
িশ া উপম ী মিহবলু হাসান চৗধরুী

সােনম-অ াকশন এইড যৗথ জাতীয় সংলােপ ব ারা

কমসং ান বাড়ােত বসরকাির িবিনেয়াগ বিৃ র
িবক  নই
কমেছ ত ণ জনশি  * িবেদশ থেক িশ ক আনা হেব না : িশ া উপম ী

কাশ : ০৩ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধীের ধীের ফুিরেয় যাে  জনসংখ া বানাস কােলর িবধা। কমেছ ত ণ জনশি । এ পযােয় ত ণেদর
দ  জনস েদ পিরণত করেত বােজেট পযা  বরা  দয়া েয়াজন।

সই সে  কমসং ান বাড়ােত বসরকাির িবিনেয়াগ বিৃ র িবক  নই। সাউথ এিশয়ান নটওয়াক অন
ইেকানিমক মেডিলং (সােনম) এবং অ াকশন এইেডর যৗথ আেয়াজেন জাতীয় সংলােপ এসব িবষয় উেঠ
এেসেছ। সংলােপ বলা হয়, বতমােন িজিডিপর অ পােত ২২-২৩ শতাংশ বসরকাির িবিনেয়াগ রেয়েছ।
সিট বািড়েয় ৩০ শতাংেশ িনেত হেব।

এজ  যা যা করা েয়াজন তাই করেত হেব। কননা বসরকাির িবিনেয়াগ বাড়েল কমসং ান বাড়েব।
আর কমসং ান হেল দাির  কমেব। সই সে  েমর বাজাের ত ণেদর েবশ এবং কমসং ােনর মেধ
য গ াপ রেয়েছ তা কেম আসেব।

  যগুা র িরেপাট
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রাজধানীর  াক  ইন  স টাের  ম লবার  অ ি ত  ‘িরয়ালাইিজং  দ  ডেমা ািফকস  িডিভেড ট  
ইনেভ েম ট অন ইয়ং িপপল : িরে কশন অন াশনাল বােজট ২০১৯-২০’ শীষক এ সংলােপ ধান
অিতিথ িছেলন িশ া উপম ী মিহবলু হাসান চৗধরুী। অ াকশন এইেডর কাি  িডের র ফারাহ কবীেরর
সভাপিতে  িবেশষ অিতিথ িছেলন সাধারণ অথনীিত িবভােগর সদ  (িসিনয়র সিচব) ড. শাম ল আলম।
মলূ ব  উপ াপন কেরন সােনেমর গেবষণা পিরচালক ড. সায়মা হক িবিদশা। সংলাপ স ালন কেরন
সােনেমর িনবাহী পিরচালক সিলম রায়হান।

িশ া উপম ী বেলন, গতা গিতক রাজনীিতর িদন শষ হেয় গেছ। স ােবর সামেন দাঁিড়েয় ব ব
িদেয় দশ গড়া যােব না। শি িনভর রাজনীিতর িদন শষ। এখন এেসেছ পিলিসিনভর রাজনীিতর িদন।
রাজৈনিতক অিধকার িনেয় তক বাদ িদেয় উ য়েনর রাজনীিতর িদেক যেত হেব। িতিন বেলন, বােজেট
িশ া খােত ত ণেদর জ  বিচ  আনা হেয়েছ। টাইম বাউ ড ডেমা ািফক িডিভেডে ট  দয়া
হেয়েছ। ধ ুিজিডিপ বিৃ েক  দয়া হয়িন।

সামািজক ও ষম উ য়েন  রেয়েছ। িতিন জানান, িবেদশ থেক িশ ক ভাড়া কের আনা হেব না।
কননা এভােব দ  জনশি  গেড় তালা যােব না। বরং আমােদর দেশর যারা িবেদেশ আেছ তােদর

িফিরেয় আনেত হেব।

অথবা  এ  দেশর িশ কেদর িবেদেশ থেক িশ ণ  িদেয়  আনেত  হেব।  িশ কেদর কমসং ান  ধু
বাংলােদেশ নয়, পৃিথবীব াপী একিট চ ােল । এ দেশ কমসং ােন িমস ম াচ আেছ। যারা কাজ দেব
তারা দ  লাক খঁুেজ পায় না।

মলূ বে  বলা হয়, বাংলােদেশর মাট জনসংখ ার মেধ  ১৫-২৯ বছর বয়সী ত ণ ২০১৭ সােল িছল
২৮ দশিমক ১ শতাংশ। সিট কেম ২০১৮ সােল হেয়েছ ২৮ শতাংশ। ২০১৯ সােল হেব ২৭ দশিমক ৮
শতাংশ।  এভােব  কমেত  কমেত  ২০৩০  সােল  দাঁড়ােব  ২৪  দশিমক  ৫  শতাংেশ।  অ িদেক  ত ণ

মশি ও িদন িদন কেম আসেছ।

২০১০ সােল দেশ ১৫-২৯ বছর বয়সী ত ণ মশি  িছল ২ কািট ৯ লাখ। সিট িকছুটা বেড় ২০১৩
সােল দািঁড়েয়িছল ২ কািট ৩৪ লােখ। িক  ২০১৫-১৬ অথবছের এেস সিট কেম হেয়েছ ২ কািট ৮
লাখ।

২০৬-১৭ অথবছের ২ কািট এক লাখ। এে ে  জনসংখ ার বানাসকাল কােজ লাগােত চারিট ঝঁুিক
রেয়েছ। এ েলা হে - িশ ার ি মান,  কািরগির দ তার অভাব,  কমংসং ােনর েযােগর অভাব এবং

ত ািশত জনন া  ও পুি র অভাব। এভােব চলেত থাকেল আগামীেত বয়  লােকর সংখ া বিৃ
পােব। তাই িশ া, া  ও সামািজক র ায় িবেশষ নজর িদেত হেব।

এেত আরও বলা হয়,  দেশর মাট জনশি র ২৯ দশিমক ৮ শতাংশ কেম  নই, িশ ায় নই এবং
িশ েণও নই। এই িবশাল জনশি র মেধ  পু ষ ৮ দশিমক ১ শতাংশ এবং মিহলা ৪৯ দশিমক ৪

শতাংশ। মলূ বে  বলা হয়, ২২িট ম ণালয় ও িবভাগ ত ণেদর উ য়েনর সে  স িকত। এ েলােত
বােজেট বরা  মাট বােজেটর ৩৪ শতাংশ।

এর মেধ  িশ া ও া  ম ণালয় বাদ িদেল অ া  ম ণালয় ও িবভাগ েলােত বরাে র পিরমাণ কম।
িবেশষ কের সরাসির ত ণেদর উ য়েনর যসব ম ণালয় ও িবভাগ কাজ কের স েলােত বরা  আরও
কম। ক িভি ক পযােলাচনা  কের বলা হেয়েছ- ২২িট ম ণালয় ও িবভােগ মাট বরাে র মেধ  ৯
শতাংশ সরাসির ত ণেদর কােজ  লাগেব।  েয়াজেনর তুলনায়  ত ণেদর উ য়ন  ক  খবুই  কম।
তাছাড়া এিডিপর আওতায় য বরা  দয়া হয় তার মেধ ই ত ণেদর সংি  ম ণালয় ও িবভাগ েলার
বা বায়ন হার কম।

বলা হয়, এসিডিজ বা বায়ন করেত হেল া  খােতর বরা  িজিডিপর ৫ দশিমক ৩ শতাংশ করেত হেব,
যখােন  ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট  বরা  রেয়েছ  শূ  দশিমক ৯  শতাংশ।  িশ া  খােত  বরা
েয়াজন িজিডিপর ৪ শতাংশ, যখােন নতুন বােজেট দয়া হেয়েছ ২ দশিমক ১ শতাংশ এবং সামািজক

িনরাপ া খােত বরা  বিৃ র েয়াজন। কননা এখন য বরা  দয়া হেয়েছ সখােন একিট বড় অংশই
হে  পনশন বাবদ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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ড. শাম ল আলম বেলন, অ ম প বািষক পিরক নার ধান ল ই হে  কমসং ান সিৃ । এ ে
সবািধক িজিডিপ বিৃ  অজেনর মাধ েম কমসং ান বাড়ােনার ল  থাকেব।

জনসংখ ার বানাসকালেক কােজ লাগােত ইেতামেধ ই  নানা  উেদ াগ  বা বািয়ত হে ।  ষ  ও স ম
প বািষক পিরক নায় এ িবষেয় িবেশষ  িছল। আগামীেতও এিট থাকেব সমান ে । অ ম
প বািষক পিরক া হেব কমেকৗশলগত ও কমসিূচিভি ক পিরক না।

িতিন বেলন,  দেশ মাট িবিনেয়ােগর ৭৭ শতাংশ বসরকাির খােতর আর মা  ২৩ শতাংশ সরকাির
খােতর।  তাই  কমসং ান  বাড়ােত  বসরকাির  উেদ া ােদরই  এিগেয়  আসেত  হেব।  তাছাড়া  জাতীয়
সংসদেক কাযকর করেত হেব।

সখােনই সম া েলা আেলাচনা হেত হেব। তাছাড়া সব িকছুেত সরকারিনভরতা পিরহার করেত হেব।
িব িবদ ালয় েলােক গেবষণায় িবেশষ নজর িদেত হেব।

সিলম রায়হান বেলন, বােজট কতটু  ত ণেদর জ  স িতপূণ হেয়েছ তা ভেব দখেত হেব। অথনীিত
ব মখুীকরণ  করেত হেব।  ত ণেদর সে  সংি  ম ণালয়  ও িবভাগ েলার বরা  বিৃ র  পাশাপািশ
বা বায়ন হারও বাড়ােত হেব। তা ছাড়া গতা গিতক আেলাচনা থেক বিরেয় আসেত হেব।

ফারাহ কবীর বেলন, মানস ত িশ া িনি ত করেত হেব। কািরগির িশ ায় বরা  বাড়ােনা  েয়াজন।
নারীেদর উ য়েনর কথা বলা হেলও বােজেট ািনটাির াপিকেনর দাম বাড়ােত হেয়েছ। এিট সরকােরর
লে র সে  সাংঘিষক। তাছাড়া যবুকেদর উ য়েন বসরকাির খােতর সে  সম য় েয়াজন।
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