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Youth Policy   Major Activities Lead 

Ministry/ 

Agency 

Co-Lead 

Ministry/ 

Agency 

Time  

Frame 

Target Estimated  

Budget 

8.1. সহককৌশল বশক্ষা       

8.1.1 দক্ষতা ও উন্নত মানবিক মূল্যকিাধ সৃবির লকক্ষে 

যুকগাপকর্াগী ও অবভন্ন বশক্ষাব্যিস্থা পবরচাবলত 

করা। 

 যুকগাপকর্াগী ও অবভন্ন বশক্ষাব্যিস্থা প্রণয়কনর লকক্ষে জাতীয় 

সংলাপ করা।  

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

8.1.2 বিষবয়ক অজমকনর পাশাপাবশ মানবিক, বনবতক 

ও আবিক উন্নয়কনর প্রবত যুিকদর উদ্বুদ্ধ করার 

লকক্ষে প্রকয়াজনীয় বিষয় ও কার্ মক্রম বশক্ষার 

সি মস্তকর পাঠক্রমভুক্ত করা। 

 সাধারণ ও কাবরগবর বশক্ষাক্রকম মানবিক ও বনবতক বশক্ষা 

কার্ মক্রম অন্তভু মক্ত করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

  

  

   

 কাবরগবর প্রবশক্ষককদর জন্য প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম পবরচালনা করা। বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

     

8.1.3 থদকশর ইবতহাস ও সংস্কৃবতর প্রবত অনুরাগ সৃবি 

করা। 

 প্রবতটি থজলা/উপকজলা পর্ মাকয় থদকশর ইবতহাস, ঐবতহে ও 

সংস্কৃবত তুকল ধরকত যুি কোকেইন করা। 

ms¯‹…wZ 

gš¿Yvjq 

তথ্য মন্ত্রণালয়    

8.1.4 বশক্ষােীর প্রবতভা ও চাবহদা অনুসাকর বশক্ষা 

গ্রহকণর সুকর্াগ বনবিত করা। 

 জাতীয় জবরপ কার্ ম পবরচালনার মাধ্যকম বিকশষ থেবনর যুিকদর 

বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ চাবহদা বনরুপণ করা। 

cwiKíbv 

gš¿Yvjq 

(cwimsL¨vb 

wefvM) 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

 জবরকপর ফলাফল অনুর্ায়ী বিকশষ থেবনর যুিকদর জন্য প্রবশক্ষণ 

কার্ মক্রম চালু করা। 

hye I µxov 

gš¿Yvjq 

    

 কাবরগবর বশক্ষায় বিকশষ থেবনর যুিকদর জন্য আসন সংরক্ষণ 

করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

    

8.1.5 যুিকদর মানবসক স্বাচ্ছন্দ্ে ও হৃিতা বনবিত 

করার জকন্য বশক্ষা জীিকনর শুরু থেককই 

বশল্পকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকক আিশ্যকীয় 

বশক্ষার অন্তভু মক্ত করা। 

 বশল্পকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকক আিশ্যকীয় করার জন্য পাঠ্যক্রকম 

অন্তভু মক্ত করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

সংস্কৃবত 

মন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

8.1.6 তথ্য ও থর্াগাকর্াগ প্রযুবক্তকত আিশ্যকীয় 

পাঠক্রমভুক্ত করা। 

 তথ্য ও থর্াগাকর্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক  তত্ত্বীয় ও ব্যিহাবরক 

মবিউল প্রণয়ন করা। 

Z_¨ cÖhw³ 

gš¿Yvjq, 

‡hvMv‡hvM 

gš¿Yvjq 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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 প্রণয়নকৃত মবিউল িাস্তিায়ন করার জন্য প্রবশক্ষক প্রবশক্ষণ 

কার্ মক্রম পবরচালনা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.1.7 মুখস্থ বিদ্যার পবরিকতম বশক্ষােীর বচন্তাশবক্ত ও 

সৃজনশীলতা বিকাকশ সহায়ক অংশগ্রহণমূলক 

বশক্ষাদান পদ্ববত চালু করা। 

 বচন্তা শবক্ত সৃজনশীলতা বিকাকশ বিবভন্ন ধরকনর বিকাকশ বিতকম, 

ক্ইুজ ও আকলাচনাসভা  করা এিং তা প্রচার মাধ্যকম প্রচার করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

8.1.8 িাবণবজেক থকাবচং থরাধককল্প থেবণককক্ষ পাঠদান 

ও পাঠ আদায় এিং থেবণ অনুশীলন ব্যিস্থা 

অবধক থজারদার ও মবনটবরং করা। 

 িাবণবজেক থকবচং িকের জন্য আইন জাবর করা ও িাবণবজেক 

থকাবচং িকের ব্যিস্থা করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

     

8.1.9 wkÿv_©x‡`i gvZ…fvlvmn GKvwaK fvlvq 

cvi`kx© K‡i †Zvjv| 

 উচ্চ বশক্ষা ও  কাবরগবর প্রবশক্ষকণ বিকদশী ভাষার উপর 

স্বল্পকালীন প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম পবরচালনা করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয়  

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

8.1.10 একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাবত গঠকনর লকক্ষে তরুণ 

ও যুিকদর বিজ্ঞান বশক্ষার প্রবত উদ্বুদ্ধ করা। 

 মাঠ পর্ মাকয় যুিকদর অংশগ্রহকণ বিজ্ঞান থমলা এিং বিজ্ঞান ও 

প্রযুবক্ত বিষয়ক প্রবতকর্াবগতার আকয়াজন করা। 

weÁvb I cÖhyw³ 

gš¿Yvjq 

  

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

 যুিকদর নতুন আবিষ্কার যুি-ওকয়ি থপাট মাকলর মাধ্যকম প্রচাকরর 

ব্যিস্থা করা এিং যুি সংগঠন গুকলাকক বিজ্ঞান বিষয়ক কাকজ 

অনুকপ্ররননা থদয়া। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

বিজ্ঞান ও 

প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 

   

8.1.11 বিতকমসহ বিবভন্ন পাঠক্রমিবহভু মত কার্ মক্রম 

আিশ্যকীয় বশক্ষার অন্তভু মক্ত করা। 

8.1.12 যুিকদর নতুন ককর আবিষ্কার ও উদ্ভািনকক 

উৎসাবহত করা। 

 যুিকদর নতুন আবিষ্কার িাছাইপূি মক জাতীয় পর্ মাকয়  পুরস্কৃত 

করা ও আবিাষ্কারকক কাকজ লাগাকনা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

িাবণজে 

মন্ত্রণালয়, 

বশল্প মন্ত্রণালয় 

   

8.1.13 নারী ও অগ্রকজর প্রবত েদ্ধাশীল, অনুকজর প্রবত 

থেহশীল এিং থেবণ ধম ম eY© বলঙ্গ সকল 

মানুকষর প্রবত সংকিদনশীল মানুষরুকপ গকড় 

থতালার লকক্ষে ছাত্রছাত্রীকদর সকঙ্গ বশক্ষককদর 

‡¯œnc~Y©  সংকিদনশীল আচরণ বনবিত করার 

জন্য বশক্ষককদর প্রবশক্ষকণর মাধ্যকম 

অব্যাহতভাকি উদ্বুদ্ধ করা। 

 বশক্ষা প্রবতষ্ঠানগুকলাকত ছাত্র/ছাত্রী ও বশক্ষককর সেকম বিষয়ক 

থসবমনার, আকলাচনাসভা আকয়াজন করা ও প্রচার মাধ্যকম প্রচার 

করা।   

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

তথ্য মন্ত্রণালয়    

8.1.14 
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লাইভ বস্কলস তো জীিনদক্ষতা পাঠ্যক্রমভুক্ত 

করা। 

 কাবরগবর ও বৃবিমূলক প্রবশক্ষকণ জীিন দক্ষতা  সেকীয় 

মবিউল প্রণয়ন ও  প্রবশক্ষকণর ব্যিস্থা করা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

8.1.15 বশক্ষাদান পদ্ববতকত সি মাধুবনক প্রযুবক্ত প্রকয়াগ 

করা। 

 বশক্ষাদান  কার্ মক্রকম সি মাধুবনক প্রযুবক্ত সরিরাহ করা ও 

প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম পবরচালনা করা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

8.1.16 থমধাবি বশক্ষােীকদর জকন্য পর্ মাপ্ত বৃবির ব্যিস্থা 

করা এিং থদশ-বিকদকশ উচ্চবশক্ষা ও প্রবশক্ষকণর 

জকন্য সহায়তা করা। 

থমধাবৃবি ও থদকশ বিকদকশ উচ্চ বশক্ষা ও প্রবশক্ষকণর বিষয়টি যুিকদর 

মাকে enyj প্রচাকরর জন্য মাঠ পর্ মাকয় থসবমনার করা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

8.1.17 সুবিধািবিত ও অনগ্রসর, বিকশষ চাবহদাসেন্ন 

অভািগ্রস্থ ও অন্যান্য প্রবতকূলতার বশকার 

যুিকদর জন্য বিকশষ সহায়তামূলক ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা। 

 অন্যান্য প্রবতকূলতার বশকার যুিকদর জন্য বিনামূকল্য বশক্ষা 

উপকরণ সরিরাহ এিং বশক্ষার সুকর্াগ থদয়। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

8.1.18 স্পল্পবশবক্ষত কম মজীিী যুিকদর জন্য বিকশষাবয়ত 

ও কাবরগবর বশক্ষা চালু করা। 

 স্পল্পবশবক্ষত কম মজীিী যুিকদর জন্য উপকজলা, থজলা পর্ মাকয় 

রাত্রীকালীন বিকশবষত কাবরগবর প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম চালু করা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

   

8.1.19 সকল স্তকরর বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাকন পর্ মাপ্ত আয়তকনর 

থখলার মাঠ, মানসেন্ন গ্রন্থাগার ও গকিষণাগার 

বনবিত করা। 

 সকল স্তকরর বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাকন পর্ মাপ্ত আয়তকনর থখলার মাঠ, 

মানসেন্ন গ্রন্থাগার ও গকিষণাগার  প্রবতবষ্ঠত করা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

8.1.20 সারা থদকশ এিং সকল পর্ মাকয় বশক্ষার থক্ষকত্র 

আন্তজমাবতকভাকি স্বীকৃত ছাত্র বশক্ষক অনুপাত 

অজমকন বশক্ষককর সংখ্যা বৃবদ্ধ করা। 

 ছাত্র বশক্ষককর অনুপাত বনবিত করার জন্য প্রকয়াজনীয় সংখ্যক 

বশক্ষক বনকয়াকগর ব্যিস্থা করা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়      

8.1.21 প্ররবতিেীিােি থভৌত অিকাঠাকম বনবিত করা।  থভৌত অিকাঠাকমা বতবর করার সময় অিকাকঠাকমাটি প্রবতিবে 

িােি হয় থসবিষয়টি বনবিত করা । 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

  

বশক্ষা মন্ত্রণালয়    

8.1.22 থজন্ডার সংকিদনশীল অিকাঠাকমাগত সুবিধাবদ 

বনবিত করা। 

 অিকাঠাকমা বতবর করার সময় থজন্ডার সংকিদনশীলতাকক 

বিকিচনায় বনকত হকি। 

 সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 
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8.1.23 অনলাইন বশক্ষা ও উপানুষ্ঠাবনক বশক্ষা কার্ মক্রম 

চালু করা। 

 উচ্চ বশক্ষার জন্য অনলাইন বশক্ষা মবিউল প্রস্তুত করা এিং 

িবিত বশক্ষােীকদর জন্য চাবহদাবভবিক উপানুষ্ঠাবনক বশক্ষা 

কার্ মক্রম চালু করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

    

8.1.24 থর্ৌন ও প্রজননস্বাস্থে এিং অবধকার পাঠক্রকম 

অন্তভু মক্ত করা। 

 বশক্ষা প্রবতষ্ঠাকন থর্ৌন ও প্রজননস্বাস্থে এিং অবধকার বিষকয় 

আকলাচনাসভা করা।   

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

8.1.25 আোটাচকমন্ট (সংযুবক্ত) প্রিতমন করাাঃ থদশ ও 

মানুকষর প্রবত দাবয়ত্বকিাধ জাগ্রত করার লকক্ষে 

মাধ্যবমক থেকক বশক্ষার তৃতীয় স্তর পর্ মন্ত থর্ 

থকান এক িা একাবধক পর্ মাকয় সকল যুি নারী-

পুরুকষর জকন্য বনবদ মি সময়ব্যাপী থকাকনা 

জনকল্যাণধমী প্রবতষ্ঠান িা কাকজ থস্বচ্ছােকমর 

বভবিকত বনকয়াবজত োকার বিষয়টি পাঠক্রমভুক্ত 

করা। 

 থস্বচ্ছােকম অংশগ্রহণকারী যুিকদর জন্য সাটিবফককট প্রদান  

এিং এর সুফল সেককম যুিকদর জানাকনার জন্য থসবমনার ও 

প্রচার কার্ মক্রম পবরচালনা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.2 সহককৌশল প্রবশক্ষণ       

8.2.1 প্রবশক্ষণ পাঠক্রকম শুদ্ধাচার, মানবিক মূল্যকিাধ ও 

আিপ্রতেয় সৃবিমূলক বিষয় ও কার্ মক্রম অন্তভু মক্ত 

করা। 

 প্রবশক্ষণ পাঠ্যক্রকম শুদ্ধাচার বিষকয় অন্তভু মক্ত করা িাধ্যতামূলক 

করার ব্যাপাকর সরকাবর প্রজ্ঞাপন জাবর করা। 

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

    

8.2.2 কম মসংস্থানিােি ও দক্ষতামূলক থেিবভবিক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা। 

 টিটিবস/সরকার পবরচাবলত প্রবশক্ষণ থকাস মগুকলাকত অবধক 

চাবহদা সেন্ন থকাস ম থিশী ককর চালুর ব্যিস্থা করা।   

বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

    

8.2.3 প্রবশক্ষণ পাঠক্রকম জীিনদক্ষতামূলক বিষয়কক 

র্োর্ে গুরুত্ব প্রদান করা। 

8.2.4 ৬নং অনুকচ্ছকদ ewY©Z  থেবণসমূকহর যুিকদর কম ম 

ও আিকম মিােি প্রবশক্ষকণ সেৃক্ত করা। 

 ৬নং অনুকচ্ছকদ ewY©Z  থেবণসমূকহর যুিকদর জন্য সরকাবর ও 

থিসরকাবর চাকুবরকত বিকশষ সুবিধা থদয়ার জন্য চাকুবরদাতা 

প্রবতষ্ঠাকনর সাকে কার্ মকরী আকলাচনা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  

    

8.2.5 প্রবশক্ষণ ও কম মজগকত দক্ষ কমীর চাবহদার 

মকধ্য সামঞ্জস্য বিধান ককর প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা। 

 কম মকক্ষকত্র কমীর প্রবশক্ষণ চাবহদা বনন ময় ও  বনরুপকণর জন্য জবরপ 

কার্ ম পবরচালনা করা এিং থস অনুর্ায়ী প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম 

পবরচালনা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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8.2.6 আধুবনক ও মানসেন্ন বৃবিমূলক প্রবশক্ষণ 

সুবিধা থদকশর সি মত্র সহজলভে করা। 

 বৃবিমূলক প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম ইউবনয়ন পর্ মাকয় আকয়াজন করা। যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  

    

8.2.7 আন্তজমাবতক েমিাজাকরর উপযুক্ত দক্ষ কমী 

বতবর করার লকক্ষে আন্তজমাবতক মাকনর প্রবশক্ষণ 

কাবরকুলাম অনুসাকর প্রবশক্ষণ প্রদান করা। 

 প্রবশক্ষকণর মান আন্তজমাবতক পর্ মাকয় উন্নত করার জন্য প্রবশক্ষণ 

কাবরকুলাম বরবভউ করার জন্য থসবমনার/বমটিং আকয়াজন করা 

ও প্রবশক্ষণ কাবরকুলাম আপকিট করা এিং থস অনুর্ায়ী 

প্রবশক্ষণ Kvh©µg পবরচালনা করা। 

েম ও 

কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

প্রিাসী কল্যাণ   

মন্ত্রনালয়  

   

8.2.8 গ্রামীণ যুিকদর কম মিাজারিােি প্রবশক্ষণ প্রাবপ্ত 

বনবিত করার জকন্য প্রকয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা। 

 গ্রামীণ যুিকদর কম মিাজারিােি প্রবশক্ষণ গ্রহকণর সুকর্াগ বনবিত 

করার জন্য প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম ইউবনয়ন পর্ মাকয় চালু করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  

    

 গ্রামীণ যুিকদর কম মিাজারিােি প্রবশক্ষণ সেককম র্ানাকনার জন্য 

প্রবতটি ইউবনয়কন একটি ককর যুি তথ্য থকন্দ্র স্থাপন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.2.9 প্রােবমক বচবকৎসা ও দুকর্ মাগ ব্যিস্থপনা 

কার্ মক্রকম যুিকদর প্রবশবক্ষত ককর থতালা। 

 প্রােবমক বচবকৎসা ও দুকর্ মাগ ব্যিস্থপনা বিষয়ক বিকশষ প্রবশক্ষণ 

থকাস ম চালু করা। 

দুকর্ মাগ 

ব্যিস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

স্বাস্থে ও পবরিার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়  

   

8.2.10 বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তকরর প্রবশক্ষণদানকারী 

প্রবতষ্ঠানসমুকহর মকধ্য সমন্বয়সাধন  এিং 

সহকর্াবগতামূলক সেকম সৃবি করা। 

 বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তকরর বিদ্যমান প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম 

পর্ মাকলাচনা করা, ওভারকলবপং (অবধক্রমণ) বচবিত করা ও 

সমন্বয় সাধন করার জন্য IqvK©kc আকয়াজন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  

    

8.2.11 বিকশষ চাবহদাসেন্ন যুিিােি প্রবশক্ষণ 

কাবরকুলাম প্রণয়ন এিং অিকাঠাকমা বনবিত 

করা। 

 বিকশষ চাবহদাসেন্ন যুিকদর জন্য আলাদা  প্রবশক্ষণ থকন্দ্র চালু 

করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.2.12 থজন্ডার-সংকিদনশীল অিকাঠাকমা বনবিত 

করা। 

 প্রবশক্ষণ থকন্দ্রগুকলাকত থজন্ডার-সংকিদনশীল অিকাঠাকমা 

বনবিত করার জন্য সরকাবর প্রজ্ঞাপন জাবর ও থজন্ডার 

সংকিদনশীল অিকাঠাকমা বনবিত করার জন্য আবে মক সহায়তা 

করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3 সহককৌশল -কম মসংস্থান ও স্ব-উকদাগ        
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8.3.1 যুি কম মসংস্থাকনর জকন্য জাতীয় কম মককৌশল 

প্রণয়ন করা। 

 যুিকম মসংস্থান কম মককৌশল বতবর করার জন্য বিটিয়াবরং কবমটি 

গঠন করা। বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তকরর সাকে এোিকভাককবস 

সভা করা । 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3.2 থেিবভবিক প্রবশবক্ষতকদর কম মসংস্থান বনবিত 

করার জকন্য বনকয়াগকারীকদর সাকে সংকর্াগ 

(Linkage) স্থাপন করা। 

 বনকয়াগকারী প্রবতষ্ঠাকনর চাবহদা অনর্ায়ী প্রবশক্ষণ থকাস ম চালু 

করা।   

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3.3 প্রবশবক্ষতকদর বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাকন বশক্ষানবিশ 

(Apprrentice) বহকসকি বনযুক্ত থরকখ তাকদর 

অবভজ্ঞতা অজমকনর সুকর্াগ ককর থদওয়া। 

 প্রবশবক্ষতকদর অনলাইন িাটাকিইজ বতবর করা।  বনকয়াগকাবর 

প্রবতষ্ঠাকনর িাটাকিউজ থেকক তাকদর প্রকয়াজন অুনর্ায়ী 

বশক্ষাণবিশ খুকজ বনকত পাকর তার ব্যিস্থা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3.4 যুিকদর জকন্য স্বাস্থেসম্মত ও সম্মানজনক 

পবরকিশ, ন্যায্য মজুবর/থিতন সংিবলত থশাভন 

এিং বনরাপদ কম মসংস্থাকনর ব্যিস্থা করা। 

 প্রবতটি কম মকক্ষকত্র স্বাস্থে সম্মত পবরকিশ বনবিত করা  প্রজ্ঞাপন 

জাবর করা। 

¯v̂¯’¨ I cwievi 

Kj¨vb gš¿Yvjq 

    

 থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাকনর জন্য নুেনতম থিতনকাঠাকমা থ াষণা করা 

ও থিসরকাবর প্রবতষ্ঠানকক তা মানকত িাধ্য করা। 

kÖg I 

Kg©ms¯’vb 

gš¿Yvjq 

    

8.3.5 কম মসংস্থান এিং উকদ্যাগ িা আিকম মসংস্থাকনর 

জকন্য সহায়তা প্রদাকনর থক্ষকত্র ধম ম, eY©  বলঙ্গ 

বিকিচনায় থকানরূপ বিষম্য না করা। 

 আিকম মসংস্থাকনর জকন্য সহায়তা প্রদাকনর থক্ষকত্র eY©  বলঙ্গ 

বিকিচনায় না থরকখ সহজশকতম ব্যংক থেকক ঋণ পাওয়ার 

ব্যাপাকর সহায়তা প্রদান করা। 

A_© gš¿Yvjq     

8.3.6 উকদাক্তা হকত আগ্রহী যুিকদর উকদ্যাগ 

(Enterprineourship) বিষকয় বিস্তাবরত 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা। 

 প্রবশক্ষণ মবিউল বতবর করা।  যুিকদর উকদাক্তা হকত আগবহ 

ককর থতালার জন্য প্রবশক্ষণ কার্ মক্রম  চালূ করা । 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  

  

  

    

8.3.7 অবিধ পকে বিকদশ গমকনর ঝুবক ও বিপদ 

সেককম যুিকদর সকচতন করা এিং তা থেকক 

যুিকদর বনবৃি করা। 

 অবিধপকে বিকদশ গমকনর ভয়ািহ পবরণাম সেককম যুিকদর 

সকচতন করার জন্য প্রচার মাধ্যকম ব্যাপক প্রচাকরর ব্যিস্থা করা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

8.3.8 মানিপাচাকরর করুণ পবরণবত সেককম যুিকদর 

সকচতন করা এিং তা থরাকধ কার্ মকর ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা। 

 মানি পাচার একটি আন্তজমাবতক অপরাধ এ বিষকয় যুিকদর 

সকচতনতা সৃবির লকক্ষে ইউবনয়ন, উপকজলা ও থজলা  পর্ মাকয় 

থসবমনার/কোকেইন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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8.3.9 বিকদকশ থদকশর ভািমূবতম ক্ষুণ্ণ হয় এমন 

কার্ মকলাপ থেকক বিরত োকার জকন্য যুিকদর 

উদ্বুদ্ধ করা। 

 ”যুিসমাজ ও থদকশর ভািমূবতম শীষ মক” বিষয়ক থসবমনার 

আকয়াজন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  

    

8.3.10 কম মসংস্থাকনর জকন্য বিকদশ গমকনর পূকি ম সংবিি 

থদকশর জকন্য প্রকর্াজে আচার আচরণ এিং থস 

থদকশর সংস্কৃবত সেককম যুিকদর ধারণা প্রদান 

করা। 

 বিকদশ গমকনর পূকি ম সংবিি থদকশর সাধারণ বনয়ম কানুন ও 

সংস্কৃবত বিষকয় ধারণা থদিার জন্য স্বল্পকালীন প্রবশক্ষণ 

কার্ মক্রকমর আকয়াজন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

প্রিাসী কল্যাণ ও 

বিকদবশক 

কম মসংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

   

8.3.11 যুি উকদ্যাক্তাকদর জন্য স্বল্প সুকদ ও সহজ শকতম 

ব্যাংক ও সমিায় ঋণ প্রদান করা। 

 সরকাবর ও থিসরকাবর সকল ব্যাংক থেকক যুিউকদ্যাক্তাকদর 

সহজশকতম ঋণ প্রদান করার জন্য সরকাবর প্রজ্ঞাপন জাবর করা। 

অে ম মন্ত্রণালয়     

8.3.12 যুি ব্যাংক প্রবতষ্ঠা করা।  যুি ব্যাংক প্রবতষ্ঠা করার লকক্ষে অে ম মন্ত্রনালকয়র সাকে প্রাক 

পকয়াজনীয়তা জাচাইকয়র জন্য ওয়াকমশপ আকয়াজন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

অে ম মন্ত্রণালয়    

8.3.13 সি যুি নারী ও পুরুষকক ব্যাংবকং এিং িীমার 

আওতাভুক্ত করা। 

 ব্যাংবকং ও িীমার সুকর্াগ সুবিধা সেককম যুিকদর সকচতনতা 

করার জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যকম প্রচাকরর ব্যিস্থা করা। 

অে ম মন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

8.3.14 যুি উকদ্যাক্তাকদর িাস্তিবভবিক পরামশ ম প্রদান 

করার জকন্য বিসকনস ইনবকউকরটর প্রবতষ্ঠা করা।  নতুন উকদ্যাক্তা সৃবির জন্য প্রকয়াজনীয় পরামশ ম দান করা ও ঋণ 

গ্রহকণ সহায়তা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3.15 যুি উকদ্যাক্তাকদর উৎপবদত পণ্য থদকশ বিকদকশ 

প্রদশ মণ ও বিপণকনর বিকশষ অিস্থা গ্রহণ করা। 

 যুি উকদ্যাক্তাকদর উৎপবদত পণ্য থদকশ ও বিকদকশ বিবক্রর জন্য 

থজলা পর্ মাকয়র িড় িড় িাজাকর যুিকদর জন্য বিকশষ সুবিধায় 

থদাকান িরাদ।   

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3.16 স্থানীয় সেদ ব্যিহার করার প্রবত যুিকদরকক 

উৎসাবহত করা। 

 স্থানীয় সেদ ব্যিহাকরর বিষয় যুিকদর সকচতন করার লকক্ষে 

থজলা পর্ মাকয় থসবমনার করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.3.17 যুি উকদ্যাক্তাকদর জকন্য ওয়ানিপ/ ওয়ানপকয়ন্ট 

সাবভ মস চালু করা। 

 যুি উকদ্যাক্তাকদর ব্যিসাবয়ক সহায়তা দাকনর লকক্ষে যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তকর থহলপ-থিস্ক চালু করা। 

hye I µxov 

gš¿Yvjq 

    

8.3.18 ৬নং অনুকচ্ছকদ িবন মত থর্সি যুি নারী পুরুকষর 

অগ্রাবধকার প্রাপ্য, তাকদর আিকম মসংস্থান ও 

উকদ্যাকগর থক্ষকত্র বিকশষ সহায়তা বনবিত করা। 

 ৬নং অনুকচ্ছকদ িবন মত যুিরা র্বদ থকান আিকম মসংস্থাকনর 

উকদ্যাগ গ্রহণ ককর থসই থক্ষকত্র যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর তাকক 

me©vZ¥K  সহকর্াগীতা প্রদান করকি। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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8.3.19 যুিকদর উদ্যম ও কম মকুশলতার সাহাকয্য তাকদর 

গ্রামীণ অে মনীবতর চাবলকাশবক্ত বহকসকি বিকবশত 

হওয়ার সুকর্াগ ককর থদওয়া এিং গ্রাকমর খাস 

কৃবষজবম পুকুর জলমহাল ইতোবদ যুিকদর বনকট 

ইজারা প্রদাকন অগ্রাবধকার থদওয়া। 

 খাসজবম, খাসপুকুর, খাসজমহল ইজারা থদিার সময় যুিকদর 

অগ্রাবধকার থদওয়া। 

ভুবম মন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

8.3.20 সিার জন্য বিকশষ ককর যুিনারী ও বিকশষ 

চাবহদাসেন্ন যুিকদর জকন্য সংকিদনশীল 

কম মপবরকিশ বনবিত করা। 

 বিকশষ চাবহদা সেন্ন নারীকদর কম মপবরকিশ বনবিত করার জন্য 

স্ব-স্ব প্রবতষ্ঠান র্োর্ে ব্যিস্থা গ্রহণ করকিন। 

মবহলা ও বশশু 

বিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

8.3.21 যুি নারী উকদ্যাক্তা সৃবির লকক্ষে তাকদর উৎপাবদত 

পকণ্যর িাজারজাতকরকণ সরকার কতৃক 

প্রকণাদনামূলক ব্যিস্থা গ্রহণ করা। 

 যুি নারী উকদ্যাক্তা সৃবির লকক্ষে জাতীয় প্রচার মাধ্যকম নারীকদর 

উকদ্যাক্তা বহকসকি এবগকয় আসার ব্যপাকর বিকশষ প্রচারণা করা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

 যুি নারী উকদেক্তাকদর জন্য ব্যাংক ঋকণর ব্যাপাকর শতম বশবেল 

করা। 

অে ম মন্ত্রণালয়     

8.3.22 সমুদ্র সেদ বভবিক অে মনীবতর (Blue 

economy) সকঙ্গ যুিকদর সেৃক্ত করা। 

 সমুদ্র সেদ বভবিক অে মনীবতর (Blue economy) সকঙ্গ 

যুিকদর সেৃক্ত হওয়ার জন্য তথ্যবভবিক প্রচারণা জাতীয় প্রচার 

মাধ্যকম প্রচার  করা। 

পাবন সেদ 

মন্ত্রণালয় 

     

8.3.23 সুস্থে কম মপবরকিকশর অপবরহার্ ম শতম বহকসকি 

বশশু-পবরচর্ মা থককন্দ্র (Child care centre) 

প্রবতষ্ঠা করা। 

 ‡h mKj cÖwZôv‡b 3-4 Rb weevwnZ bvix kÖwgK Av‡Q Ggb 

mKj cÖwZôv‡b PvBì †Kqvi ¯’vcb Kiv| 

সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

     

8.4 সহককৌশল -তথ্য ও থর্াগাকর্াগ প্রযুবক্ত       

8.4.1 যুিকদর তথ্য ও র্াগাকর্াগ প্রযুবক্তবভবিক বশক্ষায় 

ও কম মসংস্থাকন উৎসাহী ককর থতালার জন্য 

থদকশর সি মস্তকরর যুিককর মকধ্য তথ্যপ্রযুবক্ত 

ব্যিহাকরর সুকর্াগ বিস্তৃত করা। 

 যুিকদর তথ্য প্রযুবক্তর উপকরণ ক্রয় করার জন্য সহজশকতম 

ব্যাংক থেকক ঋণ পাওয়ার বিষয়টি বনবিত করা। 

অে ম মন্ত্রণালয়      

8.4.2 ’বিবজটাল িাংলাকদশ’ বিবনম মাকণ যুিকদর 

সফলভাকি সেৃক্ত করার লকক্ষে তাকদর তথ্য ও 

থর্াগাকর্াগ প্রযুবক্তবভবিক প্রবশক্ষণ প্রদান ককর 

সাি মজনীনভাকি দক্ষ ককর থতালা। 

 যুিকদর তথ্য প্রযুবক্ত বিষয়ক প্রবশক্ষকণ যুিকদর বি অংশ গ্রহণ 

করার ব্যিস্থা করা। 

তথ্য ও 

থর্াগাকর্াগ 

প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 
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8.4.3 তথ্য প্রযুবক্তবভবিক অভেন্তরীণ ও আন্তজমাবতক 

কম মসংস্থাকনর জকন্য যুিকদর উদ্বুদ্ধ করা ও 

সংবিি প্রবতষ্ঠানসমুহকক বিবভন্ন প্রকণাদনা দান 

করা। 

 তথ্য প্রযুবক্তবভবিক অভেন্তরীণ ও আন্তজমাবতক  কম মসংস্থাকনর  

যুিকদর উদু্বদ্ধ করার জন্য প্রবশক্ষণ থকন্দ্র স্থাপকনর ব্যিস্থা করা।   

তথ্য ও 

থর্াগাকর্াগ 

প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 

     

8.4.4 তথ্য ও থর্াগাকর্াগ প্রযুবক্ত আইন সেককম যুিকদর 

অিবহত করা এিং তথ্যপ্রযুবক্ত সংবিি র্ািতীয় 

অপরাধ বিষকয় যুিকদর সকচতন করা। 

 সাইিার অপরাধ ও তার পবরণাম বিষকয় যুিকদর সকচতনতা 

বৃবদ্ধককল্প যুিকদর অংশগ্রহকণ উপকজলা পর্ মাকয় িছকর ২িার 

থসবমনার করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

তথ্য মন্ত্রণালয়, 

জনবনরাপিা ও 

বিভাগ 

   

8.4.5 তথ্যপ্রযুবক্তবভবিক ককম মাকদ্যাগকক (Start-up) 

কম সুকদ ঋণপ্রদানসহ সাবি মক সহায়তা প্রদান 

করা। 

 প্রবতটি  উপকজলা থেকক কমপকক্ষ ৪জন তথ্যপ্রযুবক্তবভবিক 

ককম মাউকদ্যাগক্তাকক সাবি মক সহায়তা দান ককর আিকম মসংস্থান 

সৃবিকত সহায়তা করার ব্যিস্থা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

8.4.6 স্থানীয় পর্ মাকয় Youth Digital Resource 

Development Centre  প্রবতষ্ঠা করা। 

 Youth Digital Resource Development Centre  
গুকলাকক যুিকদর ব্যিহাকর উদ্বুদ্ধ করকত হকি। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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9.1. সহনকৌশল -স্বাস্থ্যনসিা       

9.1.1 যুিনদর জনে সরকাবর খানত সুলভ ও উন্নত 

স্বাস্থ্যনসিা বনবিত করা। 

 যুিনদর স্বাস্থ্যনসিা সুলভ করার জে প্রবতটি সরকাবর 

হাসপাতানল যুি-থহল্ে কার্ ম চালু করা 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

    

9.1.2 অনগ্রসর ও বিনশষ চাবহদসম্পন্ন যুিনদর 

জনে বিনশষ স্বাস্থ্যনসিার ব্যিস্থ্া করা। 

 অনগ্রসর ও বিনশষ চাবহদসম্পন্ন যুিনদর জে সরকাবর 

হাসপাতানল বিনামূনল্য/স্বল্পমূনল্য বচবকৎসা থসিা 

প্রদাননর ব্যিস্থ্া করা। 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

   

9.1.3 দুনর্ মাগ দুর্ মটনা ও বনর্ মাতননর বশকার যুিনদর 

স্থ্ায়ী পুনি মাসন এিং পবরপূণ ম বচবকৎসার 

ব্যিস্থ্া করা। 

 দুনর্ মাগ দুর্ মটনা ও বনর্ মাতননর বশকার যুিনদর জে 

সরকাবর হাসপাতানল বিনামূনল্য বচবকৎসা থসিা 

প্রদাননর ব্যিস্থ্া করা। 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

   

9.1.4 র্ানবসক স্বানস্থ্যর গুরুত্ব সম্পনকম যুিনদর 

সনচতন কনর থতালা। 

 র্ানবসক স্বাস্থ্য সম্পনকম যুিনদর সনচতনতা বৃবি 

করার জে উপনজলা/থজলা হাসপাতানল র্ানস ১িার 

র্ানবসক স্বাস্থ্য বিষয়ক থসবর্নার করা ও যুিনদর 

অংশগ্রহণ বনবিত করা। 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

   

9.1.5 যুিনদর হতাশা, বিষন্নতা ও অোে 

র্ানবসক/র্নস্তাবিক সর্স্যা বনরসনণর জে 

বচবকৎসা ও কাউবিবলং থসিা বিস্তৃত করা। 

 যুিনদর র্ানবসক স্বাস্থ্য বিষনয় কাউবিবলং করার জে 

উপনজলা ও থজলা পর্ মানয়র হাসপাতানল বিবনকযাল 

থসাসাল ওয়াকমার /থসাবসওলবজস্ট বননয়াগ এর ব্যিস্থ্া 

করা। 

স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য থসিা বিভাগ     

9.1.6 ঝুবকপূণ ম ও যুি িয়সসীর্ার অন্তগ মত প্রসুবত ও 

গভমিতী র্ানয়নদর জে সনচতনাতামূলক 

কার্ মক্রর্ পবরচালনা করা। 

 গভমিতী ও প্রসুবত র্ানয়নদর সনচতনতা বৃবি করার 

জে থসিা থকন্দ্রগুনলানত সনচতনতামূলক কার্ মক্রর্ 

বনয়বর্ত পবরচালনা করা। 

স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য থসিা বিভাগ     
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9.1.7 পুবিকর খাদ্য গ্রহনণর প্রনয়াজনীয়তা ও ফাস্ট 

ফুনর্র (Junk) ক্ষবতকারক বদক সম্পনকম 

যুিনদর র্নে সনচতনতা সৃবি করা এিং 

স্বাস্থ্যসম্মত জীিনাচরনণ যুিনদর উদ্বুি করা। 

 পুবিকর খািার সম্পনকম সনচতনতা বৃবির জে টিবভ 

স্পট ততবর কনর তা জাতীয় প্রচার র্াের্ ও ইন্টানরর 

র্ােনর্ প্রচারণার ব্যিস্থ্া করা। 

স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য থসিা বিভাগ Z_¨ 

gš¿Yvjq 

   

9.1.8 এইচ আইবভ/এইর্স সহ সকল থর্ৌনিাবহত ও 

অোে ঝুবকপূণ ম থরাগ এর প্রবতনরাধ সম্পনকম 

যুিসর্ানজর র্নে সনচতনতা বৃবি করা এিং 

প্রবতনরাধ ও সনচতনতামূলক কার্ মক্রনর্ 

যুিনদর সম্পৃক্ত করা। 

 এইচ আইবভ/এইর্স সহ সকল থর্ৌনিাবহত 

থরাগসমূনহর ভয়ািহতা, প্রবতকার ও বচবকৎসা থকনন্দ্রর 

ঠিকানা সহ বিলনিার্ ম স্থ্াপন করা। 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

    

9.1.9 প্রজননস্বাস্থ্য ও প্রজননস্বাস্থ্য অবধকার এিং 

থর্ৌনস্বাস্থ্য সম্পনকম যুিনদর র্নে সনচতনতা 

সৃবি করা। 

 প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজননস্বাস্থ্য অবধকার বিষয়ক 

অবধকার সম্ববলত বিলনিার্ ম টানাননার ব্যিস্থ্া করা। 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

র্ন্ত্রণালয় 

    

9.2 সহনকৌশল ক্রীড়া, সংস্কৃবত কর্ মকাণ্ড ও বিননাদন      

9.2.1 যুিনদর শারীবরক ও র্ানবসক সুস্থ্তা বনবিত 

করার জনে ক্রীড়ানক মূল বশক্ষাক্রনর্র 

একটা বনয়বর্ত অংশ বহনসনি প্রিতমন করা । 

 যুিনদর শারীবরক ও র্ানবসক সুস্থ্তা বনবিত করার 

জে ক্রীড়ানক বনয়বর্ত কার্ মক্রর্রুনপ কার্ মকর করার 

জে সরকাবর প্রজ্ঞাপন জাবর করা ও ক্রীড়া িাস্তিায়ন 

সম্পবকমত র্বনটবরং বরনপাট ম ততবর করা। 

wkÿv gš¿Yvjq যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

   

9.2.2 উন্নয়ন  এিং সার্াবজক ও আন্তরাষ্ট্রীয় 

সম্প্রীবতর সহায়ক বহনসনি ক্রীড়ার গুরুত্ব 

বনবিত করার লনক্ষয প্রনয়াজনীয় ব্যিস্থ্া 

গ্রহণ করা। 

 ক্রীড়ার উন্নয়ন করার জে আন্তঃকনলজ, বিশ্ববিদ্যালয়, 

আন্তঃউপনজলা ও থজলা পর্ মানয় এিং িয়সবভবিক 

প্রবতনর্াবগতার আনয়াজন করা। 

hye I µxov gš¿Yvjq     

9.2.3 ক্রীড়া ও প্রবশক্ষনণর উন্নবতর লনক্ষয ক্রীড়ার 

সুনর্াগ-সুবিধা বৃবি ও থকাবচং সুবিধা 

িাড়াননা। 

 প্রবতটি উপনজলায় প্রবতিছর ক্রীড়া কযাম্প করা ও দক্ষ 

ক্রীড়াবিদ িাছাই করা। 

hye I µxov gš¿Yvjq     

9.2.4 সরকাবর বশক্ষা প্রবতষ্ঠাননর পাশাপাবশ 

থিসরকাবর বশক্ষা প্রবতষ্ঠানন শারীবরক বশক্ষা 

প্রবশক্ষক/শরীরচচ মা বশক্ষক বননয়াগ করা। 

 বশক্ষা প্রবতষ্ঠানন শারীবরক বশক্ষা প্রবশক্ষক/শরীরচচ মা 

বশক্ষক বননয়াগ িােমূলক করা । 

wkÿv gš¿Yvjq     
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9.2.5 ক্রীড়ানত অংশগ্রহণ িাড়াননার লনক্ষয স্থ্ানীয় 

ও আন্তজমাবতক পর্ মানয়র ক্রীড়া 

প্রবতনর্াবগতার আনয়াজন করা। 

 ক্রীড়ানত যুিনদর অংশগ্রহণ িাড়াননার জে ইউবনয়ন 

পবরষদনক প্রবতিছর থদশীয় থখলার প্রবতনর্াবগতা 

আনয়াজননর জে সরকাবর পবরপত্র জাবর করা। 

hye I µxov gš¿Yvjq     

9.2.6 যুি ক্রীড়াপ্রবতভার স্বাভাবিক বিকাশ 

বনবিত করার জনে প্রনয়াজনীয় 

আবে মক সহায়তা প্রদান এিং বিনদনশ 

উন্নত প্রবশক্ষনণর ব্যিস্থ্া করা। 

 থর্ধািী ক্রীড়াবিদ সৃবির লনক্ষয যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় 

িছনর ১ িার প্রবতটি উপনজলায় ক্রীড়া কযানম্পর 

আনয়াজন করনি এিং বিনদনশ উন্নত প্রবশক্ষনণর 

ব্যিস্থ্ার করনি। 

hye I µxov gš¿Yvjq     

9.2.7 ক্রীড়ার থক্ষনত্র নারীর অংশগ্রহণনক উৎসাবহত 

করা  এিং স্থ্ানীয়, জাতীয় ও আন্তজমাবতক 

পর্ মানয় সর্ভানি নারী পুরুষনক গুরুত্ব থদওয়া। 

 নারীনদর ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ িাড়াননার জে জাতীয় 

পর্ মানয়র প্রচার র্ােনর্ নারীনদর জে বিনশষ 

সনচতনামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা। 

hye I µxov gš¿Yvjq র্বহলা ও 

বশশু বিষয়ক 

র্ন্ত্রণালয় 

   

9.2.8 বহজরা ও বিনশষ চাবহদাসম্পন্ন যুিনদর জনে 

ক্রীড়ার যুনর্াগ-সুবিধা বনবিত করা। 

 বিনশষ চাবহদা সম্পন্ন যুিরা র্ানত ক্রীড়ানত 

অংশগ্রহনণ আগ্রহী হয় তার জে জাতীয় 

পর্ মানয় প্রচারণার ব্যিস্থ্া করা। 

hye I µxov gš¿Yvjq mgvR †mev 

gš¿Yvjq 

   

9.2.9 গ্রার্ীণ থখলাধুলার প্রসার র্টাননা এিং এর 

ব্যিস্থ্পনায় গ্রার্ীণ যুিনদর বননয়াবজত করা। 

 ইউবনয়ন ও উপনজলা পর্ানয় গ্রার্ীণ 

থখলাধুলার প্রসার র্টাননা ও প্রবতিছর ক্রীড়ার 

আনয়াজন করা। 

hye I µxov gš¿Yvjq     

9.2.10 ক্রীড়ানক্ষনত্র বিবননয়ানগ উৎসাবহত করার 

জনে প্রনণাদনার ব্যিস্থ্া করা। 

 করনপানরট থসাসাল থরসপনবসবিবলটিনক  ক্রীড়া 

উন্নয়ননর কানজ লাগাননার জে সরকাবর পর্ মায় থেনক 

প্রজ্ঞাপন জাবর করা। 

A_© gš¿Yvjq      

9.2.11 ক্রীড়ানক থপশা বহনসনি গ্রহণ করার র্নতা 

আে ম-সার্াবজক অিস্থ্া সৃবি করা। 

 ক্রীড়া চচ মার সুফলতা বিষয়ক থসবর্নার করা। ¯’vbxq miKvi, cjøx 

Dbœqb I mgevq 

gš¿Yvjq 

    

9.2.12 শহর-গ্রার্ বনবি মনশনষ যুিনদর জনে অিসর 

(Leisure) র্াপন ও বিননাদন 

উপনভানগর সুষ্ঠু ব্যিস্থ্া বনবিত করা। 

 যুিনদর অিসর র্াপন ও বিননাদননর জে  বিবভন্ন 

ক্রীড়া সার্গ্রী সরিরাহ করা। 

 hye I µxov gš¿Yvjq     
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9.2.13 যুিনদর বচিবিননাদন ও  র্ানবসক বিকাশ 

সাধননর জনে তানদর র্নে সাংস্কৃবতক 

চচ মার প্রসার র্টাননা। 

 যুিনদর বচিবিননাদন ও র্ানবসক বিকাশ সাধননর 

জনে র্াঠ পর্ মানয় সাংস্কৃবতক সংগঠননর সানে 

যুিনদর  সম্পকৃক্ত করণ। 

ms¯‹…wZ gš¿Yvjq 

 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

   

9.2.14 সাংস্কৃবতক চচ মার র্ােনর্ থদশীয় ইবতহাস ও 

ঐবতহযনক সমুন্নত রাখা। 

 আঞ্চবলক সাংস্কৃবতক চচ মা করার জে আঞ্চবলক 

সাংস্কৃবতক দল ততবর করার পৃষ্ঠনপাষকতা দান করা। 

ms¯‹…wZ gš¿Yvjq 

  

    

9.2.15 যুি সাংস্কৃবতক সংগঠন ও যুি সংস্কৃবতক 

কর্ীনক প্রনণাদনা করা। 

 থর্ধাবি সাংস্কৃবতক কর্ী গনড় থতালার লনক্ষয গ্রার্ 

পর্ মায় থেনক থর্ধািী সাংস্কৃবতক কর্ীনক তুনল 

প্রনণাদনা দাননর ব্যিস্থ্া করা। 

ms¯‹…wZ gš¿Yvjq     

9.2.16 থপশা বহনসনি সাংস্কৃবতক কর্ মকাণ্ডনক গ্রহণ 

করার র্নতা উপযুক্ত পবরনিশ ও সরকাবর 

পৃষ্ঠনপাষকতা বনবিত করা। 

 থপশা বহনসনি সাংস্কৃবতক কর্ মকাণ্ডনক গ্রহণ করার জে 

যুিনদরর্ানে আগ্রহ িাড়াননার লনক্ষ প্রচার র্ােনর্ 

প্রচানরর ব্যিস্থ্া করা এিং যুি সংগঠনগুনলানক 

পৃষ্ঠনপাষকতাদান করা।   

 ms¯‹…wZ gš¿Yvjq     
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10.1 সহক ৌশল- সুশাসন       

10.1.1 জনক াষ্ঠীর এ টি বিশাল অংশ যুি 

হওয়ায় সুশাসন বিষকয় তাকের ভািনা ও 

মতামত সম্পক ে অিবহত হওয়া এিং তা 

মূল্যায়ন  রা। 

 জাতীয় পর্ োকয় যুিপ্রবতবিকের সাকে সুশাসন 

বিষকয় আকলাচনাসভা  রা এিং প্রাপ্ত 

মতামত নীবত বনি োরণ পর্ োকয় অিবহত  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

জন প্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

   

10.1.2 ভবিষ্যৎ ননতৃকের সুবত া ার বহকসকি 

যুিসমাকজর মকে জিািবেহীমূল  

ননতৃে ও  নতাবন্ত্র  চচ ো উৎসাবহত  রা। 

 যুিকের মকে  ণতন্ত্র ও জিািবেহীতা শীষ ে   

মাঠ পর্ োকয় সভা নসবমনার  রা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

10.1.3 যুিকের সমাজ ও রাকের বৃহত্তম 

পবরমণ্ডকল ননতৃস্থানীয় পর্ োকয় উন্নীত 

হওয়ার নক্ষকে ননবত তা নেশকপ্রম, 

শৃঙ্খলা, আত্মতযা  ইতযাবে গুণািলীক  

মানেন্ড বহকসকি  ণ্য  রা। 

 ননবত তা নেশকপ্রম, শৃঙ্খলা, আত্মতযা  

ইতযাবে গুণািলীক  অন্তভুক্ত  কর 

(একসসকমন্ট বশট) মূল্যায়ন ফরম প্রস্তুত  রা 

ও মূল্যায়কনরবভবত্তকত যুিপ্রবতবনবি িাছাই 

 রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.1.4 জাতীয় জীিকনর নর্ক াকনা প্রকয়াজকন 

এিং দুকর্ ো  ালীন সমকয় যুিকেরক  

তযাক র মানবস তায় উদ্বুদ্ধ  রা। 

 দুকর্ ো  ালীন যুিকের  োবয়েকিাি জাগ্রত 

 রার জন্য মাঠ পর্ োকর্  

সভা/ ম েশালা/নসবমনার  রা। 

দুকর্ ো  ব্যিস্থাপনা ও 

োণ মন্ত্রণালয় 

     

10.1.5 না বর  অবি ার সম্পক ে যুিকের মকে 

সকচতনতা সৃবি  রা। 

 না বর  অবি ার বিষয়টি পাঠ্যপুস্তক  

অন্তভু েক্ত  রা। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়     

10.1.6 ’জাতীয় শুদ্ধাচার ন ৌশল’ সম্পক ে 

যুিকের সকচতন  রা। 

 জাতীয় শুদ্ধাচার ন ৌশল সম্পক ে প্রচার 

মােকম প্রচার  রা।    

তথ্য মন্ত্রণালয়     

10.1.7 তথ্য অবি ার আইন সম্বকে যুিকের 

অিবহত  রা। 

 জাতীয় তথ্য অবি ার আইন সম্পক ে প্রচার 

মােকম প্রচার  রা।     

তথ্য মন্ত্রণালয়      
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10.2 সহক ৌশল- না বর  অংশগ্রহণ       

10.2.1 প্রকতয  যুি পুরুষ ও নারী নর্  বমউবনটর 

িাবসন্দা, তার রাজননবত -অরাজননবত    

 ল্যাণমূল   াকজ সম্পৃক্ত হওয়ার গুরুে 

সম্পক ে তাকেরক  সকচতন  রা। 

 না বর  অংশগ্রহণক  উৎসাবহত  রার 

লকক্ষয যুি কের বনকয় নসবমনার/ যকম্পইন 

 রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.2.2 জাতীয় পর্ োকয় গুরুোবয়ে পালন  রার 

প্রােবম  নসাপান বহকসকি না বর  

অংশগ্রহণ উৎসাবহত  রা। 

 প্রচার মােকম জাতীয় পর্ োকয়র  াকজ যুিকের 

অংশগ্রহণ িাড়াকনার জন্য সকচতনতামূল  

প্রচারণার ব্যিস্থা  রা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

10.2.3 যুিকের না বর  অংশগ্রহণক  সমাকজ 

পারস্পবর  আস্থা ও সহমবম েতা সৃবি 

 রার  াকজ ব্যিহার  রা। 

 উপকজলা পর্ োকয় যুিকের বনকয় ”পারস্পবর  

আস্থা ও সহমবম েতা” বিষয়  

নসবমনাকরর/ যম্পকপইন  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.2.4 নভাটার হওয়া নভাটোকনর গুরুে 

সম্পক ে যুিকের সকচতন  কর নতালা। 

 নভাটার ও নভাটোকনর উপর বিলকিার্ ে নতবর 

 কর তা ইউবনয়ন পবরষে অবফস, 

হাটিাজার ও িাসস্টাকন্ড লা াকনার ব্যিস্থা 

 রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
    

10.2.5 স্থানীয় ও জাতীয় পর্ োকয়র জনপ্রবতবনবি, 

রাজননবত  ননতৃে এিং সুশীল সমাকজর 

সাকে যুিকের মতবিবনমকয়র ব্যিস্থা 

 রা। 

 উপকজলা ও নজলা মাবস  সমন্বয় সভায় 

যুিকের অন্তভু েবক্তর   ব্যিস্থা  রা। 

জন প্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

10.2.6 না বর  অংশগ্রহণ যুিকের মকে 

সমাকজর প্রবত োবয়েকিাি, েল ত 

নচতনা,  নতাবন্ত্র  মূল্যকিাি, ননতৃে ও 

শৃঙ্খলাকিাি সৃবি  কর বিিায় এরূপ 

 না বর  োবয়ে পালন  কর এমন যুি 

সং ঠনক  প্রকণােনা োকনর ব্যিস্থা  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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অংশগ্রহণ সর াবর-নিসর াবর 

পৃষ্ঠকপাষ তা োন  রা। 

10.2.7  বমউবনটি নসিা ার্ েক্রকম যুিকের 

অংশগ্রহণ উৎসাবহত  রা। 

 অংশগ্রহণ ারী যুিকের প্রশংসা প্রে নেিার 

জন্য প্রকয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ  রা এিং এই 

প্রতযায়নপেটি তাকের  ম েকক্ষকে প্রকিকশর 

জন্য অবভজ্ঞতা বহকসকি  ণ্য  রার জন্য 

প্রজ্ঞাপন জাবর  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.3 সহক ৌশল- সামাবজ  অন্তভু েবক্ত       

10.3.1 ভার্চেয়াল মােমসহ বিবভন্ন মােকম 

যুিকের  ঠনমূল  সামাবজ  অংশগ্রহণ 

িা সংযুবক্তক  সহজসাে  রা। 

 ভার্চেয়াল মােম সঠি ভাকি ব্যিহাকরর জন্য 

যুিকের মকে সকচতনতা বৃবদ্ধ  রার জন্য 

 ঠনমূল  ও অংশগ্রহণমূল  নসবমনার 

 রা। 

তথ্য মন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

10.3.2 ভার্চেয়াল বমবর্য়াসহ বিবভন্ন মােকম 

যুিকের জকন্য অনুকপ্ররণাোয়  ও 

 ঠনমূল   কমন্ট নতবর এিং উপস্থাপন 

 রা। 

 ভার্চেয়াল বমবর্য়া নপাট োকল যুিকের মতামত 

প্র াশ  রার জন্য যুি-ব্ল  রাখা, যুি-ব্লক  

যুিকের মতামত বিকেষণ  কর র্োর্ে 

পেকক্ষপ গ্রহণ  রার ব্যিস্থা  রা। 

তথ্য মন্ত্রণালয় ও 

আইবসটি বিভা  

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

10.3.3 স্বািীন বচন্তা ও মতক  আশ্রয়  কর 

সামাবজ  অংশগ্রহণ সং ঠিত হওয়ায় 

লকক্ষয সমাকজ  ণতাবন্ত্র  ও পরমসবহষ্ণু 

িাতািরণ নজারোর  রা। 

 যুিকের স্বািীন বচন্তা, সমাজ  ঠন ও 

পরমসবহষ্ণু িাতািরণ নজারোর  রার লকক্ষয   

মাঠ পর্ োকয়  যকম্পইন ও নসবমনার  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.3.4 বমবর্য়া ও ইন্টারকনকট যুিকের বচন্তা-

নচতনা, জাতীয় বিষকয় মতামত, তাকের 

 ম ে অবভজ্ঞতা ও সাফল্য তুকল িরকত 

যুিকেরক  উৎসাহ প্রোন এিং নসরূপ 

প্রাবতবষ্ঠবন  সুকর্া  সৃবি  রা। 

 বমবর্য়া ও ইন্টারকনকট যুিকের বচন্তা-নচতনা, 

জাতীয় বিষকয় মতামত, তাকের  ম ে 

অবভজ্ঞতা ও সাফল্য তুকল িরকত যুিকেরক  

উৎসাহ প্রোন  রার জন্য জাতীয় যুিকপাট োল 

নতবর  রা ও যুিকের মতামত আহিান  রা। 

Z_¨ gš¿Yvjq যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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10.3.5 নসাশাল বমবর্য়ার সুফল-কুফল ও 

আযবর্ টিভ ইকফক্ট সম্পক ে যুিকের 

সকচতন  রা। 

 বমবর্য়া ব্যিহার সঠি ভাকি  রার জন্য  

যুিকের নমািাইকল এসএমএস প্রোন ও 

 ণমােকম নসাশাল বমবর্য়ার সুফল-কুফল 

বিষয়  প্রচার  রা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়  র্া , নটবল 

নর্া াকর্া  ও 

তথ্য প্রযুবক্ত 

মন্ত্রণালয় 

   

10.4 সহক ৌশল- সামাবজ  বনরাপত্তা       

10.4.1 শহর ও গ্রাকমর যুিকের মকে আে ে-

সামাবজ  ব্যিিান বনরসকন  ার্ ে র 

ব্যিস্থা গ্রহণ  রা। 

 জাতীয় সামাবজ   ম েসূবচকত গ্রামীণ নি ার 

যুিকের অগ্রাবি ার নেয়া। 

সমাজ  ল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

   

10.4.2 যুিকের স ল প্র ার সামাবজ  ব্যাবি 

(নর্মন, মাে াসবক্ত, মাে পাচার, 

চাঁোিাবজ, সন্ত্রাস ইতযাবে) নেক  বনরাপে 

ও বিরত রাখা। 

 যুিকের সামাবজ  ব্যাবি ও তার কুফল 

সম্পক ে জানাকনার জন্য যুিকের অংশগ্রহকণ 

সকচতনতামূল  নসবমনার/ যাকম্পইন মাঠ 

পর্ োকয় আকয়াজন  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.4.3 অনগ্রসর ও বিকশষ চাবহো সম্পন্ন যুিকের 

সামাবজ  বনরাপত্তা নিিনীর মকে বনকয় 

আসা। 

 অনগ্রসর ও বিকশষ চাবহো সম্পন্ন যুিকের 

সামাবজ  বনরাপত্তা বনবিত  রার জন্য 

ইউবনয়ন/উপকজলা অনুর্ায়ী তাবল া প্রস্তুত 

 কর তার আকলাক  সামাবজ  বনরাপত্তা 

নিিনী  ার্ েক্রম পবরচালনা  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

সমাজ  ল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

   

10.4.4 গৃহ, বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান,  ম েস্থল িা অন্য নর্ 

ন ান পবরকিকশ বলঙ্গকভকে এক  অপকরর 

প্রবত শ্রদ্ধাপূণ ে ও সংকিেনশীল আচরণ 

 রকত যুিকের উদ্বুদ্ধ  রা। 

 নারীকের প্রবতসংকিেনশীল আচরণ  রার 

জন্য যুিসমাকজর অংশগ্রহকণ 

সকচতনতামূল  নসবমনার/ যাকম্পইন মাঠ 

পর্ োকয় আকয়াজন   রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.4.5 সমাকজ সি েে যুিনারীর বনরাপত্তা 

বনবিত রকণ সাবি ে  ব্যিস্থা  রা। 

 মাঠ পর্ োকয় নারীকের বনরাপত্তা বনবিত  রণ  

ও সমাকজর সুস্থতা শীষ ে  নসবমনার 

আকয়াজন  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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10.4.6 সি িরকনর  ণপবরিহকন যুিনারী ও 

বিকশষ চাবহোসম্পন্ন যুিকের জন্য আসন 

সংরক্ষণ বনবিত  রা। 

 স ল পবরিহকণ যুি-নারীকের র্াতায়ত সুষ্ঠু 

 রার জন্য সকচতনাতামূল  িাতো সম্ববলত 

বস্ট ার লা াকনা ও এ ব্যাপাকর পবরিহণ 

শ্রবম  ও   পবরিহণ মাবল কের সাকে 

সকচতনামূল   ার্ েক্রম চালু  রা । 

সড়  পবরিহন ও 

নসতু মন্ত্রণালয় 

    

10.4.7 বশশু ও প্রিীণকের জকন্য বনিঃশঙ্ক ও 

আস্থাপূণ ে পবরকিশ সৃবিকত যুিকের 

ভুবম া সম্পক ে তাকেরক  োবয়েশীল 

 কর নতালা। 

 প্রচার  মােকম ”বশশু ও প্রিীণকের অবি ার 

িাস্তিায়কন যুিকের  ভুবম া” বশষ ে  প্রচারণা 

 রা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

10.4.8 ব্যবক্ত, ন াষ্ঠী িা েল  তে  হীন স্বাকে ে 

ব্যিহৃত হওয়া, ন ান ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান 

দ্বারা জিরেবস্ত, বহংস্রতা প্রতারণা িা অন্য 

ন াকনা অমানবি  আচরণ নেক  যুিকের 

বনরাপত্তা বিিান  রা। 

 অসাধু ও  াকয়মী স্বাে েিােী ব্যাবক্ত ন ািী িা 

েল এর  ার্ েক্রম সম্পক ে যুিকের সকচতন 

 রার জন্য  নমােকম প্রচারণা চালাকনা ও 

সর াবর প্রজ্ঞাপন জাবর  রা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

10.5 সহক ৌশল- মানিাবি ার সুরক্ষা ও প্রসার      

10.5.1  নপ্রজাতন্ত্রী িাংলাকেকশর সংবিিাকন 

বিধৃত স ল না বরক র জন্য প্রকর্াজয 

মানিাবি ার সম্পক ে যুিকের সকচতন 

 রা। 

 মানিাবি ার সম্পেব ত বিবভন্ন জাতীয় ও 

আন্তেজাবত  বেিস সমুহ যুিকের অংশগ্রহকণ 

উের্াপন  রা  ও নসবিষকয় িাংলাকেকশর  

সংবিিান ও অন্যান্য আন্তেজাবত  

মানিাবি ার সম্পক ে যুিকের অিবহত  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

10.5.2 আন্তজোবত  মানিাবি াকরর প্রবত 

িাংলাকেকশর অঙ্গী াকরর বিষকয় 

যুিকের সকচতন  কর নতালা। 

 আন্তজোবত  মানিাবি ার বিষয়  

নসবমনার/সভা মাঠ পর্ োকয় আকয়াজন  রা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

তথ্য 

মন্ত্রণালয় 

   

10.5.3 সমাকজ নর্ ন ান স্তকর িা নর্ ন ান ন াষ্ঠী 

িা সম্প্রোকয়র বিরুকদ্ধ মানিাবি ার 

লঙ্ঘকনর বিষকয় যুিকের সংকিেনশীলতা 
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িাড়াকনা ও নসাচ্চার ভূবম া পালকন 

তাকের উৎসাবহত  রা। 

10.5.4 মানিাবি ার সুরক্ষা ও প্রসাকরর সাকে 

সাকে জাতীয় বনরাপত্তা এিং িমীয় ও 

সামাবজ  সম্প্রীবত িজায় রাখার নক্ষকে 

যুিকের োবয়েশীল  কর নতালা। 

 মানিাবি ার সুরক্ষা, জাতীয় বনরাপত্তা, িমীয় 

ও সামাবজ  সম্প্রীবত িজায় রাখার জন্য 

যুিকের  তেব্য সম্পক ে  ণমােকম প্রচারণা 

চালনা । 

অম ে মন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 
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†KŠkjMZ D‡Ïk¨ -11t- টেকসই উন্নয়ন        

11.1.1 জাবতসঙ্ঘ ট াবিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য 

র্াত্রা (Sustainable Developmnet 

Golas) অজমকন পালনীয় ভুবর্কা সম্পককম 

যুিসর্াজকক সকেতন করা। 

 

 এসবিবজ িাস্তিায়কন জাতীয় ও স্থানীয় 

পর্ মাকয় গঠিত কবর্টিকত যুিকের  

অন্তভু মক্ত করা, জাতীয় প্রোর র্াধ্যকর্ 

’’টেকসই উন্নয়ন ও যুিসর্াজ” শীি মক 

টসবর্নার/সভা/ কযাকম্পইন  ককর 

যুিকের োবয়ত্ব সম্পককম সকেতন ককর 

টতাল। 

তথ্য র্ন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

    

11.1.2 ’টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ’ অজমকন যুিকের 

সম্পৃক্তকরকণ কার্ মকর ব্যিস্থা গ্রহণ করা। 

11.1.3 যুিকের জীিকনর র্াকনান্নয়নটক ’টেকসই 

উন্নয়ন লক্ষ্যর্াত্রা (২০১৬-২০৩০) 

িাস্তািায়কন আিশ্যকীয় (Essential 

component) বহকসকি বিকিেনা করা। 

11.2 সহককৌশল- পবরকিশ সম্পবকমত বশক্ষ্া ও সকেতনতা       

11.2.1 যুিককের টক পবরকিশ ও জীিবিবেত্র 

সকেতন নাগবরক বহকসকি গকড় টতালার 

লকক্ষ্য বশশু-বককশার োকা অিস্থায় তাকের 

র্কধ্য পবরকিকশর প্রবত র্র্ত্বকিাধ সৃবি করা 

এিং এতবিিয় পাঠ্যসূবেকত অন্তভু মক্ত করা। 

 পরবিকশ ও জীিবিবেত্র র্র্ত্বকিাধ 

ততবর করার জন্য পাঠ্যসূবেকত অন্তভু মক্ত 

করা,   যুিওয়ােিক ততবর করা এিং 

র্াঠ ch©v‡q  পরবিকশ সংরক্ষ্ণ মূলক 

টসবর্নার/সভা করা । 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

     

11.2.2 পবরকিশ সংরক্ষ্ণমূলক টেচ্ছাশ্রকর্ যুিকের 

উিুদ্ধ করা। 

 পবরকিশ সংরক্ষ্ণ কাকজ যুিরা 

বকভাকি টেচ্ছাশ্রর্ বেকয় পবরকিশ 

সংরক্ষ্ণ, জলিায় পবরিতমন ও তার 

প্রভাি পবরিতমকনর কাকজ বনকয়াবজত 

হকত পাকর টস বিিয়কয় গাইিলাইন 

ততবর ককর র্াঠ পর্ মাকয়র যুিসংগঠকনর 

র্াকে বিতরণ করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

পবরকিশ, 

িন ও 

জলিায়ু 

র্ন্ত্রণালয় 
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11.2.3 যুিকের র্কধ্য পবরকিশিােী সংগঠন 

তথ্যYouth Watchdog on 

Environment প্রবতষ্ঠা ও পবরোলনায় 

উৎসাহ ও পৃষ্ঠকপািকতা োন করা। 

 জলিায়ু ও অবভ াত সর্য়কালীন  

যুিনারী এিং বিকশি োবহো সম্পন্ন ও 

অন্যান্য অনগ্রসর যুিকের োবহো wbY©q 

করা ও কর্ মসূবে গ্রহণ করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

পবরকিশ, 

িন ও 

জলিায়ু 

র্ন্ত্রণালয় 

 

    

11.2.4 জলিায়ু পবরিতমকনর অবভ াত ও প্রককাপ 

সম্পককম যুিকের র্কধ্য সকেতনতা বৃবদ্ধ এিং 

টর্াকাবিলায় র্োর্ে প্রশর্ন 

(mitigation) I Awf‡hvRb 

(adaption) কার্ মক্রকর্ যুিকের অংশগ্রহণ 

বৃবদ্ধ করা। 

11.2.5 জলিায়ু পবরিতমনজবনত প্রবতবক্রয়া 

টর্াকাবিলায় যুিনারী এিং বিকশি োবহো 

সম্পন্ন ও অন্যান্য অনগ্রসর যুিকের 

বিকিেনায় টরকে প্রকল্প/কর্ মসূবে গ্রহণ করা। 

11.3 সহককৌশল- পবরকিশিান্ধি কৃবি ও বশল্পায়ন        

11.3.1 কৃবির উন্নবতর জন্য যুিকের আত্মবনকয়াকগ 

প্রকয়াজনীয় বিবনকয়াগ করা ও প্রকনােনা 

টেওয়া। 

 যুিকের কৃবিকাকজ আগ্রহ বৃবদ্ধ জন্য 

বিকশি প্রবশক্ষ্ণ, সহজশকতম ঋণ 

কার্ মক্রর্ োলু করা ও সফল 

যুিকৃিককের জন্য বিকশি প্রকণােনা 

োকনর ব্যিস্থা করা। 

K…wl gš¿Yvjq A_© wefvM 

 

    

11.3.2 কৃবিবশক্ষ্া বিিয়ক বিবনকয়াগ ও গকিিণার 

র্াধ্যকর্ িতমর্ান এিং ভবিষ্যৎ প্রজকের 

জন্য োদ্য বনরাপত্তা বনবিত করা। 

11.3.3 টেকশর র্ািতীয় প্রাকৃবতক সম্পকের 

উদ্ভািনী ব্যিহাকরর প্রবত যুিকের উিুদ্ধ 

করা। 

 জাতীয় যুি টপাে মাকল সফল যুি 

উদ্ভভািককের সফলতার বিিরণ গুকলা 

তুকল ধরার ব্যিস্থা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

Z_¨ 

gš¿Yvjq 
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11.3.4 েবনজ সম্পে ও অন্য সকল প্রাকৃবতক 

সম্পকের সকি মাত্তর্ ও সাশ্রয়ী ব্যিহাকর 

সর্াজকক সকেতন ককর টতালার কাকজ 

যুিকের বনকয়াবজত করা। 

 র্াঠ পর্ মাকয় গঠিত ওয়ােিককর 

পবরকিশ সংরক্ষ্কণর কাকজর সাকে  

েবনজ সম্পে, পবরকিশিান্ধি 

জীিনপ্রণালী, বগ্রন টেককনালবজ ও 

নিায়নকর্াগ্য জালাবন ব্যিহার 

সম্পবকমত কাজগুকলাকক AšÍf©y³KiY। 

পবরকিশ, িন ও 

জলিায়ু 

র্ন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

     

11.3.5 পবরকিশিান্ধি জীিনপ্রণালী সম্পককম 

যুিকের অিবহত করা এিং এতবিিকয় 

সর্াজকক সকেতন কারার কাকজ যুিকের 

বনকয়াবজত ও উৎসাবহত করা। 

11.3.6 নেী-োল টেলার র্াঠ েেল িা ভরােপূি মক 

অেিা অন্য টকাকনা উপাকয় পবরকিশকক 

ক্ষ্বতগ্রস্ত ককর টকানরুপ বশল্প িা 

কলকারোনা স্থাপন টরাধককল্প সার্াবজক 

সকেতনতা সৃবিকত যুিসর্াজকক বনকয়াবজত 

করা। 

11.3.7 Green technology ও নিায়নকর্াগ্য 

জ্বালাবন ব্যিহার বিিকয় সার্াবজক 

সকেতনতা সৃবিকত যুিকের সম্পৃক্ত করা। 

11.3.8 Green technology বভবত্তক জ্বালাবন 

ও বশকল্পাকদ্যাগ গ্রহকণ যুিকেরকক 

প্রকণােনাসহ উিুদ্ধ করা। 

 Green technology ও 

নিায়নকর্াগ্য জ্বালাবন ব্যিহাকর সফল 

যুিকের পুরস্কৃত করা এিং সফলতার 

গল্প প্রোকরর ব্যিস্থা করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 
     

11.4 mn‡KŠkj- wbivca Lv`¨ I wecbY        
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11.4.1 উৎপােনস্থল টেকক টভাক্তা পর্ মন্ত বিদ্যর্ান 

প্রবক্রয়ায় পবরকিশ ও জীিন-ক্ষ্বতকারক 

উৎপােন টেকক োদ্য ও পকের cwic~Y©  

বনরাপত্তা বিধানককল্প সংবিি সকলকক 

সকেতন করার কাকজ যুিকের সংগঠিত ও 

সংম্পৃক্ত করা। 

 ওয়ােিককর র্াধ্যকর্  োদ্য বনরাপত্তা ও 

বিপণন বনকয় র্াঠ পর্ মাকয় পর্ মাকয় 

টসবর্নার করা। 

োদ্য র্ন্ত্রণালয় যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

    

11.4.2 বনরাপে পে বিপণকন যুিকের 

আত্মকর্ মসংস্থানকক উৎসাবহত ও প্রকণােনা 

োন করা। 
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12.1 সহককৌশল- বিকশষ সুবিধা প্রদাকনর জন্য বিবিত যুিকদর উন্নয়ন      

12.1 বিকশষ সুবিধা প্রদাকনর জন্য বিবিত যুিকদর 

উন্নয়ন। 

 বিকশষ সুবিধা প্রদাকনর জন্য যুিককদর 

তাবলকা প্রস্তুত করা, তাকদর সুবিধা 

বনরুপণ করা, সম্পদ িণ্টণ করাসহ 

সি মকেকে তাকদর অংশগ্রহণ বনবিত করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

    

12.1.1 জাবত ধম ম eY© †MvÎ wbwe©‡k‡l  সকল যুিকক 

বশো, স্বাস্থ্য, িাসস্থ্ান এিং অন্যান্য থমৌবলক 

িাবহদা পুরকণ সুষম সুকর্াগ প্রদান করা। 

12.1.2 সুষ্ঠ সম্পদ িণ্টণ ও বিকশষ সহায়তা 

কার্ মক্রকমর মাধ্যকম অনগ্রসর  ও প্রবতিন্ধকতার 

বশকার যুিকদর  ‘আকমান্নয়কনর পে সুগম 

করা। 

12.1.3 জাতীয় জীিকনর সি মকেকে যুিকদর প্রবতবনবধত্ব 

করার সুকর্াগ প্রদান করা। 
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†KŠkjMZ D‡Ïk¨ -13t-  সুস্থ সমাজ বিবিম মাণ      

13.1.1 

 

 

13.1.2 

 

 

 

 

13.1.3 

 

13.1.4 

 

 

 

13.1.5 

 

 

13.1.6 

 

 

 

13.1.7 

 

সুস্থয ও kwšÍc~Y©   সমাজ বিম মাকি 

যুিকের অন্যতম স্তম্ভ বিকসকি 

বিকিচিা করা। 

সন্ত্রাস ও দুিীবতমুক্ত সমাজ গকে 

থতালার কাকজ যুিকের সািস, উদ্যম 

ও সিজাত সততাকক কাকজ 

লাগাকিা। 

পাবরিাবরক ও প্রাবতষ্ঠাবিক বশক্ষায় 

আবে মক অসততা িজমি ককর চলার 

উপর গুরুত্ব আকরাপ করা। 

দুিীবত িামক দুষ্টচক্র থেকক যুিসমাজকক 

মুক্ত রাখার লকক্ষয যুিকের এমি থকাি 

কাকজ উৎসাবিত িা করা র্া তাকেরকক 

থকাি অবিধ বিষবয়ক  প্রাবি িা আকয়র 

বেকক প্রলুব্ধ করকি। 

রাকষ্টর সি মত্র এমি পবরকিশ বিবিত 

করা র্াকত যুিরা সন্ত্রাস ও দুিীবতকক 

ঘৃণা করকত থশকখ। 

সমাকজ সন্ত্রাস ও দুিীবতবিকরাধী 

সকচতিতা সৃবষ্টকত যুিকের 

বিকয়াবজত করা। 

সমাকজ এরূপ পবরকিশ সৃবষ্টর থচষ্টা 

করা র্াকত যুিরা অনুপাবজমত আকয়র 

প্রবত আগ্রি থপাষণ িা ককর। 

 kwšÍc~Y©  সমাজ ও যুিকের ভূবমকা বিকয় 

মাঠ  পর্ মাকয় সকচতিতামূলক 

সভা/থসবমিার আকয়াজি করা ও জাতীয় 

প্রচার মাধ্যকম প্রচার করা। 

তথ্য মন্ত্রণালয়     

 সুস্থ kwšÍc~Y©, সন্ত্রাস ও দুিীবতমুক্ত  সমাজ 

গঠকি যুিকের বিকয় মাঠ পর্ মাকয় যুিকের 

সকচতি করার জন্য সভা/থসবমিার আকয়াজি 

করা ও গণমাধ্যকম প্রচার ব্যিস্থা করা । 

যুি ও ক্রীো মন্ত্রণালয়     
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13.1.8 

সন্ত্রাস ও দুিীবত থরাকধককে 

Whistle-blower  বিকসকি 

ভুবমকা পালকি যুিকের উৎসাবিত 

কর। 

13.2 সিককৌশল- সাম্প্রোবয়ক সম্প্রীবত, সবিুতা ও ইবতিাচক মকিাভাি      

13.2.1 ধমীয় বিশ্বাস র্ার র্ার সমাজ ও রাষ্ট্র 

সককলর এরূপ বিশ্বাস যুিকের মকধ্য 

প্রবিষ্ট করা। 

 সকল ধকম মর থিতাকের বিকয় ধমীয়, বিশ্বাস, 

সাম্প্রোবয়ক সম্প্রীবত দৃঢ়করণ এিং উগ্রিাে 

বিকয় মাঠ পর্ মাকয় আকলাচিা সভা এিং ধমীয় 

প্রবতষ্ঠািগুকলাকত সািজমিীি ধমীয় বিস্বাস 

বিকয় আকলাচিা করা । 

ধম ম মন্ত্রণালয়     

13.2.2 জাতীয় প্রচার ও সম্প্রচার মাধ্যকম 

যুিকের অংশগ্রিণসি বিবভন্ন ধম ম, মত 

ও বিশ্বাকসর িস্তুবিষ্ঠ ও সািলীল 

প্রচার এিং মতবিবিময় বিবিত 

করা। 

13.2.3 সাম্প্রোবয়ক সম্প্রবত দৃঢ়করকণ 

আন্তসম্প্রোয় বমেবিয়ায় যুিকের 

উৎসাবিত করা। 

13.2.4 অকন্যর বিশ্বাস পে ও মকতর প্রবত 

সবিিু শ্রদ্বাশীল মকিাভাি থপাষণ 

করকত যুিকের বশক্ষা থেওয়া। 

13.2.5 উগ্র ধমীয় িা রাজবিবতক কুফল 

সম্পককম যুিকের সকচতি করা এিং 

উগ্রিােী থর্ থকাি ধরকির আচরণ ও 
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কম মকাণ্ড থেকক সকল যুি ও 

যুিিারীকক বিরত রাখা। 

13.2.6 সবিষ্ণতা ও ইবতিাচক মকিাভাকির 

অবধকারী িকয় যুিকের থিকে উঠার 

অনুকূল পাবরিাবরক ও সামাবজক 

পবরকিশ সৃবষ্ট করা। 

13.2.7 যুিকের এই বিকশ্বাকস অনুপ্রাবণত করা 

থর্, তাকের প্রকতযককর জীিিই অমূল্য 

এিং আপণ সত্তা ও অপরাপর 

মানুকষর প্রবত শ্রদ্ধাকিাধ কতমব্যবিষ্ঠার 

মাধ্যকমই থকিল তার অমূল্য 

জীিিকক সাে মক ককর থতালা সম্ভি। 

13.3 সিককৌশল- মােকাসবক্ত থরাধ ও বিরাময়       

13.3.1 যুিকের স্বাভাবিক জীিি র্াপকির 

লকক্ষয মােকদ্রকব্যর উৎপােি, 

আমোবি ও িাজারজাতকরণ 

ককঠারভকি থরাধ করা। 

 

 মােক দ্রকব্যর উৎপােি, আমোবি, 

িাজরজাতকরণ, থসিি, পাচার এর ভয়িিতা 

সম্পককম যুিকের সকচতি করার জন্য 

আকলাচিা সভা করা এিং আইি ককঠারভাকি 

প্রকয়াগ করা। 

 মােক ও ধূমপাি মারাত্মক স্বাস্থয ঝুবক সৃবষ্ট 

ককর তাই এ বিষকয় সমাজ সকচতিতা বৃবদ্ধর 

জন্য প্রচার, সভা ও থসবমিার আকয়াজি। 

সুরক্ষা থসিা বিভাগ 

 

 

 

 

স্বাস্থয থসিা বিভাগ ও 

সুরক্ষা বিভাগ 

যুি ও 

ক্রীো 

মন্ত্রণালয় 

 

 

যুি ও 

ক্রীো 

মন্ত্রণালয় 

   

13.3.2 মােকাশবক্ত বিরামকয়র জন্য 

সরকাবর-থিসরকাবর পর্ মাকয় 

কাউবিবলং ও সাবি মক বচবকৎসা 

সুবিধা থেশব্যাপী ববৃস্তৃত করা এিং 

বিরাময় পরিতী পুি মিাসকির ব্যিস্থা 

করা। 
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13.3.3 মােক থসিি ও মােক পাচার সমাজ 

বিকরাধী কম মকাকণ্ড যুিকের উৎসাি 

এিং পৃষ্ঠকপাষকতা োি করা। 

 

13.3.4 ধূমপাকির কুফল সম্পককম সকচতিতা 

সৃবষ্টকত যুিকের সম্পৃক্ত করা। 

13.3.5 Peer education এর মাধ্যকম 

যুিসমাজকক মােক ব্যিসা ও 

ধূমপািমুক্ত রাখার উকদ্যাগ গ্রিণ 

করা। 

13.4 সিককৌশল- পাবরিাবরক, সামাবজক ও ধমীয় মূল্যকিাধ      

13.4.1 থেকশর ঐবতিযগত ও সমাবজক 

মূল্যকিাকধর লালি ও থপাষকি 

যুিকের উদু্বব্ধ করা। 

 পাবরিাবরক, সামাবজক ও ধমীয় মুল্যকিাধ 

বিকয় মাঠ পর্ মাকয় আকলাচিা সভা করা।   

যুি ও ক্রীো মন্ত্রণালয়     

13.4.2 অিাধ তথ্যপ্রচাকরর যুকগ বিজস্ব 

পাবরিাবরক, সামাবজক ও ধমীয় 

মুল্যকিাধ ক্ষুন্ন িা িওয়ার প্রবত 

যুিকের সকচতিতা করা। 

 িাংলাকেশ দূতািাস িছকর ১িার অবভিাসী 

যুিকের বিকয় থেশীয় সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাি 

করা। 

ciivóª gš¿Yvjq     

13.4.3 অবভিাসী  যুিকের মকধ্য থেশীয় 

মূল্যকিাধ ও সংস্কৃবতর চচ মাকক 

উৎসাবিত করা। 

13.5 সিককৌশল- থেশকপ্রম ও বিবতকতা       

13.5.1 জাতীয় জীিকি ক্রাবন্তকাকল 

যুিসমাকজর ক্ষমতায়কির ইবতিাস 

যুিপ্রজকের কাকছ উপস্থাপি করা। 

 মাঠ পর্ মাকয়র বিবভন্ন সভা সমাকিকশ সংবিষ্ট 

বিষর্গুকলা বিকয় আকলাচিা করা। 

যুি ও ক্রীো মন্ত্রণালয় 
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13.5.2 থেকশর সংবিধাি, আইি ও শৃঙ্খলার 

প্রবত শ্রদ্ধা থপাষণ, িাগবরত্বপালি 

এিং জাতীয় সম্পবত রক্ষকি যুিকের 

সকচতি ও োবয়ত্বশীল ককর থতালা। 

 িীবত, বিবতকতা, মূল্যকিাধ ও Av`k© m¤ú‡K© 

cvV¨ cy¯Í‡K AšÍf©y³ করা এিং সভা ও 

থসবমিার করা। 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বশক্ষা বিভাগ যুি ও ক্রীো 

মন্ত্রণালয় 

 

13.5.3 জীিকির সি মকক্ষকত্র বিবতকতাকক 

সকি মাপবর স্থাি বেকত যুিকের উদু্বদ্ধ 

করা। 

13.5.4 জীিকির সাফল্য ব্যে মতা বিষবয়ক 

মািেকণ্ড বিচার িা ককর িীবত 

আেকশ মর বভবত্তকত পবরমাপ করার 

প্রবত যুিকের অনুপ্রাবণত করা। 

13.6 সিককৌশল- আন্তজমাবতক মািবিক বিষয়ািবল সম্পককম সকচতিতা      

13.6.1 আন্তজমাবতক মািবিক বিষয়াবে 

সংক্রান্ত আইি International 

Humanitarian Law) সম্পককম 

মানুকষর মকধ্য প্রবশক্ষণ ও সকচতিতা 

বৃবদ্ধ করা। 

 আন্তজমাবতক মািবিক বিষয়াবে সংক্রান্ত 

আইি, গিিত্তা, যুদ্ধাঅপরাধ, মািিতাবিকরাধী 

অপরাধ, পারমাণবিক বিরস্রীকরণ বিষকয় 

যুিকের সকচতি করার জন্য আকলাচিা সভা 

করা।   

যুি ও ক্রীো মন্ত্রণালয়      

13.6.2 গণিতযা যুদ্ধাপরাধ ও 

মািিতাবিকরাধী অপরাকধর মত 

আন্তজমাবতক অপরাধ বিষকয় যুিকের 

সকচতিতা িাোকিা এিং এসি 

অপরাধ বিকরাধী মকিাভাি তাকের 

মকধ্য জাগ্রত করা। 

13.6.3 পারমাণবিক অস্রসি ব্যাপক বিধংসী 

অস্র (Weapons of Mass 
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Desctruction) এিং বিশ্বজিীি 

ও সামবগ্রক বিরস্রীকরণ বিষকয় 

তাকেরকক সকচতি ককর থতালা। 

13.7 সিককৌশল- যুিসংগঠি ও যুিকম ম       

13.7.1 যুিংগঠিকক যুিকের ক্ষমতার 

অন্যতম থর্াগাি বিকসকি বিকিচিা 

করা। 

 যুিকের ককম মাদ্দমী বিকসকি গকে থতালার জন্য 

উদু্বদ্ধকরণ সভা ও যুিককম ম উৎসাি িাোকিার 

জন্য তাকের জন্য উপযুক্ত স্বীকৃবতোকির 

ব্যিস্থা করা। 

যুি ও ক্রীো মন্ত্রণালয়     

13.7.2 যুিকের ককম মাদ্যম ও পকরাপকারী 

মিকক গঠিমূলকভাকি চাবলত করার 

জন্য তাকেরকক যুিসংগঠি প্রবতষ্ঠায় 

উৎসাি থেওয়া। 

13.7.3 যুিকম মকক একটি থপশা বিকসকি 

স্বীকৃবত োি করা এিং যুিকম ম 

বিষকয় আন্ডারগ্রাজুকয়ট ও গ্রাজুকয়ট 

‡Kvm©  চালু করা। 

13.7.4 যুিককেরকক থস্বচ্ছাকসিায় উদু্বদ্ধ করা। 

 

13.7.5 যুিকম ম সম্পােকি যুি/যুিসংগঠিকক 

সরকাবর-থিসরকাবর পৃষ্ঠকপাষকতা 

োি। 

13.7.6 সরকাবর-থিসরকাবর বিকয়াকগর 

থক্ষকত্র যুিককম মর অবভজ্ঞতাকক 

বিকিচিা করা। 
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14.1 সহককৌশল- যুিবিবনর্য়       

14.1.1 বিবভন্ন থেকশর সাকে যুি বিবনবর্য় 

কর্ মসূবি িাস্তিায়ন করা। 

 আর্ন্মজাবতক যুি সকেলন করা এিং 

যুিবিবনর্য় কর্ মসূিীর র্াধ্যকর্ বিবভন্ন থেকশ 

যুিপ্রবতবনবিেল থপ্ররণ করা ও সাংস্কৃবতক 

ভাি আোন প্রোন করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

    

14.1.2 যুি বিবনর্য় কর্ মসূবির জন্য 

পৃষ্ঠক াষকতাকক প্রকণােনা থেওয়া। 

14.1.3 থেকশর ইবতহাস,  ঐবতহয ও 

সংস্কৃবতকক অন্য থেকশর যুিকের 

কাকে উ স্থা ন করা এিং  অন্যান্য 

থেকশর ইবতহাস ও সংস্কৃবতর সংকগ 

 বরবিত হওয়ার র্াধ্যর্ বহকসকি যুি 

বিবনর্য় কর্ মসূবি  বরিাবলত করা। 

14.2 সহককৌশল- বিকেশী থেচ্ছাকসিী সংস্থার সকে সংযুবি      

14.2.1 আর্ন্ঃকেশীয় থেচ্ছাকসিী 

সংস্থাসমূকহর সকে থর্াগাকর্াকগর 

র্াকধ্যকর্ যুিকের র্কধ্য বিবশ্বক 

থিতনা সৃবি করা। 

 আর্ন্জাবতক থস¦িোকসিা নাকর্ যুি ওকয়ি 

থ ার্ মাল বতরী ককর যুিকের  আঞ্চবলক ও 

আর্ন্জাবতক থেকে  ারস্পবরক থসৌহাে ম বৃবি 

করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয়  

    

14.2.2 বিবভন্ন থেকশর থেচ্ছাকসিী 

সংস্থা/যুকিক ের  সকে 

িাংলাকেকশর থেচ্ছাকসিী যুিকের 

সংযুবির র্ািকর্ একেকশর যুিকের 

অন্যকেকশ থেচ্ছাশ্রর্ থেওয়া সুকর্াগ 

সৃবি করা  এিং আঞ্চবলক ও 

আর্ন্জমাবতক থেকে  ারস্পবরক 
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থসৌহাে ম বৃবিকত ভ’বর্কা রাখকত 

তাকের সম্পৃি করা। 

14.3 সহককৌশল- তথ্য ও প্রিারণা       

14.3.1 বিবভন্ন থেকশর যুিকের র্কধ্য র্ত ও 

অবভজ্ঞতা বিবনর্কয়র প্রাবতষ্ঠাবনক 

সুবিিা বনবিত করা। 

 যুিকের সহকজ বিবভন্ন থেকশ ভ্রর্কণর ব্যিস্থা 

করা এিং বিকেশ ভ্রর্ণকশকষ তকের ভ্রর্ণ 

অবভজ্ঞতা বনকয় প্রকাশনা প্রকাশ করা। 

যুি ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রণালয় 

    

14.3.2 বর্বিয়া ইন্টাকনকর্ যুিকের বির্ন্া-

থিতনা এিং কর্ ম ও অবভজ্ঞতার 

বিিরণ তুকল  িরকত তাকেরকক 

উৎসাহ থেওয়া। 
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15.1 সহবকৌশল- যুেশুর্ারি 

 

      

 

15.1.1 

 

রেস্তুরিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রিয়বনি স্বাব্ে ম যুেবেি 

আে মসার্ারজক অেস্থাসহ তাবেি সারে মক অেস্থাি 

সঠিক রিত্র পাওয়াি জন্য যুেশুর্ারি সম্পন্ন কিা। 

 

 যুেবেি িারহো ও আে মসার্ারজক 

অেস্থাি প্রকৃত রিত্র পাওয়াি জন্য 

প্ররত ৪ েছি পি পি জাতীয় 

যুেজরিপ কিা। 

 

পরিকল্পনা র্ন্ত্রিালয়, 

পরিসংখ্যান ও তথ্য 

ও প্রযুরি রেভাগ  

    

15.1.2 যুেেয়সবক কবয়কটি ভাবগ ভাগ কবি তাি রভরিবত 

যুেশুর্ারি পরিিালনা কিা। 

 

15.2 সহবকৌশল- যুেিারহো রনরুপি 

 

      

 

15.2.1 

15.2.2 

 

যুে উন্নয়ন সূিক প্রিয়ন কিা। 

যুেশুর্ারিিরভরিবত প্রকৃত িারহো এেং উন্নয়ন 

সুিবকি আবলাবক যুেবেি জন্য রেরভন্ন পরিকল্পনা 

প্রিয়ন ও তা োস্তোয়ন কিা। 

 

 যুে উন্নয়বনি সূিক রনর্ মািবি জাতীয় 

পর্ মাবয় কর্ মশালাি আবয়াজন কিা ও 

তা জাতীয় যুেনীরতি সাবে সর্ন্বয় 

সার্বনি ব্যেস্থা কিা। 

 

যুে ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রিালয় 

    

 যুে উন্নয়ন সূিক  সর্য় উপবর্াগী 

কিা  এেং তা োস্তোয়ন কিা। 

যুে ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রিালয় 
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15.3 সহবকৌশল- যুেরেষয়ক গবেষিা ও প্রকাশনা  

 

     

 

15.3.1 

 

15.3.2 

15.3.3 

 

যুে সম্পরকমত প্রকাশিা ও গবেষিায় সিকারি ও 

থেসিকারি পৃষ্ঠবপাষকতা োন কিা। 

সর্য় সর্য় যুেরেষয়ক প্ররতবেেন প্রকাশ কিা। 

গবেষনাকবর্ ম আগ্রহী যুেবেি সিকারি-থেসিকারি 

পৃষ্ঠবপাষকতা প্রোন কিা। 

 

 

 

 

 প্ররতর্াবস যুেপ্রকাশনা কিা তা েহুল 

প্রিাবিি ব্যেস্থা কিা। 

 

hye I µxov 

gš¿Yvjq 

    

15.4 সহবকৌশল- যুেআকমাইড       

15.4.1 রডরজটাল সুরের্াসম্বরলত একটি যুে আকমাইভ 

স্থাপন কিা। 

 জাতীয় ও থজলা পর্ মাবয় রডরজটাল 

যুে আকমাইভ প্ররতষ্ঠা কিা। 

যুে ও ক্রীড়া 

র্ন্ত্রিালয় 

    

  

 

 

 

     

অরুন কুর্াি র্ন্ডল 

উপসরিে  

Pvqbv e¨vbvR©x 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY) 

wecøe e¨vbvR©x 

ন্যাশনাল কনসালবটন্ট 

‡gvt Rvnv½xi Avjg 

cÖKí cwiPvjK 

†gvt Kvgvj DwÏb wek¦vm 

hyM¥mwPe  

যুে ও ক্রীড়া র্ন্ত্রিালয় hye Dbœqb Awa`ßi UNFPA National Youth Policy যুে ও ক্রীড়া র্ন্ত্রিালয় 

 




