খুলেছ স্কুল-কেলজ : িশক্ষার্থী
উপস্িথিত িনেয় িচন্তা

িনউজ েডক্স : কেরানা মহামািরর কারেণ গত এক বছর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান
বন্ধ রাখা হেয়েছ। আগামী ৩০ মার্চ েথেক স্বাস্থ্যিবিধ েমেন স্কুলকেলজ েখালার েঘাষণা িদেয়েছ সরকার। চলমান ছুিটর মধ্েয সংসদ
েটিলিভশন, েবতার, কিমউিনিট েরিডওর পাশাপািশ ভার্চুয়ািল িশক্ষা
কার্যক্রম চালােনা হেলও তােত অেনক িশক্ষার্থী বঞ্িচত হেয়েছ।
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ, তা পুিষেয় িনেত
আগামী দুই েথেক িতন বছর সময় প্রেয়াজন হেত পাের বেল মেন কেরন
িশক্ষািবদরা।

তারা বলেছন, অেনক িশক্ষার্থী ইন্টারেনেটর প্রিত আসক্ত হওয়ায়
স্কুল-কেলেজ উপস্িথিত কেম যােব। মহামািরর ক্ষিত পুিষেয় িনেত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর ছুিট কিমেয় আনেত হেব। িশক্ষার্থীেদর শ্েরিণ
ক্লােসর সময় বাড়ােত হেব। িপিছেয় পড়া িশক্ষার্থীেদর িচহ্িনত কের
আলাদাভােব তােদর েশখােত হেব। এজন্য িশক্ষক, কর্মকর্তা ও
কর্মচারীেদর সম্মানী বাড়ােত হেব। এছাড়া িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন
মিনটিরং বাড়ােত হেব।

েদেশ কেরানাভাইরােসর প্রেকাপ বাড়েত শুরু করেল গত বছেরর ১৭ মার্চ
েথেক েদেশর সব িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ কের েদয়া হয়। কওিম মাদরাসা
ছাড়া অন্যসব িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন আগামী ২৯ মার্চ পর্যন্ত ছুিট
েঘাষণা করা আেছ।

গত ২৭ েফব্রুয়াির আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা েশেষ িশক্ষামন্ত্রী ডা.
দীপু মিন ৩০ মার্চ েথেক স্কুল-কেলজ েখালার েঘাষণা িদেয় বেলন,
পর্যায়ক্রেম প্রথেমই প্রাথিমেক হয়েতা পঞ্চম শ্েরিণেক প্রিতিদন
আনব। আমরা দশম ও দ্বাদশ শ্েরিণেক প্রিতিদন আনব। বািক ক্লাসগুেলা
হয়েতা প্রথেম সপ্তােহ একিদন, কেয়ক িদন পর েথেক তারা সপ্তােহ
দুিদন আসেব। পর্যায়ক্রেম আমরা স্বাভািবেকর িদেক িনেয় যাব
ইনশাআল্লাহ।’

এক প্রশ্েনর জবােব মন্ত্রী বেলন, ‘িসক্স, েসেভন ও এইট (ষষ্ঠ,
সপ্তম ও অষ্টম শ্েরিণ) েগাড়ার িদেক সপ্তােহ একিদন কের আসেব।
তারপর অবস্থা িবেবচনায় আমরা েসটা বাড়াব। যিদ েদখা যায় িটকার
কারেণ েদেশ এেকবােরই েকােনা সংক্রমেণর ঘটনা ঘটেছ না, তাহেল েতা
আমরা দু-িতন সপ্তাহ পর েথেকই এেকবাের স্বাভািবক ক্লােস চেল েযেত
পাির। যিদ েদখা যায় এখনও সংক্রমেণর ঝুঁিক রেয় েগেছ, তাহেল তখন
আমরা স্ট্যাগার কের যতিদন প্রেয়াজন মেন করব আমরা করব।’

মহামাির পিরস্িথিতর কারেণ গত বছর পঞ্চম ও অষ্টেমর সমাপনী পরীক্ষা
এবং প্রাথিমক ও মাধ্যিমক স্কুেলর বার্িষক পরীক্ষা েনয়া যায়িন।
নতুন বছের আেগর েরাল িনেয়ই নতুন ক্লাস শুরু করেব িশক্ষার্থীরা।

উচ্চ মাধ্যিমেকও চূড়ান্ত পরীক্ষা েনয়া যায়িন। এইচএসিস ও সমমােনর
ফল েঘাষণা করা হেয়েছ িশক্ষার্থীেদর অষ্টেমর সমাপনী এবং এসএসিস ও
সমমােনর ফেলর িভত্িতেত।অনলাইেন ক্লাস চলেলও পরীক্ষা বন্ধ থাকায়
উচ্চ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন দীর্ঘেময়ািদ েসশনজেটর আশঙ্কা ৈতির হেয়েছ।

রাজধানীর কেয়কিট প্রিতষ্ঠােনর একািধক িশক্ষার্থী জানান, দীর্ঘিদন
ধের তারা বাসায় বেস পড়ােলখা করেলও শ্েরিণ ক্লােস বেস িশক্ষকেদর
কােছ েয পদ্ধিতেত িশক্ষা েপেয় থাকেতন, তা না পাওয়ায় পড়ােলখায়
িপিছেয় যাচ্েছন। সচ্ছল পিরবােরর অেনেক অনলাইেন েকািচং েসন্টার বা
নািমদািম িশক্ষকেদর কােছ ভার্চুয়ািল পড়েছন। আবার অেনেকর েস
সুেযাগ না হওয়ায় তারা িপিছেয় পড়েছন। িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান খুলেল
িশক্ষকেদর সহায়তা িনেয় তারা এিগেয় যাওয়ার িচন্তা-ভাবনা করেছন।

জানেত চাইেল অিভভাবক ঐক্য েফারােমর সভাপিত িজয়াউল কিবর দুলু
বেলন, ‘িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান বন্ধ রাখায় নানাভােব িশক্ষার্থীেদর
ক্ষিত হেয়েছ। বর্তমােন স্কুল-কেলজ েখালার েঘাষণা েদয়া হেলও েছাট
েছেল-েমেয়েদর জন্য বড় ধরেনর ঝুঁিকর আশঙ্কা রেয়েছ। মফস্বেলর
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন খুব েবিশ ঝুঁিক না থাকেলও ঢাকা মহানগের েসই
ঝুঁিক েবিশ। েসজন্য প্রিতিট স্কুল-কেলেজ স্বাস্থ্যিবিধ িনশ্িচত
করা প্রেয়াজন। শুধু সরকােরর পক্ষ েথেক এ িবষেয় েঘাষণা িদেলই হেব

না, তার জন্য সরকাির-েবসরকাির নজরদাির বাড়ােত হেব।

িতিন আরও বেলন, িবেশষ কের প্রাথিমক পর্যােয়র িশক্ষার্থীেদর প্রিত
মেনােযাগ েবিশ েদয়া প্রেয়াজন। নতুবা এসব েছাট িশক্ষার্থীর
মাধ্যেম নতুন কের আবারও মহামাির ছিড়েয় পড়েত পাের। এমন
পিরস্িথিতেত অিভভাবকরা তােদর সন্তানেদর স্কুেল পাঠােত আগ্রহ
হারােবন। এ জন্য স্বাস্থ্যসুরক্ষা িনশ্িচেত কড়া নজরদািরর
ব্যবস্থা করেত হেব। ক্ষিত পুিষেয় িনেত িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন দুিদন
ছুিট বািতল কের একিদন করেত হেব। পিবত্র রমজান মােস িশক্ষার্থীেদর
ছুিট েঘাষণা করার দািব জানান িতিন।

কেরানায় স্বাস্থ্য ও অর্থনীিতেত বাংলােদশ এিগেয় েগেলও িশক্ষা
খােত িপিছেয় পেড়েছ বেল মেন কেরন গণসাক্ষরতা অিভযােনর িনর্বাহী
পিরচালক ও িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী। িতিন বেলন, কেরানা
পিরস্িথিতর মধ্েয স্কুল-কেলজ বন্ধ েরেখ ভার্চুয়াল মাধ্যেম পাঠদান
কার্যক্রম পিরচালনা করা হেলও তা েথেক অেনেক িপিছেয় পেড়েছ।

‘িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান

বন্ধ

থাকায়

সচ্ছল

পিরবােরর

েছেল-েমেয়রা

ইন্টারেনেটর ওপর আসক্ত হেয় পেড়েছ। সম্প্রিত আমােদর এক গেবষণায়
েদখা েগেছ, ঝের পড়া, বাল্যিবেয়, িশশুশ্রম, অপুষ্িট ও পিরবােরর
মধ্েয অশান্িত েবেড় েগেছ। এসব কারেণ ৭৬ শতাংশ অিভভাবক, িশক্ষক,
িশক্ষার্থী
স্কুল-কেলজ
েখালার
পক্েষ
মতামত
িদেয়েছন।
স্বাস্থ্যিবিধ
িনশ্িচত
সবার’—বেলন িতিন।

কের

িশক্ষা

কার্যক্রম

চালুর

দািব

এই িশক্ষািবদ আরও বেলন, স্বাস্থ্যিবিধ িনশ্িচত করেত শুধু
সরকািরভােব েঘাষণা নয়, যােদর সক্ষমতা েনই তােদর সার্িবক
সহেযািগতা করা প্রেয়াজন। সব স্থােন এিট িনশ্িচত করেত িশক্ষক ও
জনপ্রিতিনিধেদর দক্ষতা প্রেয়াজন রেয়েছ। এজন্য কড়া মিনটিরং
প্রেয়াজন। অিভভাবকেদর আস্থা ৈতিরেত পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতার কাজ
েশেষ িশক্ষার্থীেদর স্কুেল পাঠােত হেব। িশক্ষকেদর দক্ষতা ৈতির
করেত হেব। িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন প্রেণাদনা বাড়ােত হেব। সবাইেক
স্কুলমুখী করেত স্কুল-কেলেজ দুপুেরর খাবােরর ব্যবস্থা করার

পরামর্শ েদন িতিন।

এ িবষেয় জাতীয় িশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক েবার্েডর সদস্য
(কািরকুলাম) মিশউজ্জামান জানান, ছাত্র-ছাত্রীেদর েয ক্ষিত হেয়েছ
তা পেরর বছেরর পােঠর সঙ্েগ পূরেণর জন্য িশক্ষক িনর্েদিশকা ৈতির
করা হচ্েছ।

িতিন বেলন, িনেচর ক্লােসর েয িবষয়িট না পেড় েকােনা িশক্ষার্থী
উপেরর ক্লােস উেঠেছ, নতুন ক্লােস েস ধরেনর িবষয় পড়ার সময় আেগর
ক্লােসর িবষয়িটও পড়ােনা হেব। কেরানা পিরস্িথিত কেম েগেলও
ভার্চুয়াল ক্লাস অব্যাহত রাখা হেব। েসই সঙ্েগ িবিভন্ন িবষেয়র
িডিজটাল ভার্সন রাখা হেব, েযন িশক্ষার্থীরা েয েকােনাভােব
েসগুেলা আয়ত্ত কের িনেত পাের।

জানেত চাইেল জাতীয় িশক্ষানীিত-২০১০ কিমিটর প্রেণতা অধ্যাপক ড.
একরামুল কিবর জােগা িনউজেক বেলন, ভার্চুয়াল মাধ্যম েথেক প্রায় ৭০
শতাংশ িশক্ষার্থী িশক্ষা কার্যক্রম েথেক বঞ্িচত। শহরেকন্দ্িরক এ
সুিবধা পাওয়ায় স্কুল খুলেলও শহের বসবাস করা িশক্ষার্থীরা বাসায়
বেস স্কুল করেত চাইেব। স্কুেল উপস্িথিতর িবষেয় তােদর অনাগ্রহ
ৈতির হেত পাের। বঞ্িচতেদর িচহ্িনত কের আলাদাভােব ক্লাস িনেয়
এিগেয় িনেত হেব। িশক্ষার্থীেদর িনয়িমত ক্লােসর সময় বাড়ােত হেব।

ক্ষিত পুিষেয় িনেত িশক্ষকেদর িনয়িমত উপস্িথিত িনশ্িচত করেত হেব
উল্েলখ কের িতিন বেলন, এজন্য মিনটিরং বাড়ােত হেব। মাত্র একিদন
ক্লাস কের েকােনা সুফল আসেব না। ছয়িদন পর একিদন স্কুেল উপস্িথত
হেল পড়ার েচেয় গল্েপ তােদর সময় ব্যয় হেব। এ জন্য ক্লােসর পিরমাণ
বাড়ােত হেব। জােগা িনউজ

