প্রাথিমক িবদ্যালয় ১৫ নেভম্বর
েথেক েখালার ‘িচন্তাভাবনা’
সারােদেশর সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয় আগামী ১৫ নেভম্বর েথেক
েখালার িবষেয় িচন্তাভাবনা করেছ প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়।

েস লক্ষ্েয িশক্ষার্থীেদর পাঠ্যপুস্তেকর েমৗিলক সক্ষমতা ৈতিরেত
৩০ িদেনর সংক্িষপ্ত িসেলবাস ৈতিরর কাজ শুরু করা হেয়েছ।

তেব কেরানাভাইরাস সংক্রমণ পিরস্িথিত িবেবচনা কের িবদ্যালয় েখালা
েগেল ওই সংক্িষপ্ত িসেলবাস েশষ কের পরবর্তী ক্লােস েতালা হেব।
প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সংশ্িলষ্ট সূত্ের এ তথ্য জানা
েগেছ।

এ িবষেয় আজ মঙ্গলবার (৩ নেভম্বর) প্রাথিমক ও গণিশক্ষা
প্রিতমন্ত্রী েমা. জািকর েহােসন জানান, িশক্ষা প্রিতষ্ঠান খুলেল
েয কিদন সময় পাওয়া যােব েস কয়িদন পিড়েয় পরবর্তী ক্লােস েনয়া হেব।
আমরা ৩০ িদেনর ও ১৫ িদেনর সংক্িষপ্ত িসেলবাস ৈতির কের রাখার
িসদ্ধান্ত িনেয়িছ। যখনই িশক্ষা প্রিতষ্ঠান েখালা সম্ভব হেব
িশক্ষার্থীেদর েসিট পিড়েয় পরবর্তী ক্লােস েতালা হেব।

িতিন বেলন, আমােদর সব ধরেনর প্রস্তুিত রেয়েছ। পিরস্িথিতর ওপর
িভত্িত কের আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা েনেবা। তেব আগামী ১৫ নেভম্বর
েথেক িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েখালার িবষেয় এখেনা েকােনা চূড়ান্ত
িসদ্ধান্ত হয়িন।

সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়গুেলার জন্য ৩৯ িদেনর সংক্িষপ্ত িসেলবাস
বাস্তবায়ন করার কথা থাকেলও নতুন কের আেরা ১৪ িদন ছুিট বাড়ােনায়
েসিট সম্ভব হচ্েছ না। এজন্য নতুন কের ৩০ িদেনর সংক্িষপ্ত িসেলবাস

ৈতিরর কাজ শুরু কেরেছ জাতীয় প্রাথিমক িশক্ষা অ্যাকােডিম (েনপ)।

িশক্ষার্থীেদর পাঠগ্রহেণর সক্ষমতা ৈতিরেত এ িসেলবাসিট ৈতির করা
হচ্েছ। আগামী ১৫ নেভম্বেরর মধ্েয িশক্ষা প্রিতষ্ঠান েখালা সম্ভব
হেল েসিট কার্যকর কের িশক্ষার্থীেদর পরবর্তী ক্লােস েতালা হেব।
আর যিদ িশক্ষা প্রিতষ্ঠান েখালা সম্ভব না হয়, েসক্েষত্ের
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলা
িনজস্ব
পদ্ধিতেত
পঞ্চম
শ্েরিণসহ
সব
ক্লােসর সনদ িবতরণ করেব।

এ িবষেয় েনেপর মহাপিরচালক েমা. শাহ আলম বেলন, নতুন কের আমরা ৩০
িদেনর সংক্িষপ্ত িসেলবাস ৈতিরর কাজ শুরু কেরিছ। প্রাথিমেকর
প্রিতিট ক্লােসর সব িবষেয়র গুরুত্বপূর্ণ িবষয়গুেলা যুক্ত কের
িশক্ষার্থীেদর পাঠগ্রহেণর সক্ষমতা ৈতিরর লক্ষ্েয নতুন কের এ
িসেলবাস ৈতির করা হচ্েছ। নতুন িসেলবাসিট আগামী সপ্তােহ প্রাথিমক
িশক্ষা অিধদফতের পাঠােনা হেব।

নাম প্রকাশ না করার শর্েত প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র এক
অিতিরক্ত সিচব জানান, পিরস্িথিত অনুকূেল থাকেল প্রাথিমক িবদ্যালয়
েখালা
সম্ভব
হেল
সংক্িষপ্ত
িসেলবাসিট
বাস্তবায়ন
িশক্ষার্থীেদর পরবর্তী শ্েরিণেত উত্তীর্ণ করা হেব।

কের

