
12 - জুলাi, 312৯ 

িডিজটাল ল o াসরুম 
 েমা াফা জবব্ার 

বাংলােদেশর রাজনীিতেত িবগত দশেকর সবেচেয় যুগা কারী ে াগানিট হেলা ‘িডিজটাল বাংলােদশ’। ei সমেয় সরকার িডিজটাল 
বাংলােদশ গেড় েতালার সেব র্া  েচ া কেরেছ। দশক পার হoয়ার পরo েসi ধারাবািহকতা a াহত রেয়েছ। eতিদেন স বত eিট 

 হেয়েছ েয, িডিজটাল বাংলােদশ বানােত সরকার িশ া o জীবনধারা গেড় েতালার পাশাপািশ aবকাঠােমা গড়েত হেব। 
সরকােরর েসi েচ াo শংসনীয়। আিম নানাভােব eসব িবষয় িনেয় কথা বিল। ei aবকাঠােমা eকিদেক সংযুি , সরকােরর 
িডিজটাল রূপা র, িডিজটাল িশ া o িডিজটাল জীবনধারা। a িদেক eর মােঝ খুবi গুরুতব্¡পূণ র্ িবষয় হেলা িশ ােক িডিজটাল 
করা।  

বাংলােদেশর মেতা eকিট aিত জনবহুল েদেশর জ  িডিজটাল o ানিভি ক রূপা েরর ধানতম েকৗশল হেত হেব eর 
মানবস দেক সবার আেগ িডিজটােল রূপা র করা। eেদেশর মানবস েদর চির  হে  জনসংখয্ার ায় aেধ র্কi িতিরেশর িনেচর 
বয়সী। ei জনসংখয্ারo িবরাট aংশ eখন ািত ািনক িশ া হণ কের েকরানী হoয়ার দ তা aজর্েন িনেয়ািজত। a রাo 
ািত ািনক-a ািত ািনক িশ া েশষ কের িশ ণ হেণ স ম। িশ ারতেদর দ  ানকম  বানােত হেল থেম চিলত িশ ার 

ধারােক বদলােত হেব। eজ  আমরা আমােদর িশ া িত ানগুেলােত কৃিষ িমক বা িশ  িমক গেড় েতালার ল য্িটেক ানকম  
ƣতির করার লে য্ পিরবত র্ন করেত পাির। আমােদর িনেজেদর েদেশ বা বাiেরর দুিনয়ােত কািয়ক িমক, কৃিষ িমক o িশ  িমক 
িহেসেব যােদর কােজ লাগােনা যােব তার বাiেরর পুেরা জনেগা ীেক িডিজটাল যুি  বহাের স ম ানকম েত রূপা র করেত 
হেব। ব ত, চিলত ধারার মশি  গেড় েতালার বাড়িত েকান েয়াজনীয়তা হয়ত আমােদর থাকেব না। কারণ, েয িতিরেশাধ র্ 
জনেগা ী রেয়েছ বা যারা iেতামে i চিলত ধারার ািত ািনক িশ া েপেয়েছ তােদর চিলত কাজ করার দ তা রেয়েছ eবং 
তারাi ei খােতর চািহদা িমিটেয় েফলেত পারেব। ফেল নতুন জ েক িডিজটাল িশ া ব ার সহায়তায় ানকম  বানােনার 
কাজটাi আমােদর করেত হেব। eর িহসাবিট eেকবােরi সহজ। িব মান িশ া িত ানগুেলােক aিবলেমব্ ানকম  সৃি র কারখানা 
িহেসেব গেড় তুলেত হেব। eিট ব ত eকিট রূপা র। চিলত দালানেকাঠা, েচয়ার-েটিবল, েবি  বহাল েরেখ eর িশ াদান প িত 
eবং িশ ার িবষয়ব  পিরবত র্ন করেত হেব। 

ei েকৗশলিটেক aবলমব্ন করার জ  আমােদর বড় চয্ােল  হেলা পুেরা িশ া ব ার a গ র্ত পিরবত র্ন করা। িবরাজমান িশ ােক 
eকিট িডিজটাল িশ া ব ায় রূপা র করার ম  িদেয়i েকবল ei ল য্ aজর্ন করা েযেত পাের। পাঠ ম, পাঠদান প িত, 
মূ ায়ন সকল িকছুেক িডিজটাল কেরi ei ল য্ aজর্ন করা স ব। eজ  জািতগতভােব কাজ আমরা শুরু কেরিছ। eকিট বড় 
uে াগ হেলা বা তামূলক ত  o েযাগােযাগ যুি  িশ া। 3122 েথেক 3126 সােলর মােঝi আমােদর েলর ষ -স ম-a ম-
নবম-দশম-eকাদশ-দব্াদশ ে িণেত ত  o েযাগােযাগ যুি  িবষয়িট সকেলর জ  বা তামূলক হেয়েছ। পিরক না আেছ eেক 
াথিমক েরo বা তামূলক করার। আমরা eরi মােঝ সরকািরভােব 34,611 িডিজটাল াসরুম ƣতির কেরিছ। 21 হাজােরর েবিশ 

িশ কেক িশ ণ িদেয়িছ। আমরা িশ ার জ  আলাদাভােব েনটoয়াক র্ ব া গেড় তুলিছ। াপন করিছ িডিজটাল িবশব্িব ালয়। 
ƣতির করা শুরু কেরিছ িডিজটাল কনেট স। আমার িনেজর হােতi রেয়েছ নাস র্াির, েকিজ, থম, িদব্তীয়, তৃতীয় o চতুথ র্ ে ণীর 
িডিজটাল িশ ার জ  সফটo ার। েদশজুেড় গেড় েতালা আন  মাি িমিডয়া o িডিজটাল ল ছাড়াo হাজার হাজার ল o লােখা 
িশ াথ  eসব i ারeয্াকিটভ মাি িমিডয়া সফটo ার িদেয় পড়ােশানা করেছ। ল ব া বা াসরুম ব াপনার জ o 
সফটo ােরর বহার াপকভােব েবেড়েছ। তেব u  মা িমক পয র্  িডিজটাল রূপা েরর েয য়াস রেয়েছ u  িশ া বা 
িবশব্িব ালয় ের েতমনটা দৃ মান নয়। থেমi বলা েযেত পাের, িশ ােক িডিজটাল প িতেত দান করেত াথিমক করণীয় িক 
হেত পাের। 

ক. থমত ত  o েযাগােযাগ যুি  িবষয়িট িশশু ে ণী েথেক বা তামূলকভােব পাঠয্ করেত হেব। াথিমক ের 61 নামব্ার হেলo 
মা িমক ের িবষয়িটর মান হেত হেব 211। u  মা িমক ের eর মান হেত হেব 311। ল-কেলজ-মা াসা, iংেরজী-বাংলা-
আরবী িনিব র্েশেষ সকেলর জ  eিট aব পাঠয্ হেব। াথিমক িব ালেয় ে া ািমং ভাষা িহেসেব য্াচ জুিনয়র o য্াচ eবং 



মা িমক ের পাiথন o u  মা িমক ের িস++ পাঠয্ করা েযেত পাের। eকi সােথ াথিমক র েথেকi েরােবািট , কৃি ম 
বুি ম া, িবগডাটা, ক েচiন, আioিট iতয্ািদ িবষেয় ধারণা িদেত হেব। মা িমক বা u  মা িমক ের ধীের ধীের গুরুতব্ বাড়ােত 
হেব। 

খ. িদব্তীয়ত িতিট িশ া িত ােন িত 31 জন ছাে র জ  eকিট কের কি uটার িহেসেব কি uটার াব গেড় তুলেত হেব। 
ei কি uটারগুেলা িশ াথ েদর হােত-কলেম িডিজটাল য  বহার করেত েশখােব। eকi সে  িশ াথ রা যােত সহেজ িনেজরা 
eমন যে র সব্তব্ািধকারী হেত পাের রা েক েসi ব া করেত হেব। পাশাপািশ িশ ায় i ারেনট বহারেক িশ াথ -িশ ক-িশ া 
িত ােনর আয়ে র মােঝ আনেত হেব। েয়াজেন িশ াথ  o িশ া িত ানসমূহেক িবনা মূে  i ারেনট বহার করেত িদেত 

হেব। িশ াথ েদর i ারেনট েদয়া রাে র িবিনেয়াগ িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের। 

গ. তৃতীয়ত িতিট াসরুমেক িডিজটাল াসরুম বানােত হেব। চিলত চক, ডা ার, খাতা, কলম, বiেক কি uটার, টয্াবেলট 
িপিস, াট র্ েফান, বড় পদ র্ার মিনটর/িটিভ বা েজ র িদেয় লািভিষ  করেত হেব। আিম িনেজ খুব সব্  খরেচ িডিজটাল াসরুম 
গেড় েতালার প িত িনেচ বণ র্না করব। 

ঘ. চতুথ র্ত সকল পাঠয্ িবষয়েক িডিজটাল যুেগর ানকম  িহেসেব গেড় েতালার জ  uপেযাগী পাঠ ম o িবষয় িনধ র্ারণ কের 
েসiসব কনেট েক িডিজটাল কনেটে  পিরণত করেত হেব। পরী া প িত বা মূ ায়নেকo িডিজটাল করেত হেব। aব i 
িব মান পাঠ ম হুবহু aনুসরণ করা যােব না eবং িডিজটাল াসরুেম কাগেজর বi িদেয় িশ াদান করা যােব না। কনেট  যিদ 
িডিজটাল না হয় তেব িডিজটাল াসরুম aচল হেয় যােব। eসব কনেট েক মাি িমিডয়া o i ারeয্াকিটভ হেত হেব। 

ঙ. প মত সকল িশ কেক িডিজটাল প িতেত পাঠদােনর িশ ণ িদেত হেব। সকল আেয়াজন িবফেল যােব যিদ িশ কগণ 
িডিজটাল কনেট , িডিজটাল াসরুম বহার করেত না পােরন বা িডিজটাল প িতেত মূ ায়ন করেত না জােনন। তারা িনেজরা 
যােত কনেট  ƣতির করেত পােরন তারo িশ ণ তােদর িদেত হেব।  

ei পাঁচিট ধারার িব ািরত কাজগুেলােত আরo eমন িকছু থাকেব যা আমরা eখােন uে খ কিরিন। েসiসব কাজসহ িডিজটাল িশ া 
ব ার সকল কাজ 3134 সােলর মােঝ স  করেত হেব।  

uপেরা  াবনািট স েক র্ আিম aতয্  ভােব বলেত চাi েয, িডিজটাল বাংলােদশ গেড় েতালা েকবল সরকােরর কাজ নয়। 
িবেশষ কের বাংলােদেশর িশ া ব ার বহুলাংশ েবসরকারী খাত িদেয় পিরচািলত। আমরা eিট তয্াশা করেত পাির না সরকার 
সকল ল িডিজটাল করেব বা সরকােরর কাছ েথেক কি uটার পাoয়ার পর কি uটার াব o িডিজটাল াসরুম ƣতির হেব। 
আিম মেন কির আমােদর সকেলরi দািয়তব্ হে  িশ ার িডিজটাল রূপা ের যু  হoয়া। িনেজেদর aবদান যিদ িনেজরা না রািখ তেব 
িনেজর িবেবেকর কােছ িক আমরা  থাকেত পারব? 

eিট সুেখর িবষয় েয, িশ ার িডিজটাল রূপা র বা যুি র বহােরর িবষেয় আমােদর সেচতনতা aেনক েবেড়েছ। eরi মােঝ 
েদশজুেড় aেনক িডিজটাল ল হেয়েছ। িডিজটাল ল িনেয় আেলাচনাo েজারদার হেয়েছ। আিম রণ করেত পাির, 24 সােল 
িবিটিভর eকিট aনু ােনর কথা। েসi বছেরর 38 aে াবর রােত চািরত িডিজটাল বাংলােদশ aনু ােন িডিজটাল কনেট  িনম র্াতা 
েজসিমন জুi eবং িশ ািবদ েলখক ড. জাফর iকবােলর সে  আিম আেলাচনা কেরিছলাম eবং আমরা িশ ার িডিজটাল রূপা ের 
গুরুতব্ েদয়ার aনুেরাধ কেরিছলাম। পরবত  সমেয় েসিট আরo াপকভােব আেলাচনা হে । 

uে খ করা েয়াজন েয, আিম িনেজ বাংলােদেশর িশ া ব ােক িডিজটাল করার জ  aেনক আেগ েথেকi কাজ করিছ। 2৯৯৯ 
সােলর 35 িডেসমব্র আিম ঢাকার গাজীপুের থম আন  মাি িমিডয়া ল চালু কির। 3111 সাল েথেক েসi লিট চালু হয়। 
3114 সাল নাগাদ নতুন নতুন ল জ  েনয়। িক  েলর জ  িডিজটাল কনেট  না পাoয়ায় লগুেলা পুেরাপুির িডিজটাল হেত 
পােরিন। eবার েযেহতু িডিজটাল কনেট  হােতর কােছi রেয়েছ েসেহতু আিম আহব্ান জানাব আসুন আমরা েদশজুেড় িডিজটাল ল 
গেড় তুিল।  

েকমন কের িডিজটাল ল করেবন : িডিজটাল বা মাি িমিডয়া ল সাধারণ লi হেব। ল গেড় েতালার সকল aবকাঠােমা 
িনেজেকi করেত হেব। eেত িবিনেয়াগ হেব uে া ার। স ত কারেণi eর সব্তব্o থাকেব uে া ার। uে া া িনেজi eিট 
পিরচালনা করেবন। লাভ-েলাকসান বা আয়- য় সবi uে া ার। েকবল িবজয় িডিজটাল ল বা আন  মাি িমিডয়া ল নােম 



ল করেত হেল া াiিস চুি  করেত হেব। কারণ, ei নামিট ে ডমাক র্ িনবি ত। চিলত েলর মেতা কেরi ল গেড় েতালার 
কথা ভাবেত হেব। a িদেক িব মান সরকারী-েবসরকারী লেকo িডিজটাল ল বা মাি িমিডয়া েল রূপা র করা যােব।  

সকল ে ে i কেয়কিট নতুন িবষয় মেন রাখেত হেব। 

ক. িশশু ে ণী েথেক কি uটার িশ া বা তামূলক করেত হেব।  

খ. াসরুমগুেলা পয র্ায় েম িডিজটাল াসরুেম রূপা র করেত হেব। িডিজটাল কনেট  বহার করেত হেব। েলর হািজরা েথেক 
ব াপনা eবং াসরুেম িশ া িডিজটাল করেত হেব। িডিজটাল কনেট  বা িবজয় eর িডিজটাল িশ ামূলক সফটo ার িদেয় 

পড়ােত হেব। 

uে া া 3131 সােলর জানুয়ািরেত ল শুরু করেত পােরন। eখনi uে াগ িনেয় ল ƣতির কের েফলা যায়। জায়গা, 
aবকাঠােমার সে  িশ ক িশ ণ েদয়া যায়। িব মান লেক রূপা র করা েতা আরo সহজ। েকবল িডিজটাল রূপা রটাi 
েসখােন জরুরী। 

ে -নাস র্াির-েকিজ, থম, িদব্তীয়, তৃতীয় o চতুথ র্ ে ণীর িডিজটাল কনেট  ƣতির আেছ বেল ei াসগুেলা িদেয়i শুরু করা যায়। 
31 সােল 6ম ে ণীo চালু করা যােব। চিলত েলর পাঠ েম িশশু ে ণী েথেক িডিজটাল যুি  িশ া বা তামূলক করেত হেব। 
eেদর জ  বাজাের আমার েলখা বio রেয়েছ। aব  েসিট সামেনর বছেরর জ  আপেডট করেত হেব। eর সে  িডিজটাল 
াসরুম গেড় তুলেত হেব। eখন েকবল eকিট াট র্ িটিভ যােত eয্া েয়ড aপােরিটং িসে ম চেল েসটা িদেয় িডিজটাল াসরুম 

চালু করা েযেত পাের। আমরা পরী া কের েদেখিছ েয, মা  হাজার চি েশক টাকায় eকিট ােস িডিজটল িশ া েদয়ার জ  61 
iি  াট র্ িটিভ সং হ করা েযেত পাের। গত 3 েম আিম eমন eকিট িটিভেত আমােদর সফটo ার চািলেয় েদেখিছ েয, eিট eকিট 
চমৎকার সমাধান। আমরা eর আরo u ত সং রণ পরী া করার েচ া করিছ, যােত ে া ািমংo েশখােনা েযেত পাের। আমােদর 
মেতা u য়নশীল েদেশর িশ ােক িডিজটাল করার জ  ei ধরেনর সমাধান াপকভােব সহায়ক হেত পাের। eর বাiের িডিজটাল 
াসরুম ƣতিরর জ  a  uপায়o হণ করা যায়। eকিট াপটপ কি uটার o eকিট 61 iি  পদ র্ার মিনটেরর সে  ীকার 

েযাগ করেলi িডিজটাল প িতেত িশ াদান শুরু করা স ব। আিম eখন আর েজ র বহার করার পে  নi। েযসব সফটo ার 
ƣতির হেয়েছ েসগুেলা চালােনার দ তা aজর্ন করাo সহজ। েয েকান কি uটার জানা মানুষ 3/4 ঘ ায় পুেরা সফটo ারিট 
চালােত পারেব। থম েথেক 6ম ে ণীর জ  সরকারী বi eবং তার আেগর াসগুেলার জ  িবজয় িডিজটােলর বi পাঠয্ হেত 
পাের। eর সে  িশ া িত ােন থাকেত হেব i ারেনট। েযখােন 5িজ রেয়েছ েসখােন 5িজ eবং েযখােন তা েনi েসখােন যা 
পাoয়া যায় তা িদেয়i i ারেনেটর বহার শুরু করেত হেব।  

ঢাকা, 41 জুন 312৯ ॥  

েলখক : ত যুি িবদ, কলািম , েদেশর থম িডিজটাল িনuজ সািভ র্স আবাস-eর েচয়ার ান-সাংবািদক, িবজয় কীেবাড র্ o 
সফটo ার-eর জনক 
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