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uপেযাগী হেয় uঠেত পােরন। 3141 সােলর মে  িতন েকািট যুবকেক িশি ত কের েতালার পিরক না আেছ সরকােরর। 
পিরক না aনুযায়ী িত বছর ায় 38 লাখ চাকিরর ব া করা হেব। বত র্মােন িত বছর 31-33 লাখ তরুণ-তরুণী চাকিরর 
বাজাের ঢুকেছন। 211 েকািট টাকা মােন মাথািপছু মা  611 টাকা। 23-25 বা 27 বছেরর িশ া যােদর কেম র্াপেযাগী করেত পােরিন, 
মাথািপছু 611 টাকা য় কের তােদর েযাগয্তার েসi ঘাটিত দূর করা িনেয়o সে হ রেয়েছ তরুণেদর মেন। 
 
3128 সােল েদেশ যুব নীিতমালা হয়। যুব নীিতমালায় যুবেদর দ তা বৃি  আর তােদর কম র্ে  সৃি  িনেয় েযমন আেলাচনা হেয়েছ, 
েতমিন েদেশর শাসন ব ায় রাজনীিত o সরকাির কায র্ ম পিরচালনায় যুবেদর aংশ হণেকo সমান গুরুতব্ েদoয়া হেয়েছ। ানীয়, 
েজলা eবং জাতীয় পয র্ােয়o যুবেদর ei aংশ হণ িনেয় নীিতমালায় িব ািরত তুেল ধরা হেয়েছ। িক  জাতীয় যুবনীিত বা বায়েনর 
ধীরগিত eবং নীিতমালা ƣতির হoয়ার দুi বছর পরo aয্াকশন প য্ান ƣতির হয়িন।  
 
aয্াকশনeiড বাংলােদেশর কাি  িডের র ফারাহ কিবর বেলন, সাধারণ মানুেষর u য়ন eবং iিতবাচক পিরবত র্ন আনার লে য্i 
নীিতমালা ƣতির করা হয়। রা েক aব i নাগিরেকর িশ া িনি ত করেত হেব eবং তরুণেদর u য়েন বােজেট আরo বরা  
বাড়ােত হেব।  
 
িশ সংি রা বলেছন, তরুণেদর জ  মবাজাের েতমন েকােনা আশা েদখা যাে  না। কারণ িশ  eকিট রূপা র ি য়ার ম  
িদেয় যাে । তাi কম র্সং ােন সংখয্াগত uল ম্ ন েনi। e ছাড়া aবকাঠােমাগত দুব র্লতার কারেণ a া  িশ o uেল খেযাগয্ 
হাের বাড়েছ না। ফেল িশ িনভ র্রতা বাড়েত থাকেলo েসখােন কম র্সং ােন aেনকটা িবরতা িবরাজ করেছ। 
 
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবeস) কািশত eক িতেবদন aনুযায়ী, 3127-28 aথ র্বছের েদেশ েবকার িছল 37 লাখ 88 
হাজার; যা আেগর বছেরর েচেয় 98 হাজার েবিশ। আ জর্ািতক ম সং ার (আieলo) িতেবদন aনুযায়ী, u িশি তেদর মে  
বাংলােদেশ েবকারতব্ 21 দশিমক 8 শতাংশ, যা eিশয়া o শা  মহাসাগরীয় 39িট েদেশর মে  িদব্তীয় সেব র্া । বাংলােদেশর 
oপের আেছ েকবল পািক ান। 
 
িবপুল তরুণ জনেগা ীর কম র্হীন থাকার কারণ িক দ তার ঘাটিত, নািক কম র্সং ােনর সুেযাগ কেম যাoয়া? িবশব্ াংক বলেছ, eর 
েপছেন দ তার ঘাটিত েযমন আেছ, eকiভােব আেছ কম র্সং ােনর সীিমত সুেযাগo। স িত েবসরকাির সং া য্াক, িবআiিজিড 
eবং য্াক িবশব্িব ালেয়র eক গেবষণায় েদখা েগেছ, েয়াজনীয় দ তার aভােব বাংলােদিশ তরুণ-তরুণীরা চাকিরর িবিভ  ে ে  
aেনক িপিছেয় আেছন। বাংলােদেশর ল, কেলজ o িবশব্িব ালয়গুেলা েথেক িশ াথ রা েয িশ া পাে ন, তােত তারা চাকিরর জ  
েয়াজনীয় দ তা aজর্ন করেত পারেছন না। ei িশ াথ েদর মে  কি uটার o iংেরিজ ভাষায় আতব্িবশব্াসী মা  27 শতাংশ।  

 
শুধু চাকির নয়, েকu যিদ uে া া হেত চান, তাহেল তারা বসা করার পুিঁজ েকাথা েথেক পােবন, eমনিক িনেজেদর চািহদাগুেলার 
াপাের েবিশরভাগ তরুণ সেচতন নন। e ছাড়া uে া া-সহায়ক পিরেবেশর aভােব তারা aেনেকi ei পেথ েবিশ দূর হাঁটেত 

পারেছন না।  
 
তরুণ uে া া েমা াফা দীপু বেলন, তরুণ uে া ােদর eিগেয় আসার কথা aেনেকi বেলেছন, িক  বাংলােদেশর ে াপেট 
eকজন তরুেণর পে  eকিট বসা শুরু কের তা চািলেয় যাoয়া খুবi ক কর। e ে ে  াংকগুেলা যিদ তরুণ uে া ােদর িদেক 
aথ র্ৈনিতক সহেযািগতার হাত বািড়েয় েদয়, তাহেল তরুণ uে া ারা নতুন নতুন uে াগ হেণ uৎসািহত হেবন। 
 
তরুণেদর বত র্মান aব া িনেয় সমকােলর মুেখামুিখ হেয়েছন যুব o ীড়া িতম ী েমা. জািহদ আহসান রােসল। িতিন সরকােরর 
নানা uে াগ o ল য্ তুেল ধের শুিনেয়েছন আশার কথা। িতম ী বেলন, 3141 সােলর মে  ায় িতন েকািট েবকার যুবেকর 
কম র্সং ান সৃি র লে য্ কাজ করেছ সরকার। কম র্সং ােনর লে য্ সারােদেশ াশনাল সািভ র্স কম র্সূিচ চালু করা হেব। েবকার 
যুবকেদর uদব্ু করণ, িশ ণ, ঋণ দান o আ িনভ র্রশীল িহেসেব ƣতির করেত িতিট uপেজলায় যুব িশ ণ েক  িনম র্ােণর 
uে াগ েনoয়া হেয়েছ। তরুণেদর মাদক েথেক মু  রাখেত o সু  িবেনাদেনর জ  েদেশর িতিট uপেজলায় যুব িবেনাদন েক  
গেড় েতালা হেব। তরুণেদর সে  স িক র্ত িবিভ  িবষেয় গেবষণা করার জ  গঠন করা হেব যুব গেবষণা েক । যুবকেদর সম া, 
স াবনা o চািহদা িনরূপণ কের eসব েক  েথেক সহায়তা েদoয়া হেব। (েশষ) 

 


