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মানসম্মত শিক্ষা
বততমান যুব সমাজের অবস্থা, সুজযাগ, সমসযা ও চ্যাজেঞ্জ মমাকাজবোয় করণীয়



মানসম্মত শিক্ষা এবং যুব সমাজের সমৃ্পক্ততা

• দক্ষ মানবসম্পদ ততশরজত মানসম্পন্ন শিক্ষা

• মদজির উন্নয়জন এবং সামাশেক কাঠাজমা শবশনমতাজণ যুব সমাজের ূমশমকা

• মেিায় গুণগত শিক্ষা  



মানসম্মত শিক্ষা এবং যুব সমাজের সমৃ্পক্ততা
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মানসম্মত শিক্ষার শনশিতকরজণ অূীষ্ট বাস্তবায়জনর প্রশতবন্ধকতাসমমহঃ 

• প্রজয়ােনীয় সংখ্যক মানসম্পন্ন শিক্ষজকর অূাব;

• শিক্ষকতা মেিায় দক্ষ েনজগাষ্ঠীর অংিগ্রহজণ অনীহা (অর্ত উোেতন সংক্রান্ত 

কারজণ);

• উচ্চ শিক্ষায় শকছু শিশসশিজন যুগ উেজযাগী কাশরকুোজমর অূাব;

• মাঠ েযতাজয় শিক্ষা কমতকততার অূাব, শযশন শবদযােজয়র কাযতক্রম েরীবীক্ষণরতঃ মান 

উন্নয়জন শবশূন্ন শদক শনজদতিনা শদজবন;

• শিক্ষার্তীশূশিক মশনটশরং ও ট্র্যাশকং এর অূাব যার মাধ্যজম সুশনশদতষ্ট শিক্ষার্তীর 

সুশনশদতষ্ট সমসযা দমরীকরজণ শবজিষ েদজক্ষে মনয়া মযত;

• বযােকহাজর মযাগযতাশূশিক ও দক্ষতাশূশিক উোনুষ্ঠাশনক শিক্ষা, বৃশি ও কাশরগরী 

শিক্ষার অূাব যার মাধ্যজম শেশছজয় েড়া, ঝজর েড়া শিশুরা শবশূন্ন আয়সৃেন 

কমতকাজে সম্পৃক্ত হজত োরজতা;

• দুনতীশত, যার কারজণ মমধ্াোচ্ার হজয় যাজে;

• শিক্ষকজদর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান বাস্তবায়জন অনীহা।



ইশতমজধ্য গৃহীত েদজক্ষেসমমহ

• বযােকহাজর শিক্ষকজদর মেিাশূশিক এবং তর্য প্রযুশক্তগত দক্ষতা বৃশিকজে শবশূন্ন 

প্রশিক্ষজণর বযবস্থা গ্রহণ করা হজয়জছ;

• কশম্পউটার সাক্ষরতাজক শনশিত করার েনয েরৃ্ক শিশসশিন শহজসজব মাধ্যশমক ও উচ্চ 

শিক্ষার কাশরকেুাজম ‘তর্য ও মযাগাজযাগ প্রযুশক্ত’ শবষজয়র অন্তূুতশক্তকরণ করা হজয়জছ।



ূশবষযজতর করণীয়সমমহ শনজয় যবু সমাজের মূশমকা ও নীশত-শনধ্তারণী েরামিত

• প্রশতশট-শিশু/ যুবক-মকশিক মশনটশরং মসে গঠন;

• উোনুষ্ঠাশনক শিক্ষা (দমরশিখ্ন ও চ্াশহদা শূশিক মানসম্পন্ন অনোইন মকাসত) ও কাশরগশর ও 

বৃশিমমেক শিক্ষার (েিাদেদজদর কাশরগশর ও বৃশিমমেক শিক্ষায় স্থানান্তর) বযােক প্রসার

• োশরবাশরক েশরকেনার মক্ষজে উেজেোশূশিক শনয়শমত মসিজনর আজয়ােন;

• গুণগত শিক্ষার প্রসার ও প্রচ্াজর প্রজয়ােন গুনগত শিক্ষজকর;

• প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞাজনর বাস্তবায়ন

• মমধ্া োচ্ার মরাজধ্ দুনতীশতর মমজোৎোটন ঘটাজত হজব;



উচ্চ শিক্ষার েনয প্রজয়ােনীয় েদজক্ষে

• গজবষণা কাযতক্রজমর বযােক প্রসার এবং প্রকািনা;

• কাশরকুোজম বাধ্যতামমেকূাজব ইন্টানতশিজের বযবস্থা রাখ্া;

• কাশরকুোজম উজদযাক্তা হবার েনয প্রজয়ােনীয় শিক্ষা সংযকু্ত করা;

• উচ্চ শিক্ষায় ইংজরশে শিক্ষাজক মাধ্যম শহজসজব বযবহার (অন্তত উিরেে মেখ্ার মক্ষজে) করা

• শবশূন্ন সরকাশর ও মবসরকাশর প্রশতষ্ঠানজক তাজদর কাযতক্রম অনুযায়ী সরকাশর ও মবসরকাশর শবশূন্ন

শিক্ষা প্রশতষ্ঠান হজত প্রশত বছর কমেজক্ষ ১-২ েনজক অন্তত ১ বছজরর েনয শিক্ষা সমােজন্ত চ্াকশুরর

বযবস্থা করা;

• প্রতযাশিত ফোফে অেতন না করজত োরা শিক্ষার্তী, ঝজর েরা শিক্ষার্তীজদর শবশূন্ন আয় সৃেন

কাযতক্রজম প্রশিক্ষজণর বযবস্থা করা;

• মাশি-শিশসশিনাশর কাশরকুোজমর বাস্তবায়ন;

• বততমান েব মাজকতট, শনজয়াগকততাজদর চ্াশহদা, আন্তেতাশতক মক্ষজে একই শবষয়বস্তুর শিক্ষাধ্ারা শক তা

শবজবচ্নায় শনজত হজব।

• শিক্ষা বযবস্থাজক এমনূাজব সাোজত হজব মযন, শিক্ষা শুধ্ুমাে মেিাগত দাশয়ত্ব োেজনর েনয না হজয়

বরং শবশূন্নমুখ্ী সমসযা সমাধ্ানমুখ্ী হয়।



এছাড়াও গুণগত শিক্ষার শনশিতকরজণ মাধ্যশমক, উচ্চ মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষার কাশরকুোজম ২১

িতকীয় শিক্ষা বযবস্থার আন্তঃসাংস্কশৃতক দক্ষতা এবং ৬শট মমে দক্ষতার (শিশেটাে সাক্ষরতা, সমক্ষ্ম

শচ্ন্তন দক্ষতা এবং সমসযার সমাধ্াজনর ক্ষমতা বশৃি, সৃেনিীেতা ও শচ্ন্তন িশক্ত বৃশি, শিক্ষার্তী

মনতৃত্ব, মযাগাজযাগ এবং সহজযাশগতার দক্ষতা বৃশি, নাগশরকত্ব-মবাধ্ বশৃি) প্রশতফেন র্াকজত হজব

মযন ২১ িতকীয় তবশিক অর্তননশতক বযবস্থায় শিক্ষার্তীরা শনজেজদরজক মযাগয কজর তুেজত োজর।

ধ্নযবাদ সবাইজক


