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জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতত, ২০২১ (এনএসতিতপ ২০২১) 

 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ এবাং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ তবতধমালা, ২০২০ প্রণীত 

হওয়ায়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ গঠিত হওয়ার মাধ্যদম দদদশর দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় একটি 

ব্যাপকতিতিক পতরবতনৃ (paradigm shift)সাতধত হয়। দদদশর দক্ষতা উন্নয়ন খাদতর জন্য প্রদয়াজন 

কার্কৃর সমন্বয়, সক্ষমতাতিতিক দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদনর কলাদকৌশল এবাং অতিন্ন (unified) মান, তশক্ষাক্রম 

ও সনদায়দনর ব্যবস্থা। কাতরগতর ও বৃতিমূলক তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ তবষদয় সীতমত সামাতজক স্বীকৃততর 

পতরদপ্রতক্ষদত যুবদদর মদধ্য দবকারদের হার দবতশ হওয়া সদেও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ গ্রহদণ তারা 

সাধারণিাদব তনরুৎসাতহত হয়। ফলত, একতদদক তশল্প প্রততষ্ঠানসমূহ দক্ষ জনশতির সাংকদের কারদণ ক্ষততগ্রস্ত 

হদে এবাং অন্যতদদক তশতক্ষত যুব জনসাংখ্যার একো বড় অাংশ দবকার দেদক র্াদে। দক্ষ তবদদতশ কমীরা এই 

শূন্যস্থান পূরণ করদে। 

তবগত এক দশদক বাাংলাদদদশর অেনৃীততদত একটি দেকসই প্রবৃতি দদখা দগদে। এই সমদয় তজতিতপ-র বাতষকৃ 

প্রবৃতি তেল ৬%-এর ওপদর (বাাংলাদদশ অেনৃনততক সমীক্ষা, ২০১৮)। একই সমদয় কৃতষ খাদতর তুলনায় তশল্প ও 

দসবাখাদতর ধারাবাতহক প্রবৃতিও লক্ষণীয়। ২০১৮-১৯ অেবৃেদর বাাংলাদদদশর তজতিতপ প্রবৃতি ৮%-এর দবতশ 

উন্নীত হদয়দে (বাাংলাদদশ পতরসাংখ্যান ব্যুদরা)। অেনৃীততর এই গততশীল প্রবৃতি ২০৪১ সাদল উন্নত দদদশর স্তদর 

উিরদণর লক্ষু বাস্তবায়দন অবদান রাখদব। দসজন্য, বাাংলাদদশদক আগামী দুই দশক প্রবৃতির এই গতত অব্যাহত 

রাখদত হদব। আবার, দর্দহতু খাততিতিক প্রবৃতির একটি তনতদষৃ্ট সীমা আদে, তাই দদদশর উৎপাদনশীলতা বৃতির 

ওপর দজার তদদত হদব। এো প্রমাতণত দর্, দক্ষতা উন্নয়দন সুদর্াদগর অিাব, কমীদদর তনম্নমাদনর দক্ষতা, 

উৎপাদনশীলতার ধীর গতত প্রভৃতত এবাং আনুষ্ঠাতনক ও অনানুষ্ঠাতনক উিয় খাদতর কমীদদর কম মজুতরর মদধ্য 

প্রবল আন্তঃসম্পকৃ রদয়দে। তাই দদদশর িতবষ্যৎ উন্নয়দনর জন্য শ্রমশতির দক্ষতা বৃতি খুবই গুরুেপূণ ৃভূতমকা 

পালন করদত পাদর।  

বতমৃান পৃতেবী চতুে ৃ তশল্প তবপ্লদবর (Fourth Industrial Revolution: 4IR) মধ্য তদদয় চলদে। এই 

তবপ্লদবর তিতি হদলাস্মাে ৃ কারখানা, দর্খাদন দমতশন ও মানুষ সাইবার-তফতজকুাল ব্যবস্থার মাধ্যদম সাংযুি। 

তশল্প-কারখানাসমূহ পূণাৃঙ্গ তিতজোলাইদজশন-এর তদদক রূপান্তর ও ক্রমতবকাদশর অতিজ্ঞতা লাি করদে এবাং 

উৎপাদন প্রতক্রয়ায় উচ্চ কমদৃক্ষতা বজায় রাখদত কৃতিম ব্যতিমিা প্রদয়াগ করদে। 

এই পতরদপ্রতক্ষদত নতুন যুদগর কমীদদর পতরবতনৃশীল অবস্থার সদঙ্গ খাপ খাইদয় তনদত হদল অদোদমশন, 

তিতজোলাইদজশন ও তথ্য প্রযুতি তবষদয় দক্ষতা অজনৃ করদত হদব। দদদশর লক্ষুসমূহ পূরদণ ৮ম পঞ্চবাতষকৃ 

পতরকল্পনা, দেকসই উন্নয়ন অিীষ্টসমূহ (Sustainable Development Goals: SDGs) অজৃন এবাং 

২য় দপ্রতক্ষত পতরকল্পনা (২০২১-২০৪১) আন্তঃসম্পতকৃত। সুতরাাং প্রোগত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাদক 

সক্ষমতাতিতিক আধুতনক ব্যবস্থায় উিরদণর মাধ্যদম সক্ষমতাতিতিক প্রতশক্ষণ তনতিত করা এবাং তনতবঘৃ্ন, 

কার্কৃর ও পতরবতনৃশীল উিরণ ঘোদনা সম্ভব হদব।  

চতুে ৃ তশল্প তবপ্লদবর দক্ষতা চাতহদা এবাং তবতিন্ন গুরুেপূণ ৃজাতীয় নীতত ও তবতধতবধাদনর সদঙ্গ সাংগতত দরদখই 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতত ২০২১ প্রণয়ন করা প্রদয়াজন। বাাংলাদদদশ দেকসই দক্ষতা উন্নয়ন ইদকা-তসদেম 

প্রততষ্ঠা করার লদক্ষু জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ তবতধমালা, 

২০২০-এর তিতিদত এই নীতত প্রণয়ন করা হদয়দে। এনএসতিএ-সহ সকল অাংশীজন এই নীতত বাস্তবায়দন দাতয়ে 

পালন করদব। প্রদয়াজদন এই নীতত পতরবতনৃ ও পতরমাজনৃ  করা র্াদব। 
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২০১৮ সাদলর ৪৫ নাং আইন দ্বারা প্রতততষ্ঠত প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলদয়র অধীন এনএসতিএ এই নীতত প্রণয়দন দনর্তে 

তদদয়দে। এনএসতিএ আইদনর ধারা ৬-এর (১)(ক) নাং উপধারা অনুর্ায়ী এনএসতিএ-এর অন্যতম প্রধান কাজ ও  

দাতয়ে হদলা: “জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীততমালা, দকৌশল ও কমপৃতরকল্পনা প্রণয়ন।” 
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আদ্যাক্ষর-সাংবতলত সাংদক্ষতপত শব্দপতি 

BBS Bangladesh Bureau of Statistics  বাাংলাদদশ পতরসাংখ্যান ব্যুদরা 

BEF Bangladesh Employers’ Federation বাাংলাদদশ এমপ্লয়াস ৃদফিাদরশন 

BEZA Bangladesh Economic Zones Authority  বাাংলাদদশ অেনৃনততক অঞ্চল কর্তপৃক্ষ 

BIDA Bangladesh Investment Development 

Authority  

বাাংলাদদশ তবতনদয়াগ উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

BMET Bureau of Manpower, Employment and 

Training  

জনশতি, কমসৃাংস্থান ও প্রতশক্ষণ 

ব্যুদরা 

BNFE Bureau of Non-Formal Education উপানুষ্ঠাতনক তশক্ষা ব্যুদরা 

BTEB Bangladesh Technical Education Board  বাাংলাদদশ কাতরগতর তশক্ষা দবাি ৃ

CAD Course Accreditation Document                         দকাস ৃস্বীকৃততর দতলল 

CBLM Competency Based Learning Materials  সক্ষমতাতিতিক তশক্ষা উপকরণ 

CBT&A Competency Based Training & Assessment           সক্ষমতাতিতিক প্রতশক্ষণ ও মূল্যায়ন  

CoE Centre of Excellence  দসন্টার অব এতিদলন্স 

CPS Cyber-Physical Systems  সাইবার-তফতজকুাল ব্যবস্থা 

CS Competency Standard  সক্ষমতামান 

DTE Directorate of Technical Education  কাতরগতর তশক্ষা অতধদপ্তর 

DYD Department of Youth Development  যুব উন্নয়ন অতধদপ্তর 

FBCCI Federation of Bangladesh Chambers of  

Commerce and Industry 

বাাংলাদদশ তশল্প ও বতণক সতমতত 

দফ

িা

দর

শ

ন 

GoB Government of Bangladesh  বাাংলাদদশ সরকার 

HRD Human Resource Development  মানবসম্পদ উন্নয়ন 

ILO International Labour Organization  আন্তজৃাততক শ্রম সাংস্থা 

ISC Industry Skills Council  তশল্প দক্ষতা পতরষদ 

ICT Information & Communication Technology  তথ্য ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতি 

4IR Fourth Industrial Revolution  চতুে ৃতশল্প তবপ্লব 

IT Information Technology  তথ্য প্রযুতি 

KPI Key Performance Indicator  কমকৃৃতত তনদদশৃক 

LLL Lifelong Learning  জীবনব্যাপী তশক্ষা 

LMIS Labour Market Information System  শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থা 

MoE WOE Ministry of Expatriates’ Welfare and 

Overseas Employment 

প্রবাসী কল্যাণ এবাং ববদদতশক 

কমসৃাংস্থান মন্ত্রণালয় 

MoE Ministry of Education  তশক্ষা মন্ত্রণালয় 

MoFA Ministry of Foreign Affairs পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
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MoLE Ministry of Labour and Employment   শ্রম ও কমসৃাংস্থান মন্ত্রণালয় 

MRA Mutual Recognition Agreement  পারস্পতরক স্বীকৃতত চুতি 

NGO Non-Government Organization দবসরকাতর সাংস্থা 

NHRDF National Human Resource Development 

Fund  

জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহতবল 

NSDC National Skills Development Council জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউতন্সল 

NSDA National Skills Development Authority  জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

NSP National Skills Portal  জাতীয় দক্ষতা দপাোৃল 

PPP Public Private Partnership  সরকাতর দবসরকাতর অাংশীদাতরে 

PWD Persons with Disabilities তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতি 

RPL Recognition of Prior Learning  পূব ৃঅতিজ্ঞতার স্বীকৃতত 

SME Small &Medium Enterprises  ক্ষুদ্র ও মাঝাতর উদদ্যাগ 

STP Skills Training Provider  দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠান 

TMED Technical and Madrasah Education 

Division  

কাতরগতর ও মাদ্রাসা তশক্ষা তবিাগ 

TSC Technical School and College  কাতরগতর স্কুল ও কদলজ 

TTC Technical Training Center  কাতরগতর প্রতশক্ষণ দকন্দ্র 

TVET Technical & Vocational Education and 

Training  

কাতরগতর ও বৃতিমূলক তশক্ষা ও 

প্রতশক্ষণ 
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অধ্যায় ১: ভূতমকা  

১.১ দক্ষতা উন্নয়দনর স্থানীয় পতরদপ্রতক্ষত  

1.1.1 বাাংলাদদশ বতমৃাদন মানব ও আে-ৃসামাতজক উন্নয়দনর এক গুরুেপূণ ৃ অবস্থাদন দাঁতড়দয়। দদদশর 

অেনৃীতত উদেখদর্াগ্য অেনৃনততক ও সামাতজক পতরবতনৃ প্রতুক্ষ কদরদে। অন্যান্য তবষদয়র মদধ্য, 

দক্ষতা প্রতশক্ষণসহ মানবসম্পদ উন্নয়দনর ওপর দজার গুরুে আদরাপ এই আকষণৃীয় ও সামাতজক 

রূপান্তদরর গুরুেপূণ ৃঅাংশ। এো সবজৃনতবতদত, দর্ দকাদনা দদদশর অেনৃনততক প্রবৃতি এবাং সামাতজক 

উন্নয়দনর শতিশালী চাতলকাশতি হদলা জ্ঞান ও দক্ষতা। একটি সামতগ্রক ও সুতচতন্তত দক্ষতা উন্নয়ন 

নীততই দদদশ দক্ষতা উন্নয়ন দকৌশদলর পন্থা তনদদশৃ এবাং দক্ষতা প্রতশক্ষদণ তনদয়াতজত সকল প্রততষ্ঠাদনর 

মদধ্য সমন্বয় সাধন করদত পাদর। এই নীততদক সাংতিষ্ট অন্যান্য জাতীয় অেনৃনততক, কমসৃাংস্থানমূলক 

এবাং সামাতজক নীততমালার সদঙ্গ সামিস্যপূণ ৃকরদত হদব, র্াদত ২০৪১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদদশ উন্নত 

দদদশর মর্াৃদা অজৃন করদত পাদর।  

 

1.1.2 একতদদক, দদদশর দ্রুত বধনৃশীল অেনৃীততদত, তবদশষত আধুতনক উৎপাদন (Manufacturing) ও 

দসবাখাদত দক্ষ কমীর চরম ঘােতত রদয়দে। অন্যতদদক, যুবকদদর মদধ্য, তবদশষত তশতক্ষত যুবকদদর 

মদধ্য রদয়দে উচ্চ দবকারদের হার ও চাকতরহীনতা। চাকতরহীনতার এই পতরতস্থতত দদদশর 

পতরকল্পনাতবদ এবাং নীতততনধাৃরকদদর জন্য গিীর উদ দবদগর তবষয়। শ্রমশতির একো তবশাল অাংশ 

(প্রায় ৮৫%) অনানুষ্ঠাতনক কদম ৃ তনদয়াতজত (বাাংলাদদশ পতরসাংখ্যান ব্যুদরা, শ্রমশতি জতরপ ২০১৬-

১৭)। প্রবাদস কমরৃত বাাংলাদদতশদদর ৫৫%-এর দবতশ হদলন আধা-দক্ষ বা স্বল্প দক্ষ কমী, র্ার ফদল 

তারা স্বল্প মজুতর দপদয় োদকন (BMET, ২০১৭)। 

1.1.3 এই পতরদপ্রতক্ষদত, দদশীয় ও আন্তজৃাততক উিয় শ্রমবাজাদরর জন্য উপযুি দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদনর 

মাধ্যদম দক্ষ শ্রমশতি গদড় দতালার তবষয়টি সবাৃতধক গুরুে বহন কদর। এইসব সমস্যার র্োর্ে 

প্রততফলন কীিাদব ঘেদব দস তবষদয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীততর একটি সুস্পষ্ট ও তথ্যতিতিক রূপকল্প 

রদয়দে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ এবাং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ তবতধমালা, 

২০২০ এই নীততর মূল তিতি। 

১.২ দক্ষতার সাংজ্ঞা 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮-এ দক্ষতার এরূপ সাংজ্ঞা দদওয়া হদয়দে: 

“‘দক্ষতা’ অদে ৃ দকাদনা একটি তনতদষৃ্ট কাজ কতরবার জন্য অতজৃত জ্ঞান ও দকৌশল বা তশল্প ও বৃতির 

আদশ ৃ মান অনুর্ায়ী দদশীয় ও আন্তজৃাততক বাজাদরর চাতহদা দমাতাদবক পণ্য ও দসবা উৎপাদদনর 

সক্ষমতা ও সামথ্য ৃও অন্তর্ভিৃ হইদব।” 

১.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীততর মূল আদশসৃমূহ 

১.৩.১  তনম্নবতণতৃ আদদশরৃ ওপর তিতি কদর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতত, ২০২১ প্রণীত হদয়দে: 

ক) দক্ষতা প্রতশক্ষণ পতরকল্পনা এবাং প্রতশক্ষণ প্রদাদন তবতিন্ন সাংস্থা ও অাংশীজদনর দর্ৌে দাতয়ে: 

পতরকল্পনা গ্রহণ ও দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদান, পুনদকৃ্ষতায়ন (re-skilling), উচ্চতর দক্ষতায়ন (up-

skilling) প্রতশক্ষণ এবাং তশক্ষানতবতশর দক্ষদি তবতিন্ন সাংস্থা ও অাংশীজনদক সম্পিৃ করা হদব। 
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খ) দক্ষতার চাতহদা ও সরবরাদহর সমন্বয়: দক্ষতার চাতহদা এবাং সরবরাদহর মদধ্য তনপুণ সমন্বদয়র 

মাধ্যদম শ্রমবাজাদরর প্রদয়াজন অনুর্ায়ী দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাদক উপদর্াগী কদর তুলদত হদব।   

গ) সমান সুদর্াগ: এই নীততদত নারী, প্রতুন্ত অঞ্চদলর গ্রামীণ জনদগাষ্ঠী, সুতবধাবতঞ্চত যুবদশ্রতণ এবাং 

তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতি সমাদজর সকল অাংশদক অন্তর্ভিৃ কদর প্রতশক্ষদণর সুদর্াগ োকদব। 

১.৩.২ সুতরাাং, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতত হদব ফলাফল-দকতন্দ্রক, অন্তর্ভতৃিমূলক, কমসৃম্পাদন-তনিরৃ এবাং 

দূরদশী র্া দেকসই উন্নয়ন অিীষ্টসমূহ, তদ্বতীয় দপ্রতক্ষত পতরকল্পনা (২০২১-৪১), রূপকল্প ২০৪১ এবাং 

২১০০ সাদলর ব-দ্বীপ পতরকল্পনার সদঙ্গ সাযুজু রক্ষা কদর দদদশর দীঘদৃময়াতদ উন্নয়ন লক্ষু পূরদণ 

অবদান রাখদব।  

১.৪ বাাংলাদদদশ দক্ষতা উন্নয়দনর তচি (landscape) এবাং প্রধান অগ্রাতধকারসমূহ 

১.৪.১ বাাংলাদদদশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা তবশাল ও তবতচি এবাং এটি সরকাতর, ব্যতিমাতলকানাধীন তবতিন্ন 

তনয়ন্ত্রক, অাংশীজন ও দক্ষতা-প্রদানকারী প্রততষ্ঠান ও এনতজও দ্বারা পতরচাতলত। সরকাদরর মন্ত্রণালয় ও 

অতধদপ্তরসমূহ, দবসরকাতর উন্নয়ন সাংস্থা এবাং ব্যতিমাতলকানাধীন প্রততষ্ঠানসমূহ দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদান 

কদর। দদদশর দক্ষতা ব্যবস্থাদক এিাদব দশ্রতণকরণ করা দর্দত পাদর: 

(১) সরকাতর (সরকাদরর তবতিন্ন মন্ত্রণালয় এবাং অতধদপ্তরসমূহ পতরচাতলত) 

(২) ব্যতিমাতলকানাধীন (বাতণতজুকিাদব পতরচাতলত প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান) 

(৩) দবসরকাতর এবাং অলািজনক সাংস্থাসমূহ 

(৪) তশল্প-তনিরৃ (তশল্পপ্রততষ্ঠান পতরচাতলত সাংস্থা এবাং কমদৃক্ষদি তশক্ষানতবতশসহ প্রদি তবতিন্ন প্রতশক্ষণ)  

 

১.৪.২ ওপদর উতেতখত প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠানসমূহ তবতিন্ন পন্থা ও পিতত প্রদয়াগ কদর তবতিন্ন ধরদনর 

অিীষ্ট জনদগাষ্ঠীর জন্য তিন্ন তিন্ন মূল্যায়ন (assessment) পিতত ও সনদায়দনর মাধ্যদম তবতিন্ন 

ধরদনর আনুষ্ঠাতনক, অনানুষ্ঠাতনক ও উপানুষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ পতরচালনা কদর। এমন নানাতবধ প্রতশক্ষণ 

বহুলাাংদশ অসাংগঠিত এবাং তবতচিধমী। সুতরাাং, গুণাগুণ ও কার্কৃাতরতা সুতনতদষৃ্ট করদত এ ধরদনর 

সকল দক্ষতা প্রতশক্ষণ উদদ্যাগসমূহদক দর্ৌতিক রূপ দদওয়ার জন্য একটি সাধারণ ও সুসমতন্বত ব্যবস্থার 

অধীদন আনা প্রদয়াজন।  

 

১.৪.৩ উপরন্তু, তবদ্যমান দক্ষতা প্রতশক্ষণ ব্যবস্থাদক মানসম্পন্ন ও প্রাসতঙ্গক কদর তুলদত হদব। প্রাপ্ত তবতিন্ন 

তথ্য দেদক দদখা র্ায়, দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদান ও দক্ষতার চাতহদার মদধ্য ব্যাপক তারতম্য রদয়দে। 

দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদন সমন্বদয়র অিাদব একই ধরদনর প্রতশক্ষণােীদদর তনদয় প্রততদর্াতগতা গদড় ওদে, 

আবার তবতিন্ন প্রতশক্ষণ দকদন্দ্রর মদধ্য দর্াগাদর্াগ োদক সীতমত পর্াৃদয় এবাং দকান ধরদনর তশল্প 

প্রততষ্ঠান বা দপশার জন্য কী ধরদনর প্রতশক্ষণ দদওয়া হদে, দসই তচিো অস্পষ্ট দেদক র্ায়। 
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১.৪.৪ দর্সব দক্ষদি আরও উন্নততর প্রদয়াজন রদয়দে, দসগুদলা হদলা:  

ক) তবতিন্ন খাদত দক্ষতার চাতহদা তবদিষদণর জন্য একটি তবশ্বাসদর্াগ্য ও প্রকৃত সময়তিতিক (real-

time) শ্রমবাজার তথ্যব্যবস্থা (Labour Market Information System: LMIS) প্রততষ্ঠা; 

খ) তশল্প ও প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠাদনর মদধ্য শতিশালী দর্াগাদর্াগ প্রততষ্ঠা; 

গ) তশল্প প্রততষ্ঠাদনর প্রদয়াজন-অনুসাদর চাতহদা-তিতিক দপশা তনবাৃচন; 

ঘ) তচতিত দপশাসমূদহর জন্য সক্ষমতার মান তনধাৃরণ; 

ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর জন্য অতিন্ন তশক্ষাক্রম প্রণয়ন; 

চ)  দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠানসমূদহর (দশ্রতণকক্ষ, ওয়াকৃশপ, উপকরণ, সরিাম, র্ন্ত্রপাতত 

এবাং সক্ষমতাসম্পন্ন প্রতশক্ষক প্রভৃততর মাধ্যদম) অবকাোদমা তনতিত করার লদক্ষু দকাস ৃস্বীকৃততর 

দতলল (Course Accreditation Documents : CAD) প্রণয়ন; 

ে)  প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত ব্যতিদদর সক্ষমতা তনণদৃয়র জন্য দক্ষতা মূল্যায়ন (Assessment) ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা; 

জ) দক্ষ প্রতশক্ষণােীদদর প্রাপ্ত সক্ষমতার স্বীকৃতত প্রদাদন জাতীয় সনদায়ন ব্যবস্থা প্রবতনৃ এবাং এর 

মাধ্যদম তাদদর জন্য দদদশ ও তবদদদশ কমসৃাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃতি।  

১.৪.৫ দর্াগ্যতা তনধাৃরণী কাোদমার মাধ্যদম উতেতখত দক্ষিসমূদহ প্রদয়াজনীয় উন্নয়ন সাধন করা হদব। 

১.৫ রূপকল্প, লক্ষু ও উদেশ্য 

রূপকল্প 

দক্ষ মানবসম্পদ বততর।  

অতিলক্ষু 

জাতীয় ও আন্তজৃাততক শ্রম বাজাদরর চাতহদার তিতিদত দক্ষতা উন্নয়ন সম্পতকৃত র্াবতীয় কার্কৃ্রদমর 

পতরকল্পনা ও সমন্বয় সাধদনর মাধ্যদম দক্ষ মানবসম্পদ বততর।  

উদেশ্য 

এই নীততর উদেশ্যসমূহ হদলা: 

ক) চাতহদাতিতিক, নমনীয় এবাং সাংদবদনশীল প্রতশক্ষদণর ব্যবস্থা করা; 

খ) দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদান এবাং দর্াগ্যতা কাোদমা বততরর মাধ্যদম গুণমান তনতিত করা; 

গ) অতিন্ন দক্ষতা সনদায়ন ব্যবস্থা গদড় দতালা; 

ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ সমন্বয় বৃতি করা; 

ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ সকদলর ব্যাপকতর অাংশগ্রহদণর ব্যবস্থা করা; 

চ) চাতহদাতিতিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কমসৃাংস্থান সৃতষ্টর জন্য তশল্প ও প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠাদনর মদধ্য সাংদর্াগ 

দৃঢ় করা; 

ে) দক্ষতা উন্নয়ন ও কমসৃাংস্থাদনর জন্য পারস্পতরক স্বীকৃতত চুতি (Mutual Recognition 

Agreement) বাস্তবায়ন করা; 

জ) দক্ষতার আনুষ্ঠাতনক স্বীকৃততর জন্য পূব ৃ অতিজ্ঞতার স্বীকৃতত (Recognition of Prior 

Learning) দকৌশল প্রবতনৃ করা;  

ঝ) দক্ষতা তথ্য িান্ডার প্রততষ্ঠা; এবাং 

ঞ) একটি দক্ষ পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation) পিতত পতরচালনা। 
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১.৬ অিীষ্ট জনদগাষ্ঠী 

বাাংলাদদদশর উন্নয়ন পতরকল্পনার একটি দমৌতলক তিতি হদলা ‘সমাদজর সামতগ্রকতা’-এর ধারণাদক 

উৎসাহ প্রদান। এজন্য দদদশর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ ব্যবস্থায় তনম্নতলতখত সকদলর প্রদবশগম্যতা 

(access) সৃতষ্ট করা হদব: 

ক) দবকার যুবদশ্রতণসহ শ্রমজীবী মানুষ এবাং আত্ম-কমসৃাংস্থাদন তনদয়াতজত ব্যতি; 

খ) প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী : স্বল্পদক্ষ মানুষ, তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতি, র্ততীয় তলঙ্গর্ভি 

ব্যতি, জলবায়ু পতরবতদৃন ক্ষততগ্রস্ত মানুষসহ অিুন্তরীণিাদব বাস্তুচুুত ব্যতিবগ,ৃ বদয়াবৃি কমী, 

সমাজতবতেন্ন জনদগাষ্ঠী, দোদো ও মাঝাতর তশল্প-উদদ্যাদগ কমরৃত মানুষ, অনানুষ্ঠাতনক খাদতর 

শ্রমজীবী, প্রতুন্ত ও তবতেন্ন অঞ্চদলর মানুষ এবাং ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী; 

গ) অতিবাসী দগাষ্ঠী: সম্ভাব্য অতিবাসী এবাং নারীসহ দদদশ প্রতুাবতনৃকারী অতিবাসী মানুষ। 

 

১.৭ অতিজ্ঞতা ও পূদব ৃগৃহীত উদদ্যাগ দেদক প্রাপ্ত তশখন 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতত, ২০১১ অনুদমাদন ও এর বাস্তবায়দনর পর দদদশর দক্ষতা ব্যবস্থার প্রসার ও 

রূপান্তর ঘদেদে। এই রূপান্তদরর সহায়ক শতি তেল সরকার ও উন্নয়ন সহদর্াগীবৃন্দ। দক্ষতা প্রদাদনর 

সরবরাহতিতিক ব্যবস্থা দেদক চাতহদাতিতিক ও বাজারমুখী রূপান্তদর দৃতষ্টিতঙ্গর তাৎপর্পৃূণ ৃপতরবতনৃ 

লক্ষ করা র্ায়। ২০০৯ সাদল জাতীয় দক্ষতা ব্যবস্থা সাংস্কাদরর পাশাপাতশ পাইলে উদদ্যাগসহ একই 

সদঙ্গ বহুসাংখ্যক নতুন উদদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। দক্ষতা উন্নয়দন সরকাদরর অতধকতর গুরুেদাদনর ফদল 

কাতরগতর ও বৃতিমূলক শাখায় তশক্ষােী িততরৃ হার অভূতপূবিৃাদব বৃতি দপদয়দে-২০০৯ সাদলর ১% 

দেদক তা ২০১৮ সাদল এদস দাঁড়ায় ১৫.২%।  

 

তদুপতর, দদদশর বতমৃান ও িতবষ্যৎ মানব সম্পদদর চাতহদা পূরদণ সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন 

কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ এবাং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ তবতধমালা, ২০২০-এর আওতায় উচ্চ 

ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (এনএনতিএ) প্রততষ্ঠা কদরদে। এর উদেশ্য হদলা, ২০৪১ 

সাদল বাাংলাদদশদক উন্নত রাষ্ট্র তহসাদব গদড় দতালার লদক্ষু একটি সুসমতন্বত ও কার্কৃর প্রততষ্ঠাদনর 

আওতায় দদদশর দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় পতরবতনৃ আনয়ন। 

এইসব ইততবাচক পদদক্ষপ গ্রহদণর পরও প্রকৃত চাতহদার পতরদপ্রতক্ষদত গৃহীত তবতিন্ন উদদ্যাগ র্দেষ্ট 

নয়। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষতা প্রতশক্ষদণর গুণমান ও প্রাসতঙ্গকতার মদতা দুটি অতুন্ত গুরুেপূণ ৃদক্ষদিরও 

ব্যাপক উদদ্যাগ গ্রহণ প্রদয়াজন। ২০১১ সাদল এনএসতিতপর সূচনা ও বাস্তবায়ন দেদক অন্যান্য দর্সব 

প্রধান তশখন উপলব্ধ হদয়দে তা হদলা:  

ক. প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠানগুদলার সক্ষমতার সীমাবিতা একটি কঠিন সমস্যা তহসাদব রদয় দগদে 

এবাং চাতহদাতিতিক এবাং বাজারমুখী দক্ষতা প্রতশক্ষণ ব্যবস্থার তবস্তৃততর একটি প্রাক-শত ৃহদলা দর্াগ্য 

ও কার্কৃর প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান; 

খ. প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর মদধ্য সঠিক সমন্বদয়র অিাদব সরকাতর ও দবসরকাতর খাদত প্রতশক্ষণ ও 

সনদায়দন গুণগত মাদনর তিন্নতা দদখা র্ায়। তার প্রধান কারণ হদলা, সক্ষমতাসম্পন্ন প্রতশক্ষদকর 

অিাব এবাং সরিাম ও ওয়াকৃশপ সুতবধার অপ্রতুলতা। তাই দবসরকাতর এবাং সরকাতর খাদত 

প্রতশক্ষণ ও সনদায়দনর দক্ষদি সমন্বদয়র তবষয়দক অগ্রাতধকার তদদত হদব; 
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গ. দদদশর প্রতুন্ত অঞ্চল ও জনপদসহ প্রাতন্তক ও দতরদ্র জনদগাষ্ঠীর প্রতশক্ষদণ প্রদবশগম্যতা (access) 

সীতমত। দদশব্যাপী দক্ষতা প্রতশক্ষদণর সামতগ্রক প্রিাব সৃতষ্টর জন্য অন্তর্ভতৃি এবাং প্রদবশগম্যতা 

(access) বজায় রাখদত হদব ; 

ঘ. অিুন্তরীণ এবাং তবদদদশর বাজার সম্পদকৃ তবদশষত িতবষ্যৎ দক্ষতা চাতহদার তথ্য  অপ্রতুল। এই  

অভিজ্ঞতা, দসক্টদরর অতধকতর পতরবীক্ষণ এবাং সাক্ষু-প্রমাণতিতিক তথ্য পাওয়ার জন্য দক্ষতা 

উপাি কাোদমা গদড় দতালার তিতি তহসাবে কাজ করদব; এবাং 

ঙ. সাধারদণ্য দক্ষতা প্রতশক্ষণ তবষদয় জ্ঞান ও ধারণার ঘােতত তবদ্যমান। জাতীয় ও স্থানীয় পর্াৃদয় র্দেষ্ট 

প্রচারণা ও গণসদচতনতার অিাদব  এই অবস্থার সৃতষ্ট হদত পাদর।   
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অধ্যায় ২: চাতহদাতিতিক, নমনীয় এবাং সাংদবদনশীল প্রতশক্ষণ ব্যবস্থা 

২.১ বতমৃান ও আগামীর শ্রমবাজাদরর চাতহদা পূরদণ দক্ষতা প্রতশক্ষণ 

২.১.১ বাাংলাদদদশর শ্রমবাজাদর শ্রমশতির বাতষকৃ প্রবৃতির হার ৩% (BBS, LFS 2017-18), র্া বাতষকৃ 

জনসাংখ্যা বৃতির হার ১.২২% এর দচদয় দবতশ (BBS, PHC 2022)1। বাাংলাদদশ পতরসাংখ্যান 

ব্যুদরার তহসাব (BBS PHC-2022) অনুর্ায়ী দদদশর সমগ্র শ্রমশতির ২৭.৮২% তরুণ (১৫-২৯ বের 

বয়তস)2। প্রততবের গদড় ২০ লক্ষ মানুষ শ্রমশতিদত দর্াগ দদয়। দদদশর জনতমততগত সুতবধার সুদর্াগ 

গ্রহণ করদত তবদশষত কার্কৃর দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যদম কম ৃজগদতর জন্য দদদশর যুবশতিদক 

গদড় দতালাই অন্যতম জাতীয় অগ্রাতধকার। অতএব, এখন দেদক দক্ষতা প্রতশক্ষদণ অতধকতর 

প্রদবশগম্যতা ও অাংশগ্রহদণর জন্য দক্ষতা নীতত, তবদশষ কদর, এমন দকৌশল তাদদরদক দশখাদনা হদব 

র্াদত তারা কাজ পাওয়ার দক্ষতা অজৃন করদত পাদর। 

২.১.২  চাতহদার তদক দেদক, বাাংলাদদদশ তশদল্পাৎপাদন এবাং দসবাখাদতর দ্রুত প্রবৃতির ফদল অেনৃীততদত 

উদেখদর্াগ্য গততশীলতা সৃতষ্ট হদয়দে। এইসব তশল্প ও দসবাখাদতর জন্য দক্ষ কমীর প্রদয়াজন। সরকার 

অদনকগুদলা দমগা প্রকল্প গ্রহণ কদরদে এবাং ধাদপ ধাদপ দদদশ ১০০টি অেনৃনততক অঞ্চল গদড় দতালার 

পতরকল্পনা কদরদে দর্খাদন বড় অদের তবতনদয়াগ ঘেদব বদল আশা করা র্ায়। সফলিাদব বাস্তবায়ন 

করা দগদল এইসব অেনৃনততক অঞ্চদল প্রতুাতশতিাদবই কমসৃাংস্থাদনর তবপুল সুদর্াগ সৃতষ্ট হদব। ২০৩০ 

সাল নাগাদ ১ দকাটি মানুষদক নতুন কাজ দদওয়া র্াদব বদল প্রাক্কলন করা হদয়দে। বাাংলাদদদশর 

অেনৃীততদত এ ধরদনর দ্রুত পতরবতদৃনর ফদলইদতামদধ্যই দক্ষ কমীর ব্যাপক চাতহদা সৃতষ্ট হদয়দে এবাং 

িতবষ্যদতও এমন চাতহদা অব্যাহত োকদব।  

২.১.৩ উচ্চ দক্ষতার তনিয়তা তবধাদনর জন্য বাাংলাদদদশর তশল্পকারখানায় পূণাৃঙ্গ তিতজোইদজশন এবাং 

ব্যতিমিাযুি উৎপাদন প্রতক্রয়ার মাধ্যদম পতরবতনৃ ও তববতনৃ সূতচত হদয়দে। চতুে ৃ তশল্প তবপ্লব 

(Fourth Industrial Revolution: 4IR) সাংঘটিত হদে স্মাে ৃফুাক্টতরর ধারণার ওপর তিতি 

কদর, দর্খাদন মানুদষর কাদজর সদঙ্গ সাইবার-তফতজকুাল পিততদত র্ন্ত্রদক সুসাংহতিাদব যুি করা 

হদব। সুতরাাং আগামী তদদনর কমীরা, র্ারা 4IR-এর কাদজর জগদতর সদঙ্গ যুি হদবন, তাদদর 

আবতশ্যকিাদব স্বয়াংতক্রয়তা (automation), তিতজোইদজশন এবাং তথ্যপ্রযুতিগত দক্ষতা অজৃন 

করদত হদব।  

২.১.৪ উতেতখত অগ্রাতধকারসমূদহর পাশাপাতশ গদবষণা ও উদ্ভাবনী শতির ওপর অতধকতর গুরুে তদদত হদব, 

র্াদত খাততিতিক দক্ষতার ব্যবধান তবদিষণ, তবকাশমান দক্ষতা চাতহদা, শ্রমবাজাদরর পূবাৃিাস, কম ৃ

সম্পাদদনর পতরবীক্ষণ এবাং অনুদবদন প্রণয়দন সহায়তা করা র্ায়।  

২.১.৫ আর একটি গুরুেপূণ ৃ তবষয় হদলা, তবদদদশর শ্রমবাজাদরর জন্য চাতহদার পূবাৃিাস  এবাং প্রদয়াজনীয় 

দক্ষতা বৃতি করা। তবদদদশ কমসৃাংস্থাদনর জন্য দক্ষ কমীদদর শতকরা হার বৃতি সরকাদরর দঘাতষত 

নীততর অন্তর্ভিৃ। বতমৃাদন প্রবাসী কমীদদর ৫৫% হয় স্বল্প-দক্ষ অেবা আধা-দক্ষ (BMET), বাতষকৃ 

প্রততদবদন, ২০১৭)। দর্দহতু তবদদদশর বাজাদর দক্ষ কমীদদর অগ্রাতধকাদরর দক্ষদি পতরবতনৃ ঘদেদে, 

সুতরাাং বাাংলাদদশদক মানব সম্পদ উন্নয়দন তবতনদয়াদগর মাধ্যদম শ্রমশতিদক প্রস্তুত করদত হদব। 

কমীদদর গন্তব্য দদশগুদলার সদঙ্গ বাাংলাদদদশর পারস্পতরক স্বীকৃততর ব্যবস্থাও এই উদদ্যাদগর অাংশ। 

 
1 জনশুমাভি ও গৃহগণনা ২০২২ পৃষ্ঠা নং ৬; 
2 জনশুমাভি ও গৃহগণনা ২০২২ পৃষ্ঠা নং ১৪। 
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এজন্য প্রবাসী কল্যাণ ও ববদদতশক কমসৃাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং তবএমইটি প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ 

করদব এবাং এনএসতিএ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দক এ তবষদয় সহদর্াতগতা প্রদান করদব।  

২.১.৬ অিুন্তরীণ অেনৃীতত এবাং ববদদতশক শ্রমবাজাদর দক্ষ কমীর চাতহদা পূরদণ বাাংলাদদদশর দক্ষতা 

ব্যবস্থাদক তবকাশমান তশল্প ও শ্রমবাজাদরর প্রদয়াজন দমোদনার জন্য বততর োকদত হদব। তবতিন্ন 

মন্ত্রণালয়, অতধদপ্তর এবাং সরকাতর ও দবসরকাতর খাদতর দক্ষতা প্রদানকারী প্রততষ্ঠানসমূহ দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদাদন পরস্পরদক সহদর্াতগতা করদব। 

২.১.৭ একই সদঙ্গ নীতত বাস্তবায়দনর জন্য সরকার দকৌশল গ্রহণ করদব, র্ার অন্তর্ভিৃ োকদব কমপৃতরকল্পনা, 

দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠাদনর (STPs) কমকৃৃতত তনদদশৃক (Key Performance 

Indicator: KPI) মূল্যায়ন (Evaluation), অতিন্ন প্রতশক্ষণ, তশক্ষাক্রম, প্রতশক্ষণ চাতহদা সম্পদকৃ 

পূবাৃিাস এবাং খাতওয়াতর দক্ষতা উপাি-ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা। 

২.১.৮ অন্যান্য গুরুেপূণ ৃকার্াৃবতল তনম্নরূপ:  

ক. প্রতশক্ষক ও মূল্যায়নকারীদদর (Assessor) গদড় দতালা ও তাদদর সনদায়ন, সনদাতয়ত প্রতশক্ষক 

ও মূল্যায়নকারীদদর পুল প্রততষ্ঠা, মূল্যায়ন (Assessment) পতরচালনা ও গুণমান তনতিতকরণ; 

খ. সনদায়দনর ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তজৃাততক সনদদর সদঙ্গ সমতা তবধান এবাং পারস্পতরক স্বীকৃতত চুতির 

(Mutual Recognition Agreement: MRA) ব্যবস্থা গ্রহণ; 

গ. মূল্যায়ন-দকদন্দ্রর (Assessment centre) স্বীকৃতত প্রদান এবাং দসন্টার অব এতিদলন্স প্রততষ্ঠা; 

ঘ. তশল্প দক্ষতা পতরষদ গেন ও শতিশালীকরণ, কার্াৃবতল পর্দৃবক্ষণ, পতরবীক্ষণ, পরামশ ৃ প্রদান ও 

সমন্বয়করণ এবাং তশল্পসাংদর্াগ প্রততষ্ঠা;   

ঙ. দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, তবতিন্ন মন্ত্রণালয় এবাং এদজতন্সর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প 

ও কমসৃূতচ পতরবীক্ষণ এবাং দক্ষতা উপাি ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা;  

চ. দক্ষতার চাতহদা ও সরবরাদহর মদধ্য সমন্বয় সাধদনর লদক্ষু গদবষণা, পর্াৃদলাচনা, শুমাতর ও জতরপ 

পতরচালনা; 

ে. দক্ষতা উন্নয়দনর অোৃয়দন জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহতবদলর (NHRDF) ব্যবহাদর 

সহদর্াতগতা; 

জ. পূব ৃঅতিজ্ঞতার স্বীকৃতত (RPL) প্রদান; 

ঝ. কাদজর দশ্রতণকরণ; 

ঞ. প্রততদর্াতগতা আদয়াজদনর মাধ্যদম তশক্ষা উপকরণ, তবষয়বস্তু, র্ন্ত্রপাতত এবাং গুণমান উন্নয়ন পিতত 

উদ্ভাবদনর জন্য পুরস্কার প্রদান; 

ে. দক্ষতা উন্নয়দনর জন্য তবতিন্ন দফারাম, কতমটি, ওয়াতকৃাং গ্রুপ এবাং োস্ক দফাস ৃপ্রততষ্ঠা; 

ে. দক্ষতা উন্নয়ন প্রততষ্ঠানসমূদহর কার্াৃবতলর সমন্বয়;  

ি. দক্ষতা উন্নয়ন প্রততষ্ঠানসমূদহর সক্ষমতা বৃতি করা র্াদত এগুদলা প্রতশক্ষণােীদদর দপশা ও তাদদর 

দপশা সাংতিষ্ট দসবা সম্পদকৃ পরামশ ৃও তনদদশৃনা তদদত সক্ষম হয়; এবাং 

ঢ. দক্ষতা উন্নয়ন তবষদয় সদচতনতা সৃতষ্ট।  
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২.২ 4IR এবাং তিতজোল দক্ষতাসহ তবকাশমান প্রযুতির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন 

২.২.১ ২০৪১ সাল নাগাদ দদশদক একটি জ্ঞানতিতিক সমাদজ পতরণত করার প্রদচষ্টায় (জাতীয় তথ্য ও 

দর্াগাদর্াগ প্রযুতি নীতত ২০১৮, ধারা ২.১ এবাং ২.২) সরকাদরর অন্যতম প্রধান উদেশ্য হদলা, 

তিতজোল ব্যবস্থার উন্নয়দনর মাধ্যদম দক্ষতার সদঙ্গ সকল ধরদনর দসবা প্রদান। দসজন্য প্রতশক্ষণ ও 

কাদজর সুদর্াগ সৃতষ্ট কদর সরকার তথ্য ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতিতিতিক দক্ষ মানবসম্পদ গদড় তুলদব। 

তশদল্পাৎপাদন ও দসবাখাদতর দ্রুত প্রবৃতির সদঙ্গ তাল তমতলদয় বাাংলাদদশ তবতিন্ন খাত ও উপখাদত 

তিতজোল প্রযুতির ব্যবহার কদর নতুন প্রযুতি ও উৎপাদন প্রতক্রয়ার সদঙ্গ যুু্ি হদব।  

২.২.২  এর পতরদপ্রতক্ষদত অিুন্তরীণ ও ববদদতশক বাজাদর তরুণদদর কমসৃাংস্থান সৃতষ্টদত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন 

নীতত, ২০২১-এ তিতজোল ও অন্যান্য তবকাশমান দক্ষতা উন্নয়দনর তবষয়দক অন্তর্ভিৃ করা হদয়দে। 

এজন্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় তনম্নতলতখত পদদক্ষপসমূহ গ্রহণ করা হদব: 

ক. পূবাৃনুমাদনর তিতিদত িতবষ্যদতর দক্ষতা চাতহদা, দক্ষতার প্রদয়াজনীয়তা তচতিত ও তনরূপণ করা 

এবাং তিতজোল দক্ষতা উপাি িান্ডার গদড় দতালা; 

খ. প্রতশক্ষণ দকাদস ৃআইতসটি-সাংতিষ্ট দক্ষতা অন্তর্ভিৃ করার জন্য র্োর্ে তশক্ষাক্রম ও প্রতশক্ষণ দকাস ৃ

প্রণয়ন; 

গ. তশক্ষক ও প্রতশক্ষকদদর তিতজোল দক্ষতা ও জ্ঞাদনর উন্নয়ন এবাং প্রদয়াজনীয় দক্ষদি অনলাইন 

প্রতশক্ষণ দাদনর জন্য তাদদর সক্ষমতা বৃতিকরণ; 

ঘ. তিতজোল এবাং তবকাশমান প্রযুতি, অনলাইন প্রতশক্ষণ এবাং দূরতশক্ষণ পিততর মাধ্যদম প্রতশক্ষণ 

প্রদাদনর জন্য প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠাদনর সক্ষমতা বৃতি; 

ঙ. পভিেভতিত পভিভিভতবত দক্ষতা প্রভিক্ষণ কার্ িক্রমবক নমনীয়, ভেস্তৃত ও কার্ িকি কিাি লবক্ষে 

ব্লেবেড এেং ইনভকউবেটি প্রভিক্ষণ ব্যেিা প্রচলন; এবাং 

চ. এ ধরদনর প্রততষ্ঠাদনর কমসৃম্পাদন পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর জন্য এবাং দক্ষতা গ্রুাজুদয়েদদর 

অনুসরদণর জন্য তিতজোল প্রযুতির ব্যবহার। 

২.৩ জলবায়ু পতরবতনৃ-সাংক্রান্ত উদদ্যাগসমূদহর সদঙ্গ সম্পতকতৃ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ 

২.৩.১ তীব্র প্রততকূল আবহাওয়ার প্রিাদব ক্ষততগ্রস্ত হওয়ার আশোয় রদয়দে এমন দদদশর তাতলকায় 

বাাংলাদদদশর অবস্থান এদকবাদর ওপদরর তদদক। জলবায়ু পতরবতদৃনর জন্য দদদশর দুদর্াৃগপ্রবণতার কো 

তবদবচনায় তনদয় সরকার ২০০৯ সাদল বাাংলাদদশ জলবায়ু পতরবতনৃ দকৌশল ও কমপৃতকল্পনা গ্রহণ 

কদরদে এবাং দীঘ ৃ দময়াতদ ব-দ্বীপ পতরকল্পনা, ২১০০ হালনাগাদ কদরদে। জলবায়ু পতরবতদৃনর 

চুাদলিসমূহ অতিদর্াজন ও প্রততদরাদধ অন্যান্য তবষদয়র সদঙ্গ দর্সব পদদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দে, তার 

মদধ্য আদে তগ্রন তস্কলস উন্নয়নসহ নতুন ও তবকল্প প্রযুতির ব্যবহার। তগ্রন তস্কলস তবষয়ক কমতৃৎপরতার 

অন্তর্ভিৃ করা হদয়দে তবদুুৎ সাশ্রয়ী  উৎপাদন পিতত, পতরদবশবান্ধব তশল্পকারখানা, গৃদহ ব্যবহারদর্াগ্য 

দসৌর প্রযুতির উপকরণ ব্যবহার ও রক্ষণাদবক্ষণ, বাদয়া-গ্যাস ব্যবহার, বজৃু ব্যবস্থাপনা ও পুনঃনবায়ন, 

বজৃু পতরদশাধন ব্যবস্থা, ইদকা-ট্যুতরজম, বজব উৎপাদন পিতত এবাং অন্যান্য তবকাশমান উদ্ভাবন। 

২.৩.২ এই দক্ষদি, এনএসতিএ এবাং প্রধান অাংশীজন, পতরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়, পতরদবশ ও বন অতধদপ্তর, 

দবসরকাতর সাংস্থা, সুশীল সমাজ, আন্তজৃাততক ও জাততসাংদঘর প্রততষ্ঠান ও অন্যান্য অাংশীজন তগ্রন 

তস্কলস- 
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এর চাতহদা রদয়দে এমন এলাকাসমূহ তচতিত করদব। ওই জতরদপর ওপর তিতি কদর তবকাশমান তগ্রন 

তস্কলস  তবষদয় প্রতশক্ষণ দকাস ৃপ্রণয়ন করা হদব এবাং সম্ভাব্য  প্রতশক্ষণ দকদন্দ্র তা প্রবতনৃ করা হদব।   
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অধ্যায় ৩: দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর গুণমান তনতিতকরণ 

৩.১ দক্ষতা উন্নয়দনর জন্য দর্াগ্যতা কাোদমা 

 অতিজ্ঞতা দেদক দদখা র্ায়, একটি তনখু ুঁত দক্ষতা ব্যবস্থার জন্য দর্াগ্যতা কাোদমা প্রদয়াজন হয় র্া 

প্রতশক্ষদণর মান উন্নয়ন এবাং প্রতশক্ষণােীদদর উন্নত কমসৃাংস্থাদন অবদান রাদখ। পূদব ৃউদেখ করা হদয়দে 

দর্, র্োর্ে সমন্বদয়র অিাদব তবতিন্ন প্রততষ্ঠান কর্তকৃ গৃহীত পিততগত দক্ষতা প্রতশক্ষণ উদদ্যাদগর 

গুণমান তনিয়তার দকৌশল ওিারল্যাপ (overlap) হয় র্া গুণমান অজৃন এবাং দক্ষতা প্রতশক্ষদণর 

প্রাসতঙ্গকতার দক্ষদি প্রধান বাধা। সুতরাাং দক্ষতা প্রতশক্ষণ ব্যবস্থা এবাং গুণমান তনতিতকরদণর দকৌশল 

তনধাৃরদণ অবশ্যই একটি দর্াগ্যতা কাোদমা োকদত হদব। র্খন ও দর্মন প্রদয়াজন হদব, দসই অনুর্ায়ী 

র্োর্ে কর্তপৃক্ষ অন্যান্য অাংশীজদনর সদঙ্গ পরামশকৃ্রদম এই কাোদমা পর্াৃদলাচনা করদব।  

৩.২ দলদিল দিসতক্রপের অব এনটিতিতকউএফ/এনএসতকউএফ (তবএনতকউএফ ১-৬) 

 জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ এবাং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ তবতধমালা, ২০২০ 

প্রবতদৃনর মাধ্যদম দক্ষতা উন্নয়দন সমন্বয়করণ, গুণমাদনর তনিয়তা ভেধান, মূল্যায়ন (Assessment) 

ও সনদায়দন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হদয়দে। উতেতখত আইন ও তবতধমালা এবাং 

বক্ষুমাণ নীততর অনুসৃততদত  একটি কাোদমার অধীদন দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদান এবাং গুণমাদনর 

তনিয়তা তবধান করা হদব। এই কাোদমা এনএসতিএ-এর কার্তৃনবাৃহী কতমটি কর্তকৃ অনুদমাতদত । 

কার্তৃনবাৃহী কতমটি প্রদয়াজন অনুসাদর  দর্াগ্যতা কাোদমা পর্াৃদলাচনা ও হালনাগাদ করার তবষদয় 

তসিান্ত গ্রহণ করদব।  

দাতয়ে দিাদমইন (Responsibility Domain) 

স্তর এবাং কাদজর দশ্রতণতবিাগ  এনটিতিতকউএফ/এনএসতকউএফ (দাতয়ে) 

১-দমৌতলক দক্ষতাসম্পন্ন কমী কাোদমাবি দক্ষদি সরাসতর তোবধাদন দেদক সীতমত পতরসদর দাতয়ে পালন।  

২-আধা-দক্ষ কমী কাোদমাবি দক্ষদি তোবধাদন দেদক সীতমত আকাদর পতরবতনৃ কদর কম ৃসম্পাদন 

বা অধ্যয়ন। 

৩-দক্ষ কমী তোবধাদন দেদক উদেখদর্াগ্য মািায় স্বকীয়তায় কম ৃসম্পাদন বা অধ্যয়ন। দদলর 

সদস্য তহসাদব কাজ করা এবাং দদলর সমন্বদয়র দাতয়ে পালন। 

৪-উচ্চতর দক্ষ কমী দকাদনা তনতদষৃ্ট দক্ষদি স্বল্প তোবধাদন কমদৃক্ষদির প্রদয়াজনীয়তার তনতরদখ কম ৃ

সম্পাদন। কমদৃক্ষদির চাতহদা সম্পতকৃত কাতরগতর সমস্যার সমাধান এবাং 

দল/গ্রুদপর দনর্তে/পতরচালনা করা।  

৫-তোবধায়ক ব্যবস্থাপনার তোবধাদন এবাং স্ব-উদদ্যাদগ তনতদষৃ্ট সমস্যা সমাধাদন কাজ করা। 

দলীয় সদস্যদদর দনর্তেদানসহ দদলর সদস্যদদর/গ্রুদপর কমকৃাদের দাতয়ে গ্রহণ। 

ব্যবস্থাপনা ও কমীদদর মদধ্য দসতুবন্ধন বততর করা।  

৬-মধ্যম স্তদরর  ব্যবস্থাপক/উপ-

সহকািী প্রবকৌিলী (Sub 

Assistant Engineer) 

দকৌশলগত ও প্রাদয়াতগক  কমপৃতরকল্পনা বাস্তবায়দনর জন্য তবস্তৃত তদারতক ও 

স্বপ্রদণাতদত হদয় কম ৃসম্পাদন। অধস্তন পর্াৃদয় দনর্তে প্রদান। কমীদদলর অিুন্তদর 

এবাং তাদদর পারস্পতরক সমস্যা তচতিতকরণ ও সমাধান।  
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৩.৩ দক্ষতামান তনতিতকরণ দকৌশল 

৩.৩.১ দক্ষতা মান তনতিতকরণ দকৌশদলর সুফল খুবইস্পষ্ট। সাংতিষ্ট দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী 

প্রততষ্ঠানসমূহ কমদৃক্ষদির চাতহদা-অনুর্ায়ী মান বজায় দরদখ দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদান করদে তক না তার 

তনিয়তা তবধাদনর জন্য এ ধরদনর দকৌশল ও এর কার্কৃর ব্যবহার গদড় দতালা হয়। কালক্রদম, 

তনতদষৃ্ট মাপকাঠির অধীদন সকল প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানদক স্বীকৃতত প্রদান করার ফদল প্রতশক্ষণােীরা 

এনএসতকউএফ-তনধাৃতরত তশখনফদলর (learning outcomes) আদলাদক দক্ষতার আনুষ্ঠাতনক 

স্বীকৃতত অজৃন করদবন। এই প্রতক্রয়ায় দদদশ ও তবদদদশ চাকতরপ্রােীদদর সনদদর গ্রহণদর্াগ্যতাএবাং 

উন্নততর কমসৃাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃতি পাদব। ফদল  প্রতশক্ষণ আরও সুসাংগঠিত ও কার্কৃর হদয় উেদব। 

৩.৩.২ একটি কার্কৃর গুণমান তনতিতকরণ দকৌশদল তনম্নতলতখত তবষয়সমূহ অন্তর্ভিৃ োকদব: 

ক. দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠান তনবন্ধন;  

খ. সক্ষমতা মান, দকাস ৃস্বীকৃততর দতলল (CAD), তশক্ষাক্রম, প্রতশক্ষক ম্যানুয়াল প্রণয়ন প্রভৃতত;  

গ. সক্ষমতা ও উৎকদষরৃ ইউতনেযুি প্রতশক্ষণ কাোদমা; 

ঘ. প্রতশক্ষণ ও মূল্যায়ন (Assessment) কমসৃূতচর স্বীকৃতত;  

ঙ. প্রতশক্ষক ও মূল্যায়নকারীদদর (Assessor) প্রতুয়ন;  

চ. গুণমাদনর সদঙ্গ সাংগতত তনণদৃয় প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর তনরীক্ষা;  

ে. সক্ষমতার একক (Unit)-সমূদহর তিতিদতমূল্যায়ন (Assessment) র্ন্ত্রপাততর ববধতা (অোৃৎ 

তনতদষৃ্ট মান-অনুর্ায়ী পরীক্ষা ও ব্যাবহাতরক অিীক্ষা); এবাং  

জ. মানসম্পন্ন ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রকাি এবাং  এর কার্কৃর বাস্তবায়ন।  

 

৩.৪ সক্ষমতাতিতিক প্রতশক্ষণ ও মূল্যায়ন (Competancy Based Training & Assessment - 

CBT&A) 

৩.৪.১ সাংতিষ্ট অাংশীজনদক একি কদর চাতহদাতিতিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ পিততদক সহায়তা করাই এই 

ব্যবস্থার উদেশ্য। এই ব্যবস্থার তবদশষে হদলা, তশল্পকারখানার চাতহদা-অনুর্ায়ী প্রচতলত তেতিতিক 

পিততর পতরবদত ৃ সক্ষমতাতিতিক ব্যাবহাতরক দক্ষতার ওপর গুরুে প্রদান। তসতবটিঅুান্ডএ ব্যবস্থার 

প্রধান দুটি নীতত হদলা: 

৩.৪.১.১ প্রতশক্ষদণর অগ্রগতত বা তিতগ্র প্রাতপ্ত তনিরৃ কদর দকাদনা তনতদষৃ্ট দপশার জন্য প্রতশক্ষণােী তনধাৃতরত মান 

বা সক্ষমতা অজনৃ করদত পারদে তক না তার উপর; প্রতশক্ষদণ কত সময় ব্যয় হদয়দে তার উপর নয়।   

৩.৪.১.২ কাদজর সদঙ্গ সাংতিষ্ট সক্ষমতামান দ্বারা প্রতশক্ষণােীর অজৃন পতরমাপ করা হয়।  

৩.৪.২ তসতবটিঅুান্ডএ ব্যবস্থায়, কমদৃক্ষদি সুতনতদষৃ্ট দাতয়ে সম্পাদদনর জন্য দর্ জ্ঞান ও দকৌশদলর তমতলত 

দক্ষতার প্রদয়াজন তার একটি পতরষ্কার বণনৃার জন্য তশল্পপ্রততষ্ঠাদনর সদঙ্গ ঘতনষ্ঠ সহদর্াতগতা  

প্রদয়াজন। প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠানসমূদহতবদ্যমান দক্ষতা উন্নয়নদর্াগ্যতা কাোদমার সদঙ্গ 

সাংগতত দরদখ (সুতনতদষৃ্টকমসৃম্পাদদনর মানদদের তিতিদত) সক্ষমতার একক বা সক্ষমতার মাদনর 

মূল্যায়ন করা হয়। 
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৩.৫ দক্ষতা প্রতশক্ষণ গুণমাদনর তনিয়তা তবধান 

৩.৫.১ মানসম্মত প্রতশক্ষণ গ্রুাজুদয়েদদর উৎপাদনশীলতা ও প্রততদর্াতগতা-সক্ষমতা বৃতি করদব। এই  

প্রতশক্ষণ গ্রুাজুদয়েদদর জন্য চাকতরর সুদর্াগ বৃতি করদব, তরুণদদর কাদে দক্ষতা প্রতশক্ষণদক 

আকষণৃীয় তবকল্প তহসাদব তুদল ধরদব এবাং এর মাধ্যদম বৃহির অদে ৃসবসৃাধারণ উপকৃত হদব। 

উন্নত দক্ষতা এ কারদণও প্রদয়াজন র্াদত কদর দদশ-তবদদদশর চাকতরদাতাদদর এই মদম ৃতনতিত করা 

দর্, দর্ দক্ষতামাদনর সনদদাতব করা হদে দর্াগ্যতার মূল্যায়দন তা সততুকার অদেইৃ প্রততফতলত 

হদয়দে। 

৩.৫.২ প্রতশক্ষণােীরা র্াদত তাদদর অতজৃত দক্ষতার স্বীকৃতত পায় দসজন্য একটি দর্াগ্যতা কাোদমার মাধ্যদম 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মূল্যায়ন (Assessment) করা হদব। এনএসতিএ এই কাোদমা বাস্তবায়দন 

দনর্তে প্রদান করদব এবাং র্খন দর্মন প্রদয়াজন দসই অনুর্ায়ী তা পর্াৃদলাচনার জন্য পদদক্ষপ গ্রহণ 

করদব। 

৩.৫.৩  দক্ষতার গুণমান আরও বৃতি করার জন্য একটি দকায়াতলটি অুাসুদরন্স ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হদব।  

৩.৬ প্রধান প্রততষ্ঠানসমূদহর ভূতমকা 

(১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (NSDA):  জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ দ্বারা এটি 

প্রতততষ্ঠত হয়। ২০১৯ সাদলর দফব্রুয়াতরদত এর র্ািা শুরু। এই সাংস্থার গিতনাৃং দবাদিরৃ সদস্য তহসাদব  

রদয়দে দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদনর সদঙ্গ যুি প্রায় সকল মন্ত্রণালয়, দবসরকাতর খাত এবাং তনদয়াগদাতা 

ও কমী সাংগেদনর তনবাৃতচত প্রতততনতধবৃন্দ। ২০১৮ সাদলর এনএসতিএ আইন এই সাংস্থাদক সমন্বয়, 

গুণমান তনতিতকরণ এবাং সনদায়দনর  দক্ষদি ব্যাপক দাতয়ে প্রদান কদরদে। 

(২) মন্ত্রণালয় ও অতধদপ্তরসমূহ: ২৩টি মন্ত্রণালয় এবাং অধীন ৩৫টি অতধদপ্তর তবতিন্ন ধরদনর দক্ষতা 

প্রতশক্ষণ প্রদান কদর োদক (কাতরগতর ও বৃতিমূলক তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান তবতবএস শুমাতর, 

২০১৫)। এদদর মদধ্য প্রধান অাংশীদার হদলা: অে ৃতবিাগ, কাতরগতর ও মাদ্রাসা তশক্ষা তবিাগ, প্রবাসী 

কল্যাণ ও ববদদতশক কমসৃাংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, তথ্য ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতি তবিাগ, 

মতহলা ও তশশু তবষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তশল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কমসৃাংস্থান 

মন্ত্রণালয়, কৃতষ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাতণসম্পদ মন্ত্রণালয়, পাে ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, পেী উন্নয়ন ও 

সমবায় তবিাগ। 

(৩) তশল্প দক্ষতা পতরষদ (ISCs): দক্ষতা উন্নয়দন তশল্পপ্রততষ্ঠাদনর সদঙ্গ সহদর্াতগতা সুতনতিত করার 

জন্য আইএসতস প্রততষ্ঠা করা হয়। তশল্পখাদত দক্ষতার সদবাৃৎকৃষ্ট মদিদলর অনুশীলন ও প্রসাদরর 

লদক্ষু আইএসতসসমূহ দসন্টার অব এতিদলন্স (CoE) প্রততষ্ঠা করদব। দক্ষতার চাতহদা, 

অগ্রাতধকারমূলক দপশা, প্রযুতিগত রূপান্তর এবাং কমসৃুদর্াদগর পতরতধ তবষদয় গদবষণা, জতরপ ও তথ্য 

তবস্তরদণর জন্য দসন্টার অব এতিদলন্স গদবষণার দকন্দ্রতবন্দু হদয় উেদব। তদুপতর, তশল্পকারখানার মদধ্য 

সাংদর্াগ স্থাপন, তশক্ষানতবতশ কমসৃূতচ, উচ্চতর দক্ষতায়ন ও পুনদকৃ্ষতায়ন, পূব ৃঅতিজ্ঞতার  স্বীকৃতত, 

েুান্ডাি ৃও তশক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রতশক্ষণােী, প্রতশক্ষক এবাং মূল্যায়নকারীদদর মূল্যায়ন (Assessors’ 
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Assessment) প্রভৃতত দক্ষদি আইএসতস দজারদার ভূতমকা গ্রহণ করদব। এইসব কার্কৃ্রম 

বাস্তবায়দনর জন্য তিন্ন তিন্ন তনদদতৃশকা প্রণয়ন করা হদব।  

(৪) দবসরকাতর সাংস্থাসমূহ (NGOs): দবসরকাতর সাংস্থাসমূহ (এনতজও) এনএসতিএ এবাং সাংতিষ্ট 

অাংশীজদনর সহদর্াতগতার মাধ্যদম দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদান করদব।  
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অধ্যায় ৪: দক্ষতা প্রতশক্ষদণ প্রদবশগম্যতা এবাং পতরতধর উন্নয়ন 

৪.১ স্বল্প দসবাপ্রাপ্ত অঞ্চদল প্রদবশগম্যতা ও পতরতধ বৃতি 

এনএসতিতপ-এর গুরুে আদরাদপর দুটি প্রধান দক্ষি হদলা প্রতশক্ষদণর পতরতধর তবস্তার এবাং 

প্রদবশগম্যতা বৃতি। দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদন প্রদবশগম্যতা বৃতি এবাং সমন্বয় সাধদনর জন্য এই নীতত 

দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদন তনদয়াতজত তবতিন্ন স্থানীয় এবাং জনদগাষ্ঠীতিতিক সাংস্থাসমূদহর প্রাততষ্ঠাতনক 

সক্ষমতা বৃতি করদব। তবদশষিাদব, তনম্নতলতখত দক্ষদি তবতিন্ন উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদব: 

ক. তশক্ষানতবতশ, কমকৃালীন প্রতশক্ষণ ও তশল্পপ্রততষ্ঠান-সাংতিষ্ট কমদৃক্ষিতিতিক দক্ষতা প্রতশক্ষদণর 

তবস্তার; 

খ. তবদ্যমান প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহ সহায়তা অেবা নতুন প্রততষ্ঠান স্থাপদনর মাধ্যদম সহায়তা প্রদান; 

প্রততষ্ঠানগুদলাদত প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর প্রদবশগম্যতা বাড়াদনা এবাং দিৌদগাতলকিাদব তবতেন্ন অঞ্চদল 

প্রতশক্ষণ কার্কৃ্রম পতরচালনা; 

গ. প্রতুন্ত অঞ্চল এবাং স্বল্প দসবাপ্রাপ্ত জনদগাষ্ঠীর মদধ্য দক্ষতা ব্যবস্থার আওতা বৃতি; 

ঘ. চাতহদা তনরূপদণর মাধ্যদম দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠাদনর জন্য প্রদয়াজনীয় সহায়তা 

প্রদান; 

ঙ. কাতরগতর তশক্ষা অতধদপ্তর, যুব উন্নয়ন অতধদপ্তর, মতহলা তবষয়ক অতধদপ্তর এবাং সমাজদসবা 

অতধদপ্তদরর মদতা সরকাতর সাংস্থাসহ স্থানীয় এনতজও ও ব্যতিখাদতর প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর 

সদঙ্গ সতম্মতলতিাদব দজলা ও উপদজলা পর্াৃদয় প্রতশক্ষদণর দনেওয়াকৃ তবস্তার; 

চ. তবদ্যমান দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠাদনর সক্ষমতা বৃতি কদর র্োর্ে তশক্ষাক্রম এবাং তশক্ষা 

উপকরদণর সাহাদে প্রতশক্ষণ প্রদাদন সহায়তা; এবাং 

ে. প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর চাতহদার ওপর প্রাধান্য তদদয় দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদনর দক্ষদি অঞ্চলতিতিক 

দক্ষতা চাতহদার উপাি সাংগ্রদহর কাদজ সহায়তা। 

৪.২ প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর প্রদবশগম্যতা বৃতি 

৪.২.১ প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠী: র্োর্ে এবাং মানসম্পন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর অতধকতর 

প্রদবশগম্যতার তবষয়টি গুরুেপূণ।ৃ এ ব্যাপাদর তনিয়তা তবধাদনর জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা 

তনম্নতলতখত সুদর্াগসুতবধা সৃতষ্ট করদব: 

ক. তশক্ষানতবতশ এবাং পূব ৃ অতিজ্ঞতার স্বীকৃততসহ (RPL) আনুষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ ব্যবস্থায় প্রাতন্তক 

জনদগাষ্ঠীর জন্য সুদর্াগ সৃতষ্ট; 

খ. প্রতশক্ষণ লাদির পর লািজনক কমসৃাংস্থাদনর উপদর্াগী তবদশষিাদব পতরকতল্পত দকাস ৃ প্রবতনৃ, 

দর্মন: তথ্যপ্রযুতি-সাংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন দকাস,ৃ চাকতর-সম্পতকৃত দক্ষতা উন্নয়ন দকাস ৃ এবাং 

ব্যাবসা উদদ্যাগ-সাংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন দকাস;ৃ 

গ. প্রতশক্ষণ গ্রহদণ নমনীয় সময়সূতচ প্রবতনৃ;  

ঘ. মূল্যায়ন (Assessment) ও আরতপএল-এ যুতিপূণ ৃসমন্বয়; 

ঙ. তনরাপদ ও অনুকূল তশখন পতরদবদশর তনিয়তা; এবাং 
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চ. প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর জন্য প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহ তবতিন্ন দকাস ৃপ্রবতনৃ দর্মন-প্রতশক্ষদণর মধ্যবতী 

ও প্রতশক্ষণ-পরবতী দপশা-সাংক্রান্ত পরামশ,ৃ চাকতরপ্রাতপ্ত ও অন্যান্য প্রতশক্ষণ-উির কার্কৃ্রদম 

সহায়তা।  

৪.২.২ নারী: দক্ষতা উন্নয়দনর দক্ষদি নারীর অাংশগ্রহণ খুবই কম। দক্ষতা উন্নয়দন বতমৃাদন নারীর 

অাংশগ্রহদণর ধীর গততর পতরদপ্রতক্ষদত এই ধরদনর তলঙ্গ-ববষম্য দূর করদত তবদশষ এবাং 

উেীপনামূলক পদদক্ষপ তনদত হদব। তবদশষত আনুষ্ঠাতনক প্রতশক্ষদণর দক্ষদি তা জরুতর। কাতরগতর ও 

বৃতিমূলক তশক্ষা ও প্রতশক্ষদণ নারীদদর মূলদরাতর্ভি করদত সরকার একটি দকৌশল গ্রহণ কদরদে। 

দক্ষতা কমসৃূতচদত নারীর অাংশগ্রহণ বৃতি করদত তবদশষ পদদক্ষদপর মদধ্য তনম্নতলতখত তবষয় অন্তর্ভিৃ 

োকদব: 

ক. ব্যাপক তিতিদত প্রচতলত ও অপ্রচতলত দক্ষতা প্রতশক্ষণ কমসৃূতচ গ্রহণ, র্ার মাধ্যদম নারীর 

কমসৃাংস্থান সুদর্াদগর উন্নতত ঘেদব; 

খ. কমসৃূতচ ও দসগুদলার পতরচালনা-পিতত পর্াৃদলাচনা কদর নারীবান্ধব কদর দতালা; 

গ. তবতিন্ন সতক্রয় পদদক্ষপ গ্রহদণর মাধ্যদম দক্ষতা উন্নয়ন কমসৃূতচদত নারীদদর িতত/ৃঅাংশগ্রহণ বৃতির 

জন্য আবাসন সুতবধা, দতরদ্র পতরবাদরর জন্য উপবৃতি, িততরৃ সক্ষমতা তশতেল এবাং নারীবান্ধব 

পতরদবশ সৃতষ্ট; 

ঘ. নারী ও পুরুষ প্রতশক্ষণােীদদর জন্য পৃেক দশৌচাগাদরর ব্যবস্থা;  

ঙ. সম্ভাব্য দক্ষদি নারী প্রতশক্ষক এবাং মূল্যায়নকারী (Assessor) অন্তর্ভিৃ করা; 

চ. প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহ উিুিকরণ তনদরাধী নীততর বাস্তবায়ন; 

ে. সকল প্রতশক্ষক ও ব্যবস্থাপক র্াদত দজন্ডার সদচতনতা ও কমদৃক্ষদি হয়রাতন তনদরাধ ব্যবস্থা 

তবষদয় অবগত হদত পাদরন এবাং কমসৃাংস্থাদন সমসুদর্াগ দপদত পাদরন তার তনিয়তা তবধান; 

এবাং 

জ. পরামশ ৃদসবাপ্রাতপ্তদত সকল প্রতশক্ষণােীর প্রদবশগম্যতার ব্যবস্থা। 

৪.২.৩ তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতি (PWD): প্রততবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এ দক্ষতা 

উন্নয়ন কমসৃূতচদত তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিদদর সুদর্াগ বৃতি এবাং তাদদর প্রদবশগম্যতা, প্রাতধকার 

এবাং অাংশগ্রহণ বাড়াদত ব্যবস্থা গ্রহণ করদত বলা হদয়দে। তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিবগদৃক দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ অন্তর্ভিৃ করদত সরকার জাতীয় দকৌশদলর অনুদমাদন তদদয়দে। তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন 

ব্যতিদদর প্রতশক্ষণ ও কমসৃাংস্থাদন ব্যতিখাদত কততপয় চাকতরদাতা সতক্রয়িাদব এতগদয় এদসদেন, 

এমন দৃষ্টান্তও দদখা দগদে। দক্ষতা প্রতশক্ষদণ তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিদদর প্রদবশগম্যতা বৃতিদত 

দর্সব পদদক্ষপ দনওয়া দর্দত পাদর, তার মদধ্য রদয়দে: 

ক. তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিদদর অন্তর্ভতৃির দকৌশল বাস্তবায়ন করা; 

খ. প্রতশক্ষদণ তাদদর প্রদবশগম্যতার জন্য প্রাততষ্ঠাতনক সুদর্াগ বৃতি করা; 

গ. তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন প্রতশক্ষণােীদদর তনদয় কাজ করার দক্ষদি ব্যবস্থাপক এবাং প্রতশক্ষকদদর 

প্রতশক্ষণ দান করা; 



22 

 

ঘ. তশল্প দক্ষতা পতরষদ (ISC) এবাং ব্যতিমাতলকানা খাদতর চাকতরদাতারা র্াদত র্োর্ে 

কমতৃিতিক প্রতশক্ষদণর মাধ্যদম তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিদদর কমসৃাংস্থাদন তবদশষ ব্যবস্থা গ্রহণ 

কদরন, দসজন্য তাদদর উৎসাতহত ও যুি করা এবাং এ তবষদয় সদচতনতা সৃতষ্টর দচষ্টা করা; 

ঙ. অগ্রাতধকারতিতিক দপশা ও দক্ষতা কাোদমায় তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিদদর জন্য তবদশষাতয়ত 

তশক্ষাক্রম ও প্রতশক্ষণ প্রদান পিততর উন্নয়ন করা; 

চ. প্রতশক্ষণ প্রদান ও মূল্যায়দন যুতিযুি নমনীয়তা প্রদশনৃ করা; 

ে. তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতিদদর প্রতশক্ষদণ ও কমদৃক্ষদি পরামশ ৃ লাদির সুদর্াগ প্রদান এবাং 

কমসৃাংস্থাদনর প্রতশক্ষদণ অিুস্ত করা । 

 

৪.২.৪ স্বদল্পান্নত এলাকা, গ্রামীণ জনদগাষ্ঠী এবাং ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী: দিৌদগাতলক তবতেন্নতা এবাং প্রদবশগম্যতার 

অিাদব  দক্ষতা উন্নয়ন কমসৃূতচদত বহু মানুদষর অাংশগ্রহণ না োকার তবষদয় সরকার অবগত। 

দদদশর  আে-ৃসামাতজক উন্নয়ন প্রতক্রয়ায় প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীর অাংশগ্রহণ বৃতি করার জন্য সরকার 

দক্ষতা উন্নয়ন কমসৃূতচসহ তবতিন্ন উন্নয়নমূলক কমকৃাদে তাদদর অতধকতর প্রদবশগম্যতার 

তবষয়টিদক সতক্রয়িাদব উৎসাতহত কদর। এমন জনদগাষ্ঠীর মদধ্য রদয়দে হাওড়, চর ও 

দাতরদ্রুপীতড়ত এলাকার অতধবাসী এবাং ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী। বাাংলাদদদশর তবশাল গ্রামীণ জনসাংখ্যার 

পতরদপ্রতক্ষদত এ ধরদনর জনপদদ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর গুণমান বৃতির উদদ্যাগ দনওয়া হদব এবাং 

প্রদর্াজুদক্ষদি আনুষ্ঠাতনক এবাং অনানুষ্ঠাতনক প্রতশক্ষদণর মদধ্য দর্াগাদর্াগ সুদৃঢ় করা হদব। এই 

লক্ষু অজদৃন গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর অেনৃনততক ক্ষমতায়দনর জন্য জনদগাষ্ঠীতিতিক প্রতশক্ষণগুদলা 

তনম্নরূপ: 

ক. প্রধান গ্রামীণ তশদল্পাদদ্যাগসমূহদক লক্ষুর্ভি করদব র্ো, কৃতষ, প্রাতণসম্পদ, মৎস্য, হস্ততশল্প প্রভৃতত 

এবাং একই সদঙ্গ গ্রামীণ অবকাোদমার সদঙ্গ সাযুজুপূণ ৃপ্রতশক্ষণ প্রদান করদব এবাং দগাষ্ঠীতিতিক 

দসবাখাদতর পতরতধ বাতড়দয় তুলদব; 

খ. এলাকার স্বল্প সুতবধাদিাগী দগাষ্ঠীর বতধতৃ কমসৃাংস্থান সৃতষ্টদত তবদশষিাদব পতরকতল্পত দকাস ৃপ্রণয়ন 

করদব। 

গ. উচ্চতর দক্ষতা অজৃন এবাং অতধকতর প্রতশক্ষণপ্রাতপ্তর জন্য আনুষ্ঠাতনক দক্ষতা প্রতশক্ষণ 

প্রততষ্ঠাদনর সদঙ্গ তাদদর সাংযুি করদব; 

ঘ. প্রতশক্ষণ চলাকালীন ও প্রতশক্ষণ-উির প্রতশক্ষণােীদদর জন্য এমন সহায়তা দকৌশল গ্রহণ করদব, 

র্াদত তাদদর িতবষ্যৎ কমসৃাংস্থান এবাং তবকল্প প্রতশক্ষদণর সুদর্াগ সৃতষ্ট হয়; 

ঙ.   দজন্ডার-বান্ধব পতরদবশ সৃতষ্ট করদব।  

 

৪.২.৫ অনানুষ্ঠাতনক খাদতর কমী: দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠানসমূহ (STPs) অনানুষ্ঠাতনক 

অেনৃীততর কমীদদর জদন্য নমনীয় পিততদত প্রতশক্ষণ প্রদান করদব। এসটিতপর আওতার বাইদরর 

শ্রমজীবীদদর জন্য দক্ষতা প্রতুয়দনর দক্ষদি পূব ৃ অতিজ্ঞতার স্বীকৃতত (RPL) প্রদর্াজু হদব। এসব 

কমীর জন্য গুণমাদনর তনিয়তা ও প্রতুয়ন সুতনতিত করা হদব।  
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৪.৩ কমসৃাংস্থাদনর জন্য তশক্ষানতবতশর সুদর্াগ 

৪.৩.১ তশক্ষানতবতশ হদলা বহুল পতরতচত এবাং পরীতক্ষত কমদৃক্ষিতিতিক প্রতশক্ষদণর একটি পিতত। মানুষদক 

কম-ৃজগদতর জন্য প্রস্তুত কদর তুলদত এবাং দবকারে লাঘদব এটি একটি কার্কৃর পন্থা। জাতীয় 

দক্ষতাউন্নয়ন তবতধমালা, ২০২০-এ তশক্ষানতবতশর সাংজ্ঞাে ৃ দদওয়া হদয়দে এিাদব: “তশক্ষানতবতশ 

(Apprenticeship) অে ৃএমন একটি দক্ষতা প্রতশক্ষণ ব্যবস্থা র্ার মাধ্যদম একজন তনদয়াগকারী 

এক বা একাতধক ব্যতিদক তশক্ষানতবশ তহসাদব তনদয়াতজত করার জন্য চুতি কদর এবাং তাহাদদরদক 

তশল্প ও প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠাদন পিততগতিাদব দকাদনা একটি দপশায় পূবতৃনধাৃতরত সময়কাদলর জন্য 

প্রতশক্ষণ প্রদান কদর।” 

৪.৩.২ দর্দহতু কমদৃক্ষদি তশল্প প্রততষ্ঠাদনর কমী ও চাকতরদাতার তোবধাদন হাদতকলদম তশক্ষানতবতশ সম্পন্ন 

হয়, তাই এর মাধ্যদম প্রতশক্ষদণর মান বৃতি পায়। ফলত এ ধরদনর কমদৃক্ষিতিতিক প্রতশক্ষণ, 

প্রতশক্ষণােীদদর কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাতড়দয় দদয় এবাং তশল্পকারখানায় অব্যাহতিাদব দক্ষ কমী 

সরবরাদহ সহায়তা কদর। ২০০৬ সাদলর শ্রম আইন (Section XVIII) এবাং ২০১৩ সাদলর 

সাংদশাধনীর মাধ্যদম বতমৃাদন তশক্ষানতবতশর জন্য আইনগত ব্যবস্থা অন্তর্ভিৃ হদয়দে।  

৪.৩.৩ তবতিন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পর মাধ্যদম সরকার তশক্ষানতবতশ প্রতশক্ষণ কার্কৃ্রমদক সহায়তা কদর আসদে। 

তকন্তু অতিজ্ঞতা দেদক দদখা দগদে, অতীদত তশক্ষানতবতশ বাস্তবায়দনর প্রদচষ্টা তেল তবতেন্নিাদব এবাং 

দদদশর তবশাল চাতহদা ও লক্ষ লক্ষ চাকতরপ্রােীর তুলনায় তবতিন্ন সাংস্থা কর্তকৃ তশক্ষানতবতশর প্রসাদরর 

মািা এদকবাদরই অপ্রতুল।  

৪.৩.৪ তশক্ষানতবতশ প্রসাদরর জন্য তনম্নতলতখত দক্ষদি পদদক্ষপ গ্রহণ করা হদব: 

ক. তশক্ষানতবতশর ব্যবস্থাপনা, তনবন্ধন, তোবধান এবাং প্রতুয়দনর জন্য শতিশালী প্রাততষ্ঠাতনক 

উন্নয়দন সহায়তা দান; 

খ. সরকাতর সাংস্থা, দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান, তশল্প দক্ষতা পতরষদ, তশল্পবতণক সতমতত, এনতজও ও 

অন্যান্য অাংশীজন দেদক প্রাপ্য কমসৃাংস্থাদনর সুদর্াগদক তশক্ষানতবতশর সদঙ্গ যুি করা; 

গ. তশক্ষানতবতশর সুদর্াগ বৃতিদত চাকতরদাতাদদর উৎসাতহত করদত র্োর্ে দকৌশল এবাং প্রদণাদনা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; 

ঘ. তশক্ষানতবতশ দনওয়ার তবষদয় তরুণদদর উদ্বিু করা; 

ঙ. কাদজর দিতদর বা বাইদর তশক্ষানতবতশর দক্ষদি সক্ষমতাতিতিক প্রতশক্ষণ (CBT&A)  ও মূল্যায়ন 

(Assessment) অনুসরণ করা; 

চ. তশল্প দক্ষতা পতরষদ, তশল্পবতণক সতমতত এবাং সমগ্র তশল্প খাদতর মাধ্যদম দক্ষতা সক্ষমতা 

কাোদমার সকল স্তদর তশক্ষানতবতশদক সুলি কদর দতালার সম্ভাবনাসমূহ খততদয় দদখা; এবাং 

ে. সকল রাষ্ট্রমাতলকানাধীন উদদ্যাদগ তশক্ষানতবতশর সুদর্াগ অনুর্ায়ী এই ব্যবস্থার অন্তর্ভতৃি। 

 

৪.৩.৫ তদুপতর, তশক্ষানতবতশ প্রসাদরর জন্য তশল্প দক্ষতা পতরষদ, এনতজও এবাং তশল্পপ্রততষ্ঠানসমূহদক 

প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করা হদব। এ তবষদয় একটি তনদদতৃশকা প্রণয়ন করা হদব র্াদত-  
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ক. তশক্ষানতবশকাদলর সবসৃম্মত সবতৃনম্ন মজুতর, কাদজর শতাৃবতল ও সময়সীমা তনধাৃরণ করা র্ায়; 

খ. চাকতরদাতা ও তশক্ষানতবশদদর মদধ্য পারস্পতরক সমদঝাতা চুতিদত দপৌুঁোদনা র্ায়; 

গ. তশক্ষানতবশকালীন কমদৃক্ষদি অেবা দকাদনা প্রতশক্ষণ দকদন্দ্র অেবা উিয় দক্ষদি  কী কী দক্ষতা ও 

সক্ষমতা অতজতৃ হদব দসগুদলা তচতিত করা র্ায়; 

ঘ. কমদৃক্ষদির প্রতশক্ষদণ তশক্ষানতবতশর মাধ্যদম অতজৃত সক্ষমতা বদতনক তববরণী খাতায় তলতপবি 

কদর দক্ষতা অজৃন তবষয়ক তথ্য সাংরক্ষণ করা র্ায়; এবাং 

ঙ. মূল্যায়দনর (Assessment) পর তশক্ষানতবশদদর সনদ প্রদান করা র্ায়।  

৪.৩.৬ এ উদেদশ্য সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদনর তশক্ষানতবতশর শতাৃবতল পারস্পতরক আদলাচনার তিতিদত ও প্রদয়াজন 

সাদপদক্ষ পর্াৃদলাচনা ও হালনাগাদ করদত হদব।  

৪.৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ ব্যাবসা উদদ্যাগ 

৪.৪.১ ব্যাবসা উদদ্যাদগর দক্ষদি দক্ষতা উন্নয়দনর তবষয়টি অতীব গুরুেপূণ,ৃ তবদশষত তরুণদদর জন্য। দর্দহতু 

কমপৃ্রােীদদর তুলনায় আনুষ্ঠাতনক খাদত কমসৃাংস্থাদনর সাংখ্যা সীতমত, তবকল্প তহসাদব ব্যাবসা উদদ্যাগ 

(প্রধানত আত্মকমসৃাংস্থান) তরুণদদর মদধ্য বতমৃাদন ব্যাপকিাদব গ্রহণীয় হদয় উদেদে। উিম দৃষ্টান্ত 

হদলা-তিলাতন্সাং এবাং োে-ৃআপ। অনলাইন মাধ্যম ও তিতজোল প্রযুতির ব্যবহার খুবই দ্রুত গততদত 

বৃতি দপদয়দে এবাং এই উদদ্যাদগর প্রবৃতি খুবই সম্ভাবনাময়। তাই দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় ব্যাবসা 

উদদ্যাগ প্রতশক্ষদণ প্রদয়াজনীয় উপাদানসমূহ অন্তর্ভিৃ করা হদব।  

৪.৪.২ এই উদেদশ্য সরকার দবশ তকছু নীতত গ্রহণ কদরদে। দসগুদলার মদধ্য গুরুেপূণ ৃকদয়কটি হদলা:  

           জাতীয় তশল্পনীতত, ২০১৬; জাতীয় যুব উন্নয়ন নীতত ২০১৭; জাতীয় তথ্য ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতি 

নীততমালা, ২০১৮ এবাং এসএমই নীততমালা, ২০১৯। এসব জাতীয় নীততর প্রাসতঙ্গক তবষদয় দক্ষতা 

উন্নয়ন নীতত সহায়ক হদত পাদর। ব্যাবসা উদদ্যাদগর জন্য দক্ষতা উন্নয়দন অন্তর্ভিৃ োকদব- 

ক. ব্যাবসা উদদ্যাগ উন্নয়দন প্রতশক্ষণ প্রদাদনর জন্য সাংতিষ্ট তবতিন্ন সাংস্থার সদঙ্গ সহদর্াতগতা, দর্মন : 

তশল্প মন্ত্রণালয়, বাাংলাদদশ ক্ষুদ্র ও কুটির তশল্প কদপাৃদরশন, এসএমই (SME) ফাউদন্ডশন, 

চাকতরদাতাদদর সাংঘসমূহ, বাাংলাদদশ ক্ষুদ্র ও কুটিরতশল্প সতমতত (নাতসব) এবাং ব্যতিমাতলকানা 

খাত প্রভৃতত; 

খ. ব্যাবসা উদদ্যাগ সক্ষমতার উপাদানসমূহ; 

গ. দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠান এবাং ব্যাবসা উদদ্যাগ উন্নয়দন তনদয়াতজত উিয় ধরদনর 

প্রততষ্ঠাদনর মদধ্য সহদর্াতগতা স্থাপন; এবাং 

ঘ. তবদ্যমান দক্ষতা প্রতশক্ষণ তশক্ষাক্রদম ব্যাবসা উদদ্যাদগর সক্ষমতাসমূহ যুি কদর সম্ভাব্য পতরবতনৃ 

আনয়ন। 

৪.৫ পুনদকৃ্ষতায়ন, উচ্চতর দক্ষতায়ন এবাং জীবনব্যাপী তশখন 

৪.৫.১ তিতজোল প্রযুতির ব্যবহার, দূরবতী অবস্থান দেদক কাজ করার ক্রমবধমৃান প্রবণতা, ব্যাবসা-

বাতণদজুর তিতজোইদজশন, প্রযুতিতনিরৃ দপশার তবস্ময়কর প্রবৃতি ইতুাতদ  শ্রম বাজাদরর ওপর গিীর 

প্রিাব দফদলদে। শ্রম বাজাদরর পাশাপাতশ পুদরাদনা এবাং নতুন সকল ধরদনর কমীর প্রদয়াজনীয় 
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দক্ষতা উতেতখত তবষয় দ্বারা প্রিাতবত হদয়দে। আন্তজৃাততক শ্রম সাংস্থার একটি গদবষণায় দদখা দগদে, 

তশল্প প্রততষ্ঠান, ব্যাবসা, অতফস, দর্াগাদর্াগ দনেওয়াকৃ, আতেকৃ দসবা এবাং অন্যান্য উৎপাদনশীল ও 

তবতিন্ন দসবাখাদত প্রযুতির ব্যবহার যুি হবার ফদল কাদজর জগদত পতরবতনৃ একো তনয়তমত তবষয় 

হদয় উদেদে। ববতশ্বক সরবরাদহর ধারায় অস্থায়ী বা অতনতিত এবাং সামতয়ক চাকতরর তুলনায় স্থায়ী 

দপশায় যুি হবার ক্রমবধমৃান প্রবণতা দদখা র্াদে। ফলত, প্রচতলত দক্ষতার পতরবদত ৃনতুন দক্ষতার 

চাতহদা প্রতততদনই সৃতষ্ট হদে। বতমৃাদন কমরৃতদদর মদধ্য অপ্রদয়াজনীয় দক্ষতা শনাি করা র্াদে 

এবাং উদীয়মান দক্ষতার (emerging skills) মাধ্যদম তরুণদদর প্রস্তুত কদর দতালার 

প্রদয়াজনীয়তা দদখা তদদয়দে।  

৪.৫.২ দকাতিি-১৯ আে-ৃসামাতজক উন্নয়দন তবরূপ প্রিাব দফদলদে। এই িাইরাসজতনত দরাদগর জন্য পৃতেবীর 

সমগ্র জনদগাষ্ঠী নতজরতবহীনিাদব ক্ষততগ্রস্ত হদয়দে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা দগদেন, আরও বহু লক্ষ 

মানুষ মারাত্মকিাদব তবপর্সৃ্ত হদয়দেন। লক্ষ লক্ষ ব্যতি চাকতর হাতরদয়দেন, হাজার হাজার ব্যাবসা 

প্রততষ্ঠান ও তশল্পকারখানা বন্ধ হদয় দগদে। লকিাউদনর কারদণ সামতগ্রক উৎপাদন প্রতক্রয়া এবাং 

অেনৃনততক কার্কৃ্রম ব্যাপকিাদব ক্ষততগ্রস্ত হদয়দে। 

 

৪.৫.৩ প্রযুতিতিতিক দপশার জগদত দবশতকছু নতুন সুদর্াগ সৃতষ্ট হদয়দে, দর্মন: তিতজোল প্রযুতির ব্যবহার, 

ই-কমাস,ৃ ক্রমবধমৃান তিতজোল আতেকৃ পতরদষবা এবাং তিতজোল প্রযুতির মাধ্যদম অনলাইন ও 

দূরতশক্ষণ পিততর অতধকতর ব্যবহার। ফলত, কমরৃত ব্যতিরা, র্ারা তাদদর বতমৃান দক্ষতা তনদয় 

তকছুো প্রদয়াজনহীন হদয় উদেদেন এবাং র্ারা সামতগ্রক মানব সম্পদ উন্নয়দনর অাংশ তহসাদব বতমৃাদন 

শ্রমবাজাদর প্রদবশ করদেন, দুপদক্ষর জন্যই নতুন ধরদনর  দক্ষতা ও তশখন পিতত পূবাৃদপক্ষা অদনক 

দবতশ গুরুেপূণ ৃ হদয় উদেদে। সুতরাাং বতমৃাদন কমরৃত ব্যতিদদর পুনদকৃ্ষতায়ন এবাং উচ্চতর 

দক্ষতায়ন তাদদর জীবনব্যাপী তশখদনর দক্ষদি অতুন্ত প্রদয়াজনীয়। কার্কৃর জীবনব্যাপী তশখন 

প্রততদবদশর জন্য সরকার, চাকতরদাতা, শ্রমজীবী এমনতক তশক্ষা প্রততষ্ঠাদনর মদধ্য সতক্রয় দর্াগাদর্াগ 

স্থাপন এবাং সুসমতন্বত প্রদচষ্টা গ্রহণ করা দরকার। দর্খাদন উপযুি দসখাদন তমশ্র (blended) এবাং 

দূরতশক্ষণ ব্যবস্থা প্রবতনৃ করা হদব।  

 

৪.৫.৪ জাতীয় পর্াৃদয় পুনদকৃ্ষতায়ন, উচ্চতর দক্ষতায়ন ও জীবনব্যাপী তশখনদক প্রাততষ্ঠাতনক রূপ দদবার জন্য 

বাাংলাদদদশর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কমসৃূতচদত প্রদয়াজনীয় সম্পদ, জনবল এবাং তবতিন্ন পতলতস যুি 

করদত হদব। শুরুদতই দর্সব কমীর পুনদকৃ্ষতায়ন ও উচ্চতর দক্ষতায়ন প্রদয়াজন, তাদদর শনাি 

করদত হদব। সাধারণত এরা হদলন, সব বয়দসর স্বল্পদক্ষ শ্রতমক, নতুনিাদব চাকতর হারাদনা পুদরাদনা 

শ্রতমক, অনানুষ্ঠাতনক খাদতর কমী, র্াদদর মদধ্য আদেন নারী, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী, দদদশ প্রতুাবতনৃকারী 

অতিবাসী শ্রতমক, শরণােী এবাং তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতি প্রভৃতত। 
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৪.৫.৫ উতেতখত পতরতস্থতত দমাকাতবলার জন্য অাংশীজদনরা তনম্নতলতখত সুতনতদষৃ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন: 

ক. তবতিন্ন ধরদনর কমীদদর পুনদকৃ্ষতায়ন ও উচ্চতর দক্ষতায়দনর প্রদয়াজন দমোদত জতরপ পতরচালনা 

ও চাতহদা তনরূপণ; 

খ. পুনদকৃ্ষতায়ন ও উচ্চতর দক্ষতায়ন প্রদয়াজন আদে এমন অিীষ্ট দগাষ্ঠীদক শনািকরণ; 

গ. কমীদদর অগ্রাতধকার তনণদৃয়র জন্য শ্রমবাজাদর প্রাপ্য সুদর্াগ,বাজাদরর ধরন অনুমান করা, কী 

ধরদনর দক্ষতা আদে এবাং দকান ধরদনর দক্ষতার চাতহদা আদে তা শনাি করা; 

ঘ. দপশাগত পরামশ ৃও তনদদশৃনা প্রদান;  

ঙ. ৮ম পঞ্চবাতষকৃ পতরকল্পনা সম্পতকৃত দকাতিি-১৯ দমাকাতবলায় গৃহীত জাতীয় পদদক্ষদপ অবদান 

রাখার উদেদশ্য তমশ্র এবাং দূরতশক্ষণ ব্যবস্থা প্রবতনৃ করদত হদব; এবাং 

চ. তনবাৃতচত প্রততষ্ঠাদন পুনদকৃ্ষতায়ন, উচ্চতর দক্ষতায়ন এবাং জীবনব্যাপী তশখদনর 

প্রাততষ্ঠাতনকীকরণ। 

৪.৬ পূব ৃঅতিজ্ঞতার স্বীকৃতত (RPL) 

৪.৬.১ দতরদ্র কমজৃীবী এবাং সুতবধাবতঞ্চত দগাষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ প্রদবশগম্যতা বৃতিদত আরতপএল 

একটি কার্কৃর পন্থা তহসাদব প্রমাতণত। প্রতুাবতনৃকারী অতিবাসী শ্রতমকদদর জন্য আরতপএল খুবই 

প্রাসতঙ্গক। অপ্রতুল প্রাততষ্ঠাতনক সক্ষমতা, মূল্যায়নদকন্দ্র (Assessment Center) ও 

মূল্যায়নকারীর (Assessor) স্বল্পতা এবাং তনম্ন দবতদনর শ্রতমকদদর আতেকৃ সামদথ্যৃর অিাদবর  

কারদণ আরতপএল-এর মািা ও প্রসার বাধাগ্রস্ত হদয়দে। 

৪.৬.২ একটি তবকাশমান দক্ষি তহসাদব তি-ল্যান্সার ও োে-ৃআপ দপশাজীবীর সৃতষ্ট হদয়দে র্াদদর 

জাতীয়িাদব স্বীকৃত মূল্যায়দনর (Assessment) জন্য  আরতপএল প্রাসতঙ্গক হদয় উদেদে। তি-

ল্যান্সাররা হদলন প্রধানত আত্মকমসৃাংস্থাদন যুি তরুণ, র্ারা তিতজোল প্রযুতি ও অনলাইন প্লুােফম ৃ

ব্যবহার কদর ই-কমাস ৃও অন্যান্য ধরদনর দসবা প্রদান কদর োদকন। সাউে এতশয়ান দনেওয়াকৃ অন 

ইকদনাতমক মদিতলাং নাদম একটি জাতীয় গদবষণা প্রততষ্ঠান তাদদর এক প্রাক্কলদন (২০২০) উদেখ 

কদরদে, দদদশ এমন তি-ল্যান্সাদরর সাংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। অেনৃীততর গততশীলতা এবাং এ ধরদনর 

প্রযুতি-তনিরৃ দসবার চাতহদা বৃতির সদঙ্গ এই সাংখ্যাোও বাড়দত োকদব। আরতপএল-এর আওতায় 

এদদর মূল্যায়ন (Assessment) ও সনদায়নতাদদর অতজৃত দক্ষতা ও সক্ষমতার আনুষ্ঠাতনক 

স্বীকৃততর তনিয়তা প্রদান করদব এবাং তার ফদল তাদদর ব্যাবসা উদদ্যাদগর সম্ভাবনাময় উন্নয়ন ঘেদব। 

ফদল যুবশতির কমসৃাংস্থাদনর সম্ভাবনা সৃতষ্ট হদব এবাং তাদদর এরূপ দসবার ক্রমবধমৃান রপ্তাতনর 

মাধ্যদম দদশও উপকৃত হদব।  

৪.৬.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮-এর উপধারা ৬(১)ঘ এবাং অতীদত গৃহীত উদদ্যাদগর 

সফল উদাহরণ এবাং বাস্তবায়ন পিততর তিতিদত আরতপএল-এর ঊর্ধ্মৃুখী প্রসার ঘোদত হদব, র্াদত 

আরও বহুসাংখ্যক কমী, অতিবাসী শ্রতমক এবাং প্রতুাবতনৃকারী অতিবাসীদদর আওতার্ভি করা র্ায়। 

তনম্নতলতখত তবষয়গুদলার তনিয়তা তবধাদন সহদর্াগী সাংস্থা এবাং প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর সদঙ্গ 

সহদর্াতগতার মাধ্যদম র্োর্ে তনদদশৃনাবতল প্রণয়ন করা হদব: 
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ক. ব্যতি তার দক্ষতার আনুষ্ঠাতনক স্বীকৃততপ্রাতপ্তর সুদর্াগ পাদব। স্বীকৃতত প্রদাদনর দক্ষদি এই প্রতক্রয়ার 

অন্তর্ভিৃ োকদব সাংতিষ্ট ব্যতির কাজ-সাংতিষ্ট জ্ঞান এবাং আনুষ্ঠাতনক বা অনানুষ্ঠাতনক প্রতশক্ষদণর 

মাধ্যদম অতজৃত ও প্রদতশতৃ দক্ষতা র্া স্বদবতন বা তবনা দবতদনর কাজ দেদক অেবা তনদজর 

জীবদনর অতিজ্ঞতার মাধ্যদম অতজতৃ হদত পাদর অেবা সবগুদলার সতম্মলদনর মাধ্যদমও হদত 

পাদর। 

খ. দক্ষতা সনদায়দনর জন্য বতমৃাদন প্রচতলত এতৎসাংক্রান্ত কাোদমার অধীন তনতদষৃ্ট সক্ষমতার 

তিতিদত এই স্বীকৃতত প্রদান করা হদব। 

গ. র্োপ্রদয়াজনীয় দক্ষতা প্রদশনৃ করদত পারদল তনরক্ষর, তবদশষ চাতহদাসম্পন্ন ব্যতি ও স্বল্পতশতক্ষত 

ব্যতিদদর দর্ৌতিকিাদব অন্তর্ভতৃির ব্যবস্থা োকদব। 

ঘ. দক্ষতা বৃতির জন্য সনদপ্রাপ্তগণ আনুষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ কমসৃূতচদত িতত ৃহবার সুদর্াগ পাদবন। 

৪.৬.৪ আরতপএল দকৌশদলর অবাধ ও র্োর্ে বাস্তবায়দন র্খন দর্মন প্রদয়াজন, দসিাদব তনদদতৃশকা প্রণয়ন 

করা হদব।  

৪.৭ প্রবাদস কমসৃাংস্থাদনর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন 

৪.৭.১ বাাংলাদদদশর অেনৃীততদত প্রবাসী কমসৃাংস্থাদনর তাৎপর্পৃূণ ৃ অবদান রদয়দে। ২০১৯ সাদল সাত 

লদক্ষরও দবতশ বাাংলাদদতশ তবদদদশ গমন কদরদেন (সূি: BMET)। এই সাংখ্যা বাতষকৃ তিতিদত 

শ্রমশতিদত যুি হওয়া মানুদষর এক-র্ততীয়াাংদশরও দবতশ। ২০১৯ সাদল প্রবাসী কমীগণ ১৮.৩ 

তবতলয়ন মাতকৃন িলার আয় দদদশ দপ্ররণ কদরদেন র্া দদদশর তজতিতপর প্রায় ৫.৮% (সূি: BMETও 

তবশ্ব ব্যাাংদকর প্রাক্কলন)। িতবষ্যদত তবদদদশ অতধকসাংখ্যক দক্ষ কমী পাোদনার প্রবাহ বৃতির মাধ্যদম 

সরকার প্রবাসী আদয়র সীমা আরও ঊর্ধ্ৃমুখী করদত চায়। 

৪.৭.২ নীতততনধাৃরকদদর জন্য একো উদ দবদগর তবষয় হদলা, বাাংলাদদশ দেদক র্াওয়া অতিবাসী কমীদদর 

একো বড় অাংশই স্বল্প-দক্ষ। এজন্য তবতিন্ন করণীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভিৃ োকদব: তবদদদশর শ্রম বাজাদর 

দক্ষ কমীর চাতহদার তবষদয় তনর্ভলৃ তথ্য সাংগ্রহ; নারী কমীসহ সকল অতিবাসী কমীদক অন্তর্ভিৃ 

করদত আরতপএল-এর প্রসারণ; তবদদতশ তনদয়াগদাতাদদর চাতহদা-অনুর্ায়ী মানসম্পন্ন প্রতশক্ষণ প্রদাদন 

দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠাদনর সক্ষমতা বৃতি এবাং তবদদতশ তনদয়াগকতাৃগণ র্াদত প্রদি 

সনদদর স্বীকৃতত দদয় দসজন্য তবতিন্ন এদজতন্সর সতম্মতলত প্রদচষ্টা গ্রহণ।  

৪.৮ ববতশ্বক সহদর্াগীদদর সদঙ্গ পারস্পতরক স্বীকৃতত চুতি (MRA) 

৪.৮.১ ববতশ্বক সহদর্াগীদদর সদঙ্গ পাস্পতরক স্বীকৃততর চুতি স্বাক্ষদরর প্রধান উদেশ্য হদলা পৃতেবীব্যাপী 

সদবাৃিম চচাৃসমূহ (Practices) গ্রহণ করা। এই ধরদনর চুতির মাধ্যদম দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ 

সফল আন্তজৃাততক মদিলসমূদহর তশখন দেদক অিুন্তরীণ প্রতশক্ষণ কমসৃূতচর মান উন্নয়দন ব্যাপকিাদব 

সুফল পাওয়া র্াদব। সক্ষমতার মান তনধাৃরণ, তশক্ষাক্রম, তসতবএলএম (Competency Based 

Learning Materials) এবাং প্রতশক্ষণ প্রদাদন সহদর্াতগতা করার জন্য তবতিন্ন দদদশর সরকার, 

বড় বড় তশল্প সাংস্থা এবাং এদজতন্সসমূহ  উৎসাতহত হদব। প্রতশক্ষক, প্রশাসক ও প্রতশক্ষণােীদদর তবতিন্ন 

সক্ষমতা বৃতিকদল্প তবতনময় কমসৃূতচর অনুকূল পতরতস্থতত সৃতষ্টদত সহায়ক হদব। এই কমপৃতরকল্পনার 
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মাধ্যদম অতিবাসী কমীদদর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতক্রয়ার প্রাততষ্ঠাতনকীকরণ সম্ভব হদব এবাং গন্তব্য 

দদশসমূদহর আইন, িাষা ও সাংস্কৃততর তবষদয় দমৌতলক ধারণা প্রদান কদর তাদদর উপযুি কদর দতালা 

র্াদব।  

৪.৮.২ দক্ষতা োড়াও বাাংলাদদতশ কমীগণ অপর্াৃপ্ত তথ্য ও গন্তব্য দদদশর দমৌতলক িাষাজ্ঞাদনর অিাবজতনত 

সমস্যায় দিাদগ। প্রায়শই তনদয়াদগর অসুতবধাজনক শদতরৃ জন্য তাদদর প্রততকূল অবস্থার মুদখামুতখ 

হদত হয়। দর্দহতু তবদদদশর শ্রমবাজাদরর পতরবতনৃ হদয় অতধক দক্ষ কমীর চাতহদা বৃতি পাদে, 

দসজন্য বাাংলাদদশদকও মানবসম্পদ উন্নয়দন তবতনদয়াদগর মাধ্যদম তার শ্রমশতিদক গদড় তুলদত 

হদব। গন্তব্য দদশসমূদহর সদঙ্গ বাাংলাদদদশর পারস্পতরক স্বীকৃততর চুতি সম্পাদন এর অন্তর্ভিৃ হদব।   

৪.৮.৩ তদুপতর, প্রবাদস কমসৃাংস্থাদন দক্ষ শ্রতমকদদর শতকরা হার বাড়াদত সাংতিষ্ট এদজতন্সসমূহদক- 

ক. সরকাতর প্রততষ্ঠানসমূহ, বহুজাততক তনদয়াগকতাৃ এবাং দদদশ অবতস্থত কমীদদর গন্তব্য দদশসমূদহর 

দূতাবাদসর কতাৃব্যতি ও অাংশীজনদদর মদধ্য আদলাচনা চাতলদয় দর্দত হদব। এমন আদলাচনা বা 

পরামশ ৃ সিা দেদক সরকার শ্রম অতিবাসদনর তবতিন্ন ধরদনর গততপ্রকৃতত, তনদয়াদগর প্রবণতা, 

উচ্চ-চাতহদাসম্পন্ন দপশায় তনদয়াগ সম্ভাবনা, বাাংলাদদশ দেদক দক্ষ কমীদদর তনদয়াগদাদন প্রধান 

বাধা ও তবপতি এবাং দক্ষতা সনদায়দন আন্তজৃাততক স্বীকৃতত প্রভৃতত তবষয় অনুধাবন করদত 

পারদব। 

খ. তবদদদশ দক্ষ কমীদদর প্রতশক্ষণ ও কাদজর সুদর্াগ পাওয়ার দক্ষদি উন্নততর দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রতশক্ষণ প্রদানদক উৎসাতহত করদত হদব। এদক্ষদি উন্নত দদশসমূদহর বদয়াবৃি জনসাংখ্যার 

তবপরীদত দক্ষ শ্রমশতির দর্ অিাব বততর হদে, বাাংলাদদশ তার সুদর্াগ তনদত পাদর এবাং তবদদতশ 

শ্রমবাজাদর দক্ষ কমী সরবরাদহর সম্ভাবনাসমূহ কাদজ লাগাদত পাদর। 

গ. তবতিন্ন দদশ, বাতণজু এবাং দপশায়, দর্খাদন দক্ষতার ঘােতত রদয়দে অেবা ঘােতত সৃতষ্ট হদত পাদর, 

দসই সব তদথ্যর তবরততহীন অনুসন্ধাদনর জন্য গদবষণা পতরচালনা করদত হদব। 

অধ্যায় ৫: দক্ষতা প্রতশক্ষদণ তশদল্পর সম্পতৃি 

৫.১ দক্ষতা উন্নয়দন তশল্পখাদতর ভূতমকা 

৫.১.১ দক্ষ গ্রুাজুদয়েদদর তনদয়াগপ্রাতপ্তর সম্ভাবনা বৃতির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ তশল্পখাদতর অাংশগ্রহণ 

বাড়াদত হদব। তশদল্পর এই ধরদনর অাংশগ্রহদণর অন্তর্ভিৃ োকদব: তশল্প দক্ষতা পতরষদ (Industry 

Skills Councils: ISCs) গেন, তশক্ষানতবতশর সম্প্রসারণ, দক্ষতাতিতিক তশক্ষাক্রম উন্নয়ন ও 

বাস্তবায়ন, দসন্টার অব এতিদলন্স (Centre of Excellence: CoE) প্রততষ্ঠা, সরকাতর, 

দবসরকাতর সহদর্াতগতা এবাং দক্ষতা চাতহদার পূবাৃিাস প্রদান। 

৫.১.২ ১৯৯৪ সাদলর দকাম্পানী আইন অনুর্ায়ী তশল্প দক্ষতা পতরষদ (ISC) প্রতততষ্ঠত ও তনবতন্ধত হদব। 

আইএসতস তনম্নতলতখত তবষদয় ভূতমকা পালন করদব: 

ক. তশল্পখাত ও দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠাদনর (STPs) সদঙ্গ দর্াগাদর্াগ গদড় দতালা; 

খ. তশল্পখাদত চাতহদা রদয়দে এমন দপশা শনািকরদণ সহায়তা প্রদান; 
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গ. মান, দকাস ৃস্বীকৃতত দতলল (CAD) এবাং তশক্ষাক্রম উন্নয়দন সহায়তা দান; 

ঘ. তশল্পখাদত দক্ষতার চাতহদা তবষদয় পূবাৃিাস প্রদান; 

ঙ. তনতদষৃ্ট তবরততদত দক্ষতার ঘােতত তবদিষদণ সহায়তা, র্া দেদক এসটিতপসমূহ বতমৃান শ্রমশতির 

পুনদকৃ্ষতায়ন (re-skilling) ও উচ্চতর দক্ষতায়ন (up-skilling) তবষদয় তনদদশৃনা দপদত 

পাদর; 

চ. তশক্ষানতবতশ কমসৃূতচর প্রসাদর সহায়তা দান;  

ে. দক্ষতা উন্নয়দন সরকাতর-দবসরকাতর অাংশীদাতরে বৃতি করা; এবাং  

 জ. আইএসতসসমূদহর কার্কৃ্রম পতরচালনার জন্য একটি তনদদতৃশকা প্রণয়ন করা।  

৫.২ আইএসতস ও তশল্প সাংদঘর মাধ্যদম এসটিতপ ও তশল্পপ্রততষ্ঠাদনর মদধ্য দর্াগাদর্াগ শতিশালীকরণ 

৫.২.১ আদশ ৃ পতরতস্থততদত, একটি সুদৃঢ় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা দক্ষতা প্রদানকারী প্রততষ্ঠান ও তশল্পখাদতর 

সদঙ্গ ঘতনষ্ঠ সহদর্াতগতা সৃতষ্টদত সতক্রয়িাদব উৎসাতহত কদর োদক। এজন্য, আইএসতস ও তশল্প 

সাংঘদক সাংঘবি কদর তশল্পপ্রততষ্ঠান ও দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠাদনর মদধ্য সাংদর্াগ গদড় 

তুলদত প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

৫.২.২ একটি সুদৃঢ় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠাদন দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদান এবাং 

তশল্পকারখানায় পতরচাতলত কমকৃালীন তবদশষাতয়ত প্রতশক্ষণ ব্যবস্থা উৎসাতহত কদর োদক। 

৫.২.৩ দক্ষ ও উৎপাদনশীল কমীর সরবরাহ তনতিত ও অব্যাহত রাখদত তশল্পখাত ও প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠাদনর 

সুদৃঢ় দর্াগাদর্াগ রক্ষা করা প্রদয়াজন। এ ধরদনর দর্াগাদর্াগ দকাদনা একপাতক্ষক তবষয় নয়। পক্ষান্তদর, 

এো হদলা মানব সম্পদ উন্নয়দনর সাধারণ লক্ষু অজদৃন এক ধরদনর অাংশীদাতরে। তবষয়টি 

তশল্পকারখানা তবদশষজ্ঞদদর দ্বারা কমকৃালীন প্রতশক্ষণ প্রদাদনর মদধ্য সীমাবি নয়, এো পতরকল্পনার 

স্তর দেদক প্রতশক্ষণােীদদর কাদজ দর্াগদান এবাং তশল্পপ্রততষ্ঠাদনর সহদর্াতগতাদকও অন্তর্ভিৃ কদর।  

৫.২.৪ এজন্য এসটিতপ ও তশল্পকারখানার মদধ্য সমদঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা প্রদয়াজন। তাহদল 

এসটিতপসমূহ তনতিত হদত পারদব দর্, তাদদর প্রতশক্ষণােীরা তশল্পপ্রততষ্ঠাদন কাজ পাদব। এর মাধ্যদম 

প্রতশক্ষণােীরাও উপকৃত হদব। কারণ, তারা তখন খ্যাতনামা প্রততষ্ঠান দেদক কার্কৃর প্রতশক্ষণ গ্রহণ 

করদব এবাং সবাৃধুতনক প্রযুতির সদঙ্গ পতরতচত হদয় উেদব। প্রতশক্ষণােীরা কাদজর বাস্তব পতরদবশ 

দেদক অতিজ্ঞতা লাি করদব। ফদল প্রতশক্ষণ-উির পর্াৃদয় তাদদর চাকতর পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হদয় 

উেদব। 

৫.২.৫ প্রততষ্ঠানসমূহ দেদক প্রতশক্ষণ গ্রহদণর পাশাপাতশ তরুণদদর কমদৃক্ষদি দক্ষতা তশখদনর সুদর্াগ োকা 

জরুতর। দসজন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর র্োর্ে ফলাফল তনধাৃরদণ দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান এবাং 

তশল্পপ্রততষ্ঠাদনর মদধ্য দর্াগাদর্াগ অতুন্ত গুরুেপূণ।ৃ এমন সহদর্াতগতার উপকাতরতাসমূহ তনম্নরূপ: 

ক. দক্ষ গ্রুাজুদয়েদদর কমসৃাংস্থান; 

খ. সাম্প্রততক প্রযুতির তবষদয় প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান ও তশল্প খাদতর মদধ্য তথ্য তবতনময়; 

গ. কমকৃালীন প্রতশক্ষণ, কম ৃঅতিজ্ঞতা এবাং তশক্ষানতবতশ; 

ঘ. কুাতরয়ার গাইদিন্স, পরামশদৃান ও কমসৃাংস্থান সহায়তা; এবাং 

ঙ. মানসম্পন্ন উৎপাদদনর লদক্ষু তশল্পপ্রততষ্ঠাদন দক্ষ শ্রতমক সরবরাহ। 
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অধ্যায় ৬: কার্কৃর, নমনীয় ও ফলাফল-দকতন্দ্রক দক্ষতা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৬.১ দক্ষতা উন্নয়দন অাংশীদাতরেমূলক দাতয়ে 

৬.১.১ একটি কার্কৃর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ ব্যবস্থায় দক্ষতা উন্নয়ন হদলা এমন এক 

অাংশীদাতরেমূলক দাতয়ে, দর্খাদন অদনকগুদলা পক্ষ তনদজদদর তনতদষৃ্ট ভূতমকা পালন কদর োদক। এই 

পক্ষগুদলা হদলা: এনএসতিএ, দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদনর সদঙ্গ যুি তবতিন্ন মন্ত্রণালয় ও অতধদপ্তরসমূহ, 

সরকাতর ও দবসরকাতর প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান এবাং অলািজনক প্রততষ্ঠান বা এনতজও, আইএসতস, 

বাতণতজুক প্রততষ্ঠান এবাং বাাংলাদদশ এমপ্লয়াস ৃ দফিাদরশদনর মদতা তনদয়াগদাতা সাংগেন এবাং 

কমচৃারী সতমততসমূহ। 

৬.১.২ একটি সুদৃঢ় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা গদড় তুলদত সকল সাংস্থা দর্ন তাদদর করণীয় ভূতমকা রাখদত পাদর 

তা তনতিত করদত র্োর্ে পদদক্ষপ গ্রহণ করা হদব, র্াদত এই ব্যবস্থা— 

ক. জাতীয় লক্ষু ও উদেদশ্যর সদঙ্গ সাংদর্াগ ঘোদত পাদর; 

খ. দদদশর তরুণদদর জন্য কমসৃাংস্থাদন সহায়তা কদর; 

গ. দ্রুত বধনৃশীল অেনৃীততর জন্য বতধতৃ মানবসম্পদদর চাতহদা দমোদত সাহাে কদর। 

৬.২ কার্কৃর ও নমনীয় প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থাপনা 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ তবতধমালা, ২০২০ 

অনুদমাদদনর পর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর প্রাততষ্ঠাতনক কাোদমা ও পতরচালনার গেনপ্রণাতলদত বড় 

ধরদনর পুনতবনৃ্যাস ঘদেদে। চাতহদাতিতিক এবাং অন্তর্ভতৃিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর জন্য একটি 

কার্কৃর প্রাততষ্ঠাতনক কাোদমা প্রদয়াজন। এজন্য গুরুেপূণ ৃকাজ হদলা: 

ক. ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃতি এবাং দক্ষতার র্োে ৃ ও তবশ্বাসদর্াগ্য উপাি বততর ও সাংগ্রহ কদর 

শ্রমবাজাদরর নতুন নতুন চাতহদা পূরদণ প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর সক্ষমতা বৃতি করা; 

খ. তবতিন্ন অিীষ্ট দগাষ্ঠী, স্থানীয় অেনৃীতত এবাং তবতেন্ন গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর চাতহদা পূরদণর জন্য 

প্রতশক্ষণ প্রদাদন নমনীয় পন্থাদক উৎসাতহত করা; 

গ. প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর (সরকাতর ও দবসরকাতর) স্বেতা ও জবাবতদতহতার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন 

নীততর উতেতখত উদেশ্যসমূদহর সদঙ্গ সাংগতত দরদখ শতাৃবতল সুতনতদষৃ্ট করা; এবাং 

ঘ. দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর জন্য কমকৃৃতত তনদদশৃক (Key Performance Indicator: KPI) 

তনরূপণ। 

৬.৩ প্রধান এদজতন্সসমূদহর বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃতি 

৬.৩.১ বাাংলাদদদশ দক্ষতা উন্নয়দন প্রধান চুাদলি হদলা, সরকাতর ও ব্যতিমাতলকানাধীন খাদতর দক্ষতা 

প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠান (STPs) এবাং এনতজওসহ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার বতমৃান কাোদমা ও 
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ব্যবস্থাপনা। এগুদলা হদলা: সীতমত আন্তঃএদজতন্স সমন্বয়, এসটিতপ ও শ্রমবাজাদরর মদধ্য দুবলৃ 

দর্াগাদর্াগ, তবতিন্ন এদজতন্সর সক্ষমতার ঘােতত, তবতেন্নিাদব গুণমাদনর তনিয়তা ও তবতধতবধান, 

স্থানীয় ও দগাষ্ঠী পর্াৃদয় প্রতশক্ষণ প্রদাদন সীতমত পতরকল্পনা। 

৬.৩.২ উতেতখত সমস্যা তনরসদন এসটিতপসমূদহর জন্য দকতপআই প্রণয়ন করা হদব, র্াদত তারা পূবতৃনধাৃতরত 

কমসৃম্পাদন তনণাৃয়দকর অনুসৃতত পতরমাপ করদত পাদর। অন্যান্য পদদক্ষদপর মদধ্য তনম্নতলতখত 

তবষয়গুদলা অন্তর্ভিৃ োকদব: 

ক. একটি দক্ষতা উন্নয়ন কমপৃতরকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন ও তার পর্াৃয়ক্রতমক পর্দৃবক্ষণ; 

খ. তবতিন্ন মন্ত্রণালয়, ব্যতি মাতলকানাধীন প্রততষ্ঠান এবাং এনতজও প্রদি দক্ষতা উন্নয়দনর প্রতশক্ষণ 

সুদর্াদগর সমন্বয়করণ; 

গ. দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদাদন তবদকন্দ্রীকরণ উৎসাতহত করা এবাং সমন্বয় উন্নয়দন তবিাগ, দজলা ও 

উপদজলা পর্াৃদয়  প্রতশক্ষণ প্রদাদন সুতনতদষৃ্ট কমদৃকৌশল প্রবতনৃ করা; এবাং 

ঘ. একটি তনদদতৃশকার অধীদন প্রদতুক তবিাদগ দক্ষতা উন্নয়ন তবষয়ক পরামশকৃ কতমটি প্রততষ্ঠায় 

সহায়তা প্রদান।  

৬.৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর সক্ষমতা বততর 

৬.৪.১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রততদবশ ব্যবস্থার (skills eco-system) লক্ষু হদলা একটি দক্ষতাতিতিক এবাং 

প্রযুতিচাতলত সুদক্ষ সমাজ প্রততষ্ঠা, দর্খাদন প্রদয়াজনীয় জ্ঞান ও দকৌশলসমৃি দক্ষতা প্রতশক্ষদণ 

প্রদতুক নাগতরদকর প্রদবশাতধকার োকদব র্া তাদক প্রততদর্াতগতামূলক কম ৃ জগদত দপশাগত 

চাতহদাপূরদণ সক্ষম কদর তুলদব।  

৬.৪.২ এজন্য তশল্প ও ব্যতিমাতলকানাধীন খাদতর তবদশষজ্ঞবৃন্দ এবাং কাতরগতর প্রতশক্ষদণর ব্যবস্থাপকদদর 

সমন্বদয় একটি পরামশকৃ দফারাম গেন করা হদব। এই দফারাম দক্ষতা অজদৃনর ঘােতত তবদিষণ, 

চাতহদাতিতিক দপশা তনবাৃচন, েুান্ডাি ৃপ্রণয়ন, তশক্ষাক্রম, সক্ষমতাতিতিক তশখন উপকরণ, মূল্যায়ন 

উপকরণ (Assessment tools) এবাং গুণগতমাদনর তনিয়তার জন্য দকৌশল প্রণয়দন সহায়তা 

করদব। পরামশকৃ দফারাম দেদক মাোর দেইনারদদর একটি দোদো দল বততর করা হদব। পাঠ্যক্রম 

এবাং সক্ষমতাতিতিক তশক্ষা উপকরণ (CBLM) প্রণয়দনর সদঙ্গ জতড়ত মাোর দেইনারদদর এই 

দোদো দল পরবতী সমদয় অবাধ ও কার্কৃর প্রতশক্ষণ প্রদান এবাং তার মান তনতিতকরদণ 

প্রতশক্ষকএবাং মূল্যায়নকারীদদর (Assessor) সক্ষমতা বৃতিদত সহায়তা করদব। 

৬.৪.৩ প্রদয়াজদন মাোর দেইনারদদর সনদায়দনর ব্যবস্থা করা হদব।  

৬.৫ কার্কৃর পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation) ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা 

৬.৫.১ দ্রুত পতরবতনৃশীল অেনৃীততর গততশীল ও সদাপতরবতমৃান প্রদয়াজনীয়তার সদঙ্গ দর্দহতু দক্ষতা 

উন্নয়নদক তাল দমলাদত হদব, তাই জাতীয় দক্ষতা নীততর প্রাসতঙ্গকতা অব্যাহত রাখার জন্য তবতিন্ন 

তবরততদত এটির পর্াৃদলাচনা এবাং পতরমাজনৃ অতুন্ত জরুতর। দুটি তবদশষ কারদণ এই প্রদয়াজন অতধক 

গুরুেপূণ:ৃ (ক) তবদশষত দবসরকাতর খাদত প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠানসমূদহর সাংখ্যা দ্রুত বৃতি দপদয়দে (২০০৮ 
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দেদক ২০১৫-এর মদধ্য প্রায় ৪৩%) এবাং (খ) বতমৃাদন দদদশ প্রায় ১৩,১৬৩টি প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান 

রদয়দে (সূি: TVET Institute Census, ২০১৫, বাাংলাদদশ পতরসাংখ্যান ব্যুদরা)। এই সাংখ্যার 

প্রায় ৮৭% দবসরকাতরিাদব পতরচাতলত এবাং পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর মাধ্যদম এ ধরদনর প্রততষ্ঠাদনর 

অতধকাাংদশর দক্ষদিই মান উন্নয়ন প্রদয়াজন।  

৬.৫.২ বতমৃান পতরতস্থততর উন্নতত তবধাদন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর সদঙ্গ 

সাংতিষ্ট তনম্নতলতখত পদদক্ষপসমূহ গ্রহণ করা হদব : 

ক. এসটিতপসমূদহর জন্য প্রধান কমকৃৃতত তনদদশৃক (KPI) প্রণয়ন; 

খ. দক্ষতা উন্নয়ন উদদ্যাগসমূদহর তনয়তমত পতরবীক্ষণ, অনুদবদন প্রণয়ন (Reporting) ও মূল্যায়দন 

একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা; 

গ. এসটিতপসমূদহর কার্কৃ্রম র্োর্েিাদব মূল্যায়দনর (Assessment) ব্যবস্থা; 

ঘ. তশল্প দক্ষতা পতরষদদর কার্কৃ্রম পতরবীক্ষণ; 

ঙ. তনয়তমত পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পতরচালনা; 

চ. দক্ষতা গ্রুাজুদয়েদদর অবস্থান তচতিত করার জন্য অনলাইন ব্যবস্থা প্রবতনৃ; এবাং 

ে. দক্ষতা উন্নয়ন কমপৃতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগততর পতরবীক্ষণ। 

৬.৫.৩ এই নীততর অধীদন গৃহীত তবতিন্ন উদদ্যাদগর বাস্তবায়ন অগ্রগততর পর্াৃদলাচনা করা হদব। এ ধরদনর 

পর্াৃদলাচনা িাদলািাদব পতরচালনার লদক্ষু তবতিন্ন অাংশীজদনর সদঙ্গ তনয়তমত পরামশসৃিা 

আদয়াজদনর মাধ্যদম তাদদর মতামত গ্রহণ করা হদব এবাং দসই অনুর্ায়ী উন্নয়ন সাধদনর প্রদচষ্টা 

দনওয়া হদব।  

৬.৫.৪ কমকৃৃতত মূল্যায়ন (Performance Assessment): মূল্যায়ন (Assessment) প্রতক্রয়ার 

মাধ্যদম এো তনতিত করা হদব দর্, তনতদষৃ্ট সময়সীমা অনুর্ায়ী লক্ষুমািাসমূহ অতজৃত হদয়দে। এজন্য 

এই প্রতক্রয়া পতরচালনায় তবতিন্ন তনণাৃয়ক প্রণয়ন ও প্রদয়াগ করা হদব।  

৬.৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর সদঙ্গ সম্পতকতৃ প্রকল্প ও কমসৃূতচর পতরবীক্ষণ ও সমন্বয় 

৬.৬.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর জন্য একটি সামতগ্রক পিততর প্রদয়াজনীয়তা: সরকাতর ও 

ব্যতিমাতলকানাধীন খাদত অদনকগুদলা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চলমান। প্রায়শ দদখা র্ায়, প্রকল্পগুদলা 

পতরচাতলত হদে অসাংগঠিতিাদব এবাং অদনকসময় দসগুদলা একই প্রকৃততর। ফলত, (ক) জাতীয় ও 

আন্তজৃাততক শ্রমবাজাদরর চাতহদা-তথ্য খতেতিাদব পাওয়া র্ায়; (খ) প্রতশক্ষদণর মাদন ধারাবাতহকতার 

ঘােতত লক্ষ করা র্ায় এবাং (গ) সুশৃঙ্খলিাদব নয় বরাং দক্ষতা উদদ্যাদগর বাস্তবায়দনর 

অগ্রাতধকারসমূহ তনধাৃতরত হয় খতেতিাদব। এই পতরদপ্রতক্ষদত, এো আশা করা র্ায় দর্, এই নীতত 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ একটি সামতগ্রক পন্থার প্রদয়াগ ও র্োর্ে পদদক্ষপ গ্রহদণর তনিয়তা প্রদান 

করদব।  



33 

 

৬.৬.২ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ উদদ্যাগসমূদহর উন্নততর সমন্বয়: প্রচতলত ব্যবস্থার ত্রুটি সাংদশাধদনর জন্য 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮-এর ৬(১) নাং ধারার (ঙ) উপধারায় এনএসতিএ-দক 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ সম্পতকৃত প্রকল্প ও কমসৃূতচ পতরবীক্ষণ ও সমন্বয় করার ক্ষমতা প্রদান করা 

হদয়দে। এজন্য তনম্নতলতখত পদদক্ষপ গ্রহণ করা হদব: 

ক. তবতিন্ন প্রকল্প ও কমসৃূতচ পতরবীক্ষণ ও সমন্বয় কীিাদব করা হদব এবাং দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর 

নতুন প্রকল্প গ্রহদণর সূচনায় ও পতরকল্পনায় কী ধরদনর পদদক্ষপ দনওয়া প্রদয়াজন, দসসব 

তবস্তাতরতিাদব উদেখ কদর সকল অাংশীজদনর জন্য একো প্রজ্ঞাপন জাতর;  

খ. কমসৃম্পাদন পতরমাপন ও এর অতধকতর উন্নততর জন্য একটি পতরবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় 

ব্যবস্থার বাস্তবায়ন; 

গ. পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পতকৃত কার্াৃবতল পতরচালনায় জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহতবদলর 

(NHRDF) কার্কৃর ব্যবহাদরর জন্য সামতগ্রক তনদদশৃনাবতল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।  

৬.৭ পতরকল্পনা ও পতরবীক্ষদণর জন্য দক্ষতা ও শ্রমবাজাদরর উপাি 

৬.৭.১ সুদৃঢ় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদান, পতরকল্পনা ও কার্কৃর ব্যবস্থাপনার জন্য মানসম্পন্ন উপাি অতুন্ত 

জরুতর। দক্ষতা চাতহদার তনর্ভলৃ তথ্য োড়া সরকার, তনদয়াগকারী, প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠান এবাং 

অন্যান্য অাংশীজদনর পদক্ষ এই তসিান্ত গ্রহণ কঠিন হদয় ওদে দর্, দকান ধরদনর দক্ষতার প্রদয়াজনীয়তা 

রদয়দে এবাং কী ধরদনর প্রতশক্ষণ দকাোয় ও কখন প্রদান করা উতচত। 

৬.৭.২ প্রযুতিগত পতরবতদৃনর কারদণ দর্সব শ্রতমদকর দক্ষতাসমূহ ক্ষততগ্রস্ত হদত পাদর তাদদর জন্য নতুন 

সুদর্াগ তনরূপদণ দক্ষতা প্রতশক্ষদণর তনর্ভলৃ উপাি অতুন্ত গুরুেপূণ।ৃ দক্ষতা চাতহদার পতরমাণগত ও 

গুণগত পূবাৃিাসদক ব্যাপকতর জাতীয় উন্নয়ন দকৌশদলর সদঙ্গ যুি করদত হদব, র্ার মদধ্য এমন 

ব্যবস্থা োকদব র্াদত দর্সব খাত ও অঞ্চদল উচ্চ প্রবৃতির সম্ভাবনা রদয়দে এবাং নতুন কমসৃাংস্থাদনর 

সুদর্াগ ও দক্ষতার চাতহদা আদে, দসগুদলাদক শনাি করা র্ায়।  

৬.৭.৩ অাংশীজনদদরদক র্োসমদয় তনর্ভলৃ তথ্য পতরদবশন করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ তথ্যিান্ডারদক 

আরও সমৃি করা হদব। এই ব্যবস্থা:  

ক. দক্ষতার চাতহদা ও সরবরাহ সম্পতকৃত উপাদির প্রদয়াজনীয়তা এবাং সরকাতর ও দবসরকাতর খাদত 

চাতহদা ও দর্াগাদনর সমন্বয় সাধন করদব; 

খ. প্রধান প্রধান আন্তজৃাততক শ্রমবাজাদরর তবতিন্ন বৃতি/দপশায় দক্ষতার চাতহদার উপাি তনরূপণ 

করদব;  

গ. আন্তজৃাততক, আঞ্চতলক ও জাতীয় পর্াৃদয় দক্ষতার ঘােতত ও সম্ভাব্য চাতহদা শনাি করদব; 

ঘ. দক্ষ গ্রুাজুদয়েদদরকমসৃাংস্থাদনর সুদর্াগ তচতিত করদত তথ্যানুসন্ধানী জতরদপর ব্যবহার বৃতির 

ব্যবস্থা করদব; 

ঙ. দক্ষতা প্রতশক্ষণ প্রদানকারী প্রততষ্ঠানসমূহ (এসটিতপ) প্রদি তবতিন্ন প্রতশক্ষণ দকাস ৃ ও কমসৃূতচ 

তবষদয় তদথ্যর দজাগান দদদব; এবাং 
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চ. শ্রম অতধকার ও দাতয়ে তবষদয় সদচতনতা বৃতি করদব। 

৬.৭.৪ দক্ষতা প্রতশক্ষণ উপাি ব্যবস্থাদক র্োর্ে ও ব্যবহার উপদর্াগী কদর গদড় দতালার জন্য তবতিন্ন সূি 

দর্মন- তশল্পখাত, মন্ত্রণালয়, এদজতন্স, ব্যতিমাতলকানাধীন ও এনতজও খাদতর দক্ষতা প্রতশক্ষণ 

প্রদানকারী প্রততষ্ঠান এবাং বাাংলাদদশ পতরসাংখ্যান ব্যুদরা দেদক তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করদব।  

৬.৭.৫ প্রবাসী কমসৃাংস্থান সম্পতকৃত তথ্য ও আন্তজৃাততক দক্ষদি দক্ষতা চাতহদা-উপাি সাংগ্রদহর জন্য 

দাতয়েপ্রাপ্ত প্রততষ্ঠান হদলা প্রবাসী কল্যাণ ও ববদদতশক কমসৃাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং জনশতি 

কমসৃাংস্থান ও প্রতশক্ষণ ব্যুদরা (BMET)। এই দুই প্রততষ্ঠান দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ তবষদয় নীতত 

তনধাৃরদণর জন্য সাংতিষ্ট অাংশীজনদদর সদঙ্গ উপাি তবতনময় করদব। 

৬.৮ জাতীয় দক্ষতা দপাোৃল (National Skills Portal) 

৬.৮.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৮-এর ৬(১)(গ)উপধারা অনুর্ায়ী, একটি শতিশালী জাতীয় 

দক্ষতা দপাোৃল (National Skills Portal) প্রস্তুত ও চালু করা অতুন্ত গুরুেপূণ।ৃ দক্ষতা 

দপাোৃদল জাতীয় ও আন্তজৃাততক পর্াৃদয় দক্ষতার চাতহদা ও সরবরাহ সাংক্রান্ত উপাি এবাং তবতিন্ন 

সতক্রয় েদক (dynamic formats) এইসব উপাি পতরবীক্ষণ ও প্রততদবদদনর ব্যবস্থা োকদব। এ 

দপাোৃদল  বহুসাংখ্যক গুরুেপূণ ৃমতিউল োকদব, দর্খাদন এসব তথ্য সতন্নতবষ্ট হদব : প্রতশক্ষণ প্রততষ্ঠান 

তনবন্ধন, প্রতশক্ষণ দকাদসরৃ স্বীকৃতত, প্রতশক্ষণােীর িতত,ৃ প্রতশক্ষণ প্রদাদনর দকৌশল, মূল্যায়ন 

(Assessment) প্রতক্রয়া, সনদায়ন, প্রতশক্ষক ও মূল্যায়নকারীদদর (Assessor) তাতলকা, তশক্ষা 

উপকরণ, তশক্ষাক্রম, সক্ষমতামান, তনদদতৃশকা, দক্ষতার চাতহদা, কমসৃাংস্থাদনর সুদর্াগ এবাং দক্ষতা 

গ্রুাজুদয়ে অনুসরণ ব্যবস্থা ও প্রতশক্ষণ উিীণদৃদর তথ্য সাংরক্ষণ।  

৬.৮.২ প্রদয়াজনীয়তার তনতরদখ তদথ্যর বৃতি বা বজদৃনর মাধ্যদম জাতীয় দক্ষতা দপাোৃলদক হালনাগাদ ও 

ববতশষ্টুপূণ ৃকদর দতালা তনতিত করা হদব। সম্ভাবনাময় প্রতশক্ষণােী, কমপৃ্রােী, জাতীয় ও আন্তজৃাততক 

পর্াৃদয়র তনদয়াগকারীবৃন্দ, সরকাতর ও দবসরকাতর এদজতন্স এবাং এনতজওসমূহ এই দপাোৃল ব্যবহাদরর 

মাধ্যদম উপকৃত হদব। উপরন্তু, দবকার জনশতি, তবদশষত তরুণ কমপৃ্রতুাশী এবাং সুতবধাবতঞ্চত 

জনদগাষ্ঠীর মানুষ তাদদর তনদজদদর দক্ষতার সদঙ্গ তমতলদয় কাজ খু ুঁজদত পারদবন এবাং জাতীয় 

অেনৃীততর মূলদরাদতর সদঙ্গ সতক্রয়িাদব জতড়ত হদত পারদবন। 

৬.৯ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ উৎসাতহতকরণ 

৬.৯.১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর মান ও অবস্থা আরও উন্নত ও সমৃি করা প্রদয়াজন। কাদজর জগদতর 

চাতহদার পতরদপ্রতক্ষদত দদখা র্ায়, বাাংলাদদদশ সাধারণ তশক্ষায় তবশ্বতবদ্যালয়-স্নাতকদদর রদয়দে 

অতধক সরবরাহ, দসতুলনায় প্রদয়াজনীয় দর্াগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন কমীর ঘােতত রদয়দে। জীতবকা 

তনবাৃচদনর তবকল্প তহসাদব দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণদক তবদবচনায় তনদত হদব।  

৬.৯.২ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর অবস্থানদক ঊর্ধ্ৃমুখী কদর দতালার জন্য সরকার, তনদয়াগকতাৃ, শ্রতমক এবাং 

ব্যতিমাতলকানা খাদতর মদধ্য অাংশীদাতরে অপতরহার্।ৃ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণদক জনতপ্রয় কদর 

দতালার জন্য সবাইদক একদি কাজ করদত হদব।  
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৬.৯.৩ সরকার, তনদয়াগকতাৃ এবাং শ্রতমক সাংগেদনর প্রতততনতধবৃন্দদক দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর সমৃতি ও 

স্বীকৃততর জন্য সতম্মতলতিাদব কাজ করদত হদব এবাং এর জন্য প্রদয়াজনীয় তবতনদয়াগ করদত হদব।  

৬.৯.৪ জনমানুদষর মদধ্য দক্ষতা উন্নয়ন তবষদয় সদচতনতা সৃতষ্টর জন্য তবতিন্ন সহদর্াগী এবাং অাংশীজদনর 

সদঙ্গ সরকার সাংলাপ শুরু করদব।  

৬.৯.৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ তবষদয় সদচতনতা বৃতি ও সামাতজক তবপণদনর জন্য র্া করদত হদব: 

ক. দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ িততরৃ সাংখ্যা বৃতির জন্য সকল অাংশীজনদক তনদয় সদচতনতামূলক 

প্রচার ও প্রততদর্াতগতার আদয়াজন; 

খ. জাতীয় ও আন্তজৃাততক সদম্মলন, সিা, কমশৃালা এবাং দসতমনাদর অাংশগ্রহণ; 

গ. দক্ষতা দমলা আদয়াজন এবাং দক্ষ শ্রতমকদদর জাতীয় পুরস্কার প্রদান; 

ঘ. দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণদক জনতপ্রয় কদর দতালার জন্য তপতা-মাতা, স্থানীয় দনর্তবৃন্দ, স্থানীয় 

তনদয়াগকতাৃ, সুশীল সমাজ এবাং শ্রতমক সাংগেনসমূহদক যুি কদর কমশৃালা ও দসতমনাদরর 

আদয়াজন; এবাং 

ঙ. আন্তজাৃততক যুব দক্ষতা তদবস উদ র্াপন। 

৬.৯.৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ জনতপ্রয়করণ ও এর সদঙ্গ অতধকতর জনসম্পৃতির জন্য তনম্নতলতখত পদদক্ষপ 

গ্রহণ করা র্ায়: 

ক. স্থানীয় পর্াৃদয়র প্রততষ্ঠানসমূদহর (সরকাতর ও দবসরকাতর) সক্ষমতা বৃতি কদর চাতহদাতিতিক 

দক্ষতা প্রতশক্ষণ দকাস ৃচালু করা এবাং অতধকসাংখ্যক মানুষদক অন্তর্ভিৃ করা; 

খ. স্থানীয় পর্াৃদয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর উন্নততর সমন্বয় তনতিত করা; 

গ. স্থানীয় ও জাতীয় পর্াৃদয় পূব ৃঅতিজ্ঞতারস্বীকৃতত (RPL) ও তশক্ষানতবতশদক জনতপ্রয় কদর দতালা 

ও তার তবস্তার ঘোদত কততপয় প্রদয়াজনীয় পদদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব, দর্মন-(১) দপশার তিতিদত 

জনদগাষ্ঠী শনািকরণ; (২) স্থানীয় পর্াৃদয় দক্ষ ব্যতিদদর দর্াগ্যতা তনরূপণ এবাং (৩) এসব 

উদদ্যাদগ তশল্পখাদতর অাংশগ্রহণ তনতিতকরণ; 

ঘ. সুতবধাবতঞ্চত জনদগাষ্ঠীর মজুতর বৃতি ও আত্মকমসৃাংস্থান উৎসাতহত করদত দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ 

তাদদর অতধকতর অাংশগ্রহণ ও প্রদবশগম্যতা সৃতষ্ট; 

ঙ. স্থানীয় কর্তপৃদক্ষর সহায়তায় এনএসতিতপ ২০২১ তবষদয় স্থানীয় পর্াৃদয় সদচতনতার স্তর বৃতির 

জন্য তবতিন্ন অনুষ্ঠান আদয়াজন করদত হদব। তাোড়া, তবতিন্ন দগাষ্ঠীর অাংশীজদনর কাদে 

দপৌুঁোদনার জন্য ইদলকেতনক ও মুতদ্রত গণমাধ্যমদক ব্যবহার করদত হদব; 

চ. নারী, দবকার যুবক-যুবতী এবাং গ্রামীণ জনপদদর দতরদ্র মানুদষর জন্য আতেকৃ সহায়তা প্রদান বৃতি; 

ে. দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ নারী, তিল্যান্সুার এবাং গ্রাদমর মানুদষর অাংশগ্রহণ তনতিত করদত নমনীয় 

তশখন ব্যবস্থা প্রচলন করদত হদব।  

৬.১০ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ অাংশগ্রহণ 

এটি গুরুেপূণ ৃ দর্, দদদশর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কমসৃূতচদক (ক) অতীদতর তুলনায় আরও অতধক 

মানুদষর কাদে দপৌুঁদে তদদত হদব এবাং (খ) তিল্যান্সুার ও প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীদক অন্তর্ভিৃ কদর তবতিন্ন 

দশ্রতণর (সামাতজক-অেনৃনততক) জনদগাষ্ঠীর সদস্যদদর ব্যাপকতর অাংশগ্রহণ কার্কৃর করদত হদব।  
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অধ্যায় ৭: দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ তবষদয় গদবষণা, জতরপ ও পর্াৃদলাচনা 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ গদবষণা, জতরপ ও পর্াৃদলাচনার ওপর গুরুে প্রদান করা জরুতর, র্া 

শ্রমবাজাদরর সাম্প্রততক লক্ষণীয় পতরবতনৃসমূহ, অিুন্তরীণ ও তবদদদশর শ্রমবাজাদর দক্ষতার চাতহদা, 

নতুন ও তবকাশমান প্রযুতির সদঙ্গ খাপ-খাওয়াদনা ও একিীকরণ এবাং দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ তথ্য 

ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতির সমন্বয় ও ব্যবহার তনতিত করদব। তবতিন্ন অাংশীজন ও এদজতন্সর মদধ্য 

সহদর্াতগতার উদদ্যাগ দনওয়া হদব র্াদত: 

(ক) গদবষণা, পর্াৃদলাচনা ও মূল্যায়দনর (Assessment) মাধ্যদম সম্ভাবনাময় খাত শনাি করা 

র্ায়; 

(খ) গদবষণার জন্য ম্যানুয়াল ও গাইিলাইন প্রস্তুত করা র্ায়; এবাং 

(গ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ সম্পদকৃ জনগণদক সমৃ্পি করা এবাং সদচতনতা বৃতির জন্য জতরপ, 

গদবষণা ও পর্াৃদলাচনা ইতুাতদর মাধ্যদম প্রণয়নকৃত প্রততদবদদনর গুরুেপূণ ৃ ফলাফল, 

সুপাতরশমালা প্রকাশ ও প্রচাদরর একটি তনয়তমত ব্যবস্থা প্রবতনৃ করা র্ায়। 

অধ্যায় ৮: দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর জন্য আতেকৃ সাংস্থান 

প্রতশক্ষদণর কার্কৃাতরতা ও মান বৃতির জন্য প্রদয়াজনীয় অদেরৃ সাংস্থান গুরুেপূণ ৃভূতমকা পালন কদর। 

১।  দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর জন্য প্রধানত সাংতিষ্ট মন্ত্রণালদয়র প্রতশক্ষণ খাদত বরােকৃত বাদজে 

দেদক অোৃয়ন করা হদব। 

২। এনএসতিএ-এর অেসৃাংস্থান: ২০১৮ সাদলর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন অনুর্ায়ী 

তনম্নতলতখত উৎস দেদক কর্তপৃদক্ষর ফান্ড গঠিত হদব: 

ক. সরকার দেদক প্রাপ্ত অনুদান; 

খ. সরকার অনুদমাতদত দর্-দকাদনা উৎস দেদক ঋণ গ্রহণ; 

গ. তনবন্ধন তফ দেদক প্রাপ্ত অে;ৃ 

ঘ. ব্যাাংদক গতেত োকা দেদক প্রাপ্ত মুনাফা; এবাং 

ঙ. অন্যান্য দর্-দকাদনা আইনানুগ উৎস দেদক প্রাপ্ত অে।ৃ 

৩। জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহতবল (NHRDF) দেদক সাংস্থান:দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ সহায়তার জন্য 

অে ৃমন্ত্রণালদয়র অে ৃ তবিাগ ১৯৯৪ সাদলর দকাম্পানী আইদনর অধীদন NHRDF নাদম একটি তহতবল 

গেন কদরদে। নীতত তনদদশৃনা দমাতাদবক এনএসতিএ প্রােী তনবাৃচন করদব এবাং অে ৃ তবিাদগর অধীন 

এনএইচআরতিএফ-এর তহতবল দেদক অে ৃতবতরণ করা হদব। 

অধ্যায় ৯: দূরদশী দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ নীতত 

একটি দূরদশী নীতত তহসাদব জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতত, ২০২১ বাাংলাদদদশর দ্রুত পতরবতনৃশীল 

সামাতজক-অেনৃনততক গততপ্রকৃতত এবাং একটি জ্ঞান-তনিরৃ সমাজতবতনমাৃণ প্রতক্রয়ার প্রতত মদনাদর্াগ 

প্রদান করদব। দ্রুত পতরবতনৃশীল অনুষদঙ্গর মদধ্য রদয়দে: জনতমততগত পতরবতনৃ এবাং তরুণ 
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কমপৃ্রােীদদর ক্রমবধমৃান সাংখ্যা বৃতির পতরদপ্রতক্ষদত শ্রমবাজাদর এর প্রিাব; 4IR-এর সূদি 

সাম্প্রততক নতুন প্রযুতি এবাং উৎপাদন পিতত, র্ার প্রিাদব প্রদয়াজন হদব জনগদণর জন্য 

পুনদকৃ্ষতায়ন, উচ্চতর দক্ষতায়ন এবাং জীবনব্যাপী তশখদনর সুদর্াগ; দদশ ও তবদদদশ দক্ষ শ্রতমকদদর 

চাতহদা বততরর জন্য ব্যাবসা ও তবতনদয়াদগর প্রবৃতি; জলবায়ু পতরবতনৃজতনত পতরতস্থতত এবাং 

িতবষ্যদতর শ্রমবাজার, র্ার সদঙ্গ অতিদর্াজদনর জন্য প্রদয়াজন হদব নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা। 

শ্রমবাজাদরর সাম্প্রততক পতরবতনৃশীল তবষয়সমূহ দমাকাতবলার জন্য র্োর্ে অতিদর্াজন প্রদয়াজন। 

২০৪১ সাদল বাাংলাদদশদক একটি উন্নত দদশ তহসাদব গদড় দতালার লদক্ষু সরকার দেকসই উন্নয়ন 

অিীষ্ট ও লক্ষুমািাসমূহ পূরদণ অঙ্গীকারবি। এই উদেশ্যসমূহ পূরদণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণ 

তনম্নবতণতৃ তবষদয়র প্রতত মদনাদর্াগ তদদত হদব: 

ক) তশল্পখাত ও ব্যতিমাতলকানাধীন খাদতর মদধ্য শতিশালী সাংদর্াগ:দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর 

গুণমান ও প্রাসতঙ্গকতার তনিয়তা তবধাদন তবতিন্ন কার্কৃ্রম প্রণয়ন ও সরবরাদহর মাধ্যদম 

তশল্পখাত ও ব্যতিমাতলকানাধীন খাদতর মদধ্য শতিশালী সাংদর্াগ রক্ষার ওপর তবদশষ গুরুে 

আদরাপকরা হদব। দক্ষতার চাতহদা ও সরবরাদহর মদধ্য সুসাংদর্াগ প্রততষ্ঠা করদত হদব; 

শ্রমবাজাদরর উপািিান্ডার সমৃি করদত হদব এবাং শ্রতমকদদর কমসৃাংস্থাদনর ধারাবাতহকতা রক্ষা 

করদত হদব।  

খ) দেকসই উন্নয়ন অিীষ্টসমূদহর সদঙ্গ তবন্যস্তকরণ: দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষদণর গুণগতমান ও 

প্রাসতঙ্গকতা তনতিত করা এই নীততদত অন্তর্ভিৃ হদব। 

গ) প্রযুতিগত পতরবতনৃ, পুনদকৃ্ষতায়ন, উচ্চতর দক্ষতায়ন ও জীবনব্যাপী তশখন: দেকসই উন্নয়ন 

অিীষ্টসমূদহর ৪ে ৃ লদক্ষু উতেতখত আদে দর্, ‘সকদলর জন্য অন্তর্ভতৃিমূলক এবাং সমতাতিতিক 

মানসম্পন্ন তশক্ষা এবাং জীবনব্যাপী তশখদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট তনতিত করা।’ এই নীততদত 

পুনদকৃ্ষতায়ন, উচ্চতর দক্ষতায়ন এবাং জীবনব্যাপী তশখদনর সুদর্াদগর ওপর তবদশষ দজার দদওয়া 

হদব।  

ঘ) একটি কার্কৃর এবাং ফলাফলতিতিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ: সঠিক পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পিতত 

প্রদয়াগপূবকৃ একটি বাস্তবসম্মত কমপৃতরকল্পনার মাধ্যদম এই লক্ষু অজৃন করা সম্ভব। 

অধ্যায় ১০: বাস্তবায়ন দকৌশল : এতগদয় র্াবার পে 

এনএসতিতপ,২০২১-এর তনতবঘৃ্ন ও র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষু সকল অাংশীজনদক সমৃ্পি কদর একটি 

দকৌশলগত ও সময়াবি কমপৃতরকল্পনা প্রণয়ন করা হদব।  
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সাংযুতি-১ 

দলদিল দিসতক্রপের’স অব এনটিতিতকউএফ/এনএসতকউএফ (তবএনতকউএফ ১-৬) 

 এনটিতিতকউএফ/এনএসতকউএফ(দাতয়ে) 

স্তর এবাং 

কাদজর 

দশ্রতণতবিাগ 

দাতয়ে দিাদমইন (Responsibility Domain) 

 
দক্ষতা দিাদমইন (Skills Domain) জ্ঞান দিাদমইন (Knowledge Domain) 

১-দমৌতলক 

দক্ষতাসম্পন্ন 

কমী 

কাোদমাবি দক্ষদি সরাসতর তোবধাদন দেদক 

সীতমত পতরসদর দাতয়ে পালন।  

সাধারণ কাজ করার জন্য প্রদয়াজনীয় তনতদষৃ্ট দমৌতলক 

দক্ষতা। দপশাগত পতরিাষা ব্যাখ্যা করা এবাং তনদদতৃশত কম ৃ

পতরদবদশ/তোবধাদন তনজস্ব কাদজর ফলাফল উপস্থাপন। 

তনতদষৃ্ট কম ৃ বা অধ্যয়ন দক্ষদি সমেনৃমূলক জ্ঞান 

ব্যাখ্যা করার প্রােতমক দবাধগম্যতা, সাধারণ 

দপশাগত পতরিাষা ও তনদদশৃনা ব্যাখ্যা করার সামথ্য ৃ

। 

২-আধা-দক্ষ 

কমী 

কাোদমাবি দক্ষদি তোবধাদন দেদক সীতমত 

আকাদর পতরবতনৃ কদর কম ৃসম্পাদন বা অধ্যয়ন।   

সাধারণ কাজ করার জন্য প্রদয়াজনীয় দক্ষতা,  কম ৃ দক্ষদি 

তার দদলর সদঙ্গ দর্াগাদর্াগ, তনজস্ব কাদজর ফলাফল 

উপস্থাপন এবাং স্পেিাদব আদলাচনা ।   

তনতদষৃ্ট কম ৃ বা অধ্যয়ন দক্ষদি সমেনৃমূলক জ্ঞাদনর 

দমৌতলক দবাধগম্যতা, সাধারণ দপশাগত পতরিাষা ও 

তনদদশৃনা ব্যাখ্যা এবাং প্রদয়াগ করার  সামথ্যৃ।  

৩-দক্ষ কমী 

তোবধাদন দেদক উদেখদর্াগ্য মািায় স্বকীয়তায় 

কম ৃ সম্পাদন বা অধ্যয়ন। দদলর সদস্য তহসাদব 

কাজ করা এবাং দদলর সমন্বদয়র দাতয়ে পালন। 

সাধারণ তনয়মাবতল ও র্ন্ত্রপাতত ব্যবহার কদর কম ৃসম্পাদন 

এবাং বদনতন্দন কদমরৃ সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রাসতঙ্গক 

তথ্য ব্যবহার করার প্রদয়াজনীয় দমৌতলক ব্যতিবৃতিক ও 

ব্যাবহাতরক দক্ষতা। কমদৃক্ষদির মূল্যদবাধ, প্রকৃতত এবাং 

সাংস্কৃতত সমুন্নত দরদখ তার দল এবাং সীতমত পতরসদর 

বাইদরর অাংশীদারদদর সদঙ্গ দর্াগাদর্াগ। 

তনতদষৃ্ট কম ৃ বা অধ্যয়ন দক্ষদি পতরতমত পতরমাদণ 

তবস্তৃত   জ্ঞান, কমদৃক্ষদির প্রদয়াজন অনুসাদর অেন 

ও তিজাইন দেদক ধারণা ও সারাাংশ  উপলতব্ধ করার 

সামথ্যৃ।    

৪- উচ্চতর দক্ষ 

কমী 

দকাদনা তনতদষৃ্ট দক্ষদি স্বল্প তোবধাদন কমদৃক্ষদির 

প্রদয়াজনীয়তার তনতরদখ কম ৃসম্পাদন। কমদৃক্ষদির 

চাতহদা সম্পতকৃত কাতরগতর সমস্যার সমাধান এবাং 

দল/গ্রুদপর দনর্তে/পতরচালনা করা।  

কমসৃম্পাদদনর জন্য পিতত তনবাৃচন এবাং  সামতগ্রক  

পতরসদর পিতত, র্ন্ত্রপাতত, মালামাল ও তথ্য প্রদয়াগ করার 

তবস্তৃত ব্যতিবৃতিক ও ব্যাবহাতরক দক্ষতা। কমদৃক্ষদির 

প্রদয়াজনীয়তা অনুসাদর অাংশীজন এবাং ব্যবহারকারীদদর  

তনতদষৃ্ট কম ৃ ও অধ্যয়ন দক্ষদি অন্ততনতৃহত ধারণা, 

নীতত ও প্রতক্রয়ার তবষদয় তবস্তৃত জ্ঞান, অতজৃত 

জ্ঞাদনর তুলনা ও প্রদয়াগ কদর নতুন পতরতস্থততদত 

সমস্যার সমাধান করা।  
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 এনটিতিতকউএফ/এনএসতকউএফ(দাতয়ে) 

স্তর এবাং 

কাদজর 

দশ্রতণতবিাগ 

দাতয়ে দিাদমইন (Responsibility Domain) 

 
দক্ষতা দিাদমইন (Skills Domain) জ্ঞান দিাদমইন (Knowledge Domain) 

সদঙ্গ কাতরগতর পতরিাষা এবাং তথ্য প্রযুতি ব্যবহার কদর 

দর্াগাদর্াগ। 

৫-তোবধায়ক 

ব্যবস্থাপনার তোবধাদন এবাং স্ব-উদদ্যাদগ তনতদষৃ্ট 

সমস্যা সমাধাদন কাজ করা। দলীয় সদস্যদদর 

দনর্তেদানসহ দদলর সদস্যদদর/গ্রুদপর কমকৃাদের 

দাতয়ে গ্রহণ। ব্যবস্থাপনা ও কমীদদর মদধ্য 

দসতুবন্ধন বততর করা।  

 এক বা একাতধক কম ৃবা অধ্যয়দনর দক্ষদি তনতদষৃ্ট সমস্যা 

সমাধাদন প্রদয়াজনীয় তবস্তৃত ব্যতিবৃতিক এবাং ব্যাবহাতরক 

দক্ষতা। কমদৃক্ষদির বাইদররঅাংশীদারদদর সদঙ্গ কম ৃ

সম্পতকৃত সমস্যা এবাং সম্ভাব্য সমাধাদনর জন্য দর্াগাদর্াগ। 

তনতদষৃ্ট কম ৃ বা অধ্যয়ন দক্ষদি অন্ততনতৃহত ধারণা, 

নীতত ও প্রতক্রয়ার তবষদয় তবস্তৃত জ্ঞান, উদেশ্য ও 

কারণ তচতিত কদর তথ্য র্াচাই ও তবিাজন করার 

সামথ্যৃ। 

৬-মধ্যম স্তদরর  

ব্যবস্থাপক/ 

উপ-সহকািী 

প্রবকৌিলী 

(Sub 

Assistant 

Engineer) 

দকৌশলগত ও প্রাদয়াতগক  কমপৃতরকল্পনা 

বাস্তবায়দনর জন্য তবস্তৃত তদারতক ও স্বপ্রদণাতদত 

হদয় কম ৃ সম্পাদন। অধস্তন পর্াৃদয় দনর্তে প্রদান। 

কমীদদলর অিুন্তদর এবাং তাদদর পারস্পতরক 

সমস্যা তচতিতকরণ ও সমাধান।  

তনতদষৃ্ট সমস্যার সৃজনশীল সমাধাদনর লদক্ষু দনর্তেদাদনর 

জন্য প্রদয়াজনীয় তবদশষাতয়ত এবাং তবস্তৃত পতরসদর 

ব্যতিবৃতিক এবাং ব্যাবহাতরক দক্ষতা।  দপশাগত তবষয়াতদ 

এবাং সমস্যা সমাধাদনরজন্য দল এবাং দদলর বাইদরর 

অাংশীদার/ব্যবহারকারীদদর সদঙ্গ দর্াগাদর্াগ।  

জ্ঞাদনর র্োেতৃা ও সীমা সম্পদকৃ সদচতনতাসহ 

তনতদষৃ্ট কম ৃও অধ্যয়নদক্ষি সম্পদকৃ ব্যাপক প্রকৃত ও 

তাতেক জ্ঞান তবদিষণ, তুলনা, সম্বন্ধস্থাপন ও 

মূল্যায়ন করার সামথ্য।ৃ   

 

 

 

 

 


