এডুকেশন সেক্টকেে স্থানীয় জনক াষ্ঠিকেে ষ্ঠনকয় পষ্ঠেেল্পনা এবং োর্যেলাপ
সর্বশেষ হালনাগাদ ৩ মে, ২০১৮

জশেন্ট মেসপন্স পরেকল্পনা উশেেযার্লী ও পরেকল্পনাসেূ হ
স্থানীয় জনক াষ্ঠিকেে োকে সপৌোকনাে লক্ষ্য: ১,১৫,০০০

 এডুশকেশন জশেন্ট মেসপন্স পরেকল্পনাে ২২% স্থানীে জনশগারিশদে জনয রনর্বােণ কো হশেশে।
 ম াশকেনাল মেরনিং, রেক্ষা উপকেণ সের্োহ এর্িং উপ-প্রাথরেক রেক্ষা অরিসােশক রেক্ষা রর্ষশে সহােতাকেন ইতযারদ
এখাশন অন্ত ু বক্ত কো হশেশে।
 একরি বড়েে অনু োন স্থানীে জনশগারিশদে জনয রনর্বােণ কো হশেশে ২০২০ োকলে মার্য পর্যন্ত এবং র্াকে ৩০,৪০০
বাচ্চাকেে ষ্ঠশক্ষ্া োর্যক্রকম বযয় েো হকব। এই অনু োন উষ্ঠিয়া এবং সেেনাকেে প্রাথষ্ঠমে এবং মাধ্যষ্ঠমে ষ্ঠশক্ষ্া প্রষ্ঠেিাকন
বযয় েো হকব। ষ্ঠশক্ষ্া উপেেণ েেবোহ, েহপাঠ োর্যক্রম, সিলাধ্ু লা, লাইকেষ্ঠে, পড়া প্রর্াে োর্যক্রম ইেযাষ্ঠেকে এই
অনু োন োকজ লা াকনা হকব।
 উরখো এর্িং মিকনাশিে ১৩৭ রেক্ষা প্ররতিাশন এই অনু দান পড়াশলখাে োশনান্নেশন কাশজ লাগাশনা হশর্।
 রেক্ষা প্ররতিাশন অরতরেক্ত মেরণকক্ষ, রলঙ্গশ শদ আলাদা প্রক্ষালণ ও িেশলশিে রনেবাশণ এই অনু দান বযয় েো হকব।
 এডুকেশন সেক্টকেে অংশীোেো এই ষ্ঠশক্ষ্া মাকনান্নয়কনে জনয স্থানীয় ষ্ঠশক্ষ্া েংষ্ঠিষ্ট েেোষ্ঠে েেতযপক্ষ্কেও েহায়ো
েেকব।
 মজলা ও উপশজলা পর্বাশে েেোষ্ঠে ষ্ঠশক্ষ্া অষ্ঠেেগুকলাও এই ষ্ঠশক্ষ্া প্রষ্ঠেিানগুকলাে উন্নয়কনে েলােল েত্ত্বাবধ্াকন
েোেষ্ঠে অংশ সনকব। এে মকধ্য েথয উপাত্ত েংগ্রহ, েলােল মষ্ঠনেষ্ঠেং, বাচ্চাকেে দেষ্ঠনে হাষ্ঠজো ও বাে পড়া বাচ্চাকেে
োষ্ঠলো ও োকেে উন্নয়কন োজ েেকব।
 ২০১৮ সথকে ২০১৯ োকল এডুকেশন সেক্টে আকেেষ্ঠে উদ্ভাবনী প্রেল্প হাকে সনকব র্া ১৫ষ্ঠে স্থানীে জনশগারি এলাকাে
পরেচারলত হশর্। এই প্রেকল্প েমোকমে স্মােযকোন ষ্ঠেকয় ষ্ঠেভাকব েু ষ্ঠবধ্াবষ্ঠিে ষ্ঠেকশােীকেে ষ্ঠশক্ষ্া প্রষ্ঠেিাকনে বাইকে
ওকপন সোেয ষ্ঠশক্ষ্া োর্যক্রকম অন্তভুযক্ত েো র্ায় সে ষ্ঠবষকয় োজ েো হকব।
চলোন ও মেষ হশে র্াওো কাশজে অর্স্থা
ইকোমকধ্য স্থানীয় জনক াষ্ঠিকেে োকে সপৌোকনা হকয়কে: ৩,৭০০

গত কশেক র্েশে স্থানীে জনশগািীশদে জনয অশনকগুশলা প্রকল্প হাশত মনো হশেশে। এগুশলাে েশর্য অশনকগুশলা ২০১৮ সাশল
এখনও চলোন েশেশে।
 করিশহরন্স স্কুল মসিরি (২০১৫ – ২০১৭)
▪

কক্সর্াজাে মজলাে প্রারতিারনক াশর্ স্কুশলে দু শর্বাগ র্যর্স্থাপনা

 োরি রলঙ্গুোল এডুশকেন(২০১৪-২০১৭)
▪

র্হু াষাে রেক্ষাদান। ইশতােশর্য ১৭,০০০ সিংখযালঘু ক্ষুদ্র নৃ -শগািীে র্াচ্চাশদে রেক্ষাদান কো হশেশে র্াশদে োতৃ াষা
র্ািংলা র্া চট্টগ্রাশেে আঞ্চরলক াষা নে।
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▪

োতৃ াষার রিক র্হু াষী পাঠযক্রম দেষ্ঠে েো হকয়কে, ষ্ঠশক্ষ্েকেে প্রষ্ঠশক্ষ্ণ সেয়া হকয়কে এবং ষ্ঠশক্ষ্া উপেেণ প্রস্তুে
েো হকয়কে।

 করেউরনরি মর্ইজড এডুশকেন (২০১৭)
▪

৪০ষ্ঠেে সবষ্ঠশ জনক ািীষ্ঠভষ্ঠত্তে ইষ্ঠেষ্ঠেষ্ঠড সেন্টাে স্থাপণ েো হকয়কে েক্সবাজাে এবং োঙ্গামাষ্ঠে সজলায়।

▪

১,২০০ জকনে সবষ্ঠশ ১ম ও ২য় সেষ্ঠণে োত্রকেে ৩০ষ্ঠেেও সবষ্ঠশ স্কুল পেবেযী োকপােয সেন্টাে সথকে সেবা সেয়া
হকয়কে।

 মসশকন্ড চান্স এডুশকেন (২০১২-২০১৬)
▪

কক্সর্াজাে মজলাজুশড় মসর্া মদো হশেশে (েশহেখালী, মপকুো, চকরেো, োেুসহ কক্সর্াজাে সদে);

▪

৮,০০০ প্রাইোরেপূ র্ব র্াচ্চাসহ ১২,০০০ র্াচ্চাশদে অগতানু গরতক প্রাথরেক রেক্ষা মসর্া মদো হশেশে;

▪

অনযানয কাশজে েশর্য অর

ার্কশদে রেক্ষা, জনশগারিে সিংরিষ্টতা, র্ইপড়া ক্লার্ উশযযখশর্াগয।

 মিকশনালরজ সাশপািব িু স্কুল (২০১৬-২০১৭)
▪

৬রি ইন্টােশনিসহ কেরপউিাে মসন্টাে স্থাপন ও উন্নতকেণ

▪

োর্যরেক স্কুশল ৬রি লাইশেরে.

 ইনফ্রাস্ট্রাকচাে সাশপািব (২০১৬ - ২০১৭)
▪

৬রি স্থানীে জনশগারিে স্কুশলে আর্ু রনকােন র্াে েশর্য সীোনা প্রাচীে, অরতরেক্ত মেরণকক্ষ, পেরনষ্কােন সু রর্র্াসহ
িেশলি স্থাপণ ইতযারদ উশযযখশর্াগয।

মোরহঙ্গা েেণাথবী সেসযা শুরু হর্াে পে অগাস্ট ২০১৭ পের্তবী সেশে, ৩ সহশর্াগী প্ররতিান স্থানীে জনশগািীে েশর্য রেক্ষা রনশে
মসর্া রদশে চশলশে। এে েশর্য প্রর্ানত রেক্ষা উপকেণ, মেরণকক্ষ উন্নতকেণ ও রেক্ষক প্ররেক্ষণ অনযতে।

রেক্ষা রনশে সেকাশেে সক্ষেতা ও সেন্বে উন্নেণ:
 এডুশকেন মসক্টে রনেরেত াশর্ প্রাথরেক ও গণরেক্ষা েন্ত্রণালে এর্িং মজলা প্রাথরনক রেক্ষা অরিশসে সাশথ রেক্ষা রনশে
সেন্বে কশে থাশক। রর্শেষ কশে লারনবিং মফ্রেওোকব গঠশন এর্িং কযাম্প পরেদেবশন।
 এডুশকেন মসক্টে ত্রাণ, েেণাথবী ও প্রতযার্াসন করেেশনে সাশথ কযাম্পগুশলাশত লারনবিং মেস ও তাে োনরচশত্র অর্স্থান
রনশে কাজ কশেশে।
চযাশলঞ্জসেূ হ
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 স্বল্প অনু দান সশেও এডুশকেন মসক্টে রকেু অল্পসিংখযক সহশর্াগী প্ররতিান সহশর্াশগ স্থানীে জনশগারিশদে মসর্া রদশে
র্াশে।
 স্থানীে জনশগারিশদে প্ররত দূ শর্বাগ র্যর্স্থাপনাে স্বল্প েশনাশর্াগ থাকাে সশেও এডুশকেন মসক্টে তাশদে মসর্া রদশে র্াশে।
 র্ািংলাশদশে মোরহঙ্গা েেণাথবী সেসযা শুরু হর্াে পে অগাস্ট ২০১৭ পের্তবী সেশে, কক্সর্াজাে মজলাে রেক্ষা র্যর্স্থা
সকল োপকারঠশত রপরেশে পশড়শে। মর্েন প্রথে মেরণশত পোশুনাে হাে এখাশন মেশলশদে ৭২.৬% এবং সমকয়কেে
৬৯.১% সর্িাকন পুকো বাংলাকেকশে হাে ৯৮% (প্রাথরেক ও গণরেক্ষা েন্ত্রণালে, ২০১৬)। সেইোকথ স্কুকল বােপড়াকেে
হােও এিাকন েবকর্কয় সবষ্ঠশ, ৩৯.৬% সেকল এবং ২২.৮% সমকয় সর্িাকন পুকো বাংলাকেকশ এই হাে র্থাক্রকম ২২.৩%
এবং ১৬.১%। েবেহ আনু মাষ্ঠনে ২৮.৫% প্রাথষ্ঠমে (পুকো সেকশ ২৩%) এবং ৩৬.১% মাধ্যষ্ঠমে (পুকো সেকশ ২৪%)
স্কুকলে বাইকে আকে।
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স্থানীয় জনগ াষ্ঠিগে প্রাথশিগক ভশেি

স্থানীয় জনগ াষ্ঠিগে শিক্ষা উপকরণ শিেরণ

১৫৮

১৬৩

১৫১

১৪৮

১৯০৮

১৪৮০

স্থানীয় জনগ াষ্ঠিগে যথাক্রগে প্রাথমেক পূর্ ও
ব প্রাথমেগক
মিক্ষা উপকরণ মর্েরণ: ছেগে ছেগয়
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স্থানীয় জনক াষ্ঠিকে প্রাথরেশক রতব:

সেকল

সমকয়
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