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দেশর

সরকাির িব িবদ ালয় থেক পাশ করা  ত ণেদর মােঝ বকারে র হার তলুনামলূক বিশ ল  করা
যাে । চাকিরর বাজাের তলুনামলূক এিগেয় রেয়েছ বসরকাির িব িবদ ালেয়র ত ণরা। সরকাির গেবষণা

িত ান বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান (িবআইিডএস) বলেছ,  সরকাির িব িবদ ালয় থেক পাশ
করা  াতেকা র (এমএ) ত ণেদর মােঝ বকারে র হার ৩৬ দশিমক ২ শতাংশ হেলও বসরকাির
িব িবদ ালেয়র মােঝ এই হার ২৫ দশিমক ৭  শতাংশ। িপিছেয়  থাকেলও তুলনামলূক বিশ বতেন
চাকিরেত েবশ করেছ সরকাির িব িবদ ালয় থেক পাশ করা ত ণরা।

িবআইিডএস এ বছর িবিভ  গেবষণা ফল িব রণ উপলে  রিব- সাম ই  িদন সে লেনর আেয়াজন

  আলাউি ন চৗধরুী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কের।  সে লেন  ত ণেদর  কমসং ান  ও  বকার  িনেয়  গেবষণা  িতেবদন  কাশ  করা  হয়।
িবআইিডএেসর মহাপিরচালক ক এ এস মিুশেদর নতৃে  এই গেবষণা পিরচালনা করা হয়। িতেবদেন
বলা হেয়েছ, জাতীয় িব িবদ ালয় বা অিধভু  িবিভ  কেলজ হেত পাশ করা িডি , অনাস ও মা ােসর
৪৬ শতাংশ ত ণ চাকির খঁুেজ যাে ন। তােদর বেড়া অংশ িতন-চার বছেররও বিশ সময় ধের বকার।
বাংলােদেশর মেতা উ  অথৈনিতক বিৃ র দেশ যবুকেদর মেধ  বকার  একিট বেড়া সম া। তেব
শ ার িবষয় হে , িশি তেদর বেড়া একটা অংশ যিদ উ য়ন ি য়ার বাইের থােক, তাহেল সামািজক
অি রতা তিরর আশ া থেক যায়।

এ িবষেয় জানেত চাইেল িবআইিডএেসর মহাপিরচালক ক এ এস মিুশদ ইে ফাকেক বেলন, ‘ দেশ
সরকাির িব িবদ ালেয়র বাইের অিধভু  অেনক কেলজ রেয়েছ, য েলার িশ ার মান ভােলা নয়। আমরা
জিরেপ দেখিছ,  িশ াথীরা  বেলেছ  িশ া  কাির লাম  থাকেলও  স েলা  উপযু  নয়  অথবা  যাগ
িশ েকর অভাব রেয়েছ। ফেল সরকাির িব িবদ ালয় থেক পাশ করা ত ণেদর চাকিরর বাজােরর সািবক
িচে  িপিছেয় রেয়েছ। বসরকাির িব িবদ ালয় েলা তলুনামলূক ভােলা করেছ। চাকিরর বাজার ধ ুিশ ার
মােনর উপরই িনভর কের না, চাকিরর বাজাের চািহদা উপেযাগী িমেকরও অভাব রেয়েছ। যমন দেশ
তির পাশাক িশে  উ পযােয় দ  জনবেলর অভাব রেয়েছ। সখােন বছের ৬ িবিলয়ন ডলার িনেয়

যাে  িবেদিশরা। দেশ দ  জনশি  গেড় তালা স ব হেল এই অভাব পূরণ করা স ব হেতা।’

িবআইিডএেসর িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  দেশ  মাধ িমক থেক াতেকা র  িডি ধারীেদর মেধ  ৩৩
শতাংেশর বিশ বকার। তারা কােনা ধরেনর িশ া িকংবা িশ েণও নই। সািবক িচ  িবে ষণ কের
বলা হেয়েছ, ত ণেদর মেধ  ৪৮ দশিমক ৭ শতাংশ পূণকালীন চাকিরেত এবং ১৮ দশিমক ১ শতাংশ
পাটটাইম বা খ কালীন কােজ িনেয়ািজত। ১৮ থেক ৩৫ বছর বয়িস িশি তেদর িনেয় অনলাইন জিরপ
পিরচালনা করা হয়। বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) সবেশষ (২০১৬) জিরপ অ যায়ী, দেশ
মাট মশি র ৪ দশিমক ২ শতাংশ বকার। মাট বকারেদর ১১ দশিমক ২ ভাগ রেয়েছ উ িশি ত।
স িহসােব িবিবএেসর জিরেপর তলুনায় িবআইিডএেসর জিরেপ িশি ত যবুকেদর মেধ  বকারে র হার
বিশ ল  করা গেছ। গেবষণায় বলা হয়, বতন পান এমন সাব িণক কােজ িনেয়ািজত ৪৩ দশিমক ১

শতাংশ।  পূণকালীন  আ কমসং ােন  আেছ  ৫  দশিমক  ৬  শতাংশ।  খ কালীন  বতনিভি ক  কােজ
িনেয়ািজত  ১২  দশিমক  ২৯  শতাংশ।  খ কালীন  আ কমসং ােন  আেছ  ৫  দশিমক  ৭৯  শতাংশ।
বতনিভি ক চাকিরেত ােমর তুলনায় শহের কােজর েযাগ বিশ। এর মেধ  মে াপিলটন শহর এিগেয়।

তেব আ কমসং ােন শহেরর তুলনায় াম এিগেয়। ােম বকারে র হার বিশ। জিরেপ দখা গেছ,
িশ া শেষ এক থেক ই বছর পয  বকার থাকেছন ১১ দশিমক ৬৭ শতাংশ। ই বছেরর চেয় বিশ
সময় ধের বকার ১৮ শতাংশ। িবে ষেণ বলা হেয়েছ, াতেকা র পাশ না কের কােনা ত ণ ২০ হাজার
টাকা বতেন চাকির আশা করেত পাের না। ৪০ হাজার টাকার উপেরর বতেন চাকির করেছন সেবা  ২৯
ভাগ উ িশি ত ত ণ।
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