বদেল
যাচ্েছ
িপিছেয়
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পড়া

চা বাগােন সরকাির কািরগির প্রাথিমক িবদ্যালয় হচ্েছ ষ দুর্গম,
পাহািড় হাওড়-বাঁওড়, চরাঞ্চেল িবেশষ ব্যবস্থায় এমিপও ষ হাওড়
অধু্যিষত িতন েজলায় আবািসক স্কুল হচ্েছ
িতন বছর আেগ েনত্রেকানার খািলয়াজুড়ীেত জনসভায় হাওড় অঞ্চলগুেলােত
আবািসক সুিবধাসহ স্কুল িনর্মােণর েঘাষণা িদেয়িছেলন প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা। একই প্রিতশ্রম্নিত েদন দুর্গম ও পার্বত্য এলাকা,
পাহািড়, হাওড়-বাঁওড়, চরাঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকায় িপিছেয় পড়া
িশক্ষার্থীেদর জন্য। এসব অঞ্চেলর জনেগাষ্ঠীেক িশক্ষার মূল ধারায়
আনা ও প্রধানমন্ত্রীর প্রিতশ্রম্নিত রক্ষায় নানা উদ্েযাগ িনেয়েছ
িশক্ষা এবং প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়। ইেতামধ্েয েবশ
কেয়কিট প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হেয়েছ, েনওয়া হচ্েছ নতুন নতুন
প্রকল্প। এগুেলা বাস্তবািয়ত হেল বদেল যােব এ অঞ্চেলর িশক্ষার
িচত্র। সংশ্িলষ্টরা বলেছন, ইেতামধ্েয সুনামগঞ্জ, িকেশারগঞ্জ ও
েনত্রেকানা অঞ্চেল সব ধরেনর সুেযাগ-সুিবধাসংবিলত আবািসক স্কুল
স্থাপেনর প্রকল্প একেনেক পাস হেয়েছ। কাজ চলমান রেয়েছ চরাঞ্চেল
মাধ্যিমকপর্যােয়র িশক্ষার্থীেদর জন্য ১৫৭ েকািট প্রকল্েপর।
পাহািড় অঞ্চেলর িশক্ষার ধারা পিরবর্তেন প্রাথিমক, মাধ্যিমক ও
কেলজপর্যােয়র অবকাঠােমার কাজও চলেছ দ্রম্নতগিতেত। েমৗলভীবাজারসহ
চা বাগােন িপিছেয় পড়া িশক্ষার্থীেদর মূল স্েরাতধারায় িনেয় আসেত
েনওয়া হেয়েছ িবেশষ দুিট প্রকল্প। যার মধ্েয িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র
একিট প্রকল্েপর কাজ প্রায় েশেষর িদেক। প্রাথিমক িশক্ষার্থীেদর
জন্য আেরকিট প্রকল্প হােত িনেত যাচ্েছ প্রাথিমক ও গণিশক্ষা
মন্ত্রণালয়। জানা েগেছ, িসেলট অঞ্চেলর চা শ্রিমকরা সবেচেয় িপিছেয়
পড়া জনেগাষ্ঠী। যুেগর পর যুগ তােদর সন্তানরা িশক্ষার সুেযাগ েথেক
বঞ্িচত। িপিছেয় পড়া চা বাগােনর িশশুেদর প্রাথিমক িশক্ষা িনশ্িচত
করেত িবদ্যালয়িবহীন চা বাগােন নতুন সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়
স্থাপন করা হচ্েছ। প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদশনা গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়
একিট নতুন প্রকল্েপর মাধ্যেম িবদ্যালয়িবহীন এলাকায় স্কুল স্থাপন
করা হেব। ইেতামধ্েয স্থানীয় প্রশাসন েযসব এলাকায় িবদ্যালয় েনই
েসসব এলাকা ম্যািপং কের প্রায় ১ হাজার স্কুল করার তািলকা িদেয়েছ।
এগুেলা এখন যাচাই-বাচাই করা হচ্েছ। এ ব্যাপাের প্রাথিমক ও

গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব আকরাম-আল-েহােসন যায়যায়িদনেক
বেলন, প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদেশ চা বাগােন িবদ্যালয়হীন এলাকায়
িবদ্যালয় স্থাপেনর উদ্েযাগ িনেয়িছ। স্থানীয় প্রশাসেনর মাধ্যেম
ম্যািপং কের প্রায় ১ হাজার স্কুল স্থাপেনর তািলকা েপেয়িছ।
েসগুেলা এখন স্থানীয় প্রশাসন ও িশক্ষা অিফেসর মাধ্যেম যাচাইবাছাই চলেছ। প্রাথিমক িশক্ষা অিধদপ্তর (িডিপই) সূত্ের জানা েগেছ,
প্রধানমন্ত্রী িবদ্যালয়িবহীন চা বাগান এলাকায় সরকাির প্রাথিমক
িবদ্যালয় িনর্মােণর িনর্েদশনার েমৗলভীবাজার েজলা প্রাথিমক িশক্ষা
কর্মকর্তা সব উপেজলার প্রাথিমক িশক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যেম স্কুল
স্থাপেনর
সম্ভাব্য
যাচাই
কের
একিট
প্রিতেবদন
ৈতির
কের।
প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ, েমৗলভীবাজার েজলায় েমাট চা বাগােনর সংখ্যা
(মূল ও শাখা বাগানসহ) ১২০িট। এর মধ্েয সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয়
আেছ ৬১িট বাগােন। এছাড়া মািলকেদর পিরচালনায় ৫৮িট বাগােন স্কুল
পিরচািলত হচ্েছ। আর ৯িট বাগােন েকােনা স্কুল েনই। সংশ্িলষ্ট
উপেজলা প্রাথিমক িশক্ষা কর্মকর্তারা ৫িট বাগােন স্কুল স্থাপেনর
সুপািরশ কেরেছন। বািক ৪িট বাগােন স্কুল স্থাপেনর প্রেয়াজন েনই
বেল সুপািরশ কেরেছ। আর ৮িট বাগােন দুিট কের স্কুল রেয়েছ।
েমৗলভীবাজার সদর উপেজলার চা বাগান এলাকায় িতনিট স্কুল রেয়েছ।
স্কুলগুেলা চা বাগােনর মািলকরা পিরচালনা কেরন। এসব স্কুল সরকাির
করার দািব জািনেয়েছন মািলকরা। সীমান্তলােগায়া কমলগঞ্জ উপেজলায়
নন্দরানী বা বাগােন েকােনা স্কুল েনই। এ উপেজলায় অন্য ১৭িট
বাগােন মািলকেদর পিরচালনায় ১৯িট স্কুল পিরচািলত হচ্েছ। এগুেলাও
সরকাির করার দািব জািনেয়েছন মািলকরা। রাজনগর উপেজলায় ১১িট চা
বাগােন স্কুল রেয়েছ। এগুেলা মািলকেদর অর্েথ পিরচািলত হয়। বড়েলখা
উপেজলার আয়শাবাদ চা বাগােন েকােনা স্কুল েনই। আরও ৩িট বাগােন
স্কুল না থাকেলও বাগােনর পার্শ্ববর্তী সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়
চা বাগােন কর্মরতেদর সন্তানরা পড়াশুনা কের। একই উপেজলার চারিট চা
বাগােন েবসরকািরভােব স্কুল পিরচািলত হচ্েছ। তাছাড়া েমৗলভীবাজােরর
চা বাগান এলাকায় িবেশষািয়ত কািরগির স্কুল স্থাপেনর শুরু হেয়েছ।
প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদশনায় চা বাগান উপেযাগী কািরগির িরেলেটড
িবিভন্ন ট্েরড সাবেজক্ট পড়ােনা হেব। ইেতামধ্েয কুলাউড়া ও
শ্রীমঙ্গেল চা বাগােন অবস্িথত দুিট প্রাথিমক িবদ্যালেয়র জিমেত
নতুন মাধ্যিমক িবদ্যালয় স্থাপেনর কাজ চলমান। এিট িনর্িমত হেল
প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষার্থীেদর পরবর্তী স্তের ঝের পড়া কমেব।
একই সঙ্েগ এসব িশশু কািরগির িশক্ষায় িশক্িষত হেয় দক্ষ জনশক্িত
িহেসেব গেড় উঠেব। েদেশর চরাঞ্চল অধু্যিষত চার িবভােগর ১১িট েজলায়
৫২িট িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান স্থাপেনর কাজ চলমান। এেত েমাট খরচ হচ্েছ

১৫৭ েকািট টাকা। এ প্রকল্প আগামী বছেরর জুেন েশষ হওয়ার কথা
রেয়েছ। এ প্রকল্েপর আওতায় প্রায় ৩৩ হাজার িশক্ষার্থীেক িম-েডল
িমল,
িশক্ষার্থীেদর
েনৗকা
িদেয়
আসা-যাওয়ার
ব্যবস্থা,
িবদু্যৎিবহীন এলাকায় েসৗর িবদু্যেতর ব্যবস্থা করা করা হেব। ফেল
চরাঞ্চেল িশক্ষার্থীেদর ৬ মাস স্কুল বািক সময় মােঠ কাজ এ দুর্নাম
েথেক িশক্ষার্থীরা েবর হেয় আসেব বেল প্রকল্েপ বলা হেয়েছ। এছাড়া
েদেশর দুর্গম ও পার্বত্য এলাকা, পাহািড়, হাওড়-বাঁওড়, চরাঞ্চল এবং
উপকূলীয় এলাকায় িবেশষ িবেবচনায় এমিপও েদওয়া হেয়েছ। সর্বেশষ ২০১৮
সােল এমিপও নীিতমালার ১৪ ধারা (িবেশষ িবেবচনা) অনুসাের,
এমিপওভুক্িতর জন্য প্রেয়াজনীয় েযাগ্যতা না থাকার পরও ৫৭িট
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানেক িবেশষ িবেবচনায় এমিপও েদওয়া হেয়েছ। ভিবষেতও
িপিছেয় পড়া িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলা এিগেয় িনেত এ িবেশষ ব্যবস্থা
রাখা হেয়েছ সংেশািধত এমিপও নীিতমালায়। এছাড়াও িকেশারগঞ্জ েজলার
অষ্টগ্রাম, ইটনা, িমঠামইন ও িনকলী, সুনামগঞ্জ, েনত্রেকানায় হাওেড়
আবািসক স্কুল স্থাপেনর আলাদা িতন প্রকল্প একেনেক অনুেমাদেনর পর
দরপত্র েদওয়া হেয়েছ। িশগিগরই এসব প্রকল্েপর কাজ শুরু হেব। এসব
প্রকল্প বাস্তবায়ন হেল ওই অঞ্চেলর ১৮িট উপেজলায় কেয়ক লাখ
িশক্ষার্থীর ও িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর িচত্র বদেল যােব। বর্ষা
েমৗসুেম িশক্ষার্থীরা আবািসক সুিবধা পােবন। অর্থাৎ ছয় মাস স্কুেল
েথেকই পড়াশুনা চািলেয় েযেত পারেবন। েযসব এলাকায় িবদু্যৎ েনই
েসখােন েসৗর িবদু্যেতর ব্যবস্থা করা হেব। সব স্কুেল ইন্টারেনট,
মাল্িটিমিডয়াসহ সব ধরেনর সুিবধা পােব িশক্ষার্থীরা।

