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সহলযারগতা
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৮. ঠাকুরগা াঁও সজিা: লশক্ষা, িলশক্ষণ, ক যেংস্থান এবং র্ুবকলের োলে জল়িত েরকালর, 
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কর্ মশালার/ গলবেণার গপ্রক্ষাপট

১. বাংলালিলশ ১৫ - ২৪ বছর বয়লসর র্লধয ১ গকাটট ১০ লক্ষ যুব শ্রর্ শক্তি রলয়লছ যার ৭৪ লক্ষ

পুরুে এবং ৩৭ লক্ষ র্রহলা।

• র্ারা স াট শ্র শক্তির ১৭.৩% এবং পুরুষ শ্র শক্তির ১৭.০% এবং  লহিা শ্র শক্তির ১৮.৫%।

• র্ুবে ালজর একটট বলধ্ যত অংশ (র্ালের বয়ে ১৫-২৯ বছর) িায় ২ সকাটট; র্ার  লধ্য ১ সকাটট ৩১

িক্ষ পুরুষ এবং ৭০ িক্ষ  লহিা শ্র শক্তির ে টি।

২. বাংলালিলশর ‘জনরর্রতক লভযাংশ’ গেলক যুবশ্রর্শক্তির পূণ মাঙ্গ উপলযারগতা রনক্তিত করলত

কায মকর বযবহার জরুরী ।

• র্ুবে ালজর  লধ্য  াত্রালতলরি সবকারত্ব এবং লবলভন্ন পালরপালব যক বাধ্ার কারলণ এ েম্ভাবনা অজযন

েম্ভবপর নাও হলত পালর।

৩. শ্রর্ জররপ (২০১৬) এর তেয অনুযায়ী, গর্াট যুবশ্রর্শক্তির প্রায় ১২.২ শতাংশ গবকার; যার

র্লধয ১৬.৮ শতাংশ র্রহলা এবং ১০.১ শতাংশ পুরুে শ্রর্শক্তি বতমর্ান।

• তরুন জনলগাষ্ঠীর একটট ব়ি অংশ (িায় ৭৪ িক্ষ) ক যেংস্থান, লশক্ষা এবং িলশক্ষলণ অন্তভভ যি

সনই।

• স্বাভালবকভালবই, রংপুর লবভাগও এর বযলতক্র নয়।

৪. জাতীয় যুব নীরতর্ালা ২০১৭ অনুযায়ী, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, কর্ মসংস্থান এবং উলিযাগী র্লনাভাব

ইতযারিলক যুব ক্ষর্তায়লনর সবলচলয় গুরুত্বপূণ মহারতয়ার রহসালব অরভরহত করা হলয়লছ।
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কর্ মশালার/ গলবেণার গপ্রক্ষাপট

৫. জাতীয় বালজট ২০১৯-২০২০ এর গ ােণা অনুযায়ী, ২০৩০ সাললর র্লধয অরতররি আলরা ৩ গকাটট কর্ মসংস্থান

ততররর লক্ষযর্াত্রা রনধ মারণ করা হলয়লছ।

• বতয ালন েরকালরর লনব যাচনী অঙ্গীকালর ক যেংস্থান ততরীর সক্ষলত্রও একই িলক্ষযর লেলক েৃটিপাত করা হলয়লছ,

সর্খালন র্ুব ক যেংস্থান ততরীলত লবলশষভালব সজার সেয়ার কো বিা আলছ।

৬. রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও কর্ মসংস্থালনর সালে জরিত সরকারর প্ররতষ্ঠানগুললার কায মকরী গসবা প্রিালনর গক্ষলত্র

অলনক িবু মলতা এবং িক্ষতার অভাব রলয়লছ। এই ধরলণর িবু মলতা যুবকলির র্ালে গসবা প্রিালনর গক্ষলত্র গবরশ

লক্ষণীয়।

• জল়িত এ েকি েরকালর িলতষ্ঠানগুলিার  লধ্য লশক্ষা িলতষ্ঠান, িলশক্ষণ সকন্দ্র, ও েরকালর অলফেগুলিা র্ারা

লবলভন্ন ধ্রলণর বযবোয় েংক্রান্ত কালজ সেবা িোলনর োলে জল়িত এর আওতাভভ ি।

৭. গটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসরডক্তজ) বাস্তবায়লন বাংলালিশ তুলনারূ্লকভালব অগ্রগার্ী গিশগুললার র্লধয

অনযতর্। গসখালন এসরডক্তজরআললালক কর্ মসংস্থান ততরীলত এই গলবেণার ফলাফল পয মাললারচত হলত পালর।

• গলবষণাটট এেলডক্তজ ১৬.৬ এর আলিালক ক যেংস্থান এবং র্ুবে ালজর োলে েম্পলকযত কার্ যকর, জবাবলেলহতা

 ূিক এবং স্বচ্ছতার োলে পলরচালিত েরকালর িলতষ্ঠালনর লবষলয় র্ুবকলের েৃটিভলঙ্গ  ূিযায়ন করলব।

• গলবষণাটট ২০৩০ োলির  লধ্য ক যেংস্থান ততরীর সর্ িক্ষয াত্রা লনধ্ যারণ করা হলয়লছ, তার জনয িলয়াজনীয়

িালতষ্ঠালনক নীলত ািার েংস্কালরর োলে োলে কার্ যেম্পােন নীলত ািা েংস্কালরর বযবস্থা করা এবং ২০৩০ োলির

 লধ্য িলয়াজনীয় ক যেংস্থালনর িক্ষয অজযলনর জনয েুপালরশ ািা সপশ করলব।

৮. এই কর্ মশালা গলবেণার জনয রবলেেণরূ্লক কাঠালর্া ততরী, গলবেণার পরররধ, জররলপর জনয প্রশ্নর্ালা ততরী

করা এবং গসই প্রশ্নাবলীলত রক রক পররবতমন আনা প্রলয়াজন তা বুেলত সাহাযয করলব।
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ক্ষর্তাসীন িললর রনব মাচনী ইশলতহার ২০১৮ গত যুবকলির কর্ মসংস্থান ততরী এবং

তালির প্ররশক্ষণ সম্পরকমত গয সকল লক্ষয রনধ মারণ করা হলয়লছ-

• ‘আ ার গ্রা -আ ার শহর’ উলেযাগ;

• জাতীয় সেবা িকল্প;

• উপলজিা র্ুব িলশক্ষণ সকন্দ্র;

• ‘ক যঠিকল্প’ ও ‘েুেক্ষিকল্প’

• র্ুবকলের জনয ে লিত ডাটালবে;

• স্বলনভযর র্ুবকলের জনয জা ানত  ুি ঋলণর

বযবস্থা করা;

•  ূিধ্লনর সর্াগান, িরু্ক্তি, ও উদ্ভাবলনর সক্ষলত্র

েুলবধ্াে ূহ;

• র্ুব উলেযািা নীলত গ্রহণ;

• পুরুষ ও  লহিালের সক্ষলত্র ে ান  জলুর েুলনক্তিতকরণ;

• অলত েলরদ্রলের জনয ক যেংস্থান;

• েক্ষ েরবরাহ শঙৃ্খি (supply chain) িলতষ্ঠা, ফেি

িক্তক্রয়াজাতকরণ; 

• িতযাবােী অলভবােীলের জনয ক যেূলচ;

• িলতবন্ধী লশশুলের জনয িকল্প;

• ‘েুনীি অে যনীলত’ এর  াধ্যল ক যেংস্থান

• র্ুবকলের জনয পেৃক লবভাগ স্থাপন; 

• র্ুব  ন্ত্রণািলয়র জনয তহলবলির বরাে বকৃ্তদ্ধ;

• র্ুব গলবষণা সকন্দ্র স্থাপন;

যুবকলির কর্ মসংস্থান ও উন্নয়লনর জলনয প্ররণত জাতীয়

নীরতর্ালা ও রনব মাচনী প্ররতশ্রুরত
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• ভূল হীন, কু্ষদ্র ও িালন্তক কৃষকলের জনয পশুপািলনর বযবস্থা কলর সেয়া;

• নারীলের েহ বন ও বনজ েম্পলের উপর লনভযরশীি েম্প্রোলয়র ক যেংস্থান ততরীর বযবস্থা করা;

• ে বায় েল লতর বযবহার করা;

• গ্রা ীণ েলরদ্র জনগণ ও  লহিালের জনয অে যায়লনর/ অে যিালির েুলর্াগ-েুলবধ্া কলর সেয়া;

• স্ব-লনভযরলের েক্ষতার লবকালশর জনয িলশক্ষলণর বযবস্থা গ্রহণ করা;

• েরবরাহ শঙৃ্খলির (supply chain) লবকাশ ঘটালনা;

• েংগঠন ততরী,  ূিধ্ন গঠন, িলশক্ষণ এবং িলশক্ষলণাত্তর বযবস্থার  াধ্যল গ্রা ীণ অঞ্চলি েহায়তা সপ ৌঁলছ

সেয়া;

• আলেবােী েম্প্রোলয়র জনয ে বায় েল লতর উন্নয়ন োধ্ন করা;

• লবলনলয়াগ ও ক যেংস্থালনর  াধ্যল নগর বযবস্থার উন্নয়ন করা;

• এেএ ই, কালরগলর িলশক্ষণ এবং তেয েম্পলকযত লশক্ষানলবশ িকল্প গ্রহণ করা;

•  ানব েম্পে লবকালশর সক্ষলত্র পর্ যাি তহলবি ও েম্পে বরাে করা;

• িালতষ্ঠালনক েক্ষ তা এবং অবকাঠাল াগত উন্নয়ন সজারোর করা।

যুবকলির কর্ মসংস্থান ও উন্নয়লনর জলনয প্ররণত জাতীয়

নীরতর্ালা ও রনব মাচনী প্ররতশ্রুরত

যুব কর্ মসংস্থান ততরীর লক্ষয রনলয় সপ্তর্ পঞ্চবারে মক পররকল্পনা (২০১৬-২০২০) গত গয

সকল রবেলয়আললাকপাত করা হলয়লছ-
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• লশল্প খাত লনলয় ৩ বছলরর িকল্প গ্রহণ করা;

• পরবতী ২ বছলরর  লধ্য িলয়াজনীয় আইন / লবলধ্ এবং নীলত / সক শিগুলির েংস্কার করা;

• েুলনলেযি লকছভ সশ্রণীর/ জনগলণর িলশক্ষলণর জনয ১০০ সকাটট টাকার তহলবি বরাে রাখা;

• সবকার রু্বকলের েক্ষতার লবকাশ ঘটালনা;

• ১৫ িক্ষ  ানুলষর জনয িলশক্ষলণর বযবস্থা করা;

• ‘আ ার গ্রা - আ ার শহর’ িকল্প গ্রহণ করা;

• ১০০ টট অে যননলতক এিাকা স্থাপন এবং এর  াধ্যল ১ সকাটট ক যেংস্থান েটৃি করা;

• বযবোয় েহজীকরলণর েূচক (ease of doing business index) েুই অলে নাল লয় আনা

• ৬৪ টট সজিার লবলনলয়াগকারীলের জনয ওয়ান স্টপ োলভযে (ওএেএে) চািু করা;

• েম্ভাবয উৎপােন খালতর জনয কর ছাল়ির েুলবধ্া অবযাহত রাখা;

• শারীলরক ভালব অক্ষ বা লপলছলয় প়িা  ানুষলের জনয আিাো ভালব পলরকল্পনা ও বালজট ততরী করা;

• ‘রু্ব শক্তিঃ বাংিালেলশর ভলবষযৎ’ – লবলভন্ন উলেযাগ গ্রহণ।

যুবকলির কর্ মসংস্থান ও উন্নয়লনর জলনয প্ররণত জাতীয়

নীরতর্ালা ও রনব মাচনী প্ররতশ্রুরত

২০১৯-২০২০আরে মক বছলরর জাতীয় বালজলটর গ ােণায়আগার্ী বছর গুললালত

কস মংস্থান ততরীর সালে সম্পৃি গবশ কলয়কটট প্রকলল্পর কো উলেখ করা হলয়লছ

(CPD: 2019) 8



গলবেণার রবলেেণর্ূলক কাঠালর্া

• ‘আরও গবরশ এবংআরও ভাল কর্ মসংস্থান’ অলনক ধরলণর প্রভাবলকর সালে জরিত

• ক যেংস্থালনর  ান সক ন এবং লক পলর াণ ক যেংস্থান ততরী হলচ্ছ তার  ূিযায়ন;

• ক যেংস্থালনর ধ্রণ এবং শ্র শক্তিলত অন্তভূযক্তি;

• কৃলষ এবং অকৃলষ খালত ক যেংস্থান ততলরর সক্ষলত্র েী াবদ্ধতা;

• বযবোলয় িলবলশর লনয় / লবলধ্;

• লশক্ষা এবং েক্ষতার গুণ ান;

• শ্র বাজালরর োলে জল়িত লনয় কানুন, এর োলে জল়িত িলতষ্ঠান এবং পলরকল্পনা;

• ২০৩০ সাললর র্লধয ‘৩ গকাটট’ কর্ মসংস্থান ততরীর গয লক্ষয রনধ মারণ করা হলয়লছ তা রবরভন্ন ধরলণর নীরতর্ালা এবং কায মপ্রণালীর র্াধযলর্ তরারিত

করা;

• লনব যাচনী ইশলতহার, পঞ্চবালষ যক পলরকল্পনা, ও জাতীয় বালজট;

• কর্ মসংস্থান ততরীর এই লক্ষয অজমলন রশক্ষা, িক্ষতা এবং কর্ মসংস্থালনর সালে সম্পরকমত সরকারর প্ররতষ্ঠানগুরললকই প্রধান ভূরর্কা পালন করলত

হলব;

• বতমর্ান গলবেণাটট একটট ‘প্রারতষ্ঠারনক রবলেেণ’ এর িৃটষ্টলকাণ গেলক গনওয়া হলব।

• িালতষ্ঠালনক লবলেষণ োধ্ারণত িালতষ্ঠালনক পছন্দ এবং পলরবতযলনর িভাব, কারণ এবং িক্তক্রয়াগুলিলত আলিাকপাত কলর এবং এটটলক চারটট স্তলরর

ো াক্তজক লবলেষণ সর্ ন ‘ো াক্তজক েংর্ুক্তি’, ‘িালতষ্ঠালনক পলরলবশ’, ‘শােন কাঠাল া’ এবং ‘েম্পে বরাে’ এর  লতা লবষলয়র োলে েংর্ুি কলর োলক;

• Dumiter (২০১৪) এর গলবেণা কাঠালর্া বযবহার কলর , এই গলবেণায় যুবকলির প্রলয়াজনীয় পররলেবা সরবরালহর জনয সরকারর

প্ররতষ্ঠালনর ‘িক্ষতা’, ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবরিরহতা’ এর র্াত্রা পররর্ালপর জনয রতনটট পৃেক সূচক/ র্াপকাটঠ ততরী করা হলব।

• এই গলবেণাটট আলরা রূ্লযায়ন করলব এই গয, ২০৩০ সাললর র্লধয যুবকলির জনয কর্ মসংস্থান ততরীর ললক্ষয রক ধরলণর

রনয়ন্ত্রণরূ্লক, প্রারতষ্ঠারনক ও পররচালনাগত রনয়র্-নীরতর পররবতমন/ সংস্কার করা প্রলয়াজন;

(CPD: 2019) 9



10

২০৩০ সাললর র্লধয ৩ গকাটট নতুন কর্ মসংস্থান

লচত্রঃ এেলডক্তজ ১৬.৬ িক্ষয বাস্তবায়লন ২০৩০ োলির  লধ্য ‘ আলরা সবলশ এবং আলরা ভালিা
ক যেংস্থান’ লনক্তিত করলত র্ুকবলের েম্পিৃ করার জনয েম্ভাবয সক্ষত্র এবং তালের

পারষ্পলরক েংলর্াগ

গলবেণার রবলেেণর্ূলক গের্ওয়াকম/ কাঠালর্া

(CPD: 2019)

যুবকলির উপলরি ও প্রবৃরি

তরুণলের  ানলবক অলধ্কার রক্ষা ও লনলেযি অলধ্কার এবং  িূধ্ারার  ানলবক অলধ্কালরর বযাপালর েলচতনতা বকৃ্তদ্ধর োলে োলে তালের

রাজননলতক ও জনোধ্ারলণর োলে জল়িত লবষয়গুলিলত অংশগ্রহলণ উৎোলহত করা, েক্ষ তা এবং  ানলবক অলধ্কার লনলয় লশক্ষার

লবকাশ ঘটালনালত েহায়তা করা।

সরকারর প্ররতষ্ঠান

লশক্ষা িলতষ্ঠান, বলৃত্ত িূক িলশক্ষণ িলতষ্ঠান, স্থানীয় েরকালর েংস্থা, আইন িলয়াগকারী েংস্থা, এ ওএফ, এ ওআই, এ ওলপ, কর

কতৃযপক্ষ, িাইলেক্তসং কতৃ যপক্ষ, লবলেশী ক যেংস্থান ও িবােী কিযান  ন্ত্রণািয়, েরকালর বযাংক, কলপ যালরট সেক্টর, সবেরকালর খাত ও

লেএেও, এবং শ্র ও ক যেংস্থান  ন্ত্রণািয়।

কার্ যকালরতা স্বচ্ছতা জবাবলেলহতা

ক যেংস্থালনর

পলর াণ

ক যেংস্থালনর

গুণগত ান

কৃলষ এবং

অকৃলষ খালতর

েী াবদ্ধতা

বযবোলয়র

িলবলশর

লবলধ্

লশক্ষা ও

েক্ষতা

শ্র বাজালরর

োলে জল়িত

িলতষ্ঠান ও লনয় 

পঞ্চবালষ যক পলরকল্পনাজাতীয় বালজটলনব যাচনী ইশলতহার



গলবেণার জনয প্ররনত পদ্ধরত

• েরকারী িলতষ্ঠালনর গুনগত  ালনর লতনটট  ূি লবষয় েম্পলকয সবাঝার জনয লবশে জলরপ চািালনা হলব।

• ‘েক্ষতা’: বযবহৃত েম্পলের  াধ্যল েলব যাচ্চ ফিাফি লনক্তিত করা ।

• ‘স্বচ্ছতা’: জনোধ্ারলণর োলে জল়িত েকি লবষলয়র েতযতা জানার নাগলরক অন্তলন যলহত অলধ্কার।

• ‘জবাবলেলহতা’: িশােলনক োয়বদ্ধতার সেই লেক র্ার  াধ্যল ক যকতযালের লনলেযি আইনী আলেলশর  াধ্যল সর্

সকান লবষলয়র জনয  ুখালপক্ষী হলত হয়।

• Dumiter (২০১৪) এর  লতা, এই গলবষণাটট র্ুবকলের িলয়াজনীয় পলরলষবা েরবরালহর জনয েরকালর

িলতষ্ঠালনর ‘েক্ষতা’, ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবলেলহতা’ এর  াত্রা পলর াপ করলব।

• গলবষণার অংশ লহলেলব ঢাকার বাইলরর লবলভন্ন অঞ্চলি র্বু ে াজলক েম্পিৃ কলর একালধ্ক ক যশািা

অনুটষ্ঠত হলব।

• লেলিট, ঠাকুরগা াঁও, টাঙ্গাইি এবং ঢাকায় এই ক যশািাগুলিা অনুটষ্ঠত হলব।

• এই ক যশািার উলেশয হলিা, রু্বে ালজর ক যেংস্থালনর সক্ষলত্র েরকালর ও সবেরকালর িলতষ্ঠালনর গুণ ান

েম্পলকযত লবলভন্ন লবষলয় লবলভন্ন সস্টকলহাল্ডারলের োলে  ত লবলন লয়র  াধ্যল  ূিযায়ন করা।

• সক্ষত্রলবলশলষ লবলভন্ন লবষলয় লকছভ উপ-েলির  লধ্য আলিাচনা করা হলব।

(CPD: 2019) 11



• ‘পলরলষবা গ্রহীতা’ (সর্ ন- লবলভন্ন ধ্রলণর র্ুবে াজ) ও

‘পলরলষবা েরবরাহকারী’ (সর্ ন- লবলভন্ন েরকালর অলফে)

উভয় েিলক সকন্দ্র কলর একটট জলরপ চািালনা হলব।

• সর্ েকি লবষয়গুলিলক জলরলপর আওতায়  িূযায়ন করা

হলব সেগুলিা হলিা: েরকারী িলতষ্ঠালনর েক্ষতা,

জবাবলেলহতা এবং স্বচ্ছতা; েক্ষতার ঘাটলত, নীলতগত এবং

িালতষ্ঠালনক বাধ্া, লবলভন্ন জাতীয় উলেযালগর  াধ্যল 

ক যেংস্থান েটৃির েুলর্াগ, লবলেলশ ক যেংস্থালনর েুলর্াগ,

শ্র বাজার িলতষ্ঠান, উলেযািার লবকাশ ঘটালনা, িলয়াজনীয়

েুলর্াগ-েুলবধ্া এবং েহায়তা েংক্রান্ত পলরলষবা।

গলবেণার জনয প্ররনত পদ্ধরত

েূচক তবলশিয

স্বচ্ছতা • তলেযর েহজিভযতা

• তলেযর িচার (উভয় পলক্ষর েক্তক্রয় অংশগ্রহন এবং

অনুলরালধ্র লভলত্তলত)

জবাবলেলহতা • পর্ যলবক্ষণ এবং লনয়ন্ত্রলণর লচত্র

• েুস্পি শ্র লবভাজন

• েকি সিকলহাল্ডারলের জবাবলেলহতা

েক্ষতা • েক্ষ এবং কার্ যকরী কাঠাল া (জনশক্তি, 

িক্তজলস্টকাি এবং আলে যক ক্ষ তা)

• েুষ ভালব এবং দ্রতুতার োলে িক্তক্রয়াজাতকরণ / 

লবতরণ

• পলরলষবা েক্ষতার োলে েরবরাহ করা হয় লক না

(গুনগত ান, ে য়, বযয়, পলরেশ যন ইতযালে)

আইনী লনয় -কাননু • িলয়াজনীয় আইনী এবং নীলতগত কাঠাল া োকা;

• আইন ও নীলত ািা র্োর্ে ও েুষ্ঠভভালব িলয়াগ করা;

অংশগ্রহণ • েকি সস্টকলহাল্ডারলের জল়িত োকার েুলর্াগ;

• সস্টকলহাল্ডারলের জল়িত োকার পলর াপ;

েূচকগুলি িশােলনর োলে েম্পলকযত লবলভন্ন ে েযা পলর াপ

করলত বযবহৃত হলয় োলক

তেয উৎস – টটআইরব, ২০১৯

(CPD: 2019) 12



বাংলালিলশর কর্ মসংস্থান প্রলক্ষপণ: ২০২৪ এবং ২০৩০

• ২০৩০ এর  লধ্য বাংিালেলশর ক যেংস্থালনর িক্ষয লবলবচনা কলর, আইএিওর বতয ান তেযভাণ্ডালরর উপর লভলত্ত কলর ২০২৪ এবং

২০৩০ এ বাংিালেলশর ক যেংস্থালনর লচত্র সক ন হলত পালর তা লনলয় একটট িলক্ষপণ করা হলয়লছ।

• সেই িলক্ষপলণ সেখা র্ায় সর্, ২০৩০ োি পর্ যন্ত ো লগ্রক শ্র শক্তির অংশগ্রহলণ সকানও ব়ি ধ্রলণর পলরবতযন আেলবনা।

• শ্র শক্তিলত  লহিালের অংশগ্রহণ বৃক্তদ্ধ পালব: (15-24 বছর), (25-54 বছর) এবং (55-64 বছর)

• শ্র শক্তিলত পুরুষলের অংশগ্রহলণ েে হলব: (15-24 বছর।), (25-54 বছর।) এবং (55-64 বছর।)

• একই িলক্ষপণ ূিক গলবষনা সেলক েবলচলয় ব়ি ধ্রলণর পলরবতযন পলরিলক্ষত হয় ২০১২-২০২৪ োলির  লধ্য র্ুবে ালজর

ক যেংস্থালনর সক্ষলত্র।

•  লহিালের সক্ষলত্র ক যেংস্থান উলেখলর্াগয হালর বৃক্তদ্ধ সপলয়লছ (২৫+ বছর।)

• পুরুষ (২৫+ বছর) এবং  লহিা (১৫-২৪ বছর।) সক্ষলত্র ক যেংস্থালনর স াটা ুটট/ স্বাভালবক হালর বৃক্তদ্ধ সপলয়লছ

• পুরুলষর সক্ষলত্র ক যেংস্থালনর হার হ্রাে সপলয়লছ (15-24 বছর।)
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• ২০৩০ োলির  লধ্য বাংিালেশ উচ্চ  ধ্য আলয়র সেশ লহলেলব উন্নীত

হলত আশাবােী।

• লকন্তু, ২০৩০ োলির  লধ্যও লকছভ েূচলক  ধ্য আলয়র সেশগুলির তভ িনায়

বাংিালেশ লপলছলয় োকলব।

• েবলচলয় গুরুত্বপূণ যসর্ লবষয় তা হলচ্ছ, শ্র -উৎপােনশীিতার লেক লেলয়

২০৩০ োলি উচ্চ- ধ্য আলয়র সেশগুলির তভ িনায় বাংিালেলশর

অলনক লপলছলয় োকলব;

• এ নলক একই েূচলক বাংিালেশ লনম্ন- ধ্য আলয়র সেশগুলি ছা়িাও ভারত এবং

লভলয়তনাল র সচলয়ও সেলকও লপলছলয় োকলব।

• আগা ী বছরগুলিালত  ানব েম্পে উন্নয়লনর সক্ষলত্র লবলশষভালব লশক্ষা

বযবস্থার উন্নয়ন, েক্ষতার উন্নয়লন এবং উলেযািার লবকাশ ঘটালনা ও

উন্নয়লনর জনয বাংিালেশর উলেখলর্াগয অে যলবলনলয়ালগর িলয়াজন।

বাংলালিলশর কর্ মসংস্থান প্রলক্ষপণ: ২০২৪ এবং ২০৩০
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২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২২০২৩২০২৪

শ্রর্ উৎপািনশীলতা (২০১১ সাললর রস্থর ক্তজরডরপ ও ডলালরর রপরপরপ রহসালব)  

আইএলও এর প্রলক্ষপণ প্রাক্কলন,নলভম্বর ২০১৮ এর ডাটা বালি

এলশয়া ও িশান্ত  হাোগরঃ লনম্ন- ধ্য আলয়র সেশ

এলশয়া ও িশান্ত  হাোগরঃ উচ্চ- ধ্য আলয়র সেশ

বাংিালেশ

ভারত

লভলয়তনা 
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সর্তললরআরিবাসী ও িরলত সম্প্রিায়ঃ ঠাকুরগাাঁও

আবাসন পররবার
গর্াট

আরিবাসী

বাসস্থালনর

আয়তন

আরিবাসী

জনসংখযার

অনুপাত

ঠাকুরগাাঁও গজলায় সব মলর্াট ২১৩৯ ৯৬২০ ৪.৫ ০.৬৯

বালিয়াডাঙী উপলজিায় েব যল াট ৫০ ২১৮ ৪.৩৬ ০.১১

হলরপুর উপলজিায় েব যল াট ১২৭ ৫৭৭ ৪.৫৪ ০.৩৯

পীরগঞ্জ উপলজিায় েব যল াট ৫৪৭ ২৩৭৯ ৪.৩৫ ০.৯৮

রাণীশংনকি উপলজিায় েব যল াট ৫৯৬ ২৭৩৩ ৪.৫৯ ১.২৩

ঠাকুরগা াঁও েের উপলজিায় েব যল াট ৮১৯ ৩৭১৩ ৪.৫৩ ০.৬৪

আবাসন রু্সরলর্ রহন্দু রিস্টান গবৌদ্ধ অনযানয গর্াট

ঠাকুরগাাঁও গজলায় সব মলর্াট ১০৬৬১৭৬ ৩০৯৪২৩ ৭৮৯৭ ২৬৩ ৬২৮৩ ১৩৯০০৪২

বালিয়াডাঙী উপলজিায় েব যল াট ১৫৬৪৯৯ ৩৬৯০২ ১৪৮৯ ১ ১৫৮ ১৯৫০৪৯

হলরপুর উপলজিায় েব যল াট ১৩৪৪৪২ ১২৮৭২ ৩১৯ ১ ৩১৩ ১৪৭৯৪৭

পীরগঞ্জ উপলজিায় েব যল াট ১৭০৩৬০ ৬৯৫৬০ ১৩৭৩ ১ ২২৪১ ২৪৩৫৩৫

রাণীশংনকি উপলজিায় েব যল াট ১৭৪১৬৩ ৪৫৮৭০ ১০৭৪ ৪৭ ১১৩০ ২২২২৮৪

ঠাকুরগা াঁও েের উপলজিায় েব যল াট ৪৩০৭১২ ১৪৪২১৯ ৩৬৪২ ২১৩ ২৪৪১ ৫৮১২২৭

আবাসন পররবার গর্াটআরিবাসী সাাঁওতাল ওাঁ রাও বর্ মণ অনযানয

ঠাকুরগাাঁও গজলায় সব মলর্াট ২১৪৩ ৯৬৩২ ৬৩৮২ ৯৮০ ৩০৬ ১৯৬৪

বালিয়াডাঙী উপলজিায় েব যল াট ৫০ ২১৮ ১০০ ০ ০ ১১৮

হলরপুর উপলজিায় েব যল াট ১২৭ ৫৭৭ ৫৫৩ ০ ১৬ ৮

পীরগঞ্জ উপলজিায় েব যল াট ৫৪৭ ২৩৭৯ ২২৩২ ০ ০ ১৪৭

রাণীশংনকি উপলজিায় েব যল াট ৫৯৮ ২৭৩৭ ১২৪১ ১৬ ২৭৫ ১২০৫

ঠাকুরগা াঁও েের উপলজিায় েব যল াট ৮২১ ৩৭২১ ২২৫৬ ৯৬৪ ১৫ ৪৮৬

জারতগত বণ মনা

ধর্ ম

জনসংখযা

(CPD: 2019) 15



রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরত: ঠাকুরগাাঁও

• রংপুর লবভালগ েব যল াট সু্কলির েংখযা ৩১৭২ টট , র্া লবলভন্ন লবভাগ লনলয় গ়ি সু্কি েংখযার (২৯০০ টট) সচলয় সবলশ, এর

 লধ্য ঠাকুরগা াঁও এ আলছ ৩৭৬ টট সু্কি র্া জাতীয় গ়ি সু্কি েংখযার (৩১৭) সচলয় সবলশ। েবলচলয় সবলশ সু্কলির েংখযা

র্োক্রল লেনাজপুর (৬৯৩), রংপুর (৫১৩) ও গাইবান্ধালত (৪১৫)।

• রংপুর লবভালগ েব যল াট লশক্ষলকর েংখযা ৩৭৯৯৫ জন (জাতীয় গ়ি ৩৪৭৩১ জন লশক্ষক), র্ার  লধ্য ঠাকুরগা াঁও এ আলছ

৪৪৪২ জন (জাতীয় গ়ি ৩৭৯৯ জন লশক্ষক), র্া রংপুর লবভালগর গ়ি লশক্ষক েংখযার (৪৭৫০) সচলয়ও ক । েবলচলয়

সবলশ লশক্ষলকর েংখযা র্োক্রল লেনাজপুর (৭৬৭৯ জন), রংপুর (৬৩৫৫ জন) ও গাইবান্ধালত (৫২৯১ জন)।

• রংপুর লবভালগ েব যল াট লশক্ষােীর েংখযা ১১৬৯৭৫৪ জন (জাতীয় গ়ি ১৩৯১৮৬৭ জন লশক্ষােী), র্ার  লধ্য ঠাকুরগা াঁও এ

আলছ ১২০৫৫৮ জন (জাতীয় গ়ি ১৫২২৩৬ জন), র্া রংপুর লবভালগর গ়ি লশক্ষক েংখযার (১৪৬২১৯) সচলয়ও ক ।

েবলচলয় সবলশ লশক্ষলকর েংখযা র্োক্রল লেনাজপুর (২১৯৭৩০ জন), রংপুর (২০৬১৯৮ জন) ও গাইবান্ধালত (১৬০২৬৮

জন)।

• রংপুর লবভালগর সু্কিগুলিায় লশক্ষক-ছালত্রর গ়ি অনুপাত (৩১) জাতীয় গ়ি (৪০) অনুপালতর সচলয় অলনক লনলম্ন অবস্থান

করলছ, সর্খালন ঠাকুরগা াঁও ও পঞ্চগ়ি লশক্ষক-ছাত্র অনুপালতর (২৭) লেক লেলয় সর্ েভালব েবার লনলচ অবস্থান করলছ,

েবলচলয় সবলশ অনুপাত িাি লনরহালট (৪১) র্া জাতীয় গ়ি অনুপালতর সচলয়ও সবলশ।

• ঠাকুরগা াঁলয় ছাত্রী লশক্ষােীর েংখযা ছাত্রলের তভ িনায় সবলশ (৫২.১৫%) লকন্তু সে অনুপালত লশলক্ষকার েংখযা ক ।  াত্র

২০.৭৬%।

• ঝল়ি পরা লশক্ষােীর শতকরা হালরর লেক সেলক গাইবান্ধা েবার উপর (৪৭.৩%)। রংপুর লবভালগর  লধ্য েবলচলয় ক 

ঝল়ি পরা লশক্ষােীর েংখযা হলচ্ছ লেনাজপুলর (২১.১), রংপুলর (২১.৬), পঞ্চগল়ি (২২.৫) এবং ঠাকুরগা াঁলয় (২২.৮) লকন্তু

জাতীয় গ়ি (২০.৪) এর সচলয় সবলশ।

ঠাকুরগা াঁওলয়র সু্কলির লচত্র: সু্কি, ছাত্র এবং লশক্ষলকর েংখযা
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েলর পিার শতকরা হার

গজলা গছলল গর্লয় গর্াট

লেনাজপুর ২২.২ ২০ ২১.১

গাইবান্ধা ৪৮.৭ ৪৫.৯ ৪৭.৩

কুল়িগ্রা ৩০.১ ২৯.৫ ২৯.৮

িাি লনরহাট ২৭.৫ ২৯.৩ ২৮.৪

নীিফা ারী ২৭.২ ২১.৮ ২৪.৫

পঞ্চগ়ি ২৫ ২০ ২২.৫

রংপুর ২৬.৮ ১৬.৪ ২১.৬

ঠাকুরগা াঁও ২৬.৮ ১৮.৯ ২২.৮

জাতীয় ২৩.৯ ১৭ ২০.৪

রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরত: ঠাকুরগাাঁও

ঠাকুরগা াঁওলয়র সু্কলির লচত্র: সু্কি, ছাত্র এবং লশক্ষলকর েংখযা

গজলা প্ররতষ্ঠান রশক্ষক রশক্ষােী

রশক্ষক-

রশক্ষােী

অনুপাত

প্ররতষ্ঠান

প্ররত রশক্ষােী

প্ররতষ্ঠান

প্ররত রশক্ষক

লেনাজপুর ৬৯৩ ৭৬৭৯ ২১৯৭৩০ ২৯ ৩১৭ ১১

গাইবান্ধা ৪১৫ ৫২৯১ ১৬০২৬৮ ৩০ ৩৮৬ ১৩

কুল়িগ্রা ৩৭৩ ৪৬১০ ১৩০৪৩৬ ২৮ ৩৫০ ১২

িাি লনরহাট ২১৯ ২৮০৪ ১১৫৭৮৪ ৪১ ৫২৯ ১৩

নীিফা ারী ৩১৪ ৩৭৯৪ ১৩৪০৩৮ ৩৫ ৪২৭ ১২

পঞ্চগ়ি ২৬৯ ৩০২০ ৮২৭৪২ ২৭ ৩০৮ ১১

রংপুর ৫১৩ ৬৩৫৫ ২০৬১৯৮ ৩২ ৪০২ ১২

ঠাকুরগা াঁও ৩৭৬ ৪৪৪২ ১২০৫৫৮ ২৭ ৩২১ ১২

রংপুর লবভাগ ৩১৭২ ৩৭৯৫৫ ১১৬৯৭৫৪ ৩১ ৩৬৯ ১২

জাতীয় ২০২৯৭ ২৪৩১১৭ ৯৭৪৩০৭২ ৪০ ৪৮০ ১২
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কলিলজর লচত্র

• রংপুর লবভালগ স াট ৫৮০ টট কলিজ, ১ টট স লডলকি কলিজ এবং ৩ টট লববলবেযািয় রলয়লছ; তন্মলধ্য

ঠাকুরগা াঁলয়র রলয়লছ  াত্র ৪৯ টট কলিজ এবং রংপুর লবভালগ এলেলক লেলয় ঠাকুরগা াঁলয়র অবস্থান লিতীয়

েব যলনম্ন (িে পঞ্চগ়ি ৩১ টট)।

• রংপুর লবভালগ অনযানয সজিার তভ িনায় ঠাকুরগা াঁওলয় কলিজ পর্ যালয় লশক্ষােী-লশক্ষক অনুপাত (৩৬.২) লছি সশাচনীয় ( বালক ৭ সজিা

জাতীয় গ়ি অনুপালতর  লধ্যই রলয়লছ) তলব ঠাকুরগা াঁওর অনুপাত জাতীয় গল়ির তভ িনায় লকছভ টা সবলশ (৩৬.২:১ ও ৩৪.৬:১)

• র্োরীলত ঠাকুরগা াঁলয়র কলিজ লশক্ষলকর েংখযা রংপুর লবভালগর  লধ্য লিতীয় েব যলনম্ন

• কলিজ পর্ যালয় স লয়-সছলি লশক্ষােীলের অনুপাত লছি ৪৪.৬:৫৫.৪ এবং জাতীয় পর্ যালয় এ অনুপাত লছি ৪৭.৮: ৫২.২

• রংপুর লবভালগর লবলভন্ন সজিায় লবলভন্ন লশক্ষা িলতষ্ঠালনর  লধ্য ছাত্র-ছাত্রীর েংখযায় অলনক ব়ি ধ্রলণর

পাে যকয রলয়লছ।

• জনেংখযা িলত লশক্ষা িলতষ্ঠালনর হার েবলচলয় সবলশ পঞ্চগল়ি এবং েব যলনম্ন লেনাজপুলর; র্া লবলভন্ন সজিার  লধ্য লশক্ষার তবষ য লনলেযশ

কলর

• িলত হাজার জনেংখযায় ভলতযচ্ছভ লশক্ষােীর েংখযার লেক লেলয় কুল়িগ্রা েব যলনলম্ন (১৯) এবং ঠাকুরগা াঁও লিতীয় েলব যালচ্চ (২৮) অবস্থান

করলছ।

• কলিজ পর্ যালয় ছাত্রী লশক্ষােীর শতকরা হার রংপুর লবভালগর লবলভন্ন সজিা অনুর্ায়ী আিাোভালব

পলরিলক্ষত হয়।

• রংপুর লবভালগর লবলভন্ন সজিায়  াধ্যল ক ও তৃতীয় স্তলরর/ লববলবেযািয় পর্ যালয়র লশক্ষায় অন্তভভ যক্তির

লেক লেলয় বযাপক পাে যকয িক্ষণীয়।

রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরতঃ ঠাকুরগাাঁও

18(CPD: 2019)



কলললজর রশক্ষা বযবস্থার সারসংলক্ষপ

রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরতঃ ঠাকুরগাাঁও

গজলা
কললজ রশক্ষক রশক্ষােী

গর্াট গর্লয় গর্াট গর্লয় গর্াট গর্লয়

লেনাজপুর ১২০ ২৫ ৩২০৬ ৬৪১ ৮৯৭০২ ৪২৩১১

গাইবান্ধা ৭৫ ২০ ২১৬৪ ৩৫১ ৫৫৮৪৬ ২২৯৩৫

কুল়িগ্রা ৭৩ ১৫ ১৯৯০ ২২৯ ৪৩১০১ ২০০৭৮

িাি লনরহাট ৪৯ ৯ ১৩৮৯ ২২৫ ৩৩৩২৯ ১৫৩০৭

নীিফা ারী ৭০ ১৫ ১৫৪৯ ২৬৩ ৪৫৮৪৭ ২১৭২৫

পঞ্চগ়ি ৩১ ৭ ৮৮৩ ১৫৮ ২৮০৮৩ ১৪২৮২

রংপুর ১১৩ ২৪ ৩২৫৭ ৬৬৩ ৯৫০৮৮ ৩২৪১০

ঠাকুরগা াঁও ৪৯ ৮ ১১৮১ ১৯৮ ৪২৭১১ ১৯০৮৫

রশক্ষক-রশক্ষােীর অনুপাত গলি ভরতমর সংখযা গি রশক্ষলকর সংখযা

২৮ ৭৪৮ ২৭

২৬ ৭৪৫ ২৯

২২ ৫৯০ ২৭

২৪ ৬৮০ ২৮

৩০ ৬৫৫ ২২

৩২ ৯০৬ ২৮

২৯ ৮৪১ ২৯

৩৬ ৮৭২ ২৪

গজলা

লেনাজপুর

গাইবান্ধা

কুল়িগ্রা 

িাি লনরহাট

নীিফা ারী

পঞ্চগ়ি

রংপুর

ঠাকুরগা াঁও
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কালরগলর ও  াদ্রাো লশক্ষা

• কালরগলর লশক্ষা িলতষ্ঠালনর েংখযার লেক সেলক রংপুর লবভাগ স াটা ুটট অবস্থালন রলয়লছ। রংপুর

লবভালগ কালরগলর িলতষ্ঠান রলয়লছ ১৭%। েবলচলয় ক লেলিলট ২%, বলরশালি ৮%, এবং চট্টগ্রাল ৮%।

• ঠাকুরগা াঁলয় িলতষ্ঠান িলত লশক্ষক (১৬%) ও লশক্ষােীর (১৫%) হার স াট িলতষ্ঠালনর হালরর ে ানুপালতক।

• ঠাকুরগা াঁলয় েব যল াট  াদ্রাোর েংখযা ১২৭ টট (জাতীয় গ়ি ১৪৬ টট) র্ার েবগুলিাই সবেরকালর।  লহিা

 াদ্রাোর েংখযা  াত্র ৬ টট। েব যল াট লশক্ষক ১৬১৫ (জাতীয় গ়ি ১৭৮২ জন) জন র্ার  লধ্য লশলক্ষকার

েংখযা  াত্র ২১৬ (১.৩%) জন।

রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরতঃ ঠাকুরগাাঁও

রবভাগ প্ররতষ্ঠান রশক্ষক ভরতম

বলরশাি ৮% ৬% ৭%

চট্টগ্রা ৮% ১১% ১২%

ঢাকা ২৫% ২৪% ২৮%

খুিনা ১৬% ১৫% ১৫%

রাজশাহী ২৪% ২৬% ২১%

রংপুর ১৭% ১৬% ১৫%

লেলিট ২% ২% ২%

কালরগলর লশক্ষাঃ লবভাগীয় পর্ যালয় লশক্ষা িলতষ্ঠান, লশক্ষক ও িলতষ্ঠালন ভলতযর লচত্র
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কালরগলর লশক্ষাঃ লবভাগীয় পর্ যালয় লশক্ষা িলতষ্ঠান, লশক্ষক ও িলতষ্ঠালন ভলতযর লচত্র

রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরতঃ ঠাকুরগাাঁও
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 াদ্রাো লশক্ষাঃ লবভাগীয় পর্ যালয় লশক্ষা িলতষ্ঠান, লশক্ষক ও িলতষ্ঠালন ভলতযর লচত্র

রংপুর রবভালগর রশক্ষা বযবস্থার পরররস্থরতঃ ঠাকুরগাাঁও

সজিা
লশক্ষার

স্তর
বযবস্থাপনা

স াট

িলতষ্ঠান

িলতষ্ঠানঃ

 লহিা

স াট

লশক্ষক

 লহিা

লশক্ষক

স াট

লশক্ষােী

 লহিা

লশক্ষােী

ঠাকুরগা াঁও

োলখি সবেরকালর 94 6 1023 137 14317 7570

আলি সবেরকালর 19 0 311 38 4575 2033

ফাক্তজি সবেরকালর 10 0 205 33 3920 1567

কাল ি সবেরকালর 4 0 76 8 2643 758

স াট 127 6 1615 216 25455 11928

বাংিালেশ 9319 1143 114033 14450 2409373 1291282
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• রংপুর লবভালগর র্ুব শ্র শক্তির সবলশরভাগই উচ্চ  াধ্যল ক পর্ যালয়র লশক্ষা েম্পন্ন কলরলন।

• েবলচলয় সবলশ শ্র শক্তির আলধ্কয এইচএেলে, এেএেলে, নব সশ্রলণ, এবং লপএেলে লশক্ষা বযবস্থা অলতক্র 

করার পলর পাওয়া র্ায়।

• রংপুর লবভালগ তভ িনা ূিকভালব ২য় সশ্রলণ,৩য় সশ্রলণ,৪ে য সশ্রলণ, সজএেলে, নব সশ্রলণ, এইচএেলে, লডললা া,

স্নাতক ও স্নাতলকাত্তর িাি র্ুব শ্র শক্তির েংখযা জাতীয় গ়ি র্ুব শ্র শক্তির সচলয় সবলশ।

• ২০-২৪ বছর বয়েী পুরুষ এবং  লহিা উভলয়র  লধ্য  াত্র ৩.১% স্নাতক লডলগ্রধ্ারী।

• ো লগ্রকভালব, রংপুলরর শ্র শক্তির লশক্ষাগত সর্াগযতা/ তনপুণয জাতীয় গ়ি তনপুলণযর সেলক উপলরর

পর্ যালয়র।

রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত
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সছলিলের (১৫-১৯) লশক্ষাগত সর্াগযতা
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গর্লয়লির (১৫-১৯) রশক্ষাগত গযাগযতা

Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Rangpur Sylhet

রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত
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সর্ সশ্রলণ পাশ কলরলছ

যুবক পুরুেলির (২০-২৪) রশক্ষাগত গযাগযতা

Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Rangpur Sylhet
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গর্লয়লির (২০-২৪) রশক্ষাগত গযাগযতা
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রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত
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রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত

• রংপুর লবভালগর লবলভন্ন সজিায় র্ুব ক যেংস্থান এবং সবকারলত্বর হালর

বযাপক পাে যকয রলয়লছ।

• েব যালধ্ক ক যেংস্থালনর হার লেনাজপুলর, এরপলর র্োক্রল িাি লনরহাট

এবং পঞ্চগল়ি

• ১৫-১৯ বয়লের র্ুবশ্র শক্তির  লধ্য সবকারলত্বর হার ২১.৩%, সর্খালন ২০-

২৪ বছর বয়লে সবকারলত্বর হার ১৮.৮%।

• সবকারলত্বর হার েবলচলয় সবলশ র্োক্রল কুল়িগ্রা (১৭.৩%) এবং

গাইবান্ধায় (৯.৬%)।

• র্ুব শ্র শক্তির  লধ্য রংপরু লবভালগর চারটট সজিায় (কুল়িগ্রা ,

গাইবান্ধা, ঠাকুরগা াঁও এবং রংপুর) সবকারলত্বর হার একটট ব়ি

উলিলগর কারণ।

• লবলভন্ন সপশায় র্ুব শ্র শক্তির ক যেংোলনর  লধ্য হস্তলশল্প এবং এর

োলে জল়িত বযবোলয়র োলে একটট ব়ি অংশ র্ুি রলয়লছ।

• এর  লধ্য রংপুলর রলয়লছ ৪.৩% সপশাোর শ্রল ক (র্া অনযানয লবভালগর

সচলয় ক )

• রংপুর লবভালগ ২০% িােল ক সপশার োলে লনলয়াক্তজত (র্া অনযানয

লবভাগ ও জাতীয় গল়ির সচলয় ১৫% সবলশ)

সজিা

সবকারলত্বর

হার(সজিা

িলত)

কালজ

লনর্ুলির

হার(সজিা

িলত)

লেনাজপুর ১.১ ৯৮.৯

গাইবান্ধা ৯.৬ ৯০.৪

কুল়িগ্রা ১৭.৩ ৮২.৭

িাি লনরহাট ১.৮ ৯৮.২

নীিফা ারী ৪.১ ৯৫.৯

পঞ্চগ়ি ২.৭ ৯৭.৩

রংপুর ৭.০ ৯৩.০

ঠাকুরগা াঁও ৯.০ ৯১.০

যুব শ্রর্শক্তির কর্ মসংস্থালনর পরররস্থরত
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রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত
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15-24 Youth Occupants of Rangpur Division

Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Rangpur Sylhet
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• ২০০৩ সেলক ২০১৩ োলির  লধ্য, রংপুর লবভালগ উৎপােন িলতষ্ঠালনর েংখযা িলত বছর ১১.৫ শতাংশ

হালর বকৃ্তদ্ধ সপলয়লছ।

• ক যেংস্থান িলত বছর ৯.২% হালর বকৃ্তদ্ধ সপলয়লছ (পুরুষ: ৮.৫%;  লহিা: ১৯.৯%); জাতীয় গ়ি (স াট: ১১.৭%;

পুরুষ: ১০.৩%;  লহিা: ২২.৯%)।

• কু্ষদ্র ও  াঝালর িলতষ্ঠানগুলিা বছলরর পর বছর ধ্লর বা়িলছ (িলত িলতষ্ঠালন ক ীলের েংখযা):২০০৩ োলি ২.৯

সেলক ২০১৩ সত ৩.১৩)।

• স াট িলতষ্ঠালনর  াত্র ২.৩% রিালন খুী (জাতীয় ভালব: ১.৯৬% িলতষ্ঠান) র্া ঢাকার সচলয় ক (৪.১%) তলব

চট্টগ্রা (১.১৬) ও খুিনা (০.৬%) এর সচলয় সবলশ।

• লনবলন্ধত িলতষ্ঠালনর েংখযা ৬৮.৭৩% র্া জাতীয় গ়ি (৩৪.৮৮%) এবং সবলশরভাগ সক্ষলত্রই অনযানয

লবভালগর সচলয় সবলশ।

রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত
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• রংপুলর বেবােকারী পলরবালরর েেেযলের আলয়র েবলচলয় নগণয উৎে হলচ্ছ সরল টযাস।

• সরল টযাস লনভযরতার লেক সেলক অনযানয লবভালগর োলে তভ িনায় রংপুর েবলচলয় লপলছলয় রলয়লছ।

• রংপুর লবভালগর স াট পলরবালরর ০.৪২% পলরবার সরল টযাস আলয়র উপর লনভযরশীি (জাতীয়ভালব গ়ি পলরবালরর

েংখযা ৮%)।

রংপুর রবভালগর কর্ মসংস্থালনর সারব মক পরররস্থরত
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সরল টযালসর উপর লনভযরশীি পলরবার

Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Rangpur Sylhet
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ঠাকুরগাাঁও গজলা: রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, কর্ মসংস্থান এবং যুবসর্ালজর সালে

জরিত সরকারর, গবসরকারর প্ররতষ্ঠানগুরল

• সজিা িশােন/ নগরপালির কার্ যািয়

• উপলজিা লনব যাহী ক যকতযার কার্ যািয়

• লহোবরক্ষলকর কার্ যািয়

• ভূল অলফে

• লচফ জলুডলশয়াি  যাক্তজলেলটর

কার্ যািয়/ আোিত

• র্ুব উন্নয়ন সকন্দ্র

• ে াজ কিযাণ অলফে

• ে াজ সেবা

• সজিা পুলিলশর কার্ যািয়

• লেটট কলপ যালরশন

র্ুবকলের লবলভন্ন ধ্রলণর সেবা িোন সর্ ন- লশক্ষা, েক্ষতার উন্নয়ন এবং বযবোলয়র জনয উলেযািা

লবকালশর সক্ষলত্র লনম্নলিলখত লবলভন্ন েরকারী ও সবেরকারী িলতষ্ঠানগুলি িতযক্ষ ও পলরাক্ষভালব জল়িত।

• রংপুর পলিলটকলনক ইনলস্টটটউট

• সজিা লশক্ষা অলফে

• উপলজিা  াধ্যল ক লশক্ষা অলফে

• সজিা িােল ক লশক্ষা অলফে

• উপলজিা লরলোে যসেন্টার

• সজিা অনানুষ্ঠালনক লশক্ষা বুযলরা

অলফে

• আইলেটট লবভাগ, সজিা অলফে

• লশক্ষা েংক্রান্ত আইলেটট িলশক্ষণ ও

েংস্থান সকন্দ্র (ইউআইটটআরলেই)

• সজিা র্ুব উন্নয়ন অলফে

• উপ-পলরচািলকর কার্ যািয়, স্থানীয়

েরকার

• ঠাকুরগা াঁও সপ রেভার স য়লরর কার্ যািয়

• কিকারখানা ও িলতষ্ঠান পলরেশ যন

অলধ্েির-শ্র ও ক যেংস্থান  ন্ত্রণািয়

• েুনীলত ে ন কল শন

•  াধ্যল ক ও উচ্চ- াধ্যল ক লশক্ষা সবাডয

• স্থানীয় েরকার লবভাগ

• ে়িক ও জনপে অলধ্েির

• বাংিালেশ পালন উন্নয়ন সবাডয

• কাস্ট ে এক্সাইজ এবং ভযাট অলফে

• কর কল শনালরর অলফে

• জাতীয় সজিা েঞ্চয় অলফে

• আ োলন-রফতালন লনয়ন্ত্রণ কতৃ যপক্ষ

• বাংিালেশ বযাংক

সরকারর প্ররতষ্ঠান
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• গবসরকারর সংস্থা/ এনক্তজও

• বালণক্তজযক বযাংক

• ঠাকুরগা াঁও লেলেআই (সচম্বার অব ক াে য)

• এনক্তজও

ঠাকুরগাাঁও গজলা: রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, কর্ মসংস্থান এবং যুবসর্ালজর সালে

জরিত সরকারর, গবসরকারর প্ররতষ্ঠানগুরল

র্ুবকলের লবলভন্ন ধ্রলণর সেবা িোন সর্ ন- লশক্ষা, েক্ষতার উন্নয়ন এবং বযবোলয়র জনয উলেযািা

লবকালশর সক্ষলত্র লবলভন্ন েরকারী ও সবেরকারী িলতষ্ঠানগুলি িতযক্ষ ও পলরাক্ষভালব জল়িত।

• সরকারর প্ররতষ্ঠান

• বাংিালেশ কম্পম্পউটার কাউক্তসি

• সজিা কৃলষ অলফে

• সজিা িালণেম্পে অলফে

• সজিা  ৎেয অলফে

• সজিা ে াজলেবা অলফে

• সজিা  লহিা লবষয়ক অলফোলরর কার্ যািয়

• ঠাকুরগা াঁও েরকারী কলিজ

• ঠাকুরগা াঁও েরকারী  লহিা কলিজ

• শহীে আকবর আিী কালরগলর কলিজ
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কর্ মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ

• কর্ মশালার উলেশয

• ঠাকুরগা াঁওলয় ক যশািা আলয়াজলনর উলেশয হলিা লবলভন্ন র্ুব সগাষ্ঠী, পলরলষবা েরবরাহকারী (সর্ ন- লশক্ষা এবং েক্ষতা

লভলত্তক িলতষ্ঠান) এবং লবলভন্ন েরকালর িলতষ্ঠালনর লনলয়াগকারীলের কার্ যকালরতার (েরকারী, সবেরকারী এবং লেএেও) োলে

েম্পলকযত লবলভন্ন লবষয় েম্পলকয তেয েংগ্রহ করা।

• কর্ মশালার কাঠালর্া

• ক যশািায় অংশগ্রহনকারীলের ৩ টট লবষলয় িলনাত্তর ও আলিাচনার জনয আহ্বান জানালনা হলব:

ক) লশক্ষা ও িলশক্ষণ;

খ) বযবোয়ী ও উলেযািা;

গ) সবতন/  জলুরলভলত্তক কাজ।

• ‘রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ’ রবেলয়আললাচনার উলেশযসর্ূহঃ

• তরুণলের তালের বতয ান এবং ভলবষযলতর ক যেংস্থান েম্পলকয আকাঙ্ক্ষা সবাঝার জনয;

• রু্বক, লশক্ষা, িলশক্ষণ ও ক যেংস্থান লনলয় ক যরত লবলভন্ন েরকারী িলতষ্ঠালনর (সবেরকারী িলতষ্ঠান) ‘েক্ষতা’, ‘স্বচ্ছতা’ এবং

‘জবাবলেলহতা’  ূিযায়ন করা;

• স্থানীয় পর্ যালয় ক যেংস্থালনর সক্ষলত্র রু্বকলের েক্ষতার বযবধ্ালনর  ূিযায়ন করা;

• লশক্ষা, েক্ষতা এবং চাকলরর েুলর্ালগর সক্ষলত্র  লহিা, িালন্তক ও েুলবধ্াবক্তঞ্চত সগাষ্ঠী, এবং র্ারা লশক্ষা, ক যেংোন এবং িলশক্ষলন সনই

এ ন তরুণলের পিােপেতার  ূিযায়ন করা;

• লনব যাচনী ইশলতহালর সঘালষত লবলভন্ন উলেযাগ, পঞ্চবালষ যকী পলরকল্পনা এবং লশক্ষা ও েক্ষতা লবকাশ েম্পলকযত জাতীয় বালজলট গৃহীত

পেলক্ষপ েম্পলকয লবলভন্ন সস্টকলহাল্ডারলের েৃটিভলঙ্গ পর্ যালিাচনা করা;

• রু্বকলের লশক্ষা, িলশক্ষণ ও েক্ষতার সক্ষলত্র উন্নততর েুলবধ্া লনক্তিত করার িলক্ষয লবেয ান েরকালর ও সবস্বরকালর লশক্ষা িলতষ্ঠান

লকভালব আলরা কার্ যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবলেলহ ুখী হলত পালর, সে েম্পলকয েুপালরশ ািা ততরী করা।
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• ‘বযবসায় এবং উলিযাগ’ রবেলয়আললাচনার উলেশযসরূ্হঃ

• তরুণলের তালের বতয ান এবং ভলবষযলতর ক যেংস্থান েম্পলকয আকাঙ্খা সবাঝা;

• র্ুবকলের বযবোলয়র/ উলেযালগর োলে েম্পলকযত লবলভন্ন েরকালর / সবেরকালর অলফলের পলরলষবার ‘েক্ষতা’ 

‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবলেলহতা’  ূিযায়ন করা; 

• লবলভন্ন বযবোয়/ উলেযালগ র্ুবনারী েহ িালন্তক ও েুলবধ্াবক্তঞ্চত র্ুবলগাষ্ঠীর পিােপেতার  ূিযায়ন বা অনুেন্ধান

করা;  

• লনব যাচনী ইশলতহালর বযবোয়/ উলেযাগ লবষলয় সঘালষত লবলভন্ন উলেযাগ, পঞ্চবালষ যকী পলরকল্পনা এবং জাতীয় বালজলট

গহৃীত পেলক্ষপ েম্পলকয লবলভন্ন সিকলহাল্ডারলের/ অংশীোরী বযক্তি/ িলতষ্ঠালনর েৃটিভলঙ্গ পর্ যালিাচনা করা;

• রু্ব উলেযািা, বযবোয়ী ও স্বলনভযরলের সক্ষলত্র উন্নততর েুলবধ্া লনক্তিত করার িলক্ষয েরকারী অলফলের লবেয ান

পলরলষবাগুলিা কীভালব আরও কার্ যকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবলেলহ করা র্ায়, সে েম্পলকয েুপালরশ ািা ততরী করা।

কর্ মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ
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• ‘র্জুরর কর্ মসংস্থান’ রবেলয়আললাচনার উলেশযসরূ্হঃ

• তরুণলের তালের বতয ান এবং ভলবষযলতর ক যেংস্থান েম্পলকয আকাঙ্খা সবাঝা;

• রু্বে ালজর ক যেংস্থান কলর োলক এ ন লবলভন্ন েরকালর েফতলরর ‘েক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবলেলহতা’  ূিযায়ন করা;

• রু্বে ালজর ক যেংস্থান কলর োলক এ ন লবলভন্ন সবেরকালর েফতলরর ‘েক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবলেলহতা’  ূিযায়ন করা;

• র্ুবে ালজর েক্ষতার সক্ষলত্র েক্ষতার সর্ ঘাটলত/ বযবধ্ান রলয়লছ তা  ূিযায়ন করা এবং সকান সপশায় লক ধ্রলণর েক্ষতার িলয়াজন

হয় তা খুাঁলজ সবর করা; 

• উপরু্ি কালজর সক্ষলত্র নারী েহ িালন্তক ও েুলবধ্াবক্তঞ্চত র্ুবে ালজর পিােপেতার কারণ অনুেন্ধান করা;

• লবলভন্ন বযবোয়/ উলেযালগ র্ুবনারী েহ িালন্তক ও েুলবধ্াবক্তঞ্চত র্ুবলগাষ্ঠীর পিােপেতার  ূিযায়ন বা অনুেন্ধান করা;

• লশক্ষা, ক যও িলশক্ষলণ সনই র্ারা তালের চাকলরর িলত অনাগ্রলহর কারণ অনুেন্ধান করা;

• লনব যাচনী ইশলতহালর বযবোয়/ উলেযাগ লবষলয় সঘালষত লবলভন্ন উলেযাগ, পঞ্চবালষ যকী পলরকল্পনা এবং জাতীয় বালজলট গহৃীত পেলক্ষপ

েম্পলকয লবলভন্ন সিকলহাল্ডারলের/ অংশীোরী বযক্তি/ িলতষ্ঠালনর েৃটিভলঙ্গ পর্ যালিাচনা করা;

• রু্ব উলেযািা, বযবোয়ী ও স্বলনভযরলের সক্ষলত্র উন্নততর েুলবধ্া লনক্তিত করার িলক্ষয েরকারী অলফলের লবেয ান পলরলষবাগুলিা

কীভালব আরও কার্ যকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবলেলহ করা র্ায়, সে েম্পলকয েুপালরশ ািা ততরী করা।

কর্ মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ
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ধনযবাি
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