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েদেশ কেমর্ িনেয়ািজতেদর বেড়া aংশ েযাগয্তা aনযুায়ী কাজ পােc না। তােদর েবিশর ভাগ খ কালীন
কােজ eবং কম েবতেন কাজ কের যােc। েদেশ আnারeমpয়েমn বা aধর্েবকােরর সংখয্া দাঁিড়েয়েছ 1
েকািট 39 লাখ 21 হাজাের। তােদর মেধয্ 1 েকািট 15 লাখ 69 হাজার পু ষ eবং সােড় 23 লাখ নারী।
েদেশ aধর্েবকারেদর 70 ভােগরi বয়স 30 েথেক 64 বছেরর মেধয্। ‘sািড aন eমpয়েমn pডািkিভিট
aয্াn  েসkরাল  iনেভsেমn  iন  বাংলােদশ’  শীষর্ক  pিতেবদেন  eমন  তথয্  uেঠ  eেসেছ।  পিরকlনা
কিমশেনর সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ (িজiিড) ei pিতেবদনিট সmpিত pকাশ কেরেছ।
eেত  েদেশর  aধর্েবকারেদর  িতন  ভােব  িচিhত  করা  হেয়েছ।  যারা  কমর্সংsােন  থাকার  পেরo  বাড়িত
আেয়র েচ া করেছন, যারা নতুন কাজ খুজঁেছন aথবা আয় বাড়ােত বাড়িত ম িদেত েচেয়o পারেছনা
না। e ধরেনর মশিkেক  আnারeমpয়েমn বা  aধর্েবকার বলা হেc। তােদর  সংখয্া gােমর  তুলনায়
শহের েবিশ লkয্ করা েগেছ।
pিতেবদেনর িবষেয় জানেত চাiেল িজiিড সদসয্ (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম বেলন, eিট eকিট
গেবষণামলূক pিতেবদন। নমনুা জিরেপর মাধয্েম কমর্সংsােনর িবিভn িদক uেঠ eেসেছ। েদেশ িবিনেয়াগ
o কমর্সংsান িনেয় জাতীয় পিরকlনা ৈতিরেত e তথয্ tপূণর্ ভূিমকা রাখেব। িবেশষ কের আগামী 8ম
প বািষর্ক পিরকlনায় eর pিতফলন থাকেব।
বাংলােদেশ েমাট 16 েকািট 63 লাখ জনসংখয্ার মেধয্ 11 েকািট 15 লাখ মানুষ কমর্kম, যােদর বয়স 15
বছেরর oপের। eেদর মেধয্ মবাজাের রেয়েছ 6 েকািট 39 লাখ মানুষ। আর কেমর্ িনেয়ািজত রেয়েছ 6
েকািট 19 লাখ। aথর্াt েবকার রেয়েছন 3 দশিমক 1 শতাংশ বা 20 লাখ মশিk। 2017 সােলর তেথয্র
িভিtেত বাংলােদেশ পিরসংখয্ান বযু্েরার (িবিবeস) সবর্েশষ pকািশত মশিk জিরেপ বলা হেয়েছ, েদেশ
েবকার রেয়েছ 4 দশিমক 2 শতাংশ বা 26 লাখ 80 হাজার। aনয্িদেক 2018 সােলর তেথয্র িভিtেত
িজiিডর pিতেবদেন uেlখ করা হেয়েছ েবকােরর সংখয্া 20 লাখ। aথর্াt দশৃয্ত েবকারেtর হার কেম
eেসেছ। িকn বেড়া aংশ তােদর কমর্সংsান িনেয় সn  নয়। আnারeমpয়েমn বা aধর্েবকার সবেচেয়
েবিশ লkয্ করা েগেছ েসবা খােত 45 দশিমক 3 শতাংশ।
সmpিত  িব বয্াংক  pকািশত  বাংলােদেশর  unয়ন  হালনাগাদ  pিতেবদেনo  মানসmn  িশkা  o  েশাভন
কমর্সংsােনর oপর t েদoয়া হেয়েছ। e িবষেয় িব বয্াংেকর ঢাকা aিফেসর সােবক মুখয্ aথর্নীিতিবদ
ড. জািহদ েহােসন iেtফাকেক বেলন, িশkার সে  কমর্সংsােনর aেনক ফারাক রেয়েছ। েদেশ eকিদেক
েযমন েযাগয্রা চাকির পােc না aনয্িদেক pিত ান েলা েযাগয্ েলাক খুেঁজ েপেত িহমিশম খােc। e aবsা
কাটােত হেল িশkার ণগত মান unয়েনর পাশাপািশ কমর্সংsানমুখী িশkাবয্বsা সাজােত হেব। েশাভন
কমর্সংsােনর িবষেয় িতিন বেলন, িবিনেয়াগ বাড়েল কমর্সংsােনর চািহদা বাড়েব, eটা eকটা িদক। আবার
েশাভন  কমর্সংsান  aেনক েলা  িবষেয়র  oপর  িনভর্ র  কের।  কমর্পিরেবশ,  ভােলা  েবতন,  িনরাপtা,
চাকিরর িন য়তা, িনেয়াগপt pদান, চাকিরচুয্িতর পর পাoনা আদায়, আiিন সুরkা iতয্ািদ িবষয় eর

  আলাuিdন েচৗধুরী
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

সে  জিড়ত।  িকn  েদেশ  pািত ািনক  কমর্সংsােন  aেনকেkেt  িনেয়াগপti  েদoয়া  হয়  না।  আবার
িনেয়াগপt  েদoয়া  হেলo  চুিk  মানা  হয়  না।  eজনয্  aিন য়তা  থাকায়  aেনেক  aনয্  চাকির  খুজঁেত
থােকন। েশাভন কমর্সংsান িনি ত করেত e িবষয় েলাo িনি ত করেত হেব।
িজiিডর pিতেবদেন aধর্েবকারেদর নানা িচt uেঠ eেসেছ। 1 েকািট 39 লাখ আnারeমpয়েমেnর মেধয্
খ কালীন  কমর্সংsােন  রেয়েছ  19  দশিমক  7  শতাংশ।  বতর্ মান  চাকির  হারােনার  ফেল  বাধয্  হেয়
িনmমােনর কাজ কের যােc 7 দশিমক 7 শতাংশ বয্িk, েবিশ েবতেনর আশায় নতুন চাকির খুজঁেছ 15
দশিমক 8 শতাংশ, আেরা েবিশ সময় কাজ করেত চায় 9 শতাংশ মশিk, uc পেদ চাকির pতয্াশা
করেছ 8 দশিমক 6 শতাংশ, আেরা ভােলা মােনর িকছু করার েচ া করেছ 8 দশিমক 7 শতাংশ, ভােলা
কমর্পিরেবশ pতয্াশা করেছ 4 দশিমক 9 শতাংশ, িনেজর দkতা o িশkা িদেয় unত কােজর েচ া করেছ
4 দশিমক 6 শতাংশ মশিk। aথর্াt ei মশিk তােদর দkতা o েযাগয্তা aনযুায়ী কাজ পােc না।
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