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• ২০১৪ সাললর বরিশুর্ারর অনুযােী বাংলালদলশর বরিলত বসবাসকারী

জনল াষ্ঠীর সবমলর্াট সংখযা ২২,৩২,১১৪ জন।

 রচত্র ১ এ ১৯৯৭ এর পলর এই সংখযা ৬২.৩ শতাংশ গবল়িলে।  ল়ি প্ররত
বের এই সংখযা বৃরির হার ২.৬৬ শতাংশ।

 এর র্লধয পুরুলের সংখযা ১১,৪৩,৯২৫ জন ও নারীর সংখযা ১০,৮৬,৩৩৭
জন, যা যর্াক্রলর্ ৬২ ও ৬২.৮ শতাংশ গবল়িলে।

 প্ররত বের এই সংখযা বৃরির হার যর্াক্রলর্ ২.৬৯ ও ২.৬২ শতাংশ।

• ২০১৪ সাললর বরিশুর্াররলত প্রাে ১৬৬২১ জন গলাক ভাসর্ান রহলসলব পাওো

র লেলে, যা ১৯৯৭ গর্লক ৮ শতাংশ কলর্লে। (রচত্র ২)

 প্ররত বেলর এই ভাসর্ান জনল াষ্ঠী হ্রাস পালে ৩.৬ শতাংশ হালর। পুরুে
ও র্রহলা জনল াষ্ঠীর হ্রালসর হার প্রাে একই।

• বরি হললা ৫ বা ততরধক গুেখানা যা রবরক্ষপ্তভাবভালব অস্বাস্থযকর পররলবলশ

সরকারর, আধা-সরকারর বা বযরি র্ারলকানাধীন খারল জরর্লত  ল়ি উলঠ।

বযরি র্ারলকানাধীন বার়ির আরিনােও বরি  ল়ি উলঠ।

• অনযরদলক, ভাসর্ান গলাক হললা ভবঘুলর প্রকৃরতর গস সকল গলাক, যালদর

গকান স্থােী বাসস্থান গনই এবং যালদরলক গরল গেশন, লঞ্চ ঘাট, বাস েলপজ,

হাট বাজার, র্াজার, সরকারর বযরি ত ভবলনর রসিঁর়ির রনলচ, ফুটপালর্ বা

রািার পালশ গখালা জাে াে রারত্র যাপন করলত গদখা যাে।

১. বাংলালদলশর বরিবাসী/ ভাসর্ান জনল াষ্ঠী

০

৫০০০০০

১০০০০০০

১৫০০০০০

২০০০০০০

২৫০০০০০

২০১৪ ১৯৯৭

১৮
৫২

রচত্রোঃ১ বরির জনসংখযা

পুরুে র্রহলা তৃতীে রলঙ্গ গর্াট

পুরুে র্রহলা তৃতীে রলঙ্গ গর্াট

ভাসর্ান জনসংখযা



 ঢাকা শহলর বতমর্ালন ৩,৩৯৪ রট বরি ও ১,৭৫,৩৯১ রট

পররবার রলেলে।

 ঢাকার এসব বরিলত সবমলর্াট ৮,৩৬,৫৭২ জন বসবাস

কলর।

 ক়িাইল বরিলত বসবাসরত গর্াট পররবার ১০,২২২ এবং

গর্াট জনসংখযা ৩৬,৭১৯ জন।

• এর র্লধয পুরুে ১৯,২৮০ জন

• র্রহলা ১৭,৪০৫ জন।

• এো়িাও তৃতীে রললঙ্গর জনল াষ্ঠী রলেলে ৩৪ জন।

(বরিশুর্ারর ২০১৪)

 শারীররকভালব কাজ করলত সক্ষর্ নে এর্ন জনল াষ্ঠী

আলে প্রাে ১.০৬ শতাংশ।

• এই হার সবলচলে গবরশ তৃতীে রললঙ্গর সম্প্রদালের

র্লধয, যা প্রাে ৪.১ শতাংশ।
(CPD: 2019) 5

ক়িাইল বরি সংখযা
পররবার ১০২২২

গর্াট ৩৬৭১৯

গেলল ১৯২৮০

গর্লে ১৭৪০৫

তৃতীে রলঙ্গ ৩৪

গর্াট পুরুে র্রহলা তৃতীে রলঙ্গ

কাজ করলত সক্ষর্ নে

গর্াট পুরুে র্রহলা তৃতীে রলঙ্গ

১. বাংলালদলশর বরিবাসী/ ভাসর্ান জনল াষ্ঠী
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রবভা ওোরী তরুণ জনল াষ্ঠী

 ১৫-১৯ বেলরর বরিবাসী তরুণলদর আরধকয রসললট রবভাল সবলচলে গবরশ, তলব ২০-২৪ বেলরর তরুলনর আরধকয উত্তরবলঙ্গ গবরশ। রকন্তু এ

বেলসর তরুণ ঢাকাে রকেুটা কর্ ও চট্টগ্রার্ রবভাল এলকবালরই কর্।

 ২৫-২৯ বেলরর তরুলনর সংখযা আবার ঢাকা ও চট্টগ্রার্ রবভাল সবলচলে গবরশ। রসলললট সবলচলে কর্।

 ভাসর্ান জনল াষ্ঠীর ১০-১৯ বের বেলসর তরুলনর সংখযা রাজশাহী, বররশাল ও ঢাকা অলনক গবরশ এবং রংপুলর সবলচলে কর্। একই গ াষ্ঠীর ২০-

২৯ বের বেলসর তরুনরা সব রবভাল প্রাে সর্ভালব রবিৃত র্াকললও এখালনও রংপুর রবভাল সবলচলে কর্।

১. বাংলালদলশর বরিবাসী/ ভাসর্ান জনল াষ্ঠী
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রবভা ওোরী তরুণী জনল াষ্ঠী

 ১৫-১৯ বেলরর বরিবাসী তরুণীলদর আরধকয ঢাকা, চট্টগ্রার্ ও রাজশাহী রবভাল সবলচলে গবরশ।

 ২০-২৪ বেলরর তরুণীরা চট্টগ্রার্ ও রসলললট সবলচলে গবরশ বাস কলর। অনযরদলক, ২৫-২৯ বেলরর তরুণীরা ঢাকা ও চট্টগ্রার্ বযতীত বারক সব

রবভাল ই প্রাে সর্ভালব বাস কলর।

 ভাসর্ান জনল াষ্ঠীর ১০-১৯ বের বেলসর তরুণীরা রংপুর ও খুলনা রবভাল অলনক গবরশ এবং বররশাল ও রাজশাহীলত সবলচলে কর্। একই

গ াষ্ঠীর ২০-২৯ বের বেলসর তরুণীরা রংপুর রবভাল সবলচলে গবরশ ও ঢাকাে সবলচলে কর্ এবং বারক সব রবভাল প্রাে সর্ভালব রবিৃত।

১. বাংলালদলশর বরিবাসী/ ভাসর্ান জনল াষ্ঠী
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রবভা ওোরী তৃতীে রললঙ্গর জনল াষ্ঠী

 ১৫-১৯ বেলরর বরিবাসী তৃতীে রললঙ্গর যুবসর্ালজর আরধকয উত্তরবঙ্গ বযতীত বারক সব রবভাল ই রকেুটা লক্ষণীে। অনযরদলক ২০-২৪

বেলরর গক্ষলত্র বররশালল রকেুটা গবরশ উপরস্থরত আলে।

 ২৫-২৯ বেলরর এই যুবসর্াজ খুলনা, চট্টগ্রার্ ও রসলললট সবলচলে গবরশ বাস কলর।

 ভাসর্ান জনল াষ্ঠীর ১০-১৯ বের বেলসর তৃতীে রললঙ্গর যুবসর্াজ শুধু খুলনা ও ঢাকা রবভাল বাস কলর র্ালক। একই গ াষ্ঠীর ২০-২৯

বের বেলসর যারা তারা রংপুলর গবরশ এরপর ঢাকা ও চট্টগ্রালর্ প্রাে সর্ভালব বাস কলর।

১. বাংলালদলশর বরিবাসী/ ভাসর্ান জনল াষ্ঠী



২. কর্মশালার/ লবেণার গপ্রক্ষাপট

 এ রবপুল বরিবাসী ও ভাসর্ান জনল াষ্ঠী অর্মনীরতর রূ্ললরাতধারার বাইলর।

 সরকালরর র্ধয-দীঘমলর্োরদ উন্নেন পররকল্পনাে এ জনল াষ্ঠীর জনয রক রক সুলযা রাখা আলে, তা জানা

জরুরী।

 জাতীে বালজট ২০১৯-২০২০ এর গঘােণা অনুযােী, ২০৩০ সাললর র্লধয অরতররি আলরা ৩ গকারট

কর্মসংস্থান ততররর লক্ষযর্াত্রা রনধমারণ করা হলেলে।

• বতমর্ালন সরকালরর রনবমাচনী অঙ্গীকালর কর্মসংস্থান ততরীর গক্ষলত্রও একই ললক্ষযর রদলক দৃরেপাত করা
হলেলে, গযখালন যুব কর্মসংস্থান ততরীলত রবলশেভালব গজার গদোর কর্া বলা আলে।

 রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও কর্মসংস্থালনর সালর্ জর়িত সরকারর প্ররতষ্ঠানগুললার কাযমকরী গসবা প্রদালনর গক্ষলত্র

অলনক দুবমলতা এবং দক্ষতার অভাব রলেলে। এই ধরলণর দুবমলতা যুবকলদর র্ালে গসবা প্রদালনর গক্ষলত্র

গবরশ লক্ষণীে।

• জর়িত এ সকল সরকারর প্ররতষ্ঠানগুললার র্লধয রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, প্ররশক্ষণ গকন্দ্র, ও সরকারর অরফসগুললা
যারা রবরভন্ন ধরলণর বযবসাে সংক্রান্ত কালজ গসবা প্রদালনর সালর্ জর়িত এর আওতাভুি।

• বরিবাসীলদর জনয এ সুলযা গুললা কতটুকু রলেলে?

(CPD: 2019) 9



২. কর্মশালার/ লবেণার গপ্রক্ষাপট
 গটকসই উন্নেন অভীে (এসরডরজ) বািবােলন বাংলালদশ তুলনারূ্লকভালব অগ্র ার্ী গদশগুললার র্লধয

অনযতর্। গসখালন এসরডরজর আললালক কর্মসংস্থান ততরীলত এই  লবেণার ফলাফল পযমাললারচত হলত পালর।

•  লবেণারট এসরডরজ ১৬.৬ এর আললালক কর্মসংস্থান এবং যুবসর্ালজর সালর্ সম্পরকমত কাযমকর, জবাবরদরহতা রূ্লক
এবং স্বেতার সালর্ পররচারলত সরকারর প্ররতষ্ঠালনর রবেলে যুবকলদর দৃরেভরঙ্গ রূ্লযােন করলব।

•  লবেণারট ২০৩০ সাললর র্লধয কর্মসংস্থান ততরীর গয লক্ষযর্াত্রা রনধমারণ করা হলেলে, তার জনয প্রলোজনীে
প্রারতষ্ঠারনক নীরতর্ালার সংস্কালরর সালর্ সালর্ কাযমসম্পাদন নীরতর্ালা সংস্কালরর বযবস্থা করা এবং ২০৩০ সাললর
র্লধয প্রলোজনীে কর্মসংস্থালনর লক্ষয অজমলনর জনয সুপাররশর্ালা গপশ করলব।

 এই কর্মশালা  লবেণার জনয রবলেেণরূ্লক কাঠালর্া ততরী,  লবেণার পরররধ, জররলপর জনয প্রশ্নর্ালা ততরী
করা এবং গসই প্রশ্নাবলীলত রক রক পররবতমন আনা প্রলোজন তা বুেলত সাহাযয করলব।

 ‘আরও গবরশ এবং আরও ভাল কর্মসংস্থান’ অলনক ধরলণর প্রভাবলকর সালর্ জর়িত-

• কর্মসংস্থালনর র্ান গকর্ন এবং রক পররর্াণ কর্মসংস্থান ততরী হলে তার রূ্লযােন;

• কর্মসংস্থালনর ধরণ এবং শ্রর্শরিলত অন্তভূমরি;

• কৃরে এবং অকৃরে খালত কর্মসংস্থান ততররর গক্ষলত্র সীর্াবিতা;

• বযবসালে প্রলবলশর রনের্/ রবরধ;

• রশক্ষা এবং দক্ষতার গুণর্ান;

• শ্রর্ বাজালরর সালর্ জর়িত রনের্কানুন, এর সালর্ জর়িত প্ররতষ্ঠান এবং পররকল্পনা;
(CPD: 2019) 10



 কর্মসংস্থান ততরীর এই লক্ষয অজমলন রশক্ষা, দক্ষতা এবং কর্মসংস্থালনর সালর্ সম্পরকমত সরকারর

প্ররতষ্ঠানগুরললকই প্রধান ভূরর্কা পালন করলত হলব;

 রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও কর্মসংস্থালনর সালর্ জর়িত সরকারর প্ররতষ্ঠানগুললার কাযমকরী গসবা প্রদালনর গক্ষলত্র

অলনক দুবমলতা এবং দক্ষতার অভাব রলেলে। এই ধরলণর দুবমলতা যুবকলদর র্ালে গসবা প্রদালনর গক্ষলত্র

গবরশ লক্ষণীে।

• জর়িত এ সকল সরকারর প্ররতষ্ঠানগুললার র্লধয রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, প্ররশক্ষণ গকন্দ্র, ও সরকারর অরফসগুললা যারা রবরভন্ন
ধরলণর বযবসাে সংক্রান্ত কালজ গসবা প্রদালনর সালর্ জর়িত এর আওতাভুি।

 এই  লবেণারট রূ্লযােন করলব এই গয, ২০৩০ সাললর র্লধয যুবকলদর জনয কর্মসংস্থান ততরীর ললক্ষয রক

ধরলণর রনেন্ত্রণরূ্লক, প্রারতষ্ঠারনক ও পররচালনা ত রনের্-নীরতর পররবতমন/ সংস্কার করা প্রলোজন।
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২. কর্মশালার/ লবেণার গপ্রক্ষাপট



ক্ষর্তাসীন দললর রনবমাচনী ইশলতহার ২০১৮ গত যুবকলদর কর্মসংস্থান ততরী এবং তালদর প্ররশক্ষণ সম্পরকমত 

গয সকল লক্ষয রনধমারণ করা হলেলে-

 ‘আর্ার গ্রার্-আর্ার শহর’ উলদযা ;

 জাতীে গসবা প্রকল্প;

 উপলজলা যুব প্ররশক্ষণ গকন্দ্র;

 ‘কর্মঠপ্রকল্প’ ও ‘সুদক্ষপ্রকল্প’

 যুবকলদর জনয সর্রিত ডাটালবস;

 স্বরনভমর যুবকলদর জনয জার্ানত রু্ি ঋলণর বযবস্থা

করা;

 রূ্লধলনর গযা ান, প্রযুরি, ও উদ্ভাবলনর গক্ষলত্র

সুরবধাসরূ্হ;

 যুব উলদযািা নীরত গ্রহণ;

 পুরুে ও র্রহলালদর গক্ষলত্র সর্ান র্জুরর সুরনরিতকরণ;

 অরত দররদ্রলদর জনয কর্মসংস্থান;

 দক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খল (supply chain) প্ররতষ্ঠা, ফসল 

প্ররক্রোজাতকরণ; 

 প্রতযাবাসী অরভবাসীলদর জনয কর্মসূরচ;

 প্ররতবন্ধী রশশুলদর জনয প্রকল্প;

 ‘সুনীল অর্মনীরত’ এর র্াধযলর্ কর্মসংস্থান

 যুবকলদর জনয পৃর্ক রবভা  স্থাপন; 

 যুব র্ন্ত্রণাললের জনয তহরবললর বরাে বৃরি;

 যুব  লবেণা গকন্দ্র স্থাপন;

৩. যুবকলদর কর্মসংস্থান ও উন্নেলনর জলনয প্রণীত

জাতীে নীরতর্ালা ও রনবমাচনী প্ররতশ্রুরত
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 ভূরর্হীন, কু্ষদ্র ও প্রারন্তক কৃেকলদর জনয পশুপাললনর বযবস্থা কলর গদো;

 নারীলদর সহ বন ও বনজ সম্পলদর উপর রনভমরশীল সম্প্রদালের কর্মসংস্থান ততরীর বযবস্থা করা;

 সর্বাে সরর্রতর বযবহার করা;

 গ্রার্ীণ দররদ্র জন ণ ও র্রহলালদর জনয অর্মােলনর/ অর্ম প্রারপ্তভাবর সুলযা -সুরবধা কলর গদো;

 স্ব-রনভমরলদর দক্ষতার রবকালশর জনয প্ররশক্ষলণর বযবস্থা গ্রহণ করা;

 সরবরাহ শৃঙ্খললর (supply chain) রবকাশ ঘটালনা;

 সং ঠন ততরী, রূ্লধন  ঠন, প্ররশক্ষণ এবং প্ররশক্ষলণাত্তর বযবস্থার র্াধযলর্ গ্রার্ীণ অঞ্চলল সহােতা গপৌঁলে গদো;

 আরদবাসী সম্প্রদালের জনয সর্বাে সরর্রতর উন্নেন সাধন করা;

 রবরনলো ও কর্মসংস্থালনর র্াধযলর্ ন র বযবস্থার উন্নেন করা;

 এসএর্ই, কারর রর প্ররশক্ষণ এবং তর্য সম্পরকমত রশক্ষানরবশ প্রকল্প গ্রহণ করা;

 র্ানব সম্পদ রবকালশর গক্ষলত্র পযমাপ্তভাব তহরবল ও সম্পদ বরাে করা;

 প্রারতষ্ঠারনক সক্ষর্তা এবং অবকাঠালর্া ত উন্নেন গজারদার করা।

৩. যুবকলদর কর্মসংস্থান ও উন্নেলনর জলনয প্রণীত

জাতীে নীরতর্ালা ও রনবমাচনী প্ররতশ্রুরত

যুব কর্মসংস্থান ততরীর লক্ষয রনলে সপ্তভাবর্ পঞ্চবারেমক পররকল্পনা (২০১৬-২০২০) গত গয সকল রবেলে 

আললাকপাত করা হলেলে-
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 রশল্প খাত রনলে ৩ বেলরর প্রকল্প গ্রহণ করা;

 পরবতমী ২ বেলরর র্লধয প্রলোজনীে আইন / রবরধ এবং নীরত / গকৌশলগুরলর সংস্কার করা;

 সুরনরদমে রকেু গশ্রণীর/ জন লণর প্ররশক্ষলণর জনয ১০০ গকারট টাকার তহরবল বরাে রাখা;

 গবকার যুবকলদর দক্ষতার রবকাশ ঘটালনা;

 ১৫ লক্ষ র্ানুলের জনয প্ররশক্ষলণর বযবস্থা করা;

 ‘আর্ার গ্রার্- আর্ার শহর’ প্রকল্প গ্রহণ করা;

 ১০০ রট অর্মননরতক এলাকা স্থাপন এবং এর র্াধযলর্ ১ গকারট কর্মসংস্থান সৃরে করা;

 বযবসাে সহজীকরলণর সূচক (ease of doing business index) দুই অলে নারর্লে আনা

 ৬৪ রট গজলার রবরনলো কারীলদর জনয ওোন স্টপ সারভমস (ওএসএস) চালু করা;

 সম্ভাবয উৎপাদন খালতর জনয কর োল়ির সুরবধা অবযাহত রাখা;

 শারীররক ভালব অক্ষর্ বা রপরেলে প়িা র্ানুেলদর জনয আলাদা ভালব পররকল্পনা ও বালজট ততরী করা;

 ‘যুব শরিোঃ বাংলালদলশর ভরবেযৎ’ – রবরভন্ন উলদযা গ্রহণ।

৩. যুবকলদর কর্মসংস্থান ও উন্নেলনর জলনয প্রণীত

জাতীে নীরতর্ালা ও রনবমাচনী প্ররতশ্রুরত
২০১৯-২০২০ আরর্মক বেলরর জাতীে বালজলটর গঘােণাে আ ার্ী বের গুললালত কর্মসংস্থান ততরীর সালর্ 

সমৃ্পি গবশ কলেকরট প্রকলল্পর কর্া উলেখ করা হলেলে
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 শুর্াররর তর্যর্লত সবলচলে গবরশ বরিলত আসার কারনগুললা হললা- কালজর সন্ধান ৫০.৯৬%, দাররদ্র ২৮.৭৬%,

অনযানয ৯.৪১% সহ নদীভািন, রনরাপত্তাহীনতা, রববাহরবলেদ ইতযারদ।

 বরিবার়িলত আললার উৎলসর র্লধয রবদুযলতর বযবহার বরিবাসীলদর র্লধয সবলচলে গবরশ প্রাে ৯০ শতাংশ।
• গকলরারসলনর বযবহার এখলনা অলনকটাই রলে গ লে।

(CPD: 2019) 15

৪. বরিবাসীর অর্মননরতক ও সার্ারজক অবস্থা

আললার উৎস

২০১৪ ১৯৯৭

বরিলত আসার কারণ

২০১৪
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 গশৌচা ার সুরবধার রদক রদলে বরির র্ানুলেরা

অলনকটাই রপরেলে
• প্রাে ৪২.১৯% বরিবাসী  তম/খাল লযারিন

রহলসলব বযবহার কলর র্ালক। সযারনটারর লযারিন
বযবহার বা়িলে, অনযরদলক েুলন্ত ও গখালা
জাে া বযবহার কর্লে।

 খাবার পারনর উৎস রহলসলব নলকূলপর বযবহার

রকেুটা কলর্ গ লে, অনযরদলক টযালপর পারন

বযবহার অলনকাংলশ গবল়ি গ লে।
• কূপ, পুকুর, খাললর র্ত অস্বাস্থযকর জাে ালক

পারনর উৎস রহলসলব বযবহারও অলনক কলর্
এলসলে।

 সার্ারজক পরররস্থর উন্নরত লক্ষণীে। রকন্তু একটা

রবশাল জনল াষ্ঠী এসব গসবার বাইলর।

গশৌচা ার সুরবধা

২০১৪ ১৯৯৭

সুলপে পারনর উৎস

২০১৪ ১৯৯৭

৪. বরিবাসীর অর্মননরতক ও সার্ারজক অবস্থা



• বরিবাসী পুরুেলদর স্বাক্ষরতার হার সবলচলে
গবরশ প্রাে ৩৫ শতাংশ।

• অনযরদলক ভাসর্ান জনল াষ্ঠীর নারীলদর র্লধয
স্বাক্ষরতার হার খুবই ন নয, প্রাে ২-৩ শতাংলশর
কাোকারে।

• ১৯৯৭ সাললর পর গর্লক বরিবাসী ও ভাসর্ান
জনল াষ্ঠীর রশক্ষালক্ষলত্র উলেখলযা য অগ্র রত
লক্ষণীে।

• তৃতীে রললঙ্গর সম্প্রদালের র্লধয স্বাক্ষরতার হার
৩১.৫০ শতাংশ।

• ১৯৯৭ সাললর পর গর্লক এই জনল াষ্ঠীর
রশক্ষালক্ষলত্র উলেখলযা য অগ্র রত লক্ষণীে।

• বরির জনল াষ্ঠীর তববারহক রস্থরত জাতীে
পযমালের তববারহক রস্থরতর সালর্ প্রাে
সর্ানুপারতক, রকন্তু ভাসর্ান র্ানুেলদর তববারহক
অবস্থার র্লধয বযাপক তারতর্য লক্ষণীে।

(CPD: 2019) 17

৫. বরিবাসীর রশক্ষার অবস্থা

পুরুে র্রহলা তৃতীে রলঙ্গ গর্াট

বরিবাসীর স্বাক্ষরতা ( ৭ বেলরর অরধক)

২০১৪ ১৯৯৭

পুরুে র্রহলা তৃতীে রলঙ্গ গর্াট

ভাসর্ান জনল াষ্ঠীর স্বাক্ষরতার শতকরা হার



(CPD: 2019)
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 রবভা ীে পযমালে রশরক্ষত বরিবাসীলদর র্লধয ঢাকা রবভাল র বরিবাসীরা সবলচলে গবরশ সাধারণ রশক্ষা বযবস্থাে রশরক্ষত

যা প্রাে ৭৭%

• রকন্তু কারর রর রদক রদলে অলনক রপরেলে র্াত্র ২.৭৭%।

 রাজশাহী রবভাল র বরিবাসীরা কারর রর রশক্ষাে সলবলচলে গবরশ অগ্রসর যা ৪.২৮%।

৫. বরিবাসীর রশক্ষার অবস্থা



(CPD: 2019) 19

• ধর্মীে রশক্ষাে চট্টগ্রার্ রবভাল র বরিবাসীরা ২.০৯% ধর্মীে রশক্ষাে রশরক্ষত, যা সবলচলে গবরশ।

• অনযানয ধরলণর রশক্ষাে ঢাকা ও বররশাল রবভাল র অরিবাসীরা সবলচলে রপরেলে রকন্তু রসললট রবভা সবলচলে গবরশ এর লে যা প্রাে ৪০%।

৫. বরিবাসীর রশক্ষার অবস্থা
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৬. বরিবাসীর কর্মসংস্থালনর পরররস্থরত

 আলের প্রধান উৎস রহলসলব প্রাে ১৭ শতাংশ বরিবাসী ররক্সা/ ভযান চালাে, রকন্তু এই গপশাে রনলোরজত র্াকার র্ানুলের সংখযা

রদলন রদলন কলর্ আসলে।

• ১৯৯৭ সালর্ এই গপশাে রনলোরজত রেললা ৯.০৩% বরিবাসী যা ২০১৪ গত এলস দািঁ়িাে ৬.৯২% এ।

 অপররদলক,  ৃহপররচাররকা গপশাে রনলোরজত আলেন র্াত্র ৬.৪১% বরিবাসী, গযখালন বরিবাসীলদর র্লধয প্রাে ১৮% নারী শুধুই

 ৃরহণী রহলসলব আলেন।

 গপাশাক ততরী গপশাে রনলোরজত র্াকা ও এই গপশা আলের প্রধান উৎস এর্ন বরিবাসীর সংখযা প্রাে ১৪ শতাংশ।

 বযবসালে রনলোরজত আলে ৬.৭১% বরিবাসী এবং এ গপশা ১৬.৮% বরিবাসীর আলের রিতীে প্রধান একরট উৎস।

 বরিবাসীলদর র্লধয গবকারলের হার বা়িলে, অনযরদলক কৃেক, গফররওোলা, কুরটর রশলল্প রনলোরজতলদর সংখযা দ্রুত কর্লে।

 গপশা পররবতমন বরিবাসীলদর জীবনযাপনলক েুিঁরকপূণম কলর তুললে।

 বরিবাসীর রসংহভা ই গবসরকারর খালতর সালর্ জর়িত। এলদর র্লধয গুরুেপূণম হললা- গপাশাক কারখানাে, বযবসা, গসবাধর্মী

প্ররতষ্ঠান, রনর্মান রশলল্প, পররবহন রশলল্প ও অনযানয।

 অরধকাংশই অপ্রারতষ্ঠারনক খালতর সালর্ও জর়িত গযখালন-

• কর্মঘন্টা, র্জুরর, রনরাপত্তা, ইতযারদ র্ানদলের গনই রনরদমে গকান কাঠালর্া।
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গপশা (১০ বের ও তার অরধক)

২০১৪ ১৯৯৭

গপশাে রনলোরজত ও আলের প্রধান উৎস

গপশাে রনলোরজত আলের প্রধান উৎস

৬. বরিবাসীর কর্মসংস্থালনর পরররস্থরত



৭ ভাসর্ান জনল াষ্ঠীর কর্মসংস্থালনর পরররস্থরত

২৯.৪৫

১৪.১৯
১০.১৮ ৯.৩৩

৬.৪৫ ৫.৯৪ ৫.৫৩ ৪.১৫ ৩.৬৮ ৩.৫৯ ৩.৫২
১.৫৮ ১.২ ০.৭৮ ০.৪১

৩.৯৩

১৬.০২

৭.০৯ ৪.৪৫
৪.১৩

২.৮

৪.২৭

১৭.৪

৫.৫

০.৬৪

০.২
০.৯৬ ৩.৯৬

০.

৫.

১০.

১৫.

২০.

২৫.

৩০.

৩৫.

বরি শুর্ারর ২০১৪ বরি শুর্ারর ১৯৯৭ 
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• আলের প্রধান উৎস রহলসলব প্রচরলত গপশার চাইলত “অনযানয” ধরলণর গপশালতই প্রাে ৩০% ভাসর্ান র্ানুে জর়িত, এবং এই

ধরলণর গপশাে রনলোরজত র্াকা র্ানুলের সংখযা রদলন রদলন বা়িলে। ১৯৯৭ সালর্ এই গপশাে রনলোরজত রেললা র্াত্র ৪% প্রাে।

• হতাশাবযঞ্জক হললও সরতয গয এই গ াষ্ঠীর র্লধয গবকার/ প্ররতবন্ধীর সংখযাও রদলন রদলন বা়িলে।

• তলব ততরী গপাশাক রশলল্প কর্মী রহলসলব গযা দান রকেুটা বৃরি গপলেলে।

• রব ত দশকগুললালত রনর্মাণ শ্ররর্ক রহলসলব গয আরধকয এই গ াষ্ঠীর র্লধয গদখা গযলতা তা এখন প্রাে ৮০ ভা কলর্ গ লে।

• অনযানয ধরলণর গপশার পাশাপারশ এই গ াষ্ঠীর র্ানুলেরা কুরল/ রদনর্জুর গপশালক আলের অনযতর্ প্রধান উৎস রহলসলব গবলে

রনলেলে।

• রব ত দশলকর তুলনাে গপশা ত পররবতমন উলেখলযা য ভালব লক্ষণীে।



৮. বরিজীবলন চযাললঞ্জ
 বরিজীবলনর রবরভন্ন সার্ারজক চযাললঞ্জ রলেলে। ক়িাইল বরির ওপলর এ সংক্রান্ত একরট  লবেণা করা হে। (Poverty and

Violence in Korail Slum in Dhaka, Bangladesh, UK and Denmark 2016. )

 রনরাপত্তা সুরবধা-

• ৩১% বারসন্দারা ক়িাইলল রনলজলদরলক অরনরাপদ র্লন কলর, ৮৯% অলনকটাই অরনরাপদ ও ৬% খুবই অরনরাপদ র্লন কলর র্ালকন।

• ৯৯% র্ানুলের পারন,  যাস ও রবদুযলতর সুরবধা আলে, ৮৮% এর স্বাস্থয সুরবধার সুলযা রলেলে এবং ৮৪% র্ানুলের রশক্ষার সুলযা 
রলেলে।

 সংঘাত/ র্ারার্ারর/ সরহংসতা

• ৮৯% র্ানুেই র্লন কলর গয ঘলরাো সরহংসতাই সংঘালতর রূ্ল কারণ।

• চুরর, ডাকারত, জারলোরত, চািঁদাবারজ, র্াদকদ্রলবযর আদান-প্রদান, র্ানব পাচার, গযৌন হেরারন, এবং ধেমণলকই রূ্ল কারণ রহলসলব গদখা
হে।

 পুরলশ ও রনরাপত্তা বারহনীর সালর্ সম্পকম-

• র্াত্র ২% র্ানুে র্লন কলর সাধারণ র্ানুলের সালর্ পুরললশর ভাললা সম্পকম আলে।

• অনযরদলক ১০% র্লন কলর গয এ সম্পকম শুধু জরর্ আর বার়ির র্ারললকর সালর্।

• গযখালন ৪৭% র্লন কলর স্থানীে প্রভাবশালী গলাকলদর সালর্ আর ৬৩% র্লন কলর রাজনীরতরবদলদর সালর্ই পুরললশর ভাললা সম্পকম
রবরাজর্ান।
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 চািঁদাবারজ ও র্াদক সর্সযা

• পরত্রকার প্ররতলবদন অনুযােী, সরকারর জরর্লত বসবাসকারী এসব বরিবাসীলদর র্াস গশলে গয টাকা ভা়িা রহলসলব

রদলত হে তা চলল যাে রাজননরতক গনতালদর পলকলট।

• র্াদক রনেন্ত্রণ অরধদপ্তভাবলরর তর্য অনুসালর, বনানীর ক়িাইল বরি ও অনযরদলক রর্রপুলরর চলরন্তকার রেলপাল়ির বরি

রাজধানীর অনযতর্ আললারচত ‘র্াদলকর আখ়িা’। এখালন র্াদক বযবসােীরা রনেরর্ত র্াদক রবরক্র কলর র্ালকন।

(উৎস - ২২ গর্, ২৮ জুন, ২০১৮ এবং ১৬ গসলেম্বর ২০১৯, প্রর্র্ আললা)
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৮. বরিজীবলন চযাললঞ্জ



৯. ঢাকা গজলা: রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং
যুবসর্ালজর সালর্ জর়িত সরকারর, গবসরকারর প্ররতষ্ঠান

• গজলা প্রশাসন/ ন রপাললর কাযমালে

• উপলজলা রনবমাহী কর্মকতমার কাযমালে

• রহসাবরক্ষলকর কাযমালে

• রচফ জুরডরশোল র্যারজলেলটর কাযমালে/ 

আদালত

• সর্াজ গসবা

• গজলা পুরললশর কাযমালে

• ঢাকা পরললটকরনক ইনরস্টরটউট

• গজলা রশক্ষা অরফস

• উপলজলা র্াধযরর্ক রশক্ষা অরফস

যুবকলদর রবরভন্ন ধরলণর গসবা প্রদান গযর্ন- রশক্ষা, দক্ষতার উন্নেন এবং বযবসালের জনয উলদযািা রবকালশর গক্ষলত্র রনম্নরলরখত

রবরভন্ন সরকারী ও গবসরকারী প্ররতষ্ঠানগুরল প্রতযক্ষ ও পলরাক্ষভালব জর়িত।

• গজলা প্রার্রর্ক রশক্ষা অরফস

• উপলজলা ররলসাসম গসন্টার

• গজলা অনানুষ্ঠারনক রশক্ষা বুযলরা অরফস

• আইরসরট রবভা , গজলা অরফস

• রশক্ষা সংক্রান্ত আইরসরট প্ররশক্ষণ ও 
সংস্থান গকন্দ্র (ইউআইরটআররসই)

• গজলা যুব উন্নেন অরফস

• উপ-পররচাললকর কাযমালে, স্থানীে 
সরকার

• কলকারখানা ও প্ররতষ্ঠান পররদশমন 
অরধদপ্তভাবর-শ্রর্ ও কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালে

• দুনমীরত দর্ন করর্শন

• র্াধযরর্ক ও উচ্চ-র্াধযরর্ক রশক্ষা গবাডম

• স্থানীে সরকার রবভা 

• স়িক ও জনপর্ অরধদপ্তভাবর

• বাংলালদশ পারন উন্নেন গবাডম

• কাস্টর্স এক্সাইজ এবং ভযাট অরফস

• কর করর্শনালরর অরফস

• জাতীে গজলা সঞ্চে অরফস

• আর্দারন-রফতারন রনেন্ত্রণ কতৃমপক্ষ

• বাংলালদশ বযাংক

• বারণরজযক বযাংক

সরকারর প্ররতষ্ঠান
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• এনরজও

• প্ল্যান

• ব্র্যাক

• সুররভ

• ব্লাে

• দুোঃস্থ স্বাস্থয গকন্দ্র

৯. ঢাকা গজলা: রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং
যুবসর্ালজর সালর্ জর়িত সরকারর, গবসরকারর প্ররতষ্ঠান

যুবকলদর রবরভন্ন ধরলণর গসবা প্রদান গযর্ন- রশক্ষা, দক্ষতার উন্নেন এবং বযবসালের জনয উলদযািা রবকালশর গক্ষলত্র রবরভন্ন

সরকারী ও গবসরকারী প্ররতষ্ঠানগুরল প্রতযক্ষ ও পলরাক্ষভালব জর়িত।

26(CPD: 2019)



৯. ঢাকা গজলা: রশক্ষা, প্ররশক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং
যুবসর্ালজর সালর্ জর়িত সরকারর, গবসরকারর প্ররতষ্ঠান
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বরিবাসী যুবসম্প্রদালের জনয ব্লালের সংরেে প্রকল্প

 ইউলসপ বাংলালদলশর সালর্ গযৌর্ প্রযালস ন র দররদ্র জনল াষ্ঠীর কারর রর দক্ষতা উন্নেলনর র্াধযলর্ অর্মননরতক ক্ষর্তােন।

 এই প্ররশক্ষলণর আওতাে বতমর্ালন ইউলসপ বাংলালদলশ ৩৪ জন করর্উরনরটর নারী ও যুবক রবরভন্ন কযাটা ররলত প্ররশক্ষণ গ্রহণ করলে।

 রফলর্ল এর্পাওোর রু্ভলর্ন্ট (গফর্) এর সালর্ গযৌর্ প্রোলস ন র দররদ্র এলাকার রকলশারীলদর আত্নরক্ষার প্ররশক্ষণ।

 এই প্ররশক্ষলণর আওতাে প্ররশরক্ষত হলে ২ জন রকলশারী বতমর্ালন প্ররশক্ষলকর দারেে পালন কলর কর্মসংস্থালনর সুলযা অজমন কলরলে।

 ব্লালের সদয সর্াপ্তভাব সরখ প্রকলল্পর আওতাে ৫ জন করর্উরনরটর নারীলদর রবতালক প্ররশক্ষলনর জনয ভরতম করালনা হলেরেললা।

 ঢাকা শহলরর বরি এলাকাে বািবারেত ও চলর্ান অনযানয প্রকল্পসরূ্হ-

 ঢাকার ১৫ রট বরি এলাকাে বািবারেত স্বাস্থয, অরধকার ও ইোপুরণ রবেেক প্রকল্প

 ঢাকার ৯ রট বরি এলাকাে বািবােনাধীন আশ্রে প্রকলল্পর র্াধযলর্ বরিবাসীলদর আইন ও স্বাস্থয গসবা, আত্ন-কর্মসংস্থালনর জনয রবরভন্ন

কারর রর প্ররশক্ষণ প্রদান, নারীর আত্নরক্ষা প্ররশক্ষণ রবেেক প্রকল্প।

 পাররবাররক আইন

 গ াপীবা রল যাল এইড রিরনক এবং ঢাকা ও জাহাঙ্গীরন র রবস্বরবদযাললের আইন রবভাল রল যাল এইড রিরনক সরূ্লহর র্াধযলর্

বরিবাসীলদর র্লধয পাররবাররক ও অনযানয আইন রবেলে সলচতনতা সভা- রশক্ষার্মীলদর এসব রবেলে অরধক জ্ঞান অজমলন সহােতা প্রদান।



১০. কর্মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ
 কর্মশালার উলেশয

• ঢাকাে কর্মশালা আলোজলনর উলেশয হললা রবরভন্ন যুব গ াষ্ঠী, পররলেবা সরবরাহকারী (গযর্ন- রশক্ষা এবং দক্ষতা রভরত্তক প্ররতষ্ঠান)
এবং রবরভন্ন সরকারর প্ররতষ্ঠালনর রনলো কারীলদর কাযমকাররতার (সরকারী, গবসরকারী এবং রসএসও) সালর্ সম্পরকমত রবরভন্ন রবেে
সম্পলকম তর্য সংগ্রহ করা।

 কর্মশালার কাঠালর্া

• কর্মশালাে অংশগ্রহনকারীলদর ৩ রট রবেলে প্রলশ্নাত্তর ও আললাচনার জনয আহ্বান জানালনা হলব:

ক) রনরাপদ বাসস্থান;

খ) রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ;

 ) বযবসােী ও উলদযািা;

ঘ) গবতন/ র্জুরররভরত্তক কাজ।

 রনরাপদ বাসস্থান রনলে আললাচনার উলেশযসরূ্হোঃ

• “রনরাপদ বাসস্থান” এর রনিেতা

• বাসস্থান গর্লক উলেলদর েুিঁরক

• রবরভন্ন পররলেবার পরররস্থরত-  যাস, রবদুযৎ, পারন

• বাসস্থান জরনত বযে

• সরকারর/ গবসরকারর রশক্ষাপ্ররতষ্ঠান এর প্রাপযতা

• গবআইরন কাযমকলালপর রনেন্ত্রণ 28(CPD: 2019)



 ‘রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ’ রবেলে আললাচনার উলেশযসরূ্হোঃ 

• তরুণলদর তালদর বতমর্ান এবং ভরবেযলতর কর্মসংস্থান সম্পলকম আকাঙ্ক্ষা গবাোর জনয;

• যুবক, রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও কর্মসংস্থান রনলে কর্মরত রবরভন্ন সরকারী প্ররতষ্ঠালনর (গবসরকারী প্ররতষ্ঠান)

‘দক্ষতা’, ‘স্বেতা’ এবং ‘জবাবরদরহতা’ রূ্লযােন করা;

• স্থানীে পযমালে কর্মসংস্থালনর গক্ষলত্র যুবকলদর দক্ষতার বযবধালনর রূ্লযােন করা;

• রশক্ষা, দক্ষতা এবং চাকররর সুলযাল র গক্ষলত্র র্রহলা, প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চত গ াষ্ঠী, এবং যারা রশক্ষা,

কর্মসংর্ান এবং প্ররশক্ষলন গনই এর্ন তরুণলদর পিাদপদতার রূ্লযােন করা;

• রনবমাচনী ইশলতহালর গঘারেত রবরভন্ন উলদযা , পঞ্চবারেমকী পররকল্পনা এবং রশক্ষা ও দক্ষতা রবকাশ সম্পরকমত

জাতীে বালজলট  ৃহীত পদলক্ষপ সম্পলকম রবরভন্ন গস্টকলহাল্ডারলদর দৃরেভরঙ্গ পযমাললাচনা করা;

• যুবকলদর রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও দক্ষতার গক্ষলত্র উন্নততর সুরবধা রনরিত করার ললক্ষয রবদযর্ান সরকারর ও

গবস্বরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠান রকভালব আলরা কাযমকর, স্বে এবং জবাবরদরহরু্খী হলত পালর, গস সম্পলকম

সুপাররশর্ালা ততরী করা।

১০. কর্মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ
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 ‘বযবসাে এবং উলদযা ’ রবেলে আললাচনার উলেশযসরূ্হোঃ 

• তরুণলদর তালদর বতমর্ান এবং ভরবেযলতর কর্মসংস্থান সম্পলকম আকাঙ্খা গবাো;

• যুবকলদর বযবসালের/ উলদযাল র সালর্ সম্পরকমত রবরভন্ন সরকারর / গবসরকারর অরফলসর পররলেবার

‘দক্ষতা’ ‘স্বেতা’ এবং ‘জবাবরদরহতা’ রূ্লযােন করা; 

• রবরভন্ন বযবসাে/ উলদযাল  যুবনারী সহ প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চত যুবল াষ্ঠীর পিাদপদতার রূ্লযােন বা 

অনুসন্ধান করা;  

• রনবমাচনী ইশলতহালর বযবসাে/ উলদযা  রবেলে গঘারেত রবরভন্ন উলদযা , পঞ্চবারেমকী পররকল্পনা এবং 

জাতীে বালজলট  ৃহীত পদলক্ষপ সম্পলকম রবরভন্ন গেকলহাল্ডারলদর/ অংশীদারী বযরি/ প্ররতষ্ঠালনর 

দৃরেভরঙ্গ পযমাললাচনা করা;

• যুব উলদযািা, বযবসােী ও স্বরনভমরলদর গক্ষলত্র উন্নততর সুরবধা রনরিত করার ললক্ষয সরকারী অরফলসর

রবদযর্ান পররলেবাগুললা কীভালব আরও  কাযমকর, স্বে’ ও জবাবরদরহ করা যাে, গস সম্পলকম 

সুপাররশর্ালা ততরী করা।

১০. কর্মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ
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 ‘র্জুরর কর্মসংস্থান’ রবেলে আললাচনার উলেশযসরূ্হোঃ 

• তরুণলদর তালদর বতমর্ান এবং ভরবেযলতর কর্মসংস্থান সম্পলকম আকাঙ্খা গবাো;

• যুবসর্ালজর কর্মসংস্থান কলর র্ালক এর্ন রবরভন্ন সরকারর দফতলরর ‘দক্ষতা’ ‘স্বেতা’ এবং ‘জবাবরদরহতা’ রূ্লযােন করা;

• যুবসর্ালজর কর্মসংস্থান কলর র্ালক এর্ন রবরভন্ন গবসরকারর দফতলরর ‘দক্ষতা’ ‘স্বেতা’ এবং ‘জবাবরদরহতা’ রূ্লযােন 

করা;

• যুবসর্ালজর দক্ষতার গক্ষলত্র দক্ষতার গয ঘাটরত/ বযবধান রলেলে তা রূ্লযােন করা এবং গকান গপশাে রক ধরলণর 

দক্ষতার প্রলোজন  হে তা খুিঁলজ গবর করা; 

• উপযুি কালজর গক্ষলত্র নারী সহ প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চত যুবসর্ালজর পিাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করা;

• রবরভন্ন বযবসাে/ উলদযাল  যুবনারী সহ প্রারন্তক ও সুরবধাবরঞ্চত যুবল াষ্ঠীর পিাদপদতার রূ্লযােন বা অনুসন্ধান করা;

• রশক্ষা, কর্ম ও প্ররশক্ষলণ গনই যারা তালদর চাকররর প্ররত অনাগ্রলহর কারণ অনুসন্ধান করা;

• রনবমাচনী ইশলতহালর বযবসাে/ উলদযা  রবেলে গঘারেত রবরভন্ন উলদযা , পঞ্চবারেমকী পররকল্পনা এবং জাতীে বালজলট  ৃহীত 

পদলক্ষপ সম্পলকম রবরভন্ন গেকলহাল্ডারলদর/ অংশীদারী বযরি/ প্ররতষ্ঠালনর দৃরেভরঙ্গ পযমাললাচনা করা;

• যুব উলদযািা, বযবসােী ও স্বরনভমরলদর গক্ষলত্র উন্নততর সুরবধা রনরিত করার ললক্ষয সরকারী অরফলসর রবদযর্ান 

পররলেবাগুললা কীভালব আরও  কাযমকর, স্বে’ ও জবাবরদরহ করা যাে, গস সম্পলকম সুপাররশর্ালা ততরী করা।

১০. কর্মশালা-আললাচনার উলেশয, কাঠালর্া এবং ধরণ

31(CPD: 2019)



ধনযবাদ
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