
 

5থ র্ িশ  িব েবর চয্ােল  েমাকােবলায় আমােদর করণীয় 
কািশত: 18 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

 iি িনয়ার e েক eম e হািমদ 

েদেশর সামি ক u য়েনর লে য্ সরকার 8ম বািষ র্ক পিরক না (3127 েথেক 3131 পয র্ ) ণয়ন কেরেছ। u  প বািষ র্ক 
পিরক নািট eকিট ভাল ডকুেম  িহেসেব িচি ত করা যায়। u  পিরক না বiেত 24িট চয্া ার রেয়েছ। বিণ র্ত u য়ন পিরক না 
িনধ র্ািরত কায র্ ম বা বায়েনর জ  েদেশ যথাথ র্ দ  জনবেলর (u পয র্ায় েথেক িন পয র্ায় পয র্ ) তী  স ট (Acut e 
Shor t age of Ski l l Manpower   ) রেয়েছ বেল uে খ করা হেয়েছ। ফেল পাশব্র্বত  েদশ েথেক লাখ লাখ দ  জনবল 
আমদািন করেত চেল যাে  6/7 িবিলয়ন ডলার। 

a িদেক িবশব্ াপী 5থ র্ িশ  িব েবর ঝ ার েশানা যাে । u ত o u য়নশীল aেনক েদশ 5থ র্ িশ  িব েবর যা ায় পথচলা শুরু 
কেরেছ, আবার েকান েকান েদশ াপক িত হণ করেছ। বাংলােদশেক বা  হেয়i 5থ র্ িশ  িব েবর চয্ােল  েমাকােবলা করেত 
হেব। না হয় িছটেক পড়েত হেব u য়েনর ধারা েথেক। মানব সভয্তার iিতহােস eখন পয র্  িতনিট িশ  িব ব পাে  িদেয়েছ সারা 
িবেশব্র গিতপথ o জীবনধারা। থম িশ  িব বিট হেয়িছল 2895 সােল বা ীয় iি ন আিব ােরর মা েম। eরপর 2981 সােল 
িবদুয্ত o 2৯7৯ সােল িডিজটাল iেলক িনে র আিব ার o চলন িশ  িব েবর গিতেক বািড়েয় েদয় কেয়ক গুণ। তেব আেগর 
িতনিট িব বেক ছািড়েয় সারা দুিনয়ায় েতালপাড় সৃি  কের নবরূেপ আিবভূ র্ত হয় i ারেনট যুি । ei i ারেনট যুি , কৃি ম 
বুি ম া আর েমিশন লািন র্ংেয়র ক ােণ eখন েয িব ব শুরু হেয়েছ তােকi বেল চতুথ র্ িশ িব ব। 

eখন আমরা eক যুি গত পিরবত র্েনর ম  িদেয় যাি । িদব্তীয় o তৃতীয় িশ িব েবর িভি র oপর শুরু হoয়া 5থ র্ িশ িব ব তথা 
িডিজটাল e িব েবর ফেল সবিকছুর পিরবত র্ন হে  গািণিতক হাের, যা আেগ কখনo হয়িন।  

সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ হেলা, িবেশব্র িতিট েদেশর িতিট খােত e পিরবত র্ন ভাব েফলেছ, যার ফেল পাে  যাে  uৎপাদন ি য়া, 
ব াপনা, eমন কী রা  চালােনার ি য়া। আiিডiিব আiিসিট o iেনােভশন েসেলর ধান uপেদ া ড. েমাঃ শাহ আলম 

মজুমদােরর ভাষায় 5থ র্ িশ িব ব হে  িডিজটাল aবকাঠােমার oপর িনিম র্ত মানব সভয্তার নতুন eকিট যাি ক aনুভূিত বণ 
িসে েম পদাপ র্ণ যা eকগু  iমািজর্ং েটকেনালিজ সমিনব্ত o িনখুতঁ ি য়াকলােপর ফল। eটা i ারেনেটর ক ােণ কৃি ম বুি ম া, 
েমিশং লািন র্ং, েজেনিটক iি িনয়ািরংেয়র িনuেরা- যুি র িনতয্নতুন মতার কাশ আর চিলত কম র্যে র aবলুি র ভীিত িমি ত 
eক নবতর জগত। 5থ র্ িশ  িব ব মবাজার আর ভিব েতর কাজকেম র্র ধরন, আেয়র aসমতা, ভূ-রাজৈনিতক িনরাপ া, সামািজক 
o ƣনিতক মূ েবােধর কাঠােমােক ভীষণভােব ভািবত করেছ eবং করেব। সারা িবেশব্র আেলাড়েনর েছাঁয়া বাংলােদেশo েলেগেছ। 
িডিজটাল িব ব বাংলােদেশর মানুেষর দীঘ র্িদেনর সব্  ‘েসানার বাংলা’ বা বায়েন সহায়তা করেব। 

i ারেনেটর আিবভ র্াব eবং বহুমুখী বহােরর ফেল iিতমে i ি জীবন, সমাজ eবং রাে  eক aভাবনীয় পিরবত র্ন হেত শুরু 
কেরেছ। হাভাস িমিডয়ার িসিনয়র ভাiস ে িসেড  টম গুডuiন পিরবিত র্ত ব ােক বণ র্না কেরেছন eমনভােব- ‘িবেশব্র সবেচেয় 
বড় টয্াি  েকা ািন uবােরর িনেজর েকােনা টয্াি  েনi, পৃিথবীর সবেচেয় বড় িমিডয়া েফসবুক িনেজর েকান কনেট  ƣতির কের 
না, পৃিথবীর সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ পাiকার কারবারী িত ান আলীবাবার েকান িনজসব্ গুদাম েনi eবং িবেশব্র সবেচেয় বড় আবাসন 
ে াভাiডার eয়ার িবeনিবর িনেজেদর েকান িরেয়ল eে ট েনi। সিতয্কােরর aেথ র্ তাবৎ দুিনয়ার বসা বািণেজয্র ত  o 
েকৗশেলর ধারণাi পাে  িদেয়েছ আর eসব কারেণ িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারােমর িত াতা াuস েসায়াব যুি র ei পিরবত র্নেক 
েদখেছন চতুথ র্ িশ িব ব িহেসেব। আমরা চাi বা না চাi, eতিদন পয র্  আমােদর জীবনধারা, কাজকম র্, িচ া-েচতনা েযভােব 
চেলেছ েসটা eখন বদেল েযেত শুরু কেরেছ। eখন আমরা eক যুি গত পিরবত র্েনর মে  িদেয় যাি । ত যুি , 
েটিলকিমuিনেকশন e আসেছ িবশাল পিরবত র্ন।  



িবশব্ াপী 5থ র্ িশ  িব ব েমাকােবলায় a া  েদেশর মেতা বাংলােদেশর a ণী ভূিমকা হণ করেত হেব। দ  o uপেযাগী মানব 
স দ ƣতির কের আমােদর সামেনর িদেক eিগেয় েযেত হেব। e াপাের েদশময় কািরগির িশ ার িব ার ঘিটেয় াপক পিরবত র্ন 
আনেত হেব। যুি িনভ র্র সমাজ ব ায় দ  মানুষ ছাড়া a  েকান uপােয় তাল িমিলেয় চলা স ব নয়। যুি  িনভ র্রতা ছাড়া 
আমােদর দুিট িভশেনর েকানিটi aজর্ন স ব নয়। আর 5থ র্ িশ  িব েবর চয্ােল  েমাকােবলা eবং সুেযাগ কােজ লাগােনার যথাযথ 
েকৗশল aবলমব্ন ছাড়া ƣবিশব্ক িতেযািগতায় িটেক থাকাo স ব হেব না। uপেরর িচ  েথেক eটা পির ার েয, eকিদেক েদেশ 
েদেশ চলেছ কম র কাজ হারােনার ঝুিঁক a িদেক চলেছ মারা ক দ তা স ট। মেন রাখেত হেব, u ত িবেশব্র েদশগুেলা কম র্ ম 
দ  জনবেলর স েট িনমি ত হেয় aনে াপায় হেয় কৃি ম বুি ম ার তথা 5থ র্ িশ  িব েবর নব নব আিব ারেক সব্াগত জানাে , 
জীবনেক আরo গিতশীল o সব্া য্ময় করার জ । a িদেক আমরা eখন েডেমা ািফক িডিভেডে র aন  েসানালী সুেযােগর 
েমা ম সমেয় aব ান করিছ। 3141 সাল েযমন জািতসংেঘর েটকসi u য়ন ল য্মা া aজর্েনর আ জর্ািতক বছর। বাংলােদশ 
eখন েডেমা ািফক েডিভেডে র aন  েসানািল সুেযােগর েমা ম সমেয় aব ান করেছ বাংলােদশ। 3141 সাল েযমন জািতসংেঘর 
েটকসi u য়ন ল য্মা া aজর্েনর আ জর্ািতক বছর। আবার েসi বছরিটi আমােদর সেব র্া  কম র্ ম মানুেষর েদশ (26 েথেক 75 
বছর বয়েসর মানুষ) বা সব র্িন  িনভ র্রশীল মানুেষর েদশ হoয়ার বছর। e সুেযাগেক আমরা বিল ‘েগাে ন aপরচুিনিট ফর 
বাংলােদশ’। e েগাে ন aপরচুিনিটেক কােজ লাগােনার জ  েয়াজন সমিনব্ত St r at egi c Wor kf or ce Pl an   বা 
েকৗশলগত মশি  পিরক না যার ছয়িট র হে - 

2. েকৗশলগত িদক-িনেদশ র্না দান  

3. কম র্সং ােনর লে য্ েযাগয্ জনবেলর সরবরাহ িবে ষণ  

4. কম র্সং ােনর চািহদার িবে ষণ  

5. সরবরাহ o চািহদার বধান িবে ষণ  

6. সমাধাণ সূ ায়ন, েয়াজনীয় i ারেভনশন eিরয়া o কম র্পিরক না িনধ র্ারণসহ বা বায়ন 

7. বা বায়ন a গিত পয র্েব ণ  

েকৗশলগত কম র্সং ান পিরক না বা বায়েন গবেন র্ে র ি মাি ক aনুশীলন eখন সমেয়র দািব। গবেন র্ে র িতনিট মা া বা 
ডাiেমনশন রেয়েছ- 

ক. i েম  (আiন/হুকুম বা িবধান)  

খ. i েম সমূহেক কায র্করেণর জ  ে া াম ƣতির/ কম র্সূচী ণয়ন/ েজ  ণয়ন  

গ. u  ে া াম/ কম র্সূচী/ েজ  বা বায়েনর লে য্ uৎপাদন বা েসবার িনধ র্ািরত মান যেথাপযু  সমেয় িনি ত সমৃি  তব্রািনব্ত 
করা St r at egi c Wor kf or ce Pl an   eর ছয়িট েরর মে  2ম রিট বা বায়েন iিতমে  ধানম ী কতৃর্ক েঘািষত হেয়েছ। 
যা আমােদর বহুল আেলািচত সব্ -িভশন-3132 o িভশন-3152। eিদক িনেদ র্শনা সামেন েরেখ সংি  সকল ম ণালয়, সং া eবং 
িশ  o বসা িত ােনর সামি ক িমশনসমূহ িনধ র্ারণ করত িটিভiিট TVET( ) eনেরালেম  3131 সােল 31% 3141 সােল 
41% eবং 3151 সােল a ত 56% e u ীত কের ƣবিশব্ক িতেযািগতায় িটেক থাকার uপেযাগী িটিভiিট (TVET) াজুেয়ট ƣতির 
o ম বাজাের যু  করার কায র্ ম েজারদার করেত হেব। St r at egi c Wor kf or ce P  l an eর a া  র তথা মশি র 
চািহদা িনরূপণ, সরবরাহ িবে ষণ o বধান িনণ র্য়। e ে ে  u ত o u য়নশীল েদেশর eতদব্সং া  aিভ তা, 3141 e 
সেব র্া  সংখয্ক কম র্ ম জনশি র পেটনিশয়ািলিট eবং u ত েদশসমূেহ জনস ট o ি ল াiিসেসর সুেযাগ হেণর লে য্ দ  
মানবস দ ƣতির o মশি র uৎপাদনশীলতা বৃি র জ  aকুেপশন িভি ক চািহদা িনরূপণ, েস aনুযায়ী জনস েদর সরবরাহ 
িবে ষণ eবং তদে ি েত েযাগয্তা o দ তার ঘাটিত িনণ র্য় করার জ  মশি র eকিট েফারকাসিটং িরেপাট র্ ƣতির করা aতয্  
জরুরী। eজ  িব মান ে ণীিব াসকৃত জনবল কাঠােমা NTVQF eর হরাiজ াল o ভািট র্কয্াল eি পানশন তথা BQF ণয়ন o 
বা বায়ন করত- েদেশর সামি ক জনেগা ীেক েযাগয্ কের েতালার eকিট েরাড াপ বা Bui l d Ski l l Bangl adesh   
ধারণাপ  নােম আiিডiিব iেতামে  ণয়ন কের সরকােরর কােছ হ া র কেরেছ যা e েরর জ  কােজ লাগােনা েযেত পাের। 



পিলিস, পিরক না o ক  সিঠকভােব বা বায়েনর জ  Bui l d Ski l l Bangl adesh   গেবষণা বiিটেত 25িট সাধারণ o 6িট 
িশ া যুি  িবষয়ক আiন ণয়ন eবং আiেনর দব্ারা সংি  25িট সং া গঠেনর সুপািরশ আেছ। 

eজ  িটিভiিট (TVET) সংি  সকল জনবল তথা পিলিস েমকার, েফশনাল, িশ ক o সােপািট র্ং াফেক েযাজয্ ে ে  
iনি িটuশনাল o aগ র্ানাiেজশনাল স মতা বৃি র জ  িনধ র্ািরত ে মoয়াক র্ aনুসাের িশ ণ দান, সব্ তম সমেয় eকিট 
সমিনব্ত িশ ক েযাগয্তা কাঠােমা o িনেয়াগ িবিধমালা ƣতির কের জাতীয় িশ ানীিতর আেলােক 23:2 aনুপােত িশ ক িনেয়াগ করা 
eবং েযাগয্তাস  িশ কেদর েণাদনার ব াকরণ। িশ া িত ােনর ািত ািনক স মতা বৃি র জ  েয়াজনীয় aবকাঠােমা 
eবং মানস ত য পািতর সং ান, গেবষণার ফলাফেলর িভি েত পিলিস, পিরক না o েজ  ণয়নসহ সামি ক কায র্ ম 
পিরচালনা করা। ে িডশনাল িটিভiিট (TVET) িশ াথ েদর aিজর্ত ান, দ তা o দৃি ভি র মূ ায়ন তথা েযাগয্তা যাচাi NTVQF 
eয্ােসসেম  eর আদেল করত য্াজুেয়টেদর সনদ o ত াবলী aনলাiন ডাটােবেজ সংর ণ, িশ া িত ােন িশ ার সু ু পিরেবশ 
বজায় রাখা, ািবত 211িট aথ র্ৈনিতক িশ  েজান e eকিট কের পিলেটকিনক/েভােকশনাল িশ া o িশ ণ িত ান াপন eবং 
aথৈনিতক িশ  েজােন e ািপত িশে র ধরন aনুযায়ী েটকেনালিজ বা ে ড িনব র্াচন, িশ া খােতর েমাট বােজেটর পয র্ায় েম 
61% কািরগির o বৃি মূলক িশ া o িশ েণর জ  বরা করণ eবং দ তা o েমর মূ  aনুধাবনসহ দ তা u য়ন সংি  
িশ া o িশ েণর িত িশ াথ েদর আ হী কের েতালার জ  াথিমক o মা িমক িশ ায় আগামী বছর েথেকi a ত eকিট 
কািরগির o বৃি মূলক িশ া েকাস র্ বা তামূলক করা েয়াজন। 

যুি িভি ক সমাজ ব া গেড় েতালার জ  যুি র মানুষেক যথাযথ মূ ায়ন করেত হেব। দ তার যথাযথ মূ ায়ন কের কারগির 
িশ ার হার বৃি  কের সাধারণ িশ ার মান u য়েনর পাশাপািশ মানস ত কািরগির িশ ার সব র্ কার সার ঘটােত হেব। 5থ র্ িশ  
িব েবর চয্ােল  েমাকােবলায় eখনi েদেশর চািহদা o যুি িভি ক মানব স দ গেড় তুলেত েদেশর সকল াথিমক o মা িমক 
িশ া িত ােনর সাধারণ িশ ার পাশাপািশ কািরগিরিবষয়ক িশ ার েকাস র্ চালু করেত হেব। েদেশর aথ র্ৈনিতক িভি  মজবুত করা 
o আিথ র্ক খাতেক সাiবার িনরাপ া দােনর জ  ƣতির করেত হেব সাiবার িনরাপ া ব া। eজ  েয়াজন হাজার হাজার 
আiিসিট o সাiবার িনরাপ া কম  o ব াপক। eজ  eখনi কািরগির িশ ার মা িমক পয র্ায় েথেক িশ াথ েদর eকিট বড় 
aংশেক ত  যুি মন  কের গেড় তুলেত হেব। eমন eকিট ত যুি র দ  জ  ƣতির করেত হেব, যােত 3136 সােলর পের 
েদশ আিথ র্ক, সামািজক o রাজৈনিতক ে সমূেহ 5থ র্ িশ  িব েবর ভাব েমাকােবলা করেত পাের। মেন রাখেত হেব, মানহীন 
সনদধারী দব্ারা e য  স  করা যােব না। দ  মানব স দ সৃি  করেত পারেলi যুি গত u য়েনর সকল ে ে  আমরা 
সিঠকভােব eগুেত পারব। তাহেলi স ব হেব aিতির  কম র্ ম জনমানবেক কােজ লাগােনা আর েমাকােবলা করা চতুথ র্ িশ  
িব েবর চয্ােল । েমাকােবলা o u ত-সমৃ  বাংলােদশ গেড় েতালা। 

েলখক : সভাপিত, েক ীয় িনব র্াহী কিমিট, আiিডiিব, ঢাকা 
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