
 

সংসদ টিভিতে ক্লাতসর নেুন রুটিন প্রকাশ 
 

 দদতশ কতরানা িাআরাস সংক্রমণ দেকাতে সব সু্কল-কতলজ, মাদরাসা ও আংভলশ ভমভিয়াম সু্কলসহ দদতশর সব ভশক্ষা প্রভেষ্ঠান ও দকাভ ং 

দসন্টার বন্ধ দঘাষণা করা হতয়তে। এ বস্থায় গে ২৯ মা চ  সকাল দেতক সংসদ টিভিতে 'অমার ঘতর অমার ক্লাস’ ভশতরানাতম  মাধ্যভমতকর ভশক্ষােীতদর ক্লাস 

সম্প্র ার শুরু হতয়তে। অজ বৃহষ্পভেবার (২ এভপ্রল) সংসদ টিভিতে ক্লাতসর ৫ এভপ্রল দেতক ৯ এভপ্রল পর্চন্ত নেুন রুটিন প্রকাশ কতরতে মাধ্যভমক ও উচ্চ 

ভশক্ষা ভধ্দপ্তর। 

 

 গে ২৯ মা চ  দেতক শুরু হতয় অজ ২ এভপ্রল পর্চন্ত সংসদ টিভি দে ষষ্ঠ দেতক নবম দেভণর ভশক্ষােীতদর ক্লাস সম্প্র ার করা হতয়তে। এরআ 

ধ্ারাবাভহকোয় ৫ দেতক ৯ এভপ্রল পর্চন্ত ক্লাতসর রুটিন প্রকাশ করল মাধ্যভমক উচ্চ ভশক্ষা ভধ্দপ্তর। সকাল নয়টা দেতক দবলা বাতরাটা পর্চন্ত ষষ্ঠ দেতক নবম 

এ  ারটি দেভণর দমাট অটটি ক্লাস সম্প্র ার করা হতব সংসদ টিভিতে। দুপুর দুআটা দেতক ভবতকল পাাঁ  টা পর্চন্ত এসব ক্লাস পুনঃপ্র ার করা হতব। 

 

 দদভনক ভশক্ষািটকতমর পােতকর জনয সংসদ টিভিতে ক্লাস প্র াতরর রুটিনটি েুতল ধ্রা হতলা। 

 

 কতরানার বতন্ধ ভশক্ষােীতদর ক্ষভে পুভষতয় ভনতে টিভিতে পােদান  াভলতয় র্াওয়ার ভনতদচ শ ভদতয়তেন প্রধ্ানমন্ত্রী দশখ হাভসনা। ভশক্ষা 

মন্ত্রণালতয়র েত্ত্বাবধ্ায়তন দস ভসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে মাধ্যভমক ও উচ্চভশক্ষা ভধ্দপ্তর। সহতর্াভগো করতে এটুঅআ, বযানতবআসসহ নযানযরা।প্রধ্ানমন্ত্রীর 

ভনতদচ তশ টিভিতে ভশক্ষােীতদর পােদাতনর ভসদ্ধান্ত দনয়া হতয়তে বতল জাভনতয়তেন ভশক্ষামন্ত্রী িা: দীপু মভন। দীঘচ  েুটিতে লাখ লাখ ভশক্ষােীতক পড়াতশানার 

মতধ্য রাখার সরকাভর এ উতদযাগতক স্বাগে জাভনতয়তেন ভিিাবক ও ভশক্ষােীরা। 

 

 ভশক্ষােীরা সংসদ টিভিতে এসব ক্লাস দদখতে পারতবন। এোড়া দদভনক ভশক্ষা িটকতমর ভরভজনাল দেসবুক দপজ এবং দদভনক ভশক্ষা 

িটকতমর ভেভশয়াল দেসবুক গ্রুতপ সরাসভর ক্লাস সম্প্র াতরর বযবস্থা করা হতয়তে। এটুঅআতয়র দেসবুক দপতজ ক্লাস সম্প্র ার করা হতব। 

 

 দটভলভিশতন মাধ্যভমক ভশক্ষােীতদর জনয পভর াভলে ভবষয়ভিভিক ক্লাস দদখতলআ কাজ দশষ নয়। টিভিতে প্র াভরে প্রভেটি ক্লাতসর পর দদয়া 

হতব বাভড়র কাজ। অর প্রভেটি ভবষতয়র অলাদা খাোয় দসআ বাভড়র কাজ দশষ করতে হতব। কতরানার োণ্ডব দশষ হতল র্খন সু্কল দখালা হতব েখন 

ভশক্ষকতদর দসআ বাভড়র কাতজর খাো দদখাতে হতব। বাভড়র কাতজর প্রাপ্ত নম্বর ধ্ারাবাভহক মূলযায়তনর ংশ ভহতসতব ভবতবভ ে হতব বতল জাভনতয়তে মাধ্যভমক 

ও উচ্চভশক্ষা ভধ্দপ্ততর। 

 

 র্েভদন ভশক্ষা প্রভেষ্ঠান বন্ধ োকতব েেভদনআ দটভলভিশতনর মাধ্যতম পােদান কার্চক্রম বযাহে রাখা হতব। দীঘচসময় ভশক্ষাপ্রভেষ্ঠান বন্ধ 

োকতল বাসায় বস্থান কতরআ োত্র-োত্রীরা র্াতে ক্ষভে ভকেুটা পুভষতয় ভনতে পাতর দস ভবষয়টি ভবতব নায় ভনতয়আ সংসদ দটভলভিশতন দরকিচ  করা ভশক্ষা 

কার্চক্রম সম্প্র াতরর উতদযাগ দনয়া হতয়তে। 






