমন ঘটনায় েতামার মেন িকছুটা
হেলও প্রভাব পড়েত পাের। তাই উত্তরপত্র হােত এেল সবার আেগই
উত্তরপত্রিট েতামােক একবার িনরীা কের েদখেত হেব।
উত্তরপত্েরর কভার পৃষ্ঠা বা ওএমআর িসেটর িতনিট অংশ থােক। েকবল
প্রথম অংশিট পরীার্থীেদর ব্যবহােরর জন্য এবং দ্িবতীয় অংশ
পরীক/প্রধান
পরীেকর
জন্য
িনর্িদষ্ট
রেয়েছ।
তৃতীয়
অংশিট
উত্তরপত্েরর সােথ সংযুক্ত থােক। পরীার্থীেক ওএমআর িসেটর তার
িনর্িদষ্ট অংেশর িনর্িদষ্ট স্থােন েরাল,েরিজস্ট্েরশন ও িবষয় েকাড
িলেখ তৎসংলগ্ন িনেচর সংখ্যাগুেলা ভরাট কের িদেত হয়। ওএমআর িসেটর
দ্িবতীয় ও তৃতীয় অংশিট েকান ভােবই পূরণ করা যােব না এবং বৃত্ত
ভরােটর েে◌ত্র অবশ্যই কােলা রেঙর কািলর বল পেয়ন্ট কলম ব্যবহার
করেত হেব।
এবার কভার পৃষ্ঠার বৃত্ত
ভরােটর কাজিট অিত সতর্কতার সােথ
েতামােক করেত হেব। যিদ তারপেরও েকান সংখ্যার বৃত্ত ভুল ভরাট হেয়
যায়, তেব েেেসত্র ভুল ভরাট হেয় যাওয়া বৃত্তিট েকানরূপ ঘসাঘিস না
কের বা না েকঁেট পুনরায় সিঠক সংখ্যার বৃত্তিট ভরাট কের িদেত হেব।
বৃত্ত ভরােটর পর কভার পৃষ্ঠার পেরর পাতায় েযখােন পরীার সাল,
িবষয়, িবষয় েকাড ও তািরখ েলখার জায়গা রেয়েছ েসগুেলা িলেখ েফলা

উিচত। এবার সম্পূর্ণ উত্তরপত্রিট স্েকল ও েপন্িসল/কলম দ্বারা
মার্িজন িদেয় িনেত হেব। মার্িজন যােত আঁকা বাঁকা না হয় েসিদেক
েখয়াল রাখা প্রেয়াজন। েতামার উত্তরপত্েরর মার্িজন এক ইঞ্িচর েবিশ
না হওয়া ভাল। আবার খুব েছাট বা অর্ধইঞ্িচ মার্িজন েদয়া িঠক নয়।
মার্িজেনর জন্য লালরঙ কিলর কলম/েপন্িসল ব্যিতত অন্য েয েকান রঙ
ব্যবহার করা যােব। মেন রাখেত হেব, প্রশ্নপত্র েতামার হােত আসার
পূর্েবই এ কাজগুেলা েতামােক সম্পূর্ণরূেপ েশষ করেত হেব। নতুবা
উত্তর েলখার প্রকৃত সময় েথেক েতামার িকছুটা সময় নষ্ট হেয় েযেত
পাের।
পরীার হেল েতামার হােত যখন প্রশ্নপত্র এেস ◌ঁে◌পৗছােব তখন
প্রশ্নপত্ের বর্িণত িনর্েদশনা ভালভােব ল্য করেত হেব। েকান িবভাগ
েথেক কতিট প্রশ্েনর উত্তর চাওয়া হেয়েছ,আবার েকােনা প্রশ্েনর
উত্তর েদয়া আবশ্িযক রেয়েছ িক-না, েসিদেক েতামােক েখয়াল রাখেত
হেব। এবার সৃজনশীল িবষেয়র ক্েষত্ের এমন একটা প্রশ্েনর উত্তর িদেয়
েলখা শুরু করেত হেব েয প্রশ্নিটর জ্ঞান স্তেরর অর্থাৎ ‘ক’
নাম্বােরর প্রশ্েনর উত্তর েতামার সিঠক ভােব জানা আেছ। েতামার
প্রথম প্রশ্নিট বা জ্ঞান স্তেরর প্রশ্নিটর উত্তর পরীেকর নজের ভুল
প্রতীয়মান
নাম্বােরর

হেল মূল
প্রশ্েনর

প্রশ্েনর অন্যান্য প্রশ্ন অর্থাৎ খ,গ,ঘ
উত্তর মূল্যায়েনর েবলায় েতামার সম্পর্েক

পরীেকর খারাপ ধারনা জন্মােব। আবার জ্ঞান স্তেরর প্রশ্েনর উত্তর
এককথায় েলখার েচষ্টা করেব। েকননা পরীক েতামার কােছ েকবল সিঠক
উত্তরিট আশা কেরন। তােত েতামারও সময় বাঁচেব। িবষয়িট পিরস্কার
করার জন্য একটা উদাহরণ ল্য কর। প্রশ্ন-কঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত
সােল েনােবল পুরস্কার পান? উত্তরঃ ১৯১৩ সােল। তুিম হয়ত িলখেত
চাইেবঃ ‘িবশ্ব কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জিল কাব্েযর জন্য
১৯১৩ সােল সািহত্েয েনােবল পুরস্কার পান।’ জ্ঞান স্তেরর প্রশ্েনর
উত্তর েলখার জন্য এমন বাহুল্য বর্জন করা উিচত।
সব প্রশ্েনর উত্তর েলখার সময় প্রশ্েনর ক্রিমক নাম্বার িদেয় উত্তর
িলখেত হেব। আবার ‘ক’ নাম্বােরর প্রশ্েনর উত্তর িলেখ একটু জায়গা
েছেড় িদেয় ‘খ’ নাম্বােরর উত্তর িলখেত হেব। আবার অনুরূপ ভােব ‘গ’
নাম্বার ও ‘ঘ’ নাম্বােরর প্রশ্েনর উত্তর িলখেত হেব। েতামার উত্তর
েলখার কাজ এ ভােব চলেত থাকেব। তেব েখয়াল রাখেত হেব েয, তুিম
যতবারই ‘ক’ ‘খ’ ‘গ’ ‘ঘ’ প্রশ্ন নাম্বারগুেলা িলখেব িঠক ততবারই
েতামােক মূল প্রশ্ন নাম্বার উেলখ করেত হেব। অর্থাৎ ১‘ক’, ১‘খ’,
১‘গ’, ১‘ঘ’, ‘এ ভােব িলখেত হেব। তেব প্রশ্নপত্েরর ধারাবািহকতা রা
করা আবশ্িযক নয়। তুিম ইচ্েছ করেল ৫‘ক’-এর উত্তর িলেখ ৭‘গ’-এর
উত্তর িলখেত পার। তেব এ েে◌ত্র পরীক িবরক্ত হেত পােরন। তাই এ

ভােব উত্তর না েলখাই শ্েরয়। প্রশ্ন নাম্বার েলখার জন্য তুিম নীল
কািল ব্যবহার করেত পার এবং মার্িজেনর জন্যও নীল বা সবুজ কািল
ব্যবহার করা েযেত পাের। এেত েতামার উত্তরপত্েরর েসৗন্দর্য বৃদ্িধ
পােব। মােঝ মধ্েয ঘন্টা বা সমেয়র িদেক েখয়াল রাখেত হেব, যােত
সমেয়র সােথ সংগিত েরেখ েতামার উত্তর েলখার কাজিট চলেত পাের। মেন
রাখেত হেব, ৬০ পূর্ণমােনর িবষয়গুেলার প্রিতিট উদ্দীপেকর উত্তর
েতামােক ২০/২১ িমিনেটর মধ্েযই েলখা েশষ করেত হেব। নইেল তুিম
পুেরা ৬০ নম্বেরর উত্তর িদেত পারেব না।
পরীক্ষার সময় এক ঘন্টা অিতবািহত না হেল েতামােক িকন্তু ক েথেক
েবর হবার অনুমিত েদয় হেব না। তাই এক ঘন্টার মধ্েয েতামােক যােত
বাথরুম েডেক না বেস েসজন্য পূর্ব েথেক সতর্ক থাকা প্রেয়াজন।
উত্তর েলখার সময় েতামােক নজর রাখেত হেব যােত েলখার লাইন বাঁকা না
হয়। এ জন্য অবশ্য পূর্ব েথেকই অনুশীলেনর প্রেয়াজন। তা ছাড়া পরীার
পূর্বপ্রস্তুিত িহেসেব এখন েথেক েতামােক প্রত্যহ কমেপ িতন ঘন্টা
িলখেত হেব। তাহেল পরীার হেল িলখেত িগেয় েতামার কান্িত আসেব না।
উত্তর িলখেত িগেয় যােত কাঁটাকাঁিট না হয় েসিদেকও েতামােক েখয়াল
রাখেত হেব। একান্ত কাঁটাকাঁিট যিদ করেতই হয়, তেব েলখার লাইেনর
ওপর িদেয়
ক্রসিচহ্ন

লম্বালম্িব ভােব েকঁেট েদয়া ভাল। আড়াআিড় ভােব বা
িদেয় কাঁটেত েগেল তা সহেজ পরীেকর েচােখ পড়েব এবং

েতামার উত্তরপত্েরর েসৗন্দর্য িকছুটা হেলও নষ্ট হেব।
পরীার হেল েতামার যখন অিতিরক্ত উত্তরপত্েরর প্রেয়াজন পড়েব, তখন
কমেপ মূল উত্তরপত্েরর
একটা পৃষ্ঠা ফাঁকা থাকার পূর্েবই তুিম ক
পিরদর্শকেক অিতিরক্ত উত্তরপত্েরর প্রেয়াজেনর কথাটা জানােত হেব।
এমন হেত পাের, ঐ েক অিতিরক্ত উত্তরপত্র েশষ হেয় েগেছ এবং তা আবার
েক ◌ঁে◌পৗছেত দুই িমিনট সময় েলেগ েযেত পাের। অথবা পরীার্থীর
হািজরা স্বার গ্রহেন বা আন্য েকান কােজ কের েশষ প্রান্েত ক
পিরদর্শক িনমগ্ন আেছন। তুিম যিদ মূল উত্তরপত্েরর সম্পূর্ণ অংশ
িলেখ অিতিরক্ত উত্তরপত্র চাও তেব েতামার ১/২ িমিনট সময় নষ্ট হেয়
েযেত পাের।
েতামােক অবশ্যই মেন রাখেত হেব েয, ক পিরদর্শক পরীক্ষার হেল যাঁরা
আেছন ‘তাঁরা েকান না েকান স্কুেলর িশক্ষক। সুতরাং তাঁেদর প্রিত
অিতঅবশ্যই িশক সুলভ আচরণ করেত হেব। এবার অিতিরক্ত উত্তরপত্র
েতামার হােত, েপৗঁছােল পূর্েবর িনয়েম মার্িজন িদেয় নাও এবং উপেরর
বাম কর্ণার েঘঁেষ ১ িলেখ রাখ। এ ভােব দ্িবতীয়বার প্রেয়াজন হেল ২
ও তার পেররিটেত ৩ এবং যতবার অিতিরক্ত উত্তরপত্র
গ্রহন করেব

উপেরর কর্ণাের নম্বর িদেয় রাখেব। যখন সমেয়র েশষ প্রান্েত েতামার
উত্তরপত্র েসলাই করার আবশ্যকতা েদখা েদেব; তখন অিতিরক্ত
উত্তরপত্েরর ক্রিমক সংখ্যাগুেলা দ্রুত িমিলেয় িনেয় েতামার
উত্তরপত্র েসলাই কের নাও। এেত েতামার সময় নষ্ট হেব না এবং
অিতিরক্ত উত্তরপত্রগুেলা উেলাট-পােলাট হবার সুেযাগ থাকেব না।
েতামার উত্তর েলখার কাজ েশষ হবার পর পরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত সময়
েতামার হােত থাকেল তুিম উত্তরপত্র জমা না িদেয় বরং চূড়ান্ত
ঘন্টাপড়া অবিধ আগােগাড়া উত্তরপত্রিট বার বার ভালভােব পেড় েনেব
এবং েকান ভুল নজের আসেল তা সংেশাধন করেব।
এবার একটা কথা বেলই েশষ করিছ, ভাল ফলাফল করেত হেল অবশ্যই েতামােক
শতভাগ প্রশ্েনর উত্তর পরীার খাতায় িলখেত হেব এবং তা বাস্তবায়েনর
জন্য পূর্ব েথেকই মেনর মধ্েয
সংকল্প সুদৃঢ় কের রাখেত হেব। জয়
েহাক সবার।
– েতৗিহদ-উল
িবদ্যালয়।
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