
   
2017 সােল বাংলােদেশ েবকারেtর হার িছল 4 দশিমক 4 শতাংশ। aনয্িদেক ucিশিkতেদর মেধয্ েবকারt
10 দশিমক 7 শতাংশ। pিতবছর ucিশkা aজর্ ন করেছন 10 লােখর েবিশ িশkাথর্ী।

বাড়েছ িশkার হার। েসi সে  পাlা িদেয় বাড়েছ িশিkত েবকােরর সংখয্া। pিতবছর যতসংখয্ক িশkাথর্ী
ucিশkা েশষ কের মবাজাের পা রাখেছন, েসi হাের সৃি  হেc না কমর্সংsান। সু ু  পিরেবশ না থাকা eবং
pচিলত  িশkাবয্বsায়  দkতা  aিজর্ ত  না  হoয়ায়  eসব  িশিkতরা  uেদয্াkা  িহেসেবo  আtpকাশ  ঘটােত
পারেছন না। আবার ucিশkা aজর্ েনর পর েয েকােনা কােজ িনেজেক িনেয়ািজত করেতo k ােবাধ করেছন
তারা। ফেল kেমi বাড়েছ িশিkত েবকােরর সংখয্া। রা  দk জনসmদ গড়েত িশkার েপছেন েকািট েকািট
টাকা  খরচ  করেলo  eসব  িশিkত  যুবসমাজ  পিরবার o  েদেশর  েকােনা  কােজi  আসেত  পারেছ  না। দিkণ
eিশয়ার  pিতেবশী  েদশ েলার  মেধয্  েবকারেtর  িদক  িদেয়  বাংলােদেশর  aবsান  শীষর্  কাতাের।  আর  গড়
েবকারেtর  তুলনায়  িশিkত  েবকােরর  হার  e  েদেশ  িd েণরo  েবিশ।  আnজর্ ািতক  ম  সংsার  (আieলo)
pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  2017  সােল  বাংলােদেশ  েবকারেtর  হার  িছল  4  দশিমক  4  শতাংশ।  aনয্িদেক
ucিশিkতেদর মেধয্ েবকারt 10 দশিমক 7 শতাংশ, যা eিশয়া o pশাn মহাসাগরীয় 28িট েদেশর মেধয্
িdতীয়  সেবর্াc।  িব িবদয্ালয়  ম িুর  কিমশেনর  সবর্েশষ  বািষর্ক  pিতেবদন  eবং  বাংলােদশ  িশkাতথয্  o
পিরসংখয্ান বযু্েরার (বয্ানেবiস) তথয্ িবে ষণ কের েদখা েগেছ, e েদেশ pিতবছর ucিশkা aজর্ ন করেছন
10 লােখর েবিশ িশkাথর্ী। সংsািটর সবর্েশষ তথয্ানযুায়ী, 2017 সােল ধু সরকাির িব িবদয্ালয় েলা েথেক
(iসলামী  আরিব  িব িবদয্ালয়  eবং  12িট  aিধভুk  o  a ীভূত  কেলেজর  িশkাথর্ী  বয্তীত)  ¯œাতক  o
¯œাতেকাtর  পযর্ায়সহ  িবিভn  পরীkায়  utীণর্  হন  5  লাখ  2  হাজার  126  জন  িশkাথর্ী।  েবসরকাির
িব িবদয্ালয় েথেক ucিশkা িনেয় েবর হন 71 হাজার 905 জন। e ছাড়া জাতীয় িব িবদয্ালয় eবং unkু
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িব িবদয্ালয় েথেক ¯œাতক o ¯œাতেকাtর করা pায় সােড় চার লাখ ছাড়াo রেয়েছন মাdাসা o কািরগির
িশkা েশষ করা িশkাথর্ী। ঝের যাoয়া িশkাথর্ীর সংখয্া আরo েবিশ। pিতবছর ucিশkা িনেয় মবাজাের
আসা eসব িশkাথর্ীর pায় aেধর্ক থাকেছন েবকার। বািকেদর aিধকাংেশর েযাগয্তা aনুযায়ী চাকির িমলেছ
না। িব খয্াত িbিটশ সামিয়কী iেকানিমেsর iেকানিমs iেnিলেজn iuিনেটর (iআiiu) eক pিতেবদেন
বলা হেয়েছ, বতর্ মােন বাংলােদেশর 47 শতাংশ ¯œাতকi েবকার। েবসরকাির গেবষণা pিত ান েসnার ফর
েডেভলপেমn  aয্াn  eমpয়েমn  িরসাচর্  কতৃর্ ক  পিরচািলত  ‘কমর্সংsান  o  মবাজার  পযর্ােলাচনা  2017’
শীষর্ক  সমীkা  মেত,  েদেশ  ucিশিkতেদর  (¯œাতক-¯œাতেকাtর)  মেধয্  েবকারেtর  হার  16  দশিমক  4
শতাংশ। েসi তুলনায় কম িশিkতেদর েবকারেtর হার কম। দশম ে িণ পযর্n পড়ুয়ােদর েবকারেtর হার 7
দশিমক 5 শতাংশ। িব বয্াংক pকািশত ‘বাংলােদশ িsলস ফর টুমেরাস জবস’ শীষর্ক pিতেবদেন বলা হেয়েছ,
েদেশর কেলজ েলা েথেক sাতক সmn করা 70 শতাংশ gয্াজেুয়ট েবকার থােক eবং বাংলােদেশ েবকারেtর
হার 14 দশিমক 2 শতাংশ। েসnার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) pিতেবদেন বলা হেয়েছ, েদেশ pিতবছর
21 লাখ কমর্kম মানুষ মবাজাের pেবশ করেছ। কমর্সংsান ৈতির হেc pায় 13 লােখর। কাজ পােc না pায়
আট  লাখ  কমর্kম  মানুষ।  e  বয্াপাের  িসিপিডর  সmানীয়  েফেলা  aধয্াপক  েমাsািফজরু  রহমান  বাংলােদশ
pিতিদনেক  বেলন,  eখােন  যত  িশিkত,  েবকারt  তত  েবিশ।  aিশিkত  বা  slিশিkতরা  েয  েকােনা  কাজ
িনিdর্ধায় করেত পাের। িকn eমe-িবe পাস কের েকu চােয়র েদাকান েদেব না, িরকশাo চালােব না। আবার
িশিkতেদর  জনয্  েযাগয্তা  aনযুায়ী  কমর্o  সৃি  হেc  না।  pচিলত  িশkাবয্বsায়  িনেজ  িকছু  করার  মেতা
দkতাo ৈতির হেc না। e কারেণ িশিkত েবকার বাড়েছ। সরকার কমর্সংsান সৃি র নানা uেদয্াগ িনেয়েছ।
তেব  চাকির  সৃি  করেলi  হেব  না,  েযাগয্তা  aনুযায়ী  সmানজনক  কমর্সংsােনর  বয্বsা  করেত  হেব।
েবসরকাির  কমর্সংsান বাড়ােত  িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। তেব বয্াংক ঋেণ 13-14 শতাংশ সুদহার  থাকেল
িবিনেয়াগ বাড়েব না। িবিভn সংsার জিরেপ েবকারেtর েয িচt uেঠ eেসেছ, pকৃতপেk েবকার তার েচেয়
েবিশ দািব কের e aথর্নীিতিবদ বেলন, জিরেপর সময় েকu সুিনিদর্  েকােনা কাজ করেলi তােক েবকার ধরা
হয় না। aথচ েদখা যায়, oi সময়টা েস েকােনা কাজ করেছ, বছেরর বািক সময় িকছুi করেছ না। সpােহ eক
ঘ া কাজ করেলi তােক েবকারেtর খাতা েথেক বাদ েদoয়া হয়। কৃিষেত eমন pcn েবকারt aেনক েবিশ।
েদখা যায় িতন মাস কাজ আেছ, নয় মাস েবকার। aথর্নীিতর ভাষায় eটা ছd েবকারt। eটা বড় সমসয্া। েয
কাজ eকজেন করেত পাের, েসিট দiু-িতনজেন িমেল করেছ। বািক দজুেনর কাজ aথর্নীিতেত েতমন েকােনা
aবদান রাখেছ না, তেব তারা েবকার নয়। eভােব িহসাব করায় েবকারt 4 শতাংেশর মেতা। বাsেব েবকার
কেয়ক ণ েবিশ। e পিরিsিত েথেক utরেণ দশম ে িণর মেধয্i pেতয্কেক eকিট কমর্মখুী িবষেয় দk করার
বয্বsা করেত হেব। েদেশ কমর্সংsান সৃি র পাশাপািশ িবেদেশ দk মশিk রpািন করেত হেব।
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