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�যমন� আমরা িনি�ত �য আপিন সেচতন,িতিন আট মাস িশ�ার সব�েশষ পে� সকেলর পে� অত�� ক�ন হেয়িছেলন।  

 

এ�েথেক সারােদেশ িশ�ামলূক পড়ােশানায়ও �দখােনা হেয়েছ অফে�ড (িশ�া অিফেস ��া�াড� স), এসএসএ� (�ুল, িশ�াথ� ও িশ�ক 

�নটওয়াক� ) এবং অন�েদর মেধ� ইইএফ (িশ�াগত এনেডাভেম� ফাউে�শন)�য দরূবত� িশ�ার �কৗশল�িল এক� ক�ন -মাধ�ম এবং 
িশ�াথ�েদর অ�গিত এবং কল�ােণ িবিভ� �ভাব। �ুল�িলর িচফ ই�েপ�র, আম�া ি�লম�ান, আজ -২০১ 20 সােলর ১৫ ই িডেস�র 

অফে�ড ফলাফল�িল �কাশ কেরিছেলন - যা লকডাউেনর �ভাব এবং �-িবি��তার উপর িশ�ার এবং অ�গিতর উপর িনভ� র কের। 

আপিনস�ূণ� িরেপাট�  পড়েত পােরন  এখােন । 

 

�াথিমক িবদ�ালেয়, �যখােন িশ�াথ�েদর �ােস �কবল একজন িশ�ক থােক, সরাসির পাঠ�িল িনয়িমতভােব এবং আেপি�ক �া�ে�� 
ঘেটিছল (যিদও আমরা জািন  না  আমােদর �াথিমক সহকম�েদর পে� এ� 'সহজ' িছল)।  

 

মাধ�িমক িবদ�ালেয়, �যখােন �িত� িশ�াথ�র দইু স�ােহর সময়সূচী জেুড় িবিভ� সমেয় 15 জন িশ�ক থােক, যখন �াস বা বেষ�র 

�প�িল �-িবি�� হেয় বািড়েত পাঠােনা হয় তখন সরাসির পাঠ��ম �রাল করা খুব ক�ন িছল। আমরা সবসময় গেবষণা কায�, িভিডও, 

�াক-�রকড�  উপ�াপনা, �ইজ, কায�প�ক এবং মলূ�ায়ন সম�েয় টা�-িভি�ক �শখার সরবরাহ কের থািক তেব লাইভ পাঠ�িল �রাল 

আউট করা আরও ক�ন হেয় পেড়েছ।  

 

 

এলআইএস-এ, আমােদর লাইভ পাঠ �কৗশল� িন�িলিখত িবষয়�িলর মেধ� িনেয় আেস:  

1. সুর�া আমােদর কােছ অত�� ���পূণ�। সম� লাইভ �লসন ��াটফম��িল �থম লকডাউেনর সময় িজিডিপআর অনগুত িছল না 
এবং আমােদর িশ�াথ�েদর জন� ঝঁুিক �তির কেরিছল। আমরা িকছুটা অেপ�া করার িস�া� িনেয়িছ যােত আমরা অন� �কাথাও 

পরী�ার অিভ�তা �থেক িশখেত পাির। অেনক গেবষণার পের, আমরা �গল ফর এডুেকশেনর সােথ এক� প�ােকজ িকেনিছলাম 

যা আমােদর পাঠ��িলেত অংশ িনেত স�ম এবং �ক স�ম নয় তার উপর আমােদর আরও �বিশ িনয়�ণ �দয়।  

2. সম� �ুল সম� িশ�াথ�র জন� লাইভ পাঠ সরবরাহ করেত পাের না। অফে�েটর �িতেবদন অনসুাের,খুব কম সংখ�ক �ুলজন� 
লাইভ পাঠ সরবরাহ কের থােক  সম�  যখন �কানও ��িণ বা ব�ুদুেক �-িবি�� হেয় পেড়িছল তখনপােঠর। 

3. সম� িশ�াথ�র বািড় �থেক সম� িদন �কানও িডভাইস এবং / অথবা ি�িতশীল ই�ারেনট সংেযােগর �ত� অ�াে�স �নই। 

আমরা এই িশ�া�িল তােদর সম� পাঠ অনলাইেন অনিু�ত হওয়ার �জার িদেয় আরও অসুিবেধ করেত চাই না। 

4. পদ� ার সময় বাড়ার �ভাব �েত�েকর, িবেশষত ত�ণেদর মানিসক �াে��র উপর �িতকারক �ভাব �ফেল। 

5. িশ�কেদর ইিতমেধ� �য সম� পাঠ� রেয়েছ তার সব�িলই পুনঃ-পিরক�নার জন� যােত তারা অনলাইেন �শখার উপেযাগী হয় 

তেব �চুর পিরমােণ সময় লােগ যা �কবলমা� �কািভড পিরি�িতেত আমােদর �নই। 

6. সরকােরর অনলাইন িবদ�ালেয়র মাধ�েম �ণমান-আ�াসযু�, �াক-�রকড� কৃত পাঠ� সাম�ী রেয়েছ; ওক জাতীয় একােডিম যা 
আমরা এই পদ� জেুড় িশ�াথ�েদর ব�বহার করেত উ�সািহত কের চেলিছ। �য সম� িশ�াথ�রা এই িবষয়ব�� বািড় �থেক 

িশখেত এবং তােদর �ত� িশ�ােক সাধারণভােব গাইড করার জন� ব�বহার কেরেছ তােদর এক� নমনুা আমােদর কােছ 

জািনেয়েছ �য তারা এই পাঠ�িল ব�বহার করেত এবং বঝুেত সহজ �পল। তারা িকছু ��ে� আরও জানায় �য এই িশ�ার �শলী 
তােদর িমস করা িশ�ার ফাঁক�িল পূরণ করেত আরও আ�িব�াসী �বাধ করেত সহায়তা কেরেছ। �াক-�রকড� কৃত পাঠ�িল 

কখনও কখনও লাইভ পােঠর �চেয় িশ�াথ�েদর অ�গিতেত আরও ইিতবাচক �ভাব �ফলেত পাের।  

7. িশ�াথ�েদর িবিভ� চািহদা রেয়েছ। লাইভ পােঠর মাধ�েম দরূবত�ভােব এই িবিভ� �েয়াজেনর জন� সরবরাহ করা িশ�কেদর 

পে� এক� অস�ব কাজ। আমরা িবিভ� �েয়াজনীয়তা স�� িশ�াথ�েদর সহায়তা করার ��ে� অন�ান� �কৗশল�িল আরও 

ভালভােব খুেঁজ �পেয়িছ। 

8. দরূবত� ��াটফম��িলর মাধ�েম মানস�ত িশ�া �দােনর জন�, আমরা িনি�ত করেত �চেয়িছলাম �য আমােদর সম� কম�েদর 

এই নতুন �যুি��িল কায�কর করার আেগ তােদর এ�িল ব�বহােরর িবষেয় যথাযথ �িশ�ণ �দওয়া হেয়িছল, যা এখনও চলেছ। 

আমরা িস�া� িনেয়িছ �য দ�ু িশ�কেক এক� অনলাইন পােঠর মেধ� উপি�ত হওয়া দরকার যােত সুর�া, আচরণ পিরচালনা 
এবং �যুি�গত সমস�া সমাধােনর পিরচালনা করা সহজ হয়। এ� আমােদর সময়সূচী মারা�কভােব �ভািবত কের।  

 

এই সম� িবেবচনার সােথ, িবিভ� পিরি�িতেত রেয়েছ যার অধীেন সরাসির পাঠ�িল এিগেয় যােব এবং আমরা এক� 'িরেমাট লািন�ং টাইম 

�টিবল' �তির কেরিছ যা িশ�াথ�রা তােদর আরএম ইউিনফাইড �হামেপেজ �ুল �থেক এবং ঘের ঘের এ� �দখােনার জন� অ�াে�স করেত 

https://www.gov.uk/government/news/covid-19-isolation-having-detrimental-impact-on-childrens-education-and-welfare-particularly-the-most-vulnerable


পাের। এই সময়সূিচ� তােদর সাধারণ সময়সূচীর উপর িভি� কের �তির হেয়েছ তেব উপেরর আট� পেয়ে�রও কারণ রেয়েছ, তাই তােদর 

সাধারেণর �থেক িকছুটা আলাদা �দখায়। 

 

আপনার স�ােনর জন� �য পিরি�িতেত সরাসির পাঠ�িল �েযাজ� হেব তার জন� নীেচ পরী�া ক�ন: 

 

পিরি�িত এ:  আমার িশ� এমন এক� �ােসর িকছু সদস� যারা আ�-িবি�� হেয় পেড়েছ তােদর মেধ� একজন, তেব তােদর িশ�ক এবং 

বাকী �াস� �ুেল রেয়েছ। 

আমার স�ােনর িক লাইভ পাঠ আেছ?  না 

আমার স�ান �কাথায় অন�ান� দরূবত� িশ�ার সং�ান খুেঁজ পােব?  তােদর  িশ�েকর  �গল ��িণকে� এবং আমার �হামওয়াক�  �দখান। 

 

 

পিরি�িত িব:  আমার িশ� �ুেল এক� �ােসর সদস�, তেব তােদর িশ�ক �-িবি��। 

আমার স�ােনর িক লাইভ পাঠ আেছ?  হ�াঁ, কেয়ক� পাঠই হেব লাইভ পাঠ। এক� কভার িশ�ক পাঠ� িনধ�ারেণ সহায়তা করেব এবং তােদর িশ�ক 

বািড় �থেক িশ�া �দেবন। 

আমার িশ�� অন�ান� দরূবত� িশ�ার সং�ান�িল �কাথায় খুেঁজ পােব?  অন�ান� সম� কাজ কভার িশ�েকর মাধ�েম িশ�ক �ারা �সট করা 

হেব। িশ�কব�বহার করেত পােরন  এসএমএইচ / িজিসও। 

 

  

পিরি�িত িস:  আমার বা�া এমন এক� �ােসর সদস� যারা �ুেল রেয়েছ, যিদও িকছু �-িবি�� রেয়েছ। তােদর িশ�কও �-িবি��।  

আমার স�ােনর িক লাইভ পাঠ আেছ?  হ�াঁ,  এস ওএমই পাঠ� িবদ�ালেয় পড়ুয়া িশ�াথ�েদর জন� লাইভ পাঠ হেব। এক� কভার িশ�ক পাঠ� িনধ�ারেণ 

সহায়তা করেব এবং তােদর িশ�ক বািড় �থেক িশ�া �দেবন। 

আমার িশ�� অন�ান� দরূবত� িশ�ার সং�ান�িল �কাথায় খুেঁজ পােব?  অন�ান� সম� কাজ কভার িশ�েকর মাধ�েম িশ�ক �ারা �সট করা 

হেব। িশ�কব�বহার করেত পােরন  এসএমএইচ / িজিসও। 

 

  

পিরি�িত িড:  আমার বা�া পুেরা �াস বা বছেরর এক� �েপর সদস�, যােক �-িবি�� করেত বলা হয়, তেব তােদর িশ�ক �ুেল। 

আমার স�ােনর িক লাইভ পাঠ আেছ?  হ�াঁ,  িকছু পাঠ লাইভ পাঠ হেব। �ােসর িশ�করা িবদ�ালেয়র মেধ� �থেকই িশ�কতা করেবন এবং �ােসর জন� 

�গল িমটস পােঠর �হা� করেবন। িশ�াথ�রা আরএম ইউিনফাইেয় লগইন করেব, দরূবত� িশ�ার সময়সূচী� পরী�া করেব এবং পাঠ�েত �যাগ িদেত 

িলংক� ব�বহার করেব। যিদ তারা দবু��বহার কের, িশ�ক তাৎ�িণকভােব তােদর সিরেয় �দেবন এবং তােদর পুনরায় পাঠােনা হেব না।  

আমার িশ�� অন�ান� দরূবত� িশ�ার সং�ান�িল �কাথায় খুেঁজ পােব?  অন�ান� সম� কাজ িশ�েকর �ারা িজিস এবং এসএমএইেচ �সট করা 

থাকেব তেব িশ�াথ�রা দরূবত� িশ�ার সময়সূচীেত এ� �দখেত স�ম হেত পাের। বছেরর �প �গল �াস�েম তথ��িল নকল করা হেব যােত �কউ 

িকছু িমস না কের।  

 

 

পিরি�িত ই:  আমার বা�া পুেরা �াস বা বছেরর এক� �েপর সদস�, যােক �-িবি�� করেত বলা হয় এবং তােদর িশ�কেক �-িবি�� 

করেত বলা হয়। 

আমার স�ােনর িক লাইভ পাঠ আেছ?  না দভু� াগ�বশত, আমরা তা িনি�ত করার জন� এই িনরাপেদ কাজ করা �যেত পাের যেথ� কম� হেব না। 

আমার িশ�� অন�ান� দরূবত� িশ�ার সং�ান�িল �কাথায় খুেঁজ পােব?  সম� কাজ িশ�েকর �ারা িজিস এবং এসএমএইেচ �সট করা থাকেব, 

তেব িশ�াথ�রা দরূবত� িশখেনর সময়সূচীেত এ� �দখেত স�ম হেত পাের। বছেরর �প �গল �াস�েম তথ��িল নকল করা হেব যােত �কউ িকছু িমস 

না কের।  

 

পিরি�িত এফ:  আমার বা�া পুেরা �াস বা বছেরর এক� �েপর সদস�, যােক �-িবি�� করেত বলা হয়, এবং তােদর িশ�ক অসু� নয়। 

আমার স�ােনর িক লাইভ পাঠ আেছ?  না অসু� িশ�করা বািড় �থেক কাজ কেরন না।  



আমার িশ�� অন�ান� দরূবত� িশ�ার সং�ান�িল �কাথায় খুেঁজ পােব?  অন�ান� সম� কাজ কভার িশ�েকর মাধ�েম �সট করা হেব।  

 

 

সংি��সার: 

আপনার িশ�েক যিদ িনেজেক িবি�� করেত বলা হয়, দয়া কের নীেচর ���িল িনেজর কােছ িজ�াসা ক�ন এবং িবদ�ালেয়র বাইের 

থাকাকালীন তােদর পড়া�নার �চহারা� কী হেব তা িনধ�ারণ করেত দয়া কের উপেরর তািলকা� �দখুন: 

● আমার �াস বা বছেরর �েপর একমা� ব�ি� িক আমার িশ� �-িবি��? এ� লাইভ পােঠ তােদর অ�াে�সেক �ভািবত করেব। 

● তােদর িশ�ক িক �-িবি��? এ� লাইভ পােঠ তােদর অ�াে�সেক �ভািবত করেব। 

● তােদর িশ�ক িক অসু�? এ� লাইভ পােঠ তােদর অ�াে�সেক �ভািবত করেব।  

 

যিদ লাইভ পাঠ�িল  হয়  আপনার স�ােনর জন� �েযাজ�: 

● িনি�ত ক�ন �য তারা লাইভ পােঠ �যাগ �দওয়ার জন� উপেরর িনেদ� িশকা�িল পেড়েছ। 

● তারা তােদর সম� �গল ��িণকে�র জন� �কাড এবং লগইন স�িক� ত সম� তথ� জােনন এবং আমার �হামওয়াক�  �দখান তা 

িনি�ত ক�ন। 

● িনি�ত ক�ন �য তারা আেগ �থেকই পিরক�না কেরেছ এবং �শষ ম�ুেত� র সংেযােগর �কানও সমস�া এড়ােত �যুি�� পরী�া 

কের �দখুন। 

● তারা খারাপ আচরণ কের এবং তারা আবার লগ ইন করেত স�ম হেব না তা তারা মেুছ �ফলা হেব তা 

● িনি�ত ক�ন sure িনি�ত হন �য তােদর �কানও সমস�া আেছ িকনা তা তােদর িশ�কেদর িজ�াসা ক�ন। 

 

 

 

 


