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দক্ষতা, নিয় াগয় াগ্যতা এবং শশাভি কাজ শীর্ ষক ঢাকা শীর্ ষ সয়েলি-২০১৬-এ  আপিায়দর সবাইয়ক আন্তনরক 

শুয়ভচ্ছা জািানচ্ছ। 

আইএলও’র মহাপনরচালক Mr. Guy Bernard Ryder ও ইন্টারন্যাশিাল অগ ষািাইয়জশি অব 

এমপ্ল াস ষ-এর মহাপনরচালক Ms. Linda Kromjong শক এই সয়েলয়ি উপনিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জািানচ্ছ। 

নিয়সম্বর মাস আমায়দর নবজয় র মাস। আনম শ্রদ্ধা জািানচ্ছ, সব ষকায়লর সব ষয়শ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুনজবুর রহমািয়ক। স্মরণ করনি জাতী  চার শিতা, মহাি মুনিযুয়দ্ধর নিশ লাখ শহীদ এবং দু’ লাখ নি ষানতত মা-শবািয়ক। 

     ,  

বাংলায়দশ সীনমত সম্পয়দর অনত ঘিবসনতপূণ ষ একটি শদশ। একটা সম  নিল  খি কৃনর্ই নিল অথ ষিীনতর মূল 

চানলকাশনি। নকন্তু ক্রমবধ ষমাি জিসংখ্যা বৃনদ্ধর ফয়ল শুধু কৃনর্খাত এই নবপুল জিসংখ্যার শমৌনলক চানহদা শমটায়িা সক্ষম 

হনচ্ছল িা। তাই ধীয়র হয়লও আমায়দর অথ ষিীনত নশল্প এবং শসবাখায়তর নদয়ক অগ্রসর হয় য়ি।  

শ্রমবাজায়র শ  নবপুল সংখ্যক মানুর্ প্রনতবির প্রয়বশ করয়িি, তাঁয়দর কম ষসংিায়ির জন্য প্রয় াজি নশল্প-কারখািা 

িাপি এবং শসবাখায়তর প্রসার। বতষমায়ি আমায়দর নজনিনপর প্রা  ৫৪ শতাংশ আয়স শসবাখাত শথয়ক, ৩০ শতাংশ নশল্পখাত 

এবং ১৬ শতাংশ কৃনর্খাত শথয়ক। 

কম ষসংিায়ির জন্য প্রয় াজি শ্রমঘি খাত। আবার পণ্য উৎপাদি এবং শসবার ব্য  হ্রাস কয়র শসগুয়লায়ক 

প্রনতয় ানগতামূলক করয়ত হয়ল প্রয় াজি জিশনির দক্ষতার উন্ন ি। পাশাপানশ, অনভবাসি-প্রতযাশীয়দর দক্ষতা বৃনদ্ধর মাধ্যয়ম 

তাঁয়দর চানহদা ও মজুনর উভ ই বৃনদ্ধ করা সম্ভব। 

২০২১ সায়লর ময়ধ্য মধ্যম-আয় র এবং ২০৪১ সায়লর ময়ধ্য আমরা শ  উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলায়দশ গয়ে তুলয়ত চানচ্ছ, 

তা বাস্তবা য়ির জি সকলয়ক্ষয়ি দক্ষ জিশনির প্রয় াজি।  

নবগত কয় ক বিয়র মািবসম্পদ উন্ন ি সূচয়ক বাংলায়দশ উয়ল্লখয় াগ্য অগ্রগনত অজষি কয়রয়ি। তয়ব প্রযুনির দ্রুত 

পনরবতষয়ির সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ দক্ষ জিশনির চানহদারও পনরবতষি হ । এই চানহদা পূরয়ণর সক্ষমতা অজষি করার উয়যাগ আমরা 

গ্রহণ কয়রনি। 

দক্ষ জিশনি ততনরয়ত প্রনশক্ষয়ণর শকাি নবকল্প শিই। দক্ষতা উন্ন য়ি সরকানর, শবসরকানর এবং এিনজও পনরচানলত 

সকল ধরয়ণর কানরগনর ও বৃনিমূলক নশক্ষা ও প্রনশক্ষণ কম ষকান্ডয়ক সুসমনিত কয়র শ্রম বাজায়রর উপয় াগী কয়র গয়ে শতালার 

লয়ক্ষয আমরা জাতী  দক্ষ উন্ন ি িীনত ২০১১ প্রণ ি কয়রনি।  

কানরগনর ও বৃনিমূলক প্রনশক্ষণ কা ষক্রম সংস্কায়রর মাধ্যয়ম দক্ষতা উন্ন ি ও নিয় াগয় াগ্য বৃনদ্ধয়ত সরকায়রর 

দীঘ ষয়ম াদী কম ষসূনচ বাস্তবা য়ি আইএলও এবং অন্যান্য উন্ন ি সহয় াগীরা উয়ল্লখ্যয় াগ্য ভূনমকা রাখয়ি। 

 



 

     , 

এমনিনজ বাস্তবা য়ি বাংলায়দশ অনুকরণী  দৃষ্টান্ত িাপি কয়রয়ি। আমায়দর সাময়ি এখি এসনিনজ বাস্তবা য়ির 

চযায়লঞ্জ। দক্ষ জিশনির শ াগাি বৃনদ্ধ এবং িতুি কম ষসংিাি সৃনষ্টর মাধ্যয়ম উপাজষি সক্ষমতা অজষি ও আ বৃনদ্ধ দানরদ্র্য 

দূরীকরয়ণ সহা ক হয়ব।  া অন্যান্য সামানজক সূচকগুয়লায়ক কানিত মািা  উন্নীত করয়ব। সকয়লর ঐকযবদ্ধ প্রয়চষ্টা  আমরা 

শটকসই উন্ন ি লক্ষযমািা অজষয়িও সফল হব, এ নবশ্বাস আমার আয়ি। 

কম ষসংিাি সৃনষ্টর লয়ক্ষয িতুি উয়যাগয়ক উৎসানহত করয়ত ব্যবসা-বানণজয সহজীকরণ, মূলধি ব্য  কমায়িা, 

নিরবনচ্ছন্ন নবদুযৎ সরবরাহ এবং অবকাঠায়মাগত উন্ন িসহ সকল নবর্য়  সরকার নিরলসভায়ব কাজ কয়র  ায়চ্ছ। 

আমরা সারায়দয়শ ১০০টি অথ ষনিনতক অঞ্চল প্রনতষ্ঠার উয়যাগ নিয় নি। নশল্প-কলকারখািা িাপয়ির জন্য ভূনম ব্যাংক 

িাপয়ির উয়যাগ শিও া হয় য়ি। িতুি িতুি নশল্পাঞ্চল প্রনতষ্ঠা, আমদানি-রপ্তানি বানণজয সহজীকরণ, বন্দর সুনবধা বৃনদ্ধ এবং 

আঞ্চনলক ও উপ-আঞ্চনলক সহয় ানগতা বৃনদ্ধর জন্য সরকার কাজ কয়র  ায়চ্ছ।  

সরকানর কম ষকান্ড গনতশীলতা আি য়ির লয়ক্ষয সকলস্তয়র নিনজটালাইয়জশি প্রনক্র া বাস্তবা য়ির উয়যাগ শিও া 

হয় য়ি।  

শ্রনমক-মানলক শসৌহাযষপূণ ষ নশল্প-সম্পকষ িাপি, শ্রনমকয়দর আইিগত অনধকার নিনিতকরণ এবং শ্রম কল্যায়ণর 

লয়ক্ষয বহুনবধ কম ষসূনচ হায়ত শিও া হয় য়ি। এগুয়লার ময়ধ্য অন্যতম হল শ্রম কল্যাণ ফাউয়ন্ডশি এবং রপ্তানিমুখী নশয়ল্প 

কম ষরত শ্রনমকয়দর জন্য কল্যাণ তহনবল গঠি। 

আমরা অপ্রানতষ্ঠানিক খায়ত নিয় ানজত শ্রনমকয়দর জন্য বীমা কম ষসূনচ প্রবতষি, কল-কারখািার কম ষ পনরয়বশ উন্ন ি 

ও নিরাপিা নিনিত করার লয়ক্ষয কল-কারখািা ও প্রনতষ্ঠাি পনদশ ষি অনধদপ্তরয়ক শনিশালী কয়রনি। 

ন্যযিতম মজুনর কনমশি শনিশালী করা, রপ্তানি প্রনক্র াজাতকরণ অঞ্চয়ল শ্রনমকয়দর শেি ইউনি ি করার অনধকার 

প্রদাি, শ্রম আইি সংয়শাধি ও শ্রম নবনধমালা জানরর মাধ্যয়ম শ্রনমকয়দর অনধকার সংরক্ষয়ণর ব্যবিা করা হয় য়ি। 

নশক্ষা ও দক্ষতা উন্ন য়ির লয়ক্ষয সরকার বহুনবধ কম ষসূনচ বাস্তবা ি করয়ি। জাতী  দক্ষতা উন্ন ি পনরর্দ গঠয়ির 

মাধ্যয়ম কানরগনর ও বৃনিমূলক নশক্ষা ও প্রনশক্ষণ ব্যবিা সংস্কার এবং কম ষ-উপয় াগী এবং আন্তজষানতকভায়ব স্বীকৃত প্রনশক্ষণ 

ব্যবিা চালু করা হয় য়ি। 

তয়ব িতুি িতুি কম ষয়ক্ষি নচনিত কয়র দক্ষতা প্রনশক্ষয়ণর পনরনধ নবস্তার, কানরগনর নশক্ষা ও প্রনশক্ষণ নবস্তায়র িতুি 

িতুি অবকাঠায়মা সৃনষ্ট, বতষমাি প্রনতষ্ঠািগুয়লার আধুনিকা ি ও সক্ষমতা বৃনদ্ধ, প্রনতবন্ধী ও িারীবান্ধব পনরয়বশ সৃনষ্টর লয়ক্ষয 

নবপুল অয়থ ষর প্রয় াজি। অয়থ ষর শ াগাি সহজ করার লয়ক্ষয সরকার জাতী  মািবসম্পদ উন্ন ি তহনবল গঠয়ির পদয়ক্ষপ 

নিয় য়ি।  

আমায়দর সরকার দক্ষতা উন্ন ি কা ষক্রম সমি , মায়িান্ন ি, অনভন্ন প্রনশক্ষণ কম ষসূনচ প্রণ ি ও মূল্যা ি ব্যবিা 

চালু করা, শদশী  ও আন্তজষানতক শ্রম বাজায়রর চানহদা অনু া ী দক্ষতা উন্ন ি, নশক্ষািনবনস ব্যবিার সংস্কার এবং পূব ষ-

অনভজ্ঞতার স্বীকৃনত প্রদায়ির লয়ক্ষয এিএসনসনস সনচবাল য়ক শনিশালী কয়র জাতী  দক্ষতা উন্ন ি কর্তষপক্ষ গঠয়ির কা ষক্রম 

হায়ত নিয় য়ি। 

     , 

জলবায়ু পনরবতষি, প্রযুনিগত পনরবতষি, কৃনর্র  ানন্ত্রকীকরণ এবং শ্রমচানহদার রূপান্তর জাতী  অথ ষিীনতয়ক 

ব্যাপকভায়ব প্রভানবত করয়ি। পনরবনতষত পনরনিনতয়ত জিশনির কয়ম ষাপয় াগী দক্ষতা বৃনদ্ধ অিস্বীকা ষ হয়  উয়ঠয়ি।  

আনম আশা কনর, উন্ন ি সহয় াগীগণ অতীয়তর মত ভনবষ্যয়তও দক্ষতা উন্ন ি, নিয় াগয় াগ্যতা বৃনদ্ধ ও শশাভি 

কম ষপনরয়বশ সৃনষ্টয়ত তাঁয়দর সহয় ানগতা অব্যাহত রাখয়বি। 

নশয়ল্পায়যািাসহ অন্যান্য শেকয়হাল্ডারয়দর সনক্র  সহয় ানগতা এবং অংশীদানরত্ব ব্যনতত শুধু সরকানর উয়যাগ এ 

শক্ষয়ি কানিত ফলাফল নিয়  আসয়ত পারয়ব িা। এজন্য আনম নশল্পপনতয়দর স্ব স্ব কারখািা  কম ষপনরয়বশ উন্ন ি, শ্রম 

অনধকার নিনিতকরণ, শপশাগত নিরাপিা নিনিতকরণ, অনধক সংখ্যক িারী ও প্রনতবন্ধী শ্রনমক নিয় াগসহ শ্রনমকয়দর জন্য 

কল্যাণমূলক ব্যবিা শজারদার করার আহবাি জািানচ্ছ।  

আমায়দর রপ্তানি আ  বৃনদ্ধ শপয়লও তা মূলত ততনর শপাশাক ও সীনমত সংখ্যক তবয়দনশক বাজার-এর ময়ধ্য সীমাবদ্ধ। 

আমায়দর ভনবষ্যৎ অথ ষিীনত এবং কম ষসংিায়ির জন্য আমায়দর পয়ণ্যর তবনচি এবং পয়ণ্যর বাজার সম্প্রসারণ প্রয় াজি।  



 

আমায়দর সরকার পয়ণ্যর চানহদা বৃনদ্ধ এবং বাজার সম্প্রসারয়ণর জন্য নবনভন্ন প্রয়ণাদিামূলক কম ষসূনচ হায়ত নিয় য়ি। 

তয়ব শুধু প্রয়ণাদিাই  য়থষ্ট ি , আমায়দর মূলধি ও প্রযুনিয়ত শবনশ নবনিয় াগ এবং মািবসম্পদ উন্ন ি করয়ত হয়ব।  

ততনর শপাশাকসহ আমায়দর শবনশরভাগ পণ্য স্বল্প-মজুনর, নিমণমাি, স্বল্পমূল্য ইতযানদর ফাঁয়দ আটয়ক আয়ি। আমায়দর 

এই অবিা শথয়ক শবনরয়  আসয়ত হয়ব। আমায়দর প্রনতয় ানগতামূলক সুনবধাগুনলয়ক উন্নততর উৎপাদিশীলতার উপর নভনি 

কয়র পুিনবন্যষাস করয়ত হয়ব। একইসয়ঙ্গ আমায়দর নশখয়ত হয়ব কী কয়র বতষমাি পণ্যসামগ্রীয়ত মূল্য সংয় াজি করা  া । 

দ্রুত পনরবতষিশীল কম ষনবয়শ্ব উদ্ভাবি শনি, সৃজিশীলতা এবং কােমাইজি  উৎপাদয়ির ক্ষমতার উপর নিভ ষর কয়র 

ভনবষ্যয়তর জন্য আমায়দর প্রস্তত থাকয়ত হয়ব। তখিই শকবল নবশ্বব্যাপী পণ্য ও শসবার Supply Chain-এ আমরা 

নিয়জয়দর টিনকয়  রাখয়ত পারয়ব। এই সতযটি সাময়ি শরয়খ আমায়দর নশক্ষার সয়ঙ্গ দক্ষতায়ক নমনলয়  নিয়ত হয়ব।  

দক্ষ শ্রমশনির পাশাপানশ দক্ষ ব্যবিাপক ও দক্ষ শপশাজীবী ততনরর মাধ্যয়ম এয়ক্ষয়ি নবরাজমাি পরনিভ ষরশীলতা দূর 

কয়র জাতী  সক্ষমতা অজষি করয়ত হয়ব। এজন্য নবশ্বনবযাল  প ষায়  নশক্ষা ব্যবিার সয়ঙ্গ নশয়ল্পর চানহদার সমি  ঘটায়ত 

হয়ব। নবশ্বনবযাল গুয়লায়ক নশয়ল্পর প্রয় াজয়ি দক্ষ ব্যবিাপক ততনরর লয়ক্ষয  থা থ নশক্ষা ও প্রনশক্ষণ ব্যবিা চালু করার 

আহবাি জািানচ্ছ।  

আনম আশা কনর অংশগ্রহণকারী নবয়শর্জ্ঞগণ কানরগনর অনধয়বশিগুয়লায়ত দক্ষতা উন্ন ি, শশাভি কম ষ সৃজি ও 

নিয় াগয় াগ্যতা নবর্য়  সুনচনন্তত মতামত প্রদাি কয়র বতষমাি চযায়লঞ্জসমূহ সমাধায়ি সহা তা করয়বি।  

সবাইয়ক আবারও শুয়ভচ্ছা জানিয়  আনম এই সয়েলয়ির শুভ উয়বাধি শঘার্ণা করনি। 

শখাদা হায়ফজ। 

জ  বাংলা, জ  বঙ্গবন্ধু 

বাংলায়দশ নচরজীবী শহাক। 

... 


