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পরীক্ষার ফলাফল যেন শিশুদের আত্মহতযার শেদর্ শনদ়ে না ো়ে 

আত্মহতযা বদে শিক্ষার্থীসহ সংর্দে র্থার্া সবার পাদি োাঁড়ান 
 

৩১ ফম ২০২০ সোরে প্রকোশিত হরেরে এসএসশস পরীক্ষোর  েো ে। শিশিন্ন পত্রপশত্রকোর তথ্য অনু্োেী 
 ে প্রকোরির পর এখন প্যন্ত ফদরির শিশিন্ন ফেেোে পরীক্ষোে অকৃতকো্য হরে িো আিোনুরূপ  ে 
(এ  প্লোস) নো ফপরে আত্মহতযোর করররে ফমোট ১২ েন শিশু শিক্ষোথ্ী এিং এর মরযয ৯ েন ফমরে 
শিক্ষোথ্ী।   

পরীক্ষোে  েো রের শদক শদরে ফেরে শিক্ষোথ্ীরদর তুেনোে ফমরে শিক্ষোথ্ীরো এশগরে আরে শকন্তু 
সংিোদমোযযরম প্রকোশিত আত্মহতযোর খিরগুরেো শিরেষণ কররে ফদখো ্োে, ফ্রকোন পরীক্ষোর 
 েো রের পর আত্মহতযোর প্রিণতো ফমরে শিক্ষথ্ীরদর মরযয ফিশি।  

এই রকম পশরশিশত ফথ্রক ফিশররে আসো খুিই েরুশর। পরীক্ষোে অকৃতকো্য হওেো মোরনই সি ফিষ 
হরে ্োওেো নে, ঘুরর দোাঁড়োরনোর অরনক উপোে আরে। সন্তোনরদর অশতশরক্ত চোপ নো শদরে, তোরদর 
কোরে ফটরন, িোরেোরিরস তোরদর এই পশরশিশত ফথ্রক ফিরর করর আনরত হরি।  

আত্মহতযা বদে এবং এই শবষদ়ে সদেতনতা সৃশির লদক্ষয যলখর্, গদবষর্ ও উন্ন়েনর্র্মী  জনাব 
গওহার নঈর্ম ও়োরা র্াজ র্দর আসদেন। গত ০১ জনু ২০২০ সাদল দেশনর্ প্রর্থর্ম আদলা পশির্া়ে 
যেদির শবশিি র্দ়ের্জন বযাশির অশিজ্ঞতাসহ এর্টি উনার শবদেষনধর্মী এর্টি যলখা প্রর্াশিত 
হদ়েদে।  

শনদে পশির্ার শলংর্ এবং যলখাটি সংেুি র্রা হদলা  

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1659998/%E0%A6%8F%E0%A6%A4-

%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%

A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF-

%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%

A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0

%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A7%9F?fbclid=IwAR3NqQrEr-

Bl-awuhH52zjXjW4d9qE-aHx7H5XOU0Ml8baqgH_94jrkqC9g 

এই শবষদ়ে সদেতনতারূ্মলর্ তর্থয প্রোদরর র্মাধযদর্ম যরাতা শবদিষ র্দর অশিিাবর্ ও 
শিক্ষর্ শিশক্ষর্াদের সদেতন র্রার পেদক্ষপ গ্রহদনর অনুদরাধ জানাশি।  
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এত আত্মহতযা শর্ ‘পরীক্ষার’ শবষাি ফল ন়ে? 

গওহোর নঈম ওেোরো 
০১ েনু ২০২০, ১৯:৪০ 

 

 মোযযশমরকর  েো ে প্রকোরির শতন–চোর ঘণ্টোর মরযয সোতেন শকরিোর–শকরিোরীর 

আত্মহতযোর ঘটনো সংিোদমোযযরম েোেগো করর শনরেরে। শসরোেগরের উল্লোপোড়ো, 
িরীেতপুররর ফগোসোইরহোট, হশিগরের েোখোই, ঠোকুরগোাঁওরের হশরপুর, মেমনশসংরহর 

 ুেিোশড়েো উপরেেোর এসি মমযোশন্তক খির সিযরিষ খির নে। আরও খির হেরতো ততশর 

হরে অথ্িো সতযতো ্োচোইরের অরপক্ষোে আরে। সি খির সংিোদমোযযরম আরস নো। আরগর 

িেরগুরেোরতও অপ্রতযোশিত  েো রের করে আত্মহতযোর খির আসত। শকন্তু এিোর ফ্ন 

মৃতুযর ফরোরতর ফতোড়টো অরনক ফিশি। তরি শক কররোনোর কোররণ সৃে মোনশসক চোরপ 

শকরিোর–শকরিোরীরো আরগ ফথ্রকই ক্লোন্ত শেে। িুগশেে মোনশসক িূনযতোে? পরীক্ষোর 

 েো রের সোমোনয ফহরর র তোরো আর সহয কররত পোররশন অথ্িো সোমোশেক ও িোরীশরক 

দরূত্ব রক্ষোর তোশগরদ িনু্ধিোন্ধি–শিক্ষকরদর ফথ্রক দরূর ফথ্রক ফ্ শনিঃসঙ্গতোর গহ্বরর ডুরি শেে 

তোরো, ফসখোরনই তোরো তশেরে ফগরে। 

িের করেক আরগ শিশিশসরক ফদওেো এক সোক্ষোৎকোরর কেকোতোর একেন শিশুমন শিরিষজ্ঞ 

সমশেতো িযোনোশেয  িরেশেরেন, ‘ফ্ শিশু তোর িোশড়র পশররিি শনরে খুশি, িনু্ধরদর সরঙ্গ সমে 

কোটোে আনরে, ফমোরটর ওপরর ্োর একটো “সুইট ফহোম” আরে, তোর ্শদ কখরনো পরীক্ষোে 

খোরোপ  ে হে, ফসটো ফস সহয করর শনরত পোরর। শকন্তু ফ্সি িোশড়র িো সু্করের 

পশররিিটোরতই গন্ডরগোে িো ্োরো ইরেকট্রশনক শমশডেো-টিশি ইতযোশদ ফিশি ফদরখ, এ রকম 

শিশুরদর স্নোেুতরের শিকোরি শকেুটো সমসযো ততশর হে।’ তরি শক কররোনোিেী শতন মোরস 

শিশু–শকরিোরররো তোরদর ‘সুইট ফহোম’ হোশররে স্নোেুচোরপ িুগশেে? 

নোশক কররোনোেশনত অথ্যননশতক সংকরটর কোররণ তোরদর েোশনরে ফদওেো হরেশেে, পোস নো 
কররে আর তোরদর খরচ িহরনর ‘ফসৌশখনতো’ চোেোরনো সম্ভি হরি নো। অথ্িো ফমরেরদর 

ফিেোে িেো হরেশেে, শেশপএ–৫ ফপরে পোেি, নো ফপরে পোঠোি শ্বশুরিোশড়। প্রোপ্ত সোতটি 

মৃতুযসংিোরদর েেেনই ফমরে। মৃত দেুরনর আিোর প্রোে শেশপএ–৫ অরের েনয  সরক 

ফগরে।  ে ফিররোরনোর প্রোে সরঙ্গ সরঙ্গ ্খন মৃতুযর খিরগুরেো আসশেে, তখন একেন 
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মরনোশিজ্ঞোনীরক ফ োন কররে শতশন েোনোন, ‘এখন সমোেটোই এমন প্যোরে ফপৌাঁরে ফগরে ফ্ 

িোরেো চোকশর, িোে ফিতন—এগুরেোই শিশুরদর িো তোরদর মো–িোিোরদর েক্ষয হরে উঠরে। 
তোই ওই েরক্ষয ফপৌাঁেোরনোর েনয শিক্ষোথ্ীরো সি সমেই একটো চোরপর মরযয থ্োরক। আিোর 

িোিো–মোরেরোও শনরেরদর অসম্পূণয স্বপ্নগুরেো সন্তোনরদর মযয শদরে পূরণ কররত চোে। ফ্টো 
আমরো কররত পোশরশন, ফসটো ফ্ন ওরো করর ফদখোে। সি শমশেরে শিক্ষোথ্ীরদর েরনয একটো 
িেংকর অিিো ততশর করো হরে।’ তরি শকরিোরীরদর হোর ফকন ফিশি? এ প্ররের ফকোরনো 
েতুসই উত্তর আমোরদর কোরে ফনই। 

এর আরগর িেররর পশরসংখযোনগুরেো ঘোটরে আত্মহতযোর ফক্ষরত্র শকরিোরীরদর সংখযোগশরষ্ঠতোর 

েশি খুিই পশরষ্কোর। ২০১৭ সোরে সোরো ফদরি ফ্ ২১৩টি শিশু িো শকরিোর িেসী আত্মহতযো 
করর, তোরদর মরযয ৫৩ েন ফেরেশিশু এিং ১৬০ েন ফমরেশিশু। অথ্যোৎ ২০১৭ সোরে 

আত্মহতযোর শিকোর শিশুরদর ২৫ িতোংি ফেরে এিং ৭৫ িতোংি ফমরে। আর তোরদর ৬৮ 

িতোংরিরই িেস ১৩ ফথ্রক ১৮-এর মরযয। 

গত শতন িেরর এসএসশস পরীক্ষোর পর ১৫০ শিক্ষোথ্ী আত্মহতযো করর আর ৩ হোেোর ৭৫০ 

েরনর শকেু ফিশি আত্মহতযোর ফচেো করর। এর মরযয ৪০০ েন আিোর শিতীেিোর ফচেো 
কররশেে। এগুরেো সংিোদমোযযরম প্রকোশিত খির। িেো িোহুেয, আত্মহতযোর খির প্রচোর 

ফপরেও আত্মহতযোর প্ররচেোর খির ফতমন েোনো হে নো। অপ্রকোশিত কেগুরেো েোনোর ফকোরনো 
উপোে ফনই। 

আত্মহতযো শনরে ্োরো রোত–শদন গরিষণো কররন, তোাঁরদর তথ্য িেরে, প্রশত ২৫টি আত্মহতযোর 

ফচেোে ফিষ প্যন্ত একেন মোরো ্োে। তোহরে ফ্ সোতেরনর নোম–ঠিকোনোসহ খির রোষ্ট্র 

হরেরে, ফসই সোতরক ২৫ শদরে গুণ কররে ফ্ সংখযো আরস, ফসটো ১৭৫। প্রথ্ম দ োে ফিাঁরচ 
্োওেো অরনরকই শিতীে, তৃতীে, আিোর ফচেো কররত পোরর। কোরণ, িোগযগুরণ প্রথ্ম দ োে 

ফিাঁরচ ্োওেোরদর প্রশত সমোে-পশরিোর আরও শনমযম, শনদযে হরে ওরঠ। আত্মহতযোর শিরুরে 

সরচতনতো িোড়োরনোর েনয পৃশথ্িীিযোপী কোে করর সুইসোইড অযোওেোররনস িরেস অি 

এডুরকিন, সংরক্ষরপ এসএশিএ িো ফসি। এই সংিো েোনোরে, ১০০ েন শনরের েীিন ফিষ 
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করর ফদওেোর কথ্ো িোিরে তোরদর মরযয গরড় ২৫ েন ফিষ প্যন্ত ফচেো করর। ফসই শহসোরি 

আত্মহতযোর ফচেোে ফিাঁরচ ্োওেো আর আত্মহতযোর কথ্ো িোিোরদর সংখযো শনরে িঙ্কোর কোরণ 

আরে িইশক। 

আমোরদর ফদরি সংখযো আর িঙ্কো শনরে কখরনো ফকউ একমত হরত পোরর নো। িঙ্কোর শিশত্ত 

রচনো করর সংখযো। আর আমোরদর সি সংখযোে থ্োরক গড়শমে আর ফগোাঁেোশমরের রোেত্ব। 
তোরপরও প্রে আরস, এই সংখযো রোখরি ফকোন মেণোেে? ফররখই–িো কী কররি? ফ্ মরোর ফস 

মররি, ফ্ িোাঁচোর ফস িোাঁচরি—এ রকম দোেসোরো অিিোনই ফতো আমোরদর নীশত। 

িোরত-পোশকস্তোন প্রিৃশত রোষ্ট্র শকন্তু শিক্ষোথ্ীরদর আত্মহতযোর তত্ত্বতোেোি রোরখ। ফদিগুরেো 
এটোরক সমসযো িরে স্বীকোর করর সমোযোরনর পথ্ খুাঁেরে। িোিরে, এটো হ্রোরসর েনয কী করো 
্োে। আমরো হেরতো শনরদয রির অরপক্ষোে আশে। ইশন্ডেোর তথ্য িেরে, ফস ফদরি প্রশত ৫৫ 

শমশনরট একেন েোত্র িো েোত্রী আত্মহতযোর পথ্ ফিরে ফনে। এরদর একটো িড় অংিই পরীক্ষোে 

কম নম্বর পোওেো, উচ্চশিক্ষোর েনয িোরেো করেে–শিশ্বশিদযোেরে চোন্স নো পোওেো অথ্িো 
েীিরন প্রশতশষ্ঠত হওেোর পথ্ খুাঁরে নো পোওেো—এসি নোনো দিৃযমোন িো অদিৃয কোররণ চোরপর 

মরযয ঘুররত থ্োরক। এসরির ফকোরনো একটো প্যোরে িযথ্য হরেই শনরের েীিন ফিষ করর 

ফদওেোর শসেোন্ত শনরে ফনে। 

সু্কে, িোশড়, িনু্ধমহে, প্রশতরিিী—চোপ আরস নোনো েোেগো ফথ্রকই। অরনক আরগ 

িোংেোরদরির েোতীে মোনশসক স্বোিয ইনশিটিউরটর করো এক েশরপ অনু্োেী, ফদরি 

প্রশতিের গরড় ১০ হোেোর মোনুষ এিং প্রশতশদন গরড় প্রোে ২৭ েন আত্মহতযো করর। এর মরযয 
উরল্লখর্োগযসংখযক শকরিোরী িরে েোনো ফগরে। তোরদর আত্মহতযোর পথ্ ফিরে ফনওেোর 

অনযতম একটি কোরণ শহরসরি পরীক্ষোে ফ ে করো শকংিো আিোনুরূপ  ে নো করোরক দোেী 
করো হে। শকন্তু পরীক্ষোর কোররণ ফকন িোড়রে আত্মহতযো? এ প্ররের েিোি অশিিোিরকরো 
েোরনন। আরগ িহুিোর তোাঁরদর শদরে একটু রহম আনোর েনয কোকুশত–শমনশত করর ফেখো 
হরেরে, শকন্তু তোাঁরদর মরনর পোটোতন িদরেরে িরে মরন হে নো। 
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্োরদর শনরে এই ফেখো, ফসই শকরিোর–শকরিোরী েোদমুশণরদর েনয শনরের করেকেন ঘুরর 

দোাঁড়োরনো মোনুরষর অশিজ্ঞতো শনরিদন করেোম। 

এক. 

আমোর এই িনু্ধ তোাঁর নোম উহয রোখরত িরেরেন। শতশন শেরখরেন, ‘...২০০০ সোরের কথ্ো। 
পরীক্ষোে ফ ে ফমররশেেোম। আমোর িনু্ধরো অরনরকই িোর মোকয  ফপরেশেে। প্রশতরিিী ও 

আত্মীেস্বেরনর অরনক শিদ্রূপ শুরনশেেোম। আশমও আত্মহতযো কররত ফচরেশেেোম। আম্মো 
আমোরক মোনশসকিোরি িক্ত ফররখশেরেন। িোস্তিতো হরে, আে আশম ফসই সি শিদ্রূপকোরী ও 

আমোর িোর মোকয  পোওেো িনু্ধরদর ফচরে সমোরে অরনক িোরেো অিিোরন আশে। অহশমকো 
করশে নো, তিওু মো  চোইশে এটো অনযিোরি ফনরিন নো দেো করর। আশম ফ্টো িেরত চোই, 
এসএসশস িো এইচএসশস িো নোমডোরকর শিশ্বশিদযোেরে িশতয  হরত পোরোটোই েীিরনর স েতো 
নে। েীিন অরনক িড়, এটোর অরনক রং, অরনক িোাঁক। ফকোথ্োে ফকোন সো েয েুশকরে 

আরে ফকউ িেরত পোরর নো। মো–িোিোরক িেি, সমোরের অসুি প্রশতর্োগীরদর শদরক নো 
তোশকরে শনরের সন্তোরনর শদরক তোকোন। তোরদর অকৃশত্রম িোরেোিোসো শদন। তোরদর েীিনটোও 

অকৃশত্রম স েতোে আরেোশকত হরি...।’ 
দইু. 
আমোরদর শসশনের িনু্ধ িোংেরদরির মুশক্ত্ুরের ইশতহোরসর অনযতম সংকেক শিশিে ফেখক 

এিং অযযোপক আ সোন ফচৌযুরী েোশনরেরেন, ‘... আশম িোগযিোন শেেোম। আমোর পরীক্ষো 
িোরেো হেশন। অঙ্ক খোরোপ হরেশেে। শকন্তু আমোর মো–িোিো খুি ফচেো কররন আমোর মন ঠিক 

রোখরত ...।’ 
শতন. 

িনু্ধরদর মরযয অনযতম স ে িযশক্তত্ব অযযোপক ফতো োরেে আহরমদ েোশনরেরেন আরও 

মেোর খির, ‘... আশম এসএসশসরত শিতীে শিিোগ পোই ্খন আমোর সু্করের ফচেোর, ফটশিে, 

ফিঞ্চ সিোই প্রথ্ম শিিোগ পোে। আমোর ফকন েোশন নো ফকোরনো কে হেশন। আমোর এক স্বে 

ঘশনষ্ঠ সহপোঠী (প্রথ্ম শিিোগ পোওেো) আমোরক েশড়রে যরর কোাঁদে, তোরতও আমোর কোন্নো 
পোেশন। কোন্নো নো ফপরেও কেটো ফপেোম পরর, ্খন চট্টগ্রোম সরকোশর করেে িশতয র  রম 
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শদে নো। পরর অরনক প্রথ্ম িশতয  পরীক্ষোে ফ ে করোর পর শিতীে দ োে ্খন  রম েোরড় 

তখন িশতয  পরীক্ষো শদেোম। মমতোে স যোর (িোংেো), রণশেত স যোর (ইংররশে) িোইিো ফিোরডয  
শেরেন। আমোর সরঙ্গর প্রথ্ম শিিোরগর ৫০ েন এইচএসশসরত ঝরড় িো ঝরর পরড়। ফিষরমি 

শিশ্বশিদ যোেে সমোপ্ত হরেো সমেমরতো সম্মোনেনকিোরি চোরেরনর। ফসই আশম সু্করে শকন্তু 

আগোরগোড়ো পঞ্চম ফথ্রক দিম প্যন্ত “প্রথ্মই” শেেোম। েীিরন প্রথ্রমর ফমোহ ফসই ফ্ কোটে, 

আর শ রর আরস নো।’ 
চোর. 

ফদরির শিশিে ফিতোরকমী সুরেখক হোসোন মীর েোশনরেরেন, ‘... প্রথ্ম হরত পোরো িোরেো, 
তোররচরেও িোরেো—িোরেো হরত পোরো। ্োাঁরো পরীক্ষোে প্রথ্ম হন নো শকংিো প্রথ্ম শিিোগও 

পোনশন, পরর েীিরনর পরীক্ষোে তোাঁরদর অরনরকই িোরেো করররেন, স ে হরেরেন। শিক্ষোর 

উরেিয হওেো উশচত জ্ঞোনোেয ন এিং ফসই সরঙ্গ অিিযই শকেুটো িোরেো  ে করো, ফকিে 

শেশপএ-৫ পোওেো নে। এই  োইিযোরীরদর অরনরকই পরিতী সমরে িশতয  পরীক্ষোে ফ ে 

করর।’ 
আত্মহতযো ফকোরনো শকেুর েিোি নে। পুনশ্চ, ফেখো ফিষ কররত নো কররত খির এে, ২০২০ 

সোরে ৩১ ফম এসএসশসর  েো ে প্রকোরির পর ফমোট ১২ শিক্ষোথ্ী (নেেন ফমরে, শতনেন 

ফেরে) আত্মহতযো করররে এিং একেন ফচেো চোশেরেরে। হো ফখোদো। 

 


