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আবু সাষলহ গর্াোঃ িার্ীর্ আলর্ রিবলী

ইন্টানম, রসরপরড
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 খানার আয় ও বযয় রনধমারণ জররপ (HIES) ২০১৬ গর্ষক গেখা যায় গয, গেষি র্াদ্রাসা রিক্ষায় রিরক্ষা 

এবং বা মর্াষন র্াদ্রাসা প়ুিয়া এর্ন জনষ াষ্ঠীর পররর্াণ গর্াট জনষ াষ্ঠীর প্রায় ৫.৫%।

 র্াদ্রাসা রিক্ষা বযবস্থায় রিরক্ষা পররবাষরর সেসযষের র্ষধয এই হার প্রায় সর্ান।

১. বাংলাষেষির র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠী

রিক্ষা া গযা যা া খানা প্রধান স্বার্ী/ স্ত্রী পুত্র/ কনযা পূত্রবধূ/ জার্াা ানারা / নাা নী রপা া/ র্াা া ভাই/ গবান অনযানয গর্াট
সু্কল

কষলজ

রবশ্বরবেযালয়

র্াদ্রাসা
সরকারর স্বাক্ষরা া কর্মসূচী

এনরজও স্বাক্ষরা া গকাসম

অনযানয

গর্াট

া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরডর রবষেেণ

রবরভন্ন প্ররা ষ্ঠাষন রিরক্ষা জনষ াষ্ঠী
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 জাা ীয় খানার আয় ও বযয় জররপ (HIES) ২০১৬ এর া র্য রবষেেণ

কষর গেখা যায়-
 র্াদ্রাসা রিরক্ষা পররবারষের পাররবাররক অবস্থা াু লনারু্লকভাষব

রকছুটা খারাপ।
 উোহরণস্বরূপ, বার়ির ছাে/ গেয়াল তা রীষা বযবহৃা কাাঁচার্াল।

া ষব জাা ীয় পযমাষয়র সাষর্ াু লনা করষল এ পার্মকয উষেখষযা য
নয়।

 রবেুযৎ সংষযাষ র রেক গর্ষকও র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর এই সুরবধা

প্রারি জাা ীয় পযমাষয় প্রায় সর্পযমাষয়র।

জাা ীয় % র্াদ্রাসা %

রবেুযৎ সংষযা 

জাা ীয় % র্াদ্রাসা %

খ়ি/ বাাঁি/ 
পরলরর্ন/ প্লারিক/ 

কযানভাস

কাোর্ারট রটন রিট কাঠ ইট/ রসষর্ন্ট অনযানয

গেয়াল তা রীষা  বযবহৃা 

জাা ীয় % র্াদ্রাসা %

খ়ি/ বাাঁি/ 
পরলরর্ন/ প্লারিক/ 

কযানভাস

রটন রিট টযারল ইট/ রসষর্ন্ট অনযানয

ছাে তা রীষা  বযবহৃা 

জাা ীয় % র্াদ্রাসা %

া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরড রবষেেণ

১. বাংলাষেষির র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠী



 র্াদ্রাসা রিরক্ষা পররবাষরর র্ষধয

করিউটার বযবহাষরর িা করা হার জাা ীয়

পযমাষয়র গচষয় রকছুটা গবরি, যা প্রায় ৪%

অনযরেষক জাা ীয় পযমাষয় এই হার র্াত্র ৩

িা াংি।

 জাা ীয় পযমাষয় ইন্টারষনট/ ইষর্ইল এর

বযবহার প্রায় ৮% অনযরেষক র্াদ্রাসা

রিরক্ষা পররবারগুষলাষা এই হার জাা ীয়

পযমাষয়র অষধমক।

 বাসা বার়িষা ইন্টারষনট/ ইষর্ইল এর

বযবহাষরর রেক গর্ষক র্াদ্রাসা রিরক্ষা 

পররবার জাা ীয় পযমাষয়র পররবারষের

গর্ষক অষনক রপরছষয়।

(CPD: 2019) 6

করিউটার ইন্টারষনট/ ইষর্ইল

করিউটার ও ইন্টারষনট ইষর্ইল সুরবধা

র্াদ্রাসা % জাা ীয় %

র্াদ্রাসা % জাা ীয় %

ইন্টারষনষটর বযবহার

গর্াবাইল গফান করিউটার (বার়িষা ) সাইবার কযাষফ করর্উরনরট ইনফরষর্িন গসন্টার অনযানয

া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরডর রবষেেণ

১. বাংলাষেষির র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠী
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খানা প্রধান স্বার্ী/ স্ত্রী পুত্র/ কনযা পূত্রবধূ/ জার্াা া নারা / নাা নী রপা া/ র্াা া অনযানয

রবষেষি রিরক্ষা 

র্াদ্রাসা % জাা ীয় %

া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরড রবষেেণ

 রবষেি  র্ষনর গক্ষষত্র র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের অবস্থা জাা ীয়

পযমাষয়র প্রায় সর্ান, যা প্রায় ০.৬৭%।

 পাররবাররক সিষকমর রেক গর্ষক রবষবচনা করষল গেখা

যায় গয, একরট পররবাষরর সেসযসহ গসই পররবাষরর

প্রধান এর র্ষধয জাা ীয় পযমাষয়র পররবারগুষলা গর্ষক

র্াদ্রাসা রিরক্ষা পররবারষের র্ষধয রবষেি  র্ষনর হার

অষনক গবরি।

 পররবার প্রধান রনষজ (র্াদ্রাসা রিক্ষায় রিরক্ষা ) ৩১.৮%
অর্বা গকান পররবার প্রধাষনর পুত্র/ কনযাষের ৩৮.৬%
রবষেি  র্ন কষরষছন। উষেখষযা য গয পররবার প্রধাষনর
স্বার্ী/ স্ত্রীষের গক্ষষত্রও এই হার অষনক গবরি যা প্রায়
২০.৫%।

 উচ্চরিক্ষায় রিরক্ষা গয সকল পররবার প্রধান রবেযর্ান
এষের র্ষধয র্াদ্রাসা রিক্ষায় রিরক্ষা পররবার প্রধানরা
াু লনারূ্লকভাষব গবরি জাা ীয় পযমাষয়র পররবার প্রধানষের
াু লনায়।

১. বাংলাষেষির র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠী

র্াদ্রাসা % জাা ীয় %

রবষেষি রিরক্ষা 

র্াদ্রাসা % জাা ীয় %



২. কর্মিালার/ ষবেণার গপ্রক্ষাপট

 এ রবপুল র্াদ্রাসা রিরক্ষা / প়ুিয়া জনষ াষ্ঠীর অর্মননরা ক কর্মকাষে অংি্হণ এবং পররবরা মা প্রযুরি,
েক্ষা া ও রবজ্ঞানরভরিক কর্মকাষে অংি্হষনর সক্ষর্া া গবাঝা েরকার।

 সরকাষরর র্ধয-েীর্মষর্য়ারে উন্নয়ন পররকল্পনায় এ জনষ াষ্ঠীর জনয রক রক সুষযা রাখা আষছ, া া জানা
জরুরী।

 জাা ীয় বাষজট ২০১৯-২০২০ এর গর্ােণা অনুযায়ী, ২০৩০ সাষলর র্ষধয অরা ররি আষরা ৩ গকারট
কর্মসংস্থান তা ররর লক্ষযর্াত্রা রনধমারণ করা হষয়ষছ।

• বা মর্াষন সরকাষরর রনবমাচনী অঙ্গীকাষর কর্মসংস্থান তা রীর গক্ষষত্রও একই লষক্ষযর রেষক েৃরিপাা করা
হষয়ষছ, গযখাষন যুব কর্মসংস্থান তা রীষা রবষিেভাষব গজার গেয়ার কর্া বলা আষছ।

 রিক্ষা, প্ররিক্ষণ ও কর্মসংস্থাষনর সাষর্ জর়িা সরকারর প্ররা ষ্ঠানগুষলার কাযমকরী গসবা প্রোষনর গক্ষষত্র
অষনক েুবমলা া এবং েক্ষা ার অভাব রষয়ষছ। এই ধরষণর েুবমলা া যুবকষের র্াষঝ গসবা প্রোষনর গক্ষষত্র
গবরি লক্ষণীয়।

• জর়িা এ সকল সরকারর প্ররা ষ্ঠানগুষলার র্ষধয রিক্ষা প্ররা ষ্ঠান, প্ররিক্ষণ গকন্দ্র, ও সরকারর অরফসগুষলা
যারা রবরভন্ন ধরষণর বযবসায় সংক্রান্ত কাষজ গসবা প্রোষনর সাষর্ জর়িা এর আওা াভুি।

• র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের জনয এ সুষযা গুষলা কা টুকু রষয়ষছ?

(CPD: 2019) 8



২. কর্মিালার/ ষবেণার গপ্রক্ষাপট
 গটকসই উন্নয়ন অভীি (এসরডরজ) বাস্তবায়ষন বাংলাষেি াু লনারূ্লকভাষব অ্ ার্ী গেিগুষলার র্ষধয

অনযা র্। গসখাষন এসরডরজর আষলাষক কর্মসংস্থান তা রীষা এই  ষবেণার ফলাফল পযমাষলারচা হষা পাষর।

•  ষবেণারট এসরডরজ ১৬.৬ এর আষলাষক কর্মসংস্থান এবং যুবসর্াষজর সাষর্ সিরকমা কাযমকর, জবাবরেরহা া রূ্লক
এবং স্বচ্ছা ার সাষর্ পররচারলা সরকারর প্ররা ষ্ঠাষনর রবেষয় যুবকষের েৃরিভরঙ্গ রূ্লযায়ন করষব।

•  ষবেণারট ২০৩০ সাষলর র্ষধয কর্মসংস্থান তা রীর গয লক্ষযর্াত্রা রনধমারণ করা হষয়ষছ, া ার জনয প্রষয়াজনীয়
প্রারা ষ্ঠারনক নীরা র্ালার সংস্কাষরর সাষর্ সাষর্ কাযমসিােন নীরা র্ালা সংস্কাষরর বযবস্থা করা এবং ২০৩০ সাষলর
র্ষধয প্রষয়াজনীয় কর্মসংস্থাষনর লক্ষয অজমষনর জনয সুপাররির্ালা গপি করষব।

 এই কর্মিালা  ষবেণার জনয রবষেেণরূ্লক কাঠাষর্া তা রী,  ষবেণার পরররধ, জররষপর জনয প্রশ্নর্ালা তা রী
করা এবং গসই প্রশ্নাবলীষা রক রক পররবা মন আনা প্রষয়াজন া া বুঝষা সাহাযয করষব।

 ‘আরও গবরি এবং আরও ভাল কর্মসংস্থান’ অষনক ধরষণর প্রভাবষকর সাষর্ জর়িা -

• কর্মসংস্থাষনর র্ান গকর্ন এবং রক পররর্াণ কর্মসংস্থান তা রী হষচ্ছ া ার রূ্লযায়ন;

• কর্মসংস্থাষনর ধরণ এবং শ্রর্িরিষা অন্তভূমরি;

• কৃরে এবং অকৃরে খাষা কর্মসংস্থান তা ররর গক্ষষত্র সীর্াবদ্ধা া;

• বযবসাষয় প্রষবষির রনয়র্/ রবরধ;

• রিক্ষা এবং েক্ষা ার গুণর্ান;

• শ্রর্ বাজাষরর সাষর্ জর়িা রনয়র্কানুন, এর সাষর্ জর়িা প্ররা ষ্ঠান এবং পররকল্পনা;
(CPD: 2019) 9



ক্ষর্া াসীন েষলর রনবমাচনী ইিষা হার ২০১৮ গা  যুবকষের কর্মসংস্থান তা রী এবং া াষের প্ররিক্ষণ সিরকমা  

গয সকল লক্ষয রনধমারণ করা হষয়ষছ-

 ‘আর্ার ্ার্-আর্ার িহর’ উষেযা ;

 জাা ীয় গসবা প্রকল্প;

 উপষজলা যুব প্ররিক্ষণ গকন্দ্র;

 ‘কর্মঠপ্রকল্প’ ও ‘সুেক্ষপ্রকল্প’

 যুবকষের জনয সর্রিা ডাটাষবস;

 স্বরনভমর যুবকষের জনয জার্ানা রু্ি ঋষণর বযবস্থা

করা;

 রূ্লধষনর গযা ান, প্রযুরি, ও উদ্ভাবষনর গক্ষষত্র

সুরবধাসরূ্হ;

 যুব উষেযািা নীরা ্হণ;

 পুরুে ও র্রহলাষের গক্ষষত্র সর্ান র্জুরর সুরনরিা করণ;

 অরা  েররদ্রষের জনয কর্মসংস্থান;

 েক্ষ সরবরাহ িৃঙ্খল (supply chain) প্ররা ষ্ঠা, ফসল 

প্ররক্রয়াজাা করণ; 

 প্রা যাবাসী অরভবাসীষের জনয কর্মসূরচ;

 প্ররা বন্ধী রিশুষের জনয প্রকল্প;

 ‘সুনীল অর্মনীরা ’ এর র্াধযষর্ কর্মসংস্থান

 যুবকষের জনয পৃর্ক রবভা  স্থাপন; 

 যুব র্ন্ত্রণালষয়র জনয া হরবষলর বরাে বৃরদ্ধ;

 যুব  ষবেণা গকন্দ্র স্থাপন;

৩. যুবকষের কর্মসংস্থান ও উন্নয়ষনর জষনয প্রণীা 

জাা ীয় নীরা র্ালা ও রনবমাচনী প্ররা ্রুতরা 

(CPD: 2019) 10



 রনবমাচনী ইিষা হাষরর া র্য র্ষা , রব া  েি বছষর ৩৩৫রট র্াদ্রাসা রিক্ষা প্ররা ষ্ঠানষক সরকাষরর 

এর্রপওভুি করা হষয়ষছ।

- ১ লক্ষ ২১ হাজার র্াদ্রাসা রিক্ষক ১০০ িা াংি গবা ন-ভাা া পাষচ্ছন সরকাষরর কাছ গর্ষক।

 সাধারণ রিক্ষা ও কওর্ী রিক্ষার সর্াূ লয পযমায় সৃরি করা হষয়ষছ।

- োওরা এ া াকরর্ল গক র্াস্টাসম সর্র্ান রবষবচনা করা হষচ্ছ।

 রনবমাচনী ইিষা হাষর সরকার র্াদ্রাসা রিক্ষাষক আরও উন্না া র করার গর্ােণা রেষয়ষছন। 

- কারর রর রিক্ষাষক র্াদ্রাসা রিক্ষার অন্তভুমি করার গর্ােণা করা হষয়ষছ।

৩. যুবকষের কর্মসংস্থান ও উন্নয়ষনর জষনয প্রণীা 

জাা ীয় নীরা র্ালা ও রনবমাচনী প্ররা ্রুতরা 

(CPD: 2019) 11



 ভূরর্হীন, কু্ষদ্র ও প্রারন্তক কৃেকষের জনয পশুপালষনর বযবস্থা কষর গেয়া;

 নারীষের সহ বন ও বনজ সিষের উপর রনভমরিীল সম্প্রোষয়র কর্মসংস্থান তা রীর বযবস্থা করা;

 সর্বায় সরর্রা র বযবহার করা;

 ্ার্ীণ েররদ্র জন ণ ও র্রহলাষের জনয অর্মায়ষনর/ অর্ম প্রারির সুষযা -সুরবধা কষর গেয়া;

 স্ব-রনভমরষের েক্ষা ার রবকাষির জনয প্ররিক্ষষণর বযবস্থা ্হণ করা;

 সরবরাহ িৃঙ্খষলর (supply chain) রবকাি র্টাষনা;

 সং ঠন তা রী, রূ্লধন  ঠন, প্ররিক্ষণ এবং প্ররিক্ষষণাির বযবস্থার র্াধযষর্ ্ার্ীণ অঞ্চষল সহায়া া গপৌঁষছ গেয়া;

 আরেবাসী সম্প্রোষয়র জনয সর্বায় সরর্রা র উন্নয়ন সাধন করা;

 রবরনষয়া ও কর্মসংস্থাষনর র্াধযষর্ ন র বযবস্থার উন্নয়ন করা;

 এসএর্ই, কারর রর প্ররিক্ষণ এবং া র্য সিরকমা রিক্ষানরবি প্রকল্প ্হণ করা;

 র্ানব সিে রবকাষির গক্ষষত্র পযমাি া হরবল ও সিে বরাে করা;

 প্রারা ষ্ঠারনক সক্ষর্া া এবং অবকাঠাষর্া া উন্নয়ন গজারোর করা।

৩. যুবকষের কর্মসংস্থান ও উন্নয়ষনর জষনয প্রণীা 

জাা ীয় নীরা র্ালা ও রনবমাচনী প্ররা ্রুতরা 

যুব কর্মসংস্থান তা রীর লক্ষয রনষয় সির্ পঞ্চবারেমক পররকল্পনা (২০১৬-২০২০) গা  গয সকল রবেষয় 

আষলাকপাা  করা হষয়ষছ-
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 রিল্প খাা রনষয় ৩ বছষরর প্রকল্প ্হণ করা;

 পরবা মী ২ বছষরর র্ষধয প্রষয়াজনীয় আইন / রবরধ এবং নীরা / গকৌিলগুরলর সংস্কার করা;

 সুরনরেমি রকছু গশ্রণীর/ জন ষণর প্ররিক্ষষণর জনয ১০০ গকারট টাকার া হরবল বরাে রাখা;

 গবকার যুবকষের েক্ষা ার রবকাি র্টাষনা;

 ১৫ লক্ষ র্ানুষের জনয প্ররিক্ষষণর বযবস্থা করা;

 ‘আর্ার ্ার্- আর্ার িহর’ প্রকল্প ্হণ করা;

 ১০০ রট অর্মননরা ক এলাকা স্থাপন এবং এর র্াধযষর্ ১ গকারট কর্মসংস্থান সৃরি করা;

 বযবসায় সহজীকরষণর সূচক (ease of doing business index) েুই অষে নারর্ষয় আনা

 ৬৪ রট গজলার রবরনষয়া কারীষের জনয ওয়ান স্টপ সারভমস (ওএসএস) চালু করা;

 সম্ভাবয উৎপােন খাষা র জনয কর ছাষ়ির সুরবধা অবযাহা রাখা;

 িারীররক ভাষব অক্ষর্ বা রপরছষয় প়িা র্ানুেষের জনয আলাো ভাষব পররকল্পনা ও বাষজট তা রী করা;

 ‘যুব িরিোঃ বাংলাষেষির ভরবেযৎ’ – রবরভন্ন উষেযা ্হণ।

৩. যুবকষের কর্মসংস্থান ও উন্নয়ষনর জষনয প্রণীা 

জাা ীয় নীরা র্ালা ও রনবমাচনী প্ররা ্রুতরা 
২০১৯-২০২০ আরর্মক বছষরর জাা ীয় বাষজষটর গর্ােণায় আ ার্ী বছর গুষলাষা  কর্মসংস্থান তা রীর সাষর্ 

সিৃি গবি কষয়করট প্রকষল্পর কর্া উষেখ করা হষয়ষছ
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৪. র্াদ্রাসা রিক্ষার পরররস্থরা 

(CPD: 2019) 14

র্াদ্রাসার ধরন বযবস্থাপনা র্াদ্রাসার সংখযা রিক্ষক রিক্ষার্মী রিক্ষক-রিক্ষার্মী অনুপাা 

োরখল গবসরকারর

আলীর্ গবসরকারর

ফারজল গবসরকারর

কারর্ল
সরকারর

গবসরকারর

গর্াট

সরকারর

গবসরকারর

গর্াট

গর্
ষয়

গছ
ষল

গর্
ষয়

গছ
ষল

গর্
ষয়

গছ
ষল

গর্
ষয়

গছ
ষল

োরখল আলীর্ ফারজল কারর্ল

র্াদ্রাসা

গছ
ষল

গর্
ষয়

গছ
ষল

গর্
ষয়

গছ
ষল

গর্
ষয়

গছ
ষল

গর্
ষয়

োরখল আলীর্ ফারজল কারর্ল

রিক্ষার্মী

া র্যসূত্রোঃ বযানষবইস, র্াদ্রাসা রিক্ষা প্ররা ষবেনোঃ ২০১৮

 রিক্ষাজররপ (বযানষবইস) ২০১১-২০১৮ এর া র্য র্ষা ,

োরখল রড্ী অজমষনর পর রিক্ষার্মীর সংখযা বযাপক হাষর কষর্

যাষচ্ছ। অবিয, র্রহলা র্াদ্রাসা কর্ র্াকা স্বষেও োরখল স্তষর

গর্ষয়ষের অংি্হন গছষলষের গচষয় গবরি।

 এর একরট ব়ি কারন হষা পাষর গয োরখষলর পষরর স্তষরর
রিক্ষা প্ররা ষ্ঠাষনর সংখযা অষনক কর্।

 উচ্চ রিক্ষায় র্রহলা র্াদ্রাসার স্বল্পা া ও সার্ারজক রবরভন্ন বাধা,
গর্ষয়ষের একরট ব়ি অংি এই রিক্ষা গর্ষক ঝষ়ি যাওয়ার
প্রধান কারণ হষা পাষর।

গেষির র্াদ্রাসা, রিক্ষক, রিক্ষার্মীর া র্য



 ২০১১-২০১৮ সাষলর া র্যর্ষা , গেষি র্াদ্রাসার সংখযা একটা
রনরেমি পযমাষয় রষয়ষছ। র্াদ্রাসা প়ুিয়া রিক্ষার্মীর সংখযা বৃরদ্ধ ও
এা েসংক্রান্ত রিক্ষা প্ররা ষ্ঠান, রিক্ষষকর সংখযা প্ররা বছরই
কষর্ আসষছ।

 া ষব রিক্ষার্মীর সংখযা ওঠানার্ার র্ষধয রষয়ষছ। া ষব
সাম্প্ররা ক বছষর বা়িষছ।

 এষা কষর অল্প সংখযক রিক্ষক ও প্ররা ষ্ঠাষনর উপর অষনক
গবরি চাপ প়িষছ।

(CPD: 2019) 15

র্াদ্রাসা

রিক্ষকরিক্ষার্মী

া র্যসূত্রোঃ বযানষবইস, র্াদ্রাসা রিক্ষা প্ররা ষবেনোঃ ২০১৮

৪. র্াদ্রাসা রিক্ষার পরররস্থরা 
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 রবভা ীয় পযমাষয় সার্র্কভাষব রবষবরচা সকল র্াদ্রাসা প্ররা ষ্ঠান ও র্াদ্রাসা রিক্ষার্মীষের া র্য-উপাি রবষেেণ করষল গেখা যায় গয, চট্ট্ার্

রবভাষ র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের হার সবষচষয় গবরি যা প্রায় ২৭% (র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের র্ষধয)। গসই াু লনায় র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের হার সবষচষয় কর্

রসষলষট যা প্রায় ৫%। একই সাষর্ এটাও লক্ষণীয় গয র্াদ্রাসা রিক্ষার জনয গবরিরভা রিক্ষার্মীই চট্ট্ার্রু্খী।

• রংপুর, খুলনা ও বররিাল রবভাষ র্রহলা র্াদ্রাসার সংখযা অষনক গবরি র্াকা স্বষেও র্রহলা রিক্ষার্মীর সংখযা এসব রবভাষ অষনক কর্।

• এসকল অঞ্চষল গর্ষয়ষের রিক্ষা ্হষণ সার্ারজক ও পাররবাররক অষনক ধরষনর বাধা কাজ কষর র্াষক।

 র্াদ্রাসা রিক্ষার গক্ষষত্র আঞ্চরলকা ার রবেয়রট আষলাচনার োরব রাষখ।

৪. র্াদ্রাসা রিক্ষার পরররস্থরা 

া র্যসূত্রোঃ বযানষবইস, র্াদ্রাসা রিক্ষা প্ররা ষবেনোঃ ২০১৮

বাংলাষেষির রবভা ওয়ারী র্রহলা র্াদ্রাসা রিক্ষার্মী ও প্ররা ষ্ঠান
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 র্াদ্রাসা রিক্ষা প্ররা ষ্ঠান সবষচষয় গবরি চট্ট্ার্ ও রাজিাহী রবভাষ যা প্রায় ১৭%। এরপরই রষয়ষছ রংপুর রবভা প্রায় ১৬%।

 চট্ট্ার্ রবভাষ র্াদ্রাসা রিরক্ষা পুরুেষের হার সবষচষয় গবরি যা প্রায় ২৩%। গসই াু লনায় র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের হার সবষচষয় কর্
রসষলষট যা প্রায় ৬%। একই সাষর্ এটাও লক্ষণীয় গয র্াদ্রাসা রিক্ষার জনয গবরিরভা রিক্ষার্মীই উিরবঙ্গ, ঢাকা ও চট্ট্ার্রু্খী।

 পুরুে রিক্ষার্মীষের গক্ষষত্র রাজিাহী, রংপুর ও খুলনায় প্ররা ষ্ঠান প্ররা রিক্ষার্মীর সংখযা কর্ গযখাষন বররিাষল এই হার প্রায়
সর্ানুপারা ক। অনযরেষক চট্ট্াষর্ এই হার অষনক গবরি।

৪. র্াদ্রাসা রিক্ষার পরররস্থরা 

া র্যসূত্রোঃ বযানষবইস, র্াদ্রাসা রিক্ষা প্ররা ষবেনোঃ ২০১৮

বাংলাষেষির রবভা ওয়ারী পুরুে র্াদ্রাসা রিক্ষার্মী ও প্ররা ষ্ঠান
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 খানা জররষপর (HIES) ২০১৬ এর া র্য র্ষা , র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের পাররবাররক আরর্মক পরররস্থরা জাা ীয় পররবারগুষলার আরর্মক

পরররস্থরা র সর্াু লয।

 অর্মাৎ, র্াদ্রাসা রিক্ষায় রিরক্ষা হওয়া ও া ার আষয় ব়ি গকান পার্মকয তা রী করষছনা।

 লক্ষণীয় গয, কৃরেকাজ বযা ীা র্াদ্রাসা রিরক্ষা ষের কাষছ জনরপ্রয় গপিার র্ষধয  ার়ির চালক ও েরজম, গসলাই, গসবা জাা ীয় গপিায়

পররবার প্রধাষনর র্াদ্রাসা রিরক্ষা ভাই/ গবান অর্বা পুত্রবধূ/ জার্াা াষের অংি্হন গবরি।

 উষেখষযা য সংখযক র্াদ্রাসা রিরক্ষা পররবার প্রধান ও পররবাষরর সেসযরা অপ্রচরলা , কর্ আষয়র কাষজর সাষর্ জর়িা ।

খানা প্রধান স্বার্ী/ স্ত্রী পুত্র/ কনযা পূত্রবধূ/ জার্াা া নারা / নাা নী রপা া/ র্াা া ভাই/ গবান অনযানয

 ারীর চালক ও কোটর অষশ্রণীভুি রবক্রয়কর্মী অষশ্রণীভুি গসবাকর্মী েরজম ও অনযানয গসলাই কর্মী গপিা া , কারর রী কাঠ রর্স্ত্রী র্যাষনজার (পাইকারী ও খুচরা বযবসা)

৫. র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর কর্মসংস্থান পরররস্থরা 

া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরড রবষেেণ



(CPD: 2019) 19া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরড রবষেেণ

  ার়ির চালক, রবক্রয়কর্মী, গসবাকর্মী ও রকছু সংখযক র্যাষনজার ও রষয়ষছ।

 এছা়িা রকছু সংখযক বীর্া, রবক্রয় া োবধান ইা যারেষা রষয়ষছ।

 ব়ি কর্া হষচ্ছ, ধর্মীয়/ র্াদ্রাসা রিক্ষায় রিরক্ষা হওয়া স্বষেও অনযানয ধরষণর গপিায় রনষয়ারজা হষা রিক্ষার ধরণ বাধা হষয় োাঁ়িায়রন।

 রিক্ষকা া াু লনারু্লকভাষব কর্ জনরপ্রয় গপিা হষলও এই গপিায় পররবার প্রধাষনর র্াদ্রাসা রিরক্ষা রপা া/ র্াা াই গবরি অংি্হণ কষর
র্াষক।

 া ষব সাধারণ রিক্ষায় রিরক্ষা পররবার প্রধানষের াু লনায় র্াদ্রাসা রিক্ষায় রিরক্ষা পররবার প্রধানষের আরর্মক পরররস্থরা রকছুটা রপরছষয়
বষল র্ষন হয়।

৫. র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর কর্মসংস্থান পরররস্থরা 

খানা প্রধান স্বার্ী/ স্ত্রী পুত্র/ কনযা পূত্রবধূ/ জার্াা া নারা / নাা নী রপা া/ র্াা া ভাই/ গবান অনযানয

রিক্ষক কৃরেখার্ার বযবস্থাপক ও া োবধায়ক বীর্া, ররষয়ল এষিট, বযবসা ও গসবা কর্মকার, ঢালাইকর্মী ও যন্ত্রাংি প্রস্তুা কারী

রবক্রয় া োবধায়ক গজষল, রিকারী যানবাহল ও গযা াষযা  া ত্ত্বাবধায়ক ধর্মীয় কর্মী
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র্ারসক গবা ন র্াদ্রাসা (%) জাা ীয় (%)

টাকা

টাকা

টাকা

টাকা

টাকা

টাকা

টাকা

গর্াট

 র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর আয় কাঠাষর্া জাা ীয় আয় কাঠাষর্া গর্ষক খুব রভন্না র নয়।

 গবরিরভা জনষ াষ্ঠীর আয় একের্ গনই গর্ষক ১০০০০ টাকার র্ষধযই রবেযর্ান। া ষব ১০ হাজার গর্ষক ২০

হাজার টাকা আষয়র গক্ষষত্র র্াদ্রাসা রিরক্ষা রা সার্ানযা র্ এর ষয় রকন্তু উপষরর স্তষরর আষয় গযর্ন ১ লাখ বা

া ষা ারধষকর গক্ষষত্র এষের অনুপরস্থরা লক্ষণীয়।

 জাা ীয়ভাষব া ারা রপরছষয় না র্াকষলও রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর আয় কাঠাষর্া রবষবচনায় া ারা রপরছষয় রষয়ষছ বষল

প্রা ীয়র্ান হয়।

৫. র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর কর্মসংস্থান পরররস্থরা 

া র্যসূত্রোঃ খানার আয় ও বযয় রনধমারন জররপ (HIES ২০১৬) গর্ষক রসরপরড রবষেেণ

পররবার প্রধাষনর র্ারসক আয়োঃ র্াদ্রাসা রিরক্ষা ও জাা ীয় পযমায়।



৫. র্াদ্রাসা রিরক্ষা জনষ াষ্ঠীর কর্মসংস্থান পরররস্থরা 

 জাা ীয় পযমাষয়র সাষর্ াু লনা করষল গেখা যায় গয, রিক্ষা, 
প্ররিক্ষণ ও কর্মসংস্থাষন গনই (NEET) এর্ন জনষ াষ্ঠীর
সংখযা র্াদ্রাসা প়ুিয়াষের গক্ষষত্র অষনক কর্।

 লক্ষনীয় বযাপার হষচ্ছ, এইচএসরস বা সর্র্ান পযমন্ত
রনষচর গর্ষক যা উপষরর রিক্ষায় উন্নীা হষচ্ছ া া ই এই
হার বৃরদ্ধর প্রবণা া গেখা যাষচ্ছ।

 সবষচষয় গবরি এই হার লক্ষণীয় রপএসরস, গজএসরস ও
এসএসরস পািকৃা রিক্ষার্মীষের র্ষধয।

 আবার রনষট অন্তভুমি নয়, এর্ন রিক্ষার্মীর হার সবষচষয়
গবরি রপএসরস গর্ষক এইচএসরস পযমন্ত।

 অর্মননরা ক রবসৃ্তরা বা নাু ন কর্মসংস্থান তা রীর অভাব
এষক্ষষত্র ব়ি কারণ রহষসষব রবষবরচা হষা পাষর।
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রনট রনট নয় গর্াট

পাি কষররন

১র্ গশ্ররণ

২য় গশ্ররণ

৩য় গশ্ররণ

৪র্ম গশ্ররণ

রপএসরস

৬ষ্ঠ গশ্ররণ

৭র্ গশ্ররণ

গজএসরস

৯র্ গশ্ররণ

এসএসরস/ সর্র্ান

এইচএসরস/ সর্র্ান

রডষপ্লার্া

স্নাা ক

স্নাা ষকাির

রপএইচরড

র্াদ্রাসা
জাা ীয়

যারা গকান রিক্ষা, প্ররিক্ষণ ও কষর্ম গনই



 রবরভন্ন  ষবেণা প্ররা ষবেষন র্াদ্রাসা রিক্ষার চযাষলঞ্জ রহষসষব রনষনাি রবেয়গুষলা বরণমা হষয়ষছ-

 অপ্রাু ল রিক্ষা উপকরণ

 সীরর্া রসষলবাস

 অপ্রাু ল রিক্ষক

 েুবমল গবা ন কাঠাষর্া

 অপযমাি প্ররিক্ষণ প্ররা ষ্ঠান

 অপযমাি েক্ষ রিক্ষক

 েুবমল রিক্ষা র্ান

 েুবমল আরর্মক পরররস্থরা 
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৬. র্াদ্রাসা রিক্ষার চযাষলঞ্জ
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৬. র্াদ্রাসা রিক্ষার চযাষলঞ্জ

১র্ গশ্ররণ আররব, বাংলা, অংক

২য় গশ্ররণ আররব, বাংলা, অংক, ধর্মীয় রিক্ষা, সাধারণ রবেয়াবলী

৩য় গশ্ররণ আররব, বাংলা, অংক, ধর্মীয় রিক্ষা, সাধারণ রবেয়াবলী

৪র্ম গশ্ররণ আররব, বাংলা, অংক, ধর্মীয় রিক্ষা, সাধারণ রবেয়াবলী

৫র্ গশ্ররণ ধর্মীয় রিক্ষা, সাধারণ রবেয়াবলী

৬ষ্ঠ গশ্ররণ ধর্মীয় রিক্ষা, সাধারণ রবেয়াবলী

োরখল (সাধারণ) ইসলাষর্র ইরা হাস, সার্ারজক রবজ্ঞান,

োরখল (রবজ্ঞান) রসায়ন, পোর্ম, কৃরে/ জীবরবজ্ঞান/ উচ্চা র  রনা 

োরখল (রু্জারহে) কুরআন, হারেস, আরবী, সারহা য, রফকহ, সাধারণ রিক্ষা

োরখল (রহফজুল)

আলীর্ ভূষ াল, রসায়ন, পোর্ম, জীবরবেযা, উচ্চা র  রণা 

ফারজল (রড্ী/ 
অনাসম)

ধর্মীয় রিক্ষা, বাংলা, ইংষরজী, অর্মনীরা , রাষ্ট্ররবজ্ঞান, ইসলাষর্র 
ইরা হাস, েিমন, সর্াজরবেযা, সার্ারজক কলযান

কারর্ল

র্াদ্রাসা রিক্ষার কাররকুলার্

 রবরভন্ন  ষবেণায় র্াদ্রাসা রিক্ষার কাররকুলার্ষক আষরা আধুরনকায়ষনর উপর গুরুে গেয়া হষয়ষছ।

রনয়ন্ত্রক কাৃ মপক্ষ র্াদ্রাসা রিক্ষা স্তর সাধারণ রিক্ষা স্তর

র্াদ্রাসা রিক্ষা গবাডম এবষা োয়ী প্রার্রর্ক রিক্ষা

োরখল এসএসরস

আলীর্ এইচএসরস

ইসলারর্ক রবশ্বরবেযালয় ফারজল স্নাা ক/ সম্মান

কারর্ল র্ািাসম

প্রস্তারবা কওরর্ রিক্ষা
বযবস্থা

কওরর্ র্াদ্রাসা রিক্ষা স্তর সাধারণ রিক্ষা স্তর

কারফয়া/ কুেূরী

িারষহ জার্ী/ কানয

িারষহ গবকায়া

া াহফীযুল গকারআন প্রার্রর্ক রিক্ষা

এবষা োয়ী এসএসরস

রু্া াওয়াসীা াহ এইচএসরস

রর্িকাা / জালালাঈন

োওরাষয় হােীস

সানারী আম্মাহ স্নাা ক/ সম্মান

ফারজলরা র্ািাসম

র্াদ্রাসা রিক্ষা কাঠাষর্া/ স্তর



৭. ঢাকা গজলা: রিক্ষা, প্ররিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং
যুবসর্াষজর সাষর্ জর়িা  সরকারর, গবসরকারর প্ররা ষ্ঠান

 গজলা প্রিাসন/ ন রপাষলর কাযমালয়

 উপষজলা রনবমাহী কর্মকা মার কাযমালয়

 রহসাবরক্ষষকর কাযমালয়

 রচফ জুরডরিয়াল র্যারজষেষটর কাযমালয়/ 

আোলা 

 সর্াজ গসবা

 গজলা পুরলষির কাযমালয়

 ঢাকা পরলষটকরনক ইনরস্টরটউট

 গজলা রিক্ষা অরফস

 উপষজলা র্াধযরর্ক রিক্ষা অরফস

যুবকষের রবরভন্ন ধরষণর গসবা প্রোন গযর্ন- রিক্ষা, েক্ষা ার উন্নয়ন এবং বযবসাষয়র জনয উষেযািা রবকাষির গক্ষষত্র রননরলরখা 

রবরভন্ন সরকারী ও গবসরকারী প্ররা ষ্ঠানগুরল প্রা যক্ষ ও পষরাক্ষভাষব জর়িা ।

 র্াদ্রাসা রিক্ষা গবাডম

 গজলা প্রার্রর্ক রিক্ষা অরফস

 উপষজলা ররষসাসম গসন্টার

 গজলা অনানুষ্ঠারনক রিক্ষা বুযষরা অরফস

 আইরসরট রবভা , গজলা অরফস

 রিক্ষা সংক্রান্ত আইরসরট প্ররিক্ষণ ও সংস্থান 
গকন্দ্র (ইউআইরটআররসই)

 গজলা যুব উন্নয়ন অরফস

 উপ-পররচালষকর কাযমালয়, স্থানীয় সরকার

 কলকারখানা ও প্ররা ষ্ঠান পররেিমন 
অরধেির-শ্রর্ ও কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালয়

 গবফাফুল রু্োরষররসন (বাংলাষেি কওরর্
র্াদ্রাসা রিক্ষা গবাডম

 র্াধযরর্ক ও উচ্চ-র্াধযরর্ক রিক্ষা গবাডম

 স্থানীয় সরকার রবভা 

 স়িক ও জনপর্ অরধেির

 বাংলাষেি পারন উন্নয়ন গবাডম

 কাস্টর্স এক্সাইজ এবং ভযাট অরফস

 কর করর্িনাষরর অরফস

 জাা ীয় গজলা সঞ্চয় অরফস

 আর্োরন-রফা ারন রনয়ন্ত্রণ কাৃ মপক্ষ

 বাংলাষেি বযাংক

 বারণরজযক বযাংক

সরকারর প্ররা ষ্ঠান
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 কর্মিালার উষেিয

• ঢাকায় কর্মিালা আষয়াজষনর উষেিয হষলা রবরভন্ন যুব গ াষ্ঠী, পররষেবা সরবরাহকারী (গযর্ন- রিক্ষা এবং েক্ষা া রভরিক প্ররা ষ্ঠান) এবং
রবরভন্ন সরকারর প্ররা ষ্ঠাষনর রনষয়া কারীষের কাযমকাররা ার (সরকারী, গবসরকারী এবং রসএসও) সাষর্ সিরকমা রবরভন্ন রবেয় সিষকম
া র্য সং্হ করা।

 ‘রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ’ রবেষয় আষলাচনার উষেিযসরূ্হোঃ 

• া রুণষের া াষের বা মর্ান এবং ভরবেযষা র কর্মসংস্থান সিষকম আকাঙ্ক্ষা গবাঝার জনয;

• যুবক, রিক্ষা, প্ররিক্ষণ ও কর্মসংস্থান রনষয় কর্মরা রবরভন্ন সরকারী প্ররা ষ্ঠাষনর (গবসরকারী প্ররা ষ্ঠান) ‘েক্ষা া’,

‘স্বচ্ছা া’ এবং ‘জবাবরেরহা া’ রূ্লযায়ন করা;

• স্থানীয় পযমাষয় কর্মসংস্থাষনর গক্ষষত্র যুবকষের েক্ষা ার বযবধাষনর রূ্লযায়ন করা;

• রিক্ষা, েক্ষা া এবং চাকররর সুষযাষ র গক্ষষত্র র্রহলা, প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চা গ াষ্ঠী, এবং যারা রিক্ষা, কর্মসংর্ান

এবং প্ররিক্ষষন গনই এর্ন া রুণষের পিােপো ার রূ্লযায়ন করা;

• রনবমাচনী ইিষা হাষর গর্ারো রবরভন্ন উষেযা , পঞ্চবারেমকী পররকল্পনা এবং রিক্ষা ও েক্ষা া রবকাি সিরকমা জাা ীয়

বাষজষট  ৃহীা পেষক্ষপ সিষকম রবরভন্ন গস্টকষহাল্ডারষের েৃরিভরঙ্গ পযমাষলাচনা করা;

• যুবকষের রিক্ষা, প্ররিক্ষণ ও েক্ষা ার গক্ষষত্র উন্না া র সুরবধা রনরিা করার লষক্ষয রবেযর্ান সরকারর ও গবস্বরকারর

রিক্ষা প্ররা ষ্ঠান রকভাষব আষরা কাযমকর, স্বচ্ছ এবং জবাবরেরহরু্খী হষা পাষর, গস সিষকম সুপাররির্ালা তা রী করা।

৮. কর্মিালা-আষলাচনার উষেিয, কাঠাষর্া এবং ধরণ
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 ‘বযবসায় এবং উষেযা ’ রবেষয় আষলাচনার উষেিযসরূ্হোঃ 

• া রুণষের া াষের বা মর্ান এবং ভরবেযষা র কর্মসংস্থান সিষকম আকাঙ্খা গবাঝা;

• যুবকষের বযবসাষয়র/ উষেযাষ র সাষর্ সিরকমা  রবরভন্ন সরকারর / গবসরকারর অরফষসর পররষেবার

‘েক্ষা া’ ‘স্বচ্ছা া’ এবং ‘জবাবরেরহা া’ রূ্লযায়ন করা; 

• রবরভন্ন বযবসায়/ উষেযাষ  যুবনারী সহ প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চা  যুবষ াষ্ঠীর পিােপো ার রূ্লযায়ন বা 

অনুসন্ধান করা;  

• রনবমাচনী ইিষা হাষর বযবসায়/ উষেযা  রবেষয় গর্ারো  রবরভন্ন উষেযা , পঞ্চবারেমকী পররকল্পনা এবং 

জাা ীয় বাষজষট  ৃহীা  পেষক্ষপ সিষকম রবরভন্ন গিকষহাল্ডারষের/ অংিীোরী বযরি/ প্ররা ষ্ঠাষনর 

েৃরিভরঙ্গ পযমাষলাচনা করা;

• যুব উষেযািা, বযবসায়ী ও স্বরনভমরষের গক্ষষত্র উন্না া র সুরবধা রনরিা  করার লষক্ষয সরকারী অরফষসর

রবেযর্ান পররষেবাগুষলা কীভাষব আরও  কাযমকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবরেরহ করা যায়, গস সিষকম 

সুপাররির্ালা তা রী করা।

৮. কর্মিালা-আষলাচনার উষেিয, কাঠাষর্া এবং ধরণ
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 ‘র্জুরর কর্মসংস্থান’ রবেষয় আষলাচনার উষেিযসরূ্হোঃ 

• া রুণষের া াষের বা মর্ান এবং ভরবেযষা র কর্মসংস্থান সিষকম আকাঙ্খা গবাঝা;

• যুবসর্াষজর কর্মসংস্থান কষর র্াষক এর্ন রবরভন্ন সরকারর েফা ষরর ‘েক্ষা া’ ‘স্বচ্ছা া’ এবং ‘জবাবরেরহা া’ রূ্লযায়ন করা;

• যুবসর্াষজর কর্মসংস্থান কষর র্াষক এর্ন রবরভন্ন গবসরকারর েফা ষরর ‘েক্ষা া’ ‘স্বচ্ছা া’ এবং ‘জবাবরেরহা া’ রূ্লযায়ন 

করা;

• যুবসর্াষজর েক্ষা ার গক্ষষত্র েক্ষা ার গয র্াটরা / বযবধান রষয়ষছ া া রূ্লযায়ন করা এবং গকান গপিায় রক ধরষণর 

েক্ষা ার প্রষয়াজন  হয় া া খুাঁষজ গবর করা; 

• উপযুি কাষজর গক্ষষত্র নারী সহ প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চা  যুবসর্াষজর পিােপো ার কারণ অনুসন্ধান করা;

• রবরভন্ন বযবসায়/ উষেযাষ  যুবনারী সহ প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চা  যুবষ াষ্ঠীর পিােপো ার রূ্লযায়ন বা অনুসন্ধান করা;

• রিক্ষা, কর্ম ও প্ররিক্ষষণ গনই যারা া াষের চাকররর প্ররা  অনা্ষহর কারণ অনুসন্ধান করা;

• রনবমাচনী ইিষা হাষর বযবসায়/ উষেযা  রবেষয় গর্ারো  রবরভন্ন উষেযা , পঞ্চবারেমকী পররকল্পনা এবং জাা ীয় বাষজষট  ৃহীা  

পেষক্ষপ সিষকম রবরভন্ন গিকষহাল্ডারষের/ অংিীোরী বযরি/ প্ররা ষ্ঠাষনর েৃরিভরঙ্গ পযমাষলাচনা করা;

• যুব উষেযািা, বযবসায়ী ও স্বরনভমরষের গক্ষষত্র উন্না া র সুরবধা রনরিা  করার লষক্ষয সরকারী অরফষসর রবেযর্ান 

পররষেবাগুষলা কীভাষব আরও  কাযমকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবরেরহ করা যায়, গস সিষকম সুপাররির্ালা তা রী করা।

৮. কর্মিালা-আষলাচনার উষেিয, কাঠাষর্া এবং ধরণ

27(CPD: 2019)



ধনযবাে
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