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আমােদর বকার  ও কম খী িশ া স  

ড. শরীফ এনা ল কিবর 

আমােদর দেশ তির পাশাকিশ , ত ি , পিরবহন ব া, অবকাঠােমাগত িনমাণিশ সহ িবিভ  ে ই দ  জনবেলর 
াপক ঘাটিত রেয়েছ। এই ঘাটিত র করেত িতবছর ৮ িবিলয়ন ডলােররও বিশ অথ খরচ কের িবেদশ থেক দ  জনবল 

আমদািন করেত হে । অথচ আমােদর দেশর মাট জনসং ার একটা িবশাল অংশ এখেনা বকারে র অিভশাপ থেক  হেত 
পােরিন। কম খী িশ ার অ লতা এবং জাতীয় উ য়েনর নানা ে  অত  েয়াজনীয় এই িশ া িব ােরর গিতহীনতাই এর 

ধান কারণ। কািরগির ও িবেশষািয়ত িশ ায় যা তাস  ি েদর দেশ ও আ জািতক বাজাের চাকিরর ভােলা চািহদা আেছ। 
িক  চািহদা যায়ী দ  জনবল সরবরােহ আমােদর িব মান িশ া ব া যেথাপ  িমকা রাখেত পারেছ না। ফেল আমােদর 
দেশর িশি ত বকাররা থতার বদনা ও হতাশায় আ া  হে  িতিনয়ত। 

বাংলােদেশর িমকেদর িশ ণ িবষেয় বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস) এক িতেবদন বলেছ, র ািন আেয়র 
ধান খাত তির পাশাকিশ সহ দেশর স াবনাময় দশ  খােতর ন ই শতাংশ িমেকরই িশ ণ নই। তােদর দ তার অভােব 

িবিভ  খােত ত াশা অ যায়ী উ পাদন হে  না। এই অব া কবল পাশাক খােতই নয়, চিলত অ চিলত অ া  পে র খাত, 
স াবনাময় ায় িত  খােতরই। িবআইিডএস-এর ওই িতেবদেন আগামী প চ থেক দশ বছের দশ  খােত কত িমক েয়াজন 
হেত পাের, তােদর দ তার ঘাটিত রেণ কী কী করণীয়, স িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ। 

চািহদা অ যায়ী আমােদর িব লসং ক দ  িমেকর ঘাটিত আেছ। এই ঘাটিত রেণ েগাপেযাগী িশ ণ কম িচ হণ কের তা 
সফলভােব বা বায়েনর ওপর িবেশষ জার দওয়া হেয়েছ। ২০১৩ সােলর ম জিরেপর িভি েত িতেবদন  তির করা হয়। এেত 
অথৈনিতকভােব স াবনাময় দেশর দশ  খাত বেছ নওয়া হয়— য েলা দেশর কমসং ান ও িজিডিপ ি েত অন  অবদান 
রাখেছ। ণ এই খাত েলা হেলা: িষ ি য়াজাতকরণ, িনমাণ, া , পযটন, ত ি , চামড়াজাত, হালকা েকৗশল, 
তির পাশাক, ট টাইল ও জাহাজ িনমাণ িশ । সবেচেয় বিশ অদ  িমক রেয়েছ চামড়া খােত। এ খােতর ৯৫ ভাগ িমেকরই 
িশ ণ নই। িষ ি য়াজাত িশে  িতরান ই ভাগ িমক িশি ত নয়। পাশাক খােত মা  আট ভাগ কম  িশি ত। বতমােন 

৪০ লাখ কম  পাশাক িশে  সরাসির িনেয়ািজত রেয়েছ,  যার ৯০ ভাগই নারী। এ খােত দ  িমক নই— দীঘ সময় ধের এমন 
অিভেযাগ কের আসেছন সংি  খােতর উে া ারা। দাতারাও দ তা বাড়ােনার তািগদ িদেয় আসেছন। বতমােন সরকাির-
বসরকাির পযােয় িমকেদর দ তা উ য়েন য কম িচ চা  আেছ, তাও যেথ  নয়। জাতীয় বােজেট এ িবষেয় আেরা বিশ 

বরাে র দািব রেয়েছ। 

নিতবাচক অব া পযটন খােতও। এ খােত ৭৫ ভাগ জনবেলর িশ ণ নই। এ খােত ইংেরিজ বলেত না পারাটাও একটা বড় 
বলতা। ত ি  খােত ৬০ ভাগ লােকর িশ ণ নই। এছাড়া িনমাণ, হালকা েকৗশল ও জাহাজ িনমাণ িশে  িশি ত 

জনবেলর অভাব যথা েম ৯২, ৮৭ ও ৮৬ শতাংশ। িতেবদন েত উে খ করা হয়, ২০২৫ সােলর মে  দেশর মবাজাের মাট 
জনবল লাগেব ৮ কা  ২৯ লাখ। ২০২০ সােলর মে  ৫৪ লাখ এবং ২০২৫ সােল ৭২ লাখ লাকেক িশ ণ িদেত হেব বেল তােত 
উে খ করা হেয়েছ। 

সােবক মািকন পররা ম ী হনির িকিস ার একসময় বাংলােদশেক ‘তলািবহীন িড়’ বেলিছেলন। সই বাংলােদেশর উ য়েনর 
অ যা ােক এখন বলা হে  অমীমাংিসত রহ । িব াংেকর িব  উ য়ন িতেবদন অ যায়ী, ‘িদস ইজ  াকস অব  
সার াইজ’। িবে  এখন ধনী দশ েলার বাইের অ সরমাণ বড় অথনীিত িহেসেব তারা চার  দেশর নাম বলেছ— ািজল, রািশয়া, 
ভারত ও চীন। সংে েপ এেদর বলা হয় ি কস। িব াত মািকন িবিনেয়াগ িত ান গা ান াচ বলেছ, এর পরই রেয়েছ 
‘ ন ট ইেলেভন’। এই এগােরা দেশর এক  হে  বাংলােদশ। আেরক মািকন িত ান জ িপ মরগান বলেছ, অ সরমাণ প চ 
দেশর এক  এখন বাংলােদশ। তােদর ভাষায়: ‘ ি য়ার ফাইভ’। বাংলােদেশর এই অজেনর সবেচেয় বড় িত  পাে  তির 



পাশাক খাত, বাসী আয় আর িষ খাত। তির পাশাক খােতর এই অজেনর পছেন আেছ একে িণর ন ন উে া া। িষেত 
আেছ সরকােরর নওয়া অেনক সহায়ক নীিত। তেব বাসী িমকেদর ে  রা ীয় েপাষকতা বই কম। 

িবে র িবিভ  দেশ ায় এক কা  বাংলােদিশ রেয়েছন, যােদর ৮৭ শতাংশ কােনা ধরেনর িশ ণ ছাড়াই িবেদেশ পািড় 
জিমেয়েছন। বড় এক  অংেশরই নই কােনা দ তা, িশ াগত যা তাও তােদর অেনক কম। তার ওপর রেয়েছ ভাষাগত 
জ লতা। ইংেরিজ ভাষা জানা নই অিধকাংেশরই। ফেল িবেদেশ বাংলােদিশরা ভােলা চাকির পান না। এেত তারা পাির িমকও কম 
পাে ন। অথচ িশ ণ থাকার কারেণ পা বত  দেশর িমকরা একই কােজ চার-প চ ণ বিশ রাজগার করেছন। এমন ত  
বসরকাির গেবষণা সং া স ার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড) ও আ জািতক ম সং ার (আইএলও)। 

আবার, বাসী বাংলােদিশ ও তােদর পাঠােনা রিম া  এবং এর য় িনেয় বাংলােদশ পিরসং ান েরার (িবিবএস) জিরেপর 
ত মেত, িবে র িবিভ  দেশ এখন ৯৫ লাখ বাংলােদিশ রেয়েছন, যােদর গড় বয়স ৩২ বছর। তােদর মে  ৮৭ শতাংশ কােনা 
ধরেনর িশ ণ ছাড়াই িবেদেশ পািড় জিমেয়েছন। বািকরা কােনা না কােনা িশ ণ িনেয় গেছন। এই ৯৫ লাখ বাসীর মে  
মা  িতন শতাংশ নারী িমক। 

িসিপিড বলেছ, বাংলােদশ ম ােচ  অিশি ত এবং আধা- িশি ত িমক বিশ সরবরাহ করেছ। এসব িমক িশি ত 
বাংলােদিশর লনায় ায় ১৫ শতাংশ কম পাির িমক পাে ন। িশ া ও িশ েণর কারেণ পা বত  দশ ভারেতর িমকরা 
মাথািপ  ৪৮৪৩ ডলার, চীনারা ৬১১২ ডলার এবং িফিলপাইেনর িমকরা ৫ হাজার ডলার পেলও বাংলােদিশরা সখােন পাে ন 
মা  ১৬৭২ ডলার। িশ ার িদক থেক অ  দেশর লনায় অেনক িপিছেয় রেয়েছ বাসী বাংলােদিশ িমকরা। বােস অব ানরত 
বাংলােদিশেদর মে  ৮৬ শতাংশ মা িমেকর গি ই পেরােত পােরিন। িবেদেশর মা েত বাংলােদিশ িমকেদর ভােলা বতন না 
পাওয়ার ধান কারণ ভাষাগত বলতা ও অদ তা। বিশরভাগ বাসীই ইংেরিজ ভাষা জােনন না। তাছাড়া কােনা কািরগির 

িশ ণ ছাড়াই তারা িবেদেশ যান। এ কারেণই অ  অেনক দেশর িমেকর লনায় বাংলােদিশ িমকরা অেনক কম বতন পান। 
এমনিক একপযােয় তারা অেনেকই দেশ চেল আসেতও বা  হন। বেদিশক া অজেন বাসী িমকরা সবসময় অ ণী িমকা 
পালন কের আসেছন। িত বছরই বাড়েছ এর পিরমাণ। ২০২০ সােলর মে  এ  ২৫ িবিলয়ন ডলার ছািড়েয় যােব বেল আশা করা 
যায়। বতমােন রিম া  আেয়র পিরমাণ ১৫  িবিলয়ন ডলার। 

উপসংহাের বলা যায়, কম খী িশ া থাকেল াত িহক জীবেন ছােটাখােটা কাজ স াদেন ি  িনেজই সেচ  হেত শেখ। 
উ পাদনশীল কমকাে  অংশ হণ কের স িবরাট অিভ তা অজন করেত পাের। কােনা দশ ও জািতর ধান স দ হেলা এর দ  
জনশি । পিরক না ছাড়া জনসাধারণেক দ  জনশি  িহেসেব গেড় তালা স ব নয়। তাি ক ােনর সে  ােয়ািগক ােনর 
সম য় সাধেনর মা েমই িশ ার যথাথ পা র ঘটােনা স ব। স ব জনগণেক জনস েদ পিরণত করা। স লে ই জািতর জনক 
ব ব  শখ িজ র রহমােনর েযা  ক া মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন ে  বতমান সরকার ি লক ও কািরগির 
িশ ার েক েমই স সািরত কের চেলেছন। তেব দশ ও জািতর সািবক উ য়েনর জে  কম খী িশ ার আেরা াপক 

সার ঘটােনা দরকার। এজে  সরকােরর ি লক িশ া িব ােরর নীিতেক আেরা গিতশীল যমন করেত হেব, তমিন সরকােরর 
পাশাপািশ জনগণেকও এিগেয় আসেত হেব। সরকার ও জনগেণর যৗথ েচ ায় এখনই বাংলােদেশ পযা  ি লক ও কািরগির 
িশ া িত ান গেড় তালা েয়াজন। তেবই উ তর তাি ক িশ া ও কম খী িশ ার ধারায়, কমসং ােনর ু ব াপনায় 
স  হেয় উঠেব জািতর জীবন। েগাপেযাগী কম খী িশ াই হেত পাের ব ব র সানার বাংলা এবং মাননীয় ধানম ী শখ 
হািসনার উ ত বাংলােদশ গঠেনর ধান হািতয়ার। 
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