বাংলােদেশর জন উপেযাগী অনলাইন ােসর ধরণ
অধ াপক চৗধুরী মাহা দ মাকাে ল
অিতির পিরচালক, আইিকউএিস, মে াপিলটন ইউিনভািস ।

র কথা
কেরানা ভাইরােস আ মেণ িবপয সারা িব । িশ াথ েদর িনরাপ ার কথা মাথায় রেখ মােচ যখন দেশর সব িশ া
িত ান ব হেয় যায়, তখনও অেনেকর ধারণা িছল এই ব হয়ত বিশিদন থাকেব না। ফেল িশ াথ এবং
িশ া-সংি
অেনেকর মােঝ একটা িশিথলভাব িছল। এখন অেনকিদন পিরেয় গেছ িক ভাইরাসজিনত অচলাব া
তা কােটইিন বরং আেরা খারাপ হেয়েছ। খুব শী ই এ্টা কেট উঠার কান ল ণ দখা যাে না। এঅব ায় দীঘিদন ধের
িশ া িত ান ব কের রেখ দয়াটা বা বস ত নয়। এর জন িশ ািবদরা অনলাইেন াস নয়ার পরামশ িদেয়েছন।
এটা িশ াথ , িশ কেদর জন নতু ন বেল সবাই িকছু টা আড় । তাছাড়া বাংলােদেশর
াপেট িকছু বা ব সমস ার জন
অন ান দেশর মত অনলাইন াস নয়া স ব হে না

অনলাইন ােস সমস া কাথায়?
অনলাইেন াস করেত িগেয় িশ াথ রা ধীরগিতর ই ারেনট, িবদু েতর আসা যাওয়া, ল াপটপ বা মাবাইল না থাকা,
ই ারেনট ডাটা িকনেত অসমথতা এসব সমস ার কথা বলেছন। আেরকটা বড় সমস া অনলাইেন াস কের িশ াথ রা
কতটু িশখেছ সটা িবেবচনায় নয়া হে না। বতমােন চিলত লকচার প িতেত একজন িশ াথ ােসর পড়া শতকরা
২৫/৩০ ভাগ মেন রাখেত পাের, যটা সমেয়র সােথ সােথ য় হেত থােক। আর অনলাইেন এই পড়া মেন রাখার অব া
আরও খারাপ হেব তা বলাই বা ল । এই দুই ধরেণর সমস ার সমাধােনর উপায় হল, থমতঃ অনলাইন াস নবার সময়
ধু জুম সফটওয়াের লাইভ িভিডওর জন জার দয়া যােবনা যােত উ গিতর িনরিবি
ই ারেনট েয়াজন পেড়।
ি তীয়তঃ কাযকর িশখণ ি য়া িনি ত করেত অনলাইেন িশ াথ - কি ক (ি পড াস) ােসর ব ব া করেত হেব।
এেত ােসর পরও শখাটা টকসই হেব।

িশ াথ - কি ক াস
বতমােন দেশ চিলত ব ৃ তামুলক ােস, িশ ক নতৃ ে র ভূ িমকায় থােকন; িশ াথ র ভূ িমকা এেত নগণ । িশ ক
িবষেয়র উপর িনিদ সময় ব ৃ তা দন, িশ াথ রা নাট নয়, পড়া শেখ, ফাইনােল মুখ িলেখ িদেয় আেস। পরী ার
পর সব ভু েল যায়। এটা িশ ক- কি ক িশ ণ ব ব ার ফল। এ থেক উ রেণর জন িশ াথ - কি ক প িত
অবল ন করেত হেব যােত িশ েনর কে থােকন িশ াথ আর িশ ক থােকন গাইড বা মডােরটর িহেসেব। িশ াথ
িনেজর উেদ ােগ এবং িবিভ কায েমর মাধ েম পাঠ হণ কের থােকন; িশ ক তােক েয়াজনীয় সহায়তা িদেয় থােকন।
গেবষণায় দখা িগেয়েছ িশ াথ - কি ক পঠন ব ব ায় িশ াদান টকসই এবং ফল সু হয়।
িশ াথ - কি ক পঠন বা বায়ন করেত  থেম ােসর পড়া বা নাট আেগই িশ াথ েদর িদেয় দয়া হয়। তারা িনেজেদর
মত কের এ েলা পেড় তারপর ােস যাগ দয়। স েলা বুঝার সমস া হেল থেম তারা িনেজরা আেলাচনা কের
সমাধােনর চ া কের পের িশ েকর সহায়তা নয়। িশ ক অেনক সময় সরাসির উ র না িদেয় িহ স দন বা
গঠনমূলক
কেরন। িশ াথ রা সসেবর উ র খুজেত িগেয় পাঠ িবষয়েক ভালভােব আয় কের। িশ াথ েদর
িবষয়-িভি ক এসাইনেম ও দয়া হয়, সটা তারা একা এবং দলীয় উভয় ভােব সমাধা কের।
এর পেরর কাজ হে মূল ায়ন প িতেত (পরী া প িত) নতু ন আনয়ন। টােমর বা সেম ােরর শেষ এক িলিখত
পরী া িদেয় িশ াথ র মধার যাচাইেয়র পুরেনা প িতর বদেল এসাইনেম , আেলাচনা, ইজ এবং মৗিখক পরী া
ইত ািদ ব িবধ প িতেত িশ াথ েদর পুেরা সেম ার জুেড় ধারাবািহকভােব মূল ায়ন করেত হেব। যােত সেম ােরর
শেষ িশ াথ েদর সামি ক অজন/পারফেম
বর করা স ব হয়। ছাট ছাট মূল ায়েনর ফীডব াক থেক পাঠদান
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প িতেতও েয়াজনীয় পিরবতন আনা যায় যােত তা শখােনার জন যেথােপাযু হয়। অনলাইেন এসব িকছু দ তার
সােথ করার জন দরকার এক িশ া ব ব াপনা প িত (ইংেরিজেত সংে েপ এলএমএস)। ভাল িশ া িত ান েলা
তােদর ওেয়বসাইেট এরকম িসে ম একীভূ ত কের রােখ; ফেল এটা সহেজই ব বহার করা যায়। এেত াস অনুযায়ী সব
িশ া উপকরণ এক জায়গায় পাওয়া যায়। িশ াথ রা এখােন াস কের, এসাইনেম , ইজ জমা দয়। িশ করা াসপরী া নন, এসাইনেম , ইজ মূল ায়ন কেরন, ফলাফল দন। এখােন“ হায়াইট বােড” এেকবাের াস েমর মত কেরই
াস নয়া যায়। ােসর িভিডও পের দখার জন ও মওজুত থােক। আমােদর দেশর অিধকাংশ িব িবদ ালয় েলােতই এই
ধরেণর এলএমএেসর ব বহার নই, কেলজ বা ু েল তা এর ব বহার সুদর
ূ পরাহত।

এলএমএেসর িবক

গল াস

বাংলােদেশর িশ া- িত ােনর ওেয়বসাইেটর সমি ত এলএমএেসর িবক িহেসেব সবেচেয় ভাল প িত হল, গল
াস ম ব বহার করা। এটা একটা াউড বইজড সািভস - তার মােন এটা ব বহােরর জন কান ধরেণর সফটওয়ার
ইন ল করেত হয়না। সাধারণ িজেমইেল লগ-ইন কের িশ ক এবং িশ াথ রা এটা ব বহার করেত পােরন। যসব
িত ান িবনামুেল র গল ফর এডু েকশন ব বহার করেছন এটা তােদর জন ও খুব সুিবধাজনক।
ধােপ ধােপ গল াস ব বহার করেত হেল,  থেম নাট বা িরিডং ম ােটিরয়াল াস েম ােসর িনধািরত সমেয়র আেগই
িদেয় িদেত হেব। িশ াথ রা স েলা পেড় গল ােসর মুল পাতায় (যােক ীম বেল) তােদর ম ব িলখেব, সখােন তােদর
জানার িকছু থাকেল তারা
ও করেব। অন িশ াথ রা ে র উ র িদেত পাের, অথবা িশ ক এর জবাব িদেবন। এই
আেলাচনা থেক িশ ক িশ াথ েদর মােঝ কারা কারা তৎপর, কারা অন েদর ে র স ক উ র িদে এ সং া তথ
সংর ণ রাখেবন, এটা িশ াথ েদর মূল ায়েন কােজ লাগেব (মল
ূ ায়ন-১)। এরপর িশ ক দলীয় বা একক এসাইনেম
দেবন। এসাইনেম একজন আেরকজেনরটা দেখ লখার বা ই ারেনট থেক কিপ করার বণতা রােধর জন ছাট
দু কাজ করেত হেবঃ যখােন স ব হােত লখা এসাইনেম িদেত হেব, এেত িলখেত িগেয় িশ াথ েদর শখা দীঘ ায়ী
হেব। সব এসাইনেমে র িবষয়ব মুল ায়ন না কের এর উপর িতন/চার সংি
ে া েরর এক
ইজ নয়া যেত
পাের; যটার উ র যাচাই কেরও বুঝা যায় এসাইনেম টা িশ াথ বুেঝ তির কেরেছ নািক অেন রটা কিপ কেরেছ।
ইেজর বদেল সংি
মৗিখক পরী াও নয়া যােব (মল
ূ ায়ন-২)। এেত িশ েকর উপরও চাপ কম পড়েব। পুেরা
পাঠ সূচী বা আংিশক িবষেয়র উপর ব িনবচনী পরী াও নয়া যায় (মল
ূ ায়ন-৩)। গল াস েম খুব সহেজ এই
এমিসিকউ
সট কের পরী া নয়া যায়। আেগ থেক উ র িদেয় রাখেল গল য়ংি য়ভােব ইেজর মািকং কের,
পরী াথ েক ফলাফল জািনেয় দয়। সব শেষ পুেরা পাঠ িবষেয় আেরক
মৗিখক পরী া নয়া যেত পাের
(মল
ূ ায়ন-৪)। এই কেয়ক ধরেণর মূল ায়ন িমিলেয় িশ াথ র ধারাবািহক অজন দ তার সােথ যাচাই কের নয়া স ব।
এধরেণর মূল ায়ন মুখ প িত থেক ভাল বেল িশ ািবদেদর কােছ ীকৃ ত। এেত িশ াথ েদর সামথ অেনক িদক থেক
যাচাই করা স ব।
িতবার াস নাট বা িরিডং ম ােটিরয়াল গল ােস দবার পর িশ ক চাইেল অনলাইেন লাইভ াস িনেত পােরন।
সবাই এখন জুম সফটওয়ার ব বহার করেছ। যেহতু ই ারেনেটর াপ তা এক সমস া আর আমরা লা
ব া উইথ-বা ব িশ া-প িতর কথা বলিছ, তাই আমরা জুম ব বহােরর সুপািরশ করিছ না। তাছাড়া লাইভ িভিডও
াস চিলত ব ৃ তা প িতরই অন প, এটা ছাড়াও সাফল জনকভােবই অনলাইন াস নয়া স ব। তেব িশ ক চাইেল
গল ােসর এপ “ গল মীট” ব বহার করেত পােরন, এটা তু লনামুলক কম ডাটা ব বহার কের আর এেত জুেমর ি
ভাসেনর মত ৪০ িমিনেটর সীমা িনধারণ করা নই। লাইভ ােসর সবেচেয় ভাল ব বহার হয় ীন শয়ার করেল - ীন
শয়ার একটা প িত যােত কি উটার বা মাবাইেল চলেত থাকা অন কান া াম টিলকা করা যায়। যমন আেগ
থেক এক
েজে শন তির করা থাকেল সটা দিখেয় দয়া যেত পাের। সব শেষ লাইভ সশন রকড কের গল
াস েম আপেলাড কের রাখেত পােরন, যারা ােসর সময় যাগ িদেত পােরিন, তারা এটা পের দেখ নেব। িশ ক যিদ
তার েজে শেনর কিপর সােথ একটা অিডও ি প রকড কের গল ােস আপেলাড কেরন সটা আরও িশ াথ বা ব
হয়। যেকান মাবাইল িদেয় বা হায়াটসএেপ রকড করা ভেয়স ফাইল েলার সাইজও খুব ছাট হয়।

িজেরা- ফসবুক ব বহার
গল াস ম থেকও আেরা সহজ এবং সা য়ী িবক হে িজেরা ফসবুক ব বহার করা। ফইসবুেকর ওেয়ব এে েসর
আেগ এক িজেরা ( ণ ) বিসেয় য কউ াউজার িদেয় এেত েবশ কের িবনা মা েল ব বহার করেত পাের। গল
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াস েমর বদেল, িত
ােসর িশ ক-িশ াথ েদর িনেয় তখন
ােসর আেগ তার সব নাট পা আকাের দেবন। িশ াথ রা স
িকছু জেনও িনেত পারেব। িশ ক তার নাট েলা ব াখ া কের
এখােন রেখ দেবন। যিদও এ েলা শানার বা দখার জন অ
ব বহােরর খরেচর তু লনায় খুবই নগণ ।

এক ফসবুক প তির করেত হেব। িশ ক এখােন
েলা পড়েত পারেব, েয়াজেন কেমে
কের বাড়িত
তির করা ছাট ছাট অিডও বা িভিডও ফাইল েলাও
িকছু ডাটা খরচ করেত হেব তবুও সটা মুল ফসবুক

শষ কথাঃ
কেরানা ভাইরােসর এই ক ন সময় িনউ-নমাল বেল একটা নতু ন শ এখন চালু হেয়েছ, যখােন, সামািজক দূর , বাসা
থেক অিফস করা, াস চালােনা, ইত ািদ াভািবক কায ম িহেসব পিরগিণত হেব। অনলাইেনর াস সরকমই এক
নতু ন বা বতা। ভাইরাস-যু কালীন এই সমেয় এটা যােত সবেচেয় বিশ কাযকর হয়; শহর, ােমর সব িশ াথ যােত
সমান সুেযাগ পায় সজন আমােদর িনেজেদর উপেযাগী কের অনলাইন ােসর প িত বেছ িনেত হেব। সবার জন
অনলাইন াস সফল হাক।
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