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                                                                                           মেস্কাত কাোল মোলযা 

                                                  গঙ্গাধরপুর েহাবিদ্যােবির, বিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ 

 

তথ্য কথ্ার ইংররজি অথ্থ হল ইনফররেশন আর প্রযুজি কথ্ার অথ্থ হল টেকরনালজি। তথ্য প্রযুজি বলরত তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই, 

সংরক্ষণ, প্রজিয়াকরণ, জবতরণ, আধুজনকীকরণ সম্পকথ যুি প্রযুজিরক বলা হয় তথ্য প্রযুজি। সাধারন অরথ্থ তথ্য বযবস্থার সরে সম্পকথ যুি 

প্রযুজিরক তথ্য প্রযুজি বলা হয়। 

তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি (ICT) বলরত সাধারণতঃ  তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জবরেষণ, প্রজিয়াকরণ, উৎপাদন ও জবস্তরণ তথ্া 

টযাগারযারগর কারি বযবহৃত জবজিন্ন ধররণর আধুজনক প্রযুজিগত উপকরণ টবাঝায়। তথ্য আদান-প্রদান ও টযাগারযারগর িনয প্রজতজনয়ত 

নতুন নতুন প্রযুজি আজবসৃ্কত হরে, তরব বতথ োরন বহুল বযবহৃত উপকরণগূরলার েরধয কজম্পউোর, ইন্টাররনে, োজিজেজিয় 

জসরেে, টোবাইল টফান, টরজিও, টেজলজিশন উরেখরযাগ্য। তথ্যপ্রযুজিরক বযাখযা কররত বলা হরয়রে, “তথ্যপ্রযুজিরক শুধুোত্র 

কজম্পউোররর েরধয সীজেত না টররখ টোবাইল টফান, টরজিও, টেজলজিশন, টনেওয়াজকথ ং জকংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 

প্রজিয়াকররণর বযপক অরথ্থ বযবহার করার প্ররয়ািনীয়তার উপর গুরুত্বাররাপ” কররত হরব। জশক্ষানীজতরত এইসকল তথ্যপ্রযুজির 

হািথ ওয়যার ও সফেওয়যার সম্পজকথ ত জ্ঞান ও দক্ষতা অিথ রনর উপর গুরুত্ব জদরয় তা জশক্ষািরে অন্তিূথ ি করার জনরদথ শনা ররয়রে। 

টয প্রযুজির োধযরে তথ্য দ্রুত আহরণ, প্ররয়ািন অনুযায়ী সংরক্ষণ, আধুজনকীকরণ, বযবস্থাপনা এবং জবতরণ করা  হয় তারক তথ্য 

প্রযুজি বরল। তথ্য প্রযুজিরক Information Technology বা It বলা  হয়। 

য োগোয োগ প্র ুক্তি (Communication Technology): 

কজম্পউোররর উপর জনিথ র কররই সারা জবরের টযাগারযাগ বাবস্থা গরে উরেরে। তথ্যরক অনয স্থারন এক বা একাজধক কজম্পউোর টথ্রক 

অনয জিিাইরস আদান-প্রদারনর িনয বযবহৃত প্রযুজিরক টযাগারযাগ প্রযুজি বরল। 

আোরা তথ্য প্রযুজি ও টযাগারযাগ প্রযুজির সংজ্ঞা হরত বলরত পাজর  ICT জক। অথ্থাৎ তথ্য প্রযুজির সারথ্ টযাগারযাগ প্রযুজি 

ওতরপ্রাতিারব িজেত বরল বতথ োরন তথ্য প্রযুজিরক তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি বা Information and  Communication 

Technology বলা হয়। তথ্য প্রযুজির েূরল ররয়রে আধুজনক টেজলরযাগারযাগ, কজম্পউোর টনেওয়াকথ  ও ইন্টাররনে বাবস্থা। 

১৯৮০ সারলর জদরক একারিজেক গরবষকরা প্রযুজিরত ICT শব্দটির বযবহার শুরু কররন। ১৯৯৭ সারল যুিরািয সরকাররক টদওয়া 

এক প্রজতরবদরন Stevenson ICT শব্দটি উরেখ কররন, যা পরবতী জতন বের পরর ২০০০ সারল যুিরারিযর নতুন িাতীয় 

পােযপুস্তরক ICT শব্দটি সংরযািন করা হয়। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তির উপোদোন 

তথ্য প্রযুজিরত বতথ োরন টয সব টেৌজলক উপাদান বযবহৃত হরে টসগুরলা হরলা- 

• কজম্পউোর এবং টনেওয়াকথ  বযবস্থা 

• ইন্টাররনে 

• কজম্পউটিং 

• সযারেলাইে 

• টেজলজিশন 

• আধুজনক টেজলরযাগারযাগ 

• অজিও জিজিও 

• োইরিাওরয়ি 

• টরজিও 

• টেরলক্স 

• ফযাক্স ইতযাজদ 

 



ক্তিক্ষোযক্ষযে তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তির প্রয োগ 

জশক্ষারক্ষরত্র তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজির (ICT) অন্তিূথ ি করার নানাজবধ প্রয়াস টদখা যায়। জবজিন্ন টদরশর সরকার তারদর নাগজরকরদররক 

তথ্যপ্রযুজিরত দক্ষ িনশজি জহরসরব গরে তুলরত জশক্ষািরে ICT অন্তিূথ ি করররে। আবার তথ্যপ্রযুজি বযবহার করর আকষথণীয় 

জিজিোল জশক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায় যার সাহারযয জশক্ষাথ্ীরা সহরি ও আনরের সারথ্ জশখরত পারর। জশক্ষারক্ষরত্র ICT -র বহুজবধ 

প্ররয়াগরক জতনটি টেনীরত িাগ করা টযরত পারর, টযেন- ১) ICT িানা ও আয়ত্ব করা; ২) ICT বযবহার করর টশখা; এবং 

৩) ICT জনিথ র জশক্ষা বযবস্থা গরে টতালা।  

১। তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তি জোনো ও আ ত্ব করো (Learning about ICT): UNESCO কতৃথ ক 

গঠিত International Commission on Education for Twenty-First Century-এর প্রজতরবদরন ICT-টক 

একজবংশ শতাব্দীর িনয একটি আবশযকীয় দক্ষতা জহরসরব স্বীকৃজত টদয়া হরয়রে। ফরল জশক্ষাথ্ীরদররক তথ্যপ্রযুজিরত দক্ষ িনশজি 

জহরসরব প্রস্তুত করার লক্ষয টথ্রক জবরের প্রায় সকল টদরশর জশক্ষািরে নতুন জবষয় জহরসরব ICT অন্তিূথ ি করা হয়। জশক্ষাথ্ীরদর 

তথ্যপ্রযুজির বহুেুজখ বযবহার, এর জবজিন্ন অংরশর পজরচয়, হািথ ওয়যার ও সফেওয়যাররর ধারণা ইতযাজদ পােয জবষরয় সংযুি করা হয়। 

আবার উচ্চ জশক্ষা স্তরর জ্ঞারনর পৃথ্ক টক্ষত্র জহরসরব কজম্পউোর জবজ্ঞান ও প্ররকৌশল অধযয়রনর সুরযাগ করা হরয়রে।  

২। তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তি ব্যব্হোর কযর যিখো (Learning with ICT): জশক্ষণ-জশখন (teaching-learning) 

কাযথিেরক আকষথণীয় ও কাযথকর করার এক অিূতপূবথ সুরযাগ সৃজি করররে ICT । ICT বযবহার করর আকষথণীয় জিজিোল জশক্ষা 

উপকরণ প্রস্তুত করা যায়, যা গতানুগজতক জশক্ষা উপকররণর টচরয় যরথ্ি কাযথকর। জশক্ষকগণ জিজিোল জশক্ষা উপকরণ বযবহার করর 

সফলিারব টেজণরত পােদান কররত পাররন। ওয়ার্ল্থ  ওয়াইি ওরয়ব (www) এবং ইন্টাররনরের বযবহার করর জশক্ষাথ্ীরা তারদর টেজণকক্ষ 

ও পােয পুস্তরকর সীোনা োজেরয় জবেবযপী জ্ঞারনর সন্ধান কররত পারর। আবার ICT-র সাহারযয জবরশষ চাজহদা সম্পন্ন জশক্ষাথ্ীরদর 

(টযেনঃ প্রজতবন্ধী ও অটিজিক) িনয জবজিন্ন Computer Assisted Learning (CAL) ও Computer Assisted 

Instruction (CAI) সফেওয়যার  প্রস্তুত করা যায়। ফরল জবেবযাপী সবার িনয জশক্ষা কাযথিে বাস্তবায়রন ICT গুরুত্বপূণথ অবদান 

টররখ চরলরে। 

৩। তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তি ক্তনর্ভ র ক্তিক্ষো ব্যব্স্থো গযে যতোলো (Learning through ICT): ICT -র কলযারণ 

জশক্ষাবযবস্থায় এক নতুন োত্রা টযাগ হরয়রে; এখন টযরকান োনুষ টযরকান সেয় টযরকান স্থান (anyone, anytime, anywhere) 

টথ্রক জশক্ষা লাি কররত পারর। বাংলারদরশ বরসও এখন একিন জশক্ষাথ্ী চাইরল আরেজরকার টকান জবেজবদযালরয়র টকাসথ কররত পারর। 

এো সম্ভব হরয়রে ICT-র বহুেূখী সুজবধারক কারি লাজগরয়। বাস্তরব একিন জশক্ষাথ্ী তার জশক্ষকরক েুরখােুখী না টদরখও বরং ইরেইল, 

চযাটিং, জিজিও কনফাররজসং-এর সাহারযয পাে গ্রহন কররত পাররন। অনলাইরন জশক্ষক তার জশক্ষাথ্ীর পরীক্ষা গ্রহণ ও েূলযায়ন করর 

সাটিথ জফরকে প্রদান কররত পারর। আর এই বযবস্থারক সহিিারব Virtual Learning Environment (VLE) বলা হয়। এই 

ধররণর জশক্ষা বযবস্থা জবেবযাপী িনজপ্রয় হরে এবং বতথ োরন জবজিন্ন টদরশ Virtual University, Virtual Library, Virtual 

Museum ইতযাজদ গরে উরেরে। বাংলারদরশর িাজতয় জশক্ষানীজত-২০১০-এ অনুরুপিারব বাংলারদশ উনু্মি জবেজবদযালয়রক (বাঊজব) 

পযথায়িরে তথ্যপ্রযুজি জনিথ র জবেজবদযালয় জহরসরব গরে টতালার সুপাজরশ করা হরয়রে। 

তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তি ক্তিক্ষোক্রযের উযেিযসেূহ হল: 

১। জশক্ষাথ্ীরদর তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজির অসীে সম্ভাবনা সম্পরকথ  অবগত করর জবরের জ্ঞান ও তথ্যিাণ্ডারর প্ররবরশর দরিা উমু্নি 

করর টদওয়া। 

২। তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজির প্রিারব িেবধথোন পজরবরতথ রনর প্রজত ইজতবােক দৃজিিজের জবকাশ সাধন করা। 

৩। তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজির বযবহার করর দদনজেন িীবরনর জবজিন্ন সেসযা সোধারন জশক্ষাথ্ীরদর সেথ্থ করা। 

৪। িাষাগত দক্ষতা বৃজি, টেধা ও সৃিনজশলতার জবকারশ তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি বযবহারর জশক্ষাথ্ীরদর সহায়তা করা। 

৫। তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি বযবহাররর সারথ্ সমৃ্পি স্বাস্থয ও জনরাপত্তা ঝুুঁ জক অনুধাবরন সক্ষে করা। 

৬। তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি বযবহাররর টক্ষরত্র দনজতক আচররণর অিযাস  গরে তুলরত সহায়তা করা। 

৭। টবকারত্ব জনরসন, দাজরদ্র্য বরোচন এবং িীবনযাত্রার োন উন্নয়রন তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি বযবহাররর িূজেকা সম্পরকথ  অবজহত করা। 



তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তির অব্দোন ব্ো সুক্তব্ধো 

• তথ্য প্রযুজি বযবহাররর ফরল টিো স্থানান্তররর গজত বৃজি পারে। 

• কারির গজত বৃজি পারে। 

• কে সেরয়  টবজশ তথ্য স্থানান্তর সম্ভব হরে, ফরল খরচ কে হরে। 

• সেয় ও কারির অপচয় কে হরে। 

• তথ্য প্রযুজির দ্রুত পজরবতথ রনর ফরল বযবহারকারী  এবং দ্র্বয উৎপাদরকর েরধয সেন্বয় ঘেরে। 

• তথ্য প্রযুজির উন্নজতর ফরল জশক্ষাথ্ীরা ঘরর বরস অনলাইরন ক্লারস অংশ গ্রহন কররত পাররে। 

• তথ্য প্রযুজির উন্নজতর ফরল ঘরর বরস অনলাইরন টকনাকাোর সুজবধা পারে। 

• োনুরষর শজির অপচয় কে হরে। 

• সহরি তথ্য সংগ্রহ ও জবতরণ কররত পারে। 

• োনুরষর দক্ষতা বৃজি পারে। 

 
ক্তিক্ষো  তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তি প্রয োযগর চ্যোযলঞ্জ 

ICT জশক্ষারক্ষরত্র টযেন নতুন সম্ভাবনা সৃজি করররে, টতেন নতুন চযারলঞ্জ-এর সমু্মখীন করর জদরয়রে। এই চযারলঞ্জসেূহ জনম্নরুপ। 

ক) ক্তিক্তজটোল ক্তির্োইি:  ICT িানা এবং ICT না িানা োনুরষর েরধয টয জবিািন, তারক Digital Divide বলা 

হয়। ICT সেজগ্রর েূলয এখনও সবথসাধাররণর সােরথ্থর েরধয না থ্াকায় টদরশর সকল োনুরষর পরক্ষ ICT সেগ্রী িয় করা সম্ভব হরে 

না, ফরল সবাই সোনিারব ICT বযবহার কররত পাররে না। যারা ICT িারন না তারদর তুলনায় ICT িানা োনুরষরা কেথরক্ষত্র, 

বযবসায়-বাজনিয, সরকাজর টসবা গ্রহণ ইতযাজদ সকল টক্ষরত্র অজধক সুজবধা টপরয় থ্ারক। এর ফরল এই দুই ধররণর োনুরষর আথ্থসাোজিক 

অবস্থার উন্নয়রন পাথ্থকয বা দবষেয সৃজি হয়। এই দবষেয দূর করার চযারলঞ্জ সরকাররক জনরত হয় এর িনয সরকার জবজিন্ন উরদযাগ জনরয় 

থ্ারক, টযেনঃ ICT সােগ্রীর উপর কর প্রতযাহার এবং িতুথ জক প্রদান, ICT িয়র িনয জবরষশ জশক্ষাঋরণর বযবস্থা করা, 

জবনােূলয ICT টসবা পাওয়ার িনয  ই-তথ্য টসবা টকন্দ্র প্রজতষ্ঠা করা ইতযাজদ। 

খ) অপ্রতুল ব্োযজট: ICT সেগ্রীর উচ্চেূরলযর তুলনায় জবদযালরয়র জশক্ষা বারিে অপযথাপ্ত হওয়ায় জবদযালয়গুরলা তারদর প্ররয়ািন 

আনুযায়ী তা িয় কররত পারর না। জবদযালয়গুরলারত একটি কজম্পউোরর একাজধক জশক্ষাথ্ীরক কাি কররত টদখা যায়। আবার নানা 

কাররণ ICT সােগ্রী নি হরয় টগরল তার টেরােত খরচও টবশী হওয়ায় অরনক সেয় টসগুরলা অরকরিা অবস্থায় পরর থ্ারক। 

জশক্ষারক্ষরত্র ICT –র সফল প্ররয়ারগর িনয প্ররয়ািন প্রযথাপ্ত জশক্ষাবারিে, জকন্তু আোরদর আথ্থসাোজিক অবস্থায় তা সম্ভব হরয় উরে 

না। 

গ) যজন্ডোর সেতো: জবজিন্ন প্রজতরবদরন টদখা যায় জবজ্ঞান ও প্রযুজি জশক্ষায়  টেরয়রা টেরলরদর তুলনায় কে আগ্রহী। টেরয়রদর এই 

অনগ্রসরতা ICT-র টক্ষরত্রও দৃশযোন। সুতরাং টেরয়রদররক ICT জশক্ষায় আগ্রহী করা ও ICT বযবহারর দক্ষ করা একটি চযরলঞ্জ 

জহরসরব প্রজতয়োন। 

ঘ) নকল প্রব্ণতো: অরনক সেয় জশক্ষাথ্ীরা ইন্টাররনে টথ্রক তথ্য সংগ্রহ করর সরাসজর কজপ-টপে করর তারদর এসাইনরেন্ট বা বাজের 

কাি প্রস্তুত করর এবং তরথ্যর উৎস উরেখ করর না। এো একধররণর নকল করা, যারক online Plagiarism বলা হয় এবং এো 

অননজতক কাি। ইন্টাররনে টথ্রক তথ্য সংগ্রহ করর বযবহার করারত আপজত্ত টনই, জকন্তু অবশযই তার েূল টলখরকর নাে উরেখ কররত 

হরব। জকন্তু অরনক সেয় জশক্ষাথ্ীরা েূল টলখরকর নাে উরেখ না করর অরনযর টলখা জনরির নারে চাজলরয় টদয়, যা একধররণর নকল 

প্রবণতা এবং অনুজচত কাি। 

ঙ) ক্তনরোপত্তো ও ব্যক্তিগত যগোপনী তো: ইন্টাররনরের প্রসাররর সারথ্ সারথ্ নতুন নতুন অপরাধ ও অননজতক কারির বযপকতা বােরে, 

টযেন: অরনযর টগাপন তথ্য চুজর করা (Hacking), অরনযর কজম্পউোরর অনাকাজিত টপ্রাগ্রাে প্ররবশ কজররয় ক্ষজত করা (Computer 

Virus), অনযরক িয়িীজত টদখারনা, পণথগ্রাজফ েজেরয় টদয়া ইতযাজদ। এই ধররণর কািগুজল অননজতক এবং জবজিন্ন টদরশ আইন করর 

এগুজলরক আপরাধ জহরসরব জবরবচনা করা হয়।  এগুজলরক সাধারণিারব Cyber Crime বলা হয়। এই ধররণর সাইবার িাইে 

(জবরশষতঃ Computer Virus) এর কাররণ জবদযালরয়র কজম্পউোরগুজল অরনক সেয় অরকরিা হরয় পরে। সাইবার িাইে টথ্রক 



জনরাপদ থ্াকার িনয বািারর জবজিন্ন ধররণর অনলাইন জসজকউজরটি ও এজন্টিাইরাস সফেওয়যার পাওয়া যায়, জকন্তু এগুজল বযয়বহুল জবধায় 

জবদযালরয়র স্বল্প বারিরের কাররণ অজধকাংশ টক্ষরত্র তা িয় করা সম্ভব হরয় উরে না। 

চ্) ক্তব্যিষ চ্োক্তহদো সম্পন্ন ক্তিক্ষোথ্ীযদর সুক্তব্ধো প্রদোন: স্বািাজবক জশশুরদর কথ্া োথ্ায় টররখ সাধারণতঃ জিজিোল কনরেন্ট বা জশক্ষা 

উপকরণ প্রস্তুত করা হয়। জকন্তু সোরির জবরশষ চাজহদাসম্পন্ন জশশুরদর (টযেনঃপ্রজতবন্ধী ও অটিজেক জশশু) জশক্ষার অজধকার জনজিত 

কররত ICT-র বযবহার বাোরত হরব। এিনয পযথাপ্ত আজথ্থক সহয়তা এবং যথ্াযথ্ গরবষণাকেথ সম্পাদন কররত হরব। 

ছ) ক্তিক্ষক প্রক্তিক্ষণ: জশক্ষায় ICT-র সফল প্ররয়ারগর েূল িূজেকা রাখরবন জশক্ষকগণ। জকন্তু ICT অরপক্ষাকৃত নতুন একটি প্রযুজি 

টসকাররণ জশক্ষায় ICT-টক সফলিারব বাস্তবায়রনর িনয জশক্ষকগণরক প্ররয়ািনীয় প্রজশক্ষণ জদরত হরব। ইরতােরধয সরকার এই উরদযাগ 

গ্রহণ করররে। জকন্তু একটি বে চযারলঞ্জ হল টয, ICT দ্রুত পজরবতথ ন হরে এবং জনতযনতুন ICT-দক্ষতার সারথ্ পজরচয় করর টদওয়ার 

িনয ঘনঘন প্রজশক্ষরণর আরয়ািন করা বযয়সারপক্ষ। জশক্ষকগণ টস্বোয় জনরিরদর দক্ষতার উন্নয়ন না ঘোরল সরকাররর একার পরক্ষ এই 

চযারলঞ্জ টোকারবলা করা কঠিন। 

উপসংহোর ও সুপোক্তরি 

বতথ োন জবে টপ্রক্ষাপরে জশক্ষারক্ষরত্র তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি অন্তিূথ ি করার জবকল্প টনই। জশক্ষার োধযরে শুধু ICT-দক্ষতা অিথ ন 

করা নয়, বরং ICT-র প্ররয়াগ ঘটিরয় জশক্ষাবযবস্থার গুণগত পজরবতথ ন করার সেয় এরসরে।  

১। তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজি জবষরয় েযানুয়াল দতজরপূবথক প্রজতটি জবদযালরয়  নূনযতে একিন জশক্ষকরক প্রজশক্ষণ প্রদান। 

২। প্রজতটি জবদযালরয় নূনযতে ৫ িন জশক্ষাথ্ীর িনয ১টি করর কজম্পউোর বযবহাররর সুরযাগ জনজিত করণ এবং প্ররয়ািনীয় আসবাবপত্র 

সরবরাহ। 

৩। স্বাস্থযঝুুঁ জকেুি তথ্য ও টযাগারযাগ প্রযুজির যন্ত্াংশ/যন্ত্পাজত সরকাজর পযথারয় সংগ্রহ করর জবদযালরয়র আইজসটি লযারব প্রদান। 

 ৪। ক্লাসগূরলা কজম্পউোর লযাব বা আইজসটি লযারব অনুষ্ঠারনর বযবস্থা। 

৫। প্রজত জবদযালরয় একিন প্রজশক্ষণপ্রাপ্ত লযাব সহকারী জনরয়ারগর বযবস্থা। 

৬। প্রজতটি জবদযালরয় ইন্টাররনরের সংরযাগ প্রদান। 

৭। আইজসটি সংজেি যন্ত্পাজত রক্ষণারবক্ষরণর বযবস্থা গ্রহণ। 

 


