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  ববশ্বের সবশ্বেশ্বয় বববি ঘনবসবতর স্বল্প আয়তশ্বনর, প্রাকৃবতক সম্পশ্বদর অভাশ্ববর এই বদশ্বি প্রধান সম্পদ মানুষ। মানব 

সম্পদ উন্নয়শ্বন সরাসবর ভূবমকা রাশ্বে স্বাস্থ্য ও বিক্ষা।বাাংলাশ্বদশ্বির মানব উন্নয়ন পবরবস্থ্বত মধ্যম সাবরর। সাবব িকভাশ্বব মানব 

উন্নয়ন সূেশ্বক বাাংলাশ্বদশ্বির অবস্থ্ার উন্নবত হশ্বে। সারা ববশ্বের মানব উন্নয়ন পবরবস্থ্বত সবশ্বেশ্বয় ভাশ্বলা নরওশ্বয়শ্বত,এরপর আশ্বে 

যথাক্রশ্বম আয়ারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড। বাাংলাশ্বদশ্বি আয়, বিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানব উন্নয়শ্বনর এই বতনটি সূেকই কশ্বরানায় ক্ষবতগ্রস্ত 

হশ্বয়শ্বে। মানুশ্বষর আয় ধীশ্বর ধীশ্বর পুনরুদ্ধার হশ্বলও বিক্ষাোশ্বত পবরবস্থ্বত স্বাভাববক হশ্বত সময় লাগশ্বব। সামাবজকোশ্বত উন্নয়ন 

সশ্বেও বাাংলাশ্বদশ্বি আয়-ববষম্য প্রকট। আয়-ববষম্য সশ্বেও বাাংলাশ্বদি স্বাস্থ্য, বিক্ষাোশ্বত ভাশ্বলা করশ্বে। বযমন গড় আয়ুর বহশ্বসশ্বব 

ভারশ্বতর বেশ্বয় এবগশ্বয় আশ্বে। বাাংলাশ্বদশ্বির মানুশ্বষর গড় আয়ু ৭২.৬ বের, ভারশ্বতর গড় আয়ু ৬৯.৭ বের। বাাংলাশ্বদশ্বি প্রবত এক 

লােজীববত বিশু জন্মগ্রহণকাশ্বল ১৭৩ জন মা মারা যায়। বাাংলাশ্বদশ্বির ২৫ বের ও এর বববি বয়বস নারী জনশ্বগাষ্ঠীর মশ্বধ্য ৩৯.৮ 

িতাাংি কমপশ্বক্ষ মাধ্যবমক পাস। আর পুরুষশ্বদর মশ্বধ্য এই হার ৪৭.৫ িতাাংি। শ্রমিবিশ্বতও নারীর অাংিগ্রহণ ববশ্বড় ৩৬.৩   

িতাাংি হশ্বয়শ্বে। প্রবিবক্ষত মানবসম্পদ খুব তাড়াতাবড় অথ িননবতক উন্নয়শ্বন ভূবমকা রােশ্বত পাশ্বর। একজন সুস্থ্ কমী স্বাস্থ্যহীন বা 

বরাগা কমীশ্বদর বেশ্বয় বববি উৎপাদনিীল বশ্বল স্বাস্থ্য োশ্বত েরেশ্বক বিক্ষা োশ্বতর বেশ্বয় প্রতযক্ষ অবদানকারী বহশ্বসশ্ববশ্বদো হয়। তাই 

মানবসম্পদ উন্নয়শ্বনর ববোশ্বর স্বাশ্বস্থ্যর বিক্ষার বেশ্বয় বববি গুরুত্ব বদওয়া হয়। 

   সব িকাশ্বলর সব িশ্বশ্রষ্ঠ বাঙাবল জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু বিে মুবজবুর রহমান বেশ্বলন যুবসমাশ্বজর আইকন।বতবন অনুধাবন  

করশ্বত বপশ্বরবেশ্বলন যুবরাই জাবতর প্রাণিবি,উন্নয়ন ও অগ্রগবতর প্রধান বনয়ামক। শুধু তাই নয় যুবরা সাহসী, ববগবান, 

প্রবতশ্রুবতিীল, সম্ভবনাময় এবাং সৃজনিীল। এরই ধারাবাবহকতায় যুবসমাজশ্বক দক্ষ জনিবিশ্বত পবরণত করার লশ্বক্ষয তথ্য 

প্রযুবিসহ    বববভন্ন কাবরগবর, বৃবিমূলক এবাং কৃবষবভবিক বহুমুেী প্রবিক্ষণ প্রদান কশ্বর যাশ্বে বতিমান সরকার। ২০৪১ সাশ্বলর 

মশ্বধ্য বাাংলাশ্বদিশ্বক ক্ষুধা দাবরদ্র্যমুি আধুবনক ও উন্নত বাাংলাশ্বদশ্বি পবরণত করার লশ্বক্ষয সরকার ইবতামশ্বধ্য সমায়াবদ্ধ পবরকল্পনা    

গ্রহণ কশ্বর তা বাস্তবায়ন শুরু কশ্বরশ্বে।  এ পবরকল্পনা বাস্তবায়শ্বন প্রশ্বয়াজন ববদ্যমান জনিবির সশ্বব িািম ব্যবহার বনবিতকরশ্বণর 

মাধ্যশ্বম জাতীয় অথ িননবতক উন্নয়ন তরাবিত করা। ক্রমবধ িমান বিল্পায়শ্বনর বক্ষশ্বে বহুমুেী শ্রশ্বমর োবহদা পূরণ করা, প্রযুবির  

পবরবতিশ্বন কম ি- সাংশ্বকােশ্বনর ফশ্বল ক্ষবতগ্রস্ত কমীশ্বদর পুনঃপ্রবিক্ষশ্বণর মাধ্যশ্বম কশ্বম িাপশ্বযাগী করা।পবরববতিত পবরবস্থ্বতশ্বত 

আন্তজিাবতক বাজাশ্বর ব্যপক সাংখ্যক দক্ষ জনবশ্বলর কম িসাংস্থ্ান বনবিত করার জন্য দক্ষ জনিবি বতবর ও তাশ্বদর কম িসাংস্থ্ান 

বনবিত করা। 

বকাবভড১৯ এর দীঘ িশ্বময়াবদ প্রভাব ও ৪থ িবিল্পববপ্লশ্ববর েযশ্বলঞ্জসমুহ বমাকাববলা কশ্বর বদশ্বির অথ িননবতক উন্নয়ন তরাবিত 

করশ্বত দক্ষ জনিবি বতবরর লশ্বক্ষ  বতিমান সরকার ইবতামশ্বধ্য নানা রকম পদশ্বক্ষপ গ্রহণ কশ্বরশ্বে। ববববএশ্বসর সব িশ্বিষ শ্রমিবি 

জবরপ,২০১৬-১৭ অনুযায়ী বদশ্বি ১৫ বেশ্বরর উশ্ববি অথ িননবতকভাশ্বব সক্ষম শ্রমিবি ৬.৩৫ বকাটি। এই ববপুল কম িক্ষম জনসম্পদশ্বক 

কাশ্বজ লাবগশ্বয় উন্নত বদি  গঠশ্বন সরকার বববভন্ন কম িকাণ্ড পবরোলনা করশ্বে। এ বপ্রক্ষাপশ্বট সরকার বববভন্ন কম িসূবের মাধ্যশ্বম 

সমাশ্বজর সুববধাববিত ও দবরদ্র্ মানুশ্বষর জীবনমান উন্নয়শ্বনর মাধ্যশ্বম মানবসম্পদ উন্নয়শ্বন কাজ করশ্বে। ফশ্বল মানব উন্নয়ন সূেশ্বক 

বাাংলাশ্বদি ক্রমি এবগশ্বয় যাশ্বে। Human Development Report 2020 মানব উন্নয়ন সূেশ্বক বাাংলাশ্বদশ্বির 

অবস্থ্ান বেল ১৩৩ তম। দবক্ষণ এবিয়ায় মানব উন্নয়ন সূেশ্বক বাাংলাশ্বদশ্বির উপশ্বর আশ্বে শ্রীলাংকা(৭২), মালদ্বীপ (৯৫), ভূটান 

(১২৯) ও ভারত (১৩১)। এক বেশ্বরর ব্যবধাশ্বন বাাংলাশ্বদি দুই ধাপ এবগশ্বয়শ্বে। ভারত ও পাবকস্তান এবার দুই ধাপ কশ্বর বপবেশ্বয়শ্বে। 

জনসাংখ্যার তুলনায় বেবকৎসশ্বকর অনুপাশ্বত বাাংলাশ্বদশ্বির বেশ্বয় ভারত এবগশ্বয় আশ্বে। ভারশ্বত প্রবত ১০ হাজার নাগবরশ্বকর জন্য 

গশ্বড় ৮.৬ জন বেবকৎসক আশ্বে। বাাংলাশ্বদশ্বি এই সাংখ্যা ৫.৮। 

 বাাংলাশ্বদশ্বির আথ িসামাবজক োশ্বত ২০২১-২২ অথ িবেশ্বর বরাদ্দ বেল বমাট বাশ্বজশ্বটর ২৪.৯৩ িতাাংি,যা ২০২০-২০২১ 

অথ ি বেশ্বর বেল ২৩.৭৫ িতাাংি। এ অথ ি  মানবসম্পদ উন্নয়শ্বনর সাশ্বথ সম্পৃি োত সমূহ বযমন- বিক্ষা ও প্রযুবি, স্বাস্থ্য ও পবরবার 

কল্যাণ,নারী ও বিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সাংস্কৃবত,শ্রম ও কম িসাংস্থ্ান ইতযাবদ োশ্বত ব্যয় করা হশ্বে এবাং হশ্বব ।মানব 

সম্পদ উন্নয়শ্বনর মূল বভবি বহশ্বসশ্বব বিক্ষা ও স্বাস্থ্যোতশ্বক সবশ্বেশ্বয় বববি গুরুত্বপূণ ি মশ্বন করা হয়। তাই এ দুই োতশ্বক গুরুত্ব বদশ্বয় 

জাতীয় বাশ্বজশ্বট বিক্ষা ও স্বাস্থ্যোশ্বতর উন্নয়শ্বন সরকার প্রবতবের পয িপ্ত অথ ি বরাদ্দ বদশ্বে। ২০২১-২২ অথ িবেশ্বর এ দুই োশ্বতর বমাট 



বরাদ্দ ১ লাে ০৪ হাজার ৬৮৪ বকাটি টাকা, যা বমাট বাশ্বজশ্বটর ১৭.৩৪ িতাাংি। এর ফশ্বল বিক্ষা ও স্বাস্থ্যোশ্বত বাস্তবস্ত কম িসূবে 

বাস্তবায়শ্বনর মাধ্যশ্বম মানস্ত বিক্ষা এবাং  স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যাশ্বণ কায িকর পদশ্বক্ষপ গ্রহণ করা সম্ভব হশ্বব।  

বকাবভড১৯ অবভঘাশ্বতর ক্রাবন্তকাল কাটিশ্বয় উশ্বঠ বিক্ষার উন্নয়নশ্বক আরও ববগবান করার লশ্বক্ষয আধুবনক ও ববজ্ঞানমুেী 

বিক্ষা কায িক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠাশ্বমা উন্নয়শ্বনর পািাপাবি প্রযুবি বনভ ির আধুবনক বিক্ষা ব্যবস্হা বনবিত করশ্বত সাংবিষ্ট 

সকলশ্বক কায িকর ভূবমকা রােশ্বত হশ্বব। সরকার ইবতাপূশ্বব ি রূপকল্প -২০২১ এবাং বডবজটাল বাাংলাশ্বদি প্রবতষ্ঠার লশ্বক্ষয যুশ্বগাপশ্বযাগী 

ও কম িমুেী বিক্ষা ব্যবস্হা গ্রহণ কশ্বরশ্বে, যা জাতীয় বিক্ষানীবত -২০১০ বহশ্বসশ্বব পবরবেত। এ বিক্ষানীবতর মূল উশ্বদ্দশ্য হশ্বলা 

মানবতার ববকাি এবাং জনমুেী উন্নয়শ্বন ও প্রগবতশ্বত বনতৃত্বদাশ্বনর উপশ্বযাগী মননিীল, যুবিবাদী, নীবতবান, বনশ্বজর এবাং অন্য 

ধশ্বম ির প্রবত শ্রদ্ধািীল, কুসাংস্কারমুি, পরমতসবহষ্ণু, অসাম্প্রদাবয়ক, বদিশ্বপ্রবমক এবাং কম িকুিল নাগবরক গশ্বড় বতালা। এরই 

ধারাবাবহকতায় ববজ্ঞান ও প্রযুবি বনভ ির বিক্ষা ববশ্বিষত েতুথ ি বিল্পববপ্লবশ্বক ববশ্ববেনা কশ্বর বিক্ষা ব্যবস্হাপনা ও বিক্ষা কায িক্রশ্বম 

তথ্যপ্রযুবি এবাং বডবজটাল প্রযুবির সশ্বব িাচ্চ ব্যবহার বনবিত করশ্বত সরকার ইবতামশ্বধ্য বববভন্ন পদশ্বক্ষপ গ্রহণ কশ্বরশ্বে। এসব 

পদশ্বক্ষশ্বপর উশ্বেেশ্বযাগ্য হশ্বলা, েতুথ ি বিল্পববপ্লশ্ববর েযাশ্বলঞ্জ বমাকাববলায় দক্ষ জনিবি গশ্বড় তুলার লশ্বক্ষয কাবরগবর বিক্ষার ওপর 

সবশ্বেশ্বয় বববি গুরুত্ব বদওয়া হশ্বয়শ্বে। বেশ্বন্ডড লাবন িাং পদ্ধবতশ্বত প্রথাগত বশ্রবণকক্ষ কায িক্রশ্বমর সাশ্বথ প্রযুবি এবাং বডবজটাল বমবডয়াশ্বক 

একীভুত কশ্বর বিক্ষক - বিক্ষাথীশ্বদর বিেন- বিোশ্বনার অবভজ্ঞতায় নতুন মাো বযাগ হশ্বে। মাধ্যবমক ও উচ্চবিক্ষা অবধদপ্তশ্বরর 

আওতাধীন মাধ্যবমক ববদ্যালশ্বয়র Online এবিকরশ্বণর কাজ েলমান রশ্বয়শ্বে। মাঠ পয িাশ্বয়র দপ্তর ও বিক্ষাপ্রবতষ্ঠানসমূহ 

বডবজটাল মবনটবরাং বসশ্বেম ( DMS) অযাপ এর মাধ্যশ্বম পবরদি িন করা হশ্বে। 

 েতুথ ি বিল্পববপ্লশ্ববর প্রস্তুবত বহশ্বসশ্বব কাবরগবর বিক্ষাশ্বক মূলধারার অন্তভু িিকরশ্বণ বববভন্ন পদশ্বক্ষপ গ্রহণ করা হশ্বয়শ্বে। এ 

লশ্বক্ষয সরকার ইবতামশ্বধ্য সাধারণ ধারার ৬৪০ টি মাধ্যবমক ববদ্যালশ্বয় জানুয়াবর ২০২০ সাল বথশ্বক বভাশ্বকিনাল বকাস ি পবরোলনা 

করশ্বে। পয িায়ক্রশ্বম মাধ্যবমক পয িাশ্বয়র সকল বিক্ষাপ্রবতষ্ঠাশ্বন সরকাশ্বরর  বভাশ্বকিনাল বকাস ি পবরোলনার পবরকল্পনা রশ্বয়শ্বে। একই 

সাশ্বথ অভযন্ত্রীণ ও আন্তজিাবতক শ্রম বাজার উপশ্বযাগী দক্ষ জনবল সৃবষ্টর লশ্বক্ষয মান সম্পন্ন কাবরগবর বিক্ষার সুশ্বযাগ সম্প্রসারণ 

করা হশ্বয়শ্বে। বযমন, অবধক সাংখ্যক বিক্ষাথীর ভবতির সুশ্বযাগ সৃবষ্টর লশ্বক্ষয অবকাঠাশ্বমা উন্নয়ন, ৪৯ পবলশ্বটকবনক ও ৬৪ টি টিএসবস 

এর সক্ষমতা বৃবদ্ধর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইাংশ্বরবজ ও গবণত বিক্ষকশ্বদর প্রবিক্ষণ প্রদান। 

বাাংলাশ্বদশ্বি সরকাবর ও ববসরকাবর বমাট ১০ হাজার ৪৫২ টি কাবরগবর বিক্ষাপ্রবতষ্ঠান রশ্বয়শ্বে। এর মশ্বধ্য বিক্ষা 

অবধদপ্তশ্বরর আওতাধীন সরকাবর প্রবতষ্ঠান ১১৯ টি। কাবরগবর বিক্ষাশ্বক্ষশ্বে গত একদিশ্বক বিক্ষাথী ভবতির হাশ্বর যশ্বথষ্ট অগ্রগবত 

হশ্বয়শ্বে। ২০২০ সাশ্বল কাবরগবর বিক্ষায় ভবতির হার বেল ১৭.১৪ িতাাংি। এরই ধারাবাবহকতায় ২০২৫ সাশ্বলর মশ্বধ্য কাবরগবর 

বিক্ষায় এনশ্বরালশ্বমন্ট িতকরা ২৫ ভাশ্বগ উন্নবতর লশ্বক্ষয সরকার ইবতামশ্বধ্য পবরকল্পনা কশ্বর তা বাস্তবায়ন শুরু কশ্বরশ্বে। ইবতামশ্বধ্য 

সরকার কাবরগবর ও বৃবিমূলক বিক্ষার বক্ষশ্বে ববষম্য দূর করার পদশ্বক্ষপ গ্রহণ কশ্বর তা বাস্তবায়ন করশ্বে। গবরব ও বমধাবী 

বিক্ষাথীশ্বদর জন্য আবথ িক সহায়তাসহ নানা রকম সুশ্বযাগ সুববধা বৃবদ্ধ করা হশ্বয়শ্বে। বদশ্বি দক্ষ জনিবি বতবরর লশ্বক্ষয ১ িতটি 

উপশ্বজলায় ১ টি কশ্বর বটকবনক স্কুল ও কশ্বলজ স্হাপন  প্রকল্প, ৪ টি ববভাগীয় িহশ্বর ( বসশ্বলট, ববরিাল, ময়মনবসাংহ ও রাংপুর) ১ 

টি কশ্বর মবহলা পবলশ্বটকবনক ইনবেটিউট স্হাপন, ২৩ বজলায় পবলশ্বটকবনক ইনবেটিউট স্হাপন এবাং ৪ টি ববভাশ্বগ ( েট্টগ্রাম, 

খুলনা, রাজিাহী ও রাংপুর)  ১ টি কশ্বর ইবঞ্জবনয়াবরাং কশ্বলজ স্হাপশ্বনর কাজ েলমান রশ্বয়শ্বে। 

আজশ্বকর যুব সমাজই জাবতর বপতার স্বশ্বের ক্ষুধা -দাবরদ্র্যমুি, উন্নত- সমৃবদ্ধ ও আত্নময িাদািীল বসানার বাাংলাশ্বদি 

বববনম িাশ্বন প্রধান কাবরগর। দক্ষতা উন্নয়শ্বনর মাধ্যশ্বমই যুব সমাশ্বজর কম িসাংস্থ্ান ও অথ িননবতক সমৃবদ্ধ অজিন করা সম্ভব। দক্ষতা 

উন্নয়শ্বনর ববষশ্বয় তাশ্বদর সশ্বেতন করা, আধুবনক প্রযুবিশ্বত প্রবিবক্ষত করা এবাং কম িসাংস্থ্াশ্বনর পথ বনশ্বদ িিনা প্রদান করার মাধ্যশ্বম 

জাবত পাশ্বব উন্নত বাাংলাশ্বদি। 
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