৮ জুলাই ২০২০
অনলাইন াস পিরচালনা স

িকত িদকিনেদশনা

গত ৭ জুলাই ২০২০ তািরেখ মাননীয় উপাচায অধ াপক ড: ফারজানা ইসলােমর
সভাপিতে# অনুি$ত অনলাইেন িশ&া কায'ম পিরচালনা িবষয়ক সভায় এক+
অনলাইন ,াস ম ােনজেম- .টকিনক াল কিম+ গঠন করা হয়। উ3 কিম+ অদ
৮

জুলাই

২০২০

তািরেখ

ভাচু য়াল

সভার

মাধ েম

িন5িলিখত

6াথিমক

িদকিনেদশনাসমূহ সুপািরশ করেছ:
১. ইনি<+উট ও িবভাগসমূহ িবভাগীয় সভা কের চলমান তাি>ক .কাসসমূহ ১২
জুলাই ২০২০ হেত অনলাইেন ?@ করার ব াপাের ব বAা িনেব। এছাড়া .য সকল
িশ&াবষ/.সিম<ার এর ,াস .শষ হেয়েছ অথবা পরী&া চলেছ অথবা পরী&া .শষ
হেয়েছ তােদর পরবতD িশ&াবেষর/.সিম<ােরর ,াস ?@র 6ি'য়া িEতীয় ধােপ
Fহণ করা .যেত পাের।
২. ইনি<+উেটর পিরচালক ও িবভাগীয় সভাপিত মেহাদয়গণ িশ&াথDেদর নাম, .রাল
নHর, .মাবাইল নHর এবং ইেমইল এেJস সমিKত ডাটােবজ Lতির করেবন।
৩. 6িত+ ,ােসর ব ািN সেবাO এক ঘ-া হেব। িদেন িতন+র .বিশ ,াস না
থাকা এবং দুেটা ,াস এর মােঝ নূ নতম ৩০ িমিনেটর ব বধান থাকা বাRনীয়।
৪. জুম অথবা Tেগাল িমট অনলাইন ,াস পিরচালনায় ব বহার করা .যেত পাের
(এ ব াপাের িবVিবদ ালেয়র সকল িশ&েকর xxxx@junv.edu ইেমইল এেJস থাকা
বাRনীয়)। ১২ জুলাই ২০২০ তািরেখর পূেবই সকল িশ&কেক জুম এবং Tেগাল
িমট ব বহার এর সংি&N িনয়মাবলী ইেমইেলর মাধ েম জানােনা হেব।
৫. িবভাগীয় সভার মাধ েম নতু ন কের .সিম<ার/বষ .শেষর সময় িনধারণ
করেবন। উদাহরণ িহেসেব বলা .যেত পাের, .য .সিম<ার জুন মােস .শষ হবার
কথা িছল, তা .সেYHের .শষ হেব ধের ,াস পিরচালনা করা .যেত পাের।
৬. 6িত+ িবভােগ এক বা দুইজন িশ&েকর সমKেয় এক+ 'অনলাইন ,াস সােপাট
কিম+' গঠন করা .যেত পাের। যারা অনলাইন ,াস পিরচালনায় িবভাগীয়
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িশ&কেদর সব ধরেনর সহায়তা 6দান করেবন। 6েয়াজেন িবVিবদ ালয় কতৃ ক
গ\ত .টকিনক াল কিম+র সদস েদর সহায়তা িনেত পারেবন।
৭. ,ােস উপিAিত, +উেটািরয়াল/,াস .ট<, .মৗিখক পরী&া, চূ ড়া^ পরী&ার ব াপাের
6শাসিনকভােব িস_া^ .নওয়া হেব।
৮. দীঘেময়ািদ পিরক`নায় LMS (Learning Management System) ব বহার কের
িশ&া

িবষয়ক

কায'ম

পিরচালনা

,াস@ম/মডু ল/a াকেবাডবাঅন

করা

অত াবশ ক।

পরবতDেত

Tেগাল

.কান সফটওয় ােরর মাধ েম LMS কাযকর করা

.যেত পাের। এ পিরক`না+ সফল করার জন

ভিবষ েত সকল িশ&াথDেদর

xxxx@junv.edu ইেমইল এেJস .দয়ার উেদ াগ Fহণ করা 6েয়াজন।
৯. পরবতDেত LMS ব বহারিবিধ 6ণয়ন ও ভাচু য়াল ওয়াকশেপর মাধ েম সcািনত
িশ&কেদর LMS ব বহারিবিধ অবিহত করা হেব।
ধন বাদাে^,
অধ াপক ডঃ অিজত eমার মজুমদার, সভাপিত
অধ াপক ডঃ .মাঃ জািহদুর রহমান, সদস
অধ াপক ডঃ Lসয়দ হািফজুর রহমান, সদস
অধ াপক ডঃ এম .মসবাহউিfন সরকার, সদস
জনাব .মাহাcদ নাজমুল ইসলাম, সদস
জনাব .মা. আবু হাসান, সদস সিচব

অনলাইন াস ম ােনজেম

টকিনক াল কিম , জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়
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