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১. সূচনা ও গন্ডেষণাি উন্ডেিযঃ “২০৩০ সান্ডিি মন্ডযয ৩ ককাসি নতুন কমমসংস্থান সৃসি”  

োংিান্ডেন্ডিি সেগত েিন্ডকি যািাোসহকতায় আগামী েিন্ডকি অর্মননসতক উন্নয়ন্ডন েনসমসতক িভযাংন্ডিি (Demographic 
Dividend) ভূসমকাি কেন্ডত্র শ্রমেীসে েনন্ডগাষ্ঠী সেন্ডিষত যুে সমাে অনযতম সনয়ামক সহন্ডসন্ডে কাে কিন্ডে। প্রচসিত অন্ডর্ম 
১৫ হন্ডত ২৪ েছি েয়সীন্ডেি যুেসমাে সহন্ডসন্ডে গণয কিা হয়— কেন্ডি যান্ডেি কমাি সংখযা ১ ককাসি ১০ িে। এ েয়সসীমা 
১৫-২৯ েছি হন্ডি এ েনন্ডগাষ্ঠীি সংখযা কেন্ডড় োাঁড়ায় ২ ককাসিি মন্ডতা— যা কমাি শ্রমন্ডগাষ্ঠীি প্রায় ৩০ িতাংি। সকন্তু যুে 
েনন্ডগাষ্ঠীি এক েৃহোংি সেসভন্নমুখী চযান্ডিন্ডঞ্জি সমু্মখীন। প্রায় ১২.২ িতাংি যুেক/ যুেতী কেকাি যাি মন্ডযয ৭৪ িে 
ককান সিো, প্রসিেণ ো কমমসংস্থান্ডন যুক্ত কনই; এ যুে েনন্ডগাষ্ঠীি একসি েড় অংি “প্রাসিক” সমােভূক্ত, যািা িহুন্ডি 
সিসেত যুেন্ডগাষ্ঠীি োইন্ডি সেসভন্ন সুন্ডযাগ সুসেযা হন্ডত েসিত। ফন্ডি আিেমাসতক যুে উন্নয়ন সূচক ২০১৬ এ োংিান্ডেি 
এি অেস্থান সেন্ডেি ১৮৩ সি কেন্ডিি মন্ডযয ১৪৬তম। এ েূেমি অেস্থান্ডনি অনযতম কািণ– যুেকন্ডেি েনয িযমাপ্ত কমমসংস্থান 
ও সুন্ডযাগ সৃসি কিন্ডত না িািা (অেস্থান ১৭৭তম) এেং যুেকন্ডেি মানসম্মত সিো সনসিত কিন্ডত না িািা (অেস্থান 
১৪০তম)।  

সাম্প্রসতককান্ডি, সিকাি যুে উন্নয়নন্ডক োতীয় উন্নয়ন্ডনি অনযতম এন্ডেো সহন্ডসন্ডে ক াষণা কন্ডিন্ডছ। এ িন্ডেয োতীয় 
যুেনীসত ২০১৭, সপ্তম িিোসষমক িসিকল্পনা ২০১৬-২০২০, এেং েতমমান সিকান্ডিি ২০১৮ সান্ডিি সনেমাচনী ইিন্ডতহান্ডি 
যুে কমমসংস্থান সেষন্ডয় সুস্পিভান্ডে েিা হন্ডয়ন্ডছ। সিকান্ডিি ক াসষত িেয হন্ডিা- ২০৩০ সান্ডিি মন্ডযয কেন্ডি নতুন ৩ ককাসি 
কমমসংস্থান সৃসি, যাি সসংহভাগই হন্ডে যুেসমান্ডেি েনয। আিেমাসতক শ্রমসংস্থা’ি ২০২৪ এেং ২০৩০ এি কমমসংস্থান 
প্রন্ডেিণ কর্ন্ডক োনা যায়, েতমমান কমমসংস্থান প্রেৃসদ্ধ হান্ডি (২.৪%) এ সময়কান্ডি কেন্ডি ১ ককাসি ৪৯ িে কমমসংস্থান সৃসি 
সম্ভে হন্ডে। অর্মাৎ ২০৩০ সান্ডিি মন্ডযয সিকান্ডিি ক াসষত িেযমাত্রাি মাত্র অন্ডযমক কমমসংস্থান সৃসি কিা সম্ভে হন্ডে। এি 
অর্ম োাঁড়ায় প্রচসিত িন্থায় সিকান্ডিি ক াসষত কমমসংস্থান্ডনি িেযমাত্রা— সেন্ডিষতঃ যুে েনন্ডগাষ্ঠীি েনয প্রতযাসিত 
কমমসংস্থান সনসিত কিা সম্ভে নয়। এন্ডেন্ডত্র গুরুত্বিূণম সেন্ডেচয সেষয় হন্ডিা- এই নতুন কমমসংস্থান্ডন প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীি 
সুন্ডযাগ কতিা সনসিত হন্ডে? এ কমমসংস্থান্ডন সিকাসি সেসভন্ন িসিন্ডষো সেন্ডিষত সিো, প্রসিেণ ও কমমসংস্থান সম্পসকমত 
িসিন্ডষোি মাযযন্ডম প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠী সনন্ডেন্ডেি কতিুকু সেম ও েে সেন্ডিষতঃ মূিযািাি সিসেত যুে েনন্ডগাষ্ঠীি 
সমতুিয কন্ডি তুিন্ডত িািন্ডে তা োনা সেন্ডিষ েরুিী।  

সিকান্ডিি ক াসষত এ কমমসংস্থান্ডনি িেয কিকসই উন্নয়ন অভীি (SDG) োস্তোয়নন্ডক েহুিাংন্ডি ত্বিাসিত কিন্ডত িান্ডি। 
সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকি োস্তোয়ন এ িেয অেমন্ডনি সহায়ক। সিকাসি এ িসিন্ডষো সসিকভান্ডে প্রোন কিা সিকান্ডিি 
কিকসই উন্নয়ন অভীি (SDG) এি ১৬তম িন্ডেযি অনযতম গুরুত্বিূণম সূচক (১৬.৬.১ এেং ১৬.৬.২)। েতমমান্ডন এ িেয 
অেমন্ডনি উন্ডেন্ডিয সিকাসি ও কেসিকাসি সেসভন্নমুখী উন্ডেযাগ গ্রহণ চিন্ডছ।  

এ কপ্রোিন্ডি েতমমান গন্ডেষণায় প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীি েনয সিকাসি প্রসতষ্ঠান যািা সিো, প্রসিেণ ও কমমসংস্থান এি সান্ডর্ 
েসড়ত তান্ডেি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা সেন্ডেষণ কন্ডি প্রন্ডয়ােনীয় মান্ডনান্নয়ন্ডনি িিামিম কেয়া হন্ডয়ন্ডছ। সসসিসি-এসিয়া 
ফাউন্ডেিন কযৌর্ভান্ডে এ গন্ডেষণা কাযমক্রম িসিচািনা কন্ডিন্ডছ। এন্ডেন্ডত্র এসসিসে োস্তোয়ন্ডন নাগসিক প্লািফমম, োংিান্ডেি 
সহন্ডযাগী সহন্ডসন্ডে কাে কন্ডিন্ডছ। 

২. গন্ডেষণা িদ্ধসত  

েতমমান গন্ডেষণায় মূিতঃ প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীন্ডক সেন্ডেচনায় কনয়া হন্ডয়ন্ডছ- যািা োতীয় যুেনীসতন্ডত েসণমত ১৬ সি সেসভন্ন 
যুে েনন্ডগাষ্ঠীি অিভূমক্ত। প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠী সেন্ডেচনাি কেন্ডত্র ভট্টাচাযম, খান ও খান (২০১৭) এ ১২ সি সূচক সেন্ডেসচত 
হন্ডয়ন্ডছ। এসে সূচকগুন্ডিা হন্ডিা— আয়, কেোি, কভৌন্ডগাসিক অেস্থান, েীেনচক্র, নাগসিক িসিচয়, িািীসিক অেমতা, 
সিো ও েেতা, স্বাস্থয, কমম, যমম ও সম্প্রোয়, লিসিক িসিচয় এেং েুন্ডযমাগ। েতমমান গন্ডেষনায় এি মন্ডযয চািসি সূচকন্ডক 
সেন্ডেচনায় সনন্ডয় সংসেি প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি ওিি সমীো িসিচাসিত হন্ডয়ন্ডছ। এ চািসি েনন্ডগাষ্ঠী হন্ডিা- 
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ক) যমম ও সম্প্রোয়গত প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীঃ িাকুিগাাঁওন্ডয়ি সমতি আসেোসী; 
খ)  েূন্ডযমাগ আক্রাি প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীঃ িহুন্ডি েসস্তোসী; 
গ)  সিো ও েেতাি কািন্ডণ প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীঃ মাদ্রাসা সিোর্মী; এেং 
 )  কভৌন্ডগাসিক কািন্ডণ প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীঃ সসন্ডিন্ডি অেস্থানিত িহুন্ডি যুে েনন্ডগাষ্ঠী। 
 

েতমমান গন্ডেষণায় সিকাসি িসিন্ডষোি সেন্ডেষন্ডণ— ১) েেতা (Efficiency), ২) স্বচ্ছতা (Transparency) ও ৩) 
েোেসেসহতান্ডক (Accountability) কোঝান্ডনা হন্ডয়ন্ডছ।  

ক).  েেতা হন্ডিা সনসেমি সম্পে েযেহাি কন্ডি সিকাসি িসিন্ডষোি সন্ডেমাত্তম ফিাফি সনসিত কিা; 

খ).  স্বচ্ছতা হন্ডিা েনঅসযকাি সেন্ডেচনায় সনন্ডয় সংসেি কতৃমিন্ডেি েনসাযািন্ডণি কান্ডছ তাি কমমকাে 
সম্পন্ডকম িূণমাি তর্য/ উিাত্ত সিেিাহ কিা; 

গ).  েোেসেসহতা হন্ডিা সংসেি কতৃমিন্ডেি আইনগতভান্ডে িািনীয়/ কিণীয় সেষয় সম্পন্ডকম সুসনসেমি উত্তি 
সেন্ডত োযয র্াকা। 

সনযমাসিত চাি যুে েনন্ডগাষ্ঠীি সন্ডি চািসি আিাো কমমিািাি আন্ডয়ােন কিা হন্ডয়সছন্ডিা। এসে কমমিািায় সেমন্ডমাি ৩৩৩ 
েন অংিগ্রহণ কন্ডিন্ডছন, যাি সসংহভাগই প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি। এ কমমিািাগুন্ডিাি উন্ডেিয সছন্ডিা- 

 ক)  তান্ডেি লেনসিন েীেন-েীসেকাি চযান্ডিঞ্জ ও সিকাসি িসিন্ডষোি ভূসমকা সম্পন্ডকম োনা; 
 খ)  সিো ও প্রসিেণ সংক্রাি চযান্ডিঞ্জ ও সিকাসি িসিন্ডষোি প্রাসপ্ত সম্পন্ডকম োনা; এেং 

গ)  কমমসংস্থান্ডনি সুন্ডযাগ এেং সিকাসি িসিন্ডষোি সুন্ডযাগ সম্পন্ডকম োনা। 
 

এসে কমমিািায় অংিগ্রহণকািীিা সেসভন্ন সেষন্ডয়ি ওিি মতামত েসিন্ডিও অংি কনয়। প্রসতসি কমমিািায় সংসেি এিাকাি 
সিো, প্রসিেণ এেং প্রিাসসনক কমমকতমােৃি অংি কনন এেং সেসভন্ন সেষন্ডয়ি ওিি উত্থাসিত প্রশ্ন/ সেষন্ডয় মতামত কেন। 
েতমমান সিন্ডিািমসি এসে কমমিািাি মতামত ও েসিন্ডিি ওিি সভসত্ত কন্ডি প্রস্তুত কিা হন্ডয়ন্ডছ।  

েতমমান প্রসতন্ডেেন্ডন প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীি কমমসংস্থান্ডনি চযান্ডিঞ্জন্ডক মূিত তান্ডেি েীেন চন্ডক্রি কিৌনিুসনক চযান্ডিন্ডঞ্জি ফিাফি 
সহন্ডসন্ডে সেন্ডেচনা কিা হন্ডয়ন্ডছ। এেনয এ প্রসতন্ডেেন্ডন মূিত চািসি চযান্ডিঞ্জ উত্থাসিত হন্ডয়ন্ডছ এেং এন্ডেন্ডত্র সিকাসি 
িসিন্ডষোি ভূসমকা আন্ডিাসচত হন্ডয়ন্ডছ। এগুন্ডিা হন্ডিা– 

 ক)  েীেন ও েীসেকাি চযান্ডিঞ্জ; 
 খ)  সিোি চযান্ডিঞ্জ; 
 গ) প্রসিেন্ডণি চযান্ডিঞ্জ; এেং 
  ) কমমসংস্থান্ডনি চযান্ডিঞ্জ। 

৩. প্রাসিক যুেসমান্ডেি চযান্ডিঞ্জ, সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা এেং কিণীয় 

৩.১ েীেন ও েীসেকাি চযান্ডিঞ্জ ও সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা   

প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি সেসভন্নমুখী েীেন/ েীসেকাি চযান্ডিন্ডঞ্জি মন্ডযয অনযতম গুরুত্বিূণম হন্ডিা স্থায়ী োসস্থান্ডনি সনিয়তা 
না র্াকা। গন্ডেষণায় কেখা কগন্ডছ, িতভাগ েসস্তোসী যুে েনন্ডগাষ্ঠী, প্রায় িতভাগ আসেোসী যুে েনন্ডগাষ্ঠী এেং প্রায় ৮ 
িতাংি মাদ্রাসা সিোর্মীি িসিোন্ডিি েসতসভিা কনই। োসস্থান্ডনি কেন্ডত্র তািা সিকাসি ো কেসিকাসি উনু্মক্ত স্থানন্ডক কেন্ডছ 
কনয়। সিকান্ডিি সেসভন্নমুখী তৎিিতায় সেসভন্ন িসিন্ডষো কযমন সেেুযৎ, গযাস, িাসন ইতযাসেি প্রািযতাি কেন্ডত্র িেণীয় 
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উন্নসত হন্ডয়ন্ডছ। িহুন্ডি েসস্তোসী যুেন্ডগাষ্ঠী প্রায় িতভাগ সেেুযৎ ও িাসন সুসেযা িান্ডচ্ছ; ৮৮ িতাংি সনিািে িায়খানা েযেহাি 
কিন্ডছ। সনিািে িাসনি েনয কেসিকাসি উন্ডেযাগ অেযাহত িন্ডয়ন্ডছ। তন্ডে োসস্থানেসনত সংকি প্রকিতি হন্ডচ্ছ। এসে 
সংকন্ডিি কেন্ডত্র সিকাসি উন্ডেযাগ খুে একিা সহন্ডযাসগতামূিক নয়। েিং প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীন্ডক সনয়সমত উন্ডচ্ছন্ডেি হুমসকি 
মুন্ডখ র্াকন্ডত হয়। েসস্তোসী ৭ িতাংি যুেক ও তাি িসিোি োসস্থান কর্ন্ডক উন্ডচ্ছন্ডেি সিকাি হন্ডয়ন্ডছ েন্ডি মতামত 
সেন্ডয়ন্ডছ। এি ফন্ডি এসে যুেকন্ডেি লিিেেীেন অসনিয়তাি মন্ডযয কান্ডি। েীেন্ডনি ভসেষযত িেয সীসমত হন্ডয় যায় এেং 
এিা েুদ্র সকছু িেয সনন্ডয় েীেন-েীসেকাি চাসহো িূিন্ডণ ব্রতী হয়। অনযসেন্ডক তান্ডেি োসস্থান্ডনি সনিয়তা কিাি েযািান্ডি 
সিকাসি কমৌসখক ভাষয র্াকন্ডিও ককান সেোসন্ডযাগয তর্য তান্ডেি কেওয়া হয়না। এসে কেন্ডত্র সিকাসি িসিন্ডষোয় সংসেি 
কতৃমিন্ডেি স্বচ্ছতা ও েোেসেসহতাি  ািসত িেণীয়। সিকান্ডিি সামাসেক সনিািত্তা কমমসূচীি সেসভন্নমুখী উন্ডেযাগ িন্ডয়ন্ডছ 
প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি েীেনমান উন্নয়ন্ডনি েনয— েীসেকা সনেমান্ডহ তা ভূসমকা িাখন্ডিও োসস্থান সমসযাি কেন্ডত্র তা িযমাপ্ত 
নয়। 

কিণীয়ঃ প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি েনয সিকান্ডিি অনযানয সামাসেক উন্ডেযান্ডগি িািািাসি োসস্থান সংক্রাি সেন্ডিষ উন্ডেযাগ গ্রহণ 
েরুিী। এন্ডেন্ডত্র োসস্থান্ডনি সেষয়সি উনু্মক্ত ো অসনষ্পন্ন না কিন্ডখ প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি সামন্ডর্মযি সেন্ডেচনায় তান্ডেি 
সুসেযােনক এিাকায় োসস্থান্ডনি েযেস্থা কিা েরুিী। এসে েনন্ডগাষ্ঠীি েীেন েীসেকাি সংকি সনিসন্ডন সিকান্ডিি 
িািািাসি কেসিকাসি উন্নয়ন সংস্থা উন্ডেখন্ডযাগয কাে কিন্ডছ। সিকান্ডিি উসচত হন্ডে আিও কাযমকিভান্ডে প্রাসিক যুে 
েনন্ডগাষ্ঠীি েীেন মান উন্নয়ন্ডনি েনয এসে সংস্থান্ডক েযেহাি কিা, সেন্ডিষত োসস্থান ও অনযানয িসিন্ডষোি সমসযা 
সমাযান্ডনি েনয।  

৩.২ সিো সংক্রাি চযান্ডিঞ্জ ও সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা 

সিকান্ডিি সিো সংক্রাি উন্ডেযাগ প্রিংসনীয় হন্ডিও প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠী এি সুন্ডযাগ িুন্ডিািুসি িান্ডচ্ছনা। সমতি আসেোসী 
এেং সসন্ডিন্ডি িহুন্ডি যুে েনন্ডগাষ্ঠীি প্রায় ৫০ িতাংি মন্ডন কন্ডি– তান্ডেি স্থানীয় সিো প্রসতষ্ঠান োতীয় িযমান্ডয়ি মান 
সম্পন্ন প্রসতষ্ঠান্ডনি কচন্ডয় গন্ডড় অন্ডযমক ো তাি কচন্ডয় সনম্নমান্ডনি। িযমাপ্ত সিেন্ডকি অভাে, েে সিেন্ডকি  ািসত, মাতৃভাষায় 
িািোন্ডনি সুন্ডযাগ না র্াকা (আসেোসীন্ডেি েনয), এেং িযমাপ্ত যমমীয় সিেক না র্াকা ইতযাসে সিো কর্ন্ডক প্রাসিক 
যুেন্ডগাষ্ঠীন্ডক েসিত কিন্ডছ। সিকান্ডিি সেনা কেতন্ডন প্রার্সমক সিো কমমসূচী র্াকাি িিও সিোি অনযানয েযয় কমিান্ডত 
তান্ডেি কেগ কিন্ডত হয়। ২০১৬ সান্ডিি খানাি আয় ও েযয় সনযমািণ েসিি অনুসান্ডি, প্রায় ৮৮ িতাংি যুেক সিোকান্ডি 
ককান েৃসত্ত িায়সন, ৮১ িতাংি ককান কেতন-ছাড়া িড়ন্ডত িান্ডিসন, ৬.৭ িতাংি যুেন্ডগাষ্ঠী সু্কন্ডিি িিীোয় কেতন সেন্ডত 
িান্ডিসন। িািািাসি ৬ িতাংি যুেন্ডগাষ্ঠীি সু্কি কিািাক এেং ৬.৫ িতাংি যুেন্ডগাষ্ঠীি সু্কন্ডি সিসফন্ডনি েনয আিাো েযন্ডয়ি 
সামর্ময সছি না। অেিয ককান ককান প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠী সু্কি েৃসত্ত কিন্ডয় র্ান্ডক (কযমন- সমতি আসেোসী)। তন্ডে এসে 
েৃসত্ত অল্প িসিমান্ডণ স্বল্প িসিসন্ডি কেয়া হয় েন্ডি সকন্ডি এি সুসেযা িায়না। কেখা কগন্ডছ একিা েড় অংন্ডিি প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠী 
প্রার্সমক ো মাযযসমক স্তন্ডিি সিো কিন্ডিায় না— এিা কন্ডিে/ সেেসেেযািয় িযমান্ডয়ি সিো কর্ন্ডক েসিত। এসে সিোর্মী 
আইসসসি সিোি সুন্ডযাগ খুে কম িসিসন্ডিই িায়। তান্ডেি িন্ডে আসর্মক কািন্ডণ সনেস্ব উন্ডেযান্ডগ কন্ডিে িযমান্ডয় িড়াশুনা 
কিা ো আইসসসি সংক্রাি সিো কনয়া সম্ভে হয়না। ফিশ্রসতন্ডত কমমন্ডেন্ডত্র তািা েুেমি সিো ও আইসসসি সিোসেহীনভান্ডে 
প্রন্ডেি কিন্ডছ—যা তান্ডেিন্ডক অেে/ স্বল্প েে কান্ডেি েৃন্ডত্ত আিন্ডক িান্ডখ।  

কিণীয়ঃ সিকান্ডিি উসচত হন্ডে প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি েৃসত্তি িসিমাণ ও িসিসয সেসৃ্তত কিা। সিকাসি েিাে েৃসদ্ধি মাযযন্ডম 
সু্কন্ডি িযমাপ্ত েে সিেন্ডকি েযেস্থা কিা, এেং সিেকন্ডেি প্রসিেন্ডণি েযেস্থা কিা সেন্ডিষভান্ডে প্রন্ডয়ােন। সিকান্ডিি উসচত 
হন্ডে প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি েনয অর্ম েিাে োসড়ন্ডয় তান্ডেি কন্ডিে িযমান্ডয় সিো গ্রহণ এেং আইসসসি সিোি েযেস্থা 
কিা। স্বল্পমূন্ডিয কসম্পউিাি ককনাি/ ইন্টািন্ডনি েযেহাি কিাি সুন্ডযাগ কন্ডি কেয়া যা তান্ডেি আইসসসি সংক্রাি জ্ঞান ও 
েেতাি িসিসয োড়ান্ডে।  
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প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠী কয নূনযতম সিো কিন্ডয় র্ান্ডক কসখান্ডন সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা সনতাি অপ্রতুি। এ যুে 
েনন্ডগাষ্ঠী সিোন্ডেন্ডত্র েুনমীসত ও তান্ডেি প্রসত সিোপ্রসতষ্ঠান্ডন কনসতোচক মন্ডনাভাে এেং োয়েদ্ধতাহীন িসিন্ডষোি মুন্ডখামুসখ 
হয়। িািীসিক প্রসতেেী, লিসিক িসিচন্ডয়ি সিোর্মী (সেন্ডিষভান্ডে LGBT), েসস্তোসী ো মাদ্রাসা সিোর্মীন্ডেি কেন্ডত্র সিকাসি 
িসিন্ডষোি োয়েদ্ধতা েহুিাংন্ডি অনুিসস্থত। অসযকন্তু এসে সিোর্মীিা েুেমি সিো, কাসিকুিাম ও অেে সু্কি েযেস্থািনা 
কতৃমিন্ডেি কািন্ডণ উিযুক্ত সিো কর্ন্ডক েসিত হয়। সু্কিগুন্ডিান্ডত সেন্ডিষতঃ মাদ্রাসায় সাযািণ সিোি সিেন্ডকি অপ্রতুিতা, 
িযমাপ্ত সিো উিকিন্ডণি অভাে, অংক ও ইংন্ডিেী সিেন্ডকি  ািসত, এেং সাসেমকভান্ডে মাদ্রাসা সিোি েযািান্ডি কনসতোচক 
েৃসিভসি সিোর্মীন্ডেি কমমেীেন্ডন প্রন্ডেন্ডিি অনযতম অিিায়।  

কিণীয়ঃ সিো কেন্ডত্র স্বচ্ছতা, েেতা ও োয়েদ্ধতা সনসিন্ডত কাযমকি সেসযেদ্ধ কাযমক্রম িসিচািনা িদ্ধসত (SOP) র্াকা 
সেন্ডিষ েরুিী এেং তা সনয়সমত মসনিসিং কিা েিকাি। এসে িসিচািন িদ্ধসত িহুিািন্ডিি োইন্ডিি সিো প্রসতষ্ঠান্ডন 
িসিচািনা কিা কেসি েরুিী। সু্কন্ডি অংক, ইংন্ডিেী ও অনযানয সাযািণ সেষন্ডয়ি েনয েে সিেন্ডকি েযেস্থা র্াকা েরুিী। 

৩.৩ প্রসিেণ সংক্রাি চযান্ডিঞ্জ ও সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা 

আিাি কর্া কেন্ডি প্রসিেন্ডণি সুন্ডযাগ োড়ন্ডছ। প্রায় ৬০ িতাংি মন্ডন কন্ডি স্থানীয় িযমান্ডয়ি প্রসিেণ প্রসতষ্ঠানগুন্ডিা কেন্ডিি 
োতীয় িযমান্ডয়ি প্রসতষ্ঠানগুন্ডিাি তুিনায় গন্ডড় ৫০ িতাংি ো তাি উিন্ডি মানসম্পন্ন। তন্ডে মান্ডনি সেক কর্ন্ডক তা আিাপ্রে 
নয়— ফন্ডি এসে প্রসিেণ কনোি চাসহো কসভান্ডে োড়ন্ডছ না। প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠী প্রসিেন্ডণি কেন্ডত্র েতমমান োোন্ডিি চাসহো 
সনভমি সেয়ন্ডয় প্রসিেণ সনন্ডত কেসি উৎসাহী। তন্ডে অসযকাংি কেন্ডত্র সিকাসি িসিন্ডষো এসে িসিেসতমত চাসহোি সন্ডি খাি 
খাইন্ডয় িসিেতমন আনন্ডত িািন্ডছ না। ফিশ্রসতন্ডত, এসে প্রসিেণ একেন প্রসিেনার্মীন্ডক অপ্রাসতষ্ঠাসনক খান্ডত কান্ডেি েনয 
সুন্ডযাগ কন্ডি কেয়- যা সেন্ডয় প্রাসতষ্ঠাসনক খান্ডত েে কান্ডেি সুন্ডযাগ সীসমত। স্বল্প আন্ডয়ি েনন্ডগাষ্ঠীি মন্ডযয ৯৬ িতাংি 
সিকাসি প্রসতষ্ঠান, সিকাসি সাহাযযিুি কেসিকাসি প্রসতষ্ঠান ও মাদ্রাসা কর্ন্ডক কভান্ডকিনাি, এেং কাসিগসি প্রসিেণ সনন্ডয় 
র্ান্ডক। এন্ডেি মন্ডযয কেসিকাসি এেং সিকাসি সহন্ডযাসগতায় িসিচাসিত কেসিকাসি প্রসতষ্ঠান্ডনও প্রসিেনার্মী কম নয়। 

কিণীয়ঃ এসে প্রসিেণন্ডক োতীয় েেতা উন্নয়ন কতৃমিন্ডেি মানেন্ডে উন্নীত কন্ডি স্বীকৃত কেয়া প্রন্ডয়ােন। এছাড়া এসে 
প্রসিেণন্ডক যান্ডি যান্ডি আিেমাসতক সেসভন্ন মানেন্ডে উন্নীত কিা েরুিী। কেসিকাসি খান্ডতি েে েনেি চাসহো সনয়সমত 
মূিযায়ন কন্ডি, প্রসিেণ কাসিকুিান্ডম মান্ডনান্নয়ন েরুিী। কযসে নতুন প্রসিেণ ককাসম িসিচািনায় সেেযমান প্রসিেকন্ডেি 
েেতাি  ািসত িন্ডয়ন্ডছ, কসন্ডেন্ডত্র কেসিকাসি িযমায় কর্ন্ডক প্রসিেক কনোি েযেস্থা কিা েরুিী। এসে প্রসিেণ িসিচািনায় 
এনসেও এি সহন্ডযাসগতা কনয়া কযন্ডত িান্ডি। প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীি েনয প্রসিেন্ডণি েযেস্থা েৃসদ্ধ কিন্ডত সিকাসি েিাে োড়ান্ডনা 
েরুিী। 

তন্ডে প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠী প্রায়িই সিকাসি প্রসিেণ সংক্রাি তর্য প্রাসপ্ত কর্ন্ডক েসিত হয়। সিকাসি প্রসিেণ সংক্রাি তর্য 
সেজ্ঞািন্ডনি মাযযন্ডম োনান্ডনাি খুে একিা তাসগে এসে প্রসতষ্ঠান্ডনি মন্ডযয কেখা যায় না। এসে প্রসিেন্ডণি কেন্ডত্র প্রায়িই 
প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি েনয ককািা র্ান্ডক না। ফন্ডি প্রসিেণ েযয়, সনেেন েযয়, যাতায়াত ও অনযানয েযয় সমসিন্ডয় প্রাসিক 
েনন্ডগাষ্ঠীি কান্ডছ এসে প্রসিেণ েযয়েহুি মন্ডন হয়। এসে প্রসিেণ িহিন্ডকসিক হোি কািন্ডণ িহিািন্ডিি োইন্ডি 
অেস্থানিত প্রসিেণ–প্রতযাসি প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি েনয তা কনয়া কিকি হয়। এসে প্রসিেন্ডণি সেজ্ঞািন িহিািন্ডিি 
োইন্ডি প্রায় অনুিসস্থত। কেত্রসেন্ডিন্ডষ কেসিকাসি খাত ও এনসেও িসিচাসিত প্রসিেণ কাযমক্রম িহিািন্ডিি োইন্ডি 
অেস্থািত যুেন্ডগাষ্ঠীি চাসহো কমিান্ডত ভূসমকা িাখন্ডছ।  

কিণীয়ঃ সিকান্ডিি উসচত এসে প্রসিেণ সংক্রাি তর্য সহন্ডে প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি কান্ডছ কিৌঁছান্ডনা, তান্ডেি েনয ককািাি 
েযেস্থা কিা, এেং তান্ডেি প্রসিেণ েযয় সেকল্প উৎস কর্ন্ডক কমিান্ডনাি েযেস্থা কিা। িািািাসি কমাোইি অযাি সভসত্তক এেং 
কমাোইি িযাে সভসত্তক প্রসিেণ কমমসূচী চািু কিা— যান্ডত সনসেমি এিাকাি োইন্ডি অেস্থানিত প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠী এই 
প্রসিেন্ডণি সুন্ডযাগ কিন্ডত িান্ডি। এসে কেন্ডত্র সিকাসি-কেসিকাসি সংস্থা সহন্ডযাসগতাি মাযযন্ডম তর্য কিৌঁছান্ডনা, প্রসিেণার্মী 
সনেমাচন, প্রসিেন্ডণ সহায়তা প্রোন ো প্রসিেণ প্রোন্ডনি মন্ডতা কাযমক্রম গ্রহণ কিন্ডত িান্ডি। সাম্প্রসতককান্ডি সিকাি 
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যুেকন্ডেি কিিান্ডেইস লতিীি উন্ডেযাগ গ্রহণ কন্ডিন্ডছ। এসে কিিান্ডেইন্ডস সািান্ডেন্ডিি যুেকন্ডেি সিো, ও প্রসিেণ, সংক্রাি 
তর্যাসেি িািািাসি যুেকন্ডেি প্রতযাসিত প্রসিেণ সংক্রাি তর্যাসে সসন্নন্ডেসিত কিা েরুিী।  

৩.৪ কমমসংস্থান সংক্রাি চযান্ডিঞ্জ ও সিকাসি িসিন্ডষোি কাযমকাসিতা 

প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠী স্থানীয় িযমান্ডয় সীসমত কান্ডেি সুন্ডযাগ কেখন্ডত িায়। সসন্ডিন্ডিি প্রায় ৭৩ িতাংি যুেক এেং 
িাকুিগাাঁন্ডয়ি সমতি আসেোসীন্ডেি প্রায় ২৬ িতাংি সনে এিাকায় চাসহোমন্ডতা কান্ডেি সুন্ডযাগ গড়িড়তাি সনন্ডচ েন্ডি 
মন্ডন কন্ডি। সসন্ডিন্ডিি িহুন্ডি ৯০-১০০% যুেকিা িােযানী ঢাকায় অেস্থানিত যুেক/ যুেতীিা সিো, প্রসিেণ এেং 
কমমসংস্থান্ডনি সুন্ডযাগ কেসি িায় েন্ডি মন্ডন কন্ডি। সনসেমি সকছু সিল্প এিাকাি োইন্ডি কেন্ডিি অনযানয এিাকায় সিল্প কািখানা 
সীসমত আকান্ডি গন্ডড় উিাি কািন্ডণ কমমসংস্থান্ডনি েনয অসযকাংি কেন্ডত্র সনন্ডেি এিাকাি োইন্ডি প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীি কাে 
খুাঁেন্ডত কেখা যায়। সনন্ডেন্ডেি সীসমত সিো ও অিযমাপ্ত আইসসসি েেতা এেং সীসমত প্রসিেণ জ্ঞান েযেহাি কন্ডি িহুন্ডি 
সিসেত ও প্রসিসেত যুেন্ডগাষ্ঠীি সন্ডি িাো সেন্ডয় তান্ডেি কাে িাওয়া কিকি। উিিন্তু কেন্ডি উচ্চ যুে কেকািত্ব  প্রাসিক 
যুে েনন্ডগাষ্ঠীি কান্ডেি সুন্ডযাগন্ডক আিও সীসমত কন্ডি সেন্ডচ্ছ ।  

কিণীয়ঃ সিকাি সেন্ডিষ অর্মননসতক অিন্ডি কয সিল্প স্থািন ও কমমসংস্থান সৃসিি িন্ডেয কাে কিন্ডছ, কসখান্ডন প্রাসিক 
যুেন্ডগাষ্ঠীি েনয সনসেমি িসিমাণ কান্ডেি সুন্ডযাগ িাখা কযন্ডত িান্ডি। কেন্ডিি প্রাসিক অিন্ডি সেন্ডিষত েুদ্র ও মাঝাসি সিন্ডল্পি 
েনয িযমাপ্ত অেকািান্ডমা সুসেযাসহ সেসসক সিল্পনগিী গন্ডড় তুিন্ডি প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠী সনন্ডেন্ডেি এিাকায় কান্ডেি সুন্ডযাগ 
কিন্ডত িান্ডি। সেন্ডেি অনযানয কেন্ডিি অসভজ্ঞতাি সভসত্তন্ডত প্রচসিত িন্থায় কমমন্ডেন্ডত্র প্রন্ডেন্ডিি িািািাসি সেকল্প িন্থায় 
েেতা সৃসি ও কমমসংস্থান্ডনি কর্া সেন্ডেচনায় কনয়া যায়। এসে প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি েেতা ও লনিুণয সেচান্ডি প্রাসিক 
যুে েনন্ডগাষ্ঠীন্ডক সেসভন্ন কেিীয় ও আিেমাসতক কখিাযুিা কযমন, ফুিেি, ভসিেি, সক্রন্ডকি, সাাঁতাি, সেমনাসিক, ট্রাক এে 
সফল্ড, েসসং, কনৌকাোইচ, ইতযাসে কখিায় েী ম কময়াসে প্রসিেণ  কেয়া কযন্ডত িান্ডি । একই ভান্ডে সেসভন্ন কেিীয় এেং 
আিেমাসতক সাংসৃ্কসতক কাযমক্রন্ডম তান্ডেি েী ম কময়াসে প্রসিেণ কেয়া কেন্ডত িান্ডি । এসে প্রসিেণ সেন্ডয় তান্ডেিন্ডক োতীয় 
ও আিেমাসতক মান্ডনি ক্রীড়াসেে ও সাংসৃ্কসতক েযসক্তন্ডত্ব িসিণত কিা কযন্ডত িান্ডি, যা তান্ডেি কমমসনন্ডয়ােন্ডনি সেকল্প উৎস 
হন্ডত িান্ডি। 

কেখা কগন্ডছ সিো ও প্রসিেণেসনত িার্মন্ডকযি কািন্ডন প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠী আিও লেষন্ডমযি সিকাি হন্ডচ্ছ। এ লেষময েহুিাংন্ডি 
েৃসদ্ধ িান্ডচ্ছ ICT সংক্রাি সিো ও প্রসিেন না র্াকাি েনয।  

কিণীয়ঃ সিকাসি সেসনন্ডয়াগ োসড়ন্ডয় এ প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি েনয ICT সংক্রাি প্রসিেন্ডনি েযেস্থা কিা, এেং স্বল্পমুন্ডিয 
কমাোইি, ইন্টািন্ডনি, ও কসম্পউিান্ডিি েযেস্থা কিা েরুিী।  

কমমসংস্থান সংক্রাি সিকাসি িসিন্ডষোয় সিকাসি প্রসতষ্ঠান্ডনি োয়েদ্ধতায় েড়  ািসত িসিিসেত হয়। প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠী 
কমমসংস্থান সংক্রাি তর্য ও উিাত্ত কর্ন্ডক প্রায়িই েসিত হয় । চাকুিী প্রাসপ্তি কেন্ডত্র সেসভন্ন অনযাযয িেন্ডেি ও েুনমীসতি 
কািন্ডণ প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠী চাকুিীি সুন্ডযাগ কর্ন্ডক েসিত হয়। সমতন্ডিি আসেোসী ও হসিেন তান্ডেি ঐসতহযোহী কিিায় 
কান্ডেি সুন্ডযাগ হািান্ডচ্ছ সিকাসি প্রসতষ্ঠান্ডন অনযানযন্ডেি কান্ডে অগ্রাসযকাি কেোি কািন্ডণ। 

কিণীয়ঃ সিকাসি কমমসংস্থান ও প্রসিেণ সংক্রাি তর্য প্রচসিত িদ্ধসতন্ডত োনান্ডনাি িািািাসি অপ্রচসিত ও আযুসনক 
িদ্ধসতন্ডত োনান্ডনা সেন্ডিষ েরুিী কযমন, সামাসেক কযাগান্ডযাগ মাযযম, কমাোইি অযাি এেং ওন্ডয়ে সাইি ইতযাসে মাযযন্ডম 
োনান্ডনা হয়। সেসভন্ন সিকাসি কমমসংস্থান্ডন প্রাসিক যুেন্ডগাষ্ঠীি কযমন- LGBT, েসস্তোসী, মাদ্রাসা সিোর্মী ইতযাসে 
অংিগ্রহন্ডণি েনয মানেে সিসর্ি কিা কযন্ডত িান্ডি। সিকাসি িসিন্ডষো প্রাসপ্তি কেন্ডত্র অনিাইন্ডনি েযেহাি এখনও সীসমত। 
েযেসায়ীিাও সিকাসি িসিন্ডষো প্রাসপ্তি কেন্ডত্র কমমকতমান্ডেি কনসতোচক মন্ডনাভান্ডেি সমান্ডিাচনা কন্ডিন্ডছন । এ যিন্ডণি 
িসিন্ডষো কেয়াি কেন্ডত্র সিকাসি কমমকতমান্ডেি মন্ডনাভান্ডেি িসিেতমন প্রন্ডয়ােন েন্ডি মন্ডন কন্ডিন। সিকাসি কমমসংস্থান 
সংক্রাি সকি তর্য স্বচ্ছতা ও েোেসেসহতাি মাযযন্ডম সকন্ডিি েনয উনু্মক্ত কিা প্রন্ডয়ােন। এন্ডেন্ডত্র অনিাইন সভসত্তক 
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কাযমক্রম গ্রহণ কিা েরুিী। চাকুিীন্ডেন্ডত্র নযাযযতা সনসিত কিা এেং েুনমীসতমুক্তভান্ডে চাকুিীন্ডত সনন্ডয়ােন্ডনি সুন্ডযাগ সনসিত 
কিা েরুিী। 

সাসেমকভান্ডে, সিকাসি িসিন্ডষোি প্রন্ডয়ােনীয়তা প্রাসিক েনন্ডগাষ্ঠীি েনয উত্তন্ডিাত্তি গুরুত্ত্বিূণম হন্ডয় োাঁড়ান্ডচ্ছ । এন্ডেন্ডত্র 
সিকান্ডিি সিো, প্রসিেণ, ও কমমসংস্থান সংক্রাি েিাে েৃসদ্ধি িািািাসি িসিন্ডষোি কাযমকসিতা সনসিন্ডত সেসযেদ্ধ কািান্ডমা 
প্রসতিািন েিকাি। অনযসেন্ডক সিকাসি তন্ডর্যি প্রাসপ্ত সনসিত কিা, সিকাসি সুসেযা প্রাসপ্তন্ডত সহায়তা কিা এেং সিকান্ডিি 
সহায়ক সহন্ডসন্ডে িসিন্ডষো কিৌঁন্ডছ কেোি কান্ডে সিকান্ডিি িািািাসি এনসেও ও কেসিকাসি খান্ডতি কাযমকি ভূসমকা আন্ডিা 
েৃসদ্ধি সুন্ডযাগ িন্ডয়ন্ডছ। 

 

৪. উিসংহাি ও িিেতমী কিণীয়ঃ   

েতমমান গন্ডেষণা কর্ন্ডক প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি কমমসংস্থান সৃসিন্ডত সিকান্ডিি সেসভন্ন সংস্থা যািা সিো, স্বাস্থয ও কমমসংস্থান্ডনি 
সান্ডর্ েসড়ত তান্ডেি কাযমক্রম, কান্ডেি সীমােদ্ধতা এেং কাযমক্রম সেসৃ্তসতি সুন্ডযাগ সম্পন্ডকম যািনা িাওয়া যায়। একইসান্ডর্ 
এসে সংস্থাি িসিন্ডষোি কেন্ডত্র েেতা, স্বচ্ছতা ও েোেসেসহতা সম্পন্ডকম এ গন্ডেষণায় সেস্তাসিত আন্ডিাচনা কিা হন্ডয়ন্ডছ। 
প্রাসিক যুে েনন্ডগাষ্ঠীি সমসযা সমাযান্ডন আগামীন্ডত এসে সংস্থাি সন্ডি আন্ডিা সসক্রয়ভান্ডে কেসিকাসি প্রসতষ্ঠান্ডনি 
সসক্রয়ভান্ডে কাে কিাি সুন্ডযাগ িন্ডয়ন্ডছ।  

সসসিসি-এসিয়া ফাউন্ডেিন আন্ডয়াসেত আেন্ডকি িায়িন্ডগ অংিগ্রহণকািী অংিীেন্ডনি কাছ কর্ন্ডক ভসেষযত কিণীয় সম্পন্ডকম 
মূিযোন মতামত প্রতযািা কিা হন্ডচ্ছ। 

 


