
একুশ শতককর সাক্ষরতা ভাবনা 
ম াহাম্মদ ও র ফারুক মদওয়ান 

সাক্ষরতা হক া- পড়া, অনধুাবন করা, ম ৌখিকভাকব এবং ম িার খবখভন্ন পদ্ধখতকত বযািযা করা, ম াগাক াগ স্থাপন 

করা এবং গণনা করার দক্ষতা। অর্ থাৎ সাক্ষরতা ব কত খ িকত, পড়কত, গণনা করকত ও ম াগাক াগ স্থাপন করার 

সক্ষ তাকক মবাঝায়। এর সকে নতুন  কু্ত হকয়কে তর্যপ্র কু্তক্তর বযবহার করকত জানা। 

 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান বযযদিাি এ বছদিি পরিসাংখ্যান মদে,দেদশি মমাট জনসাংখ্যা এখ্ন ১৬ ম াটট ৫১ লাখ্ ৫৮ 

হাজাি ৬১৬ জন। এি মদযয ৮ ম াটট ১৭ লাখ্ পযরুষ ও ৮ ম াটট ৩৩ লাখ্ নািী আি ১২ হাজাি ৬২৯ জন েৃেীয় 

রলঙ্গ। প্ররেদবেদন সাক্ষিোি হাদিি রহদসদব বলা হয়, মেদশি নািী-পযরুষ রমদল মমাট সাক্ষিোি হাি ৭৪ েশরম  

৬৬ শোাংশ। 

সাক্ষিোি হাি রনদয় েুলনামূল  এ টা রিত্র মেখ্া মেদে পাদি- 

ক্রখ ক মদকশর না  সাক্ষরতার 

হার 

পুরুকের 

সাক্ষরতার হার 

নারীর 

সাক্ষরতার হার 

ববে য  

১ পৃখর্বী 
৮৪.১% 

 

৮৮.৬

% 
 

৭৯.৭

%  
 

৮.৯% 

২ পাখকস্তান  ৫৫% ৬৭% ৪২% ২৫% 

৩ মনপা   ৬৬% ৭৫.১% ৫৭.৪% ১৭.৭% 

৪  া দ্বীপ  
    

৯৯% ৯৯% ৯৯% ০% 

৫ ভারত  ৭৪.৪% ৮২.১% ৬৫.৫% ১৬.৬% 

৬ বাং াকদশ ৭৪.৬৬ ৭৬.৫৬ ৭২.৮২ ৩.৭৪% 

৭ জাপান ৯৯% ৯৯% ৯৯% ০% 

 

প্রার্খ ক ও গণখশক্ষা  ন্ত্রণা কয়র তর্য অনু ায়ী- মদকশ ১৯৭১ সাক  সাক্ষরতার হার খে  ১৬ দশখ ক ৮ ভাগ। ১৯৯১ 

সাক  মবকড় দা াঁড়ায় ৩৫ দশখ ক ৩ এবং ২০০১ সাক  ৪৭ দশখ ক ৯। ২০০৮ সাক  ৪৮ দশখ ক ৮ ভাগ এবং ২০০৯ 

সাক র খহসাকব ৫৩ ভাগ। ২০১০ সাক  মদকশ সাক্ষরতার হার খে  ৫৯ দশখ ক ৮২ শতাংশ। এই হার ২০১১ সাক র 

আদ শু াখরকত খে  ৫১.৭৭ শতাংশ। ২০২২ সাক  এ হার ৭৫ দশখ ক ৬ শতাংশ েুাঁ কয়কে বক  জাখনকয়কেন 

প্রার্খ ক ও গণখশক্ষা  ন্ত্রণা কয়র  াননীয় প্রখত ন্ত্রী জনাব জাখকর মহাকসন এ খপ।  

  

এ বেকরর প্রখতকবদকন আকরা মদিাকনা হকয়কে, গ্রাক র মেকয় শহকর সাক্ষরতার হার মবখশ। জনশু াখর ও গৃহগণনা 

অনু ায়ী পল্লী এ াকার ম াট সাক্ষরতার হার ৭১ দশখ ক ৫৬ শতাংশ। এর  কধয পরুুকের সাক্ষরতার হার ৭৩ 

দশখ ক ২৯ শতাংশ, নারীকদর সাক্ষরতার হার ৬৯ দশখ ক ৯৩ শতাংশ এবং তৃতীয় খ কের জনকগাষ্ঠীর সাক্ষরতার 

হার  ৫১ দশখ ক ৯৭ শতাংশ। এোড়া শহর এ াকায় ম াট সাক্ষরতার হার ৮১ দশখ ক ২৮ শতাংশ। এর  কধয 

পুরুকের সাক্ষরতার হার ৮৩ দশখ ক ১৮ শতাংশ, নারীকদর ৭৯ দশখ ক ৩০ শতাংশ এবং তৃতীয় খ কের জনকগাষ্ঠীর 

সাক্ষরতার হার ৫৫ দশখ ক ২৮ শতাংশ। 

 

২০০৮ সাক র খনব থােখন ইশকতহাকর আওয়া ী  ীকগর ম ােণা খে  ২০১৪ সাক র  কধয মদশ মর্কক খনরক্ষরতা দরূ 

করা হকব। ২০১০ সাক  সরকার জাতীয় খশক্ষানীখত ম ােণা ককর এবং উখল্লখিত স কয়র  কধয শতভাগ সাক্ষরতা 

খনক্তিকতর  ক্ষয াত্রা ঠিক ককর।খকন্তু খনধ থাখরত স কয়র পর ১৪ বের মপখরকয় মগক ও মদকশ এিনও ২৪ দশখ ক ৪ 

শতাংশ  ানেু খনরক্ষর। সব থকশে স ীক্ষা অনু ায়ী মদকশ খনরক্ষর  ানুকের সংিযা ৪ মকাঠট সাকড় ১২  াি। সরকাখর 

খহসাকব এক বেকর মদকশ সাক্ষরতার হার মবকড়কে দশখ ক ৯ শতাংশ। এ ন পখরখস্থখতকত আজ খবকের অনযানয 

মদকশর  কতা বাং াকদকশও ‘আন্তজথাখতক সাক্ষরতা খদবস’ উদ াখপত হকে। 

 

আন্তজথাখতক সাক্ষরতা খদবকসর গতবাকরর প্রখতপাদয খে  ‘ ানব-মকক্তিক পুনরুদ্ধাকরর জনয সাক্ষরতা: খিক্তজটা  

ববে য হ্রাস’  লখ টাকরখস ফর আ খহউ যান-মসন্টািথ খরকভাখর : নযাকরাখয়ং দয খিক্তজটা  খিভাইি)। এ বেকরর 



প্রখতপাদয হক া: ‘ট্রান্সফরখ ং খ টাকরখস  ারখনং মেকসস’  া বাং ায় ‘সাক্ষরতা খশিন মক্ষকত্রর প্রসার’। এ 

প্রখতপাদযকক সা কন মরকি এ বেকরর সাক্ষরতা খদবস পা ন করা হকে।  

এই ম  মদকশর োর ভাকগর এক ভাগ ম াক এিকনা খনরক্ষর এ দায়ভার কার বা খকভাকব শতভাগ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন 

নাগখরক বতখর করা সম্ভব? খবগত ৫০ বেকরর মেষ্টার খবেয়ঠট খবকেেণ ককর ব া  ায়, ৯৯% খশখক্ষত জনকগাষ্ঠী 

সরকাকরর একক প্রকেষ্টায় সম্ভব নয়। এর জনয স াজ মর্কক দাখয়ত্ব গ্রহণ করকত হকব। নতুন খশক্ষা প্রখতষ্ঠান স্থাপন 

উকদযাগী, পরুাতন খশক্ষা প্রখতষ্ঠান পখরো নাকারীকক দাখয়ত্ব খনকত হকব পুকরাভাকগ। সরকাখর সাহা য, মবতন, 

অনুদান ইতযাখদ মপকত হক  তার পখরখধকত র্াকা খনরক্ষর ম াককক খশখক্ষত করকত হকব। ধ ীয় প্রখতষ্ঠানগুক াকক 

দাখয়ত্ব খনকত হকব স্বউকদযাকগ। রাজননখতক অংশগ্রহণও একঠট বড় েযাপ্টার। ম  মকান প থাকয় নখ কনশন মপকত হক  

শতথ খহকসকব খনকজর এ াকার একটা খনখদথষ্ট পখর াণ খনরক্ষর ম াককক খশখক্ষত করকত হকব।  

 

এ মক্ষকত্র সফ  হকয়কেখবকের এ ন মদশগুক ার অখভজ্ঞতা মনওয়া ম কত পাকর। আখ   তটুকু জাখন খবকের অকনক 

মদকশই সরকাখর োকখর বাকখর, সুক াগ-সখুবধা খনকত মগক  ওই বযক্তক্ত কতৃ থক সা াক্তজক দাখয়ত্ব পা কনর খবেয়ঠট 

সা কন আনা হয়। ম  ন ধরুন, একজন োকখর প্রার্ী। সা াক্তজক দায়বদ্ধতা অংকশ তাকক ক্তজজ্ঞাসা করা হকব ম , মস 

এ োকখর বা সখুবধার জনয সা াক্তজক খক খক দাখয়ত্ব পা ন ককরকে? মস কাউকক খশখক্ষত করকত বা মকান খবপদাপন্ন 

বযক্তক্তকক সহায়তা করকত বা মকান েযাখরঠট কাকজ  ুক্ত আকে খক না? সরকাখর সুখবধা গ্রহকণেু ম  মকান বযক্তক্ত বা 

সংস্থাকক এ ন জায়গায় দাখয়ত্ব পা কনর জনয বাধয করা ম কত পাকর। সা াক্তজক সংগিনগুক ার খনবন্ধকন এ ন শতথ 

জকুড় মদওয়া ম কত পাকর। সরকাখর/কবসরকাখর োকখরর পকদান্নখতকতও খবেয়টা বাধযতা ূ ক করা  ায়। অর্ থাৎ 

স াকজর সক  স্তকরর নাগখরককক দাখয়ত্ব গ্রহণ করকত হকব। খনজ উকদযাকগ পাড়া-প্রখতকবশীকক অক্ষরজ্ঞান খদকত 

হকব। বাসার বা কারিানার শ্রখ ককক খশখক্ষত করার দাখয়ত্ব  াখ কককই গ্রহণ করকত হকব।  

 

ইকতা কধয মদকশ একাখধক বার শতভাগ খশক্ষার ম ােণা মদওয়া হকয়কে। খকন্তু  ক্ষয পরূকণ গৃখহত পদকক্ষপ খনকয় 

অকনকক প্রশ্ন তু কেন। ম  পদকক্ষপগুক া মনওয়া হকয়কে তার সঠিক বাস্তবায়ন খনকয়ও গণ াধযক  ম িা মদিা  ায়। 

আবার সাক্ষরতায় নারী-পুরুকের ববে য দরূ করকতও পদকক্ষপ খনকত হকব। স াকজর খপখেকয় পড়া জনকগাষ্ঠী 

সা াক্তজক দাখয়ত্বকবাকধর  াধযক  আাঁধার মর্কক আক াকত উদ্ভাখসত মহাক-এটাই আজককর প্রতযাশা।  -খপআইখি 

খফোর 

ম িক: উপপ্রধান তর্য অখফসার, তর্য অখধদফতর, ঢাকা। 

faruque_dewan@yahoo.com,  
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