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মাধ্যমমকের ৩৭ শতাাংশ মশক্ষে গাইড বইকে মির্ ভরশীল 

'এডুকেশি ওোচ' প্রমতকবদি 

 

দদকশর মাধ্যমমে স্তকরর (ষষ্ঠ দেকে দশম দেমি) ৩৭ শতাাংশ মশক্ষে বাজার দেকে দেিা দিাট-গাইড বইকের ওপর মির্ ভরশীল। 

তাকদর ২২ দশমমে ৪ র্াগ মিকজর বাসাে অকে ভর মবমিমকে প্রাইকর্ট পড়াি। প্রশ্ন ততমর েরকত পাকরি িা দবমশরর্াগ মশক্ষে। ১৪ 

দশমমে ৪ র্াগ মশক্ষে সরাসমর মশক্ষে সমমমত বা দ ালাবাজার দেকে প্রশ্নপত্র মেকি পরীক্ষা দিি মিজ স্কুকল। দবসরোমর সাংস্থা 

(এিমজও) গিসাক্ষরতা অমর্যাি পমরচামলত 'এডুকেশি ওোচ ২০১৮-২০১৯'-এর প্রমতকবদকি মাঠ পয ভাকের এমি মচত্রই উকঠ একসকে।  

 

গতোল দরাববার আনুষ্ঠামিের্াকব প্রোশ েরা হকেকে এ প্রমতকবদি। রাজধািীর এলমজইমড র্বকি অনুমষ্ঠত এই প্রমতকবদি প্রোশিা 

অনুষ্ঠাকির আকোজি েকর গিসাক্ষরতা অমর্যাি। প্রমতকবদকি বলা হে, দদকশর মাধ্যমমে স্তকরর মশক্ষেকদর মকধ্য ব্যাপে তবষম্য 

রকেকে। সরোমর, এমমপওভুক্ত এবাং িি-এমমপও- এই মতি ধরকির মশক্ষেকদর দবতি োঠাকমা মবকশ্নষি েকর 'এডুকেশি ওোচ 

২০১৮-২০১৯' প্রমতকবদকি এমি তথ্যই তুকল ধরা হকেকে। একত বলা হে, সরোর সব মশক্ষােীকে মি রচাে পাঠ্যপুস্তে সরবরাহ 

েকরকে। মশক্ষি-মশ ি মূলত দেমিেকক্ষই হওো উমচত। তা সকেও মশক্ষেকদর গাইডবই ব্যবহার এবাং গৃহমশক্ষেতাে অাংশগ্রহকির 

প্রবিতা েকমমি। ২২.৪ শতাাংশ মশক্ষে গৃহমশক্ষেতাে (বাসাে দোমচাং) জমড়ত। তারা গকড় ২৩.৩ জি মশক্ষােীকে পড়াি। 

গৃহমশক্ষেতাে ব্যাপে ব্যবধাি রকেকে। তারা এেজি দেকে শুরু েকর ২৩০ জি পয ভন্ত মশক্ষােী পড়াি। সরোমর মবদ্যালকের ১৭.১ 

শতাাংশ, দবসরোমর মবদ্যালকের ২৩.৭ শতাাংশ, স্কুল ও েকলজ ২৪.২ শতাাংশ, দাম ল মাদ্রাসার ১৯.৭ শতাাংশ, উচ্চতর মাদ্রাসার 

২০.৭ শতাাংশ মশক্ষে  গৃহমশক্ষেতাে জমড়ত। গৃহমশক্ষেতাে অাংশ দিওো মশক্ষেকদর মকধ্য গমিকতর মশক্ষেরা সবার শীকষ ভ, 

ইাংকরমজ  

 

মশক্ষেরা মেকলি তাকদর ঠিে পরই, আর এর পরই আকেি মবজ্ঞাি মবষেগুকলার মশক্ষেরা। মশক্ষেরা গাইডবই ব্যবহার েকরি ৩৭.১ 

শতাাংশ। ইাংকরমজ ও গমিত মবষকের জন্য মাধ্যমমকের সব দেমিকতই গাইডবই ব্যবহার েকর োকেি তারা। িবম ও দশম দেমিকত 

পদাে ভমবজ্ঞাি, রসােি ও উচ্চতর গমিকতর দক্ষকত্র এবাং মাদ্রাসার সব দেমিকত আরমব মবষকে গাইডবই ব্যবহাকরর প্রবিতা দবমশ।  

 

মশক্ষেকদর মাকে দবতি তবষম্য :ওই প্রমতকবদকি বলা হে, মাধ্যমমে স্তকরর এে শতাাংশ মশক্ষে সবকচকে দবমশ আে েকরি। তাকদর 

গড় আে সবকচকে েম আে েকরি এমি এে-পঞ্চমাাংকশর গড় আকের সাকড় ৩ গুি। সরোমর মবদ্যালকের মশক্ষেকদর আে সবকচকে 

দবমশ। তাকদর আে এমমপওভুক্ত মশক্ষেকদর আকের প্রাে মিগুি। আর এমমপওভুক্ত িি এমি মশক্ষেকদর আকের প্রাে সাকড় ৩ গুি।  

 

গকবষিার তথ্য অনুযােী, সরোমর মবদ্যালকের মশক্ষকের বামষ ভে গড় আে ৫ লা  ৩৭ হাজার। আর এমমপওভুক্ত মশক্ষকের ২ লা  ৮৬ 

হাজার। এ োড়া এমমপওমবহীি মশক্ষকের ১ লা  ৪১ হাজার। 

 

জমরকপর ৫ শতাাংশ মশক্ষে জামিকেকেি, তারা সব সমেই অর্াকব মেকলি। ২০ শতাাংকশর দবমশ মশক্ষেরা জামিকেকেি, তারা মাকে 

মাকে অর্াকব মেকলি। প্রাে ৩৫ শতাাংশ দ কে-পকর সমাি মেকলি। তার ৪০ শতাাংশ মশক্ষে জামিকেকেি, বেকরর সব  রচ মমটিকে 

তাকদর মেছু টাো উিৃত্ত মেল। 



 

জমরকপর সব মশক্ষকের প্রেম দপশা মহকসকব মশক্ষে। তকব দুই-তৃতীোাংশ মশক্ষকের মিতীে এেটি দপশাও রকেকে। মশক্ষেকদর এে-

পঞ্চমাাংকশ মিতীে দপশা মহকসকব গৃহ ব্যবস্থাপিা রকেকে। িারীকদর দক্ষকত্র এই হার ৮৬ শতাাংশ। মশক্ষেকদর ২৩ শতাাংকশর মিতীে 

দপশা কৃমষোজ। ১১ শতাাংকশর গৃহমশক্ষেতা। ব্যবসা ৪ শতাাংকশর। সরোমর স্কুকলর ৫৭ শতাাংকশর দবমশ এবাং অন্যান্য প্রমতষ্ঠাকির 

এে-তৃতীোাংশ মশক্ষকের এেমাত্র দপশা মশক্ষেতা। 

 

প্রমতকবদকি বলা হে, মাধ্যমমে মশক্ষা প্রমতষ্ঠািগুকলার মকধ্য ক্রমবধ ভমাি তবষম্য মিরসকির লকক্ষে প্রমতষ্ঠািকর্কদ মশক্ষেকদর মশক্ষাগত 

দযাগ্যতা, অবোঠাকমা ও অন্যান্য সুমবধা-সাংক্রান্ত দযসব পাে ভেে রকেকে দসগুকলা দূর েরকত হকব। প্রমতষ্ঠাকির ধরিকর্কদ মশক্ষেকদর 

এেই পদ্ধমতকত মিকোগদাি এবাং চােমর ও অবসরোলীি আমে ভে ও অন্যান্য সুমবধার দক্ষকত্র সমতা মবধাি েরা। প্রচমলত মশক্ষে 

মিকোগ পদ্ধমত সমকের সকে শুধু অসমতা বামড়কে মদকেকে, তাই এ দক্ষকত্র এর এেটা পরীক্ষা-মিরীক্ষা ও পয ভাকলাচিা এ ি সমকের 

দামব। এ দক্ষকত্র দবসরোমর মাধ্যমমে মবদ্যালে ও দাম ল মাদ্রাসার প্রমত মবকশষ িজর দদওো উমচত। 

 

অনুষ্ঠাকি প্রধাি অমতমে মেকলি মশক্ষা উপমন্ত্রী ব্যামরস্টার মমহবুল হাসাি দচৌধুরী িওকেল। মবকশষ অমতমে মেকলি সাংসদ সদস্য 

অোকরামা দত্ত, প্রধািমন্ত্রীর এসমডমজমবষেে মুখ্য সমন্বেে দমা. আবুল োলাম আজাদ। সর্াপমতত্ব েকরি গিসাক্ষরতা অমর্যাকির 

সহসর্াপমত ড. মিজুর আহকমদ। অনুষ্ঠাি সঞ্চালিা েকরি গিসাক্ষরতা অমর্যাকির মিব ভাহী পমরচালে রাকশদা দে. দচৌধুরী।  

 

প্রমতকবদকি সুপামরশ েরা হে, প্রমতটি মশক্ষাপ্রমতষ্ঠাকি মশক্ষােী-মশক্ষে অনুপাকতর এেটি উপকযাগী মাত্রা মিমিত েরকত হকব। 

বতভমাি মশক্ষােী-মশক্ষে অনুপাত, গত পাঁচ বেকর মশক্ষােী সাংখ্যা এবাং মশক্ষেকদর জন্য অনুকমামদত পদসাংখ্যা মবকবচিাে মিকে 

প্রমতটি প্রমতষ্ঠাকির জন্য আলাদার্াকব তথ্য মবকশ্নষি েরকত হকব।  

 

দেমি মশক্ষেকদর মাকিান্নেকি মশক্ষেকদর দামেত্বশীল েকর গকড় দতালার মিমমকত্ত দেমিেকক্ষ তাকদর পাঠদাি দক্ষতার ওপর মর্মত্ত 

েকর বামষ ভে মশক্ষে মূল্যােকির ব্যবস্থা গ্রহি েরকত হকব। দেমিেকক্ষ োয ভের মশক্ষি ব্যাহত হওোর অন্যতম োরি মশক্ষেকদর 

জ্ঞাকির সীমাবদ্ধতা।  

 

উপমন্ত্রী মমহবুর হাসাি দচৌধুরী বকলি, 'মাধ্যমমে মবদ্যালকের মেছু দটক্সট বই মিকে আমম মিকজই পরীক্ষা েকর দদক মে। দস াকি 

গমিতসহ মবজ্ঞাি ও অন্য মবর্াকগর মেছু বইকে দয ধরকির েিকটন্টগুকলা রকেকে, তা এেজি মশক্ষােীর এোর পকক্ষ ৫ দেকে ৭ 

শতাাংকশর দবমশ সমাধাি েরা সম্ভব িে। এ জন্য তাকদর পুকরাপুমরর্াকবই মশক্ষকের ওপর মির্ ভর েরকত হে। অকিকেই এই সুকযাগ 

ব্যবহার েকরই আলাদার্াকব মশক্ষােীকদর পড়াকিা এবাং সহােে গ্রন্থগুকলা তাকদর বামিজে োয ভক্রম শুরু েকর।' 

 

আবুল োলাম আজাদ বকলি, 'মশক্ষেকদর প্রমশক্ষকির জন্য আমাকদর প্রমতষ্ঠাকির সীমাবদ্ধতা আকে, তকব আন্তমরেতা োেকল 

মশক্ষেরা আরও র্াকলার্াকব মশক্ষা মদকত পারকবি। মশক্ষােীর দেকে তার বইকের ওজি দবমশ। দসটি আসকল মশক্ষে ও স্টু্েল 

অেমরটির োজ। সরোর প্রিীত বইগুকলার ওজি খুব দবমশ িে। অমতমরক্ত বইগুকলা দদওো হে মশক্ষে এবাং স্টু্েকলর অেমরটি 

দেকে।' 

 

রাকশদা দে. দচৌধুরী বকলি, 'আমরা দদকশ বতভমাকি দক্ষ, দযাগ্য ও আদশ ভ মশক্ষে পামি িা। দপকলও দসই দু'এেজিকে প্রকোজিমকতা 

সাকপাট ভ দদওো হকি িা।' 

 

অনুষ্ঠাকি মশক্ষা মন্ত্রিালে, মশক্ষামবদ, মশক্ষে দিতৃবন্দসহ দবসরোমর উন্নেি সাংস্থার েম ভেতভারা উপমস্থত মেকলি। 

 

 

 

 

 

 

 


