
 

 

 

Unemployment rate reaches highest 28 pc, reveals study Unemployment rate among the 

country’s youths reached the highest 28 per cent, according to a study finding.  

Apart from this, about 90 per cent of the employed youths are now engaged in the 

informal sector, while most rural youths work in agriculture and small business -

related services and sales, as per the initial findings of the study.  

Dr Manoj Roy, a lecturer at Lancaster University, the UK, presented the findings in 

a discussion titled “Dhaka Dialogue: Youth in Entrepreneurship - Opportunities and 

Challenges”, organised by the Center for Participatory Research and Development 

(CPRD) in cooperation with BRAC University in the capital.  

 

Md Shamsuddoha, chief executive of CPRD, delivered the address of welcome 

while Ayub Khan, deputy director, Department of Social Services, Tushar Ko na 

Khandker, CBI expert, Ministry of Finance, Lakhsana Lucky, assistant director, 

Department of Women Affairs, and  Md Shawkat Ali, assistant director, Department 

of Youth Development presented their views on the findings.  

The study locations were Chapainawabganj, Sirajganj, Dacope, an upazila of 

Khulna district, Kishoreganj, Hatiya, an upazila of Noakhali district and Ramgati, 

an upazila of Lakshmipur district.  

It aims at generating a deeper understanding of the patterns and drivers of delta 

livelihood shifts, with a specific focus on young entrepreneurs’ role in diversifying 

livelihoods. 

The study team reached 2.0 million delta dwellers.  



Citing the study findings, Dr Manoj Roy said the impediments like lack of 

cooperation in the government and non-government institutions, infrastructural 

limitations, lack of financial and technical supports, corruption, and psychological 

barriers are dampening the speed of the progress of entrepreneurship development.  

In the introductory speech, Md Shamsuddoha said youths h ave to step forward to 

combat climate change and ensure sustainable development in this era of climate 

change. 

Entrepreneurial activities should march on taking into account the fact of climate 

change and its consequent impacts, he said.  

He stressed taking into consideration the eco-friendly technologies and geo-physical 

environment of the country while initiating entrepreneurial activities.  

Ms Tushar said plenty of opportunities for entrepreneurial activities are there in our 

country, but they are not being utilised properly.  

The merchandise items or services produced at the grassroot level are not being 

added properly to the market as well as the supply chain therein, she added.  

Ms Lakhsana pointed out that the Department of Women Affairs is providing the 

women entrepreneurs with financial and technical support for entrepreneurial 

activities. 

She stressed that ensuring an entrepreneur-friendly environment and connecting the 

women folk and the youth community with the entrepreneurial activities is a must to 

make sustainable development happen.  
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মতবিবিময় সভায় িক্তারা 

টেকসই উন্নয়ি বিশ্চিতত তরুণ উত্যাক্তাত্র পথ 

কতর ব্তত হতি 

 

তরুণ সমাতের িাাংলাত্শ বিবিম মাতণ অতিক বকছু করার আতছ। েলিায় ুপবরিতমতির এ সমতয় 

িাাংলাত্তশর টেকসই উন্নয়ি বিশ্চিত করতত এিাং েলিায় ুপবরিতমতির অবভঘাত টমাকাতিলা 

করতত তরুণ সমােতক এবিতয় আসতত হতি িতল মতি কতরি িািবরক সমাে। তাত্র মতত, 

িাাংলাত্তশ উত্যািমূলক কাতের পতথ সিতথতক িড় িাধা হতে তরুণ সমাতের েিয আবথ মক এিাং 

কাবরিবর সহত াবিতার অপ্রতুলতা। বিবভন্ন সরকাবর টিসরকাবর অবিস, িযাাংক, িীমা প্রবতষ্ঠাতি 

কাতের ্ীঘ মসূশ্চিতা, িীবতিত েটেলতা, সুষ্ঠু উত্যািমূলক কাতের পবরতিশ ইতযাব্ িাধাগুতলা 

তরুণত্র চলার িবততক বিিষ্ট কতর। 

‘ব্র্যাক টসন্টার ইি’ এর সতেলি কতে মঙ্গলিার (৫ এবপ্রল) টসন্টার ির পাটেমবসতপেবর বরসাচম এন্ড 

টেতভলপতমন্ট (বসবপআরবে), ব্র্যাক বিশ্ববি্যালয়, দ্বীপ উন্নয়ি সাংস্থা, মািি মুশ্চক্ত সাংস্থা, বপপল’স 

ওবরতয়তন্টে টপ্রাগ্রাম ইমবিতমন্টশি, প্রয়াস মািবিক উন্নয়ি টসযাসাইটে এিাং সুশীলি এর উত্যাতি 

‘ঢাকা সাংলাপ: উত্যাক্তা বহসাতি তরুণ সমাে – সম্ভািিা ও চযাতলঞ্জ’ শীষ মক িািবরক মতবিবিময় 

সভায় বিবভন্ন স্থাতির িািবরক সমাে অাংশ বিতয় এসি কথা িতলি। তরুণ সমাতের সামতি টথতক 

সি ধরতির িাধা অপসারণ করার আহ্বাি োিাি তারা। 

টিঙ্গল টেল্টা অঞ্চতল তরুণ সমাতের উত্যািমূলক কাতের সম্ভািিা এিাং আিামীর পতথর 

রূপতরখা উতমাচি করতত একটে িতিষণার অাংশ বহসাতি এই সাংলাতপর আতয়ােি করা হয়। 

সাংলাপটেতত উতদ্বাধিী অবধতিশতির পতর বতিটে এক্সপােম টসশি অিুটষ্ঠত হয়। 

সাংলাতপ সূচিা িক্তিয উপস্থাপি কতরি বসবপআরবে’র প্রধাি বিি মাহী টমা: শামসুতদাহা, বলবখত 

িক্তিয উপস্থাপি কতরি লযাঙ্ক্যাস্টার বিশ্ববি্যালতয়র প্রভাষক ে. মতিাে রায়। এছাড়াও িক্তিয 



রাতখি সমাে টসিা অবধ্প্ততরর উপ-পবরচালক আইয়ুি খাি, মবহলা বিষয়ক অবধ্প্ততরর 

সহকারী পবরচালক লাখসািা লাকী,  ুিউন্নয়ি অবধ্প্ততরর সহকারী পবরচালক টমা. শওকত আলী, 

অথ ম মন্ত্রণালতয়র বস.বি.আই বিতশষজ্ঞ তুষার কণা খন্দকার সহ বিবভন্ন সরকাবর-টিসরকাবর প্রবতষ্ঠাি 

এিাং িািবরক সাংিঠতির কম মকতমা ও প্রবতবিবধরা। 

সাংলাতপর সূচিা িক্ততিয বসবপআরবের বিি মাহী প্রধাি টমা. শামসুতদাহা িতলি, েলিায়ু পবরিতমতির 

এই সমতয় িাাংলাত্তশর টেকসই উন্নয়ি বিশ্চিত করতত এিাং েলিায় ু পবরিতমতির অবভঘাত 

টমাকাতিলা করতত তরুণ সমােতক এবিতয় আসতত হতি। েলিায় ুপবরিতমি ও এর বিরূপ প্রভাি 

টমাকাতিলা কতরই উত্যািমূলক কম মকাণ্ডতক এবিতয় বিতয় ট তত হতি। উত্যািমূলক কাতের 

টেতি পবরতিশিান্ধি প্র ুশ্চক্ত এিাং িাাংলাত্তশর ভূ-প্রাকৃবতক পবরতিশ পবরস্থবততক বিতিচিায় 

টিয়ার প্রবত বতবি তাবি্ ট্ি। 

ে. মতিাে রায় তার িক্ততিযর শুরুতত িতিষণা কা মক্রমটের িযাবপ্ত, লেয এিাং উতদশয বিতয় 

আতলাচিা কতরি। বতবি িতলি , ভবিষযত টেকসই উন্নয়ি বিশ্চিত করতত হতল উত্যািমূলক 

কাতের বিকল্প টিই। সমসামবয়ক িাস্তিতা এিাং পবরবস্থবতর আতলাতক ট্খা  াতে আমত্র ট্তশ 

তরুণ সমাতের মাতে উত্যািমূলক কাতের আগ্রহ িাড়তছ। 

তুষার কণা খন্দকার িতলি, আমাত্র ট্তশ বকছু িতিষণা কা মক্রম পবরচালিা করা হয় এিাং 

বিতশষজ্ঞ মহল টথতকও বিবভন্ন প্রিন্ধ বলখা হতে, বকন্তু সমসযা হতে টসই কােগুতলাতক সাধারণ 

মািুতষর মাতে িা তৃণমূল প মাতয় বিতয়  াওয়া হতে িা। 

মবহলা বিষয়ক অবধ্প্ততরর সহকারী পবরচালক লাখসািা লাকী িতলি, িাাংলাত্তশর িতমমাি 

সরকার প্রধািমন্ত্রীর টিতৃতে ব্ি রাত কাে কতর  াতে। আমরা মবহলা বিষয়ক অবধ্প্তর টথতক 

িারী উত্যাক্তাত্র উত্যািমূলক কাতের েিয আবথ মক এিাং কাবরিবর সহায়তা ব্তয়  াশ্চে। বতবি 

টোর ব্তয় িতলি আমাত্র ট্তশর টেকসই উন্নয়ি বিশ্চিত করতত হতল ট্তশ উত্যািমূলক 

কাতের পবরতিশ বিশ্চিত করতত হতি এিাং িারীত্র এিাং তরুণ সমােতক এ সি কাতের সাতথ  ুক্ত 

করতত হতি। 
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