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‘এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ’ ৈবি�কভােব
গ ৃহীত জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়ন
�ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূ িমকা রাখার
উে�েশয্ গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ।
২০১৬-এর জুেন নাগিরক সমােজর িবিশ�জনেদর উেদয্ােগ এ
�য্াটফমর্ আনু�ািনকভােব যা�া কের। এ �য্াটফেমর্র মূল ল�য্
হেলা, বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমূহ (এসিডিজ)
বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত পযর্েব�ন এবং এ �ি�য়ায়
জবাবিদিহ িনি�ত করা। এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়েনর বয্াপকতা
ও চয্ােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায়, এর সফলতার
ে�ে� বহু-অংশীজনিভি�ক ও অংশ�হণমূলক সি�য়তা গুরু�পূণর্
ভূ িমকা পালন করেব। এ ধারণা �ারা অনু�ািণত হেয় নাগিরক
�য্াটফমর্ গিঠত হেয়েছ এবং এর কাযর্�ম িনধর্ারণ করা
হেয়েছ। এসিডিজ বা�বায়েন সরকােরর �েচ�ােক েজারদার করার
লে�য্, এবং উ�য়েনর সুফল যােত িপিছেয় পড়া মানুেষর কােছ
েপৗছায়, েসই উে�শয্েক সামেন েরেখ ১২০িটর অিধক �িত�ান
বতর্মােন এই �য্াটফেমর্র সে� যু� হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর
দূেযর্াগপূণর্ সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্ সি�য়ভােব তার ল�য্মা�া
বা�বায়েন িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ।

সংলাপ স�েকর্
বাংলােদেশর যুব সমাজ িবিভ� ধরেণর আথর্-সামািজক ৈবিচ�য্
স�� একিট গুরু�পূণর্ েগা�ী। িবিভ� আেলাচনায় েদেশর
উ�য়েনর মূল চািলকা শি� িহেসেব যুব সমাজেকই িচি�ত করা
হেয় থােক। িক�ু একথাও অন�ীকাযর্ েয, চলমান েকািভড-১৯
অিতমািরর অিভঘাত সব েথেক েবিশ পেড়েছ যুব সমােজর ওপর,
িবেশষত �াি�ক এবং িপিছেয় পড়া যুব েগা�ীর ওপের যার মা�া
তী� েথেক তী�তর হে�। িশ�া, কমর্সং�ান ও মানিসক �াে�য্র
ওপর িবরূপ �ভাব এবং �যুি�গত ৈবষময্ যুব সমােজর মেধয্
িবি��তােবােধর জ� িদে�। যুব সমােজর এই িবযু�তা সমােজ
নানা সমসয্া ও অসংগিতর জ� িদে�। বাংলােদেশর আথর্সামািজক ে��াপটেক িবেবচনায় িনেয় যুবসমােজর িবযু�তােক
আরও গভীরভােব িবে�ষণ করা এখন সমেয়র দাবী। এই ে�ি�েত
আ�র্জািতক যুব িদবসেক সামেন েরেখ ১১ আগ�, ২০২১ তািরেখ
নাগিরক �য্াটফমর্ একিট ভাচু য়
র্ াল সংলােপর আেয়াজন কের।
আেলাচনার িবষয় িছল, বাংলােদেশর ‘িবযু�’ যুব সমাজ: েক, েকন
এবং কীভােব? সংলােপ �াগত ব�বয্ রােখন নাগিরক �য্াটফেমর্র
কিমউিনেকশন েফাকাল পেয়ন্ট তারা�ম
ু িজনান। আেলাচনার
শুরুেত সংগীত পিরেবশন কেরন টিন মাইেকল েগােমজ,
পিরচালক, েটকিনকয্াল ে�াগাম (অয্াডেভােকিস এন্ড
কিমউিনেকশন), ওয়া�র্ িভশন বাংলােদশ। কিবতা আব ৃি� কেরন
েসন্টার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর সংলাপ ও �চার
িবভােগর যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্। সংলাপ স�ালনা কেরন
িসিপিড’র িসিনয়র িরসাচর্ েফেলা েতৗিফকুল ইসলাম খান।

বাংলােদেশর ‘িবয�
ু ’ যব
ু সমাজ
েক, েকন এবং কীভােব?
ে��াপট: চারিট �ে�র উ�র অনুস�ান
আেলাচনায় চারিট �ে�র উ�র েখাঁজার েচ�া করা হয়। যথা- ১। ‘িবযু�
যুব সমাজ’ একিট অথর্বহ �তয্য় িক না? ২। িবযু� যুব সমােজর অ�ভূ র্�
কারা এবং েকন? ৩। অথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক এবং সামািজক বয্ব�া েথেক
তরুণেদর িবযু� হওয়ার কারণসমূহ কী কী এবং ৪। গতানুগিতক
যুবেকি�ক �িত�ান ও নীিতর পাশাপািশ এই িবযু� যুবসমােজর সমসয্ার
িনরীেখ অথর্বহ ও কাযর্কর সমাধান কী হেত পাের? পয্ােনল আেলাচকেদর
কােছ স�ালক এই চারিট িবষেয় মতামত চান।
নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েদবি�য়
ভ�াচাযর্ তার শুেভ�া ব�েবয্ উে�িখত চারিট িবষয় বয্াখয্া কেরন। িতিন
বেলন, আেলাচনা এিগেয় িনেত ৪িট �� সামেন আনা হেয়েছ। �থমতিবযু� যুব সমাজ �তয্য়িট িক েকােনা কাযর্করী ধারণা? এেক অবল�ন
কের আমরা বাংলােদেশর যুবসমাজেক েবাঝার নতু ন েকােনা আি�ক খুঁেজ
পাই িক না? ি�তীয়ত, এমন কী দৃশয্মান ৈবিশ�য্ আেছ যা েদেখ িবযু�
যুবেদর িচি�ত করা েযেত পাের? েযমন, একিট ৈবিশ�য্ হেলা িশ�ায়ও
েনই, কমর্সং�ােনও েনই িকংবা েকােনা �িশ�েণও েনই। তােদরেক
ৃ ীয়ত, িবযু� যুব
�মশি�র দৃি�ভি� েথেক িবযু� বলেত পাির িক না? তত
সমােজর ধারণা বা ৈবিশ�য্সমূহ স ৃি�র অ�িনর্িহত কারণগুেলা কী কী? এবং
চতু থর্ত, এর সমাধােনর জ� েকান্ েকান্ পথ রেয়েছ? িবযু� যুবেদর
সমসয্ার সমাধান করেত পারেল িবযু� যুব সমাজেক বাংলােদেশর
উ�য়েনর সােথ কাযর্করভােব যু� করা যােব; দুি��া কািটেয় একিট
�ায়িভি�ক সমাজ গঠেনর পেথ এিগেয় যাওয়া যােব।

যব
ু িদবেসর ভাবনা
জািতসংেঘর প� েথেক ২০১০ সােলর ১২ আগ� আ�র্জািতক যুব িদবস �বতর্ন করা হয়। ২০২১ সােল যুব
িদবেসর মূল �িতপাদয্ িছল: ‘খাদয্ বয্ব�ার রূপা�র: মানুেষর জ� যুব উ�াবন’। �ারি�ক ব�েবয্ ইউএনিডিপ
বাংলােদশ-এর আবািসক �িতিনিধ সুদী� মুখািজর্ এই বছেরর যুব িদবেসর তাৎপযর্ বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন,
এবােরর যুব িদবেসর িবষয়ব� হেলা মানব উ�য়েন খাদয্ বয্ব�ার রূপা�র। েটকসই খাদয্ বয্ব�ার িদেক তখনই
রূপা�র ঘটেত পাের যখন যুবেদর উ�াবন এবং � ৃহােক কােজ লাগােনা যােব। সুদী� মুখািজর্ জীবৈবিচ�য্ ন�
এবং জলবায়ুর পিরবতর্েনর কারেণ �য়�িতর িকছু পিরসংখয্ান তু েল ধেরন। িতিন জানান, বনা�ল �েয়র ৮০
শতাংশ এবং ি�ন হাউজ গয্াস িনঃসরেণর ২৯ শতাংেশর কারণ িবে�র বতর্মােন �চিলত খাদয্ উৎপাদন বয্ব�া।
কৃিষখাত িবে�র ৩৪ শতাংশ ভূ িম বয্বহার করেছ এবং পির�ার পািনর ৭০ শতাংশ বয্বহার করেছ। জীবৈবিচে�য্র
েয �িত হে� তার ৬৮ শতাংশ হে� কৃিষ উৎপাদেনর কারেণ। মােছর ৩৪ শতাংশ মজুদ জীবৈবিচে�য্র িবেবচনায়
ৃ ীয়াংশ ন� হয়, যার কারেণ �াকৃিতক স�েদর বয্াপক
েটকসই নয়। অ�িদেক উৎপািদত খােদয্র এক-তত
�য়�িত হে�। আবার ৭০ েকািট মানুষ �িতিদন অভু � থাকেছ। বতর্মান খাদয্ বয্ব�ার কারেণ অথর্ৈনিতক �িত
হে� বছের ১২ ি�িলয়ন ডলার। ২০২৫ সাল নাগাদ এিট ১৬ ি�িলয়ন ডলাের েপৗঁছােব বেল �া�লন করা হেয়েছ,
যা িবে�র সব মানুষেক কেরানাভাইরােসর িটকা েদওয়ার খরেচর েচেয়ও অেনক েবিশ। িতিন মেন কেরন, মানুেষর
জীবনাচরণেক েটকসই প ৃিথবীর িদেক িনেয় েযেত হেব। েটকসই েভাগ ও উৎপাদন স�িকর্ত এসিডিজ-১২ এর
ল�য্ অজর্েন সি�িলতভােব েচ�া করেত হেব। এই ল�য্ অজর্েন যুবেদর উ�াবন ও উেদয্াগেক কােজ লাগােত
হেব। িতিন মেন কেরন, যুবরাই পাের একিট �া�য্স�ত প ৃিথবী উপহার িদেত।
েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ভিবষয্েতর িচ�া অবশয্ই যুব সমাজেক েক� কেরই হেত হেব। যুব
সমােজর সংজ্ঞা িনেয় িবতকর্ রেয়েছ। েকউ বেলন, যুবেদর বয়সসীমা ২৪ বছর, আবার েকউ বেলন ৩৫ বছর।
সরকােরর যুব নীিত এবং �ম শি� জিরেপ এই পাথর্কয্ রেয়েছ। েদেশ এই মুহুেতর্ ২৫ বছেরর একিট সময়সীমা
ধের িটকা েদওয়া হে�। যিদ ২৫ বছরেক যুবেদর বয়সসীমা ধরা হয়, তাহেল এর িনেচ আেছ �ায় ৪৫ শতাংশ
ৃ েদেব।
মানুষ। ৈবি�ক উ�য়ন কমর্সূিচ বা�বায়েনর ে�ে� এরাই েনত�

িবয�
ু কারা এবং েকন
আেলাচকরা িনজ� দৃি�ভি� েথেক যুব সমােজর িবযু�তা বা িবি��তা িনেয় মতামত তু েল ধেরন। েকউ েকউ মেন
কেরন, যারা িপিছেয় আেছন িকংবা যারা সুিবধাবি�ত, তারাই িবযু�। চাকিরেত েনই বেল তারা িবযু�, থাকেলও
েশাভন কােজর মেধয্ েনই। েসখােনও এক ধরেণর িবি��তা িবরাজমান। আবার অেনেকই বেলন, েকউ আসেল
িপিছেয় থাকেছ না, যুবেদর একিট অংশেক রা�, সমাজ বা স�দায় িপিছেয় িদে�। আেলাচকেদর মেধয্ েকউ
েকউ ে�ণী ৈবষেময্র �স� েতােলন। েকউ েকউ আবার মন�াি�ক কারণও উে�খ কেরন। েকউ েকউ বেলন,
সমাজ যুবেদর েযভােব িচ�ায়ন কের তার কারেণও িবযু�তা বাড়েছ।
েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ �সে� বেলন, যুব সমােজর উ�াবনী শি� আেছ। তােদর একিট অংশ আ�জর্ািতকভােব েমধা
ও উৎকষর্তা িদেয় �িতেযািগতায় িটেক থাকেছ। িশ�, সািহতয্ ও সং�ৃিতেত অবদান রাখেছ। িবিভ�ভােব
উ�ীপনা ও স�াবনােক কােজ লািগেয় আলাদা অব�ান কের িনে�। একইভােব যুব সমােজর একিট বড় অংেশর
শি�, েদশ ও জািতর জ� সিঠকভােব বয্বহৃত হে� না। তারা ে��ায় অথবা অিন�ায় মূল ধারা েথেক িবি��
হেয় েগেছ। েদবি�য় মেন কেরন, আিথর্ক ��লতা বা িশ�া থাকেলও যুবরা িবযু� হেত পাের। িতিন এর উদহারণ
িদেয় বেলন, েয েছেলিট উ� িশ�া েপেয়েছ, ��ল পিরবােরর েছেল এবং িডিজটাল �যুি� বয্বহার কের থােক;
েস নীরেব-িনভৃেত রাি�েবলা উ� িচ�ার জগেত ঢু েক পড়েছ। এখােন িশ�ার বা আিথর্ক সামেথর্য্র অভাব িদেয় এই
িবযু�তােক বয্াখয্া করা যােব না।
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সুদী� মুখািজর্ বেলন, এসিডিজর মূল ল�য্ হেলা কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না। িক�ু অেনক তরুণ েকােনা
উৎপাদনমুখী কমর্কােন্ড স� ৃ� নন, যা এেজন্ডা-২০৩০ অজর্েন অ�তম বাধা। িতিন মেন কেরন, িবযু�তার ধরণ
ও মা�া িনভর্র কের েভৗগিলক অব�ান, আয় ও িশ�া, শারীিরক চয্ােল�, নাগিরক পিরচয় ইতয্ািদর ওপর। িতিন
েযাগ কেরন, বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা (িবিবএস)-এর পিরসংখয্ান অনুযায়ী �ায় ৮০ লাখ যুবক পড়ােশানা,
কমর্সং�ান িকংবা �িশ�েণ েনই। ২০১৬ সােল বাংলােদশ আ�জর্ািতক �ম সং�া (আইএলও)-এর এক সমী�া
অনুসাের �ায় ৪০ শতাংশ যুবক এই ে�ণীেত পেড়। েমেয়েদর মেধয্ এই হার ৬২ শতাংশ এবং েছেলেদর মেধয্
১৪ শতাংশ। সা�িতক সমী�া বলেছ, এই ধরেণর যুবেদর হার ৩০ শতাংশ—েমেয়েদর মেধয্ ৪৭ শতাংশ এবং
েছেলেদর মেধয্ ১০ শতাংশ।
সংলােপর আেলাচক ও উ�য়ন অথর্নীিত িবষয়ক গেবষক মাহা িমজর্া মেন কেরন, তরুণেদর িনেয় ভাবনা
অেনকটাই গােমর্ন্টস, েরিমটয্া� এবং চতু থর্ িশ� িব�েবর মেধয্ সীমাব� থাকেছ। এর বাইের এেদেশ িবশাল
সংখয্ক তরুণ জনেগা�ী রেয়েছ যারা নানা ধরেণর আনু�ািনক ও অনানু�ািনক অথর্ৈনিতক কমর্কােন্ডর সােথ
জিড়ত। তারা পিরক�না বা িচ�াভাবনার বাইেরই েথেক যায়। েয কারেণ তারা েদেশর বােজেটর বাইেরও েথেক
যাে�। স�াবনাময় তরুণ িহেসেব তােদরেক িচি�ত করা হে� না। েকােনা পেণয্র িবজ্ঞাপেন, মূলধারার
গণমাধয্েম িকংবা সরকােরর িবিভ� কমর্সূিচেত তরুণ বলেত হািসখুিশ েচহারার একজন বয্ি�েক েবাঝােনা হয়।
িবিভ� ে�ে� তােদর সাফেলয্র উদহারণ তু েল ধরা হয়। একজন লুি� পরা েছেল িযিন বাবুবাজাের মাছ কাটার
কাজ করেছন িকংবা ঢাকায় েকােনা বােসর কন্ডা�েরর কাজ করেছন, তােদরেক তরুণ িহেসেব ভাবেত রাে�র
নীিতিনধর্ারকেদর ক� হয়। ঢাকা শহেরর কেয়ক লাখ গ ৃহকমর্ী আেছ, তােদর েবিশরভাগই তরুণ; তােদরেক যুব
সমাজ িহেসেব ভাবেত তােদর অ�ি� হয়।
আেলাচনায় �া�েজন্ডার অিধকার কমর্ী ও ৈবশাখী েটিলিভশন-এর সংবাদ পািঠকা তাসনুভা আনান িশিশর
�া�েজন্ডারেদর িবিভ� সমসয্ার কথা তু েল ধেরন। িতিন মেন কেরন, েকউ আসেল িপিছেয় পড়েছ না, তােদরেক
িপিছেয় রাখা হে�। �া�েজন্ডারেদর িপিছেয় থাকার কারণ স�েকর্ িতিন বেলন, এখনও পযর্� �া�েজন্ডারেদর
জ� েকােনা আইন েনই। েকােনা যথাযথ সংজ্ঞা েনই। েযেহতু আইন েনই েসেহতু �া�েজন্ডার কারা? তােদর
অিভভাবক কারা হেবন? তােদর অিধকার ও কতর্বয্ িক? রাে�র �িত তােদর আনুগতয্ �ীকােরর জায়গা েকাথায়?
এবং তােদর �িতই বা রাে�র দািয়� কী? -এসব িবষয় সুিনিদর্� েকান আেলাচনা হয় না।
িফিজকয্ািল-চয্ােল�ড েডেভলপেমন্ট ফাউেন্ডশন (িপিডএফ)-এর �িতব�ী অিধকার কমর্ী েযাশীয় চাংমা িচবল
আেলাচনায় �িতব�ী এবং আিদবাসী যুবকেদর িবযু�তার িবিভ� কারণ তু েল ধেরন। িতিন মেন কেরন, বয্ি�গত
�িতবি�তা িনেয় সমােজ সিঠক ধারণার অভাব রেয়েছ। সমােজর দৃি�ভি� অেনক ে�ে�ই ৈবষময্মূলক, যা
তােদরেক িবযু� কের রাখেছ। িতিন এে�ে� িকছু উদাহরণ তু েল ধেরন। েযমন, স�িত একিট িটিভ চয্ােনেলর
ঈেদর নাটেক �িতব�ী িশশুেক বলা হেয়েছ তার বাবা-মােয়র পােপর ফসল। �বাদ-�বচন িকংবা বাগধারার মেধয্
�িতব�ীেদর েহয় করা হেয়েছ। েযমন- অে�র য�ী, নাই মামার েচেয় কানা মামা ভােলা, েঘাড়া েদেখ েখাঁড়া হওয়া
ইতয্ািদ। তার মেত, এই ধরেণর শে�র বয্বহার পািরবািরক ও সামািজকভােব ৈবষময্মূলক দৃি�ভি�র �িতফলন।
েফসবুকসহ সামািজক মাধয্েম মতামত অংেশ �ায়শই েদখা যায়, কাউেক কটা� িকংবা েহয় করেত ‘অিটি�ক বা
বুি� �িতব�ী শ�টা বয্বহার করা হে�। বয্ি�গত �িতবি�তােক এখনও মানব ৈবিচে�য্র অংশ িহেসেব সমাজ
িনেত পােরিন, যা তােদর িবযু� থাকার অ�তম কারণ।
সমােজর �চিলত রীিতনীিত ও মূল ধারা েথেক িপিছেয় পড়া এবং েদেশর অথর্নীিত, রাজনীিত এবং সমােজর মূল
ধারায় অ�ভু র্� না থাকা যুবরাই িবযু� বেল মেন কেরন ইয়ুথ এনেগজেমন্ট ফর সাে�িনিবিলিট (ইেয়স),
বাংলােদশ-এর িনবর্াহী পিরচালক শামীম আহেমদ। িবগত কেয়ক বছর ধের চলা পিরি�িতর সে� সা�িতক
েকািভড-১৯ পিরি�িতর কারেণ যুবেদর একিট অংেশর চাকুিরচু য্িত, অসংগিঠত যুব জনেগা�ীেক সিঠকভােব
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সংগিঠত করেত না পারা এবং পযর্া� কমর্সং�ােনর সুেযাগ স ৃি� না করেত পারার কারেণ যুব সমােজর একিট বড়
অংশ �মা�েয় িপিছেয় পড়েছ।
সংলােপর আেলাচক, চা �িমক অিধকার কমর্ী এবং জাগরণ যুব েফারাম-এর সভাপিত েমাহন রিব দাস জানান,
চা-বাগােনর �েমর সােথ �ায় ১৫ লােখর মেতা মানুষ স� ৃ�। চা �িমকেদর বতর্মান মজুির ৈদিনক মা� ১২০
টাকা। এই ১৫ লাখ মানুষ িনজ ভূ েম পরবাসী। বাংলােদেশ তােদর েকােনা ভূ িম অিধকার েনই। ৯৪িট আিদবাসী
জনেগা�ী এখােন আেছ। চা বাগােন �ুল-কেলজ েনই। খুব সুপিরকি�তভােব এখানকার মানুষেক িশ�া েথেক
িবযু� কের রাখা হেয়েছ। চা �িমকরা িশি�ত হেল মািলকরা �িমক পােবন না—এই শংকা েথেক িশ�ার বয্ব�া
করা হয় না। িতিন বেলন, চা-বাগানেকি�ক যুবরা সমােজর মূল ধারা েথেক িবিভ� কারেণ িবযু�। চা-বাগােন
েকােনা ইন্টারেনট সুিবধা েনই, েমাবাইল েফােনর েযাগােযাগ বয্ব�া েনই। মানুেষর েটিলিভশন এবং বয্াটাির
েকনার সামথর্য্ েনই। এই কারেণ বতর্মােন েদশ এবং িব� েকান্ িদেক যাে�, চা-বাগােনর মানুষরা েসটা জানেত
পােরন না।

িবয�
ু তা কী েকােনা কাযর্করী ধারণা?
‘িবযু�তা’ একিট কাযর্করী ধারণা কী না তা িনেয় আেলাচকরা মতামত েদন। িবযু�তার ধারণােক েকউ েকউ
িপিছেয় পড়ার সমধমর্ী মেন কেরন। আবার অেনেক মেন কেরন, যুবরা েকউ আসেল িবযু� নন। তারা েকােনা না
েকােনা ভােব সংযু�।
এ �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর যুব সমাজেক েবাঝা ও জানার জ� বতর্মােন েয িবে�ষণী
কাঠােমা রেয়েছ, তা এই মুহুেতর্ যেথাপযু� বা যেথ� বেল মেন হয় না। িবে�ষণী কাঠােমােত জীবনচ�, বয়স এবং
কমর্সং�ােনর িবিভ� ৈবিশ�য্ েথেক িবিভ� ধরেণর �তয্েয়র বয্বহার করা হেয় থােক। তা �ে�ও যুব সমাজেক
িঠকমেতা বুেঝ ওঠার িবষেয় সমসয্া ও অস�ূনর্তা েথেক যায়। এরকম একিট ে��াপেট ‘িবযু�’ ধারণাটা িনেয়ই
এ আেলাচনা। যারা বামপন্থী িচ�ার মানুষ এবং মাকর্সীয় সমাজত� পেড়েছন এবং উদারৈনিতক িচ�াভাবনার
মেধয্ রেয়েছন তারা ভােলা কের জােনন, �ামিসয়ান ত� েথেক আর� কের উ�র আধুিনকতাবাদ িচ�ার মেধয্
িবযু�তার ধারণােক �ীকৃিত েদওয়া হেয়েছ। দাশর্িনকরা িবযু�তার ধারণার ওপর বহুিদন ধের আেলাচনা
করেছন। যারা মন�াি�ক জগত িনেয় িচ�াভাবনা কেরন, তারা এেক গুরুে�র সােথ েদেখন। অথর্নীিতিবদেদর
মেধয্ও এই ধারণা িনেয় িবিভ� দৃি�ভি� রেয়েছ।
েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন কেরন, িবযু�তার ধারণােক িবকিশত করেত হেব। অেনেকই িবযু� যুব সমাজ এবং
িপিছেয় পড়া যুব সমাজেক এক কের েদখেছন। এই দুেটা সমধমর্ী হেলও এক নয়। সব িপিছেয় পড়া বয্ি�ই েয
িবযু� এবং সব িবযু�রাই েয িপিছেয় পড়া জনেগা�ী—িতিন তা মেন কেরন না।
আেলাচনায় অংশ িনেয় েকউ েকউ বেলন, যারা িবযু� তারাও আবার িনেজেদর মেধয্ সংযু�। অেনেক বেলন,
িবযু�রা মূলধারার মেধয্ েনই। েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় �ে�র অবতারণা কেরন এভােব েয, িবযু� বয্ি�রাই
যিদ সংখয্ায় েবিশ হেয় যায় তাহেল মূলধারা িক? িনেজর অিভজ্ঞতা েথেক িতিন বেলন, ভারেতর �নামধ� পিলিস
অয্াকিটিভ� ইলা ভাট-এর সে� ২০ েথেক ২৫ বছর আেগ এক আেলাচনায় িতিন বেলিছেলন, অ�ািত�ািনক
খাতেক মূল ধারায় িনেয় আসেত হেব। ইলা ভাট �িতি�য়ায় জািনেয়িছেলন, অ�ািত�ািনক খাতই েতা মূলধারা।
িবযু�তার ধারণােক েয আরও গভীরভােব িবে�ষেণর �েয়াজন তা েবাঝােত েদবি�য় ভ�াচাযর্ এই �স� আেনন
এবং বেলন েয, ধারণাটা িনেয় আমােদর আরও িচ�াভাবনার অবকাশ রেয়েছ।
এই িবষেয় সুদী� মুখািজর্ বেলন, িবযু� �তয্য়েক িচি�ত করা, কারা িবযু� এবং তারা েকাথায় আেছন, িবযু�তার
মা�া ও ধরণ েকমন এবং তারা কীভােব যু� হেত পাের তা িনেয় সমী�া হেত পাের।
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যুবরা িবযু� নন বেল মেন কেরন িজিম আিমর, �েজ� ময্ােনজার, ইএসিডিজ৪িবিড, বাংলােদশ ওেপন েসাসর্
েনটওয়াকর্ (িবিডওএসএন)। তার মেত, সবাই েকােনা না েকােনাভােব সংযু�। েকউ এেকবােরই িবি�� নন।
হয়ত কমর্সং�ােন েনই িকংবা পড়ােশানা করেছ না, িক�ু তারা সবাই েকােনা না েকােনাভােব যু� আেছন। সুতরাং
এেকবােরই িবি�� বা িবযু� েকউই নন।
মাহা িমজর্া মেন কেরন, তরুণেদর মেধয্ নানা ে�ণী, েপশা, অ�ল, এবং নানা ধরেণর আথর্-সামািজক পটভূ িমর
অসংখয্ মানুষ আেছ যােদরেক একই েগাে� েফলা যােব না। ৩০ বছর বয়সী একজন েপাশাক িশ� মািলেকর
এবং একই বয়েসর একজন েপাশাক িশ� �িমেকর জীবন এক নয়। তােদর অথর্ৈনিতক �ােথর্র জায়গা এক নয়
এবং অেনক ে�ে� ভীষণ রকেমর সাংঘিষর্ক। িযিন বুেয়েট পড়েছন এবং েদেশর বাইের কয্ািরয়ার করেছন, িতিন
েযমন একজন স�াবনাময় তরুণ, আবার িযিন �াম েথেক এেস ঢাকা বা গাজীপুের েপাশাক কারখানায় কাজ
করেছন, েহােটেলর বয় িহেসেব কাজ করেছন, িকংবা িসিকউিরিট গাডর্ িহেসেব কাজ করেছন, িতিনও একজন
স�াবনাময় তরুণ।
তাসনুভা আনান িশিশর মেন কেরন, যুবেদর িবযু�তা িনেয় সেচতনতার অভাব রেয়েছ। িতিন উদাহরণ িদেয়
বেলন, �া�েজন্ডার স�দায় স�েকর্ মানুেষর েকােনা সেচতনতা েনই। েকােনা পড়ােশানা েনই, জানােশানা
ৃ ীয় িল� বলেছ আবার েকউ িহজড়া বলেছ। যারা িশি�ত তারাও
েনই। তােদরেক েকউ �িতব�ী বলেছ, েকউ তত
এভােব ভাবেছন।

িবয�
ু তার কারণ: তরুণরা নানামূখী সংকেটর �ীকার
আেলাচকরা যুবেদর িবযু�তা, িবি��তা িকংবা িপিছেয় পড়ার নানা কারণ উপ�াপন কেরন। অেনেক িনেজর
অিভজ্ঞতা েথেক িবিভ� িবেশষ েগা�ীর �িত ৈবষময্মূলক পিরি�িতর ওপর আেলাকপাত কেরন।
সুদী� মুখািজর্ এ �সে� বেলন, বাংলােদেশ বছের �ায় ২০ লাখ যুব জনেগা�ী �া�বয়� িহেসেব রূপা�িরত হয়।
জীবেনর সবেচেয় গুরু�পূণর্ এই রুপা�রকালীন সমেয় অেনেকই িনেজেদরেক ভিবষয্েতর জ� গেড় েতালার
যথাযথ ��িত িনেত পাের না।
মাহা িমজর্া মেন কেরন, বাংলােদেশর বতর্মান আথর্-সামািজক বা�বতায় সংখয্াগির� তরুণেদর পে� �াতক পাস
কের েবর হেয় আসার েকােনা স�াবনা েনই, আনু�ািনক খােত েমাটামুিট একিট মানস�ত চাকির েযাগাড় করাও
অস�ব এমনিক ৫-িজ ইন্টারেনট বয্বহার কের সফল উেদয্া�া হওয়ার স�াবনাও খুব কম। েসকারেণই েদখা
যায়, ফায়ার সািভর্েসর সাধারণ একিট পেদর জ� ২০ েথেক ৩০ হাজার মানুষ আেবদন কের। সরকাির একিট
ঝাড়ুদার পেদর জ� হাজার হাজার আেবদন জমা পেড়। িতিন বেলন, �িতবছর ২২ লাখ তরুণ �াতক পাস কের
েবর হেয় যাে�। িক�ু পাস কের েবর হওয়ার বাইেরও িবশাল সংখয্ক তরুণ আেছ, যারা �ুল-কেলজ েথেক ঝের
পড়েছ। তারা েকােনা না েকােনা অনানু�ািনক অথর্ৈনিতক কমর্কােন্ডর সােথ জিড়েয় েগেছ। তারা রাে�র আ�েহর
মেধয্ েনই, পিরক�নার মেধয্ েনই। কীভােব সামািজক অথর্নীিতর চািহদার সােথ তাল িমিলেয় তােদর জ�
মানস�ত কমর্সং�ান ৈতির করা যায় েসই ধরেণর েকােনা পিরক�নাও রাে�র প� েথেক েদখা যায় না।
মাহা িমজর্া আরও েযাগ কেরন, গত বছর ৩০০ েপাশাক কারখানা ব� হেয়েছ এবং লাখ খােনক �িমক কাজ
হািরেয়েছন। এই �িমকেদর একিট বড় অংেশর বয়স ৩০ বছেরর িনেচ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তারা েকাথায়
আেছন, েকমন আেছন, কী করেছন—এ খবর েকউ রােখ না। কাজ হারােনা �িমকেদর িনেয় সরকােরর েকােনা
মাথাবয্াথা েনই। মহামািরর মেধয্ও েযসব তরুণ কাজ হািরেয়েছন তােদর জ� েকােনা সামািজক সুর�া িকংবা
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ভিবষয্েত তােদর জ� পুঁিজর বয্ব�া কের েদওয়ার েকােনা কমর্সূিচ েদখা যায় না। িশ�পিতেদর জ� অেনক বড়
বড় �েণাদনা পয্ােকজ রেয়েছ। িক�ু পুঁিজ হািরেয় িনঃ� হওয়া তরুণেদর জ� েকােনা �েণাদনা েনই।
তাসনুভা আনান িশিশর �া�েজন্ডার কিমউিনিটর িবিভ� সংকেটর কথা তু েল ধরেত েযেয় বেলন, সমাজ
�া�েজন্ডারেদর �িত এক ধরেণর রায় িদেয় বেস আেছ। মানুষ তােদরেক ভয় কের। সমাজ তােদরেক �ীকৃিত
েদয় না। সমােজর �ীকৃিতর িবষেয় েকােনা েঘাষণাও েনই। অেনেক �া�েজন্ডার স�দােয়র সংকট সমাধােনর
উে�শয্ িনেয় কাজ কেরন। িক�ু এই জনেগা�ীর অ�ািধকােরর জায়গা েকাথায় এবং তােদর ওপর কতটু কু
ইিতবাচক �ভাব পড়েব, েসই জায়গায় মেনােযােগর অভাব রেয়েছ।
েযাশীয় সাংমা িচবল �িতব�ীেদর সংকট �সে� বেলন, সমােজ �িতব�ী িশশুেদর িশ�া �হেণর ে�ে�
িনরুৎসািহত করা হয়। �িতব�ীেদর িবষেয় েযসব ধারণা েপাষণ করা হয়, েসগুেলা একিট বড় বাধা। তােদর
অিভভাবকেদর িশ�া েদওয়ার িদেক উৎসাহ েদওয়ার পিরবেতর্ টাকা স�য় করার পরামশর্ েদওয়া হয়। িতিন
জানান, দৃি� �িতব�ীেদর কািরকুলাম অনুযায়ী েবােডর্র পরী�ায় পাস করেত হয় এবং জয্ািমিত, ি�েকাণিমিতর
মেতা িবষয়গুেলা েশখােনার ে�ে� তােদর �িত যেথ� মেনােযাগ েদওয়া হয় না।
শামীম আহেমদ জানান, ইেয়স বাংলােদেশর প� েথেক ১৬িট িবেশষ অ�েল সমাজ েসবামূলক কমর্কােন্ড জিড়ত
৬৭৪িট যুব নাটয্দল এবং �ােবর তািলকা করা হেয়িছল। িক�ু এই বছের েখাঁজ িনেয় েদখা েগেছ, এর অিধকাংশই
এখন আর সমাজ েসবামূলক কমর্কােন্ড েনই। এর মূল কারণ িহেসেব জানা েগেছ, তারা সরকাির-েবসরকাির
প ৃ�েপাষকতা পায় না। �ানীয়ভােব তােদরেক েকােনা উৎসাহ েদওয়া হয় না, �ীকৃিত েদওয়া হয় না। ফেল তারা
আ�হ হািরেয় েফেলেছ।
চা �িমকেদর সংকট তু েল ধরেত েযেয় েমাহন রিব দাস বেলন, চা েকা�ািনগুেলা রমরমা বয্বসা করেছ। িক�ু েকউ
েসখােন �ুল �িত�া করেত চাইেল তারা সহেযািগতা কের না। এমন একটা বয্ব�া এখােন চালু রেয়েছ েয, মেন
হয় একিট রাে�র মেধয্ আেরকিট রা�, চা �িমকরা িভ� জগেতর বািস�া। িতিন মেন কেরন, যাঁতাকেল িপ� হেয়
চা �িমকরা িনেজর অিধকােরর কথা বলেত পাের না। কারণ, এই জনেগা�ীর মেধয্ রাজনীিতিবদ, িশ�ক, গেবষক
িকংবা েকােনা সংগঠক েনই। তােদর িশ�া, িচিকৎসা ও ভূ িমর অিধকার িনেয় সরকার এবং চা েকা�ািনর েকােনা
মাথাবয্াথা েনই।

অিতমািরর ৈবরী �ভাব
আেলাচকরা জানান, অিতমাির যুবেদর িবি��তা িকংবা িবযু�তােক আরও বািড়েয় িদেয়েছ। এ �সে� সুদী�
মুখািজর্ বেলন, েকািভড পিরি�িতেত িশ�া �হেনর ওপর েনিতবাচক �ভাব পেড়েছ। িডিজটাল ৈবষময্ েবেড়
যাে�। িতিন বেলন সংযু� হওয়া মােনই িবযু�তা েথেক েবর হওয়া নয়। িডিজটাল সংেযাগ ব ৃি�র সােথ মানিবক
সংেযাগ কেম যাে� িক না িতিন েসই �� উ�াপন কেরন।
েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ঐিতহািসকভােব েয িবি��তা এবং িবপ�তা িছল, অিতমাির তােক আরও েবিশ �কট
কের তু েলেছ, পাথর্কয্ বািড়েয়েছ। এর সােথ েবেড়েছ বালয্িববাহ, িশশু�ম ও নারী িনযর্াতন।
শামীম আহেমদ জানান, ইেয়স বাংলােদেশর এক জিরেপ েদখা েগেছ, যারা � উেদয্ােগ বয্বসা বা েকােনা
আইিডয়া িনেয় কাজ শুরু কেরিছেলন, তারা মহামািরর কারেণ এই ধরেণর উেদয্াগ এিগেয় িনেত পােরনিন। এর
ফেল যুব সমাজ মূলধারার অথর্ৈনিতক বয্ব�া েথেক িবি�� হেয় পড়েছ। পযর্া� কমর্সং�ােনর বয্ব�া না করা েগেল
িবিভ� এলাকার িবেশষ চািহদাস�� যুবকেদর মূলধারার সে� যু� করা যােব না।
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েমাহন রিব দাস বেলন, সারােদেশ যখন লকডাউন িছল তখন চা �িমকেদর কাজ করেত হেয়েছ। চা কারখানা চালু
িছল। েকািভড পিরি�িতেত চা �িমকেদর �া�য্ সুর�ার জ� সরকােরর প� েথেক েকােনা ধরেণর পদে�প েনওয়া
হয়িন। এমনিক দুই টাকা দােমর একটা মা�ও �িমকেদর েদওয়া হয়িন। অথচ চা েকা�ািনগুেলা এই েকািভড
সমেয় তােদর ল�য্মা�ার েচেয়ও েদড় েকািট েকিজ েবিশ উৎপাদন কেরেছ। েসই সুবােদ তারা �িমকেদর
জীবনমান উ�য়েন িকছু পদে�প অ�ত িনেত পারত।

উ��
ু আেলাচনা
উ��
ু আেলাচনায় ওয়া�র্ িভশন-এর অয্াডেভােকিস েকা-অিডর্েনটর তানিজমুল ইসলাম বেলন, যুব স�দায়েক
তােদর দািব ও চািহদা রাে�র কােছ তু েল ধরেত হেব। তাহেল রাে�র জ� পদে�প িনেত সুিবধা হেব।
বরগুনা েথেক বাংলােদশ দিলত বি�ত অিধকার আে�ালন কমর্ী তামা�া িসং বাড়ই বেলন, বাংলােদেশ �ায় ৬৫
লাখ দিলত জনেগা�ী রেয়েছ। এর একিট বড় অংশ হে� যুব সমাজ। কেরানার কারেণ তােদর জািতগত ও
েপশাগত ৈবষময্ েবেড় েগেছ। তােদর িশ�ার হার অেনক কম। কেরানার কারেণ �া�য্ ঝু ঁিকও েবেড়েছ। অেনেক
কেরানাভাইরাস স�েকর্ জােন না। েকায়ােরন্টাইন, েরিজে�শন, ভয্াকিসন-এসব িবষয় িনেয় তােদর েকােনা
জানােশানা েনই। তারা িবিছ�। তােদর সেচতন করেত সরকাির-েবসরকাির উেদয্াগ দরকার।
সুনামগ� েথেক পিরেবশ ও হাওর উ�য়ন কমর্ী কাসিমর েরজা বেলন, হাওর অ�েলর যুবকরা িবযু�। তারা মূল
ে�ােতর সােথ িমশেত পারেছন না। হাওর অ�ল ছয় মাস ব ৃি�র পািনেত তিলেয় থােক। এ সময় িশ�া �িত�ােন
েযেত অেনক ক� েভাগ করেত হয়। �াণহািনও ঘটেছ �িত বছর। অেনেক জীবেনর ঝু ঁিকর কারেণ িনেয়
�ুল-কেলেজ যায় না। তারা িশ�ার অিধকার েথেক বি�ত হে�। এ দুরব�ার অবসােন িশ�াথর্ীেদর যাতায়ােতর
জ� �েয়াজনীয় েনৗকার বয্ব�া করেত হেব।
সমাজ উ�য়ন সং�া ইয়ং পাওয়ার ইন েসাশয্াল অয্াকশন (ইপসা)-এর েথেক আিরফু র রহমান বেলন, এবার
আ�জর্ািতক যুব িদবেসর েফাকাস হেলা খাদয্ বয্ব�া। আধুিনকতার এবং করেপােরট িবজ্ঞাপেনর �ভােব ও
শহেরর যুবকেদর অ�া�য্কর খাদয্াভােসর কারেণ অেনক ধরেণর সমসয্া ৈতির হে�। অ�িদেক �ােমর যুবকরা
পযর্া� পুি�কর খাবার পাে� না। উভয় ে�ে�ই খাদয্ বয্ব�ার সংকট রেয়েছ।
বা�রবান েথেক েবসরকাির উ�য়ন সং�া কািরতাস-এর কমর্ী কিনকা ি�পুরা বেলন, আিদবাসী যুবেদর েনতেৃ �
আসার �চন্ড আ�হ রেয়েছ। িক�ু তােদর জ� েসই পিরেবশ েনই। েবিশরভাগই উ� মাধয্িমক পাস করার পর
িশ�াজীবন েথেক ঝের পেড়। তারা পাহােড়র দুগর্ম এলাকােতই েথেক যায় এবং েযটু কু পড়ােশানা কেরেছ তা আর
কােজ লাগােত পাের না। এসব যুবেদর জ�ও িকছু করা �েয়াজন।
নীলফামারী েথেক িশশু েফারাম-এর কমর্ী এলএইচ িলংকন বেলন, কেরানার সমেয় েমেয় িশশুরা �ুেল েযেত
পারেছ না। পিরবার েথেক তােদর িবেয় িদেয় িদে�। �ুল বে�র কারেণ েছেলরা িভিডও েগেম আস� হে�,
আ�াবািজেত িল� হে�, েনশায় আস� হে�। বিরশাল কয্াথিলক চােচর্র অধীন একিট যুব সংগঠন কয্াথিলক
ইয়ুথ সােকর্ল অব বিরশাল-এর �িতিনিধ অয্ান্থিন সরকার মেন কেরন, ে�ছােসবক হেয় েযসব যুবক কাজ
করেছন, অ� যুবকেদর এিগেয় িনেয় েযেত তােদর আেরা সি�য়ভােব কাজ করেত হেব। আিদবাসীেদর িনেয়
কাজ কেরন সাঁওতাল যুবক েখাকন মুমর্ু। িতিন আিদবাসী যুবকেদর উেদয্া�া িহেসেব গেড় েতালার জ� ঋণ
সহায়তাসহ অ�া� সহায়তার দাবী কেরন। িতিন বেলন, যুব উ�য়ন নীিতমালায় আিদবাসী যুবেদর িদেক িবেশষ
নজর িদেত হেব।
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ঠাকুরগাঁওেয়র ইেকা-েসাসয্াল েডভলপেমন্ট অগর্ানাইেজশেনর প� েথেক মমতা নােম একজন আিদবাসী তরুণী
তার এলাকায় নারী িশ�ার িবিভ� �িতকুলতার কথা তু েল ধেরন। েকয়ার বাংলােদেশর একজন আ�িলক কমর্ী
শুভ, অ�লিভি�ক দ�তা উ�য়েনর সুপািরশ কেরন।

সমাধান েকান্ পেথ
আেলাচকরা তরুণেদর িবযু�তা, িবি��তা িকংবা িপিছেয় পড়া অব�া েথেক উ�রেণর লে�য্ িবিভ� সুপািরশ তু েল
ধেরন। তারা মেন কেরন, িবযু� যুব সমাজেক কােজ লাগােত অথর্ৈনিতক �াধীনতা, রাজৈনিতক পিরেবশ এবং
অংশীদাির�মূলক সমাজ জীবন গেড় তু লেত হেব। সুদী� মুখািজর্ মেন কেরন, িশ�াথর্ীেদর কািরকুলােম বয্াপক
পিরবতর্ন আনেত হেব। ইন্টারেনেট সংযু�তা বাড়ােত হেব। ভাল মােনর উপা� দরকার, কারা িপিছেয় আেছ এবং
েকন িপিছেয় আেছ। যখন যথাযথ উপা� পাওয়া যােব তখন কাযর্কর নীিত ও কমর্সূিচ হােত েনওয়া যােব।
িতিন আরও বেলন, দ�তার ঘাটিত িচি�ত করেত হেব। অিতমািরর কারেণ এই ঘাটিত আরও েবেড়েছ বেল ধারণা
করা যায়। দ�তার ঘাটিত দূর হেল তারা উৎপাদনমুখী কােজ েযাগ িদেত পারেব এবং একিট স�ানজনক জীবন
পিরচািলত করেত পারেব। তরুণেদর নতু ন উেদয্ােগ উৎসািহত করেত তােদর জ� পযর্া� তথয্ থাকেত হেব,
উেদয্াগ বা�বায়েনর জ� পযর্া� সুিবধা থাকেত হেব। �� সুেদ অথর্ায়েনর বয্ব�া থাকেত হেব। তরুণেদর
উৎপাদনমুখী কমর্কােন্ড আনেত সরকার, েবসরকাির খাত, গেবষণা সং�া এবং িশ�া �িত�ােনর সমি�ত �েচ�া
�হণ করেত হেব। এেত কের সবার জ� নানামুখী অথর্ৈনিতক সুিবধা স ৃি� হেব।
শামীম আহেমদ মেন কেরন িবযু� যুব সমােজর ওপর নজর না িদেল ২০৩০ সাল নাগাদ যুবেকি�ক এসিডিজ
বা�বায়েনর ল�য্ অজর্ন করা স�ব হেব না। এ জ� সব অ�েলর যুবকেদর একিট েনটওয়ােকর্ একি�ত করেত
হেব। পাশাপািশ জাতীয় যুব নীিতর সিঠক বা�বায়ন করেত হেব। যারা মূলধারা েথেক িবযু� তােদরেক এক
কাতাের আনেত হেব ও সুেযাগ িদেত হেব।
েযাশীয় চাংমা িচবল বেলন, এসিডিজ বা�বায়েন েযসব ল�য্ রেয়েছ তার মেধয্ সরাসির �িতব�ী বয্ি�েদর িবষয়
রেয়েছ। এসিডিজ’র ৪ ন�র লে�য্র মেধয্ গুনগতমােনর িশ�ার কথা বলা হেয়েছ আর এসিডিজ’র ৮ ন�র ল�য্
কমর্সং�ান িনেয়। একিট জনেগা�ীেক আিথর্কভােব �াবল�ী ও �মতায়ণ করেত হেল তােদর জ� েশাভন
কমর্সং�ােনর বয্ব�া করেত হেব। িশি�ত �িতব�ী যুবেদর কমর্সং�ােনর িদেক িবেশষ নজর িদেত হেব।
সরকােরর প� েথেক িকছু পদে�প েনওয়া হে�। িনিদর্� সংখয্ায় �িতব�ী কমর্ী িনেয়াগ করেল কের ছাড় েদওয়া
হে�। িক�ু দ�তার অভােব েসগুেলার সুেযাগ �হেণর ে�ে� চয্ােল� ৈতির হে�।
সবেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তরুণেদর যু� হবার িবষয়িটেক বদা�তার দৃি�ভি�েত না েদেখ অিধকােরর
দৃি�ভি� িদেয় েদখেত হেব। তরুণেদর জ� েযসব নীিত আেছ েসগুেলা উ�ািভলাষী। নীিতগুেলােক আরও
�ািনকভােব তণৃ মূল পযর্ােয় নািমেয় এেন কাযর্কর করার েচ�া করেত হেব। গড়ভােব না েদেখ েগা�ীবা�বভােব
ৃ , সামি�ক পিরেবশ এবং সেচতনতা বাড়ােনার িবষয়সমূহও জিড়ত। িতিন মেন
েদখেত হেব। এখােন েনত�
কেরন, একিট �তয্য়গত িবে�ষণ কাঠােমা স ৃি�র জ� এই আেলাচনার সূ�পাত করা হেয়েছ। এই সংলােপর
আেলাচনা েথেক েযসব ধারণা এেসেছ, তার সােথ তথয্-উপা� যু� করেত হেব। ধারণােক পির�ার করা,
তথয্-উপাে�র সং�েহ কাঠােমা ��ত করেত হেব এবং তার সােথ নীিতর সংেযাগ ঘটােত হেব। এই ধারণােক
এিগেয় িনেত সবাইেক িনেয় আেলাচনা করেত হেব। বাংলােদেশর প�াশতম �াধীনতা বািষর্কীেক যুব সমােজর
জ� উৎসগর্ কের এ আেলাচনার শুরু হেলা। িতিন আশা কেরন, যুব সমাজ সংযু� েথেক উপযু�ভােব আগামী
ৃ েদেব এবং তােদর হােতই বাংলােদেশ এসিডিজ বা�বায়ন হেব।
িদেনর েনত�
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১। তথয্-উপাে�র িভি�েত “িবযু� যুব সমাজ” �তয্য়িটেক িবে�ষণ করেত হেব এবং কারা এই সমােজর অ�ভূ র্�
হেবন েস িবষেয় গেবষণা করেত হেব।
২। জাতীয় যুব নীিতর সংেশাধন ও সিঠক বা�বায়ন করেত হেব।
৩। যুব নীিতগুেলােক �ািনকভােব তণৃ মূল পযর্ােয় নািমেয় এেন কাযর্কর করার েচ�া করেত হেব। গড়ভােব না েদেখ
েগা�ীবা�বভােব েদখেত হেব
৪। রাে�র প� েথেক সামািজক ও অথর্নীিতর চািহদার সােথ সম�য় েরেখ মানস�ত কমর্সং�ান ৈতির করার পিরক�না
�হণ করেত হেব। িশি�ত �িতব�ী যুবেদর কমর্সং�ােনর িবষয়িট গুরুে�র সােথ িবেবচনা করেত হেব।
৫। যুব সমােজর দ�তার ঘাটিত েকাথায় তা িচি�ত করেত হেব এবং অ�লিভি�ক দ�তা উ�য়েন েজার িদেত হেব
৬। িশ�াথর্ীেদর কািরকুলােম যুেগাপেযাগী পিরবতর্ন আনেত হেব।
৭। তরুণেদর নতু ন উেদয্ােগ উৎসািহত করেত তােদর জ� পযর্া� তথয্ এবং উেদয্াগ বা�বায়েনর জ� পযর্া� সুিবধা
থাকেত হেব।
৮। �� সুেদ অথর্ায়েনর বয্ব�া থাকেত হেব। তরুণেদর উৎপাদনমুখী কমর্কােন্ড আনেত সরকার, েবসরকাির খাত,
গেবষণা সং�া এবং িশ�া �িত�ােনর সমি�ত �েচ�া �হণ করেত হেব।
৯। একিট কাযর্করী যুব েনটওয়াকর্ গেড় তু লেত হেব।

েফসবক
ু েপজ এবং কেথাপকথন বে� ম�বয্
যারা সংযু� িছেলন তােদর অেনেকই নাগিরক �য্াটফেমর্র েফসবুক েপজ এবং জুম মাধয্েমর কেথাপকথন বে�
ম�বয্ কেরন। এখােন তরুণেদর নানা ধরেণর সমসয্ার কথা উেঠ আেস। ে�ডিরখ এভাটর্ ি�ফটাং (এফইএস),
বাংলােদশ েথেক সাধন কুমার দাস বেলন- সরকার, নাগিরক সমাজ এবং িশ�ািবদ �ায় সকল ে�ে�ই
�া�েজন্ডােরর সংজ্ঞা িনেয় জিটলতা রেয়েছ। তােদর জ� সমােজ যথাযথ সেচতনতা ৈতিরেত অেনক িকছু
করেত হেব।
সায়মা েজিবন ে�য়ান নােম একজন অংশ�হণকারী বেলন, বাংলােদেশ যুব সমােজর িবযু� থাকার অ�তম কারণ
হেলা, �বীণরা অেনক র�ণশীল এবং নতু নেদরেক তারা েকােনা উৎসাহ েদন না। তারা পুেরােনা মূলয্েবাধ আঁকেড়
ৃ াি�ক। এছাড়া যুব সমােজর একিট বড় অংশেক
ধের বেস থােকন। আমােদর সামািজক বয্ব�া উ�ভােব িপতত
রাজৈনিতক পণয্ িহেসেব সরকােরর �মতা সংর�েণর জ� বয্বহার করা হয়। উ�ত িবে� এমনটা েদখা যায় না।
টািনর্ং পেয়ন্ট ফাউেন্ডশন েথেক জনাব ফরহাদ বেলন, েবকার তরুণ, �িমক তরুণ, অ�ািত�ািনক খােত কাজ করা
তরুণ, মা�াসা িশ�াথর্ী তরুণ, চা বাগােনর তরুণ, দিলত তরুণ, আিদবাসী তরুণ, এবং �িতব�ী তরুণেদর
যতিদন অ�ভু র্� করা যােব না, ততিদন �তয্ািশত সাফলয্ আসেব না।
চয্ােনল টু েয়িন্টেফার-এর �িতিনিধ জনাব ইমাদ বেলন, �িতব�ীেদর কমর্ী িহেসেব িনেয়াগ েদয়া হেল কর ছাড়
েদয়া হে�। সরকােরর েদয়া এই সুেযাগ িনেত িবিভ� �িত�ােন �িতব�ী বয্ি�েদর িনেয়াগ েদয়া হয়। তেব
িনেয়াগ ও েবতেন ৈবষময্ েবশ ল�য্ণীয়।
শরীফু ল নােম একজন অংশ�হণকারী বেলন, আিদবাসী যুবেদর উ�য়েন আরও েবিশ সমেয়াপেযাগী উদয্াগ �হণ
করা �েয়াজন। রাজশাহী েথেক নজরুল ইসলাম বেলন, রাজশাহীর েগাদাগাড়ী আিদবাসী যুব সমাজ েযমন
েলখাপড়ায় িপিছেয় আেছ েতমিন বালয্িববােহর কবেলও পড়েছ। তারা সবসময় িনেজেদরেক গুিটেয় রােখ। খুলনা
েথেক জুিল বাড়ই বেলন, খুলনাসহ সারা বাংলােদেশ দিলত যুবেদর অব�া �ায় একই। েনতেৃ �র জায়গায় তােদর
অব�ান �ায় শূ�। শরীয়তপুর অয্ােডােলােস� �ােবর সুমাইয়া বেলন, িপিছেয় পড়া যুব সমাজেক আ�কমর্সং�ান
স ৃি�েত উেদয্াগী হেত সাহাযয্ করা উিচত।
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শুেভ�া ব�বয্
ড. েদবি�য় ভ�াচর্ায
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ
�ারি�ক ব�বয্
সুদী� মুখািজর্
আবািসক �িতিনিধ
ইউএনিডিপ বাংলােদশ
স�ালক
েতৗিফকুল ইসলাম খান
িসিনয়র িরসাচর্ েফেলা
েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)
আেলাচকব ৃ�
মাহা িমজর্া
উ�য়ন অথর্নীিত িবষয়ক গেবষক
তাসনুভা আনান িশিশর
�া�েজ�ার অিধকার কমর্ী, এবং
সংবাদ পািঠকা
ৈবশাখী েটিলিভশন

েযাশীয় সাংমা িচবল
�িতব�ী অিধকার কমর্ী
িফিজকয্ািল-চয্ােল�ড েডেভলাপেম�
ফাউে�শন (িপিডএফ)
শামীম আহেমদ
িনবর্াহী পিরচালক
ইয়ু থ এনেগজেম� ফর
সাে�িনিবিলিট (ইেয়স), বাংলােদশ

েমাহন রিব দাস
চা �িমক অিধকার কমর্ী
িজিম আিমর
�েজ� ময্ােনজার
ইএসিডিজ৪িবিড
বাংলােদশ ওেপন েসাসর্ েনটওয়াকর্
(িবিডওএসএন)

ি�িফং েনাট ��ত কেরেছন: জািকর েহােসন এবং অে�ষা জাফিরন
িসিরজ স�াদনায়: অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান
সহেযাগী স�াদক: অ� ভ�াচাযর্

সহ-আেয়াজক

সহেযাগী �িত�ান

www.bdplatform4sdgs.net

BDPlatform4SDGs

BDPlatform4SDGs
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