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িডিজটাল মানবস দ গেড় তালার কৗশল 

মা াফা জ ার 

আমরা এর আেগ আেলাচনা কেরিছ য কমন কের িডিজটাল িব েবর ণ অংশ মানবস দ উ য়ন করার পেথ এিগেয় যেত 
পাির। িবষয়  িনেয় িব  অথৈনিতক ফারাম ২০১৫ সােল যা মেন কেরিছল তার সংি  প  এমনÑ ২০২০ সাল নাগাদ বতমােন 
বই ণ মেন হয় এমন পশার শতকরা ৩৫  বদেল যােব। আমরা ২০১৯ সােল পৗঁেছ গিছ। ফেল ২০১৫ সােল যা ভাবা 

িগেয়িছল তা এখন আমােদর ার াে । ২০২০ সােলর মােঝই চ থ িশ  িব ব রােবা , য়ংি য় গািড় চালনা, ি ম ি ম া 
ও মিশন লািনংসহ উ ত পদাথ, বােয়ােটকেনালিজ ও জনিম  এর েগ পৗঁেছ যাব।  

These developments will transform the way we live, and the way we work. Some jobs will 
disappear, others will grow and jobs that don’t even exist today will become commonplace. 
What is certain is that the future workforce will need to align its skillet to keep pace. A new 
Forum report, The Future of Jobs, looks at the employment, skills and workforce strategy for the 
future. 

The report asked chief human resources and strategy officers from leading global employers 
what the current shifts mean, specifically for employment, skills and recruitment across 
industries and geographies. (https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-
to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/) এ িবষেয় ই ারেনট জগেত অসং  ত াবলী, িনব , িভিডও ইত ািদ 
রেয়েছ। কান এক  তে  এমন স াবনার কথা বলা হয় না য আমােদর চিলত দ তা েলার এক দশকও আ  আেছ। এমিনেতই 
িশ  েগর থম ি িড়র দ তা িদেত িগেয় আমরা েরা জািতেক সামেন না িনেয় পছেনর িদেক ধািবত কের চেলিছ। আিম ায়ই 
বিল, চিলত িশ া ব া বে াপসাগের না ফলা হেল এবং িডিজটাল েগর িশ া চলন করেত না পারেল আমরা উ য়েনর 
যা ােতা িবর হেবই অি ই িকেয় রাখা যােব না। এর মােন হে , িব মান িশ া ব ার পা র। আিম ছয়  ধারায় এ 
পা েরর মা া কথাটা বলেত চাই। পােশর িচ টা দেখ বাঝা যােব পশার পা রটা কমন হেব। 

ক) িডিজটাল বাংলােদেশর মানবস দ তির করার থম পদে প  হেলা া ািমংসহ িডিজটাল ি  িবষয়  িশ ে ণী থেক 
বা তা লকভােব পা  করা। রােবা ও াথিমক ের পা  করা যায়। াথিমক ের িডিজটাল ি  িশ া িবষেয় ৫০ না ার 
হেলও মা িমক ের ১০০ ও উ  মা িমক ের িবষয় র মান হেত হেব ২০০। ল-কেলজ-মা াসা, ইংেরিজ-বাংলা-আরিব 
মা ম িনিবেশেষ সবার জ  এ  অব পা  হেত হেব। িপএসিস, জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরী ায় (যিদ এসব বহাল 
থােক) িবষয় েক অপশনাল নয়, বা তা লক করেত হেব। এজ  সেবা  অ ািধকার িদেয় েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। এ 
খােতর অব া  না ক। বতমােন ল ও কেলজ ের ত ি  িবষয়  বা তা লক হেলও ল ও কেলজ ের শতকরা ৪০ ভাগ 
িশ া িত ােন িশ ক নই। এমনিক যারা িশ কতা করেছন তারা এমিপও  নন। অিত স িত সরকার এেদর িদেক নজর 
িদেয়েছ। তেব স ও তমন ণভােব করা হয়িন যা হওয়া উিচত। আশা করা যায় য সরকােরর ন ন মি সভা এ েক সেবা  

 িদেয় িবেবচনা করেব। এ িবষয়  পড়ােনার মেতা দ  িশ েকরও াপক অভাব রেয়েছ। এ িশ ার জ  উপ  পাঠ ম ও 
েয়াজনীয় ও উ তমােনর পা বই থাকেত হেব। এ খােত িশ ক িশ ণ এক  ণ িমকা পালন করেব। ২০১৮ সাল নাগাদ 

মা িমক ও উ  মা িমেক িবষয়  পা  হেলও াথিমেক পা  করার িবষেয় কান উে াগও নয়া হয়িন। ২০২১ সােলর আেগই 
াথিমক ের িডিজটাল ি  িশ া, রােবা  ও া ািমং শখা বা তা লক করেত হেব। এমনিক াথিমক র থেকই 
ি ম ি ম া, রােবা  ইত ািদরও িতযািগতাও করেত হেব। ভা  য এর পাঠ ম, পা ক, িশ ক িশ ণ, কি উটার 
াব কানটাই করার উে াগ এখনও নই। খ) ি তীয়ত িত  িশ া িত ােন িত ২০ ছাে র জ  এক  কের 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-


কি উটার/ াপটপ িদেয় আ পািতক িহসােব কি উটার াব গেড় লেত হেব। এ কি উটার েলা িশ াথ েদর হােত-কলেম 
িডিজটাল য  বহার করেত শখােব। একই সে  িশ াথ রা যােত সহেজ িনেজরা এমন যে র ািধকারী হেত পাের রা েক সই 

ব া করেত হেব। পাশাপািশ িশ ায় ই ারেনট বহারেক িশ াথ -িশ ক-িশ া িত ােনর আয়ে র মােঝ আনেত হেব। 
েয়াজেন িশ াথ  ও িশ া িত ান েলােক িবনা ে  ই ারেনট বহার করেত িদেত হেব। দশ েড় িবনা ে র ওয়াইফাই 
জান গেড় লেল িশ ায় ই ারেনেটর বহারেক স সািরত করেব। ই ারেনটেক িশ ার স সারেণর বাহক িহেসেব বহার 

করেত হেব। ই ারেনেটর গিত বাড়ােত হেব এবং ই ারেনেটেক সা য়ী করেত হেব। িশ ার িডিজটাল উপা েক ই ারেনেট 
পাওয়ার ব া করেত হেব। এসব কােজর ায় েরাটাই এখনও কান এেজ ােতই আেসিন। সরকার মা  ৫৪৭  িত ােন 
ওয়াইফাই জান াপেনর উে াগ িনেয়েছ। ’১৯ সাল শেষ হয়েতা ইউিনয়ন ের কােনক িভ  পৗঁছােব। গ) তীয়ত িত  

াস মেক িডিজটাল াস ম বানােত হেব। চিলত চক, ডা ার, খাতা, কলম, বইেক কি উটার, াবেলট িপিস, াট ফান, বড় 
পদার মিনটর/ িভ বা েজ র িদেয় লািভিষ  করেত হেব। চিলত েলর অবকাঠােমােক িডিজটাল াস েমর উপ  কের 
তির করেত হেব। াস ম ব াপনা সফটওয় ার িদেয় করেত হেব। াস ম ায়ন ব ােকও িডিজটাল করেত হেব। এজ  

িশ ক িশ ণ অত াব ক। ঘ) চ থত সব পা  িবষয়েক িডিজটাল েগর ানকম  িহেসেব গেড় তালার জ  উপেযাগী পাঠ ম 
ও িবষয় িনধারণ কের সইসব কনেট সেক িডিজটাল কনেটে  পিরণত করেত হেব। পরী া প িত বা ায়নেকও িডিজটাল 
করেত হেব। অব ই িব মান পাঠ ম ব  অ সরণ করা যােব না এবং িডিজটাল াস েম  কাগেজর বই িদেয় িশ া দান করা 
যােব না। কনেট  যিদ িডিজটাল না হয় তেব িডিজটাল াস ম অচল হেয় যােব। এইসব কনেট েক মাি িমিডয়া ও 
ই ারঅ াক ভ হেত হেব। তেব ণ িবষয় হে , িডিজটাল েগর বা ানিভি ক সমােজর উপেযাগী িবষয়ব  িশ া দয়া। 
আমােদর চিলত িশ া ব ায় কাযত এমন সব িবষেয় পাঠদান করা হয় যা িষ বা িশ েগর উপেযাগী। িডিজটাল েগর 
িবষয় েলা আমােদর দেশ পড়ােনাই হয় না। সইসব িবষয় বাছাই কের তার জ  পাঠ ম তির করেত হেব। ঙ) প মত, সব 
িশ কেক িডিজটাল প িতেত পাঠদােনর িশ ণ িদেত হেব। সব আেয়াজন িবফেল যােব যিদ িশ করা িডিজটাল কনেট , 
িডিজটাল াস ম বহার করেত না পােরন বা িডিজটাল প িতেত ায়ন করেত না জােনন। তারা িনেজরা যােত কনেট  তির 
করেত পােরন তারও িশ ণ তােদরেক িদেত হেব। িক  িশ করা কান অব ােতই পশাদাির কনেট  তির করেত পারেবন না। 
ফেল পশাদাির কনেট স তিরর এক  চলমান ি য়া অ াহত রাখেত হেব। ািবত িডিজটাল িব িব ালয়েক িডিজটাল 
িশ ার গেবষণা ও েয়ােগ ন  দয়ার উপেযাগী কের িত া করেত হেব। মা েয় সব িব িব ালয়েক িডিজটাল িব িব ালেয় 
পা র করেত হেব। চ) ষ ত, িতিরেশর িনেচর সব মা ষেক ত ি েত দ  জনেগা ী িহেসেব গেড় লেত হেব। ত ি েত 

িব েড় য কােজর বাজার আেছ সই বাজার অ পােত িশ ণ দােনর ব া করেত হেব। সরকােরর যসব মানবস দ িবষয়ক 
ক  রেয়েছ তােক কাযকর ও সমেয়াপেযাগী করেত হেব। দেশর কািরগির িশ া িত ানসহ সব িশ া িত ােন ত ি  
িশ েণর ব া করা যেত পাের। এজ  সরকার ািপত ইউিনয়ন িডিজটাল ক েলাও বহƒত হেত পাের। আিম িবেশষ কের 

িব াংেকর এলআইিস  ক , বিসেসর িশ ণ ক সহ, আউটেসািসং িশ ণ কম িচ ও অ া  মানবস দ গেড় তালার 
ক েলােক স কভােব পিরচালনা করার জ  অ েরাধ করিছ। এখনও ক েলার বা বায়েনর ধারা বা ব খী ও স ক নয়।  

িডিজটাল িশ া ব া গেড় তালা  হেব সরকােরর জ  ক নতম চ ােল । এখনও যখােন িশ ার হারই ৭০-এর কােছ এবং 
যখােন আমরা  িশ েগর িশ ায় আিছ তােত এ  হে  এক  মহায । তেব িশ ার পা র ছাড়া িডিজটাল বাংলােদেশর কথা 

ভাবাই যায় না। আমরা িডিজটাল বাংলােদশ ও ানিভি ক সমাজ গেড় তালার কৗশল িহেসেব িশ ার িডিজটাল পা র ও 
িডিজটাল দ তাস  মানবস দ উ য়ন িনেয় এর আেগ আেলাচনা কেরিছ। আমরা বেলিছ য কাজ  দা ণভােব চ ােলি ং। 
এক  ঔপিনেবিশক িশ া ব ােক িডিজটাল দ তা দান করা িহমালয় িড ােনার চাইেতও বড় কাজ। আমার িনেজর মেত 
িশ ার িডিজটাল পা র তথা িডিজটাল দ তাস  মানবস দ গেড় তালার চাইেতও কম চ ােলি ং নয় িডিজটাল সরকার 

িত া করা। আমরা সই কৗশলটা এক  িব ািরত আেলাচনা করেত চাই। 

[ লখক: ত ি িবদ, কলািম , দেশর থম িডিজটাল িনউজ সািভস আবাস-এর চয়ার ান, সাংবািদক, িবজয় িকেবাড ও 
সফটওয় ােরর জনক] 

 


