
অবতরণিকা 

ফাাংরাদদ গত এক দদক উন্নয়দনয থ রযক্রভায় উদেখদমাগ্য অগ্রগরত াধন কদযদে। অগ্রগরতয 

এই ধাযাফারকতায় ফাাংরাদদ ইদতাভদেই স্বদপান্নত দদদয তাররকা দথদক উত্তযণ কদয রনম্ন ভেভ 

আদয়য দদদ রযণত দয়দে। দফ রকছু াভারিক সূচদক ফাাংরাদদ অরধকাাং রনম্ন এফাং রকছু 

ভেভ আদয়য দদদয দচদয় এরগদয় যদয়দে। অথ থননরতক াপদেয এ ধাযাফারকতা যক্ষায িন্য ভানফ 

উন্নয়দনয উয অরধক গুরুত্ব আদযা কযা প্রদয়ািন। 

ভানফ উন্নয়দন রফরনদয়াদগয দফ থাত্তভ দক্ষত্র দে রশুদদয উয রফরনদয়াগ। ভানফ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা 

দকফরভাত্র তখনই অিথন কযা ম্ভফ, মখন রশুদদয প্ররত মথামথ ভদনাদমাগ দদওয়া দফ।  

ফাাংরাদদদয রশুয াংখ্যা প্রায় ৬ দকাটি ৬০ রক্ষ। এ রশুদদয উন্নয়ন ায়ক সুদমাগ-সুরফধা আফায 

রনব থয কযদে রশুফান্ধফ ফাদিদেয উয। 

রশু ফাদিদেয ধাযণা প্রাথরভকবাদফ শুরু দয়রের িাতীয় অথ থননরতক রযকপনা প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়নদক রশুফান্ধফ কযায উদযাগ দথদক। িাতীয় ফাদিদেয অাং রাদফ রশু ফাদিে 

প্ররতদফদন ততরয কযা দর রশুদদয অরধকায ও প্রদয়ািনীয়তায রফলয়টি ফ থভদর মথামথ গুরুত্ব 

াদফ। দ রযদপ্ররক্ষদত, এফায ঞ্চভফাদযয ভত আভযা প্রকা কদযরে “রফকরত রশু: মৃদ্ধ 

ফাাংরাদদ” ীল থক রশু ফাদিে প্ররতদফদন। 

আরভ রফশ্বা করয এ প্ররতদফদনটি রশুদদয উন্নয়ন ও রফকাদয দক্ষদত্র যকাদযয বরফষ্যত 

কভ থরযকপনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন ায়ক দফ। একইাদথ, দফযকারয প্ররতষ্ঠান, সুীর ভাি, 

আন্তিথারতক াংস্থা, গদফলক এফাং অন্য কর অাংীিদনয রনকে অতযন্ত কাম থকয ফদর রফদফরচত 

দফ। অথ থ রফবাগ, াংরিষ্ট ১৫টি ভন্ত্রণারয় এফাং ইউরনদপ মাযা এটি প্রণয়দনয াদথ িরিত 

করদক ধন্যফাদ িানারে। 

দফ থারয, ফাাংরাদদদক রশুফান্ধফ একটি দদদ রযণত কযায দক্ষদত্র আভাদদয রনযন্তন প্রয়াদ 

‘রফকরত রশু : মৃদ্ধ ফাাংরাদদ’ প্রকানাটি একটি মূেফান াংদমািন রদদফ রফদফরচত দফ-

এটিই আভায প্রতযাা। 

 

(আব্দুয যউপ তালুকদায) 

রচফ 

অথ থ রফবাগ 



মুখবন্ধ 

শলশুদের অশিকার রক্ষার ক্ষক্ষদে বাাংাদেল রকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকাদরর প্রশিফন 

ঘদেদে শলশুদের অশিকার াংরক্ষদের াদে াংশিষ্ট জাশিাংঘ কনদভনলন এবাং প্রশিবন্ধী ব্যশিদের 

অশিকার শবক কনদভনলদন বাাংাদেদলর অনুস্বাক্ষর প্রোদনর মাধ্যদম। এটি ব বজন স্বীকৃি ক্ষয, 

শলশুরাই উন্নদনর চাশবকাঠি। শলশুদের জীবদন ভা একটি শুরু িাদের পশরেি বদ মৃশদ্ধ বদ 

আদন - যার প্রভাব পুদরা জাশির উপরই পড়দব। 

ক্ষেকই উন্নন ক্ষযমাো এবাং আমাদের রূপকল্প ও ক্ষকৌলগি পশরকল্পনার ক্ষযমাো অজবন করদি 

দ শলশুদের উন্নয়্নদক অশিকির গুরুত্ব শেদি  দব। একারদে ব বদক্ষদে শলশুর অশিকার প্রশিষ্ঠা 

এবাং ক প্রকার ববম্য দূরীকরে াশব বক উন্নদন রকার শবশভন্ন কায বক্রম গ্রে করদে। 

বিবমাদন বাাংাদেদল শবদ্যমান জনাংখ্যার প্রা ৪০ লিাাংল শলশু। এ শবপু জনদগাষ্ঠীর শলক্ষা, স্বাস্থ্য 

ও মননলীিার শবকাদল দব বাচ্চ যত্ন ক্ষনার মাধ্যদম আমরা আমাদের ামাশজক এবাং অে বননশিক 

উন্ননদক ক্ষেকই করদি চাই। এ ক্ষয অজবদন রাষ্ট্রী ম্পদের দব বাত্তম ব্যবার শনশিি করা 

প্রদাজন। 

আশম অিযন্ত আনশিি ক্ষয, শলশুদের জন্য রাষ্ট্রী ম্পদের দব বাত্তম ব্যবার শনশিদি রকাদরর 

অঙ্গীকাদরর িারাবাশকিা শবগি চার বেদরর ন্যা ২০১৯-২০ অে ববেদরও  শলশুদকশিক বাদজে 

প্রশিদবেন: ‘শবকশলি শলশু: মৃদ্ধ বাাংাদেল’ প্রকাল করদি ক্ষম দশে। বস্তুি: শলশুদের জন্য 

রকাশর ব্যদর ক্ষকান আনুষ্ঠাশনক প্রশিদবেন বাাংাদেদল ক্ষনই। ক্ষই অভাব পূরদে এই প্রশিদবেন 

একটি যুদগাপদযাগী প্রা। 

আশম শবশ্বা কশর এই প্রশিদবেনটি মান জািী াংে,  দবরকাশর প্রশিষ্ঠান, সুলী মাজ, 

আন্তজবাশিক াংস্থ্া, নীশি শনি বারক এবাং অন্য ক অাংলীজন, যারা শলশুদের কল্যাদে কাজ করদে; 

িাদের কদর জন্য অিযন্ত উপদযাগী বদ শবদবশচি দব। আশম ‘শবকশলি শলশুুঃ মৃদ্ধ বাাংাদেল’ 

পুস্তক প্রকাদলর াদে ম্পৃি অে ব শবভাগ, াংশিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রোদর ক কম বকিবা এবাং 

ইউশনদফদক আন্তশরক িন্যবাে জানাশি।   

 

 

(আ  ম মুস্তফা কামা, এফশএ, এমশপ) 

মন্ত্রী 

অে ব মন্ত্রো 
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ং-ক 

ভূমভকা 

1. একটি সুখী, মৃদ্ধ, বফলম্যীন ও প্রগমিীর ভাজ গড়তি মশুতেয ওয কাংমখিভাত্রা 

মফমনতাগ বৃমদ্ধয ককান মফকল্প কনআ। এ িযতক াভতন কযতখ কেতয অআমন ও প্রামিষ্ঠামনক 

কাঠাতভাতক মশু ফান্ধফ নীমি-ককৌর প্রণন ও ফাস্তফাতনয নুকূর মততফ গতড় কিারা 

ততে। ংমফধাতন কেতয কর মশুয জন্য মবন্ন ও াফ বজমনন ফাধ্যিামূরক প্রাথমভক 

মক্ষা মনমিিকযতণয মফধান মশুতেয নূকূতর সুমফধা সৃমিকাযী অআন প্রণতনয মনতে বনা 

যততে। মশুতেয মধকায সুযক্ষায জন্য ফাংরাতে জামিংঘ মশু মধকায নতেয ফহু 

পূতফ বআ ১৯৭৪ াতর মশু অআন প্রণন কতযতে। জামিংতঘ মশু মধকায কনতবনতন 

উমিমখি মশুতেয মধকাযমূ ফাস্তফাতন প্রমিশ্রুমিফদ্ধ ত ফাংরাতে ১৯৯০ াতর এ 

কনতবনন স্বাক্ষয কতযতে। এ কনতবনতনয রক্ষযমূ ফাস্তফাতনয উতেতে যকায মশু 

অআন, ২০১৩ প্রণন কতযতে। এোড়া, যকায ২০১১ াতর জািী মশু নীমি গ্রণ কতযতে। 

এ নীমিয মূর উতেে তরা ংমফধাতনয অতরাতক মশু মধকায মনমিি কযা। জািী 

উন্নন ংক্রান্ত নীমি, মযকল্পনা, কভ বসূমি এফং জািী ফাতজতে মশুতেযতক গ্রামধকায 

প্রোন কযায মফলটিও মশু নীমিতি প্রমিপমরি ততে। াাাম, মশুয প্রাযমিক মত্ন ও 

মফকাত ভমিি নীমি, ২০১৩, জািী াভামজক সুযক্ষা ককৌরত্র ২০১৫, ৭ভ ঞ্চফামল বক 

মযকল্পনা ও কেকআ উন্নন রক্ষযভাত্রাও মশু উন্নতনয নানা মফলত মেকমনতে বনা যততে। 

2. ম্প্রমি কেতয থ বননমিক প্রবৃমদ্ধতি এততে নমজযফীমন গমিীরিা। মফমফএ-এয াভমক 

মাতফ িরমি থ বফেতয প্রবৃমদ্ধ ায োঁমড়ততে ৮.১৩ িাং, মা াযা মফতে ন্যিভ তফার্চ্ব 

প্রবৃমদ্ধ মততফ মিমিি ততে। েীঘ বকারীন মিমিীর াভমিক থ বননমিক মযতফত িামোয 

মেতক- মিারী বযন্তযীণ কবাগ ও মফমনতাগ ব্য এফং যফযাতয মেতক -শ্রভ ও মূরধতনয 

ক্রভপুমিভূি প্রবাফ এ প্রবৃমদ্ধ জবতন ভূমভকা কযতখতে। উর্চ্িয কেকআ প্রবৃমদ্ধয জন্য েক্ষিা 

িথা উৎােনীরিা বৃমদ্ধয প্রতাজন । ামফ বক েক্ষিা বৃমদ্ধয জন্য ফতিত কাম বকয উা 

তরা একটি সুি-ফর ও সুেক্ষ শ্রভ মি এফং একটি সৃজনীর উতযািা কশ্রণী গতড় কিারা। 

এজন্য ফ বাতগ্র প্রতাজন মশুয মফকাত াভতযবয ভতধ্য তফার্চ্ব ম্পতেয সুেক্ষ ব্যফায 

মনমিি কযা। উন্ননীর কেগুতরাতি ামযফামযকবাতফ মশু মফকাতয জন্য প্রতাজনী 

ম্পে যফযা িফ না মফধা যকাযতকআ এ কক্ষতত্র গুরুত্বপূণ ব ভূমভকা ারন কযতি । 

এ মফলত যকায তিিন যততে এফং ীমভি াভতযবয ভতধ্যও জািী ফাতজতে মশুতেয 

মফকাত ম্পে ঞ্চারতন গ্রামধকায প্রোন ব্যাি কযতখতে।  
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3. োমযদ্র্য মফতভািন এফং ন্তর্ভ বমিমূরক প্রবৃমদ্ধ কজাযোয কযায ফতিত কাম বকয উা তরা 

মশুতেয জন্য মফমনতাগ। থ বননমিক প্রবৃমদ্ধতক ভানফম্পে উন্নতনয একটি গুরুত্বপূণ ব সূিক 

মততফ মফেব্যাী মফতফিনা কযা । িতফ, মফতলজ্ঞগতণয ভতি োমযদ্র্য মফতভািতনয জন্য 

শুদৄভাত্র থ বননমিক প্রবৃমদ্ধআ মতথি ন। এআ ধাযণা নীমি মনধ বাযণী ভরতক োমযদ্র্য 

মফতভািতনয জন্য মফকল্প ককৌতরয ন্ধান কযায জন্য উদ্বুদ্ধ কতযতে। এয ভতধ্য একটি মফকল্প 

তে মশুতেয জন্য মফমনতাগ, মায ভধ্য মেত প্রজন্ান্ততযয োমযদ্র্যিক্র দূয কযা িফ। 

ফাংরাতেত ম্প্রমিক ফেযগুতরাতি োমযদ্র্য হ্রাতয ায ব্যাক বৃমদ্ধ তেও এখতনা কেত 

৩৫.৭ মভমরন েমযদ্র্ করাক যততে, মাতেয ভতধ্য ১৮.৫ মভমরন মিেমযদ্র্
1
। যমেতক 

ম্প্রমি অ মগমন সূিতকয ভাধ্যতভ মযভাকৃি ভিাও মকছুো কফতড়তে। ভিা হ্রাতয 

জন্য অন্ত:প্রজন্ অ মিমিিাকিা হ্রাতয ভাধ্যতভ াভামজক গমিীরিা সৃমি কযা 

প্রতাজন
2
। এ জন্য প্রতাজন প্রতিযক মশুয জন্য মক্ষা, স্বািয, পুমি, ও মনযাত্তায কক্ষতত্র 

সুতমাতগ ভিা সৃমি কযা, মা ককফরভাত্র ফমধ বি মশু মফমনতাগ তি কভোতনা িফ। 

4. মফে ব্যাংতকয ২০১৮ াতরয ভানফ মূরধন সূিতক ফাংরাতে ১৫৭টি কেতয ভতধ্য ১০৬িভ 

ফিান কততে, মা বাযি ামকস্তান ভতুল্য কেগুতরায তুরনা বার। এোড়া, 

মফেব্যাংতকয মাতফ ভাথামছু অতয মফিাতয ফংরাতেতয ভানফ মূরধন সূিক কফ উর্চ্ 

ফিাতন যততে। জামিংতঘয বিময কযা ভানফ উন্নন সূিতক ফাংরাতে ২০০৫ াতরয 

তুরনা ২০১৭ াতর িায ধা এমগততে। ‘ভানফ উন্নন সূিতক’ ২০০৫ াতর ফাংরাতেতয 

ফিান মের ১৭৭টি কেতয ভতধ্য ১৪০িভ। ২০১৭ াতর ফাংরাতেতয ফিান োঁমড়ততে 

১৮৯টি কেতয ভতধ্য ১৩৬িভ। ফাংরাতেতয ভানফ উন্নন সূিতকয ভান ২০০৫ াতরয 

০.৫৪৭ তি কফতড় ২০১৭ াতর ০.৬০৮ এ োঁমড়ততে। মফে ব্যাংতকয এক প্রমিতফেতন
3
  কেখা 

মা ফিবভাতন মফে ম্পতেয ৬৪ িাংআ তরা ভানফ মূরধন (Human Capital)। 

ফমি ৩৬ িাংতয ভতধ্য ২৭ িাং তরা উৎামেি (Produce) এফং ৯ িাং 

তরা প্রাকৃমিক মুরধন (Natural Capital)। একআ প্রমিতফেতন কেখা মা ফাংরাতেতয 

কভাে ম্পতেয ৫৬.৪ িাং এখন ভানফ মূরধন, মা মফে গড় ভাতনয তুরনা কভ। কেতয 

কভাে ম্পতেয মযভাণ বৃমদ্ধ ও এয ভাধ্যতভ জনগতণয কল্যাণ মনমিিকযণকতল্প ভানফ মূরধন 

1
  বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিাি তথ্য হদত পরিমাপকৃত। 

2 Miles Corak (2013) Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility, University of Ottawa and 

IZA  
3
  The Changing Wealth of Nations, 2018, Building a Sustainable Future, World Bank 
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সৃমিতি অতযা গমিীরিা অনতি তফ। এ কক্ষতত্র মশুতেয উয মযকমল্পি মফমনতাগ 

াক ভূমভকা ারন কযতি াতয। 

5. কপ্রমক্ষি মযকল্পনা ২০১০-২১ এফং এয অওিা প্রণীি লষ্ঠ ও প্তভ ঞ্চফামল বক মযকল্পনায 

কভাতেআ মফপুর পরিায ভধ্যমেত স্রাব্দ উন্নন রক্ষযভাত্রা (এভমিমজ) ভাপ্ত ততে। 

ফাংরাতে এখন জামিংঘ কঘামলি কেকআ উন্নন রক্ষযভাত্রা জবতন দৃঢ় প্রিযত এমগত 

মাতে। চূড়ান্ত রক্ষয তরা ২০৪১ াতরয ভতধ্য একটি উন্নি ও মৃদ্ধ কেত মযণি ওা। এ 

রতক্ষয কেতয থ বনীমিয প্রামিষ্ঠামনক ও অআমন কাঠাতভাতক একটি উন্নি কেতয উতমাগী 

কতয গতড় কিারায কাজ িরতে। ২০৪১-এয রক্ষয জবতনয জন্য প্রবৃমদ্ধয ফিবভান াযতক 

অযও ফাড়াতি তফ। এ জন্য শ্রভ ও মূরধতনয ভজুে বৃমদ্ধয াাাম এতেয উৎােনীরিা 

ফাড়াতি তফ তনকখামন। মফমবন্ন গতফলণা কেখা মা কেতয বমফষ্যি উৎােনীরিা 

বৃমদ্ধয ন্যিভ উত্তভ ন্থা তরা মশুতেয ওয কাংমখি ভাত্রা যকাময মফমনতাগ মনমিি 

কযা। অফায  জািী ফাতজতে মশুয মস্যা েক্ষিা, স্বেিা, ভিা ও জফাফমেমিায ভধ্য 

মেত ব্য তে মকনা িাও াফ বক্ষমণক মযফীক্ষণ কযা প্রতাজন। এরতক্ষয, ফাংরাতে ২০১৫-

১৬ থ বফেয তি মনমভিবাতফ প্রমিফেয ভান জািী ংে ও জনগতণয ফগমিয জন্য 

মশু ফাতজে প্রমিতফেন প্রকা কতয অতে। মফগি থ বফেতযয ফাংরাতেত মশুতেয ওয 

কভাে জািী ফাতজতেয ১৪.১৩ িাং মফমনতাগ ততে। বমফষ্যতি একটি েক্ষ শ্রভ মি 

সৃমি এফং কমাগ্য কনতৃত্ব সৃমিয জন্য এআ মফমনতাগ ম বাক্রতভ কভাে জািী ফাতজতেয ২০ 

িাংত উন্নীি কযা প্রতাজন। িতফ, মশুতেয ওয কাংমখি ভাত্রা মফমনতাগ 

মনমিিকতযণয জন্য যাজস্ব মযয (Fiscal Space) বৃমদ্ধয প্রতাজন যততে। ২০১৭-১৮ 

থ বফেতযয প্রকৃি মাতফ ফাংরাতেতয যাজস্ব-মজমিম নুাি ৯.৬ িাং
4
, মা মফতেয 

ভতূল্য কেগুতরায তুরনা কভ। কাম্য মাতব মশু মফমনতাগ মনমিিকযতণয জন্য যাজস্ব 

মযয সৃমিয উতেতে কেতয কয ব্যফিা প্রতাজনী ংস্কায াধন কযতি তফ। 

6. মশুতেয উন্নতন উতিখতমাগ্য গ্রগমি তেও এখতনা মশুযা মফমবন্ন ধযতনয ামযযীক, 

ভানমক, কমৌন মনম বািন ও মংিা কথতক ম্পূণ বরুত মুি ন। মশু মধকায ফাস্তফাতনয 

জন্য ংমিি প্রমিষ্ঠানমূতয ভতধ্য কাম বকয ভি প্রমক্রা সৃমি, প্রমিষ্ঠানমূতয েক্ষিা ও 

জফাফমেমিা মনমিিকযণ এফং মৄগতমাগী না প্রমিষ্ঠান সৃজতনয জন্যও নানামুখী কাম বক্রভ 

গ্রতণয অফেকিা যততে। কেত বফকারীন খফ বাকৃমিয ায এখতনা ৩৬ িাং এফং 

4
 অর্ থ রবভাগ 
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ফাল্য মফফাতয অমধকযও দৃেভান। মকতাযী গববধাযতণয াযও (Stunting Rate) মফতেয 

ভতূল্য কেগুতরায তুরনা কফম। মশুতেয ওয ফমধ বি মফমনতাগ এফ ভস্যা ভাধান 

মশু োমযদ্র্য মফতভািন, মশু শ্রতভয ফান, ফাল্যমফফা প্রমিতযাধ, উন্নিভাতনয স্বািযতফায 

কমাগান, পুমি দূযীকযণ, ভাধ্যমভক মফযার কথতক ঝতয ড়া কযাধ, মংিা ও 

মনম বািন মফমবন্ন ঝুঁমকয ভতধ্য থাকা মশুতেয উদ্ধায আিযামেয কক্ষতত্র ব্যফহৃি তি াতয।  

7. বতফয োমযদ্র্য মযণি ফতয োমযতদ্র্য ন্যিভ মূর কাযণ। জীফতনয শুরুতি স্বািয, পুমি, 

মক্ষা আিযামে কভৌমরক াভামজক সুমফধা ফমঞ্চি তর িা ভানুতলয যীয ও ভতন েীঘ ব কভামে 

ও িাী  ক্ষমিকয প্রবাফ কপতর। কমভনঃ জীফতনয প্রথভ মিন ফেতয পুমিয বাফ মশুতেয 

ভমস্তষ্ক ও যীতযয কক্ষতত্র িাী ক্ষমি াধন কতয । দুফ বর স্বািয মশুতেয মক্ষাজীফনতক 

ব্যাি কতয, মা িাতেয জীফতন াপতল্যয ন্তযা ত োঁড়া। কিভমন দূমলি ামন াতনয 

পতর মশুযা েীঘ বতভামে স্বািযঝুঁমকতি তড়। এফ ক্ষমি যফিী জীফতন কাটিত ওঠা িফ 

 না। এ ধযতনয ফঞ্চনাজমনি প্রবাফ প্রজন্ কথতক প্রজন্ান্ততয ঞ্চামরি ত োমযদ্র্যিক্র 

গতড় কিাতর, মাতি কেতয াভমগ্রক উন্নন ফাধাগ্রস্ত । িতফ, এআ ফঞ্চনায িক্রতক একটি 

কল্যাণ িতক্র রূান্তয কযা মা মমে জািী ফাতজতে মশু কল্যাতণ মথামথ গুরুত্ব কো । 

গতফলণা কেখা মা জীফতনয প্রাথমভক ম বাত ভানফ মূরধতন মফমনতাতগ প্রমিোতনয ায 

তনক কফম। 

8. াধাযণি গব বাফিাআ মশুয জীফতনয মফকা ফ ব শুরু । এ ম বাত মশুয ওয মফমনতাতগ 

প্রমিোন তুরনামূরকবাতফ কফম। মশুয জতন্য য ভ প্রফাতয াতথ াতথ মফমনতাতগয 

প্রামপ্ত ক্রভহ্রাভান াতয মযফমিবি । িাআ মশুয জীফনিতক্রয মফমবন্ন ম বাত  মফমনতাতগ 

প্রমিোন মফতফিনা কযতখ জািী ফাতজতে মশু মফমনতাতগয মফলত মফতল ভনতমাগ কো 

প্রতাজন। মকন্তু জািী ফাতজে প্রণন ও উিানায জটিরিায কাযতণ মশুতেয জন্য 

প্রকৃিতক্ষ কি ব্য ততে, মফতল কতয মশুতেয োমযদ্র্ মনযতন এফং েীঘ বিাী পুমিীনিা 

কভাতি, ক মফলত ককান স্পি মিত্র াওা দুস্কয। িাআ ফাংরাতে যকায গি িায ফেয 

ধতয ংীজনতেয াতথ অতরািনাক্রতভ মশু ককমিক ফাতজে প্রমিতফেন প্রস্ত্তুি কতয 

অতে। জািী ফাতজতে মশুতেয অথ ব-াভামজক মধকায ংযক্ষতণ কমফ নীমিভারা, 

ককৌর ও মযকল্পনা গ্রণ কযা ততে এফং কগুতরা ফাস্তফাতন কমফ যীমফক্ষণ ও 

মূল্যাতনয ব্যফিা যততে কফ মফলতয নুপুঙ্খ ু মিত্র তুতর ধযাআ এ মযতাতে বয রক্ষয। 

ফাংরাতেত মশু মধকায ও কল্যাণ সুমনমিিকযতণ ফিবভান যকাতযয মেোয প্রমিপরন 

তে এআ প্রমিতফেন। এআ প্রমিতফেতন মশুতেয জন্য যকাময ব্যতয মস্যায একটি মফতিলণ 

উিান কযা ততে। এআ প্রমিতফেনটি অযও মিনটি ংত মফবি। ং-‘খ কি যততে 
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মশু ককমিক ফাতজতেয ব্যামপ্ত ও মফতিলণ, ‘গ ংত ১৫টি ভন্ত্রণার/মফবাতগয িয-উাতত্তয 

মফতিলণ উিান কযা ততে। ফততল ং-‘ঘতি উংায োনা ততে এফং ফাতজে 

প্রণন প্রমক্রা মশুতেয িামো মন্নতফমি কযায দ্ধমি মিমিি কযা ততে। 
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ংল-খ 

শলশুকেশিে বাকেকের ব্যাশি ও শবকেণ 

১.0 বাকেে কে ামাশেে ও র্ থনৈশিে ৈীশি-কেৌল বাস্তবায়কৈর রোকরর বকেকয় 

লশিলাী াশিয়ার। এর মাধ্যকম শলশু-শেকলার কেকলর প্রশিটি ৈাগশরকের েীবৈমাৈ 

প্রভাশবি েরা যায়। মগ্র বাকেকে শলশুকের েল্যাকণ কয বরাদ্দ রকয়কে িা পৃর্েীেরণ এবং 

শবকেণআ কা শলশু বাকেে প্রণয়কৈর মূ উকদ্দশ্য। াধারণি শলশু বাজেট প্রশিজবদজে 

রকাজরর ামশিক বাজেজট শলশুজদর অশিকার ও প্রজয়ােজের শবয়গুজা শকভাজব শিশবষ্ট 

জয়জে িা তুজ িরার চেষ্টা করা য়। এর েন্য আাদা প্রশিষ্ঠাশেক ব্যবস্থার প্রজয়ােে চেই। 

োিীয় বাজেজট শলশুজদর আর্ থ-ামাশেক অশিকার ংরক্ষজে চযব েীশিমাা, চকৌল ও 

পশরকল্পো িে করা জয়জে এবং চগুজা বাস্তবায়জে চযব পরীশবক্ষে ও মূল্যায়জের ব্যবস্থা 

রজয়জে চব শবজয়র অনুপুঙ্খু শেত্র তুজ িরাই এ শরজপাজট থর ক্ষয। রকাজরর ামশিক 

বাজেজটর শক পশরমাে শলশুজদর কল্যাজে ব্যশয়ি য়, বরাদ্দকৃি অর্ থ শলশুজদর প্রজয়ােে 

চমটাজোর েন্য পয থাপ্ত শকো এবং বরাদ্দকৃি অর্ থ দক্ষ এবং কায থকরভাজব ব্যশয়ি য় শকো 

শলশু বাজেট প্রশিজবদজের মাধ্যজম এব প্রজের উত্তর অনুন্ধাে করা য়। 

২.0 শলশু বাজেট কাঠজমাজক বাজেট েজের একটি প্রবা শাজব শবজবেো করা য়। শকন্তু এই 

পদ্ধশির শকছু ীমাবদ্ধিা রজয়জে। েীবেেে পদ্ধশি কায থি: শলশু-চকশিক বাজেজটর েন্য 

একটি কাঠাজমা প্রদাে কজর। েীবেেে পদ্ধশির আওিায় োশদা শবজেে শলশুজদর োশদা 

পূরে এবং শবপদাপিিা চর্জক সুরক্ষা প্রদাে করার মি কম থসূশে প্রেয়ে করা ম্ভব। এর 

মাধ্যজম অপূে থ োশদা এবং শবদ্যমাে কম থকাজে চকাজো মস্যা র্াকজ িা লোক্ত করা যায়। 

বাজেট বাস্তবায়ে পশরবীক্ষে, বরাদ্দ মূল্যায়ে, এবং ফাফ পশরমাপ-ইিযাশদর ব্যবস্থার 

াজর্ অংলীেেজক ংযুক্ত করজ এমে একটি গশিলী েীশি-পশরজবল তিশর জি পাজর 

যাজি শলশুরা িাজদর মস্যা তুজ িরজি পাজর এবং রকার চ অনুু্যায়ী ব্যবস্থা শেজি পাজর। 

৩.0 প্রর্াগিভাজব শলশুজদর মিামিজক চিমে গুরুত্ব চদয়া য়ো। কারে িাজদর প্রকাজলর ক্ষমিা 

কম। িাই বাজেজটর মি গুরুত্বপূে থ শবজয় িাজদর াজর্ আাপ-আজােো করা য় ো। ফজ, 

িাজদর বক্তব্য অশ্রুি চর্জক যায়। এ কারজে িাজদর মিামি োওয়ার প্রশেয়া ও পদ্ধশিজক 

প্রশিষ্ঠাশেক রুপ চদয়াটা খুবই গুরুত্বপূে থ। অনুকূ পশরজবল তিশর করা জ শলশুরা িাজদর 

প্রিযালা ও োশদার কর্া প্রকাল করজি পাজর। োিীয় উজদ্দশ্য ও ক্ষযমাত্রা পূরজের েন্য 

কাে কম থসূশে শেশিি করজি জ প্রর্জম সুশবিাজভাগীজদরজক শেশিি করা প্রজয়ােে। শলশুজদর 

চক্ষজত্র িাজদর বয়ীমা শেি থারে করা প্রজয়ােে। উপকারজভাগীজদর ক্ষযজগাষ্ঠী জি পাজর 
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ক শলশু, অর্বা েেিাশত্বক শভশত্তজি শেি থাশরি শলশুজদর একটি শবজল অংল। চ চক্ষজত্র 

শবদ্যমাে আন্তেথাশিক ও আঞ্চশক চুশক্ত এবং রাষ্ট্রীয় আইেগি বাধ্যবািকিাও শবজবেো 

করজি জব। একইাজর্ মধ্যজময়াশদ বাজেট কাঠাজমা (MTBF)-চি শেি থাশরি ক্ষয ও 

উজদ্দজশ্যর াজর্ ামঞ্জস্য শবিাে কজর এ িরজের পদজক্ষপ চেয়া চযজি পাজর। 

৪.০ শলশুেল্যাকণর শবশভন্ন শেে বাস্তবায়কৈর োকে এোশধে মন্ত্রণায় েশিি। প্রশিটি 

মন্ত্রণাকয়র শৈশে থষ্ট োশয়ত্ব রকয়কে, যা রোকরর োয থশবশধমাা (Rules of Business) দ্বারা 

শৈধ থাশরি। ংশেষ্টমন্ত্রণায়/শবভাগ িাকের শৈে শৈে েম থপশরশধভুি োয থক্রকমর পশরেল্পৈা 

প্রণয়ৈ েরকব, র্ থায়কৈর ম্ভাব্য উৎ শেশিি েরকব এবং র্ থ শবভাগ, র্ থনৈশিে ম্পেথ 

শবভাগ, পশরেল্পৈা েশমলৈ ও উন্নয়ৈ কযাশগকের কে অাপ-অকােৈা েরকব। এ পয থাকয় 

ংশেষ্ট মন্ত্রণায় িার বাকেে প্রণয়ৈ োক বাকেে উন্নয়ৈ প্রশক্রয়া নুরণ েরকব। মন্ত্রণায় 

ম্পকের োশোর শবয়টি শৈকয় ে ংলীেকৈর াকর্ শৈরশবশেন্নভাকব কযাগাকযাগ 

রাখকব। নুকমাশেি বরাকদ্দর কযৈ পুকরাপুশর দ্বযবার য়, িা শৈশিি েরার কেকে মূ 

ভূশমোটি কে বাকেে বাস্তবায়ৈোরী মন্ত্রণায়/শবভাকগর। েম থবন্টৈ (allocation of 

business) নুযায়ী প্রিযে বা পকরােভাকব শলশুকের শধোরও েল্যাণ ংক্রান্ত োয থক্রম 

বাস্তবায়কৈ কযে মন্ত্রণায়/শবভাকগর ভূশমো রকয়কে, িাকেরকে শবকবেৈা েকর শলশু 

বাকেকের এ প্রশিকবেৈ প্রণয়ৈ েরা কয়কে। 

ারশণ-১: শলশুেল্যাণমাো 

শধোরগুকের 

কেশণশবন্যা 

শবয়শভশিে 

কেশণশবন্যা 

বাংাকেকল ংশেষ্ট অআৈী 

শবধাৈ 

CRC এর 
ংশেষ্ট ধারা 

ংশেষ্ট মন্ত্রণায়/শবভাগ 

টিকে র্াোর শধোর 

 খাদ্য, পুশষ্ট 
ংশবাধৈ: ধারা-১৫; 

শলশুৈীশি: নুকেে-৬.২ 
CRCধারা ২৪ 

দুকযাগ ব্যবস্থাপৈা ও োণ; 

স্বাস্থয ও পশরবার েল্যাণ 

মন্ত্রণায় 

 পাশৈ ংশবাধৈ: ধারা-১৫ CRCধারা ২৪ স্থাৈীয় রোর শবভাগ 

 স্বাস্থযকবা 

ংশবাধৈ: ধারা-১৫; 

শলশুৈীশি: নুকেে-

৬.১/৬.২/৬.৩ 

CRCধারা ২৪ 
স্বাস্থয ও পশরবার েল্যাণ 

মন্ত্রণায় 

 
অেয়, 

বাস্থাৈ 

ংশবাধৈ: ধারা-১৫; 

শলশু অআৈ: নুকেে-৮৪/৮৫ 
CRCধারা ২৭ 

গৃায়ৈ ও গণপূিথ; ভূশম 

মন্ত্রণায় 

 পশরকবল, দুণ 
ংশবাধৈ: ধারা-১৮ে; 

শলশুৈীশি: নুকেে-৬.১২ 
CRCধারা ২৪ 

পশরকবল ও বৈ; স্থাৈীয় 

রোর শবভাগ 

উন্নয়কৈর শধোর 

 শলো 
ংশবাধৈ: ধারা-১৫, ১৭; 

শলশুৈীশি: নুকেে-

CRCধারা 
২৮ 

প্রার্শমে ও গণশলো; শলো 

মন্ত্রণায়; 
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শধোরগুকের 

কেশণশবন্যা 

শবয়শভশিে 

কেশণশবন্যা 

বাংাকেকল ংশেষ্ট অআৈী 

শবধাৈ 

CRC এর 
ংশেষ্ট ধারা 

ংশেষ্ট মন্ত্রণায়/শবভাগ 

৬.২/৬.৪/৬.৫ 

 

বর, 

শবকৈােৈ, 

াংস্কৃশিে 

েম থোন্ড 

ংশবাধৈ: ধারা-১৫; 

শলশু অআৈ: নুকেে-৬.৫/৬.৬ 

CRC ধারা 
৩১ 

ৈারী ও শলশু শবয়ে; মৄব ও 

ক্রীিা; ংস্কৃশি শবয়ে 

 িথ্য শলশুৈীশি: নুকেে-৬.৫ 
CRC ধারা 
১৩, ১৭ 

িথ্য মন্ত্রণায়; 

সুরোর শধোর 

 
কলাণ, 

শলশুেম 

শলশুৈীশি: নুকেে-৯; 

বাংাকেল েম অআৈ ২০০৬, 

নুকেে৩৪,৩৫ 

CRC ধারা 
৩২ 

েম ও েম থ ংস্থাৈ মন্ত্রণায় 

 

শৈয থািৈ ও 

ববম্য কর্কে 

সুরো 

ংশবাধৈ: ধারা-২৮; 

শলশু অআৈ: নুকেে-৬-৯, ১৩-

১৪, ৪৪; শলশু ৈীশিনুকেে ৬.৭ 

CRC ধারা 
৩৩-৩৬ 

স্বরাষ্ট্র; অআৈ, শবোর ও 

ংে শবয়ে 

 
শৈষু্ঠরিা, 

শংিা 

শলশু অআৈ: নুকেে-৬-৯, ১৩-

১৪; 

শলশুৈীশি: নুকেে-৬.৭ 

CRC ধারা 
১৯, ৩৭ 

স্বরাষ্ট্র; অআৈ, শবোর ও 

ংে শবয়ে 

 
শবদ্যাকয় 

শংিা 
শলশুৈীশি: নুকেে-৬.৫ 

CRC ধারা 
২৮ 

প্রার্শমে ও গণশলো, শলো 

মন্ত্রণায় 

 
ামাশেে 

শৈরাপিা 

ংশবাধৈ: ধারা-২৮; 

শলশু অআৈ: নুকেে-৮৪; 

শলশুৈীশি: নুকেে-৬.২/৬.১২ 

CRC ধারা 
১৬, ২৬, ২৭ 

মাে েল্যাণ; মশা ও 

শলশু শবয়ে; দুকয থাগ 

ব্যবস্থাপৈা ও োণ 

ংলগ্রকণর শধোর 

 
েন্ শৈবন্ধৈ, 

োিীয়িা 

েন্ মৃত্যয শৈবন্ধৈ অআৈ, 

২০০৪নুকেে১৮; শলশুৈীশি: 

নুকেে-৬.১০ 

CRC ধারা 
৭-৮ 

স্থাৈীয় রোর শবভাগ 

 িথ্য 
ংশবাধৈ: ধারা-৩৯; শলশুৈীশি: 

নুকেে-৬.৫ 

CRC ধারা 
১৩, ১৭ 

িথ্য মন্ত্রণায় 

 

মি প্রোকলর 

শধোর, 

মিামি 

কলাৈা; 

ংগঠকৈর 

শধোর 

ংশবাধৈ: ধারা-৩৮, 

৩৯শলশুৈীশি: নুকেে-৬.১৩ 

CRC ধারা 
১২-১৫ 

িথ্য মন্ত্রণায়;  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায় 

৫. এ ে মন্ত্রণাকয়র প্রেল্প/েম থসূশে/োয থক্রমকে োরটি শধোরগুে যর্া-টিকে র্াোর 

শধোর, উন্নয়কৈর শধোর, সুরোর শধোর এবং ংলগ্রকণর শধোর-আিযাশেকি ভাগ 

েরা কয়কে। প্রশিটি গুকের ধীকৈ প্রেল্প/েম থসূশে/োয থক্রমগুকাকে শবয়শভশিে ভাকব 

াোকৈা কয়কে (ারশণ-১)। ২০১৫-১৬ র্ থবেকর শলশু শধোর শবয়ে গুরুত্বপূণ থ েম থোন্ড 
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রকয়কে এরুপ ৫টি মন্ত্রণায়কে ন্তভু থি েকর প্রর্ম শলশু-কেশিে বাকেে প্রশিকবেৈ প্রস্তুি 

েরা য়। ধীকর ধীকর মন্ত্রণাকয়র ংখ্যা বৃশি েকর ২০১৬-১৭ র্ থবেকর ৭টি, ২০১৭-১৮ 

র্ থবেকর ১৩টি এবং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ র্ থ বেকর ১৫টি মন্ত্রণায়/শবভাগকে ন্তভু থি 

েরা কয়কে কযগুকার মকধ্য রকয়কে প্রার্শমক ও গেশলক্ষা মন্ত্রোয়, মাধ্যশমক ও উচ্চ শলক্ষা 

শবভাগ, কাশরগশর ও মাদ্রাা শলক্ষা শবভাগ, স্বাস্থয চবা শবভাগ, স্বাস্থয শলক্ষা ও পশরবার 

কল্যাে শবভাগ, মাে কল্যাে মন্ত্রোয়, মশা ও শলশু শবয়ক মন্ত্রোয়, স্থােীয় রকার 

শবভাগ, দুজয থাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোয়, েেশেরাপত্তা শবভাগ, আইে ও শবোর শবভাগ, 

িথ্য মন্ত্রোয়, শ্রম ও কম থংস্থাে মন্ত্রোয়, যুব ও েীড়া মন্ত্রোয় এবং ংস্কৃশি শবয়ক 

মন্ত্রোয় (শেত্র-৩)। 

শেত্র ১:শলশু-চকশিক বাজেট পয থাজােোয় অন্তথভূক্ত মন্ত্রোজয়র ব্যশপ্ত 

 

২০১৫-১৬ 

৫ 

২০১৬-১৭ 

৭ 

২০১৭-১৮ 

1৩ 

২০১৮-১৯ 

এবং ২০১৯-২০ 

15 
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৬. প্রলাশৈে মন্ত্রণায়/শবভাকগর উর্ধ্থিৈ েম থেিথাকের কে অকােৈা এবং বাকেে ক াো 

েম থেিথাকের াকর্ শৈয়শমি ববঠকের মাধ্যকম প্রশিকবেৈটি প্রণয়ৈ েরা কয়কে । প্রশিকবেকৈ 

উশিশখকি িকথ্যর শবকয় ্েযমি বিশর এবং কগুকার ঠিেত্ব যাোআ এর কেষ্টাও েরা 

কয়কে। প্রলাশৈে মন্ত্রণাকয়র কে অাপ-অকােৈার েন্য ংশেষ্ট মন্ত্রণায় ের্তথে 

মকৈাৈীি েম থেিথাকের শৈকয় এেটি শপয়ার গ্রুপ গঠৈ েরা য়। এোিা, অকােৈা ভা ও 

প্রশলেণ েম থসূশের অকয়ােৈ েরা য়। শবশভন্ন মন্ত্রণায় কর্কে িথ্য ংগ্র েকর কগুকাকে 

াোকৈা, যাোআ ও শবকেণ েরা কয়কে। কোৈ োয থক্রম যশে রাশর শলশুকের শধোর 

প্রশিষ্ঠা এবং শলশুকের েন্য োে েকর এমৈ কেণীর (কযমৈ মািা-শপিা ও ন্যান্য 

কেখাকলাৈাোরী বা শলশু-শেকলারকের েন্য শৈকয়াশেি কপলােীশব কযমৈ শলেে, শলশু 

শবকলজ্ঞ ডািার আিযাশে) ামথ্যথ বৃশি েকর, িাক িাকে শলশু-কেশিে শাকব শেশিি 

েরা কয়কে। চমাট বাজেট জি শলশুর শৎা পৃর্কীকরজের েন্য কয ে প্রেল্প/েম থসূশে/ 

োয থক্রম শৈকের কোৈ এেটি উকদ্দকশ্য োে েকর, িাকেরকে শলশু-কেশিে শককব গণ্য েরা 

কয়কে: 

 শলশু ও িাকের পশরবাকরর েন্য কমৌশে কবা, কযমৈ স্বাস্থয, পুশষ্ট, শলো, এবং অেয় 

প্রোৈ; 

 পশরবাকরর োশরদ্র্য শবকমােকৈ য়িােরণ বা ৈারীর েমিায়ৈকে উৎাশি েরণ; 

 পশরবার এবং ন্যান্য কেখাকলাৈাোরীকের েন্য শলশুকের যত্ন েরার শবকয় ায়িা; 

 প্রশিবন্ধী, ৈার্ এবং পর্শলশুকের শধোর শৈকয় োে েরা; 

 শলশুেম ও বাল্যশববা শৈরৈ; 

 শলশুকের কেখাকলাৈাোরীকের েন্য েম থংস্থাৈ বা অকয়র কেে বিশর; 

 ভশবষ্যৎ মাৈবম্পে শককব শলশুকের েীশবো েথকৈর েেিা বৃশি। 

৭. উকিশখি মন্ত্রণায় মূকর বাকেকের শলশু ংশেষ্ট ংল শবকেকণর েন্য iBAS++-এ “শলশু 

বাকেে মশডউ” ৈাকম এেটি অাো মশডউ মৄি েরা কয়কে। iBAS++ রোকরর 

অশর্ থে ব্যবস্থাপৈার পুকরা প্রশক্রয়া পশরোৈার েন্য অধুশৈে িথ্যপ্রমৄশি শৈভ থর এেটি 

ব্যবস্থা, যার মাধ্যকম রোকরর বাকেে প্রণয়ৈ, বাকেে বাস্তবায়ৈ ও শাবায়কৈর োে 

ম্পন্ন কয় র্াকে। এমশডউকর মাধ্যকম iBAS++ স্বয়ংশক্রয়ভাকব শবশভন্ন মন্ত্রণাকয়র বাকেে 

পয থাকােৈা েকর এর শলশু ংশেষ্ট োয থক্রমগুকার ব্যয়কে অাোভাকব শেশিি েরকি পাকর 

এবং শৈধ থাশরি েে নুযায়ী শবশভন্ন ধরকৈর প্রশিকবেৈ প্রস্তুি েরকি পাকর। এ মশডউ 
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ব্যবার েকর ১৫টি মন্ত্রণায়/শবভাগ কি প্রাি শলশু-কেশিে বাকেকের ামশষ্টে িথ্য শৈকে 

রারশে-2-এ কেয়া কা: 

ারশণ-২ ামশগ্রে শলশু-কেশিে বাকেে 

 

মন্ত্রোজয়র বাজেট 

(শবশয়ে টাকা) 

শলশু চকশিক 

কায থেজমর বাজেট 

(শবশয়ে টাকা) 

মন্ত্রোয় বাজেজট শলশু চকশিক 

কায থেজমর 

অংল (%) 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 
২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 
২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 

প্রার্শমক ও গেশলক্ষা মন্ত্রোয় 240.41 224.66 183.44 239.70 223.55 139.59 99.70 99.51 76.10 

কাশরগশর ও মাদ্রাা শলক্ষা শবভাগ 74.53 57.02 47.85 62.02 44.51 34.76 83.21 78.06 72.64 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শলক্ষা শবভাগ 296.25 248.96 201.46 223.81 177.16 135.15 75.55 71.16 67.09 

স্বাস্থয শলক্ষা ও পশরবার কল্যাে শবভাগ 57.88 52.28 38.03 24.89 21.46 12.60 43.00 41.05 33.13 

স্বাস্থয চবা শবভাগ 199.45 181.66 130.41 94.20 78.31 44.81 47.23 43.11 34.36 

মশা ও শলশু শবয়ক মন্ত্রোয় 37.49 34.90 24.33 16.26 13.85 8.25 43.37 39.68 33.91 

দুজয থাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোয় 98.72 96.59 57.50 32.85 29.55 8.91 33.28 30.59 15.50 

মােকল্যাে মন্ত্রোয় 68.81 55.93 47.47 19.81 14.08 9.91 28.79 25.17 20.88 

স্থােীয় রকার শবভাগ 342.42 291.53 186.24 37.73 25.76 3.30 11.02 8.84 1.77 

শ্রম ও কম থংস্থাে মন্ত্রোয় 3.13 2.27 1.46 0.35 0.20 0.12 11.18 8.81 8.22 

েেশেরাপত্তা শবভাগ 219.23 214.26 180.51 43.48 24.29 19.80 19.83 11.34 10.97 

িথ্য মন্ত্রোয় 9.89 11.66 7.90 0.94 0.61 0.30 9.50 5.23 3.80 

ংস্কৃশি শবয়ক মণ্ত্ত্রোয় 5.76 5.10 3.84 2.01 1.02 0.60 34.90 20.00 15.63 

যুব ও েীড় মন্ত্রোয় 14.89 14.98 10.33 3.15 1.71 0.72 21.16 11.42 6.97 

আইে ও শবোর শবভাগ 16.53 15.24 14.02 0.77 0.41 0.12 4.66 2.69 0.86 

ব থজমাট (শেব থাশেি ১৫) 

মন্ত্রোয়/শবভাগ) 
1685.39 1507.04 1134.79 801.97 656.47 418.94 47.58 43.56 36.92 

োিীয় বাজেজট শেব থাশেি ১৫ মন্ত্রোয়/শবভাজগর শলশু চকশিক বাজেট (%) 15.33 14.13 ১৩.০২    

শেব থাশেি ১৫ মন্ত্রোয়/শবভাজগর শলশু চকশিক বাজেট (শেশডশপ’র লিকরা াজর) 2.78 2.59 ১.৮৭    

দ্র্ষ্টব্যঃ ১৫টি মন্ত্রণায়/শবভাকগর েম থসূশে ও প্রেকল্পর উপর শভশি েকর শাব েরা কয়কে। 

উৎঃ iBAS++ এর শলশু বাকেে মশডউ, র্ থ শবভাগ 

৬. ারশণ-২ পয থাকােৈায় কেখা যায়, শলশু-কেশিে বাকেে বৃশিকি রোকরর গ্রাশধোর 

ব্যাি অকে। শবগি র্ থবেকরর ত্যাৈায় ২০১৯-২০ র্ থবেকরর বাকেকে শলশু-কেশিে 

বাকেে উকিখকযাগ্য পশরমাকণ কবকিকে। ২০১৯-২০ র্ থবেকর কেকলর োিীয় বাকেকের 

প্রবৃশির ত্যৈায় শলশু-কেশিে বাকেে প্রবৃশি প্রায় শদ্বগুণ কয়কে। ২০১8-19 র্ থবেকরর 

বাকেকের তুোয় ২০১৯-২০ র্ থবেকর শৈব থাশেি ১৫টি মন্ত্রণাকয়র বাকেে কবকিকে ১১.৮ 

লিাংল। এেআ মকয় শলশু-কেশিে বাকেে ৬৫ াোর ৬৫০ কোটি োো কর্কে কবকি 

োঁশিকয়কে প্রায় ৮০ াোর ১৯০ কোটি োোয়, প্রবৃশির শককব যা ২২.১৬ লিাংল। কযকত্য 

মন্ত্রণায়গুকার াশব থে বরাকদ্দর প্রবৃশির কেকয় শলশু-কেশিে োয থক্রকমর বরাকদ্দর প্রবৃশি 
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কবশল, িাআ কবাঝা যাকে কয, শলশু-কেশিে প্রেল্প ও েম থসূশে বাস্তবায়কৈ মন্ত্রয়ণায় গুকার 

প্রকেষ্টা শবগি বেকরর ত্যৈায় বৃশি কপকয়কে। এর  ক, শৈব থাশেি মন্ত্রণায়গুকার কমাে 

বাকেকের নুপাকি শলশু ংকবেৈলী বরাদ্দও শবগি র্ থবেকরর ৪৩.৫৬ লিাংল কি 

২০১৯-২০ র্ থবেকর ৪৭.৫৯ লিাংকল কবকিকে। পালাপাশল, রোকরর কমাে বাকেকে শলশু-

কেশিে বাকেকের শস্যা ২০১৮-১৯ র্ থবেকরর ১৪.১৩ লিাংল কি ২০১৯-২০ র্ থবেকর 

কবকি োঁশিকয়কে ১৫.৩৩ লিাংকল। শেশডশপ’র নুপাকি শলশু-কেশিে োয থক্রকম বাকেে 

বরাকদ্দর ার গি এেবেকর ২.৫৯ লিাংল কি কবকি ২.৭৮ লিাংকল োঁশিকয়কে। 

৭. বকেকয় উৎাব্যঞ্জে শবয়টি কে, ২০১৮-১৯ র্ থবেকরর ত্যৈায় ২০১৯-২০ র্ থবেকরর 

শৈব থাশেি ১৫টি মন্ত্রণাকয়র প্রকিযেটিকিআ কমাে বাকেকের নুপাকি শলশু-কেশিে বাকেে 

কবকিকে (শেে ২)। শবগি োর বের যাবৎ শলশু বাকেে প্রশিকবেৈ প্রোকলর মাধ্যকম ংশেষ্ট 

মন্ত্রণায়মূকে শলশু-কেশিে োয থক্রম গ্রকণ উৎা প্রোৈ এ বরাদ্দ বৃশির কেকে ভূশমো 

পাৈ েকরকে।  

শেে ২: মন্ত্রণাকয়র কমাে বাকেকে শলশু-কেশিে বাকেকের ার 
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ধ্যায়-১ 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় 

১.০ ভূমিকা 

আজকেয শশু আগাভী শদকনয বশফষ্যৎ। শক্ষা শশুয সুপ্ত প্রশতবা শফোকয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ণ 

াশতয়ায। শক্ষায োজ করা ভাদেলকে জীফন ও জীশফোয উজীশফ েকয গকে ততারা। ফায 

জন্য তভৌশরে শক্ষা শনশিত েযা যাকেয অন্যতভ াাংশফধাশনে দাশয়ত্ব। বশফষ্যৎ প্রজকন্য 

উন্নয়ন ও তাকদয ব্যশিগত, াভাশজে ও াাংস্কৃশতে শফোকয জন্য শক্ষা অতযন্ত  গুরুত্বপূণ ণ। 

প্রাথশভে ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় তদক াফ ণজনীন ও ফাধ্যতামূরে প্রাথশভে শক্ষা ফাস্তফায়কনয 

জন্য োজ েযকে। এ োকজ ভন্ত্রণারকয়য যকয়কে শফশবন্ন নীশত, তেৌর, আইশন োঠাকভা এফাং 

ভন্ত্রণারয় ও এয অধীনস্থ দপ্তযগুকরায ভন্বকয় এেটি োম ণেয াাংগঠশনে োঠাকভা।  

২.০  জাতীয় নীমত/ককৌিললর অললালক মিশুলদর উন্নয়লন গৃহীত কার্ যক্রিসমূহ  

প্রাথশভে শক্ষা অশধদপ্তয তথা প্রাথশভে ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রাথশভে শক্ষা াংশিষ্ট শফশবন্ন 

নীশত, তেৌর ও োম ণক্রভ ফাস্তফায়ন েকয থাকে। প্রাথশভে শক্ষা াংশিষ্ট জাতীয় নীশত ও 

তেৌকরয আকরাকে গৃীত দকক্ষমূ াংকক্ষক উস্থান েযা র: 

জাতীয় নীমত/লকৌিল ও মিিরণ কার্ যক্রিসমূহ 

জাতীয় শক্ষা নীশত-২০১০ শক্ষায ম্প্রাযণ ও উন্নয়কন 

এেটি ভাইরপরে। শক্ষা শফলকয় যোকযয রূেল্প জাতীয় 

শক্ষা নীশত ২০১০-এ শফস্তাশযতবাকফ শফদত কয়কে। ‘ফায 

জন্য ভানম্মত শক্ষা’ ফাস্তফায়কন যোকযয দৃঢ় 

অঙ্গীোকযয শফলয়টি এ নীশতকত উকেখ েযা কয়কে, মা 

প্রাথশভে শক্ষা াংশিষ্ট যোশয নীশতয মূর শবশি। 

জাতীয় শক্ষা নীশত ২০১০-এ প্রাথশভে শক্ষা াংশিষ্ট 

উকেশ্যমূ শনম্নরূ: 

 ভানশফে মূল্যকফাকধয শফো এফাং তদজ আফ ও 

উাদানশবশিে শক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্তে অদেযণ েযা; 

 েকয়েটি তভৌশরে শফলকয় এে ও অশবন্ন শক্ষাক্রভ এফাং 

াঠ্যসূশি, ের ধযকনকণয প্রাথশভে শফদ্যারকয় াঠদান 

ফাধ্যতামূরে েযা; 

 প্রাথশভে শফদ্যারকয় প্রাথশভে শক্ষায তভয়াদোর ৫ ফেয 

কত বৃশি েকয ৮ ফেয েযা;  

 ফায জন্য ফাধ্যতামূরে প্রাথশভে শক্ষা 

ফাস্তফায়কনয জন্য ম ণায়ক্রকভ ের প্রাথশভে 

শক্ষা প্রশতষ্ঠানকে জাতীয়েযণ েযা কে; 

 প্রাথশভে শক্ষায গুনগত ভাকনান্নয়কনয জন্য 

প্রাথশভে শক্ষায তভয়াদোর ৫ ফেয কত ফাশেকয় 

৮ ফেয েযায উকদ্যাগ গ্রণ েযা কয়কে; 

 ইকতাভকধ্য ৬০৯টি শফদ্যারয়কে ৮ভ তেশণ ম ণন্ত 

উন্নীত েযা কয়কে; 

 নতুন ব্যফস্থায় আদৄশনে াঠ্যক্রভ, াঠ্যফই এফাং 

প্রাথশভে শফদ্যারয়গুকরায অফোঠাকভা উন্নয়কনয 

োম ণক্রভ িরভান যকয়কে; 

 েকয়েটি তভৌশরে শফলকয় এে ও অশবন্ন শক্ষাক্রভ 

ফাস্তফায়কনয ভাধ্যকভ তদক প্রিশরত শফশবন্ন ধাযায 

শক্ষা ব্যফস্থাকে ভশন্বত েযায উকদ্যাগ তনয়া 

কয়কে।  
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জাতীয় নীমত/লকৌিল ও মিিরণ কার্ যক্রিসমূহ 

 ফ ধযকনয প্রশতফন্ধী সুশফধা ফশিত তেকরকভকয়কদয 

জন্য সুকমাগ সুশফধা বৃশি েকয ের শক্ষাথীয জন্য ভান 

সুকমাগ সৃশষ্টয রকক্ষয ব্যফস্থা গ্রণ েযা; 

 প্রাথশভে শক্ষা স্তকয ক্ষুদ্র জাশতিায জন্য স্ব স্ব 

ভাতৃবালায় শক্ষায ব্যফস্থা েযা। 

এশডশজ এফাং ৭ভ িফাশল ণে শযেল্পনা  

প্রাথশভে শক্ষায জন্য োম ণেয শযেল্পনা প্রণয়ন ও 

ব্যফস্থানায ভাকনান্নয়ন জাতীয় শক্ষা নীশতকে অদেযণ েকয 

৭ভ িফাশল ণে শযেল্পনায় শনযক্ষতা ম্পূণ ণবাকফ দূয েযায 

রক্ষযভাত্রা শনধ ণাযণ েযা; 

এশডশজ এফাং ৭ভ িফাশল ণে শযেল্পনায় প্রাথশভে শক্ষা 

াংশিষ্ট শনম্নফশণ ণত উকেশ্যগুকরা শন্নকফশত আকে: 

 স্কুরমূক াঠদান ও শক্ষণ িশতয উন্নয়ন; 

 ভাকজয অাম্য দূযীেযকণয রকক্ষয েকরয শক্ষায জন্য 

সুকমাগ সৃশষ্ট েযা; 

 শক্ষা ব্যফস্থানায শফকেন্দ্রীেযণ ও শক্ষায োম ণেশযতা 

বৃশি; 

 প্রাথশভে শক্ষায জন্য োম ণেয শযেল্পনা প্রণয়ন ও 

ব্যফস্থানায ভাকনান্নয়ন; 

 জাতীয় শক্ষা নীশতকে অদেযণ েকয ৭ভ িফাশল ণে 

শযেল্পনায় শনযক্ষযতা ম্পূণ ণবাকফ দূয েযায রক্ষযভাত্রা  

শনধ ণাযণ।  

 িাশদাশবশিে স্কুর বফন শনভ ণাণ ও পুযাতন 

বফনমূকয তভযাভত, পুনশন ণভ ণাণ ও াংস্কায 

াধন; 

 স্কুর টিশপন োম ণক্রভ িালুেযণ; 

 ের প্রাথশভে শফদ্যারকয় প্রাে-প্রাথশভে শক্ষা 

িালুেযণ; 

 ের শফদ্যারকয় ওয়াব্লে শনভ ণাণ ও ানীয় জকরয 

ব্যফস্থােযণ; 

 প্রকয়াজনীয় শক্ষে ও অন্যান্য জনফর শনকয়াগ 

এফাং তাকদয জন্য প্রশক্ষকণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 শক্ষেকদয দক্ষতা উন্নয়ন। 

৩.০  মিশু িালজট িাস্তিায়লনর কপ্রমক্ষলত গত মতন িছলরর জযন 

শফগত ফেযগুকরাকত শক্ষাকক্ষকত্র তফশেছু উকেখকমাগ্য অগ্রগশত াশধত কয়কে তমভনঃ ফায 

জন্য শক্ষায সুকমাগ সৃশষ্ট, ঝকয োয ায হ্রা এফাং প্রাথশভে শক্ষা ম্পন্ন েযায ায বৃশি। 

াাাশ, প্রাথশভে শক্ষা তক্ষকত্র নাযী-পুরুকলয ভতা শফধাকনয রক্ষযভাত্রা অশজণত কয়কে। 

শক্ষাথী বশতণয ায বৃশি এফাং তাকদযকে শফদ্যারকয় ধকয যাখকত ইকতাভকধ্য  “দাশযদ্রীশেত 

এরাোয় স্কুর শপশডাং োম ণক্রভ” ীল ণে প্রেকল্পয আওতায় স্কুর শপশডাং োম ণক্রভ িরভান 

আকে। ইত:ভকধ্য ১০৪টি উকজরায ের প্রাথশভে শফদ্যারকয়য প্রায় ৩৩.৯০ রক্ষ শক্ষাথীকে 

স্কুর তখারায শদকন জনপ্রশত দদশনে ৭৫ গ্রাভ েকয শফস্কুট শফতযণ েযা কে। ২০১৮-১৯ অথ ণ 

ফেকয প্রেকল্পয ফযাে শের ৫১৮ তোটি টাো, মা ২০১৯-২০ অথ ণ ফেকয বৃশি তকয় কয়কে 

৬৭১.২০ তোটি টাো। প্রেকল্পয আওতায় ফযগুনা তজরাধীন ফাভনা উকজরায ের প্রাথশভে 
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শফদ্যারকয় এফাং জাভারপুয তজরাধীন ইরাভপুয উকজরায ২টি ইউশনয়কনয ১০৫টি প্রাথশভে 

শফদ্যারকয়য ১৭,৯০৩ জন শক্ষাথীয ভকধ্য যীক্ষামূরেবাকফ যান্না েযা খাফায শযকফন েযা 

কয়কে। াাাশ ১৬টি উকজরা শফস্কুকটয াাাশ শতনশদন যান্না েযা খাফায যফযাকয 

শিান্ত য়। ের প্রাথশভে শফদ্যারকয় প্রাে-প্রাথশভে শক্ষা িালু েযা কয়কে। দাশযদ্রতায 

োযকণ প্রাথশভে শফদ্যারয় গভকনাকমাগী শশুয শক্ষা মাকত ব্যাত না য় তজন্য যোয 

াযাকদক শনজস্ব তশফর তথকে ৩০৬৭.৩৮ তোটি টাো ব্যকয় জুরাই ২০১৫ কত উবৃশি 

প্রদান েকয আকে। উবৃশি প্রাপ্ত উোযকবাগীয াংখ্যা ৭৯ রক্ষ কত ১.৩৭ তোটিকত উন্নীত 

েযা কয়কে। তদকয ের প্রাথশভে শফদ্যারকয় যাশয তবাকটয ভাধ্যকভ স্টুকডন্ট োউশন্পর 

শনফ ণািন িালু েযা কয়কে। শযশিাং আউট অফ স্কুর শিরকেন (যস্ক) প্রেকল্পয আওতায় তদকয 

১২৫টি উকজরায় ১১,১৬২টি আনন্দ স্কুকর ৩,১০,৯৮৭ জন শফদ্যারয় ফশব ণভুত এফাং ঝকয 

ো শশুয শক্ষায সুকমাগ সৃশষ্ট েযা কয়কে। শশু েল্যাণ ট্রাকেয ভাধ্যকভ ৬৪ তজরা দয ও 

৮৬ উকজরায় ২০৫টি শফদ্যারয় ও ৯টি োশযগশয প্রশক্ষণ তেকন্দ্রয দুস্থ ও সুশফধাফশিত 

২৮,৫০০ শশু শক্ষায সুকমাগ তকয়কে। এজন্য যোকযয ফেকয ব্যয় কে ৩৬ তোটি টাো। 

৪.০ িন্ত্রণাললয়র িালজলট মিশু সংমিষ্ট ংি 

(মিমলয়ন টাকা) 

শফফযণ 
ফাকজট  

2019-20 

ফাকজট   

2018-19 

প্রকৃত 

2017-18 

িন্ত্রণাললয়র কিাট িালজট 240.41 224.66 183.44 

পমরচালন িালজট 147.71 141.54 118.00 

উন্নয়ন িালজট 92.70 83.12 65.45 

িন্ত্রণাললয়র িালজলট মিশু সংমিষ্ট ংলির িালজট 239.70 223.55 139.59 

পমরচালন িালজট 147.27 136.41 117.59 

উন্নয়ন িালজট 92.43 87.14 22.00 

সরকালরর কিাট িালজট 5,232 4,646 3,211 

মজমিমপ 28,859 25,378 22,505 

জাতীয় িালজট (মজমিমপ’র িতকরা হার) 18.13 18.31 14.27 

িন্ত্রণাললয়র িালজট (মজমিমপ’র িতকরা হার) 0.83 0.89 0.82 

িন্ত্রণাললয়র িালজট (জাতীয় িালজলটর িতকরা হার) 4.59 4.84 5.71 

িন্ত্রণাললয়র িালজলট মিশু সংমিষ্ট ংি (মজমিমপ’র িতকরা হার) 0.83 0.88 0.62 

িন্ত্রণাললয়র িালজলট মিশু সংমিষ্ট ংি (জাতীয় িালজলটর িতকরা হার) 4.58 4.81 4.35 

িন্ত্রণাললয়র িালজলট মিশু সংমিষ্ট ংি (িন্ত্রণাললয়র কিাট িালজলটর 

িতকরা হার) 
99.70 99.51 76.10 

সূত্রঃ থ য মিভাগ 
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৫.০  ককস স্টামি/উত্তি চচ যা 

প্রাথশভে শক্ষায় গশণত অশরশম্পয়াড িশত 

দূয েকযকে শক্ষাথীকদয গশণত বীশত 

এেশফাং তাব্দীয রোই মূরত তভধায রোই। শফশ্ব আকন জায়গা েকয শনকত কর তভধাশবশিে উাকয়ই শুদৄ তা 

অজণন েযা ম্ভফ। ফাাংরাকদকয ভত জনফহুর তদকয জন্য েথাটা আযও তফশ তয। তভধায এ রোইকয় টিেকত 

কর তম দক্ষতাগুকরা ফকিকয় তফশ প্রকয়াজন তায এেটি র ভস্যা ভাধাকনয দক্ষতা। তমকোন উদ্ভাফনী, 

সৃজনীর েভ ণোকেয প্রধানতভ অঙ্গ এই দক্ষতা। তমদক্ষতা অজণকন িাই দীঘ ণশদকনয প্রস্তুশত, জাশতগতবাকফ শম্মশরত 

প্রকিষ্টা ও অবযাক শযণত েযায অদেকূর শযকফ। 

প্রাথশভে শক্ষাস্তকয এই দক্ষতা অজণকনয রকক্ষয প্রাথশভে ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারকয়য আওতায় শুরু েযা য় গশণত 

অশরশম্পয়াড িশতয ভাধ্যকভ াঠদান িশতয ম্ভব্যতা মািাই প্রেল্প। ফাাংরাকদকয তবৌগশরে সুলভতা শফকফিনা 

েকয ফাাংরাকদকয ১৭টি তজরায ১৭টি উকজরায ৮০টি স্কুকরয ২৪০ জন শক্ষেকে প্রশক্ষণ প্রদাকনয ভাধ্যকভ 

তৃতীয় ও িতুথ ণ তেণীয় শক্ষাথীকদয ওয এ িশতয প্রকয়াগ েযা য়। প্রেকল্পয আওতায় ইকতাভকধ্য প্রথভ দপায 

প্রশক্ষণ ভাপ্ত কয়কে, এফাং শিতীয় দপায প্রশক্ষণ িরভান যকয়কে। যফতীকত আযও এেটি প্রশক্ষকণয ভাধ্যকভ 

ম্ভব্যতা মািাই প্রেকল্পয প্রশক্ষণ প্রশক্রয়া ভাপ্ত কফ। 

গশণত অশরশম্পয়াড িশতয মূর উকেশ্য কে শক্ষাথীকদয সৃজনীরতা ব্যফাকযয ভাধ্যকভ শক্ষা রাব। এ 

িশতকত তমভন এেজন াকঠয াকথ ফাস্তকফয শভর তযকখ শক্ষা রাব েযকত াকয, ঠিে এেই বাকফ ভস্যা 

ভাধাকন দক্ষতা অজণন েযকত াকয। প্রাণফন্ত তেশণেক্ষ, অাংগ্রণমূরে াঠদাকনয ভাধ্যকভ শক্ষাথীযা তমভন এেই 

াকথ শয়ায রাশন ণাং এয াকথ শযশিত ও অবযস্ত য়, ঠিে ততভশন এেই াকথ োম ণেয, জরবয ও আেল ণণীয় 

উাদান ব্যফায েকয তাযা তখাটাকে স্থায়ী েযকত ক্ষভ য়। 

প্রশক্ষকণয প্রথভ ম ণাকয় ২৪০ জন শক্ষে ঢাোয় াঁি শদকনয েযাকম্প অাংগ্রণ েকযন। এ েযাকম্প তাকদযকে 

তেণীেকক্ষ াঠদান শেবাকফ আযও তফশ প্রাণফন্ত, অাংগ্রণমূরে েকয ততারা মায় এ শফলকয় ধাযণা তদওয়া য়। এ 

োোও াংখ্যা, জযাশভশত ও স্থানীয় ভাকন শক্ষাথীকদয ধাযণা গঠন েযায শনশভকি শফশবন্ন এশিশবটি ও উেযণ 

প্রস্তুকতয াকথ শযশিত েযাকনা য়। প্রশক্ষণ েযাম্প তথকে শপকয শক্ষেযা মখন স্ব স্ব স্কুকর তপযত মায়, এ 

অফস্থায় তাকদযকে ায়তায জন্য যকয়কে শনয়শভত সুাযবাইশজাং, তমখাকন শক্ষেকদয ভতাভত, অশবভত, 

ম ণকফক্ষণ ও সুাশয গ্রণ েযা য়। এোোও াফ ণক্ষশণে আকডট াফায জন্য শক্ষেকদয শনকয় অনরাইকন এফাং 

াভাশজে তমাগাকমাগ ভাধ্যকভও প্ল্যাটপভ ণ দতশয েযা কয়কে, মায ভাধ্যকভ অনরাইন পকরায়া ভন্বয় েযা য়। 

মশদও প্রেকল্পয এখকনা অকনেটুকু ফাস্তফায়ন ফাশে, তাযকযও এখন ম ণন্ত প্রেকল্পয অগ্রগশত শফিাকয তফ শেছু শফলয় 

উৎাব্যাঞ্জে। প্রেকল্পয আওতায়  ৮০ টি স্কুকরয প্রায় ১০০০ জন শক্ষাথী এফাকয াযা তদ ব্যাী আকয়াশজত ডাি 

ফাাংরা ব্যাাংে-প্রথভআকরা গশণত উৎকফ অাংগ্রণ েকয। এ আকয়াজকনয প্রথভ ম ণাকয় ৬৪ টি তজরাকত ৬৫টি 

ফাোই অশরশম্পয়াড আকয়াজন েযা য়। ফাোই ম ণাকয়য প্রশতকমাশগতায় ৮০টি স্কুর তথকে ১৫৫ জন শনফ ণাশিত 

শক্ষাথী শফবাগীয় ম ণাকয় অাংগ্রণ েকয। এই শফবাগীয় ম ণাকয় অাংগ্রণ েকয ৬ জন শক্ষাথী যফতী ধাক 

জাতীয় ম ণাকয় অাংগ্রকণয সুকমাগ রাব েকয। 

এই প্রেকল্পয ফাস্তফায়ন শুরু ফায কয তেণীেকক্ষ শক্ষাথীকদয উশস্থশত উকেখজনে াকয বৃশি তকয়কে। প্রায় 

ফগুকরা স্কুকরই, তমখাকন আকগ শক্ষাথীযা অকনে তফশ অশনয়শভত শেকরা, এখন তখাকন উশস্থশত অকনে তফশ। 

শক্ষাথীযা শনজ আগ্রকই এখন তেণীেকক্ষ আক, এফাং তোকনা োযকণ শক্ষেকদয শফরম্ব কর তাযাই শনকজযা 
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শক্ষেকদযকে দ্রুত ক্লা শুরু েযফায জন্য তাশগদ তদয়। এোোও শক্ষাথীকদয ভকধ্য এেটি অাং শেকরা, মাযা 

অশধেতয িির এফাং ক্লাক দ দি েকয থােকতা। পরাপর শককফ প্রায়ঃই তেশণেক্ষ শনয়ন্ত্রণ েযা ম্ভফ ত না। 

এখন এ শক্ষাথীযা আগ্রবকয শক্ষকেয শনকদ ণনায জন্য অকক্ষা েকয। এোোও দরীয় োজ এফাং এশিশবটিয 

ভকয় অশধেতয িির শক্ষাথীযা শনজ দাশয়কত্ব ফাশেকদযকে াায্য েকয ফকর, এখন ক্লারুভ শনয়ন্ত্রণ েযা আকগয 

তুরনায় অকনে তফশ জ। 

শক্ষাথীকদয ভকধ্য পূকফ ণ ক্লাক আায আকগ এফাং ক্লারুকভ াকঠয প্রশত অনীা োজ েযকতা, গশণত অশরশম্পয়াড 

িশত আফায কয তটা পুকযাটাই াকে তগকে। এখন শক্ষাথীযা শনকজযাই আগ্র শনকয় ক্লাক আক, শনকজযাই 

শক্রয়বাকফ অাংগ্রণ েকয। োযণ গশণত শফলয়টি এতশদন শেকরা ওকদয োকে বীশতয, আয এখন তখরকত তখরকত, 

দরীয় োজ েযকত েযকত ওযা আয গশণতকে বকয়য শেছু ভকনই েকয না। গশণত শফলয়টিই ওকদয োকে কয় তগকে 

ফিাইকত শপ্রয় শফলয়। 

এয ফাইকয তফ শেছু স্কুকরয শক্ষাথীকদয এেটি ফে অাংকয প্রাশন্তে তমাগ্যতা অম ণাপ্ত শের। নতুন ক্লাক উন্নীত 

করও পূকফ ণয ক্লাকয শফলয়মূক অকনকেই মকথামৄি তমাগ্যতা অজণন েকয আকশন। আকগ তথকেই শশেকয় থাোয 

োযকণ এেদভই প্রাথশভে শফলয়গুকরা, তমভনঃ াংখ্যায ক্রভফািেতা, তমাকগয তক্ষকত্র াকত যাখায ধাযণা, স্থানীয় 

ভান, জযাশভশতে আকৃশতয ব্যফায ইতযাশদ াংক্রান্ত শফলকয় তাকদয সুস্পষ্ট ধাযণা শেকরা না। প্রশক্ষণ তথকে শপকয 

আফায কয শক্ষেকদয তেণীেকক্ষ াঠদাকনয কয এ শক্ষাথীকদয প্রাশন্তে তমাগ্যতায সুশনশদ ণষ্ট ভান উন্নয়ন 

ঘকটকে। প্রায় প্রকতযে শক্ষাথীই এখন তমাগ, শফকয়াগ, াংখ্যা, স্থানীয় ভান এফাং জযাশভশতয াধাযণ ভস্যা 

ভাধাকনয াকথ াকথ এয তেকনয ধাযণাগুকরা শে, তগুকরা ফাস্তকফ শেবাকফ প্রকয়াগ েযা তমকত াকয, এ ব্যাাকয 

সুস্পষ্ট ধাযণা রাব েকযকে। এয ফাইকয প্রেকল্পয ভাধ্যকভ শক্ষেকদয ভাকনান্নয়ন আকযেটি ফে অজণন শককফ 

শফকফিনা েযা তমকত াকয। শক্ষেকদয প্রায় ফাই তাকদয শনকজকদয শেছু ভুর ধাযণাও এই প্রশক্ষকণয ভাধ্যকভ 

াংকাশধত কয়কে ফকর স্বীোয েকযকেন। এয ফাইকয তাযা অকনেগুকরা নতুন শফলয় ম্পকেণ তজকনকেন, নতুন বাকফ 

শিন্তা েযকত শকখকেন, এফাং শনকজযাই উকদ্যাগী কয় আকযা শে শে েযা তমকত াকয ত শফলকয় তিষ্টা েযকেন। 

শক্ষেকদয এ শফলকয় ভতাভত কে, প্রেকল্পয প্রশক্ষকণয আওতায় আায কয তাকদযও শিন্তাবাফনাকত মকথষ্ট 

শযভাকণ শযফতণন ঘকটকে। তাযা এখন শক্ষাথীকদযকে অদেীরন ভাধান েযফায শযফকতণ ফাস্তফ জীফকনয াকথ 

ঙ্গশতপূণ ণ েকয ভস্যা ভাধানমূরে াঠদাকন উৎাশত েযকেন। 

এখন ম ণন্ত প্রেকল্পয তম ম ণায় ম ণন্ত োজ ম্পন্ন কয়কে, তগুকরায শফিাকয শনকজয অগ্রগশতগুকরা রক্ষয েযা মায়: 

 গশণত অশরশম্পয়াকড অাংগ্রণ েযায ভাধ্যকভ শক্ষাথীযা াঠ্যফইকয়য ফাইকযয ভস্যা ভাধাকনয তক্ষকত্র 

ফইকয়য ধাযণা ভন্বয় েযা শখকে। তমের শক্ষাথীযা সৃজনীর শিন্তাবাফনায অকবয আকগ তথকেই গকে 

তুকরকে, তাযা তটি প্রকয়াগ েযকত াযকে; 

 তমের স্কুকর শক্ষাথীযা অশনয়শভত শেকরা, তাকদয শফার অাং এখন স্কুকর খুফই শনয়শভত। স্কুর এখন তাকদয 

োকে তখরাদরা, ভজা েযায ভাধ্যকভ শক্ষারাব েযায স্থান। শক্ষাথীযা শনকজযাই উৎাী কয় এখন াঠরাকব 

ভকনাশনকফ েযকে; 

 শশেকয় ো শক্ষাথীকদয প্রাশন্তে তমাগ্যতা রাকবয থ এখন আকযা জ কয়কে। অকক্ষাকৃত দুফ ণর 

শক্ষাথীযাই এখন ক্লাক অকনে তফশ ভনকমাগী কয় উঠকে এফাং দ্রুত প্রাশন্তে তমাগ্যতা অজণন েযকে; 

 ের স্কুকরয শক্ষাথীযা এখন ফইকয়য ভস্যাগুকরা ভাধাকনয াাাশ তগুকরায তেকনয ধাযণাগুকরা শে 

শে, ফাস্তকফ তোথায় প্রকয়াগ েযা তমকত াকয, শেবাকফ প্রকয়াগ েযা তমকত াকয, ইতযাশদ ম্পকেণ স্পষ্ট ধাযণা 

রাব েযকে; 
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 ক্লারুকভ এখন শক্ষাথীকদয অাংগ্রণ অকনে তফশ স্বতস্ফূতণ এফাং প্রাণফন্ত। শক্ষাথীযা এেে ও দরশবশিে 

োম ণক্রভ েযায ভাধ্যকভ শয়ায রাশন ণাং ও দরগত োকজয াকথ শযশিত কে; 

 তমফ তেণীেকক্ষ অভকনাকমাগী এফাং অশধেতয িির শক্ষাথীকদয াংখ্যা তফশ তের তেণীেক্ষকত এখন 

শক্ষাথীকদয শনয়ন্ত্রণ েযা আকগয িাইকত জতয কয়কে;  

 তেণীেকক্ষ ব্যফহৃত উেযণগুকরা আকগ শুদৄভাত্র শক্ষে শনয়শন্ত্রত শেকরা। এোোও উেযণগুকরা খুফ তফশ 

জরবযও শেকরা না ফকর শক্ষেকদয উয ফােশত িা োজ েযকতা। শেন্তু এ প্রেকল্পয আওতায় ের 

উেযণই শক্ষাথীযা প্রস্তুত েকয, একক্ষকত্র শক্ষে শুদৄভাত্র শনকদ ণনা প্রদান েকযন। এোোও উেযণগুকরা 

শফনামূকল্য অথফা স্বল্প খযকি াংগ্র েযা ম্ভফ ফকর শক্ষেকদয উয এখন ফােশত িা অকনোাংক হ্রা 

তকয়কে। 

প্রেকল্পয এখকনা প্রায় অকধ ণে ফাস্তফায়ন ফাশে। তকফ এখন ম ণন্ত শক্ষেকদয অাংগ্রণ, শক্ষাথীকদয মূল্যায়ন এফাং 

অন্যান্য শফিাকয আভযা আাফাদী তম প্রেল্প মথাথ ণ াপল্য রাব েযকফ এফাং আভাকদয শক্ষাথীযা ের প্রাশন্তে 

তমাগ্যতা রাব েযকত ক্ষভ কফ। ম্ভব্যতা মািাইপ্রেকল্পয ফাস্তফায়কনয পরাপর আাব্যাঞ্জে কর এটি মথামথ 

শযভাজণনা ও াংকাধনপূফ ণে াযা ফাাংরাকদকয ের প্রাথশভে শফদ্যারকয়য প্রথভ তথকে িভ তেণী ম ণন্ত 

ফাস্তফায়ন েযা কফ। ফতণভান ভকয়য শফিাকয তাই এটি ফরা মথাথ ণ, “প্রাথশভে ম ণাকয় গশণত অশরশম্পয়াড িশত, 

দূয কে শক্ষাথীকদয গশণত বীশত”। 

৬.০  মিশুলদর কল্যাণ মনমিতকরলণ িন্ত্রণাললয়র চযাললঞ্জসমূহ 

 শশু ফাকজট ফাস্তফায়কনয রকক্ষয ভাঠ ম ণাকয় প্রকয়াজনীয় জনফকরয অবাফ; 

 শশুকদয উন্নয়কনয জন্য শযেল্পনা প্রণয়নোযী ও গৃীত োম ণক্রভ ফাস্তফায়নোযীগকণয 

ঠিে প্রশক্ষণ ও কিতনতায অবাফ; 

 শশু ফাকজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়কন ভাঠ ম ণাকয়য েভ ণেতণাকদয দক্ষতায অবাফ; 

 ফাকজট প্রণয়ন ও েভ ণ শযেল্পনায ভয় শশুকদয শফলয়টি শফকফিনায় না তনয়া; 

 ফাকজট প্রণয়ন ও েভ ণ শযেল্পনায় শশুকদয ম্পৃি ওয়ায সুকমাগ না থাো; 

 প্রশেউযকভন্ট মথাভকয় ম্পন্ন না ওয়ায় োম ণম্পাদকন জটিরতা সৃশষ্ট; 

 তোকনা তোকনা তক্ষকত্র মথাভকয় দযত্র আফান ও প্রশক্রয়ােযকণয জন্য উকদ্যাকগয 

অবাফ; 

 ফাস্তফায়নোযী াংস্থা গুকরায ভকধ্য ভন্বকয়য অবাফ। 

৭.০  মিশু ককমিক উন্নয়লনর পমরকল্পনা 

পমরকল্পনার কিয়াদ পমরকল্পনার অললালক গৃমহতব্য কার্ যক্রি 

২০১৯-২০ থ যিছলরর  স্কুর শপশডাং োম ণক্রভকে ম্প্রাযণ েযায জন্য এফাং এ োম ণক্রকভ তফযোশয খাত 
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পমরকল্পনার কিয়াদ পমরকল্পনার অললালক গৃমহতব্য কার্ যক্রি 

পমরকল্পনা ও ব্যশিগত প্রকিষ্টাকে অন্তভু ণি েযায জন্য জাতীয় স্কুর শপশডাং নীশত প্রণয়কনয 

োম ণক্রভ গ্রণ। নীশতটি প্রণীত কর স্কুর শপশডাং োম ণক্রকভ স্থানীয় ব্যশি 

তফযোশয প্রাশতষ্ঠাকনয ম্পৃিতা বৃশি াকফ এফাং ভাশগ্রে োম ণক্রভ ভশন্বতবাকফ 

ফাস্তফাশয়ত কফ; 

 আইশটি ব্যফাকযয ভাধ্যকভ প্রাথশভে শক্ষায েযাাশটি উন্নয়কনয ভাধ্যকভ 

শক্ষায গুণগত ভান উন্নয়কনয রকক্ষয ‘শডশজটার প্রাথশভে শক্ষা’ ীল ণে এেটি 

াইরট প্রেল্প গ্রণ। উি প্রেকল্পয আওতায় ৫০৩টি ভকডর প্রাথশভে শফদ্যারকয় 

ইন্টাযঅযােটিব ক্লারুভ দতশয েযা কফ, এ প্রেকল্পয আওতায় ২০১৯-২০ 

অথ ণফেকয তভাট ফযাে ২৫ তোটি টাো; 

 ‘প্রাথশভে স্কুর োফস্কাউট (৩য় ম ণায়)’ প্রেকল্পয পরবাকফ ভাশপ্তয য ‘প্রাথশভে 

স্কুর োফস্কাউট (৪থ ণ ম ণায়)’ প্রেল্পটি অদেকভাদকনয জন্য উকদ্যাগ গ্রণ েযা কয়কে 

মায তভাট প্রেল্প ব্যয় ৩৫৪.০২ তোটি টাো; 

 প্রাথশভে শক্ষা উন্নয়ন প্রেল্প (শইশডশ)-৪ গ্রণ েযা কয়কে মায তভাট ব্যয় 

৩৮৩৯৭.১৬ তোটি টাো মা তভয়াদোর জুরাই ২০১৮ কত জুন ২০২৩; 

 “প্রাথশভে শফদ্যারকয় স্কুর শপশডাং োম ণক্রভ”ীল ণে প্রেল্প গ্রকণয উকদ্যাগ গ্রণ 

েযা কয়কে মায আওতায় প্রশতটি শক্ষাথী দুপুকয শফদ্যারকয় খাফায াকফ । 

৮.০  উপসংহার 

আজকেয শশুযাই আগাভী শদকনয জাশতকে তনতৃত্ব শদকফ। তাই আজকেয শশুকে সুনাগশযে 

শককফ গকে ততারায জন্য প্রাথশভে শক্ষায ভূশভো অশযীভ। শশুয তভৌশরে অশধোয 

শনশিতেকল্প প্রাথশভে ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় শনযরবাকফ োজ েযকে। শশুয পুশষ্ট ও স্বাস্থয 

শক্ষা, মৄকগামৄশগ শক্ষা অথ ণাৎ প্রমৄশিশবশিে শক্ষা ব্যফস্থা শনশিত েকয শশুকে সুনাগশযে 

শককফ গকে ততারায শনশভি প্রাথশভে ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় কত আযও দকক্ষ গ্রণ 

েযকত কফ। এ ভন্ত্রণারকয়য বশফষ্যৎ েযণীয় দকক্ষ শনধ ণাযকণ শশুকদয যাশয ম্পৃি 

েযকত কফ। শশুকদয িাশদা অদেমায়ী বশফষ্যৎ েভ ণ শযেল্পনা গ্রণ েযা কফ। শফকল েকয 

২০৪১ াকরয ভকধ্য তদকে এে উন্নত মৃিীর তদক শযণত েযায জন্য শশু শক্ষায 

তোন শফেল্প নাই। 
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অধ্যায়-২ 

কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ 

১.০ ভূরমকা 

একটি দেশলর ভরবষ্যৎ উন্নয়শের জন্য দ দেশলর রলশুশের যুশগাপশযাগী  রাশের প্রশয়াজে 

অনুযায়ী উপযুক্ত রলক্ষায় রলরক্ষত কশর উৎপােেভৄখী েক্ষ জেশগারিশত রূপান্তর করা খুব 

জরুরী। কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষা রবভাশগর ভ কায যক্রশমর একটি শা-কাররগরর  

বৃরিভক, রবজ্ঞাে  প্রযুরক্তরভরিক রলক্ষা  প্ররলক্ষশের মন্বশয় প্ররলরক্ষত, েক্ষ এবং উন্নত 

ভল্যশবাধ ম্পন্ন মােব ম্পে সৃরি। রকার রলক্ষাশক োররদ্র রবশমাচে  মােব ম্পে 

উন্নয়শের অন্যতম প্রধাে দকৌল রশশব গ্রে কশর এ খাশত ব যারধক গুরুত্বাশরাপ কশর 

আশে। দেশব্যাী মাদ্রাসা শশক্ষা প্রশিষ্ঠানসমূহে শশশুহের একটি বড় অংশ অধ্যয়নরি। 

এসকল শশশুহক ধমীয় মূল্যহবাহধর াশাাশশ আধুশনক শবজ্ঞান, প্রযুশি ও কম মমুখী শশক্ষার 

সাহে শরশিশি ঘটাহনা জরুরী। আবার, শবপুল জনসংখ্যা অধুুশিি এ দেহশর শশশুহের 

অভ্ুন্তহর ও ববহেশশক শ্রমবাজাহর প্রশিহ াগীিার উহ াগী েক্ষ জনবল শেহসহব গহড় দিালার 

জন্য কাশরগশর শশক্ষা প্রশিষ্ঠান মুখ্য ভূশমকা ালন করহে। কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষার্থীশের 

 অেগ্রর জেশগারির জন্য রলক্ষা উপবৃরি প্রোে, রলশু রলক্ষার্থীশের মাশে তথ্যপ্রযুরক্ত 

ংক্রান্ত রঞ্জাম রবতরে, রলক্ষা প্ররতিােভশর অবকাঠাশমা উন্নয়ে, দমশয় রলক্ষার্থী এবং 

অেগ্রর জেশগারির জন্য রলক্ষা উপবৃরি কায যক্রম, রলশু বান্ধব রলক্ষা উপশযাগী পররশবল 

সৃরির শক্ষে কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষা প্ররতিােভশ গ্রীে  রিে কোম্পা প্ররতিার 

উশযাগ এ রবভাগ রবরভন্ন কায যক্রম গ্রে  বাস্তবায়ে কশর আশে। 

২.০  জাতীয় েীরত/দকৌলশর আশাশক রলশুশের উন্নয়শে গৃীত কায যক্রমভ 

রলক্ষা মন্ত্রোশয়র কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ ংরিি জাতীয় েীরত-দকৌলভ  দ 

আশাশক গৃীত কায যক্রমভশর ারংশক্ষপ রেশে বে যো করা : 

জাতীয় েীরত/দকৌল  রববরে কায যক্রমভ 

জাতীয় রলক্ষা েীরত ২০১০ এ রববৃত রলশু 

উন্নয়ে ংরিি উশেশ্য  গুরুত্বপূে য 

দকৌলভ রেেরুপ: 

 রলক্ষার্থীশের অন্তরে যরত দমধা  ম্ভাবোর 

 রবভাশগর অধীে রবরভন্ন ংস্থার আতায় গৃরত 

প্রকশের মাধ্যশম রলশু রলক্ষার্থীশের মাশে তথ্যপ্রযুরক্ত 

ংক্রান্ত রঞ্জাম রবতরে এবং প্ররতিােভশর 

অবকাঠাশমা উন্নয়ে করা শে;  
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জাতীয় েীরত/দকৌল  রববরে কায যক্রমভ 

পররপূে য রবকাশল াায্য করা; 

 কম সুশযাগ প্রাপ্ত রলক্ষার্থীশের জন্য অগ্রর 

রলক্ষার্থীশের অনুরূপ সুশযাগ সৃরি এবং 

রবরভন্ন রকশমর রলক্ষা প্ররতিাে এবং 

অঞ্চশর মশধ্য ববম্য দূরীকরে; 

 রলক্ষক-রলক্ষার্থীর অনুপাত পয যায়ক্রশম 

২০১৮ াশর মশধ্য ১:৩০ এ উন্নীতকরে;  

 রলক্ষা প্ররতিােগুশাশক তথ্যপ্রযুরক্ত, 

যন্ত্রাংল  অন্যান্য অবকাঠাশমাগত 

উন্নয়শের সুরবধা প্রোে; 

 রলক্ষার ব ধারাশত জে-মতারভরি সৃরির 

শক্ষে দমৌরক রবশয় অরভন্ন রলক্ষাক্রম  

পাঠ্যসূরচ বাধ্যতাভক করা।  

 কাররগরর বৃরিভক রলক্ষার ব্যাপক ম্প্রারে  

রলক্ষার গুেগত মশোন্নয়শের জন্য ‘১০০টি উপশজায় 

১টি কশর দেকরেকো স্কু  কশজ স্থাপে’, ‘২৩টি 

দজায় পরশেকরেক ইেরিটিউে স্থাপে’, ‘চট্রগ্রাম, 

খুো, রাজলাী এবং রংপুর রবভাশগ ১টি কশর 

ইরঞ্জরেয়াররং কশজ স্থাপে’, ‘অরধক ংখ্যক রলক্ষার্থী 

ভরতযর সুশযাগ সৃরির শক্ষে রবযমাে পরশেকরেক 

ইেরিটিউেভশর অবকাঠাশমা উন্নয়ে’, ‘রশে, 

বররলা, রংপুর  ময়মেরং রবভাশগ মরা 

পরশেকরেক ইেরিটিউে স্থাপে’, কাররগরর রলক্ষা 

অরধেপ্তরাধীে ৬৪টি দেকরেকো স্কু  কশশজর 

ক্ষমতা বৃরি’ প্রভৃরত প্রকশের কাযক্রম চমাে আশে। 

৭ম-পঞ্চবার যক পররকেো 

৭ম পঞ্চবার যক পররকেোয় কাররগরর  

মাদ্রাা রলক্ষা ংরিি রেেবরে যত উশেশ্যগুশা 

রন্নশবরলত আশেেঃ 

 ংরিি স্কুভশ পাঠোে  রলখে 

পিরতর উন্নয়ে; 

 মাশজর অাম্য দূরীকরশের শক্ষে 

কশর জন্য সুশযাগ সৃরি করা; 

 রলক্ষা ব্যবস্থাপোর রবশকন্দ্রীকরে  

রলক্ষার কায যকাররতা বৃরি; 

 কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষার জন্য কায যকর 

পররকেো প্রেয়ে  ব্যবস্থাপোর 

মাশোন্নয়ে। 

 রি করম্পটিলে-২০১৮ আশয়াজে করা শয়শে; 

 কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষার্থীশের রলক্ষা উপবৃরি প্রোে 

করা শে; 

 দমশয় রলক্ষার্থী এবং অেগ্রর জেশগারির জন্য রলক্ষা 

উপবৃরি কায যক্রম চমাে আশে। 

জাতীয় ামারজক সুরক্ষা দকৌলপত্র (NSSS) 

এ দকৌলপশত্রর েীঘ যশময়ারে উশেশ্য  ক 

োগররশকর জন্য একটি ামারজক সুরক্ষা 

ব্যবস্থা গশে দতাা যাশত কশর জন্য একটি 

নুেেতম আশয়র রেশ্চয়তা রবধাে করা যায় 

 কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষার্থীশের রলক্ষা উপবৃরি প্রোে 

করা শে। 
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জাতীয় েীরত/দকৌল  রববরে কায যক্রমভ 

এবং ংকেকাীে মশয় যাশত দকউ 

োররদ্রীমার রেশচ দেশম ো যায়।  

এ.রি.রজ.শত রলশু উন্নয়ে ংরিি 

রলক্ষাখাশতর ক্ষেমাত্রাভ রেেরুপ 

 ক দেশ  দমশয়র জন্য ন্যায়ঙ্গত, 

মােম্মত  াইফং রলক্ষা রেরশ্চত 

করা; 

 রলশু, প্ররতবন্ধী  দজন্ডার ংশবেেলী 

এবং রেরাপে, অন্তর্ভ যরক্তভক  কায যকর 

রলখে পররশবল ম্বরত রলক্ষা অবকাঠাশমা 

রেম যাে  উন্নয়ে। 

 কন্যা রলশুশের প্ররত রবরভন্ন ামারজক ববশম্যর 

রবশাপ, বাল্য রববা রেশরাশধ োরীশের 

কম যংস্থাশের সুশযাগ সৃরির শক্ষে ‘রশে, 

বররলা, রংপুর এবং ময়মেরং রবভাশগ ৪টি 

মরা পরশেকরেক ইেরিটিউে স্থাপে’ লী যক 

প্রকশের কায যক্রম চমাে রশয়শে (অগ্রগরত-১৯%)। 

৮টি রবভাগীয় েশর ৮টি মরা দেকরেকো স্কু 

 কশজ স্থাপে” লী যক েতুে প্রকে গ্রশের 

প্ররক্রয়া চমাে;  

 কাররগরর রলক্ষার োত্র-োত্রীশের উপবৃরি-বৃরি প্রোে 

করা শে; 

 রলশু বান্ধব রলক্ষা উপশযাগী পররশবল সৃরির শক্ষে 

কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষা প্ররতিােভশ গ্রীে  

রিে কোম্পা প্ররতিার উশযাগ গৃরত শয়শে; 

 প্ররতটি কাররগরর রলক্ষা প্ররতিাশে োত্রীশের পৃর্থক 

েয়শে বতরর করা শয়শে ; 

 প্ররতবন্ধী োত্র-োত্রীশের জন্য র োম্প বতরর করা 

শয়শে। 

৩.০ রলশু বাশজে বাস্তবায়শের দপ্ররক্ষশত গত রতে বেশরর অজযে 

 েতুে সৃি রবভাগ রশশব কাররগরর রলক্ষা প্ররতিােভশ মাধ্যরমক পয যাশয় োত্র-োত্রী 

ভরতযর ার ২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর ৩.৯৯% শত বৃরি দপশয় ২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ৪.০৭%, 

উচ্চ মাধ্যরমক পয যাশয় োত্র-োত্রী ভরতযর ার ২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর ৫.৩৯% শত বৃরি 

দপশয় ২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ৫.৫৭%-এ উন্নীত শয়শে; 

 ভরতযকৃত োত্র-োত্রীর মশধ্য োত্র-োত্রী েশর পোর ার মাধ্যরমক পয যাশয় হ্রা দপশয় 

২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর ৩৯.৮৩% শত ২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ৩৮.৮২%, উচ্চ মাধ্যরমক 

পয যাশয় োত্র-োত্রী েশর পোর ার হ্রা দপশয় ২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর ৩০.৩০% শত 

২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ২৯.৩৫% শয়শে;  
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 মাদ্রাা রলক্ষা প্ররতিােভশ োরখ পয যাশয় োত্র-োত্রী ভরতযর ার ২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর 

১২.২৬% শত বৃরি দপশয় ২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ১২.৭০%এ উন্নীত শয়শে, েশর পোর 

ার ২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর ৪৬.০৬% শত ২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ৪৪.৫৫%-এ হ্রা 

দপশয়শে; 

 মাদ্রাা রলক্ষাশক্ষশত্র োরী-পুরুশর মতা রবধাশের ক্ষেমাত্রা অশেকাংশল অরজযত 

শয়শে- োরখ পয যাশয় োত্র-োত্রী অনুপাত ২০১৬-১৭ অর্থ যবেশর ৪৪:৫৬ এবং ২০১৭-১৮ 

অর্থ যবেশর ৪৩:৫৭ শয়শে; 

 মাদ্রাায় অধ্যয়েরত রলশুশের জন্য মাদ্রাা রলক্ষাশক যুশগাপশযাগী করার জন্য মাদ্রাা 

রলক্ষা অরধেপ্তর দর্থশক মারিরমরিয়া িারুম স্থাপশের জন্য Establishment of 

Multimedia Classroom in 653 Madrasah of the Country রলশরাোশম প্রকে 

২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর গৃীত শয়শে এবং কায যক্রম চমাে রশয়শে;  

 রবগত ২০১৫-১৬ অর্থ যবের শত ২০১৭-১৮ অর্থ যবেশর ারাশেশল ৩৫টি মশি মাদ্রাা 

স্থাপে করা শয়শে। ইশতামশধ্য ১২৫টি উপশজায় আই.র.টি ররশা য দন্টার, ৩৫৫০টি 

রলক্ষা প্ররতিাশে করম্পউোর ল্যাব  ২৬৬৫৫টি রলক্ষা প্ররতিাশে মারিরমরিয়া িারুম 

স্থাপে করা শয়শে। 

৪.০ কাররগরর  মাদ্রাা রলক্ষা রবভাশগর বাশজশে রলশু ংরিি অংল 

(রবরয়ে োকা) 

রববরে 
বাহজট 

201৯-২০ 

বাশজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 

রবভাশগর দমাে বাশজে 74.5 57.10 47.85 

পররচাে বাশজে 59.4 49.00 42.84 

উন্নয়ে বাশজে 15.1 8.10 5.01 

রবভাশগর বাশজশে রলশু ংরিি অংশলর বাশজে 62.01641 44.52 34.76 

পররচাে বাশজে 49.42674 38.22 33.13 

উন্নয়ে বাশজে 12.58967 6.30 1.63 

জাতীয় বাশজে 5,232 4,646 3,211 

রজরিরপ 28859 25,378 22,505 

জাতীয় বাশজে (রজরিরপ’র লতকরা ার) 18.13 18.31 14.27 

রবভাশগর বাশজে (রজরিরপ’র লতকরা ার) 0.26 0.22 0.21 

রবভাশগর বাশজে (জাতীয় বাশজশের লতকরা ার) 1.42 1.23 1.49 



23 

(রবরয়ে োকা) 

রববরে 
বাহজট 

201৯-২০ 

বাশজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃি 

২০১৭-১৮ 

রবভাশগর বাশজশে রলশু ংরিি অংল (রজরিরপ’র লতকরা 

ার) 
0.21 0.18 0.15 

রবভাশগর বাশজশে রলশু ংরিি অংল (জাতীয় বাশজশের 

লতকরা ার) 
1.19 0.96 1.08 

রবভাশগর বাশজশে রলশু ংরিি অংল (রবভাশগর দমাে 

বাশজশের লতকরা ার) 
83.21 77.97 72.64 

সূত্রেঃ অর্থ য রবভাগ 

৫.০ রলশুশের কল্যাে রেরশ্চতকরশে মন্ত্রোশয়র চোশঞ্জভ 

কাররগরর  মাদ্রাা রবভাগ একটি েবসৃি রবভাগ। রলশু কল্যাে রেরশ্চতকরশে এ রবভাশগর 

উশেখশযাগ্য চোশঞ্জভ রেেরুপ: 

 শশশুহের উন্নয়হন জািীয় ও আন্তজমাশিক সনে, নীশি, আইন, শবশধ বা কম মশরকল্পনার 

আহলাহক অত্র শবভ্াহগর শশশু দকশিক পৃেক কম মশরকল্পনা প্রণয়ন; 

 শুধুমাত্র শশশু শশক্ষােীহের জন্য বাহজট প্রণয়ন, বাহজট বাস্তবায়ন, শরবীক্ষণ এবং 

মূল্যায়হনর জন্য সুশনশে মষ্ট শেক শনহে মশনা; 

 শশশুহের উন্নয়হন শবহশিাশয়ি গহবিণা কম ম শরিালনা; 

 মাঠ  মাহয় প্রহয়াজনীয় জনবল সৃশষ্ট; 

 শশশুহের উন্নয়হনর জন্য গৃেীি কা মক্রম বাস্তবায়নকারীগহণর সঠিক প্রশশক্ষণ ও 

সহিিনিা সৃশষ্ট; 

 শশশু বাহজট বা শশশু দকশিক উন্নয়ন কম মকাহের পৃেক ডকুহমহেশন ও ব্যবস্থানা; 

 শশশু বাহজট বা শশশু দকশিক উন্নয়ন কম মকাে বাস্তবায়হনর সাহে সম্পশকমি 

দেকহোল্ডারগহণর সাহে সমন্বয়। 

৬.০ রলশু দকরন্দ্রক উন্নয়শের পররকেো 

পররকেোর দময়াে পররকেোর আশাশক গৃরতব্য কায যক্রম 

২০১৯-২০ অর্থ যবেশরর 

পররকেো 

 কাররগরর বৃরিভক রলক্ষার ব্যাপক ম্প্রারে  রলক্ষার গুেগত 

মশোন্নয়শের জন্য “১০০টি উপশজায় ১টি কশর দেকরেকো স্কু  
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পররকেোর দময়াে পররকেোর আশাশক গৃরতব্য কায যক্রম 

কশজ স্থাপে”, “২৩টি দজায় পরশেকরেক ইেরিটিউে স্থাপে”, “৪টি 

রবভাশগ ১টি কশর ইরঞ্জরেয়াররং কশজ স্থাপে”, “রবযমাে পরশেকরেক 

ইেরিটিউে ভশর অবকাঠাশমা উন্নয়ে” এবং কাররগরর রলক্ষা 

অরধেপ্তরাধীে ৬৪টি দেকরেকো স্কু  কশশজর ক্ষমতা বৃরির 

কায যক্রম রবরভন্ন প্রকশের মাধ্যশম চমাে রাখা;  

 রলক্ষাশক রলশুশের জন্য জশবাধ্য  আেন্দোয়ক কশর দতাার জন্য 

৬৫৩টি মাদ্রাায় মারিরমরিয়া িালরুম  প্রশয়াজেীয় যন্ত্রপারত, বই-

পুস্তক, দখাধুার রঞ্জাম, ববজ্ঞারেক যন্ত্রপারত, আবাবপত্র, অরফ 

যন্ত্রপারত রবরাশর উশেশশ্য গৃীত প্রকশের কায যক্রম চমাে রাখা;  

 ারা দেশল রবযমাে কাররগরর রলক্ষা প্ররতিাশের রলক্ষার গুেগতমাে 

বৃরির শক্ষে ‘Skills and Employment Programme in 

Bangladesh (SEP-B)’, Skills 21 Empowering Citizens 

for Inclusive and Sustainable Growth Project’এর 

কায যক্রম চমাে রাখা;  

 কন্যারলশুশের প্ররত রবরভন্ন ামারজক ববশম্যর রবশাপ, বাল্যরববা 

রেশরাশধ োরীশের কম যংস্থাশের রবকে দেই রবধায় োরীর কশম যর সুশযাগ 

সৃরির শক্ষে ৪টি রবভাশগ ৪টি মরা পরশেকরেক ইেরিটিউে স্থাপে , 

৮টি রবভাগীয় েশর ৮টি মরা দেকরেকো স্কু  কশজ স্থাপে 

কায যক্রম গ্রশের জন্য প্রকে চমাে রাখা ; 

 ক অবকাঠাশমা রেম যাশে প্ররতবন্ধী রলক্ষার্থীশের রবয়টি যশের াশর্থ 

রবশবচো কশর প্ররতটি কাররগরর রলক্ষা প্ররতিাশে র োম্প এর ংস্থাে রাখা 

 োরী রলক্ষার্থীশের প্রজেে স্বাশস্থের রবশল প্রশয়াজেীয়তাশক রবশবচো 

কশর দেশ-দমশয়শের জন্য বাধ্যতাভক পৃর্থক য়াল ব্লক এর ব্যবস্থা 

করা; 

 এবহিোয়ী স্তর েহি কাশমল স্তর  মন্ত উবৃশি প্রোন প্রকল্প চূড়ান্ত 

অনুহমােহনর শবিয়টি প্রশক্রয়াশধন। প্রকল্প অনুহমাশেি েহল মাদ্রাসা 

শশক্ষােীহেরহকও উবৃশি প্রোহনর শরকল্পনা রহয়হে। 

মধ্যশময়ারে পররকেো  

 রলশুশের উন্নয়শে জাতীয়  আন্তজযারতক েে, েীরত, আইে, রবরধ বা 

কম যপররকেোর আশাশক মন্ত্রোশয়র রলশু রবয়ক মরন্বত 

কম যপররকেো প্রেয়শের উশযাগ গ্রে; 

 রলশুশের উন্নয়শে বা তাশের পররপূে য রবকাশল কারিত আরর্থ যক ব্যবস্থাপো 

এবং প্রশয়াজেীয় রবয় ংরিি তথ্য ংগ্র এবং গশবো কায যক্রশমর 
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পররকেোর দময়াে পররকেোর আশাশক গৃরতব্য কায যক্রম 

উশযাগ গ্রে; 

 কাররগরর  বৃরিভক রলক্ষা উপবৃরি প্রকশের মাধ্যশম কাররগরর 

রলক্ষাশক্ষশত্র ক োরী  রপরেশয় পো োত্রশের উপবৃরির আতার্ভক্ত 

করা; 

 চমাে ‘১০০টি উপশজায় ১টি কশর দেকরেকো স্কু  কশজ স্থাপে’ 

লী যক প্রকশের বাস্তবায়ে দলশ রলক্ষা কায যক্রম শুরু করা, পরশেকরেক 

ইন্সটিটিউেভশ ‘অরধক ংখ্যক রলক্ষার্থী ভরতযর সুশযাগ সৃরির শক্ষে 

রবযমাে পরশেকরেক ইেরিটিউে ভশর অবকাঠাশমা উন্নয়ে’ প্রকশের 

মাধ্যশম োরী রলক্ষার্থী ারব যক এেশরাশমন্ট বৃরি।  

েীঘ যশময়ারে পররকেো 

 রবরভন্ন প্রকশের মাধ্যশম কাররগরর রলক্ষাশক্ষশত্র কমপশক্ষ েল াজার 

রলক্ষক রেশয়াগ দেয়া শব; 

 NTVQF এবং BQF এর সুরেরে যি কাঠাশমা রেধ যারে এবং রলশুশের াশর্থ 

আচরে ংক্রান্ত একটি সুরেরে যি াব যজেীে রবরধমাা বা Code of 

Conduct প্রস্তুরতশত অন্যান্য রকারর েপ্তরশক ায়তা প্রোে; 

 রলশু দকরন্দ্রক উন্নয়ে কম যকান্ড বাস্তবায়শের াশর্থ ম্পরকযত 

দিকশাল্ডারগশের াশর্থ মন্বয় বৃরির উশযাগ গ্রে; 

 TVET রলক্ষা কায যক্রমশক রলক্ষার ভ দরাশত আেয়শের উশেশশ্য ২০৩০ 

াশর মশধ্য (এরিরজ অরভি) কাররগরর রলক্ষায় রলক্ষার্থীর ংখ্যা 

জাতীয়ভাশব ৩০% এর উশবয উন্নীতকরে এবং প্ররতিােভশ রলশু বান্ধব 

পররশবল রেরশ্চতকরে; 

 ‘৩২৯টি উপশজায় দেকরেকো স্কু এন্ড কশজ’ লী যক েতুে প্রকশের 

মাধ্যশম দেশলর প্ররতটি উপশজায় কারগরর রলক্ষা প্ররতিাে স্থাপে; 

 দবরকারর পয যাশয় মাদ্রাা  মাধ্যরমক রলক্ষা প্ররতিাশে কাররগরর দকা য 

চালুকরে’; 

 মাদ্রাা পয যাশয় রফরিং কায যক্রম ংরিি প্রকে প্রেয়ে; 

৭.০ উপংার  

সু-রলক্ষীত  প্ররলরক্ষত রলশু আগামীর ভল্যবাে মােব ম্পে। মােব ম্পশে যর্থার্থ য রবরেশয়াগ 

ব্যরতশরশক উন্নত  লরক্তলাী অর্থ যেীরতর রবকাল অম্ভব। উন্নত মােব ম্পে সৃজশে-রবকাশল 

মরন্বত  গুেগত মােম্পন্ন কম যভৄখী বৃরিভক রলক্ষা ব্যবস্থা অপররায য। েবসৃি কাররগরর  
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মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগ ৭ম-পঞ্চবার যক পররকেো এবং এরিরজ-২০৩০ এর অভীিভশক 

মরন্বত কশর ক্ষে অজযশে রেরন্তর প্রয়া চারশয় যাশব। মরন্বত এবং ঐকেবি কায যক্রম গ্রে 

এবং ফ বাস্তবায়শের মাধ্যশম ২০৪১ াশর পূশব যই বাংাশেল েক্ষ জেলরক্তর উপযুক্ত 

ব্যবাশরর মাধ্যশম উন্নত রাশে পররেত শব, এই আমাশের অঙ্গীকার। 
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অধ্যায়-৩ 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ 

১.০ ভূমভকা 

মক্ষায গুণগত ভাননান্নয়ননয ভাধ্যনভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃমিয রনক্ষে যকায মক্ষা ক্ষক্ষনে 

উন্নয়ননয উনযাগ অব্যাত ক্ষযনেনে। ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষায মযমধ  গুণগত ভান বৃমিয 

জন্য ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ নানামুেী দনক্ষ গ্রণ কনযনে। গৃমত দনক্ষমূনয 

অমধকাাংই মশুনদয উন্নয়নন যাময ভূমভকা যােনে। উনেেনমাগ্য কাম যক্রভমূনয ভনধ্য 

যনয়নে ‘ভাধ্যমভক মক্ষায ভাননান্নয়নন গনফলণা, প্রমক্ষণ, নীমতভারা  প্রকল্প প্রণয়ন, 

ফাস্তফায়ন, মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন; ভাধ্যমভক মক্ষা াংক্রান্ত নীমত প্রণয়ন; মক্ষাোনতয 

মফমবন্ন াংস্কায কভ যসূমি ফাস্তফায়ন; ভাধ্যমভক ম যানয়য াঠ্যক্রভ প্রণয়ন এফাং প্রাথমভক  

ভাধ্যমভক ম যানয়য াঠ্যপুস্তক মুদ্রণ  মফনামূনল্য মফতযণ; ক্ষভধাবৃমি ভাধ্যমভক  স্দাতক 

ম যানয় মক্ষাথীনদয উবৃমি প্রদান; মক্ষা প্রমতষ্ঠানন ব্রডব্যান্ড াংনমাগ, ভামিমভমডয়া ফই, 

ক্ষেমণকনক্ষ াঠদানন আইমটিয ব্যফায; মক্ষা ব্যফস্থানায় আইমটিয ফাস্তফ প্রনয়াগ 

ম্প্রাযণ এফাং মক্ষানীমতয মফমবন্ন সুাময ফাস্তফায়ন। উমেমেত কাম যক্রভমূ ফাস্তফায়ননয 

ভাধ্যনভ মশুনদয উন্নয়নন  মশু ফানজট ফাস্তফায়নন ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ মফনল 

ভূমভকা ারন কযনে।

২.০ জাতীয় নীমত/ক্ষকৌনরয আনরানক মশুনদয উন্নয়নন গৃীত কাম যক্রভমূ 

জাতীয় নীতত/ক ৌর ও তফফযণ  াম যক্রভমূ 

জাতীয় মক্ষা নীমত ২০১০ এ মফবৃত মশু উন্নয়ন 

াংমিি উনেশ্য  গুরুত্বপূণ য ক্ষকৌরমূ মনম্নরু: 

 মক্ষাথীনদয অন্তমন যমত ক্ষভধা  ম্ভাফনায 

মযপূণ য মফকান াায্য কযা; 

 কভ সুনমাগপ্রাপ্ত মক্ষাথীনদয জন্য অগ্রয 

মক্ষাথীনদয অনুরূ সুনমাগ সৃমি এফাং মফমবন্ন 

যকনভয মক্ষা প্রমতষ্ঠান এফাং অঞ্চনরয ভনধ্য 

বফলম্য দূযীকযণ; 

 মক্ষক-মক্ষাথীয অনুাত ম যায়ক্রনভ ২০১৮ 

ানরয ভনধ্য ১:৩০ এ উন্নীতকযণ; 

 সৃজনীর ক্ষভধা অনেলণ; 

 জাতীয় মক্ষা প্তা ারন; 

 কভ সুনমাগপ্রাপ্ত এরাকায় (ায, িযাঞ্চর, 

উকূর, াফ যতে এরাকায়) মক্ষাথীনদয জন্য 

মফনল প্রকল্প গ্রণ; 

 মফবানগয অধীন মফমবন্ন াংস্থায আতায় গৃমত 

প্রকনল্পয ভাধ্যনভ মশু মক্ষাথীনদয ভানে 

তথ্যপ্রযুমি াংক্রান্ত যঞ্জাভ মফতযণ এফাং 

প্রমতষ্ঠানমূনয অফকাঠানভা উন্নয়ন; 

 ভাধ্যমভক মক্ষায ফ ধাযানত জন-ভতামবমি 

সৃমিয রনক্ষে ক্ষভৌমরক মফলনয় অমবন্ন মক্ষাক্রভ 
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জাতীয় নীতত/ক ৌর ও তফফযণ  াম যক্রভমূ 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠানগুনরানক তথ্যপ্রযুমি, মন্ত্াাং  

অন্যান্য অফকাঠানভাগত উন্নয়ননয সুমফধা 

প্রদান; 

 ভাধ্যমভক মক্ষায ফ ধাযানত জন-ভতামবমি 

সৃমিয রনক্ষে ক্ষভৌমরক মফলনয় অমবন্ন মক্ষাক্রভ 

 াঠ্যসূমি ফাধ্যতামূরক কযা। 

৭ভ ঞ্চফামল যক মযকল্পনায মশু উন্নয়ন াংমিি 

মক্ষা োনতয উনেশ্য  ক্ষকৌরমূ মনম্নরু: 

 ভাধ্যমভক ম যানয় মক্ষায ভান উন্নত কযা; 

 ভাধ্যমভক ম যায় ম যন্ত মমক্ষত জননগাষ্ঠীয 

াংখ্যা ফাড়াননা এফাং মক্ষায ক্ষক্ষনে ভতা 

আনয়ন; 

 ম্পনদয ব্যফস্থানা  অফকাঠানভা উন্নয়ন; 

 মক্ষাদাননয ভান উন্নীতকযণ; 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠানন োে/োেী বমতযয ায 

ফাড়াননা; 

 োে-োেীনদয েনয ড়ায ায কভাননা। 

এ.মড.মজ.নত মশু উন্নয়ন াংমিি মক্ষাোনতয 

রক্ষেভাোমূ মনম্নরু: 

 কর ক্ষেনর  ক্ষভনয়য জন্য মফনােযনি/ 

মনেযিায় (free) ন্যায়ঙ্গত  ভানম্মত 

ভাধ্যমভক মক্ষা ভান মনমিত কযা; 

 মশু, প্রমতফন্ধী  ক্ষজন্ডায াংনফদনীর এফাং 

মনযাদ, অন্তর্ভ যমিমূরক  কাম যকয মেন 

মযনফ ম্বমরত মক্ষা অফকাঠানভা মনভ যাণ  

উন্নয়ন। 

অন্তর্ভ যি কনয এনমটিমফ কর্তযক াঠ্যফই প্রণয়ন  

মযভাজযন; 

 তক্ষ  ও এএভত দস্যদদয প্রতক্ষণ; 

 তনধ যাতযত ভদয় াফতর  যীক্ষা অনুষ্ঠান ও 

পরাপর প্র া; 

 ইংদযতজ, গতণত ও তফজ্ঞান তফলদয় অতততযক্ত 

কেতণতক্ষ  তনদয়াগ; 

 ১রা জানুয়াতয তাতযদে  র তক্ষাথীয তন ট 

তফনামূদে াঠ্যপুস্ত  তফতযণ ও জাতীয়বাদফ 

তদফটি উদমান; 

 অনগ্রয এরা ায় নতুন তক্ষা প্রততষ্ঠান স্থান; 

 ভাধ্যতভ  তক্ষা প্রততষ্ঠানমূদয (স্কুর ও  দরজ) 
বফন তনভ যাণ ও ম্প্রাযণ এফং আফাফত্র 

যফযা; 

 তফদ্যভান তক্ষা প্রততষ্ঠানমূদয কভযাভত, ংস্কায 

ও ম্প্রাযণ; 

 উদজরা আইতটি কেতনং ও তযদা য কন্টায 
স্থান; 

 ভাধ্যতভ  স্তদয উযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদদয এফং উচ্চ 

ভাধ্যতভ  ও তিগ্রী স্তদয ছাত্রীদদয উবৃতি-বৃতি 

প্রদান; 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠানন োেীনদয টয়নরট বতময; 

 প্রমতফন্ধী োে-োেীনদয জন্য য োম্প বতময। 

৩.০ মশুফানজট ফাস্তফায়ননয ক্ষপ্রমক্ষনত গত মতন ফেনযয অজযন 

২০১৭, ২০১৮  ২০১৯ ানর ১২ ক্ষকাটি ৮৯ রক্ষ ৫৪ াজায ৪৫৭ জন মক্ষাথীয ভানে ১০৬ 

ক্ষকাটি ৮৬ রক্ষ ৭০ াজায ২৮৯টি াঠ্যপুস্তক মফনামূনল্য মফতযণ কযা নয়নে। ৩১৫টি 
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ক্ষফযকাময মফযারয়নক ভনডর মফযারনয় রুান্তয কযা নয়নে। যকাময  ক্ষফযকাময মক্ষা 

প্রমতষ্ঠানন অনরাইনন বমতযয কাম যক্রভ ইনতাভনধ্য শুরু নয়নে। ২০১২ ার নত এ ম যন্ত 

৩৩৭টি ভাধ্যমভক মফযারয় এফাং ২০১৮ ানর ২৯৯টি কনরজ যকামযকযণ কযা নয়নে। 

২০১৮-১৯ অথ যফেয নত মক্ষা প্রমতষ্ঠান, মক্ষক-মমক্ষকা  োে-োেীনদয জন্য মফনল 

অনুদান প্রদাননয আনফদন অনরাইননয ভাধ্যনভ গ্রণ এফাং ক্ষভাফাইর ব্যাাংমকাং এয ভাধ্যনভ 

অথ য মফতযণ কযা নে। ভাভময়ক বফমিক প্রফণতায মযপূযক তথ্য-প্রযুমিমবমিক মক্ষা 

ব্যফস্থা প্রফতযননয রনক্ষে ইন্টাযননট-মনব যয ইন্টানযকটিব াঠদান িালু, বমতয কাম যক্রভ 

অনরাইনন ম্পাদন এফাং মক্ষা ব্যফস্থানা মডমজটাইনজন কনয একটি আধুমনক, 

মফজ্ঞানভনস্ক  আন্তজযামতক মযনয প্রমতনমামগতায় ক্ষভ ভানফম্পদ সৃমিনত ভাধ্যমভক  

উচ্চ মক্ষা মফবাগ কাজ কযনে। ইনতাভনধ্য ১২৫টি উনজরায় আই.ম.টি. মযনা য ক্ষন্টায, 

৩৫৫০টি মক্ষা প্রমতষ্ঠানন কমম্পউটায ল্যাফ  ৩২৬৬৭টি মক্ষা প্রমতষ্ঠানন ভামিমভমডয়া 

ক্লারুভ স্থান কযা নয়নে। 

৪.০ ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবানগয ফানজনট মশু াংমিি অাং 

(মফমরয়ন টাকা) 

মফফযণ 
ফাদজট 

201৯-২০ 

ফানজট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

মফবানগয ক্ষভাট ফানজট 296.25 248.96 201.46 

মযিারন ফানজট 196.97 188.82 167.63 

উন্নয়ন ফানজট 99.28 60.14 33.83 

মফবানগয ফানজনট মশু াংমিি অাংনয ফানজট 223.81 177.16 135.15 

মযিারন ফানজট 148.81 134.46 114.40 

উন্নয়ন ফানজট 75.00 42.70 20.75 

জাতীয় ফানজট 5,232 4,646 3,211 

মজমডম 28859 25,378 22,505 

জাতীয় ফানজট (মজমডম’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

মফবানগয ফানজট (মজমডম’য তকযা ায) 1.03 0.98 0.90 

মফবানগয ফানজট (জাতীয় ফানজনটয তকযা ায) 5.66 5.36 6.27 

মফবানগয ফানজনটয মশু াংমিি অাং (মজমডম’য তকযা ায) 0.78 0.70 0.60 

মফবানগয ফানজনটয মশু াংমিি অাং (জাতীয় ফানজনটয তকযা ায) 4.28 3.81 4.21 

মফবানগয ফানজনটয মশু াংমিি অাং (মফবানগয ক্ষভাট ফানজনটয 

তকযা ায) 
75.55 71.16 67.09 
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সূেঃ অথ য মফবাগ 

মফবানগয মযিারন ফানজনটয অধীনন মফমবন্ন কাম যক্রভ মযিারনা কনয থানক, মায 

ক্ষফমযবাগই মশু-ক্ষকমিক। এই মফবানগয ক্ষভাট ফানজনটয মশু-াংনফদনীর অাং ২০১৬-

১৭ অথ যফেনযয ৬৬.৬১ তাাং ক্ষথনক ২০১৭-১৮ অথ যফেনয মকছুটা ক্ষফনড় ৬৬.৭৭ তাাংন 

উন্নীত নয়নে। 

৫.০ উিভ িি যা 

স্টুনডন্ট ক্ষকমফননট: 

ভমন্ট ফভ যণ একাদী এক মকনাযী। মকনাযগঞ্জ ক্ষজরায ফামজতপুয উনজরায মদমিয াড় ইউমনয়ননয 

মইয়ারদীয াড় গ্রানভ এক গৃীন দমযদ্র ক্ষজনর মযফানয তায জন্। এক টুকনযা মবনট আনে িয ক্ষনই। 

ক্ষকানবানফ ফাঁনয িাটাই মদনয় ক্ষভাড়া একটু আেয়স্থর। ক্ষিাড়াউো নদীয ানড় অফমস্থত এ গ্রাভটি মূরত 

ক্ষজনর াড়া নানভ খ্যাত। ফাফা ক্ষজনর ফদন ফভ যণ  ভা মনা যানী ফভ যণ গৃমনী। ডািায নয় জননফা 

কযায একবুক স্বপ্ন মননয় প্রাথমভক মফযারনয়য গমন্ড ক্ষমড়নয় ভাধ্যমভনক া যাের ভমন্ট। নামজরুর 

ইরাভ কনরমজনয়ট স্কুর ভমন্টয স্বনপ্নয রারনভূমভ। একমদন নাভকযা ডািায নয় গযীফ-দঃেী ভানুনলয 

ান দাঁড়ানফ, ক্ষফা কযনফ এই মের তায ব্রত। ফাফায ভাে ধযায একভাে ক্ষনৌকাটিই াড়, মফর  

নদীয বুনক তায স্বপ্ননক ফাঁমিনয় ক্ষযনেমের। কত স্বপ্ন জমড়নয় আনে আভ কানঠয এই ক্ষনৌকাটিয ানথ। 

একমদন ফাফা িনর ক্ষগনরন না ক্ষপযায ক্ষদন। এই ক্ষনৌকাটি মদনয় ভাে ধনয াংায িারানতন ফদন ফভ যণ। 

তা আজ স্থমফয নয় ক্ষগর। ফন্ধ নয় ক্ষগর ভমন্টয ড়ানানা। ক্ষথনভ ক্ষগর ডািায য়ায স্বপ্ন। ক্ষীণ নয় 

ক্ষগর ানঞ্জযী। এেন বাই গনজি ফভ যনণয ানথ জার মননয় ভাে ধযনত মফর, াড় ছুনট ক্ষফড়ায় ভমন্ট। 

বাই মফনয় কনয িনর ক্ষগর ক্ষোট ক্ষফান আয ভানক ক্ষযনে। অবানফয াংায। ভা াংায িারানত ভানুনলয 

দ্বানয দ্বানয াত াতনরন। েয় ভা স্কুনর মায়া য়না ভমন্টয। 

 ৮ আগস্ট ২০১৫ ানর প্রথভ স্টুনডন্ট ক্ষকমফননট মনফ যািন অনুমষ্ঠত য় নামজরুর ইরাভ কনরমজনয়ট 

স্কুনর। মনফ যামিত ৮ জন দস্য মননয় গঠিত য় স্টুনডন্ট ক্ষকমফননট। স্টুনডন্ট ক্ষকমফননট দস্যনদয প্রথভ 

অমধনফনন মিান্ত য় মফযারনয়য েনড় ড়া (Drop out) োে-োেীনদয তামরকা কনয মফযারনয় 

মপমযনয় আনায উনযাগ মননত নফ। স্টুনডন্ট ক্ষকমফননট টিভ ভমন্টয ফাড়ী ক্ষগর। একটি িয মনভ যাণ কনয 

ক্ষদয়া নরা ভমন্টনক। স্টুনডন্ট ক্ষকমফনননটয ফন্ধুনদয ভানমক  আমথ যক নমামগতায় মফযারনয় মপনয 

আনরা ভমন্ট। আফায ভমন্ট তায ক্ষই রামরত স্বপ্ননক ফাস্তফায়ন কযায জন্য ড়ানানা শুরু কযর। ক্ষই 

একাদী মকনামযটি এেন ক্ষলাড়ী। দভ ক্ষেমণয োেী। বুক বযা স্বপ্ন মননয় এমগনয় মানে। স্টুনডন্ট 

ক্ষকমফনননটয ফন্ধুযা ানথ আনে। 

এবানফই ক্ষদনয কর ভাধ্যমভক মফযারয়  দামের ভাদ্রাায় কাজ কনয মানে স্টুনডন্ট ক্ষকমফনননটয 

ফন্ধুযা। েনড় ড়া স্বপ্নগুনরানক নমামগতায আনরা মদনয় থ ক্ষদোননা, মশুকার ক্ষথনক গণতনন্ত্য িি যা 
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এফাং গণতামন্ত্ক মূল্যনফানধয প্রমত েিাীর য়া, অনন্যয ভতাভনতয প্রমত মষ্ণুতা এফাং েিা প্রদ যন; 

মক্ষা প্রমতষ্ঠানন মেন-মোননা কাম যক্রনভ মক্ষকভণ্ডরীনক ায়তা কযা; মক্ষা প্রমতষ্ঠানন তবাগ 

োে-োেীয বমতয  েনড় ড়া (Drop out) ক্ষযানধ নমামগতা কযা; মেন-মোননা কাম যক্রনভ 

মক্ষাথীনদয ভাধ্যনভ অমববাফকনদয ম্পৃি কযা; মক্ষা প্রমতষ্ঠাননয মযনফ উন্নয়ন কভ যকানন্ড 

মক্ষাথীনদয অাংগ্রণ মনমিত কযা এফাং ক্রীড়া, াংস্কৃমত  মক্ষা কাম যক্রনভ মক্ষাথীনদয অাংগ্রণ 

মনমিত কযনত স্টুনডন্ট ক্ষকমফননট ফিমযকয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬.০ মশু ক্ষকমিক ফানজট ফাস্তফায়নন ভন্ত্ণারয়/মফবানগয িোনরঞ্জমূ 

 বফনদমক ায়তাপুি মশু মফলয়ক উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ক্ষক্ষনে অননক ভয়ই 

উন্নয়ন নমাগী াংস্থায অনামি/ম্মমত গ্রনণয প্রনয়াজন য়। এনক্ষনে অননক 

প্রকনল্পয আতায় ক্রয় কাম যক্রভ ম্পন্ন কযনত মফরম্ব নয় থানক। পনর মনধ যামযত 

ভয়ীভায ভনধ্য উন্নয়ন কাম যক্রভ ফাস্তফায়নন প্রমতফন্ধকতা সৃমি য়। 

 নতুন ক্ষকান ভাধ্যমভক মক্ষা প্রমতষ্ঠান স্থাননয ক্ষক্ষনে জমভ অমধগ্রণ/প্রামপ্ত একটি 

ভয়ানক্ষ ব্যাায নয় দাঁড়ায়। পনর প্রকল্প ফাস্তফায়নন মফরম্ব িনট থানক। 

 অননক ভয় ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান কর্তযক মনধ যামযত ভনয়য ভনধ্য মশুনদয ব্যফাম য মনভ যাণ 

কাজ ম্পন্ন কযা য় না। পনর চুমিয ক্ষভয়াদ বৃমি কযায প্রনয়াজন য়। এনত প্রকল্প ব্যয় 

বৃমিয াাম ঐ কর অফকাঠানভা ক্ষথনক উকায ক্ষনত মফরম্ব নয় থানক। 

৭.০  মশু ক্ষকমিক উন্নয়ননয মযকল্পনামূ 

মযকল্পনায ক্ষভয়াদ মযকল্পনায আনরানক গৃমতব্য কাম যক্রভ 

২০১৯-২০ অথ যফেনযয 

মযকল্পনা 

 সৃজনীর ক্ষভধা অনেলণ কভ যসূমিয ভাধ্যনভ াযা ক্ষদনয ১২ জন ক্ষযা 

প্রমতবা োে/োেী মনফ যািন কযা য়। মানদয প্রনতেকনক ১ (এক) রক্ষ কনয 

টাকা  াটি যমপনকট প্রদান কযা য়। ১২ জন ক্ষযা প্রমতবা প্রমতফেয 
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মযকল্পনায ক্ষভয়াদ মযকল্পনায আনরানক গৃমতব্য কাম যক্রভ 

মফনদন মক্ষা পনয মায়। প্রমতফানযয ন্যায় আগামভ ২০১৯-২০ 

অথ যফেনয এ কভ যসূমি অনুমষ্ঠত নফ; 

 মক্ষানক মক্ষাথীনদয মনকট আনযা ক্ষফম আকল যণীয়  পরপ্রসূ কযনত 

ক্ষদনয ভাধ্যমভক স্তনযয মক্ষা প্রমতষ্ঠাননয মক্ষাথী, মক্ষক  প্রমতষ্ঠান 

প্রধাননয স্ব স্ব ক্ষক্ষনে ক্ষেষ্ঠত্ব অজযননয স্বীকৃমত প্রদাননয উনেনশ্য প্রমতফানযয 

ন্যায় আগামভ ২০১৯-২০ অথ যফেনয জাতীয় মক্ষা প্তা আনয়াজন কযা 

নফ; 

 স্কুর, কনরজ স্তনযয োে/োেীনদয মননয় প্রমতফেয ীতকারীন  

গ্রীষ্মকারীন জাতীয় ক্রীড়া প্রমতনমামগতায আনয়াজন কযা য়। প্রমত ফেনযয 

ন্যায় আগামভ ২০১৯-২০ অথ যফেনয এ প্রমতনমামগতায আনয়াজন কযা 

নফ; 

 মক্ষায ভাননান্নয়ন এফাং োে-োেীনদয ভনধ্য মক্ষায আগ্র সৃমিয জন্য 

অন্যান্য ফেনযয ন্যয় ২০১৯-২০ অথ যফেনয োে-োেীনদযনক মফনামূনল্য 

৩৫.৪৫ ক্ষকাটি াঠ্যপুস্তক মফতযণ কযা নফ; 

 েনয ড়ায ায হ্রা কযা এফাং োেীনদয ফাল্য মফফা ক্ষযাধকনল্প ২০১৯-

২০ অথ যফেনয ভাধ্যমভক ম যানয়য ৪৬.৬৬ রক্ষ োে-োেীনক উবৃমি প্রদান 

কযা নফ। 

ভধ্যনভয়ামদ মযকল্পনা 

 ৩০০০টি ক্ষফযকাময ভাধ্যমভক মফযারনয় নতুন একানডমভক বফন মনভ যাণ 

এফাং ৩২৫০টি ক্ষফযকাময ভাধ্যমভক মফযারনয়য মফযভান বফননয 

উর্ধধ যমুেী ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ ক্ষভাট ৬২৫০টি ক্ষফযকাময মফযারনয় 

মক্ষায সুনমাগ বৃমি এফাং মযনফ উন্নত কযা নফ। এয জন্য ব্যয় নফ 

প্রায় ১৬ াজায ক্ষকাটি টাকা; 

 নতুন একানডমভক বফন মনভ যাণ/উর্ধধ যমুেী ম্প্রাযণ, ভামিমভমডয়া ক্লারুভ 

 প্রনয়াজনীয় মন্ত্ামত, ফই-পুস্তক, ক্ষেরাধুরায যঞ্জাভ, বফজ্ঞামনক 

মন্ত্ামত, আফাফে ইতোমদ যফযানয ভাধ্যনভ ৩২৩টি যকাময 

ভাধ্যমভক মফযারনয়য ক্ষভতা  মক্ষায গুণগতভান বৃমি কযা নফ; 

 প্রায় ২৪০ ক্ষকাটি টাকা ব্যনয় ৩টি প্রকনল্পয ভাধ্যনভ াযানদন স্কাউটিাং 

কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযা নফ, মায ভাধ্যনভ মশু মক্ষাথীযা 

আত্মভম যাদাফান, ক্ষদ ক্ষপ্রমভক  আত্মমনবযযীর মননফ গনড় ঠায সুনমাগ 

ানফ। 

দীি যনভয়ামদ মযকল্পনা 
 ক্ষদনয ৩টি াফ যতে ক্ষজরায মফযভান ভাধ্যমভক মফযারনয় আফামক বফন 

মনভ যাণ কযা নফ এফাং িামদা অনুমায়ী নতুন আফামক মফযারয় স্থান 
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মযকল্পনায ক্ষভয়াদ মযকল্পনায আনরানক গৃমতব্য কাম যক্রভ 

কযা নফ। িামদা মনরুনণয রনক্ষে ১টি ভীক্ষা প্রকনল্পয কাজ ফতযভানন 

িরভান যনয়নে; 

 নতুন একানডমভক বফন  ক্ষানস্টর বফন মনভ যানণয ভাধ্যনভ ায এরাকা 

এফাং িযাঞ্চনরয ভাধ্যমভক মফযারয়মূন মক্ষায সুনমাগ ম্প্রাযণ কযা 

নফ। এ োড়া ায এরাকায মনফ যামিত ১০টি উনজরা দনয নতুন ১০টি 

ভাধ্যমভক মফযারয় স্থান কযা নফ; 

 এভ.ম.. র্ভি ফামরকা মফযারয়মূন ীভানা প্রািীয মনভ যাণ অন্যান্য 

অফকাঠানভা উন্নয়ননয ভাধ্যনভ ক্ষভনয় মশুনদয মক্ষায অনুকূর মযনফ 

সৃমি কযা নফ। 

৮.০ উাংায 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্ণারয়  এয আতাধীন কর মফবাগ, অমধদপ্তয, 

দপ্তয, মক্ষানফাড য, প্রমক্ষণ প্রমতষ্ঠান  মক্ষা প্রমতষ্ঠান মক্ষাথী-মক্ষনকয ভমেত তথ্য 

বান্ডায প্রমতষ্ঠা  ই-ক্ষফা িালুকযনণয রনক্ষে ভমেত মক্ষাতথ্য ব্যফস্থানা িমত প্রণয়ন 

কযায উনযাগ গ্রণ কযা নয়নে। এয ভাধ্যনভ ভন্ত্ণারয়, াংস্থামূ  ক্ষফাড যমূনয ভনধ্য 

অনরাইন তথ্য আদান-প্রদাননয সুমফধা মনমিত কযা মানফ এফাং ভাধ্যমভক মফযারয়, উচ্চ 

ভাধ্যমভক মফযারয়  কনরনজয াঠদান অন্যান্য কাম যক্রনভয ভমনটমযাং ব্যফস্থানা প্রমতষ্ঠা 

কযা মানফ। ভার্তবালায াাাম মফনদী বালায দক্ষতা মশুনদয বমফষ্যৎ গঠনন গুরুত্বপূণ য 

ভূমভকা ারন কযনত ানয। এ উনেশ্যনক াভনন ক্ষযনে ভাধ্যমভক মফযারয়  কনরজ ম যানয় 

আনযা মফনদী বালা প্রমক্ষণ ল্যাফ প্রমতষ্ঠায উনযাগ গ্রণ কযা নয়নে। এয পনর দক্ষ 

জনমি মননফ ক্ষদন মফনদন কভ যাংস্থাননয সুনমাগ বৃমি ানফ এফাং বফনদমক মুদ্রা অজযনন 

ায়ক ভূমভকা ারন কযনফ। প্রমতফন্ধী ফা মফনল িামদা ম্পন্ন মশুনদয জন্য মফনল 

প্রমক্ষনণয ব্যফস্থা কনয তানদযনক জাতীয় ক্ষপ্রক্ষানটয ানথ াংগমতপূণ যবানফ মূরধাযায় 

ম্পৃি কযায উনযাগ গ্রণ কযা নয়নে। এবানফই ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ একটি 

মমক্ষত, দক্ষ, আত্ন-মনব যযীর, আত্ন-ভম যাদানফাধ ম্পন্ন বমফষ্যত প্রজন্ গঠননয উনেনশ্য 

মশুনদয জন্য কাজ কনয মানে। 
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ধ্যা-৪ 

স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ 

১.০ ভূমিকা 

স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগগয রুকল্প, শবরক্ষয এফং কাম যাফশরয একটি 

উগেখগমাগ্য ং শশুগদয স্বাস্থ্য, পুশি এফং াশফ যক জীফন মাত্রায ভাগনান্নগনয রগক্ষয 

শনগাশজত। এ শফবাগগয প্রধান কভ যকৃশত শনগদ যকমূ ম যাগরাচনা প্রশতবাত  যম, শশু 

স্বাস্থ্যগফা যজাযদাযকযগণয রগক্ষয মূরত শতনটি যক্ষগত্র মথা-শশু মৃত্যযয ায হ্রাকযণ, 

শশুগদয পুশি হ্রাকযণ এফং দক্ষ জম্মদান াতাকাযীয ভাধ্যগভ সুস্থ্য ও ফর শশু 

প্রফকযগণ এ শফবাগগয কাম যক্রভ শযচাশরত গ থাগক। এছাড়া শশুগদয ম্প্রাযণ 

টিকাদান কভ যসূশচয অওতা ম্প্রাযণ এ শফবাগগয ন্যতভ উগেশ্য। ফাংরাগদ শশুমৃত্যয 

যযাগধ উগেখগমাগ্য গ্রগশত জযন কগযগছ।  

শফশডএআচএ-২০১৪ নুমাী াম্প্রশতক ফছযমূগ ফাংরাগদ শশু মৃত্যযায হ্রাগ 

উগেখগমাগ্য গ্রগশত জযন কগযগছ। শকন্ত এখনও এগদগ ফছগয প্রা ৭০,০০০ শশু জগন্য 

২৮ শদগনয ভগধ্য ভাযা মা, প্রশত ঘন্টা ভাযা মা ৮ জগনযও যফশ নফজাতক। ৫ ফছগযয 

কভ ফী শশু মৃত্যযয তকযা ৬১ বাগআ ভাযা মা জগন্য প্রথভ ভাগ এফং যভাট 

নফজাতগকয মৃত্যযয গধ যকআ ঘগট জগন্য প্রথভ শদগনআ। এআফ শশুযা ভাযা মা নানাশফধ 

কাযগণ। তন্গধ্য, শংবাগআ ভাযা মা ভভত ঠিক শযচম যায বাগফ। মৃত্যয ছাড়াও এভন 

গনক যযাগ ব্যাশধ অগছ মা শশুগক াযা জীফগনয জন্য ঙ্গু কগয যদ থফা শশুয 

াযীশযক ও ভানশক শফকাগক ব্যত কগয।  

২০১৩ াগর ফাংরাগদ যকায ২০৩৫ ার নাগাদ প্রশতগযাধগমাগ্য শশুমৃত্যযয ফাগন দৃঢ় 

ঙ্গীকায ব্যক্ত কগযগছ। ফ যাত্মক প্রগচিায ভাধ্যগভ শশু মৃত্যয ায প্রশত াজায জীশফত জগন্ 

২০ এ নাশভগ অনগত ফাংরাগদ এখন দৃঢ় প্রশতজ্ঞ। এ রগক্ষয াভশগ্রকবাগফ স্বাস্থ্য ব্যফস্থ্ায 

উন্নশত াধগনয াাাশ যদগ এফং শফগদগ ম্পাশদত গগফলণা পর প্রভাশণত শকছু 

কভ যসূশচ ও যকৌরগত কভ যন্থা ফাস্তফাগনয শদ্ধান্ত গ্রণ কযা গগছ। এআ কর নত্যন 

কভ যসূশচয ফাগজট এযআ ভগধ্য এআচশএনএশ এয এভশঅযএন্ডএএআচ াগযনার 

প্ল্যাগন ন্তর্ভ যক্ত কযা গগছ এফং শশুগদয সুগমাগ সুশফধা ও শধকায ংশিি খাগত গথ যয 

ফযাে বৃশদ্ধ শফশবন্ন কাম যক্রভ গ্রণ কযা গে। 
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এয ভগধ্য শকছু উগেখগমাগ্য কাম যক্রভ শনম্নরুঃ 

 স্বাস্থ্য শক্ষা, পুশি ও শযফায শযকল্পনা ংক্রান্ত মৄগগাগমাগী নীশতভারা ও শফশধশফধান 

প্রণন; 

 শশু স্বাস্থ্য যফা ম্প্রাশযত টিকাদান কভ যসূশচ এফং পুশি উন্নন কভ যসূশচ ফাস্তফান; 

 ভা, শশু ও শকগাযী স্বাস্থ্য যফা অধুশনকান ও যজাযদাযকযণ; 

 শশু মৃত্যযগযাধ ও তাগদয জীফনভান উন্নগন ভাগগদয প্রশক্ষণ, প্রচাযণা ও পুশি উাদান 

যফযাকযণ। 

২.০ জাতী নীশত যকৌগরয অগরাগক শশুগদয উন্নগন গৃীত দগক্ষমূ 

স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ ংশিি জাতী নীশত-যকৌরমূ ও য অগরাগক 

গৃীত কাম যক্রভমূগয াযংগক্ষ শনগম্ন ফণ যনা কযা র: 

জাতী নীশত/যকৌর ও শফফযণ কাম যক্রভমূ 

জাতী স্বাস্থ্য নীশত ২০১১ 

ফায জন্য যভৌশরক স্বাস্থ্য যফা শনশিত কযা এফং যফা ও পুশিভান 

উন্নগনয উগেগশ্য ২০১১ াগর জাতী স্বাস্থ্য নীশত প্রণন কযা । 

যাগেয ন্যতভ াংশফধাশনক দাশত্ব, কর নাগশযগকয যভৌশরক 

স্বাস্থ্যগফা শনশিত কযা এফং স্বাস্থ্যগফা প্রাশিগক শধকায শগগফ 

স্বীকৃশত যদা এআ নীশতয মূর প্রশতাদ্য শফল। এআ নীশতগত শশুয 

স্বাস্থ্য ও পুশি ংক্রান্ত শনম্নরু শফলগুগরাগক গুরুত্ব প্রদান কযা 

গগছঃ 

 শশু ও ভাতৃত্বকারীন পুশিীনতা কভাগনা; 

 শশু ও ভাতৃমৃত্যযয ায কভাগনা; 

 শশু ও ভাতৃ স্বাগস্থ্যয উন্নগনয রগক্ষয গ্রাভ ম যাগ শনযাদ শশু 

প্রগফয ফকাঠাগভা স্থ্ান; 

 প্রজনন স্বাস্থ্য যফায সুশফধা ম্প্রাযণ; 

 ভানশক ও াযীশযক প্রশতফন্ধী শশুগদয জন্য স্বাস্থ্যগফায 

সুগমাগ ম্প্রাযণ; 

 ভা ও শশু স্বাস্থ্যগফা, শযফায 

শযকল্পনা যফা, প্রজনন স্বাস্থ্যগফা; 

 কশভউশনটি শিশনক ও আউশনন 

শযফায শযকল্পনা যকগে ম যাক্রগভ 

২৪/৭ াশব য চালু কযা; 

 পুশিগফা প্রদান; 

 জগন্য য যআ নফজাতকগক বুগকয 

দুধ খাওাগনা; 

 Infant and Young Child 

Feeding (IYCF) কাম যক্রগভয 

ভাধ্যগভ যদব্যাী শবটাশভন-এ ও 

পশরক এশড শফতযণ; 

 ভা ও শশু যকগে শকগায ফান্ধফ 

স্বাস্থ্যগফা শনশিতকযণ; 
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জাতী নীশত/যকৌর ও শফফযণ কাম যক্রভমূ 

 প্রগাজনী যভৌশরক স্বাস্থ্য যফা কর যফা প্রতযাীগদয 

যদাযগগাড়া যৌৌঁছাগনা; 

 কর উগজরা ও আউশনন ম যাগ প্রাথশভক স্বাস্থ্যগফা ও 

শচশকৎা যফা যৌৌঁছাগনা। 

 শকগায-শকগাযীগদয ফঃশন্ধকারীন 

ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও শধকায শফলগ 

গচতনতামূরক কাম যক্রভ শযচারনা; 

 Essential Service Package 

(ESP) ফাস্তফান; 

 ভা ও শশুগদয গচতনতামূরক 

কভ যকান্ড শযচারনা; 

 নফজাতগকয তযাফশ্যকী যফা, 

শশুয প্রাযশিক শফকা, জন্শনফন্ধন ও 

শশু শধকায শফলগ স্বাস্থ্য কভীগদয 

প্রশক্ষণ প্রদান; 

 প্রশশক্ষত ধাত্রী (শএশফ) ততশয; 

 স্বাস্থ্যগফা শনগাশজত জনফগরয 

প্রশক্ষণ/উচ্চশক্ষা প্রদান; 

 াংগঠশনক কাঠাগভায উন্নন ও 

ংস্কায; 

  কভ যারা / যশভনায, তথ্য / উাত্ত 

ংগ্র ও প্রশক্রাকযণ, গগফলণা। 

জাতী পুশি নীশত ২০১৫  

জাতী পুশি নীশত-২০১৫ এয মূর উগেশ্য র জনগগণয জন্য, 

শফগল কগয সুশফধাফশিত জনগগণয, উন্নততয পুশি যফা প্রদাগনয 

ভাধ্যগভ জাতী উন্নন ত্বযাশিত কযা। এ নীশতয শশু ংশিি 

শফলগুগরা শনম্নরুঃ 

 শশু, শকগায-শকগাযী, গব যফতী ও ল্যকগটটিং ভাগগদয পুশিয 

উন্নন; 

 শশুগদয জন্য স্বাস্থ্যকয খাদ্যাবাগক উৎাশত কযা; 

 শশুগদয পুশি শযশস্থ্শতয উন্নগনয রগক্ষয শফশবন্ন প্রতযক্ষ ও 

গযাক্ষ কাম যক্রভ গ্রণ; 

 শশু ও শকগায-শকগাযীগদয পুশি শনশিতকযগণয জন্য শফশবন্ন 

ংস্থ্ায কাগজয ভগধ্য ভি াধন। 

িভ ি ফাশল যক শযকল্পনা 

িভ িফাশল যক শযকল্পনা নুর্ধ্য ৫ ফছগযয শশু মৃত্যযযায 

কশভগ প্রশত াজায জীশফত জন্গ্রণকাযীয যক্ষগত্র ২৭ (নফজাতগকয 

যক্ষগত্র ২০) জগন শনগ অা; টিকাদান, াভ (১২ ভাগয কভ ফী 

শশুগদয যক্ষগত্র) ১০০ তাংগ উন্নীত কযা আতযাশদ রক্ষয শনধ যাশযত 

যগগছ। এছাড়াও যগগছ দক্ষ স্বাস্থ্য কভীয দ্বাযা প্রফগফা ৫৫ 

তাংগ উন্নীত কযায রক্ষযভাত্রা। 

চত্যথ য স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুশি যক্টয কভ যসূশচ (HPNSP) 

কভ যসূশচয মূর উগেশ্য গরা ফতযভাগন যমকর নাগশযক স্বাস্থ্য ও পুশি 

যফা প্রাশিগত শশছগ যগগছ তাগদযগক যফায অওতা শনগ 

অা। শফগল কগয শশু, শকগায-শকগাযী এফং য ও গ্রাভািগরয 

দশযদ্র জনগগাষ্ঠীগক যফায অওতা শনগ অা এ শযকল্পনায মূর 

রক্ষয। HPNSP-এয উগেশ্যমূ শনম্নরুঃ 
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জাতী নীশত/যকৌর ও শফফযণ কাম যক্রভমূ 

 স্বাস্থ্য, পুশি ও শযফায শযকল্পনা যফা প্রদান; 

 ভাতৃ ও শশু স্বাস্থ্যগফা, ম্প্রাশযত টিকাদান কভ যসূশচ 

(আশঅআ), শফকল্প স্বাস্থ্যগফা এফং পুশিয উন্নন ংশিি 

কাম যক্রভমূ ফাস্তফান; 

 শশু মৃত্যয যযাধ, শশুগদয পুশি ও তাগদয জীফনভান উন্নগন 

ভাগগদয প্রশক্ষণ ও প্রচাযণা ও পুশি উাদান যফযা; 

 জন্ শনন্ত্রণ, জনংখ্যা গগফলণা ও প্রশক্ষগণয জন্য শফশবন্ন 

কাম যক্রভ ফাস্তফান; 

 শকগায-শকগাযীগদয পুশি ও প্রজনন স্বাস্থ্য শফলক প্রশক্ষণ। 

যটকআ উন্নন বীি (SDGs) 

যটকআ উন্নন রক্ষযভাত্রা (SDG)-২০৩০ এ স্বাস্থ্য ও পুশি খাত 

ংশিি যফ শকছু রক্ষযভাত্রা শনধ যাযণ কযা গগছ, মায ভগধ্য যগগছ 

ভাতৃ, নফজাতক, তফ স্বাস্থ্যগফা ও পুশি যফা। এ রক্ষযমূ 

জযন ও ফাস্তফাগন শযকল্পনা কশভগনয ধীন াধাযণ থ যনীশত 

শফবাগ (GED) কতৃযক প্রণীত SDGs Mapping যভাতাগফক স্বাস্থ্য 

ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার ১২টি Target-এয যভাট ২২টি 

Indicator ভাতৃ, নফজাতক ও তফ ম্পশকযত। উগেখ্য যম, 

এশডশজ-৩ এয ২০টি ও এশডশজ-২ এয ২টি Indicator 

ফাস্তফাগন Lead Ministry এফং এশডশজ-৪ এয ১টি Target-

এয ১টি Indicator ফাস্তফাগন স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার 

Co-Lead Ministry শগগফ দাশত্ব প্রাি। এয ভগধ্য ২টি 

Indicator স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ ংশিি, মা 

গরা (১) Proportion of women of reproductive age 

(aged 15-49 years) who have their need for 

family planning satisfied with modern methods 

এফং (২) Adolescent birth rate (aged 10-14 years; 

aged 15-19 years) per 1,000 women in that age 

group। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার ংশিি 

ন্যান্য Indicators ফাস্তফাগন এ শফবাগ যকা-রীড ও গমাগী 

শগগফ দাশত্ব ারন কযগছ। 
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৩.০ শশু ফাগজট ফাস্তফাগনয যক্ষগত্র শফগত শতন ফছগযয জযন 

 শফগত শতন থ য ফছগয যদ ব্যাশ শশুগদয স্বাস্থ্য ও পুশি উন্নগন শফশবন্ন কাম যাফশর 

শযচাশরত গগছ। নফজাতগকয স্বাস্থ্যগফায অওতা ৪১১ জন শচশকৎক, ৩৫৩২ জন 

উকাযী কশভউশনটি যভশডকযার শপায ও শযফায কল্যাণ শযদশ যকা এফং ৫৩১৯ 

জন শযফায শযকল্পনা শযদ যক ও শযফায কল্যাণ কাযীগদয নফজাতক শশুগদয 

শযচম যা শফলগ ব্যাকবাগফ প্রশক্ষণ প্রদান কযা গগছ। নফজাতগকয ভশিত যফা 

কাম যক্রভ (শএনশ) এয অওতা ৬৬৬ জনগক প্রশক্ষণ যদা । ১৬ জন শচশকৎক 

এফং ১৩৫ জন শযফায কল্যাণ শযদশ যকাগক Kangaroo Mother Care (KMC) 

এয উয প্রশক্ষণ প্রদান কযা গগছ। শশু স্বাগস্থ্যয জন্য তযাফশ্যকী যলধ মথা 

এভশিশশরন, যজন্টাভাআশন, এন্টাগনটার কটি যকগেযগড, ৭.১% যিাগযাগশিশডন এফং 

শফশবন্ন াভগ্রী যমভন ব্যাগ এন্ড ভাস্ক এফং Baby weighing scale এয জন্য শফশবন্ন 

ধযগনয রশজশিক আউশনট চালু যগগছ। শশু মৃত্যযগযাধ এফং শশু স্বাস্হয সুযক্ষায যফা 

কাম যক্রগভয ভান, শশুয াযীশযক ও ভানশক বৃশদ্ধ, প্রশতগযাধগমাগ্য ংক্রাভক যযাগ ও 

ভাগগদযগক শশু স্বাস্হয শফলক শক্ষায উয যজাড় যদা গগছ। স্বাস্হয যফা 

শধদিগযয াগথ ভিগয ভাধ্যগভ আশঅআ কাম যক্রভ ফাস্তফান চরভান যগগছ। এ 

শফবাগগয ধীন জাতী জনংখ্যা গগফলণা ও প্রশক্ষণ আনশিটিউট (শনগাট য) এয 

ব্যফস্হানা শশুয প্রাযশিক প্রশক্ষণ ও উন্নন শফলগ ১৩০০ জনগক প্রশক্ষণ যদা 

গগছ।  

 শশুয উন্নন ও শধকাগযয াগথ ংশিি এ শফবাগগয াম্প্রশতক জযগনয ভগধ্য 

উগেখগমাগ্য গরা-শশু মৃত্যয (৫ ফছগযয শনগম্ন) ায হ্রা (২০১৬-১৭ থ য ফছগযয ৪৯% 

যথগক ২০১৭-১৮ থ য ফছগয ৩১%)। কশভউশনটি শিশনক ও আউশনন শযফায শযকল্পনা 

যকগে ম যাক্রগভ ২৪/৭ নযভার যডশরবাযী যফা চালু কযা শশু ও ভাতৃমৃত্যয ায হ্রাগ 

ফদান যাখগছ। শযফায শযকল্পনা শধদিগযয শফগত থ য ফৎযমূগ ১০ টি যজরা 

কাম যার ও ১১০ টি শযফায শযকল্পনা যোয  উগজরা শযফায শযকল্পনা কাম যার 

ও ৩৫৭ টি নত্যন আউশনন স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ যকে শনভ যাণ কযা গগছ। আউশনন 

ম যাগ দ য্যা শফশি নত্যন ৮৯ টি ভা ও শশু কল্যাণ যকে শনভ যাণ কযা গগছ, 

অযও ৭০ টি যকে শনভ যাণ কাজ চরভান যগগছ।  
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 প্রশশক্ষত ধাত্রীয ভাধ্যগভ প্রগফয ায বৃশদ্ধ যগগছ [৪২.১% (শফশডএআচএ-২০১৪) 

গত ৫০% (শফএভএভএ-২০১৬)] এফং প্রাশতষ্ঠাশনক প্রগফয ায বৃশদ্ধ যগগছ 

[৩৭.৪% (শফশডএআচএ-২০১৪) গত ৪৭% (শফএভএভএ-২০১৬)]। ১ ফছয ফগয 

শনগচয শশুগদয পূণ য টীকা প্রাশিয ায ৭৫% গত ৮২.৩% এ উন্নীত গগছ। পুশি 

শনন্ত্রগণয রগক্ষয IYCF কাম যক্রগভয ভাধ্যগভ যদব্যাী শবটাশভন-এ ও পশরক এশড 

শফতযগণয পগর শশুগদয পুশিভান উন্নীত গগছ। এশবঅযএ-২০১৫ নুমাী প্রশত 

১০০০ শকগাযী ভাগগদয জন্য ন্তান জম্মদাগনয ায ৭৫% মা অগাভী ২০২২ এয 

ভগধ্য ৭০% এ হ্রা কযায রক্ষযভাত্রা যগগছ। আগতাভগধ্য যভাট প্রজনন ায ২.৩ 

(শফশডএআচএ-২০১৪) গত ২.০৫ এ (এশবঅযএ-২০১৭) হ্রা যগগছ। 

৪.০ স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারগয ফাগজগট শশু ংশিি ং  

(শফশরন টাকা) 

শফফযণ 
বাজেট  

201৯-২০ 

ফাগজট 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

শফবাগগয যভাট ফাগজট 57.88 52.28 38.03 

শযচারন ফাগজট 34.58 31.28 24.80  

উন্নন ফাগজট 23.30 21.00  13.23  

শফবাগগয ফাগজগট শশু ংশিি ংগয ফাগজট 24.89 21.46 12.60 

শযচারন ফাগজট 14.87 12.84  9.04  

উন্নন ফাগজট 10.02 8.62 3.56  

জাতী ফাগজট 5,232 4,646 3,211 

শজশডশ 28,859 25,378 22,505 

যকাগযয যভাট ফাগজট (শজশডশ’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

শফবাগগয ফাগজট (শজশডশ’য তকযা ায) 0.20 0.21 0.17 

শফবাগগয ফাগজট (জাতী ফাগজগটয তকযা ায) 1.11 1.13 1.18 

শফবাগগয ফাগজগট শশু ংশিি ং (শজশডশ’য তকযা ায) 0.09 0.08 0.06 

শফবাগগয ফাগজগট শশু ংশিি ং (জাতী ফাগজগটয তকযা ায) 0.48 0.46 0.39 

শফবাগগয ফাগজগট শশু ংশিি ং (শফবাগগয যভাট ফাগজগটয তকযা 

ায) 
43.00 41.05 33.13 

সূত্রঃ থ য শফবাগ 
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এ থ যফছগয এ শফবাগগয যভাট ব্যগয ৪১.০৫ তাং শশুকল্যাগণ শনগাশজত। ২০১৭-১৮ থ যফছগয 

এ ফযাে শছর শফবাগগয ফাগজগটয ৩৩.১৩ তাং। শফবাগটি শযচারন ফাগজগটয ধীগন শফশবন্ন 

কাম যক্রভ শযচারনা কগয থাগক, মাগদয যফশযবাগআ শশু-যকশেক।  

৫.০ যক োশড/উত্তভ চচ যা 

জীফন গড়ায শযকল্পনা (একজন শজন্নাগতয গল্প) 

শজন্নাত যপযগদৌী একজন শযফায কল্যাণ শযদশ যকা। ফতযভান কভ যস্থ্র ন্ধানপুয স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ 

যকে, ঘাটাআর, টাঙ্গাআর। ফাফা এ যক এভ াাবুশেন একজন কৃলক অয ভা ানাজ যফগভ গেন গৃশনী। 

তাযা ২ বাআ ২ যফান। ৪ বাআগফাগনয ভগধ্য য তৃতী। ফাশড় টাঙ্গাআর যজরায নাগযপুয উগজরায শংগুড়া 

গ্রাগভ। যছাট যফরা যথগকআ বাগফয ংাগয ফড় ওা। শনগজয যচাগখয াভগন ভাগয ফ যগল ন্তানগক 

সুস্থ্ গ মৃত্যযফযণ কযগত যদগখ য ভগন বীলণ কি যগশছর। যআ যথগক তায ভগনয আো, য অয যকান 

ভাগয ন্তানগদয এবাগফ সুস্থ্ গ গজ মৃত্যযফযণ কযগত যদগফ না। তাআ স্কুর ও কগরগজয গশন্ড যশযগ 

য স্বপ্ন যদগখ ডাক্তায-না য ফায। শকন্তু দশযদ্র শযফাগযয গক্ষ তায স্বপ্ন পূযণ কযা িফ গ ওগঠ না। য 

যবগঙ গড়। এরাকায শযফায কল্যাণ শযদশ যকায াগথ তায পূফ য শযচ শছর। য একশদন কথা প্রগঙ্গ 

শজন্নাতগক শযফায কল্যাণ শযদশ যকা শগগফ তায স্বপ্নপূযণ কযায সুগমাগগয কথা ফগর। ডাক্তায-না য না 

গও যম ভা-শশুগদয যফা কযা মা তা এ যফাপ্রদানকাযীয কথা য বুঝগত াগয। ২০১৫-১৬ াগর 

শযফায শযকল্পনা শধদিগযয শযফায কল্যাণ শযদশ যকা শনগাগ শফজ্ঞশি যদগখ য অগফদন কগয। এযয 

বশতয যীক্ষায ভাধ্যগভ শনগাগ প্রাি গ য শযফায কল্যাণ শযদশ যকা যভৌশরক প্রশক্ষগণয জন্য শনফ যাশচত 

। শযফায কল্যাণ শযদশ যকাগদয ১৮ ভা যভাদী যভৌশরক প্রশক্ষণ জাতী জনংখ্যা গগফলণা ও 

প্রশক্ষণ আনশেটিউট (শনগাট য) এয তত্ত্বাফধাগন শযফায কল্যাণ শযদশ যকা প্রশক্ষণ আনশেটিউট 

(এপডশিউশবটিঅআ) গুগরাগত শযচাশরত । শজন্নাত যপযগদৌী টাঙ্গাআর শযফায কল্যাণ শযদশ যকা 

প্রশক্ষণ আনশেটিউট (এপডশিউশবটিঅআ) এ ১৮ ভা যভাশদ যভৌশরক প্রশক্ষণ গ্রণ কগয। দীঘ য প্রশক্ষণ 

যগল শডগিয ২০১৭ াগর ফাংরাগদ নাশ যং ও শভডওাআপাযী কাউশন্পর (শফএনএভশ) দ্বাযা শযচাশরত 

এফং শনগাগট যয তত্ত্বাফধাগন চুড়ান্ত যীক্ষা াপগল্যয াগথ উত্তীণ য গ ২০১৮ াগর য প্রশশক্ষত শযফায 

কল্যাণ শযদশ যকা শগগফ ফতযভান কভ যস্থ্গর যমাগদান কগয দ্যাফশধ সুনাগভয াগথ কাজ কগয মাগে। তায 

এরাকায ভাতৃ ও শশু স্বাস্থ্য উন্নগন য শফগল ভূশভকা ারন কযগছ। অজ তায যআ এপডশিউ অায কথা 

শফগল কগয ভগন ড়গছ। তায শযফাগযয বাফ ঘুগচ েরতা শপগযগছ। য স্বপ্ন যদগখ, তায ভত অযও 

যভগ শশু বশফষ্যগত ফড় গ জাতী জনংখ্যা গগফলণা ও প্রশক্ষণ আনশেটিউট (শনগাট য) এয শযফায 

কল্যাণ শযদশ যকাগদয ১৮ ভা যভাদী যভৌশরক প্রশক্ষণ গ্রণ কগয শনগজ স্বাফরিী গ শনজ এরাকা তথা 

ফাংরাগদগয ভা ও শশু স্বাস্থ্য উন্নগন ফদান যাখগত াযগফ। 
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৬.০ শশু যকশেক ফাগজট ফাস্তফাগন ভন্ত্রণার/শফবাগগয চযাগরঞ্জমূ 

 মবমিন্ন স্বাস্থ্য প্রমতষ্ঠাজে েবোতক ও মিশু স্বাস্থ্য কার্ যক্রজির েন্য বাজেট পৃথক করা 

সম্ভব হয়মে;

 অন্ত:ংস্থ্া ও যেকগাল্ডাযগদয াগথ ভি এফং গমাশগতায বাফ;

 প্রশক্ষণাথীগদয অশথ যক ও প্রগনাদণা সুগমাগ-সুশফধা শনশিতকযগণয ভস্যা; 

 স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুশি ম্পশকযত াগব য/গগফলণা ফাস্তফাগন প্রশশক্ষত জনফর 

ঘাটশত; 

 গগফলণা রব্ধ তথ্য যফা প্রদানকাযীগদয দ্বাযা শশুগদয জীফনভান উন্নগন মথামথ 

ফাস্তফাগনয ভস্যা; 

 িফাশল যক শযকল্পনা এফং এশডশজ এয রক্ষযভাত্রা জযন কযায জন্য যমফ যফা 

প্রদান কযা , যফ যফা ংশিি এরাকা যৌৌঁছাগনা কিকয (Hard to Reach 

Areas); 
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 কশভউশনটি শিশনক ও আউশনন শযফায শযকল্পনা যকগে ২৪/৭ নযভার যডশরবাযী 

যফা চালুয যক্ষগত্র প্রগাজনী জনফগরয বাফ যগগছ; 

 শশুগদয উন্নগনয জন্য শযকল্পনা প্রণনকাযী ও গৃীত কাম যক্রভ 

ফাস্তফানকাযীগগণয ঠিক প্রশক্ষণ ও গচতনতায বাফ  

৭.০ শশু যকশেক উন্নগনয শযকল্পনা 

শযকল্পনায যভাদ শযকল্পনায অগরাগক গৃশতব্য কাম যক্রভ 

২০১৯-২০ থ যফছগযয 

শযকল্পনা 

 ভশিত নফজাতক যফা, শশুয প্রাযশিক শফকা, জন্শনফন্ধন ও শশু শধকায 

শফলগ ৭৫৭৫ জন স্বাস্থ্য কভীগক প্রশক্ষণ প্রদান কযা; 

 শশুগকশেক ফাগজট প্রণন, ফাগজট ফাস্তফান, শযফীক্ষণ এফং মূল্যাগনয 

জন্য শডগিয ২০১৯ এয ভগধ্য সুশনশদ যি শদক শনগদ যনা জাযী; 

 ভা, শশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুশি শফলক ৬৫০০ টি শডও ফাতযা প্রস্তুত ও প্রচায; 

 ভা, শশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, শযফায শযকল্পনা এফং পুশি শফলক ১৪০টি 

কযাগম্পআন অগাজন; 

 শফগলবাগফ প্রশশক্ষত কভী (CSBA) দ্বাযা ১৮০০টি গবযকারীন যফা; 

 জগন্য ২৪ ঘন্টায ভগধ্য নফজাতকগক বুগকয দুধ খাওাগনা; 

 যক্ত স্বল্পতা প্রশতগযাগধ ১৫০০ শকগাযীগক অযন পশরক এশড প্রদান; 

 ১১ টি আউশনন স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ যকে উন্নীতকযণ; 

 ১৫ টি আউশনন স্বাস্থ্য ও শযফায কল্যাণ যকে শনভ যাণ; 

 ১৩ টি ১০ য্যা শফশি ভা ও শশুকল্যাণ যকে শনভ যাণ; 

 প্রা ৮০০ জন যফা প্রদানকাযীগক শনগাট য-এয ভাধ্যগভ যভৌশরক প্রশক্ষণ; 

 ১৯০ জন শভডওাআপ ও না যগক আশবগডন্প যফআজড প্রযাশক্ট (আশফশ) শফলগ 

যভৌশরক প্রশক্ষণ প্রদান। 

ভধ্যগভাশদ শযকল্পনা 

 শশুগদয জন্য গৃীত াভাশজক শনযাত্তা কাম যক্রভমূ ম্প্রাযণ; 

 প্রাথশভক স্বাস্থ্যগফা শনশিত কযায রগক্ষয ৩৯১৮টি আউশনন স্বাস্থ্য ও শযফায 

কল্যাণ যকে, ৬৬টি ভা ও শশু কল্যাণ যকে, স্বাস্থ্য শক্ষায উন্নগন ৮টি 

আনশেটিউট ফ যরথ যটকগনারশজ এফং ৯টি নাশ যং কগরজ শনভ যান কযা গফ। 

 



44 

৮.০ উংায  

সুস্থ্ শশুআ এগন শদগত াগয একটি সুন্দয অগাভী। অগাভীয শশুগদয জন্য চাআ উমৄক্ত স্বাস্থ্য 

ব্যফস্থ্া ও সুস্থ্, সুন্দয, ভভতাভ শযগফ। স্বাস্থ্য, জনংখ্যা ও পুশি খাগত কভ যযত শফশবন্ন 

প্রশতষ্ঠাগনয যফা প্রদানকাযীগদয মথামথ প্রশক্ষণ প্রদান এফং ভগাগমাগী গগফলণা ও 

ভীক্ষা শযচারনায ভাধ্যগভ ২০১৯-২০ থ য ফছগয শশু স্বাস্থ্য উন্নগনয কভ যসূশচ ও 

শযকল্পনা গ্রণ কযা গফ। এছাড়াও ভা ও শশু স্বাস্থ্যগফা, পুশিগফা এফং শকগায ফান্ধফ 

স্বাস্থ্যগফা আতযাশদ কাম যক্রগভয ভাধ্যগভ স্বাস্থ্য শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ ভাতৃ ও শশু 

মৃত্যযয ায কশভগ একটি সুস্থ্-ফর ভাজ গঠগন গ্রণী ভূশভকা যাখগফ। এছাড়া, এ শফবাগ 

টিজভ ন্যান্য শফগল চাশদাম্পন্ন শশুগদযগকও একটি সুস্থ্ স্বাবাশফক জীফন শনশিত 

কযায জন্য কাজ কগয মাগে মাগত তাযা অগাভীয উন্নত ফাংরাগদগয যমাগ্য নাগশযক 

শগগফ গগড় উঠগত াগয। ফাংরাগদগয প্রশতটি শশু একটি সুস্থ্ জীফন াক এফং যদগয 

উন্নগন উমৄক্ত যমাগ্যতায শযচ যাখুক এটাআ কাম্য।  
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ধ্যা-৫ 

স্বাস্থ্যসবা ববভাগ 

১.০ ভূবমকা 

স্বাস্থ্যসবা ববভাসগর অওতাভুক্ত কায যক্রসমর মসধ্য বলশুসের স্বাস্থ্যসবা প্রোন ন্যতম। এ 

ববভাসগর অওতাভুক্ত স্বাস্থ্য বিেপ্তসরর িীসন ২৯টি জো াপাতা, ৩১টি জেনাসর 

াপাতা, ১৮টি জমবিসক কসে াপাতা, ২২টি ববসলাবত/স্নাতককাত্তয 

ইনস্টিটিউট ও াাতার এবং ৪২৩টি উপসো স্বাস্হয কমসেক্স এবং ন্যান্য স্বাস্হয 

প্রবতষ্ঠান রসসে। পবরচান বাসেসের র্ যাসন জেলব্যাপী রকাবর াপাতা এবং 

স্বাস্থ্যসবা প্রবতষ্ঠান পবরচাবত স র্াসক। এ ব াপাতাসর বনবমত কায যক্রসমর 

মসধ্য বলশুসের স্বাস্থ্যসবা প্রোন একটি ন্যতম কাে। প্রা ক াপাতাসআ নবোতক 

এবং বলশুসের েন্য বনি যাবরত ওাি য বা ববসল আউবনে রসসে। বলশুসের ংক্রামক জরাগ 

জমাকাসবার েন্য ববসলাবত জবরকাবর প্রবতষ্ঠানসক স্বাস্হযসবা ববভাগ বনবমত 

নুোন প্রোন কসর র্াসক। াপাতা ও স্বাস্থ্যসবা প্রবতষ্ঠান পবরচানা োড়াও এ 

ববভাসগর িীনস্হ ন্যান্য বিেপ্তর/প্রসকৌল ংস্হা বলশুসের স্বাস্থ্যসবার েন্য প্রতযক্ষ 

ও পসরাক্ষভাসব কাে কসর যাসে। 

২.০ োতী নীবত জকৌলসর অসাসক বলশুসের উন্নসন গৃীত পেসক্ষপমূ: 

স্বাস্থ্যসবা ববভাসগর উন্নন কায যক্রম মূত: জক্টরবভবিক কম যসূবচ। বতযমাসন ১৯টি 

পাসরলনা োন ও ৩১টি প্রকসের মাধ্যসম উন্নন কায যক্রম বাস্তবাবত সে। স্বাস্থ্যসবা 

ববভাসগর াসর্ ংবিষ্ট োতী নীবত-জকৌলমূ এবং কায যক্রম ংসক্ষসপ বনসে বর্ যনা করা 

ঃ 
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জাতীয় স্বাস্থ্য নীস্টত, ২০১১: 

২০১১ াস প্রর্ীত োতী স্বাস্থ্য নীবতর 

মূ উসেশ্য  বার েন্য জমৌবক 

স্বাস্থ্যসবা বনবিত করা। এ নীবতসত 

স্বাস্থ্যসবা প্রাবপ্তসক বিকার বসসব 

স্বীকৃবত জো সসে। ক নাগবরসকর 

জমৌবক স্বাস্থ্যসবা বনবিত করা রাসের 

 পুবষ্টীনতার মাত্রা কমাসনা, ববসল কসর বলশু ও 

মাতৃত্বকাীন পুবষ্টীনতা কমাসনা; 

 বলশু ও মাতৃমৃত্যয ার কমাসনা; 

 বলশু ও মাতৃ স্বাসস্থ্যর উন্নসনর সক্ষয গ্রাম পয যাস বনরাপে 

বলশু প্রসবর বকাঠাসমা স্থ্াপন; 

 মানবক ও লারীবরক প্রবতবন্ধী বলশুসের েন্য স্বাস্থ্যসবার 
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ন্যতম াংববিাবনক োবত্ব। সুসযাগ ম্প্রারর্; 

 প্রসােনী জমৌবক স্বাস্থ্যসবা কসর জোরসগাড়া 

জপৌৌঁোসনার সক্ষয কবমউবনটি বিবনকমূসও প্রার্বমক স্বাস্হয 

পবরচয যা প্রোন; 

 ক উপসো ও আউবনন পয যাস প্রার্বমক স্বাস্থ্যসবা ও 

বচবকৎা জবা জপৌৌঁোসনা। 

জাতীয় পুস্টি নীস্টত ২০১৫: 

২০১৫ াস প্রর্ীত োতী পুবষ্ট নীবতর 

মূ উসেশ্য  েনগসর্র উন্নততর 

পুবষ্ট, ববসল কসর সুববিাববিত 

েনগসর্র পুবষ্টর উন্নসনর মাধ্যসম 

োতী উন্নন ত্বরাবিত করা। 

 ক েনগসর্র পুবষ্ট পবরবস্থ্বতর উন্নন, ববসল কসর বলশু, 

বকসলার-বকসলারী, গভযবতী ও ল্যাকসেটিং মাসসের পুবষ্টর 

উন্নন; 

 বার েন্য বববভন্ন িরসনর পয যাপ্ত খাদ্য বনবিত করা এবং 

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভযাসক উৎাবত করা; 

 পুবষ্ট পবরবস্থ্বতর উন্নসনর সক্ষয বববভন্ন প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ 

কায যক্রম গ্রর্; 

 পুবষ্ট বনবিতকরসর্র েন্য বববভন্ন মন্ত্রর্া/ ববভাগ ও ংস্থ্ার 

কাসের মি ািন; 

 জেলব্যপী পুবষ্ট ম্পসকয েনসচতনতা সৃবষ্টর সক্ষয ২০১৮ 

া জর্সক বনবমতভাসব োতী পুবষ্ট প্তা পান করা 

সে। োতী পুবষ্ট প্তা-২০১৯ এর প্রবতপাদ্য- “খাসদ্যর 

কর্া ভাবস, পুবষ্টর কর্াও ভাবুন”। 

৪থ থ স্বাস্থ্য, জনংখ্যা এফং পুস্টি সক্টয 

কভ থসূস্টি (4থ থ এইিস্টএনএস্ট ২০১৭-

২২):  

৪র্ য এআচবপএনএবপ’র মূ উসেশ্য  

বতযমাসন জয ক নাগবরক স্বাস্থ্য ও 

পুবষ্টসবা প্রাবপ্তসত বপবেস অসে ববসল 

কসর বলশু, বকসলার-বকসলারী এবং লর 

ও গ্রামািসর েবরদ্র েনসগাষ্ঠীসক 

জবার অওতা বনস অা। এর 

অওতা স্বাস্থ্য খাসত অন্তেযাবতক 

বববভন্ন জ ারাসম রকাসরর জো 

প্রবতশ্রুবতর বাস্তবাসনর উসদ্যাগ জনা 

 ম্প্রাবরত টিকাোন কম যসূবচসত নত্যন ৩টি টিকা ংসযােন; 

 কম যক্ষমতা, েক্ষতা এবং েবাববেবতা বৃবির েন্য স্বাস্থ্য ও 

পবরবার কল্যার্ মন্ত্রর্াসর প্রসােনী পুনবব যন্যা; 

 মাঠ পয যাস প্রেি জবার বৃির প্রাসাবগক মি এবং 

একটি কায যকর জর াসর ব্যবস্থ্া তযাবশ্যকী জবা 

প্যাসকে (আএবপ) ানাগােকরর্ ও বাস্তবান; 

 েবরদ্র, বস্ক, দুগ যম এাকা ববাকারী, ববসল 

প্রসােনম্পন্ন ব্যবক্ত এবং পিাৎপে েনসগাষ্ঠীর জমৌবক 

স্বাস্থ্যসবা বনবিত করার েন্য জবরকাবর খাত এবং স্থ্ানী 

েনািারসর্র সে ংসযাগ ও ংলীোবরত্ব স্থ্াপসন নত্যন 

পেসক্ষপ গ্রর্; 
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সব। কম যসূবচটি োবতংঘ জেকআ 

উন্নন ক্ষযমাত্রা (SDG) এবং ৭ম 

পিবাব যক পবরকেনার াসর্ 

ামঞ্জস্যপূর্ য। 

 োরসনটিভ জমবিসক জকাসরর মাধ্যসম বলশুসের 

স্বাস্হযসবা প্রোন; 

 একটি ‘স্বাস্থ্য েনলবক্ত জকৌল এবং কম য পবরকেনা’ 

বাস্তবান বনবিত করা স্বাস্থ্যসবার মাসনান্নসনর প্রবত 

গুরুত্ব প্রোন; 

 েনস্বাসস্থ্যর উপর বিক গুরুত্ব প্রোন, প্রবতসরািমূক ও 

প্রার্বমক স্বাস্থ্যসবা ববি যত বববনসাগ এবং স্থ্ানী েনগসর্র 

ববি যত ংলগ্রর্ সুদৃঢ় করা; 

 েনস্বাস্থ্য ম্পসকয সচতনতা বৃবি ংক্রান্ত অন্তঃখাত 

কায যক্রম গ্রর্ এবং স্বাস্থ্যম্মত েীবনযাপন রীবত ও 

স্বাস্থ্যকর পবরসবল সৃবষ্টর মাধ্যসম ংক্রামক জরাসগর চাপ 

প্রবতসরাি; 

 ববদ্যমান, নত্যন ও পুনরাববভূ যত ংক্রামক জরাসগর প্রাদুভ যাব 

জমাকাসবা; 

 পবরবীক্ষর্, তথ্য-উপাসির মান এবং তথ্য ব্যবস্থ্াপনা 

লবক্তলাী করার েন্য নত্যন প্রমৄবক্ত গ্রর্; 

 স্বাস্থ্য খাসত বববনসাগ বৃবি, চাবো-ব্যবস্থ্াপনার উপর গুরুত্ব 

প্রোন, েক্ষতা বৃবি এবং স্বাস্থ্য খাসত পয যাপ্ত র্ যাসনর 

উপসযাবগতা ত্যস িরা। 

জেকআ উন্নন ভীষ্ট (SDGs): 

জেকআ উন্নন ভীষ্ট (SDGs) 

বাস্তবাসনর সক্ষয Mapping 

জমাতাসবক স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যার্ 

মন্ত্রর্া ১২টি Targets-এর জমাে 

২৩টি Indicators (এবিবে-৩ এর 

২১টি ও এবিবে-২ এর ২টি 

Indicators) বাস্তবাসন Lead 

Ministry এবং এবিবে-৪ এর ১টি 

Target-এর ১টি Indicator 

বাস্তবাসন Co-Lead Ministry 

বসসব োবত্বপ্রাপ্ত। এর মসধ্য ২১টি 

 স্বাস্থ্য, েনংখ্যা ও পুবষ্ট খাসতর  তার িারাবাবকতা 

বো রাখার েন্য স্বাস্থ্য ও পবরবার কল্যার্ মন্ত্রর্া 

োনুাবর ২০১৭ জর্সক জুন ২০২২ জমাসে চত্যর্ য জক্টর 

কম যসূবচ, “স্বাস্থ্য, েনংখ্যা এবং পুবষ্ট জক্টর কম যসূবচ (৪র্ য 

এআচবপএনএবপ)” বাস্তবান করসে; 

 এবিবে’র ৩নং ভীষ্ট র্ যাৎ ২০৩০ া নাগাে ৫-বেসরর 

নীসচ বলশু মৃত্যযর ার (U5MR) প্রবত াোর েীববত েসন্ 

২৫-এর নীসচ নাবমস অনা এবং নবোতসকর মৃত্যয ার 

(NMR) প্রবত াোর েীববত েসন্ ১২-এর নীসচ নাবমস 

অনার সক্ষয কায যক্রম গ্রর্ করা সসে; 

 ৪র্ য জক্টর জপ্রাগ্রাম জমাে ২৯টি পাসরলনা েযাসনর (ওবপ) 

মাধ্যসম বাস্তবাবত সে, যার মসধ্য ১৯টি স্বাস্থ্যসবা 
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Indicators স্বাস্থ্য জবা ববভাগ 

ংবিষ্ট। এোড়াও স্বাস্থ্য খাসতর ন্যান্য 

Indicators বাস্তবাসন এ ববভাগ 

জকা-ীি ও সযাগী বসসব োবত্ব 

পান করসব। 

ববভাসগর অওতাভুক্ত। ওবপমূসর মসধ্য ন্যালনা বনউবিলন 

াবভ যস, ম্যাোরনা, বনওসনো, চাআল্ড এন্ড এসিাসসন্ট 

জর্ (এমএনবএআচ), কবমউবনটি জবেি জর্ জকার 

(বববএআচব), াআ  স্টাআ এন্ড জর্ এডুসকলন এন্ড 

প্রসমালন (এএআচআবপ), বপো াবভ যস ম্যাসনেসমন্ট 

(এআচএএম), ব বেকযা  যাববটিে জিসভপসমন্ট 

(বপএ বি) ওবপ’র অওতা বলশু স্বাস্থ্য উন্নসনর েন্য 

প্রসােনী জবা প্রোন, বকাঠাসমা সৃবষ্ট সচতনতা সৃবষ্ট, 

প্রবলক্ষর্ প্রোন, আতযাবে কায যক্রম বাস্তবান করা সে; 

 স্বাস্থ্যসবা ববভাগ কতৃযক বাস্তবানািীন বববভন্ন বববনসাগ 

প্রকসের মাধ্যসম জমবিসক কসে ও াপাতা, নাব যং 

আনবস্টটিউে স্থ্াবপত সে। এ ক াপাতাস বলশুসের 

প্রসােনী বচবকৎার সুসযাগ সৃবষ্ট সব, যা এবিবে’র 

ক্ষযমাত্রা েযসন াক ভূবমকা পান করসব।  

৩.০ বলশু বাসেে বাস্তবাসনর জক্ষসত্র ববগত বতন বেসরর েযন 

 ১টি োতী নবোতক জকৌলপত্র ততরী করা সসে। প্রর্ীত জকৌলপসত্রর অসাসক 

কম যপবরকেনা ততরী কসর বাস্তবান করা সে; 

 বববভন্ন জমবিসক কসে াপাতা এবং জেনাসর/সো াপাতাস ৫৪টি Special 

Care Newborn Units (SCANU) স্থ্াপন করার মাধ্যসম নবোতসকর বচবকৎা 

জবা প্রোন; 

 Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT) কায যক্রসমর 

িীসন ৬০ েন িাক্তার ও ৮৭২ েন না যসক প্রবলক্ষর্ প্রোন; 

 Helping Babies Breathe (HBB) initiative-এর উপর ৫৬টি ব্যাসচ জমাে 

১,১১৫ েন িাক্তারসক প্রবলক্ষর্ প্রোন; 

 ২০১৪ াস জেলব্যাপী ৯ মা জর্সক ১৫ বের বী ৫.৩০ জকাটি বলশুসক াম-রুসবা 

(MR) টিকা প্রোন; 

 বকসলারীসের েরায়ু কযান্পার জরাসি HPV টিকা ংসযােন এবং গােীপুসর পাআটিং 

ম্পন্ন; 
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 োপাবনে এনসক াাআটিে (JE) প্রবতসরাসি াবভ যসন্প কায যক্রম শুরু এবং ২০১৭ াস 

এ ংক্রান্ত প্রবলক্ষর্ প্রোন;  

 আবপঅআ ংক্রান্ত তথ্য DHIS-2 (District Health Information System-2) 

এ ংসযােন এবং আবপঅআ িযাকার ংসযােন; 

 বববভন্ন িরসনর টিকার গুনগত মান ক্ষুন্ন রাখার েন্য Long Range Vaccine 

Carrier and Chilled Icepack ংসযােন; 

 টিকা অআন ২০১৮, োতী টিকা নীবত, Urban immunization strategy 

ানাগােকরসর্র কায যক্রম চসে; 

 Polio preparedness and outbreak response plan and Polio 

transition plan নুসমােন;  

 েসন্র ম বলশুসের নাবভসত ৭.১% chlorhexidine-এর ব্যবাসরর ম্প্রারর্; 

 প্রসােনী যন্ত্রপাবত রবরা ও প্রবলক্ষর্ প্রোসনর মাধ্যসম িাত্রী জবা প্রোনকারীসের 

েক্ষতা বৃবি; 

 নত্যন ৩টি টিকা যর্া- Hib, MR এবং PCV ও IPV ংসযােসনর মাধ্যসম টিকাোন 

কম যসূবচ ম্প্রারর্ ও জোরোরকরর্; 

 ক উপসো ও জো াপাতাস মবিত বলশু বচবকৎা (Integrated 

Management of Childhood Illness-IMCI) এবং পুবষ্ট কর্ যাসরর মাধ্যসম ৫ 

বেসরর কম বী বলশুসের মানম্মত জবা প্রোন; 

 বঃবন্ধ স্বাস্থ্য ম্পসকয বলক্ষক, বকসলার-বকসলারী এবং জবাোতাসের প্রবলক্ষর্ প্রোন; 

 জো এবং বটি কসপ যাসরলনগুসাসত Adolescent Friendly Health 

Services (AFHS) প্রবতষ্ঠা; 

 ‘ক্ষুসে িাক্তার’ কম যসূবচ প্রচসনর মাধ্যসম ববদ্যাস বলশুসের মসধ্য সুস্বাস্থ্য ম্পসকয 

সচতনতা সৃবষ্ট; 

 জেসলর ৫৫টি উপসো ‘বিমান্ড াআি  াআনাবন্পং’ কায যক্রসমর অওতা জমাে 

৬৯,০৪৫ েন েবরদ্র মাসর বনরাপে প্রব বনবিতকরর্; 

 বলশুসের পাবনসত ডুসব যাওা প্রবতসরাসি সচতনতা বৃবির েন্য কবমউবনটি পয যাস 

প্রচার কায যক্রম জোরোর; 
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 বাবড়সত স্বাভাববক প্রসব াতার েন্য Community Based Skilled Birth 

Attendant (CSBA) জেরসক প্রসােনী প্রবলক্ষর্ প্রোন; 

 বঃবন্ধকা জর্সক মাতৃ ও প্রেনন স্বাস্থ্য ম্পসকয সচতনতা সৃবষ্টর সক্ষয ারাসেসল 

স্কুস্বাস্থ্য কম যসূবচর জমাে ১,৮০০টি স্কুস ববস্তৃতকরর্;  

 ক রকাবর জমবিসক কসে াপাতা, জেনাসর/জো াপাতা, উপসো 

াপাতা এবং মা ও বলশু কল্যার্ জকসে (MCWCs) েরুরী বভবিসত মা ও বলশু 

স্বাস্থ্যসবা প্রোন;  

 োরসনটিভ জমবিসক জকার পাসরলনা েযাসনর মাধ্যসম আউনানী, অয়ুসব যবেক ও 

জাবমওপ্যাবর্ক ঔি দ্বারা বলশুসের স্বাস্হয জবা প্রোন;  

৪.০ স্বাস্থ্যকফা স্টফবাকগয বাসেসে বলশু ংবিষ্ট ংল 

(বববন োকা) 

বববরর্ 
ফাকজট  

201৯-২০ 

বাসেে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ববভাসগর জমাে বাসেে 199.45 181.66 130.41 

পবরচান বাসেে 100.08 91.26 76.99 

উন্নন বাসেে 99.37 90.41 53.42 

ববভাসগর বাসেসে বলশু ংবিষ্ট ংসলর বাসেে 94.20 78.31 44.81 

পবরচান বাসেে 47.27 35.16 27.86 

উন্নন বাসেে 46.93 43.15 16.95 

োতী বাসেে 5,232 4,646 3,211 

বেবিবপ 28,859 25,378 22,505 

রকাসরর জমাে বাসেে (বেবিবপ’র লতকরা ার) 18.13 18.31 14.27 

ববভাসগর বাসেে (বেবিবপ’র লতকরা ার) 0.69 0.72 0.58 

ববভাসগর বাসেে (োতী বাসেসের লতকরা ার) 3.81 3.91 4.06 

ববভাসগর বাসেসে বলশু ংবিষ্ট ংল (বেবিবপ’র লতকরা ার) 0.33 0.31 0.20 

ববভাসগর বাসেসে বলশু ংবিষ্ট ংল (োতী বাসেসের লতকরা ার) 1.80 1.69 1.40 

ববভাসগর বাসেসে বলশু ংবিষ্ট ংল (ববভাসগর জমাে বাসেসের 

লতকরা ার) 
47.23 43.11 34.36 

সূত্রঃ র্ য ববভাগ 

স্বাস্থ্যসবা ববভাসগর োবত্ব সে বলশু জেসলর ক েনগসর্র সুস্বাস্হয বনবিত করা। এ 

ববভাসগর জমাে ব্যসর ৪৭.২৩ লতাংল বলশুসের কল্যাসর্ বনসববেত। ববভাগটি বিেপ্তর ও 
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মাঠ পয যাসর কায যাগুসার মাধ্যসম পবরচান বাসেসের অওতা জেলব্যাপী াপাতা 

এবং স্বাস্থ্যসবা প্রবতষ্ঠান পবরচানা কসর। এব াপাতা তাসের তনবমবিক কম যকাসন্ডর 

ংল বাসব বলশুসেরও স্বাস্থ্যসবা প্রোন কসর। প্রা ক াপাতাসআ নবোতক এবং 

বলশুসের েন্য বনি যাবরত ওাি য বা ববসল আউবনে রসসে। বাসেসে াপাতাসর ব্যবস্থ্াপনা 

ও পবরচানার ব্য স্পষ্টভাসব বচবিত র্াকসও নবোতক এবং বলশুসের েন্য ববসল ওাি য 

ও আউবনেগুসার ব্য পৃর্কভাসব বনি যারর্ করা যা না। সুতরাং, এআ ববভাসগর বলশু-জকবেক 

ব্য ৪৭.২৩ লতাংল জেখাসনা সসে, প্রকৃতপসক্ষ তা অসরা জববল সব। 

৫.০ জক স্টাবি/উিম চচ যা 

স্টশুয স্বাস্হয স্টযিম থায় IMCI  

স্টশু মৃত্যয সযাকধ ১৯৯৫ াকর ফাংরাকদক ভস্টিত স্টশু স্টিস্টকৎা কাম থক্রভকক মূর সকৌর স্টাকফ গ্রণ 

কযা য়। এযই ধাযাফাস্টকতায় ৪থ থ সক্টয সপ্রাগ্রাকভ MNC&AH অাকযনার প্ল্যাকনয অওতািীন 

এনএনএআচবপ এন্ড অআএমবঅআ জপ্রাগ্রাম নবোতক ও ০-৫৯ মা বসর মসধ্য ংঘটিত বলশু মৃত্যয 

হ্রাকরসর্র মাধ্যসম জেকআ উন্নন ক্ষমাত্রা (৫ বেসরর বলশু মৃত্যয ২০৩০ া নাগাে ২৫/ ১০০০ েন 

েীববত েসন্) েযসন কাে কসর চসসে। ২০১৮ াস ারা জেসল মবিত বলশু বচবকৎা কর্ যারমূস প্রা 

৭৫,১১,৬১০ েন বলশুসক (নুিয ৫ বের) জবা প্রোন করা সসে। এআ বচবকৎা পিবতর মূ তববলষ্টয সা 

এটি এসকবাসর েনগসর্র জোড়সগাড়া এবং এআ বচবকৎার েন্য খরচ তযন্ত কম।  

ভাস্টয সুস্হতা- স্টযফাকয স্বস্টতিঃ 

ভাস্টয ফয় ৪ ফছয ৬ভা। তায ফাফা ভস্টনয ও ভাকয়য নাভ জুঁই। ফগুড়ায সযপুয উকজরায াস্টিনগকয 

ফা ককযন ভস্টনয ও জুঁই স্টযফায। তাকদয ২ িাকনয ভকে ভাস্ট সছাট। প্রানফি সভকয় ভাস্ট াযা স্টদন 

দুিুস্টভ ককযই ভয় কাটায়। 
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প্তা খাকনক আকগ ভাস্টয ারকা ঠান্ডা রাকগ। ওয ভা সবকফস্টছকরা ারকা ঠান্ডা এভস্টনকতই সকয উঠকফ। 

স্টকন্তু দুই স্টদন য সথকক ঠান্ডা সফকড় সগর এফং াকথ ১০২
০
-১০৩

0
 পাকযনাইট জ্বয। ফাস্টড়য াকয পাকভ থী 

সথকক ঔলধ স্টককন খাওয়াকনা শুরু কযকরা জুঁই। এবাকফ ২/৩ স্টদন িরায য তাযা রক্ষ্য কযকরা ভাস্টয জ্বয 

কভকছ না, তাছাড়া শ্বাকি শুরু কয়কছ এফং াকথ কাস্ট। যাকত কাস্ট সফকড় মায় এফং স্টনিঃশ্বা স্টনকত কি 

য়। জুঁইকয়য ভাকয়য যাভক থ ১৫ এস্টপ্রর ২০১৯ ভাস্টকক সযপুয উকজরা স্বাস্থ্য কভকপ্ল্কে স্টনকয় মান জুঁই। 

সখাকন আইএভস্টআই কন থাকয কভ থযত উ-কাযী কস্টভউস্টনটি সভস্টডককর অস্টপায সভািঃ নজরুর ইরাভ 

ভাস্টকক যীক্ষ্া ককযন। ভাস্ট ঘনঘন শ্বা স্টনস্টিকরা, স্টতস্টন হৃদস্পন্দন যীক্ষ্া ককযন, হৃদস্পন্দকনয ায 

প্রস্টত স্টভস্টনকট ৫০ ফায। তকফ রক্ষ্য ককযন সযাগীয বুক সতভনবাকফ সডকফ মায়স্টন। স্টতস্টন থাকভ থাস্টভটাকযয 

াাকে জ্বয স্টযভা ককযন, ভাস্টয যীকযয তাভাত্রা তখন ১০১
০
 স্টছকরা। াযীস্টযক বাকফ স্টশুটিয 

অপুস্টিয রক্ষ্ণ স্টফদ্যভান স্টছকরা। সভািঃ নজরুর ইরাভ সযাগীয দ্রুত শ্বা-স্টনউকভাস্টনয়া নাক্ত ককযন। স্টতস্টন 

দ্রুত সযাগীয সনবুরাইকজন শুরু ককযন, সপ্রস্টক্রন ককয সদন এফং স অনুমায়ী ঔলধ খাওয়াকনায জন্য 

ফকরন এফং অপুস্টিয জন্য সুলভ খাদ্যফস্টজ ও পরমূর খাওয়াকনায যাভ থ সদন। ভাস্টকক দুই স্টদন য 

পুনযায় পকরাআকয জন্য স্টনকয় আকত ফকরন। জুঁই ফাস্টড়কত স্টগকয় সপ্রস্টক্রন অনুযণ ককয 

সনবুরাইকজন কযান এফং ঔলধ খাওয়ান। দুই স্টদন স্টনয়স্টভত ঔলধ খাওয়াকনায় সযাগী স্বাবাস্টফক কত শুরু 

ককয। ভাস্টকক স্টনকয় ১৭ এস্টপ্রর ২০১৯ পুনযায় উকজরা স্বাস্থ্য কভকপ্ল্কেয আইএভস্টআই কণ থাকয স্টনকয় 

আকন তায ভা। সখাকন সভািঃ নজরুর ইরাভ পুনযায় যীক্ষ্া ককয ভাস্টয াযীস্টযক অফস্থ্ায উন্নস্টত রক্ষ্য 

ককযন। স্টতস্টন আকগয ভকতা ঔলধ িাস্টরকয় সমকত ফকরন এফং াঁি স্টদন য আফাকযা পকরাআক আকত 

ফকরন। তদানুাকয জুঁই তায সভকয়কক স্টনকয় ৫ স্টদন য াাতাকরয আইএভস্টআই কন থাকয আকন এফং 

এভয় নজরুর রক্ষ্য ককযন ভাস্ট পুকযাপুস্টয সুস্থ্য। স্টতস্টন ভাস্টকক এক সডাজ কৃস্টভনাক, আয়যন ও 

স্টবটাস্টভন ট্যাফকরট খাওয়াকনায যাভ থ সদন। স্টযককল জুঁইকক ঠিক ভকয় স্টিস্টকৎা সনয়া এফং স্বাস্থ্য 

স্টক্ষ্া ম্পককথ কিতনতায জন্য কাউকেস্টরং ককযন। 

াফ এস্টিযান্ট কস্টভউস্টনটি সভস্টডককর অস্টপায সভািঃ নজরুর ইরাভ ২০০৫ াকর গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাকদ 

যকাকযয স্বাস্থ্য ও স্টযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারকয়য অধীকন এভএনস্টএন্ডএএইি অাকযনার প্ল্াকনয 
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আওতাধীন আইএভস্টআই সপ্রাগ্রাভ স্টযিাস্টরত ১১ স্টদকনয আইএভস্টআই প্রস্টক্ষ্কণ অংগ্রণ ককযন। মা ৫ 

ফছকযয নীকিয স্টশুকদয মৃত্যযয ায কভাকনায সক্ষ্কত্র তাকক প্রস্টতকযাধকমাগ্য এফং স্টিস্টকৎাকমাগ্য সযাগ 

স্টনণ থকয় াাে ককয। 

৬.০ বলশু জকবেক বাসেে বাস্তবাসন মন্ত্রর্া/ববভাসগর চযাসঞ্জমূ 

 স্বাস্হযসবা গ্রীতাসের সচতনতা ও যর্াযর্ বলক্ষার ভাব; 

 যর্াযর্ভাসব বেরবভবিক কম য-পবরকেনা প্রর্ন এবং তা ঠিকভাসব বাস্তবান; 

 পুবষ্ট কায যক্রসমর প্রত্যতা এবং বববভন্ন মন্ত্রর্াসর মসধ্য মিীনতা; 

 স্বাস্থ্যসবা জকেমূস জবা প্রোনকারীসের শূন্য পে দ্রুত পূরর্; 

 যর্ামস র্ য োড়, ববসলত: আবপঅআ কায যক্রম পবরচানার েন্য এককাীন র্ য 

োড়।  

৭.০ বলশু জকবেক উন্নসনর পবরকেনা  

পবরকেনার জমাে পবরকেনার অসাসক গৃীতব্য কায যক্রম 

স্বাস্থ্যসবা ববভাসগর 

বলশুসকবেক উন্নসনর 

উসেখসযাগ্য 

পবরকেনামূ 

 াব যক্ষবর্ক Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC) 

এবং Comprehensive Emergency Obstetric Care 

(CEmOC) জবা প্রোসনর মাধ্যসম মাতৃ ও নবোতক স্বাস্থ্যসবা প্রোন; 

 ানাগােকৃত ও ৪র্ য এআচবপএনএবপসত ন্তভু যক্ত ‘তযাবশ্যকী জবা 

প্যাসকে (আএবপ)’ নুযাী বলশুসের জবা প্রোন; 

 িাবরা, শ্বা-প্রশ্বােবনত জরাগ, াম, ম্যাসবরা, আতযাবের বচবকৎা 

প্রোন; 

 পুবষ্টর েন্য বলশুসের বনবমত বচবকৎা প্রোন; 

 ১ বেসরর নীসচর বলশুসের প্রবতটি টিকার ার োতী পয যাস কমপসক্ষ 

৯৫% এবং প্রবতটি জো কমপসক্ষ ৯০% এ উন্নীত করা এবং তা বো 

রাখার মাধ্যসম টিকা-োন কায যক্রম ম্প্রারর্ এবং ন্যায্যতা বনবিত 

করা; 

 ৫ জিাে টিটি টিকার ার োতী পয যাস কমপসক্ষ ৮০% এবং প্রবতটি 

জো কমপসক্ষ ৭৫% এ উন্নীত করা; 

 জপাবও জরাগ বনমূ য বস্থ্া বো রাখা; 

 ২০১৮ াসর মসধ্য োতী পয যাস াম ও রুসবা টিকার ার ৯৫%-এ 
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পবরকেনার জমাে পবরকেনার অসাসক গৃীতব্য কায যক্রম 

উন্নীত কসর াম ও রুসবা দূরীকরর্ পয যাস উন্নীত ওা এবং 

কনসেবনো রুসবা বসরাম (বঅরএ) বনন্ত্রর্ করা; 

 দুগ যম এাকা ও বপবেস র্াকা িস, ববসলত: বসে এবং চেগ্রাসম, 

এসবন্পা বনউবন য এন্ড চাআল্ড জর্ াবভ য বনবিত করা; 

 নবোতসকর েন্য গুরুত্বপূর্ য কায যক্রম, জযমন- েরুরী নবোতক জবা, 

নবোতকসের শ্বা-প্রশ্বােবনত জবা (এআচবববব), কযাোরু মাোর 

জকার (সকএমব), কবম্প্রসবন্পভ বনউবন য জকার প্যাসকে (বএনববপ) 

ও জস্পলা জকার বনউবন য আউবনে (স্কযানু)/বনউবন য বিবনং আউবনে 

(এনএআউ) আতযাবে বাস্তবান; 

 পুবষ্ট ম্পবকযত বলক্ষা প্রোন এবং নুপুবষ্ট-কর্া ম্পূরর্; 

 বলশুসের েন্য বনরাপে ও তযাবশ্যকী ঔি ববতরর্ বনবিত করা; 

 অচরর্ পবরবতযসনর েন্য জযাগাসযাসগর (BCC) মাধ্যসম এবং তথ্য, বলক্ষা 

ও উদু্বিকরর্ কায যক্রম পবরচানার  স সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যম্মত 

েীবনযাপন রীবত ম্পসকয সচতনতা বৃবি করা;  

 স্বে ওেসনর নবোতক পবরচয যার েন্য ২০২২ াসর মসধ্য অরও ১০০টি 

কযাোরু মাোর জকার কর্ যার প্রবতষ্ঠা; 

 ক পয যাসর IMCI কণ থাযমূকয উন্নয়ন ও স্টিস্টকৎা প্রদান অব্যত 

যাখা; 

 মুমূর্ষ য নবোতসকর বচবকৎা ২০২২ াসর মসধ্য জেসলর ববলষ্ট ১৭টি 

জো SCANU প্রবতষ্ঠা; 

 ম্যাসবরা বনমূ য, এটিবি কসরা, কাাজ্বর বনমূ য, জুসনাটিক বিবেসে 

কসরা এবং এঅরব, ভাআরা জপাোআটিে ও িাআবরা বিবেে 

বনন্ত্রসর্র েন্য কবমউবনসকব বিবেে কসরা পাসরলনা েযান জর্সক 

লতকরা ১০ ভাগ র্ য ব্য করা। 

৮.০ উংায  

একমাত্র সুস্থ্ বলশুআ এসন বেসত পাসর একটি সুন্দর অগামী। বলশুসের েন্য প্রসােন উপমৄক্ত 

স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্া ও সুস্থ্-সুন্দর পবরসবল। সুস্থ্-সুন্দর পবরসবসলর মসধ্য বলশুসের গসড় জতাার েন্য 

ঠিক পবরকেনা ও এর বাস্তবান তযন্ত গুরুত্বপূর্ য। স্বাস্থ্যসবা ববভাগ প্রবতবন্ধী বলশুসেরও 

একটি সুস্থ্ স্বাভাববক েীবন বনবিত করার েন্য কাে কসর যাসে। জেসলর প্রবতটি বলশু যাসত 
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বাংাসেসলর জযাগ্য নাগবরক বসসব গসড় উঠসত পাসর জ সক্ষয স্বাস্থ্যসবা ববভাসগর 

বনর প্রসচষ্টা ব্যাত রসসে। 
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অধ্যায়-৬ 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

১.০ ভূহভকা 

হশুযাই দদশয বহফষ্যত। এ তযটিশক অনুধাফন কশযই জাহতয হতা ফঙ্গফন্ধু দখ মুহজবুয 

যভান ফাাংরাশদশয াংহফধাশন হশু সুযক্ষা কর অহধকায হনহিত কশযশেন। জাহতাংঘ 

হশু অহধকায নশদয পূশফ েই ১৯৭৪ াশর হশু আইন প্রণয়ন কশযন এফাং প্রাথহভক হক্ষা 

ফাধ্যতামূরক কশযন। জাহতয হতা ফঙ্গফন্ধু দখ মুহজবুয যভাশনয প্রহত শ্রদ্ধা দযশখই তাঁয 

জন্হদন ১৭ ভার্ ে জাতীয় হশু হদফ হশশফ উদমান কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দখ 

াহনায দনতৃশে রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়শন ভাতৃ ও হশু মৃত্যয হ্রা, হশুয পুহি-স্বাস্থ্য-দফা 

হক্ষা হনহিকযণ, হশু হনম োতন ফন্ধ, হশু ার্ায দযাশধ ঝুঁহকপূণ ে কাজ দথশক হশুশদয 

প্রতযাায ও পুনফ োন, হনযাত্তা হফধান এফাং হশুয াভহিক উন্নয়ন ও ক্ষভতায়ন 

হনহিতকযশণয রশক্ষয াহফ েক কাম েক্রভ হযর্াহরত শে। ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারশয়য 

অন্যতভ প্রদান কাজ র হশু অহধকায ফাস্তফায়ন এফাং হশু সুযক্ষা উন্নয়শন হফহবন্ন কাম েক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা। এ াংক্রান্ত যকাশযয নীহত, হযকল্পনা প্রণয়ন এফাং যকাশযয হফহবন্ন 

দপ্তশযয কাশজয ভন্বশয়য দাহয়ে এ ভন্ত্রণারয় ারন কশয থাশক। 

২.০ মহহলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সায়থ সংহিষ্ট জাতীয় নীহত/ককৌিয়লর আয়লায়ক হিশুয়দর 

উন্নয়য়ন গৃহীত পদয়েপসমূহ 

জাতীয় নীহত/দকৌর ও হফফযণ কাম েক্রভমূ 

হশু আইন, ২০১৩ 

জাহতাংশঘ হশু অহধকায কনশবনশন স্বাক্ষযকাযী 

দদ হশশফ এ কনশবনশনয রক্ষযমূ ফাস্তফায়শনয 

উশেশে হশু আইন,২০১৩ প্রণীত শয়শে। এ আইশন 

সুহফধা ফহিত হশুশদয সুযক্ষা প্রদাশনয জন্য 

প্রাহতষ্ঠাহনক উশযাগ দনয়ায ব্যফস্থ্া যাখা শয়শে। 

 দে-দকয়ায দন্টায স্থ্াশনয ভাধ্যশভ হশুশদয 

সুযক্ষা দফা হনহিতকযণ; 

 হশু হফকা দকন্দ্র স্থ্াশনয ভাধ্যশভ হশুয 

ভনন, দভধা ও াাংস্কৃহতক হফকা; 

 সুহফধা ফহিত হশুশদয জন্য প্রাক-প্রাথহভক 

হক্ষা দকন্দ্র স্থ্ান; 

 দজরা হশু কভশেক্স বফন স্থ্ান; 

 ৬টি হফবাগীয় শয হশু ায়তা দকন্দ্র 

হযর্ারনা; এফাং 
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  ভহরা, হশু ও হকশাযী দপাজতীশদয 

হনযাদ আফান দকন্দ্র স্থ্ান। 

জাতীয় হশু নীহত, ২০১১: 

২০১১ াশর যকায জাতীয় হশু নীহত িণ কশযশে। 

এ নীহতয মূর উশেে শরা াংহফধাশনয আশরাশক 

হশু অহধকায হনহিত কযা। এশত আশযা উশেখ কযা 

শয়শে দম, জাতীয় উন্নয়ন াংক্রান্ত নীহত, হযকল্পনা, 

কভ েসূহর্ এফাং জাতীয় ফাশজশে হশুশদযশক অিাহধকায 

প্রদান কযশত শফ। 

জাতীয় হশু নীহতয উশেখশমাগ্য হদকগুশরা হনম্নরু:  

 কর হশুয জন্য ফয়, হরঙ্গ, ধভ ে, াভাহজক, 

আিহরক ও জাহতগত হযর্য় হনহফ েশশল হক্ষা, 

স্বাস্থ্য, পুহি, হনযাত্তা, হফশনাদন ইতযাহদ 

অতযাফীয় দফা হনহিতকযশণয ভাধ্যশভ 

হশুশদয শফ োচ্চ উন্নয়ন; 

 কন্যা হশু, প্রহতফন্ধী ও হফশল র্াহদা ম্পন্ন 

হশুশদয সুশমাগ-সুহফধা ম্প্রাযশণয জন্য 

উশযাগ িণ; 

 হশুশদযশক ৎ, দদশপ্রহভক ও দাহয়েীর 

নাগহযক হশশফ গশে দতারায উশযাগ িণ; 

 বহফষ্যশত হফশ্ব র্াহদায াশথ তার দভরাশনায 

জন্য হশুশদযশক একটি হফজ্ঞানভনস্ক প্রজন্ 

হশশফ গশে দতারা; 

 হশু ও হকশায-হকশাযীশদয জীফশন প্রবাফ শে 

এভন দমশকান যকাহয হদ্ধান্ত িশণয প্রহক্রয়ায় 

হশুশদয অাংিণ হনহিত কযা; এফাং 

 হশু অহধকায ফাস্তফায়শন প্রশয়াজনীয় আইন 

প্রণয়ন কযা। 

 হকশায-হকশাযী সুযক্ষা ক্লাফ গঠশনয ভাধ্যশভ 

ফাল্যহফফা ফন্ধ, ফয়ঃহন্ধ স্বাস্থ্য এফাং অহধকায 

প্রহতষ্ঠা কশয বহফষ্যত প্রজন্শক সুগঠিত কযা; 

  হনয়হভত হশু হিকা প্রকা; 

  হশুশতাল িন্থ প্রকা;  

  হশুশদয দভধা ভনন হফকাশ ফেয দভয়াহদ 

াাংস্কৃহতক প্রহক্ষণ (াংগীত, নৃতয, হর্িাাংকন, 

নাট্যকরা, আবৃহত্ত, গীোয তফরা, ইাংশযহজ বালা 

হক্ষা, কহম্পউোয, সুন্দয াশতয দরখা, দাফা 

এফাং দফারা) প্রদান; 

  সুন্দয াশতয দরখা প্রহক্ষণ দকাশ ে 

প্রহক্ষণাথী বহতে; 

  হশুশদয াংগীত, নৃতয, হর্িাাংকন, আবৃহত্ত, 

গীোয অহবনয় কর হফলশয় প্রহক্ষণ 

প্রদান; 

  হশুশতাল র্রহর্ি হনভ োণ; 

  উশজরা ম োয় দথশক প্রহতশমাহগতামূরক 

অনুষ্ঠান হযর্ারনা কশয জাতীয় ম োশয় 

ভাভান্য যাষ্ট্রহতয পুযস্কায প্রদান;  

  হশুশদয জাান, বাযত, ত্যযস্ক হফশশ্বয 

অশনক দদশ ভ্রভশণয সুশমাগ সৃহি কযা। 

হশুয প্রাযহিক মত্ন ও হফকাশ ভহন্বত নীহত, ২০১৩ 

এ নীহতয উশেখশমাগ্য হদকগুশরা হনম্নরুঃ 

 দহযদ্র ভা’য জন্য ভাতৃেকারীন বাতা কভ েসূহর্ 

ও কভ েজীফী ল্যাকশেটিাং ভাদায ায়তা 
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 গবোফস্থ্ায় ভাশয়শদয াযীহযক ও ভানহক স্বাস্থ্য 

সুযক্ষায জন্য ায়তা প্রদান কযা, সুস্থ্ ও ফর 

হশুয হনযাদ প্রশফয জন্য প্রশয়াজনীয় দফা 

প্রদান কযা এফাং ভা ও নফজাতকশক ঝুঁহকমুক্ত 

যাখা 

 স্বাস্থ্য, পুহি ও হনযাত্তা াংক্রান্ত দফা প্রদাশনয 

ভাধ্যশভ হশুয াহফ েক উন্নয়ন হনহিত কযা; 

 প্রাযহিক শফ শত কর হশুয জন্য হক্ষায 

সুশমাগ হনহিত কযা; 

 কর হশুয জন্য আনুষ্ঠাহনক প্রাথহভক হক্ষায 

সুশমাগ হনহিত কযা; 

 হফশল র্াহদা ম্পন্ন হশুশদয উমৄক্ত ও সুশমাগ 

প্রাহপ্ত হনহিত কযা; 

 এহতভ, অনিয ও গৃীন হশুশদয দভৌহরক 

র্াহদা, হফশল কশয খায, আশ্রয়, হক্ষা, 

স্বাস্থ্যশফা হনহিত কযা; 

 শফলম্য দথশক ফ হশুশক সুযক্ষা প্রদান কযা; 

 ঝশে ো হশুশদযশক উানুষ্ঠাহনক হক্ষা প্রদান 

কযা। 

তহফর কভ েসূহর্; 

 হশু হফকা দকশন্দ্রয ভাধ্যশভ দঃস্থ্ হশুশদয 

পুনফ োন কযা; 

 গবে শত ৫ ফেয ম েন্ত হশুয হফকাশ জীফন 

দক্ষতা প্রহক্ষণ ীল েক কভ েসূহর্; 

  প্রাযহিক দভধাহফকা দক্ষতা বৃহদ্ধ ীল েক 

কভ েসূহর্; 

 নাযী ও হশুয স্বাস্থ্য উন্নয়শনয হক্ষা হফলয়ক 

কভ েসূহর্; 

 নাযী ও হশুয স্বাস্থ্য উন্নয়শনয হক্ষা হফলয়ক 

কভ েসূহর্; 

 নাযী ও হশু উন্নয়শন ভহরা ও হশু হফলয়ক 

ভন্ত্রণারশয়য প্রর্াযনা ও ব্র্যাহডাং কাম েক্রভ 

হক্তারীকযণ কভ েসূহর্; 

 অহববাফক ও ঝশে ো হশুশদয প্রহক্ষণ ও 

শর্তনতামূরক কভ েসূহর্; 

 হযজন দশ্রহণয ভহরা ও হশুশদয স্বাস্থ্য ও 

শর্তনতা বৃহদ্ধ,স্বাস্থ্যশফা প্রদান এফাং হশুশদয 

দরখাো হনহিতকযণ কভ েসূহর্; 

 াহনশত ডুশফ মাওয়া প্রহতশযাধকশল্প াঁতায 

প্রহক্ষণ কভ েসূহর্; 

 হশুয হফকাশ প্রাযহিক হক্ষা (৩য় ম োয়) 

প্রকশল্পয ভাধ্যশভ ১০টি দকহন্দ্রয় কাযাগায, 

হফলুপ্ত হেেভর, আশ্রয়ন প্রকল্প, দমৌন েীশত 

প্রাক-প্রাথহভক হক্ষা প্রদান কযা। 

জাতীয় াভাহজক সুযক্ষা দকৌরি (NSSS) 

২০১৫ াশর যকায জাতীয় াভাহজক সুযক্ষা 

দকৌরি প্রণয়ন কশয মায মূর উশেে র দাহযদ্র 

ও ঝুঁহকয মুশখ থাকা জনশগাষ্ঠীয াভাহজক সুযক্ষায 

 ইহইআয (Enabling Environment 

For Child Right) প্রকশল্পয আওতায় হশু 

হকশাযশদয ২০০০ োকা বাতা প্রদান; 
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আওতায় হনশয় আা। এ দকৌরশি হশুয উন্নয়শন 

হনম্নফহণ েত হফলয়গুশরা হন্নশফ কযা শয়শেঃ 

 হযতযক্ত হশুশদয দফা প্রদাশনয জন্য বাতায 

প্রর্রন; 

 ফধযশনয কভ েস্থ্শর হশু দকন্দ্র স্থ্ান; 

 স্কুর টিহপন ব্যফস্থ্া প্রর্রন ও এহতভ হশুশদয জন্য 

বাতা প্রর্রন; 

 দহযদ্র হযফাশযয ৪ ফেশযয হনশর্ হশুশদয জন্য 

বাতা প্রর্রন; 

 ১৮ ফেশযয হনশর্ কর প্রহতফন্ধী হশুশদয জন্য 

প্রহতফন্ধী বাতা প্রর্রন কযা। 

 দহযদ্র হশুশদয প্রাক-প্রাথহভক হক্ষা প্রদান 

কযা; 

 হফশ্ব অটিজভ শর্তনতা হদফ উদমান কযা; 

 সুহফধাফহিত হশুশদয হক্ষা ও স্বাস্থ্য কাম েক্রভ 

ীল েক কভ েসূহর্য ভাধ্যশভ হক্ষা উকযণ প্রদান 

এফাং স্বাস্থ্য শর্তনতা কাম েক্রভ হযর্ারনা;  

 হযজন দশ্রহণয ভহরা ও হশুশদয স্বাস্থ্য 

শর্তনতা বৃহদ্ধ, স্বাস্থ্যশফা প্রদান এফাং 

হশুশদয দরখা-ো হনহিতকযণ; 

 নাযী হনম োতন প্রহতশযাধকশল্প ভাহিশক্টযার 

দপ্রািাভ এয আওতায় হনম োহতত নাযী ও 

হশুশক ভশনাাভাহজক কাউশন্পহরাং প্রদান; 

 হনম োতশনয হকায নাযী ও হশুশদয ায়তায 

জন্য ৯টি ওয়ান-স্ট ক্রাইহ দন্টায, ৬০টি 

ওয়ান-ি ক্রাইহ দর, ন্যানার ট্রভা 

কাউশন্পহরাং দন্টায, ন্যানার পশযনহক 

হেএনএ দপ্রাপাহরাং ল্যাফশযেহয স্থ্ান; 

 হনম োতশনয হকায নাযী ও হশুশক ২৪ ঘন্টা 

দফা প্রদাশনয জন্য দোর-হি দল্প রাইন ১০৯ 

র্ালুকযণ; এফাং 

 নাযী ও হশুশদয জন্য ১৫০ য্যাহফহি 

হৃদশযাগ াাতার স্থ্ান;  

 ফাল্যহফফা, ার্ায, দমৌন হনীেন প্রহতশযাশধ 

উঠান শফঠক, কভ োরা, বা দহভনায 

আশয়াজন কশয হনশম্নাক্ত আইন ও হফহধভারায 

হফলয়াহদ জানাশনা: 

 নাযী ও হশু হনম োতন দভন আইন, ২০০০; 

 জাতীয় হশু একাশেহভ আইন, ২০১৮; 

 ফাল্যহফফা হনশযাধ আইন, ২০১৭ ও  

৭ভ িফাহল েকী হযকল্পনা 

৭ভ িফাহল েকী হযকল্পনায অন্যতভ হবন শরা 

হশুয উন্নয়শনয জন্য স্বাস্থ্য, পুহি, হক্ষা ও াভাহজক 

হনযাত্তায ভত অতযাফকীয় দফায সুশমাগ কর 

হশুয জন্য ম্প্রাযণ কযা। 

৭ভ িফাহল েকী হযকল্পনায় হশু াংহিি হনধ োহযত 

রক্ষযভািা হনম্নরু: 

 যকাহয নীহতমূশয পর ফাস্তফায়শনয ভাধ্যশভ 

হশুশদয অহধকায সুযক্ষা ও তাশদয অিমািা 

অব্যাত যাখা; 

 স্বাস্থ্যশফা প্রদান এফাং খায ও পুহি হনহিত কযা; 

 কর হশুয জন্য প্রাযহিক মত্ন ও হক্ষায সুশমাগ 

হনহিত কযা; 

 কর হশুয জন্য হনযাদ াহন, স্যাহনশেন ও 

স্বাস্থ্য ম্মত হযশফ হনহিত কযা; 

 হশুয দফা প্রদানকাযী ও ভাতা-হতাশদয 

প্রশয়াজন অনুমায়ী ায়তা প্রদান; 

 ঝুঁহকয মুশখ থাকা হশুশদয জন্য াভাহজক 
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জাতীয় নীহত/দকৌর ও হফফযণ কাম েক্রভমূ 

হনযাত্তা হফধান ও াভাহজক ন্যায় হফর্ায 

প্রহতষ্ঠা; 

 হশুশদয আদ ে নাগহযক হশশফ গশে দতারা। 

হফহধভারা, ২০১৮; 

 দমৌত্যক হনশযাধ আইন, ২০১৮; 

 হেএনএ আইন, ২০১৪; 

 হেএনএ হফহধভারা, ২০১৮; 

 াহযফাহযক হাংতা (প্রহতশযাধ ও 

সুযক্ষা) আইন ২০১০, হফহধভারা, ২০১৩। 

দেকই উন্নয়ন রক্ষযভািা: 

দেকই উন্নয়ন রক্ষযভািা এহেহজ এয একটি 

গুরুেপূণ ে হদক শরা দজডায ভতা। এখাশন ১৭টি 

রক্ষয ভািায হফযীশত ১৬৯টি োশগ েে হনধ োযণ কযা 

শয়শে। এ কর রক্ষয ভািায ভশধ্য দফ কশয়কটিশত 

দজডায াংহিি োশগ েে থাকশরও রক্ষয ৫ এয 

হফযীশত দজডায ভতা অজেন এফাং কর নাযী ও 

কন্যা হশুশদয ক্ষভতায়শন হফশলবাশফ োশগ েে 

হনধাযণ কযা শয়শে। এ োশগ েেমূশয অন্যতভ র: 

 কর দক্ষশি নাযী ও কন্যা হশুয প্রহত শফলম্য 

হনযন; 

 ভাজ ও ব্যহক্ত জীফশন ার্ায, দমৌন হনীেন 

এফাং কর ধযশনয দালণ নাযী ও কন্যা 

হশুয প্রহত ফ ধযশনয হাংতা দূযীকযণ; 

 ফ ধযশনয ক্ষহতকয র্র্ ো দমভন ফাল্য হফফা, 

ফয়শয পূশফ ে হফফা ও দজাযপূফ েক হফফা এফাং 

নাযীয প্রজনন অাংগাহনয ভত ক্ষহতকয 

হফলয়গুশরা যহতকযণ; 

 দজডায ভতা ম্প্রাযশণ ফ েশস্তশযয নাযী ও 

কন্যা হশুয ক্ষভতায়শনয রশক্ষয সুষ্ঠু নীহত ও 

প্রশয়াগশমাগ্য আইন প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন। 

৩.০ হশু ফাশজে ফাস্তফায়শনয দপ্রহক্ষশত গত ৩ ফেশযয অজেন

হফগত ৩ ফেশয ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারশয়য আওতায় ১৮ রক্ষ নাযীশক ভাতৃেকারীন 

বাতা প্রদান কযা শয়শে। ৬ রক্ষ ৩০ াজায কভ েজীফী নাযীশক ল্যাকশেটিাং বাতা প্রদান কযা 

শয়শে। দভাে ১১৯টি দে-দকয়ায দন্টায এয ভাধ্যশভ প্রায় ১১,২৮৫ জন হশুশক দফা প্রদান 

কযা শয়শে। ৬টি ভহরা ায়তা কভ েসূহর্য ভাধ্যশভ (ঢাকা, হশরে, খুরনা, যাজাী, 

ফহযার, র্ট্টিাভ) হনম োহতত অায় ৪৮৫ জন ভা ও ৩৬৭ জন হশুশক াভহয়কবাশফ আশ্রয় 
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প্রদান কযা শয়শে। হকশায হকশাযীশদয ক্ষভতায়শনয জন্য ৫৭৯টি ক্লাশফয ভাধ্যশভ ৫২১১০ 

জন হকশায হকশাযীশক ফাল্যহফফা প্রহতশযাধ, ফয়হন্ধ, স্বাস্থ্য শর্তনতা ম্পশকে প্রহক্ষণ 

প্রদান কযা শয়শে। নাযী ও হশুয প্রহত হাংতা প্রহতশযাধকশল্প জাতীয় কভ েহযকল্পনা 

২০১৩-২৫ প্রণয়ন কযা শয়শে। ফাল্যহফফা হনশযাধ আইন ২০১৮ এফাং দমৌত্যক হনশযাধ আইন 

২০১৭ প্রণয়ন কযা শয়শে। ফাাংরাশদ হশু একাশেহভ আইন, ২০১৮ া শয়শে। ফাাংরাশদ 

হশু একাশেহভয ৬টি দজরা াখা কভশেক্স হনভ োণ কযা শয়শে। হশু হফকাশ প্রাযহিক হক্ষা 

(২য় ম োয়) প্রকশল্পয আওতায় ১৪,০০০জন হশু দক দফা প্রদান কযা শয়শে। জাতীয় হশু 

পুযস্কায ২০১৮দত ২,৬১,৬৮৮ জন প্রহতশমাহগ অাং িণ কশয জাতীয় ম োশয় ২৩৭ জন 

হফজয়ী হশুশক পুযস্কায প্রদান কযা শয়শে। াযাশদশ ৬টি হশু হফকা দকশন্দ্রয (আহজভপুয, 

দকযানীগঞ্জ, গাজীপুয, খুরনা, র্ট্টিাভ ও যাজাী) ভাধ্যশভ দভাে ৭৫০ জন দঃস্থ্ ও অায় 

হশুশক াভাহজক ম্পৃক্ততা হশু অহধকায হনহিত কযায জন্য হশুশদয খাফায ও 

ফাস্থ্ান দরখা ো ও হর্হকৎা প্রদাশনয ভাধ্যশভ াফ েক্ষহনক সুহফধা প্রদান কযা শয়শে। 

৪.০ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারশয়য ফাশজশে হশু াংহিি অাং 

(হফহরয়ন োকা) 

হফফযণ 
িায়জট  

201৯-২০ 

ফাশজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ভন্ত্রণারশয়য দভাে ফাশজে 37.49 34.90 24.33 

হযর্ারন ফাশজে 31.01 29.81 22.41 

উন্নয়ন ফাশজে 6.48 5.09 1.92 

ভন্ত্রণারশয়য ফাশজশে হশু াংহিি অাংশয ফাশজে 16.26 13.85 8.25 

হযর্ারন ফাশজে 13.44 13.17 8.11 

উন্নয়ন ফাশজে 2.82 0.68 0.14 

জাতীয় ফাশজে 5,232 4,646 3,211 

হজহেহ 28,859 25,378 22,505 

যকাশযয দভাে ফাশজে (হজহেহ’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

ভন্ত্রণারশয়য ফাশজে (হজহেহ’য তকযা ায) 0.13 0.14 0.11 

ভন্ত্রণারশয়য ফাশজে (জাতীয় ফাশজশেয তকযা ায) 0.72 0.75 0.76 

ভন্ত্রণারশয়য ফাশজশে হশু াংহিি অাং (হজহেহ’য তকযা ায) 0.06 0.05 0.04 

ভন্ত্রণারশয়য ফাশজশে হশু াংহিি অাং (জাতীয় ফাশজশেয তকযা ায) 0.31 0.30 0.26 

ভন্ত্রণারশয়য ফাশজশে হশু াংহিি অাং (ভন্ত্রণারশয়য দভাে ফাশজশেয 

তকযা ায) 
43.37 39.68 33.91 

সূিঃ অথ ে হফবাগ 
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২০১৮-১৯ অথ েফেশয ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারশয়য ফাশজে ফযাে হজহেহয ০.১৪ 

তাাং মা ১০১৭-১৮ অথ েফেশয হের ০.১২ তাাং। ২০১৮-১৯ অথ েফেশয ভন্ত্রণারশয়য 

ফাশজশেয ৩৯.৬৮ তাাং শে হশু-দকহন্দ্রক, মা ২০১৬-১৭ অথ েফেশয হের ৩৮.২৪ তাাং 

এফাং ২০১৭-১৮ অথ েফেশয ৩৫.৮৭ তাাং। এ ভন্ত্রণারয় হযর্ারন ফাশজশেয অধীশন হশু 

কল্যাশণয রশক্ষয হফহবন্ন কাম েক্রভ ফাস্তফায়ন কশয। 

৫.০ উচম মম ত্তা 

নাভঃ প্রহতষ্ঠা র্াকভা। ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠী র্াকভা ম্প্রদাশয়য একজন। জন্ ২০০৭ াশরয ২ দভ। দরখাো 

কযশে যাঙ্গাভাটিয দরকা ে াফহরক স্কুর এড কশরশজ। দোেশফরা দথশকই তায নৃতযহল্পী ওয়ায খ। 

ফাাংরাশদ হশু একাশেহভ যাঙ্গাভাটি দজরা াখায় নার্ প্রহক্ষশণয জন্য বহতে শয় তায বাশগ্যয দয়ায 

খুশর মায়। প্রহতষ্ঠা নৃতয হল্পী হশশফ হশু একাশেহভ দথশক হযর্াহরত প্রহতশমাহগতায় অাংিণ 

কশয। ৬৮জন প্রহতশমাহগশক হেশন দপশর প্রহতষ্ঠা জুহনয়য অযাম্বাশেয হশশফ হনফ োহর্ত য়। ২০১৮ 

াশরয জুরাই ভাশ জুহনয়য অযাম্বাশেয হশশফ জাাশনয ফুকুওকায় অনুহষ্ঠত ৩০তভ এীয় 

প্যাহহপক হর্রশেন কনশবনশন অাংিশণয সুশমাগ দশয় প্রহতষ্ঠা র্াকভা হনশজশক গহফ েত ভশন 

কশযন। 

৬.০ হশুশদয কল্যাণ হনহিতকযশণ ভন্ত্রণারশয়য র্যাশরঞ্জমূ

 হশু অহধদপ্তয প্রহতষ্ঠা কযা; 

 কর দজরায় হশু কভশেক্স হনভ োণ কযা; 

 হশু ফাশজে শতযীয জন্য প্রহহক্ষত জনফর হনশয়াগ কযা; 

 কর উশজরা ভাশকেে, হাং কভশেশক্স হশু কণ োয স্থ্ান কযা; 

 হশু হদফামত্ন দকন্দ্র হযর্ারনা, আইন প্রণয়ন কযা;  

 কর দজরা এফাং উশজরায় হশু হদফামত্ন দকন্দ্র স্থ্ান কযা।  

৭.০ হশু দকহন্দ্রক উন্নয়শনয হযকল্পনামূ 

হযকল্পনায দভয়াদ হযকল্পনায আশরাশক গৃহতব্য কাম েক্রভ

২০১৯-২০ অথ েফেশযয 

হযকল্পনামূ

 হশুয প্রাযহিক হখন ও সুযক্ষা প্রকল্প; 

 িাভীণ হশুশদয সৃজনীরতা হফকা প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 হশুয প্রাযহিক মত্ন ও হফকা প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 ফাাংরাশদ হশু একাশেহভয ক্ষভতা বৃহদ্ধ প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 



58 

হযকল্পনায দভয়াদ হযকল্পনায আশরাশক গৃহতব্য কাম েক্রভ

 ফাাংরাশদ হশু একাশেহভয দজরা ও উশজরা াখায় দবৌত অফকাঠাশভা 

হনভ োণ প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 উশজরা ম োশয় ফাাংরাশদ হশু একাশেহভয কাম েক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন; 

 হশু অহধকায সুযক্ষায় হশু দেহরহবন প্রকল্প ফাস্তফায়ন; 

 ৪৫০ জন দঃস্থ্ হশুশক হশু হফকা দকশন্দ্রয ভাধ্যশভ সুহফধা প্রদান; 

 ৩,০০,০০০ জন হশুয ভনন, দভধা ও াাংস্কৃহতক হফকা; 

 ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তশযয আওতায় ৬০টি দে-দকয়ায দন্টায এয 

ভাধ্যশভ ৩০০০ জন হশুশক দফা প্রদান; এফাং 

 জাতীয় ভহরা াংস্থ্ায আওতায় ৬৪টি দে-দকয়ায দন্টায স্থ্ান কযা। 

ভধ্যশভয়াহদ 

হযকল্পনামূ

 হশুয প্রাযহিক ও মত্ন হফকাশ ভহন্বত নীহত ফাস্তফায়ন;

 িাভীণ হশুশদয সৃজনীরতা হফকা প্রকশল্পয ভাধ্যশভ নার্, গান, আবৃহত্ত, 

শুদ্ধবাশফ জাতীয় াংগীত গাওয়া, াভদ-নাত, িাভীণ দখরাধুরায আশয়াজন 

ইতযাহদ হফলশয় প্রহক্ষণ প্রদান;

 ভহরাশদয গব োফস্থ্ায় দথশক হশুয স্বাস্থ্য, হর্হকৎা দফা, পুহি, সুযক্ষা 

াযষ্পহযক হক্রয়ামূরক মত্ন উেীনামূরক কাম েক্রভ িণ এফাং হশুয 

বৃহদ্ধ ও হফকাশ ম্পৃক্ত কর ধযশনয দফা প্রদানকাযী যকাহয/ 

দফযকাহয াংস্থ্ামূশয ভশধ্য কাম েকয ভন্বয় ও শমাহগতা বৃহদ্ধয 

ভাধ্যশভ ম্পৃক্তকযণ।

দীঘ েশভয়াহদ হযকল্পনা

 হশু অহধদপ্তয প্রহতষ্ঠা কযা;

 কর দজরায় হশু কভশেক্স হনভ োণ কযা;

 কর দজরা উশজরায় হশু হদফামত্ন দকন্দ্র স্থ্ান;

 কর উশজরা এফাং হাং কভশেক্স এ হশু কণ োয স্থ্ান কযা; এফাং

 ভাঠ ম োশয় প্রশয়াজনীয় জনফর হনশয়াগ দদয়া।

৮.০ উাংায 

ফাাংরাশদশয দভাে জনাংখ্যায প্রায় এক তৃতীয়াাংশয দফহ শরা হশু। াযাশদশ প্রায় ৩ 

দকাটি হশু হফহবন্ন হযফাশযয ভশধ্য েহেশয় আশেন মাশদয অথ েননহতক দশ্রহণহফন্যা দক 
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গযীফ অথফা দক থহশু মাশদয অহধকাাংই ফা কশয ফুোশত। াভাহজক দপ্রক্ষাশে 

শফলম্য মাই দাক না দকন যাশষ্ট্রয কাশে ফ হশুই ভান। ফাাংরাশদ হশু একাশেভী হশুয 

প্রাযহিক হফকা প্রকশল্পয ভাধ্যশভ দদশয ৬৪টি দজরায় হশুয ভানহক ও বুহদ্ধবৃহত্তক হফকা 

ফহুমূখী কাম েক্রভ ফাস্তফায়শনয জন্য দক্ষ ও আধুহনক ভানফ ম্পশদয ক্ত হবত যর্নায় 

গুরুেপূণ ে ভূহভকা ারন কযশে। ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারশয়য হবন শে দজডায 

ভতা হবহত্তক ভাজ ও সুযহক্ষত হশু। হশুয সুযক্ষায অন্যতভ উাদান শরা হনম োতন ও 

হাংতা শত হশুশদয যক্ষা ও ন্যায় হফর্ায প্রহতষ্ঠা। এ অঙ্গীকাযশক াভশন দযশখই ভহরা 

ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় হশুশদয জন্য হফহবন্ন কাম েক্রভ িণ কযশে এফাং কযশফ। 
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ধ্যায়-৭ 

দুরয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় 

১.০ ভূমমকা 

বফশ্বিক উষ্ণতা বৃশ্বি ও জরফায়ু শ্বযফততনজশ্বনত কাযণে াযা শ্বফিব্যাী দুণম তাণগয প্রণকা ও 

ভাত্রা ক্রভ বৃশ্বি াণে। ভবৌগশ্বরক অফস্থাণনয কাযণে ফন্যা, ঘূশ্বে তঝড়, জণরাচ্ছ্বা, খযা ও 

ভূশ্বভকম্প অন্যান্য প্রাকৃশ্বতক দুণম তাণগয ঝুঁশ্বক প্রশ্বতশ্বনয়ত ভভাকাশ্বফরা কযণছ ফাাংরাণদ। এ 

ফ দুণম তাগ জনগণেয জীফনভান ও আশ্বথ তক াভণযতয ওয শ্বফরূ ও ধ্বাংাত্মক প্রবাফ ভপণর, 

মায যাশ্বয প্রবাফ শ্বশুণদয উয শ্বনশ্বতত য়। দুণম তাণগয প্রবাণফ শ্বশুণদয শ্বনযাত্তা,  শ্বফশুি 

াশ্বন প্রাশ্বি, ম তাি খাদ্য প্রাশ্বি এফাং শ্বক্ষায অশ্বধকায ক্ষুন্ন য় এফাং স্বাবাশ্বফক ভেঁণচ থাকা 

ফাধাগ্রস্ত য়, মা শ্বশু অশ্বধকায াংক্রান্ত জাশ্বতাংঘ কনণবনন (UNCRC) এফাং প্রশ্বতফন্ধী 

ব্যশ্বিণদয অশ্বধকায শ্বফলয়ক কনণবনন (CRPD) এয অঙ্গীকাণযয শ্বযন্থী। দুণম তাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরণয়য অশ্ববরক্ষয (Mission) ণরা দুণম তাগ ব্যফস্থানায াশ্বফ তক 

ক্ষভতা শ্বিারীকযণেয ভাধ্যণভ জনগণেয শ্বফণল কণয দশ্বযদ্র ও দুদ তাগ্রস্ত জনণগাষ্ঠীয 

ঝুঁশ্বক ও শ্বফদান্নতা হ্রা এফাং ফড় ভাত্রায দুণম তাগ ভভাকাশ্বফরায় ক্ষভ একটি দক্ষ জরুযী 

াড়াদান িশ্বত প্রেয়ন কযা। এ অশ্ববরণক্ষযয অন্তশ্বন তশ্বত সুয “দশ্বযদ্র জনণগাষ্ঠীয ঝুঁশ্বক ও 

শ্বফদান্নতা হ্রা” এয ভণধ্যই শ্বশুণদয অন্তর্ভ তশ্বিয শ্বফলয়টি সুস্পষ্টবাণফ প্রশ্বতবাত য়। 

গেপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদণয াংশ্বফধাণনয ২৮(৪) অনুণেণদও শ্বশুণদয অশ্বধকাণযয শ্বফলয়টিণক 

শ্বফণলবাণফ গুরুত্ব প্রদান কযা ণয়ণছ। ফাাংরাণদণ শ্বফশ্ববন্ন দুণম তাণগয পণর মৃত্যযয ায 

শ্বফণফচনায় ভদখা মায়, দুণম তাণগয পরশ্রুশ্বতণত ভশ্বরা ও শ্বশুণদয মৃত্যযায ফণচণয় ভফশ্ব কাযে 

এযাই ফণচণয় দুফ তর ও ভাণজ অফণশ্বরত জনণগাষ্ঠী। আয তাই দুণম তাগ ব্যফস্থানা আইন, 

২০১২ এয ২৭ ধাযায় দুণম তাণগ ক্ষশ্বতগ্রস্ত ও শ্বফদান্ন ব্যশ্বিণক ায়তায ভক্ষণত্রও শ্বশুণদয 

অগ্রাশ্বধকায ভদয়ায শ্বফলয়টি প্রাধান্য ভণয়ণছ।  

২.০ জাতীয় নীশ্বত/ভকৌণরয আণরাণক শ্বশুণদয উন্নয়ণন গৃীত কাম তক্রভমূঃ 

জাতীয় নীশ্বত/ভকৌর ও শ্বফফযে কাম তক্রভমূ 

 জাতীয় শ্বশু নীশ্বত, ২০১১-এ 

দুণম তাগকারীন ও দুণম তাগ যফতী ভণয় 

শ্বশুয সুযক্ষা শ্বফলয় শ্বনশ্বিত কযা ণয়ণছ; 

 জাতীয় দুণম তাগ ব্যফস্থানা নীশ্বতভারা, ২০১৫ এয 

আণরাণক প্রাথশ্বভক ও ভাধ্যশ্বভক ম তাণয় শ্বফদ্যভান 

শ্বক্ষা াঠ্যক্রণভ দুণম তাগ ব্যফস্থানা শ্বফলয় 
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জাতীয় নীশ্বত/ভকৌর ও শ্বফফযে কাম তক্রভমূ 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা আইন, ২০১২-এ শ্বশু 

নীশ্বতভারায এই অনুণেদণক আযও 

সুাংত কযা ণয়ণছ; 

 এ আইণনয প্রদত্ত ক্ষভতা ফণর জাতীয় 

দুণম তাগ ব্যফস্থানা নীশ্বতভারা, ২০১৫ 

প্রেীত ণয়ণছ। 

অন্তর্ভ তিকযে; 

 উচ্চ ভাধ্যশ্বভক ম তাণয়য কর াখায াঠ্যক্রণভ দুণম তাগ 

ব্যফস্থানা শ্বফলয় অন্তর্ভ তিকযণেয ব্যফস্থা গ্রে; 

 ভদণয কর স্কুর-কণরণজ ফছণয কভণক্ষ একফায 

দুণম তাগ ম্পশ্বকতত শ্বফণল কণয অশ্বিকাণ্ড, ভূশ্বভকম্প 

শ্বফলণয় ভড়া আণয়াজন; 

 এছাড়া, উকূরীয় অঞ্চণরয শ্বক্ষা প্রশ্বতষ্ঠানমূণ 

ঘূশ্বে তঝড় ম্পশ্বকতত ভড়ায আণয়াজন; 

 শ্বশুণদয শ্বক্ষা ম্প্রাযণেয রণক্ষয ফহুভাশ্বত্রক আশ্রয় 

ভকন্দ্র শ্বনভ তাে; 

 শ্বশুণদয দুণম তাগ ম্পণকত ঠিকবাণফ াঠদান 

কযাণনায রণক্ষয শ্বফদ্যারণয়য শ্বক্ষকণদয শ্বনয়শ্বভত 

প্রশ্বক্ষণেয ব্যফস্থা গ্রে; 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় ‘নফমাত্রা’ প্রকণেয 

ভাধ্যণভ অপুশ্বষ্ট শ্বনযণন ল্যাকণেটিাং ভা/শ্বশুণদয খাদ্য 

শ্বনযাত্তামূরক ায়তা প্রদান কাম তক্রভ শ্বযচারন; 

 কাশ্বফখা/টিআয কভ তসূশ্বচয আওতায় গ্রাভীে জনণদ 

ভারায প্যাণনর স্থাণনয ভাধ্যণভ গ্রাভীে এরাকা 

শ্বফদুযণতয আওতায় আনা এফাং শ্বশুণদয ড়াণরখায় 

উৎাশ্বতকযে; 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরণয়য কর 

াভাশ্বজক শ্বনযাত্তামূরক কভ তসূশ্বচণত শ্বশুণদয শ্বফণল 

অগ্রাশ্বধকায প্রদান। 

৩.০ শ্বশু ফাণজে ফাস্তফায়ণনয ভপ্রশ্বক্ষণত গত শ্বতন ফছণযয অজতন 

দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় শ্বফগত ৩ ফছণয শ্বশুণদয উন্নয়ণন শ্বফশ্ববন্ন দণক্ষ গ্রে 

কণযণছ। এই দণক্ষমূ গ্রণেয পণর দুণম তাগকারীন ও দুণম তাগ যফতী ভণয় শ্বশুণদয 

জীফনভান উন্নয়ণন শ্বফণল ভূশ্বভকা ারন কযণছ। দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় শ্বফগত 

শ্বতন ফছণয শ্বশুণদয জন্য ভম কর দণক্ষ গ্রে কণযণছ তায শ্বফফযে শ্বনণে উণেখ কযা 

ণরা: 
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 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় কর্ততক ফাস্তফাশ্বয়ত ‘নফমাত্রা’ প্রকণেয ভাধ্যণভ অপুশ্বষ্ট 

শ্বনযণন ল্যাকণেটিাং ভা/শ্বশুণদয খাদ্য শ্বনযাত্তামূরক ায়তা প্রদান কণয আণছ। এ 

প্রকণে শ্বফগত শ্বতন ফছণয ফাণজে ফযাণেয শ্বযভাে শ্বছর মথাক্রণভ ১৫৫ ভকাটি, ১১৫ 

ভকাটি এফাং ১১০ ভকাটি োকা।  

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরণয়য াভাশ্বজক শ্বনযাত্তামূরক কভ তসূশ্বচ কাশ্বফো/টিআয 

এয ভাধ্যণভ গ্রাভীে অফকাঠাণভা শ্বনভ তাে, যক্ষোণফক্ষে ও াংস্কায কণয থাণক। প্রশ্বত ফছয 

এ খাণত উণেখণমাগ্য শ্বযভাে অথ ত ফযাে কযা য়। এ দু’টি কভ তসূশ্বচয ভাধ্যণভ গ্রাভীে 

জনণদ ভারায প্যাণনণরয জন্য শ্বফপুর শ্বযভাে অথ ত ব্যয় য়। ভারায প্যাণনর গ্রাভীে 

জনণদ শ্বফদুযণতয চাশ্বদা পূযণে অগ্রেী ভূশ্বভকা ারন কযণছ। শ্বফদুযৎ প্রাশ্বিয শ্বনিয়তায 

পণর গ্রাভীে জনণদ ফফাযত শ্বশুণদয শ্বক্ষা শ্বফস্তাণয অগ্রেী ভূশ্বভকা ারন কযণছ। 

শ্বফগত ৩ ফছণয এখাত দু’টিয ভাধ্যণভ ভারায প্যাণনণর ফযাণেয শ্বযভাে শ্বছর মথাক্রণভ 

১১৩৯ ভকাটি োকা, ১১৫২ ভকাটি োকা এফাং ১২০৩ ভকাটি োকা। 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় ফহুভাশ্বত্রক ফন্যা ও ঘূশ্বে তঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র শ্বনভ তাণেয 

ভাধ্যণভ একশ্বদণক ভমভন দুণম তাগ ঝুঁশ্বক হ্রামূরক কাম তক্রভ শ্বযচারনা কযণছ অন্যশ্বদণক 

এফ আশ্রয়ণকন্দ্র ফন্যা এফাং ঘূশ্বে তঝড়প্রফে এরাকায শ্বশুণদয শ্বক্ষা শ্বফস্তাণয ভূশ্বভকা 

যাখণছ। শ্বফগত ৩ ফছণয ফন্যা ও ঘূশ্বে তঝড় আশ্রয়ণকণন্দ্র ভভাে ফযাণেয শ্বযভাে শ্বছর 

মথাক্রণভ ১১০ ভকাটি োকা, ১২৫ ভকাটি োকা এফাং ২২৫ ভকাটি োকা।  

 ভদণয কর স্কুর ও কণরণজ ছাত্র-ছাত্রীণদয ভাণঝ দুণম তাগ ণচতনতা বৃশ্বিয রণক্ষয 

দুণম তাগ ম্পশ্বকতত ভড়া অনুষ্ঠাণনয কাম তক্রভ চালু আণছ। শ্বফগত ৩ ফছণয ভদণয প্রশ্বতটি 

স্কুর ও কণরণজ একফায কণয এই ভড়া অনুশ্বষ্ঠত ণয়ণছ। ভন্ত্রোরয় এফাং অশ্বধদিণযয 

যাজস্ব ফাণজণেয ফযাে শ্বদণয় এ কাম তক্রভ শ্বযচাশ্বরত ণে। বশ্বফষ্যণতও এ কাম তক্রভ 

অব্যাত থাকণফ। 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় কর্ততক শ্বযচাশ্বরত কর াভাশ্বজক শ্বনযাত্তামূরক 

কভ তসূশ্বচয সুপর ভবাগ কণয শ্বশুযা। শ্বফগত ৩ ফছণয াভাশ্বজক শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচণত 

ফযাণেয শ্বযভাে উত্তণযাত্তয বৃশ্বি ভণয়ণছ। ভন্ত্রোরণয়য াভাশ্বজক শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচয 

ভণধ্য যণয়ণছ শ্ববশ্বজএপ, গ্রাভীে অফকাঠাণভা যক্ষোণফক্ষে কভ তসূশ্বচ (টিআয), শ্বজআয, 

নগদ াভাশ্বজক ায়তা, অশ্বতদশ্বযদ্রণদয জন্য কভ তাংস্থান কভ তসূশ্বচ (ইশ্বজশ্বশ্ব), কাণজয 

শ্বফশ্বনভণয় খাদ্য (কাশ্বফখা) ও গ্রাভীে অফকাঠাণভা উন্নয়ন (কাশ্বফো) ইতযাশ্বদ। উণেখ্য, 

াভাশ্বজক শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচমূণ ফযাণেয শ্বযভাে ভন্ত্রোরণয়য ভভাে ফাণজণেয প্রায় 
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৬০ তাাং মায ণযাক্ষ সুশ্বফধাণবাগী ণে শ্বশুযা। আগাশ্বভ অথ তফছণযও াভাশ্বজক 

শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচণত ফযাণেয শ্বযভাে বৃশ্বি কযায প্রস্তাফ কযা ণয়ণছ। 

 ভশ্বযাং ভফান ফন্ড যাস্তা এফাং ক্ষুদ্র/ভাঝাশ্বয আকাণযয ব্রীজ/কারবাে ত বতশ্বযয পণর গ্রাভীে 

যাস্তা সুগভ ণয়ণছ, মা শ্বশুণদয স্কুর/কণরণজ মাতায়াত জতয কযণছ। 

 ২০১৮-১৯ অথ তফছণয গৃীত ভভাে ৩৩৭.৮৯ ভকাটি োকা ব্যণয় ভযাশ্বঙ্গা ক্রাইশ্ব 

ভযন্স প্রকে শুরু ণয়ণছ মায সুশ্বফধাণবাগী ণফ ভযাশ্বঙ্গা শ্বশুযা। 

৪.০ দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরণয়য বারেরে মলশু সংমিষ্ট ংল 

(মবময়ন োকা) 

মববরণ 
ফাণজে  

201৯-২০ 

বারেে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

মন্ত্রণারয়র মমাে বারেে 98.72 96.59 57.50 

পমরচান বারেে 64.19 61.63 35.55 

উন্নয়ন বারেে 34.53 34.96 21.95 

মন্ত্রণারয়র বারেরে মলশু সংমিষ্ট ংরলর বারেে 32.85 29.56 8.91 

পমরচান বারেে 21.36 18.60 6.79 

উন্নয়ন বারেে 11.49 10.96 2.12 

োতীয় বারেে 5,232 4,646 3,211 

মেমিমপ 28,859 25,378 22,505 

োতীয় বারেে (মেমিমপ’র লতকরা হার) 18.13 18.31 14.27 

মন্ত্রণারয়র বারেে (মেমিমপ’র লতকরা হার) 0.342 0.38 0.26 

মন্ত্রণারয়র বারেে (োতীয় বারেরের লতকরা হার) 1.887 2.08 1.79 

মন্ত্রণারয়র বারেরে মলশু সংমিষ্ট ংল (মেমিমপ’র লতকরা হার) 0.114 0.12 0.04 

মন্ত্রণারয়র বারেরে মলশু সংমিষ্ট ংল (োতীয় বারেরের লতকরা 

হার) 
0.628 0.64 0.28 

মন্ত্রণারয়র বারেরে মলশু সংমিষ্ট ংল (মন্ত্রণারয়র মমাে বারেরের 

লতকরা হার) 
33.28 30.60 15.50 

সূত্রঃ থ য মবভাগ 

শ্বশুণদয সুযক্ষায অশ্বধকায ও ভেঁণচ থাকায অশ্বধকাণযয াণথ দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে 

ভন্ত্রোরণয়য দুণম তাণগয ঝুঁশ্বক হ্রা, দুণম তাণগয ভয় উিায অশ্ববমান ভন্বয়, ক্ষশ্বতগ্রস্ত 

জনাংখ্যায জন্য ভানশ্বফক ায়তা প্রদান, কণয়কটি গুরুত্বপূে ত াভাশ্বজক শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচ 
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ফাস্তফায়ন ইতযাশ্বদ কভ তকান্ডগুণরায ম্পৃিতা যণয়ণছ। ২০১৯-২০ অথ তফছণয এই ভন্ত্রোরণয়য 

ফাণজণে শ্বশু াংশ্বিষ্ট অাং ৩৩.২৮ তাাং মা, াংণাশ্বধত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ 

অথ তফছণয শ্বছর মথাক্রণভ ২৬.৯৩ তাাং এফাং ৩০.৬ তাাং। 

৫.০ উত্তভ চচ তা 

‘নফমাত্রা’ প্রকে 

২০১৫ াণরয ভণেম্বণয প্রকেটি গেপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকাণযয দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরণয়য 

ভমৌথ অাংীদাশ্বযণত্ব ওয়ার্ল্ত শ্ববন ফাাংরাণদ, ওয়ার্ল্ত পৄড ভপ্রাগ্রাভ ও উইনযক ইন্টাযন্যানার এয 

ণমাশ্বগতায় এফাং আণযা ৩টি ভফযকাশ্বয াংস্থায ভন্বণয় খুরনা ভজরায দাণকা ও কয়যা উণজরা এফাং 

াতক্ষীযা ভজরায কাশ্বরগঞ্জ ও শ্যাভনগয উণজরায় ফাস্তফায়ন ণে ভমখাণন ৫ ফছণয ৪টি উণজরায ৪০টি 

ইউশ্বনয়ণনয ২,০০,৪৯৫টি শ্বযফাণযয ৮,৫৬,১১৬ জন উকাযণবাগী ণফ।  

প্রধান রক্ষয: শ্বফদান্ন জনণগাষ্ঠীয ভাণঝ নাযী-পুরুল ভতাশ্ববশ্বত্তক খাদ্য শ্বনযাত্তা, পুশ্বষ্ট এফাং নীরতায 

উন্নশ্বত াধন। 

প্রধান উণেশ্য: গব তফতী ও দুগ্ধ-দানকাযী ভা, শ্বকণাযী এফাং াঁচ ফছণযয কভ ফয়ী শ্বশুণদয পুশ্বষ্টজশ্বনত 

উন্নয়ন াধন কযা। 

রশ্বক্ষত জনণগাশ্বষ্ঠ: 

ক) ২ ফছণযয কভ শ্বশু; খ) গব তফতী ও দুগ্ধদানকাযী নাযী; গ) তরুে-তরুেী; ঘ) নাযী প্রধান শ্বযফায, 

শ্বকণায- তরুেী (১৫-২৪ ফছয) এফাং ঙ) প্রশ্বতফন্ধী। 

‘নফমাত্রা’ প্রকণেয অন্যতভ প্রধান কাম তক্রভ ণে ভা ও শ্বশু স্বাস্থয এফাং পুশ্বষ্ট (MCHN) মায উণেশ্য ণরা 

গব তফতী ও দুগ্ধদানকাযী নাযী এফাং াঁচ ফছণযয কভ ফয়ী শ্বশুণদয পুশ্বষ্টজশ্বনত অফস্থায উন্নয়ন াধন এফাং 

বকণাযকারীন গব তধাযে কভাণনা। 

MCHN এয মূর কাম তক্রভ: 

 গবতফতী ও দুগ্ধদানকাযী নাযীণদযণক ততাণণক্ষ ১৫ ভাণয জন্য ভাশ্বক বাতা প্রদান; 

 ভভাফাইর ভপান অথফা শ্বফকে প্রমৄশ্বি ব্যফায কণয াভাশ্বজক ও আচযেগত শ্বযফততণনয জন্য তণযয 

আদান প্রদান; 

 শ্বশুয ঠিক শ্বফকা ম তণফক্ষণেয জন্য দুই ফছণযয কভ ফয়ী শ্বশুণদয বৃশ্বি ও শ্বফকা ম তণফক্ষে এফাং 

৬-২৩ ভা ফয়ী শ্বশুয জন্য অনুপুশ্বষ্ট (MNP) যফযা 

 ভাঠ ম তাণয়য জনস্বাস্থয কভীণদযণক ভা ও শ্বশু স্বাস্থয ও পুশ্বষ্ট চচ তা শ্বফলয়ক ভভৌশ্বরক প্রশ্বক্ষে প্রদান 

 ফাস্তফ ভণয় শ্বশুয শ্বফকা ম তণফক্ষে (real time monitoring ও তয াংযক্ষেণক শ্বিারী 

কযায রণক্ষয ভভাফাইর প্রমৄশ্বিয ব্যফায (mHealth) 
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২০১৭-১৮ অথ তফছণয MCHN এয অজতন 

কামক্রভ রক্ষযভাত্রা অজতন 

২ ফছণযয (০-২৩ ভা) কভ ফয়ী শ্বশুণক অনুপুশ্বষ্ট প্রদান ২৪,০৩৪ ১৯,৭৫০ 

২ ফছণযয (০-২৩ ভা) কভ ফয়ী শ্বশুয বুশ্বি ও শ্বফকা ম তণফক্ষে ৩১,৯৬৩ ৩৫,৬৯১ 

গবতফতী ও দুগ্ধদানকাযী ভাণক পুশ্বষ্ট বাতা প্রদান ৬,২০০ ১৭,৪২৫ 

এনশ্বফশ্বশ্ব ভণনয ভাধ্যণভ গেণগাষ্ঠীণক স্বাস্থয শ্বযচম তা ম্পণকত উদু্বিকযে  ২,০৮,১৮০ 

যকাশ্বয কভ তচাযীণদয পুশ্বষ্ট শ্বফলয়ক প্রশ্বক্ষে প্রদান ১,৯২০ ১,৮৭৮ 

 

৬.০ শ্বশুণদয কল্যাে শ্বনশ্বিতকযণে ভন্ত্রোরণয়য চযাণরঞ্জমূ 

দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরণয়য অন্যতভ উণেশ্য ণরা দুণম তাগ ব্যফস্থানায াশ্বফ তক 

ক্ষভতা শ্বিারীকযণেয ভাধ্যণভ জনগণেয শ্বফণল কণয দশ্বযদ্র ও দুদ তাগ্রস্ত জনণগাষ্ঠীয 

ঝুঁশ্বকহ্রা এফাং দুণম তাগ ভভাকাণফরায় ক্ষভ একটি দক্ষ জরুযী াড়াদান িশ্বত প্রশ্বতষ্ঠা কযা। 

যকাণযয এণরাণকন অফ শ্বফজণন অনুমায়ী দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় ভদণয 

আাভয জনগণেয দুণম তাগ ঝুঁশ্বকহ্রা এফাং জরুযী াড়াদান িশ্বত প্রেয়ন জরুযী াায্য 

এফাং পুনফ তান ম্পশ্বকতত াশ্বফ তক কাজ শ্বযচারনা কণয থাণক।   
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শ্বশুণদয কল্যাে শ্বনশ্বিতকযণে ভন্ত্রোরণয়য প্রধান চযাণরঞ্জমূ শ্বনেরূ 

 ভন্ত্রোরয় কর্ততক এককবাণফ শ্বশুণকশ্বন্দ্রক ফা পূে তাঙ্গবাণফ শুধুভাত্র শ্বশুণদয  কথা 

শ্বফণফচনা কণয প্রকে শ্বনধ তাযে কযা; 

 শ্বশুণকশ্বন্দ্রক ফাণজে ফযাণেয জন্য শ্বশুণদয চাশ্বদায সুশ্বনশ্বদ তষ্ট এযাণণভন্ট কযা; 

 ভন্ত্রোরয় কর্ততক ফাস্তফাশ্বয়ত াভাশ্বজক শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচয আওতায় খাদ্য ায়তা 

প্রদাণনয ভক্ষণত্র শ্বশু পুশ্বষ্টয শ্বফলয়টি শ্বফণফচনা কযা । 

৭.০ শ্বশু ভকশ্বন্দ্রক উন্নয়ণনয শ্বযকেনামূ 

পমরকল্পনার মময়াদ পমরকল্পনার অরারক গৃমহতব্য কায যক্রম 

২০১৯-২০ অথ তফছণযয 

শ্বযকেনা 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় কর্ততক ফাস্তফাশ্বয়ত ফহুমুখী ফন্যা ও 

ঘূশ্বে তঝড় আশ্রয়ণকন্দ্রমূণ আগাশ্বভ ২০১৯-২০ অথ তফছণয ৪৬০ ভকাটি োকা 

ফযাণেয প্রস্তাফ কযা ণয়ণছ। একর প্রকে ফাস্তফাশ্বয়ত ণর শ্বশুণদয 

শ্বক্ষা শ্বফস্তাণয ায়ক ভূশ্বভকা যাখণফ; 

 ২০১৯-২০ অথ তফছণয গ্রাভীে যাস্তায় ১৫ শ্বভোয ম তন্ত দীঘ ত ভত্য/কারবাে ত 

শ্বনভ তাণে ৫০০ ভকাটি োকা এফাং গ্রাভীে ভাটিয যাস্তা ভেকইকযণেয রণক্ষয 

ভশ্বযাং ভফান ফন্ড প্রকে ফাস্তফায়ণন ৪০০ ভকাটি োকা ফযাণেয প্রস্তাফ কযা 

ণয়ণছ, মায পণর শ্বশুণদয স্কুণর মাফায থ সুগভ ণফ; 

 ২০১৯-২০ অথ তফছণয দুণম তাগকারীে শ্বশু-খাদ্য শ্বনশ্বিতকযণেয জন্য পৃথক 

ভকাণড ২০ ভকাটি োকা ফযাণেয প্রস্তাফ কযা ণয়ণছ; 

 দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় কর্ততক ফাস্তফাশ্বয়ত ‘নফমাত্রা’ প্রকণেয 

ভাধ্যণভ অপুশ্বষ্ট শ্বনযণন ল্যাকণেটিাং ভা/শ্বশুণদয খাদ্য শ্বনযাত্তামূরক 

ায়তা প্রদান প্রকণে  ২০১৯-২০ অথ তফছণয  ৬০ ভকাটি োকা ফযাে যাখায 

প্রস্তাফ কযা ণয়ণছ, মায পণর শ্বশুণদয পুশ্বষ্ট শ্বনযাত্তা শ্বনশ্বিত ণফ; 

 কাশ্বফো/টিআয কভ তসূশ্বচণত ভারায প্যাণনর স্থাণনয শ্বফলয়টি ইণতাভণধ্য 

অন্তর্ভ তি কযা ণয়ণছ। উি কভ তসূশ্বচমূণ ফযাণেয শ্বযভাে বৃশ্বি কযায 

প্রস্তাফ কযা ণয়ণছ মায প্রায় ৫০ তাাং অথ ত ভারায প্যাণনর স্থাণন ব্যয় 

ণফ, পরশ্রুশ্বতণত শ্বশুণদয ভরখাড়ায সুণমাগ বৃশ্বি াণফ। 

 ২০১৮-১৯ অথ তফছণয গৃীত ভভাে ৩৩৭.৮৯ ভকাটি োকায “Emergency 

Multi-sector Rohyinga Crisis Response Project” এ 
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পমরকল্পনার মময়াদ পমরকল্পনার অরারক গৃমহতব্য কায যক্রম 

2019-20 অথ তফছণয 99 ভকাটি োকা ফযাণেয প্রস্তাফ কযা ণয়ণছ মায 

সুশ্বফধাণবাগী ণফ ভযাশ্বঙ্গা শ্বশুযা। 

ভধ্যণভয়াশ্বদ শ্বযকেনা 

বশ্বফষ্যণত দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় কর্ততক গৃীত প্রকেমূণ 

শ্বশুণদয কল্যাে শ্বনশ্বিত কণয প্রকে দশ্বরণর পৃথক অনুণেদ াংণমাজন 

শ্বশুণদয জন্য ফযাণেয ব্যফস্থা কযা। 

দীঘ তণভয়াশ্বদ শ্বযকেনা 

দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে ভন্ত্রোরয় কর্ততক বশ্বফষ্যণত প্রেীত দুণম তাগ ভভাকাণফরা 

াংক্রান্ত ভম ভকান নীশ্বত, গাইডরাইণন শ্বশুণদয জন্য পৃথক অনুণেদ াংণমাজন 

কযা।  

৮.০ উাংায 

শ্বশুণদয শ্বযপূে ত শ্বফকা ছাড়া জাশ্বতয বশ্বফষ্যৎ মৃশ্বি অম্ভফ। ফাাংরাণদণয ভভাে 

জনাংখ্যায প্রায় ৪০ তাাং শ্বশু, মাণদয অশ্বধকায সুযক্ষা ও াভাশ্বজক কল্যাে 

শ্বনশ্বিতকযণেয ভাধ্যণভই ২০৪১ াণরয উন্নত ফাাংরাণদণয ভাড়ণক আভাণদয উত্তযে 

ম্ভফ। পুশ্বষ্ট, স্বাস্থয, মৃত্যযায, স্কুণর বশ্বতত ও শ্বক্ষায ায ইতযাশ্বদয ভন্বণয় সৃষ্ট ভানফম্পদ 

সূচক (Human Assets Index) আথ ত-াভাশ্বজক উন্নয়ণনয শ্বফশ্ববন্ন সূচণক ফাাংরাণদ 

প্রভূত াপল্য অজতন কণযণছ মায ধাযাফাশ্বকতায ওয শ্বনব তয কণয ভদণয াভশ্বগ্রক ভেকই 

উন্নয়ণনয শ্বদণক মাণে। প্রাকৃশ্বতক ও অন্যান্য দুণম তাণগয অশ্ববঘাত উন্নয়ণনয এ াপল্যণক 

ব্যাত কযণত াণয। আয তাই উন্নয়ণনয ধাযাফাশ্বকতা যক্ষায় শ্বশুণদয জন্য শ্বফশ্বনণয়াগ বৃশ্বি 

কযণত ণফ মা তাণদয শ্বফদান্নতা ও ঝুঁশ্বকহ্রাণ ায়ক ণফ। দুণম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাে 

ভন্ত্রোরণয়য ভফ শ্বকছু উন্নয়ন প্রকে শ্বশুফান্ধফ। তাছাড়া, াভাশ্বজক শ্বনযাত্তা কভ তসূশ্বচমূণয 

অন্যতভ সুশ্বফধাণবাগী শ্বশুযা। বশ্বফষ্যণতও শ্বফশ্ববন্ন প্রকে ও কভ তসূশ্বচ ফাস্তফায়ণন এ প্রশ্বক্রয়া 

চরভান থাকণফ। 
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অধ্যায়-৮ 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

১.০ ভূমভকা 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় দদব্যাী ভাজজয মমিজয় ড়া, অনগ্রয অং, অনাথ, দুঃস্থ, 

মনযাশ্রয়, প্রমতফমি ব্যমি ও সুমফধাফমিত, ঝুঁমকজত থাকা মশুজদয াভামজক সুযক্ষা, কল্যাণ 

ও উন্নয়জন মফমবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযজি। ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন 

ফাজজজেয অধীজন উজেখজমাগ্য ংখ্যক মশু-দকমিক প্রকল্প ও কাম যক্রভ ফাস্তফাময়ত জে। 

ভাজজফা অমধদপতয, জাতীয় প্রমতফমি উন্নয়ন পাউজেন, মনউজযা-দেজবরজভন্টার 

প্রমতফমি সুযক্ষা ট্রাস্ট, াযীমযক প্রমতফমি কল্যাণ ট্রাস্ট, ফাংরাজদ জাতীয় ভাজকল্যাণ 

মযলদ, দখ জাজয়দ মফন সুরতান আর-নাময়ান ট্রাজস্টয ভাধ্যজভ এ ভন্ত্রণারয় মশুজদয 

উন্নয়জন মফজল অফদান যাখজি। যকাময মশু মযফায, দিাে ভমন মনফা, দখ যাজর মশু 

প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি, প্রমতফমি দফা ও াায্য দকি, যকাময প্রমতফমি মফদ্যারয়, 

প্রমতফমি মক্ষা উবৃমি, দফযকাময এমতভখানায় আমথ যক ায়তা, দফযকাময প্রমতফমি 

মফদ্যারজয়য মক্ষকজদয দফতন-বাতামদ প্রদাজন আমথ যক ায়তা, মশু উন্নয়ন দকি 

মযচারনা, ফামরকা মশুজদয মনযাদ আফান দকি, মশু আইন ফাস্তফায়ন, শ্রফণ প্রমতফমি 

মশুজদয কমিয়ায ইভপ্লান্ট স্থান একর কভ যসূমচয সুমফধাজবাগী যাময মশু। এিাড়াও, 

ভন্ত্রণারয় মজড়া, দফজদ ও অনগ্রয জনজগাষ্ঠীয মশুজদয উবৃমি প্রদান, চা-শ্রমভকজদয 

জীফনভান উন্নয়ন, কযান্সায, মকেমন মরবায মজযাম, জন্মগত হৃদজযাজগ আক্রান্ত দযাগীজদয 

আমথ যক ায়তা, প্রমতফমি বাতা, জাতীয় ভাজকল্যাণ মযলজদয আমথ যক ায়তা ইতযামদ 

কাম যক্রজভও উজেখজমাগ্য ংখ্যক মশু উকৃত জয় থাজক। মশুজদয উন্নয়জনয জন্য দফ মকছু 

উন্নয়ন প্রকল্পও ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় ফাস্তফায়ন কজয থাজক। মূরতুঃ সুমফধাফমিত মশু, 

আইজনয াজথ ংঘজল য আা মশু, আইজনয ংস্পজ য আা মশু, প্রমতফমি মশু, অটিজভ 

বফমষ্ট্যম্পন্ন মশু ও মনউজযা-দেজবরজভন্টার প্রমতফমি মশুযা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য 

মূর দফা গ্রীতা। 

২.০  জাতীয় নীমত/দকৌজরয আজরাজক মশুজদয উন্নয়জন গৃীত দজক্ষমূ 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় ংমিষ্ট্ জাতীয় নীমত-দকৌরমূ ও দ আজরাজক গৃীত 

কাম যক্রভমূজয ায-ংজক্ষজ মনজে ফণ যনা কযা র: 



70 

জাতীয় নীমত/দকৌর ও মফফযণ কাম যক্রভমূ 

মশু আইন, ২০১৩: জামতংঘ মশু অমধকায নদ 

পূণ যাঙ্গরূজ ফাস্তফায়জনয জন্য ২০১৩ াজর মশু 

আইন প্রণয়ন কযা য়। এ আইজনয উজেখজমাগ্য 

মদকগুজরা র প্রজফন কভ যকতযা মনজয়াগ; জাতীয়, 

দজরা ও উজজরা ম যাজয় মশু কল্যাণ দফাে য গঠন; 

কর উজজরায় মশু ংমিষ্ট্ দেস্ক স্থান; মশু 

আদারত প্রমতষ্ঠা; মশুজদয জন্য মশু উন্নয়ন দকি 

স্থান ইতযামদ। মশুজদয সুযক্ষায াাাম এ 

আইজন সুমফধাফমিত ও ঝুঁমকয মুজখ থাকা মশুজদয 

জন্য প্রামতষ্ঠামনক দফা এফং মফকল্প মজেয ব্যফস্থা 

যাখা জয়জি। 

 মশু উন্নয়ন দকি স্থান; 

 ভমরা ও মশুজদয মনযাদ দপাজজতয 

ব্যফস্থাকযণ; 

 জাতীয়, দজরা ও উজজরা ম যাজয় মশু কল্যাণ 

দফাে য গঠন; 

 আইজনয াজথ ংঘজল য আা ফা আইজনয 

ংস্পজ য আা মশুজদয মফকল্প ব্যফস্থাকযণ; 

 কাযাগাজয আেক মশুজদয মুমিয রজক্ষয োস্ক 

দপা য গঠন। 

প্রমতফমি ব্যমিয অমধকায ও সুযক্ষা আইন, ২০১৩: 

যাজেয াংমফধামনক ফাধ্যফাধকতা এফং জামতংঘ 

প্রমতফমি অমধকায নজদ স্বাক্ষযকাযী দদজয 

অংগীকাজযয অং মজজফ ২০১৩ াজর প্রমতফমি 

ব্যমিয অমধকায ও সুযক্ষা আইন প্রণয়ন কযা য়। 

এ আইজন মফমবন্ন ধযজনয প্রমতফমিতা দমভন, ফাক 

প্রমতফমিতা, দৃমষ্ট্ প্রমতফমিতা, শ্রফণ প্রমতফমিতা, বুমি 

প্রমতফমিতা কর মশুয উন্নয়ন ও াভামজক 

ভম যাদা যক্ষায মফলয় অন্তর্ভ যি কযা জয়জি। 

 শ্রফণ প্রমতফমি মশুজদয কমিয়ায ইভপ্লান্ট 

কাম যক্রভ চালুকযণ; 

 যকাময দৃমষ্ট্ প্রমতফমি মফদ্যারয় স্থান; 

 যকাময ফাক শ্রফণ প্রমতফমি মফদ্যারয় স্থান; 

 ভানমক প্রমতফমি মশুজদয প্রমতষ্ঠান 

বতমযকযণ; 

 ভমিত দৃমষ্ট্ প্রমতফমি মক্ষা কাম যক্রভ 

চালুকযণ; 

 দফযকাময প্রমতফমি মফদ্যারজয়য মক্ষকজদয 

দফতন-বাতা প্রদান; 

 ামযযীক প্রমতফমি মশুজদয প্রমক্ষণ ও 

পুনফ যান দকি (মএইচটিম) স্থান; 

 এমতভ ও প্রমতফমি মশুজদয কামযগযী প্রমক্ষণ 

দকি স্থান; 

 ঢাকা দনামনফাজ অফমস্থত প্রয়া এয উন্নয়ন 

ও ম্প্রাযণ;  

 দৃমষ্ট্ প্রমতফমি মশুজদয জন্য দাজস্টর মনভ যাণ 

এফং ম্প্রাযণ (ফামরকা-৬ ইউমনে, ফারক-৫ 
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ইউমনে এফং ম্প্রাযণ-২০ ইউমনে স্থান); 

 জাভারপুয দজরায় সুইে স্কুর বফন মনভ যাণ; 

 মফজল মক্ষা, স্বাস্থয দফা এফং মফমফধ প্রমক্ষণ 

কাম যাফরীয ভাধ্যজভ সুমফধাফমিত ও দমযদ্র 

প্রমতফমি এফং অটিমষ্ট্ক ব্যমিজদয দেকই 

আথ য-াভামজক উন্নয়ন ও পুনফ যান কভ যসূমচ 

চালুকযণ; 

 জাাঙ্গীযাফাদ দনামনফা, ফগুড়া এ প্রয়া এয 

উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ প্রকল্প ফাস্তাফায়ন; 

 প্রমতফমি ব্যমিজদয জন্য একটি কামযগময 

প্রমক্ষণ এফং পুনফ যান দকি মনভ যাণ প্রকল্প, 

মআযম, ভামনকগঞ্জ ফাস্তফায়ন। 

জাতীয় ভাজকল্যাণ নীমতভারা ২০০৫: যকায 

২০০৫ াজর জাতীয় ভাজকল্যাণ নীমতভারা প্রণয়ন 

কজয, মায অন্যতভ মূর উজেশ্য র ভাজজয 

সুমফধাফমিত ও ঝুঁমকয মুজখ থাকা থমশু, এমতভ 

ও প্রমতফমি মশুজদয সুযক্ষা প্রদান ও তাজদয আথ য-

াভামজক উন্নয়ন কযা। এ নীমতভারায আওতায় 

মফমবন্ন কাম যক্রভ প্রণয়ন কযা জয়জি, মায ভাধ্যজভ 

এফ অফজমরত মশুজদয জীফনভান উন্নয়জনয 

উজদ্যাগ গ্রণ কযা জয়জি।  

 যকাময মশু মযফায গঠন; 

 দিােভমন মনফা স্থান; 

 মদফাকারীন মশু মেজকজিয ব্যফস্থাকযণ; 

 দুঃস্থ মশু প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি 

বতমযকযণ; 

 দখ যাজর মশু প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি; 

 ফগুড়া ও ব্রাহ্মণফাড়ীয়া দজরায় অটিজভ 

বফমষ্ট্যম্পন্ন মশু ও মনউজযা-দেজবরজভন্টার 

প্রমতফমি ব্যমিজদয প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি 

স্থান। 

জাতীয় াভামজক সুযক্ষা দকৌরত্র (NSSS): 

২০১৫ াজর যকায জাতীয় াভামজক সুযক্ষা 

দকৌরত্র প্রণয়ন কজয মায মূর উজেশ্য র দামযদ্র 

ও ঝুঁমকয মুজখ থাকা জনজগাষ্ঠীজক াভামজক 

সুযক্ষায আওতায় মনজয় আা। দকৌরত্রটি যাজেয 

াংমফধামনক ফাধ্যফাধকতায াজথ ঙ্গমতপূণ য। এ 

দকৌরজত্রয দীঘ যজভয়ামদ উজেশ্য র কর 

 প্রমতফমি মক্ষাথীজদয মক্ষা উবৃমি প্রদান; 

 প্রমতফমি বাতা প্রদান; 

 দফযকাময এমতভখানায় কযামজেন গ্রান্ট 

বতযী; 

 মজড়া মশুজদয মক্ষা উবৃমি প্রদান; 

 দফজদ ও অনগ্রয মশুজদয মক্ষা উবৃমি 
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নাগমযজকয জন্য একটি াভামজক সুযক্ষা ব্যফস্থা 

গজড় দতারা মাজত কজরয জন্য একটি ন্যযনতভ 

আজয়য মনশ্চয়তা মফধান কযা মায় এফং 

ংকেকারীন ভজয় মাজত দকউ দামযদ্রীভায মনজচ 

যজয় না মায়। এটি জীফন চজক্রয কর অফস্থায ঝুঁমক 

মনযজন কাজ কযজফ; গব যকারীন ভয় জত 

মশুকার জয় বৃিকার ম যন্ত। এ দকৌরজত্রয 

আওতায় আগাভী াঁচ ফিজযয উজেশ্য র ম্পজদয 

জফ যািভ ব্যফাজযয ভাধ্যজভ যকাজযয াভামজক 

সুযক্ষা ংমিষ্ট্ কাম যক্রভগুজরাজক আজযা দজাযদায 

কযা, মাজত চযভ দামযদ্র ও ঝুঁমকয ভজধ্য থাকা 

জনজগাষ্ঠীজক আজযা কাম যকযবাজফ সুযক্ষা দদয়া মায়। 

প্রদান; 

 চাঁাইনফাফগঞ্জ দজরায ৫টি উজজরায় 

মনযাদ ভাতৃত্ব কাম যক্রভ চালুকযণ; 

 কুমভো দজরায ৬টি উজজরায় মনযাদ ভাতৃত্ব 

কাম যক্রভ (২য় ম যায়) চালুকযণ; 

 আভাজদয ফাড়ী: ভমিত প্রফীণ ও মশু মনফা 

স্থান প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 

৭ভ িফামল যক মযকল্পনা: ৭ভ িফামল যক 

মযকল্পনায একটি গুরুত্বপূণ য উজেশ্য র মশুয 

উন্নয়ন ও মশু অমধকায যক্ষায রজক্ষয দদজয কর 

মশুয মনযািা মফধান, স্বাস্থযজফা প্রদান, পুমষ্ট্ ও 

মক্ষায ব্যফস্থা কযা। একাজজ ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় মনেমরমখত কাম যক্রভমূজক মচমিত 

কজযজিুঃ 

 অায় মশুজদয যকাময ব্যফস্থানায় সুযক্ষা ও 

মনযািা মফধান কযা 

 প্রমতফমি ব্যমিজদয মনযািা মফধান কযা ও 

তাজদয উন্নয়জনয উজদ্যাগ গ্রণ কযা 

 মশু কজরয াভামজক মনযািা মফধান 

কযা। 

 ওয়াজজদা কুদ্দু প্রফীণ মনফা এফং শ্চাৎদ 

মকজায-মকজাযীজদয জন্য কামযগময প্রমক্ষণ 

দকি স্থান; 

 ঢাকা মশু াাতাজর এযােবান্সে মশু 

াজযাযী এে দস্টভ দর দথযাম ইউমনে স্থান; 

 কমযভপুয নুযজাান াভসুন্নাায ভা ও মশু 

মফজলাময়ত াাতার স্থান; 

 এস্টাফমরজভন্ট অফ জারারউমেন আজভদ 

পাউজেন কমভউমনটি দফইজে দেটিটিউে 

ভাদায, চাইল্ড এে োয়াজফটিক মোর 

স্থান। 

দেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (SDGs): SDGs 

রক্ষযভাত্রামূজয ভন্ত্রণারয়মবমিক ম্যামং ম্পন্ন 

জয়জি। অর্থ্যাৎ দকান ভন্ত্রণারয়/মফবাগ দকান দকান 

রক্ষযভাত্রায দক্ষজত্র রীে এফং এযাজামজয়ে দকর 

রক্ষযভাত্রায দক্ষজত্র ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য ভূমভকা 

মনেরূবাজফ মচমিত কযা জয়জি: ভাজকল্যাণ 

 যকাময মশু মযফায গঠন; 

 দিােভমন মনফা বতযীকযণ; 

 মদফাকারীন মশু মেজকি স্থান; 

 দুঃস্থ মশু প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি স্থান; 

 দখ যাজর মশু প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি 
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জাতীয় নীমত/দকৌর ও মফফযণ কাম যক্রভমূ 

ভন্ত্রণারয় দগার ৫ এয রক্ষয ৫.৪-এ মরে মভমনমি 

এফং দগার ৪ এয রক্ষয ৪.৫ এফং ৪এ এয দকা-মরে 

মভমনমে; এিাড়াও এ ভন্ত্রণারয় ২৪টি রক্ষয অজযজন 

জমাগী ভন্ত্রণারয় মজজফ কাজ কযজি। Data 

Gap Analysis ম্পন্ন জয়জি। ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণারজয়য Action Plan প্রস্তুত কযা জয়জি। 

স্থান; 

 চাইল্ড দনমটিব দাস্যার দপ্রাজেকন ইন 

ফাংরাজদ (মএমমফ) দপইজ-২ প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন; 

 যকাময মশু মযফায এফং দিােভমন মনফা 

দাজস্টর মনভ যাণ প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 

৩.০ মশু ফাজজে ফাস্তফায়জনয দপ্রমক্ষজত গত মতন ফিজযয অজযন 

মফগত মতন ফিজয ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারজয় মশু সুযক্ষায় মফমবন্ন নতুন কভ যসূমচ ও প্রকল্প গৃীত 

জয়জি। াাাম মফদ্যভান কাম যক্রভসূ ম্প্রাযণ কযা জয়জি। এয ভজধ্য উজেখজমাগ্য 

মফলয়াফরী জরা, ৮৫টি যকাময মশু মযফাজযয ভজধ্য ২২টি মশু মযফাজয নতুন েযজভেময 

বফন মনভ যাণ ম্পন্ন জয়জি। দৃমষ্ট্ প্রমতফমি মশুজদয জন্য ৩৭টি দাজস্টর মনভ যাণ ম্পন্ন 

জয়জি, ৩১টি দাজস্টর মনভ যাজণয জন্য নতুন প্রকল্প চালু জয়জি। অটিমস্টক মশুজদয জন্য 

‘প্রয়া’ নাজভ মফমবন্ন কযান্টনজভজন্ট ৩টি নতুন মফদ্যারয় মনভ যাণ ম্পন্ন জয়জি, এফং ২টি প্রকল্প 

চরভান যজয়জি। দফযকাময এমতভখানামূজয অনুদাজনয আওতা ৭২ াজায দথজক ৮৬ 

াজায ৪ ত জজন উন্নীত কযা জয়জি। মশু উন্নয়ন দকজিয আন ংখ্যা ৭৫০ জন দথজক 

১০০০ জজন বৃমি কযা জয়জি। প্রমতটি মফবাজগ ১টি মশু উন্নয়ন দকি মনভ যাজণয উজদ্যাগ গ্রণ 

কযা জয়জি। ইউমনজপ ায়তাপ্রাপ্ত চাইল্ড দনজটিব দাস্যার দপ্রাজেকন ইন ফাংরাজদ 

ীল যক প্রকল্পটিয পর ভামপ্তয য প্রকল্পটি ২য় ম যায় ৫ ফিজযয জন্য স্ধাযণ কযা 

জয়জি। থমশুজদয সুযক্ষায জন্য ১৩টি দখ যাজর মশু প্রমক্ষণ ও পুনফ যান দকি চালু 

কযা জয়জি। প্রমতফমি মশুজদয মক্ষা উবৃমি ৬০ াজায জন দথজক বৃমি কজয ৯০ াজায 

জজন উন্নীত কযা জয়জি। শ্রফণ প্রমতফমি মশুজদয কমিয়ায ইভপ্লান্ট স্থাজনয জন্য ফাজজে ১০ 

দকাটি দথজক ৩০ দকাটিজত উন্নীত কযা জয়জি। ৩৯,৮৪১ জন দযামঙ্গা এমতভ মশুয তামরকা 

কযা জয়জি। তন্মজধ্য অমতভাত্রায় ঝুঁমকজত থাকা ৯০০০ মশুজক ইউমনজপ, ফাংরাজদ কতৃযক 

আমথ যক ায়তা প্রদাজনয ভজ াতা স্মাযক ম্পাদন জয়জি এফং ৫৫৮০ জন দযামঙ্গা 

মশুজক ভামক ২০০০ োকা াজয আমথ যক ায়তা প্রদান কযা জে। 
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৪.০  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য ফাজজজে মশু ংমিষ্ট্ অং 

 (মফমরয়ন োকা) 

মফফযণ 

ফাজজে  

201৯-২০ 

ফাজজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ভন্ত্রণারজয়য দভাে ফাজজে 68.81 55.93 47.47 

মযচারন ফাজজে 65.55 53.39 45.65 

উন্নয়ন ফাজজে 3.26 2.54 1.82 

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজজে মশু ংমিষ্ট্ অংজয ফাজজে 19.81 14.08 9.91 

মযচারন ফাজজে 18.87 13.68 9.68 

উন্নয়ন ফাজজে 0.94 0.40 0.23 

জাতীয় ফাজজে  5,232 4,646 3,211 

মজমেম 28,859 25,378 22,505 

যকাজযয দভাে ফাজজে (মজমেম’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজে (মজমেম’য তকযা ায) 0.24 0.22 0.21 

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজে (জাতীয় ফাজজজেয তকযা ায) 1.32 1.20 1.48 

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজজে মশু ংমিষ্ট্ অং (মজমেম’য তকযা ায) 0.07 0.06 0.04 

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজজে মশু ংমিষ্ট্ অং (জাতীয় ফাজজজেয তকযা 

ায) 
0.38 0.30 0.31 

ভন্ত্রণারজয়য ফাজজজে মশু ংমিষ্ট্ অং (ভন্ত্রণারজয়য দভাে ফাজজজেয 

তকযা ায) 
28.79 25.17 20.88 

সূত্রুঃ অথ য মফবাগ 

৫.০ দক স্টামে 

যওন এয আজরা 

মশু মযফাজয মখন আম, তখন ভাত্র াঁচ ফিজযয দিাট্ট মশু আমভ। এখাজন আায আজগয দতভন মকছুই 

ভজন দনই। শুজনমি আভায জন্ম ওয়ায় ফাফা দভাজেই খুম মিজরন না। ফাফাও ভাযা মায় আমভ মখন ৩ 

ফিয। 

আভায গজল্পয শুরুো মশু মযফাজযয একজন দস্য ওয়ায ভাধ্যজভ। ২০০১ াজর আভাজক বমতয কযা য় 

যকাময মশু মযফায (ফামরকা) খুরনা’য়। নতুন মযজফ নতুন মুখ ফমকছুই নতুন রাগজতা। মকছুমদজনয 

ভজধ্য বু জত াযরাভ আজগয জীফনো খুফ কজষ্ট্য মিজরা। ড়জত বাজরা রাগজতা আভায। ২য় দশ্রমণয 
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যীক্ষা যই জীফজনয প্রথভ প্রামপ্ত। আমভ ১ভ স্থান অমধকায কযরাভ। এবাজফ ৫ভ দশ্রমণ ম যন্ত দকজে 

দগজরা। আমভ ১ভ মতনজজনয ভজধ্যই থাকতাভ প্রাইভামযজত। মশু মযফাজযয কজরয মে আয 

বাজরাফাাই মিজরা আভায চামরকা মি। এয ভজধ্যই আমভ গান, আবৃমি, অমবনয়, িমফ আঁকা আযও 

অজনক মকছু মখজত থামক। 

প্রাইভামযয াঠ চুমকজয় ভাধ্যমভজকও আমভ ৬ষ্ঠ-১০ভ দশ্রমণ ম যন্ত একোনা ১ভ স্থান অমধকায কময। আভায 

এজতা বাজরা দযজাজেয মূজর মিজরা মশু মযফাজযয ভভতাভয়ী মক্ষকজদয অফদান। মনজজয ন্তাজনয 

ভজতা মযফাজযয িায়ায় আদয দস্দ মদজয় আগজর যাখা জতা আভাজদয। এয ভজধ্য আমভ দমজয মফঞান, 

কমম্পউোয প্রমক্ষণ, মফউটিমপজকজনয কাজ মজখ দপমর এফং মফবাগীয় দস্পােজ য আমভ চযামম্পয়নও ই। 

২০১৩ াজর এইচএম া কময। মফমবন্ন ভজয় মফমবন্ন অমপায প্রমতষ্ঠান মযদ যজন আজতন এফং 

তখন বাফতাভ এযকভ জায়গায় আমভ মকবাজফ মাজফা। মফশ্বমফদ্যারজয়য স্বপ্নো দখান দথজকই শুরু। 

এইচএময য মশুমযফাজযয তত্ত্বাফধায়ক ভজাদজয়য যাভজ য মফশ্বমফদ্যারজয় বমতয যীক্ষায় অং 

মনরাভ।  

আোয অজল কৃা ও ফায দদায়ায় এফং জমামগতায় মতনটি মফশ্বমফদ্যারজয়ই চান্স দরাভ (খুরনা, 

যাজাী ও দগাারগঞ্জ)। ভাজমফঞান িজেয াফজজক্ট ওয়ায় এফং মশু মযফাজযয কাজি িজেয 

ওয়ায় খুরনা মফশ্বমফদ্যারজয় বমতয রাভ। মফশ্বমফদ্যারজয় বমতযয য মশু মযফাজযয দথজক ফভয়ই 

ায়তা, যাভ য ও জমামগতা ামে। গাজনয জন্য মফশ্বমফদ্যারজয় দ্রুত মযমচমত দজয়মি। মায মিজন 

একভাত্র অফদান মশু মযফাজযয। আভায অনুজপ্রযণায মূজর যজয়জিন ভাজজফা মযফাজযয মফমবন্ন 

অমপাযগণ। ২০১৫ াজর মখন আমভ ১ভ ফজল যয িাত্রী, ভামযচারক ভজাদয় প্রমতষ্ঠান মযদ যজন আজন 

এফং মফশ্বমফদ্যারজয় বমতযয সুজমাগ াওয়ায় মতমন অজনক উৎা দদন।  

মশু মযফাজযয মনকে আমভ ঋণী। আজজকয এই প্রামপ্তয মিজনয িায়াো মশু মযফাজযযই। ভাজজফা 

মযফায এবাজফ াজায স্বপ্নজক ফাঁমচজয় দযজখজি যভ ভভতা মদজয়। আভযা দই দফান। ফড় দফান তামভনা 

আিায ফাজগযাে মশু মযফাজযয মনফাী মির। ফতযভাজন ভাজজফা অমধদপতজয ইউমনয়ন ভাজকভী 

জদ চাকুমযযত আজি। ফতযভাজন আমভ স্দাতক ৪থ য ফজল যয িাত্রী। আমভ মফমএ যীক্ষা মদজয় পুমরজ 

দমাগদান কযজত চাই। আভায স্বপ্ন পূযজণ ভাজজফা মযফাজযয দদায়া ও জমামগতা কাভনা কযমি। 

যকাময মশু মযফায (ফামরকা), খুরনা এয প্রািণ মনফাী যওন আযা খাতুন এয দরখা। 

৬.০  মশুজদয কল্যাণ মনমশ্চতকযজণ ভন্ত্রণারজয়য চযাজরঞ্জমূ 

মশু কল্যাণ মনমশ্চতকযজণ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য চযাজরঞ্জমূ মনেরূ: 

 মশুজদয উন্নয়জন জাতীয় ও আন্তজযামতক নদ, নীমত, আইন, মফমধ ফা কভ যমযকল্পনায 

আজরাজক ভন্ত্রণারজয়য মশু মফলয়ক ভমিত পৃথক দকান কভ যমযকল্পনায অবাফ; 

 মশুজকমিক ফাজজে প্রণয়ন, ফাজজে ফাস্তফায়ন, মযফীক্ষণ এফং মূল্যায়জনয জন্য 

সুমনমদ যষ্ট্ মদক মনজদ যনা ফা িমতয অবাফ; 
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 মশুজদয উন্নয়জন ফা তাজদয মযপূণ য মফকাজ গৃীত কাম যক্রভ, কাম যক্রভ ফাস্তফায়জন 

আমথ যক ব্যফস্থানায গুরুত্ব ইতযামদ মফলজয় মফজলাময়ত মূল্যায়ন ফা গজফলণা কজভ যয 

অবাফ; 

 মশু ফাজজে ফাস্তফায়জনয রজক্ষয ভাঠ ম যাজয় প্রজয়াজনীয় ংখ্যক ও দক্ষ জনফজরয 

অবাফ; 

 মশুজদয উন্নয়জনয জন্য মযকল্পনা প্রণয়নকাযী ও গৃীত কাম যক্রভ ফাস্তফায়নকাযীগজণয 

দক্ষতা, ঠিক প্রমক্ষণ ও জচতনতায অবাফ; 

 মশু ফাজজে ফা মশু দকমিক উন্নয়ন কভ যকাে পৃথক েকুজভন্টন ব্যফস্থানায অবাফ; 

 মশু ফাজজে ফা মশু দকমিক উন্নয়ন কভ যকাে ফাস্তফায়জনয াজথ ম্পকীত 

দস্টকজাল্ডাযগজণয াজথ ভিয়ীনতা। 

৭.০  মশু দকমিক উন্নয়জনয মযকল্পনা 

মযকল্পনায দভয়াদ মযকল্পনামূ 

২০১৯-২০ অথ যফিজযয 

মযকল্পনা 

 দফযকাময এমতভখানায ১ রক্ষ ১০ াজায মশুজক ভামক ১০০০ োকা 

াজয উবৃমি প্রদান; 

 ১ রক্ষ প্রমতফমি মশু, ২ াজায ৫০০ মজড়া মশু, ১৪ াজায দফজদ ও 

অনগ্রয জনজগাষ্ঠীয মশুজক মক্ষা উবৃমি প্রদান; 

 ১৭ াজায এমতভ ও দস্থ মশুজক যকাময মশু মযফায মফমবন্ন 

প্রমতষ্ঠাজন প্রমতারন, মক্ষা ও প্রমক্ষণ প্রদান; 

 ১ াজায আইজনয াজথ ংঘজল য আা ও আইজনয ংস্পজ য আা মশুয 

উন্নয়ন; 

 মশুজকমিক ফাজজে প্রণয়ন, ফাজজে ফাস্তফায়ন, মযফীক্ষণ এফং 

মূল্যায়জনয জন্য দজেম্বয ২০১৯ এয ভজধ্য সুমনমদ যষ্ট্ মদক মনজদ যনা জাযী; 

 মশুজদয উন্নয়জনয জন্য মযকল্পনা প্রণয়নকাযী ও গৃীত কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়নকাযীগজণয জচতনতা সৃমষ্ট্য রজক্ষয ৭৫০ জন কভ যকতযাজক 

প্রজয়াজনীয় প্রমক্ষণ প্রদান ও ৪টি কভ যারায আজয়াজন; 

 দৃমষ্ট্ প্রমতফমি মশুজদয জন্য দাজস্টর মনভ যাণ এফং ম্প্রাযণ, এক্সানন 

এে দেবরজভন্ট অফ প্রয়া (দপইজ-২) এে ঢাকা, কযান্টনজভন্ট, 

জাভারপুয দজরায় সুইে স্কুর বফন মনভ যাণ, মফজল মক্ষা, স্বাস্থয দফা 

এফং মফমফধ প্রমক্ষণ কাম যাফরীয ভাধ্যজভ সুমফধাফমিত ও দমযদ্র প্রমতফমি 



77 

মযকল্পনায দভয়াদ মযকল্পনামূ 

এফং অটিমষ্ট্ক ব্যমিজদয, জাাঙ্গীযাফাদ দনামনফা, ফগুড়া এ প্রয়া এয 

ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন, যকাময মশু মযফায এফং দিােভমন মনফা 

দাজস্টর মনভ যাণ, চাঁাইনফাফগঞ্জ দজরায ৫টি উজজরায় মনযাদ ভাতৃত্ব 

কাম যক্রভ চালুকযণ, ঢাকা মশু াাতাজর এযােবান্সে মশু াজযাযী এে 

দস্টভ দর দথযাম ইউমনে স্থান, কমযভপুয নুযজাান াভসুন্নাায ভা ও 

মশু মফজলাময়ত াাতার স্থান, কুমভো দজরায ৬টি উজজরায় 

মনযাদ ভাতৃত্ব কাম যক্রভ (২য় ম যায়) এফং চাইল্ড দজন্সটিব দস্যাার 

প্রজেকন ইন ফাংরাজদ (মএমমফ) (২য় ম যায়) ীল যক ১০ টি উন্নয়ন 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন। মা, মশু উন্নয়জন যাময অফদান যাখাজফ; 

 আভাজদয ফাড়ী: ভমিত প্রফীণ ও মশু মনফা, দেকই আথ য-াভামজক 

উন্নয়ন ও পুনফ যান কভ যসূমচ, প্রমতফমি ব্যমিজদয জন্য একটি কামযগময 

প্রমক্ষণ এফং পুনফ যান দকি মনভ যাণ-মআযম, ভামনকগঞ্জ এফং 

এস্টাফমরজভন্ট অফ জারারউমেন আজভদ পাউজেন কমভউমনটি 

দফইজে দেটিটিউে ভাদায, চাইল্ড এে োয়াজফটিক মোর ীল যক ৪টি 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন। মা, মশু উন্নয়জন জযাক্ষবাজফ অফদান যাখাজফ। 

ভধ্যজভয়ামদ মযকল্পনা 

 মশুজদয জন্য গৃীত াভামজক মনযািা কাম যক্রজভয অং মজজফ 

সুমফধাফমিত মশুজদয সুযক্ষায় মফকল্প মযচম যা ম্প্রাযজণ নগদ অথ য 

ায়তা কাম যক্রভ চালু; 

 মশুজদয উন্নয়জন জাতীয় ও আন্তজযামতক নদ, নীমত, আইন, মফমধ ফা 

কভ যমযকল্পনায আজরাজক ভন্ত্রণারজয়য মশু মফলয়ক ভমিত 

কভ যমযকল্পনা প্রণয়ন; 

 মশুজদয উন্নয়জন ফা তাজদয মযপূণ য মফকাজ কামিত আমথ যক ব্যফস্থানা 

মনজয় মূল্যায়ন, গজফলণা ও সুামযভারা প্রণয়ন; 

 মশু ফাজজে ফা মশু দকমিক উন্নয়ন কভ যকাে পৃথক েকুজভন্টন ব্যফস্থা 

চালুকযণ; 

 এস্টাফমরজভন্ট অফ জয়পুযাে চাইল্ড দেজবরজভন্ট দন্টায, ৬ মফবাজগ 

৬টি মশু উন্নয়ন দকি স্থান, প্রমতফমি মশুজদয প্রমক্ষণ ও পুনফ যান 

দকিমূজয উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ, চট্টগ্রাভ এফং খুরনা, যকাময মশু 

মযফায ও দিাে ভমন মনফা এয দাজস্টর পুনমনভ যাণ, দুঃস্থ মশু প্রমক্ষণ 

ও পুনফ যান দকি পুনমনভ যাণ, দকানাফাড়ী, গাজীপুয, ভানমক প্রমতফমি 

মশুজদয প্রমতষ্ঠান (৭টি) স্থান, এস্টাফমরজভন্ট অফ প্রয়া এে মজরে, 

ঘাোইর, যংপুয, ফগুড়া কযান্টজভন্ট, এস্টাফমরজভন্ট অফ দট্রমনং এে 
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মযজমফমরজোন দন্টায পয দ্যা দেটিটিউে মচরজেন এে দবড়াভাড়া, 

কুমষ্ট্য়া, যকাময দৃমষ্ট্ প্রমতফমি মফদ্যারজয়য স্কুর বফন ও দাজস্টর বফন 

মনভ যাণ, ফমযার ীল যক প্রকল্প গ্রণ। 

দীঘ যজভয়ামদ মযকল্পনা 

 মশু আইন ফাস্তফায়জনয রজক্ষয উজজরা ম যাজয় প্রজফন অমপাজযয দ 

সৃজন ও কভ যকতযা অন্যান্য প্রজয়াজনীয় জনফর মনজয়াগ; 

 প্রামতষ্ঠামনক দফা প্রদাজন মশুজদয াজথ আচযণ ংক্রান্ত একটি সুমনমদ যষ্ট্ 

াফ যজনীন মফমধভারা ফা Code of Conduct প্রস্তুতকযণ; 

 মশুজকমিক উন্নয়ন কভ যকাে ফাস্তফায়জনয াজথ ম্পকীত 

দস্টকজাল্ডাযগজণয াজথ ভিয় বৃমিয উজদ্যাগ গ্রণ; 

 আয ভা ও মশু াাতার, দযপুয, কমযভপুয নুযজাান াভসুন্নাায 

ভা ও মশু মফজলাময়ত াাতার,  ারকাঠি দজরায ৪ (চায) উজজরায় 

মনযাদ ভাতৃত্ব কাম যক্রভ প্রকল্প, কন্সট্রাকন অফ দাজস্টর পয দ্যা 

সুরতানা মশু মনরয়, মযাজগঞ্জ দজরায াজাদপুজয পজলুর ক প্রফীণ 

মনফা (জথযাী দন্টায) এফং অনগ্রয মকজায-মকজাযীজদয জন্য 

বৃমিমূরক দকি মনভ যাণ, সুমফধাফমিত ও প্রমতফমি মশুজদয ভানম্মত 

মক্ষা ও স্বাস্থয উন্নয়ন কাম যক্রভ প্রকল্প (২টি দকি) মনভ যাণ, যকাময মশু 

মযফাজযয মনফাীজদয আথ য-াভামজক উন্নয়ন ও পুনফ যাজনয জন্য 

দামবমিক কমম্পউোয প্রমক্ষণ, ীদ এটিএভ জাপয আরভ দমযদ্র 

অফজমরত দজযষ্ঠ নাগমযক এয স্বাস্থযজফামূ আফামক দকি এফং 

অফজমরত দমযদ্র মকজায-মকজাযীজদয জন্য কামযগময প্রমক্ষণ দকি 

স্থান ীল যক প্রকল্প গ্রণ। 

৮.০  উংায 

জামতয মতায ৯৯তভ জন্মফামল যকী এফং জাতীয় মশু মদফ উরজক্ষ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

ফজরন, ‘আভযা ফাংরাজদজক উন্নত মৃমিারী কজয এভনবাজফ গজড় তুরফ দমখাজন আগাভীয 

মশুজদয উজ্জ্বর বমফষ্যৎ থাকজফ এফং তাযা সুেয জীফজনয অমধকাযী জফ, দম স্বপ্ন জামতয 

মতা ফঙ্গফন্ধু দখ মুমজবুয যভান দদজখমিজরন।’ জামতয মতায স্বপ্ন ফাস্তফায়জন আগাভীয 

মশুজদয ফাজমাগ্য মযজফ সৃমষ্ট্জত জচষ্ট্ ওয়া আভাজদয প্রজতযজকয দাময়ত্ব। এজন্য 

দযকায মশুজদয প্রমত দয়া, ভভতা, বারফাা, মে ও জমামগতায াত প্রামযত কযা। 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়জয গৃীত কাম যক্রভসূজয ভাধ্যজভ ভাজজয সুমফধাফমিত ও প্রমতফমি 

মশুজদয জীফনভান উন্নীত জফ, আগাভীয উন্নত ফাংরাজদজয দমাগ্য নাগমযক মজজফ গজড় 
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উঠজফ তাযা। ফাংরাজদজয প্রমতটি মশু মযপূণ যবাজফ মফকমত দাক, আভাজদয মশুযা গজড় 

উঠুক মফজশ্বয এক উজ্জ্বর কণ যধায মজজফ এোই আভাজদয কাম্য। 
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অধ্যায়-৯ 

স্থানীয় যকায বফবাগ 

১.০ ভূবভকা 

বশুযা দদ ও জাবতয ববফষ্যততয কণ ণধায, বশুতদয াততই আগাভীয ফাাংরাতদ। স্রাব্দ 

উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা ও দেকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রায একটি অন্যতভ রক্ষ্য তরা বফশুদ্ধ খাফায 

াবন যফযা এফাং য়ঃবনস্কান ও স্যাবনতেন ব্যফস্থা বনবিত কযা।  বনযাদ সুতয় াবন, 

স্যাবনতেন এফাং স্বাস্থযম্মত বযতফ বনবিত কযা বশুয দেঁতে থাকায অবধকাতযয গুরুত্বপূণ ণ 

অনুঙ্গ এফাং এ কাজগুতরা ফহুরাাংত স্থানীয় যকায বফবাতগয কভ ণবযবধভুক্ত। এ কাযতণ, 

স্থানীয় যকায বফবাগ বফববন্ন স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠান দমভন দজরা বযলদ, উতজরা 

বযলদ, ইউবনয়ন বযলদ, দৌযবা, বটি কত ণাতযন, স্থানীয় যকায প্রতকৌর অবধদপ্তয, 

জনস্বাস্থয প্রতকৌর অবধদপ্তয, ঢাকা, েট্টগ্রাভ, খুরনা ও যাজাী ওয়াায ভত 

প্রবতষ্ঠানমূতয ায়তায় বফশুদ্ধ খাফায াবন যফযা এফাং য়ঃবনস্কান ও স্যাবনতেন 

সুবফধা বনবিত কযায জন্য বনযরবাতফ কাজ কতয মাতে। কাতজই বশু-াংতফদনীর ফাতজে 

আতরােনায় স্থানীয় যকায বফবাতগয গুরুত্ব অবযীভ। 

২.০ জাতীয় নীবত/তকৌতরয আতরাতক বশুতদয উন্নয়তন গৃীত কাম ণক্রভমূ 

জাতীয় নীবত/দকৌর ও বফফযণ কাম ণক্রভমূ 

জাতীয় পুবিনীবত ২০১৫: 

এ নীবতয মূর রক্ষ্য তরা জীফন 

েতক্রয প্রবতটি ম ণাতয় পুবি বনযাত্তা 

বনবিত কযা, গব ণফতী ও প্রসূবত 

ভা’দদয জন্য উমৄক্ত ও ম ণাপ্ত পুবি 

যফযা বনবিত কযা, বকতায 

বকতাযীতদয জন্য বনযাদ খাদ্য 

যফযা বনবিত কযা। 

 অন্তঃত্ত্বা নাযীতদয অন্তঃত্ত্বাকারীন অফস্থায় ৪ ফায স্বাস্থয 

যীক্ষ্ায জন্য প্রবতফায  ১০০০ োকা াতয নগদ অথ ণ প্রদান;  

 ০-২৪ ভা ফয়ী বশুতদয প্রবত ভাত ওজন ও উচ্চতা 

(GMP) বযভাতয জন্য প্রবতফায ৭০০ োকা াতয অথ ণ 

প্রদান; 

 ২-৫ ফছয ফয়ী বশুতদয ৩(বতন) ভা অন্তয ওজন ও উচ্চতা  

(GMP) বযভাতয জন্য প্রবতফায ১৫০০ োকা াতয অথ ণ 

প্রদান;  

 অন্তঃত্ত্বা নাযী এফাং ০-৫ ফছয ফয়তয বশুতদয ভাতয়তদয 

জন্য প্রবত ভাত বশু-পুবি ও ভতনাদদবক বফকা াংক্রান্ত 
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জাতীয় নীবত/দকৌর ও বফফযণ কাম ণক্রভমূ 

(CNCD) বক্ষ্ামূরক কভ ণারায় অাংগ্রতণয জন্য প্রবতফায 

৭০০ োকা াতয অথ ণ প্রদান; 

 ইউবনয়ন বযলতদ দপটি দনে দর (SNC) স্থাতনয ভাধ্যতভ 

স্থানীয় ম ণাতয় াভাবজক বনযাত্তা দফিনী কাম ণক্রভ ফাস্তফায়তন 

ইউবনয়ন বযলতদয ক্ষ্ভতা বৃবদ্ধ; 

 ভা ও বশুতদয স্বাস্থয দফা (ANC এফাং GMP) প্রদান ও 

পুবি-তেতনতা বৃবদ্ধতত কবভউবনটি বিবনতকয দক্ষ্তা উন্নয়ন  

 ইতরকট্রবনক দ্ধবততত কযা কাতড ণয ভাধ্যতভ সুপরতবাগীতদয 

বনকে অথ ণ প্রদাতন দাস্ট অবপতয দক্ষ্তা উন্নয়ন;  

 ভাযাত্মক অপুবিতত আক্রান্ত বশুতদয নাক্ত কযা ও তাতদয 

বেবকৎায ব্যফস্থা কযা। 

স্থানীয় যকায (বটি কত ণাতযন) 

আইন ২০০৯ এফাং স্থানীয় যকায 

(তৌযবা) ২০০৯ আইতন স্থানীয় 

যকায প্রবতষ্ঠানতক জনগতণয স্বাস্থয 

সুযক্ষ্ায দাবয়ত্ব প্রদান কযা তয়তছ।

 প্রফ পূফ ণকারীন দফা প্রদান; 

 প্রসূবততফা (নযভার দডবরবাযী, বজাবযয়ান দডবরবাযী) 

প্রদান; 

 নফজাতক ও বশু স্বাস্থয দফা প্রদান; 

 বশুতদয শ্বাততেয (ARI) ইনতপকন এফাং ডায়বযয়া দযাতগ 

আক্রান্ত দযাগীতদয বেবকৎায ব্যফস্থা কযা; 

 ০-২৪ ভা ফয়ী বশুতদয ওজন ও উচ্চতা বযভা (GM); 

 ইবআই (টিকা)/এনআইবড (টিকা) প্রদান;  

 ডায়বযয়া প্রবততযাধ ও বনয়েণ; 

 শ্বাকিজবনত দযাগ (এআযআই) বনয়েণ কযা; 

 াতভয বেবকৎা কযা; 

 পুবিতফা বনবিত কযা; 

 অনুপুবস্ট কণা অবাফজবনত দযাতগয দফা প্রদান; 

 ববোবভন ‘এ’ এফাং আতয়াবডন-এয অবাফজবনত দযাগমূতয 

দফা প্রদান; 

 নফজাতক দফা কযা। 
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জাতীয় নীবত/দকৌর ও বফফযণ কাম ণক্রভমূ 

জাতীয় বফশুদ্ধ াবন যফযা ও 

স্যাবনতেন নীবতভারা, ১৯৯৮: 

এ নীবতভারায় কতরয জন্য সুরব 

মূতে বফশুদ্ধ খাফায াবন যফযাতয 

রক্ষ্য বনধ ণাযণ কযা তয়তছ। 

নীবতভারায় প্রবত ৫০ জতনয জন্য 

একটি কতয াবন যফযা তয়ন্ট 

স্থাতনয রক্ষ্যভাত্রা বনধ ণাযণ কযা 

তয়তছ।

 এ নীবতভারায় কতরয জন্য সুরব মূতে বফশুদ্ধ খাফায াবন 

যফযাতয রক্ষ্য বনধ ণাযণ কযা তয়তছ। নীবতভারায় াবন 

যফযা ও স্যাবনতেন াংক্রান্ত কাম ণক্রভ প্রণয়ন এফাং এয 

ফাস্তফায়তনয দক্ষ্তত্র স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠান ও স্থানীয় 

জনগতণয ভতাভত গ্রণ ও তাতদয প্রতযক্ষ্ অাংগ্রতণয উয 

গুরুত্ব আতযা কযা তয়তছ। নীবতভারায় প্রবত ৫০ জতনয জন্য 

একটি কতয াবন যফযা তয়ন্ট স্থাতনয রক্ষ্যভাত্রা বনধ ণাযণ 

কযা তয়তছ। 

জাতীয় আত ণবনক দূযীকযণ 

নীবতভারা, ২০০৪:  

নীবতভারায মূর রক্ষ্য র আত ণবনক 

দূলতণয প্রাদুব ণাফ ম্পন্ন কর 

এরাকায় বফকল্প াবন যফযাতয 

ব্যফস্থা কযা।

 আত ণবনক দূলণমুক্ত কযতত স্থানীয় যকায বফবাগ ২০০৪ াতর 

জাতীয় আত ণবনক দূযীকযণ নীবতভারা প্রণয়ন কতয। 

নীবতভারায মূর রতক্ষ্য তরা আত ণবনক দূলতণয প্রাদুব ণাফ 

ম্পন্ন এরাকায় বফকল্প াবন যফযাতয ব্যফস্থা কযা । এতত 

ভূগবণস্থ াবনয ব্যফায কবভতয় ভূ-উবযস্থ াবনয ব্যফায 

ফাড়াতনায উয গুরুত্বাতযা কযা তয়তছ।  এছাড়াও আত ণবনক 

দূলতণয প্রাদুব ণাফ ম্পন্ন এরাকায় বফকল্প াবন যফযাতয 

ব্যফস্থা কযায বনবভতত্ত ভগ্র দদব্যাব ‘াবন যফযাত 

আত ণবনক ঝুঁবক বনযন ীল ণক’ প্রকল্প েরভান যতয়তছ। 

আত ণবনক আক্রান্ত জনগতণয স্বাস্থয তেতনতা বৃবদ্ধয জন্য 

বফববন্ন উদু্বদ্ধকযণ কাম ণক্রভ ফাস্তফাবয়ত তে। 

াবন যফযা ও স্যাবনতেন দক্টয 

উন্নয়ন বযকল্পনা ২০১১-২০২৫:  

এ দক্টয বযকল্পনায ভাধ্যতভ াবন 

যফযা ও স্যাবনতেন াংক্রান্ত 

যকাতযয কর বযকল্পনা প্রণয়ন, 

ভবিত ফাস্তফায়ন ও এয বযফীক্ষ্ণ 

ব্যফস্থা আতযা দজাযদায কযায ব্যফস্থা 

যাখা তয়তছ।

 াবন যফযা ও স্যাবনতেন াংবিি ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্প 

েরভান যতয়তছ। 

জন্ ও মৃত্যয বনফন্ধন আইন, ২০০৪:  

এ আইতনয ধাযা ৮ অনুমায়ী বশুয 

জতন্য ৪৫ বদতনয ভতধ্য তায জন্ 

 জতন্য য নাভ, জাতীয়তা এফাং ভাতা-বতা কর্তণক মত্ন ও 

বারফাা াওয়ায অবধকায কর বশুয যতয়তছ। 

ফাাংরাতদতয প্রেবরত আইতন বশুয  এ কর অবধকায 
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জাতীয় নীবত/দকৌর ও বফফযণ কাম ণক্রভমূ 

বনফন্ধন কযা ফাধ্যতামূরক কযা 

তয়তছ।

বনবিত কযা য়তছ। জন্ ও মৃত্যয বনফন্ধন আইন, ২০০৪-এয 

ধাযা ৮ অনুমায়ী বশুয জতন্য ৪৫ বদতনয ভতধ্য তায জন্ 

বনফন্ধন কযা ফাধ্যতামূরক কযা তয়তছ। এছাড়াও বশুয 

জতন্য ৪৫ বদতনয ভতধ্য তায জন্ বনফন্ধন বনবিত কযায 

বনবভতত্ত প্রোয প্রোযনা ও তেতনতামূরক কাম ণক্রভ গ্রণ; 

 অনরাইতন জন্ বনফন্ধন োলুকযন। 

৩.০ বশু ফাতজে ফাস্তফায়তনয দপ্রবক্ষ্তত গত বতন ফছতযয অজণন 

 আইএবব (মত্ন) প্রকতল্পয ৩টি পাভ ণ এভআই, দট্রবনাং দফবনবপবয়াযী আউেবযে এযান্ড 

এনতযারতভন্ট (টিওই), অাতযনার বযববউ াবব ণত এফাং ১টি এনবজও বএনববড 

াবব ণত-দক বনতয়াগ ম্পন্ন কযা তয়তছ;    

 উকাযতবাগী অন্তভু ণক্তকযণঃ ৭৫টি ইউবনয়তন ১,২৩,৯৫০ (এক রক্ষ্ দতই াজায 

নয়ত পঁঞ্চা) জন উকাযতবাগী ফাতয়াতভবট্রক দ্ধবততত অন্তভু ণক্তকযতণয কাজ ম্পন্ন 

কযা তয়তছ;  

 ইততাভতধ্য ২০,৯৮১ জন উকাযতবাগীতক ইতরকট্রবনক দ্ধবততত কযা কাতড ণয ভাধ্যতভ 

আবথ ণক ায়তা প্রদাতনয জন্য ১৩৫১.০২ রক্ষ্ োকা প্রদান কযা তয়তছ; 

 ইততাভতধ্য ৩০৮টি ইউবনয়তন দপটিতনে দর (এএনব) স্থান কযা তয়তছ। এই 

দপটি দনে দরগুতরা াভাবজক বনযাত্তা দফিনী কাম ণক্রতভয তথ্য উাত্ত াংগ্র, 

াংযক্ষ্ণ ও উকাযতবাগীতক যফযা কযতফ। ৩০৮টি দপটি দনে দর ব্যফস্থানায 

জন্য প্রবতটি ইউবনয়তন ১ জন কতয দপটি দনে দপ্রাগ্রাভ এযাবস্টযান্ট বনতয়াগ প্রদান কযা 

তয়তছ; 

 প্রাবন্তক জনতগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ন প্রকতল্পয আওতায় ১০,৬০৭ জন (১ভ দথতক ৭ভ 

দেবণয) বক্ষ্াথীতক বক্ষ্া অনুদান প্রদান কযা তয়তছ; 

 প্রাবন্তক জনতগাবষ্ঠয জীফনভান উন্নয়ন প্রকতল্পয আওতায় ২,৭৬৭ জন (৮ভ দথতক ১০ভ 

দেবণয) স্কুরগাভী ছাত্রীতদয ফােবফফা প্রবততযাধ বক্ষ্া অনুদান প্রদান কযা তয়তছ; 

 আযফান প্রাইভাযী দরথ দকয়ায াবব ণত দডবরবাযী (২য় ম ণায়) প্রকতল্পয ভাধ্যতভ 

বফগত বতন ফছতয ৩৯,৯৭,২১৯ জন বশুতক স্বাস্থযতফা প্রদান কযা তয়তছ। তন্তধ্য: 
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 ইবআই (টিকা) ৮,২৮,৫৪২ জন (প্রকল্প এরাকায ৯১.৩ বাগ); 

 এনআইবড (টিকা) ১৭,৬৭,৫২৪ জন (প্রকল্প এরাকায ৯৩ বাগ); 

 ডায়বযয়া প্রবততযাধ ও বনয়েণ  ২,৫৯,৯৬০ জন (প্রকল্প এরাকায ৩৭ বাগ); 

 শ্বাকিজবনত দযাগ (এআযআই) ৩,৪৩,২৫৮ জন (প্রকল্প এরাকায ৪৯ বাগ); 

 াতভয বেবকৎা ২,৩১৫ জন; 

 পুবিতফা ১,৪২,৬৬৭ জন (প্রকল্প এরাকায  ২১ বাগ); 

 ববোবভন ‘এ’ ৯৯,১৫৩ জন (প্রকল্প এরাকায ৮৫ বাগ); 

 আতয়াবডন-এয অবাফজবনত দযাগমূতয  দফা ৭৮২ জন; 

 নফজাতক স্বাস্থযতফা ৫,৫৩,০১৮ (প্রকল্প এরাকায ৫১ বাগ)। 

 বফববন্ন প্রকতল্পয ভাধ্যতভ ৩৯,৩০০টি প্রাথবভক এফাং ১,৫০০টি ভাধ্যবভক বফদ্যারতয় 

বশুতদয জন্য স্বাস্থয তেতনতা, াবন ও স্যাবনতেন এয ব্যফস্থা বনবিত কযা তয়তছ। 

৪.০ স্থানীয় রকার বিভাগের িাগজগে বলশু ংবিষ্ট অংল 

(বফবরয়ন োকা) 

বফফযণ 
িাগজে  

201৯-২০ 

ফাতজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

বফবাতগয  দভাে ফাতজে 342.42 291.53 186.24 

বযোরন ফাতজে 43.22 36.85 35.93 

উন্নয়ন ফাতজে 299.2 254.68 150.31 

বফবাতগয  ফাতজতে বশু াংবিি অাংতয ফাতজে 37.73 25.76 3.30 

বযোরন ফাতজে 4.76 2.95 2.83 

উন্নয়ন ফাতজে 32.97 22.81 0.47 

জাতীয় ফাতজে  5,232 4,646 3,211 

বজবডব 28,859 25,378 22,505 

যকাতযয দভাে ফাতজে (বজবডব’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

বফবাতগয  ফাতজে (বজবডব’য তকযা ায) 1.19 1.15 0.83 

বফবাতগয  ফাতজে (জাতীয় ফাতজতেয তকযা ায) 6.54 6.28 5.80 

বফবাতগয  ফাতজতে বশু াংবিি অাং (বজবডব’য তকযা ায) 0.13 0.10 0.01 
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বফফযণ 
িাগজে  

201৯-২০ 

ফাতজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

বফবাতগয  ফাতজতে বশু াংবিি অাং (জাতীয় ফাতজতেয তকযা ায) 0.72 0.55 0.10 

বফবাতগয  ফাতজতে বশু াংবিি অাং (বফবাতগয  দভাে ফাতজতেয 

তকযা ায) 
11.02 8.84 1.77 

সূত্রঃ অথ ণ বফবাগ 

বফদ্যভান কাম ণক্রতভয দপ্রক্ষ্াতে, বশু-াংতফদনীর ফাতজে আতরােনায় স্থানীয় যকায 

বফবাগ খুফই প্রাবঙ্গক। ২০১৮-১৯ অথ ণফছতয এ বফবাতগয ফাতজে দাঁড়াতফ বজবডব'য ১.১৫ 

তাাং এফাং বশু াংতফদনীর কাম ণক্রতভ ব্যয় তফ এয ৮.৮৪ তাাং । ২০১৭-১৮ 

অথ ণফছতযয ত্যরনায় এ অথ ণফছতয বফবাতগয বশু দকবিক ফাতজে ফযাদ্দ বৃবদ্ধ দতয়তছ ২.১৮ 

তাাং। 

৫.০ উত্তম চচ চা 

“স্বপ্ন দদবখ স্বপ্ন পূযতণয” 

২৬ ফছতযয ভবনকা দফগভ, গাইফান্ধা দতযয দবক্ষ্ণ ঘাগুয়াতত তায ফা। দুফছয তরা বতবন 

আইএবব প্রকতল্পয একজন সুবফধাতবাগী (আইবড - ১২১২)। 

দুই ন্তাতনয জননী ভবনকা তায স্বাভীয তঙ্গ নদীয ধাতয ফা কতয। তায দছতরটি প্রথভ দেবণতত 

ড়াতানা কতয এফাং দছাে দভতয়টিয ফয় ভাত্র ২৫ ভা।  

তাঁয স্বাভী ফতরন, আবভ আতগ বযক্সা োরাতাভ বকন্তু তা বদতয় াংায োরাতনা বছর দুষ্কয। তাই এখন 

যাজবভবিয কাজ কবয। একভাত্র আভায উাজণতন াংায ঠিকভততা েরবছর না। আভায দুই 

ন্তানতকও ঠিকবাতফ পুবিকয খাফায বদতত াযতাভ না, পতর প্রায়ই তাতদয বফববন্ন অসুখবফসুখ দরতগ 

থাকত।  

বকন্তু আইএবব-মত্ন প্রকতল্পয বফববন্ন বক্ষ্ামূরক অবধতফতন বশুতদয পুবিকয খাফায কীবাতফ 

খাওয়াতত য় দ ম্পতকণ দখাতনা য়। আভাতদয বশুতদয দই দভাতাতফক পুবিকয খাদ্য 

খাওয়াতনায পতর এফাং বনবদ ণি ভয় অন্তয বশুয ওজন ভাায ভাধ্যতভ আভাতদয ন্তানযা এখন সুস্থ 

থাতক, থাকতছ।  

বতবন আযও ফতরন, আবভ ভবনকাতক এই অবধতফনগুতরাতত বনয়বভত উবস্থত থাকতত ফবর, 

অনুপ্রাবণত কবয। এই অবধতফন দথতক দকানো পুবিকয খাফায, দকানো বার খাফায না, বকবাতফ 

বশু রারনারন কযতত য়  দফ ম্পতকণ খুফ তজই  ভবনকা   বখতত াযতছ।  

এই প্রকতল্প তাবরকাভুবক্তয য এ ম ণন্ত দ দততযা াজায োকা দতয়তছ। এই োকা বদতয় দ প্রথতভ 

একো দবড়া ক্রয় কতয, তয দবড়াো ৪ো ফাচ্চায জন্ দদয়। দবড়াগুতরা বফবক্র  কতয দ এখন একো 

গরু  বকতনতছ।  ভবনকা ৫ভ দেবণ ম ণন্ত ড়াতরখা কতযতছ, দ এখন বনতজতক এফাং াংায বনতয় 
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আত্মবফশ্বাী একজন নাযী। 

ভবনকা ফতরন, আবভ আভায ন্তানতদয দরখাড়া 

ববখতয় ভানুতলয  ভততা ভানুল কযফ। আবভ োই না 

আভায ন্তাতনযা আভাতদয ভততা দুঃখ-কতি ফড় 

তয় উঠুক। দ এখন তায ন্তান প্রকল্প 

বযোবরত পুবি ও ভতনাদদবক বফকা 

(বএনববড) বফলয়ক ভাবক বক্ষ্ামূরক দতনও 

অাং গ্রণ কতয। এয ভাধ্যতভ দ বশুয স্বাস্থয-পুবি 

ম্পণতক এফাং পুবিকয খাফায গ্রতণয গুরুত্ব ম্পণতক 

জানতত দতযতছ। দ এখন বনয়বভত সুস্থ ্ও সুন্দয 

ন্তাতনয গবফ ণত ভা তত দতয ‘মত্ন’ প্রকতল্পয বনকে 

তথা যকাতযয বনকে কৃতজ্ঞ।  

ফরাফাহুে, ভবনকায ভততা এভন অাংখ্য দবযদ্র ভা ও তাতদয বশুতদয মুতখ াব বপবযতয় বদতত 

াযতছ স্থানীয় যকায বফবাতগয আইএবব-মত্ন প্রকল্প। 

৬.০ বশুতদয কোণ বনবিতকযতণ ভেণারতয়য েযাতরঞ্জমূ 

 বশুতদয কোণ াধতনয উতদ্দতে বফববন্ন প্রকতল্পয আওতায় উকাযতবাগী বনধ ণাযতণয 

জন্য দাবযদ্রয দস্কায ম্ববরত াউতাল্ড ডাোয অপ্রাপ্যতা; 

 বশু কোণ দকবিক প্রকল্পমূ ঠিক ভতয় শুরু না ওয়া; 

 ভেণারয় কর্তণক গৃীত প্রকল্পমূ এককবাতফ বশুতকবিক ফা পূণ ণাঙ্গবাতফ শুধুভাত্র 

বশুতদয  কথা বফতফেনা কতয বনধ ণাযণ না কযা; 

 বশুতকবিক ফাতজে ফযাতদ্দয জন্য বশুতদয োবদায সুবনবদ ণি এযাততভন্ট এয অবাফ; 

 স্যাবনতেন ও াবনয উৎ স্থাতন বশুফান্ধফ Site Selection না কযা;  

 প্রায় প্রবতবদন গ্রাভ দথতক তয নত্যন নত্যন বযফায স্থানান্তবযত তে; 

 নেগরর বনম্ন আগয়র িবতগত িিারত জনেণ প্রবতবনয়ত আিাস্থ বরিতচন করগত 

িাধ্য গে;

 স্কুগ যাওয়ার সুগযাে থাকা গেও অথ চননবতক কারগণ ঝগর ড়া;
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 নেগরর বনম্ন আগয়র িবতগত বরগিল ও বরাববচক অিস্থা বলশুগদর লাবরবরক ও 

মানবক বিকাগলর অন্তরায়;

 ঝুবকপূণ চ কাগজ বলশুর অংলগ্রণ;

 অপুবিগত আক্রান্ত বলশুগদর বচবকৎা সিার অপ্রতুতা; এিং

 াে ণনাযব এবযয়ায় দফা প্রদানকাযী এনবজও বনধ ণাযতণ দীঘ ণসূত্রতায কাযতণ েরভান 

স্বাস্থযতফা কাম ণক্রভ ব্যাত তে । 

৭.০  বশু দকবিক উন্নয়তনয বযকল্পনামূ 

বযকল্পনায দভয়াদ বযকল্পনায আতরাতক গৃবতব্য কাম ণক্রভ 

২০১৯-২০ অথ ণফছয 

 ০-২৪ ভা ফয়ী বশুতদয প্রবত ভাত ওজন ও উচ্চতা (GMP) 

বযভাতয জন্য প্রবতফায ৭০০ োকা াতয অথ ণ প্রদান; 

 ২-৫ ফছয ফয়ী বশুতদয ৩(বতন) ভা অন্তয ওজন ও উচ্চতা  (GMP) 

বযভাতয জন্য প্রবতফায ১৫০০ োকা াতয অথ ণ প্রদান;  

 ০-৫ ফছয ফয়তয বশুতদয ভাতয়তদয জন্য প্রবত ভাত বশু-পুবি ও 

ভতনাদদবক বফকা াংক্রান্ত (CNCD) বক্ষ্ামূরক কভ ণারায় 

অাংগ্রতণয জন্য প্রবতফায ৭০০ োকা াতয অথ ণ প্রদান;  

 গবণজবনত জটিরতা দফা প্রদান কযা;  

 ইউবনয়ন বযলতদ দপটি দনে দর (SNC) স্থাতনয ভাধ্যতভ স্থানীয় 

ম ণাতয় াভাবজক বনযাত্তা দফিনী কাম ণক্রভ ফাস্তফায়তন ইউবনয়ন 

বযলতদয ক্ষ্ভতা বৃবদ্ধ; 

 ভা ও বশুতদয স্বাস্থয দফা (ANC এফাং GMP) প্রদান ও পুবি-

তেতনতা বৃবদ্ধতত কবভউবনটি বিবনতকয দক্ষ্তা উন্নয়ন; 

 ইতরকট্রবনক দ্ধবততত কযা কাতড ণয ভাধ্যতভ সুপরতবাগীতদয বনকে অথ ণ 

প্রদাতন দাস্ট অবপতয দক্ষ্তা উন্নয়ন;  

 নেগরর বনম্ন আগয়র িবতগত িিারত বলশুগদর স্কু সথগক ঝগর ড়া 

প্রবতগরাধ করার জন্য (১ম সথগক ৭ম সলবণর) ১০,০০০ বলক্ষাথীগক বলক্ষা 

অনুদান প্রদান;

 নেগরর বনম্ন আগয়র িবতগত িিারত ৮ম সথগক ১০ম সলবণর 

স্কুোমী প্রায় ৩,০০০ ছাত্রীগক িাল্যবিিা প্রবতগরাধ বলক্ষা অনুদান 
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বযকল্পনায দভয়াদ বযকল্পনায আতরাতক গৃবতব্য কাম ণক্রভ 

প্রদান;

 িাল্যবিিা প্রবতগরাগধ বিবভন্ন ধরগনর গচতনতামূক কায চক্রম 

বরচানা করা;

 পুবি বিয়ক গচতনতা কায চক্রগমর ালাাবল নেগরর বনম্ন আগয়র 

িবতগত িিারত বলশুগদর পুবির অিস্থার উন্নয়গনর জন্য অবত-দবরদ্র 

বরিাগরর ৯,০০০ বলশুগক লতচ াগগক্ষ পুবিভাতা প্রদান;

 নেগরর বনম্ন আগয়র িবতগত িিারত বলশুগদর স্বাস্থয ও পুবষ্ট 

বনবিতকরণ ম্পবকচত সিা প্রদাগনর জন্য কবমউবনটি পুবষ্ট সস্বোগিী, 

কবমউবনটি বডার বটি কগ চাগরলন ও সৌরভায় কম চরত স্বাস্থয 

কমীগদর প্রবলক্ষণ প্রদান;

 সোধুার মাঠ ও বলশুাকচ বনম চাণ করা;

 ভাযাত্মক অপুবিতত আক্রান্ত বশুতদয নাক্ত কযা এফাং তাতদয সুস্থ কযায 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

 যাঞ্চতর পুবি দফা কামক্রভ কামকযবাতফ গ্রণ কযা; 

 প্রবতফবন্ধ ও থবশুতদয পুবি দফা বনবিত কযায কামক্রভ গ্রণ কযা। 

৮.০  উাংায  

বশুতদয সুবক্ষ্া প্রদাতনয াাাব জতম্ময য দথতকই সুস্বাস্থয বনবিত কযতত তফ এফাং 

তাতদয দফতড় ওঠায জন্য স্বাস্থযম্মত বযতফ বনবিত কযতত তফ। এ রতক্ষ্য স্থানীয় যকায 

বফবাতগয দফ কতয়কটি উন্নয়ন প্রকল্প েরভান যতয়তছ, মা বশুতদয াভবগ্রক কোতণ অফদান 

যাখতফ। ততফ স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠানমূতক বশুতদয দফতড় ওঠায জন্য স্থানীয় ম ণাতয় 

দখরায ভাঠ াকণ বফববন্ন বফতনাদন দকতিয প্রবতষ্ঠায বফলতয় উতদ্যাগী ওয়া প্রতয়াজন। 
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ধ্যায়-১০ 

শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারয় 

১.০ ভূমভকা 

ফাংরাদদদয মভাট জনংখ্যায ৩৯.৭ তাং মশু (ফাংরাদদ মযংখ্যান ব্যুদযা, ২০১১ 

নুমায়ী)। মশুদদয একটি উদেখদমাগ্য ং শুধুভাত্র থ মননমতকবাদফ দমযদ্রআ নয়, ফযং 

স্বাস্থ্ু, পুমি, মক্ষা ও সুযক্ষা আতুামদ মভৌমরক াভামজক মফা মথদক ফমিত। এআ মশুদদযদক 

ভতা ও বফলম্যীন মযদফদ মমাগ্য নাগমযক মদদফ গদে মতারায ওয মনব ময কযদে 

অভাদদয মৃদ্ধ বমফষ্যত। Child Labour Survey Bangladesh 2013 নুমায়ী 

মদদ শ্রদভ মনদয়ামজত মশুয ংখ্যা ১.৭০ মভমরয়ন এয ভদধ্য ১.২৮ মভমরয়ন মশু ঝুঁমকপূণ ম 

শ্রদভ মনদয়ামজত। মশুদদয মধকায প্রমতষ্ঠা ও সুযক্ষায় ফাংরাদদদয ংমফধান মফদল গুরুত্ব 

অদযা কদযদে। শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারয় এফং এয অওতাধীন করকাযখানা ও 

প্রমতষ্ঠান মযদ মন মধদপ্তয মশু শ্রভ মনযন নীমত ২০১০ ফাস্তফায়দন কাজ কযদে। মটকআ 

উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা (SDG) এয ৮নং রদক্ষুয ৮.৭ রক্ষুভাত্রা দে ঝুঁমকপূণ ম মশু শ্রভ মনযন 

কযা। এ রক্ষু ফাস্তফায়দন শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারয় শ্রভ অআন ২০০৬ (ংদামধত 

২০১৮) ও শ্রভ মফমধভারা ২০১৫ নুযণ কদয ঝুঁমকপূণ ম মায় মনদয়ামজত মশুদদয প্রতুাায 

কযায রদক্ষু কাজ কদয মাদে। করকাযখানা ও প্রমতষ্ঠান মযদ মন মধদপ্তদযয ভাধ্যদভ 

কাযখানামূ মযদ মন কদয মশু মদফামত্ন মকন্দ্র এফং মশু শ্রভ মুক্ত কযায রদক্ষু কাম মক্রভ 

মজাযদায কযা দয়দে। ২০২১ াদরয ভদধ্য ফাংরাদদ ভধ্যভ অদয়য মদ এফং ২০৪১ াদরয 

ভদধ্য ফাংরাদদদক একটি উন্নত যাদে মযণত কযায রদক্ষু শ্রভ ও কভ মংস্থ্ান ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাদদদক কর প্রকায মশুশ্রভ মথদক মুক্ত কযায জন্য দৃঢ় প্রমতজ্ঞ। এ রক্ষু জমদন 

প্রাথমভকবাদফ ২০২১ াদরয ভদধ্য ঝুঁমকপূণ ম মশুশ্রভ মনযন এফং ২০২৫ াদরয ভদধ্য 

ফাংরাদদদক কর প্রকায মশুশ্রভ মথদক মুক্ত কযায জন্য শ্রভ ও কভ মংস্থ্ান ভন্ত্রণারয় 

মফমবন্ন গুরুত্বপূণ ম দদক্ষ গ্রণ কদযদে। 

২.০ জাতীয় নীতত/কেৌকরয আকরাকে তশুকদয উন্নয়কন গৃীত োম যক্রভমূ 

শ্রভ ও েভ যংস্ান ভন্ত্রণারয় ংতিষ্ট জাতীয় নীতত-কেৌরমূ ও ক আকরাকে গৃীত 

োম যক্রভমূ: 
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জাতীয়নীতত/কেৌর োম যক্রভমূ 

 জাতীয় মশু শ্রভ মনযন নীমত, 

২০১০ এফং শ্রভ অআন, ২০০৬  

 গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণ নীমত, 

২০১৫ 

 জাতীয় মাগত স্বাস্ু  ও মপটি 

নীমতভারা, ২০১২ 

 শ্রভ অআন, ২০০৬ (ংদামধত 

২০১৩) নুাদয ধাযা ২(৬৩) এ  

ফরা দয়দে  “মশু থ ম ১৪ ফৎয 

পূণ ম কদযন নাআ এভন মকান ব্যমক্ত” 

 ঝুঁমকপূণ ম কাদজ মনদয়ামজত মশুদদযদক ঝুঁমকপূণ ম কাজ দত 

মফয কদয স্বাবামফক জীফদন মপমযদয় অনায জন্য এ ম মন্ত ৪ 

টি প্রকল্প গ্রণ কযা দয়দে। 

 মনয়মভত মশুশ্রভ ংক্রান্ত কাম মক্রভ ভমনটমযং এফং মমকর 

মদল্প মশুদদযদক শ্রদভ মনমৄক্ত কযা দয়দে মকর মল্প 

ভামরকদদয মফরুদদ্ধ অআনানুগ ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা দয়দে। 

২০১৫ ন দত মপব্রুয়াময ২০১৯ ম মন্ত মশুশ্রভ মনযন 

ংক্রান্ত মফলদয় ১৮৮টি ভাভরা দয়দে মায ভদধ্য মনষ্পমি 

দয়দে ৫১টি। 

 মশুদদয জন্য ৩৮ টি কাজদক ঝুঁমকপূণ ম কাজ মাদফ 

মিমিত কযা দয়দে। মশুদদয জন্য ঝুঁমকপূণ ম ৩৮ টি 

মক্টদযয ভদধ্য ১১টি মক্টযদক (ুালুমভমনয়াভ, 

তাভাক/মফমে, াফান, প্লামিক, কাচঁ, মিানক্রামং, মিমনং, 

মল্ক, ট্যানাময, ীদেমকং, তাঁত) মশুশ্রভ মনযদন ২০১৭-

১৮ থ ম-ফেদযয রক্ষুভাত্রা মদদফ মনধ মাযণ কযা দয়মের। 

২০১৮-১৯ থ ম-ফেদযয জন্য নতুন ১৭ টি মক্টয মনধ মাযণ 

কযা দয়দে। 

 শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ “ঝুঁমকপূণ ম কাদজ 

মনদয়ামজত মশুশ্রভ মনযন” ীল মক প্রকদল্পয অওতায় ৩টি 

ম মাদয় ৯০,০০০ াজায মশুদক ঝুঁমকপূণ ম কাজ দত মফয 

কদয স্ববামফক জীফদন মপমযদয় অনা দয়দে।  এযআ 

ধাযাফামকতায় এআ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ৪থ ম  ম মাদয় মভাট ১ 

রক্ষ মশুদক ঝুঁমকপূণ ম কাজ দত মফয কদয অনায উদযাগ 

মনয়া দয়দে। 

 কভ মজীফী মশুদদয কল্যাদণয জন্য মফমবন্ন দপ্তয এফং 

ংমিি মিকদা্াযদদয ভদধ্য ভ্বয়য় াধন কযা। 

 শ্রভজীফী মশুদদয মববাফকদদয দামযদদ্রুয দুিিক্র দত 

মফয কদয অনায জন্য মফমবন্ন অয় ফধ মক কভ মসূিী গ্রণ কযা 

দে। 

 মশুশ্রভ ংমিি ফাস্তফমুখী অআন প্রণয়ন এফং প্রামতষ্ঠামনক 

মক্তারীকযদণয ভাধ্যদভ এ অআনদক কাম মকযী কযা 
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দয়দে। 

 মশুশ্রদভয কুপর ম্পদকম মশুয মতাভাতা, াধাযণ 

জনগণ এফং সুীর ভাদজয  ভদধ্য দিতনতা সৃমি কযায 

রদক্ষু মক্টয মবমিক/কাযখানা মবমিক ভামরক কর্তমদক্ষয 

াদথ উদু্বদ্ধকযণ বা/ভতমফমনভয় বা  এফং স্থ্ানীয় 

প্রান ও জনপ্রমতমনমধদদয াদথ ভতমফমনভয় বা দে, 

প্রদয়াজদন অআনানুগ মনাটি প্রদান এফং শ্রভ অদারদত 

ভাভরা কযা দে। 

 শ্রভ অআন ২০০৬ (ংদামধত ২০১৮) এফং শ্রভ মফমধভারা 

২০১৫ নুমায়ী কাযখানায় কভ মযত ভা শ্রমভদকয মশুদদয 

মশু মদফা মত্ন মকদন্দ্রয ব্যফস্থ্া কযা দে। 

 গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণ নীমত ২০১৫-এয ভাধ্যদভ গৃকদভ ম 

মনদয়ামজত মশু শ্রমভকদদয সুযক্ষা প্রদান কযা দে। 

 কভ মজীফী মশুদদয ঝুঁমকপূণ ম কাজ দত মফয কদয অনায 

জন্য জাতীয় মশুশ্রভ কল্যাণ মযলদ (NCLWC) গঠন 

কযা এফং এয ভাধ্যদভ মজরা ও উদজরা ম মাদয় গঠিত 

কমভটিমূদয মশুশ্রভ মফলয়ক কাম মক্রভ ম মদফক্ষণ কযা 

য়। 

 জাতীয় মশুশ্রভ মনযন নীমত-২০১০ ও গৃকভী সুযক্ষা ও 

কল্যাণ নীমত-২০১৫ ফাস্তফায়দন ‘জাতীয় মশুশ্রভ কল্যাণ 

মযলদ’, ‘মফবাগীয় মশুশ্রভ কল্যাণ মযলদ’ ও ‘মজরা 

মশুশ্রভ মযফীক্ষণ কমভটি’ কর্তমক দিতনতামূরক 

কভ মারা অদয়াজদন মভাট ৪০.০০ (িমে রক্ষ) টাকা ফযাদ্দ 

প্রদান কযা দয়দে। 

 জাতীয় মাগত স্বাস্ু  ও মপটি নীমতভারা, ২০১২ এয 

ভাধ্যদভ মশুদদয সুযক্ষা প্রদান কযা দে। 

 ২০০৯ দন শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারদয় “মশুশ্রভ াখা” 

প্রমতষ্ঠা কযা দয়দে। এটি মদদয মশুশ্রভ মনযন মফলয়ক 

কর নীমত ও কাম মক্রভ ফাস্তফায়দন কাজ কদয মাদে। 

 মশুশ্রভ মনযদনয রদক্ষু াভামজক দিতনতা এফং 

উদু্বদ্ধকযণ কাম মক্রভ এফং দিতনতামূরক মবমডও মফমবন্ন 



88 

জাতীয়নীতত/কেৌর োম যক্রভমূ 

টিমব িুাদনদর প্রিায কযা দে। 

 প্তভ িফামল মক মযকল্পনা ও 

মটকআ উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা (SDG) 

এয মপ্রক্ষাদট গৃীত দদক্ষ ।    

প্তভ িফামল মক মযকল্পনায় মশুশ্রভ মনযনদক গ্রামধকায 

প্রদান কযা দয়দে। 

 মশুশ্রভ মনযন নীমত ২০১০ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ মশুশ্রভ 

মনযন কযা; 

 কর প্রকায মশুশ্রভ মনযদনয ভাধ্যদভ মশুয জীফন 

ভাদনয উন্নয়ন াধন কযা; 

 মশুশ্রভ মনযদনয রদক্ষু স্বল্প, ভধ্য এফং দীঘ ম মভয়ামদ 

মফমবন্ন মপ্রাগ্রাভ /প্রকল্প গ্রদণয দদক্ষ মনয়া দয়দে; 

 প্তভ িফামল মমক মযকল্পনা ও মটকআ উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা 

(SDG) এয অদরাদক ২০২১ াদরয ভদধ্য কর প্রকায 

ঝুঁমকপূণ ম মশুশ্রভ ও ২০২৫ াদরয ভদধ্য কর প্রকায 

মশুশ্রভ মনযন কযায জন্য শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারয় 

ন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য াদথ ংমৄক্ত দয় কাজ কদয মাদে। 

এযআ ধাযাফামকতায় ১ রক্ষ মশুদক ঝুঁমকপূণ ম মশুশ্রভ দত 

মযদয় অনায রদক্ষু একটি প্রকল্প গ্রণ কযা দয়দে। 

৩.০ তশু ফাকজট ফাস্তফায়কনয কেতিকত গত ততন ফছকযয অজযন 

মফগত মতন ফেদয শ্রভ ও ক মংস্ান ভন্ত্রণারদয় মশু সুযক্ষায় নানামফধ দদক্ষ গ্রণ কযা 

দয়দে। 

 ফাংরাদদদ মশুশ্রদভয ব্যাকতা হ্রা কযায মনমভদি অআএরও অআদক মপ্রাগ্রাদভয 

ধীদন ৯১টি এুাকন মপ্রাগ্রাভ অআএরও ফাংরাদদ এফং শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক ফাস্তফায়ন কযা দয়দে। মশুদদয জন্য ৩৮টি ঝুঁমকপূণ ম কাদজয তামরকা প্রণয়ন 

কযা দয়দে; 

 ফাংরাদদদ ঝুঁমকপূণ ম কাদজ মনদয়ামজত মশুশ্রভ মনযন (৩য় ম মায়) ীল মক প্রকদল্পয 

অওতায় ৫০ (িা) াজায মশুদক উানুষ্ঠামনক ও কামযগময মক্ষা প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

ঝুঁমকপূণ ম মশুশ্রভ দত মযদয় মনয়া দয়দে। ফাংরাদদদ ঝুঁমকপূণ ম কাদজ মনদয়ামজত 

মশুশ্রভ মনযন (৪থ ম ম মায়) ীল মক প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ১ রক্ষ মশুদক কভ মমুখী ও 
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কযা দয়দে; 

 মশুশ্রভ ভমনটমযং কযায রদক্ষু করকাযখানা প্রমতষ্ঠান মযদ মন মধদপ্তদযয জনফর 

৯৯৩-মত উন্নীত কযা দয়দে;  

 করকাযখানা ও প্রমতষ্ঠান মযদ মন মধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন ২০১৫-১৬ থ ম-ফেয মথদক 

২০১৭-১৮ থ মফেয ম মন্ত াযাদদদ মফমবন্ন কাযখানা প্রমতষ্ঠাদন ৭৬৫টি মড-মকয়ায 

মন্টায স্থ্ান কযা দয়দে; 

 যাজস্ব ফাদজদটয অওতায় শ্রভ ও কভ মংস্ান ভন্ত্রণারদয়য শ্রভ উআং এয তত্ত্বাফধাদন 

একটি মশুশ্রভ াখা প্রমতষ্ঠা কযা দয়দে; 

 ২০১৭-১৮ থ মফেয মন্ত ৩৭৫টি মশুশ্রভ মনযন কযা দয়দে; 

 শ্রভ মধদপ্তদযয মশু মফা প্রদাদনয রদক্ষু একটি িাআ্ মকয়ায স্থ্ান কযা দয়দে। 

৪.০ ভন্ত্রণারকয়য ফাকজকটয তশু ংতিষ্ট অং  

াযমণ-১২: শ্রভ ও কভ মংস্থ্ান ভন্ত্রণারদয়যফাদজদটয মশু ংমিি ং 

(মফমরয়ন টাকা) 

মফফযণ 
ফাকজট  

201৯-২০ 

ফাদজট  

২০১৮-১৯ 

েকৃত 

২০১৭-১৮ 

ভন্ত্রণারদয়য মভাট ফাদজট 3.13 2.27 1.46 

মযিারন ফাদজট 1.15 1.11 0.82 

উন্নয়ন ফাদজট 1.98 1.16 0.64 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদট মশু ংমিি ংদয ফাদজট 0.35 0.21 0.12 

মযিারন ফাদজট 0.13 0.11 0.08 

উন্নয়ন ফাদজট 0.22 0.10 0.04 

জাতীয় ফাদজট 5,232 4,646 3,211 

মজমডম 28,859 25,378 22,505 

যকাদযয মভাট ফাদজট (মজমডম’য তকযা াদয) 18.13 18.31 14.27 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট (মজমডম’য তকযা াদয) 0.01 0.01 0.01 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট (জাতীয় ফাদজদটয তকযা াদয) 0.06 0.05 0.05 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদটয মশু ংমিি ং (মজমডম’য তকযা াদয) 0.00 0.00 0.00 
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মফফযণ 
ফাকজট  

201৯-২০ 

ফাদজট  

২০১৮-১৯ 

েকৃত 

২০১৭-১৮ 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদটয মশু ংমিি ং (জাতীয় ফাদজদটয তকযা 

াদয) 
0.01 0.00 0.00 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদটয মশু ংমিি ং (ভন্ত্রণারদয়য মভাট ফাদজদটয 

তকযা াদয) 
11.18 9.03 8.22 

সূত্রঃ থ ম মফবাগ 

৫.০ উত্তভ চচ যা 

 

 

 

“স্বাফরম্বী পাযজানা”

দুঃখ, কি অয ফাস্তফতায াদথ রোআ কদয কাটমের পাযজানা ও তাদদয মযফাদযয জীফন  ংায । 

ওদদয মযফাদযয দস্য ংখ্যা মের  ৬ জন, পাযজানায ফাফা-ভা হুভায়ূন ও ভাদজদা এফং পাযজানায 

মতন বাআ। ওযা ফফা কযদতা ঢাকা দযয রারফাগ ীদনগয ৩ নং গমরয একটি ফামেদত। ফাফা 

একটি াভান্য মদাকাদন কাজ কদয মম থ ম উ মাজন কযদতা তাদত তাদদয ফাা বাো মদদয় মতন মফরা 

খাফায ঠিক ভত জুটতনা, মক্ষা গ্রদনয মকান সুদমাগ মের না।  

ভয়টা মের দক্টাফয, ২০০৬। শ্রভ ও কভ মংস্থ্ান ভন্ত্রণারদয়য অওতাধীন ফাংরাদদদ ঝুঁমকপূণ ম 

মশুশ্রভ মনযন (২য় ম মায়) প্রকদল্পয ভাধ্যদভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা এফং কামযগময প্রমক্ষণ প্রদাদনয 

জন্য পাযজানাদক মনফ মামিত কযা য়। প্রকদল্পয ভাধ্যদভ এ সুদমাগ মদয় পাযজানা রারফাগ এরাকায় 

প্রমতমষ্ঠত মকদন্দ্রয ভাধ্যদভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ গ্রণ কদযন । পাযজানায ফয় 

এখন ২০ ফেয এফং পাযজানায ফাফা হুভায়ুন সুস্থ্। শ্রভ ও কভ মংস্থ্ান ভন্ত্রণারদয়য অওতাধীন 

ফাংরাদদদ ঝুঁমকপূণ ম মশুশ্রভ মনযন (২য় ম মায়) প্রকদল্পয ভাধ্যদভ মযিামরত মটআরামযং এয দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রমক্ষণ গ্রণ  কদয রারফাদগয ীদ নগয এরাকায ২ নং গমরদত পাযজানা মটআরামযংদয়য 

মদাকান মদয়। এখন ম মনদজ মরাআ-এয কাজ কদয থ ম উ মাজন কদয তায পুদযা ংায এফং তায 

বাআদয়য মরখাোয খযি িারাদে। এখন তাদদয  ংাদয মকান বাফ নটন মনআ। শ্রভ ও 

কভ মংস্থ্ান ভন্ত্রণারদয়য উদযাদগ এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা ও কাযমগময প্রমক্ষদণয 

ভাধ্যদভ এযকভ দনক পাযজানায জীফদন মযফতমন এদদে। 
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৬.০ তশুকদয েল্যাণ তনতিতেযকণ ভন্ত্রণারকয়য চযাকরঞ্জমূ 

 জাতীয় মশু শ্রভ মনযন নীমত, ২০১০ এফং শ্রভ অআন, ২০০৬ এয অদরাদক নীমত, 

অআন, মফমধ ফা  ফাস্তফায়দনয ভম্বয়ত কভ ম-মযকল্পনা কযা প্রদয়াজন; 

 মশুশ্রভ মনযদনয জন্য ভাঠ ম মাদয় প্রদয়াজনীয় প্রমমক্ষত জনফর মনদয়াগ মদদত দফ; 

 মশুশ্রভ মনযদনয জন্য মববাফক ও তায মযফাদযয দিতনতায বাফ যদয়দে;  

 মশু ফাদজট ফা মশুদকমন্দ্রক উন্নয়ন কভ মকান্ড ফাস্তফায়দনয াদথ ম্পকীত 

মিকদা্াযগদণয াদথ ভ্বয়য় াধন। 

৭.০ তশু কেতিে উন্নয়কনয তযেল্পনা 

মযকল্পনায মভয়াদ মযকল্পনায অদরাদক গৃমতব্য কাম মক্রভ 

২০১৯-২০ থ মফেদযয মযকল্পনা 

 েেকল্পয ভাধ্যকভ ৩০ (তি) াজায তশুকে ভাতে 

১০০০ (এে াজায) টাো াকয উবৃতত্ত েদান; 

 ঝুঁতেপূণ য োকজ তনকয়াতজত ৩০ (তি) াজায তশুকে 

৬ ভা কভয়াতদ উানুষ্ঠাতনে তিা েদান এফং ৪ ভা 

কভয়াতদ েভ যমুখী তিা েদাকনয ভাধ্যকভ দি ভানফ 

ম্পদ তাকফ গকে কতারা; 

 তশুশ্রভ তনযকন তযফীিণ োম যক্রভ কজাযদায েযা; 

 তভতিয়াকত তশুশ্রকভয তফরু েবাফ ম্পকেয 

কচতনতায উকেকে েচায েচাযণামূরে তফতবন্ন 

োম যক্রভ গ্রণ; 

 তশুশ্রভ তনযকনয জন্য গঠিত “জাতীয় তশুশ্রভ 

েল্যাণ তযলদ”, “তফবাগীয় তশুশ্রভ েরাণ 

তযলদ”, “কজরা তশু অতধোয কপাযাভ” এফং 

“উকজরা তশুশ্রভ তযফীিণ েতভটি”য ভাধ্যকভ 

তশুশ্রভ তনযকন তফতবন্ন দকি গ্রণ এফং তশুশ্রভ 

তনযকন েকয়াজনীয় তদে তনকদ যনা েদান। 
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৮.০ উংায 

তশুশ্রভ তনযন েকয “তশু সুযিায অতধোয” েততষ্ঠায মূর দাতয়ত্ব শ্রভ ও েভ যংস্থান 

ভন্ত্রণারকয়য। অতববাফে, োযখানায ভাতরে শ্রতভে ের জনকগাষ্ঠীয কচতনতা সৃতষ্ট 

েযা এফং এয ভাধ্যকভ তশুশ্রভ মুক্ত এেটি কদ তাকফ তফশ্ব দযফাকয ফাংরাকদকে েততষ্ঠা 

েযায ব্রত তনকয় োজ েকয চকরকছ এ ভন্ত্রণারয়। তকফ, যাতয তশুশ্রভ েততকযাকধয জন্য 

সুতনতদ যষ্ট ও রিযতবতত্তে কোন োম যক্রভ ফা েেল্প এ ভন্ত্রণারকয়য কনই। জাতীয় তশু শ্রভ 

তনযন নীততভারায আকরাকে আইকনয মথামথ েকয়াকগয ভাধ্যকভ ফাংরাকদ কত ের 

েোয তশুশ্রভ তনযকনয তনতভত্তশ্রভ ও েভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়কে সুতনতদ যষ্ট উকযাগ গ্রণ েযকত 

কফ এফং গৃতত োম যক্রভ অব্যাত যাখায রকিয োম যেযবাকফ ফাকজট ব্যফস্থানা েযা কফ। 
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অধ্যায়-১১ 

জনননযাত্তা নফবাগ 

১.০ ভূনভকা 

“ননযাদ জীফন ও ানিপূণ ণ ফাাংরাদদ” গঠদনয অনবরদে স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য জনননযাত্তা 

নফবাগ ননযরবাদফ কাজ কদয মাদে। টেকই উন্নয়ন রেযভাত্রা অজণদনয অনবপ্রাদয় টদদয 

ানফ ণক জনননযাত্তা ব্যফস্থা নস্থনতীর যাখায উয যকায ফ ণানধক গুরুত্বাদযা কদযদে। এ 

রেয অজণদন জনননযাত্তা নফবাগ এফাং এয আওতাধীন অনধদপ্তয/াংস্থাভ আইন-শৃঙ্খরা 

যো ও নাগনযক অনধকায প্রনতষ্ঠা, ভৄদ্র ও ীভািফতী এরাকায অযাধ ও টচাযাচারান দভন, 

নফনবন্ন প্রাকৃনতক ও ভানফসৃষ্ট দুদম ণাগ টভাকাদফরায় প্রদয়াজনীয় নাগনযক টফা প্রদান, জনিফাদ 

ও জনদুদব ণাগ সৃনষ্টকাযী প্রদচষ্টা ও াইফাযক্রাইভ দভন নফনবন্ন কভ ণসূনচ পরতায দি 

ফাস্তফায়ন কদয মাদে। স্বাবানফকবাদফই গুরুত্ব নফদফচনায় নফগত ১০ ফেদয জনননযাত্তা 

নফবাদগয ফাদজে টমৌনিকাদয বৃনি কযা দয়দে। টদদয অথ ণনননতক উন্নয়দনয জন্য 

যাজনননতক ও াভানজক নস্থনতীরতায াদথ াদথ আইদনয ান প্রনতষ্ঠা কযা অনযাম ণ। 

দফ ণানয, জনননযাত্তা নফবাগ অবযিযীণ আইন-শৃঙ্খরা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ বনফষ্যত প্রজদন্য 

জীফন ও ম্পদদয ননযাত্তা নননিত কযায রদেয জনগদণয ম্পদদয দফ ণাচ্চ ব্যফাদযয 

জন্য নফনবন্ন কভ ণদকৌর গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযদে।  

নশুয স্বাবানফক নফকা গদে তুরদফ বনফষ্যত ভানফ ম্পদ; মা দফ নবন- ২০৪১ এয ভর 

চানরকা নি। াভানজক অফেয় ও অযাধ প্রফণতা নশুয স্বাবানফক নফকাদক ফাধাগ্রস্থ 

কদয। জানতাংঘ কর্তণক প্রণীত নশুয অনধকায কনদবনন, ১৯৮৯ অনুমায়ী নশুয স্বাবানফক 

নফকাদ ননযাত্তায নফলয়টি গুরুত্বপূণ ণ ফদর নফদফনচত। তাোো SDG Goals এয ১৬(২) 

Indicator অনুমায়ী নশুয ননযাত্তা ও সুযোয অিীকায দে- “End abuse, 

exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of 

children”। নশুয শফদক নাংতা, াচায ও কর প্রকায ননীেন দত যো কযায এ 

রেযভাত্রা অজণদন জনননযাত্তা নফবাগ অাংিীকাযাফি। এই উদেশ্য পূযদণ জনননযাত্তা 

নফবাদগয কাম ণক্রভভদয ভদধ্য - নশুয ননযাত্তা াংক্রাি আইনন কাঠাদভা ও ননদদ ণনা 

সুদৃঢ়কযণ, উন্নততয প্রনেণ, নশু ননম ণাতন ফন্ধকযণ, নশু াচায টযাধকযণ, ফাল্যনফফা 
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প্রনতদযাধ, ীভাি সুযো, নবকটিভ াদাে ণ টন্টায স্থান, ভাদদকয টোফর দত নশুদদয 

সুযো, নশু শ্রভ টযাদধ পুনরন ায়তা, নশু ণ ণগ্রানপ টযাধ, াইফায অযাধ প্রনতদযাধ ও 

জনদচতনতা বৃনি উদেখদমাগ্য। ানফ ণকবাদফ, জনননযাত্তা নফবাগ ও তায আওতাধীন 

দপ্তয/াংস্থা, আইন-শৃঙ্খরা যোকাযী ফাননী এফাং স্থানীয় টজরা ও উদজরা প্রান নশুয 

ননযাদ শফ ও স্বাবানফক টফদে উঠায নফলদয় অতযি দচতনবাদফ কাজ কদয মাদে মাদত 

ফাাংরাদদদয জাতীয় রেযভাত্রা নবন-২০৪১ এফাং জানতাংঘ নশু অনধকায কনদবনদনয 

রেয ও উদেশ্য নননিত য়। 

২.০ জাতীয় নীনত/টকৌদরয আদরাদক নশুদদয উন্নয়দন গৃনত কাম ণক্রভভ 

জনননযাত্তা নফবাদগয জাতীয় নীনত/টকৌদরয আদরাদক নশুয ননযাত্তা ও সুযোয় গৃনত 

কাম ণক্রভভ ননম্নরূ- 
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ফাল্যনফফা ননদযাধ আইন:  

ফাল্যনফফা ননদযাধ আইন, ২০১৭ ও ফাল্যনফফা 

ননদযাধ নফনধভারা, ২০১৭ প্রনণত দয়দে। এ 

আইদন দদেয নযভাণ/টভয়াদ বৃনি কযা দয়দে। 

 ফাল্যনফফা াভানজকবাদফ ফদন্ধয উয টজায 

টদয়া দয়দে; 

 প্রাদনয প্রনতটি স্তদয ফাল্যনফফা ননদযাধ 

প্রনতদযাধ কনভটি গঠন; 

 প্রদয়াজদন আইন প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ ফাল্যনফফা 

ফন্ধ কযা দে। 

ইবটিনজাং ফন্ধ:  

ইবটিনজাং ফদন্ধ দেনফনধয ৫০৯ ধাযাদক টভাফাইর 

টকাদে ণয তপনরভূি কযা দয়দে। 

 ইবটিনজাং এয নফরুদি দযজনভন এফাং তাৎেনণক 

ব্যাফস্থা টনয়ায জন্য ননয়নভত টভাফাইর টকাদে ণয 

অনবমান নযচারনা কযা; 

 অযাধপ্রফণ স্পদে আইন-শৃঙ্খরা ফাননীয 

অনবমান ননয়নভত নযচারনা কযা; 

 স্কুর/কদরজ কর্তণদেয াদথ নননফে ম্পকণ 

ফজায় টযদখ অযাধভরক তথ্য াংগ্রপূফ ণক 

প্রদয়াজনীয় আইনন ব্যফস্থা টনয়া। 

নবকটিভ াদাে ণ টন্টায স্থান:  নবকটিভ নশুদদয আইনন ায়তা, াভনয়ক 
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াযাদদদ ফাাংরাদদ পুনরদয অধীন টভাে ০৮ 

টি নবকটিভ াদাে ণ টন্টায স্থানত দয়দে। 

আশ্রয়, ঠিকানানফীন নবকটিদভয আইনগত 

স্তািয প্রনক্রয়া ননস্পনত্ত কযা; 

 নশুদকনিক নফদলানয়ত তদি ননস্পনত্ত; 

 নশুয পুনফ ণাদন ায়তা কযা; 

 নশুয কর ভাননফক ায়তা নননিতকযণ। 

কর টন্টায স্থান ও অাদযন ভননেনযাং:  

 ৯৯৯ ইভাযদজনন্প কর টন্টায টভদরানরেন 

পুনরদয ক্রাইভ এে কভাে টন্টাদয স্থানত 

দয়দে।  

 a2i প্রকদেয ৩৩৩ ানব ণ াংক্রাি ননদদ ণনা 

ফাস্তফায়ন কযা দয়দে। 

 কর টন্টাদয অন্যান্য অযাদধয াাান 

ফাল্যনফফা, ইবটিনজাং, নশু ননম ণাতন, নশুয প্রনত 

নাং আচযদণয ঘেনায তথ্য াংগ্র কদয তা 

অাদযনার ইউননদে টপ্রযণ কদয তাৎেনণক 

ব্যফস্থা টনয়া য়; 

 কর টন্টাদযয ননদদ ণনা টভাতাদফক পুনরন 

অনবমান নযচারনা কযা য়; 

 প্রদয়াজদন টভাফাইর টকাদে ণয ভাধ্যদভ অনবমান 

নযচারনা কযা য়। 

প্রাননক টযগুদরন এে ভননেনযাং কাম ণক্রভ: 

পুনর দয দপ্তদয স্থানত সুনননদ ণষ্ট টদর 

াংফাদ/অনবদমাগ প্রানপ্তয য নশুয প্রনত নাং 

ঘেনায মথামথ ব্যফস্থা টনয়ায জন্য ননদদ ণনা 

টদয়া এফাং ভননেনযাং কযা। 

 নাযী ও নশু ননম ণাতন প্রনতদযাধ টর গঠন; 

 এনড অযাধ দভন ভননেনযাং টর গঠন; 

 ভানফ াচায প্রনতদযাধ ভননেনযাং টর গঠন; 

 নশুয প্রনত নাং ঘেনায মথামথ ব্যফস্থা এফাং 

ভননেনযাং কযা; 

 টজরা ও উদজরা আইন-শৃঙ্খরা কনভটিয বায় 

ননয়নভত পদরাআ কযা। 

অযাধ প্রফণতা টযাধ াংক্রাি আইনী কাঠাদভা:  

টপৌজদাযী কাম ণনফনধ (১৪৯-১৫৩), দেনফনধ এফাং 

অন্যান্য আইদন নশুয ননযাত্তা নফধান 

অযাধ প্রফণতা টযাদধ াংক্রাি প্রনতদযাধভরক 

নফনধ-নফধান প্রণয়ন। 

 অযাধ প্রফণতা টযাদধ পুনর কর্তণক টপৌজদাযী 

কাম ণনফনধ ও ন আয নফ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ; 

 অযাধ প্রফণতা টযাদধ প্রনতদযাধভরক ের, 

তোী ও অন্যান্য আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ। 
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দ্রুত নফচায রাইব্যযনাদরয ভাধ্যদভ উযুি দে 

প্রদান নননিতকযণ:  

দ্রুত নফচায রাইব্যযনাদর নশু তযা ভাভরা 

স্থানািযকযণ। 

 নৃাংবাদফ নশু তযাকাদেয ভাভরা দ্রুত নফচায 

রাইব্যযনার আইন, ২০০২ এয ৬ ধাযা অনুমায়ী 

াংনিষ্ট দ্রুত নফচায রাইব্যযনাদর স্থানািযকযণ। 

টাস্যার নভনডয়া ানব ণদরন্প:  

ন্যানার টেনরকনভউদনদকন ভননেনযাং টন্টায 

টাস্যার নভনডয়া ানব ণদরদন্পয কাজ কদয মাদে। 

টাস্যার নভনডয়া ানব ণদরদন্পয কাদজ ননদয়ানজত 

অন্যান্য প্রনতষ্ঠানভ র: 

 এনন্ট টেদযানযজভ ইউননে 

 কাউন্টায টেদযানযজভ এে রান্পন্যানার 

ক্রাইভ ইউননে 

 াইফায পুনর ইউননে 

 ঢাকা টভদরানরেন পুনর 

 য যানড এযাকন ব্যাোনরয়ন 

 অন্যান্য অযাদধয াদথ নশু ণ ণগ্রানপ, নাং 

ঘেনায ভননেনযাং ও তথ্য উাত্ত অযাধ 

প্রনতদযাদধ ও প্রননকউদন যফযা; 

 টাস্যার নভনডয়া ভননেনযাং এফাং প্রদয়াজনীয় 

আইনন ব্যফস্থা। 

৭ভ ঞ্চফানল ণকী নযকেনা ফাস্তফায়ন: 

৭ভ ঞ্চফানল ণকী নযকেনায আদরাদক নাযী ও 

নশুদদয প্রনত অনধক গুরুত্ব প্রদান। 

 থানাভদ নাযী ও নশুদদয জন্য টে টডস্ক 

স্থান কযা দয়দে মায ভাধ্যদভ নাযী ও নশুদদয 

নফলয় আরাদাবাদফ গুরুত্বকাদয ননস্পনত্ত কযা 

য়; 

 নশু টকনিক প্রনেণ ফাস্তফায়ন। 

শফদদনক অথ ণায়দন প্রকে: 

UNICEF এয অথ ণায়দন নযচানরত Child 

Protection and Monitoring Project 

(CPMP) 

 প্রনতটি থানায টে টডস্ক অনপাযদদয প্রনেণ 

প্রদান; 

 Child affairs desk skill াংক্রাি প্রনেণ 

প্রদান; 

 নশুদদয আইনন ায়তা টদয়া; 
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 পূদফ ণয টকভ ননয়নভত ভননেনযাং কযা। 

ফড ণায নডনজোর ানব ণদরন্প নদেভ স্থান: 

নশু ও ভানফ াচায টযাদধ ীভাদি কাঁোতায ও 

নডনজোর ানব ণদরন্প নদেভ স্থান। 

 ফড ণায আউে টাে (নফওন) ও ফড ণায টনি টাে 

(নফএন) এয াংখ্যা বৃনিকযণ; 

 নশু ও ভানফ াচায টযাদধ ীভাদি কাঁোতায ও 

নডনজোর ানব ণদরন্প নদেভ এয ভাধ্যদভ দুগ ণভ 

এরাকায় ননয়নভত ভননেনযাং কযা ও তাৎেনণক 

ব্যফস্থা টনয়া। 

নচরদেন যান আওয়ায  যকানয/দফযকানয াংস্থায াদথ ভন্বয় কদয 

যাজধানীয ১/২টি যাস্তায় সুনফধাজনক ভদয় 

রানপক কদিাদরয ভাধ্যদভ নশুদদয টখরাধুরায 

জন্য উনু্ি যাখা; 

 টখরায ভাদঠ ননযাত্তা প্রদান কযা। 

যকাদযয ননফ ণাচনী ইদতায অনুমায়ী জনফান্ধফ 

আইন-শৃঙ্খরা ফাননী গঠন 

 পুনর ও নফনজনফদত নতুন জনফর ননদয়াগ; 

 APA টত প্রদয়াজনীয় প্রনতশ্রুনত াংদমাজন; 

 নশু ফান্ধফ ভাননফকতা আনয়দন প্রনেণ; 

 প্রাননক ও আইনন কাঠাদভাদত যকাদযয 

প্রদয়াজনীয় দদে গ্রণ।  

টেকই উন্নয়ন রেযভাত্রা (SDG): 

ইউএননডন (UNDP) কর্তণক প্রণীত (SDG) 

রেযভাত্রায ১৬নাং অবীষ্ঠ রদেযয জন্য 

জনননযাত্তা নফবাগ Lead Division নদদফ 

ননধ ণানযত। 

 নিারী পুনর ফাননী গঠদনয রদেয নতুন 

নতুন থানা গঠন, এনন্ট টেযনযজভ ইউননে গঠন, 

২টি টভদরানরেন পুনর ইউননে গঠন এফাং ৫০ 

াজায নতুন জনফর ননদয়াগ; 

 নফনজনফয ৪টি টক্টয পুনগ ণঠন ও ১৫ াজায নতুন 

জনফর ননদয়াগ; 

 নশু নাংতা াংনিষ্ট ভাভরায দ্রুত নফচায 

নননিত কযা; 

 ীভাদি ানব ণদরন্প বৃনি কযা। 
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৩.০  তলশু িাজজট িাস্তিায়জনর কেজে তিগত ততন িছজরর অজযন 

৩.১ তলশুর প্রতত সতহিংস আচরজণর ন্যায় তিচার প্রততষ্ঠা  রা: 

 খুরনায় াংগঠিত নশু যানকফ তযা (ায়ুদথ ফাতা ঢুনকদয় তযা) ভাভরা দ্রুত নফচায 

রাইব্যযনাদরয ভাধ্যদভ স্বেতভ ভদয়য ভদধ্য প্রধান আানভ ০২ জদনয পাঁনয দে 

প্রদান নননিত কযা ম্ভফ দয়দে; 

 নশুয প্রনত নাং আচযণ প্রনতদযাধ প্রনেদণয ভাধ্যদভ ন্যায় নফচায প্রনতষ্ঠা কযা ম্ভফ 

দয়দে।  

৩.২  অনবমান ও টভাফাইর টকাদে ণয ভাধ্যদভ উদেখদমাগ্যবাদফ ইবটিনজাং এয নযভাণ কনভদয় আনা 

ম্ভফ দয়দে; 

৩.৩  াভানজক উদযাগ, অনবমান ও টভাফাইর টকাদে ণয ব্যফস্থা গ্রদণয ভাধ্যদভ টদদয অদনক 

উদজরা ফাল্যনফফা ভৄি টঘালনা কযা ম্ভফ দয়দে; 

৩.৪  ভাদক াচাদয নশু ব্যফাদযয প্রফনতা কনভদয় আনায টজাযাদরা দদে টনয়া দয়দে; 

৩.৫ নবকটিভ াদাে ণ টন্টাদযয ভাধ্যদভ নফগত নতন ফেদয উদেখদমাগ্য াংখ্যক 

নযচয়ীন/ননম ণানতত নশুদক পুনফ ণান কযা ম্ভফ দয়দে। 

৪.০ জনতনরাপত্তা তিভাজগর িাজজজট তলশু সিংতিষ্ট অিংল 

(নফনরয়ন োকা) 

নফফযণ 

িাজজট  

201৯-২০ 

ফাদজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

নফবাদগয টভাে ফাদজে 219.23 214.26 180.51 

নযচারন ফাদজে 197.57 201.69 170.25 

উন্নয়ন ফাদজে 21.66 12.58 10.26 

নফবাদগয ফাদজদে নশু াংনিষ্ট অাংদয ফাদজে 43.48 24.29 19.80 

নযচারন ফাদজে 39.18 23.23 18.52 

উন্নয়ন ফাদজে 4.30 1.06 1.28 

জাতীয় ফাদজে 5,232 4,646 3,211 
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(নফনরয়ন োকা) 

নফফযণ 

িাজজট  

201৯-২০ 

ফাদজে  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

নজনডন 28,859 25,378 22,505 

জাতীয় ফাদজে (নজনডন’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

নফবাদগয ফাদজে (নজনডন’য তকযা ায) 0.76 0.84 0.80 

নফবাদগয ফাদজে (জাতীয় ফাদজদেয তকযা ায) 4.19 4.61 5.62 

নফবাদগয ফাদজদে নশু াংনিষ্ট অাং (নজনডন’য তকযা ায) 0.15 0.10 0.09 

নফবাদগয ফাদজদে নশু াংনিষ্ট অাং (জাতীয় ফাদজদেয তকযা ায) 0.83 0.52 0.62 

নফবাদগয ফাদজদে নশু াংনিষ্ট অাং (ভন্ত্রণারদয়য টভাে ফাদজদেয 

তকযা ায) 
19.83 11.34 10.97 

সূত্রঃ অথ ণ নফবাগ 

৫.০ াত্তম চচ যা 

৯৯৯ জাতীয় জরুযী টফায পরতা 

ঘেনা:-১ 

টভাদয়তপুয, াবায নএপএ নাং: ৮৫৬৯০৮২। গত ১০ জানুয়ানয ২০১৯ নি: তানযখ যাত ০২:৪২ নভননদে 

াবাদযয টভাদয়তপুদযয রারন োওয়াদযয াভদন টথদক আনযপ টযজা নাদভয একজন নাগনযক জাতীয় 

জরুনয টফা ৯৯৯ এ কর কদয জানায় টম, নতনন আনুভাননক দ ফেয ফয়দয ানযদয় মাওয়া একটি 

টভদয়দক টদয়দেন। টভদয়টি তায নযচয় ঠিকভত ফরদত াযদে না। এভতাফস্থায় টভদয়টিদক তায 

নযফাদযয কাদে টৌৌঁদে নদদত পুনরদয দমাগীতা প্রদয়াজন। খফযটি কর টেকায ভাফুজুয যভান দ্রুত 

বায ভদডর থানায় জাননদয় টদন। খফয টদয় এআই এখরা দ্রুত ঘেনাস্থদর নগদয় টভদয়টিদক উিায কদয 

থানায় ননদয় আদন। যফতীদত টভদয়টিয নযফাযদক খুদেঁ টফয কদয তাদদয কাদে স্তািয কযা য়।  

ঘেনা:-২ 

নুযডািা, ফাদগযাে নএপএ নাং-৮৫২৩২১৯। নফগত ০৬ জানুয়ানয ২০১৯ নি: তানযখ যাত ২২:৫২ 

নভননদে ফাদগযাে দদযয নুযডািা গ্রাভ টথদক জাতীয় জরুনয টফা ৯৯৯ কর কদয ০৪টি নশুদক এরাকায 

টরাকজন গাদেয াদথ টফদধ ভাযধয কযদে এফাং তাদদয ভদধ্য দুইজদনয অফস্থা খুফই আষ্কাজনক জাননদয় 

পুনরদয জরুনয াায্য কাভনা কযা য়। কর টেকায নাঈভ খফযটি দ্রুত ফাদগযাে দয থানায় জাননদয় 

টদন। ঘেনাস্থদরয কাোকানে টদরার নডউটি অনপায এএআই ঞ্জয় দ্রুত ঘেনাস্থদর টৌৌঁদে ০৪টি নশুদক 

উিাযপূফ ণক থানায় ননদয় এদ তাদদয নচনকৎায ব্যফস্থা কদযন। যফতীদত আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ কদয 
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তাদদযদক তাদদয নযফাদযয নজম্মায় স্তািয কযা য়। 

ঘেনা:-৩ 

টভৌজাযনভর, আশুনরয়া, ঢাকা নএপএ নাং-৯৫৭৬৪২০। গত ১৪ ভাচ ণ ২০১৯ নি: তানযখ নফদকর ১৬:২৫ 

নভননদে টভৌজাযনভর, আশুনরয়া টথদক ানপজুর ইরাভ নাদভয এক ব্যানি জাতীয় জরুনয টফা ৯৯৯ এ 

কর কদয জানান টম, তাদদয এরাকা টভৌজাযনভর এয াভদন একটি নফজাতক যাস্তায াদ দে আদে। 

এই ব্যাাদয তাযা পুনরদয জরুনয াায্য কাভনা কদযন। খফযটি কর টেকায নুপুয দ্রুত আশুনরয়া থানায় 

জাননদয় টদন। আশুনরয়া থানা াংফাদ টদয় ননকেস্থ টদরার টিভদক ঘেনাস্থদর াঠিদয় নশুটি উিায কদয। 

যফতীদত একটি নযফায নশুটিয রারন ারদনয দানয়ত্ব গ্রণ কযায় গণ্যভান্য ব্যনিফদগ ণয উনস্থনতদত 

তাদদয নজম্মায় স্তািয কযা য়। 

ঘেনা:-৪ 

ফন্দযটিরা, চট্টগ্রাভ নএপএ নাং-৯০২৩৮৫৮। ০৯ টপব্রুয়ানয ২০১৯ নি: তানযখ কার ০৮:৩৪ নভননদে 

ভাফুজা টফগভ নাদভয এক নাযী ফন্দযটিরা, চট্টগ্রাভ টথদক কর কদয জাতীয় জরুনয টফা ৯৯৯ টক জানায় 

টম, ফন্দযটিরায জাািীয টাদেদরয াদ ৮ ফেদযয একটি ফাচ্চা টেদরদক চুনযয অফাদ নদদয় টরাকজন 

নরাদযয াদথ টেঁদধ ভাযধয কযদে। টেদরটিয অফস্থা টাচনীয় জাননদয় নতনন পুনরদয জরুনয স্তদে 

কাভনা কদযন। কর টেকায দুরার দ্রুত ইনদজড পুনর টষ্টদনয নডউটি অনপাযদক াংফাদটি জাননদয় 

টদন। নডউটি অনপায াংনিষ্ট টদরার টিদভয এআই জাািীয আরভদক ঘেনাস্থদর মাওয়ায ননদদ ণ 

প্রদান কদযন। এআই জাািীয আরভ দ্রুত ঘেনাস্থদর নগদয় টাদর টাদন নাভীয় টেদরটিদক উিায 

কদয থানায় ননদয় আদন এফাং যফতী আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দদে গ্রণ কদযন। 

৬.০ তলশু ক তি  িাজজট িাস্তিায়জন জনতনরাপত্তা তিভাজগর চযাজঞ্জসমুহ: 

 নশুয ননযাত্তায় অনধক আইন-শৃঙ্খরা ফাননী ননদয়াগ কযা প্রদয়াজন; 

 নশুয জন্য আরাদা ফাদজে ফযাে; 

 চাইল্ড যান আওয়াদযয আওতায় উনু্ি স্থাদন নশুয টখরাধুরায ব্যফস্থা কযায কাম ণক্রভ 

ম্প্রাযণ; 

 নশুয ননযাদ শফ নননিত কযায জন্য আরাদাবাদফ নযকেনা প্রণয়ন ও 

নফদলানয়ত গদফলণায প্রদয়াজন; 

 নশুয ননযাত্তা নননিতকযদণ ভাঠ ম ণাদয় ম ণাপ্ত জনফদরয অবাফ; 

 নশুদকনিক উন্নততয প্রনেদণয অবাফ; 
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 টজরা ফা উদজরা ম ণাদয় নবকটিভ নশুদদয ননযাদ আশ্রয় ফা নবকটিভ াদাে ণ 

টন্টাদযয অবাফ; 

 নশু ফা অনববাফকগণ ননদজদদয ননযাদ বাফদত াদয এরু নফদলানয়ত কাম ণক্রদভয 

অবাফ। 

৭.০ নশুদকনিক উন্নয়দনয নযকেনা 

নযকেনায টভয়াদ নযকেনায আদরাদক গৃনতব্য কাম ণক্রভ 

স্বেদভয়ানদ নযকেনা 

 আইন-শৃঙ্খরা যোকাযী প্রদতযক দদস্যয নশুদকনিক উন্নততয 

প্রনেদণয ব্যফস্থা কযা; 

 নশুয প্রনত নাংতাদযাধ, ফাল্যনফফা প্রনতদযাধ, নশুয ননযাদ জীফন 

ও সুযো প্রভৃনত নফলদয় টজরা ও উদজরা ম ণাদয় বা, টনভনায ও 

কভ ণারায আদয়াজন কযা; 

 ভাদদকয টোফর দত নশুদদয যোয় নফদল জনদচতনতাভরক 

প্রচাযণা কামক্রণভ গ্রণ; 

 “নশুয ননযাদ জীফন ও সুযো” - ীল ণক আদরাচযসূনচ টজরা ও 

উদজরা আইন-শৃঙ্খরা কনভটিয ভানক বায় স্থায়ীবাদফ অির্ভ ণি 

কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

ভধ্যদভয়ানদ নযকেনা 

 নশু ও ভানফ াচায টযাদধ ীভাদি নডনজোর ানব ণদরন্প নদেভ স্থান; 

 নশুয ননযাত্তা ও তায শফ সুযোয় কাম ণকনয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

আইন-শৃঙ্খরা াংক্রাি েযাোড ণ অাদযন প্রননডউয (SOP) প্রণয়্ন। 

দীঘ ণদভয়ানদ নযকেনা 

 প্রদতযক টজরা ম ণাদয় নবকটিভ নশু অন্যান্য নবকটিভদদয ননযাদ 

আশ্রয়দাদনয রদেয টজরা নবকটিভ াদাে ণ টন্টায স্থান কযা; 

 নশু ও ভানফ াচায টযাদধ ীভাদি কাঁোতায ও ীভাি েক স্থান। 

 

৮.০ উাংায 



100 

“ননযাদ জীফন ও ানিপূণ ণ ফাাংরাদদ” রূকেদক প্রাদণ ধাযণ কদয এফাং “অবযিযীণ আইন-

শৃঙ্খরা নযনস্থনত উন্নয়দনয ভাধ্যদভ টদদয কর নাগনযদকয জীফন ও ম্পদদয ননযাত্তা 

ননিতকযণ”- এ অনবরেযদক ননজ কাম ণক্রদভ অটুে টযদখ জনননযত্তা নফবাগ ননযরবাদফ 

কাজ কদয মাদে। যাদষ্ট্রয জনননযাত্তা ও অবযিযীণ ানিপূণ ণ জনশৃঙ্খরা ফজায় যাখায 

াাান নশুদদয ননযাদ শফ ও শকয সুযোয কাদজ জনননযাত্তা নফবাদগয অধীন 

আইন-শৃঙ্খরা ফাননীভ ও স্থানীয় প্রান কাজ কদয মাদে। নফদল কদয নশুয প্রনত 

নাং আচযণ, নশু দণ ণাগ্রানপ, নশুয অব্যফায, ফাল্যনফফা প্রনতদযাধ ও ইবটিনজাং 

ফদন্ধয ভাধ্যদভ নশুয ননযাদ টফদে উঠা নননিদত জনননযাত্তা নফবাগ ননযরবাদফ কাজ 

কদয মাদে। বনফষ্যদত ফনণ ণত কাম ণক্রভভদয সুনননদ ণষ্ট দদে গ্রণপূফ ণক টপ্রোদেয 

দৃশ্যভান নযফতণদন জনননযাত্তা নফবাগ অিীকাযাফি। 
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ধ্যায়-১২ 

তথ্য মন্ত্রণায় 

১.০ ভূমমকা 

পরিবর্তনশীল রবশ্বেি সাশ্বে সামঞ্জস্য রিশ্বখ সমৃদ্ধ জারর্ গঠশ্বনি জন্য রশশুশ্বেি গশ্বে তুলশ্বর্ 

হশ্বব। রবশ্বনােনসহ র্াশ্বেি স্বাস্থ্য, রশক্ষা, অরিকাি, রনর্ তার্ন প্ররর্শ্বিাি, সামারজক রনিাপত্তা 

ইর্যারে রবষশ্বে সশ্বের্ন ও রবরিন্ন কার্ তক্রশ্বম উদ্বুদ্ধ কিশ্বর্ হশ্বব। রশশুবান্ধব পরিশ্ববশ্বশ রবশ্বে 

উঠা র্াশ্বেি অন্যর্ম অরিকাি। র্থ্য মন্ত্রণালে রশশুবান্ধব পরিশ্ববশ ও রশশু অরিকাি রনরির্ 

কিাি লশ্বক্ষয প্রোিিমী গুরুত্বপূণ ত কার্ তক্রম অব্যাহর্ রিশ্বখশ্বে। বাাংলাশ্বেশ রবর্াি এবাং 

বাাংলাশ্বেশ রেরলরিশন প্ররর্রনের্ রশশুশ্বেি জন্য রবরিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রোি কিশ্বে। রজলা 

র্থ্য অরিশ্বসি মাধ্যশ্বম গণশ্বর্াগাশ্বর্াগ অরিেপ্তি ব্যাপক প্রোি কার্ তক্রম োরলশ্বে র্াশ্বে। এি 

মশ্বধ্য নােক, গান, স্পে, উন্ুক্ত ববঠক, ভ্রাম্যমান েলরিত্র প্রেশ তনী, পল্লী সাংগীর্ উশ্বল্লখশ্বর্াগ্য। 

এ সকল কার্ তক্রম রশশুশ্বেি উন্নেশ্বন গুরুত্বপূণ ত ভূরমকা িাখশ্বে। েলরিত্র ও প্রকাশনা অরিেপ্তশ্বিি 

মাধ্যশ্বম রশশুশ্বর্াষ ডকুড্রামা রনম তাণ কিা হশ্বে। এোো রশশু রবষেক রনেরমর্ প্রকাশনা: 

মারসক নবারুণ এবাং অযাডহক প্রকাশনা ‘বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ’ মুদ্রণ কশ্বি প্রোি কিা হশ্বে। 

বাাংলাশ্বেশ রপ্রস ইনরিটিউে ও বাাংলাশ্বেশ সাংবাে সাংস্থ্া এবাং রবসিকারি খাশ্বর্ি 

গণমাধ্যমগুশ্বলা রবশ্বশষ কার্ তক্রম পালন কশ্বি েশ্বলশ্বে। 

২.০ জার্ীে নীরর্/রকৌশশ্বলি আশ্বলাশ্বক রশশুশ্বেি উন্নেশ্বন গৃহীর্ কার্ তক্রমসমূহ 

জাতীয় নীমত/ককৌল ও মিিরণ গৃহীত কায যক্রমসমূহ  

বাাংলাশ্বেশ সাংরবিাশ্বনি অনুশ্বেে ৩৯: রেন্তা ও 

রবশ্ববশ্বকি স্বািীনর্া 

সাংরবিাশ্বনি এ অনুশ্বেশ্বেি আশ্বলাশ্বক নীর্মালাসমূহ 

প্রণেন কিা হশ্বেশ্বে। রবরিন্ন অনুষ্ঠান রনম তাণ, গণমাধ্যশ্বম 

প্রোি প্রোিণাে স্বািীন রবশ্ববক ও রেন্তা রের্নাি রবষে 

রবশ্ববেনাে িাখা হে। 

রেকসই উন্নেন অিীষ্ট (SDG): রশশুশ্বেি 

রবরুশ্বদ্ধ সকল প্রকাি সরহাংসর্া, রনর্ তার্ন ও 

রশাষণ এবাং রশশু পাোশ্বিি মর্ ঘৃণ্য 

র্ৎপির্াি অবসান। 

রেকসই উন্নেন অিীষ্ট (SDG) 06টি লক্ষযমাত্রা অজতন 

এবাং রশশুশ্বেি রবরুশ্বদ্ধ সকল প্রকাি সরহাংসর্া, রনর্ তার্ন 

ও রশাষণ এবাং রশশু পাোশ্বিি মর্ ঘৃণ্য র্ৎপির্াি 

অবসাশ্বনি জন্য সকল প্রোি মাধ্যশ্বম রবরিন্ন অনুষ্ঠান 
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রনম তাণ ও প্রোশ্বিি কার্ তক্রম ্রহহণ। র্াোো,  

 মাঠ পর্ তাশ্বে েলরিত্র প্রেশ তনী, পল্লী সাংগীর্ 

পরিশ্ববশন, উঠান ববঠক আশ্বোজন, স্পে, গান, 

নােক কিা হে। 

বাাংলাশ্বেশ রবর্াি ও বাাংলাশ্বেশ রেরলরিশশ্বনি 

অনুষ্ঠান সাংক্রান্ত নীরর্মালা, ২০১৪: রশশুশ্বেি 

রসৌজশ্বন্য রশক্ষা, পরিষ্কাি পরিেন্ন োকা, িম ত, 

সমাজ ও জার্ীে জীবশ্বনি এবাং রবশ্বশষ কশ্বি 

মহাপুরুষশ্বেি আেশ্বশ তি প্ররর্ আকৃষ্ট কশ্বি 

তুলশ্বর্ হশ্বব। রোেশ্বেি অনুষ্ঠাশ্বন িাই-রবান, 

রপর্া-মার্া, বশ্বোশ্বজযষ্ঠ ও প্ররর্শ্ববশীশ্বেি সাশ্বে 

শ্রদ্ধা, রসৌহার্দ্ত ও সহশ্বর্ারগর্ামূলক সম্পশ্বকতি 

প্ররর্িলনশ্বক প্রািান্য রেো হশ্বব। রোেশ্বেি 

অনুষ্ঠাশ্বন পিরনন্দা, রববাে, কলশ্বহি দৃশ্য 

পরিহাি কিশ্বর্ হশ্বব। রেশশ্বপ্রম ও েরিত্র 

গঠশ্বনি সুরশক্ষা প্রোশ্বনি রেশ্বক রবশ্বশষ লক্ষয 

িাখশ্বর্ হশ্বব। 

বাাংলাশ্বেশ রেরলরিশন রশশুশ্বেি উন্নেশ্বন ২৮ কযাোগরিি 

৫০৫টি অনুষ্ঠান সািা বেি প্রোি কিশ্বে। এোো 

রশশুশ্বেি উন্নেশ্বন রবরনশ্বোগ বৃরদ্ধি লশ্বক্ষয ২১টি অনুষ্ঠান 

রনেরমর্িাশ্বব প্রোি কিা হশ্বে। রবশ্বশষ রেবশ্বস রশশুশ্বেি 

অাংশ্রহহশ্বণ রবরিন্ন িিশ্বনি অনুষ্ঠান িািণ ও প্রোি কিা 

হশ্বে োশ্বক। বাাংলাশ্বেশ রবর্াি ২২টি আঞ্চরলক রকন্দ্র ও 

০৬টি ইউরনে রশশুশ্বেি শারিিীক ও মানরসক রবকাশ ও 

সামারজক সশ্বের্নর্াি মাধ্যশ্বম বশশবশ্বক সহজ কিশ্বর্ 

বনরর্ক রশক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রোি কিশ্বে। এি মশ্বধ্য 

িশ্বেশ্বে রমনা রিাশ্বন-লাইি, কলকাকলী, রিবা ও র্াি 

রবোল, রশশুরকশ্বশাি রমলা, রশশুশ্বমলা কশ্বল্লাল, সবুজ 

রমলা, করেকাঁো, করেকণ্ঠ ইর্যারে।  

নীরর্মালাি আশ্বলাশ্বক রবর্াি ও বাাংলাশ্বেশ রেরলরিশন 

কর্ততক  অনুষ্ঠান রনম তাণ ও প্রোশ্বি রশশুশ্বেি রেশশ্বপ্রম ও 

েরিত্র গঠশ্বনি সুরশক্ষা প্রোশ্বনি রেশ্বক রবশ্বশষ লক্ষয িাখা 

হে। রবর্াি ও বাাংলাশ্বেশ রেরলরিশশ্বন অনুষ্ঠান প্রোশ্বিি 

পাশাপারশ এ সকল রবষশ্বে গৃহীর্ কার্ তক্রম : 

 রকশ্বশাি-রকশ্বশািী রশ্রার্া ক্লাব গঠশ্বনি মাধ্যশ্বম 

র্াশ্বেিশ্বক রবর্াি ও টিরি’ি মাধ্যশ্বম সম্প্রোরির্ 

অনুষ্ঠাশ্বনি সাশ্বে সম্পৃক্ত কিা; 

 রকশ্বশাি রকশ্বশািীশ্বেি রনশ্বে রবর্কত প্ররর্শ্বর্ারগর্া 

আশ্বোজন কিা; 

 রিল্ড রবইজ রিশ্বপাটি তাং কিা; 

 স্কুলরিরত্তক রশক্ষা রবষেক অনুষ্ঠান আশ্বোজন কিা; 

 রশশুশ্বর্াষ েলরিত্র রনম তাশ্বণি জন্য অনুোন রেো 
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হশ্বে। 

রবসিকারি উশ্বর্দ্াশ্বগ রনরম তর্ অনুষ্ঠান সাংক্রান্ত 

নীরর্মালা, ২০১৪: 

রোেশ্বেি অনুষ্ঠাশ্বন পিরনন্দা, রববাে, কলশ্বহি 

দৃশ্য পরিহাি কিশ্বর্ হশ্বব ও েরিত্র গঠশ্বনি 

সুরশক্ষা প্রোশ্বনি রেশ্বক রবশ্বশষ লক্ষয িাখশ্বর্ 

হশ্বব। 

রোেশ্বেি অনুষ্ঠান রনম তাশ্বণ পিরনন্দা, রববাে, কলশ্বহি 

দৃশ্য পরিহাি ও েরিত্র গঠশ্বনি সুরশক্ষা প্রোশ্বনি রেশ্বক 

র্োর্েিাশ্বব গুরুত্ব প্রোন কিা হে। এ সাংরিষ্ট অনুষ্ঠান 

মরনেরিাংশ্বেি রবষশ্বে সম্প্রোি নীরর্মালা র্োর্েিাশ্বব 

অনুসিণ কিা হে। 

রবজ্ঞাপন সাংক্রান্ত নীরর্মালা, ২০১৪:  

এ নীরর্মালাি মূল রবষেসমূহ হশ্বলা- 

 রশশুশ্বেি বনরর্ক, মানরসক বা শািীরিকিাশ্বব 

ক্ষরর্্রহস্থ্ কিশ্বর্ পাশ্বি এমন রকান রবষে 

রবজ্ঞাপশ্বন অন্তর্ভ তক্ত কিা র্াশ্বব না। রশশুশ্বেি 

স্বািারবক রবোস ও স্বিাব সুলি সিলর্াি 

সুশ্বর্াগশ্বক প্রর্ািণাপূব তক ও োতুশ্বর্ তি সাশ্বে 

কাশ্বজ লারগশ্বে রকান বারণরজযক উশ্বেশ্য 

হারসশ্বলি প্রোস ্রহহণশ্বর্াগ্য হশ্বব না। 

 রবজ্ঞাপশ্বন রশশুশ্বেি দ্বািা রবপেজনক রকান 

দ্রব্য রর্মন-রবশ্বফািক, রেোশালাই, রপশ্বরাল 

বা েগ্ধকািক দ্রব্য, র্ন্ত্র বা ববদ্যযরর্ক 

র্ন্ত্রপারর্, ঔষিপত্র ইর্যারে ব্যবহাশ্বিি দৃশ্য 

রেখাশ্বনা র্াশ্বব না। 

 রশশু, রকশ্বশাি, বৃদ্ধ বা অসুস্থ্ ব্যরক্তি স্নায়ুি 

উপি োপ সৃরষ্ট কিশ্বর্ পাশ্বি এরূপ দৃশ্য 

রেখাশ্বনা র্াশ্বব না। 

 নািী রনর্ তার্ন, রকশ্বশািীশ্বেি উর্যক্তকিণ 

(Teasing) এবাং র্াঁশ্বেি প্ররর্ অশ্বশািন 

অঙ্গিঙ্গী রবজ্ঞাপনরেশ্বত্র প্রেশ তন কিা র্াশ্বব 

না। 

রবজ্ঞাপন প্রোশ্বিি রক্ষশ্বত্র রবজ্ঞাপশ্বনি নীরর্মালাসমূহ 

অনুসিণ কিা হশ্বে। রবজ্ঞাপন সাংক্রান্ত রকান অরিশ্বর্াগ 

উত্থারপর্ হশ্বল র্া র্েন্তপূব তক নীরর্মালাি আশ্বলাশ্বক 

ব্যবস্থ্া রনো হে। 

করমউরনটি রিরডও স্থ্াপন, সম্প্রোি ও করমউরনটি রিরডওি সম্প্রোি ও পরিোলনাি 
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জাতীয় নীমত/ককৌল ও মিিরণ গৃহীত কায যক্রমসমূহ  

পরিোলনা নীরর্মালা-২০14 : 

অনুশ্বমােনপ্রাপ্ত প্ররর্ষ্ঠান বা সাংস্থ্াশ্বক রনরির্ 

কিশ্বর্ হশ্বব রর্, সম্প্রোরির্ অনুষ্ঠাশ্বনি মশ্বধ্য 

এমন রকছুই অন্তর্ভ তক্ত কিা হশ্বব না র্া- 

 রশশুশ্বক অবশ্বহলা কশ্বি; 

 প্ররর্বন্ধীশ্বক অবশ্বহলা কশ্বি; 

 এযালশ্বকাহল, মােক ও ধুমপাশ্বন উৎসাহ 

প্রোন এবাং সমে তন কশ্বি। 

নীরর্মালাসমূহ অনুসিণ কিা হশ্বে। করমউরনটি 

রিরডও’ি কার্ তক্রম শরক্তশালী কিাি জন্য বাাংলাশ্বেশ 

রবর্াি, রনমশ্বকা এবাং রপআইরব’ি মাধ্যশ্বম প্রশ্বর্াজকশ্বেি 

অনুষ্ঠান রনম তাণ ও সম্প্রোি রবষশ্বে প্ররশক্ষণ রেো হশ্বে। 

৩.০ রশশু বাশ্বজে বাস্তবােশ্বনি পরিশ্বপ্ররক্ষশ্বর্ গর্ রর্ন বেশ্বিি অজতন: 

৩.১ র্থ্য মন্ত্রণালে এবাং এি অিীন সাংস্থ্াগুশ্বলাি মাধ্যশ্বম রবগর্ রর্ন বেশ্বি রশশুশ্বেি উন্নেশ্বন 

রবরিন্ন প্রোিণামূলক কার্ তক্রম ্রহহণ কশ্বিশ্বে। এসব কার্ তক্রশ্বমি মাধ্যশ্বম রশশুশ্বেি স্বাস্থ্য, রশক্ষা, 

পুরষ্ট, অরিকাি, অাংশ্রহহণ, রবশ্বে ওঠা, রনিাপত্তা, গি তবর্ী মাশ্বেি রসবা, স্যারনশ্বেশন, 

হার্শ্বিাো ইর্যারে রবষশ্বে সশ্বের্নর্া সৃরষ্ট কিা হশ্বেশ্বে। এি িশ্বল সমাশ্বজ ব্যাপক ইরর্বােক 

প্রিাব পরিলরক্ষর্ হশ্বে। রবগর্ রর্ন বেশ্বি র্থ্য মন্ত্রণালশ্বেি আওর্ািীন রবরিন্ন 

সাংস্থ্া/েপ্তশ্বিি মাধ্যশ্বম রর্সকল কার্ তক্রম ্রহহণ কিা হশ্বেশ্বে র্া রন্নররুপ: 

 বাাংলাশ্বেশ রবর্াি এবাং বাাংলাশ্বেশ রেরলরিশশ্বনি মাধ্যশ্বম রশশুশ্বেি রেশ্বে অনুষ্ঠান রনম তাণ 

কিাি জন্য ০৬টি প্ররশক্ষশ্বণি আশ্বোজন কিা হশ্বেশ্বে; 

 রশশুশ্বর্াষ েলরিত্র রনম তাশ্বণি জন্য 270.০০ লক্ষ োকা অনুোন রেো হশ্বেশ্বে; 

 মাঠ পর্ তাশ্বে 9874টি েলরিত্র প্রেশ তনী কিা হশ্বেশ্বে; 

 8842টি পল্লী সাংগীর্ পরিশ্ববশন কিা হশ্বেশ্বে; 

 1023টি উঠান ববঠক আশ্বোজন কিা হশ্বেশ্বে; 

 ২7টি স্পে, 10৫টি নােক কিা হশ্বেশ্বে; 

 স্কুলরিরত্তক ১০১টি এবাং করমউরনটি পর্ তাশ্বে ৪১০টি রকশ্বশাি রকশ্বশািী রশ্রার্া ক্লাব গঠশ্বনি 

মাধ্যশ্বম র্াশ্বেিশ্বক রবর্াি ও টিরি’ি মাধ্যশ্বম সম্প্রোরির্ অনুষ্ঠাশ্বনি সাশ্বে সম্পৃক্ত কিা 

হশ্বেশ্বে; 
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 রকশ্বশাি রকশ্বশািীশ্বেি রনশ্বে ১০৭টি রবর্কত প্ররর্শ্বর্ারগর্া আশ্বোজন কিা হশ্বেশ্বে; 

 ১৭৭টি রিল্ড রবইজ রিশ্বপাটিাং কিা হশ্বেশ্বে; 

 ৬টি স্কুলরিরত্তক রশক্ষা রবষেক অনুষ্ঠান আশ্বোজন কিা হশ্বেশ্বে; 

 রেশব্যারপ রজলা র্থ্য অরিশ্বসি মাধ্যশ্বম ৩১২টি রশশু রমলা আশ্বোজন কিা হশ্বেশ্বে; 

 7টি রশশুশ্বর্াষ েলরিত্র রনম তাশ্বণি জন্য অনুোন রেো হশ্বেশ্বে; 

 রবর্াি, রনমশ্বকা এবাং রপআইরব’ি মাধ্যশ্বম করমউরনটি রিরডও’ি কার্ তক্রম শরক্তশালী 

কিাি জন্য প্রশ্বর্াজকশ্বেি ১১টি প্ররশক্ষণ রেো হশ্বেশ্বে; 

 রশশুশ্বর্াষ পরত্রকা ‘নবারুণ’ প্ররর্মাশ্বস ১০,০০০ করপ কশ্বি গর্ ৩ বেশ্বি রমাে 

৩,৬০,০০০ করপ মুদ্রণ কশ্বি সািা রেশ্বশ প্রোরির্ হশ্বেশ্বে; 

  রেশব্যারপ নবারুণ রমলা, মীনা রমলা, কন্যা রশশু রেবস রমলা ইর্যারে অনুরষ্ঠর্ হশ্বেশ্বে; 

 বাাংলাশ্বেশ রবর্াশ্বিি মাধ্যশ্বম রশশুশ্বেি জন্য রবশ্বনােনমূলক ও রশক্ষণীে অনুষ্ঠান রর্মন 

কলকাকরল, সবুজ রমলা, রশক্ষােীশ্বেি আসি, আরম মীনা বলরে ইর্যারে অসাংখ্য অনুষ্ঠান 

প্রোরির্ হশ্বেশ্বে। 

৪.০ র্থ্য মন্ত্রণালশ্বেি বাশ্বজশ্বেি রশশু সাংরিষ্ট অাংশ 

(মিময়ন টাকা) 

মিিরণ 
বাশ্বজে  

201৯-২০ 

িাজজট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

মন্ত্রণাজয়র কমাট িাজজট 9.89 11.66 7.90 

পমরচান িাজজট 7.04 6.44 6.30 

উন্নয়ন িাজজট 2.85 5.22 1.60 

মন্ত্রণাজয়র িাজজজট মলশু সংমিষ্ট ংজলর িাজজট 0.94 0.61 0.30 

পমরচান িাজজট 0.67 0.27 0.29 

উন্নয়ন িাজজট 0.27 0.34 0.01 

জাতীয় িাজজট 5,232 4,646 3,211 

মজমিমপ 28,859 25,378 22,505 

জাতীয় িাজজট (মজমিমপ’র লতকরা হার) 18.13 18.31 14.27 

মন্ত্রণাজয়র িাজজট (মজমিমপ’র লতকরা হার) 0.03 0.05 0.04 
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মিিরণ 
বাশ্বজে  

201৯-২০ 

িাজজট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃর্ 

২০১৭-১৮ 

মন্ত্রণাজয়র িাজজট (জাতীয় িাজজজটর লতকরা হার) 0.19 0.25 0.25 

মন্ত্রণাজয়র িাজজজটর মলশু সংমিষ্ট ংল (মজমিমপ’র লতকরা হার) 0.00 0.00 0.00 

মন্ত্রণাজয়র িাজজজটর মলশু সংমিষ্ট ংল (জাতীয় িাজজজটর লতকরা 

হার) 
0.02 0.01 0.01 

মন্ত্রণাজয়র িাজজজটর মলশু সংমিষ্ট ংল (মন্ত্রণাজয়র কমাট িাজজজটর 

লতকরা হার) 
9.50 5.20 3.80 

সূত্রঃ থ য মিভাগ 

৫.০ উত্তম েে তা 

একজন নানজীবা’ি গল্প 

নানজীবা খান। বেস এখনও ১৮ রর্ রপৌৌঁোেরন। রকন্তু একািাশ্বি রস ররইরন পাইলে, সাাংবারেক, রনম তার্া, 

উপস্থ্ারপকা, রলখক, ব্রান্ড এযম্বাশ্বসডি, রবএনরসরস কযাশ্বডে অযাম্বাশ্বসডি এবাং রবর্ারকতক। 

জার্ীে গণমাধ্যম ইনরিটিউে রেশ্বক রশশুশ্বেি জন্য অশ্বনকগুশ্বলা প্ররশক্ষণ রকাস ত আশ্বোজন কিা হে। এি 

মশ্বধ্য রশশুশ্বেি রেশ্বে অনুষ্ঠান রনম তাণ, রিপ্ট রলখাি রকৌশল, খবি বর্রি ও উপস্থ্াপনা রকৌশল, সমাশ্বজি 

রবরশষ্টজনশ্বেি মুশ্বখামুরখ সুরবিা বরঞ্চর্ রশশুিা ইর্যারে উশ্বল্লখশ্বর্াগ্য। এ সকল রকাশ্বস ত অাংশ্রহহণ/প্ররশক্ষণ 

্রহহণ কিাি পি একজন রমরডো কমী রহশ্বসশ্বব েক্ষ হশ্বে উশ্বঠশ্বেন নানজীবা। প্ররশক্ষশ্বণি মাধ্যশ্বম রস 

রনশ্বজশ্বক নতুন আরঙ্গশ্বক তুশ্বল িিাি অনুশ্বপ্রিণা রপশ্বেশ্বে। 

বর্তমাশ্বন নানজীবা অযারিিাাং ফ্লাইাং স্কুশ্বল ররইরন পাইলে রহশ্বসশ্বব অধ্যেন কিশ্বে। স্বন আ আকাশ রোোি। 

রবরড রনউজ ২৪ ডে কম (হযাশ্বলা)’ি সাাংবারেক, রবটিরিি রনেরমর্ উপস্থ্াপক, রব্রটিশ আশ্বমরিকান 

রিশ্বসাস ত রসন্টাশ্বিি ব্রান্ড অযাম্বাশ্বডসি রহশ্বসশ্বব কাজ কিশ্বে। প্রামাণ্যরেত্র রনম তার্া রহশ্বসশ্বব ২০১৫ সাশ্বল 

রপশ্বেশ্বেন ইউরনশ্বসশ্বিি ‘মীনা রমরডো এওোড ত’। 

মাত্র ১৩ বেি বেশ্বস জীবশ্বনি প্রেম স্বল্প বেঘ তয েলরিত্র ‘রকোিশ্বলস’ পরিোলনা কশ্বিন। জীবশ্বনি প্রেম 

প্রামাণ্যরেত্র ‘সাো কাশ্বলা’ পরিোলনাি জন্য ইউরনশ্বসশ্বিি ‘মীনা রমরডো এযাওোড ত’ অজতন কশ্বিন। আি 

এটি বর্রি কিশ্বর্ র্া োকা ব্যে হশ্বেশ্বে র্াি সবই রেল র্াি টিরিশ্বনি জমাশ্বনা োকা রেশ্বক। ‘র্রহা আপ’, 

‘রে এনরিে রপইন’-সহ আশ্বিা রকছু প্রামাণ্যরেত্র বর্িী কশ্বিশ্বে রস রনশ্বজ। 

নানজীবা’ি মশ্বর্, স্বল্প বেঘ তয েলরিত্র রনম তাশ্বণি রেন্তা র্াি কখশ্বনা রেল না। বর্তমাশ্বন রস কাজ রশখাি রেষ্টা 

কিশ্বে। আি এ কাজ রশখাি পেশ্বক সহজ কশ্বি রেশ্বেশ্বে, জার্ীে গণমাধ্যম ইনরিটিউে-এি রবরিন্ন 

রমোশ্বেি রকাশ্বস ত অাংশ্রহহণ। জার্ীে গণমাধ্যম ইনরিটিউে মূলর্ র্াশ্বক অনুশ্বপ্রিণা রেশ্বেশ্বে, রবরিন্ন 

রমরডোি মাধ্যশ্বম কাজ কিাি সুশ্বর্াগ কশ্বি রেশ্বেশ্বে, রনশ্বজশ্বক নতুন কশ্বি রেনাি, কম তশ্বক্ষত্র বর্রিি 
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পরিশ্ববশ রেশ্বেশ্বে, রেশ্বেশ্বে রেন্তাি গিীির্া বারেশ্বে। কযাশ্বমিাি মাধ্যশ্বম রবরিন্ন রবষে সুন্দি কশ্বি তুশ্বল 

িিাি প্ররশক্ষণ রেশ্বেশ্বে। এ জন্য রর্রন জার্ীে গণমাধ্যম ইনরিটিউে-এি কাশ্বে কৃর্জ্ঞ। 

নানজীবা একসমে বাাংলাশ্বেশ্বশি হশ্বে রবশ্বেি রর্শ্বকান রেশ্বশ রগশ্বে প্ররর্রনরিত্ব কিশ্বব। রমরডোি একজন 

সিল ব্যরক্ত রহশ্বসশ্বব বাাংলাশ্বেশশ্বক তুশ্বল িিশ্বব রগাো রবশ্বেি সামশ্বন। আকাশ্বশ ওোি স্বন আ পূিণ কিশ্বর্ 

োে রস। 

৬.০ রশশুশ্বেি কল্যাণ রনরির্কিশ্বণ মন্ত্রণালশ্বেি েযাশ্বলঞ্জসমূহ 

 মন্ত্রণালে কর্ততক গৃহীর্ প্রকল্পসমূশ্বহ এককিাশ্বব রশশুশ্বেি কো রবশ্ববেনা কশ্বি কার্ তক্রম 

রনি তািণ কিা; 

 রশশুশ্বকরন্দ্রক বাশ্বজে বিাশ্বেি জন্য রশশুশ্বেি োরহোি সুরনরে তষ্ট এযাশ্বসসশ্বমন্ট কিা; 

 রশশুশ্বেি রেশ্বে রশশুবান্ধব অনুষ্ঠান রনম তাশ্বণ বেশ্বেি অনা্রহহ;  

 রশশু বাশ্বজে বাস্তবােশ্বন প্রশ্বোজনীে জনবশ্বলি অিাব; 

 রশশুশ্বেি ইসুযরিরত্তক প্ররশক্ষণ ্রহহণ ও অনুষ্ঠাশ্বন অাংশ্রহহশ্বণ অরিিাবকশ্বেি অনা্রহহ; 

 রলখাপো রনশ্বে রশশুশ্বেি অরিক ব্যস্তর্া। 

৭.০ রশশু রকরন্দ্রক উন্নেশ্বনি পরিকল্পনা 

পমরকল্পনার কময়াদ পমরকল্পনার অজাজক গৃমহতব্য কায যক্রম 

২০১9-20 অে তবেশ্বিি 

পমরকল্পনাসমূহ 

 রশশুশ্বর্াষ অনুষ্ঠান রনম তাশ্বণি রক্ষশ্বত্র আশ্বিা গুরুত্ব রেো হশ্বব; 

 বাাংলাশ্বেশ রবর্াশ্বিি উশ্বর্দ্াশ্বগ আশ্বিা ১০০টি রকশ্বশাি রকশ্বশািী রবর্াি 

রশ্রার্া ক্লাব গঠন কিা হশ্বব; 

 রকশ্বশাি রকশ্বশািীশ্বেি অাংশ্রহহশ্বণ ২২৫টি অনুষ্ঠান রনম তাণ কিা হশ্বব। 

অনুষ্ঠান প্রোশ্বিি পি কুইশ্বজি মাধ্যশ্বম পুিস্কাি প্রোন কিা হশ্বব; 

 রবটিরি’ি মাধ্যশ্বম রেশ্বশি প্রর্যন্ত অঞ্চশ্বলি রশশু রকশ্বশািশ্বেি রনশ্বে ২৫টি 

School Based outdoor অনুষ্ঠান আশ্বোজন কিা হশ্বব; 

 রশশুশ্বেি অাংশ্রহহশ্বণি মাধ্যশ্বম ২৫টি অনুষ্ঠান রনম তাণ ও প্রোশ্বিি ব্যবস্থ্া 
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পমরকল্পনার কময়াদ পমরকল্পনার অজাজক গৃমহতব্য কায যক্রম 

কিা হশ্বব; 

 রশশু সাাংবারেকশ্বেি রবরিন্ন রবষশ্বেি উপি ৫টি প্ররশক্ষণ প্রোন কিা হশ্বব; 

 রবর্াি, রনমশ্বকা এবাং রপআইরব’ি মাধ্যশ্বম করমউরনটি রিরডও’ি কার্ তক্রম 

শরক্তশালী কিাি জন্য প্রশ্বর্াজকশ্বেিশ্বক ৮টি প্ররশক্ষণ রেো হশ্বব; 

 রনমশ্বকা’ি মাধ্যশ্বম রবরিন্ন রমরডোি কমীশ্বেিশ্বক Internet 

broadcasting: Internet use and application for 

Adolescent/Child journalist রবষশ্বে ০২টি প্ররশক্ষণ প্রোন কিা 

হশ্বব;  

 আগামী অে তবেশ্বি ১,৩০,০০০ করপ রশশুশ্বর্াষ পরত্রকা ‘নবারুণ’ প্রকারশর্ 

হশ্বব; 

 েলরিত্র ও প্রকাশনা অরিেপ্তশ্বিি মাধ্যশ্বম ১০টি টিরি রিলাি রনম তাণ কিা 

হশ্বব। 

৮.০ উপসাংহাি 

প্ররর্টি রশশুি রবশ্বে ওঠাি জন্য একটি সুন্দি সুস্থ্ সমাজ ব্যবস্থ্া অর্যন্ত প্রশ্বোজন। রশশু 

উন্নেশ্বন রশশু বান্ধব পরিশ্ববশ ও অরিকাি রনরির্ কিাি জন্য রবরিন্ন রমরডোি মাধ্যশ্বম 

সশ্বের্নর্া বৃরদ্ধি জন্য অে ত ব্যে কিা হশ্বে। রবরবি কম তসূরেি মাধ্যশ্বম রশশুশ্বেি জীবনমান 

উন্নেশ্বন রবরিন্ন র্থ্য রসবা প্রোশ্বনি জন্য বিােকৃর্ অে ত র্োর্েিাশ্বব ব্যে পরিকল্পনা অব্যাহর্ 

আশ্বে। সাম্প্ররর্ক সমশ্বে বাাংলাশ্বেশ আে ত সামারজক উন্নেশ্বনি ব্যাপক অ্রহগরর্ অজতন কশ্বিশ্বে। 

গণমাধ্যশ্বমি সকল শাখাে রশশুশ্বর্াষ রবষেক র্থ্য প্রবাহ ক্রমান্বশ্বে অবাি ও শরক্তশালী কিাি 

মাধ্যশ্বম রশশুশ্বেি উপশ্বর্াগী পরিশ্ববশ গঠশ্বন র্থ্য মন্ত্রণালে সশ্বেষ্ট িশ্বেশ্বে। 
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অধ্যায়-১৩ 

আইন ও বিচার বিভাগ 

১.০ ভূমভকা 

উন্নত ও কামিত ভাজ ব্যফস্থায ন্যতভ একটি বফমষ্ট্য র মশুকক একটি স্বাবামফক এফং 

ফাধাীন মযকফকয ভধ্য মিকে ফড় কত দিোয সুকমাগ ককয দিো। এ ধযকেয মযকফকয 

একটি মিক র মফচায প্রার্থী মশুয মফচায প্রামি মনমিত কযা। মশুকিয ন্যাে মফচায প্রামিয 

র্থ সুগভ কযা মনম যাতন-মংতা ফা ন্য দকান ধযকনয মনম যাতনমূরক ভানমক ও 

াযীমযক কাম যামি কত মশুকক সুযক্ষা প্রিান কযা অআন ও মফচায মফবাকগয ন্যতভ কাজ। 

অআন ও মফচায মফবাগ ফাকজট প্রেেকনয দক্ষকে মনকজকিয রক্ষয, উকেশ্য, দকৌরগত 

মযকল্পনা উন্নেন ংমিাযগকেয ভতাভত এফং জামতংকঘয দটকআ উন্নেন মবষ্ট্ 

রক্ষযভাো (এমডমজ)-দক গুরুত্ব প্রিান কযকে। মশুকিয জন্য অআন ও মফচায মফবাগ উন্নেন 

কমাগী মফকলবাকফ আউমনকপ-এয াকর্থ যাময কাজ কযকে। এ মফবাকগয কর 

কাজকভ য যকাকযয িভ ঞ্চফামল যকী মযকল্পনা এফং উন্নেন ংীিাযগকেয রক্ষয ও 

উকেকশ্যয াকর্থ াভঞ্জস্যপূে য। মশুককমিক ফাকজট প্রেকেকনয দক্ষকে মশু অআন, ২০১৩ এফং 

ন্যান্য অআকনয প্রবাফ নস্বীকাম য। 

২.০ জাতীে নীমত/দকৌকরয অকরাকক মশুকিয উন্নেকন গৃীত কাম যক্রভমূ 

জাতীে নীত/দকৌর ও মফফযে কাম যক্রভমূ

মশু অআন, ২০১৩ এফং মশু অিারত  মশু মককফ গণ্য ওোয ফে অঠাকযা ফেয পূে য 

ওো ম যন্ত মনধ যাযে কযা কেকে; 

 মশু মধকায কমভটি (CRC) কাম যকযকযে; 

 মশুকিয জন্য জাতীে মশু কল্যাে দফাড য গঠনকযে; 

 দজরা ও উকজরা ম যাকে মশু ংমিষ্ট্ মফমবন্ন কমভটি 

গঠনকযে; 

 অআকনয ংষ্পক য অা মশুকিয জন্য প্রকফন 

মপায মনকোগ; 

 প্রমতটি উকজরাে মশু ােতা দডস্ক স্থান; 

 প্রমতটি দজরা/ভানগকয একটি অিারতকক অআকনয 

ংস্পক য অা মশুকিয মফচামযক কাম যক্রকভয িামেত্ব 
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জাতীে নীত/দকৌর ও মফফযে কাম যক্রভমূ

প্রিান; 

 মশু কর্তযক দমককান ধযকনয যাধ ংঘটকনয দক্ষকে 

তায মফচায ংমিষ্ট্ নাযী ও মশু অিারকত দপ্রযে; 

 মশু অআকন মশু মনম যাতন দযাকধ গৃীত িকক্ষ এফং 

মশুকিয দেপতায ংক্রান্ত মফধানাফরী চালুকযে; 

দটকআ উন্নেন মবষ্ট্ রক্ষযভাো (এমডমজ) 

এফং িভ ঞ্চফামল যকী মযকল্পনা 

এমডমজ 

রক্ষয ১৬: দটকআ উন্নেকনয জন্য ামন্তপূে য ও 

ন্তর্ভ যমিমূরক ভাজ ব্যফস্থায প্রচরন, 

ককরয জন্য ন্যাে মফচায প্রামিয র্থ সুগভ 

কযা এফং কর স্তকয কাম যকয, 

জফাফমিমতাপূে য ও ন্তর্ভ যমিমূরক প্রমতষ্ঠান 

মফমনভ যাে। 

িভ ঞ্চফামল যকী মযকল্পনায রক্ষযমূ 

িভ ঞ্চফামল যকী মযকল্পনাে মশুকিয কর 

মধকায প্রকোকগয রক্ষয ঠিক কযা কেকে 

এফং ভদৃমষ্ট্য দক্ষকে মধকায প্রকোগ, 

ভাভরায সৃষ্ট্ ও দ্রুত মফচায এফং মফকযাধ 

মনষ্পমিয ভাধ্যকভ মশুকিয ভাভরা দ্রুত 

মনষ্পমি।

 মশু মধকায কনকবনন, মশু অআন, ২০১৩ এফং 

এতিংমিষ্ট্ অআমন মফলেগুকরা কাম যকযকযে; 

 অআমন ব্যফস্থাে জ প্রকফামধকাকয অআন ও মফচায 

মফবাগ উকযাগ েে কযকে। দকান মশু যকাকযয 

কাকে অআমন ােতা চাআকর জাতীে অআনগত 

ােতা প্রিান ংস্থা অআমন প্রকফামধকাকয ােতা 

প্রিান কযকে; 

 মফকল্প মফকযাধ মনষ্পমিয ভাধ্যকভ ভাভরায পূফ যফতী 

এফং যফতী মফলেগুমর মনষ্পমি কযা ে। এ মফলকে 

িীঘ যকভোমি মযকল্পনা েে। 

উর্য যি কাম যক্রভগুমর িভ ঞ্চফামল যকী মযকল্পনা এফং 

এমডমজ উবে রক্ষযভাোে প্রমতপরন ঘটাকনা কে। 

৩.০ মশু ফাকজট ফাস্তফােকনয দপ্রমক্ষকত গত মতন ফেকযয জযন 

অআন ও মফচায মফবাকগয মফমবন্ন িকক্ষ মশুকিয জীফনভান উন্নেন এফং তাকিয সুযক্ষাে 

মফকল ভূমভকা ারন কযকে। মফগত ৩ ফেকয মশুকিয উন্নেকন উকেখকমাগ্য িকক্ষমূ 

মনম্নরূ: 

 অআন ও মফচায মফবাগ ন্যানার দল্পরাআন চালু ককযকে। এয নাম্বায ১৬৪৩০। এটি মফনা 

ভাসুকর মযচামরত ে। অআন ও মফচায মফবাকগয ধীনস্ত িিয জাতীে অআনগত 

ােতা প্রিান ংস্থা এ দল্পরাআন মযচারনা কযকে। এ দল্পরাআকনয ভাধ্যকভ দিকয 

ধনী-িমযদ্র, নাযী-পুরুল এফং মশু-র্যফক-বৃদ্ধ কর দেেীয দরাককক মফনামূকল্য িাকয ৭ 

মিনআ ২৪ ঘন্টা অআমন যাভ য দফা প্রিান কযায জন্য ব্যফস্থা কযা কেকে। দল্প 
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রাআকনয ভাধ্যকভ এ ম যন্ত ৩২৭ জন মশুকক যাভ য প্রিান কযা কেকে; 

 জাতীে অআনগত ােতা প্রিান ংস্থায ভাধ্যকভ এ ম যন্ত ১০০৫ জন মশুকক তাকিয 

ভাভরা মযচারনাে যাময অআমন ােতা প্রিান কযা কেকে;  

 অআন ও মফচায মফবাকগয অওতাে মনমভ যত চীপ জুমডমোর ম্যামজকেট অিারত 

বফনমূক একটি কক্ষ মশু মত্নককি মককফ মচমিত কযা কেকে। ন্যান্য উন্নেন 

প্রককল্পয ভাধ্যকভ মনমভ যতব্য মফমবন্ন অিারত বফকন মশু মত্নককি মককফ একটি রুভকক 

মচমিত কযায উকযাগ েে কযা কেকে। 

 দমকর তিমযদ্র মশু অআকনয ংষ্পক য এককে তাকিয অিারকত অা মাওো এফং 

এ ংক্রান্ত ব্যে মনফ যাকয জন্য অআন ও মফচায মফবাগ তাকিয নগি ােতা প্রিান কযায 

কাম যক্রভ েে ককযকে।  

৪.০ অআন ও মফচায মফবাকগয ফাকজকট মশু ংমিষ্ট্ ং 

(মফমরেন টাকা) 

মফফযে 
িাজেট  

201৯-২০ 

ফাকজট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

মফবাকগয দভাট ফাকজট 16.53 15.24 14.02 

মযচারন ফাকজট 11.99 10.43 9.77 

উন্নেন ফাকজট 4.54 4.81 4.25 

মফবাকগয ফাকজকট মশু ংমিষ্ট্ ংকয ফাকজট 0.77 0.41 0.12 

মযচারন ফাকজট 0.56 0.37 0.12 

উন্নেন ফাকজট 0.21 0.04 0.00 

জাতীে ফাকজট 5,232 4,646 3,211 

মজমডম 28,859 25,378 22,505 

যকাকযয দভাট ফাকজট (মজমডম’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

মফবাকগয ফাকজট (মজমডম’য তকযা ায) 0.06 0.06 0.06 

মফবাকগয ফাকজট (জাতীে ফাকজকটয তকযা ায) 0.32 0.33 0.44 

মফবাকগয ফাকজকট মশু ংমিষ্ট্ ং (মজমডম’য তকযা ায) 0.00 0.00 0.00 

মফবাকগয ফাকজকট মশু ংমিষ্ট্ ং (জাতীে ফাকজকটয তকযা ায) 0.01 0.01 0.00 

মফবাকগয ফাকজকট মশু ংমিষ্ট্ ং (ভন্ত্রোরকেয দভাট ফাকজকটয তকযা 

ায) 
4.66 2.68 0.88 

সূেঃ র্থ য মফবাগ 
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২০১৮-১৯ র্থ যফেকয অআন ও মফচায মফবাকগয ফাকজট িাঁড়াকফ মজমডম'য ০.০৬ তাং এফং এয 

ভকধ্য মশু ংকফিনীর কাম যক্রকভ ব্যে কফ ভন্ত্রোরকেয দভাট ফাকজকটয ভাে ২.৬৮ তাং।  

৫.০ উিভ চচ যা 

দোট্ট মশু মপকয দর তায মযফায 

(দোট্ট মশুয নুকযাকধ মফচাযককয এমডঅয ংঘটন) 

৫ ফেকযয ারভান দচাকখ টরভকর ামন মনকে ভা, দুআ ভামভ অয দোট্ট দফানটায াত ধকয দ িাঁমড়কে অকে 

মককাযগঞ্জ দজরা মরগ্যার এআড মপকয াভকন। দ তায ফাফায মিকক তামককে অকে। দ প্রাে ৫ ভা 

য তায ফাফাকক দিখকে। আকে কে ছুকট মগকে ফাফায দকাকর চকড় ফকত। তায ফাফা-ভা যস্পযকক 

ককরয াভকন কথ্য বালাে গামরগারাজ কযকে। দ এআ মপক অকগও একফায এককে ভাকেয াকর্থ। 

মপায অমন্ট তায ভাকক বুমিকেকে, তাকক ফকরকে ফাফা-ভায িগড়া মভটিকে দিকফ। তাআ অজ দ স্কুর 

কাভাআ মিকে দজায ককয ভায াকর্থ একমের একাকর্থ ফাফা-ভাকেয াত ধযকফ ফকর। ফাফা-ভায িগড়াে 

দরাকজন জকড়া কে দগকে। তায বে কে, দমভনটা িািায ফামড়কত িািী-ভা-ফাফায িগড়া দিখকত ত।  

ারভাকনয ভা দভাোঃ অো অিায তায স্বাভী দভাঃ অবু অআয়ুফ অনোযীয মফরুকদ্ধ দমৌতুককয জন্য 

তাকক মনম যাতন ককয দুআ ন্তান ফাফায ফামড়কত াঠিকে মিকেকে ভকভ য মবকমাগ ককয জানান দম, গত ৪ 

ভা মাফৎ মতমন ২ ন্তান ের ফাফায ফামড়কত অমর্থ যক ককষ্ট্ অকেন। র্থচ তায ন্তাকনয মফিারী 

মতা তাকিয দকান দখাঁজখফয যাখকেন না। মতা-ভাতায মনকলধ ভান্য ককয মাকক ৭ ফেয অকগ 

বাকরাকফক মফকে ককযমেকরন দআ স্বাভী অআয়ুফ গত ৩ ফেয মাফৎ ভাকি ভাকিআ মনম যাতন ককয ফককল 

তামড়কে দিন। অজ মতমন স্বাভীকক মডকবা য মিকত চান। দজরা মরগ্যার এআড মপায তাকক বুমিকে 

ভীভাংায জন্য যামজ কযান। তঃয প্রমতক্ষ দভাঃ অবু অআয়ুফ অনোযীকক দনাটি প্রিান কযা কর 

মতমন মর্থাভকে দজরা মরগ্যার এআড মপক এক ামজয ন। দজরা মরগ্যার এআড মপায তাকিয 

ফিব্য শুকন ভধ্যস্থতায দচষ্ট্া ককযন। মকন্তু উবেক্ষআ এত মতিতায মবতয মিকে ম্পকযটাকক মনকে 

চকরকেন দম তাযা অয ংাকয দপযত দমকত চান না। র্থচ দুটি মনষ্পা মশু একফায ফাফায মিকক, 

একফায ভাকেয মিকক পযারকপমরকে তামককে অকে। দজরা মরগ্যার এআড মপায এআ ফাচ্চা দুটিয দৃমষ্ট্কক 

ফকরা কযকত াকযনমন। মতমন ভীভাংায দল দচষ্ট্াস্বরু উবেক্ষকক অকযা ১ মিন মপক অকত 

ফরকরন। যফতী তামযকখয মিন তাকিয মফকযাধ অকযা চযকভ। ন্য একটি এমডঅয চরাকারীন ভকে 

দজরা মরগ্যার এআড মপকয ফাযান্দাে উবেক্ষ মনজ মনজ কক্ষয দরাকজন িগড়াে জমড়কে এভন 

একটি মযমস্থমতয সৃমষ্ট্ ককযন দম দজরা মরগ্যার এআড মপকয াভকন অিারকত অা দরাকজকনয মবড় 

জকভ মাে। ফড় দেকরটি কাকিাঁ স্বকয দজরা মরগ্যার এআড মপাযকক অকস্ত অকস্ত ফরকরা “অমন্ট অভায 

অব্বা-অম্মাকক ঠিক ককয দিও”। দজরা মরগ্যার এআড মপাকযয একটানা ২ ঘন্টায দচষ্ট্াে উবেকক্ষয 

ভন নযভ করা। এফায ন্তানযা নে, কাঁিকে তাকিয ফাফা-ভা। তাযা তাকিয র্ভর বুিকত াকয। তাযা 

মনকজকিয মফে বাকরাফাাকক মপকয দকেকে। ারভাকনয দচাকখ এখন অনকন্দয িরকামন। 
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৬.০ মশুকিয কল্যাে মনমিতকযকে ভন্ত্রোরকেয চযাকরঞ্জমূ 

অআন ও মফচায মফবাকগয ন্যতভ উকেশ্য মশু মনযািা, মশু সুযক্ষা, মশুকিয ন্যাে মফচায প্রামিকত 

ােতা প্রিান এফং মফচামযক কাম যক্রকভ জ প্রকফামধকায মনমিত কযা। এ কর কাম যক্রভ 

ফাস্তফােকন অআন ও মফচায মফবাগকক দমকর চযাকরঞ্জ দভাকামফরা কযকত ে তা মনম্নরূ: 

 মশু মনযািা, মশু সুযক্ষা এফং মফচামযক কাম যক্রকভ মশুকিয জ প্রকফামধকায শুধুভাে 

অআন ও মফচায মফবাকগয ওয মনব যয ককয না। এ দক্ষকে ন্যান্য িিকযয গুরুত্বপূে য ভূমভকা 

যকেকে; 

 এ মফবাগ কর্তযক গৃীত উন্নেন প্রকল্প এফং ন্যান্য কাম যক্রভ এককবাকফ মশুককমিক ফা 

পূে যাঙ্গবাকফ শুধুভাে মশুকিয কর্থা মফকফচনা ককয মনধ যাযে কযায  সুকমাগ কভ। মশুককমিক 

ফাকজট ফযাকেয জন্য মশুকিয চামিায সুমনমি যষ্ট্ প্রাক্করন কযা ে না; 

 মশুয মনযািা এফং তাকিয উন্নেকন যকাময িিকযয তিাযমকয দচকে মযফায এফং ভাকজয 

কচতনতা এফং মত্ন ফ যাকে প্রকোজন। এটি মনমিত কযা একটি াভামজক চযাকরঞ্জ;  

 অকাল-মভভাংা উৎামত ককয মফকল্প দ্ধমতকত ভাভরা মনষ্পমি দ্ধমত েকে মফমবন্ন ভকরয 

নীা;  

 ফতযভাকন মফযভান অিারতমূকয ফকাঠাকভা মশুফান্ধফ নে এফং প্রমতফন্ধী মশুকিয স্বােন্দ 

প্রকফ উকমাগী নে। মতমযি দজরা জজ িভম যািায মফচাযকগে তাকিয মনজ িামেকত্বয 

মতমযি িামেত্ব মাকফ মশু অিারকতয মফচাযক মককফ িামেত্ব ারন কযকেন মায পকর 

কনক দক্ষকে মফচাকয িীঘ যসূমেতায বতময ে। এআরূ িীঘ যসূমেতা কনক দক্ষকে মশুয 

স্বাবামফকবাকফ দফকড় উঠায র্থকক ফাধােস্থ ককয। 

৭.০ মশু দকমিক উন্নেকনয মযকল্পনা 

মযকল্পনায দভোি মযকল্পনায অকরাকক গৃমতব্য কাম যক্রভ 

২০১৯-২০ র্থ যফেকযয 

মযকল্পনা 

 মফচায চরাকারীন ভকে নাযী ও মশু অিারকতয ংমিষ্ট্ অিারত 

মশুফান্ধফ কযা; 

 নাযী ও মশু অিারকতয ংমিষ্ট্ মফচাযকগেকক মযকেকভন্ট প্রমক্ষে; 

 উন্নত দিকয মশু অিারকতয মফচায ব্যফস্থা ম্বকন্ধ মবজ্ঞতা জযন; 

 মফচাযক, প্রকফন মপায এফং অআন প্রকোগকাযী ংস্থায িস্যকিয 

স্বল্পকভোমি প্রমক্ষে; 
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মযকল্পনায দভোি মযকল্পনায অকরাকক গৃমতব্য কাম যক্রভ 

 অিারত বফনমূক মশু মত্ন দককিয ব্যফস্থাকযে; 

 মশু অআন মফলকে জনকচতনতা সৃমষ্ট্; 

 দুস্থ ও াে মশুকিয যকাময অআন ােতা প্রিান; 

 ২৫টি ম্যামজকেট অিারত বফনমূক মশু মত্ন দকি মনমি যষ্ট্কযে; 

 ১৪টি দজরা দযমজমে মপ এফং ৯৪টি াফ-দযমজমে মপ বফকন ১টি ককয 

রুভ মশু মকত্নয জন্য মনধ যামযত ককয দিো। 

ভধ্যকভোমি মযকল্পনা 

 মশুকিয উন্নেকন চামিায মবমিকত উন্নেন মযকল্পনা েে; 

 মশুকিয মধকায মফলকে াভামজক কচতনতা সৃমষ্ট্; 

 মফচাযক, প্রকফন মপায এফং অআন প্রকোগকাযী ংস্থায িস্যকিয 

স্বল্পকভোমি প্রমক্ষে; 

 যকাময অিারত বফনমূক মশু মত্ন দককিয ব্যফস্থাকযে;  

 মশু অআন মফলকে জনকচতনতা সৃমষ্ট্ ব্যাত যাখা; 

 দুস্থ ও াে মশুকিয যকাময অআন ােতা প্রিান; 

 ম্যামজকেট অিারত এফং যকাময বফনমূক মশু মত্ন দকি মনমি যষ্ট্কযে; 

 ৪২টি ম্যামজকেট অিারত বফনমূক মশু মত্ন দকি মনমি যষ্ট্কযে; 

 জজ অিারতমূক মশু মত্ন দকি মনমি যষ্ট্কযে; 

 উচ্চ অিারত বফনমূক মশু মত্ন দকি মনমি যষ্ট্কযে; 

 দিকয কর দজরা দযমজমে মপ এফং াফ-দযমজমে মপ বফকন ১টি 

ককয রুভ মশু মকত্নয জন্য মনধ যামযত ককয দিওো। 

িীঘ যকভোমি মযকল্পনা 

 জামতংকঘয মশুংক্রান্ত নকিয মবমি এফং এমডমজয রক্ষযভাোয 

অকরাকক মশুকিয উন্নেকন মযকল্পনা েে; 

 মশুকিয মধকায মফলকে াভামজক কচতনতা সৃমষ্ট্ ব্যাত যাখা; 

 মশু অআন মফলকে জনকচতনতা সৃমষ্ট্ ব্যাত যাখা; 

 মফকেয মযফমতযত মযমস্থমতকত ভকে ভকে মশু ংক্রান্ত অআন, মফমধ, 

অিারত ব্যফস্থানা, মফচায ব্যফস্থা আতযামি ংস্কায কযা; 

 দুস্থ ও াে মশুকিয যকাময অআন ােতা প্রিান ব্যাত যাখা; 
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মযকল্পনায দভোি মযকল্পনায অকরাকক গৃমতব্য কাম যক্রভ 

 মফকল্প মফকযাধ মনষ্পমি মিারী কযায জন্য দিকয প্রমত দজরাে এমডঅয 

দন্টায স্থান; 

 ৬৪টি ম্যামজকেট অিারত বফনমূক মশু মত্ন দকি মনমি যষ্ট্কযে। 

৮.০ উংায  

উন্নত যাষ্ট্র গঠকনয রকক্ষয যকায মশুকিয স্বাস্থয, মক্ষা, মধকায সুযক্ষা, মনযািা প্রিান 

আতযামি মফলকে সুমনমি যষ্ট্ র্থকযখাে এমগকে মাকে। তাকিয ঠিকবাকফ দফকড় ওঠায জন্য ন্যাে 

মফচায প্রামি ও াভামজক কল্যাে মনমিতকযে এফং রুকল্প-২০২১ এফং রুকল্প-২০৪১ 

জযকন অআন ও মফচায মফবাগ কর্তযক মশুকিয উকমাগী ককয মফমবন্ন দভোমি মযকল্পনা 

এফং উন্নেন কাম যক্রভ েে কযা কেকে। একর কাম যক্রকভয াকর্থ ংমিষ্ট্ ভন্ত্রোরে/মফবাগ 

দমভন- জনমনযািা মফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রোরে, ভাজ কল্যাে ভন্ত্রোরে, ভমরা ও মশু 

মফলেক ভন্ত্রোরে, মযকল্পনা কমভকনয কমামগতা দকর অআন ও মফচায মফবাগ মবষ্ট্ 

রক্ষযভাোে দৌৌঁোকত াযকফ। 
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ধ্যায়-১৪ 

ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণায় 

১.০ ভূতমকা 

ংস্কৃতি ক গগাষ্ঠী, মাজ িথা জাতির ি বস্তররর মানুরর জীিরের ামতিক তিরয়র 

প্রতিচ্ছতি। মানুরর প্রতিতিরের জীিে-যাপে  কম বপ্রিা ংস্কৃতির ধারক এিং িাক। 

ংস্কৃতির মূ উপািাে : জ্ঞাে, তিশ্বা, অিল ব, তলক্ষা, ভাা, েীতিরিাধ, অআে-কানুে, প্রথা 

এিং অররা িহুতিধ তিয় যার াারে মানু একটি তেতি বষ্ট মাজ এিং জাতির িস্য 

তররি তেরজরক পতরতিি করর গিার।  

িাংারিল িার াংস্কৃতিক ভািমূতিবরক মুন্নি রাখার তিয়টি ি বারি তিরিিোয় গররখরে। 

গণপ্রজািন্ত্রী িাংারিরলর ংতিধারে তিিীয় ভারগর রাষ্ট্র পতরিাোর মূেীতি লী বক ২৩ 

নুরচ্ছরি উরেখ ররয়রে “রাষ্ট্র জেগরণর াংস্কৃতিক ঐতিয  উত্তরাতধকার রক্ষরণর জন্য 

ব্যিস্থা িণ কতররিে এিং জািীয় ভাা, াতিয  তলল্পকামূরর এমে পতররপাণ  

উন্নয়রের ব্যিস্থা িণ কতররিে, যাারি ি বস্তররর জেগণ জািীয় ংস্কৃতির মৃতিরি িিাে 

রাতখিার  ংলিণ কতরিার সুরযাগ াভ কতররি পাররে”।  

একটি রারষ্ট্রর অিল ব মাজ গঠরে ংস্কৃতির গুরুত্ব পতরীম। গিরলর ভতিষ্যি োগতরক 

তলশুরির সুন্দর জীিে গড়ার রক্ষয ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণারয়র িিাে  গুরুত্ব পতরীম। 

ি বস্তরর গিলজ ংস্কৃতি, ঐতিয, ভাা, িারু-কারু তলল্প, প্রত্নিাতত্তক তেিল বে, নৃ-িাতত্তক 

জেরগাষ্ঠীর কম বকাণ্ড আিযাতির উৎক ব াধরের জন্য এিং তলশুরির াংস্কৃতিক কম বকারণ্ড 

ংলিরণর সুরযাগ সৃতষ্টর মাধ্যরম িারির সুন্দর ভতিষ্যি তেতিিকরল্প ংস্কৃতি তিয়ক 

মন্ত্রণায় তিতভন্ন আতিিািক উরযাগ িণ করর িররে। 

২.০ জািীয় েীতি/গকৌলরর অরারক তলশুরির উন্নয়রে গৃীি কায বক্রমমূ: 

জািীয় েীতি/রকৌল এিং িণ বো কায বক্রমমূ 

জাতীয় ংস্কৃতত নীতত, ২০০৬ 

ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় ফাংরাদদদয 

াংস্কৃততক ঐততয, আততা, তল্পকরা, বালা 

 াততয, লরাক  কারুতল্প, চারুতল্প, গ্রন্থ  

 মাধ্যতমক তিযারয় তলশুরির মারে গিলরপ্রম জািি 

করার রক্ষয এিং িারিররক ংস্কৃতিমেস্ক োগতরক 

তররি গরড় গিাার উরেরে মাধ্যতমক স্কু পয বারয় 

াংস্কৃতিক িি বা (ংগীি) কায বক্রম িালু করা রয়রে। 
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জািীয় েীতি/রকৌল এিং িণ বো কায বক্রমমূ 

গ্রন্থাগায, প্রত্নম্পদ এফং ন্যান্য াংস্কৃততক 

উাদান ংযক্ষণ, প্রচায এফং উন্নয়দনয রদক্ষয 

প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযদফ। তল্প  

াতদতযয কর লক্ষদে তল্পী  

াতততযকবৃন্দদক উৎা প্রদান এফং 

সৃজনীর কদভ েয স্বত্ত্বাতধকায ংযক্ষদণয 

রদক্ষয ভন্ত্রণারয় এয অতাধীন দপ্তয/ ংস্থায 

ভন্বদয় কাম েকয দদক্ষ গ্রণ কযদফ। তফতবন্ন 

ক্ষুদ্র নৃ লগাষ্ঠীয বফতচেভয় াংস্কৃততক উাদান, 

তনজস্ব বালা  ংস্কৃততয ংযক্ষণ  তফকাদ 

ভন্ত্রণারয় প্রদয়াজনীয় কাম েক্রভ গ্রণ কযদফ। 

ক্রমান্বরয় এ কায বক্রম গিলব্যাপী তিস্তৃি করা রি; 

 তলশুরির জন্য োটক, ংগীি, নৃিযকা, তিত্রকা 

এযারক্রারিটিক আিযাতি কায বক্ররমর উপর প্রতলক্ষণ; 

 তিতভন্ন জাদুঘর এিং প্রত্নিত্ত্ব তেিল বেস্থমূর তিরল 

তিরল তিির তলশুরির জন্য তিোমূরে পতরিল বরের 

ব্যিস্থা িণ; 

 তিতভন্ন জািীয় তিি উপরক্ষ তলশুরির সৃজেলী 

গমধা তিকারল ংগীি, তিত্রাঙ্কে প্রতিরযাতগিা, িক্তৃিা 

প্রতিরযাতগিা  কতিিা পারঠর অরয়াজে; 

 একুরল িআ গমায় তলশুরিা িন্থ প্রকালকরির জন্য 

তলশু কণ বার করর তিরল গিা প্রিাে; 

 গণিন্থাগার তধিপ্তর কর্তবক তলশুরির মরধ্য জ্ঞাে  

গমধা তিকারলর রক্ষয োো তিির রিো 

প্রতিরযাতগিা িআ পারঠর অরয়াজে; 

 গণিন্থাগারগুতরি তলশু পাঠকরির জন্য পাঠ উপরযাগী 

পৃথক ব্যিস্থা রাখা; 

 ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠীর াংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠােমূরর মাধ্যরম 

গিরলর তিতভন্ন ঞ্চর িিারি ক্ষুদ্র নৃ-িাতত্ত্বক 

জেরগাষ্ঠীর তলশুরির জন্য াংস্কৃতিক কায বক্রম 

পতরিাো করা।  

৩.০ তলশু িারজট িাস্তিায়রে তিগি তিে িেররর জবেমূ 

ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণায় ি বস্তরর গিলজ ংস্কৃতি, ঐতিয, ভাা, িারু-কারু তলল্প, প্রত্নিাতত্ত্বক 

তেিল বে প্রিল বে  ংরক্ষরণর তিরয় কাজ করর অরে। তিগি তিে িেরর ংস্কৃতি তিয়ক 

মন্ত্রণায় িার ধীেস্থ ১৭টি িপ্তর/ংস্থার মাধ্যরম তলশুরির জন্য সুতেতি বষ্ট কায বক্রম 

পতরিাোর মাধ্যরম তেম্নততখি জবে াভ করা রয়রে: 

 তিতভন্ন তিিমূ গযমে: রিীন্দ্র জন্িাত বকী-গি কুতষ্টয়া, তরাজগঞ্জ, খুো, েগাঁ 

গমাট ৪টি গজার ৩৫টি উপরজায় াংস্কৃতিক নুষ্ঠাে অরয়াজরের ব্যয় তেি বারর জন্য 

গি তিে থ বিেরর ১.৫০ গকাটি টাকা িরাে প্রিাে করা রয়রে। উক্ত নুষ্ঠারে 
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তিত্রাংকে, কতিিা অবৃতত্ত, িক্তৃিা, িআ পাঠ  রিো প্রতিরযাতগিার অরয়াজে করা 

রয়রে। গি তিে থ বিেরর প্রায় ৯৪৫ জে তলশুরক পুরস্কার প্রিাে করা রয়রে। েজরু 

জন্িাত বকীরি গমাট ৬টি গজার ৬১টি উপরজায় ১.৫০ গকাটি টাকা িরাে প্রিাে করা 

রয়রে। উক্ত নুষ্ঠাে উপরক্ষয তিত্রাংকে, কতিিা অবৃতত্ত, িক্তৃিা, িআ পাঠ  রিো 

প্রতিরযাতগিার অরয়াজে করা রয়রে। গি তিে থ বিেরর এ নুষ্ঠারে প্রায় ৭৫ াজার 

তলশু ংলিণ করররে। এোড়া, গি তিে থ বিেরর ৪৯৪১ জে তলশুরক পুরস্কার প্রিাে 

করা য়। িাংা েিি ব উপরক্ষয ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ থ বিেরর ১.৬৮ গকাটি টাকা 

িরাে প্রিাে করা রয়রে। উরেখ, গি তিে থ বিেরর িাংা েিি ব উপরক্ষয ৬৪টি 

গজায় এিং ৪৮২টি উপরজায় তিতভন্ন নুষ্ঠারে প্রায় ১.৫০ গকাটি তলশু ংলিণ 

করররে।  

 ২০১৬-১৭ থ বিেরর প্রথম িাররর মরিা াংস্কৃতিক িি বা কায বক্রম িণ করা য়। উক্ত 

থ বিেরর ১৮টি গজার ১৮০টি  ২০১৭-১৮ থ বিেরর ৩০টি গজার ৩০০টি স্কুর 

াংস্কৃতিক িি বা কায বক্রম িালু করার মাধ্যরম মাধ্যতমক তিযারয়র তলশুরির মারে 

গিলরপ্রম জািি করা এিং িারিররক ংস্কৃতিমো মােতিক মূেরিাধ ম্পন্ন তররি 

গরড় গিাার উরযাগ গেয়া রয়রে। িমাে থ বিেরর ৬৪টি গজার ৮৩৬টি স্কুর 

াংস্কৃতিক িি বা কায বক্রম ম্প্রারণ করা পিরক্ষপ িণ করা রয়রে। উক্ত কায বক্ররমর 

অিায় প্রতিটি স্কুর একটি াররমাতেয়াম  এক গট করর গমাট ৪৮০টি 

াররমাতেয়াম  ৪৮০ গট িিা রিরা করা রয়রে। উক্ত কায বক্ররমর অিায় 

প্রতিটি স্কুর েয় মারর জন্য দু’জে ঙ্গীি প্রতলক্ষক  যন্ত্রিািকরক তেরয়াগ গিয়া 

রয়রে। িতি থ বিেরর ৮৩৬টি স্কুর এ কায বক্ররম ম্প্রাররণর জন্য ব্যিস্থা িণ করা 

রয়রে। 

 ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠী তলশুরির স্ব-স্ব ভাা  ংস্কৃতির ংরক্ষণ, িি বা, নুলীে এিং িারির 

িাংারিরলর ঐতিয  ংস্কৃতির মূ গরািধারার ারথ পতরতিি এিং ম্পৃক্তকররণর 

রক্ষয ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠীর তেজস্ব িত্ত্বািধারে ২০১৭-১৮ থ বিেরর গমাট ১২০০ তলশুরক 

ংস্কৃতির তিতভন্ন ধারা গযমে: ংগীি, নৃিয, অবৃতত্ত, োটক প্রতমি উচ্চারণ আিযাতি 

তিরয় প্রতলক্ষণ গিয়া য়। ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭ থ বিেরর এ ংখ্যা তে যথাক্ররম 

৮০০  ৮৪৪ জে।  

 তলশুরির জািীয় ঐতিরযর ারথ পতরতিি করা রক্ষয ২০১৫-১৬ থ বিেরর তিতভন্ন 

জািীয় তিির ২০,৩৮৭ জে তলশুরক তিো টিতকরট জাদুঘর এিং প্রত্নিত্ত্ব এাকা 
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পতরিল বরের সুরযাগ প্রিাে করা রয়রে। ২০১৬-১৭ এিং ২০১৭-১৮ থ বিেরর 

পতরিল বরের সুরযাগপ্রাপ্ত তলশুর ংখ্যা যথাক্ররম ২৫,৭৭৫ জে এিং ১০,৬৭৬ জে। 

৪.০ ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণারয়র িারজরটর তলশু ংতিষ্ট ংল 

 (তিতয়ে টাকা) 

তিিরণ 
ফাদজট  

201৯-২০ 

িারজট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

মন্ত্রণারয়র গমাট িারজট 5.76 5.1 3.84 

পতরিাে িারজট 3.16 2.90 2.76 

উন্নয়ে িারজট 2.6 2.20 1.08 

মন্ত্রণারয়র িারজরট তলশু ংতিষ্ট ংরলর িারজট 2.01 1.020 0.600 

পতরিাে িারজট 1.1 0.330 0.270 

উন্নয়ে িারজট 0.91 0.690 0.330 

জািীয় িারজট 5,232 4,646 3,211 

তজতডতপ 28,859 25,378 22,505 

রকাররর গমাট িারজট (তজতডতপ’র লিকরা ার) 18.13 18.31 14.27 

মন্ত্রণারয়র িারজট (তজতডতপ’র লিকরা ার) 0.02 0.02 0.02 

মন্ত্রণারয়র িারজট (জািীয় িারজরটর লিকরা ার) 0.11 0.11 0.12 

মন্ত্রণারয়র িারজরট তলশু ংতিষ্ট ংল (তজতডতপ’র লিকরা ার) 0.01 0.00 0.00 

মন্ত্রণারয়র িারজরট তলশু ংতিষ্ট ংল (জািীয় িারজরটর লিকরা ার) 0.04 0.02 0.02 

মন্ত্রণারয়র িারজরট তলশু ংতিষ্ট ংল (মন্ত্রণারয়র গমাট িারজরটর 

লিকরা ার) 
34.90 20.00 15.63 

সূত্রঃ থ ব তিভাগ 

তশুদদয ফয, তফদনাদন  াংস্কৃততক কভ েকাদে ংগ্রদণয তধকায ফহুরাংদ ংস্কৃতত 

তফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য কভ েতযতধভুক্ত তফদফচনায় ২০১৮-১৯ থ েফছদয এ ভন্ত্রণারয়দক তশু 

ফাদজট প্রততদফদদন ন্তভু েক্ত কযা দয়দছ। ২০১৮-১৯ থ েফছদয এ মন্ত্রণারয়র িারজট 

তজতডতপ'র ০.০২ লিাংল এিং এর মরধ্য তলশু ংরিিেলী কায বক্ররম ব্যয় রি মন্ত্রণারয়র 

গমাট িারজরটর ২০.০০ লিাংল। 
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৫.০ লক স্টাতি/উত্তভ চর্চ্ো 

ংস্কৃতিমেস্ক ভতিষ্যি প্রজন্ গরড় গিাার রক্ষয ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণায় মাধ্যতমক তিযারয় 

‘ংস্কৃতি িি বা’ কায বক্রম পতরিাোর জন্য ২০১৬-১৭ থ বিেরর উরযাগ িণ করররে। উরেখ্য, পূি বিিী 

দু’টি থ বিেরর ৪৮০টি তিযারয় এ কায বক্ররমর অো রয়রে। এ কায বক্ররমর অিায় িতি থ বিেরর 

৬৪টি গজায় ৮৩৬টি তিযারয় ‘ংস্কৃতি িি বা’ কায বক্রম পতরিাতি রচ্ছ। 

 

ফান্দযফন লজরায নাআক্ষযংছতি উদজরায ঘুভধুভ উর্চ্ তফদ্যারয় লতভতন একটি তফদ্যারয় । এ তফদ্যারদয় 

ংগীত তক্ষায লকাদনা প্রাততষ্ঠাতনক ব্যফস্থা অদগ তছর না। তকন্তু দনক তক্ষাথীআ বাদরা গান কদয 

এফং প্রাততষ্ঠাতনকবাদফ ঙ্গীত তক্ষায় অগ্রী। স্কুদরয তফতবন্ন নুষ্ঠাদন তছর তাদদয স্বতঃস্ফূতে 

ংগ্রণ। এক নুষ্ঠাদন উতস্থত তছদরন উদজরা তনফ োী তপায। তততন ফ ভয় এ প্রততষ্ঠাদনয 

াংস্কৃততক কাম েক্রদভয খুফ প্রংা কদযন। তততন জানদত াদযন লম স্কুদর লকাদনা ংগীদতয তক্ষক 

লনআ এফং তক্ষাথীযা প্রাততষ্ঠাতনকবাদফ গান লখায লকান সুদমাগ াদে না। তাৎক্ষতণকবাদফ তততন 

লজরা প্রাদকয ভাধ্যদভ তফলয়টি ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়দক ফতত কদযন। ংস্কৃতত তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত ‘ংস্কৃতি িি বা’ কায বক্রম অিায় একটি াযদভাতনয়াভ এফং এক লট তফরায ব্যফস্থা 

কযা য়। দু’জন গাদনয তক্ষদকয ম্মানীয ব্যফস্থা কদয লদয়া য় (ভাতক ১৫০০ টাকা এফং ২১০০ 

টাকা াদয)। তক্ষকযা তনয়তভত প্রতত প্তাদ একতদন কদয ক্লা লনন। পদর, তক্ষাথীযা প্রাততষ্ঠাতনক 

তক্ষায াাাত ংস্কৃতত চচ ো কযায সুদমাগ াদে। 

৬.০ তলশুরকতন্দ্রক িারজট িাস্তিায়রে মন্ত্রণারয়র িযারঞ্জমূ 

িাংারিরলর গগৌররিাজ্জ্ব াংস্কৃতিক ঐতিযরক ধারণ করর াতিয, তলল্পকা, ংগীি, 

োট্যকা  ংস্কৃতির ক লাখার পতরপূণ ব তিকাল  উৎক ব াধে এিং প্রগতিলী, 

াম্প্রিাতয়ক, ধমীয় গগাঁড়াতমমুক্ত একটি মাজ ব্যিস্থা গরড় গিাার রক্ষয ংস্কৃতি তিয়ক 

মন্ত্রণায় কাজ করর যারচ্ছ। গিরলর মানুরক ংস্কৃতিমেস্ক  উিার মােতিক গিিোয় উিুি 
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করার রক্ষয ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণায় গিলজ ংস্কৃতির তিকারলর জন্য সুতেতি বষ্ট 

ক্ষযতভতত্তক কায বক্রম িণ কররে। বৃত্তর জেরগাষ্ঠীর াংস্কৃতির তিকাল  উৎক ব াধরের 

পালাপাতল ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠীর ংস্কৃতি পুেরুিার  তিকারলর জন্য তিতভন্ন কায বক্রম িাস্তিায়ে 

কররে। তলশু-গকতন্দ্রক িারজট প্রণয়রে রেক ধররের িযারঞ্জ ররয়রে। িারমরধ্য ন্যিম 

রা: 

 তলশু-গকতন্দ্রক িারজট প্রণয়ে, িাস্তিায়ে, পতরিীক্ষণ এিং মূোয়রের জন্য সুতেতি বষ্ট তিক-

তেরি বলো িা পিতির ভাি; 

 তলশুরির জন্য িারজরটর প্রতুিা এিং তেধ বাতরি িারজরট তলশুিান্ধি িরারের স্বল্পিা; 

 তলশুরির াংস্কৃতিক কম বকারের ারথ তধকির ম্পৃক্তিার রক্ষয উপমৄক্ত প্রতলক্ষরণর 

ভাি; 

 তলশুরির তিতভন্ন াংস্কৃতিক কম বকারে ংলিরণর সুরযারগর স্বল্পিা; 

 টিতিক তলশুরির অািা করর াংস্কৃতিক কম বকারে ংলিরণর জন্য উপরযাগী 

প্রতলতক্ষি জেিরর ভাি; এিং 

 গিরলর প্রিযন্ত ঞ্চ িথা উপরজা  আউতেয়ে পয বারয় ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণারয়র 

িপ্তর/তধিপ্তর/ংস্থার কায বক্ররমর ীমািিিা। 

৭.০ তলশু গকতন্দ্রক উন্নয়রের পতরকল্পো 

পতরকল্পোর গময়াি পতরকল্পোর অরারক গৃতিব্য কায বক্রম 

২০১৯-২০ থ বিেররর 

পতরকল্পোমূ 

 তলল্পকার তিতভন্ন লাখায় তলশুরির জন্য প্রতলক্ষরণর ব্যিস্থা িণ; 

 মাধ্যতমক তলক্ষা প্রতিষ্ঠারে তলশুরির জন্য াংস্কৃতিক িি বা কায বক্রম 

৮৫০টি স্কুর ম্প্রারণ করা; 

 জািীয় তলশু -তকরলার  মৄি োট্য াংস্কৃতিক প্রতিরযাতগিা  উৎি 

অরয়াজে; 

 গিরলর তিতভন্ন স্থারে তলশুরির জন্য এযারক্রারিটিক প্রিল বেীর ব্যিস্থা করা; 

 তিরলভারি ক্ষম তলশু  িরতি /প্রতিিন্ধী তলশুরির জন্য প্রতলক্ষণ  

প্রিল বেীর ব্যিস্থা িণ;  

 তিরল তিরল তিির তিো টিরকরট তলশুরির জাদুঘর এিং প্রত্নিত্ত্ব 

তেিল বেস্থমূর পতরিল বরের ব্যিস্থা করা; 
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পতরকল্পোর গময়াি পতরকল্পোর অরারক গৃতিব্য কায বক্রম 

 তলশুরির জন্য র যাত, িআ পড়া, রিো প্রতিরযাতগিা  গতমোর 

অরয়াজে; 

 প্রতিিন্ধী তলশুরির জন্য তিতভন্ন াংস্কৃতিক নুষ্ঠারের অরয়াজে করা 

এিং াআরেরীরি িারির পাঠ-ায়ক পতররিল তিতর করা।  

মধ্যরময়াতি পতরকল্পো 

 গিরলর প্রতিটি আউতেয়রে পতরি কমরেক্স তলশুরির াআরেতর ব্যিাররর 

জন্য কণ বার গরড় গিাা; 

 তলশু কোরণ তলল্পকা একারডতমর মাধ্যরম োোমুখী কম বসুতি িণ করা 

রি; 

 ক্রমান্বরয় ারারিরল ক মাধ্যতমক তিযারয়র োত্র/োত্রীরির 

াংকৃতিক িি বার অিায় অো রি। 

িীঘ বরময়াতি পতরকল্পো 

 তলল্প াতরিযর প্রতি মরোরযাগী য়ার জন্য গিলব্যাপী তলশু তকরলার 

াংস্কৃতিক প্রতিরযাতগিার রক্ষয একটি প্রকল্প িণ করা রয়রে; 

 তলশু-তকরলার জ্ঞাে তিকারলর রক্ষয এিং পুস্তক পারঠ অি সৃতষ্টর জন্য 

প্রতিটি উপরজা একটি করর পািতক াআরেতর তেম বাণ করা রি; 

 তলশু াতিয তিকাল এিং াংস্কৃতিক মেেলীিা বৃতির জন্য প্রতিটি 

উপরজা একটি করর তলল্পকা তেম বারণর রক্ষয প্রকল্প িণ করা রয়রে; 

 তলক্ষাথীরির াতিয িি বার রক্ষয স্কু/করজ পয বারয় ভতিষ্যরি 

কম বসূতি/প্রকল্প িণ করা রি। 

৮.০ উপংার  

ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণায় গিলব্যাপী তলশুরির জন্য কোণকর াংস্কৃতিক কম বকারণ্ডর 

মাধ্যরম একটি মৃি রাষ্ট্র উপার তিরি ি বিাআ রিষ্ট। জািীয় ংস্কৃতিেীতির অরারক 

তেতিক, মােতিক, তিজ্ঞাতেক  ামাতজক মূেরিাধ তলশুরির মারে প্রতিষ্ঠার রক্ষয 

অগামীরি ংস্কৃতি তিয়ক মন্ত্রণায় তলশুরির জন্য িতচ্চত্র উৎি, তিতভন্ন ধরররর প্রতলক্ষণ 

প্রিাে, াংস্কৃতিক ঐতিয  ংস্কৃতি তিয়ক তলক্ষাক্রম প্রণয়ে, তলশুরিা িতচ্চত্র তেম বাে 

প্ররয়াজেীয় পিরক্ষপ িণ কররি।  
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ধ্যায়-১৫ 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

১.০ ভূমভকা 

লরখাড়ায াাাম মশুদদয াযীমযক ও ভানমক মফকা, সুশৃঙ্খর জীফন গঠন, সুস্বাস্থ্য ও 

চমযত্র গঠদন লখরাধুরায ভূমভকা মযীভ। মশুদদয লখরাধুরায় অগ্রী কদয প্রাণ-চাঞ্চল্য ও 

মচত্ত-মফদনাদদনয সুদমাগ সৃমিয ভাধ্যদভ তাদদয াযস্পমযক ম্প্রীমত ও লৌাদযেয মযদফ 

সৃমিদত লখরাধুরায নস্বীকাম ে। এছাড়া,  টিজভ ও মফদল চামদা ম্পন্ন মশুদদয 

লখরাধুরায় ংগ্রদণয জন্য প্রমক্ষদণয মফকল্প লনআ। অন্তজোমতক ম্পকে উন্নয়দনও 

লখরাধুরা যুগযুগ ধদয মফদল ভূমভকা ারন কদয অদছ। অন্তজোমতক ক্রীড়া প্রমতদমামগতায 

ভাধ্যদভ মশু ফয়দ লদ-মফদদদয মফমবন্ন লখদরায়াড়দদয ামন্নদধ্য অায সুদমাগ ততময য়। 

মরমম্পক লগভ, এময়ান লগভ, মফশ্বকা মক্রদকট, মফশ্বকা ফুটফর এয ভত ক্রীড়া 

প্রমতদমামগতায অদয মফমবন্ন লদদয ক্রীড়ামফদগণ মনজ মনজ লদদয জন্য ম্মান, সুনাভ ও 

লগৌযফ জেন কদযন। মশু ফয় দত লখরাধুরায ামন্নদধ্য না থাকদর এ জেন ম্ভফ নয়। 

ক্রীড়ায় অন্তজোমতক ভান জেন ও সুস্বাস্থ্য মনমিতকযদণয রদক্ষয কর মশুয জন্য 

লখরাধুরায সুদমাগ সৃমি মযাম ে। 

২.০ জাতীয় নীমত/দকৌদরয অদরাদক মশুদদয উন্নয়দন গৃীত কাম েক্রভমূ: 

জাতীয় নীমত-লকৌদরয অদরাদক যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারদয়য গৃীত কাম েক্রভ মনম্নরূ: 

জাতীয় নীমত/লকৌর ও মফফযণ কাম েক্রভমূ 

Mapping of Ministries by Targets in the 

implementation of SDGs aligning with 

7th Five Year Plan (2016-20) এ যুব ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয়  শিশু সংশিষ্ট ১.২, ৪.১, ৪.৫ এবং ৮.৭ নম্বর 

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অজজননর টক্ষ্নত্র সহন াগী 

মন্ত্রণালয় (Associate Ministry)। এছাড়া, ৭ভ 

ঞ্চফামল েকী মযকল্পনা এফং জাতীয় মশু নীমত ২০১১ 

এয ৫.১, ৬.৩.৩, ৬.৩.৪ ও ৭.২ নুদেদদ কর 

মশুয জন্য মফদনাদন, সুস্বাস্থ্য, ভানমক মফকা ও 

ক্রীড়ায ভাধ্যদভ মশুদদয মফদনাদন, সুস্বাস্থ্য ও 

ভানমক মফকা মনমিত কযায রদক্ষয মশুদদয 

ক্রীড়া প্রমতবা দেলণ, স্থ্ানীয় ম োদয় 

প্রমতদমামগতায অদয়াজন এফং টিমিক ফা 

মফদল চামদাম্পন্ন মশুয ক্রীড়া প্রমতবা 

দেলণপূফ েক প্রমক্ষণ প্রদান কযা য়। এছাড়া, 

লখরাধুরায় উদু্বদ্ধ কযায ভাধ্যদভ মশুদদয 

ভানমক মফকাদয জন্য লদব্যাী ক্রীড়া 

ফকাঠাদভা মনভ োণ ও লভযাভত/ংস্কায কযা 

য়। 
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জাতীয় নীমত/লকৌর ও মফফযণ কাম েক্রভমূ 

কল্যাণ মনমিত কযা এফং প্রমতবা দেলদণয কথা ফরা 

দয়দছ।  

জাতীয় মশু নীমত, ২০১১ এয ৬.৫.১০ নুদেদদ মক্ষা 

প্রমতষ্ঠাদন াধাযণ মক্ষায াাাম মফদল মক্ষা 

লমভন: ক্রীড়া মক্ষায কথা ফরা দয়দছ। 

মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন ক্রীড়া মক্ষা মনমিদতয রদক্ষয 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারদয়য মনয়ন্ত্রণাধীন াযীমযক 

মক্ষা কদরজমূ দত াযীমযক মক্ষায় 

স্নাতক ও স্নাতদকাত্তয মডমগ্র প্রদান কযা য়। 

এফ মডমগ্রধাযী প্রমক্ষকগণ ভাধ্যমভক মফযারয় 

ও কদরদজ মনদয়াদগয সুদমাগ লদয় থাদক। 

এছাড়া, ক্রীড়া মযদপ্তয দত মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয 

ভাঠ ংস্কাদযয জন্য নুদান এফং লখরায 

াভগ্রী প্রদান কযা য়। মফদকএমদত মশু 

লখদরায়াড়দদয মনমফড় মযচম োয ভাধ্যদভ 

অন্তজোমতক ভাদনয লখদরায়াড় ততময কযা য়। 

৭ভ ঞ্চফামল েকী মযকল্পনায় মফবাগীয়, লজরা ও 

উদজরা ম োদয় লখরায ভাঠ ততমযয কথা ফরা দয়দছ। 

মফবাগীয় ও লজরা ম োদয় ক্রীড়া স্থ্ানা এফং 

াযাদদদ উদজরা ম োদয় লখ যাদর মভমন 

লেমডয়াভ মনভ োদণয কাম েক্রভ চরদছ। 

৩.০ মশু ফাদজট ফাস্তফায়দনয লপ্রমক্ষদত গত মতন ফছদযয জেন 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারদয়য মনয়ন্ত্রণাধীন মফদকএম গত মতন ফছদয মফমবন্ন প্রকল্প এফং 

মযচারন ফাদজদটয অওতায় ৬৫০০ জন মশুদক প্রমক্ষণ প্রদান কদযদছ। এছাড়া, লটমফর 

লটমন, তায়দকায়াদডা, কাযাদত, উশু এফং বমরফর লখরায ফকাঠাদভা অধুমনকায়ন এফং 

মক টাপে ও মনদথটিক যাথদরটিক টাপে প্রমতস্থ্ান কযা দয়দছ। গত মতন ফছদয এখাদত 

মশুদদয জন্য ৯৭ লকাটি ৫০ রক্ষ ৪০ াজায টাকা ব্যয় দয়দছ। জাতীয় ক্রীড়া মযলদদয 

ভাধ্যদভ উদজরা ম োদয় ফাস্তফাময়ত ‘লখ যাদর মভমন লেমডয়াভ মনভ োণ’ ীল েক প্রকদল্পয 

ভাধ্যদভ মনমভ েত ১৩০টি মভমন লেমডয়াদভ ব্যাক মশু লখরাধুরায সুদমাগ লদয়দছ। এ প্রকল্প 

ফাস্তফায়দন ৭৪ লকাটি ১১ রক্ষ ১১ াজায টাকা ব্যয় দয়দছ। ক্রীড়া মযদপ্তদযয ভাধ্যদভ 

মশুদদয ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ কযায জন্য ফুটফর, মক্রদকট, মক, বমরফর, যাডফর, দাফা, াঁতায, 

ব্যাডমভন্টন, যাগফী, মজভন্যামেক, যাথদরটিক এফং গ্রাভীণ লখরাধুরায অদয়াজন কযা 

দয়দছ। গত মতন ফছদয লডদবরদভন্ট কা ফুটফদর ৮৪৭০ জন লখদরায়াড় ংগ্রণ কদযন 

এফং ১১২ জন প্রমতবাফান লখদরায়াড়দক প্রমক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। গ্রাভীণ লখরায় ৪৮,৩০০ 

জন লখদরায়াড় ংগ্রণ কদয। ২০১৭-১৮ থ েফছদয ৯৬ জন মশুদদয মনদয় কক্সফাজাদয 
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ফীচ ফুটফদরয অদয়াজন কযা য়। এদত ৩২ রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ। মশুদদয জন্য ১৫ লকাটি 

টাকা ব্যদয় জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু লখ মুমজবুয যভান লগাল্ড কা ফুটফর টুন োদভন্ট (নূর্ধ্ে-

১৭) অদয়াজদনয মদ্ধান্ত গৃীত দয়দছ। প্রমতফন্ধী ও টিমেক মশুদদয জন্য মক্রদকট, 

কামন েবযার, ব্যাডমভন্টন ও লটমফর লটমন প্রমতদমামগতায অদয়াজন কযা দয়দছ। 

৪.০ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদট মশু ংমিি ং 

(মফমরয়ন টাকা) 

মফফযণ 
বানজে  

201৯-২০ 

ফাদজট  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ভন্ত্রণারদয়য লভাট ফাদজট 14.89 14.99 10.33 

মযচারন ফাদজট 12.75 11.94 8.18 

উন্নয়ন ফাদজট 2.14 3.05 2.15 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদট মশু ংমিি ংদয ফাদজট 3.15 1.71 0.72 

মযচারন ফাদজট 2.7 0.67 0.35 

উন্নয়ন ফাদজট 0.45 1.04 0.37 

জাতীয় ফাদজট  5,232 4,646 3,211 

মজমডম 28,859 25,378 22,505 

যকাদযয লভাট ফাদজট (মজমডম’য তকযা ায) 18.13 18.31 14.27 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট (মজমডম’য তকযা ায) 0.05 0.06 0.05 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট (জাতীয় ফাদজদটয তকযা ায) 0.28 0.32 0.32 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদট মশু ংমিি ং (মজমডম’য তকযা ায) 0.01 0.01 0.00 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদট মশু ংমিি ং (জাতীয় ফাদজদটয তকযা ায) 0.06 0.04 0.02 

ভন্ত্রণারদয়য ফাদজদট মশু ংমিি ং (ভন্ত্রণারদয়য লভাট ফাদজদটয 

তকযা ায) 
21.16 11.41 6.97 

সূত্রঃ থ ে মফবাগ 

শিশুনদর উন্নয়নন অবসর, শবননাদন ও টেলাধুলার ভূশমকা অনস্বীকা জ। এসব কম জকানে 

অংিগ্রহনণর অশধকার বহুলাংনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালনয়র কম জশরশধভুক্ত শবনবচনায় ২০১৮-

১৯ অথ জবছনর এ মন্ত্রণালয়নক শিশু বানজে প্রশতনবদনন অন্তভু জক্ত করা হনয়নছ। 
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৫.০ উত্তভ চচ ো 

নমভতা কভ েকায: ম্ভাফনাভয় নক্ষত্র 

 

ফাফা ভাখন কভ েকায ও ভা চায়না কভ েকাদযয মকদাযী কন্যা নমভতা কভ েকায। জাতীয় জুমনয়য 

যাথদরটিকদয ফ ো মনদক্ষদ নতুন লযকড ে গদড়দছ ল। দারূণ ব্যাায দরা ল একজন মক লখদরায়াড় 

মদদফও মনদজদক গদড় তুদরদছ। নাযী মকদত আমতাদ নাভ মরমখদয়দছ এআ নমভতা। নমভতা মনদজদক 

দনক দূয মনদয় লমদত চায়। লছাটদফরা লথদকআ লঝাঁক মছর লখরাধুরায়। যাথদরটিক দয় এখন মকদত। 

নমভতা মক্রদকদটয ভদতা মকদত ফাংরাদদদক মনদয় লমদত চায় ন্য উচ্চতায়।  

নড়াআদরয লরাাগড়া াআরট উচ্চ মফযারয় লথদক ল এফায এএম যীক্ষায় ং মনদয়দছ। লৌয 

দযয কচুফামড়য়ায় তাদদয ফা। াদড় াত তাং জমভয ওয ফত মবদটটাআ ম্বর। ফাফা ভাখন 

কভ েকাদযয ফয় ৬০ ফছয। এখন ক্ত মযশ্রদভয কাজ কযদত াদযন না। তাআ াদনয ফযদজ কাজ কদযন। 

মকন্তু কাজটি লভৌসুমভ, প্রায় ছয় ভা কাজ থাদক না। তখন মযফাদযয দস্যদদয মনব েয কযদত য় নমভতায 

ভাদয়য াভান্য অদয়য ওয। ফশ্য দু’ফছয দরা জযাবমরন লখদরায়াড় মদদফ ফাংরাদদ াটকর 

কদ োদযদন (মফদজএভম) লমাগ মদদয়দছ নমভতা। লফতন প্তাদ ১ াজায ৯০০ টাকা। এআ টাকা ংাদযয 

কাদজ অদছ। লখরাধুরায় াদতখমড় তাঁয মফযারদয়য াযীমযক মক্ষায মক্ষক মদমর চক্রফতীয কাদছ। 

ক্রীড়া মযদপ্তদযয ফামল েক ক্রীড়া কভ েসূমচয ং মদদফ লজরা ক্রীড়া মপ, নড়াআর এয অদয়াজদন 

নুমষ্ঠত  যাথদরটিক প্রমতদমামগতা ও মক প্রমক্ষণ কভ েসূমচয ভাধ্যদভ তায লখরাধুরায় অগভন। গত 

ফছয নুমষ্ঠত ৩৪তভ জাতীয় জুমনয়য যাথদরটিকদ নমভতা াদপ্রদীদয অদরায় অদ। ফ ো মনদক্ষদ 

অদগয ফ লযকড ে লবদঙ্গ ল ৩৬ দমভক ৩৬ মভটায দূযত্ব ায কদয। ল প্রমতদমামগতায মডকা লরা অয 

টপুদটও নমভতা মনদজদক প্রভাণ কদযদছ। 

এযয ক্রীড়া মযদপ্তয অদয়ামজত প্রমতবাফান নাযী মক লখদরায়াড়দদয প্রমক্ষণ কভ েসূমচ ২০১৬-১৭ 
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থ েফছদয তাদক ভদনানীত কদয ক্রীড়া মযদপ্তয। লদদয জাতীয় মক লকাচ এয ভাধ্যদভ ভওরানা বাানী 

মক লেমডয়াদভ নুমষ্ঠত অফামক মকয এ কযাদম্প তনপুদেয স্বাক্ষয যাদখ নমভতা। এ ফছয নুমষ্ঠত নাযী 

মক প্রমতদমামগতায় ল নড়াআর লজরা দদরয দয় লখদর চযামম্পয়ন ওয়ায লগৌযফ জেন কদয। ২০১৭-১৮ 

থ েফছদযও ক্রীড়া মযদপ্তয অদয়ামজত  প্রমতবাফান নাযী মক লখদরায়াড়দদয অফামক প্রমক্ষদণ ভদনানীত 

য় নমভতা। এআ প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ মূরত: ততময য় ফাংরাদদ নূর্ধ্ে-১৭ নাযী মক দর। উক্ত দর ঢাকা 

একাদ নাদভ বাযদতয লকারকাতা ওয়ামযয়দ েয মক দদরয দঙ্গ অভন্ত্রণমূরক অন্তজোমতক মক ম্যাদচ 

ং লনয়। নদবম্বয, ২০১৮ ভাদ নমভতা আমতাদয ং দয় মায়। লদদয প্রথভ নাযী মক দদরয দস্য 

দয় পযকাযী বাযদতয লকারকাতা ওয়ামযয়দ েয মফদক্ষ ফাংরাদদদয লভদয়দদয মমযজ জদয় দারূণ 

ভূমভকা তায। মনদজ লগার লতা কদযদছআ, তীথ েদক মদদয় লগার কযাদতও জুমড় লনআ নমভতায। ঢাকা 

একাদদয লযা লখদরায়াড় মছর ল। নমভতায এ জেন মন:দেদ মশুদদয ক্রীড়ায় ংগ্রদণ উৎামত 

কযদফ।  

৬.০ মশুদদয কল্যাণ মনমিতকযদণ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারদয়য চযাদরঞ্জমূ: 

 মশুদদয জন্য লখরাধুরায মনযাদ মযদফ মনমিতকযদণ জাতীয় ও অন্তজোমতক নীমত 

ও লকৌদরয াদথ ভেয় কদয জাতীয় ক্রীড়া নীমত প্রণয়ন কযা; 

 মশুদদয লখরাধুরায গুরুদত্বয মফলদয় করদক দচতন কযা; 

 কর মশুদক লখরাধুরায় ম্পৃক্ত কযদত ভল্লামবমত্তক লখরায ভাঠ মনভ োণ কযা; 

 লখরায ভয় মশুদদয মনযাত্তা মনমিত কযা; 

 টিমিক মশুদদয ক্রীড়া প্রমক্ষদণয ব্যফস্থ্া কযা; 

 অন্তজোমতক ভাদনয লখদরায়াড় ততমযদত দীঘ েদভয়ামদ প্রমক্ষদণ মশুদদয ধদয যাখা; 

 লখরায ভাঠ ম্বমরত মক্ষা প্রমতষ্ঠানমূদয লগআট ছুটিয য এফং াপ্তামক ছুটিয মদন 

লখারা যাখা; 

 াযাদদদ মফযভান লখরায ভাঠগুমরদক বফধ দখরদায মুক্ত কযা ন্যতভ চযাদরঞ্জ। 

৭.০ মশু লকমিক উন্নয়দনয মযকল্পনা 

মযকল্পনায লভয়াদ মযকল্পনায অদরাদক গৃমতব্য কাম েক্রভ 

২০১৯-২০ থ েফছয 

 তৃণমূর ম োয় দত ১,৩০০ জন ক্রীড়া প্রমতবা দেলণপূফ েক ক্রীড়ায 

মফমবন্ন মফলদয় প্রমক্ষণ প্রদান; 

 মফদকএময প্রমভরা প্রমক্ষণাথীদদয উন্নয়ন; 
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মযকল্পনায লভয়াদ মযকল্পনায অদরাদক গৃমতব্য কাম েক্রভ 

 ক্রীড়ায মফমবন্ন মফলদয় ১২০টি প্রমতদমামগতায অদয়াজন; 

 প্রাথমভক ও ভাধ্যমভক মফযারদয় ক্রীড়া যঞ্জাভ প্রদান; 

 টিমিক মশুদদয জন্য প্রমক্ষণ ও লখরাধুরায অদয়াজন; 

 উদজরা ম োদয় লখ যাদর মভমন লেমডয়াভ মনভ োণ (২য় ম োয়); 

 নূর্ধ্ে-১৭ মশুদদয জন্য জামতয জনক ফঙ্গফন্ধু ফুটফর কা টুন োদভন্ট 

এফং ফঙ্গভাতা লখ পমজরাতুদন্নছা মুমজফ ফঙ্গফন্ধু ফুটফর কা টুন োদভন্ট 

এয অদয়াজন কযা। 

৮.০ উংায 

মশুদদয সুস্বাস্থ্য, লভধায মফকা, ভ্রাতৃত্বদফাধ, লনতৃত্ব ও তনমতক উৎকল ে াধদনয রদক্ষয 

তাদদযদক ক্রীড়াদপ্রভী মদদফ গদড় লতারা কদরয দাময়ত্ব। ন্যমদদক টিমেক মশুদদয 

লখরাধুরায় ম্পৃক্ত কযা লগদর তাদদয জীফন ব্যফস্থ্াদতও মযফতেন অদফ। ভাদজয প্রমতটি 

মশুদক লখরাধুরায সুদমাগ প্রদাদনয রদক্ষয যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, স্থ্ানীয় যকায মফবাগ, 

গণপূতে ভন্ত্রণারয় এফং জনমনযাত্তা মফবাগ মম্মমরত উদযাদগ মযকল্পনা গ্রণ কযদর 

ভল্লামবমত্তক লখরায ভাঠ মনভ োণ কযা ম্ভফ দফ এফং কর মশুদক লখরাধুরায় ম্পৃক্ত কযা 

মাদফ। লখরাধুরায ভাধ্যদভ অজদকয মশুযাআ বমফষ্যদত অন্তজোমতক খ্যামত জেদন দূত 

মদদফ ভূমভকা ারন লদদয বাফমূমতে উজ্জ্বর কযদফ।  
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অং-ঘ 

উংায  

১.০ শশু শফকাশয থ ভসৃণ কযায রশযে ফাশেট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন দ্ধশিয মূরশরাি ধাযায় 

শনয়ভিাশিক (systematic) প্রশিয়ায় শশু অশধকাযমূ অন্তর্ভকু্তকযশণ যকাশয শিচ্ছায 

প্রশিপরনই শরা এই ‘শশু ফাশেট প্রশিশফিন’। এয ভাধ্যশভ শশু শফশনশয়াশগয শফদ্যভান 

অফস্থা ম্পশক ুশফস্তাশযি ধাযণা রাব এফং স অনুমায়ী বশফষ্যি কভ ুশযকল্পনা গ্রশণ নীশি 

শনধাুযকশিয ভশধ্য শেিনিা সৃশি শচ্ছ। শশু ফাশেট প্রশিশফিশন  োিীয় নীশি সকৌশরয 

আশরাশক শশুশিয উন্নয়শন গৃীি ভিণারশয়য িশযমূ, শশু ফাশেট ফাস্তফায়শনয 

সপ্রশযশি শফগি ৪ ফছশযয অেনু, শশুশিয কল্যাণ শনশিিকযশণ ভিণারশয়য েোশরঞ্জমূ 

এফং স্বল্প, ভধ্যভ ও িীঘশুভয়াশি শশুশকশিক উন্নয়শনয শযকল্পনামূ শফস্তাশযিবাশফ ফশণিু 

শয়শছ।  

২.০ শশু ফাশেট প্রশিশফিশন অন্তুর্ভক্ত ভিণারয়গুশরা শশুশিয েন্য শক শযভাণ অথ ুব্যয় কযশছ 

এফং এ ব্যশয়য গশিধাযা সকভন িা প্রকাশি শচ্ছ। াাাশ, াংশফধাশনক ও ননশিক 

ফাধ্যফাধকিায আশরাশক  শশুশিয কল্যাণ শনশিিকযশণ এ ব্যয় মাুপ্ত শকনা এফং ফযাদ্দকৃি 

অথ ু ঠিকবাশফ ও ঠিক দ্ধশিশি ব্যশয়ি শচ্ছ শকনা িা মূল্যায়ন কযাও ম্ভফ শচ্ছ। 

এছাড়া, এ প্রশিশফিশন শশু শফশনশয়াগ ংশিি কামিুশভয শকছু দুফরুিা/অঙ্গশি তুশর ধযা 

শয়শছ, মা ম্পি ফন্টন ও কভসুূশে প্রণয়ন মাুশয় শফশফেনায় সনয়া শচ্ছ। যাষ্ট্রীয় নীশি-

সকৌর ংিান্ত িশররত্র সমভন সপ্রশযি শযকল্পনা, ৭ভ ঞ্চফাশলকু শযকল্পনা, সটকই 

উন্নয়ন রযেভাত্রা, োিীয় াভাশেক শনযাত্তা সকৌর, সক্টযার শযকল্পনা, শশু আইন-

ইিোশিয আশরাশক শশু উন্নয়শনয েন্য ভিণারয়শবশত্তক সমফ সুশনশিিু কভুশযকল্পনা গ্রণ 

কযা প্রশয়ােন িায শফস্তাশযি শফফযণ প্রশিশফিনটিশি তুশর ধযা শয়শছ, মা যকাশযয শশু-

ফান্ধফ যােস্বনীশি প্রণয়ন ও ফাস্তফায়শনয থশক সুগভ কযশফ।  

৩.০ ফাংরাশিশয াভশগ্রক অগ্রগশিয ধাযাফাশকিা ফোয় যাখশি সিশয ংশফধান, শশু আইন 

এফং শফশবন্ন আন্তুোশিক চুশক্তয ভাধ্যশভ শনধাুশযি শশুশিয অশধকাযমূ সুযযায 

ধাযাফাশিকা যযা কযা প্রশয়ােন। এেন্য শশুয পুশি, স্বাস্থে, শযা ইিোশি সযশত্র ফশধিু 

শযভাশণ ম্পি ঞ্চারন কর প্রকায শশু শনমাুিশনয শযভাশপ্ত, শশু িাশযদ্র্ে হ্রা,  

শশুশিয প্রশি নফলশেয অফান এফং নীশি শনধাুযণী প্রশিয়ায় শশুশিয অংগ্রণ শনশিি 

কযশি শফশলবাশফ ভশনাশমাগ সিয়া আফশ্যক। শশুশিয অশধকাযমূ সুপ্রশিষ্ঠায েন্য 

যকাশয ফাশেট মাশি িযিায াশথ কামকুয, সুলভ ও স্বচ্ছ উাশয় ব্যফহৃি শি াশয িা 



128 

ফাুশগ্র শনশিি কযা িযকায। এ শফলশয় েফাফশিশিায কঠাশভাও ভেবুি কযা আফশ্যক। 

এফ রযে অেশুন প্রথশভই শশু ফঞ্চনা রাঘফকাযী যকাশয সফা প্রিাশনয েন্য প্রশয়ােনীয় 

সপ্রাগ্রাভ ও প্রকল্প গ্রশণ অগ্রাশধকায শবশত্তশি ম্পি ঞ্চারন কযশি শফ। াাাশ, শশু-

শফশনশয়াগ কাংশখি মাুশয় বৃশদ্ধয সযশত্র সমকর ীভাফদ্ধিা যশয়শছ িা শেশ ি কশয 

শশুংশিি শযকল্পনায শযপূণ ু ফাস্তফায়শনয েন্য অশিশযক্ত যােস্ব আযশণয উায় 

অনুন্ধান কযশি শফ।  

04. শশুকল্যাণ কাংশখি ভাত্রায় বৃশদ্ধয েন্য শশুশিয অশধকায ফাস্তফায়ন ংশিি শফশবন্ন 

ভিণারয় ও িপ্তযমূশয ভশধ্য একটি কামুভন্বয় প্রশিয়া সৃশি কযা আফশ্যক। এশযশত্র 

প্রশিেক ভিণারশয়য একটি সুশনশিিু কভুশযকল্পনা থাকা প্রশয়ােন। এছাড়া, শশুশিয 

অশধকায ফাস্তফায়শনয াশথ ংশিি যকাশয কভকুিাু-কভেুাশযশিয মথাশাযুক্ত প্রশযণ 

প্রিাশনয ভাধ্যশভ ভিণারয়মূশয প্রাশিষ্ঠাশনক যভিা বৃশদ্ধয প্রশয়ােন যশয়শছ। এশযশত্র 

প্রশয়ােশন উন্নয়ন শমাশগশিয ায়িা সনয়া সমশি াশয। াাাশ, শশু ংশফিনীর 

ফাশেট ফাস্তয়ান ংশিি ভিণারয়মূশয প্রাশিষ্ঠাশনক জ্ঞান  ংযযণ ও ঞ্চারশনয েন্য  

একটি মথাশাযুক্ত কাঠাশভা (Institutional Knowledge Sharing Framework) সৃশি 

কযা আফশ্যক।  

০৫. শশু ংশফিনীর ফাশেট ব্যশয় শফাুচ্চ িযিা শনশিি কযায েন্য শফরম্ব ও অেয় সযাধ 

ফযাদ্দকৃি ফাশেট মাশি শযপূণরুুশ ব্যয় য় এফং িা সফা যফযা প্রশিয়ায দৃশ্যভান 

উন্নয়ন ঘটায় সশিশক দৃশি যাখশি শফ। শশু-ংশফিনীর ফাশেশটয ফশেশয় কামকুয 

ব্যফায  শনশিি কযায েন্য প্রকৃি অশথইু একটি পরাপরশবশত্তক ফাশেট কাঠাশভা সৃশি কযা 

প্রশয়ােন সমখাশন প্রধান কভকুীশি ু শনশিুকমূশয ভয়ানুগ ও শনযশয শযভাশয াশথ 

ফাশেট ফযাদ্দ ম্পকযুুক্ত থাকশফ। এছাড়া, শশু-ংশফিনীর যকাশয ফাশেট সুশফধা-ফশঞ্চি 

সেণীয অনুকূশর অশধক শযভাশণ ব্যয় কযায ভাধ্যশভ াভাশেক াে প্রশিষ্ঠা এফং একটি 

কামকুয শযফীযণ ও মূল্যায়ন দ্ধশিয ভাধ্যশভ স্বচ্ছিা ও েফাফশিশিা শনশিি কযশণয 

উায় অনুন্ধান কযা িযকায। 

 

 

 


