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দেশ আইিসিট িবষেয় িশি তেদর মেধ
বকারে র হার কম
কাশ : ১৪ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

তথ যিু  তথা  আইিসিট  খােত  িশি তেদর  মেধ
বকারে র  হার  তুলনামলূক  কম।  দেশ  চিলত

িশ ায় াতক পাশ করা িশ াথীেদর মা  ৪০ ভাগ
চাকিরেত িনেয়াগ পেলও কি উটার সােয়  অ া ড
ইি িনয়ািরং  অথবা  তথ যিু  খােত  িশি তেদর
চাকিরেত িনেয়ােগর হার ৭৭  শতাংশ।  যারা  বকার
তােদর মেধ  অেধক উ  বতেনর চাকিরর জ  চ া
কের  যাে ন,  অথবা  িশ ণ  িনেয়  িনেজেক  ত
করেছন।  বাংলােদেশর চিলত িশ ায়  উ  িশি ত
এক-ততৃীয়াংশ  ত ণ  যখােন  এক থেক ই  বছর
বকার থাকেছন,  সখােন  কি উটার সােয়ে  পড়া

২০ দশিমক ৬ ভাগ িশ াথী াতক স  করার এক থেক িতন মােসর মেধ  চাকির পেয় যাে ন।

বাংলােদেশর  কি উটার  সােয়  ও  তথ  যিু  িবভােগর  িশ াথীেদর  তথ  িনেয়  একিট  গেবষণা
িতেবদন কাশ কেরেছ এশীয় উ য়ন ব াংক (এিডিব)। ‘বাংলােদশ : কি উটার অ া ড সফটওয় ার

ইি িনয়ািরং টারিশয়াির এডেুকশন ইন ২০১৮’ শীষক িতেবদনিটেত এমন তথ  উেঠ এেসেছ। মলূত উ
িশ ায় কি উটার অ া ড সফটওয় ার ইি িনয়ািরং  াতক পাশ করােদর কমসং ােনর অব া,  চাকির
বাজাের তােদর চািহদা, অ  িশ াব ব ার সে  তলুনা করেত এই িতেবদনিট তির করা হেয়েছ। এেত
বেুয়ট,  ঢাকা  িব িবদ ালয়সহ  দেশর  শীষ  নয়িট  িব িবদ ালেয়র  কি উটার  সােয়  ও  তথ যিু
িবভােগর িশ াথীেদর সা া কার নওয়া হেয়েছ।

জিরেপ উেঠ এেসেছ, কি উটার সােয়ে  পেড় ৭৭ ভাগ াজুেয়ট কেম িনেয়ািজত রেয়েছন। বািকরা
চাকির খঁুজেছন এবং বেড়া অংশ উ  িশ ার জ  চ া করেছন। াতক শষ কের এক থেক িতন মােসর
মেধ  চাকির পাে ন ২০ দশিমক ৪ ভাগ। এক বছেরর মেধ  চাকির পাে ন সােড় ১০ ভাগ। সবেচেয়
বিশসংখ ক (৩৫.৫%) এক বছেরর পের চাকির পাে ন।  তেব মেয়েদর মেধ  কি উটার সােয়ে
াতকেদর চাকির করার বণতা অেনক কম, মা  ৫৮ দশিমক ৬ ভাগ। এই খােতও বতন বষম  ল

করা গেছ। মেয়েদর তুলনায় ছেলরা ায় ১৩ শতাংশ বিশ বতন পাে ।

িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, এক জন কি উটার ইি িনয়ার একিট ভােলা চাকির জাগাড় করার জ
গেড় ১৭ বার ই টারিভউ িদেয়েছন।  চাকিরেত যাগ না দওয়ার কারণ িহেসেব ায় ৭০ ভাগ উ রদাতা
বেলেছন, কম বতেনর কারেণ তারা  চাকিরেত যাগ দনিন। কােজর পিরেবশ ভােলা না বেলেছন ৪৬
ভাগ।  সরকাির িব িবদ ালয় েলার বিশরভাগ িশ াথী  বেলেছন,  তােদর িশ াউপকরণ এবং  অ া

িবধা বাড়ােনা েয়াজন। চাকির পাওয়ােদর মেধ  দখা গেছ ইসলািমক ইউিনভািসিট অব টকনলিজ

  আলাউি ন চৗধরুী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

াজুেয়টেদর  মেধ  কমসং ান  হার  সবেচেয়  বিশ  ৯২.৪%।  এরপর  বাংলােদশ  ইউিনভািসিট  অব
ইি িনয়ািরং  অ া ড  টকনলিজ  (বেুয়ট)  ৯১.১%।  াক  ইউিনভািসিট  ৮৭.১%  এবং  ই  ওেয়
ইউিনভািসিট ৮৩.৮%। িসএসই াজুেয়টেদর মেধ  যেশার িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র মেধ  এই
হার সবেচেয় কম, মা  ৫৭.৬%।

কি উটার সােয়  বা তথ যিু  িবভােগ পাশ করা িশ াথীরা েতই গেড় মািসক বতন পাে ন ৩৮
হাজার ৭০০ টাকা। পাশ করােদর মেধ  গেড় বিশ বতেন ( ায় ৫২ হাজার) চাকির পাে ন ইসলািমক
ইউিনভািসিট অব টকনলিজর ছা রা। সবেচেয় কম পাে ন যেশােরর মা  ২৫ হাজার ৩০০ টাকা। এই
িবভােগ  পড়ােশানা  কের মা  ২৩  দশিমক ৮ ভাগ  িশ াথী  লারিশপ পাে ।  সবেচেয়  বিশ পাে
ইসলািমক ইউিনভািসিট অব টকনলিজ (৭০.৭%)।
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