বাাংলাদেশ শশশু একাদেশির প্রকল্পসমূহ
১।

প্রকল্পের নাম : শশুয শফকাশ প্রাযশিক শক্ষা প্রকল্প (৩য় মায়),
য
১ভ ংশাশধত
Early Learning for Child Development Project (3rd Phase)

২।

উল্প্যাগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা:
ক) ভন্ত্রণারয়
খ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

৩।

: ভশরা ও শশু শফলয়ক ভন্ত্রণারয়
: ফাংরাশদ শশু একাশডশভ

প্রকল্পের প্রাক্কললত বযয় (লক্ষ টাকায়) :
মভাট

: ৩৭৭১.৩৩রক্ষ টাকা

ক) স্থানীয় ভুদ্রা

: ৮২১.৩৩রক্ষ টাকা

খ) বফশদশক ভুদ্রা

: ২৯৫০.০০ রক্ষ টাকা

৪।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

:

ক) আযি

: ০১ অশটাফয ২০১৮

খ) ভাশি

: ৩১ শডশম্বয ২০২১

৫।

উন্নয়ন সহল্প াগী সংস্থা

৬।

প্রকল্পের সালবক
ি উল্প্শ্য

: ইউশনশপ

:

শশুয প্রাযশি কমত্ন ও শফকাশয ভশন্ত (ইশশশড) নীশত ফাস্তফায়শনয কভদ্ধশত
য
প্রশতষ্ঠা এফং জাতীয় মায়
য মথশক ভাঠ মায়
য মন্ত
য নীশত কামকয
য কযায াভথযয
অজযশন ায়তা প্রদান মাশত ফাংরাশদশয প্রশতটট শশুয াশফক
য শফকা শনশ্চিত য়।

৭।

প্রকল্পের প্রধান কমসূ
ি লি:



শশুয প্রাযশিক মত্ন ও শফকাশয ভশন্ত (Comprehensive Early Childhood Care and Development-ECCD)নীশত দক্ষ এফং কামকযবাশফ
য
ফাস্তফায়শনয শনশভত্ত
নীশত ংশিষ্ট ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থাভূশয াভথযয ফৃশ্চদ্ধ;




শযফায এফং কশভউশনটট মাশয়
য ইশশশড শফলয়ক এডশবাশকশ, াভাশ্চজক উদ্ধুদ্ধকযণ ও গণশমাগাশমাগ কামক্রভ
য
ফাস্তাফায়ন;





শশুয প্রাযশিক মত্ন ও শফকা শফলয়ক কামক্রভ
য
ফাস্তফায়শন জাতীয় গাইড রাইন/স্ট্যান্ডাডয উন্নয়ন/প্রণয়ন;

শশুয প্রাযশিক মত্ন ও শফকা শফলশয় ভশরা ও শশু শফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং ফাংরাশদ শশু একাশডশভ ংশিষ্ট অনযানয ংস্থা/ প্রশতষ্ঠাশনয াভথযয এফং মাগত
দক্ষতা ফৃশ্চদ্ধ;
শশুয প্রাযশিক মত্ন ও শফকা শফলয়ক কামক্রভ
য
ুাযশবন, ভশনটশযং, এশশভন্ট এফং ইশনাশবন কামক্রভ
য
এফং
ঝু ুঁ শকূণ যএরাকায় ুশফধাফশ্চিত শশুশদয জনয ইশশশডশফা (মড-মকয়ায, শশু শফকা কামক্রভ)
য
প্রদান।

৮।

প্রকেএলাকা:



UNICEF-এয শনফাশিত
য
১৫টট মজরায (ফযগুনা, মবারা, কক্সফাজায, ফান্দযফান, যাঙ্গাভাটট, জাভারুয, মনত্রশকানা, খুরনা, াতক্ষীযা, শযাজগঞ্জ, িাুঁাইনফাফগঞ্জ,
গাইফান্ধা, কুশগ্রাভ, মভৌশরবীফাজায এফং ুনাভগঞ্জ মজরা) ১৬টট উশজরা (াথযঘাটা, রারশভান, উশখয়া, মটকনাপ, থানশি, শফরাইছশ, ইরাভুয, করভাকান্দা,
দাশকা, যাভনগয, মফরকুশি, িাুঁাইনফাফগঞ্জদয, গাইফান্ধাদয, কুশগ্রাভ দয, যাজনগয এফংদশক্ষণ ুনাভগঞ্জ উশজরা);



ঢাকা উত্তয ও দশক্ষণ, গাজীুয, িট্টগ্রাভ, ফশযার, খুরনা, শশরট ও যংুয শটট কশাশযন-এয
য
আযফান এরাকা এফং িাফাগান, মমৌনল্লী, মকন্দ্রীয় কাযাগায, িয,
াওয, দ্বীাির ও অনযানয অফশশরত এরাকা ইতযাশদ।

৯।

প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগলত:









প্রকল্পটট ১৯/১১/২০১৮ তাশযখ মথামথ কতৃ
য ক্ষকতৃক
য অনুশভাশদত য়।





ভশন্ত ইশশশড নীশত ২০১৩ ফাস্তফায়শনয শনশভত্ত প্রকল্পবু ক্ত ১৫টট মজরা এফং ১৬টট উশজরায ইশশশড কশভটটয দযফৃশন্দযও শযশয়নশটন িরভান যশয়শছ।



গাজীুয, িট্টগ্রাভ, ফশযার, খুরনা ও যংুয শটট কশাশযন-এয
য
আযফান এরাকায় ফাংরাশদ শশু একাশডশভয মজরা কামারশয়য
য
ভাধযশভ ৫০টট এফংদশক্ষণ
ুনাভগঞ্জ, যাজনগয, কুশগ্রাভদয, গাইফান্ধা দয, িাুঁাইনফাফগঞ্জ দয, রারশভান, দাশকা, যাভনগয ও াথযঘাটা উশজরায প্রশতটটশত ুশফধাফশ্চিত
শশুশদয জনয ৪টট কশয ৩৬টট শশু শফকা মকন্দ্র িরভান যশয়শছ।



৯টট মকশ্চন্দ্রয় কাযাগাশয (কাশভুয-গাজীুয, িট্টগ্রাভ, কুশভল্লা, ভয়ভনশং, মশায, যাজাী, ফশযার, শশরট ও যংুয মকশ্চন্দ্রয় কাযাগায) এফং ১টট মজরা
কাযাগাশয (কক্সফাজায মজরা কাযাগায) মভাট ১০টট শশু শফকা মকন্দ্র এফং পশযদুয যস্থ মমৌন ল্লীশত ২টট শশু শফকা মকন্দ্র িরভান যশয়শছ।



প্রকল্প আওতায় ৪০টট মড-মকয়ায মফযকাশয ংস্থাকতৃক
য শযিারনায শযকল্পনা থাকায় ইউশনশপ এফং পুরশক এয ভশধয PCA (Partner Cooperation Agreement
) স্বাক্ষশযয ভাধযশভ ঢাকা উত্তয, গাজীুয, িট্টগ্রাভ শটট কশাশযন-এয
য
গাশভন্ট
য
এরাকায় ২৫টট এফং শশরট ও মভৌরবীফাজায িাফাগান এরাকায় ১৫টট মভাট ৪০টট
মড-মকয়ায মফযকাশয ংস্থা পুরশককতৃক
য শযিাশরত শে।

ভশরা ও শশু শফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃক
য ১০/১২/২০১৮ তাশযখ প্রাশনক আশদ জাশয কযা য়।
প্রকল্প ংশিষ্ট অংীজনশদয াশথ প্রকশল্পয অফশতকযণ বা ম্পন্ন কযা শয়শছ।
প্রকল্প শস্ট্য়াশযংকশভটটয (শএশ) ২টট বা অনুটষ্ঠত শয়শছ।
প্রকল্প ফাস্তফায়ন কশভটটয (শআইশ) ৩টট বা অনুটষ্ঠত শয়শছ।
৫টট শটটক মাশযশনয
য
(গাজীুয, িট্টগ্রাভ,যংুয,খুরনা ও ফশযার) ংশিষ্ট অংীজনশদয াশথ প্রকশল্পয এডশবাশকী বা অনুটষ্ঠত শয়শছ।
ভশন্ত ইশশশড নীশত ২০১৩ ফাস্তফায়শনয শনশভত্ত প্রকল্পবু ক্ত ১৫টট মজরা শযশাটটভ
য
(শডআযটট)দযফৃশন্দয ০২ শদশনয প্রশক্ষক প্রশক্ষণ (টটওটট) ম্পন্ন কযা
শয়শছ।
প্রকল্পবু ক্ত ১৬টট উশজরায কর ইউশনয়ন ইশশশড কশভটটয দযফৃশন্দযও শযশয়নশটশনয শফলয়টট প্রশ্চক্রয়াধীন।
প্রকশল্পয আওতায় ৯৮টট শশুশফকাশকন্দ্র ও ৪০টট মড-মকয়ায শযিারনা কযা শে (মকাশবড-১৯ এয কাযশণ যকাশয শনশদযনায আশরাশক ১৮ ভািয ২০২০ মথশক
শশু শফকা ও মড-মকয়ায কামক্রভ
য
ফন্ধ থাকায় শফকল্প কাশযকুরাশভয ভাধযশভ মভাফাইর শবশত্তক াঠদান অফযাত আশছ)।

