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অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি: এক
লেখা: রাস্না মন্ডে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ ,ষষ্ঠ লেণমস্টার, 21)

লোশ্যাে ণিেটেণসিং, ল

াযাটরন্টাইন, ে িাউন, অণিমারী, মহামারী শব্দগুটোর মিই অনোইন ক্লাে এখন অণি েু পণরণিি শব্দ। এই

অেু স্থ পৃ ণিিীো যিণিন না েু স্থ হটয ণনটের ছটে ণিটর আেটছ, িিণিন পযযন্ত এই অনোইন ক্লাটে ণশক্ষািীটির াটছ ভরো, পণরণস্থণি
অনু যাযী এ মাত্র ণি ল্প হটয উটেটছ। অনস্বী াযয অনোইন ক্লাটে লিৌেটি ঘটর িটে পডাটশানা িেটছ। অিযণি দূরটের ারটি লয
ল ােযগুটো রা েম্ভি হণিে না লেগুটোও আে স্বপ্ন পূ রটির েন্য হািছাণন ণিটি।
টেে েীিটনর লশষ লিড িছর অনোইন ক্লাে রার েু টযাগ হয এিিং েমটযর োটি িার েু ণিিা-অেু ণিিা দুটোই িু ঝটি পাণর। অনোইন
ক্লাটের েন্য প্রিম লযই ণেণনেটি োটগ লেটি হে এ টি স্মােযটিান এিিং ণিউোর। ক্লাে রার েন্য স্মােযটিানই যটিষ্ট নয। ণশক্ষ টির
াটছ অযাোইনটমন্ট লিওযার েন্য িা ণপণিএি েমা রাখার েন্য ণিউোর ির ার হয। অনোইন ক্লাটের মাধ্যটম আমরা ণ ছু ো হটেও
ণেণখি পরীক্ষার ণেটেিাে লশষ রটি লপটরণছ এিিং ণশক্ষ রাও আপ্রাি লিষ্টা রটিন ণনযণমি ক্লাে লনওযার। ণ ন্তু দুুঃটখর ণিষয এোই
ল্যাি ক্লাে রটি পাণরণন এিিং লেই ারটিই লমটন ণনটিই হয ণ ছু ো হটেও আমরা পূিয ণশক্ষা োভ রটি পাণরণন।
ক্লাে রটি রটি মাটঝ মটধ্য অটন েমস্যা লিখা ণিি লযমন, ণিদুযৎ িা টিা না, ওযাই-িাই ঠি মটিা াে রটিা না। এমনণ
ইন্টারটনটের েমস্যার েন্য ণশক্ষ িা ছাত্রীরা েমযমটিা ক্লাটে েটযন হটি পারি না, াউট ণ ছু ণেজ্ঞাো রা হটে উত্তর পাওযা লযি
না। আিার এমনও হটযটছ ণশক্ষ যণি ল ান লহামওযা য ণিটিন িাহটে খু ি ম ছাত্রী পারটিা েময মটিা লেই ােটি আপটোি রটি,
িাণ রা পারটিা না এিিং পরিিী াটে ণশক্ষট র াটছ িা মূল্যাযন রার লক্ষটত্র এ টি িড েমস্যা হটিা।
অটন েময লিখা লগটছ, অটন ণশক্ষ ও এই নিুন লে টনােণে েিট য োটনন না। অনোইন ক্লাটের আটরা এ টি উপ াণরিা আটছ,
লযমন অেু স্থিার ারটি আমরা যািাটে উপণস্থি হটি পাণরনা ণ ন্তু অনোইন ক্লাটে েহটেই লেো টর লিো যায। এিিং এই লিড
িছটর টেে েীিটন িা ভাটোভাটিই আণম অনু ভি রটি লপটরণছ। িিয মাটন প্রটিয ছাত্র-ছাত্রীর াটছই অনোইন ক্লাে এ টি নিুন
অণভজ্ঞিা। িাই আমার াটছ এটি এ টি েু ের স্মৃণি হটয িা টি।
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অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি: দুই
লেখা: লেৌণম োহা (পু ণষ্টণিদ্যা ণিভাগ, িিুিয লেণমস্টার,21)
অনোইন ক্লাে শব্দটির োটি এখন ে টেই পণরণিি।
ছাত্রেীিটন এখটনা অনোইটনই েীমািদ্ধ।।
অণিমারীর ারটি যখন িন্ধ হটযটছ েিণ ছু িুণরটযটছ েি আশা।
ণিগটন্ত আটো লেটে িখন অনোইন ক্লােই ভরো।।
ণ ছু ো হটেও ণিটর পাই লেই ক্লাে রুটমর স্মৃণি।
ক্লাে হয লরাে ণনযম টর মানা হয ণ ছু নীণি।।
েি ক্লাটের েমযেীমা এ ঘণ্টাটিই িাাঁিা।
লনেওযা য প্রিটেম ছাডা এর লনই ল ান অেু ণিিা।।

দু হাোর কুণড োটের 14 ই মািয ণছে

টেটের ক্লােরুটম আমাটির লশষ ণিন। ভািটিও পাণরণন লয পটরর ণিন লিট আর টেটে আো

হটি না, এই ক্লাে রুটম িটে আর ক্লাে রা হটি না। ল ননা 14 ই মািয ণিট ে লিোয হোৎ টরই এ টি লনাটিশ লির হয লয টরানা
অণিমাণরর ারটি আগামী 15 ণিন ণশক্ষাপ্রণিষ্ঠান িন্ধ িা টি। িখন ণ ন্তু আমরা ে টে লিশ খু ণশ হটযণছোম লরাে ার েীিটনর লিৌডঝাাঁপ
লিট ণ ছু ো ণিরণি পািার আশায। ণ ন্তু প্র ৃ ণির লরাটষর মু টখ পডটে আমরা ে টেই অেহায। অণিমারী পণরণস্থণি ক্রমশ খারাপ লিট
খারাটপর ণিট এটগাটি িাট । ণশক্ষাপ্রণিষ্ঠান িন্ধ হটয লগে অণনণিয ষ্ট াটের েন্য। এমিািস্থায আমরা ণশক্ষািীরা ে টেই লযন মু ষটড
পটডণছোম। ে টেরই মন লমোে খারাপ। আিার টি ণনটেটির ক্লােরুমট লিখটি পাি িা ল উ োণন না।
এমিািস্থায এ িমৎ ারী ণেণনে এর আণিভয াি ঘটে যা হটো অনোইন ক্লাে। আিু ণন ণশক্ষাব্যিস্থায অনোইন ক্লাে এ টি েমাদৃি,
েনণপ্রয পদ্ধণি। পূ টিয ণিটিটশ অনোইন ক্লাে এর প্রিেন িা টেও আমাটির লিটশ িার লেভাটি ল াটনা অণিে ণছেনা। আমাটির ে ে
ণশক্ষ -ণশণক্ষ ার েণিণেি প্রটিষ্টায শুরু হটো অনোইন ক্লাে।
ক্লাে শুরুর প্রিম ণিন আমরা ে ে েহপাঠীরা ণছোম ভীষি খু ণশ, ণছোম উৎোণহি। ল ননা িহুণিন পর আিার স্যর, ম্যামটির োটি ক্লাে
রটি পারি, ণ ছু ো হটেও লেই ক্লােরুটম িটে ক্লাে রার গন্ধ আর আস্বাি পাণিোম। এই ভাটি লিখটি লিখটি লিড িছর ল টে
লগে। গি লিড িছর িটর আমরা এমন অনোইটনই ক্লাে টর িটেণছ। প্রিমণিট ক্লাটে ণ ছু েমস্যা হটেও আমাটির স্যার, ম্যামরা লেই
ভুেট েিংটশািন টর েঠি পটির েন্ধান ণিটযটছন। িাই এখন আর ল াটনা অেুণিিা হয না। এখন আমরা ে টেই অনোইন ক্লাটে
অভযি হটয লগণছ।
অনোইন ক্লাে পু টরাপু ণর অিোইন ক্লাে এর পণরপূ র না হটেও আমরা আমাটির ণপ্রয স্যর, ম্যমটির ারটি লেই ক্লাে রুটমর অভাি
িু ঝটি পাণরণন। উনাটির েণিণেি প্রটিষ্টা গি লিড িছটর অনোইন ক্লাটে আমাটির ণশক্ষাগ্রহটির লক্ষটত্র ল ান ত্রুটি হটি লিযণন। উনারা
আমাটির খনও অনু ভি রটি লিনণন লয এো অনোইন ক্লাে। এট িাটর আটগর মি অিযাৎ ক্লাটে িটে লযমন ক্লাে হটিা ঠি লেভাটিই
উনারা আমাটির ক্লাে লনন। িার েন্য আমরা ওনাটির াটছ ণির ৃ িজ্ঞ। এই লিড িছটর অনোইন ক্লাে ণ িা লেটনণছ। ণশক্ষা ব্যিস্থার
নিুন মাধ্যম েিট য িারিা োভ টরণছ। অনোইন ক্লাে েিট য এই ণিরস্মরিীয মু হূিয গুটো ণিরো াে আমার মটনর মণিট াোয স্মৃণির
পািায লেখা হটয িা টি।
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অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি: তিন
লেখা: অনন্যা পাে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)

ণিশ্বব্যাপী

টরািা মহামারীর গ্রাটে ণশক্ষািীরা লযটহিু েরােণর ণশক্ষট র াটছ ণশক্ষা গ্রহি রটি পারটছ না, িাই এটক্ষটত্র অনোইন

মাধ্যটম ণশক্ষা গ্রহি ণশক্ষািীটির ণনভয রিার ল ন্দ্র হটয উটেটছ। আমার েীিটন অনোইন মাধ্যটম ণশক্ষা গ্রহি পন্থার প্রটিশ টেে েীিটন
ণিিীয িটষয িিুিয লেণমস্টার িো ােীন টরানার ব্যাপ প্রট াটপ যখন এণপ্রে, দুহাোরকুণডটি টেে িন্ধ হটয যায িখনই এই পদ্ধণির
োটি আমার পণরিয ঘটে। শুরু হয গুগুে ক্লােরুম, গুটগাে ণমে এর মাধ্যটম ণশক্ষা গ্রহি। প্রিম ণি োয িু ঝটি এিিং ণিষযোট রপ্ত রটি
লিশ লিগ লপটি হটেও পরিিীটি িিা িিয মাটন ণিষযটি েীিটনর োটি ওিটপ্রািভাটি েণডটয উটেটছ। এ েন েু ওেণের স্টুটিন্ট
ণহটেটি প্রাণি যাে ণিষযটি আমাটির োিটেি এর েন্য ভীষিই গুরুেপূ িয ণ ন্তু এই ে িাউন পণরণস্থণিটি অনোইন মাধ্যটম িা
েিেভাটি টর ওো খু িই অেু ণিিােন । ণ ন্তু, এই পণরণস্থণিটি আমাটির ণিপােযটমটন্টর প্রণিটি ণশক্ষ লযভাটি আমাটির পাটশ
লিট টছন িা ভাষায প্র াশ রা অেম্ভি। রণিিাটরর ণিনটিট ও এই অনোইন ণশক্ষা ব্যিস্থায ভীষিভাটি ইউটিোইে রা হটযটছ।
অনোইন ক্লাে, লিইণে অযাোইনটমন্ট এই ে িাউন এর এ া ীে লঘািাটি োহায্য টরটছ। িাণডটি িা টেও আমাটির ক্লাে অনোইন
মাধ্যটম পু টরািটম িেটছ।
যণিও উটেখ না রটেই নয, েিাই লয ক্লাটে িু ঝটি লপটরণছ লিমনো নয। ইন্টারটনটের প্রিটেটম, াটন শটনর েন্য অটন েময ক্লাে
িো ােীন অেু ণিিার েিু খীন হটি হটযটছ ণ ন্তু এ ণিষটয েি েময পাটশ লপটযণছ আমার ণশক্ষ টির। যখনই ল াটনা অেু ণিিা ণনটয প্রশ্ন
টরণছ িখনই লপটযণছ িার েঠি েিাি। েণিযই আমার ণশক্ষ টির ল ান ণিরণি লনই, িা প্রণি মু হূটিয উপেণি টরণছ এিিং এই উপেণির
এই পদ্ধণিোট আপন টর ণনটি আমায প্রভূি োহায্য টরটছ।
িিুিয লেণমস্টার ণিটয শুরু টর এট এট পঞ্চম, ষষ্ঠ টর আমার গ্রােু টযশন মণিে হটো এই অনোইন মাধ্যটমই। িটি ণিটনর লশটষ,
এই অনোইন ণশক্ষা ব্যিস্থায আণম ভীষিই খু ণশ হযটিা এর ম ণশক্ষ টির োণিধ্য লপটযণছ িটেই িা েম্ভি হটযটছ। লযখাটন অন্য টেটের
ণেটেিাে লশষ হযণন লেখাটন আমাটির ণশক্ষ রা ণেটেিাে লশটষ প্রণিণিন এক্সাম ণনটয ণিষযগুটো ভােভাটি রপ্ত রটি োহায্য
টরটছন। আটরাও আনটের ারন, এই অনোইন ণশক্ষা পদ্ধণি রপ্ত টর শুিু গ্রােু টযশন মণিে নয, আণম হটি লপটরণছ ণিপােযটমন্ট
েপার 2018-21। ণ ন্তু ভীষিভাটি ণমে টরণছ িন্ধুটির, ওটির োটি আনে টর াোটনা ণিনগুটো, ক্লাটে িটে স্যারটির লিট
োমনাোমণন ণশক্ষা গ্রহি। েটিযাপণর টেে ল্যািটরেণর, এক্স ারশটন িন্ধু ও ণশক্ষ টির োটি লিডাটি যাওযা এিিং টেের োইটেরী
রুমোট ও। িটি মটনর মটধ্য ণশক্ষ টির িটে এই িাো েি েময ণছে লয,
“অনোইন ক্লাে: ণিটরািী নয িরিং পণরপূ র ...
িটো ে টে আগাই... াটে োগাই..,
এই ে িাউটনও ণ ছু টর লিখাই।।“
টেে িৃযপটক্ষর াটছ আণম ৃ িজ্ঞ আমাট পু নরায এই ণিনগুটোর িা মটন ণরটয লিওযার েন্য। টেে লিট না-িো হটে
হযটিা এই স্মৃণিগুটো াগটের পািায োাঁই লপি না।
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অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি:চার
লেখা: েু রভী লঘাষ (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,20)

অনোইন অিযাৎ শুিুমাত্র োইন িা েিংটযাগট

অন িা িােু লরটখ ল ান াে রা। অনোইন ক্লাে এর েন্য ির ার এ েু আটরা ণ ছু

ব্যিস্থা িিা িােিময িা ণেটস্টম। দূর লিট খু ি েহটে এই েু টযাগ লনওযা যায, োটি িৃ ণদ্ধ রা যায মগোটে িার।
আেট র ণিষয নাণ ‘অনোইন ক্লাে’। আমার এই লেখাটিও অনোইন মাধ্যটম প্র াণশি হটি। িাণরণিট শুিু েভযিার লছাাঁযা, আমরা
ক্রমশ প্রা ৃ ি ণিন্তাভািনা লিট েভয িিা ণিণেোে হণি। খু ি ম েমটয, দূরে ব্যিিাটন, লিাটখর ণনটমটষই ি িড িড াটের েমাণপ্ত
ঘেটছ। আর োটি আমারা হণি ঘরকুটনা, ণিোেপ্রিি, লযাগাটযাগহীন, লিাটখর েমস্যা গুটো ণিটি ণপটে গুাঁটিা।
‘েময আর লোযার ‘ লয অটপক্ষা টর না লেো ভাটোই িু ঝটি ণশটখণছ; োটি ‘িটনর পাণখ, খাাঁিার পাণখ’ র এ ই িশাও লয হটি পাটর
িা ল্পনািীি। আণম এখন স্নািট াত্তটরর ছাত্রী, ণ ন্তু ণ অেহায আণম। এখটনা ল ান েহপাঠীর োটি আোপও রটি পারোম না। আিার
ণশক্ষ টির োণিটধ্য লিট ও িণঞ্চি হোম। িাটির লিাটখ ল ানণিন লিখটি পাটিা ণ না লেইোই এ ণিশাে িড প্রশ্ন।
আমার ভাষায “ট ািায লগে হায লে মাটের িু টো, িারা লয আর ওটড না। ল ািায লগে লেই িাটযর আড্ডা, িারা লয আটছ ণহমঘটর।
ল ািায লগে লেই ঘন্টাঘর, িারা লয আর িাটে না। িেী হটয মনু যা পাণখ আর ণিন িা টি অটপক্ষায।“
টযটনর লযমন দুই ণি , েি ণ ছু রই নাণ দুইণি - ভাটো ও খারাপ। অনোইন ক্লাটের ভাটোর পাটশ আটছ অটন লিণশ খারাপ গুটো।
লছাট্ট ণশশুরা এখন আর োটননা লখোর মাে, আর লিটন না পাটশর িাণডর লছটেোট , আর মাটখ না িু টো ািা। ণিনটে ও লিটন শুিু ই
ঐ ‘অনোইন মু খিই’ এ।
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