এপ্িরেলর আেগ খুলেছ না স্কুলকেলজ
বার্তাকক্ষ : শীেত খুলেছ না িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান। পূর্ব েঘাষণা
অনুযায়ী ১৬ জানুয়াির পর্যন্ত স্কুল কেলজ বন্ধ রেয়েছ তেব
পিরস্িথিত িবেবচনায় চলিত সপ্তােহ আবােরা বাড়ােনা হচ্েছ ছুিট।
সংশ্িলষ্টরা জািনেয়েছন- আগামী এপ্িরল মােসর আেগ স্কুল কেলজ
েখালার েকােনা পিরকল্পনা আপাতত েনই। অর্থাৎ গরম েমৗসুেমর আেগ
িশক্ষার্থীেদর ক্লাসরুেম েফরােনার িচন্তা করেছ না সরকার। সবিদক
িবেবচনায় এপ্িরেলর আেগ খুলেছ না স্কুল কেলজ।

সম্প্রিত
িশক্ষা
প্রিতমন্ত্রী
েমা:
জািকর
েহােসন
বেলেছন
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠাের ছুিট আবােরা বাড়ােনা হেব। তেব কতিদন এই ছুিট
বাড়েছ তা িতিন িনশ্িচত কেরিন। অবশ্য িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সূত্র
জািনেয়েছ কেরানা পিরস্িথিত পুেরাপুির িনয়ন্ত্রেণ না এেল ঝুঁিক
িনেয় িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা হেব না। আগামী এপ্িরল মাসেক টার্েগট
িনেয় স্কুল কেলজ েখালার একিট প্রস্তুিত রেয়েছ বেল ইঙ্িগত িদেয়েছন
সড়ক ও েসতু মন্ত্রী ওবায়দুল কােদর।

সংশ্িলষ্ট সূত্র জানায়, আগামী েফব্রুয়াির মাস পর্যন্ত েদেশ শীত
থাকেব।
তাই
এই
শীেতর
সময়টােত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
খুেল
িশক্ষার্থীেদর েকােনা ধরেনর ঝুঁিকেত েফলেত চায় না সরকার। তাই
েফব্রুয়ািরর পেরও আেরা এক মাস অর্থাৎ মার্চ মাস পর্যন্ত সময়টা
পর্যেবক্ষণ কের এপ্িরেল খুলেত পাের িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান। আর এই সমেয়
িশক্ষার্থীেদর
পড়ােলখা
অব্যাহত
রাখেত
আবােরা
নতুন
কের
অ্যাসাইনেমন্ট েদয়ার প্রক্িরয়া শুরু কেরেছ মাধ্যিমক ও উচ্চ
িশক্ষা
অিধদফতর
(মাউিশ)।
ইেতামধ্েয
জাতীয়
িশক্ষাক্রম
ও
পাঠ্যপুস্তক েবার্ড (এনিসিটিব) িশক্ষার্থীেদর জন্য অ্যাসাইেমন্ট
প্রণয়েনর প্রক্িরয়াও শুরু কেরেছ।

এনিসিটিব

সূত্র

জানায়,

আগামী

১২

এপ্িরল

পর্যন্ত

নতুন

অ্যাসাইনেমন্েটর জন্য িসেলবাস িনর্ধারণ কের (মাউিশ) মহাপিরচালক
অধ্যাপক ৈসয়দ েমা: েগালাম ফারুেকর কােছ পািঠেয়েছ এনিসিটিব। তেব,
প্রাথিমক িশক্ষার্থীেদর এ জাতীয় েকােনা অ্যাসাইনেমন্ট প্রণয়েনর
কাজ এখেনা শুরু কেরিন প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতর (িডিপই)।

এনিসিটিব আেরা সূত্র জানায়, বাংলা, ইেরিজ, গিণত, বাংলােদশ ও
িবশ্বপিরচয়, িবজ্ঞান, কৃিষিশক্ষা ও গার্হ্যস্থ িবজ্ঞােন সাতিট
িবষেয়র প্রণীত িসেলবাস ও অ্যাসাইনেমন্েটর হার্ড কিপ ও সফটকিপ
মাউিশেত পািঠেয়েছ এনিসিটিব। পর্যায়ক্রেম অন্য িবষয়গুেলার িসেলবাস
ও অ্যাসাইনেমন্ট পাঠােনা হেব। চলমান ছুিট আেরা বাড়ােনার সম্ভাবনা
থাকায় বন্ধ থাকাকালীন এ উদ্েযাগ িনেয়েছ এনিসিটিব। আর নতুন
িশক্ষাবর্েষ িশক্ষার্থীেদর পড়ােশানা চািলেয় িনেত েফর চালু হেব
সংসদ বাংলােদশ িটিভ, েরিডওসহ অন্যান্য ভার্চুয়াল ক্লাস।

গতকাল

মঙ্গলবার

সন্ধ্যায়

এনিসিটিব

েচয়ারম্যান

অধ্যাপক

নারায়ণ

চন্দ্র সাহা বেলন, িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালা না হেলও িশক্ষার্থীেদর
নতুন ক্লােসর অ্যাসাইেমন্ট েদয়া হেব। েকননা কেরানার কারেণ
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান আেরা িকছু িদন বন্ধ থাকেব। কেরানার প্রাদুর্ভাব
কমেল িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান কেব খুলেব তা িনশ্িচত কের এখিন বলা যাচ্েছ
না। িশক্ষার্থীেদর েলখাপড়ার মধ্েয রাখেত নতুন িশক্ষাবর্েষ আগামী
১২ এপ্িরল পর্যন্ত অ্যাসাইনেমন্ট িদেত মাউিশেত পাঠােনা হেয়েছ।
িতিন বেলন, রমজােনর আগ পর্যন্ত এ অ্যাসাইনেমন্েটর িশিডউল করা
হেয়েছ।

কেরানা পিরস্িথিতর উন্নিত না হেল ২০২১ সােল িশক্ষা প্রিতষ্ঠান
েখালা হেব িকনা এমন প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন, আমরা পুেরা
িশক্ষাবর্েষর জন্যই অ্যাসাইনেমন্ট ৈতির করার প্রক্িরয়া শুরু
কেরিছ। িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান কেব খুলেব তা িনশ্িচত কের বলা যাচ্েছ
না।
তাই
অ্যাসাইনেমন্েটর
পাশাপািশ
মাউিশ
িবকল্প
পন্থায়
িশক্ষার্থীেদর ক্লাস পরীক্ষাও চালু রাখেব।

অন্য িদেক প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতর সূত্ের জানা েগেছ কেরানায়
িবদ্যালয়
বন্ধ
থাকেলও
এই
িশশু
িশক্ষার্থীেদর
েকােনা

অ্যাসাইনেমন্ট েদয়া হেব না। দুর্গম এলাকায় অেনক প্রাথিমক
িবদ্যালয় থাকায় এ কার্যক্রম করা হচ্েছ না। তেব িশক্ষার্থীেদর
সােথ িশক্ষকেদর েযাগােযাগ রাখার িনর্েদশনা িদেয়েছ িডিপই।

