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দেশর মবাজাের িতবছর ২০ লাখ মা ষ নতুন কের েবশ করেছ। এর মেধ  অদ , কািরগির িশ ায়
িশি ত মশি র সংখ াই  বিশ। এছাড়া উ িশি ত ও মধ ম িশি ত মশি ও রেয়েছ।  এর মেধ
কািরগির ও মধ ম িশ ায় িশি ত মশি র কােজর সং ান হেয় যাে । িক  উ  িশি েতর বড় অংশই
রেয় গেছ বকার। এর বাইের িকছু জনশি  উেদ া া িহেসেব গেড় উঠেছ। তােদর মাধ েম আরও িকছু
কমসং ােনর সিৃ  হে ।

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার মজিরপ ও মািসক মজিরপ িতেবদেন দখা যায়, আট বছের দেশ
কমসং ােনর হার সবেচেয় বিশ বেড়েছ সবা খােত। এর মেধ  এ খােত নতনু কমসং ান বেড়েছ ২০
শতাংশ। মাবাইল অপােরটর কা ািনর িবকাশ,  তথ যিু  খােতর স সারেণর ফেল সবা খােতর

সার ঘেটেছ বিশ। এছাড়া িশ  খােত নতুন কমসং ান বেড়েছ আড়াই শতাংশ। কৃিষ খােত নতনু
কমসং ান বাড়ার পিরবেত বরং  কেমেছ।  এ  খােত আেলাচ  সমেয় কমসং ান কেমেছ ৬  দশিমক ৭
শতাংশ। মাট কমসং ান বেড়েছ সােড় ১২ শতাংশ।

এিদেক ২০১৬-১৭ অথবছেরর এক বছেরর িহসােব কমসং ান বেড়েছ ৪ শতাংশ। এর মেধ  সবা খােত
বেড়েছ ৬ দশিমক ২ শতাংশ। িশ  খােত শূ  দশিমক ৮ শতাংশ। কৃিষ খােত কমসং ান কেমেছ ায় ২

  ইয়ািসন রহমান
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

শতাংশ। কৃিষ খােত য পািতর ব বহার বাড়ায় এবং কৃিষজিম চােষর পিরমাণ কমায় এ খােত কমসং ােনর
হার কমেছ।  তেব  উ তমােনর  বীজ  ও  আধিুনক যিু  ব বহার করায়  কৃিষ  খােত  উৎপাদেনর হার
বেড়েছ।

২০১৬-১৭ অথবছের সবেশষ জিরেপ বলা হেয়েছ, কৃিষ খােত এ সময় কমসং ান িছল ২ কািট ৪৭ লাখ
মা েষর। িশ  খােত ১ কািট ২৪ লাখ ও সবা খােত ২ কািট ৩৭ লাখ মা েষর। সব িমেল ওই বছের ৬
কািট ৮ লাখ লাক কমসং ােন িনেয়ািজত িছল।

২০১০ সােল কৃিষ খােত কমসং ােন িছল ২ কািট ৬২ লাখ জন, িশ  খােত ১ কািট ২১ লাখ জন ও
সবা খােত ১ কািট ৯৮ লাখ জন। সব িমেল ২০১০ সােল এই িতন খােত মাট কমসং ােন যাগ দয় ৫
কািট ৪১ লাখ জন।

এিদেক মধ েময়ািদ  বােজট  কাঠােমার আওতায়  তির এক িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশ ১৫
বছেরর ঊে  এবং তার বিশ বয়েসর মজীবীেদর মেধ  বড় অংশই যাগ তা অ যায়ী কাজ পাে ন না।
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