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বুমভকা :- 

□ ‚একটা দুটটা জ কথা 

□ ফরফ বামফ চ াটেয আটে 

□ চজৌরুট তা ঝরট টে 

□ মফজ্ঞাটন, যংফাাটয‛| _ ঙ্খ চ াল 

আধুমনক জীফটন মফজ্ঞাটনয গুরুত্ব  ভমভা অমযীভ | ংফাদত্র, দূযদশটনয দশা, 

চাস্টায, চযমি, চামরং, যান্ডমফর, ভাইটরাটপান ইতযামদ কত ভাধযটভয দ্বাযা কতবাটফই 

না মফজ্ঞানী প্র ায আভযা আজকার মনতযই চদেটত অবযস্ত | এেন প্রশ্ন র মফজ্ঞান 

আটর কী ? ‚মফজ্ঞান‛ কথামটয ামযবামলক অথশ র মফটলবাটফ জ্ঞান কযা | মফজ্ঞান 

র উৎদক ফা মফটরতায তযপ চথটক জনাধাযটেয অফগমতয জনয গেভাধযটভ প্রকামত 

ফা প্র ামযত মফফযে ফা ইস্তাায | মল্পমফল্পটফয প্র চথটক াযা মৃথফী জুটে মেন 

ফৃদায়তন উৎাদনফযফস্থা  ারু য়, তেন চথটকই মফজ্ঞাে আভাটদয াভামজক জীফনটক 

নানাবাটফ প্রবামফত কটযটে | ভটন যাো প্রটয়াজন মফজ্ঞাটনয মেটন প্রায়ই থাটক 

ফামেমজযক রক্ষ্য | চকাটনা মফটল টনযয  ামদা ফামেটয় অমতমযক্ত ভুনাপা রাব কযাই টয় 

দাাঁোয় মফজ্ঞানদাতাটদয অমবপ্রায় | তটফ শুধ ুচবাগযেয চকন-মক্ষ্া, াভামজক 

মরয়াকরা এভনমক যাজননমতক প্র ায আফায জনট তনতাভূরক চ ালো আজকার 

মফজ্ঞাটনয দ্বাযা ম্পন্ন য় | 

৩ শি প্রশিবফদন যচনা ফ ব-১ 

☖ শফজ্ঞান ও আধুশনক সভাজ ☖ 
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মফজ্ঞাটনয স্বরূ :- 

আজটকয মৃথফীটত মফজ্ঞান মফমবন্ন ভাধযটভয দ্বাযা প্র ামযত য় | ফশটেনীয চরতা  

উটবাক্তা মফজ্ঞাটনয দ্বাযা প্রবামফত | যাস্তায ধাটয, মানফাটন, ফামেয চদয়াটর, 

ংফাদটত্র, াভময়কটত্র, প্র াযটত্র, াইনটফাটিশ, চদয়ারমরেটন, দূযদশটন- ফশত্রই 

মফজ্ঞাটনয ঝরভটর েমফ, মা চ ােটক আকসৃ্ট কটয আফায কেন ভনটক স্পশ কটয মায় | 

মফজ্ঞাটনয প্রটয়াগ মত চফম ম ত্তাকলশক য়, তত চফম ভানুটলয ভটধয প্রবাফ মফস্তায কটয | 

মফজ্ঞাটনয চ ােধাাঁধাটনা জগৎ :- 

মল্প  ুন্দটযয প্রমত ভানুটলয আকলশে ম যমদটনয | কাযে ভানুল ুন্দটযয ুজাযী | তাই 

প্রটতযক মফজ্ঞানদাতাই তাটদয উৎামদত দ্রফযটক েীভমন্ডত রূ দান কযটত  ান | তাটত 

টেযয  ামদা চফটে মায় | মল্পমনটদশক এফং চপাটটাগ্রাপাটযয দক্ষ্তায় ুন্দযী ভটিরটদয 

ভটনাটরাবা াম মেন চকাটনা টেযয টে অোমেবাটফ জমেটয় মায়, তেন চই টেযয 

আকলশে টয় টে চই ভটিটরয চৌন্দটমশয ভটতাই অটভা  | এবাটফই শুধুভাত্র 

মফজ্ঞাটনয প্রবাটফ অটনক ভয় টেযয প্রকৃত গুোগুে  প্রটয়াজনীয়তা মফ ায না কটয 

মফজ্ঞামত নয রয় কটযন উটবাক্তযা | এভন অটনক দ্রফয আটে চমগুমর চকফর 

মফজ্ঞাটনয ুফাটদই মফরয়টমাগয টয় টে | চরতাটদয ভটধয অটনক চক্ষ্টত্রই এইফ 

দ্রটফযয প্রকতৃ চকাটনা  ামদা থাটক না | 

মফজ্ঞাটনয  ভটক মফবান্ত ভানফভাজ :- 

মফজ্ঞান াধাযেত ভানুটলয প্রফৃমত্তটক চকাটনা না চকাটনা উাটয় নাো চদয় | 

মফজ্ঞানদাতাটদয প্রধান রক্ষ্য থাটক মফজ্ঞাটনয ভাধযটভ ভানুটলয চ তনাটক প্রবামফত কটয 

মফজ্ঞামত েযমটয  ামদা এফং মফমর ফাোটনা | মফজ্ঞাটনয চজৌরুট বুটর ভানুল এভন 

অটনক দ্রফয রয় কটয, মা তায কাটে অতযাফযক নয় | এটক্ষ্টত্র প্রতযক্ষ্বাটফ অটথশয অ য় 

 টট থাটক | এই অটথশয অফযয় অটনক চক্ষ্টত্রই ভানুটলয ফযমক্তগত  ামযফামযক জীফটনয 

অথশননমতক মবমত্তটত নামেটয় চদয় | তাই দুমিভান চরতা মটটফ আভাটদয কতশফয র, 

চকফর  টকদায মফজ্ঞাটনয দ্বাযা প্রটরামবত টয় চকাটনা দ্রফয রয় না কটয ম ন্তাবাফনা 

কটয প্রটয়াজনীয় দ্রফযই রয় কযা | 
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মফজ্ঞাটনয বাটরাভন্দ :- 

আজটকয অতযাধুমনক মুটগ াযা মফশ্বফযাী উৎামদত মনতযনতুন েযম্ভাটযয চোাঁজেফয 

ায়ায প্রস্ত উায় মফজ্ঞান | মফজ্ঞানই আভাটদয জানটত াাময কটয োটানা 

ম্পমকশত তথযামদ, ারমপটরয  রমিত্র, নাটক, ংগীত, ামতয ইতযামদয েফয | ভটনাযঞ্জন 

 চেরাধুরা জগটতয যকভাময  টনা  অনুষ্ঠান ম্পটকশয আভাটদয েফয চজাগায় মফজ্ঞান 

| এয ভাধযটভ ফহু ভানুটলয চায  কভশংস্থাটনয ফযফস্থা য় | জনমফটনাদটনয এক 

উৎকৃস্ট উায় আজটকয মফজ্ঞান | ফতশভাটন চম চকাটনা উৎটফয জাাঁকজভক  ফযামি 

মফজ্ঞাটনয চদৌরটত অটনকগুটে ফৃমি চটয়টে | মফমবন্ন গুরুত্বেূশ মফলটয় গেট তনা ততময 

কযটত ফা জনগটেয ভটধয ট তনতা ফাোটত অনযতভ বমুভকা ারন কটয মফজ্ঞান 

|এফই মফজ্ঞাটনয বাটরামদটকয ভটধয টে | মকন্তু মফজ্ঞাটনয ভন্দ মদক আটে | প্রথভত 

মফজ্ঞান অটনক ভটয়ই মফজ্ঞামত ফস্তু ফা মফলয়মট ম্বটে উটবাক্তায ভটন মভটথয ফা বুর 

ধাযনায ইেন চজাগায় | মফজ্ঞাটনয উয প্রটতযক চদটয মনজস্ব আইনানুগ মফমধমনটলধ 

থাকা টে ফহুটক্ষ্টত্র অশ্লীরতা ফা মফকৃত রুম ত প্রকা  টট মফজ্ঞাটন, মা জনভানটয 

উয োযা প্রবাফ চপটর | উটেযপ্রটোমদতবাটফ  টকদায মফজ্ঞাটনয ভাধযটভ নানান 

অশুব ফযাাটয জনগেটক প্রবামফত কযায  টনা মফযর নয় | মফজ্ঞাটনয এই ভন্দ মদকমটটক 

রুেটত দযকায ভানুটলয শুব ফুমিয উদয়  আইমন ফযফস্থাগুমরয ুষু্ঠ ফাস্তফায়ন | 

উংায :-  

আধুমনক বযতা  জীফন মশায এক অমফটেদয অে মফজ্ঞান | এটক অমস্বকায  ফা ফজশন 

কযায প্রশ্নই টে না | মফজ্ঞান মফমবন্ন বুমভকা ারন কযায ুফাটদ প্রটতযক চদটয 

ংসৃ্কমতয এক অমবন্ন অং টয় উটেটে | বযতা, ভাজ, ংসৃ্কমত ফমকেুয অনুকুর, 

রুম ম্মত, ুন্দয মফজ্ঞান আভাটদয তদনমন্দন জীফনমাটনয এভন একমট ফযাায, মায 

প্রটয়াজন ফহুভুেী | 

 

 

বূমভকা :- 

 

☖   িাযবনবিয  বমাশ িা ☖  ২ 
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ইন্টাযটনট আধুমনক জীফটনয অমযামশ অে | ‚ইন্টাযটনট‛ টেয ামযবামলক অথশ র 

আন্তজশামরক ংটমাগফযফস্থা | ইন্টাযটনট-এয মূ্পেশ নাভ ইন্টাযটনট য়াকশ | এোটন চিটা 

আদান প্রদাটনয ভাধযটভ অজানা তথয ফা মফলয় উমু্মক্ত য় | ১৯৬০ মিস্টাটে ভামকশন 

াভমযক ফামনীয গটফলো ংস্থা ARPA যীক্ষ্াভূরকবাটফ ‘যাটকট ুইম ং’ নাটভ 

চমাগাটমাটগয চনটয়াকশ গটে চতাটর | এযয ১৯৮০ মিস্টাটে আটভমযকায ‘নযানার 

াইন্স পাউটন্ডন’ তাটক ফামেমজযক রূ চদয় | ১৯৯০ মিস্টাে চথটক এই ফযফস্থানা 

ফশাধাযটেয আয়টত্ত আট এফং ফতশভাটন আধুমনক জীফন ইন্টাযটনট োো অ র | 

ইন্টাযটনট ফযফস্থানায রূায়ে :- 

ইন্টাযটনট আধুমনক জীফটন গমতদান কটযটে | 

এই ফযফস্থানা আভাটদয ঐমতযারী চমাগাটমাগ ফযফস্থাগুমরটক নুগশেন কটযটে এফং 

অম্ভফ গমত দান কটযটে | য়ার্ল্শয়াইি টয়ফ, ইটরকমিক চভর, ইন্টাযটনট চপান, 

অমি-মবমি এফং পাইর িান্সপায মযটলফা অতযন্ত গমতীরতায টে এই ফযফস্থানা 

কটয  টরটে | কযামরটপামনশয়ায় আমফস্কৃত ‘ইন্টাযটনট কটশাটযন পয অযাাইনি চনভ 

অযান্ড নাম্বায’ ংস্থামট এেন মফশ্বফযাী ইন্টাযটনটটয চকন্দ্রীয় ফযফস্থাক ংস্থা | 

 

আধুমনক জীফন  ইন্টাযটনট :- 

আধুমনক জীফটন ইন্টাযটনটটয উটমামগতা অস্বীকায কযা মায় না | আধুমনক জীফটনয 

মফমবন্ন চক্ষ্টত্র এয উটমামগতায মদক আটরা না কযা চমটত াটয _ 

১. চনটয়াকশ মটটফ :- চকাটনা প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা ইন্টাযটনটটয ভাধযটভ তাটদয অমপটয 

কভশ াযীটদয চমাগাটমাগ যােটত াটয | 

২. ভযধযভ মটটফ :- চকফর চমাগাটমাগ নয়, ফযাফাফামেটজযয ভাধযভ মটটফ ইন্টাযটনটটয 

ফযফায চদো মায় | 

৩.ফযাফাফামেজয :- ফতশভাটন ইন্টাযটনট ফযফায কটয চকাটনা ংস্থা টয়ফটজ ততময কটয 

মনজ মনজ ংস্থায মাফতীয় মফলয় তুটর ধটয | অনরাইন চকনাকাটা ফতশভাটন চফ জনমপ্রয় 

টয় উটেটে | অনরাইন ফযাংমকং, চটমরটপান, মফভান মযটফা, চাটটর মযটলফা ফই 

ইন্টাযটনটটয ভাধযটভ এেন দ্রুত ায়া ম্ভফ | 
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৪. মক্ষ্াটক্ষ্টত্র :- মক্ষ্াটক্ষ্টত্র ইন্টাযটনটটয ফযফায মক্ষ্ে-মেন িমতটত মুগান্তকাযী 

মফপ্লফ এটনটে | গতানুগমতক মক্ষ্াফযফস্থায় ইন্টাযটনটটয ফযফায মক্ষ্াথশীটদয কাটে চফ 

আকলশেীয় | প্রটয়াজনীয় চিটা ংগ্র, ইন্টাযটনট চথটক ায়া মবমি মফমবন্ন অজানা 

মফলয়টক জানটত াাময কটয | 

৫. মফটনাদটনয ভাধযভ :- ইন্টাযটনটটয ভাধযটভ গান, মটনভা, আড্ডা ফই আজ াটতয 

ভুটোয় | চপফুক, টুইটায, স্কাইটয ফযফায মফটনাদনটক এটনটে নাগাটর | চেরাধুরা 

ইন্টাযটনটটয দ্বাযা আভাটদয কাটে টজ চৌাঁটে মায় | 

৬. াভামজক  যাজননমতক চক্ষ্ত্র :- াভামজক  যাজননমতক চক্ষ্টত্র ইন্টাযটনটটয ফযফায 

চফ জনমপ্রয় | চাযার মভমিয়ায াাটময চকাটনা াভামজক ফা যাজননমতক মফলয় দ্রুত 

জনাধাযটেয কাটে চৌাঁটে মায় এফং জনাধাযটেয ভটধয ংটমাগাধন কযটত াাময 

কটয | 

৭. গটফলোয চক্ষ্টত্র :- গটফলোয চক্ষ্টত্র ইন্টাযটনটটয উটমামগতা অতযন্ত গুরুত্বেুশ | 

ইন্টাযটনটটয াাটময গটফলো চক্ষ্টত্র নানা তথয  তে ায়া জ  দ্রুততয টয় টে 

| 

তকশতা :- 

ইন্টাযটনটটয ফহু উটমামগতা টে আভাটদয স্বীকায কযটত য় তায ভটন্দয মদকমট | তীব্র 

আটরায মেটনয অেকাটযয ভটতা তায অমস্তত্বটক অস্বীকায কযা মায় না | ফযমক্তগত তথয 

 ুময, স্পযামভং ভযা, বাইযা আরভে, বুর তথয, ভানমক অফাদ ইতযামদ মফলয়গুমর 

ম্পটকশ ভানুটলয তকশ থাকা প্রটয়াজন | 

উংায :- ভানুটলয ফযফাটযয গুটেই মফজ্ঞান  প্রমুমক্ত ভানফকরযাটেয মফলয় টয় টে | 

ভানুল ইন্টাযটনটটক শুব কাটজ ফযফায কযটর তায ুপর ভানফভাজ, বযতাটক উন্নততয 

কযটফ | উন্নততয বমফলযৎ জীফটনয জনয ইন্টাযটনটটয মফকল্প চনই | ইন্টাযটনটটয 

উটমামগতা তাই মদন মদন ফােটে | 

 

 

 

☖ শক্ষায় শফজ্ঞাবনয প্রবাফ  ☖ 
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বূমভকা :-  

মফজ্ঞান চমন আরামদটনয চই আর্শ্শম প্রদী, মায দ্বাযা অনায়াট অাধযাধন কযা মায় | 

আজটকয মুগ র মফজ্ঞাটনয মুগ | আভাটদয প্রাতামক জীফটন মফজ্ঞান র মফশ্বস্ত েী | 

কমৃল-মল্প-ম মকৎায াাাম মক্ষ্াজগটত মফুর মযফতশন  উন্নমত ূম ত টয়টে 

মফজ্ঞাটনয করযাটে | মফজ্ঞাটনয াাটমযই আভযা অজানাটক চজটনমে, অটদোটক চদেটত 

ভথশ টয়মে | মফজ্ঞান দূযটক কটযটে মনকট, যটক কটযটে আন | কমফয বালাটতই ফরা 

চমটত াটয – 

‚কত অজানাটয জানাইটর তুমভ 

কত  টয মদটর োাঁই 

দূযটক কমযটর মনকট ফেু 

যটক কমযটর বাই‛ 

 

মফজ্ঞান কী :-  

মফজ্ঞান কথামটয অথশ র মফটল জ্ঞান | মনযীক্ষ্ে  যীক্ষ্টেয াাটময স্থামত ুৃঙ্খর 

মুমক্তেূশ জ্ঞাটনয নাভই মফজ্ঞান | এককথায় মফজ্ঞান ফরটত আভযা ফুমঝ চই মফটল জ্ঞানটক, 

মা আভাটদয মফজ্ঞ কটয-আভাটদয করযাে কটয | মফজ্ঞানফুমি ভানুলটক মনটয় মায় অেকায 

চথটক আটরায টথ, আয এই আটরায টথই  টট আত্মজাগযে | তথয চথটক তয উিায 

 তথয মদটয় তয মা াই র মফজ্ঞাটনয ভূর কথা | এই মফজ্ঞানই প্রগমত তথা উন্নমতয প্রধান 

ামতয়ায | 

 

মক্ষ্াটক্ষ্টত্র মফজ্ঞান :-  

ুপ্রা ীন কাটরয গুরুকরু ফযফস্থায় ফা আেমভক মক্ষ্ায় জ্ঞাটনয   শা অফযাত থাকটর 

মফজ্ঞান চোটন ততোমন জায়গা কটয মনটত াটযমন | মকন্তু আধুমনককাটর প্রামতষ্ঠামনক 

মক্ষ্াফযফস্থায় মফজ্ঞাটনয বূমভকা অগ্রগেয | মফজ্ঞাটনয মনতযনতুন আমফস্কায মক্ষ্ায চক্ষ্ত্রটক 

কটযটে প্রামযত | ফই-োতা-কাগজ-করভ মা আধুমনক মক্ষ্ায প্রধান উকযে, তা এটটে 
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মফজ্ঞাটনযই করযাটে | চকফর মুথগত মক্ষ্া নয়, াযীযমক্ষ্া এফং মরোমক্ষ্ায জগটত 

আধুমনক মফজ্ঞাটনয অফদান অনস্বীকামশ | 

 

মেনাভগ্রী মনভশাটে মফজ্ঞাটনয অফদান :-  

আধুমনক মক্ষ্ায প্রধান উকযে র ফই, মা মফজ্ঞাটনয প্রধানতভ আমফস্কায ভুদ্রেমটেযই 

দান | ফতশভাটন কমম্পউটায  আনুলমেক নানা মোমত সু্তকমনভশাটে উটেেটমাগয বুমভকা 

গ্রে কটযটে | মক্ষ্াপ্রমতষ্ঠাটন ফযফহৃত মেনায়ক উকযেগুমর মথা –  ক, িাস্টায, 

ব্ল্যাকটফািশ, ভানম ত্র, ভটির, গটফলোয মোমত, প্রটজক্টায প্রবৃমত মফজ্ঞাটনয দাটনই মযুস্ট 

| ফতশভাটন কমম্পউটাটযয াাটময মক্ষ্াদাটনয মফুর ফযফস্থা মক্ষ্ায আমিনাটক প্রস্ত 

কটযটে | 

 

যীযমক্ষ্া  মরোমক্ষ্ায় মফজ্ঞান :- 

 আধুমনক কাটরয প্রামতষ্ঠামনক মক্ষ্ায প্রধান দুই অে র যীযমক্ষ্া  মরোমক্ষ্া | 

যীযমক্ষ্ায জগটত মফজ্ঞাটনয আমফস্কৃত নানান মোমত  কৎৃটকৌর মফস্ময়কয বূমভকা 

গ্রে কটযটে | ুস্থফর যীয গেটনয চক্ষ্টত্র মক্ষ্াথশীযা চমবাটফ মফজ্ঞানৃস্ট মোমতয 

াাময াটে, তা ফরাই ফাহুরয | অতযাধুমনক কাটর যীযমক্ষ্ায জনয যাজয যকাটযয 

ক্ষ্ চথটক মজটভয ফযফস্থা আটর মফজ্ঞানটকই ফযে কটয চনয়া | এ োো মফজ্ঞানৃস্ট 

চেরাধুরায াজযঞ্জাভ মরোমক্ষ্ায চক্ষ্টত্র মুগান্তয ৃমি কটযটে | 

 

দযূমক্ষ্টে মফজ্ঞাটনয অফদান :-  

ফতশভাটন Distance Education ফা দূযমক্ষ্টেয চক্ষ্টত্র মফজ্ঞাটনয অফদান 

অনস্বীকামশ |  মফজ্ঞাটনয চদৌরটত আজ  টয ফটই আভযা ফহুদূয চথটক আগত োটানায 

উকযেগুমর টজই াটত চটয় মামে এফং উমুক্ত মক্ষ্ায় মনটজটদয মমক্ষ্ত কটয 

চতারায ুটমাগ ামে | 
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মেমফদযা, ম মকৎামফদযা  কৃমলমফদযামক্ষ্ায় মফজ্ঞান :- 

 কামযগময, মক্ষ্া, ফৃমত্তভূরক মক্ষ্া  ম মকৎামফদযামক্ষ্ায চক্ষ্টত্র মফজ্ঞাটনয অফদান 

স্বীকৃমতয অটক্ষ্া যাটে না | নানাধযটনয উন্নতভাটনয মোমত, ইন্টাযটনট, এক্সটয, 

রযম মকৎায অতযাধুমনক নানা উকযে আজটকয কামযগমযমফদযা  ম মকৎামফদযাটক 

উন্নমতয  যভ মেটয চৌাঁটে মদটয়টে | শুধু তাই নয় কৃমলমফদযামক্ষ্ায চক্ষ্টত্র মফজ্ঞান চম 

মুগান্তয ৃমি কটযটে চ কথা আরাদা কটয ফরায অটক্ষ্া যাটে না | 

 

উংায :-  

চম আগুটন আযমতয ঞ্চপ্রদী জ্বারাটনা য়, চই আগুটনই আফায ভানুটলয  য োটনা 

মায় | মেক চতভনই চম মফজ্ঞান ুমক্ষ্ায ফন, ইো কযটর তাটক কুমক্ষ্ায ইেনদাতা 

রূট কাটজ রাগাটনা মায় | এয জনয ভানুলটক ট তন টত টফ, টত টফ শুবফমুিম্পন্ন 

| কমুক্ষ্ায জগৎ চথটক মফজ্ঞানটক মযটয় এটন স্থান কযটত টফ অেটন | আয তাটতই 

 টটফ ভানুটলয ভের | 

 

 

 

যমবকাবনা যীক্ষায স্টাশি 

ভযাবিশযয়ারসিথয শফনাভূবরয াফায জনয 

আভাবদয ওবয়ফসা ি শবশজি করুন:- 

www.shikshasathi.com     

শিবি কাবয ি অ্যাবপয়াস ব,শজবক ,ভকবিস্ট,শফশবন্ন 

যীক্ষায স্টাশি যভবিশযয়ারস  িযাশদ সভস্ত শকছু যবি 

যিশরগ্রাবভ শ বয় সাচ ব করুন  shikshasathi-

শক্ষা সাথী  মুক্ত হবয় মান | 

 


