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“ঘরে বরেই শিক্ষা” 

Continuing Education at Home 

 

করোনা ভাইোে পশেশিশি ম াকারবলায় প্রযুশিে ব্যবহাে 

Use of ICT in Combating CoronaVirus Situation  

পটভূশ :  

োোশবশ্ব করোনা ভাইোরেে েংক্র ণ ছশিরয় পিাে মপ্রক্ষাপরট িা ম াকারবলাে উরযাগ গ্রহণ কেরছ। চীন ইউরনরকা’ে েহায়িায় 

একটি হযান্ডবুক তিশে করেরছ। জাপান, শেঙ্গাপুে ও মকাশেয়াে  করলজ ও শবশ্বশবযালয় অল্প ে রয়  অনলাইন ক্লারেে প্রস্তুশি শনরয়রছ।  

এ েংকট ম াকারবলায় বাংলারেি েেকাে শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ো শয়কভারব বন্ধ মেরেরছ। শিক্ষার্থীরেে প্রাশিষ্ঠাশনক ও অপ্রাশিষ্ঠাশনক 

শিক্ষা মর্থরক শবশিন্ন হরয় পিাে মপ্রক্ষাপরট মেরিে প্রযুশি প্রশিষ্ঠানেহ েকরল পােস্পাশেক েহর াশগিাে  াধ্যর  শিক্ষা কা যক্র  

েচল োোে প্রয়াে প্ররয়াজন।  

 

শবয ান পশেশিশিরি বাংলারেরিে প্রস্তুশি/েক্ষ িা : 

১. শবয ান পশেশিশিরি শিক্ষা-কা যক্র  শিশজটাল উপারয় চল ান োেরি বাংলারেি েক্ষ ।  

২. একারিশ ক কযারলন্ডাে অনুোরে কনরটন্ট প্রচারেে জন্য প যাপ্ত  মটশলশভিন-মেশিও অবকাঠার া শবয ান।  

৩. োোরেরি অনলাইরন  কনরটন্ট প্রচারেে সুশবধা শবয ান ।  

৪. অরনক প্রশিষ্ঠারন অনলাইন কনরটন্ট মিরভলপ কো আরছ।  

৫. মেরিে প্রশিটি ইউশনয়রন ইউশনয়ন শিশজটাল মেন্টাে শবয ান।  

৬. শিক্ষা প্রিােন মনটওয়াকয-এে  াধ্যর  অশিও শভজ্যযয়াল কনরটন্ট োোরেরি দ্রুি শবিেণ েম্ভব।  

৭. গ্রা ীণ এবং প্রিযন্ত অঞ্চরল অবিানেি শিক্ষার্থীরেে জন্য িানীয় ইউশনয়ন শিশজটাল মেন্টারেে  াধ্যর  অশিও-শভজ্যযয়াল 

করন্টন্ট েেবোহ েম্ভব।  

৮. মেিীয় অনলাইন মপাট যাল এবং ম াবাইল প্ল্যাটফ য গুরলারি  করন্টন্টেমূহ আপ োো েম্ভব।  

৯. শনেবশিন্ন শবদ্যযৎ েেবোহ অবকাঠার া শবয ান।  
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শবয ান পশেশিশিরি কেনীয়:  

১. শিক্ষকরেেরক শি এবং েহরজ ব্যবহাে উপর াগী অনলাইন ক্লাে পশেচালনাে  াধ্য গুরলা ম  ন: গুগল ক্লােরু , এি রিা, কাইপ, জ্য , 

মফেবুক বা ইউটিউব লাইভ, ম রেঞ্জাে, মবেেকাশে প যারয় তিশে শবশভন্ন প্ল্যাটফে , মুিপাঠ প্রভৃশিে েরঙ্গ পশেচয় কশেরয় মেয়া। এরক্ষরে 

িারেে জন্য ই-লাশন যং  শিউল তিশে কো ম ন ঘরে বরেই িাঁো শিশজটাল শিক্ষাকা যক্র  পশেচালনাে েক্ষিা অজযন কেরি পারেন।  

২. শিশজটাল এডুরকিনএে  াধ্যর  শিক্ষাকা যক্র  পশেচালনাে জন্য শিক্ষকরেে অংিগ্রহণ শনশিি কো।   

৩. লাইভ ক্লােরুর ে  াধ্যর  পাঠোন কা যক্র  পশেচালনা কো।  

৪. অরপক্ষাকৃি কঠিন এবং মবশি প্ররয়াজনীয় শবষয়গুরলা  া োধােণি বাোয় শিক্ষার্থীো শনরজ বা পশেবারেে োরপাট য শনরয় কেরি পারেনা 

ম  ন: গশণি, শবজ্ঞান, ইংরেশজ, আইশেটিেহ অন্যান শবষয় ও শবষয়বস্তু শচশিি করে মেগুরলাে উপে েহজরবাধ্য করন্টন্ট তিশে ও শবিেণ। 

৫. মটশলশভিরনে  াধ্যর   রিল ক্লােরু /মেকরি যি ক্লাে প্রচাে কো এবং িহে ও গ্রার ে প্রাশন্তক শিক্ষার্থীরেে কারছ মপ ৌঁরছ মেয়া। প্ররয়াজরন 

মেশিওে  াধ্যর  েরচিনিা ও শিক্ষামূলক মপ্রাগ্রা  প্রচাে কো।  

৬. অশভভাবরকে েহায়িায় শিক্ষার্থীরেেরক শিশজটাল এডুরকিন শেরের ে েরঙ্গ যুি কো।  

৭. অশভভাবকরেে েরচিনিা ও শিশজটাল শিক্ষাকা যক্রর  অংিগ্রহণ শনশিি কো।  

৮. শিক্ষার্থীরেে মূল্যায়ন কা যক্র  শিশজটাল পদ্ধশিরি শনরয় আো।  

৯. প্ররয়াজরন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরেে কারছ অফলাইন করন্টন্ট েেবোহ কো।  

১০. শিশজটাল প্রশিক্ষরণে  াধ্যর  শিক্ষকরেে মপিাগি উন্নয়রনে ব্যবিা কো।  

১১. শিশজটাল এডুরকিন পশেচালনাে জন্য বিয ারন শবয ান প্রযুশিেমূরহে ে ন্বয় কো। 

      

শচে: ঘরেবরেইশিক্ষা 
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প্রস্তাশবি মক িল:  

১. েংশিষ্ট েকল  ন্ত্রণালয়/েপ্তে (স্বািয, শিক্ষা,িথ্য,আইশেটি), প্রাইরভট-পাট যনাে, উন্নয়ন েহর াগী, শ শিয়ােহ েকরলে ে শন্বি উরযাগ গ্রহণ 

কো।  

২. শিক্ষকরেে মপিাগি েক্ষিা বৃশদ্ধে জন্য এই ে রয় শিশজটাল শিক্ষা েহ কিগুরলা ম  শলক শবষরয়ে উপে অনলাইন প্রশিক্ষরণে ব্যবিা 

কো এবং শিশজটাল শিক্ষায় িারেে অংি গ্রহণ শনশিি কো।  

৩. শবশভন্ন অনলাইন প্ল্াটফে  (গুগল ক্লােরু , জ্য , কাইপ) ব্যবহাে করে লাইভ ক্লারেে ব্যবিা কো  ায়। 

৪. মেরিে না কো শিক্ষাপ্রশিষ্ঠারনে শবরিষজ্ঞ শিক্ষকগরণে েহর াশগিা শনরয় শভশিও মলকচাে তিশে করে অনলাইন প্ল্যাটফের ে  াধ্যর  

প্রচােকো।  

৫. টিশভ চযারনলগুরলাে েহর াশগিায় ক্লাে-শবষয়-অধ্যায় অনুোরে শিক্ষার্থীরেে জন্য উমু্মি করে মেয়া ম ন শিক্ষা শবশিি না হয়।  

৬. শবশভন্ন প্রকাে লাশন যং ম্যারটশেয়াল এবং ধাোবাশহক মূল্যায়ন উপকেণ তিশে কোে জন্য শিক্ষকরেে মপ্রষণা প্রোন এবং একটা মকন্দ্রীয় 

প্ল্াটফের ে  াধ্যর  লাশন যং ম্যারটশেয়াল গুরলা মিয়াে কো।  

৭. এ নভারব পুরো প্রশক্রয়ারক মগশ শফরকিন কো ম ন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী েকরলে জন্য ব্যাপােটা আনন্দপূণ য অশভজ্ঞিা হয়। মেো 

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরেে জন্য ইনরেনটিভএে ব্যবিা োো ম রি পারে। 

৮. মজলা বা উপরজলা শভশিক বাস্তবায়ন পশেকল্পনা তিশে কো ম রি পারে ম ন েকল শিক্ষার্থী এই শিশজটাল শিক্ষা ব্যবিাে আওিায় আরে।  

৯. করন্টন্ট মিরভলপর ন্ট এবং শিশিশবউিন শবষরয় একটি জািীয় কশ টি কো ম রি পারে। কশ টিে েভা এবং শেদ্ধান্ত অনলাইরন ইহরি 

পারে। 

--- 


