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বতমােন িশ  খােত িতবছের ১ লাখ ২৯ হাজার কমসং ান হে । িক  ঘািষত ২০১৯-২০ অথবছের ২০৩০ সােলর মে  ৩ কা  
কমসং ান ি  করার কথা বলা হেয়েছ। যার ফেল আগামী ১১ বছের গেড় বছের ২৭ লাখ ২৭ হাজার কমসং ান গড়েত হেব। 
বতমান পিরি িতেত যা বা বায়ন ঃসা  বেল জানান সংি রা। বােজেট িবেশষ জনেগা ীর িশ ণ ও কমসং ান ি র জ  
১০০ কা  টাকা ও বকেদর মে  বসা উে াগ ি র জ  ১০০ কা  টাকার তহিবেলর াবনা হেয়েছ। মবাজাের িব ল 
কম ম জনশি র আগমেনর িবপরীেত ি র বহােরর ফেল িমেকর চািহদা কেম যাে । 

চলিত বােজেট সরকার িশ  খােত কম জেনর গিত বাড়ােনার লে  বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ আ িনকায়ন, িমেকর র া 
জারদার করা এবং িপিছেয় পড়া জনেগা ীর অিধক হাের কেম েবশ উপেযাগী আইন-িবিধ, নীিতেকৗশল সং ােরর জ  িতন বছর 
ময়ােদ কায ম  কেরেছ। চলিত অথবছের ১০  আইনিবিধ, নীিতেকৗশল ণয়ন অথবা সং ার শষ হেয়েছ। আগামী ই বছের 

অবিশ  সং ার কাজ শষ কের মবধমান জনশি র জ  মানস  কমসং ান ি  করা হেব বেল বােজট ঘাষণায় বলা হয়। 

বােজট ব ৃতায় আরও বলা হয়, বকার বেদর কমসং ান ও আ কমসং ােন িনেয়ািজত করার লে  সারােদেশ ১১১  
ািত ািনক িশ ণ ক  এবং উপেজলা পযােয় ৪৯৮  িশ ণ কে র মা েম িবিভ  িবষেয় দ তা ি লক িশ ণ দওয়া 

হে । িক  বতমােন গত ছয় বছের দেশর বড় িশ কারখানা কেমেছ ৬০৮ । এ সমেয় মাঝাির িশ কারখানার সং া অেধেক নেম 
এেসেছ। দেশ এখন ৪৬ হাজার ২৯১  কারখানা আেছ। ছয় বছের কারখানার সং া বেড়েছ ৩ হাজার ৪৯৯ । ২০১২ সােল দেশ 
িছল ৪২ হাজার ৭৯২  কারখানা। বড় ও মাঝাির িশ কারখানায় গত ছয় বছের ৪ লাখ ৮২ হাজার ৯৭১ জেনর ন ন কমসং ান 
হেয়েছ। অথাৎ বছের গেড় কমসং ান হেয়েছ ৮০ হাজােরর বিশ। সব িমিলেয় িশ  উৎপাদন খােত িতবছর গেড় ১ লাখ ২৯ হাজার 
কমসং ান হেয়েছ। অথচ িতবছর মবাজাের ২০ থেক ২২ লাখ ত ণ-ত ণী আসেছন। চাকির ত াশী এ িবশাল ত ণ গা ীর 
মা  ৬ থেক ৭ শতাংশেক কাজ িদেত পারেছ িজিডিপেত সবেচেয় বিশ অবদান রাখা িশ  উৎপাদন খাত। 

এ িবষেয ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া ড. এিব িম া আিজ ল ইসলাম বেলন, িতন কা  কমসং ান অবা ব। 
কমসং ান ি র জ  িশ কারখানা েয়াজন। িক  ন ন ভ াট আইনসহ িবিভ  কারেণ স িত ন ন উে া ােদর পিরমাণ কেম 
যােব। 

 


