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In the Season of Exams 
-  Neha Basak - 

 

February says love in the air. February also says assessments are here … 
The month for Spring onboarding and that time when the unforgiving cold 
gradually allays to cool, breezy evenings, devoid the humid stench of summer. 
February offers a most ideal environment for love to thrive, for new buds to 
bloom – a preparation for spring, for new life, for throbbing new hearts. 
 

And here strikes the irony – both for teachers and students – the cataclysmic 
‘Final Exams’.  
 

Ever since my student days, I remember having to forcefully tie myself down at 
my desk at the fag end of February when outside my window ran the riot of 
spring and love. The spring scented breeze mingling with the fading winter’s, 
result?  – An extremely pleasant and romantic weather that neither shivers you 
to the bones, nor sweats the life out of you.  
 

Even as a teacher, this struggle continues… The ‘Final Exams’ are as much a trying 
time for us teachers as it is for our dear students.  
 

While the pink funnels take over the bare, tawny branches and the year 
prepares for yet another vivacious bloom, here we are, poor teachers, on our 
desks, trying hard to not get carried away by that cuckoo singing on the 
neighbouring branch and pouring our full attention on exam preparations. We 
barely have a few days before scripts start piling on our desks, studies, bedsides, 
coffee tables and sometimes, even on the kitchen top.  
 

Before we have to armour ourselves with the indelible red ink, some of us take 
time to spill our creative juices and reflect on Exams in the season of Love or Love 
in the season of Exams … 
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‘পরীক্ষা এবং মূল্যায়ণ’ 
 

- সংহিতা চট্টাপাধ্যায় -  
 

 

হিক্ষাট্ক্ষত্রট্ে যহি এেটা অহিনয় মঞ্চ বট্ে মট্ন েহি তট্ব তাি প্রধ্ান িুই 

েুিীেব, ছাত্র এবং হিক্ষে োট্িািই খুব এেটা পছট্েি  নয় এই িুটট হবষয় – 

‘পিীক্ষা এবং মূেযায়ণ’। োিণগুহে অবিযই হিন্ন।  

‘পিীক্ষা’ িব্দটটি সট্ে ছাত্রছাত্রীট্িি সব সময়ই প্রায় এেটা অহি-নেুে সম্পেক। 

এই আতট্েি মট্নািাব যযমন আজ আট্ছ, যবাধ্ িয় যতমনই হছে এই বযবস্থাি 

শুরুি হিন যেট্ে। ১৯ িতট্েি প্রেম হিট্ে, আট্মহিোি এেজন বযবসায়ী, 

যিনহি হিট্েে (Henry Fischel) বা মতান্তট্ি এেই নাট্মি এেজন অধ্যাপে 

(২০িতট্েি প্রেমাট্ধ্ ক) যয হবট্িষ প্রট্য়াজট্ন এই পদ্ধহতটটি সূত্রপাত ঘটান তা 

যয যুগ যুগ ধ্ট্ি এইিাট্ব অনুসিণ েিা িট্ব তা হে হতহন বা তাাঁিা স্বট্েও 

যিট্বহছট্েন! ইংেযাট্েি েুেগুহেি অনুট্িাট্ধ্ যেম্হিজ হবশ্বহবিযােয়ও ২০ 

িতট্ে এেটট পিীক্ষা পদ্ধহত চােু েট্ি, শুধ্ুমাত্র পুরুষট্িি জনয, যাি উট্েিয 

হছে এেই সট্ে সব েুট্েি ছাত্রট্িি হবহিন্ন হবষয় মূেযায়ণ েিা। তট্ব 

ঐহতিাহসেট্িি মত অনুযায়ী এি শুরু চীনট্িট্ি, ২০০০ বছি আট্গ। হবহিন্ন 

সিোিী পট্ি হনট্য়াট্গি জনয এই িেম এেটট পদ্ধহত যসখাট্ন প্রচহেত হছে। 

হেন্তু এ যতা যগে ইহতিাস। বাস্তট্ব এই হবষয়টটি োয কোহিতা েতটা যস হবষট্য় 

হবতেক চেট্তই োট্ে।    
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হচত্রটা যবাধ্ িয় খাহনেটা এই িেম। পিীক্ষা মাট্নই আট্গি িাতটা ‘হবহনদ্র িজনী’ 

োটাট্না, সািা বছট্িি পড়া এে িাট্তই যোন িেট্ম গোধ্ঃেিণ েিা মাট্ন পড়া 

(বা না পড়া), পট্িি হিন খাতায় উগট্ড় হিট্য় আসা অে কাৎ যেখা (বা না যেখা), তািপি 

অধ্ীি আগ্রট্ি অট্পক্ষািত বাবা মাট্য়ি আেুে প্রশ্ন “হেট্ি যেমন িে” – এি এেটা 

সাঙ্ঘাহতে হনহে কপ্ত উত্তি যিওয়া, “যমাটামুটট”। িাট্ো িট্েও তাই আি মে িট্ে যতা 

এি যোন হবেল্পই যনই। তট্ব এই উত্তি হেন্তু আজ িঠাৎ ততহি িয়হন।প্রজট্েি পি 

প্রজে, পিীক্ষা সংক্রান্ত বযাপাট্ি বাবা মা যিি অহত যেৌতূিেট্ে প্রিহমত েিাি 

সিজ িাহতয়াি হিট্সট্ব এই উত্তিটটট্েই ছাত্রছাত্রীিা আপন েট্ি হনট্য়হছে এবং 

এখনও হনট্য়ই োট্ে। এই উত্তট্িি িব্দচয়ন অনয িেম িট্ত পাট্ি, হেন্তু িাবটা 

এেই।  

এবাি এেটু হিক্ষেট্িি হিে যেট্েও বযাপািটা যিট্ব যিখা যাে। পিীক্ষা যত এহগট্য় 

আট্স তাট্িিও হেন্তু িুশ্চিন্তা ক্রমি বাড়ট্ত োট্ে। যেন? খাতা যিখট্ত িট্ব যয! 

অে কাৎ ‘মূেযায়ণ’ েিট্ত িট্ব। যস যয েত বািাি খাতাি! নানা িট্ে িেীন খাতা, 

এট্েবাট্িই যোন িংহবিীন (পড়ুন ‘সািা’) খাতা, িবীন্দ্রনাট্েি যেখাি পাণ্ডুহেহপি 

মত নানান নেসা আাঁো খাতা,আবাি সুেি িস্তাক্ষট্ি হনপুণ হিল্পীি আাঁো ছহবি মত 

খাতা……যস এে ‘িট্িেিেমবা’ বযাপাি। সমস্ত হিক্ষেট্েই এই অহিজ্ঞতাি মধ্য 

হিট্য় যযট্ত িয়, এ যোন নতুন েো নয়। যোন িেম পক্ষপাহতত্ব না েট্ি, খাহনেটা 

হনহে কপ্ত মট্নািাব  বজায় যিট্খ, এেটা সটঠে মুেযায়ট্ণি িাস্তা যবট্ছ হনট্ত িয় 

তাট্িি। োজটা যনিাত যছট্েট্খোি নয়। িাট্ো োগা বা মে োগাি হবষয়টা এখাট্ন 

এট্েবাট্িই অপ্রাসহেে। এি সট্ে োট্ে সমট্য়ি যচাখ িাোহন। হনহিকষ্ট হিট্নি মট্ধ্য 

োজ যিষ েিট্তই িট্ব। প্রাণপট্ণ চেট্ত োট্ে যসই যচষ্টা। তাই, সব হিে হবচাি েট্ি 

এেো হনঃসট্েট্ি বো যায়, যয বা যািা এই অহিনব পদ্ধহতটটি সূচনা েট্িহছট্েন 

তািা আমাট্িি জনয খুব এেটা িাট্ো হেছু উপিাি হিট্য় যানহন।  
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হেন্তু এেোও টঠে যয ছাত্রছাত্রীট্িি পড়াট্িানাি মান হনধ্ কািট্ণ বা এই যক্ষট্ত্র তাট্িি 

অবস্থানটা টঠে যোোয় তা যবাঝাি জনয এেটা সব কজনস্বীেৃত  মাপোটঠি অবিযই 

প্রট্য়াজন আট্ছ। আধ্ুহনে যুট্গি হিক্ষাহবট্িিা এই হনট্য় বহু হচন্তা িাবনা েট্িট্ছন 

এবং এখনও েিট্ছন। নানা পিীক্ষা হনিীক্ষা জাহি িট্য়ট্ছ। পিীক্ষা বযবস্থাি মট্ধ্য 

হেছু হেছু তবজ্ঞাহনে পদ্ধহতিও সংট্যাজন েিা িট্ে। বছট্ি িুটট প্রধ্ান বড় 

পিীক্ষাি পহিবট্তক অল্প নম্বট্িি যছাট যছাট পিীক্ষায় যসগুহে িাগ েট্ি যিওয়া 

িট্ে। এি িট্ে হিক্ষে ও হিক্ষােী, ি ুপট্ক্ষিই িয়ত খাহনেটা সুহবধ্া িট্ে। আবাি 

এই হবষট্য় হেছু হিমতও যয আট্ছ তাট্ত সট্েি যনই। যযমন, “সািা বছিই পিীক্ষা 

যেট্গই আট্ছ……” ইতযাহি। আসট্ে যোন হেছুট্তই সেেট্ে এেসাট্ে সন্তুষ্ট েিা 

যতা যায়না। যযট্োন অবস্থা বা বযবস্থািই িাট্ো বা মে িুট্টা হিে ই োট্ে – 

িৃটষ্টিেীি উপি হনিকি েট্ি তাি গ্রিণট্যাগযতা।  

পিীক্ষাি আি এেটট হিে িে – ‘পািািা’। ছাত্রছাত্রীিা হেখট্ছ, হিক্ষট্েিা পািািা 

হিট্েন। যুগ যুগ ধ্ট্ি চট্ে আসট্ছ এই বযবস্থা। এি হপছট্ন যয েতখাহন অহবশ্বাস 

োজ েট্ি তা বোই বাহুেয। সেট্ে এে মত িট্বন হেনা জাহননা, হেন্তু আমাি যতা 

মট্ন িয় যয এই বযবস্থা ছাত্রছাত্রীট্িি োট্ছ যতটা অপমাট্নি; বাবা – মা, হিক্ষেট্িি 

োট্ছও টঠে ততটাই। হনট্জট্ে প্রশ্ন েহি, এতহিন ধ্ট্ি তািট্ে এট্িি হে যিখাোম 

আমিা! সততা, হবশ্বাসট্যাগযতা – সবই হে শুধ্ু েোি েো িট্য়ই যেট্ে যগে! 

আমাট্িি ছাত্রজীবট্ন পিীক্ষাি সময় ‘hall collection’ বট্ে এেটা েো খুব প্রচহেত 

হছে। আজও যবাধ্িয় এই বােযবন্ধটট স্বমহিমায় হবিাজমান। শুধ্ু পাট্ে হগট্য় 

যবাধ্িয় ‘whatsapp collection’ িট্য় যগট্ছ। গত িু বছি অনোইন ক্লাট্সি িাহক্ষট্ণয 

এি মািাত্ম্য যয েতটা তা আমিা যবি িাট্োিাট্বই উপেহি েিট্ত যপট্িহছ। তট্ব 

এি বযহতক্রমও যতা অবিযই আট্ছ। 
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যিষ েিব এেটট গট্ল্পি উট্েখ েট্ি। েহব িঙ্খ যঘাট্ষি যেখা ‘না পািািাি 

পিীক্ষা’। গল্পটটি মূে বক্তবযটট এই িেম – যোন এেটট েুট্ে এেবাি টঠে িে যয 

আসন্ন পিীক্ষাটট ছাট্ত্রিা হবনা পািািায় হেখট্ব। গট্ল্পি যিট্ষ যিখা যগে যয যসই 

‘না পািািাি পিীক্ষা’য় যেউ যোন অসৎ উপায় অবেম্বন েট্িহন। এমন হে 

সবট্চট্য় অিান্ত ছাত্রটটও নয়। জাহননা ছাত্রট্িি যোন মানহসেতা োজ েট্িহছে 

– ‘েুট্েি প্রহত সম্মান’ নাহে ‘আত্ম্সম্মান’!! পাঠে বেট্ত পাট্িন, “এ যতা গল্প, 

বাস্তট্ব আবাি এমন িয় নাহে!” সহতযই, বাস্তব যয বড় অনয িেম, েটঠন। 

পাঠেট্িি োট্ছ গল্পটট পট্ড় যিখাি অনুট্িাধ্ িইে। 
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Hope springs eternal… 
-  Ashmita Chatterjee –  

 
As new leaves return in place of those shed in autumn, and new buds shyly emerge, 
as birds gather twigs for their nests, as pale green slowly replaces the pallid grey, the 
gates open. The happy chatter fills the silence of the corridors, the empty benches 
have people fighting over them, the small faces enclosed in boxes are now individuals, 
in front of us.Spring is indeed a time for new beginnings, and as we embark on this 
journey again we need to hold hands and learn to traverse this old path anew.  
 
A lot has changed in the last two years; the world, society, and most importantly we 
ourselves. We step out of our homes to encounter a masked world. You may wonder 
what it will feel like when you go to school. How do you send a consoling smile the 
way of a friend who has been told off by a teacher? How do you cheer in silent unison 
when you see an 'easy' paper? How do you mouth words to each other when the 
teacher isn't looking? More importantly, how do you pounce on someone else's tiffin 
before he has time to even look inside? We, as teachers, wonder how we will get 
across to you when you can't always hear us clearly, how we will figure out how much 
you have heard or comprehended when we can't properly see your faces.  
 
However, there is hope. As new leaves cleave their way out of the branches, polished 
shoes step in through the gates, energetic steps reverberate up the stairs, happy voices 
call out names of friends, eager eyes search for classrooms never seen. The corridors 
and playgrounds weren't meant to be silent, the desks were not made to be 
unoccupied, the classrooms never should have been empty. If we can't pick up from 
where we left off, we can at least pick up the pieces and build something new and 
start again. And there isn't any better time to begin that, than now. 
 

"...when all the wars are over, a butterfly will still be beautiful."  - Ruskin Bond 
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