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কাররগরর প্ররিক্ষডে সেকারত্ব েমাধান
ে. সমা. জেীম উরিন ও ম. মাহেুেুর রহমান ভূঁইয়া

ের্তমাডন সেডি প্রায় ১০ সকারট ৫৬ লাখ কমতক্ষম মানুষ রডয়ডে, যাডের অরধকাাংডির েয়ে ১৮ সেডক ৩৫। এ
অেস্থা ২০৩৫ োল পযতন্ত অেযাহর্ োকডে েডল জনোংখযা রেডিষজ্ঞডের ধারো। এ রিত্র পৃরেেীর অডনক সেডি
প্রায় রেরল। এই েৃহৎ র্রুে জনডগাষ্ঠীর একরট উডেখডযাগয অাংি এখডনা সেকার; সযখাডন অরিরক্ষর্-অধতরিরক্ষর্
র্রুডের োংখযা েেডিডয় সেরি। সেডি সেকারডত্বর এ হার ক্রমান্বডয় েৃরি পাডে। আন্তজতারর্ক শ্রম োংস্থার মডর্,
রেডে সেকারত্ব োড়ডে এমন ২০রট সেডির র্ারলকায় ১২র্ম স্থাডন রডয়ডে োাংলাডেডির নাম। োাংলাডেি
পররোংখযান েুযডরার র্েযমডর্, গর্ এক েিডক সেকারত্ব সেডড়ডে ১.৬ ির্াাংি। অন্যরেডক নর্ুন কমতোংস্থান
েৃরির হার কডমডে ২ ির্াাংি। প্ররর্েের ২৭ লাখ মানুষ শ্রমোজাডর ঢুকডে। অেি েরকারর ো সেেরকাররভাডে
কাজ পাডে মাত্র এক লাখ ৮৯ হাজার মানুষ। ফডল সেডির অেতনীরর্ডর্ এক ধরডনর অরর্ররক্ত িাপ েৃরি করডে
এই সেকার জনিরক্ত। এ সেডক মুরক্তর একরট অন্যর্ম উপায় হডর্ পাডর কাররগরর রিক্ষা ও প্ররিক্ষে। ২০১০
োডল প্রেীর্ রিক্ষানীরর্ডর্ কাররগরর রিক্ষার ওপর যডেি গুরুত্ব সেওয়া হডয়ডে।
উন্নর্ রেডে কাররগরর রিক্ষার হার ৬০ ির্াাংি, যা োাংলাডেডি প্রায় ৮ ির্াাংডির মডর্া। এ সেডক উত্তরডে
েরকার আগামী ২০২০ োডলর মডধয এ োংখযা ২০ ির্াাংডি উন্নীর্ করার লক্ষয রনধতারে কডরডে; যা একরট
েমডয়াপডযাগী পেডক্ষপ েডল ধারো করা হয়। এ লডক্ষয েরকার এর মডধযই সেডির প্ররর্রট সজলায় একরট কডর
‘েরকারর কাররগরর প্ররিক্ষেডকন্দ্র’ ো রটরটরে স্থাপন প্রায় েম্পন্ন কডরডে এোং প্ররর্রট উপডজলায় একরট কডর
কাররগরর স্কুল স্থাপডনর উডেযাগ গ্রহে কডরডে। কাররগরর রিক্ষায় রিরক্ষর্ রকাংো প্ররিরক্ষর্ডের শুধু সেডি নয়;
সেডির োইডরও রডয়ডে েযাপক িারহো। আমাডের সেডির প্রায় এক সকারট মানুষ রেডেডি োডক; যাডের
অরধকাাংিই অেক্ষ শ্ররমক। রকন্তু র্ারাই আোর সররমটযান্স অজতডন মুখয ভরমকা পালন করডে। রেপুলোংখযক শ্ররমক
শুধু েক্ষর্ার অভাডে রনম্নমাডনর কাজ করডর্ োধয হডে। র্ারা যরে োজার িারহোরভরত্তক সকাডনা সেডে প্ররিরক্ষর্
হডর্া, র্াহডল রর্ন সেডক িার গুে সেরি উপাজতন করার সুডযাগ সপর্। রকন্তু এই অেক্ষ জনিরক্ত রপ্তারন করার
কারডে োাংলাডেি রেডের ১৫৭রট সেডি জনিরক্ত রপ্তারন করডলও স্থায়ীভাডে বেডেরিক শ্রমোজার বর্রর করডর্
সপডরডে এ পযতন্ত মাত্র ১৪রট সেডি। এেে সেিগুডলার মডধয রডয়ডে সেৌরে আরে, োংযুক্ত আরে আরমরার্,
কুডয়র্, ওমান, কার্ার, োহরাইন, সলোনন, জেতান, মালডয়রিয়া, রেঙ্গাপুর, ব্রুডনই, মররিাে ও
ইরাক। রকন্তু এেে সেডি রপ্তানীকৃর্ অরধকাাংি মানুষ অেক্ষ ো আধা েক্ষ হওয়ায় প্রর্যারির্ মাত্রায় বেডেরিক
সররমটযান্স সেডি আেডে না। এ সক্ষডত্র কাররগরর প্ররিক্ষে হডর্ পাডর একরট কাযতকর সকৌিল। র্ডে শুধু েরকাডরর
পডক্ষ এ সেডির সেকার ও অেক্ষ মানুষডক শ্রমোজাডরর িারহোরভরত্তক প্ররিরক্ষর্ কডর সর্ালা েম্ভে নয়। এ জন্য
েরকার একরট েমরন্বর্ উডেযাগ। আর এ উডেযাডগ প্ররর্রনয়র্ েহডযারগর্া কডর যাডে সযেে প্ররর্ষ্ঠান র্ার মডধয
অন্যর্ম রপডকএেএফ। কমতোংস্থান েৃরির মাধযডম োররদ্র্য রেডমািডনর লডক্ষয োাংলাডেি েরকার ১৯৯০ োডল
‘পেী কমতেহায়ক ফাউডডেিন’ ( রপডকএেএফ) প্ররর্ষ্ঠা কডর।
োাংলাডেি েরকার ২০১৪ সেডক ২০১৭ োল পযতন্ত ‘রস্কল ফর এমপ্লয়ডমডট সপ্রাগ্রাম’- এর আওর্ায় সেডির রনম্ন
আডয়র পররোডরর দুই লাখ ৬০ হাজার েেস্যডক রর্ন মাে ও েয় মােডময়ারে রেরভন্ন সেডে কাররগরর প্ররিক্ষে
প্রোডন উডেযাগ গ্রহে কডরডে; এর মডধযই মািত ২০১৬ োল পযতন্ত ৪৬ হাজার ৫৫৮ জন প্ররিক্ষোেতী রেরভন্ন সেডে
প্ররিক্ষে গ্রহে কডরডে এোং ১২ হাজার ৫৭৬ জন িাকরর সপডয়ডে (র্েযেত্র : োাংলাডেি অেতৈনরর্ক উন্নয়ন

েমীক্ষা-১৬)। েরকার কর্ৃক
ত প্ররর্রষ্ঠর্ রপডকএেএফ এেইআইরপ প্রকডের আওর্ায় ২০১৭ োল পযতন্ত ১০
হাজার সেকার র্রুেডক োজার িারহোর েডঙ্গ োংগরর্ সরডখ ১৩রট সেডে কাররগরর প্ররিক্ষে প্রোডনর পররকেনা
কডরডে। জুলাই ২০১৬ োল পযতন্ত দুই হাজার ৭১২ জন র্রুেডক প্ররিক্ষডের আওর্ায় আনা হডয়ডে। র্া োড়া
ইউডরাপীয় ইউরনয়ডনর অেতায়ডন ‘উজ্জীরের্’ প্রকডের আওর্ায় এক হাজার অরর্ েররদ্র্ পররোডরর সেকার
র্রুেডের পযতায়ক্রডম কাররগরর ো েৃরত্তমলক প্ররিক্ষে প্রোন করার পররকেনা রনডয় এরই মডধয
উডেখডযাগযোংখযক প্ররিক্ষোেতীর প্ররিক্ষে েম্পন্ন হডয়ডে। প্ররিক্ষোেতী রনেতািডনর সক্ষডত্র রপডকএেএফ েে েময়
েমাডজর রপরেডয় পড়া জনডগাষ্ঠী, রেডিষ কডর কমতক্ষম প্ররর্েন্ধী যুেক-যুের্ী ও নৃর্ারিক জনডগাষ্ঠীডক
অগ্রারধকার প্রোন কডর আেডে। সকাডনা সেডির আেতোমারজক উন্নয়ডনর মল সোপান হডলা যুেিরক্ত। সেই
যুেিরক্তডক েরিক পডে পররিালনার ওপর রনভতর করডে সেডির অগ্রযাত্রা।
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