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ব্যবসার উদ্যাগ: প্রশিক্ষণ ও কর্ মসংস্থাদ্ন ২০০ ককাটি টাকা 

২০৩০ সাদ্ের র্দ্ে ৩ ককাটি কর্ মসংস্থাদ্নর আিা 

শনজস্ব প্রশিদ্বদক    
 

 

কদদ্ি কর্াট জনদ্গাষ্ঠীর ৬৮ িিাংদ্ির বয়স ১৫ কেদ্ক ৫৯ বছদ্রর র্দ্ে। এ িথ্য বাংোদ্দি পশরসংখ্যান ব্যুদ্রার (শবশবএস)। 

জনশর্শির পশরভাষায় শবিাে এই জনদ্গাষ্ঠীদ্ক বো হয় ‘কেদ্র্াগ্রাশিক শেশভদ্েন্ড’ বা জনসংখ্যার কবানাসকাে। অে মাৎ বাংোদ্দদ্ি 

এখন শনভ মরিীে জনদ্গাষ্ঠীর কেদ্য় কর্ মক্ষর্ র্ানুদ্ষর সংখ্যা কবশি। শবদ্ের প্রশিটি কদি এই সুবণ ম সুদ্ াগ একবারই কপদ্য় োদ্ক। 

বাংোদ্দদ্ি প্রশিবছর োকশরর বাজাদ্র ঢুকদ্ছ ২০ োখ র্ানুষ। শকন্তু সবাই োকশর পাদ্ে না। কবকার হদ্য় ঘুরদ্ছ অদ্নদ্ক। হিাি হদ্য় 

অদ্নদ্ক জীবদ্নর ঝ ুঁশক শনদ্য় সাগর পাশি শদদ্য় শবদ্দদ্ি  াওয়ার পদ্ে প্রাণ হারাদ্ে। এর্ন বাস্তবিায় আগার্ী ২০১৯-২০ অে মবছদ্রর 

বাদ্জদ্ট প্রের্বাদ্রর র্দ্িা শবদ্িষ জনদ্গাষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও কর্ মসংস্থাদ্নর জন্য ১০০ ককাটি টাকা বরাদ্ের প্রস্তাব কদ্রদ্ছন অে মর্ন্ত্রী আ হ 

র্ মুস্তিা কার্াে। এ ছািা যুবকদ্দর র্দ্ে সব ধরদ্নর ব্যবসার উদ্যাগ সৃশির জন্য আোদা কদ্র ১০০ ককাটি টাকা বরাদ্ের প্রস্তাব 

কদ্রদ্ছন অে মর্ন্ত্রী। সব শর্শেদ্য় কর্ মসংস্থান সৃশিদ্ি ২০০ ককাটি টাকা বরাদ্ের প্রস্তাব করা হদ্য়দ্ছ বাদ্জদ্ট। কদদ্ি এই প্রের্বাদ্রর 

র্দ্িা যুবকদ্দর জন্য আোদা কদ্র বাদ্জদ্ট বরাে রাখা হদ্ো। 

অে মর্ন্ত্রী িাুঁর বাদ্জট বক্তৃিায়ও জনশর্শির েভুাংি ও িারুদ্ের িশক্তদ্ক কাদ্জ োগাদ্নার ওপর কজার শদদ্য়দ্ছন। শিশন বদ্েন, 

বাংোদ্দদ্ির সার্দ্ন জনশর্শিক েভুাংদ্ির ক  সুবণ ম সুদ্ াগ এদ্সদ্ছ, িা কাদ্জ োগাদ্ি হদ্ব। িারুদ্ের িশক্ত-বাংোদ্দদ্ির সমৃশি 

এই কলাগানদ্ক সার্দ্ন করদ্খ কদদ্ির কর্াট জনসংখ্যার এক-তৃিীয়াংি যুবসর্াজদ্ক সুসংগঠিি সুশৃঙ্খে এবং উৎপাদনমুখী িশক্তদ্ি 

রূপান্তদ্রর জন্য সরকার পশরকল্পনা গ্রহণ কদ্রদ্ছ। ১০০টি অে মননশিক অঞ্চদ্েও ব্যাপক কর্ মসংস্থান হদ্ব। িাই শবিাে এই িারুদ্ের 

িশক্তদ্ক কাদ্জ োগাদ্ি যুবকদ্দর সকে প্রকার ব্যবসার উদ্যাগ (্াট ম আপ) সৃশির জন্য ১০০ ককাটি টাকা বরাে রাখা হদ্ব বাদ্জদ্ট। 



আগার্ী ২০৩০ সাদ্ের র্দ্ে শিন ককাটি র্ানুদ্ষর কর্ মসংস্থান সৃশির র্ােদ্র্ কবকারদ্ের অবসান ঘটাদ্না হদ্ব বদ্েও কঘাষণা কদন 

অে মর্ন্ত্রী। 

শবদ্িষ জনদ্গাষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও কর্ মসংস্থান সৃশির জন্য আদ্রা ১০০ ককাটি টাকা বরাদ্ের কো জাশনদ্য় অে মর্ন্ত্রী বাদ্জট বক্তৃিায় বদ্েন, 

একশদদ্ক শ্রর্বাজাদ্র শবপুে কর্ মক্ষর্ জনিশক্তর আগর্ন, অন্যশদদ্ক আধুশনক প্রযুশক্তর ব্যবহাদ্রর িদ্ে শ্রশর্দ্কর োশহদা কদ্র্  াওয়ার 

শবষয়টি সরকার অিুন্ত গুরুদ্ের সদ্ে গ্রহণ কদ্রদ্ছ। এর সর্াধাদ্ন নানাশবধ পদদ্ক্ষপ শনদ্ে। সরকার শিল্প খাদ্ি কর্ ম সৃজদ্নর গশি 

বািাদ্নার েদ্ক্ষু ব্যবসা ও শবশনদ্য়াগ পশরদ্বি আধুশনকায়ন, শ্রশর্দ্কর সুরক্ষা কজারদার করা এবং শপশছদ্য় পিা জনদ্গাষ্ঠীর অশধক হাদ্র 

কদ্র্ ম প্রদ্বি উপদ্ াগী আইন-শবশধ, নীশিদ্কৌিে সংস্কাদ্রর জন্য শিন বছর কর্য়াদ্দ কা মক্রর্ শুরু কদ্রদ্ছ। অে মর্ন্ত্রী বদ্েন, েেশি 

অে মবছদ্র ১০টি আইনশবশধ, নীশিদ্কৌিে প্রণয়ন ও সংস্কার কিষ হদ্য়দ্ছ। আগার্ী দুই বছদ্র অবশিি সংস্কারকাজ কিষ কদ্র 

ক্রর্বধ মর্ান জনিশক্তর জন্য র্ানসম্পন্ন কর্ মসংস্থান সৃশি করা হদ্ব। এ জন্য শবদ্িষ জনদ্গাষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও কর্ মসংস্থাদ্ন ১০০ ককাটি 

টাকা রাখার প্রস্তাব করা হদ্য়দ্ছ। বাদ্জট বক্তৃিায় অে মর্ন্ত্রী আদ্রা বদ্েন, কবকার যুবকদ্দর কর্ মসংস্থান ও আত্মকর্ মসংস্থাদ্ন শনদ্য়াশজি 

করার েদ্ক্ষু সারা কদদ্ি ১১১টি প্রাশিষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ ককন্দ্র এবং উপদ্জো প মাদ্য় ৪৯৮টি প্রশিক্ষণ ককদ্ন্দ্রর র্ােদ্র্ শবশভন্ন শবষদ্য় 

দক্ষিা বৃশিমূেক প্রশিক্ষণ কদওয়া হদ্ে। 

 


