অক্েটাবেরও
খুলেছ
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান

না

বার্তাকক্ষ : কেরানা মহামািরেত প্রায় সাত মাস ধের বন্ধ রেয়েছ
েদেশর সকল িশক্ষা প্রিতষ্ঠান। কেব পুনরায় েখালা যােব তার
িনশ্চয়তা েনই। কেরানা পিরস্িথিতেত প্রাথিমক িবদ্যালয়গুেলা আংিশক
খুেল িদেত মাঠ পর্যােয়র িশক্ষেকরা সংশ্িলষ্ট মন্ত্রণালয়েক
প্রস্তাব িদেয়েছন। তােদর এ প্রস্তােব সায় েদওয়ার সুেযাগ েনই বেল
প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র কর্মকর্তারা জািনেয়েছন। আগামী
৩ অক্েটাবর পর্যন্ত িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ েঘাষণা করা হেয়েছ।
েসপ্েটম্বেরর েশেষর িদেক চেল এেলও অক্েটাবের িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
েখালার িবষেয় েকানও ইিতবাচক িনর্েদশনা েনই।

অন্যিদেক অক্েটাবর বাদ িদেয় আগামী ১ নেভম্বর েথেক ৩৯ িদেনর জন্য
সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনা প্রকাশ কেরেছ জাতীয় প্রাথিমক িশক্ষা
একােডিম (েনপ)। এই পিরস্িথিতেত প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়সহ
সংশ্িলষ্টরা
বলেছন,
পিরস্িথিত
অনুযায়ী
অক্েটাবেরও
সম্ভবত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা যােব না। আর েস কারেণই নেভম্বর েথেক
পঞ্চেমর শ্েরিণ কার্যক্রম শুরু করেত সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনা
প্রকাশ করা হেয়েছ।

আগামী ১
টার্েগট
িবদ্যালয়
িদন চলেব

নেভম্বর প্রাথিমক িবদ্যালেয়র শ্েরিণ কার্যক্রম শুরুর
কের ৩৯ িদেনর সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনায় েদখা েগেছ
েখালা সম্ভব হেল ১ নেভম্বর েথেক ২৯ িডেসম্বর পর্যন্ত ৩৯
পঞ্চেমর শ্েরিণ কার্যক্রম।

সংশ্িলষ্ট
সূত্ের
জানা
েগেছ,
অক্েটাবেরর
েশষ
িদেক
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালার িসদ্ধান্ত িনেলও তােত প্রস্তুিত লাগেব
১৫ িদন। েসই িহেসেব অক্েটাবের প্রাথিমক িবদ্যালয় খুলেলও িশক্ষা
কার্যক্রেমর জন্য নয়, শুধুই প্রস্তুিতর জন্য। নেভম্বের েখালা
সম্ভব হেল চলেব শুধু পঞ্চেমর শ্েরিণ কার্যক্রম।

সংক্িষপ্ত এই পাঠ-পিরকল্পনা বাস্তবায়ন করা না েগেল শ্েরিণ
মূল্যায়েনরও সুেযাগ থাকেব না বেল জানান প্রাথিমক ও গণিশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব েমা. আকরাম-আল-েহােসন। ফেল পঞ্চম
শ্েরিণর িশক্ষার্থীেদর অেটা পাস িদেত হেব। একইসঙ্েগ অন্যান্য
শ্েরিণেতও েদওয়া হেব অেটা প্রেমাশন।

গত ৮ মার্চ েদেশ কেরানা েরাগী শনাক্েতর পর গত ১৭ মার্চ েথেক
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান দফায় দফায় বািড়েয় বন্ধ রাখা হেয়েছ আগামী ৩
অক্েটাবর পর্যন্ত। এই ছুিট পুেরা অক্েটাবর পর্যন্ত বাড়েত পাের
সম্ভাবনা মাথায় েরেখ সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনা ৈতির করা হয় বেল
জানায় প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়।

জানেত চাইেল প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব েমা.
আকরাম-আল-েহােসন জািনেয়িছেলন, ‘অক্েটাবর ও নেভম্বরেক দুেটা
টার্েগট কের দুিট েলসন প্ল্যান ৈতির কেরিছ। পিরস্িথিত িবেবচনা
কের নেভম্বর েথেক সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনা বাস্তবায়ন করা হেব।
অক্েটাবের েখালার িবষেয় এখনও েকানও িনর্েদশনা েনই। পিরস্িথিত
উন্নিত হেল সরকােরর িসদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা েনওয়া হেব। আর
যিদ নেভম্বের স্কুল েখালা না যায় তাহেল প্রধানমন্ত্রী েযিট
বেলেছন, আমােদর অেটা পাস ছাড়া উপায় েনই।’

ছুিট বাড়ােনার িবষেয় সংশ্িলষ্ট সূত্ের জানা েগেছ, ছুিট বাড়ােনা
বা িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান খুেল েদওয়ার িবষয়িট িনর্ভর করেছ সরকাির
িসদ্ধান্েতর ওপর। স্বাস্থ্য িবেশষজ্ঞেদর িনেয় গিঠত ‘জাতীয়
েটকিনক্যাল পরামর্শক কিমিট’ অক্েটাবের েখালার িবষেয় েকানও
িনর্েদশনা িদেত পােরিন। কেরানা আক্রান্েতর হার কমেলও িসঙ্েগল
িডিজেট এখনও যায়িন। আক্রান্েতর হার িসঙ্েগল িডিজেট েগেল তখন
েবাঝা যােব কেব নাগাদ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা যােব।

প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক এক
কর্মকর্তা বেলন, ‘কেরানায় আক্রান্েতর হার েযভােব কমেছ তােত
নেভম্বের
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
েখালা
েযেতও
পাের।
অক্েটাবেরর
মাঝামািঝ যিদ কেরানায় আক্রান্েতর হার িসঙ্েগল িডিজেট চেল আেস

তাহেল ১৫ িদেনর প্রস্তুিত িনেত হেব িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান খুলেত।’

আর নেভম্বেরর শুরুেত যিদ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা সম্ভব না হয়
েসক্েষত্ের
িডেসম্বের
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
খুলেত
হেব।
তেব
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
িডেসম্বের
েখালার
পর
স্বাস্থ্যিবিধ
েমেন
িশক্ষার্থীেদর সর্েবাচ্চ িনরাপত্তা িনশ্িচত কের িবদ্যালেয় িনেত
হেব। েসক্েষত্েরও িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর প্রায় ১৫ িদন সময় লাগেব
পিরস্িথিত সৃষ্িট করেত। েসই িহেসেব ১৯ িডেসম্বর পর্যন্ত শ্েরিণ
কার্যক্রেমর জন্য সময় থােক মাত্র চার িদন।

মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা েগেছ, সব িবষয় মাথায় েরেখ গত ১৮ আগস্ট
প্রাথিমক িশক্ষা সমাপনী (িপইিস) ও ইবেতদািয় িশক্ষা সমাপনী
পরীক্ষা না েনওয়ার প্রস্তাবনা পাঠােনা হয় প্রধানমন্ত্রীর কােছ।
প্রধানমন্ত্রীর অনুেমাদেনর পর গত ২৫ আগস্ট মন্ত্রণালেয় ফাইল
েপৗঁেছ। ওই িদনই মন্ত্রণালয় েথেক েঘাষণা েদওয়া হয়, িপইিস ও সমমান
পরীক্ষা েকন্দ্রীয়ভােব অনুষ্িঠত হেব না। স্ব-স্ব িবদ্যালয় িনেজরা
িনেজেদর মেতা কের পরীক্ষার মাধ্যেম মূল্যায়ন কের পরবর্তী
শ্েরিণেত উত্তীর্ণ করেব।

মন্ত্রণালেয়র

জিরপ

অনুযায়ী

েকািভড-১৯

ভাইরােসর

প্রভােব

িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান গত ১৭ মার্চ েথেক আগামী ৩১ অক্েটাবর পর্যন্ত
বন্ধ। এেত ৭১ কার্যিদবস িবদ্যালয় বন্ধ থাকেব। েস কারেণ পঞ্চম
শ্েরিণর ৪০৬িট স্বাভািবক পাঠদান সম্ভব হেব না। আর গত ১৭ মার্চ
পর্যন্ত ৩০ েথেক ৩৫ শতাংশ পাঠদান সম্পন্ন হেয়েছ িশক্ষার্থীেদর।
এই পিরস্িথিত িবেবচনায় প্রাথিমক ও ইবেতদািয়র িশক্ষা সমাপনী
পরীক্ষা অনুষ্িঠত হেব না। পাশাপািশ প্রথম েথেক পঞ্চম শ্েরিণ
পর্যন্ত মূল্যায়েনর িভত্িতেত িশক্ষার্থীেদর পরবর্তী শ্েরিণেত
উত্তীর্ণ করা হেব। তেব পুেরা িবষয়িট কীভােব অনুষ্িঠত হেব তা
িনর্ভর করেছ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান ও কেরানার পিরস্িথিত অনুযায়ী।

অক্েটাবেরর
মাঝামািঝ
সময়
প্রস্তুিত
িনেয়
নেভম্বের
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা েগেল ১ নেভম্বর েথেক ১৯ িডেসম্বর পর্যন্ত
শুধু পঞ্চেমর শ্েরিণ কার্যক্রম চলেব। এই পাঠ-পিরকল্পনা বাস্তবায়ন

করা েগেল পঞ্চম শ্েরিণর মূল্যায়েনর সময় থাকেল স্ব স্ব প্রিতষ্ঠান
মূল্যায়ন করেব। মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব েমা. আকরাম-আল-েহােসন
ব্যাখ্যাসহ জানান, নেভম্বের িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা না েগেল
মূল্যায়নও সম্ভব হেব না।

এিদেক সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনায় বলা হয়, গত ১৭ মার্চ েথেক
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ থাকায় প্রাথিমক স্তেরর প্রায় েদড় েকািট
িশক্ষার্থীর িশক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হেয়েছ। িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
ছুিটর আেগ ২৫ েথেক ৩০ শতাংশ িশখন সম্পন্ন হেয়েছ। িশক্ষার্থীেদর
ক্ষিত েপাষােত সংক্িষপ্ত পাঠ-পিরকল্পনা করা হেয়েছ।

