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চাকিরর বাজাের ২৫ শতাংশ দখল করেব
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ত বধনশীল যুি র উ য়েনর ফেল আগামী এক দশেক চাকির হারােব সােড় সাত কািট
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িশ -কারখানায় উৎপাদনসহ িবিভ  কােজ মা েষর পিরবেত কৃি ম বিু ম াসংবিলত রাবেটর ব বহার
বাড়েছ। িদন িদন এ বণতা আরও বাড়েব। পাশাক িশ  এখন ত এেগাে  য়ংি য়করেণর িদেক।
কারখানায় িমেকর কাজ দখল কের িনে  রাবট। ওয়া  ইেকানিমক ফারাম (ডি উইএফ) জািনেয়েছ,
২০২৫ সােলর মেধ  বতমান বি ক চাকিরর বাজােরর ২৫ শতাংশ দখল করেব রাবট। ত বধনশীল

যিু র উ য়েনর ফেল আগামী এক দশেকর মেধ  চাকির হারােব সাত কািট ৫০ লাখ মা ষ।

ডি উইএফ বলেছ, অথনীিতর ইিতহােস দখা যায়, িশ িব েবর ফেল অেনক মা ষ চাকির হািরেয়িছল।
িক  একই সে  স সময় িব ৎ এবং বা ীয় ইি েনর ব বহার মা েষর জ  নতনু অেনক কােজর 
তির কেরিছল, যার ফেল সিৃ  হেয়িছল মধ িব  সমাজ; রাবট-অথনীিতর ে ও তমনটাই  ঘটেব।

ডি উইএেফর চয়ারম ান স সায়াব বেলন, যিু র উ িতর ফেল য পিরি িতর সিৃ  হেব, তা আেগ
থেকই জানা যায় তমন নয়। নতুন এ পিরি িতেত খাপ খাওয়ােত মা ষেক িশি ত ও িশি ত করেত

অেনক বড় বড় িবিনেয়াগ েয়াজন। এছাড়া জ ির য চ ােল  মাকািবলা করেত হেব তা হল,  নতনু
পিরি িতেত  চাকির  িনেয়  মিকর  মেধ  থাকা  কমজীবীেদর  পুনরায়  দ  কের  তালা  এবং  তােদর
অথৈনিতক  িনরাপ া  িনি ত  করা।  যু রাজ িভি ক  সামািজক  সংগঠন  ফিবয়ান  সাসাইিট  ও  ড
ইউিনয়ন সং ার গেবষণা অ যায়ী দশিটেত ৬০ লােখর বিশ মা ষ আগামী দশেকর মেধ ই তােদর কাজ

যিু  দখল কের নেব বেল আশ া করেছন। যু রােজ র ক ীয় ব াংক ‘ব াংক অব ইংল া ড’ আেগই
সতক কেরেছ, এক কািট ৫০ লাখ পয  মা েষর চাকির আগামীেত মিকর মেুখ পড়েত পাের।

িপডাি উিসর  তথ  অ যায়ী,  আগামী  ২০৩০  সাল  নাগাদ  যু রা ,  জামািন  ও  যু রােজ  ায়
এক-তৃতীয়াংশ চাকির য়ংি য় যিু র কারেণ শষ হেয় যােব। িবেশষ কের পিরবহন, দামজাতকরণ,
ম া ফ াকচািরং এবং পাইকাির ও খুচরা বাজাের চাকির বিশ লাপ পােব।

অ েফাড িব িবদ ালেয়র এক গেবষণা িতেবদেন বলা হয়, যু রাে  ৭০০ পশার মেধ  ৪৭ শতাংশ
য়ংি য় যিু র কারেণ উ  ঝুঁিকেত।

ই টার াশনাল ফডােরশন অব রােবািটে র (আইএফআর) সবেশষ তথ  অ যায়ী,  িব ব াপী িশ -
কারখানায় ব ব ত রাবেটর িবি  গত পাঁচ বছের ি ণ বেড়েছ। ২০২১ সাল নাগাদ গেড় িতবছর ১৪
শতাংশ হাের িবি  বাড়েব বেল পূবাভাস িদেয়েছ সং ািট। ২০১৭ সােল িব ব াপী ৩ লাখ ৮১ হাজার
ইউিনট িশ -কারখানায় ব ব ত রাবেটর িবি  হেয়েছ,  যা  আেগর বছেরর চেয় ৩০ শতাংশ বিশ।
২০১৭ সােল ১৬ দশিমক ২ িবিলয়ন মািকন ডলােরর রাবট িবি  হেয়েছ। সবেচেয় বিশ রাবট উৎপাদন
কের জাপান, িবি  বিশ হয় চীেন।

  ইকবাল হােসন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

আইএফআর তথ  অ যায়ী, িশ -কারখানায় ব ব ত রাবেটর বি ক বাজােরর ৭৩ শতাংশ ৫িট দেশর
দখেল। দশ েলা হে - চীন, জাপান, দি ণ কািরয়া, যু রা  ও জামািন। এরমেধ  সেবা  ৩৬ শতাংশ
চীেনর দখেল রেয়েছ।

আইএফআর জািনেয়েছ, ২০০৯ সােল িব ব াপী িশ -কারখানায় ব ব ত রাবট িবি  হেয়েছ ৬০ হাজার
ইউিনট, ২০১০ সােল তা বেড় দাঁড়ায় ১ লাখ ২১ হাজাের। ২০১১ সােল িবি  হয় ১ লাখ ৬৬ হাজার,
২০১২ সােল তা কেম ১ রাখ ৫৯ হাজাের অব ান কের। ২০১৩ সােল িবি  হয় ১ লাখ ৭৮ হাজার,
২০১৪ সােল ২ লাখ ২১ হাজার,  ২০১৫- ত ২ লাখ ৫৪ হাজার,  ২০১৬ সােল  ২ লাখ ৯৪ হাজার,
২০১৭- ত ৩ লাখ ৮১ হাজার, এবং ২০১৮ সােল ৪ লাখ ২১ হাজার ইউিনট রাবট িবি  হেয়েছ।
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