
স্টেম (STEM) শিক্ষা ২০৪১-এর রূপকল্প উন্নত বাাংলাদেি শবশিম মাণদক গশতিীল করদব 

 

স্টমাোঃ স্টরজুয়াি খাি 

 

সায়েন্স, টেকয় ালজি, ইজিজ োজ িং এবিং ম্যাথয়েটিকস এ চা টি জবষয়ে  আদ্যক্ষ  জেজলয়ে সিংয়ক্ষয়ে বলা হয়ে স্টেম 

(STEM)। জবশ্বজুয়ে বর্তোয়  জিক্ষা  টে ধ  টি জ য়ে সবয়চয়ে টবজি আয়লাচ া হয়ে, টসটি হয়লা টেে এডুয়কি । উন্নর্ 

টেিগুয়লা েয়  ক য়ে,ভজবষ্যয়র্ র্ায়ে  টেয়ি  অথ তন জর্ক অগ্রগজর্ ধয়   াখয়র্ হয়ল টেে এডুয়কি  অজর্ প্রয়োি ীে জবষে। 

টেসব টেি টেে এডুয়কিয়   ওে  টিা  শেদব র্া াই ভজবষ্যয়র্ এজগয়ে োয়ব বয়ল েয়  কয়   জবয়িষজ্ঞ া।  

টেে এডুয়কিয়   মূল লক্ষয হয়ে, চতুথ ত জিল্পজবপ্লব এবিং একুি ির্য়ক  িন্য সুশিশক্ষত ি বল গয়ে টর্ালা। টেে 

জিক্ষা োনুয়ষ  মদির সৃি িীলর্ায়ক অয় কগুণ বাজেয়ে জেয়েয়ে। োনুয়ষ  েয়ে টিে ওোকত, উন্নর্ টোগায়োগ, টকায় া জকছু খ ুঁয়ি 

টব  ক া  েক্ষর্া, টকায় া জকছু জবয়েষণ ক া  েক্ষর্া, টেয়কায় া সেস্যা  সোধা  ক া, সয়ব তােজ  জিজিোল জ্ঞায়  সমৃদ্ধ কয়  

গয়ে টর্ালাই হয়ে STEM-শিক্ষার মূল কাি। 

 

 জবজ্ঞা , প্রযুজি, প্রয়কৌিল, এবিং গজণর্ STEM জিক্ষাথীয়ে  সাফয়ে  িন্য অ ন্যভায়ব উেযুি। STEM জিক্ষা 

স্টেিদক অর্ মনিশতকভাদব স্বাবলশি করার িন্য আ ও টবজি গুরুত্বপূণ ত। টে সেস্ত জিক্ষাথী ো সম্পন্ন STEM জিক্ষা গ্রহণ কয় , 

র্া াই ে বর্ী প্রিয়ে  উদ্ভাবক হদয় ওয়ে। STEM জিক্ষা প্রজিয়ায় জিক্ষাথী া জিয়খ, জকভায়ব র্ায়ে  সেয় েজ চাল া ক য়র্ 

হয় এবিং শকভাদব বয়ো প্রকল্পগুজলয়ক টোে স্ট াট ধায়ে ভাগ ক য়র্ হয়। এটি এে  একটি পদ্ধশত, ো র্ায়ে  সা ািীব  উন্নশতর 

জন্য সাহায্য ক য়ব। 

 

যুি ায়ে  জিোে তয়েন্ট অভ কোয়স ত  একটি প্রজর্য়বেয়  বলা হয়েয়ে, টেে জিক্ষাে ো া জিজক্ষর্ র্ায়ে  িন্য প্রজর্ বে  

১৭ ির্ািংি হায়  কায়ি  সুয়োগ বােয়ে। আ  অন্য জিজগ্রধা ীয়ে  িন্য কে তসিংস্থা  বােয়ে প্রাে ১০ ির্ািংি হায় । োনুয়ষ  েয়  

 া া জিজ্ঞাসা, টকৌতূহল এবিং অনুসন্ধা  শুরু হে মাধ্যশমক কাল টথয়কই। শুধু েজিো টেিগুয়লায়র্ই  ে, ভা র্ ও চীয়   েয়র্া 

টেিগুদলাও র্ায়ে  জিক্ষাব্যবস্থাে টেেয়ক গুরুত্ব স্টেওয়া হদে। শবদিষ কদর মাধ্যশমক ও উচ্চ মাধ্যশমক স্তদর যাদত শিক্ষার্ীরা 

তাদের প ন্দিীয় তৃতীয় শিক্ষায় সঠিক পর্ স্টবদ  শিদত পাদর। বতমমাি যুদগ জবজ্ঞা , গশণত ও প্রদকৌিল োো সভযর্া অচল। িীবি 

চলার পদর্ প্রশতটি স্তদর  য়েয়ে জবজ্ঞায়   প্রভাব। ো বসভযর্াে প্রযুজির িে জবকাি একটি জাশতদক শবকশিত কদর।  

 

টেে জিক্ষা একসেেকা  স ার্ ী জ েয়ে োঠ্যবই মুখস্থ ক া  প্রবণর্ায়ক কজেয়ে এয় য়ে। বাাংলাদেদির গ্রামাঞ্চদল 

পাঠ্যবই মুখস্ত করার প্রবণতা এখিও লক্ষয করা যায়। স্টেম শিক্ষাদক বাধ্যতামূলক করা হদল, এর প্রভাব অদিকটা কদম আসদব। 

স্টযমি- আমাদের স্টেদির সকল শবভাদগর শিক্ষার্ীদের তথ্য ও স্টযাগাদযাগ প্রযুশি (আইশসটি) শবষয়টিদক বাধ্যতামূলক করা হদয়দ । 

ফদল এখিকার শিক্ষার্ীরা আদগকার সিাতিী শিক্ষা ব্যবস্থা স্টর্দক আধুশিক শিক্ষার সুফল স্টভাগ করদত পারদ । স্টেম শিক্ষা 

শিক্ষার্ীদের সশিয় কদর গদে তুলদত সহায়তা কদর। স্টেম সৃজিিীল সমস্যাগুদলার সমাধাি কদর। স্টেম অনুিীলদি শিক্ষার্ীদের 

িতুি শকছু জািার আগ্রহদক বাশেদয় স্টেয়। স্টেম শিক্ষা একজদির সাদর্ অন্যজদির স্টযাগাদযাগ েক্ষতাদক বাশেদয় স্টতাদল। 

শিক্ষার্ীদের মদি আত্মশবশ্বাস ও আত্মসম্মািদবাধ স্টজাগায় এবাং অশতমাত্রা আদবগদক শিয়ন্ত্রণ কদর। এটি স্টযৌশিক শচন্তািশি, 

সৃজিিীলতা ও কল্পিািশিদক বাশেদয় স্টতাদল। 
 

বাাংলাদেদির শিক্ষার মাি আদগর তুলিায় অশধকাাংদি আধুশিকায়ি হদয়দ । ইদিাদভিি কম মসূশচ, শিক্ষার িতুি িতুি 

প্রযুশি, গণমাধ্যদম শিক্ষা প্রোি কম মসূশচ, শিশজটাল কদেে প্রস্তুতকরণ এবাং মাশিশমশিয়ার মাধ্যদম স্টেশণকদক্ষ পাঠোি পশরচালিা 

এর মদধ্য অন্যতম। বাাংলাদেদির মাধ্যশমক ও উচ্চ মাধ্যশমক স্তদরর শিক্ষার্ীদের স্টেম শিদয় পোশুিার আগ্রহদক অদিকগুণ বাশেদয় 

শেদয়দ । শিক্ষা মন্ত্রণালদয়র এক গদবষণায় স্টেখা যায়, বাাংলাদেদি এসএসশস এবাং এইচএসশস উভয় স্তদরর জন্য শবজ্ঞাি গ্রুদপ 

শিক্ষার্ীদের সাংখ্যা ব দরর পর ব র কদম আসশ ল। কারণ শহদসদব স্টেখা স্টগদলা শিক্ষার্ীদের মাদে শবজ্ঞাি ও গশণত ভীশত। 

সরকার গশণত শবষয়দক শিক্ষার্ীদের মাদে আরও আকষ মণীয় করদত আন্তজমাশতক গশণত অশলশিয়াদি বাাংলাদেদির শিক্ষার্ীদের 

অাংিগ্রহণ শিশিত করার পশরদবি গদে তুদলদ । স্টমধাশব শিক্ষার্ীরা গশণত অশলশিয়াদি অাংি শিদয় কৃশতদের স্বাক্ষর রাখদ । 

স্টপ্রশক্ষদত গশণত শবষদয় ভাদলা স্টগ্রি স্টপদত গশণত শিক্ষার প্রশত শিক্ষার্ীরা স্টবশি স্টবশি উদ্বুদ্ধ হদে। এভাদব গশণদতর প্রশত বাাংলাদেদির 

শিক্ষার্ীদের ভীশত অদিকটা কদম এদসদ । শিক্ষার্ীদের শচন্তা ভাবিা শবকশিত হদত শবজ্ঞাি ও প্রযুশিশিভ মর িতুি উদ্ভাবিী শিক্ষা 

ব্যবস্থা সহায়তা করদ । 

বাাংলাদেদির পাবশলক ও প্রাইদভট শবশ্বশবদ্যালয়গুদলার শিক্ষার্ীদের কাদ  স্টেম এডুদকিি খুবই জিশপ্রয় হদয় ওদঠদ । 

বাাংলাদেদি ৪৩৯টি পশলদটকশিক ইিশেটিউট ও ২১৬টি স্টটকশিকযাল স্কুল এন্ড কদলদজ হাদত কলদম স্টেম শিক্ষা প্রোি করা হয়। 

এ াো, বাাংলাদেি প্রদকৌিল শবশ্বশবদ্যালয় (বুদয়ট), রাজিাহী প্রদকৌিল শবশ্বশবদ্যালয় (রুদয়ট), চট্টগ্রাম প্রদকৌিল ও প্রযুশি 



শবশ্বশবদ্যালয়, খুলিা প্রদকৌিল ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, বাাংলাদেি ইিশেটিউট অব সাদয়ন্স এন্ড স্টটকদিালশজ (শবআইএসটি), 

িাহজালাল শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, স্টিায়াখালী শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, বশরিাল শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, 

পাবিা শবজ্ঞঅি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, ইিশেটিউট অভ সাদয়ন্স এন্ড স্টটকদিালশজ (আইএসটি), স্টসন্ট্রাল ইউশিভাশস মটি অভ সাদয়ন্স 

এন্ড স্টটকদিালশজ (ঢাকা), বাাংলাদেি আশম ম ইোরন্যািিাল ইউশিভাশস মটি অভ সাদয়ন্স এন্ড স্টটকদিালশজ, বঙ্গবন্ধু স্টিখ মুশজবুর 

রহমাি সাদয়ন্স এন্ড স্টটকদিালশজ ইউশিভাশস মটি, স্টগাপালগঞ্জ, যদিার শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, আহসািউল্ল্যাহ শবজ্ঞাি ও 

প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, বঙ্গমাতা স্টিখ ফশজলাতুদন্ন া মুশজব শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, শসশসএি ইউশিভাশস মটি অভ সাদয়ন্স এন্ড 

স্টটকদিালশজ স্টকাটবাশে, কুশমল্ল্া, মাওলািা ভাসািী শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, ইউশিভাশস মটি অভ সাদয়ন্স এন্ড স্টটকদিালশজ 

(ইউএসটিশস), চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী শবজ্ঞাি ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয়, ইিশেটিউট অভ সাদয়ন্স স্টেি এন্ড স্টটকদিালশজ (আইএসটিটি), 

ইউশিভাশস মটি অভ ইিফরদমিি স্টটকদিালশজ এন্ড সাদয়দন্সস (ইউআইটিএস) শিক্ষা প্রশতঠানািগুদলাদত শিক্ষার্ীরা স্টেম শিক্ষা গ্রহণ 

কদর শবজ্ঞাি ও প্রযুশি খাদত শবদিষ কৃশতে স্টেখাদে। 

বাাংলাদেি স্টেম ফাউদন্ডিি ২০২০ সাদল সারাদেদির পাবশলক ও প্রাইদভট শবশ্বশবদ্যালদয়র শিক্ষার্ীদের কাদ  

গদবষণাসমূলক কিদসপ্ট ও প্রদজক্ট আহ্বাি কদর। এ আহ্বাদি িতাশধক টিদমর মদধ্য ২৩৮টি প্রদজক্ট জমা পদে। ২০৩০ সাদলর 

১৭টি স্টগাদলর মদধ্য ১৩টি স্টগাল বা লক্ষযমাত্রাদক স্টকন্দ্র কদর সাজাদিা হদয়শ ল ন্যািিাল স্টেম কশিটিিি। শিক্ষার্ীরা েলগতভাদব 

ক্ষুধা, োশরদ্র্য, পয়োঃশিষ্কািি, শবশুদ্ধ পাশির অভাব, জলবায়ু সমস্যা সমাধাি, শিল্পায়ি, পশরকশল্পত িগরায়ণ, অর্ মনিশতক উন্নয়দির 

লদক্ষয করণীয় ইতযাশে শবষয়ক কিদসপ্ট স্টপপার ও প্রদজক্ট উপস্থাপি কদর।  শবজ্ঞািশভশিক আইশিয়াসহ প্রদজক্ট জমাোিকারীদের 

মদধ্য প্রর্ম স্থাি অজমি কদর শবজয়ী েল বুদয়ট টিম, প্রর্ম রািার আপ রুদয়ট টিম এবাং শদ্বতীয় রািার আপ অজমি কদর চুদয়ট টিম। 

আন্তজমাশতক অঙ্গদিও বাাংলাদেদির শিক্ষার্ীরা স্টেম প্রশতদযাশগতায় সফলতার স্বাক্ষর রাখদ ।     

স্টেম শিক্ষার্ীদের আগ্রহী কদর তুলদত ‘ফােম স্টলাবাল চযাদলঞ্জ’ িাদমর মাশকমি যুিরাদের একটি প্রশতঠানাি ২০১৭ সাল 

স্টর্দক যুিরাদে শবদিষ আকষ মণীয় স্টরাবটিক্স প্রশতদযাশগতার আদয়াজি কদর আসদ । শবদশ্বর শবশভন্ন স্টেদির শিক্ষার্ীরা এ 

প্রশতদযাশগতায় অাংি স্টিয়। ২০১৭ সাল স্টর্দক এ প্রশতদযাশগতায় বাাংলাদেিও অাংি শিদয় আসদ । ২০১৯ সাদল বাাংলাদেি স্টরাবটিক্স 

অশলশিদক সপ্তম স্থাি অজমি করদত সক্ষম হদয়শ ল। এবারই অশতমাশর কদরািাভাইরাদসর কারদণ ফােম স্টলাবাল চযাদলঞ্জ িীষ মক 

প্রশতদযাশগতাটি অিলাইি প্লাটফদম ম অনুশঠানত হয়। শিক্ষার্ীদের অাংিগ্রহদণ শবদশ্বর সবদচদয় বদো এ স্টরাবটিক্স প্রশতদযাশগতায় এবার 

বাাংলাদেিসহ ১৭৩টি স্টেি অাংিগ্রহণ কদর। আিদন্দর শবষয় হদলা বাাংলাদেদির স্টখদলায়ােরা অতযন্ত েক্ষতার সাদর্ স্টরাদবাটিশক্সর 

অশলশিক শহদসদব খ্যাত আন্তজমাশতক এ স্টখলায় ১৭৩টি স্টেদির িামকরা সব প্রশতঠানাদির শিক্ষার্ীদের হাশরদয় চযাশিয়ি হবার 

স্টগৌরব অজমি কদর। শবশ্ব জিশপ্রয় এ স্টরাবটিক্স অশলশিদক বাাংলাদেদির অভূতপূব ম সাফল্য বাাংলাদেদির শিক্ষার্ীদের অবস্থািদক 

অদিক ঊদবম োঁে কশরদয়দ । সাবাস! বাাংলাদেি। 

বাাংলাদেদির জিক্ষাথীয়ে  আধুশিক প্রযুশিগত শিক্ষায় শিশক্ষত করদত বাাংলাদেদি টেে এডুয়কিিদক অগ্রাশধকার 

শবদবচিা করা হদে। এর ফদল আদগর তুলিায় এখিকার শিক্ষার্ীরা জবজ্ঞা  ও গশণত শিক্ষায় পারেিী হদয় ওঠদ । STEM 

শিক্ষা অজমদির মাধ্যদম জিক্ষাথী া আজবষ্কা ক ও উদ্ভাবক হয়ে উেয়র্ োরদ । STEM ও প্রযুজি জিক্ষাে জিজক্ষর্ কয়  

শিক্ষার্ীদের চতুথ ত জিল্প জবপ্লব (4IR)-এ  ট তৃত্ব প্রো কা ী জহয়সয়ব প্রজর্জির্ ক া হয়ব। শিোঃসদন্দদহ বলা যায়, STEM শিক্ষা 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী স্টিখ হাশসিা স্ট াশষত রূপকল্প ২০৪১-এ উন্নত বাাংলাদেি শহদসদব বাস্তব রূপ শেদত আরও গশতিীল করদব। 

# 

স্টলখক-তথ্য অশফসার, শপআইশি। 

 


