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তিবর প াশাক, বনমমাণ, চামড়াজাি, কৃবষ প্রবি াজাি—এ রকম ন বি খাসি আগামী বিন িছসরর
মসযে, অর্মাৎ ২০২০-২১ অর্মিছসর ৬৫ লাখ দক্ষ শ্রমশবি দরকার। ২০১৫-১৬ অর্মিছসর
খািগুসলাসি দক্ষ শ্রমশবি বছল ৪২ লাখ ৪৪ হাজার।
িাাংলাসদশ উন্ন ন গসিষণা প্রবিষ্ঠাসনর (বিআইবিএে) ‘িাাংলাসদসশ শ্রমিাজার এিাং দক্ষ
মানিেম্পসদর ঘািবি’ শীষমক গসিষণা প্রবিসিদসন এমন অবিমি উসে এসেসছ। অর্মমত্রী ী আিুল মাল
আিদুল মুবহি েবচিালস গিকাল পরািিার প্রযান অবিবর্ বহসেসি প্রবিসিদনবির পমাড়ক উসমোাচন
কসরন। অনুষ্ঠাসন স্বাগি িিিে পদন অর্মেবচি পহদাস িুল্লাহ আল মামুন।

প্রবিসিদসন িলা হ , দক্ষ এমনবক আযা দক্ষ শ্রমশবির পিবশ অিাি প াশাক খাসি। এর রই
রস সছ কৃবষ ও খাদে প্রবি াজািকরণ খাি। দুবিেহ ন বি খাসি দক্ষ ও আযা দক্ষ শ্রমশবি িা
মানিেম্পদ তিবরর বিকল্প পনই। িিমমাসনর জন্য পিা িসিই, িবিষ্যসির জন্য আরও পিবশ দরকার
দক্ষ শ্রমশবি। আর এ জন্য দরকার যর্াযর্ প্রবশক্ষসণর িেিস্থা করা।
বিআইবিএসের মহা বরচালক পক এ এে মুরবশদ প্রবিসিদসনর োরোংসক্ষ উ স্থা ন কসরন।
প্রবিসিদনবি করা হ অর্ম মত্রী ণালস র অর্ম বিিাসগর ‘কমমোংস্থান বিবনস াগ কমমেূবচর জন্য দক্ষিা
(এেইআইব )’ শীষমক কমমেূবচর আওিা । কমমেূবচর বনিমাহী বরচালক অর্ম বিিাসগর অবিবরি
েবচি আিদুর রউফ িালুকদার অনুষ্ঠাসন উ বস্থি বছসলন।
প্রবিসিদসন িলা হ , পমাি পদশজ উৎ াদসন (বজবিব ) ৯ খাসির মসযে তিবর প াশাক খাসির
অিদান েিসচস পিবশ, ১১ দশবমক ৩ শিাাংশ। ৭ দশবমক ৭ শিাাংশ বনস বিিী অিস্থাসন রস সছ
বনমমাণ খাি। কমমোংস্থান তিবরসিও এ দুই খাসির অিদান িাসলা। িসি খাি দুবিেহ কৃবষ ও খাদে
প্রবি াজাি, যমিন, হালকা প্রসকৌশল, চামড়াজাি ণে, স্বাস্থেসেিা, জাহাজ বনমমাণ এিাং
ির্েপ্রযুবিসি (আইবেবি) দক্ষ শ্রমশবির িড় অিাি।
গসিষণা প্রবিসিদসন িলা হ , তিবর প াশাক খাসি ২০১৫-১৬ অর্মিছসর দক্ষ ২২ লাখ ৫৮ হাজার,
আযা দক্ষ ১২ লাখ ৩০ হাজার এিাং অদক্ষ কমমীর চাবহদা বছল ৬ লাখ ১৮ হাজার। ২০১৫-২৬
অর্মিছসর এই খাসির জন্য ৫০ লাখ ২৭ হাজার দক্ষ পলাসকর দরকার ড়সি।
এ ছাড়া বনমমাণ খাসি ২০১৫-১৬ অর্মিছসর দক্ষ ১০ লাখ ১০ হাজার, আযা দক্ষ ১২ লাখ ৬০ হাজার
এিাং অদক্ষ ৯ লাখ ১০ হাজার জসনর চাবহদা বছল। ২০২৫-২৬ অর্মিছসর এই খাসির জন্য দক্ষ ১৫
লাখ ৪০ হাজার, আযা দক্ষ ১৯ লাখ ২০ হাজার এিাং অদক্ষ ১৩ লাখ ৯০ হাজার জসনর দরকার
ড়সি।
এিাসি পমাি ন বি খাসির ১০ িছসরর একবি েম্ভািে বচত্র িুসল যরা হ প্রবিসিদসন এিাং পে জন্য
িাাংলাসদশসক প্রস্তুবি পনও ার সু াবরশ করা হ ।
অর্মমত্রী ী আিুল মাল আিদুল মুবহি িসলন, পদসশর উন্ন সনর জন্য দক্ষ শ্রমশবি তিবরসি প্রবশক্ষসণর
দরকার। বিসদসশ বগস কাজ করার জন্য পিা লাগসিই, পদসশর পিিসরর জন্যও দরকার বি ল
ু
বরমাণ দক্ষ জনসগাষ্ঠী। অর্মমত্রী ী িসলন, বিসের বিবিন্ন পদসশ িাাংলাসদবশরা কাজ করসছন। ুধযু

দক্ষিা কম র্াকা কম পিিন াসেন িাাঁরা। দক্ষিা িাড়সল বনসজরা পযমন লািিান হসিন, পদশও
উ কৃি হসি।
প্রবশক্ষণ বরবস্থবি ও সু াবরশ
প াশাক খাসির পযেি িড় কারখানা জবর করা হস সছ, পেগুসলার ৭০ শিাাংশ বনসজসদর মসিা
কসর শ্রবমকসদর পমৌবলক ও অবিবনরা ত্তা বিষস প্রবশক্ষণ বদসে। িসি আগামী ২০২১ োসলর মসযে
এই খাসির ১৫ লাখ পলাসকর প্রবশক্ষণ দরকার।
কৃবষ প্রবি াজাি বকছু কারখানাও বনসজসদর মসিা কসর কমমীসদর প্রবশক্ষণ পদ । িসি পিবশর
িাগসকই বনিমর করসি হ অ যমাপ্ত েরকাবর প্রবশক্ষণ সুবিযার ও র। দরকার এখন উচ্চ যমাস র
আনুষ্ঠাবনক প্রবশক্ষসণর।
িলা হ , বনমমাণ খাসি প্রবশক্ষণ হসে, িসি প্রবশক্ষণ েক্ষমিা যবদ প্রবিিছর ১০ শিাাংশ কসরও
িাসড়, আগামী ১০ িছর রও বরবস্থবি একই জা গা র্াকসি।
স্বাস্থেসেিা খাসির মসযে িািাসরর োংখো িাসলা র্াকসলও অিাি রস সছ পেবিকার (নােম)। িসি েি
বমবলস এই খাসি ২০২০-২১ অর্মিছসর অন্তি ৪১ হাজার পলাসকর প্রবশক্ষসণর দরকার হসি।
প্রবিসিদনমসি, যমিন খাসি িড় েমস্যা হসে িাস্তি প্রবশক্ষসণর অিাি এিাং আইবি ও ইাংসরবজ
িাষা দক্ষিার ঘািবি। ২০২০-২১ অর্মিছসর এই খাসি প্রবশক্ষণ দরকার ১ লাখ ৪৪ হাজার
পলাসকর।
বশল্প খাি িড় েমস্যা পিাসগ মযেম োবরর িেিস্থা কসদর আইবেবি জ্ঞাসনর অিাি বনস এিাং
এসি বশসল্পর প্রিোবশি প্রিৃবি হ না। প্রবিসিদসন িলা হ , ২০২০-২১ অর্মিছসর এই খাসি ১ লাখ
পলাসকর প্রবশক্ষসণর দরকার ড়সলও ২০২৫-২৬ অর্মিছসর প্রবশক্ষসণর দরকার ড়সি ১০ লাখ ৫৯
হাজার পলাসকর।
চামড়াজাি সণের পক্ষসত্র প্রবশক্ষসণর অিস্থা খুিই খারা িসল প্রবিসিদসন উসল্লখ করা হ । িলা হ ,
িিমমাসন এই খাসি পয প্রবশক্ষণ পদও া হ , িা অসনকিা েমুসরেরর মসযে এক পফাাঁিা াবন পফলার
েসে িুলনী । বিন িছর রই এই খাসি প্রবশক্ষসণর দরকার ড়সি ১ লাখ ৮ হাজার এিাং িার াাঁচ
িছর র দরকার ড়সি ১ লাখ ৫০ হাজার পলাসকর।

