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যুব ঘ োষণোপত্র ২০২২ 

জাতির উন্নয়নের মূল ধারক ও বাহক আমরা যুবসমাজ। নেিৃত্ব ও সৃজেশীলিার তবকাশ সাধনের মাধযনম নেনশর সুনযাগ্য 
কর্ণধার তহনসনব তেনজনের গ্নে িুলবার প্রিযয় নেনকই আমানের আজনকর এ সমাগ্ম। এসডিডি বোস্তবোয়নে েোগডিক 
প্ল্যোটফর্ম, বোাংলোনেশ-এি উনেযোনগ এবাং ইউেোইনটি ঘেশেস ঘিনেলপনর্ন্ট ঘরোগ্রোর্ (ইউএেডিডপ) বোাংলোনেশ ও ইউেোইনটি 
ঘেশেস ঘপোেোডটম-এেেোিনর্ন্ট অ্যোকশে এি সহনযোডগতোয় “বোাংলোনেনশি যুব সর্োি ও এসডিডি: আিনক েোাঁডিনয় আগোর্ীি 
েোবেো’’ শীর্ণক এ সনেলনে আমরা নেনশর তবতিন্ন তবশ্বতবেযালনয়র তশক্ষােণীরা সমনবি হনয়তি।  

বোাংলোনেনশি মি উন্নয়েশীল নেনশ যুব সর্োনজর িূতমকা নয কনিা গুরুত্বপূর্ণ িা বলার অনপক্ষা রানে ো। তবতিন্ন আন্তজণাতিক 
সংস্থার গ্নবর্র্ায় উনে এনসনি, ঘযসব উন্নয়েশীল ঘেশ যুব সম্প্র্রেোনয়ি ডশক্ষো, স্বোস্থ্য ও নশািে কমণসংস্থাে সৃতিনি প্রনয়াজেীয় 
তবতেনয়াগ্ কনরনি, নসসব নেশ দ্রুি আেণ-সামাতজক উন্নয়ে অজণনে সক্ষম হনয়নি, োতরনের মাত্রাও নসসব নেশ দ্রুি হানর 
হ্রাস করনি নপনরনি।   

িোতীয় যুবেীডত (২০১৭) অ্েুসোনি বোাংলোনেনশি ১৮-৩৫ বছি বয়সী িেনগোডিনক যুব ডহনসনব অ্ডেডহত কিো হয়। 
আেমশুমাতর ২০২২ অেুযায়ী, এ বয়স সীর্োি িেসাংখ্যো ঘেনশি ঘর্োট িেসাংখ্যোি প্রায় তত্রশ শিাংশ, যো পাাঁচ ঘকোডটর অতধক। 
এ নেনকই নবাঝা যায় আর্োনেি ঘেনশি উন্নয়নেি িেয যুবসর্োনিি কাযণকর সমৃ্পক্ততো কিটা অপতরহাযণ। 

একতট কো প্রচতলি আনি নয প্রনিযক রানের তিি হনলা নস নেনশর তশতক্ষি যুব সমাজ। তকন্তু আমানের নেনশ তশতক্ষি 
নবকানরর সংেযা ক্রমাগ্ি নবনে চনলনি। সাম্প্রতিক িডিনপ উনে এনসনছ, িোতীয় ডবশ্বডবেযোলনয়ি অ্ডিেুক্ত কনলিগুনলো ঘেনক 
পোস কিো ডশক্ষোেমীনেি ৬৬ শতোাংশ অ্েমোৎ েুই-তৃতীয়োাংশই ঘবকোি, যা উনেগ্জেক। আরও নেো তগ্নয়নি, মাত্র ২১ শতোাংশ 
ডশক্ষোেমী স্নোতক ডকাংবো স্নোতনকোত্তি তশক্ষা পবণ ঘশষ কনি চোকডি পোে; ৭ শতোাংশ এখ্নেো অ্েয ঘকোনেো ডবষনয় স্নোতনকোত্তি বো 
কোডিগডি ডশক্ষো গ্রহণ কিনছে ডকাংবো রডশক্ষণ ডেনেে; মাত্র ৩ শতোাংশ স্ব-উনেযোনগ ডকছু কিনছে। 

অেণাৎ, শ্রমবাজানর নয ধরনের েক্ষিা প্রনয়াজে, তশতক্ষি যুবনের মনধয িার সানে সামঞ্জসযপূর্ণ মােসম্পন্ন তশক্ষার অিাব 
রনয়নি। উপরন্তু, ঘকোডেি-১৯ অ্ডতর্োডির নেতিবাচক অতিঘাি যুব সমানজর উপর অিযন্ত প্রকটিানব পনেনি, যা তবনশর্ি 
িানের ডশক্ষো, কর্মসাংস্থ্োে ও র্োেডসক স্বোস্থ্য সহ োো িানব েৃশযমাে হনে। পাশাপাতশ তবেযালয় নেনক ঝনর পো, তশশু শ্রনম 
যুক্ত হওয়া এবং বালযতববাহ উনেগ্জেক মাত্রায় বৃতি নপনয়নি। 

এ সমস্ত অতিঘাি কাতটনয় যুব সমাজনক েক্ষ জেশতক্তনি রূপান্তর করনি েরকার প্রনয়াজেীয় সামাতজক উনেযাগ্ ও রােীয় 
সহনযাতগ্িা। যুবসমাজনক েক্ষ িেশডক্তনত রূপোন্তডিত কিনত পোিনল বোাংলোনেশ একডট সুর্ম উন্নয়নের ঘেনশ উন্নীত হনব, 
এবং একই সানে এসতিতজ বাস্তবায়নের লক্ষযমাত্র অজণনেও আমরা সক্ষম হব।  

অন্তিুণতক্তমূলক ও নটকসই সমৃতি তেতিি করার লনক্ষয নেনশর যুব সমানজর কণ্ঠস্বরনক েীতিপ্রনর্িানের কানি নপৌঁনি নেবার 
প্রিযনয় আমরা তেননাক্ত সুপাতরশগুনলা িুনল ধরনি চাইঃ 

তশক্ষা 
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১. শহর ও গ্রামাঞ্চনলর মনধয তশক্ষার গুেগ্ি মানের ববর্ময েূর করনি যোযে বযবস্থা গ্রহর্ করনি হনব। 

২. প্রযুতক্তগ্ি ববর্নমযর কারনর্ শহর ও প্রিযন্ত অঞ্চনল তশক্ষার মানের পােণকয েূরীকরনর্ প্রনয়াজেীয় বরাদ্দ ও যোযে 
প্রতশক্ষনর্র বযবস্থা করনি হনব। 

৩. পােোনে প্রযুতক্তর বযবহার তেতিি কনর তশক্ষার মানোন্নয়ে করনি হনব। এনক্ষনত্র তশক্ষকনের যোযে প্রতশক্ষনর্র বযবস্থা 
করনি হনব। 

৪. িাত্রাবস্থায় যুবরা নযে কমণসংস্থানের সুনযাগ্ পায় ও শ্রমবাজানরর চাতহো সম্পনকণ জােনি পানর িার সুনযাগ্ সৃতি করনি 
হনব। 

৫. উচ্চ তশক্ষা তেনয় েীতি তেধণারর্ পযণানয় েিুে কনর িাবনি হনব। শ্রমবাজানরর সানে সামঞ্জসযমূলক তশক্ষা ও প্রনয়াজেীয় 
েক্ষিা প্রোনে সক্ষম তশক্ষা বযবস্থা তেতিি করনি হনব। 

৬. অতিমারীর ফনল তশক্ষা প্রতিষ্ঠাে নেনক ঝনর যাওয়া যুবনের, তবনশর্ কনর িাত্রীনের তফতরনয় আেনি যোযে উনেযাগ্ তেনি 
হনব। 

৭. তবশ্বতবেযালয়গুনলানি গ্নবর্র্া কাযণক্রনমর বযাপক প্রসার ঘটানি হনব। এজেয প্রনয়াজেীয় েীতিমালা প্রর্য়ে করনি হনব ও 
বরাদ্দ বৃতি করনি হনব। 

৮. যুব সমানজর একতট অংশ আন্তজণাতিক পযণানয় িানের নমধা ও উৎকর্ণিা তেনয় প্রতিনযাতগ্িায় তটনক োকনি, অপরতেনক 
আর একতট বে অংশ মূল ধারা নেনক তবযুক্ত হনয় মােকাসতক্ত, অপরাধ, উগ্রবাে ইিযাতে সমসযায় জতেনয় পেনি। এই তবযুক্ত 
যুবসমাজনক মুল ধারায় সংযুক্ত কনর িানের নমধা ও শতক্তনক কানজ লাগ্ানি প্রনয়াজেীয় উনেযাগ্ তেনি হনব। 

স্বাস্থয 

৯. যুব সমাজনক স্বাস্থয বীমার আওিায় আোর উনেযাগ্ তেনি হনব। 

১০. যুবনের মােতসক স্বাস্থয তবর্নয় সনচিে কনর িুলনি হনব ও তবোমূনলয মােতসক স্বাস্থয নসবা প্রোনের উনেযাগ্ তেনি হনব। 

১১. প্রােতমক, মাধযতমক ও উচ্চ-মাধযতমক পযণানয়র সব ধরনর্র তশক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘তমি-নি তমল’ এর বযবস্থা করনি হনব। 

কমণসংস্থাে 

১২. কর্মডেডত্তক েক্ষতো বৃডিি পাশাপাতশ, সিকোডি এবাং ঘবসিকোডি পযমোনয় যুব-তেতেণি রডশক্ষণ, আইডসডট ডবষনয় রডশক্ষণ 
এবাং যুবনেি অ্ডিকোি সম্পডকমত রডশক্ষণ কর্মসূচীি উনেযোগ তেনি হনব। 

১৩. যুব উনেযাক্তানের, তবনশর্ কনর অতিমারীর প্রিানব কমণহীে হনয় পো যুবনের সহজ শনিণ ঋর্ প্রোে সহ অেযােয 
সহায়িা প্রোে ও প্রতশক্ষনর্র বযবস্থা করনি হনব। আত্মকর্মসাংস্থ্োনেি র্োিযনর্ যুবরা নযে িানের জীবেমানের উন্নতি করনি 
পানর িার জেয প্রনয়াজেীয় সহায়িা প্রোে করনি হনব।  

১৪. ডবপুলসাংখ্যক ডশডক্ষত যুবনের কমণসংস্থানের বযবস্থা করনি গ্রোর্ীণ অেণেীতিনি তবতেনয়াগ্ বৃডি কিনত হনব। 
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১৫. তবনেশ নেনক জেশতক্ত আমোতে ো কনর কনপণানরট ও তশল্প প্রতিষ্ঠােগুনলার তেজস্ব প্রতশক্ষর্ বযবস্থার মাধযনম নেনশর যুব 
সমাজনক েক্ষ জেশতক্তনি রূপান্তনর এতগ্নয় আসনি হনব। 

১৬. অতিবাসী শ্রতমকনের মােসেি কমণসুনযাগ্ তেতিি করনি তবনেশ গ্মনের পূনবণ েক্ষিা বৃতির লনক্ষয প্রনয়াজেীয় 
প্রতশক্ষনর্র বযবস্থা করনি হনব। 

১৭. অোেুষ্ঠাতেক োনি কমণরি যুবনের স্বাস্থয, অতধকার ও তেরাপত্তা সম্পনকণ সনচিেিা সৃতি করনি হনব। 

১৮. চা-শ্রতমক সহ শ্রমবাজানর স্বল্প পাতরশ্রতমনক তেনয়াতজি যুবনের জেয নশািে সবণতেন মজুরীর বযবস্থা করনি হনব। 

১৯. নকাতিি অতিঘাি ও ক্রমবধণমাে মূলযস্ফীতি কাতটনয় উেনি অেণনেতিক িানব তপতিনয় পো ও নবকার যুবনের স্ব-তেবন্ধে 
বযবস্থার মাধযনম মাতসক ১০০০ টাকা সামাতজক তেরাপত্তা িািা প্রোে করনি হনব। 

তলঙ্গতিতত্তক সমিা 

২০. বাংলানেনশ যুবনগ্াষ্ঠীর মনধয পুরুর্ প্রায় ৪৬ শিাংশ এবং োরী প্রায় ৫৪ শিাংশ। সুিরাং, যুবনগ্াষ্ঠীর অনধণনকর নবতশ 
োরী। িাই শ্রমবাজানর োরীনের আরও নবতশ সংযুক্ত করনি তবনশর্ ও লক্ষযতেতেণি উনেযাগ্ তেনি হনব।  

২১. তলঙ্গ তিতত্তক ববর্ময এেনো নেনশর অনেক জায়গ্ায় প্রকট। এ অবস্থার পতরবিণে ও োরীনের তসিান্ত গ্রহনর্ সক্ষমিা 
বৃতি ও িানের ক্ষমিায়নে সুতেতেণি উনেযাগ্ তেনি হনব।  

২২. বালযতববাহ নরাধ করনি হনব ও বালযতববানহর কারনর্ ঝনর পো তশক্ষােণীনের তফতরনয় আোর উনেযাগ্ তেনি হনব। 

সুতবধাবতঞ্চি যুবনগ্াষ্ঠী 

২৩. আতেবাসী, ট্রান্সনজন্ডার, শারীতরক ও মােতসক প্রতিবন্ধী এবং েতলি যুবনের আত্মতবশ্বাসী কনর িুলনি োোতবধ উনেযাগ্ 
ও কমণশালার বযবস্থা করনি হনব। িানের জেয বরাদ্দ নকাটা পূরনর্র জেয প্রস্তুতিমূলক বযবস্থা গ্রহর্ করনি হনব এবং িানের 
উন্নয়নের তবর্য়গুনলা েীতি আনলাচোর মূলধারায় সংযুক্ত করনি হনব। 

২৪. অসুতবধাগ্রস্থ যুবনের সাংতবধাতেক অতধকার সম্পনকণ সনচিে কনর িুলনি হনব ও িানের জেয নযসব কমণসূচী গ্রহর্ করা 
হয় নস সম্বনন্ধ িানেরনক যোযেিানব অবতহি করনি হনব। 

২৫. যুব নক্রতিট কািণ প্রচলনের মাধযনম েতরে যুবনের ঋনর্র আওিায় তেনয় আসনি হনব। 

২৬. প্রিযন্ত এলাকায় অবতস্থি যুবনের জেয তিলযাতন্সং ও আইতট প্রতশক্ষনর্র বযবস্থা করনি হনব। 

২৭. েুগ্ণম অঞ্চল, উপকূল, হাওর ও েেী-িাঙ্গে প্রবর্ এলাকাসহ ববরী প্রাকৃতিক পতরনবনশ বসবাসরি যুবনের সাতবণক 
উন্নয়নে তবনশর্ উনেযাগ্ তেনি হনব। 

 

 

অেযােয প্রাতিষ্ঠাতেক সুপাতরশ 
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২৮. যুব উন্নয়ে অতধেপ্তনরর কমণপতরতধ আরও বৃতি করনি হনব। 

২৯. যুব ও ক্রীো মন্ত্রর্ালনয়র বানজনটর বরাদ্দ বৃতির পাশাপাতশ বানজনটর সদ্ব্যবহোি তেতিি করনি হনব। 

৩০. েুেমীডত তবর্নয় যুবনের সনচিে করনি হনব ও এর রডতনিোি রডিয়োয় িানের সরাসতর অ্াংশগ্রহনর্র সুনযাগ্ সৃতি করনি 
হনব। 

৩১. বিণমাে চাতহোর আনলানক যুবনগ্াষ্ঠীনক সামনে নরনে প্রর্ীি আইে ও েীতির বাস্তবায়ে তেতিি করনি হনব এবং 
এগুনলার যুনগ্াপনযাগ্ী সংস্কার করনি হনব। 

৩২. েিুে যুব নিাটারনের নিাটাতধকার তেতিি করনি হনব। নেনশ সুষু্ঠ গ্র্িাতন্ত্রক পতরনবশ বজায় রােনি যুব সমানজর সুস্থ 
রাজেীতিনি অংশগ্রহনর্র সুনযাগ্ সৃতি করনি হনব এবং িানেরনক উৎসাতহি করনি হনব। 

 

যুবিোই একতট িোডতি রোণশডক্ত, অ্গ্রগডতি তেয়ামক ও অেুঘটক। অ্েযোয়-অ্ডবচোনিি ডবরুনি এনেনশি গণতোডিক সকল 
আনদোলনে যুবসর্োনজর সডিয় িূতমকার র্িয ডেনয়ই এনসনি বাংলানেনশর সব ইডতবোচক পডিবতমে ও অজণে। তকন্তু 
যুবসমাজনক সতেক পতরনবশ, প্রতশক্ষর্ ও েীতি সমেণে েো তেনি পারঘল সর্োনি অবক্ষয় বোিনব, বােনব অ্ডস্থ্িতো।  

আমানের আনি অপার রডতশ্রুডত, অতমি সম্ভোবেো এবাং বযতিক্রমী সৃিেশীলিা। যোযে েীতি প্রর্য়ে ও বাস্তবায়নের মাধযনম 
আমানের যুবসম্পনে রূপান্ততরি করনি হনব।  

বাংলানেশনক নটকসই সমৃতির পনে এতগ্নয় নেওয়ার আকাঙ্খায় আমরা েৃঢ়প্রতিজ্ঞ; আর নসই সমৃি িতবর্যনির জেয যোযে 
িূতমকা রােনি আমরা সবাই আজ বিপতরকর।  

 

   

 


