
চাকিরর হাহাকার বাড়েছই
ত াশীেদর দ তার অভাব, আেছ অথৈনিতক ও িশ ানীিতর বলতা

িবে র বিশরভাগ দেশর চেয়  বাংলােদেশর অথনীিত ি ণ গিতেত দৗড়ােলও কমসং ান  সৃি র  চাকা
ঘুরেছ উে ািদেক। অেনক ে  সাফল  থাকেলও কমসং ােনর ল  অজন হয়িন। ল মা া িছল ১ কািট
৪ লাখ কমসং ান  তিরর। িক  হেয়েছ মা  ৭৯ লাখ। ষ  প বািষক পিরক নায়  কমসং ােনর ল
অজেন  বশ  িকছু  পদে প  নওয়ার  কথা  বলা  হেয়িছল,  যার  অিধকাংশই  বা বায়ন  হয়িন।  তেব
চাকির ত াশীেদরও দ তার অভাব রেয়েছ। অথৈনিতক ও িশ াে ে র নীিতর  বলতা  ও চাকিরদাতা

িত ান েলার সম য়হীনতা আেছ। ফেল চাকিরর বাজােরর হাহাকার িদন িদন বাড়েছ। মশি র জিরপ
অ যায়ী, বতমােন সারা দেশ ায় ৩০ লাখ বকার রেয়েছ। তােদর বিশর ভাগই িশি ত। িত বছর ২০
লােখর মেতা নতনু মুখ দেশর মশি েত যু  হে । মাট মশি েত বাড়েছ উ িশি তেদর অংশ হণ।
যিদও তােদর বড় অংশই বকার থাকেছ। চাকিরর িতেযািগতার বাজার এতটাই চরেম য, একিট আসেনর
িবপরীেত  শতািধক  াথীেক  িতেযািগতা  করেত  হয়।  ি িটশ  সামিয়কী  ইেকানিমে র  ইেকানিম
ইে টিলেজ  ইউিনেটর  (ইআইইউ)  এক িবেশষ  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  বতমােন  বাংলােদেশ  িশি ত
বকােরর হার সবেচেয়  বিশ। িত ১০০ াতক িডি ধারী  ত ণ-ত ণীর মেধ  ৪৭ জন বকার। আর

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস) বলেছ, বকারেদর মেধ  িচিকৎসক- েকৗশলীর হার ১৪ দশিমক
২৭ শতাংশ।  নারী  িচিকৎসক- েকৗশলীর  মেধ  বকারে র  হার  ায়  ৩১  শতাংশ।  এর  পরই  আেছন
উ মাধ িমক  িডি ধারীরা।  তােদর  ে  বকারে র  হার  ১৩  দশিমক  ৭৪  শতাংশ।  ২০িট  সবািধক
বকারে র দেশর মেধ  বাংলােদেশর অব ান ১২।

আপেডট : ২৫ এি ল, ২০১৯ ০০:০০

জলুকার নাইন
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জাতীয় িব িবদ ালেয়র অিধভু  কেলজ াজেুয়টেদর চাকিরর বাজার িনেয় জিরপ চািলেয়েছ িব ব াংক।
কমবাজােরর  িত  ও কেলজ াজেুয়টেদর  দ তা  িনেয়   তেুল  উে গ  কাশ  কেরেছ িব ব াংক।
সং ািটর তথ  অ যায়ী, পড়ােলখা শষ কের মা  ১ শতাংশ কেলজ াজেুয়ট -কমসং ােন যু  হে ন।

াজুেয়ট শষ করার পর িতন বছর ধের চাকিরর স ান করেত হে  ৪৬ শতাংশ কেলজ াজেুয়টেক।
তােদর মেধ  বকারে র  হারও উ । ৭১ শতাংশ।  িব ব াংক বলেছ,  কেলজ াজেুয়ট পু ষেদর  ৬৬
শতাংশই বকার থাকেছ। নারীেদর মেধ  এ হার আরও বিশ। ৭৭ শতাংশ। এক-ততৃীয়াংশ চাকিরজীবী

াজেুয়ট মেন  কেরন,  কেলেজ শখা  ান ও দ তা তারা  কােজ লাগােত পারেছন। অিধকাংশ কেলজ
াজেুয়টই তােদর কেলেজ শখা  ান কােজ লাগােত পােরন  না। িবেশষ রা  বলেছন,  িশ ক সংকট,

মানস ত িশ ার  পিরেবশ ও  বাজারমুখী  কাির লােমর  অভােব  জাতীয়  িব িবদ ালয়  অিধভু  কেলেজ
উ িশ ার মান িনেয়  রেয়েছ। পাশাপািশ িবপুলসংখ ক িশি ত জনেগা ীর জ  চাকিরর বাজার ত
না থাকায় চাকির পেত বিশ সময় লেগ যাে  তােদর।

পিরক না বা বায়েন ব থতা : ষ  প বািষক পিরক নায় থেমই বলা হেয়িছল স য় ও িবিনেয়ােগর হার
বাড়ােনা হেব। মশি  বৃি র িবধা কােজ লাগােত নীিতেত পিরবতন আনা, িমেকর উৎপাদনশীলতা বৃি ,
কৃিষিভি ক অথনীিত থেক িশ িভি েত পা র,  িশ  ও কৃিষর উৎপাদনশীলতা বৃি ,  ম া ফ াকচািরং
খােতর বৃি  বাড়ােনা,  সবা খাত শি শালীকরেণর মাধ েম আ ািনক কমসং ান বৃি ,  বািণজ  নীিতর
সং ার অথায়েনর মাধ েম দির েদর মতায়ন, শয়ারবাজার সং ােরর মাধ েম বসরকাির িবিনেয়াগ বৃি ,
িব ৎ ও ালািন খােতর সং ার, যাগােযাগ খােতর সং ার, দ তা  বৃি ,  জিমর িতব কতা দূরীকরণ

ভৃিত উে খেযাগ  পদে েপর কথা বলা হেয়িছল ষ  প বািষক পিরক নায়। পিরক না অ যায়ী কােনা
ে ই ফল মেলিন। ফেল দেশর বতমান াপেট কমসং ান সৃি ই বড় চ ােল ।

অব  পিরক নাম ী এম এ মা ান জািনেয়েছন, আগামী স ম প বািষক পিরক নার ময়ােদ পাচঁ বছের
নতনু কের ১ কািট ২৯ লাখ বকােরর কমসং ােনর সৃি  হেব। এ সময় দেশ িবদ মান বকারে র হার
কিমেয় কমসং ােনর মাধ েম আয় বষম  দূর করা স ব হেব।

কন একই িদেন এত পরী া : একিট চাকিরর জ  যখােন াথী িদেনর পর িদন মাথা খটুেছন সখােন
সম য়হীনভােব একই িদেন ায় একই সমেয় বশ িকছ ুচাকিরর পরী া নওয়া হে  হরহােমশা। যমন গত
২৯ মাচ বাংলােদশ কি িটশন কিমশেনর সব পেদর ি িলিমনাির,  পূবালী ব াংক জিুনয়র অিফসার পেদর
িলিখত  পরী া,  মাদেকর  উপ-পিরদশক  পেদর  িলিখত  পরী া,  ক াই ড  অিফসার  ক াশ  ৫  ব াংেকর
ি িলিমনাির, বাংলােদশ রলওেয় বুিকং সহকারী পেদর পরী াসহ আরও মাট ৮-১০িট চাকিরর পরী া িছল
ওই িদন। িক  একজেনর পে  এক িদেন এত পরী া দওয়া স ব না, তাও আবার একই সমেয়।
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