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সাংবাে নবজ্ঞনপ্ত 

চট্টগ্রাদি কানরগনর নশক্ষা আঞ্চনলক স্ট্রসনিনার অ্নুনিত 

অ্র্ থনননতক উন্নয়দন ASSET প্রকদল্পর গুরুত্ব 

বাাংলাদেশ সরকার ও নবশ্বব্াাংদকর অ্র্ থায়দন নশক্ষা িন্ত্রণালদয়র কানরগনর ও িাদ্রাসা নশক্ষা নবভাদগর অ্িীন কানরগনর 

নশক্ষা অ্নিেপ্তর কর্তথক বাস্তবায়নািীন Accelerating and Strengthening Skills for Economic 

Transformation (ASSET) প্রকল্পটর কার্ থক্রি জুলাই, ২০২১ নরিঃ হদত নডদসম্বর, ২০২৬ নরিঃ স্ট্রিয়াদে চলিান। 

প্রকল্পটর মূল লক্ষয হদে স্ট্রেদশর ও আন্তজথানতক শ্রি বাজাদরর চানহোর সাদর্ সািঞ্জস্য স্ট্ররদে স্ট্রেদশর যুব, শ্রনিক, নারী, 

প্রনতবন্ধী, অ্নগ্রসর ও সুনবিাবনঞ্চত ব্নিদের জন্য েক্ষতা বৃনিমূলক প্রনশক্ষণ প্রোদনর িাধ্যদি স্ট্রেদশর স্ট্রবকারত্ব হ্রাস 

কদর অ্র্ থনননতক উন্নয়নদক ত্বরানম্বত করা। এই লক্ষয অ্জথদন প্রকল্পট স্ট্রেদশর িদধ্য অ্বনিত কানরগনর ও স্বািয নশক্ষা 

প্রনতিানসমূদহর অ্বকাঠাদিা শনিশালীকরণ এবাং নশদল্পর চানহোনভনিক ও যুদগাপদর্াগী েক্ষ জনবল পূরদণ সিগ্র 

স্ট্রেদশর নবনভন্ন কানরগনর ও স্বািয নশক্ষা প্রনতিাদনর িাধ্যদি প্রদয়াজনীয় েক্ষতা বৃনিমূলক প্রনশক্ষণ প্রোন করদব। 

 

 ASSET প্রকল্প কানরগনর ও স্বািয নশক্ষার িাদন্নানয়দনর জন্য নডদলািা পর্ থাদয়র কানরগনর ও স্বািয নশক্ষা প্রনতিাদনর 

গদবষণাগার, স্ট্রশ্রনণকক্ষ ইতযানের আধুননকায়দনর জন্য গ্রান্ট বা িঞ্জুরী প্রোনসহ, নশক্ষক কি থকতথাগদণর জন্য স্ট্রেদশ-

নবদেদশ প্রনশক্ষণ প্রোন, নশক্ষার্ীদের জন্য নশক্ষা সহায়ক নডনজটাল নশক্ষণ র্ন্ত্র প্রোন, নশক্ষা প্রনতিান ও নশল্প-

কারোনার িদধ্য সম্পকথ স্ট্রজারোরকরণ, নশক্ষার্ীদের হাদত কলদি বাস্তব প্রনশক্ষদণর পূণ থতার জন্য নশল্প-কারোরনার 

পনরেশ থন, নশক্ষার্ীদের স্ট্রিিা ও িনদনর নবকাদশর জন্য নিলস কনম্পটশন, স্ট্রবকারদত্বর হার কিাদনর জন্য চাকুরী স্ট্রিলা 

আদয়াজনসহ অ্দনক কার্ থক্রি হাদত ননদয়দে। এোড়ও সাংনক্ষপ্ত প্রনশক্ষণ প্রোনকারী প্রনতিান, পূব থ অ্নভজ্ঞতার সনোয়ন 

প্রনতিান ও এন্টারপ্রাইজ এর জন্য প্রনশক্ষণ কাঁচািাল, র্ন্ত্রপানত, প্রনশক্ষক ও প্রনশক্ষণার্ীদের সম্মানী প্রোন ও প্রকদল্পর 

আওতায় নশক্ষক ও কি থকতথাগদণর প্রনশক্ষণ প্রোনসহ নানানবি কার্ থক্রি বাস্তবায়ন করা হদব। 



 

স্ট্রেদশর জনশনিদক কাদজ লানগদয় স্ট্রেশদক অ্র্ থনননতক ভাদব সম্মৃি কদর তুলদত হদল ও স্ট্রেশদক ২০৪১ সাদলর িদধ্য 

উন্নত স্ট্রেদশ পনরণত হদত হদল আিাদেরদক কানরগনর নশক্ষার নেদক নবদশষ গুরুত্ব নেদত হদব। অ্যাকদসলাদরটাং অ্যানড 

স্ট্রেনদেননাং নিলস ফর ইকননিক ট্রান্সফরদিশন (ASSET) প্রকদল্পর প্রকল্প পনরচালক (অ্নতনরি সনচব) জনাব স্ট্রিািঃ 

িহনসন আজ ১৫ স্ট্রসদেম্বর ২০২২ (বৃহস্পনতবার) বাাংলাদেশ - স্ট্রকানরয়া স্ট্রটকননকযাল স্ট্রট্রননাং স্ট্রসন্টার, চট্টগ্রাদি ASSET 

প্রকল্প আদয়ানজত আঞ্চনলক কি থশালায় প্রিান অ্নতনর্র বিব্ রাদেন।  

 

বাাংলাদেদশর সম্ভাবনািয় যুব সিাজদক যুবশনিদত রুপান্তর করার জন্য কানরনগনর নশক্ষা তর্া কানরগনর জ্ঞাদনর স্ট্রকান 

নবকল্প স্ট্রনই। ASSET প্রকল্প এই সব্ভাবনািয় যুব সিাজদক যুব শনিদত রুপান্তরকরদণর সাদর্ সাংনিষ্ট কানরগনর 

প্রনতিানসমুদহর কানরগনর ও আনর্ থক সক্ষিতা বৃনির জন্য কাজ করদব। 

 

প্রকদল্পর োতা সাংিা নবশ্বব্াাংদকর নসননয়র এডুদকশন ইদকাননিস্ট নিস ইদয়াদকা নাগানসিা বদলন বাাংলাদেদশর 

জন্মলগ্ন স্ট্রর্দক বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর অ্াংশীোর নবশ্ববাাংক। ASSET প্রকদল্পর সুফল বাাংলাদেদশর আর্ থ সািানজক 

উন্নয়দনর জন্য গুরত্বপূণ থ ভনিকা পালন করদব বদল নতনন আশাবাে ব্ি কদরন। 

 

োতা সাংিা নবশ্বব্াাংদকর ঢাকা প্রনতনননি ও প্রকদল্পর টাি টি নলডার ড. স্ট্রিািঃ স্ট্রিােদলসুর রহিান বদলন 

বাাংলাদেদশর আর্ থ সািানজক উন্নয়দনর জন্য নারীর অ্াংশগ্রহণ নননিতকরদণর জন্য ASSET প্রকদল্পর িাধ্যদি 

নবশ্বব্াাংক বাাংলাদেদশর পাদশ র্াকদব। একই সাদর্ ববনশ্বক জলবায়ু পনরবতথদনর সাদর্ তাল নিনলদয় Green 

Skills (পনরদবশ বান্ধব েক্ষতা) কানরগনর নশক্ষার উপর গুরুত্ব আদরাপ কদরন। 

 

পৃনর্বীদত অ্র্ থনননতকভাদব উন্নত র্ত স্ট্রেশ আদে তাদের সবাই কানরগনর স্ট্রক্ষদে অ্গ্রগািী। কানরগনর নশক্ষাদক প ুঁনজ 

কদরই উন্নত নবদশ্বর স্ট্রেশগুদলা অ্র্ থনননতকভাদব পৃনর্বীর স্ট্রসরা স্ট্রেদশ পনরণত হদয়দে। আিাদেরও প্রদয়াজন কানরগনর 

নশক্ষাদক প্রািান্য স্ট্রেয়া তা হদলই আিরাও অ্র্ থনননতক সফলতা অ্জথদন সফল হব, নতনন স্ট্রর্াগ কদরন।    

 



স্ট্রেশ-নবদেদশর শ্রিবাজাদরর বাস্তব চানহোর সাদর্ সািঞ্জস্য স্ট্ররদে কানরগনর নশক্ষার সানব থক উন্নয়দন গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকার, নবশ্ব ব্াাংক এবাং কানাডার আনর্ থক সহায়তায় নশক্ষা িন্ত্রণালদয়র কানরগনর ও িাদ্রাসা নশক্ষা 

নবভাদগর অ্িীণ কানরগনর নশক্ষা অ্নিেপ্তদরর আওতায় বাস্তবায়ন করদে।  

কি থশালায় আরও উপনিত নেদলন প্রকদল্পর অ্নতনরি প্রকল্প পনরচালক (উপসনচব) জনাব স্ট্রিািঃ আব্দুর রনহি। নতনন 

প্রকদল্পর উপর নবশে আদলাচনা কদরন।  
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