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উপ াপনায়: 
শখ শিফ র রহমান, আইিস  শািল , ডাম িসএলিস ক

শিনবার, ১৪ আষাঢ় ১৪২১, ২৮ জুন ২০১৪,, ২৯ শাবান ১৪৩৫

ICT in Education ICT in Education এর এর 
উপর উপ াপনাউপর উপ াপনা

াগতম এ শ শতেকর দ তা অজেন িশ ণ পিরেবশ তিরেত দরকার . . .. ??

এ শ শতেকর িশ ণ- িশখন দ তা:
•Critical thinking

•Problem solving
•Collaboration

ICT in Education ICT in Education 

ICT in education এর িবে ষন

ICT

ICT education  ICT in education  সাধারণভােব বলা যায় মানুেষর আচরেণর কাি ত এবং ইিতবাচক পিরবতনই হেলা িশ া।

িশ ার ধরন
• আনু ািনক িশ া
• অনানু ািনক িশ া
• উপানু ািনক িশ া

সে েসর ভাষায়  'িশ া হল িমথ ার অপেনাদন ও সেত র িবকাশ।' 

রবী নােথর ভাষায় 'িশ া হল তাই যা আমােদর কবল তথ  পিরেবশনই কের না, 
িব স ার সােথ সাম স  রেখ আমােদর জীবনেক গেড় তােল।

সাধারণ অেথ ান বা দ তা অজনই িশ া। 
ব াপক অেথ প িতগতভােব ানলােভর ি য়ােকই িশ া বেল ।

 বাংলা িশ া শ  এেসেছ  'শাস' ধাতু থেক। যার অথ শাসন করা বা উপেদশ দান করা। 
িশ ার ইংেরিজ িতশ  education এেসেছ ল া ন শ  educare বা educatum থেক। যার 
অথ to lead out অথাৎ ভতেরর স াবনােক বাইের বর কের িনেয় আসা বা িবকিশত করা।
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ICT refers to technologies that provide access to information through 
telecommunications

যুি র ব বহােরর মাধ েম তেথ র আদান- দান বা যাগােযাগ করােক
বা কান িকছু জানার ি য়ােকই বলা হে তথ ও যাগােযাগ যুি ।

ICT

স ু েরর দশক প কি উটার বা তথ যুি এবং টিলেযাগােযাগ ব ব া দু আলাদা মাধ ম িহেসেব
িবেবিচত হত।
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ICT in Education ‘Myths’ পৗরািণক কথা

1. ICT in Education = ICT Education
2. ICT Literacy must be TAUGHT to students
3. First step is setting up computer labs

তথ ও যাগােযাগ যুি েক যখন িশ ার সােথ স িকত করা হে
তখন আমােদর সামেন এেস দাড়াে দুেটা পূণ িবষয়-

(১) তথ ও যাগােযাগ যুি িশ া

(২) িশ ায় তথ ও যাগােযাগ যুি র ব বহার

থম -- এক িবষয় িহেসেব দখা হে , যমন পদাথ িব ান, গিনত
অথবা কি উটার িবষেয় উ তর িশ ণ ইত ািদ। 

ি তীয় -- পাঠদােনর সময় তথ ও যাগােযাগ যুি ব বহার করা।

এই দুেটা িদেকর পাথক থেক বাঝা যায় আইিস িশ া েয়াজন
িশ াথ েদর জন আর িশ ায় আইিস ব বহার করেবন িশ ক
এবং িশ াস িকত ব ি বগ। 

Facts on ICT & Education

Back

আইিস িশ া: তথ কী, যাগােযাগ কীভােব করেত হয়, কান
কান য াংশ ব বহার কের যাগােযাগ করা হয়, যুি পেণ র
ব বহার কাথায় কাথায় হেব তা আইিস িশ া।

কি উটার পিরচালনার জন এবং কি উটার-এর া াম তির
ও নতুন নতুন হাডওয় ার উ াবেনর জন এক ধরেণর িশ া
ব ব ার বতন হেলা- যােক আমরা আমরা বলেত পাির আই
িশ া। 

ICT education  
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বাংলােদশ  াপেট তথ যুি  িশ া এর যা া

• ৯০ এর দশেক বােডর পরী ার ফলাফেলর িবষয়  
কমিপউটাের স  করার উেদ াগ নয়া হয়

• ৯২ সােল ুল-কেলেজ কমিপউটার িশ ার পাঠ ম ত 
করা হয়

•  ১৯৯৬ সােল এসএসিসেত এরপর ১৯৯৮ সােল 
এইচএসিসেত কমিপউটার িবষয়  চালু হয়

• ১৯৯৭ সােল সরকার ু ল-কেলজ-মা াসায় কমিপউটার 
সরবরােহর উেদ াগ নয়

• মাধ িমক পযােয়র ৬  ণীেত ২০১১ সােল 
কি উটার/আইিস  িবষয় র বতন হয়

• বুেয়ট এ িবষেয় মা াস িড ী দান িদেয় ১৯৮৬ সােল 
 কের
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িশ ায় আইিস :  বলেত বাঝায় আইিস র উপকরণেক কােজ
লািগেয় ণীকে পাঠদান বা কােনা িকছু শখােনা ।

যমন- ণীকে পাঠস ৃ কান িচ অথবা এিনেমশন
দিখেয় কান িকছু স েক মেসজ দয়া,
াসিভি ক লসন ান তির কের তা েজ েরর মাধ েম
দখােনা ইত ািদ। 

ICT in education  

িশ ায় আইিস র ব বহার
 াট াশ ম, 
 িশ ামূলক িবিভ ওেয়বসাইট তির ও
পিরচালনা, 
 ই-লাইে রীর মাধ েম রফাের বইেয়র
সহেযািগতা নয়া, 
 মাবাইেলর মােধ েম ইংেরিজ শখােনা, 
 িভিডও কনফােরি ং-এর মাধ েম াশ নয়া, 
 ু েড ডটােবস ম ােনজেম ইত ািদ।  
ণীকে ব বহার উপেযাগী যুি েলার মেধ কি উটার,

ি ার, িডিজটাল ক ােমরা, ানার, ইেলক িনক হায়াইটেবাড,
মাি িমিডয়া েজ র উে খেযাগ ।

িশ ায় কন আইিস েয়াজন

 এ শ শতেকর িশ ার মেধ
তথ গত, যুি গত, িশ ণ-িশখন প িত,
কাির লামসহ িবদ ালয় ও ণীকে র িশ ণ
পিরেবশ

 এমন এক আদশ িশ ণ পিরেবশ সৃি র কথা বেল, যখােন
িব ানভা ােরর সােথ িশ াথ -িশ ক-অিভভাবেকর
মধ কার সতুব াপন

 িশ াথ েদর এ শ শতকীয় সা রতা
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“Sustainable” Learning

Back to Previous

িশ ায়  কান ধরেনর আইিস  েয়াজন

 খরচ সা য়ী 

 ২১ শতেকর দ তা কি ক

 িশ ণ লািনং জন  

উপেভাগ  এবং কাযকর

 ছা  এবং িশ ক ব ু পূণ

 িডিজটাল িডভাইড দূর  

কের

Transform education, not IT education

Contents িশ কেদর সহেযািগতা (Collaboration)
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 অবকাঠােমাগত উ য়ন েয়াজন

• School Based ICT Lab
• Internet connectivity
• Community Learning Center (CLC)/UISCs
• Education TV
• Community Radio
• Mobile ICT-Van (awareness building)
• Interactive and dynamic web-portal
• Mobile phone to be explored further as 

education delivery channel
• e-Learning Platform

Interactive Media for ICT in Education

িশ ায় তথ ও যাগােযাগ যুি েত সহায়ক
জাতীয় নীিত সূমহ

• National Education Policy
• National ICT Policy
• ICT in Education Master Plan
• 6th 5-year Plan
• National Science and 

Technology Policy 2011
• National Curriculum

আেলাচনা/িবতক হেত পাের

১. Will ICTs replace the teacher ? 

২. িণকে  িশ েকর ভূিমকা গৗণ হেয় যােব িক 

৩. ি  বইেয়র দরকার/ েয়াজনীয়তা কেম আসেব ?

৪. আইিস  ইন ইডুেকশন কী  শহর ও ােমর 

িশ াথ েদর মেধ  িশখন ব বধান বাড়ােব বা কমােব 

??

৫. আমরা ত কী না ???
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পিরসর  অ — সবিকছু বলা গল না....

ধন বাদ

•এ শ শতকীয় সা রতা- যার মেধ পেড় িমিডয়া,
তথ , মেনাজাগিতক, পিরেবিশক, অথৈনিতক ও
সাইবার-সা রতা।

• এ-জাতীয় সা রতা বাড়ােত হেল দুিনয়ার অন
দেশর ছা ছা ীেদর সােথ িমথি য়া বাড়ােনা দরকার।

•
• িতেযািগতা নয়, বরং সহেযািগতার মেনাভাব িনেয়
বি ক সং ৃ িতেত মেনািনেবশ করেত হেব তথ -
হাইওেয়র সাহােয ।

এ শ শতকীয় সা রতা: 
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