
একটাই লক্ষ্য হতে হতে দক্ষ্  

মাসুদ মত ায়ার 

 

  কাররগরর রিক্ষ্া ক্ষক্ষ্তে এক অ ন্য উদাহরণ ক্ষমাহাইতম া ক্ষেগম। েেতমাত  রের  োাংলাতদি এযাটরমক এ ারজত করমিত  

প্রধা  প্রতকৌিলী রহতেতে কম তরে আতে । োধারণ পররোতরর মানুতের জীেত  েচারাচর ক্ষে েে ঘট া ঘতট ঠিক ক্ষেমর  ঘট াই 

ঘতটতে ক্ষমাহাইতম ার জীেত । েয়ে েখ  আট েখ  ক্ষোট ভাইতয়র জতের েময় মাতয়র অ ারিে মৃত্যয, পাররোররক রেপে তয় এ 

েেই ঘটতে োর জীেত । রকন্তু রের  ক্ষেতম োতক  র ।রে  ক্ষো  আর এক ভাইতয়র মতে রের  েোর েত া।েঙ্গে কারতণই 

রকতিারীকাতলই োঁতক োোর োংোতরর হাল ধরতে হয়।দাদীর োহাতে েে ভাই-ক্ষো তক লাল -পালত র পািাপারি র তজর 

প াতিা াও চারলতয় ক্ষেতে হয়। এেএেরে পাে করার পর োোর উৎোতহ মরহলা পরলতটকর ক কতলতজ ইতলক্ট্রর কে ক্ষেতে ভরেত 

হ ।রেতলামা পাতের পর একটি প্রাইতভট ফাতম ত চাকরর ক্ষ  ।এরপর ১৯৯২ োতল োাংলাতদি এযাটারমক এ ারজত করমিত  ক্ষোগ ক্ষদ । 

চাকরররে অেস্থায় ক্ষিে কতর  ইরির য়াররাং এর ব্যাতচলর রেরি। এরপর ধাতপ ধাতপ র তজর ক্ষোগ্যোর প্রমা  রদতয় পতদান্নরে 

ক্ষপতয় আজ এযাটারমক এ ারজত করমিত র প্রধা  প্রতকৌিলী পতদ কম তরে ক্ষেতক ঐ প্ররেষ্ঠা তক ক্ষ তৃত্ব রদতে । 

মা  ীয় প্রধা মন্ত্রী ক্ষিখ হারে া ইরেমতে স্মাট ত োাংলাতদতির চারটি রভরি র ধ তারণ কতর রদতয়তে । এগুতলা হতলা স্মাট ত রেটিতজ , 

স্মাট ত ইতকা রম, স্মাট ত গভ ততমন্ট এোং স্মাট ত ক্ষোোইটি। স্মাট ত রেটিতজ  তেরর করতে হতল আমাতদর সুরিরক্ষ্ে এোং প্ররিরক্ষ্ে জ েল 

তেরর করতে হতে। েরকার 'এেপায়ার টু ইত াতভট-এটুআই' েথ্য প্রযুরি র ভতর  াগররক ক্ষেো েহরজকরতণ  া া উদ্বাে ী উতযাতগ 

েহতোরগো করতে। রভি  ২০৪১ োস্তোয়ত  োাংলাতদি ইরেমতে স্মাট ত রেটি ও স্মাট ত রভতলজ রের ম তাত  েহতোরগো করতে 

এটুআই।ই- পাটি তরেতপিত  ২০ ধাপ এরগতয় োাংলাতদি এখ  রেতে ৭৫ েম এোং জারেোংঘ ই- গভ ততমন্ট ক্ষেতভলপতমন্ট ই তেতে 

৮ ধাপ এরগতয়তে োাংলাতদি। 

োাংলাতদি েেতমা  জ োংখ্যা ১৬ ক্ষকাটি ৫১ লাতখরও ক্ষেরি। এর মতে পুরুে ৮ ক্ষকাটি ১৭ লাতখরও ক্ষেরি আর মরহলা ৮ 

ক্ষকাটি ৩৩ লাতখরও ক্ষেরি। জ োংখ্যা বৃরির হার ১.২২ িোাংি। রেতে েেতমাত  কম ক্ষেরি ১৭৪ টি ক্ষদতি ১ ক্ষকাটি ২০ লাতখরও 

ক্ষেরি োাংলাতদিী কম তরে আতে। শুধু মাে ২০২২ োাংলাতদি ক্ষেতক ১১লাতখরও ক্ষেরি কমী রেতদতি ক্ষগতে। এরমতে ২ লাতখর ও 

ক্ষেরি দক্ষ্ শ্ররমক এোং ৯ লাতখর ও ক্ষেরি অদক্ষ্ শ্ররমক।২০২১-২২ োতল এ েে প্রোেীরা তেধ চযাত তল প্রায় ২১.০৩ রেরলয়  

মারকত  েলার ক্ষররমট্যান্স পাঠিতয়তে। ২০২১-২২ অে ত েেতর এক লাতখরও ক্ষেরি  ারী কমীর রেতদতি কম তোংস্থা  হতয়তে। প্রোেী 

োাংলাতদরিতদর ক্ষেতক ক্ষে পররমাণ ক্ষররমট্যান্স আোর কো ো আেতে  া।এর অন্যেম কারণ হতলা দক্ষ্ জ েতলর অভাে।প্রযুরির 

উন্নয়ত র কারতণ োরা পৃরেেী এখ  প্রযুরি র ভতর হতয় োতে। আতগর মতো কারয়ক শ্রতমর স্হা  রদ  রদ  োংকুরচে হতে। ফতল 

আমাতদর ক্ষদতির অদক্ষ্ জ েল োতদর কাজ হারাতে। এরিয়া এম রক দরক্ষ্ণ এরিয়ার কারয়ক শ্ররমকতদর মতে োাংলাতদতির 

শ্ররমকতদর মজুরর েেতচতয় কম।রেতদতি োাংলাতদরি কারয়ক  শ্ররমকতদর মজুরর গত  মারেক দুইিে েলাতরর োমান্য ক্ষেরি। ঠিক 

একাতজই ভারেীয়তদর মজুরর চারিে েলাতররও ক্ষেরি, চীত র প্রায় োত  পাঁচিে েলার এোং রফরলরপত াতদর প্রায় েয়িে েলার। 

আমাতদর ক্ষদতির রিল্প কলকারখা ায় দক্ষ্ জ েতলর অভাে রতয়তে। ক্ষদতির েেতচতয় েত া তেরর ক্ষপািাক খাতে ২০ িোাংি দক্ষ্ 

জ িরির ঘাটরে রতয়তে। আর এ সুতোগটি িহণ করতে আমাতদর পােতেেী ক্ষদিগুতলা। োতদর কতয়ক হাজার  দক্ষ্ জ েল আমাতদর 

তেরর ক্ষপািাক রিতল্প কাজ করতে এোং োতদর উচ্চ ক্ষেে  রদতে হতে। অেচ আমাতদর শ্ররমকরা রেতদতি খুে কম ক্ষেেত  কাজ 

করতে। আমাতদর প্রোেী শ্ররমকতদর ৬২ িোাংি অদক্ষ্, ৩৬ িোাংি আধা দক্ষ্ এোং মাে ২ িোাংি দক্ষ্। এতদর মতে প্রােরমক 

রিক্ষ্া ক্ষিে কতরতে প্রায় ২৫ িোাংি, র ে মােরমক ক্ষিে কতরতে কম ক্ষেরি ২৬ িোাংি, মােরমক পাে কতরতে ২৩ িোাংতির 

রকছু ক্ষেরি আর উচ্চ মােরমক পাে কতরতে কম ক্ষেরি ১২ িোাংি। ভােতে কষ্ট লাতগ আমরা রেতদরি দক্ষ্ জ েল র তয়াগ রদতয় 

োতদর উচ্চ ক্ষেে  রদরে, আর আমাতদর ক্ষেতলরা  ামমাে ক্ষেেত   মেপ্রতচযর রেরভন্ন ক্ষদতি পররেন্নো কমীর কাজ কতর মা েোর 

জীে  অরেোরহে করতে। 

আমাতদর ক্ষদতি প্ররিক্ষ্ণতক েেতচতয় অেতহলা করা হয়। েরদও গে এক দিতক এ ধারণাটি অত কটা েদতলতে। গতেেণায় 

ক্ষদখা ক্ষগতে প্ররিক্ষ্তণর মােতম দক্ষ্োপূণ ত শ্রমিরির অাংিিহণ ৫ িোাংি বৃরি ক্ষপতল উৎপাদ িীলো কম ক্ষেরি  ৪ িোাংি বৃরি 

পায় এোং এর প্রভাতে মজুরর বৃরি পায় ক্ষদ  িোাংতির মতো। প্ররিক্ষ্ণপ্রাপ্ত দক্ষ্  শ্ররমতকর োতে অদক্ষ্ শ্ররমতকর উৎপাদ িীলোর 

পাে তকয কম ক্ষেরি ৮ িোাংতির মতো।২০২১-২২ অে ত েেতর োাংলাতদি ক্ষেতক েেতচতয় ক্ষেরি শ্ররমক ক্ষগতে ক্ষেৌরদ আরে(োত  েয় 

লাতখরও ক্ষেরি), ওমা (প্রায় এক লাখ রেি হাজার),োংযুি আরে আরমরাে (রেরারি হাজাতরর ও ক্ষেরি), রেঙ্গাপুর (চুয়ারিি 

হাজাতরর ও ক্ষেরি) । আর েেতচতয় কম শ্ররমক ক্ষগতে  াইতজররয়া (২২ জ ),ইকুতয়ের(২৪),শ্রীলাংকা(৭৬) এোং সুদা  (৮০)। ক্ষদতি 

- রেতদতি েে জায়গায় এখ  দক্ষ্ জ েতলর চারহদা ক্ষেরি।ক্ষকা  প্ররেষ্ঠা ই অদক্ষ্ ো আধা দক্ষ্ জ িরিতক চাকরর রদতে আিহী 



হয়  া।আমাতদর তেরর ক্ষপািাক খাতে ক্ষেম  প্ররিক্ষ্ণপ্রাপ্ত  ারী শ্ররমকরা কাজ করতে এোং এ খাতে োতদর চারহদাও আতে,ক্ষেমর  

রেতদতি রেতিে কতর জে তা , মররিাে,রেতিলে,কুতয়ে, ক্ষরাতয়রিয়া,জাপা  ও হাংকাংেহ রেরভন্ন ক্ষদতি কম তোংস্থাত র সুতোগ 

রতয়তে। ২০২১-২২ অে ত েেতর কুরমিা  ক্ষজলা ক্ষেতক এক লাতখরও  ক্ষেরি মানুে কম তোংস্থাত র জন্য রেতদতি ক্ষগতে।এরপর আতে 

ব্রাক্ষ্ণোর য়া(৬১ হাজাতরর ও ক্ষেরি), চট্টিাম (৫১ হাজাতররও ক্ষেরি), চাঁদপুর (প্রায় ৪২ হাজার)  এোং েেতচতয় কম কম মানুে 

কাজ র তয় রেতদতি ক্ষগতে োন্দরো  (৬৫৮),পঞ্চগ (৬৮৩), লালমর রহাট(৭২৮)এোং রাঙ্গামাটি(৮৩৫) ক্ষেতক। 

  েরকাতরর র ে তাচ ী ইিতেহাতর গত  প্ররে উপতজলা ক্ষেতক  এক হাজার দক্ষ্ শ্ররমক রেতদতি ক্ষপ্ররতণর রেেতয় উতিখ 

রতয়তে। ক্ষে লতক্ষ্য েরকার কাজ কতর োতে। দক্ষ্ জ িরি তেররর লতক্ষ্য ৪০ টি উপতজলায় ৪০ টি কাররগরর প্ররিক্ষ্ণ ক্ষকন্দ্র  এোং 

চট্টিাতম একটি ইন্সটিটিউট অে ক্ষমরর  ক্ষটকত ালরজ স্হাপ  করা হতয়তে। জ িরি কম তোংস্থা  ও প্ররিক্ষ্ণ ব্যযতরা এর আওোধী  

৬ টি ইন্সটিটিউট অে ক্ষমরর  ক্ষটকত ালরজ,৬৪ টি ক্ষটকর কযাল ক্ষের াং ক্ষেন্টারেহ ক্ষমাট ৭০ টি প্ররিক্ষ্ণ প্ররেষ্ঠাত  ক্ষদতি রেতদতি 

কম তোংস্থা  উপতোগী ৫৫ টি ক্ষেতে প্ররিক্ষ্ণ ক্ষদওয়া হতে। রেরভন্ন ক্ষদতির চারহদা অনুোয়ী প্ররিক্ষ্ণ কাররকুলাম  তেরর কতর োর 

মাত ান্নয়  এোং দক্ষ্ো ে দ আন্তজতারেকভাতে স্বীকৃে ও িহণতোগ্য করার লতক্ষ্য ইরেমতে কাে তরম িহণ ও োস্তোয়  করা হতে। 

এ েকল প্ররিক্ষ্ণ প্ররেষ্ঠাত  রেরভন্ন দক্ষ্ো উন্নয়  ক্ষকাে ত, হাউজ রকাংরপাং ও রপ্র- রেপ তারচার ওররতয়তন্টি  ক্ষকাতে তর ভরেত ক্ষেতক শুরু 

কতর পুতরা ক্ষকাে ত অ লাইত  েম্পন্ন কতর ে দপে ও অ লাইত  ক্ষদওয়া হতে। এতে কতর প্ররিক্ষ্ণােী ক্ষদতির ক্ষে ক্ষকা  প্রান্ত ক্ষেতকই 

পেতন্দর প্ররেষ্ঠা  হতে  পেন্দ অনুোয়ী  এ ক্ষকাে তগুতলা েম্পন্ন করতে পারতে । এতে অে ত ও েময় োজতে। ইরেমতে এ েকল 

প্ররেষ্ঠা  ক্ষেতক ২০২১-২২ অে ত েেতর ৮ লাখ ৫৬ হাজাতরর ও ক্ষেরি প্ররিক্ষ্ণােীতক প্ররিক্ষ্ণ রদতয় প্রাক েরহগ তমণ ওররতয়তন্টি  

ে দ প্রদা  করতে। এর মতে ৩৮ হাজার ৫৭৯ জ  মরহলা রতয়তে। এেে প্ররেষ্ঠা  ক্ষেতক ে দ র তয় ২০২১-২২ অে ত েেতর দক্ষ্ 

জ েল রহতেতে ১ লাখ ৯৭ হাজাতরর ও ক্ষেরি এোং স্বল্প দক্ষ্ জ েল রহতেতে ২৪ হাজাতরর ও ক্ষেরি কমীর রেতদতি কম তোংস্থা  

হতয়তে। ক্ষদতি রেতদতি দক্ষ্ ড্রাইভাতরর চারহদা পূরত র লতক্ষ্য েরকারর অে তায়ত  ১ লাখ ২ হাজার ৪০০ জ তক ক্ষদতির ৬৪ টি 

প্ররিক্ষ্ণ ক্ষকতন্দ্র ৩ মাে ক্ষময়াদী প্ররিক্ষ্ণ চলমা  রতয়তে। 

শ্ররমকতদর মজুরর র ভতর কতর কাতজর দক্ষ্ো ও দরকোকরের েক্ষ্মোর উপর। দরকোকরের েক্ষ্মো র ভতর কতর 

রিক্ষ্া, প্ররিক্ষ্ণ ও ভাোর দক্ষ্োর উপর। আমাতদর প্রোেী শ্ররমকতদর কম মজুরর মূল কারণ হতলা প্ররিক্ষ্ণ, রিক্ষ্ায় রপরেতয় 

োকা। এ ো াও োংরিষ্ট ক্ষদতির ভাোর উপর দখল  া োকা।েেতমা  েরকার আমাতদর প্রোেী শ্ররমকরা ক্ষে েে ক্ষদতি কাজ করতে 

োতদর সুরেধা অসুরেধা, েমস্যা েম্ভাে া ইেযারদ রেেয় র তয় গতেেণার মােতম ক্ষকা  ক্ষদতির জন্য রক দক্ষ্োর জ েল তেরর করা 

দরকার ো র ধ তারণ কতর ক্ষে ক্ষমাোতেক জ েল তেররর পদতক্ষ্প িহণ করতে।এ েমস্ত পদতক্ষ্প োস্তোয়ত র মােতম প্রধা মন্ত্রী 

ক্ষঘারেে স্মাট ত োাংলাতদি র ম তাতণ স্মাট ত রেটিতজ  তেরর েম্ভে হতে।   
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