
তথ্যঃ বাঁচতত হতে জানতত হতব 

ম াহাম্মদ ও র ফারুক মদওয়ান 

তথ্য বা 'information' শব্দটি ল্যাটিন শব্দমূে  'informatio' মেতক এতেতে যার ক্রিয়ামূে 

'informare'। আর 'informare' এর অে থ পে মদখাতনা, মশখাতনা, কাউতক মকাতনা ক্রকছু েম্পতকথ অবগত করা, মকাতনা 

ক্রকছু আদান প্রদান করা ইতযাক্রদ। েহজভাতব বো যায়, মকাতনা ক্রকছু েম্পতকথ ধারণা োভ করতত মেটি েম্পক্রকথত ক্রবক্রভন্ন উপাত্ততক 

মযৌক্রিক পক্ররেজ্জায় উপস্থাপনতকই তথ্য বতে। ক্রবক্রভন্ন উপাত্ত মযটাতক আ রা ‘ডাটা’ বক্রে, তা প্রক্রিয়াজাতকরণ, পক্ররচােন এবং 

একক্রিতকরতণর  াধ্যত  প্রাপ্ত ফোফেতক তথ্য ক্রহতেতব ক্রবতবচনা করা হয়। উপাত্ত বা ডাটা হতো ততথ্যর ক্ষুদ্রত  একক যা 

এতোত তো বা অতগাোতো কতয়কটি অক্ষর, েংখ্যা, ক্রচহ্ন বা ময মকাতনা ক্রকছু হতত পাতর। এগুতো যোযেভাতব উপস্থাপন করতে 

একটি অে থ প্রকাশ কতর যা মেতক মকাতনা ক্রকছু েম্পতকথ জ্ঞান বা ধারণা োভ করা যায়।  

এ তথ্য  ানব েভযতার উন্নয়তনর প্রক্রত পরতত পরতত ক্র তশ আতে। েঠিক তথ্য ব্যতীত মকাতনা পক্ররকল্পনাই েফে হয় না। 

ব্যবোবাক্রণজয, চাকক্রর, ক্রশক্ষা-ক্রচক্রকৎো, উৎপাদন-ক্রবপণন, অে থনীক্রত-ে রনীক্রত প্রক্রতটি মক্ষতিই ততথ্যর প্রতয়াজন। তথ্য ব্যতীত 

 ানব জীবন এক প্রকার অচে। তাই বতথ ান যুতগ বো হয় ‘তথ্যই শক্রি’। আর মেই ততথ্যর প্রবাহ অবাক্ররত না হতে মকাতনা 

পক্ররকল্পনাই গ্রহণ করা েম্ভব হতব না। তাই ক্রবশ্বব্যাপী আওয়াজ উতেতে তথ্য প্রকাশ করতত হতব, তথ্য আদানপ্রদাতনর  াধ্যত  

পরস্পরতক েহতযাক্রগতা করতত হতব। 

ততথ্যর অবাধ প্রবাহ এবং জনগতণর তথ্য অক্রধকার ক্রনক্রিত করার উতেতে তথ্য অক্রধকার আইন করা হতয়তে। 

বাংোতদতশর েংক্রবধাতন ক্রচন্তা, ক্রবতবক ও বাক-স্বাধীনতা নাগক্ররতকর অন্যত  ম ৌক্রেক অক্রধকার ক্রহতেতব স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাক্রপ্তর 

অক্রধকার ক্রচন্তা, ক্রবতবক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অক্রবতেদ্য অংশ। প্রজাততের েকে ক্ষ তার  াক্রেক ও জনগতণর ক্ষ তায়তন 

তথ্য অক্রধকার ক্রনক্রিত করা রাতের জন্য অতযাবেকীয়। জনগতণর অক্রধকার ক্রনক্রিত করা হতেই েরকাক্রর, স্বায়ত্তশাক্রেত ও 

েংক্রবক্রধবদ্ধ েংস্থা এবং েরকাক্রর ও ক্রবতদক্রশ অে থায়তন সৃষ্ট বা পক্ররচাক্রেত মবেরকাক্রর েংস্থার স্বেতা ও জবাবক্রদক্রহ বৃক্রদ্ধ পাতব, 

দুনীক্রত হ্রাে পাতব ও সুশােন প্রক্রতক্রিত হতব। 

তথ্য অক্রধকার আইতন বক্রণ থত কর্তথপতক্ষর ক্রনকট হতত প্রততযক নাগক্ররতকর তথ্য োতভর অক্রধকার ক্রনক্রিত করা হতয়তে 

এবং ‘তথ্য েরবরাহ করতত বাধ্য’ করা হতয়তে। শুধু তাই নয় তথ্য প্রদাতনর জন্য ততথ্যর কযাটােগ ও ইনতডক্স ততক্রর কতর রাখতত 

বো হতয়তে, ওতয়বোইতট প্রদশ থতনর কো বো হতয়তে।  ানুতের জন্য েহজেভয কতর রাখতত বো হতয়তে। স্পষ্ট কতর বো হতয়তে, 

মকাতনা কর্তথপক্ষ মকাতনা তথ্য মগাপন বা েংতকাক্রচত কতর রাখতত পারতব না। 

রাষ্ট তথ্য োতভর অক্রধকার ক্রনক্রিত করতেও নাগক্ররক কতটুকু তথ্য েংগ্রহ কতর জীবন ান উন্নয়ন করতত মপতরতে- মেটা 

ক্রবতবচয ক্রবেয়। ক্রডক্রজটাে বাংোতদশ গঠিত হওয়ায় েরকাতরর ক -মবক্রশ েকে তথ্যই এখন ওতয়বোইতট পাওয়া যাতে। আপক্রন 

ময মপশাততই োতকন না মকন, মপশার উৎকে থ োধতনর জন্য তথ্য জানা আপনার দরকার। ধরুণ, আপক্রন গ্রাত র কৃেক, 

মেতেত তয়তদর মেখাপড়া করাতেন। ভাতো কৃক্রেপণ্য, কৃক্রেবীজ মকাোয় পাওয়া যায়; োর-বীজ- াটির গুণাগুণ মদতখ ফেে 

উৎপাদন; মকাতনা  াতকথতট আপনার উৎপাক্রদত ফেতের দা  কত, েরকার আপনাতক কী কী সুক্রবধা ক্রদতে, আপনার পণ্যটি ক্রবতদতশ 

রপ্তাক্রন করা যায় ক্রক-না, চােবাে, েংরক্ষণ পদ্ধক্রত; ইতযাক্রদ েকে ক্রবেয়ই ওতয়বোইতট পাতবন। কৃেক ক্রহতেতব আবহাওয়ার আগা  

বাতথা জানা অতযাবেক। আপক্রন ম াবাইে মেতক ১০৯০-মত কে কতর আগা  বাতথা মজতন ক্রনতত পাতরন। আপনার মেতেত তয়তদর 

স্কুে-কতেতজ ভক্রতথ, চাকক্ররর আতবদন, মকাোয় মকান্ চাকক্ররর সুতযাগ আতে ইতযাক্রদও মনতট অবাক্ররত আতে। আপনার মেতেত তয়র 

মচাখ-কান একটু মখাো রাখতে তারা মদশক্রবতদতশও মেখাপড়া, চাকক্ররর সুতযাগ কতর ক্রনতত পাতর। আপক্রন ময মপশারই ক থজীবী 

মহান, আপনার জানার ক্রবেয়টি কক্রম্পউটার, মেপটপ বা ম াবাইতের গুগতে ক্রেতখ প্রতবশ (োচ থ) করুন। মদখতবন শতশত তথ্য 

আপনার ো তন এতে ধরা ক্রদতয়তে। আেতে আ াতদর বমড়া অন্তরায় হতো প্রচুর তথ্য হাততর নাগাতে োকতেও আ রা মেটার েন্ধান 

না কতর এর-তার কাতে ক্রজতজ্ঞে কতর অতনক ে য় ক্রবভ্রান্ত হই। এ ক্রনভাতব একজন ব্যবোয়ীর জন্য তথ্য জানা অতযাবেক। পতণ্যর 

আ দাক্রন-রপ্তাক্রন, েভযতা, দাত র উো-না া, মদশক্রবতদতশ পতণ্যর চাক্রহদা, আন্তজথাক্রতক দরপক্ররক্রস্থক্রত, েরবরাহ, ক্রবপণন ব্যবস্থা 

ইতযাক্রদও তথ্য খুব ভাতোভাতব জানতেই আপক্রন ভাতো ব্যবোয়ী হতত পারতবন।  



একটা ক্রবেয় আ াতদর জানা দরকার ময, েরকাতরর েকে  েণােয়, ক্রবভাতগর ওতয়বোইতট নাগক্ররতকর প্রতয়াজনীয় 

েকে তথ্যই মদওয়া আতে। েরকার তথ্য বাতায়ন কতরতে। এতত পুতরা মদতশর েকে অক্রফতের ঠিকানা, ক থকতথাতদর তাক্রেকা, 

ক্রবক্রভন্ন  েণােতয়র কায থি , কীভাতব তথ্য প্রদান করা হয় ইতযাক্রদ ক্রবস্তাক্ররত উতেখ আতে। আ াতদর কাজ মে তথ্য েংগ্রহ কতর 

প্রতয়াজন ম টাতনার ক্রনতজর উন্নয়ন োধন করা। ক্রডক্রজটাে বাংোতদতশর কারতণ ক্রবতশ্বর েকে তথ্যই এখন হাততর মুতোয়। আপনার 

হাতত একটা এনড্রতয়ড ম াবাইেও আতে ক্রকন্তু আপক্রন ব্যবহার করতেন না। েরকার অতনকগুতো ম গা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে। 

এেব প্রকতল্পর তথ্য ওতয়বোইতট রতয়তে। এখান মেতক কী কী সুক্রবধা পাওয়া যাতব তার আতোতক আ রা আগা ী ক্রদতনর পক্ররকল্পনা 

করতত পাক্রর।  

  আ রা এখন ৪ে থ ক্রশল্পক্রবপ্লতবর যুতগ বাে করক্রে। এখাতন তথ্য একটা প্রধান চাক্রেকা শক্রি ক্রহতেতব আক্রভর্ভ থত হতয়তে। 

প্রযুক্রির এখন র র া গ গ া প্রোর। আপক্রন ময কাজই করুন না মকন মেখাতন প্রযুক্রির ব্যবহার আপনার কাজতক েহজ কতর 

ক্রদতব, উৎপাদন বা আউটপুট একাক্রধক গুণ বাক্রড়তয় ক্রদতব। মে প্রযুক্রির তথ্য জানা না োকতে আপনার উৎপাদন বা আউটপুতটর 

ব্যয় অতনক মবতড় যাতব। ফতে প্রক্রততযাক্রগতামূেক বাজাতর আপক্রন টিতক োকতত পারতবন না। খা ার বা মফক্টক্রর পাহারা ক্রদতত এখন 

মকউ দাতরায়ান রাতখ না। তার মচতয় ক  খরতচ ক্রনরবক্রেন্ন োক্রভ থে মপতত এখন েবাই ক্রেক্রে কযাত রা ব্যবহার কতর। মোক ক্রদতয় 

 াটি কাটার ক্রদন ফুক্ররতয় আেতে। এখন েবাই ম ক্রশন ক্রদতয়  াটি কাতট, চােবাে কতর, পণ্য পক্ররবহণ কতর। কৃক্রে, আেবাবপি, 

গাত থন্টে ও মহাতটে খাতত ৪ে থ ক্রশল্প ক্রবপ্লতবর প্রভাব ক্রনতয় একটা ে ীক্ষা হতয়তে। ফোফতে মদখা মগতে এেব মক্ষতি প্রযুক্রির ব্যবহার 

খুব দ্রুত ক্রবস্তার োভ করতব। ফতে এেব প্রযুক্রির োতে তাে ম োতত না পারা বা প্রক্রশক্ষণক্রবহীন  ানুেগুতো খুব দ্রুতই চাকক্রর 

হারাতব। তাই আপনাতক এেব প্রযুক্রির তথ্য দ্রুতই জানতত হতব এবং তা রপ্ত করতত হতব। ক্রন থাণ ক্রশতল্পও প্রযুক্রির ব্যবহার রাতারাক্রত 

বাড়তে। ম াবাইতের ইউটিউব খুেতেই ক্রন থাণ ক্রশতল্পর শতশত প্রযুক্রির মদখা ম তে মযখাতন অক্রত অল্প ে তয় কত কত কঠিন 

কাজগুতো মটকেই ও ক্রনপূণভাতব করা হতে যা আতগ খুবই শ্র ঘন ক্রশল্প ক্রেে। এেব প্রযুক্রির োতে ক্রনতজতক েম্পৃি করতত না 

পারতে চাকক্রর যাতব ক্রনক্রিত। মে েম্পতকথও মখাঁজ রাখতত হতব। ক্রচক্রকৎো মক্ষতি প্রযুক্রি ময হাতর বাড়তে, তাতত ক্রকছু বের পতর 

ডািাতরর প্রতয়াজনীয়তা এতকবাতরই েংকুক্রচত হতয় যাতব। ক্রব ান কখন এতে মপৌৌঁোতব বা কখন োড়তব এর জন্য এয়ারতপাতট থ ক্রগতয় 

বতে োকার ক্রদন গত হতয়তে। এখন ম াবাইতের  াধ্যত ই জানা যায় ক্রব ানটা ঠিক মকান্ মদতশর আকাতশ উড়তে, কখন এতে 

মপৌৌঁোতব।   ঘতর বতেই ক্রব াতনর মবাক্রড থং ক্রনক্রিত করা যায়। ক্রকন্ত আ রা যক্রদ মে প্রযুক্রির তথ্য না রাক্রখ বা প্রযুক্রির ব্যবহার না 

ক্রশক্রখ তাহতে ক্রপক্রেতয় পড়তবা। তাই আগা ী ক্রদনগুতোতত কাক্ররগক্রর ক্রশক্ষার জনশক্রির কদর বাড়তব অপ্রতযাক্রশতভাতব। ক্রবতশেত 

তথ্যপ্রযুক্রিগত ক্রশক্ষা আগা ী ক্রদনগুতোতত মনর্ততের পয থাতয় চতে আেতব।  

আপনার ম াবাইতের ক্রভততর পুতরা ক্রবতশ্বর তথ্য  জুদ আতে। মেগুতো মবর কতর ক্রনতজর প্রতয়াজন  মতা ব্যবহার ক্রনক্রিত 

করতত হতব। তথ্য জানার পক্ররক্রধ বাড়াতত হতব। ততব তথ্য জানায় একটু েতকথতাও োকা োগতব। কারণ ক্রকছু দুষ্টতোক ক্রকছু 

ক্রবভ্রাক্রন্তমূেক তথ্যও মনতট েক্রড়তয় মরতখতে। ক্রবক্রভন্ন ধরতনর গুজব ও অপপ্রচাতর ক্রেপ্ত আতে তারা। ক্রকছু ক্রকছু মক্ষতি ধ্বংোত্মক 

কায থিত  উস্কাক্রন ক্রদতে এরা। আপক্রন একটু  নতযাগ, ক্রচন্তা ও ক্রবতবক ক্রদতয় পয থতবক্ষণ করতেই মকাতনাটা েঠিক তথ্য আর মকাতনাটা 

গুজব, অপপ্রচার বা উস্কাক্রনমূেক তথ্য তা েহতজই বুঝতত পারতবন। এেব তথ্য যাচাই বাোই কতর গ্রহণ করতত হতব। েঠিক সূি 

মেতক ক্রনভ থরতযাগ্য তথ্য গ্রহণ করতত হতব। পক্ররতশতে বতেতত চাই বতথ ান যুতগ বাঁচতত হতে তথ্য জানততই হতব। 

# 
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