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িডিজটাল দ তার সাতকাহন 

মা াফা জ ার 

চার. 

িডিজটাল দ তা ও তার রস হ : িবেশষ রা মেন কেরন য, িডিজটাল দ তার আট  িবষয় রেয়েছ। যমন ১) িডিজটাল পিরচয় ২) 
িডিজটাল অিধকার ৩) িডিজটাল া রতা ৪) িডিজটাল যাগােযাগ ৫) িডিজটাল ি ম া ৬) িডিজটাল িনরাপ া ৭) িডিজটাল িনরাপ া 
চ ােল  মাকািবলা এবং ৮) িডিজটাল ি  বহার। ব সংে েপ য আট  দ তা অজন করােক িশ েদর জ  অপিরহায বলা হেয়েছ 
তােক িব ত করা যায়। এর া াও িব ািরত হেত পাের। দ তার িবষয় েলা থেক এ   য এসব দ তা অজন করার সে  িডিজটাল 
য  বা িডিজটাল ি র িবশাল স ক রেয়েছ। চ থ িশ  িব েবর ি  িশে া ত ও মানবস দ অ ল এমন দশ েলােক উ িসত 
কেরেছ। তেব আমােদর মেতা দেশর জ  িডিজটাল ি  বা িডিজটাল য ই নয়- েয়াজন মানবস দও। এই িবষয়  মেন রাখেত হেব য, 
মা ষ ব গত িনয়ােত কাজ ক ক আর িডিজটাল িনয়ােতই কাজ ক ক তার েরাটাই হেত হেব মানিবক। মা ষ িডিজটাল িনয়ােত যে র 
মেতা আচরণ করেব না বা মা েষ মা েষ পার িরক স ক, সৗহা , ােবাধ, ভ তা, সৗজ েবাধ কানটাই বাদ িদেয় চলেবনা। িশ েদর 
িডিজটাল দ তা অজনেক িতন  ের ভাগ করা হেয়েছ। ১) িডিজটাল নাগিরক  ২) িডিজটাল জনশীলতা ৩) িডিজটাল উে া া।  
িডিজটাল নাগিরক  : আমরা হয়েতা ব সহেজই িডিজটাল নাগিরক  িক হেত পাের তা অ মান ও া া করেত পাির। যমিন কের এক  
দেশর নাগিরক  অজন করা যায় তমিন কের জ  থেক িডিজটাল িনয়ােত বাস করেল বা পের িডিজটাল জগেতর বািস া হেল িডিজটাল 

নাগিরক  অজন করা যেত পাের। আজকােলর িশ েদর হয়েতা সই নাগিরক  অজেনর কথা বলেতও হয় না। শহেরর িশ রা বা অব াপ  
ঘেরর িশ রা শশব থেকই িডিজটাল নাগিরক  পেয় যায়। িনেজর মাবাইল না থাকেলও মা-বাবা, ভাইেবান, আ ীয় জনেদর কাছ থেক 
মাবাইল িনেয় গম খলায় মেত ওঠা এখনকার িদেনর িনত  নিমি ক ঘটনা। অেনক বাসােতই িফ ড ই ারেনট ও ওয়াইফাই থােক তাই 

িডিজটাল িডভাইস হােত িনেয়ই িডিজটাল নাগিরক  পাওয়া স ব। বাংলােদেশর াম েলােত এখনও ই ারেনেটর তমন স সারণ না হওয়ায় 
আমােদর ােমর িশ েদর িবষেয় ব ঢ়তার সে  বলা যােবনা য তারা িডিজটাল নাগিরক। তেব সামেনর পাচ বছের িডিজটাল নাগিরক  
িনেয়  তালার েযাগই থাকেব না- ধানত বািড় বািড় ই ারেনেটর সােরর ফেল। িক  এই নাগিরক  অজন য স কভােব হে  স  
িনি তভােব বলা যােব না। আমরা যমন কের নগের এেস রা া পার হবার স ক উপায় জািন না বা িসগ াল চা ই করেত পাির না, তমিন 
কের িডিজটাল নাগিরক  অজেনও দ তা অজন করেত পারিছ না। যভােব িব টা বদলাে  বা িডিজটাল পা র ঘটেছ তার সে  তাল 
িমিলেয় িবেশষত রাজধানীর বাইের িশ েদর িডিজটাল নাগিরক  তির হে  না।  
িডিজটাল জনশীলতা : জনশীলতা শ র সে  আমরা পিরিচত হেলও িডিজটাল জনশীলতা িবষয়  িক স  অ ভব করা আমােদর জ  
যেথ  চ ােলে র িবষয় হেত পাের। ব সাধারণভােব জনশীলতার সং া  এ রকম: জনশীলতা হে  ন ন িক  একটা উ াবন করা যার 

মান রেয়েছ। এই ন ন ব /প /েসবা মান হেত পাের, মধা ¡ হেত পাের,  এক  ধারণা হেত পাের, উ াবন হেত পাের বা 
এমনিক সংগীত, ত , সািহত কম বা িচ কমও হেত পাের।  হে  এসব তা সাধারণ িবষয়। মা ষ জ ে  এসব দ তা িনেয়ই জ ায়। 
এর সে  িডিজটাল দ তার স ক িক? অ  অেথ বলা যেত পাের িডিজটাল প িতেত জনশীলতা কীভােব তির করা যেত পাের? আিম 
িশ েদর মেতা বাধগ  কের িবষয় েক সহেজ এভােব বলেত চাই য িডিজটাল িডভাইেসস বা িডিজটাল ি  বহার কের জনশীল কাজ 
করাটাই িডিজটাল জনশীলতা। এরই মােঝ আপিন িচি ত হেয় পেড় থাকেত পােরন য এক  িশ  কমন কের িডিজটাল য  বা ি  

বহার কের িডিজটাল জনশীলতা অজন করেত পাের। এর মােন িক কি উটার িদেয় টাইপ করেত পারা, ছিব আকেত পারা, িহসাব িনকাশ 
করেত পারা, েজে শন তির করেত পারা ইত ািদ। সরলভােব বলেল িডিজটাল য  বা ি  িদেয় ন ন যা িক ই তির করা হাক না কন 
স েক আমরা িডিজটাল জনশীলতা অব ই বলেত চাই। িব  অথৈনিতক ফারাম িবষয়  স েক বেলেছ য িতন  পযােয়র মােঝ 

িডিজটাল জনশীলতা সবেচেয় উেপি ত এক  িবষয়। আেমিরকার code.org বা আি কার ওেয়বেপজ:IamTheCode.org 
নােমর িত ান েলা িশ েদর া ািমং িবষয় েক  িদেয় দখেছ।  
িবষয়  আমরা আমােদর িশ েদর জ  া ািমং নামক শ টার সে  সীিমত পিরমােণ পিরচয় করােত স ম হেয়িছ মা । ব  বছর অ া  

ম িদেয় আমরা  ১৮ সােল িশ েদর া ািমং িতেযািগতার আেয়াজন করেত পারলাম। ১৯ সােলও সই িতেযািগতার আেয়াজন স  
হেয়েছ। িক  এ  এখনও ািত ািনক িশ ার অংশ হেত পােরিন। কেব তমন  হেব স  আিম জািন না। িক  মাউস ধরেত পারার সময় 
থেক বা আ ল িদেয় িডিজটাল যে র পদা শ করার সময় থেকই য া ািমং শখা উিচত স ই ব ত িদক িনেদশনা। িডিজটাল 

উে া া িবষয়  নজর এিড়েয় যাে  তমন নয়। উ িশ া ের এ  এখন বশ আেলািচত িবষয়। িবে র অেনক ািতমান িব িব ালয় 
টকএ ারে নরিশপ বা িডিজটাল এ ারে নরিশপ জাতীয় িবষেয় উ িশ া িদে । মারা ফাউে শন বা অেশাকা চ  মকার ল ধরেনর 

কম িচর ম  িদেয় িশ েদর উে া া হবার েচ ােক উৎসািহত করা হে ।  



আমােদর দেশও উে া া সং িত গেড় তালার েচ া অ াহত রেয়েছ। সরকােরর এ আই, ত ি  িবভাগ এবং বশ িক  বসরকাির 
িত ান উে া া গড়ার কাজ কের যাে । তেব বা বতা হে  উে া া নাম ধারনা  আমােদর সমােজই িডিজটাল েগর ি েত আেলািচত 

হয়িন। ব সা িতককােল িডিজটাল কমাসসহ, িডিজটাল স ার িকংবা িডিজটাল ি  িনভর উে া া হবার েচ া ল ণীয়। িক  
িবষয়  উ িশ া ের না রেখ যিদ ল পযােয় আনা যেতা তেব স বত সবেচেয় উপেযাগী কাজটা হেতা। অিভভাবকেদর ি  আকষণ করা 
হে  িশ েদর িডিজটাল নাগিরক , পদায় তারা কত ণ থাকেছ তার যথাযথ ব াপনা, িশ রা ই ারেনেট রি ত িকনা বা তােদর হােতর 
কােছ র ার ল আেছ িকনা, তারা যৗি ক িচ া কের িকনা, ওরা িডিজটাল জগেতর কান কান ে  িবচরণ কের তার িত নজর রাখা 
এবং িশ েদর িডিজটাল জগেতর সহায়তার িবষয় েলা  িদেয় দখেত হেব।  
িডিজটাল িশ া স েক য িবষয়  মেন রাখেত হেব স  হেলা  িডিজটাল াস ম বা িডিজটাল পা  িবষয় নয়, যথাযথভােব সই িশ ার 

ায়ন করা এবং িডিজটাল নাগিরকে র সব িবষয়ািদই তার শশব থেক শখােনা।  
৩) িডিজটাল উে া া : সা িতককােল এ  ব চিলত শ  য চাকির নব না চাকির দব। িবষয়  ব । যিদ িনেজ অে র চাকির না 
কির তেব পশা িহেসেব হেলও িনেজ িক  একটা করেত হেব। স রকম িক  একটা করার উে াগ িযিন হণ কেরন িতিন উে া া। ব 
সা িতককােল এ শ  িবেশষত ন ন জে র ছেল মেয়েদর মােঝ জনি য় হেয় উেঠেছ। এমনিক এ ও বলা যায় য এক  উে া া 
সং িত গেড় তালার েচ াও চলমান আেছ। সরকািরভােব যমিন উে া া গেড় তালার চ া হে  তমিনভােব বসরকািরভােব উে াগ 
হণ করােক উৎসািহত করা হে । ােম একটা চােয়র ল াপন করা, এক  িদ দাকান দয়া বা হাটবাজাের মা েষর েয়াজনীয় প  

িবি  করার উে াগ ব িদন যাবৎ বহমান আেছ। িষ েগ যসব উে াগ সহেজ সফল হেতা িশ েগ হয়েতা স েলার আেবদন তমন থােক 
না। িডিজটাল েগও ন ন ন ন উে াগ গেড় উঠেছ। িডিজটাল উেদােগর কথা যিদ বিল তেব আমােক থেমই রণ করেত হেব িড িপ 

বসার কথা। ১৯৮৭ সােল থম কি উটাের কে াজ করা বাংলা পি কা আন প  কােশর পর কি উটাের বাংলা কে াজ করার েযাগ 
তির হয়। সই বােদ এক  কি উটার ও এক  ডটেমি  ি ার িদেয় ঘের বেসই কি উটাের বাংলা কে ােজর কাজ  হয়। এর সে  
লজার ি ার, ফেটাকিপয়ার, ফান-ফ াে র দাকােনর জ  হয়। কি উটার িবি ও ছাট উে াগ হেত থােক। এর সে  সাইবার ক ােফ, 

আইএসিপ, িডস লাইন এসব গেড় ওঠেত থােক। সময় আেস সফটওয় ার বানােনার-িডিজটাল সবা দােনর এবং স  মশ আউটেসািস ং-
এও পা িরত হেত থােক। িডিজটাল উে া া হবার  বড় া  আেছ। সারা দেশ ইউিনয়ন িডিজটাল স ার গেড় তালার সময় ন ন 

জে র ায় ৯ হাজার ছেল মেয় ন ন উে া  িহেসেব আ কাশ কেরন। িডিজটাল ডাকঘর গেড় তালার সময়ও উে া া তিরর েযাগ 
তির হয়। এখন অ াপ তির করা এক  চমৎকার উে াগ। এর বাইেরও সামািজক যাগােযাগ মা ম িভি ক বসা গেড় তালাও িডিজটাল 

উে ােগর েক সািরত করেছ। দেশর ছাট ছাট বসা বাইের লনেদন এবং টাকার বসা ডলাের পা িরত হে । সা িতককােল 
িডিজটাল উে া ার িবষয়  যিদ ভাবা হয় তেব সীমানা  অসীম। িব মান ি র সে  স ৃ  হে  ৫িজ, ি ম ি ম া, রােবা , 
িবগডাটা, ক চইনসহ আরও িডিজটাল ি । এখনই সময় এসব িবষয়েক িভি  কের িডিজটাল উে া া হবার।  
কউ কউ এমন  করেতই পােরন য িশ রা এসব উে া া হেব কন বা কমন কের। িশ েদর বয়সটােতা ািত ািনক িশ া হণ করার 

জ । এই সমেয়ই যিদ তােদরেক উে া ার নােম বসায়ী বািনেয় দয়া হয় তেব তা লখাপড়াটাই লােট ওঠেব। িবষয়  একদম ওিড়েয় 
দয়া যােব না। তেব আমােদর াবনা  হে  সমি তভােব িশ র ি ম ােক গেড় তালা। আমরা থেম যখন িশ েক িডিজটাল নাগিরক 

হেত বেলিছ তখনই ব ত তােক চিলত পা  বই-িব মান িশ া ব ার বাইের স সািরত করার কথা বলিছ। আমােদর দেশর ব জনেতা 
িশ েদর হােত মাবাইল ফান বা ই ারেনটই িদেত চাননা। িশ ক-অিভভাবক এমনিক আমলারা িশ েদরেক ই ারেনট থেক ের রাখার 
পরামশ দন। কান কান নাক কান গলার ডা ার এমনিক ফান বহার না করারও পরামশ দান কেরন। আমরা যিদ এসব কথা িন তেব 
মা  এক দশেক আমরা এমন এক জে র কম  পােবা যারা ব ত িব মান কান কােজরই উপেযাগী হেব না।  
সামি কভােব আমরা আমােদর িশ েদর ি ম ার িডিজটাল পা েরর িবষয় েক এভােব দখেত চাই য বহমান সভ তার সকল দ তােক 
স কভােব আয়  করার পাশাপািশ িডিজটাল েগর দ তা েলাও আয়ে  িনেত হেব। থেম আমরা িশ েদর ৮  দ তা অজেনর কথা বেলিছ 
এবং তার পর তােদর যা তার িতন  রেক িব  কেরিছ।  
আিম িনেজ মেন কির িডিজটাল েগ িশ েদর জ  সহজ িক  উপায় হণ করেলই তােদর িডিজটাল েগর জ  ত করা যায়। থমত 
িডিজটাল গটার সে  তােক িনরাপদভােব স ৃ  করা। এর মােন িডিজটাল জগেতর তত  তার জ  উ ু  করা যতটা তার েয়াজন এবং 
যখােন স িনরাপদ। এর সে  আিম তােদর শশব থেক া ািমং ও রােবা  শখােনার পে । ব ত এর ম  িদেয় তারা তােদর 
জনশীলতা েক িবকিশত করেত পাের। ভিব েত এই জনশীলতা তার পশাগত জীবেন সবেচেয় বড় িমকা পালন করেত পাের। িডিজটাল 

উে া া হবার দ তাও স া ািমং ও রােবা  থেকই পেত পাের। (সমা ) 
 [ লখক : ত ি িবদ, কলািম , দেশর থম িডিজটাল িনউজ সািভস আবােসর চয়ার ান- সাংবািদক, িবজয় িকেবাড ও সফটওয় ােরর 
জনক] 
 


