চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৩ এসেল ২০১৭ সি

চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসিত সশক্ষা প্রসতষ্ঠান িমূরেে জনয প্রনীত
সশক্ষা নীসতমািা সিষরে িংিাদ িরেিন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
সিশ্বসিদ্যালয়, করলজ, মাধ্যসমক সিদ্যালয়, োথসমক সিদ্যালয়,
সকন্ডাে গারিপ ন, প্র ােকাসনয়া মাদ্রািা, ননশ সশক্ষা প্রকন্দ্র, িয়স্ক সশক্ষা প্রকন্দ্র, সথরয়িাে
ইনটিটিউি, কম্পিউিাে ইনটিটিউি, কম্পিউিাে করলজ কযািাি , সশক্ষক েসশক্ষন
প্রকন্দ্র ও িংস্কৃত প্রিাল ্সেচালনা কেরে। এ িকল েসতষ্ঠান ্সেচালনাে সিষরয় চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
িুসনসদ্প ি প্রকান নীসতমালা সেল না। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে
আ জ ম নাসেে উদ্দীন গণেজাতন্ত্রী িাংলারদ্শ িেকারেে সিশন ও রূ্কল্প িামরন প্রেরখ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশনরক
প
িুসনসদ্প ি নীসতমালা, স্বচ্ছতা ও জিািসদ্হীতাে সিসিরত
্সেচালনাে উরদ্যাগ গ্রহণ করেন। তােই ধ্াোিাসহকতায় মানি িিদ্রক
্সেকসল্পতিারি িযিহারে লরক্ষ িামাজজক দ্ায়িদ্ধতা প্রথরক গণেজাতন্ত্রী িাংলারদ্শ
িেকারেে ‘জাতীয় সশক্ষা নীসত ২০১৭ এে আরলারক চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
্সেচাসলত
স্কুল ও করলজ িমূহরক একটি নীসতমালাে আওতায় আনায়রনে লরক্ষ উচ্চ ক্ষমতা িিন্ন
একটি কসমটি গঠন করে। মাধ্যসমক ও উচ্চ মাধ্যসমক সশক্ষারিার্প চট্টগ্রারমে করলজ
্সেদ্শক
প িুমন িড়ুয়ারক আহিায়ক, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধ্ান সশক্ষা কমকতপ
প া,
িেকারেে উ্ িসচি সমরিি নাজজয়া সশসেনরক িদ্িয িসচি এিং মাধ্যসমক ও উচ্চ
মাধ্যসমক সশক্ষা প্রিার্প চট্টগ্রারমে সিদ্যালয় ্সেদ্শক
প কাজী নাজজমুল ইিলাম, চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশরনে
প
সশক্ষা ও স্বাস্থ্য সিষয়ক স্থ্ায়ী কসমটিে িিা্সত কাউজিলে নাজমুল
হক সর্উক, সিজয় স্মেনী করলরজে অধ্যক্ষ প্রমাহাম্মদ্ জাহাঙ্গীে এিং প্রজলা সশক্ষা
অস ি চট্টগ্রারমে প্রমররা সলয়ারজাোঁ অস িাে এি প্রমাস্ত া আলম িেকােরক িদ্িয করে
সশক্ষা নীসত েণয়ন কসমটি গটঠত হয়। এ কসমটি জাতীয় সশক্ষা নীসত িহ সশক্ষা িংক্রান্ত
নানা মাধ্যরমে িহর াসগতায় োয় ৬ মাি সনেলি ্সেশ্রম করে ১১৪ ্ৃষ্ঠাে খিড়া
নীসতমালা নতসে করে। এ নীসতমালা চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
স্থ্ায়ী কসমটি ও িাধ্ােণ
িিায় এিং অনলাইরন আরলাচনা, িমারলাচনা, ্েীক্ষা-সনেীক্ষা প্রশরষ ৩ এসেল ২০১৭
সি তাসেরখ িাংিাসদ্করদ্ে িামরন উ্স্থ্া্ন কো হয়। প্রিলা ১১ িায় চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রক সি আিদ্ুচ েিাে সমলনায়তরন সেন্ট, ইরলকরসনক ও অন লাইন
সমসর্য়াে িাংিাসদ্করদ্ে িামরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উদ্দীন তােোঁ সিশন ও কম্সেল্পনাে
প
অংশ সহরিরি েণীত সশক্ষা নীসতমালা তু রল ধ্রেন।
সতসন িরলন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িােত উ্মহারদ্রশে োচীন প্র্ৌেিিাে মরধ্য
অনযতম। এ সিটি কর্ারেশন
প
সশক্ষা সিস্তারে িমগ্র িাংলারদ্রশ অননয নজজে স্থ্া্ন
করেরে। স্থ্ানীয় িেকাে মন্ত্রণালরয়ে অধ্ীরন ্সেচাসলত স্বায়ত্ব শাসিত েসতষ্ঠান সহরিরি
সনধ্াসেত
প
দ্াসয়ত্ব ্ালরনে ্াশা-্াসশ চট্টগ্রাম নগেীে নাগসেকরদ্ে িন্তানরদ্ে সশক্ষাে
স্বারথ ১৯২৭
প
সি প্রথরক সিটি কর্ারেশন
প
সশক্ষা সিস্তারে দ্াসয়ত্ব ্ালন করে আিরে।
সহরিরি প্রদ্খা ায় োয় ৯০ িেে ্ূি প প্রথরক চট্টগ্রাম নগেীরত অবিতসনক সশক্ষা িযিস্থ্া
চালু হরয়সেল। াে অগ্রনায়ক সেরলন মেহুম নূে আহমদ্ প্রচয়ােমযান। িতপমারন চট্টগ্রাম
সিটি কর্ারেশন
প
১টি সিশ্বসিদ্যালয়, ২১ করলজ ৭টি স্নাতক ও ১৪টি উচ্চ মাধ্যসমক
্ ারয়ে
প
করলজ , ৪৭টি মাধ্যসমক সিদ্যালয় ২৫টি িাসলকা সিদ্যালয় ও ৮ টি িালক
সিদ্যালয়, ১৪টি িহ সশক্ষা সিদ্যালয় , ২টি োথসমক সিদ্যালয়, ৭টি সকন্ডাে গারিপ ন, ৩৫০টি
প্র ােকাসনয়া মাদ্রািা, ১টি সথরয়িাে ইনটিটিউি, ১টি কম্পিউিাে ইনটিটিউি, ৩টি
কম্পিউিাে করলজ কযািাি ও ১টি সশক্ষক েসশক্ষন প্রকন্দ্র ্সেচালনা কেরে। প্রময়ে
িরলন, দ্াসয়ত্ব গ্রহরণে ্ে প্রদ্খা ায় সিটি কর্ারেশরনে
প
িামসগ্রক িযিস্থ্া্নায় সকেুিা
সিশৃংখলা সেল সিরশষ করে চসিক সশক্ষা সিিারগে অধ্ীরন সশক্ষা েসতষ্ঠান িমূরহ সশক্ষক-
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কমচােীরদ্ে
প
মরধ্য প্রিতন নিষময, িাইম প্রস্কল িমিযা, ্রদ্ান্নসত,স্থ্ায়ী কেন, নজষ্ঠতা
ইতযাসদ্ িহ নানা প্রক্ষরে জটিলতা প্রদ্খা ায়। এরথরক ্সেোরনে লরক্ষয সশক্ষা িযিস্থ্ারক
প্রেরল িাজজরয় একটি িু-সনজদ্দপি সিধ্ারনে মরধ্য আনাে লরক্ষ এ সশক্ষানীসত েনয়ণ কো
হরয়রে। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন িরলন, ১১৪ ্ৃষ্ঠাে এই নীসতমালায় স্থ্ানীয় িেকাে
কতৃক
প েণীত স্বায়ত্বশাসষত েসতষ্ঠান সিসধ্ রলাকাল কাউজিল িাসিপি রুলি্ ১৯৬৮ ,
গণেজাতন্ত্রী িাংলারদ্শ িেকারেে ২০১০ িারলে সশক্ষা নীসত ও অিম জাতীয় প্র্-রস্করলে
িারথ িমš^য় করে সশক্ষক কমচােীরদ্ে
প
নযা য দ্ািী,আইন িঙ্গত প্র ৌজিক েস্তািনা,
িেকােী সিসধ্ সিধ্ান ও নীসতে িারথ িামঞ্জিয িাধ্রনে মধ্য সদ্রয় েণীত সশক্ষা নীসতমালা
েরয়াজরন িংর াজন ও সিরয়াজরনে মাধ্যরম িংরশাধ্ন িার্রক্ষ গ্রহণ কো হয়। েথম
িারেে মত েণীত এই নীসতমালা ১ জুলাই ২০১৭ প্রথরক কা কে
প হরি। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে
িরলন, এই নীসতমালা অনু ায়ী সশক্ষক-কমচােীরদ্ে
প
মরধ্য সিদ্যমান প্রিতন নিষময
দ্ূসেকেণ ও িমতা সিধ্ান, িাইমরস্কল, সিরলকশন প্রগ্রর্,্রদ্ান্নসত, অস্থ্ায়ী সশক্ষক
কমকচােীরদ্ে
প
স্থ্ায়ী কেন িহ সিদ্যালয় িমূরহে েধ্ান সশক্ষক, িহকােী েধ্ান সশক্ষক,
করলরজে অধ্যক্ষ, উ্াধ্যক্ষ ও সিষয়সিসিক সিসিন্ন ্রদ্ সশক্ষক-কমচােী
প
সনরয়াগ প্রদ্য়া
হরি। প্রময়ে আ জ ম নাসেে উদ্দীন এ িংক্রান্ত সিষরয় ইরতামরধ্য কা ক্রম
প
শুরু হরয়রে
িরল জানান। উরেখয প্র , ১১৪ ্ৃষ্ঠাে এ সশক্ষা নীসতরত সশক্ষা েসতষ্ঠান চালু ও স্বীকৃসত
েদ্ারনে নীসতমালা গিসনংপ িসর্/মযারনজজং কসমটি গঠন, ক্ষমতা ও কা ্সেসধ্,
প
সশক্ষককমচােী
প
সনরয়াগ, স্থ্ায়ী কেন, প্র াগযতা, জনিল কাঠারমা,প্রিতন প্রস্কল,প্রিতন িাতা ও
্রদ্ান্নসত, সনরয়াগ, সনয়সমত ও স্থ্ায়ী কেন, েসতষ্ঠান েধ্ান এে দ্াসয়ত্ব ও কে্তিয,
প
িহকােী
েসতষ্ঠান েধ্ান এে দ্াসয়ত্ব ও কতপিয সশক্ষকরদ্ে দ্াসয়ত্ব ও কতপিয, মসনিসেং,
কাউরিসলং/গাইর্ সশক্ষক সনরয়াগ, দ্াসয়ত্ব ও কতপিয, একারর্সমক কা াসদ্,
প িংসিি সিসিন্ন
কসমটি গঠন, সশক্ষক-কমচােীরদ্ে
প
অিদ্াচেন, অদ্ক্ষতা ও শাজস্ত এিং প্রস্বচ্ছায় ্দ্তযাগ,
অস ি িহকােী ও ৪থ প্রশ্রনীে
প
কমচােীরদ্ে
প
দ্াসয়ত্ব-কতপিয এিং শৃংখলা ও আস্ল, সশক্ষক
কমচােীরদ্ে
প
অিিে, িসিষযৎ তহসিল, প্র্নশন/গ্রাচুরয়টি িুসিধ্াসদ্, সশক্ষক েসশক্ষণ,
েসতষ্ঠান েধ্ান/সশক্ষক ও কমচােীরদ্ে
প
েুটি সিসধ্, িাসষক
প কম প ্সেকল্পনা েনয়ন,
গ্রন্থাগাে, সিজ্ঞানাগাে ও কম্পিউিাে লযাি িযিস্থ্া্না, িারজি, অসিিািক-সশক্ষক
িিকপ উন্নয়ন, োে-োেীরদ্ে িসতপ ও ্েীক্ষা ্সেকল্পনা নীসতমালা, উচ্চতে প্রশ্রনীরত
েরমাশন, সশক্ষাথীরদ্ে আচেন সিসধ্, সশক্ষাথীরদ্ে আসথক
প িুসিধ্া, শৃংখলা িরঙ্গে কােরন
োে-োেীরদ্ে সিরুরদ্ধ শাজস্তমূলক িযিস্থ্া গ্রহণ, সশক্ষক-কমচােীরদ্ে
প
জনয েরয়াজনীয়
প্রেজজষ্ট্রাে নতেী ও িংেক্ষণ, অসধ্গ্রহণ,জনিল-িাংগঠসনক কাঠারমা, িদ্সল ও িং ুজি,
কা কাসেতা
প
ও প্রহ াজত, দ্ায়-মুজি,অিুসিধ্া দ্ূসেকেন এিং নীসতমালা েণয়রনে ক্ষমতা
িহ িেকােী প্রিিেকােী সশক্ষা েসতষ্ঠারনে নীসতমালা জাতীয় প্রিতন প্রস্কল-২০১৫ িহ নানা
সিষয়গুরলা িং ুি হরয়রে। িংিাদ্ িরম্মলরন চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধ্ান সনিাহী
প
কমকতপ
প া প্রমা িামিুরদ্দাহা, সশক্ষা নীসতমালা েণয়ন কসমটিে আহিায়ক িুমন িড়–য়া,
িদ্িয িসচি সমরিি নাজজয়া সশসেন, িদ্িয কাজী নাজজমুল ইিলাম, কাউজিলে নাজমুল
হক সর্উক, প্রমা জাহাঙ্গীে, এি প্রমাস্ত া আলম িেকাে িহ সশক্ষা িংক্রান্ত স্থ্ায়ী
কসমটিে িদ্িযিৃন্দ উ্সস্থ্ত সেরলন। িাংিাসদ্করদ্ে েরেে জিাি প্রদ্ন প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উদ্দীন িহ সশক্ষানীসত েণয়ন কসমটিে িদ্িযিৃন্দ।
িংিাদদাতা
মমা আিদুে েসেম
জনিংর াগ কমকতপ
প
া
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