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১০ জুন ২০২০
সম্মাননত অনিিাবক/অনিিাবকবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকু ম। আশা কনি আল্লাহি অশশষ িহমশত আপনািা সুস্থ ও ননিাপশে িশ়েশেন। গত নতন মাস থেশক আমিা ববনিক
মহামািী থকানিড-19 এি কািশে চিম অননশ্চ়েতা়ে আতংকগ্রস্ত হশ়ে নেন কাটানি। এই পনিনস্থনতশত অযাকাশডনমক কার্যক্রম বন্ধ
োকা়ে নশক্ষােীশেি পডাশশানাি নবষশ়ে আমিা েুনশ্চন্তা়ে িশ়েনে এবং তাশেি ক্ষনত র্োসম্ভব পূিশেি জনয নবনিন্ন পেশক্ষপ ননশ়েনে।
গত ১৩ এনিল থেশক নশক্ষােীশেি পডাশশানা গনতশীল কিাি লশক্ষয স্কুশলি ওশ়েবসাইট থেশক ননর্েিষ্ট রুটিশন েশম থেনে থেশক শুরু
কশি পর্ায ়েক্রশম িেম থেশক দ্বােশ থেনেি ক্লাশস সম্ভাবয িশ্ন, নমুনা উত্তি, থলকচািশীট, বানডি কাজ, অযাসাইনশমন্ট ইতযানে িোন
কিা শুরু হ়ে। শুরুশত থটক্সশট সীমাবদ্ধ োকশলও নশক্ষােীশেি উৎসাহ োন এবং অনিক অংশগ্রহশেি জনয নশক্ষকগে থেসবুক,
থহা়োটসঅযাপ, ইউটিউব, জুম অযাপ ইতযানেশত অনডও-নিনডও, লাইি এবং থিকশডযড ক্লাস ইতযানেি মািযশম পাঠোন আিম্ভ কশিন।
িশতযক থেনে নশক্ষক তাি ক্লাশসি োত্র োত্রীশেি থহা়োটসঅযাশপ গ্রুপ বতনি কশি সকল নশক্ষােীশক অযাকাশডনমক কার্যক্রশম র্ুক্ত
কশি থনন। তাশেি পডাশশানাি মূলযা়েশনি জনয ৪ জুন থেশক কশলশজ একােশ থেনেি বার্ষিক পিীক্ষা অনলাইশন থহা়োটসঅযাশপি
মািযশম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলিাশব চলশে এবং স্কুল থসকশশনও একইিাশব িেম-েশম থেনেি অিযবার্ষিক ও িাক ননবযাচনী পিীক্ষা অনুনষ্ঠত
হশত র্াশি। এিাশব স্কুল এবং কশলশজি সকল নশক্ষােীশক র্ুক্ত কশি ক্লাস ও পিীক্ষাি মািযশম অযাকাশডনমক কার্যক্রম চলাশনা
হশি।
ইনতমশিয চলমান বযবস্থাশক আিও েলিসূ কিাি জনয অনিিাবকগশেি পক্ষ থেশক নকেু মতামত ও পিামশয এশসশে। এগুশলাি
মশিয িিান হশি স্কুশলি পক্ষ থেশক ননর্েিষ্ট সম়ে ও রুটিশন অনলাইশন লাইি ক্লাস থনও়ো। নশক্ষােীিা লাইি ক্লাস কিশত না পািশল
পিবতীশত র্াশত ক্লাসটি থেশে ননশত পাশি এজনয ইউটিউশব থেও়ো ইতযানে। স্মাটয থোন সংকট এবং েু টিশত গ্রাশম র্াও়োি েশল
ইন্টািশনট ননশ়ে সমসযাি কোও অশনশক বশলশেন।
গত ৬ জুন আপনাশেি সকশলি মতামত অতযন্ত গুরুশেি সাশে নবশবচনা়ে থিশে আমাশেি মাননী়ে থচ়োিমযান সযাি ও নবনিন্ন শাোি
িিানগশেি উপনস্থনতশত একটি েীর্য আশলাচনা ও মতনবননম়ে সিা অনলাইশন অনুনষ্ঠত হ়ে। এশত বতযমান অবস্থা়ে গৃহীত পেশক্ষপ
সমূহ ননশ়ে গিীিিাশব পর্যশবক্ষে ও নবশেষে কশি ননম্ননলনেত নসদ্ধান্ত থনও়ো হ়ে:আগামী ১ জুলাই থেশক অনলাইশন ননর্েিষ্ট রুটিশন ও সমশ়ে জুম অযাপ, থহা়োটসঅযাপ ও স্কুশলি অনলাইন স্টু শডন্ট থিাোইল বযবহাি
কশি এবং ইউটিউব এি মািযশম ক্লাস থনও়ো হশব। িেম থেশক চতু েয থেনেশত স্কুল আইনড এবং থহা়োটসঅযাপ, পঞ্চম থেশক দ্বােশ
থেনেশত জুম অযাপ এবং থহা়োটসঅযাশপ ক্লাস থনও়ো হশব। নশক্ষকগে নশক্ষােীশেি জনয লাইি ক্লাশসি পাশাপানশ অনডও, নিনডও
এবং থিকশডযড ক্লাস সমূহ ইউটিউব এবং থহা়োটসঅযাপ-এ থেশবন। এশত লাইি ক্লাশস অংশগ্রহশে থকাশনা নশক্ষােী বযেয হশল এই
মািযমগুশলাশত থেশে ননশত পািশব। আশা কিনে নশক্ষােীিা এশত আশিা আগ্রহী এবং উপকৃ ত হশব। এ সকল পেশক্ষশপ আপনাশেি
সনক্র়ে সহশর্ানগতা ও তোিনক অতযন্ত গুরুেপূেয িূ নমকা পালন কিশব।
আগামী ১৪ জুন থেশক অনুনষ্ঠতবয পিীক্ষাি জনয অনিিাবকশেি িনত নবশশষ অনুশিাি ও ননশেযশনা:আগামী ১৪ জুন ২০২০ থেশক িেম-েশম থেনেি অিযবার্ষিক ও িাক ননবযাচনী পিীক্ষা শুরু হশব। অনলাইশন পিীক্ষা হও়োশত
আপনাশেি সংনেষ্টতা অতযন্ত িশ়োজন। পিীক্ষা শুরুি পূশবয থমাবাইল থোশন পর্যাপ্ত চাজয এবং পর্যাপ্ত থমগাবাইট/ইন্টািশনট ডাটা
থর্ন োশক তা নননশ্চত কিশত হশব। থহা়োটসঅযাশপ িশ্ন পাও়োি পি উত্তিপত্র আপশলাড কিা পর্ন্ত
য আপনন সন্তাশনি পাশশ থেশক
িশ়োজনী়ে সহশর্ানগতা কিশবন। আপনাি সন্তান র্াশত সততাি সশে পিীক্ষা থে়ে তাি োন়েে সম্পূেযিাশবই আপনাি।
আশা কনি এই ক্রানন্তকাশল আমাশেি উি়ে পশক্ষি আন্তনিকতা ও সহশর্ানগতা়ে অত্র িনতষ্ঠাশনি অযাকাশডনমক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও
গনতশীল োকশব।
িনযবাোশন্ত
(শমা: থবলাশ়েত হুশসন)
অিযক্ষ ও সেসয সনচব,
থবাডয অব গিনযিস,
থমাহাম্মেপুি নিপাশিটনি স্কুল এন্ড কশলজ

