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মুখবন্ধ 

শিশুরা সবচেচে মূল্যবান সম্পদ। তাচদর হাচতই রচেচে আমাচদর সমশিগত ভশবষ্যৎ। ফচে, সমাচের 

দাশেত্ব হচে শিশুচদর েন্য সুস্থ পশরচবি ততশর করা যাচত তারা পূরা্াংগভাচব শবকশিত হচত পাচর।  

শিশুচদর কল্যাচরর েন্য আমরা শনরন্তরভাচব আন্তশরক প্রচেিা োশেচে যাশে। বাাংোচদি শিশু অশিকার 

রক্ষা সাংক্রান্ত দুটি চুশি যথাাঃ শিশু অশিকার সাংক্রান্ত োশতসাংঘ কনচভনিন (UNCRC) এবাং প্রশতবন্ধী 

ব্যশিচদর অশিকার শবষেক কনচভনিন (CRPD)-এর অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দদিগুশের অন্যতম। 

বাাংোচদি শবগত এক দিক িচর ৬ িতাাংচির উপচর প্রবৃশির িারাবাশহকতা বোে দরচখচে, দযখাচন  

সামাশেক ও মানশবক উন্নেন যুগপৎভাচব অথন্নশতক প্রবৃশির সহগামী শেে। এসব অসািারর অেন্ 

সচেও এ দদচির শিশুচদর একটি অাংিচক এখনও েীশবকা শনবা্চহর েন্য শ্রমসাধ্য কাচে শনচোশেত হচত 

হে। বাল্যশববাহ, উন্নতমাচনর স্বাস্থযচসবার অভাব, অপুশি, মাধ্যশমক শবদ্যােে দথচক ঝচর পড়ার উচ্চ হার, 

সশহাংসতা ও শনযা্তন ইতযাশদ তাচদর তিিচবর আনন্দচক ম্লান কচর দদে। উপরন্তু, েেবায়ু পশরবতচ্নর 

কারচর শবচের সবচেচে ঝুঁশকপূর ্দদিগুচোর অন্যতম হচে বাাংোচদি আর এ শবপযচ্ের শনষ্পাপ শিকার 

হে শিশুরা।  

‘দপ্রশক্ষত পশরকল্পনা (২০১০-২১)’ ও ‘সপ্তম পঞ্চবাশষক্ পশরকল্পনা’-দত অনুি্ পাঁে বেচরর শিশু মৃত্যযর হার 

কমাচনা, সাবে্নীন প্রাথশমক শিক্ষা, প্রাথশমক ও মাধ্যশমক শিক্ষাে দেন্ডার সমতা এবাং শনরাপদ সুচপে 

পাশনর ব্যবস্থা করার মাধ্যচম শিশুচদর কল্যার শনশিত করার েক্ষয শনিা্রর করা হচেচে। এ েক্ষয অে্চন 

রাষ্ট্রীে সম্পচদর সচবা্ত্তম ব্যবহার শনশিত করা প্রচোেন। 

আশম আনশন্দত দয শিশুচদর প্রশত সরকাচরর অঙ্গীকাচরর িারাবাশহকতাে সাতটি মন্ত্ররােচের শিশু 

সাংক্রান্ত কাযক্্রম শনচে ‘শবকশিত শিশুাঃ সমৃি বাাংোচদি’ নামক পুস্তক প্রকাচির উচদ্যাগ দনো হচেচে। 

UNICEF এর সহােতাে অথ ্ শবভাগ কর্তক্ বাস্তবােনািীন ‘Strengthening Capacity for Child-

Focused Budgeting (CFB) in Bangladesh’ প্রকচল্পর মাধ্যচম এ কােটি সম্পন্ন হচে।   

এখাচন স্পি করা প্রচোেন দয, শিশু বাচেট শিশুচদর েন্য দকান স্বতন্ত্র বাচেট নে। বরাং এটি হচে একটি 

কাঠাচমা, যা শিশুচদর আথ-্সামাশেক অশিকার আদাে করা এবাং একটি অন্তর্ভশ্িমূেক ও দটকসই মানব 

উন্নেন প্রোস শুরু করার দক্ষচে সরকাশর খাচতর শবশনচোচগর প্রকৃশত ও পশরশি শনিা্রচর শনচদি্ক শহচসচব 

শবচবশেত হচত পাচর।   

আশম শবোস কশর এই প্রশতচবদনটি দবসরকাশর প্রশতষ্ঠান, সুিীে সমাে, আন্তো্শতক সাংস্থা, নীশত শনিা্রক 

এবাং অন্য সকে অাংিীেন, যারা শিশুচদর কল্যাচর কাে করচে; তাচদর সকচের েন্য অতযন্ত উপচযাগী 

বচে শবচবশেত হচব। আশম ‘শবকশিত শিশুাঃ সমৃি বাাংোচদি’ পুস্তক প্রকাচির সাচথ সম্পৃি অথ ্শবভাগ, 

সাংশিি অন্যান্য মন্ত্ররােচের সকে কমক্তা্ এবাং ইউশনচসফচক আন্তশরক িন্যবাদ োনাশে।    

 

(আবুে মাে আবদুে মুশহত) 

মন্ত্রী 

অথ ্মন্ত্ররােে 
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উন্নেচনর পথ পশরক্রমাে বাাংোচদি গত এক দিচক উচেখচযাগ্য অগ্রগশত সািন কচরচে। শবে ব্যাাংচকর 

২০১৫ সাচের শহচসচব আমরা শনম্ন-মধ্য আচের দদচি উন্নীত হচেশে। তচব অথন্নশতক এ সাফচল্যর সাচথ 

মানব উন্নেনও দযন সমান তাচে েেচত পাচর তা শনশিত করা প্রচোেন। এ েন্য দরকার দেৌকষ কমপ্ন্থা 

ও শবশনচোগ। তচব, সবচেচে বড় অগ্রগশত আসচব মানব উন্নেচন শবশনচোগ দথচক, দযখাচন সকে েনগর 

শিক্ষা, স্বাস্থযচসবা ও মযা্দাকর উপােচ্নর সুশবিা পাচব।    

মানব উন্নেন েক্ষযমাো দকবেমাে তখনই অেন্ করা সম্ভব, যখন শিশুচদর প্রশত যথাযথ মচনাচযাগ 

দদওো হে। বাাংোচদচির সাংশবিাচন শিশুসহ সকে নাগশরচকর দমৌশেক মানবাশিকাচরর শনিেতা দদো 

হচেচে। শিশু অশিকার রক্ষা সাংক্রান্ত দুটি চুশি যথাাঃ শিশু অশিকার সাংক্রান্ত োশতসাংঘ কনচভনিন 

(UNCRC) এবাং প্রশতবন্ধী ব্যশিচদর অশিকার শবষেক কনচভনিন (CRPD)-এর অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম 

দদিগুশের মচধ্য বাাংোচদি অন্যতম। অপরশদচক োতীে শিশুনীশত ২০১১, শিশু আইন ২০১৩ এবাং 

োতীে শিশুশ্রম শনরসন নীশত ২০১০-ইতযাশদ আইন ও নীশত প্ররেন করা হচেচে, যা দদচির প্রশতটি শিশুর 

েন্য উন্নততর েীবচনর শনিেতা দদোর দক্ষচে উচেখচযাগ্য পদচক্ষপ শহচসচব শবচবশেত হচত পাচর।  

শিশু বাচেচটর িাররা প্রাথশমকভাচব শুরু হচেশেে োতীে অথন্নশতক পশরকল্পনা প্ররেন ও বাস্তবােনচক 

শিশুবান্ধব করার উচদ্যাগ দথচক। োতীে বাচেচটর অাংি শহসাচব শিশু বাচেট ততশর করা হচে শিশুচদর 

অশিকার ও প্রচোেনীেতার শবষেটি রাষ্ট্রীে স্বীকৃশত পাচব, এ িাররাটি শবেব্যাপী গশতচবগ পাচে। 

বাাংোচদচির দমাট েনসাংখ্যার ৩৯.৭ িতাাংি শিশু। এ শিশুচদরচক সমতা ও তবষম্যহীন পশরচবচি দযাগ্য 

নাগশরক শহসাচব গচড় দতাোর ওপর শনভর্ করচে আমাচদর সমৃি ভশবষ্যত। শিশু উন্নেন সহােক সুচযাগ-

সুশবিা আবার শনভর্ করচে একটি রাষ্ট্রীে নীশত-কাঠাচমা ও আশথক্ ব্যবস্থাপনার উপর। দস কারচর 

আমাচদর শিশু সাংক্রান্ত নীশত, আইন ও প্রশবশিগুচোর উচেশ্য পূরা্ঙ্গ বাস্তবােচনর শবষেটি শনশিত করচত 

হচব। 

আশম শবোস কশর এ পুস্তকটি নীশত শনিা্রক, দবসরকাশর প্রশতষ্ঠান, সুিীে সমাে, আন্তো্শতক সাংস্থা, 

গচবষক এবাং অন্য সকে অাংিীেন এর শনকট অতযন্ত উপচযাগী বচে শবচবশেত হচব। অথ ্শবভাগ, সাংশিি 

৭টি মন্ত্ররােে এবাং ইউশনচসফসহ যারা এটি প্ররেচনর সাচথ েশড়ত সকেচক িন্যবাদ োনাশে। 

পশরচিচষ, বাাংোচদিচক শিশুবান্ধব একটি দদচি পশররত করার দক্ষচে আমাচদর শনরন্তন প্রোচসর সাচথ 

‘শবকশিত শিশুাঃ সমৃি বাাংোচদি’ দশেেটি একটি মূল্যবান সাংচযােন শহচসচব শবচবশেত হচব-এটিই 

আমার প্রতযািা। 

 

 

(মাহবুব আহচমদ) 

শসশনের সশেব 

অথ ্শবভাগ 

অথ ্মন্ত্ররােে  
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সুখী এবাং সমৃি রাষ্ট্র গঠচন শিশুচদর েন্য শবশনচোচগর দকান শবকল্প দনই। উন্নেক গচবষক ও তাশেকচদর 

মচত শিশুরাই দটকসই উন্নেচন মূে োশেকা িশি। শিশু-শকচিারচদর স্বাস্থয সুরক্ষা ও শিক্ষা শনশিত করার 

মধ্য শদচেই একটি রাষ্ট্র সমৃশির দসাপাচন পদাপন্ করচত পাচর। ‘কনচভনিন অন দ্য রাইটস অব শেচেন 

(শস.আর.শস)’ এর অনুচেদ ৪-এ শিশুচদর অথন্নশতক, সামাশেক, রােননশতক ও সাাংস্কৃশতক অশিকার 

সুরক্ষাে সচবা্চ্চ অগ্রাশিকার প্রদান ও সম্পদ বন্টচন পক্ষসমূচহর উপর বাধ্যবািকতা আচরাপ করা হচেচে।  

বাাংোচদি দটকসই উন্নেন েক্ষযমাোর (এসশিশে) যুচগ পদাপন্ কচরচে। সহস্রাব্দ উন্নেন েক্ষযমাো 

(এমশিশে) অেচ্নর িারাবাশহকতাে এ দক্ষচেও বাাংোচদি দঘাশষত েক্ষয অেচ্ন সক্ষম হচব বচে আিা 

করা যাে। দকননা দশরদ্রবান্ধব সমশিত উন্নেন প্রচেিার মধ্য শদচে দটকসই উন্নেন শনশিতকরচর সরকাচরর 

অঙ্গীকার ও উচদ্যাগ স্পি এবাং দৃঢ়। েনশমশতর সুশবিােশনত সুফে দপচত হচে শিশুচদর েন্য সুশেশন্তত 

শবশনচোগ করচত হচব। প্রচোেনীে শিক্ষা ও দক্ষতা অেন্ করচত পারচেই শিশুরা আগামী বেরগুচোচত 

অথন্নশতক উন্নেচন কাযক্র ভূশমকা রাখচত পারচব। কনচভনিন অন রাইটস অব শেেচেন (শসআরশস) 

অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম ২০টি দদচির মচধ্য বাাংোচদি অন্যতম। ১৯৯০ সাচে এ দশেে স্বাক্ষচরর মধ্য শদচে 

শিশুচদর প্রশত রাচষ্ট্রর দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যি হচেচে। রাষ্ট্র গঠচনর অব্যবশহত পচর দঘাশষত সাংশবিাচন 

শিশুচদর পূরশ্বকাচির েন্য সব িরচনর ইশতবােক পদচক্ষপ গ্রহচরর দঘাষরা দদো হচেচে। পরবতী 

সমচেও বাাংোচদি এ অঙ্গীকার দথচক শবচুযত হেশন, ক্রমাগত শিশুবান্ধব আইন ও নীশতমাো প্ররেন 

কচরচে। শিশু নীশত, ২০১১ এবাং শিশু আইন ২০১৩ প্ররেচর  শিশুর েন্য রাষ্ট্রীে উচদ্যাগচক দৃঢ় কচরচে।  

দাশরদ্র ও অসমতা হ্রাচস সামাশেক সুরক্ষা বাচেট ও এর আওতা দুচটাই বাড়াচনা হচেচে। বাাংোচদি 

সরকার ইউশনচসচফর সহােতাে শিশু দকশিক বাচেট প্ররেচনর একটি উচদ্যাগ শনচেচে যার মাধ্যচম 

শিশুচকশিক শবশনচোচগ স্বেতা ও েবাবশদশহতা শনশিত হচব। োতীে বাচেচটর অন্যতম অনুষঙ্গ 

শহচসচব শিশু বাচেট পুস্তকটি প্রকাশিত হচে। আিা করা যাে অথ ্শবভাগ ও ইউশনচসচফর দযৌথ উচদ্যাচগ 

ভশবষ্যচত শিশু বাচেচটর িাররাচক প্রাশতষ্ঠাশনক রূপ দদো সম্ভব হচব এবাং এর মধ্য শদচে দসক্টর শভশত্তক 

পযা্চোেনা করা সহেতর হচব, সরকাচরর েবাবশদশহতা বাড়চব এবাং রাষ্ট্রীে ব্যে ব্যবস্থাপনাও উন্নত 

হচব। 

বাচেট বরাচের শক পশরমার অাংি শিশুচদর কল্যাচর ব্যশেত হচে এ পুস্তচক দস শেে ত্যচে িরা হচেচে। 

ভশবষ্যচত শিশু সাংচবদী শবশনচোগ ও আশথক্ পশরকল্পনা প্ররেচন এ প্রকািনার তথ্য ও পযা্চোেনা 

গুরুত্বপূর ্তথ্য শনচদি্ক শহচসচব কাে করচব বচে আিা করা যাে। 

 অসািারর এ উচদ্যাগটির েন্য আমরা সরকারচক অশভনন্দন োনাশে। অথ ্শবভাগ, প্রিাসশনক মন্ত্ররােে 

এবাং শসশভে দসাসাইটি প্রশতষ্ঠান, যারা এ প্রকািনাে অাংিগ্রহর কচরচেন-তাচদর সবাইচক আন্তশরক 

িন্যবাদ। বাাংোচদচির শিশু অশিকার পূর ্বাস্তবােচন সকচের সহচযাশগতা কামনা করশে। 

 

এিওোথ ্দবইগচবিার 

প্রশতশনশি ইউশনচসফ, বাাংোচদি। 
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ভূমিকা 

বাাংলাদেশ মবগত চার েশদক শমিশালী উন্নয়ন চযাদলঞ্জ মিাকাদবলা কদর উন্নয়দনর দৃষ্টান্ত মিদেদব 

মনদেদক প্রমতমিত কদরদে। উন্নয়দনর মেদে প্রাথমিক প্রতযাশাগুদলা ইদতািদে অমেিত িদয়দে। 

োমরদ্র মবদিাচদন ঈর্ িণীয় োফল্য এদেদে। ১৯৭২ োদল মেখাদন িাথামিছু োতীয় আয় (মেএনআই) 

মেল িাে ১০০ ডলার, বতিিাদন তা মবদে োঁমেদয়দে ১,৩১৪ ডলাদর। মবশ্ব ব্াাংদকর ২০১৫ োদলর 

মিদেদব বাাংলাদেশ মনম্ন-িে আদয়র মেদশ উন্নীত িদয়দে। 

মবশ্বিন্দা, জ্বালামন মতদলর মূল্য হ্রাে/বৃমি, িেপ্রাদচয অমিরতা ও িানীয় প্রাকৃমতক দুদে িাদগর মবরূি 

প্রভাব েদেও বাাংলাদেদশ ২০০৫ মথদক ২০১৬ েিয়কাদল বামর্ িক মেমডমি প্রবৃমির িার গদে ৬ 

শতাাংদশর উিদর মথদকদে এবাং অমিকাাংশ েিদয় মুদ্রাস্ফীমত মথদকদে দুই অাংদকর মনদচ। োিমিক 

বাদেট ঘাটমত মিটাদত মবদেশী ঋদণর ব্বিার িদয়দে মবচেণতার োদথ। এেব িেদেদির ফদল 

মবগত মেে েশদক অথ িননমতক ববর্ম্য মবপুলভাদব হ্রাে মিদয়দে। 

এেব অিগমত েদেও মশশুরা প্রমতমনয়ত নানা বািা-মবিমির েমু্মখীন িদে ো েেি নাগমরক মিদেদব 

তাদের ভমবষ্যদতর মবকাশদক বািািস্ত করদে। মেদশর মিাট ৬.৫ মকাটি মশশুর িদে ২.৬৫ মকাটি 

(৪৬ শতাাংশ) বাে করদে োতীয় োমরদ্রযেীিার মনদচ; আন্তেিামতক োমরদ্র েীিার মবদবচনায় ো ৩.২ 

মকাটি (৫১ শতাাংশ)। বাাংলাদেদশর মশশুরা শ্রি, বাল্যমববাি, উন্নতিাদনর স্বািযদেবার অভাব, অপুমষ্ট, 

িােমিক মবদ্যালয় মথদক ঝদর িোর উচ্চ িার, েমিাংেতা ও মনে িাতন-ইতযামে ঝুঁমকর িদে রদয়দে।  

এতেেদেও, বাাংলাদেশ েবেিয় মশশুদের উন্নয়দন েদচষ্ট মথদকদে। মশশু অমিকার রো োংক্রান্ত দুটি 

চুমি েথা, মশশু অমিকার োংক্রান্ত োমতোংঘ কনদভনশন (UNCRC) এবাং প্রমতবন্ধী ব্মিদের 

অমিকার মবর্য়ক কনদভনশন (CRPD)-এর অনুস্বােরকারী প্রথি কদয়কটি মেদশর িদে বাাংলাদেশ 

অন্যতি। UNCRC এবাং CRPD এর অনুস্বােরকারী মিদেদব মশশুদের অমিকার প্রমতিার প্রাথমিক 

োময়ত্ব রাদের উির। এ োময়ত্ব িালদনর েন্য মে িরদণর িেদেি, িমরকল্পনা ও কি িসূমচ মনয়া 

প্রদয়ােন তার েন্য িে িাপ্ত েম্পে এবাং কাে িকর, স্বে ও েবাবমেমিতামূলক শােনব্বিা থাকা 

েরকার। 

বাদেট প্রণয়ন প্রমক্রয়ায় েরকাদরর আমথ িক েম্পে আিরণ, ব্দয়র অিামিকার মনি িারণ, বরাদ্দ প্রোন, 

ব্য় মনয়ন্ত্রণ এবাং এর িে মেদয় েরকাদরর লেয ও উদদ্দশ্যেমূি বাস্তবায়ন িদয় থাদক। অথ িাৎ 

বাদেট িদে েরকাদরর অন্যতি নীমত মনি িারণী েমলল োর িােদি েরকার মকান্  উৎে িদত মক 

িমরিাণ েম্পে োংিি করদব এবাং মকান্  মকান্  খাদত োংগৃিীত েম্পে ব্য় করদব তা মনি িামরত িয়। 

মে অদথ ি বাদেট মশশুদের অমিকার সুরো এবাং উন্নয়ন সুমনমিত করার েন্য একটি গুরুত্বপূণ ি েমলল। 

বাদেদট েরকাদরর েকল কি িকাদের মবিরীদত বরাদ্দ, অিামিকার মনি িারণ এবাং বাস্তবায়দনর 

রুিদরখা েম্পদকি মবস্তামরত তথ্য মলমিবি থাদক। কাদেই এ েমলদল অন্তর্ভ িি মবমভন্ন কাে িক্রদির 

িােদি েিাদের মবমভন্ন অাংশ মবদশর্ কদর মশশুরা মকভাদব উিকৃত িদব, মে মবর্দয় েনগণদক 

অবমিত করার সুদোগ থাকা প্রদয়ােন। 
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মনম্ন আদয়র মেশগুদলাদত বাদেট আদরা মবশী গুরুত্বপূণ ি; মকননা, এেব মেদশ নাগমরকদের মিৌমলক 

চামিোর অদনক অাংশ অপূণ ি মথদক োয়। এেব মেদশ োিারণত: মবমশরভাগ িমরবাদরর আয় 

প্রদয়ােদনর তুলনায় অমত োিান্য ও অমনমিত। ফদল অদনক িমরবারই তাদের েন্তানদের কল্যাদণ 

িে িাপ্ত ব্য় করদত িাদর না। এ কারদণ মশশুদের মিৌমলক চামিো পূরদণ েরকারদক এমগদয় আেদত 

িয়। তাই উন্নয়নশীল ও মনম্ন আদয়র মেশগুদলাদত মশশুদের কল্যাণ মনমিত করার লদেয েরকাদরর 

আদরা মোরাদলা ভূমিকা রাখার সুদোগ রদয়দে। 

মভাটামিকার না থাকদলও মশশুরা েিঅমিকাদর মেদশর নাগমরক, োমতর োিমষ্টক ভমবষ্যৎ। ফদল 

বাদেট প্রণয়নকাদল মশশুদের স্বাথ িরোর মবর্য়টি েিান গুরুদত্বর োদথ মবদবচনা করা প্রদয়ােন। 

UNCRC (২০০৩) এর অনুদে ৪-েি অন্যান্য অনুদেদে োতীয় বাদেদট মশশুদের েন্য মনি িামরত 

বরাদ্দ মচমিতকরণ ও মে েম্পদকি মবস্তামরত মবদের্ণদক গুরুত্ব মেয়া িদয়দে। তদব োমব িকভাদব মশশু-

মকমিক বাদেট এখনও একটি নতুন িারণা এবাং বাাংলাদেদশর েন্য এটি েম্পূণ ি নতুন। এখাদন মশশু 

মকমিক বাদেদটর বুমনয়ামে কাঠাদিা এখনও বতমর িয়মন। 

বাাংলাদেদশ মশশু অমিকার ও কল্যাণ সুমনমিতকরদণ বতিিান েরকাদরর েমেোর প্রমতফলন িদে 

এই প্রকাশনা। এ পুস্তদক মশশুদের েন্য েরকামর ব্দয়র মিস্যার একটি মবদের্ণ, মবদের্দণর িিমত, 

মশশু-মকমিক বাদেট কাঠাদিা, এবাং েদব িািমর বাদেট প্রমক্রয়ায় মশশুদের চামিোগুদলা অন্তর্ভ িি করার 

করার েন্য মবশ কদয়কটি সুিামরশ েমন্নমবষ্ট িদয়দে। 

এ প্রমতদবেদন মে েকল তথ্য-উিাি উিিািন করা িদয়দে, তা দ্বারা োংমেষ্ট অাংশীেদনরাও উিকৃত 

িদবন। এ প্রমতদবেদনর িােদি মশশু ও তাদের মিতা-িাতা, রােীমতমবে, নীমত মনি িারক, েরকামর 

কি িকতিা, সুশীল েিাে, আইনেীমব, মবেরকামর প্রমতিান (এনমেও), আন্তেিামতক োংিা এবাং 

োিারণ েনগণ-েবাই েরকাদরর মশশু োংক্রান্ত কাে িক্রদির মূল্যায়ন করদত িারদব। 

আশা করা োয়, মশশুদের প্রমত েথােথ দৃমষ্ট প্রোদনর িােদি তাদের সুদোগ সুমবিা বৃমি কদর 

তাদেরদক বাাংলাদেদশর োময়ত্ববান মোগ্য নাগমরক মিোদব গদে মতালার মেদে এ পুমস্তকা েিায়ক 

িদব। 
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অাংশ-কঃ মশশু মকমিক বাদেদটর বতিিান অবিা 

মশশু মকমিক বাদেদটর িারণা: 

মশশু বাদেট বলদত মক মবাঝায় মেটা প্রথদি স্পষ্ট িওয়া প্রদয়ােন। এটি মশশুদের েন্য আলাো মকান 

বাদেট নয়; বরাং এটি একটি প্রমতদবেন োদত েরকাদরর োিমিক বাদেদট মশশুদের অমিকার ও 

প্রদয়ােদনর মবর্য়গুদলা মকভাদব েমন্নমবষ্ট িদয়দে তা তুদল িরার মচষ্টা করা িয়
1
। এর েন্য আলাো 

প্রমতিামনক ব্বিার প্রদয়ােন মনই; োতীয় বাদেদট মশশুদের আথ ি-োিামেক অমিকার োংরেদণ 

মেেব নীমতিালা, মকৌশল ও িমরকল্পনা িিন করা িদয়দে এবাং মেগুদলা বাস্তবায়দন মেেব িরীমবেণ 

ও মূল্যায়দনর ব্বিা রদয়দে মেেব মবর্দয়র অনুপুঙ্খু মচে তুদল িরাই এ মরদিাদট ির লেয। মশশু 

বাদেট শব্দদ্বদয়র অন্য মদ্যাতনাও রদয়দে। এটিদক মশশু বান্ধব বাদেট, মশশু োংদবেী বাদেট, মশশুমুখী 

বাদেট মিদেদব ও মচমিত করা মেদত িাদর। 

মশশু বাদেট প্রমতদবেদনর িােদি মনদম্নাি প্রশ্ন/মেজ্ঞাোেমূদির উির িাবার মচষ্টা করা িয়: 

 েরকাদরর োিমিক বাদেদটর মক িমরিাণ অাংশ মশশুদের কল্যাদণ ব্ময়ত িয়? 

 বরাদ্দকৃত অথ ি মশশুদের প্রদয়ােন মিটাদনার েন্য িে িাপ্ত মকনা? 

 বরাদ্দকৃত অথ ি েে এবাং কাে িকরভাদব ব্ময়ত িয় মকনা? 

 গৃিীত ব্বিার িে মেদয় মশশুদের অমিকার ও প্রদয়ােদনর বাস্তব মচে প্রমতফমলত িয় মকনা? 

োিমিকভাদব মশশুদের স্বাদথ ির েদব িািি সুরোই মশশু বাদেদটর প্রকৃত উদদ্দশ্য। এদত মশশু বান্ধব 

আমথ িক ও োিামেক নীমতিালা তুদল িরা িয় এবাং মশশুদের িঙ্গলাদথ ি গৃিীত িেদেি বাস্তবায়দন 

প্রস্তামবত বাদেট এবাং গৃিীত ব্বিা িে িাপ্ত মকনা মেটিও িরীো করা িয়।  

বাদেট প্রণয়দন মশশুদের োিমিক কল্যাণ মনমিত করার মবর্য়টি অিামিকারমভমিদত মবদবচনা করা 

প্রদয়ােন। মকননা, 

 অদনক মেদে উন্নমত িদলও এখনও লে লে মশশু পুমষ্ট, স্বািযদেবা এবাং প্রাথমিক মশোর 

সুদোগ মথদক বমিত;  

 মশশুদের মিৌমলক চামিো পূরণ এবাং েীবনিাদনর উন্নয়দন রােীয় বাদেদটর প্রতযে প্রভাব 

রদয়দে; 

 আন্তেিামতক চুমি বা কনদভনশন অনুোয়ী মশশুদের োিমিক িঙ্গল মনমিত করদত িদল মেেব 

মেদে মশশুদের েম্পৃিতা রদয়দে মেেব মেদে িে িাপ্ত বাদেট বরাদ্দ রাখা প্রদয়ােন; 

                                                           
1 de Vylder, S. (2001). “A Macroeconomic Policy for Children in the Era of Globalization.” Chapter ten of 

“Harnessing Globalization for Children: A Report to UNICEF”; The African Report on Child Wellbeing 2011, 

Addis Ababa, Ethiopia 
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 বাদেট বরাদদ্দর িারাবামিকতা িে িাদলাচনা করদল মশশুদের প্রমত েরকাদরর আন্তমরকতার প্রকৃত 

মচে প্রমতভাত িয়। 

মশশু বাদেটঃ আন্তেিামতক অমভজ্ঞতা 

মশশু মকমিক বাদেদটর িােদি োতীয় বাদেদট মশশুদের কল্যাদণ মে িমরিাণ বরাদ্দ রাখা িদয়দে 

তার েঠিক মচে িাওয়া োয়। এটি রােীয় েম্পে ও বাদেট ব্বিািনায় ন্যায্যতা এবাং েবাবমেমিতা 

মনমিত করদত এবাং বহুিামেকভাদব বরাদ্দকৃত বাদেট িে িাদলাচনা ও মবদের্দণ েিায়তা কদর। এটি 

নীমত মনি িারক ও উন্নয়ন েিদোগীদের নীমত মকৌশল ও োংস্কার কি িসূমচ প্রণয়দন েিায়তা কদর। 

মেআরমে অনুস্বােরকৃত পৃমথবীর েকল মেদশই মবদ্যিান বাস্তবতা ও প্রদয়ােনীয়তার আদলাদক 

মশশুদের েন্য কিদবশী বাদেট বরাদ্দ রাখা িয়; এ ব্ািাদর োব িেনীনভাদব অনুেরণদোগ্য মকান 

িিমত বা িািকাঠি মনই। 

মবদশ্বর মেেকল মেদশ ইদতািদে মশশু বাদেট প্রণয়ন করা িদয়দে েমেণ আমিকা তাদের িদে 

অন্যতি। েমেণ আমিকার Institute for Democracy in Africa (IDASA) এর আওতায় ১৯৯৫ 

োদল 'Children Budget Unit (CBU)' গঠিত িয়। CBU মশশুদের োিামেক ও অথ িননমতক 

অমিকার মনমিত করার েন্য প্রদয়ােনীয় প্রামতিামনক কাঠাদিার মবিরীদত বাদেট বরাদদ্দর 

তুলনামূলক িে িাদলাচনার িােদি এ দু'দয়র িদে মোগসূে অনুেন্ধান কদর
2
। এ মেদশ মকিীয় 

েরকার, প্রাদেমশক েরকার ও Medium Term Expenditure Framework (MTEF) এ মতনটি 

সূে িদত মশশু বাদেদটর তথ্য িাওয়া োয়। CBU চারটি মবদশর্ মেক্টর; েথা, স্বািয, মশো, উন্নয়ন ও 

মবচার ব্বিা িে িাদলাচনা ও মবদের্দণর িােদি েমেণ আমিকায় মশশুদের অমিকার োংরেদণ মশশু 

বাদেট মবদশর্ ভূমিকা রাদখ। েম্পে বরাদ্দ ও বন্টন প্রমক্রয়ায় মেমভল মোোইটি োংগঠন এবাং 

মশশুদের অাংশিিণ এ প্রমক্রয়ায় একটি ইমতবাচক মেক। বাদেট প্রণয়দন েমেণ আমিকার 'Children 

Budget Unit' এর অমভজ্ঞতা ভারতেি নানাদেদশ েিাদৃত ও অনুসৃত িদে।  

ব্রামেদল ১৯৯৪ োদল ‘’Advocacy Center for Children and Adolescents (CEDECA-

CEARA’)” নািক একটি োংগঠন েব িপ্রথি ফরটিমলো শিদরর বাদেট িমরবীেদণ উদদ্যাগ মনয়। এ 

োংগঠনটি েনগদণর অাংশিিদণর িােদি রােীয় বাদেদট েম্পে মকভাদব বণ্টন ও ব্াবিার করা িয় 

ও এদত মশশুদের অমিকার প্রমতিায় মক িরদনর ব্বিা মনয়া িয়-তা িে িাদলাচনা কদর। োংগঠনটির 

এেব উদদ্যাগ বাদেট প্রণয়ন প্রমক্রয়ায় মশশুরা মেন অাংশিিণ করদত িাদর মে িেদেিও মনয়া িয়। 

কদয়ক বেদরর িদে বাদেট প্রণয়দন মশশুদের অাংশিিণ আইন দ্বারা মনমিত করা িয়। এটি ববমশ্বক 

িমরিেদল বাদেট প্রণয়ন প্রমক্রয়ায় মশশুদের অাংশিিদণর প্রথি নমের।  

কেনিয়ায় সামানিে নিরীক্ষা (social audit) পদ্ধনি অনুসৃি হয়; যা সরোনর বাজিজের স্বচ্ছিা ও 

িবাবনিনহিা নিনিিেরজে গুরুত্বপূে ণ ভূনমো রাজে। Vision-2030 কে সামজি করজে ইউনিজসজের 

সহায়িায় ২০১০ সাজে কেনিয়ার পনরেল্পিা ও িািীয় উন্নয়ি মন্ত্রোেয় কসাস্যাে বাজিটিং এর 

                                                           
2
Budget for Children Analysis: A Beginners’ guide (2010); Save the Children and HAQ: Centre for Child Right, 

Available at http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-for-Children-Analysis.pdf. 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-for-Children-Analysis.pdf
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িীনিমাো প্রেয়ি েজর এবিং িািীয় বাজিে প্রেয়ি প্রনিয়ায় িিসাধারজের অনধেির অিংশগ্রহে 

নিনিিেরজের িন্য কসাসাে ইিটনেজিন্স নরজপাট ণিং পদ্ধনি চালু েজর। এর মাধ্যজম বাজিে প্রেয়ি 

প্রনিয়ায় স্বচ্ছিা ও িবাবনিনহিা বৃনদ্ধ কপজয়জে এবিং সুনবধা বনিি মনহো ও নশশুজির অবস্থার 

উন্নয়জি নে ধরজির পিজক্ষপ গ্রহে েরা উনচৎ কস সম্পজেণ স্বচ্ছির ধারো পাওয়া যাজচ্ছ (বক্স-১)
3
।  

বক্স-১: মকমনয়ায় মশশু বাদেট 

মকমনয়া েরকার ২০১৫ োদল োতীয় োিামেক সুরো নীমত, ২০১৫ (এনএেমিমি) মঘার্ণা কদর। োমরদ্রয ও ঝুঁমক 

হ্রাে এবাং েনোিারদণর োিামেক মেবা প্রামপ্ত- এ নীমতর মূল প্রমতপ্রাদ্য। োিামেক খাদত মকমনয়ার ব্য় মেমডমির ৭ 

শতাাংশ এবাং এখাদন ‘মোস্যাল বাদেটিাং’-এর অাংশ মিদেদব মশশু বাদেট প্রণীত িয়। 

এ নীমতিালায় অনাথ এবাং অন্যান্য ঝুঁমকর িদে থাকা মশশুদের সুরোর ব্বিা মনয়া িদয়দে। এেব মশশু ও তাদের 

িমরবারদক েরােমর আমথ িক সুমবিা মেয়া িয়। এ কি িসূমচর সুমবিাদভাগীর োংখ্যা ২৫০,০০০ খানা (দিাট েনোংখ্যার 

২০%) এবাং প্রমতটি খানায় ব্াাংক একাউদন্টর িােদি প্রমত িাদে ২০০০ মকমনয়ান মেমলাং (২০ ডলার) মেয়া িয়। 

তাোো, খাদ্য ঘাটমতর েিদয় স্কুল মফমডাং এর ব্বিা করা িয়। তদুিমর, ন্যাশনাল িেমিটাল ইনমেউদরন্স ফাে 

(এনএইচআইএফ) এর িােদি েকল েেস্য এবাং তাদের মঘামর্ত মিাষ্যদের (স্বািী/স্ত্রী ও েন্তান) মিমডকযাল 

ইনমেউদরন্স সুমবিা মেয়া িয়। মকমনয়ার েকল নাগমরদকর েন্য এনএইচআইএফ েেস্যিে উন্মুি; ১৮ বের পূণ ি িদল 

এবাং িামেক আয় ১০০০ মকমনয়ান মেমলাং এর মবশী িদল এ ফাদের েেস্য িওয়া োয়।  

একটি েম্প্রোদয়র আথ ি োিামেক িমরমিমতর পূণ ি মচে অনুিাবদনর েন্য মোস্যাল ইনটিমলদেন্স মরদিাট ি (এেআইআর) 

চালু করা িদয়দে। িানীয় স্কুদল েমরি চালনার িাে মেদয় এর কাে িক্রি শুরু িয় োর িে মেদয় মশো ব্বিার েঠিক 

মচে িাওয়া োয়। িরবতীদত িানীয় স্বািযদেবা মকিগুদলা মেখা িয় এবাং এর িােদি স্বািয ব্বিা েম্পদকি িারণা 

িাওয়া োয়। িানীয় েরকাদরর কি িকতিাগণ এ কাে িক্রি িমরচালনা কদরন। 

মেিান্ত িিণ প্রমক্রয়ায় মশশুদের অাংশিিণ মনমিত করার েন্য প্রমত স্কুদলর প্রমতমনমি েিন্বদয় ‘মচদেন গভন িদিন্ট’ 

ব্বিা চালু করা িদয়দে। এেব কি িসূমচর িােদি মকমনয়ার মশশুদের মশো, স্বািয ও সুরোর অমিকার মনমিত করা 

িদয়দে।  

ভারজি প্রনিবের 'Children & Union Budget' িামে এেট প্রনিজবিি প্রোনশি হয়। এজি 

নশশুজির কেঁজচ থাো, নবোশ এবিং অন্যান্য অনধোর নিনিি েরজি রাষ্ট্রীয় বাজিজে নে পনরমাে 

বরাদ্দ রাো হজয়জে বা নে ধরজের িীনি-কেৌশে প্রেয়ি েরা হজয়জে কস সিংিান্ত িথ্য উপাত্ত সনন্নজবশ 

েরা হয়
4
। এ প্রনিজবিজি িািীয় ও প্রাজিনশে বাজিজে নশশুজির নশক্ষা, স্বাস্থয, পুনি, নবোশ ও 

উন্নয়জি নে পনরমাে বরাদ্দ রাো হজয়জে িা তুজে ধরা হয়। মনহো ও নশশু উন্নয়ি মন্ত্রোেয়, 

ইউনিজসে এবিং কসন্টার ের বাজিে এন্ড গভ ণজিন্স এযাোউজন্টনবনেট এর কযৌথ উজযাজগ নরজপাে ণট 

প্রোনশি হয়। HAQ: Center for Child Right িামে এেট নসনভে কসাসাইট অগ ণািাইজিশি 

ভারজি নশশু বাজিজের ধারো চালু েজর এবিং কেন্দ্রীয় বাজিজে নশশুজির িন্য বরাদ্দ রাোর 

প্রজয়ািিীয়িার নবষয়ট তুজে ধজর। নশশু বাজিে ২০০৫ সাজে সরোজরর িািীয় েম ণপনরেল্পিার 

অিংশ নহজসজব স্বীকৃি ও গৃহীি হয়।  

                                                           
3 Social Audits in Kenya: Budget Transparency and Accountability. Available at: <http://international 

budget.org / wp-content/uploads / Impact-Story-Kenya-English.pdf> 
4 UNICEF and CBGA, Child Budgeting in India: Analysis of Recent Allocations in the Union Budget. Available at: 

http://www.unicef.org/india/Child_Budgeting.pdf 

http://www.unicef.org/india/Child_Budgeting.pdf
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মফমলিাইদন ২০০৭ োদল ২২টি মেমভল মোোইটি োংগঠন মিদল মশশু োংদবেী একটি বাদেট প্রণয়ন 

কদর। এ োংগঠনগুদলার মবকল্প বাদেট প্রস্তাদব মশো, স্বািয, িাতৃস্বািয, পুমষ্ট, টিকা-এ মবর্য়গুদলা 

অতযন্ত গুরুদত্বর োদথ মবদবচনা করা িদয়দে।  

মভদয়তনাদি োতীয় বাদেটদক মশশুদের অমিকার আোদয়র দৃমষ্টদকাণ মথদক িে িাদলাচনা করা 

িদয়দে। মভদয়তনাদি ইউমনদেফ-এর উদদ্যাদগ একটি েিীো িমরচামলত িয়। েিীোয় মেলা িে িাদয় 

প্রাথমিক মশো, মবদশর্ কদর প্রমতবন্ধী মশশুদের মশোয় োতীয় বাদেদট মক িরদনর িেদেি মনয়া 

িদয়দে তা িে িাদলাচনা করা িয়।  

ওজয়েজস ২০০৪ সাজে ‘কসভ য নচেজেি’ এর উজযাজগ নশশুজির িন্য সরোনর ব্যজয়র নচত্র 

পয ণাজোচিা েরা হয়। এ উজযাজগর উজদ্দশ্যসমূহ হজো: (ে) সরোনর বাজিজে নশশুজির িন্য নে 

পনরমাে বরাদ্দ রাো সমীচীি হজব িা নিরূপে েরা, (ে) নশশুজির উন্নয়জি সরোনর ব্যজয়র গনিধারা 

পয ণাজোচিা েরা, (গ) ওজয়েজস নশশু বাজিে প্রেয়জি কযৌনিেিা তুজে ধরা
5
।  

উিদরর আদলাচনা িদত মেখা োয় মে, মবমভন্ন মেদশ োতীয় বাদেট এবাং মশশুর উন্নয়দনর উির তার 

প্রভাব মনদয় মবস্তামরত মবদের্ণ ও িে িাদলাচনার নমের রদয়দে। আিাদের মেদশর মপ্রমেদত এ 

প্রকাশনাটির প্রাথমিক উদদ্দশ্য িল মশশুর কল্যাণ ও উন্নয়দন েরকাদরর মনয়া মবমভন্ন কাে িক্রদির 

একটি মচের প্রকাশ করা, ো ভমবষ্যদতর একটি পূণ িাঙ্গ মশশু বাদেট প্রণয়দনর প্রাথমিক িেদেি 

মিদেদব মবদবমচত িদত িাদর। এ উদদ্যাগটির েীঘ িদিয়ামে উদদ্দশ্য িল মবদ্যিান আইন এবাং েরকাদরর 

মনয়া মপ্রমেত িমরকল্পনা, িিবামর্ িক িমরকল্পনা ও মনব িাচনী ইশদতিাদরর আদলাদক গৃিীত মশশু 

োংমেষ্ট মবমভন্ন কাে িক্রদির িমরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও িমরবীেদণ একটি গুরুত্বপূণ ি তথ্যমনদে িশক 

মিদেদব প্রকাশনাটিদক ব্বিার করা। িাশািামশ এ প্রকাশনায় উপ্সথামিত িে িাদলাচনা ও মবদের্ণ 

মশশুদের কল্যাদণ েরকাদরর বরাদ্দকৃত েম্পদের েদব িািি ব্বিার মনমিত করদত েিায়তা করদব। 

প্রমতদবেনটির িােদি মশশুদের িদে োরা অমিকতর েমরদ্র ও অেিায়দত্বর মশকার তাদের মেদে 

েরকাদরর সুমনমে িষ্ট উদদ্যাগগুদলা আদরা মবদশর্ভাদব িে িাদলাচনা করা েম্ভব িদব।  

বাাংলাদেদশ মশশু-মকমিক বাদেদটর মেৌমিকতা 

বাাংলাদেদশ মশশু-মকমিক বাদেট শুধু আইমন দৃমষ্টদকাণ মথদকই নয়; বরাং অথ িননমতক এবাং 

রােননমতক মপ্রমেদতও গুরুত্বপূণ ি। 

অথ িননমতক িমরদপ্রমেত: মশশুদের েন্য মবমনদয়াগ োমরদ্রয মবদিাচন এবাং অন্তর্ভ িমিমূলক প্রবৃমি 

মোরোর করার েবদচদয় কাে িকর উিায়। 

অথ িননমতক প্রবৃমিদক িানবেম্পে উন্নয়দনর একটি গুরুত্বপূণ ি সূচক মিদেদব মবশ্বব্ািী মবদবচনা করা 

িয়। অথ িাৎ প্রায় েবমকছুই প্রবৃমি মকমিক। তদব বাস্তব অমভজ্ঞতা মভন্ন। মেিন গত এক েশদক 

                                                           
5
 ‘Where’s the Money Going? Monitoring government and donor budgets'; Save the Children, 2004. 
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ক্রিাগত অথ িননমতক প্রবৃমির িরও ভারদতর মিাট েনোংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াাংশ চরি েমরদ্র
6
। 

তাই উন্নয়ন অথ িনীমতমবেগণ িদন কদরন মে, অথ িননমতক প্রবৃমির প্রদয়ােন রদয়দে, মকন্তু োমরদ্রয 

মবদিাচদনর েন্য শুধুিাে এটিই েদথষ্ট নয়। এই িারণা গদবর্ক ও উন্নয়ন মিশােীবীদক োমরদ্রয 

মবদিাচদনর েন্য মবকল্প মকৌশদলর েন্ধান করার েন্য উদ্বুি কদরদে। এর িদে একটি মবকল্প িদে 

মশশুদের েন্য মবমনদয়াগ, োর িে মেদয় প্রেন্মান্তদরর োমরদ্রযচক্র দূর করা েম্ভব
7
।  

বশশদবর োমরদ্রয িমরণত বয়দের োমরদদ্রর অন্যতি মূল কারণ
8
। েীবদনর শুরুদত স্বািয, পুমষ্ট, মশো 

ইতযামে মিৌমলক োিামেক সুমবিা বমিত িদল তা িানুদর্র শরীর ও িদন িায়ী কুপ্রভাব মফদল
9
। 

মবমভন্ন িরদনর বিনার ফলাফল িরস্পদরর োদথ মেিন েম্পমকিত, মতিমন একটি আদরকটির োদথ 

যুি িদয় েমতর িমরিাণ বহুলাাংদশ বামেদয় মেয়। মেিনঃ েীবদনর প্রথি মতন বেদর পুমষ্টর অভাব 

মশশুদের িমস্তষ্ক ও শরীদরর মেদে িায়ী েমত োিন কদর
10

। দুব িল স্বািয মশশুদের মশোেীবনদক 

ব্ািত কদর ো তাদের েীবদন োফদল্যর অন্তরায় িদয় োঁোয়। মতিমন দূমর্ত িামন িাদনর ফদল 

মশশুরা েীঘ িদিয়ামে স্বািযঝুঁমকদত িদে। এেব েমত িরবতী েীবদন কাটিদয় ওঠা েম্ভব িয় না।  

সুতরাাং, মিৌমলক োিামেক সুমবিাবমিত মশশুরা মবদে ওদঠ েমরদ্র প্রাপ্তবয়স্ক িদয়, োরা তাদের 

মনদেদের েন্তানদের পূণ ি েম্ভাবনায় মিৌুঁোদনার েন্য িে িাপ্ত সুদোগ মেদত িাদর না। এ িরদনর 

বিনােমনত প্রভাব প্রেন্ম মথদক প্রেন্মান্তদর েিামলত িদয় োমরদ্রযচক্র গদে মতাদল, োদত মেদশর 

োিমিক উন্নয়ন বািািস্ত িয়
11

। তদব, এই দুষ্টচক্রদক একটি কল্যাণ চদক্র রূিান্তর করা োয় েমে 

োতীয় বাদেদট মশশু কল্যাদণ েথােথ গুরুত্ব মেয়া িয়। মচে-১ এ মশশুদের েন্য মবমনদয়াদগর 

মেৌমিকতা মেখাদনা িদয়দে; তাদত মেখা োদে েীবদনর প্রাথমিক িে িাদয় িানব মূলিদন মবমনদয়াদগ 

প্রমতোদনর িার অদনক মবমশ
12

। 

  

                                                           
6
 Millennium Development Goals Report, 2014. 

7
 Vandemortele. J. (2012); Advancing the UN Development Agenda Post-2015: Some Practical Suggestions 

8 Minujin, A., et. al., (2006); ‘The Definition of Child Poverty: A Discussion of Concepts and Measurements; 

International Institute for Environment and Development (IIED), Vol 18(2): 481-500. 
9 Amélia Bastos, Carla Machado, (2009) "Child Poverty: A Multidimensional Measurement", International 

Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 3, pp.237 - 251. 
10 Tesfu. S.T, (2010); Essays on the Effects of Early Childhood Malnutrition, Family Preferences and Personal 

Choices on Child Health and Schooling, Georgia State University, USA. 
11

 Wagmiller Jr. R. L., and Adelman. R.M., (2009); Childhood and Intergenerational Poverty: The Long-Term 

Consequences of Growing Up Poor, The National Centre for Children in Poverty, Colombia University, USA. 
12 Heckman, J. and Masterov, D. 2007. The Productivity Argument for Investing in Young Children. University 

of Chicago. 
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মচেঃ১ মশশুদের কল্যাদণ মবমনদয়াগ ও তার মরটাদণ ির েম্পকি 

 

 

 

 

 

 

ঊৎেঃ Heckman and Masterov (2007) 

বতিিাদন আিাদের মেদশর মিাট েনোংখ্যার অমিকাাংশই কি িেি, োদের বয়ে ১৫ িদত ৬৪ বেদরর 

িদে। আিাদের বয়ে কাঠাদিা (Demographic Profile) ও েনোংখ্যা বৃমির প্রদেিণ 

িে িাদলাচনা করদল মেখা োয় মে, ২০৪২ োল নাগাে মিাট েনোংখ্যার িদে কি িেি অাংদশর 

অনুিাত েদব িাচ্চ িে িাদয় মিৌুঁেদব। েনমিমতর এই সুমবিা (Demographic Dividend) এর পূণ িাাংগ 

েদ্বযবিার করদত িদল আিাদের মশশু ও মকদশার-মকদশারীদের স্বািয, মশো ও োমব িক কল্যাদণ 

মবমনদয়াদগর িমরিাণ এখনই বহুলাাংদশ বাোদত িদব। 

তাোো, অদনক গদবর্ণায় মেখা মগদে মশশুদের মশোয় েরকামর মবমনদয়াগ এবাং অথ িননমতক প্রবৃমির 

িদে মবদশর্ মোগসূে রদয়দে
13

। অন্য গদবর্ণায় মেখা োয়, োরা উন্নত িাদনর মশো িায়, তাদের 

ভাদলা কি িোংিান, মিমতশীল িমরবার প্রামপ্ত এবাং েমক্রয় ও উৎিােনশীল নাগমরক িওয়ার েম্ভাবনা 

মবমশ থাদক। 

২০২১ োদলর িদে বাাংলাদেশ িে আদয়র মেদশ িমরণত িওয়ার লেয মনদয় এমগদয় োদে। মেদশর 

মিাট েনোংখ্যার প্রায় ৩৯.৭ শতাাংশ িদে মশশু
14

। তাদের একটি উদেখদোগ্য অাংশ শুধুিাে 

অথ িননমতকভাদব েমরদ্রই নয়; বরাং স্বািয, পুমষ্ট, মশো, সুরো ইতযামে মিৌমলক োিামেক মেবা মথদক 

তারা বমিত। এেকল কারদণ েিদে বলা মেদত িাদর মে, বাাংলাদেদশর অথ িননমতক প্রবৃমি মোরোর 

করা এবাং বৃিির উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাদক বাস্তদব রূি মেয়ার েন্য েবচাইদত ভাদলা উিায় িদে মশশুদের 

েন্য মবমনদয়াগ। 

রােননমতক িমরদপ্রমেত: মশশুদের েন্য মবমনদয়াগ গণতামন্ত্রক শােনব্বিা ও োিামেক 

মিমতশীলতাদক দৃঢ় মভমি প্রোদনর মেদে অবোন রাদখ। 

                                                           
13

 Wolff, L., E. Schiefelbein , and J. Valenzuela (1992)‘Improving the Quality of Primary Education in Latin 

America and the Caribbean: Towards the 21st Century’; Washington, D.C.: The World Bank 
14 Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2011. 
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ববর্ম্য ও অেিতা গণতদন্ত্রর প্রামতিামনক মভমিদক দুব িল কদর মেয় এবাং েকদলর অাংশিিণ, 

োিামেক একতা ও োংিমতর মেেদক োংকুমচত কদর। উিরন্তু, োিামেক গমতশীলতার সুদোগ 

েীমিত িদয় মগদল গণতামন্ত্রক রােননমতক প্রমক্রয়ার প্রমত েনগদণর মিািভঙ্গ ঘদট। এ কারদণ 

মশশুদের েন্য মবমনদয়াগ মটকেই িানব উন্নয়ন মনমিত কদর এবাং োিামেক ঐদকযর সুদোগ বামেদয় 

মেয়। বাাংলাদেদশর ভমবষ্যতদক মিমতশীল রাখা এবাং অিগমতর বতিিান িথদক িসৃণ করার েন্য 

রােননমতক দৃমষ্টদকান মথদক মশশুদের েন্য মবমনদয়াদগর মোরাদলা মেৌমিকতা রদয়দে। 

মশশুদের প্রমত ববমশ্বক অঙ্গীকারদক োতীয় িে িাদয় বাস্তবায়দনর েন্য বাাংলাদেশ মবশ মকছু আইন ও 

নীমত-মকৌশল প্রণয়ন কদরদে, োর িদে োতীয় মশশুনীমত ২০১১, োতীয় মশশুশ্রি মনরেন নীমত, 

২০১০; মশশু আইন, ২০১৩; প্রমতবন্ধী ব্মিদের অমিকার ও সুরো আইন, ২০১৩ উদেখদোগ্য। 

তাোো সুশীল েিাে তাদের কাে িক্রদির িােদি মশশুদের েন্য মিৌমলক োিামেক মেবার িােদি 

িানবামিকার ও েিতা উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূমিকা িালন করদে।  

বাাংলাদেদশর োংমবিান, UNCRC এবাং CRPD মত, প্রমতটি মশশুর একটি িিণদোগ্য িাদনর 

েীবনোোর অমিকার মনমিত করা িদয়দে। তাদের অমিকার রদয়দে সুদোদগর েিতার মভমিদত 

েদব িাচ্চ অেিনদোগ্য িাদনর স্বািয এবাং মশো সুমবিার। মেদিতু মশশুদের মিৌমলক অমিকারগুদলা 

বাস্তবায়ন করার োদথ ব্দয়র মবর্য়টি েমেত, তাই মশশু অমিকার এবাং কল্যাদণর োদথ রােীয় 

বাদেদটর অন্তমন িমিত েম্পকি রদয়দে। 

োমরদ্রয মবদিাচদনর দৃমষ্টদকাণ মথদক মেখদল, মশশুদের আথ ি-োিামেক উন্নয়দনর েন্য েিয়িত ও 

িে িাপ্ত মবমনদয়াগ একটি োিামেকভাদব ন্যায্য ও অথ িননমতকভাদব সুি েিাদের ভমবষ্যদতর মভমি 

গদে মেয়। মশশুদের বে অাংশ েমে পুমষ্টিীন, অমশমেত বা স্বািযিীন থাদক, তািদল মকান রাে উন্নয়ন 

লেযিাো অেিন করদত িাদর না। মকননা, উন্নয়দনর েন্য প্রদয়ােন সুি-েবল ও মশমেত 

িানবেম্পে। কাে িকর মিৌমলক োিামেক মেবার অভাদব মশশুরা বিনা ও ঝুঁমকর মশকার িদল তাদের 

েম্ভাবনার পূণ ি মবকাশ েম্ভব িয় না। আগািী মেদনর োমরদ্র মনরেদন মশশুদের বিনার মবর্য়টি গুরুত্ব 

েিকাদর মবদবচনায় উমচত। এ েন্য নীমতিালা প্রণয়ন, কি িসূমচ িিণ এবাং বাদেদট িে িাপ্ত বরাদ্দ মরদখ 

বামর্ িক উন্নয়ন িমরকল্পনা িিণ করদত িদব। 

বশশব েরকামর মবমনদয়াদগর েন্য একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি েিয়। িেদিয়ামে বাদেট কাঠাদিা 

(MTBF), ো োতীয় িানব উন্নয়ন এদেোদক চামলত কদর এবাং োতীয় প্রবৃমিদত অবোন রাদখ, 

তাদত এই মবর্য়টি িে িাপ্ত গুরুদত্বর োদথ উিিামিত িওয়া উমচৎ। অথ িননমতক দৃমষ্টদকাণ মথদক মেখদল 

২০২১ োদলর িদে পূণ িরূদি িেি আদয়র মেদশ িমরণত িবার লদেয মশশুদের েন্য মবমনদয়াগর 

প্রদয়ােনীয়তা রদয়দে। 

োিারণভাদব বলদত মগদল, েরকার োিামেক খাদতর িােদি মশশুদের েন্য মবমনদয়াগ কদর থাদক। 

মকন্তু এদত এিন মকান ব্বিা মনই োর িােদি েরকার, উন্নয়ন েিদোগী বা নাগমরকরা োনদত 

িাদর োতীয় বাদেদট বরাদ্দ এবাং ব্দয়র ঠিক কতুককু মশশুদের কল্যাদণ ব্বহৃত িদে। ফলশ্রুমতদত 

মশশুদের েন্য বরাদ্দকৃত অথ ি ন্যায়েঙ্গত মকনা এবাং তা অমিকাাংশ বমিত মশশুর েন্য েদথষ্ট মকনা-
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তাও োনা েম্ভব নয়। একারদণ বরাদ্দ প্রোন ও েরকামর মবমনদয়াদগর গুণগত িান মনদয় স্বে 

প্রমতদবেদনর েন্য মশশুেি েকল অাংশীেদনর অাংশিিদণ একটি োিারণ কাঠাদিা িািন ও চালু 

করার মেদে মশশুদকমিক বাদেট েরকার, উন্নয়ন েিদোগী, সুশীল েিাে এবাং বাস্তবায়নকারী 

িন্ত্রণালদয়র েন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি।  

আন্তেিামতক চুমি ও োয়বিতা 

বাাংলাদেশ ১৯৯০ োদল Convention on the Rights of Children এবাং ২০০৭ োদল CRDP 

অনুদিােন কদর। বাাংলাদেশ মেল এদেদে মবদশ্বর প্রথি মেককার মেশেমূদির অন্যতি। 

োিমিকভাদব মশশুদের এবাং সুমনমে িষ্টভাদব েমরদ্র এবাং শারীমরক প্রমতবন্ধী মশশুদের কল্যাদণ 

মনমিতকরদণ এ দুটি চুমির মবদশর্ অবোন রদয়দে। চুমি দু’টিদত মশশুদের স্বািয, পুমষ্ট, মশো, 

োিামেক অন্তিভূমি এবাং তাদের বিনা ও েমিাংেতা মনরেদন আন্ত:রােীয় অঙ্গীকার দৃঢ়ভাদব ব্ি 

িদয়দে। এ দু'ট িনেজে ক ানষি শিণাবেী পূরজের মাধ্যজম সিস্য রাষ্ট্রসমূহ নশশুজির ভনবষ্যৎ িাগনরে 

নহজসজব িানয়ত্ব পােজির িন্য প্রস্তুি েজর। বািংোজিশ এ িনেে দুট অনুস্বাক্ষজরর মাধ্যজম নশশুজির 

অনধোর প্রনিষ্ঠা ও িীবিমাি উন্নয়জি নিজির অঙ্গীোর পুিব্যণি েজরজে। িাোড়া বািংোজিশ 

প্রমতবন্ধীদের উন্নয়জি কবশ েজয়েট আিনেে ও আন্তিণানিে চুনি ও সমজ ািা স্মারজে স্বাক্ষর 

েজরজে। ‘েিজভিশি অি য রাইেস অব নি চাইল্ড’ িনেজের ৪িিং অনুজচ্ছজি এজক্ষজত্র সবজচজয় 

গুরুত্বপূে ণ। এ অনুজচ্ছি িািীয় বাজিে নশশুজির িন্য বরাদ্দ রাোর প্রনি নবজশষ গুরুত্বাজরাপ েরা 

হজয়জে।  

বক্স-২ 

মেনাদরল কদিন্ট অন মেনাদরল মিোে ি এে ইিমিদিনদটশন ফর দ্যা ইউএনমেআরমে (২০০৩): 

১৯৯০ োদলর কনদভনশন অন রাইটে অব মচদেন প্রণয়দনর িদর ববমশ্বক িমরিেদল মশশু-উন্নয়ন ও মশশু বাদেট 

োংক্রান্ত মবর্দয় আিদির েিার িয়। বাাংলাদেশ এই কনদভনশদন স্বাের কদরদে। এটির অনুদেে ৪ এ উদেখ করা 

িদয়দে মেঃ 

রােিেেমূি এই কনদভনশদন স্বীকৃত অমিকারেমূি বাস্তবায়দন প্রশােমনক, আইনগত ও অন্যান্য ব্বিা িিণ 

করদব। অথ িননমতক, োিামেক ও োাংস্কৃমতক অমিকার োংরেদণ অাংশীদেশগুদলা তাদের োিদথ ির মনমরদখ 

েদব িাচ্চ বরাদ্দ মনমিত করদব এবাং প্রদোেয মেদে আন্তেিামতক েিদোমগতার মভমিদত ব্বিা িিণ করদব। 

৫ নাং মেনাদরল কদিন্ট উদেখদোগ্য অাংশ 

"মশশুদের মিৌমলক িানবামিকার সুরো ও বাস্তবায়ন তাদের প্রমত মকান অনুিি বা অনুকম্পা প্রেশ িন নয় ......... 

কমিটির গাইডলাইদন োতীয় ও অন্যান্য বাদেদট মশশুদের কল্যাদণ মক িমরিাণ বাদেট রাখা িদয়দে তা মচমিত ও 

িে িাদলাচনা করাদক মবদশর্ গুরুু্ত্ব মেয়া িদয়দে। োিামেক খাত এবাং মশশুদের িঙ্গলাদথ ি প্রতযে ও িদরােভাদব 

োতীয় ও অন্যান্য বাদেদট মক িমরিাণ বরাদ্দ রাখা িদয়দে তা েমে মকান রাদের িদে সুমনমে িষ্টভাদব বলা েম্ভব না 

িয় তািদল মনমিতভাদবই িদর মনয়া োয় মে রােটি মশশুদের আমথ িক, োিামেক ও োাংস্কৃমতক অমিকার প্রমতিায় 

েফল িয়মন"।  
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মশশু োংক্রান্ত আইন ও নীমতিালা 

উিদরর আদলাচনা মথদক মবাঝা োয় মে, মবমভন্ন আন্তেিামতক চুমিদত মশশুদের কল্যাণ মনমিত করদত 

েথােথ ব্বিা িিদণর েন্য েেস্য রােেমূদির প্রমত বােবািকতা আদরাি করা িদয়দে। তদব রােীয় 

আইমন কাঠাদিার আওতার িদেই মশশু মকমিক বাদেদটর কাঠাদিা ও রূিদরখা বতমর করা 

প্রদয়ােন। আন্তেিামতক িমরিেদল অনুসৃত ব্বিা এ িরদনর রূিদরখা প্রণয়দন েিায়ক িদত িাদর। এ 

প্রমতদবেদন এেব আইন, কনদভনশন ও েমলল িোমে িে িাদলাচনা করা িদয়দে। েরকাদরর োম্প্রমতক 

েিদয় মশশুদকমিক কি িসূমচেমূি আন্তেিামতকভাদব স্বীকৃত নীমত মকৌশদলর আেদলই প্রণীত িদয়দে।  

এটি স্পষ্ট মে, মশশুরা েিাদের অন্যতি গুরুত্বপূণ ি অাংশ। এ কারদণ েরকাদরর আমথ িক িমরকল্পনা 

প্রণয়দন মশশুদের োিমিক কল্যাদণর মবর্য়টি মবদবচনায় মনয়া উমচত।  

বক্স-৩: বাাংলাদেদশর মশশু োংক্রান্ত আইমন কাঠাদিা িে িাদলাচনা 

ক।  বাাংলাদেশ োংমবিান 

মশশুদের অমিকার প্রমতিা ও সুরোয় বাাংলাদেদশর োংমবিান মবদশর্ গুরুত্ব আদরাি কদরদে।  

োংমবিাদনর অনুদেে ১৭ মশশুদের েন্য অনবতমনক ও বােতামূলক মশোর উির গুরুত্ব মেদয়দে। অনুদেেটি 

এ রকি: 

রাে একই িিমতর গণমুখী ও োব িেনীন মশোব্বিা প্রমতিার েন্য এবাং আইদনর দ্বারা মনি িামরত স্তর িে িন্ত েকল 

বালক-বামলকার অনবতমনক ও বােতামূলক মশোোদনর েন্য কাে িকর ব্বিা িিণ কমরদব।  

এোো অনুদেে ২৮(৪) এ মশশুরা মেন মকান িরদনর বিনার মশকার না িয় মে মবর্দয় গুরুত্ব আদরাি করা 

িদয়দে-  

নারী বা মশশুদের অনুকূদল মকাংবা নাগমরকদের মে মকান অনিের অাংদশর অিগমতর েন্য মবদশর্ মবিান প্রণয়ন 

িইদত এই অনুদেদের মকান মকছুই রােদক মনবৃত কমরদবনা। 

গ।  মশশু আইন, ২০১৩ 

োমতোংঘ মশশু অমিকার েনে বাস্তবায়ন, মশশু সুরো এবাং আইদনর োংস্পদশ ি আো মশশুদের েন্য 

েদথািযুি মবিান োংদোেন কদর মশশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা িদয়দে, ো মেদশর মশশুদের মনরািিা ও 

কল্যাদণ একটি গুরুত্বপূণ ি আইমন িেদেি। এ আইদন মবদশর্ মেকগুদলা িলঃ 

 সুমবিাবমিত মশশু ও আইদনর োংস্পদশ ি আো মশশুদের েন্য সুমনমে িষ্ট মনরািিামূলক ব্বিা িিণ; 

 োতীয়, মেলা এবাং উিদেলা মশশু কল্যাণ মবাড ি গঠন; 

 আইদনর োংস্পদশ ি আো মশশুদের েন্য প্রদবশন কি িকতিা মনদয়াগ, প্রদতযক থানায় মশশু মবর্য়ক মডস্ক গঠন ও  মশশু 

মবর্য়ক কি িকতিা মনি িারণ, মশশু আোলত গঠন, তেন্ত, মবচার, আইনগত প্রমতমনমিত্ব ও সুরোমূলক িেদেি িিণ; 

 মবচাদরর আওতািীন মশশুর আবােন, োংদশািন, উন্নয়দনর লদেয েরকামর ও মবেরকামর িে িাদয় মশশু উন্নয়ন মকি 

প্রমতিা;  

 সুমবিাবমিত মশশুদের েন্য মবকল্প িমরচে িার (alternative care) মবিান ইতযামে।  

ঘ।  োতীয় মশশু নীমত, ২০১১ 

োাংমবিামনক বােবািকাতা এবাং োমতেদের ‘কনদভনশন অন রাইটে অব মচদেন’ এ মবধৃত অমঙ্গকাদরর 

আদলাদক োতীয় মশশু নীমত ২০১১ প্রণীত িদয়দে। এ নীমতর িারা ১৪ মনম্নরুিঃ 

মেদশর উন্নয়ন িমরকল্পনায় মশশুদের উন্নয়ন একটি অিামিকারপ্রাপ্ত মবর্য় মিদেদব মবদবমচত িদব। এ মপ্রমেদত েকল 

েীঘ িদিয়ামে উন্নয়ন িমরকল্পনায় মশশু অমিকার বাস্তবায়ন ও মশশু উন্নয়দনর মবর্য়েমূি সুমনমে িষ্টভাদব অন্তর্ভ িি এবাং 

োতীয় বাদেদট িে িাপ্ত অথ ি বরাদ্দ রাখার উদদ্যাগ িিণ করদত িদব।  
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 িীবিচি পদ্ধনি 

গভণাবস্থার 

পূজব ণ 

িন্মপূব ণ 

িবিািে 

(০-২৮ নিি) 

বাল্যোে 

(০-১) 

শশশব 

(২-৯) 

বয়:সনিক্ষে পূব ণ 

(১০-১২) 

বয়:সনিক্ষে  

(১৩-১৯) 

প্রাপ্ত বয়স্ক 

(২০-৪৫) 

বাধ ণেয 

(৪৬+) 

সামানিে ঝুঁনে ও দুব ণেিা 

প্রনিবিীত্ব 

নশশু ও 

নবচার 

সনহিংসিা 

নিয ণািি 

নশশু ও যুবা 

সুরক্ষা 

নশশু পাচার 

পথনশশু 

অিাথ 

অাংশ-খ: মশশু-মকমিক বাদেট প্রণয়ন িিমত ও কাঠাদিা 

 

মশশু-মকমিক বাদেট কাঠাদিা 

মশশুদের োিমিক উন্নয়দন স্বািয, মশো, োমরদ্রয মবদিাচন ও োিামেক সুরো খাদত রােীয় ব্দয়র 

একটি সুদূরপ্রোরী প্রভাব রদয়দে। এই অনুদেদে প্রথদি মশশুদের ঝুঁমকেমূি (Vulnerabilities) তুদল 

িরা িদয়দে। তারির েীবনচক্র িিমত মকভাদব মশশুদের চামিো এবাং অমিকার পূরদণর েন্য একটি 

নীমত-কাঠাদিা প্রোন করদত িাদর, মেই মবর্দয় আদলাচনা করা িদয়দে। েবদশদর্, ঝুঁমক ও নীমত 

কাঠাদিার মপ্রোিদট একটি মশশু বাদেট কাঠাদিা উিিািন করা িদয়দে। 

উন্নয়নশীল মেদশর মশশুদের মশো এবাং স্বািযদেবা মনি িামরত িয় মূলত: মিতা-িাতার মেিাদন্ত। 

মিতা-িাতা বাল্যকাল মথদক োবালকত্ব িে িন্ত মশো, স্বাদিযদেবা, পুমষ্ট এবাং বােিাদনর ব্বিা 

কদরন
15
। এেব মিৌমলক সুদোগ-সুমবিা প্রোদন মিতা-িাতা ব্থ ি িদল েরকাদরর ভূমিকা গুরুত্বপূণ ি িদয় 

ওদঠ। প্রকৃতিদে, বাাংলাদেদশর োংমবিান অনুোয়ী, েীবনিারদণর মিৌমলক উিাোন মেিন খাদ্য, বস্ত্র, 

বােিান, মশো ও মচমকৎো-ইতযামে েরবরাি করা এবাং মবকারত্ব, অসুিতা, প্রমতবমন্ধতা মথদক উদ্ভূত 

অভাব পূরণ অথবা মবিবা, এমতি ও বয়স্কদের েিায়তা করা েরকাদরর মিৌমলক োময়ত্ব
16

। মচে-২ 

মত ঝুঁমক ও মবিোিন্নতা এবাং মশশুদের চামিো মিটাদনার মেদে েীবনচক্র িন্থা মকভাদব কাে কদর 

তা মেখাদনা িদয়দে।  

মচে-২ : ঝুঁমক ও মবিোিন্নতা এবাং মশশুদের চামিো মিটাদনার মেদে েীবনচক্র িন্থার ভূমিকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 World Bank, 2001, ‘The Family Health Cycle: From Concept to Implementation’, Washington DC, USA. 
16

 The Government of Bangladesh 1972, Constitution of the People’s Republic of Bangladesh, Section 15. 
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োমরদ্রয মবদিাচদন উদেখদোগ্য অিগমত েদেও, বাাংলাদেদশ প্রায় ২৪ শতাাংশ িমরবার এখনও োতীয় 

োমরদ্রযেীিার মনদচ বাে কদর
17
। িমরবার, েিাে ও কি িদেদে ববর্ম্য বা অবদিলা বাাংলাদেদশ 

অমিকাাংশ মশশু অমিকার লেদনর ঘটনার মূল কারণ। বাাংলাদেশ প্রমতবন্ধী মশশুদের অমিকার 

োংরেদণর মেদে মবদশর্ভাদব মিমেদয় রদয়দে, ো তাদের স্বািযদেবা, মশো ও োিামেক 

অাংশিিণদক বািািি করদে। 

উিরন্তু, মশশুশ্রি, বাল্যমববাি, উন্নতিাদনর স্বািযদেবার অভাব, অপুমষ্ট, প্রাথমিক ও িােমিক 

মবদ্যালয় মথদক ঝদর িোর উচ্চ িার, েমিাংেতা ও মনে িাতন ইতযামে বাাংলাদেদশর মশশুদের সুিু 

মবকাদশর প্রমক্রয়াদক বািািস্ত কদর। মেেব মেদশ মকদশারী িাতার িার েবদচদয় মবমশ
18

, বাাংলাদেশ 

তার িদে অন্যতি। এখাদন ১৫-১৯ বেদরর মকদশারীদের িদে ৩০% িাতৃত্ব প্রাপ্ত িদয় থাদক
19

। 

শির ও িািািদল দুদে িাগ ও েলবায়ু িমরবতিদনর কারদণ েমতিি এলাকাগুদলাদত বেবােকারী 

আশ্রয়িীন মশশুদের কল্যাণ ক্রিবি িিান উদদ্বদগর মবর্য় িদয় োঁমেদয়দে। বাাংলাদেশ মবদশ্বর েবদচদয় 

দুদে িাগপ্রবণ মেশগুদলার একটি। এখাদন নানা িরদনর দুদোদগ ির ঝুঁমকদত বাে কদর েনোংখ্যার ৯৭.৭ 

শতাাংশ
20

। এেব দুদে িাদগর কারদণ তাদের খাদ্য ঘাটমত মেখা মেয়, স্যামনদটশন ও স্বািযদেবা েীমিত 

িদয় োয়, এবাং কাদের েন্য মশশুদের স্কুল বন্ধ করার ঘটনা মবদে োয়। ফদল স্বািয ও মশো খাতেি 

মশশুদের োিমিক কল্যাদণ ব্য় বৃমির প্রদয়ােনীয়তা মেখা মেয়। 

োতীয় োিামেক মনরািিা মকৌশলিে (NSSS) েীবনচক্র িিমতর ওির মভমি কদর বতমর করা 

িদয়দে
21

। এ িিমতদত মশশু, িাতা, মিতা, োো, োেী, নানা, নানী-েকলদক একটি েিায়তা কাঠাদিা 

(System of Support) যুি করা িয়, োর শুরু িয় মশশুর েদন্মরও আদগ মথদক। মেিনটি মচে-২ 

মত মেখাদনা িদয়দে, প্রমতটি িে িাদয় বয়ে এবাং মেোরমভমিক ঝুঁমক ও চামিো রদয়দে ো মিটাদত 

মভন্ন মভন্ন প্রকাদরর ব্বিা মনদত িয়। প্রমতটি স্তদর গৃিীত ব্বিাদক ইনপুট মিোদব মেখা মেদত িাদর 

ো মশশুদক িরবতী স্তর িে িন্ত মবদে উঠদত োিায্য কদর। তখন নতুন িেদেি িিদণর প্রদয়ােন িয়। 

এই কাঠাদিার িােদি গৃিীত িেদেদির িরণ, মেিন বাদয়াদিমডদকল, োিামেক, অথ িননমতক এবাং 

িমরদবশগত - ইতযামে মচমিত করা োয় এবাং মকান স্তদর মকান িস্তদেিটি েবচাইদত মবমশ কাে িকর 

িদত িাদর তা মনি িারণ করা োয়। এই কাঠাদিা শুধুিাে একটি মনমে িষ্ট িে িাদয় োিামেক ঝুঁমক ও 

চামিোর উির িদনাদোগ মেদত োিায্য কদর তাই নয়, বরাং অপ্রতুল েম্পদের কাে িকর ব্বিাদরর 

মেক-মনদে িশনাও প্রোন কদর।  

                                                           
17

 World Bank, 2015, Bangladesh – Systematic Country Diagnostic (SCD), Resident Mission, Dhaka; Finance 

Division, Ministry of Finance, 2015, Poverty and Inequality in Bangladesh: Journey Towards Progress (2014-
2015), Dhaka, Bangladesh. 
18

 Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS), 2014, Ministry of Health and Family Welfare. 
19 UNICEF, 2014, ‘Situation Analysis on Children with Disabilities in Bangladesh’, UNICEF Bangladesh, Dhaka, 

P. XII 
20

 UNICEF, Bangladesh Country Programme Document, 2012-2016, 2011. 
21

 For a detailed discussion of this approach please see National Social Security Strategy (NSSS) of 

Bangladesh, 2015, General Economic Division, Ministry of Planning, Government of Bangladesh, p. 50. 
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নশশু বাজিে 

োঠাজমা 

বতিিাদন পৃমথবীর অদনক মেশ এ িিমত ব্বিার করদে; মেিন, েযািাইকা এবাং মডামিমনকান 

প্রোতন্ত্র (োিামেক সুরো), চীন ও মফমলিাইন (স্বািয মেবা), মেদনগাল (পুমষ্ট), ব্রামেল ও ভারত 

(স্বািয খাত মবদের্ণ) এবাং োব-োিারান আমিকা (মশো)। এোো োমরদ্রয মবদিাচন মকৌশল প্রণয়ন, 

োিামেক সুরো উদদ্যাদগর েন্য ঝুঁমক মূল্যায়ন এবাং পুমষ্ট কি িসূমচদত এ িিমত ব্বহৃত িদে
22

। 

প্রথাগতভাদব, মশশু বাদেট কাঠদিাদক বাদেট চদক্রর একটি প্রবাি মিোদব মবদবচনা করা িয়। মকন্তু এ 

িিমতর মকছু েীিাবিতা রদয়দে
23

। েীবনচক্র িিমত কাে িত: মশশু-মকমিক বাদেদটর েন্য একটি 

কাঠাদিা প্রোন কদর। েীবনচক্র িিমতর আওতায় চামিো মবদের্ণ মশশুদের চামিো পূরণ এবাং 

মবিোিন্নতা মথদক সুরো প্রোন করার িত কি িসূমচ প্রণয়ন করা মেদত িাদর। এর িােদি অপূণ ি 

চামিো এবাং মবদ্যিান কি িকাদে মকাদনা েিস্যা থাকদল তা শনাি করা েম্ভব িয়। বাদেট বাস্তবায়ন 

িমরবীেণ, বরাদ্দ মূল্যায়ন, এবাং ফলাফল িমরিাি-ইতযামের ব্বিার োদথ অাংশীেনদক োংযুি 

করদল এিন একটি গমতশীল নীমত-িমরদবশ বতমর িদত িাদর োদত মশশুরা তাদের েিস্যা তুদল 

িরদত িাদর এবাং েরকার মে অনুু্োয়ী ব্বিা মনদত িাদর। মনদচ মচে-৩ মত এই নীমত-িমরদবদশ 

মশশু-মকমিক বাদেট কাঠদিা তুদল িদর িদলা: 

 

মচে ৩ : মশশু-মকমিক বাদেট কাঠাদিা 

 

োতীয় বাদেট প্রণয়ন িিমতদত োিমিকভাদব অথ িনীমতর েব খাতদক েিান গুরুত্ব মেয়া িয়। এদত 

মশশুদের মবর্য়গুদলা বৃিির মপ্রোিদট অন্তর্ভ িি থাদক। তদব, োতীয় বাদেটদক মশশুবান্ধব করদত 

িদল মশশুদের স্বাথ িদক অিামিকার মেদত িদব এবাং মশশুদের েন্য একটি বাদেট কাঠাদিা িিমত 

মবদবচনায় মনদত িদব। 

                                                           
22 World Bank, 2001, ‘The Family Health Cycle: From Concept to Implementation’, Washington DC, USA; 

UNICEF 2012, Integrated Social Protection Systems: Enhancing Equity for Children, New York, USA. 
23

 Save the Children in Bangladesh (SCiB) and Centre for Services and Information on Disability (CSID), Child 

Budget in Bangladesh, Dhaka, Bangladesh 

নশশুজির চানহিা 

নিরূপি 

িীনি ও কেৌশে পয ণাজোচিা 

এবিং নবজেষে  

আইিগি নভনত্ত পরীক্ষা  

েম ণসূনচ/প্রেজল্পর িন্য 

বরাদ্দ 

চানহিার নবপরীজি বরাদ্দ 
সদ্ব্যবহার নিরূপি/েোেে - 

বাস্তবায়ি পরীবীক্ষে 

প্রভাব নিরূপি - েোেে 

পরীবীক্ষে/ মূল্যায়ি 

প্রিযানশি েোেে নিজি ব্যথ ণ 

হজে অোয ণের েম ণোন্ডজে 

বানিে/সিংজশাধি েরা 

প্রনিজবিি শিরী এবিং পরবিী 

পিজক্ষপ নিধ ণারে 
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আদগ মেিন উদেখ করা িদয়দে, এখাদন শুরু করদত িদব েীবনচক্রব্ািী চামিো মবদের্ণ মেদয়। 

গতানুগমতকভাদব িরা িদয় থাদক মশশুদের িতািত মতিন গুরুত্বপূণ ি নয় আর তারা তা ঠিকিত 

প্রকাশও করদত িাদর না। এর ফদল বাদেদটর িত গুরুত্বপূণ ি মবর্দয় তাদের োদথ আলাি-আদলাচনা 

করা িয় না, িমরণমতদত তাদের বিব্ অশ্রুত মথদক োয়। এ কারদণ তাদের িতািত চাওয়ার প্রমক্রয়া 

ও এ িিমতদক প্রমতিামনক রুি মেয়াটা খুবই গুরুত্বপূণ ি। আন্তমরক িমরদবশ বতমর করা িদল মশশুরা 

তাদের প্রতযাশা ও চামিোর কথা প্রকাশ করদত িাদর। রূিকল্প ও মকৌশলগত িমরকল্পনা, মেিন 

মপ্রমেত িমরকল্পনা ও িিবামর্ িক িমরকল্পনা ইতযামেদত মঘামর্ত নীমত-মকৌশদলর মভমিদত মশশু 

বাদেদটর কাঠাদিা বতমর করা মেদত িাদর। 

োতীয় উদদ্দশ্য ও লেযিাো পূরদণর েন্য মকান কি িসূমচ মচমিত করদত িদল প্রথদি 

সুমবিাদভাগীদেরদক মচমিত করা প্রদয়ােন। মশশুদের মেদে তাদের বয়েেীিা মনি িারণ করা প্রদয়ােন। 

উিকারদভাগীদের লেযদগািী িদত িাদর েকল মশশু, অথবা েনতামত্বক (demographic) মভমিদত 

মনি িামরত মশশুদের একটি মবদশর্ অাংশ। মে মেদে মবদ্যিান আন্তেিামতক ও আিমলক চুমি এবাং 

রােীয় আইনগত বােবািকতাও মবদবচনা করদত িদব। একইোদথ িেদিয়ামে বাদেট কাঠাদিা 

(MTBF)-মত মনি িামরত লেয ও উদদ্দদশ্যর োদথ োিঞ্জস্য মবিান কদর এ িরদনর িেদেি মনয়া মেদত 

িাদর। 

মশশু কল্যাদণর মবমভন্ন মেক বাস্তবায়দনর কাদে একামিক িন্ত্রণালয় েমড়িত। প্রমতটি িন্ত্রণালদয়র 

মনমে িষ্ট োময়ত্ব রদয়দে, ো েরকাদরর কাে ি মবমিিালা (Rules of Business) দ্বারা মনি িামরত। োংমেষ্ট 

িন্ত্রণালয়/মবভাগ তাদের মনে মনে কি িিমরমির্ভি কাে িক্রদির িমরকল্পনা প্রণয়ন করদব, অথ িায়দনর 

েম্ভাব্ উৎে মচমিত করদব এবাং অথ ি মবভাগ, অথ িননমতক েম্পকি মবভাগ, িমরকল্পনা কমিশন ও 

উন্নয়ন েিদোমগদের েদঙ্গ আলাি-আদলাচনা করদব। িন্ত্রণালয় েম্পদের চামিোর মবর্য়টি মনদয় 

েকল অাংশীেদনর (মবদশর্ কদর অথ ি মবভাগ, অথ িননমতক েম্পকি মবভাগ ও উন্নয়ন েিদোগী) োদথ 

মনরমবমেন্নভাদব মোগাদোগ রাখদব।  

অনুদিামেত বরাদদ্দর মেন পুদরাপুমর েদ্বযবিার িয়, তা মনমিত করার মেদে মূল ভূমিকাটি িদে 

বাদেট বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/মবভাদগর। এ উদদ্দদশ্য কি িকৃমতমভমিক মূল্যায়ন ব্বিা চালু করা 

প্রদয়ােন। এ িরদনর ব্বিায় লেযিাো অেিনকারীদেরদক প্রদণােনা এবাং লেয অেিদন ব্থ ি 

প্রমতিাদনর মবরুদি আইনানুগ ব্বিা িিদণর মবিান রাখা মেদত িাদর। 

মনমে িষ্ট েিয় অন্তর কি িসূমচ বা প্রকদল্পর অিগমত মূল্যায়দনর ব্বিা থাকদত িদব ো অভযন্তরীণভাদব 

বা বাইদরর প্রমতিান মেদয়ও করা মেদত িাদর। এদত বাস্তবায়ন িমরবীেদণর বেদল ফলাফল এবাং 

প্রভাব িমরবীেদণর উির মবশী মোর মেয়া িয়। একটি কাে িকর মশশু-মকমিক বাদেদটর েন্য েথােথ 

মূল্যায়ন ব্বিার উন্নয়ন ঘটাদনা প্রদয়ােন। এই ব্বিায় কি িসূমচগুদলার মবেলাইন ও মবিিামকিাং 

এবাং প্রমক্রয়া মূল্যায়ন ও প্রভাব িমরিাদির মবর্য়গুদলা মবদবচনা করা প্রদয়ােন। 

এ প্রমক্রয়ার একটি িমরবীেণ ও মূল্যায়ন কাঠাদিা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করদত িদব, োদত মেিান্ত 

িিণকারী কি িকতিাগণ বুঝদত িাদরন মকান মকান উদদ্দশ্য অমেিত িদয়দে এবাং বামকগুদলা অেিদন 
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করদত মক মক ব্বিা মনদত িদব। লেযিাো অেিদনর েন্য বরাদ্দ মেয়ার েিদয় মূল্যায়ন কি িকাদের 

েন্যও বরাদ্দ রাখদত িদব। 

উিদর প্রস্তামবত িিমত কাঠাদিাটি েরকাদরর োংমেষ্ট িন্ত্রণালয় মবমভন্ন অাংশীেন মেিন এনমেও এবাং 

এডদভাদকমে গ্রুি-এর োদথ আদলাচনা োদিে প্রদয়ােনীয় িমরবতিন/োংদশািন মশদর্ চূোন্ত করা 

মেদত িাদর। এর বাস্তবায়ন মনমিতভাদব মনভ ির করদব েরকামর আমথ িক ব্বিািনার অমিকতর 

উন্নমতর উির, োর িদে রদয়দে বাদেদটর িেদিয়ামে মপ্রমেত প্রণয়ন; আউটকাি, আউটপুট এবাং 

েম্পদের িদে েম্পকি প্রমতিা; িমরবীেণ ও মূল্যায়ন কাঠাদিা প্রবতিন; এবাং লেয ও উদদ্দশ্য 

অেিদনর েন্য প্রদণােনার সুমবিােি িন্ত্রণালয় ও কাে িমনব িািীদের েন্য কি িকৃমত ব্বিা কাঠাদিা 

উন্নয়ন - ইতযামের উির। 

প্রমতদবেন প্রণয়ন িিমত 

এই প্রমতদবেদন োিামেক খাদতর োতটি িন্ত্রণালয়/মবভাদগর কি িসূমচ ও প্রকল্পদক অন্তর্ভ িি করা 

িদয়দে, মেগুদলা প্রতযে বা িদরােভাদব মশশুদের আথ িোিামেক চামিো এবাং অমিকার মনদয় কাে 

কদর। এই েকল িন্ত্রণালদয়র বরাদদ্দর একটি প্রিান অাংশ মশশুদের কল্যাদণ ব্য় িয়। এদত মনব িামচত 

িন্ত্রণালয়গুদলার প্রকল্প, কি িসূমচ এবাং কাে িক্রিদক চারটি অমিকারগুে েথা টিদক থাকার অমিকার, 

উন্নয়দনর অমিকার, সুরোর অমিকার ও অাংশিিদণর অমিকার-ইতযামেদত মশ্রমণবি করা িদয়দে। 

প্রমতদবেনটি প্রণয়ন করা িদয়দে প্রশােমনক িন্ত্রণালয়/মবভাদগর উর্ধ্িতন কি িকতিাদের েদঙ্গ আদলাচনা 

এবাং বাদেট মফাকাল কি িকতিাদের োদথ মনয়মিত ববঠদকর িােদি। প্রমতদবেদন উমেমখদত তদথ্যর 

মবর্দয় ঐকিতয বতমর এবাং মেগুদলার েঠিকতা োচাই এর মচষ্টাও করা িদয়দে। মনদচ মচে-৪ এ 

প্রমতদবেন প্রণয়দনর োিমিক িন্থার একটি মচে তুদল িরা িদয়দে। 

মচে-৪: প্রমতদবেন প্রণয়দনর িন্থা 

 

ধাপ-১: স্থািীয় অনভজ্ঞিা সিংগ্রহ, সিংনেি িনেোনি অনুসিাি ও পরীক্ষা এবিং 

কসগুনেজে পজরাক্ষ িথ্য নহসাজব ব্যবহার 

ধাপ-২: নশশু-কেনন্দ্রে বাজিজের িন্য মন্ত্রোেয়/নবভাগ নচনিি েরে। 

ধাপ-৩: মন্ত্রোেয় ও সিংনেি অিংশীিজির সাজথ আোপ-আজোচিা। 

ধাপ-৪: মন্ত্রোেয় সম্পনেণি িািীয় ও আন্তিণানিে চুনি, আইি, িীনি-

কেৌশে পয ণাজোচিা। 

ধাপ-৫: বাজিজের েি অিংশ নশশুজির িন্য িা নিে ণজয়র িন্য যথাযথ 

নিে ণয়ে নিধ ণারে, িথ্য-উপাত্ত সিংগ্রহ ও সিংেেি এবিং অনধেির 

আজোচিার মাধ্যজম প্রনিজবিি চূড়ান্তেরে। 
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িাি ১: একটি অথ িপূণ ি মশশুদকমিক বাদেট প্রমতদবেন বতমরর উদদ্দদশ্য মেেব মেশ মশশু বাদেট 

প্রণয়দনর মচষ্টা করদে, তাদের কি িকােদক িে িাদলাচনা করা িদয়দে এবাং প্রােমঙ্গক তথ্য ও উিাি 

মবদের্ণ করা িদয়দে। 

িাি ২: মশশু-মকমিক িন্ত্রণালয় শনাি করার উদদ্দদশ্য কি িবন্টন (allocation of business) 

অনুোয়ী মবমভন্ন িন্ত্রণালয়/মবভাদগর কি িিমরমি িে িাদলাচনা করা িদয়দে। প্রতযে বা িদরােভাদব 

মশশুদের অমিকার ও কল্যাণ োংক্রান্ত কাে িক্রি বাস্তবায়দন মেেকল িন্ত্রণালয়/মবভাদগর ভূমিকা 

রদয়দে, তাদেরদক মশশু বাদেট প্রণয়দনর মেদে মবদবচনা করা িদয়দে। এই েকল িন্ত্রণালদয়র 

প্রকল্প/কি িসূমচ/কাে িক্রিদক চারটি অমিকারগুে (Cluster of rights) েথা-টিদক থাকার অমিকার, 

উন্নয়দনর অমিকার, সুরোর অমিকার এবাং অাংশিিদণর অমিকার- এভাদব ভাগ করা িদয়দে। প্রমতটি 

গুদের অিীদন প্রকল্প/কি িসূমচ/কাে িক্রিগুদলাদক মবর্য়মভমিকভাদব োোদনা িদয়দে। মনদচর োরমণ-১ 

এ প্রমতটি অমিকারগুদের মবিরীদত মবর্য়মভমিক োব-গ্রুমিাং এবাং তার োদথ োংমেষ্ট িন্ত্রণালয়গুদলার 

তামলকা উিিািন করা িদয়দে। 

োরমণ-১: মশশু অমিকার োংমেষ্ট চারটি ক্লাস্টার ও এর আওতায় মবমভন্ন িন্ত্রণালদয়র কাে িক্রদির মববরণ 

অমিকারগুদের 

মশ্রমণমবন্যাে 

মবর্য়মভমিক 

মশ্রমণমবন্যাে 

বাাংলাদেদশ োংমেষ্ট আইনী 

মবিান 

CRC এর 

োংমেষ্ট িারা 
োংমেষ্ট িন্ত্রণালয়/মবভাগ 

টিদক থাকার অমিকার 

 খাদ্য, পুমষ্ট 
োংমবািন: িারা - ১৫; 

মশশুনীমত: অনুদেে - ৬.২ 
CRC িারা ২৪ 

দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ; স্বািয ও 

িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয় 

 িামন োংমবািন: িারা - ১৫ CRC িারা ২৪ িানীয় েরকার মবভাগ 

 স্বািযদেবা 

োংমবািন: িারা - ১৫; 

মশশুনীমত: অনুদেে - 

৬.১/৬.২/৬.৩ 

CRC িারা ২৪ স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয় 

 আশ্রয়, বােিান 
োংমবািন: িারা - ১৫; 

মশশু আইন: অনুদেে - ৮৪/৮৫ 
CRC িারা ২৭ গৃিায়ন ও গণপূতি; ভূমি িন্ত্রণালয় 

 িমরদবশ, দুর্ণ 
োংমবািন: িারা - ১৮ক; 

মশশুনীমত: অনুদেে - ৬.১২ 
CRC িারা ২৪ 

িমরদবশ ও বন; িানীয় েরকার 

মবভাগ 

উন্নয়দনর অমিকার 

 মশো 

োংমবািন: িারা - ১৫, ১৭; 

মশশুনীমত: অনুদেে - 

৬.২/৬.৪/৬.৫ 

CRC িারা ২৮ 
প্রাথমিক ও গণমশো; মশো 

িন্ত্রণালয়; 

 
অবের, মবদনােন, 

োাংস্কৃমতক কি িকাে 

োংমবািন: িারা - ১৫; 

মশশু আইন: অনুদেে -৬.৫/৬.৬ 
CRC িারা ৩১ 

নারী ও মশশু মবর্য়ক; যুব ও ক্রীো; 

োংস্কৃমত মবর্য়ক 

 

 

তথ্য 

 

মশশুনীমত: অনুদেে – ৬.৫ CRC িারা ১৩,১৭ তথ্য িন্ত্রণালয়; 

সুরোর অমিকার 

 মশার্ণ, মশশুশ্রি 

মশশুনীমত: অনুদেে - ৯; 

বাাংলাদেশ শ্রি আইন ২০০৬, 

অনুদেে ৩৪,৩৫ 

CRC িারা ৩২ শ্রি ও কি ি োংিান িন্ত্রণালয় 

 
মনে িাতন ও ববর্ম্য 

মথদক সুরো 

োংমবািন: িারা - ২৮; 

মশশু আইন: অনুদেে - ৬-৯, 

১৩-১৪, ৪৪; মশশু নীমত অনুদেে 

৬.৭ 

CRC িারা ৩৩-

৩৬ 

স্বরাে; আইন, মবচার ও োংেে 

মবর্য়ক 

 মনিুরতা, েমিাংেতা 

মশশু আইন: অনুদেে - ৬-৯, 

১৩-১৪; 

মশশুনীমত: অনুদেে - ৬.৭ 

CRC িারা ১৯,৩৭ 
স্বরাে; আইন, মবচার ও োংেে 

মবর্য়ক 
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অমিকারগুদের 

মশ্রমণমবন্যাে 

মবর্য়মভমিক 

মশ্রমণমবন্যাে 

বাাংলাদেদশ োংমেষ্ট আইনী 

মবিান 

CRC এর 

োংমেষ্ট িারা 
োংমেষ্ট িন্ত্রণালয়/মবভাগ 

 মবদ্যালদয় েমিাংেতা মশশুনীমত: অনুদেে - ৬.৫ CRC িারা ২৮ 
প্রাথমিক ও গণমশো, মশো 

িন্ত্রণালয় 

 োিামেক মনরািিা 

োংমবািন: িারা - ২৮; 

মশশু আইন: অনুদেে -৮৪; 

মশশুনীমত: অনুদেে - ৬.২/৬.১২ 

CRC িারা ১৬, 

২৬, ২৭ 

েিাে কল্যাণ; িমিলা ও মশশু 

মবর্য়ক; দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ 

অাংশিিদণর অমিকার 

 েন্ম মনবন্ধন, োতীয়তা 

েন্ম মৃতুয মনবন্ধন আইন, ২০০৪ 

অনুদেে ১৮; মশশুনীমত: 

অনুদেে – ৬.১০ 

CRC িারা ৭-৮ িানীয় েরকার মবভাগ 

 তথ্য 
োংমবািন: িারা - ৩৯; 

মশশুনীমত: অনুদেে -৬.৫ 
CRC িারা ১৩,১৭ তথ্য িন্ত্রণালয় 

 

িত প্রকাদশর অমিকার, 

িতািত মশানা; 

োংগঠদনর অমিকার 

োংমবািন: িারা - ৩৮, ৩৯ 

মশশুনীমত: অনুদেে – ৬.১৩ 
CRC িারা ১২-১৫ 

তথ্য িন্ত্রণালয়;  

স্বরাে িন্ত্রণালয় 

িাি-৩: প্রশােমনক িন্ত্রণালদয়র েদঙ্গ আলাি-আদলাচনার েন্য োংমেষ্ট িন্ত্রণালয় কতৃিক িদনানীত 

কি িকতিাদের মনদয় একটি মিয়ার গ্রুি গঠন করা িদয়দে এবাং বেিামেক মভমিদত আদলাচনা েভা ও 

প্রমশেণ কি িসূমচর আদয়ােন করা িদয়দে। এই প্রকদল্পর অাংশীোর মিদেদব ইউমনদেফ প্রমতমনমি 

এেকল অনুিাদন অাংশিিণ কদরদেন। মশশু-মকমিক বাদেট বতমরর িন্থা আদলাচনার েন্য োংমেষ্ট 

অাংশীেন, প্রশােমনক িন্ত্রণালদয়র প্রমতমনমি এবাং মেভ দ্য মচলদেন, বাাংলাদেশ-মক মনদয় অথ ি 

মবভাদগ একটি উচ্চ িে িাদয়র কি িশালার আদয়ােন করা িদয়দে।  

িাি-৪: এ িাদি মনম্নমলমখত কাে িক্রি েম্পন্ন করা িদয়দে: 

 মশশুদের েন্য বৃিির আথ ি-োিামেক লেয ও লেযিাো মচমিত করার উদদ্দদশ্য োতীয় ও 

আন্তেিামতক মকৌশলগত েমললামে মেিন, বাাংলাদেদশর মপ্রমেত িমরকল্পনা, ৭ি িিবামর্ িক 

িমরকল্পনা, েিস্রাদব্দর উন্নয়ন লেযিাো (এিমডমে) এবাং মটকেই উন্নে়িন লেযিাো (এেমডমে) 

ইতযামে িে িাদলাচনা করা িদয়দে। 

 েরকাদরর অঙ্গীকার ও অিামিকারগুদলাদক মচমিত করার উদদ্দদশ্য মবমভন্ন খাদতর নীমত-মকৌশল 

-মেিন স্বািয নীমত, পুমষ্ট নীমত, েনমিমত ও স্বািয েমরি, মশোনীমত, োতীয় মশশু নীমত, এবাং 

োতীয় োিামেক মনরািিা মকৌশল (NSSS) িে িাদলাচনা করা িদয়দে। 

 োতীয় বাদেদট মশশুদের চামিো েম্পমকিত োময়ত্ব, অঙ্গীকার এবাং আকাঙ্খাদক িে িাপ্তভাদব 

পূরণ করা িদে মকনা তা োচাই করার উদদ্দদশ্য আন্তেিামতক এবাং আিমলক চুমিেমূি, রােীয় 

আইদন েমন্নমবষ্ট মশশু মবর্য়ক িারা ও নীমত িে িাদলাচনা করা িদয়দে। 

িাি-৫: এ িাদি মবমভন্ন িন্ত্রণালয় মথদক তথ্য োংিি কদর মেগুদলাদক োোদনা, োচাই ও মবদের্ণ 

করা িদয়দে। মকান কাে িক্রি েমে েরােমর মশশুদের অমিকার প্রমতিা এবাং মশশুদের েন্য কাে কদর 

এিন মশমণর (দেিন িাতা-মিতা ও অন্যান্য মেখাদশানাকারী বা মশশু-মকদশারদের েন্য মনদয়ামেত 

মিশােীমব মেিন মশেক, মশশু মবদশর্জ্ঞ ডািার ইতযামে) োিথ্যি বৃমি কদর, তািদল তাদক মশশু-

মকমিক মিোদব মচমিত করা িদয়দে।   
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মে েকল প্রকল্প/কি িসূমচ/কাে িক্রি মনদচর মকান একটি উদদ্দদশ্য কাে কদর, তাদেরদক মশশু-মকমিক 

মিদেদব গণ্য করা িদয়দে: 

 মশশু ও তাদের িমরবাদরর েন্য মিৌমলক মেবা, মেিন স্বািয, পুমষ্ট, মশো, এবাং আশ্রয় প্রোন; 

 িমরবাদরর োমরদ্রয মবদিাচদন েিয়তাকরণ বা নারীর েিতায়নদক উৎোমিত করণ; 

 িমরবার এবাং অন্যান্য মেখাদশানাকারীদের েন্য মশশুদের েত্ন করার মবর্দয় েিায়তা; 

 প্রমতবন্ধী, অনাথ এবাং িথমশশুদের অমিকার মনদয় কাে করা; 

 মশশুশ্রি ও বাল্যমববাি মনরেন; 

 মশশুদের মেখাদশানাকারীদের েন্য কি িোংিান বা আদয়র মেে বতমর; 

 ভমবষ্যৎ িানবেম্পে মিদেদব মশশুদের েীমবকা অেিদনর েেতা বৃমি। 

উিদরামেমখত মনন িায়কেমূি দ্বারা মচমিত মশশু-মকমিক প্রকল্প/কি িসূমচ/কাে িক্রিেমূিদক এরির ‘পূণ ি 

মশশু-মকমিক’ ও ‘আাংমশক মশশু-মকমিক’ -এ দু' মশ্রমণদত মবভি করা িদয়দে। অনুি ি ১৮ বেদরর 

মশশুদের উিকাদর পুদরাপুমর মনদয়ামেত অথবা মশশুদের েন্য কাে কদর এিন মশ্রমণদক (দেিন িাতা-

মিতা ও অন্যান্য মেখাদশানাকারী বা মশশু-মকদশারদের েন্য মনদয়ামেত মিশােীমব মেিন মশেক, 

মশশু মবদশর্জ্ঞ ডািার ইতযামে) মশশুদের অমিকার প্রমতিার মেদে মেেকল প্রকল্প বা কাে িক্রি ব্য় 

েিায়তা কদর মেগুদলাদক ‘পূণ ি মশশু-মকমিক’ মিোদব মচমিত করা িদয়দে।   

অিরমেদক, েমে মকান প্রকল্প বা কি িকাে মশশুেি েনগদণর একটি বৃিির অাংদশর উিকার কদর, 

তািদল মেই প্রকল্প বা কি িকাদের ব্য়দক ‘আাংমশক মশশু-মকমিক’ মিদেদব মবদবচনা করা িদয়দে। 

আাংমশক মশশু-মকমিক প্রকল্প/ কি িসূমচ/কাে িক্রদির ব্দয়র কত অাংশ মশশু-মকমিক তা মনি িারণ করার 

েন্য মনম্নমলমখত দু'টি উিাদয়র সুমবিািত একটিদক মবদে মনয়া িদয়দে:  

- েনোংখ্যার কত অাংশ মশশু মে অনুিাদত ভাগ করা: মে েব প্রকল্প, কি িসূমচ বা কাে িক্রদির মেে 

অদনক মবস্তৃত এবাং বয়ে মনমব িদশদর্ েিি েনোংখ্যার কল্যাদণ মনদয়ামেত (দেিন োমরদ্রয 

মবদিাচন বা সুদিয় িামন ও স্যামনদটশন মেবা েম্পমকিত কি িসূমচ), মিাট েনোংখ্যার েত 

শতাাংশ মশশু তাদের ব্দয়র তদতা শতাাংশদক মশশুদের েন্য ব্য় মিদেদব িরা িদয়দে। 

- সুমবিাদভাগীদের িদে মশশুদের অনুিাদত ভাগ করা: মে েকল প্রকল্প, কি িসূমচ বা কাে িক্রি 

একটি মনমে িষ্ট বয়দের মশশুদের িাশািামশ প্রাপ্তবয়স্কদের উিকাদরও কাে কদর (দেিন ১৫-৪৫ 

বের বয়েীদের েন্য অব্ািত মশো মেবা, িােিাতাদল মশশুদেরদক প্রোন করা মেবা) তাদের 

মেদে মিাট সুমবিাদভাগীর োদথ মশশু সুমবিাদভাগীর অনুিাত মেদয় মিাট প্রকল্প বা কি িসূমচর 

কত অাংশ মশশুদের েন্য তা মনি িারণ করা িদয়দে। 

এ প্রকাশনার মূল উদদ্দশ্য িল মশশু বাদেদটর িারণাদক েরকাদরর বাদেট প্রণয়ন প্রমক্রয়ার মূলিারার 

োদথ একীভূত করা। এ উদদ্দশ্য পূরদণ এ বেদরর একটি গুরুত্বপূণ ি োংদোেন িল iBAS++ -এ “মশশু 

বাদেট িমডউল” নাদি একটি আলাো িমডউল যুি করা। উদেখ্য মে, iBAS++ েরকাদরর আমথ িক 
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ব্বিািনার পুদরা প্রমক্রয়া িমরচালনার েন্য আধুমনক তথ্য প্রযুমিমনভ ির একটি ব্বিা, োর িােদি 

েরকাদরর বাদেট প্রণয়ন, বাদেট বাস্তবায়ন ও মিোবায়দনর কাে েম্পন্ন িদয় থাদক। মবমভন্ন 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট িদত মশশু োংমেষ্ট বাদেদটর অাংশ মিোবায়দনর েন্য মে মিথডলমে ব্বিার করা 

িদয়দে, তা iBAS++ -এর মশশু বাদেট িমডউদল োংযুি করা িদয়দে। এর ফদল, এ িমডউদলর 

িােদি iBAS++ স্বয়াংমক্রয়ভাদব মবমভন্ন িন্ত্রণালদয়র বাদেট িে িাদলাচনা কদর এর মশশু োংমেষ্ট 

কাে িক্রিগুদলার ব্য়দক আলাোভাদব মচমিত করদত িাদর এবাং মনি িামরত েক অনুোয়ী মবমভন্ন িরদণর 

প্রমতদবেন প্রস্তুত করদত িাদর। 

এ পুমস্তকায় মশশু অমিকাদরর োদথ েরােমর েম্পমকিত োতটি িন্ত্রণালদয়র মশশু োংমেষ্ট মবমভন্ন 

কাে িক্রি িে িাদলাচনা করা িদয়দে। এগুদলা িল: প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালয়, মশো িন্ত্রণালয়, 

স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয়, েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয়, িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালয়, িানীয় 

েরকার মবভাগ এবাং দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয়। তদব, মনব িামচত এ োতটি িন্ত্রণালয় োোও 

স্বরাে িন্ত্রণালয়, তথ্য ও মোগাদোগ প্রযুমি িন্ত্রণালয় বা োংস্কৃমত িন্ত্রণালদয়র িত আদরা মবশ 

কদয়কটি িন্ত্রণালদয়র মশশু োংমেষ্ট মবমভন্ন গুরুত্বপূণ ি কাে িক্রি রদয়দে। এ বেদরর পুমস্তকাটির কদলবর 

োংমেপ্ত রাখার েন্য এেব িন্ত্রণালয়গুদলাদক আদলাচনার বাইদর রাখা িদয়দে। তদব, োিদনর 

বেরগুদলার আদলাচনায় এেব িন্ত্রণালয়দক িীদর িীদর যুি করা িদব। মনব িামচত োত িন্ত্রণালদয়র 

মশশু োংমেষ্ট ব্য়গুদলাদক মশশু অমিকাদরর োদথ েম্পমকিত চারটি ক্লাস্টাদর ভাগ কদর মেখাদনা 

িদয়দে। এগুদলা িল: মশশুর টিদক থাকার অমিকার, উন্নয়দনর অমিকার, সুরোর অমিকার এবাং মশশুর 

েন্য উিযুি এিন েকল কি িকাদে অাংশিিদণর অমিকার।  
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অাংশ গঃ মশশু মকমিক বাদেট : িন্ত্রণালয় িে িাদয়র মবদের্ণ 

এ অনুদেদে মশো, প্রাথমিক ও গণমশো, স্বািয ও িমরবার কল্যাণ, েিােকল্যাণ, িমিলা ও মশশু 

মবর্য়ক, দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয় এবাং িানীয় েরকার মবভাগ এর ব্য় প্রবণতা এবাং মশশু 

কল্যাদণর ওির তাদের প্রভাব, মেোদথ এ প্রবণতার প্রিান কারণগুদলা িে িাদলাচনা কদর তার োর-

োংদেি উিিািন করা িদয়দে। প্রমতটি িন্ত্রণালয়/মবভাদগর উির আদরা মবস্তামরত তথ্য ও মবদের্ণ 

োংদোেনী ১-৭ এ প্রোন করা িদয়দে। ইত:পূদব ি উমেমখত িিমত অনুেরণ কদর মনদচর েদক (োরমণ 

২) মশশু-মকমিক বাদেদটর োিমষ্টক তথ্য উিিািন করা িদলা: 

েরমণ - ২: োিমিক মশশু-মকমিক বাদেট 

 

 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট 

(মবমলয়ন টাকা) 

মশশু মকমিক  

কাে িক্রদির বাদেট 

(মবমলয়ন টাকা) 

িন্ত্রণালয় বাদেদট 

মশশু মকমিক 

কাে িক্রদির অাংশ 

(%) 

২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালয় 221.63 168.48 220.29 165.69 99.40 98.34 

মশো িন্ত্রণালয় 268.58 202.67 178.73 138.37 66.55 68.27 

স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয় 175.16 148.41 43.41 38.82 24.78 26.16 

েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয় 42.73 33.15 7.95 6.19 18.61 18.67 

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালয় 21.51 17.61 8.26 5.88 38.40 33.39 

িানীয় েরকার মবভাগ 213.26 192.21 21.40 13.26 10.03 6.90 

দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয় 80.05 77.71 16.08 15.67 20.09 20.16 

েব িদিাট (মনব িামচত োত িন্ত্রণালয়) 1,022.92 840.24 496.12 383.88 48.50 45.69 

োতীয় বাদেদট মনব িামচত োত িন্ত্রণালদয়র 

মশশু মকমিক বাদেট (%) 
  ১৪.৫৭ ১৪.৫১   

মনব িামচত োত িন্ত্রণালদয়র মশশু মকমিক 

বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) 
  ২.৫৩ ২.২৩   

দ্রষ্টব্: ৭টি িন্ত্রণালদয়র কি িসূমচ ও প্রকদল্পর উির মভমি কদর মিদেব করা িদয়দে। উৎে: অথ ি মবভাগ, অথ ি িন্ত্রণালে়ি। 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োয় মে, ৭টি িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অথ িবেদর পূব িবতী 

২০১৫-১৬ অথ িবেদরর তুলনায় প্রায় ২২ শতাাংশ মবদেদে। এই বৃমির একটি উদেখদোগ্য অাংশ ঘদটদে 

মশশুদের কল্যাদণ গৃিীত কাে িক্রি এবাং প্রকল্পগুদলাদত। ফদল, এই েিদয় মশশু-মকমিক বাদেট বৃমি 

মিদয়দে প্রায় ২৯ শতাাংশ। োতটি িন্ত্রণালদয়র তথ্য-উিাি িে িাদলাচনা কদর প্রাপ্ত প্রিান 

িে িদবেণেমূি বক্স-৪ এ উদেখ করা িদলা।  

বক্স - ৪: প্রধাি পয ণজবক্ষেসমুহ 

 েরকাদরর প্রমতশ্রুমত, িমরকল্পনা ও মকৌশলেমূি আন্তেিামতক ও আিমলক রীমতনীমত এবাং মেোদথ েীঘ ি ও 

িে মিয়ামে িমরকল্পনার োদথ োিঞ্জস্যপূণ ি। 

 িেি আদে়ির মেশগুদলার েদঙ্গ েঙ্গমত মরদখ মশো ও স্বািয খাদত বরাদ্দ ক্রিান্বদয় বৃমি করা উমচত। 

 প্রাথমিক স্তদর ভমতির িার বোয় রাখা এবাং িােমিক স্তদর ভমতির িাদরর উন্নমত ঘটাদনার িত চযাদলঞ্জগুদলা 

মিাকাদবলা করার েন্য মভৌদগামলক সুমবিা এবাং অসুমবিা মবদবচনা কদর প্রদয়ােন-মভমিক িন্থা িিণ করা 

মেদত িাদর।  

 স্কুল মফমডাং কি িসুমচ িাে ৯৩টি উিদেলায় বাস্তবাময়ত িদে, ফদল েমরদ্র োেদের একটি মবশাল অাংশ এর 

বাইদর মথদক োদে। 
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 েপ্তি িিবামর্ িক িমরকল্পনায় মনি িামরত লেযিাো মেিন, নবোতক ও ৫ বেদরর কি বয়েী মশশু এবাং 

িাতৃমৃতুয িাদরর উন্নমত, েে স্বািয কিী ও িােীদের দ্বারা প্রেব-ইতযামে খাদত অিামিকার মভমিদত বরাদ্দ 

িাওয়া উমচত। োিামেক মনরািিা কাে িক্রদির কদলবর বৃমি করা উমচৎ, োদত কদর মশশু ও নারীর অপুমষ্ট, 

মশশুর েীণ স্বািয, প্রমতদর্িক - ইতযামে মবর্দয় কাে করা োয়। 

 োতীয় োিামেক মনরািিা মকৌশল (NSSS)-এ মচমিত েিস্যাগুদলা মবদবচনায় মনদয় োংমেষ্ট িন্ত্রণালয়গুদলার 

উমচৎ প্রভাব মবদের্ণ (Impact Assessment), ‘Public Expenditure Tracking System (PETS)’-

ইতযামের োিায্য মনয়া, োদত বরাদ্দকৃত েম্পদের কাে িকর ব্বিার মনমিত করা োয়। 

 েন্ম মনবন্ধন কাে িক্রদির েন্য অথ িায়ন প্রদয়ােন। মশশুশ্রি মনরেদন আরও প্রকল্প/ কি িসূমচর সুদোগ রদয়দে। 

 এোো, সুগঠিত প্রকল্প এবাং িে িাপ্ত বাদেট বরাদদ্দর িােদি বাল্যমববাদির মবরুদি েদচতনতা বৃমি করা উমচত। 

 মশশুদের েীবদন প্রভাব মফলদত িাদর এ রকি মেিান্ত িিদণর প্রাক্কাদল মশশুদের িতািত িিদণর সুদোগ 

মনই। 

 মকছু নীমত ও কি িসূমচ প্রনয়দনর ির বাস্তবায়নকাদল তা িদত আশানুরুি ফলাফল িাওয়া নাও মেদত িাদর। 

মবদশর্ কদর েখন তা অন্য মকান নীমতর োদথ োাংঘমর্ িক িয়। উোিরণস্বরূি, োিামেক সুরো কাে িক্রদির 

িািািদলর প্রািান্য রদয়দে। শিদর, মবদশর্ কদর বমস্ত এলাকায়, োমরদদ্রর উচ্চ িাো েদেও এেব কাে িক্রদি 

অদনকদেদে শিরািলদক বাে মেয়া িয়। শির ও িািীণ উভয় এলাকায় সুমবিাদভাগীদক ঠিকিত মবদবচনা 

কদর এইেব কাে িক্রি িিণ করা উমচৎ।  

িন্ত্রণালয়-ওয়ারী বরাদ্দ এবাং মশশুদের উির এর প্রভাব মনদয় িরবতী অনুদেেগুদলাদত োংদেদি 

আদলাচনা করা িদয়দে, এবাং োংদোেনীগুদলাদত মবস্তামরত তথ্য প্রোন করা িদয়দে। 

োমতোংঘ মঘামর্ত মটকেই উন্নয়ন লেযিাোয় (SDG) অাংশিিণমূলক এবাং ন্যায়েঙ্গত মশো 

মনমিত করার অঙ্গীকার রদয়দে এবাং এ উদদ্দদশ্য মবশ মকছু লেয ও উদদ্দশ্য মনি িারণ করা িদয়দে
24

। 

েপ্তি িিবামর্ িক িমরকল্পনার লেয ও উদদ্দশ্য এেমডমের োদথ োিঞ্জস্যপূণ ি। েপ্তি িিবামর্ িক 

িমরকল্পনা অনুোদর বাাংলাদেশ েরকার মনম্নমলমখত লেযিাো অেিদন প্রমতশ্রুমতবি (বক্স ৫)।  

বক্স-৫ : েপ্তি িিবামর্ িক িমরকল্পনা অনুোদর অঙ্গীকার ও লেযিাো 

স্বািয 

– অনুর্ধ্ি ৫ বেদরর মশশু মৃতুযর িার কমিদয় প্রমত িাোর েীমবত েন্মিিণকারীর মেদে 

২৭ (নবোতদকর মেদে ২০) েদন মনদয় আো; 

– িাতৃমৃতুযর িার কমিদয় প্রমত এক লে েীমবত প্রেদবর মেদে ১০৫ েদন মনদয় আো; 

– টিকাোন, িাি (১২ িাদের কি বয়েী মশশুদের মেদে) ১০০ শতাাংদশ উন্নীত করা; 

– েে স্বািয কিীর দ্বারা প্রেবদেবা ৫৫ শতাাংদশ উন্নীত করা। 

মশো 

– প্রাথমিক ও িােমিক স্তদর ১০০ শতাাংদশ ভমতি মনমিত করা; 

– ১২তি মশ্রমণদত ভমতির িার ৬০ শতাাংদশ মত উন্নীত করা; 

– ৫ি মশ্রমণদত মিৌুঁোদনার িার বতিিাদনর ৮০ শতাাংদশ মথদক ১০০ শতাাংদশ এ উন্নীত 

করা। 
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 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, United Nation, ‘Transforming Our 

World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’. 
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বক্স-৫ : েপ্তি িিবামর্ িক িমরকল্পনা অনুোদর অঙ্গীকার ও লেযিাো 

িামন ও 

স্যামনদটশন 

– শির এলাকার েকদলর েন্য মনরািে সুদিয় িামনর সুমবিা মনমিত করা; 

– িাি এলাকার েকদলর েন্য মনরািে সুদিয় িামনর সুমবিা মনমিত ক; 

– শিদরর শতভাগ অমিবােীর েন্য স্যামনটামর ল্যামিন সুমবিা মনমিত করা; 

– িাদির ৯০% অমিবােীর েন্য স্যামনটামর ল্যামিন সুমবিা মনমিত করা। 

পুমষ্ট 

– অনুর্ধ্ি িাঁচ মশশুদের (৬-৫৯ িাে) িদে ওেন স্বল্পতার িার ২০ শতাাংদশ নামিদয় 

আনা। 

– অনুর্ধ্ি িাঁচ মশশুদের (১৬-৫৯ িাে) িদে েীণ স্বাদিযর িার ২৫ শতাাংদশ নামিদয় 

আনা; 

– ৬ িাদের কি বয়েী মশশুদের িদে শুধু িাদয়র দুদির উির মনভিরশীলতার িার ৬৫ 

শতাাংশ। 

উৎে: General Economic Division, Planning Commission, 2015, েপ্তি িিবামর্ িক িরমকল্পনা ২০১৬-২০২০, 

Accelerating Growth, Empowering Citizens 

প্রাথমিক ও গণমশো মশো িন্ত্রণালয় এবাং মশো িন্ত্রণালয় 

িেি আদয়র মেশেমূদি মশো খাদত ব্য় মেমডমির ১.৮-৬.৮ শতাাংদশর িদে থাদক। বাাংলাদেদশর 

েদন্য ২০১৬-১৭ অথ িবেদরর বাদেদট ো প্রাক্কলন করা িদয়দে প্রায় 2.5 শতাাংশ। িেি আদয়র 

মেশগুদলার মশো খাদত গে ব্য় বাাংলাদেদশর মচদয় 58 শতাাংশ মবমশ
25

। েপ্তি িিবামর্ িক 

িমরকল্পনার লেযিাো িদে প্রাথমিক স্তদর ভমতির িার শতভাগ বোয় রাখা এবাং িােমিক স্তদর 

েন্য 100 শতাাংশ ভমতি অেিন করা। এ েন্য অমতমরি েম্পদের প্রদয়ােন িদব। 

বাদেট তথ্য মবদের্ণ কদর মেখা োয় মে ২০১৬-১৭ অথ িবেদরর প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র 

বাদেদটর 99.41 শতাাংশ এবাং মশো িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর ৬৬.৫৫ শতাাংশ মশশু কল্যাদণর েন্য 

মনমে িষ্ট (োংদোেনী 1 ও 2)। প্রাথমিক ও গণমশো মশো িন্ত্রণালয় এবাং মশো িন্ত্রণালদয়র েন্য 

বাদেট বরাদ্দ 2012-13 অথ িবেদর মেল মেমডমির 2.02 শতাাংশ, ো 2016-17 অথ িবেদর 

উদেখদোগ্য িমরিাদণ বৃমি মিদয় মেমডমির 2.5 শতাাংদশ োঁমেদয়দে ।  

মশশু উন্নয়ন ও মশোর সুদোগ বৃমির উদদ্দদশ্য মনয়া অদনকগুদলা বে প্রকল্প ও কি িসূমচ মশশুদের 

মবদ্যালদয় ভমতির িার (94 মথদক 98 শতাাংশ), েিামপ্তর িার (50 মথদক 80 শতাাংশ) এবাং িিি 

মশ্রমণ মথদক র্ি মশ্রমণদত উিীদণ ির িার (97 মথদক ৯৯ শতাাংশ) বৃমিদত োিায্য কদরদে। িােমিক 

স্তদর ঝদর িোর িার ২০১০ োদল মেল ৫৫ শতাাংশ, ো ২০১৫ োদল কদি োঁমেদয়দে ৩৯ শতাাংদশ। 

তদব এদেদে মকছু চযাদলঞ্জও রদয়দে, োর িদে উদেখদোগ্য িদে িােমিক স্তদর র্ি মথদক েশি 

মশ্রমণদত ভমতির িার বৃমি করা ইতযামে (োংদোেনী 1 ও 2)।  

 

 

                                                           
25 World Bank, World Development Indicators, 2015, Accessed on 4 December 2015. 
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স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয় 

মনম্ন-িেি আদয়র মেশগুদলার িাথামিছু স্বািয ব্য় 14 মথদক 69 িামকিন ডলার। স্বািয খাদত 

বাাংলাদেদশর িাথা মিছু ব্য় 31.63 মানেণি ডলার
26

। অিরমেদক, িেি আদয়র মেশগুদলার 

িাথামিছু গে স্বািয ব্য় 255.94 িামকিন ডলার, ো বাাংলাদেদশর তুলনায় ৮ গুণ মবশী। বাাংলাদেদশ 

স্বািয খাদত ব্য় েরকামর বাদেদটর ৫ শতাাংদশর কাোকামে এবাং মবগত িাঁচ বেদরর (2012-13 

মথদক 2016-17) মেমডমির প্রায় 1 শতাাংশ। 2015-16 ও 2016-17 অথ িবেদর স্বািয ও িমরবার 

কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বরাদদ্দর েথাক্রদি ২৪.৮৭ ও ২৬.১৬ শতাাংশ এবাং মেমডমির ০.২২ ও ০.২৩ 

শতাাংশ মশশুদের েন্য ব্য় করা িদয়দে (োংদোেনী ৩)। 

বাাংলাদেশ স্বািয খাদতর সূচদকর উন্নমতদত অতযন্ত েফল িদয়দে; উোিরণস্বরূি গে আয়ু ১০ বের 

মবদে িদয়দে ৫৯ মথদক ৭০.৭ বের, মশশু ও িাতৃমৃতুযর িার কদিদে (েথাক্রি 60 মথদক 49 এবাং 

২.৯ মথদক 1.51)। োিামেক সূচদকর উন্নমতদত আিরা অমিকাাংশ মনম্ন-আদয়র মেশ এবাং এিনমক 

মকছু িে আদয়র মেশদক মিেদন মফদল এমগদয় মগমে। আদরা গুরূত্বপূণ ি মবর্য় িদে, 2010 মথদক 

2015-এ িাঁচ বেদর োিমিক প্রেনন িার (TFR) ২.৬ মথদক কদি 2.1 এ োঁমেদয়দে (োংদোেনী 

3)।  

মশশুদের শারীমরক েীণতা বা খব িাকৃমত ওেন স্বল্পতা বাাংলাদেদশর েন্য একটি েনস্বািয েিস্যা 

িওয়া েদিও অপুমষ্টর মবর্য়টি মিাকাদবলার েন্য িে িাপ্ত কাে িক্রদির অভাব রদয়দে। স্বািয এবাং পুমষ্ট 

েম্পমকিত মেক্টর কি িসূমচর একটি লেণীয় দুব িলতা িদে, গভ িবতী নারী ও মশশুদের চামিো পূরদণর 

লদেয প্রতযেভাদব কাে করার িত মকান বে প্রকল্প/কি িসূমচ মনই। মেেব কি িসূমচ রদয়দে, তা অদনক 

মেদে িে িাপ্ত নয়। মশশু ও নারীদের অপুমষ্ট বাাংলাদেদশর প্রিান স্বািয েিস্যাগুদলার একটি। অনূর্ধ্ি 

িাঁচ বেদরর মশশুদের 36 শতাাংদশর শারীমরক বৃমি অিে িাপ্ত, তার িদে 12 শতাাংদশর অবিা 

গুরুতর
27

। েীণ স্বািয ঘটিত েিস্যা বয়দের োদথ োদথ বৃমি িায়-৬ িাদের মশশুদের মেদে ১৪ 

শতাাংশ, ১৮-২৩ িাদের মশশুদের ৪৬ শতাাংশ এবাং ৪৮-৫৯ িাদের মশশুদের ৩৮ শতাাংশ। এ মেদে 

িাদির মশশুরা শহুদর মশশুদের তুলনায় েীণতায় মবমশ মভাদগ (38 শতাাংশ বনাি 31 শতাাংশ)। এ 

অবিা মনরেদন ভমবষ্যদত সুমচমন্তত ও সুমবন্যস্ত নীমতগত মেিান্ত প্রদয়ােন। 

মটকেই উন্নয়ন লেযিাো (SDG) কাঠাদিাদত স্বািয ও পুমষ্ট খাদত 2030 োদলর িদে অেিদনর েন্য 

মবশ মকছু লেযিাো মনি িারণ করা িদয়দে, োর িদে রদয়দে িাতৃ, নবোতক, বশশব স্বািযদেবা ও 

পুমষ্ট মেবা। স্বািয, পুমষ্ট ও েনোংখ্যা খাদতর েন্য েরকাদরর েীঘ িদিয়ামে মচন্তাভাবনা োতীয় নীমত-

মকৌশল েম্পমকিত মবমভন্ন েমলল মেিনঃ োতীয় স্বািয নীমত 2011, এবাং োতীয় পুমষ্ট নীমত 2015-

মত মলমিবি রদয়দে। েপ্তি িিবামর্ িক িমরকল্পনায় অনুর্ধ্ি ৫ বেদরর মশশু মৃতুযর িার কমিদয় প্রমত 

িাোর েীমবত েন্মিিণকারীর মেদে ২৭ (নবোতদকর মেদে ২০) েদন মনদয় আো; টিকাোন, িাি 

                                                           
26

 ibid. 
27 Bangladesh Demographic and Health Survey, 2014; Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh. 
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(১২ িাদের কি বয়েী মশশুদের মেদে) ১০০ শতাাংদশ উন্নীত করা-ইতযামে লেয মনি িামরত রদয়দে। 

এোোও রদয়দে েে স্বািয কিীর দ্বারা প্রেবদেবা 55 শতাাংদশ উন্নীত করার লেযিাো। 

স্বািয, পুমষ্ট ও েনোংখ্যা খাদতর লেয ও উদদ্দশ্য পূরদণ বাাংলাদেশ মেক্টর-ওয়াইড িিমত অনুেরণ 

করদে। তৃতীয় মেক্টর-ওয়াইড কি িসূমচ জুলাই 2011 মথদক বাস্তবাময়ত িদে, ো জুন 2016মত মশর্ 

িদব। চতুথ ি িিবামর্ িক স্বািয মেক্টর কি িসূমচর রূিদরখা মনদয় েরকার স্বািয, পুমষ্ট ও েনোংখ্যা 

মেক্টর মকৌশলগত মবমনদয়াগ িমরকল্পনা 2016-2021 অনুদিােন কদরদে। েপ্তি িিবামর্ িক 

িমরকল্পনার লেযিাো োতীয় নীমত ও মকৌশদলর েদঙ্গ োংগমতপূণ ি। িিবামর্ িক িমরকল্পনা এবাং 

এেমডমে এর লেযিাো অেিন করার েন্য মেেব কি িসূমচ এ মেবাগুদলা প্রোন কদর থাদক, বমিত ও 

মেেব এলাকায় মিৌুঁোদনা কষ্টকর (Hard to Reach Areas) এিনেব এলাকার প্রমত তাদের মবদশর্ 

িদনাদোগ মেয়া প্রদয়ােন।  

‘ইন্টারন্যাশনাল ফুড িমলমে মরোচ ি ইনমস্টটিউট (IFPRI)’ এর প্রমতদবেন অনুোয়ী বাাংলাদেশ 2025 

োদলর িদে পুমষ্টস্বল্পতার কারদণ ২-৩ শতাাংশ মেমডমি িারাদত িাদর। েমেও মশশুদতর েীণ স্বািয 

এবাং অনুর্ধ্ি িাঁচ বের বয়েীদের মৃতুযিাদর উন্নমত িদয়দে, তারির এখনও অদনক কাে করার মবর্দয় 

উদদ্যাগী িদত িদব। োতীয় পুমষ্ট মেবা (NNS) কি িসূমচদক 2016-17 োদলর বাদেদট োরা মেদশর 

৬ মকাটি মশশুর েন্য িাে 58 মকাটি টাকা বরাদ্দ মেওয়া িদয়দে। মবরােিান অবিা মবদবচনা কদর 

মশশু স্বািয ও পুমষ্ট মেবা খাদত ব্য়-োশ্রয়ী, বাস্তব-মভমিক িেদেি িিণ করদত িদব, োদত বমিত 

েনগণদক মবদশর্ গুরুত্ব মেয়া িদব এবাং ো বিনা ও ববর্দম্যর সুরািা করদব এবাং মশশুদের স্বািয ও 

পুমষ্টর অমিকার বাস্তবায়ন করদব।  

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালয় 

মশশু অমিকার েনে, ো একটি আইনত বােতামূলক আন্তেিামতক েমলল, তার ৪ নাং অনুদেদে বলা 

িদয়দে মশশুদের অমিকার বাস্তবায়দন েম্ভাব্ েদব িাচ্চ েম্পদের ব্বিার এবাং েবিরদণর েথােথ 

প্রশােমনক, আইমন ও অন্যান্য িেদেি িিণ করার মেদে রাদের বােবািকতা রদয়দে। মশশুদের 

অমিকার বাস্তবায়দনর েন্য বাাংলাদেশ েরকার ২০১১ োদল োতীয় মশশু নীমত িিণ কদরদে। এ 

নীমতর মূল কথা িদে বাাংলাদেদশর োংমবিান, মশশু আইন এবাং আন্তেিামতক নীমত ও েনদের 

আদলাদক মশশু অমিকার মনমিত করা। েকল োতীয় উন্নয়ন নীমতিালা, িমরকল্পনা, কি িসূমচ, ও 

োতীয় বাদেদট মশশুনীমতদক প্রােমঙ্গক গুরুত্ব প্রোন করার মঘার্ণাও এ নীমতিালায় রদয়দে।  

২০১৬-১৭ অথ িবেদর িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদ্দ মেমডমির ০.১১ শতাাংশ, ো 

২০১২-১৩ অথ ি বেদর মেল ০.১৩ শতাাংশ। ২০১৬-১৭ োদলর িন্ত্রণালদয়র বরাদদ্দর ৩৮.৪৫ শতাাংশ 

িদে মশশু-োংদবেনশীল (োংদোেনী ৪)। এ িন্ত্রণালদয়র প্রকল্প/কি িসূমচ িমিলা ও মশশুদের েন্য 

েিভাদব উিকারী। গভ িবতী এবাং ল্যাকদটটিাং িাদয়র েন্য মেেকল কাে িক্রি রদয়দে, মেগুদলা 

মশশুদের প্রাথমিক েত্ন মনমিত করার িােদি তাদের উিকাদর আদে। এ কারদণ, এ িন্ত্রণালদয়র 

অিীনি কাে িক্রি মশশুদের প্রথি মেককার মবদে ওঠার মেদে অমিকতর প্রভাব মফদল থাদক। 

বাল্যমববাি প্রমতদরাি এবাং মকদশার স্বািয উন্নয়দন ২০১৬-১৭ অথ িবেদর ৮.১৯ মকাটি টাকা ব্দয় 
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মতনটি কি িসূমচ রাখা িদয়দে। কি িেীবী িাদয়র মশশুদের েন্য মেবােত্ন মকি প্রমতমিত িদে। এোোও 

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালয় ১০টি মেলায় ৪+ বয়দের মশশুদের েন্য মশশুর প্রারমম্ভক মবকাশ 

কি িসূমচ বাস্তবায়ন করদে। এ প্রকদল্পর আওতায় মশশু উন্নয়ন, মড-মকয়ার মেন্টার এবাং ‘আমল ি লামন িাং’ 

মেন্টার প্রমতমিত িদয়দে এবাং অেিায় মশশুদের েত্ন ও মেবা মেয়া িদে। ২০১৬-১৭ অথ িবেদর এ 

প্রকদল্পর েন্য ৪.১৪ মকাটি টাকা বাদেট বরাদ্দ রাখা িদয়দে। একই িরদনর উদদ্যাগ োরাদেদশ 

েম্প্রোমরত করা প্রদয়ােন। 

েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয় 

মবগত িাঁচ বেদর (২০১৩-১৪ মথদক ২০১৫-১৬) েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র গে বাদেট বরাদ্দ মেল 

মেমডমির 0.20 শতাাংশ এবাং েরকামর বাদেদটর 1 শতাাংশ। বাদেট বরাদদ্দর মবদের্দণ মেখা োয় 

মে, 2016-17 অথ িবেদর েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর 18.6 শতাাংশ মশশু-োংদবেনশীল 

(োংদোেনী 5)। 

েরকার মশশুদের েন্য নানা িরদনর োিামেক সুরো প্রকল্প/কি িসূমচ বাস্তবায়ন করদে। তদব, 

োিামেক সুরো কাে িক্রদি মবশ কদয়কটি িন্ত্রণালয়/মবভাগ েমেত। োতীয় োিামেক সুরো মকৌশল 

(NSSS) এর তথ্য-উিাি িে িাদলাচনায় মেখা োয়, মবমভন্ন কি িসূমচর িদে বদ্বততা রদয়দে; এবাং 

অদনক কি িসূমচ রদয়দে মেগুদলা এদতা মোট মে মেগুদলা মতিন সুমবিাদভাগীদের উির উদেখদোগ্য 

প্রভাব মবস্তার করদত িাদর না। মবপুল োংখ্যক কি িসূমচর িদে মকানগুদলা মশশুদের েিান অমিকার ও 

সুরো মনমিত করদে এবাং মকানগুদলা প্রমতবন্ধী ও দুরাদরাগ্য মরাদগ আক্রান্ত এবাং সুমবিাবমিত 

মশশুদের িমরবারদক েিায়তা করার উদদ্দদশ্য িিণ করা িদয়দে তা মচমিত করা দুরূি
28

। 

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়রগুদলার িদে তদথ্যর আোন-প্রোন বা কাে িক্রি েিন্বদয়র েন্য আনুিামনক 

ব্বিা এখদনা দুব িল। এ িরদনর েিন্বয় একামিক কাে িক্রি/কি িসূমচর একই এলাকায় একামিক 

কি িসূমচ কিাদত, কি িসূমচ মনই এিন এলাকা মচমিত করদত এবাং োিমিকভাদব েরকামর ব্দয়র 

কাে িকামরতা মনমিত করদত োিায্য করদব। 

েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয় মবমভন্ন প্রকল্প/কি িসূমচর িােদি এমতিদের েন্য মখারামক, প্রমতবন্ধী মশো 

উিবৃমি, অস্বেল প্রমতবন্ধী মশশুদের েন্য েিায়তা, ঝুঁমকদত থাকা মশশু এবাং মবদশর্ প্রদয়ােন েম্পন্ন 

মশশুদের বা তাদের মেখাদশানাকারীদের োিামেক েত্ন ও সুরো প্রোন কদর থাদক। এ িন্ত্রণালদয়র 

অিীদন মশশু-োংদবেনশীল োিামেক সুরোমূলক প্রকল্প বাস্তবাময়ত িদে, োদের উদদ্দশ্য িদে 

েমিাংেতা, মনে িাতন ও ববর্ম্য মথদক মশশু-মকদশারদের সুরো এবাং অনবি মশশু িাচার বন্ধ মনমিত 

করা। প্রকল্পটি ২০টি মেলায় বাস্তবাময়ত িদে, 2016-17 অথ িবেদর োর বরাদ্দ রদয়দে 7.08 মকাটি 

টাকা। মশশুদের ঝুঁমকর মবর্য়টি মবদবচনা কদর এিরদনর প্রকদল্পর আওতা বাোদনা মেদত িাদর।  
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দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয় 

িমরবামরক োমরদ্রয মনরেন, িািীণ কি িোংিান সৃমষ্ট এবাং দুদে িাগ ঝুঁমক ও েলবায়ু িমরবতিদনর প্রভাব 

মিাকাদবলার েন্য এ িন্ত্রণালয় মনরািিা-মবষ্টনী কি িসূমচর প্রমত মোর মেদয় থাদক। োর িােদি 

মশশুরা উিকৃত িদয় থাদক। 

দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদদ্দর প্রায় 20 শতাাংশ মশশু োংদবেনশীল 

(োংদোেনী 6)। এ িন্ত্রণালদয়র বরাদদ্দর একটি উিিমুখী প্রবণতা লেয করা োয় (2012-13 

অথ িবেদর 5,856 মকাটি টাকা মথদক মবদে ২০১৬-১৭ অথ ি বেদর 8,006 মকাটি টাকা)। মশশু 

অমিকার েনে (CRC)-মত োিামেক সুরো এবাং োিামেক মনরািিা মথদক মশশুদের উিকার 

লাদভর অমিকাদরর কথা বলা আদে। বাাংলাদেদশ দুদে িাগ ব্বিািনা আইন, দুদে িাগ ব্বিািনা 

নীমতিালা, োতীয় োিামেক মনরািিা মকৌশল (NSSS), োতীয় মশশু নীমতদত দুদে িাগ িরবতী েিদয় 

মশশুদের সুরো ও মনরািিার মবর্য়টি মবস্তামরতভাদব উদেখ করা িদয়দে।  

িানীয় েরকার মবভাগ  

মশশু অমিকার েনে (CRC) অনুোয়ী মশশুদের মরাগ এবাং অপুমষ্টর মবরুদি লোই করদত িে িাপ্ত মবশুি 

িামনর ব্বিা, স্বািযমবমি ও স্যামনদটশন ব্বিা, িমরদবশ দূর্দণর ঝুঁমক ও মবিে দূর করার ব্বিা 

করা মশশুদের অমিকার। েপ্তি িিবামর্ক িমরকল্পনায় এ বােবািকতাগুদলাদক অনুদিােন করা 

িদয়দে এবাং এ উদদ্দদশ্য লেযিাো মনি িারণ করা িদয়দে, োর িদে রদয়দে, েকল শহুদর এবাং িািীণ 

েনদগািীর েন্য মনরািে সুদিয় িামনর ব্বিা করা, মনি িামরত েিদয়র িদে শহুদর এবাং িািীণ 

েনদগািীর েথাক্রদি 100 এবাং 90 শতাাংদশর েন্য স্যামনটামর ল্যামিন সুমবিা বৃমি করা।  

িামন েরবরাি ও স্যামনদটশন েম্পমকিত োতীয় অঙ্গীকার মবশ মকছু নীমতিালায় মলমিবি রদয়দে। 

োতীয় মশশু নীমতদত উিকূলীয় এবাং আদে িমনক আক্রান্ত অিদলর মবদশর্ প্রদয়ােন েম্পন্ন মশশুদের 

েন্য মবশুি খাবার িামনর ব্বিা করদত মনদে িশনা মেয়া িদয়দে। মনরািে িামন েরবরাি ও 

স্যামনদটশন মনমিত করার উদদ্দদশ্য িানীয় েরকার মবভাগ ১৯৯৮ োদল োতীয় িামন েরবরাি ও 

স্যামনদটশন নীমত, ২০০৪ োদল আদে িমনক দূরকরণ নীমত, এবাং িামন েরবরাি ও স্যামনদটশন মেক্টর 

মডদভলিদিন্ট িযান (2011-2025) প্রণয়ন কদরদে। বাাংলাদেশ েন্ম ও মৃতুয মনবন্ধন আইন ২০০৪ 

চালু করা িদয়দে, োদত েদন্মর 45 মেদনর িদে মনবন্ধদনর মবিান রাখা িদয়দে। 

েকল নাগমরদকর েন্য মনরািে িামন ও স্যামনদটশন সুমবিা মনমিত করার লেয মনদয় েনস্বািয 

প্রদকৌশল অমিেপ্তর মবমভন্ন প্রকল্প/কি িসূমচ বাস্তবায়ন করদে। 2016-17 অথ িবেদর এখাদত বরাদ্দ 

িদে 685.35 মকাটি টাকা। শিরািদল িামন ও িয়:মনষ্কাশন কতৃিিে, মিৌরেভা ও মেটি 

কদি িাদরশন িামন েরবরাি ও স্যামনদটশন োংক্রান্ত মেবা প্রোন কদর থাদক। েন্ম মনবন্ধন কাে িক্রিও 

এ মবভাদগর অিীদন বাস্তবায়ন করা িদে। েন্মমনবন্ধন কাে িক্রি শমিশালীকরণ েন্য বরাদ্দ বৃমির 

প্রদয়ােন। েমেও িানীয় েরকার মবভাগ োতীয় বাদেদটর একটি মবশাল অাংশ (প্রায় 7 শতাাংশ) এবাং 

মেমডমির 1 শতাাংশ মিদয় থাদক, এখাদন মশশু-মকমিক বরাদ্দ কি (োংদোেনী 7)। 
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অাংশ-ঘ: উিোংিার ও ভমবর্ৎ করণীয় 

গি দুই িশজে বািংোজিশ িিগজের কমৌনেে চানহিা পূরজের কক্ষজত্র উজেেজযাগ্য উন্ননি সাধি েজরজে 

এবিং কবশ েজয়েট সামানিে সূচজে প্রায় সব নিম্ন আজয়র এবিং েজয়েট মধ্য আজয়র কিশ কথজে 

অজিোিংজশ এনগজয় কগজে
29
। 

িজব বিণমাি প্রিজন্মর নশশু ও ভনবষ্যি িাগনরেজির িেবায়ু পনরবিণজির ঝুঁনে অনধে মাত্রায় বহি 

েরজি হজব, যা প্রিযক্ষ বা পজরাক্ষভাজব িাজির সুস্থ ও সাবেীে নবোশজে বাধাগ্রস্থ েরজে। 

উন্নয়িশীে কিজশর নশশুজির ঝুঁনে সবজচজয় কবশী। সরোর এ নবষজয় সজচিি রজয়জে, যা রাষ্ট্রীয় িীনি-

কেৌশে সিংিান্ত িনেেপজত্র প্রনিেনেি হজয়জে। কপ্রনক্ষি পনরেল্পিা, ৭ম পিবানষ ণে পনরেল্পিা, 

কসক্টরাে পনরেল্পিা, নশশু আইি-ইিযানিজি এ চযাজেঞ্জগুজো তুজে ধরা হজয়জে এবিং উত্তরজের 

উপায়ও নববৃি হজয়জে।   

পাঁচট মন্ত্রোেজয়র নশশু সিংিান্ত োয ণিজমর নভনত্তজি ২০১৫-১৬ অথ ণবেজর নশশু বাজিে সিংিান্ত প্রথম 

সিংেেি ‘নশশুজির নিজয় বাজিে ভাবিা’ প্রোনশি হয়। ২০১৬-১৭ অথ ণবেজর নবষয়, নবন্যাস, উপািাি 

ও েজেবজরর নিে কথজে ‘মবকমশত মশশুঃ েমৃি বাাংলাদেশ’ পুস্তেট অজিোিংজশ উন্নি েরা হজয়জে। 

প্রশাসনিে মন্ত্রোেয়, কবসরোনর প্রনিষ্ঠাি এবিং ইউনিজসজের সাজথ পরামজশ ণর নভনত্তজি প্রস্তুিকৃি 

গাইডোইি/োঠাজমার মাধ্যজম বিণমাি পুস্তেট প্রস্তুি েরা হজয়জে। এ পুস্তজে প্রস্তানবি 

গাইডোইি/োঠাজমা পরবিীজি মবেরকামর প্রমতিান, সুশীল েিাে, আন্তেিামতক োংিা, গদবর্ক 

এবাং অন্য েকল অাংশীেদনর সাজথ আজোচিা ও পয ণাজোচিািজম চূড়ান্ত েরা কযজি পাজর।  

সরোজরর কোন্  মন্ত্রোেয় নশশুজির িন্য নে পনরমাে অথ ণ ব্যয় েরজে িা পনরমাপ েরাই কেবে এ 

প্রোশিার েক্ষয িয়; বরিং নশশুজির েল্যাে নিনিিেরজে সরোজরর সািংনবধানিে ও শিনিে 

বাধ্যবাধেিা এবিং কস পনরজপ্রনক্ষজি সরোনর ব্যয় পয ণাপ্ত নেিা এবিং বরাদ্দকৃি অথ ণ সঠিেভাজব 

ব্যনয়ি হজচ্ছ নেিা িা মূল্যায়ি েরাও এ প্রোশিার অন্যিম েক্ষয। এিন্য, মবমভন্ন িন্ত্রণালয় ও 

মবভাদগর আওতায় বাস্তবাময়ত মশশু োংমেষ্ট কাে িক্রিগুদলার ব্দয়র গুণগত িান এবাং োিমিকভাদব 

েরকামর অদথ ির েদব িািি ব্বিার মনমিত করদত মবশ কদয়কটি েিীো িমরচালনা করা িদব। এ 

লদেয মশশু োংমেষ্ট কাে িক্রিগুদলার ‘মোশ্যাল অমডটিাং’ ও ‘মোশ্যাল ইনদটমলদেন্স মরদিাদট ির’ 

িােদি মবমভন্ন প্রকল্প/কি িসূমচর কাে িক্রি মূল্যায়দনর ব্বিা মনয়া িদব।  

এ প্রোশিায় নবযমাি োয ণিজমর নেছু দুব ণেিা/অসঙ্গনি তুজে ধরা হজয়জে যা সম্পি বন্টি ও 

েম ণসূনচ প্রেয়ি পয ণাজয় নবজবচিায় কিয়া হজব। িাোড়া, চেমাি নবনভন্ন েম ণসূনচর মজধ্য সমন্বয় 

নবধাজিরও সুজযাগ রজয়জে। কমাে েথা, চেমাি োয ণিজমর পনরবীক্ষে ও মূল্যায়ি অব্যাহি থােজব 

এবিং কসগুজোর ধরি ও প্রকৃনি প্রজয়ািিীয়িার নিনরজে পনরবিণি েরা হজব। 

োয ণের েোেজের িন্য মধ্যজময়ানি বাজিে োঠাজমা এবিং িািীয় বাজিে োঠাজমার আওিার 

মজধ্যই ্ন ি পনরবিণি আিার কচিা েরজি হজব। এ েজক্ষয সামনগ্রে আনথ ণে ব্যবস্থাপিার 

                                                           
29 Bangladesh and Development: ‘The Path through the Fields’, Economist, The, 03 November 2012. 
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উন্নয়ি/আধুনিোয়ি প্রজয়ািি; কযমি, সম্পি ও েম ণকৃনির কযাগসূত্র স্থাপি, েম ণকৃনি ব্যবস্থাপিা 

োঠাজমা প্রস্তুি এবিং উন্নি মাজির েম ণকৃনির িন্য মন্ত্রোেয়/নবভাগজে প্রজোিিা প্রিাি।   

নশশুজির প্রনি সরোজরর অঙ্গীোজরর পনরচায়ে বিণমাি প্রোশিা ‘মবকমশত মশশুঃ েমৃি 

বাাংলাদেশ’। অথ ণ নবভাগ এবিং ৭ট মন্ত্রোেজয়র সমনন্বি ঐোনন্তে প্রজচষ্ঠায় িথ্য উপাত্ত সিংগ্রহ ও 

নবজেষে েরা হজয়জে। নশশুজির সামনগ্রে উন্নয়ি এবিং নবজশষ চানহিা পূরজে আজরা নে ধরজির 

পিজক্ষপ গ্রহে েরজি হজব এ প্রোশিায় কস সম্পজেণ ধারো পাওয়া যাজব। 

এোজি নশশুজির ঝুঁনে বা অনিরাপত্তার নবষয় নবজবচিায় নিজয় এেট োঠাজমা প্রস্তাব েরা হজয়জে। 

সেে অিংশীিজির সাজথ আজোচিার নভনত্তজি প্রস্তানবি োঠাজমা চূড়ান্ত েরা প্রজয়ািি যাজি সিংনেি 

সব মন্ত্রোেয় সমনন্বিভাজব োি েরজি পাজর এবিং এর মাধ্যজমই সমৃদ্ধ বািংোজিজশর নবেনশি 

নশশুর স্বপ্নপূরে হজব। 
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োংদোেনী-১ 

১.  প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালয়ঃ 

েবার েন্য মিৌমলক মশো মনমিত করা রাদের অন্যতি োাংমবিামনক োময়ত্ব। ভমবষ্যৎ প্রেদন্মর 

উন্নয়ন ও তাদের ব্মিগত, োিামেক ও োাংস্কৃমতক মবকাদশর েন্য মশো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। প্রাথমিক 

ও গণমশো িন্ত্রণালয় মেদশ োব িেনীন ও বােতামূলক প্রাথমিক মশো বাস্তবায়দনর েন্য কাে 

করদে। এ কাদে িন্ত্রণালদয়র রদয়দে মবমভন্ন নীমত, মকৌশল, আইমন কাঠাদিা এবাং িন্ত্রণালয় ও এর 

অিীনি েপ্তরগুদলার েিন্বদয় একটি কাে িকর োাংগঠমনক কাঠাদিা। এ অাংদশ প্রাথমিক ও গণমশো 

িন্ত্রণালদয়র মশশু কল্যাণ োংমেষ্ট মবমভন্ন আইন, নীমত ও অিামিকার আদলাচনা করা িদয়দে। 

িাশািামশ িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদট মশশু োংমেষ্ট ব্দয়র মববরণ মেয়া িদয়দে।  

প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদদ্দর োম্প্রমতক েিদয়র িালমচে মনদচর োরমণদত 

মেখাদনা িলঃ 

োরমণ-৩: প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ১৪৪.৫৩ ১১৬.০০ ৮০.৮৪ ৭৪.৩৫ ৫৫.৩৭ 

উন্নয়ন ব্য় ৭৭.১০ ৫২.৪৭ ৪৩.৩৩ ৪৫.২৯ ৩৯.১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ২২১.৬৩ ১৬৮.৪৭ ১২৪.১৭ ১১৯.৬৪ ৯৪.৫৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  
৬.৫১ ৬.৩৬ ৫.১৮ ৫.৫৩ ৪.৯৯ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.১৩ ০.৯৮ ০.৯৮ ১.০১ ০.৯১ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র বাদেট 

ক্রিান্বদয় বৃমি মিদয়দে। একই েিদয় এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট েরকাদরর মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর 

এবাং মেমডমি’র শতকরা িাদরও বৃমি মিদয়দে। ২০১৬-১৭ অথ িবেদর এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট োঁোদব 

মেমডমি’র ১.১৩ শতাাংশ, ো ২০১২-১৩ অথ িবেদর মেল ০.৯১ শতাাংশ।  

প্রাথমিক ও গণমশো োংমেষ্ট োতীয় নীমত ও মকৌশলেমূি: 

প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র মূল কি িিমরমি োংমবিাদনর অনুদেে ১৫ ও ১৭ োদথ েম্পমকিত। 

প্রাথমিক মশো অমিেপ্তর, প্রাথমিক মশো োংমেষ্ট মবমভন্ন নীমত, মকৌশল ও কাে িক্রি বাস্তবায়ন কদর 

থাদক। প্রাথমিক ও গণমশো োংমেষ্ট োতীয় নীমত ও মকৌশলেমূি মনদম্ন োংদেদি উিিািন করা 

িলঃ 

নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

োতীয় মশো নীমত, ২০১০ 

মশো মবর্দয় েরকাদরর রূিকল্প 

োতীয় মশো নীমত ২০১০-এ 

োতীয় মশো নীমত ২০১০-এ প্রাথমিক মশো োংমেষ্ট উদদ্দশ্যেমূি মনম্নরুিঃ 

 িানমবক মূল্যদবাদির মবকাশ এবাং মেশে আবি ও উিাোনমভমিক মশোক্রি ও 

িাঠ্যপুস্তক অনুেরণ করা 
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নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

মবস্তামরতভাদব মবধৃত রদয়দে। 

'েকদলর েন্য মশো' বাস্তবায়দন 

েরকাদরর দৃঢ় অঙ্গীকাদরর 

মবর্য়টি এ নীমতদত উদেখ করা 

িদয়দে, ো প্রাথমিক মশো 

োংমেষ্ট েরকামর নীমতর মূল মভমি 

 কদয়কটি মিৌমলক মবর্দয় এক ও অমভন্ন মশোক্রি এবাং িাঠ্যসূমচ েব িরদনর 

প্রাথমিক মবদ্যালদয় িাঠোন বােতামূলক করা 

 েকল প্রাথমিক মবদ্যালদয় প্রাক-প্রাথমিক মশো স্তর চালু করার িােদি 

মশশুদের মিিা ও িনদনর মবকাশ োিন করা 

 ২০১৮ োদলর িদে প্রাথমিক মশোর মিয়ােকাল ৫ বের িদত বামেদয় ৮ বের 

করা 

 েব িরদনর প্রমতবন্ধীেি সুমবিা বমিত মেদলদিদয়দের েন্য সুদোগ সুমবিা বৃমি 

কদর েকল মশোথীর েন্য েিান সুদোগ সৃমষ্টর লদেয ব্বিা িিণ করা 

 প্রাথমিক মশো স্তদর েকল ক্ষুদ্র োমতেিার েন্য স্ব স্ব িাতৃভার্ায় মশোর 

ব্বিা করা 

এ মশো নীমতদত প্রাথমিক মশোর েকল োময়ত্ব েরকাদরর উির ন্যস্ত করা 

িদয়দে। েবার েন্য বােতামূলক প্রাথমিক মশো বাস্তবায়দনর েন্য েরকার িীদর 

িীদর েকল প্রাথমিক মশো প্রমতিানদক োতীয়করণ করদে। প্রাথমিক মশোর 

গুনগত িাদনান্নয়দনর েন্য প্রাথমিক মশোর মিয়ােকাল ৫ বের িদত বামেদয় ৮ 

বের করা িদয়দে। নতুন ব্বিায় আধুমনক িাঠ্যক্রি, িাঠ্যবই এবাং প্রাথমিক 

মবদ্যালয়গুদলার অবকাঠাদিা উন্নয়দনর উদদ্যাগ চলিান রদয়দে। কদয়কটি মিৌমলক 

মবর্দয় এক ও অমভন্ন মশোক্রি বাস্তবায়দনর িােদি মেদশ প্রচমলত মবমভন্ন িারার 

মশো ব্বিাদক েিমন্বত করার উদদ্যাগ মনয়া িদয়দে।  

উিানুিামনক মশো নীমত, ২০০৬ েরকার ২০০৬ োদল উিানুিামনক মশো নীমত প্রণয়ন কদর, োর মূল উদদ্দশ্য িল 

মেদশর মনরেরতা েম্পূণ িভাদব দূর কদর েকলদক েিাদের প্রদয়ােদনর োদথ 

েঙ্গমতপূণ ি মশো প্রোন করা। ঝদর িো মশোথীরা োরা কি িিদল মোগ মেদয়দে, 

তাদের মশোর েন্য মদ্বতীয় সুদোগ সৃমষ্ট কদর মেয়াই এ নীমতর মূল উদদ্দশ্য।  

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনা  

 

মবগত বেরগুদলাদত মশোদেদে 

মবশমকছু উদেখদোগ্য অিগমত 

োমিত িদয়দে মেিনঃ েবার েন্য 

মশোর সুদোগ সৃমষ্ট, ঝদর িোর 

িার হ্রাে এবাং প্রাথমিক মশো 

েম্পন্ন করার িার বৃমি।  

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনায় প্রাথমিক মশো োংমেষ্ট মনম্নবমণ িত উদদ্দশ্যগুদলা 

েমন্নদবমশত আদেঃ 

 স্কুলেমূদি িাঠোন ও মশেণ িিমতর উন্নয়ন 

 েিাদের অোম্য দূরীকরদণর লদেয েকদলর েন্য সুদোগ সৃমষ্ট করা 

 মশো ব্বিািনার মবদকিীকরণ ও মশোর কাে িকমরতা বৃমি। 

 প্রাথমিক মশোর েন্য কাে িকর িমরকল্পনা প্রণয়ন ও ব্বিািনার িাদনান্নয়ন 

োতীয় মশো নীমতদক অনুেরণ কদর ৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনায় মনরেরতা 

েম্পূণ িভাদব দূর করার লেযিাো মনি িারণ করা িদয়দে। এ লেয অেিদন প্রাথমিক ও 

গণমশো িন্ত্রণালয় মনম্নবমণ িত অিামিকারেমূি মনি িারণ কদরদেঃ 

 মশেকদের েেতা উন্নয়ন 

 নতুন স্কুল ভবন মনি িাণ ও পুরাতন ভবনেমূদির মিরািত, পুন:মনি িাণ ও 

োংস্কার োিন 

 স্কুল টিমফন কাে িক্রি চালুকরণ 

 েকল প্রাথমিক মবদ্যালদয় প্রাক-প্রাথমিক মশো চালুকরণ 

মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 োব িেনীন প্রাথমিক মশোর েম্প্রোরণ; 

 প্রাথমিক মশোর িাদনান্নয়ন; 

 োেরতার িার বাোদনা। 

 



32 

 

োরমণ-৪: প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি কি িকৃমত মনদে িশক ও ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 

কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

িে স্কুল ভমতির িার (%) ১০৭.৭ ১০৮ 

মনট ভমতির িার (%) ৯৪ ৯৮ 

মশো েিািদনর িার (%) ৫৫ ৮০ 

৫ি মশ্রমণ িদত ৬ি মশ্রমণদত উিরদণর িার (%) ৯৭ ৯৯ 

মশেক-মশোথী অনুিাত ১:৪৯ ১:৪০ 

সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 

 

োরমণ-৫: প্রাথমিক ও গণমশো িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ২২১.৬৩ ১৬৮.৪৭ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১৪৪.৫৩ ১১৬.০০ 

উন্নয়ন বাদেট ৭৭.১০ ৫২.৪৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট ২২,০.৩২ ১৬৫.৬৯ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১৪৪.৪১ ১১৫.৮৭ 

উন্নয়ন বাদেট ৭৫.৯১ ৪৯.৮২ 

েরকাদরর মিাট বাদেট ৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি ১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

োতীয় বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১৭.৩৪ ১৫.৪১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.১৩ ০.৯৮ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ৬.৫১ ৬.৩৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.১২ ০.৯৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ৬.৪৭ ৬.২৬ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) ৯৯.৪১ ৯৮.৩৫ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 
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োংদোেনী-২ 

২.  মশো িন্ত্রণালয়ঃ 

িানবেম্পে উন্নয়দন মশোর গুরুত্ব মবদবচনা কদর েরকার মশো মেদে উন্নয়দনর উদদ্যাগ অব্ািত 

মরদখদে। মশো খাদতর িদে িােমিক মশো, কামরগমর মশো, উচ্চ মশো এবাং েেতা উন্নয়ন মশো 

িন্ত্রণালদয়র কি িিমরমিভূি। িােমিক ও উচ্চ িােমিক মশোর োদথ োংমেষ্ট মশো িন্ত্রণালদয়র 

কাে িক্রিেমূি মনম্নরুিঃ 

 িােমিক ও উচ্চ িােমিক মশোর িাদনান্নয়দনর লদেয নীমত ও কাে িক্রি প্রণয়ন এবাং এর 

বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও িমরবীেণ 

 িােমিক, উচ্চ িােমিক ও কামরগমর মশোর োদথ োংমেষ্ট মবমভন্ন প্রশােমনক কাঠাদিার েন্য 

নীমত প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রশােমনক োংস্কার কাে িক্রি িমরচালনা 

 িােমিক, উচ্চ িােমিক ও কামরগমর মশোর িাঠ্যক্রি প্রণয়ন ও উন্নয়ন 

 প্রাথমিক, িােমিক ও উচ্চ িােমিক িে িাদয় মবনামূদল্য িাঠ্যবই মবতরণ 

 আধুমনক তথ্যপ্রযুমি মনভ ির মশ্রমণকে িািন, িামিমিমডয়া বই ও অন্যান্য মশো উিকরণ 

প্রণয়ন ও েরবরাি 

 োতীয় মশো নীমতর সুিামরশেমূি বাস্তবায়ন, ইতযামে 

মশো িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদদ্দর োম্প্রমতক েিদয়র িালমচে মনদচর োরমণদত মেখাদনা িলঃ 

োরমণ-৬: মশো িন্ত্রণালদয়র োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ২০৬.৯১ ১৬০ ১২০.৫৫ ১১২.১৫ ৯২.৯ 

উন্নয়ন ব্য় ৬১.৬৭ ৪২.৫৭ ৪১.৪২ ৩১.৪৮ ২২.৫৩ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ২৬৮.৫৮ ২০২.৫৭ ১৬১.৯৭ ১৪৩.৬৩ ১১৫.৪৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  

৭.৮৯ ৭.৬৬ ৬.৭৬ ৬.৬৪ ৬.১০ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.৩৭ ১.১৮ ১.২১ ১.২২ ১.১১ 

সূেঃ বাদেট ডকুদিন্টে, অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর মশো িন্ত্রণালদয়র বাদেট ক্রিান্বদয় বৃমি 

মিদয়দে। এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট েরকাদরর মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর এবাং মেমডমি’র শতকরা 

িাদরও একই েিদয় বৃমি মিদয়দে। ২০১৬-১৭ অথ িবেদর এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট োঁোদব মেমডমি’র 

১.৩৭ শতাাংশ, ো ২০১২-১৩ অথ িবেদর মেল ১.১১ শতাাংশ। 
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মশো িন্ত্রণালদয়র োদথ োংমেষ্ট োতীয় নীমত-মকৌশলেমূি োংদেদি মনদম্ন বণ িনা করা িলঃ 

নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

 োতীয় মশো নীমত ২০১০ োতীয় মশো নীমত ২০১০-এ িােমিক মশো োংমেষ্ট উদদ্দশ্যেমূি মনম্নরুিঃ 

 মশোথীদের অমন্তমন িমিত মিিা ও েম্ভাবনার িমরপূণ ি মবকাদশ োিায্য করা 

 কি িেগদত অাংশিিদণর েন্য একটি িে িাদয়র প্রদয়ােনীয় েেতােম্পন্ন 

ব্মিরুদি মশোথীদক বতমর করা 

 মবমভন্ন রকদির িােমিক মশো প্রমতিান এবাং মবমভন্ন আথ ি-োিামেক, নৃ-

তামেক ও অন্যান্য মিমেদয় িো মগািীর িদে ববর্ম্য দূর করার লদেয প্রদচষ্টা 

চালাদনা 

োতীয় মশোনীমতর লেযিাোগুদলা অেিদনর েন্য গুরুত্বপূণ ি মকৌশলগুদলা মনম্নরূি: 

 মবমভন্ন কারদণ কি সুদোগপ্রাপ্ত মশোথীদের েন্য অিের মশোথীদের অনুরূি 

েিান সুদোগ সৃমষ্ট এবাং মবমভন্ন রকদির মশো প্রমতিান এবাং অিদলর িদে 

ববর্ম্য দূর করা 

 মশেক-মশোথীর অনুিাত িে িায়ক্রদি ২০১৮ োদলর িদে ১:৩০ এ উন্নীত 

করা 

 মশো প্রমতিানগুদলাদক তথ্যপ্রযুমি, েন্ত্রাাংশ ও অন্যান্য অবকাঠাদিাগত 

উন্নয়দনর সুমবিা প্রোন করা 

 িােমিক মশোর েব িারাদতই েন-েিতামভমি সৃমষ্টর লদেয কদয়কটি 

মিৌমলক মবর্দয় অমভন্ন মশোক্রি ও িাঠ্যসূমচ বােতামূলক করা   

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনাঃ 

 

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনায় মে 

উচ্চ অথ িননমতক প্রবৃমির 

লেযিাো মনি িারণ করা আদে, 

তা অেিদনর েন্য েে িানব 

েম্পে প্রদয়ােন। এ 

িমরকল্পনায় উিযুি প্রমশেণ 

েম্পন্ন েে ও অমিকতর 

উৎিােনশীল িানবেম্পে গদে 

মতালার লেযিাো মনি িারণ 

করা িদয়দে।  

 ৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনার উদদ্দশ্যেমূিঃ 

 িােমিক িে িাদয় মশোর িান উন্নত করা 

 িােমিক িে িায় িে িন্ত মশমেত েনদগািীর োংখ্যা বাোদনা এবাং মশোর মেদে 

েিতা আনয়ন 

 মকৌশলেমূিঃ 

 েম্পদের ব্বিািনা ও অবকাঠাদিা উন্নয়ন 

 মশোোদনর িান উন্নীতকরণ 

 েথােম্ভব মনেস্ব ভার্ায় মশোোন 

 মশোদেদে মবমভন্ন িারার িাঠ্যক্রি ও িাঠ্যসূমচর িেকার িাথ িকয কমিদয় 

আনা 

 মশো প্রমতিাদন োে/োেী ভমতির িার বাোদনা 

 োে-োেীদের ঝদর িোর িার কিাদনা 

 নারী মশোয় উৎোি প্রোন 

 মশো মেদে ববর্ম্য কিাদনা 

িােমিক মশোর 

অিামিকারেমূি 

িােমিক ও উচ্চ িােমিক স্তদর েরকাদরর গৃমিত মবমভন্ন উদদ্দশ্য ও লেযেমূি 

অেিদনর েন্য মশো িন্ত্রণালয় মনম্নবমণ িত অিামিকারেমূি মচমিত কদরদেঃ 

 গুণগত িানেম্পন্ন িােমিক মশোয় েকদলর সুদোগ বৃমি করা 

 মশোর েকল স্তদর েবার েন্য েিান সুদোগ সৃমষ্ট করা 
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নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

 মশো ব্বিািনার প্রশােমনক েেিতা বাোদনা  

 কামরগমর ও বৃমিমূলক মশো প্রমতিানগুদলার উন্নয়ন এবাং এ িরদনর নতুন 

নতুন মশো প্রমতিান িািন 

 মবমভন্ন প্রাদয়ামগক মশোর সুমবিা েম্প্রোরণ 

 িােমিক ও উচ্চ িােমিক স্তদর মিদয় মশোথীদের েন্য উিবৃমি প্রোন 

 মবমভন্ন েরকামর ও মবেরকামর মশো প্রমতিাদনর মভৌত অবকাঠাদিার উন্নয়ন। 

মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 িােমিক মশোর সুদোগ েম্প্রোরণ; 

 মশোর িাদনান্নয়ন এবাং মবমভন্ন িারার মশোব্বিার িদে েিতা আনয়ন; 

 অভযন্তরীণ ও ববদেমশক শ্রিবাোদরর েন্য উিযুি েেতােম্পন্ন েনবল গদে মতালা।  

োরমণ-৭: মশো িন্ত্রণালদয়র কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি কি িকৃমত মনদে িশক ও ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 
কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

িােমিক িে িাদয় (৬ি িদত ১০ি মশ্রমণ িে িন্ত) স্কুল ভমতির িার (%) ৫৪.৫০ ৬৩.৪৩ 

িােমিক িে িাদয় (৬ি িদত ১০ি মশ্রমণ িে িন্ত) ঝদর িোর িার (%) ৫৫.৩১ ৩৯.১১ 

উচ্চ িােমিক িে িাদয় (একােশ ও দ্বােশ মশ্রমণ) নারী-পুরুর্ মশোথীর 

অনুিাত 
৫৪:৪৬ ৫০:৫০ 

  সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 

োরমণ-৮: মশো িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ২৬৮.৫৮ ২০২.৬৭ 

অনুন্নয়ন বাদেট ২০৬.৯১ ১৬০.১০ 

উন্নয়ন বাদেট ৬১.৬৭ ৪২.৫৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট ১৭৮.৭৩ ১৩৮.৩৬ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১৩৮.৬৪ ১১০.৬৩ 

উন্নয়ন বাদেট ৪০.০৯ ২৭.৭৩ 

োতীয় বাদেট  ৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি ১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

োতীয় বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১৭.৩৪ ১৫.৪১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.৩৭ ১.১৮ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ৭.৮৯ ৭.৬৬ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.৯১ ০.৮১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ৫.২৫ ৫.২৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) ৬৬.৫৫ ৬৮.২৭ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 
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োংদোেনী-৩ 

৩.  স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয়ঃ 

মবগত কদয়ক েশদক বাাংলাদেশ স্বািয ও পুমষ্ট িমরমিমত উন্নয়দন প্রভূত অিগমত অেিন কদরদে। 

এরিদে মবশমকছু উদেখদোগ্য োফল্য Health, Nutrition and Population Sector 

Development Programme এর আওতায় অমেিত িদয়দে। এখাদত উন্নয়দনর িমরকল্পনা প্রণয়ন 

ও এর বাস্তবায়দনর েকল কাে স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র মনতৃদত্ব েম্পন্ন িদয় থাদক। 

মশশুর উন্নয়ন ও অমিকাদরর োদথ োংমেষ্ট এ িন্ত্রণালদয়র কাে িাবমল মনম্নরুিঃ 

 স্বািয, পুমষ্ট ও িমরবার িমরকল্পনা মেবা প্রোন; 

 িাতৃ ও মশশু স্বািয মেবা, েম্প্রোমরত টিকাোন কি িসূমচ (ইমিআই), মবকল্প স্বািযদেবা এবাং 

পুমষ্টর উন্নয়ন োংমেষ্ট কাে িক্রিেমূি বাস্তবায়ন; 

 মবমভন্ন োংক্রািক ও অন্যান্য মরাগ প্রমতদরাদির েন্য েনস্বািয সুরোর মেবা েম্প্রোরণ; 

 েন্ম মনয়ন্ত্রণ, েনোংখ্যা গদবর্ণা ও প্রমশেদণর েন্য মবমভন্ন কাে িক্রি বাস্তবায়ন। 

স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদদ্দর োম্প্রমতক েিদয়র িালমচে মনদচর োরমণদত 

মেখাদনা িলঃ 

োরমণ-৯: স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ১১২.৮২ ৯৭.১৯ ৬৯.৭৬ ৬১.৩৯ ৫৫.০৭ 

উন্নয়ন ব্য় ৬২.৩৫ ৫১.২১ ৪৫.৬২ ৩৮.১৬ ৩৬.২৩ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ১৭৫.১৭ ১৪৮.৪০ ১১৫.৩৮ ৯৯.৫৫ ৯১.৩০ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  
৫.১৪ ৫.৬১ ৪.৮১ ৪.৬০ ৪.৮২ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.৮৯ ০.৮৬ ০.৮৬ ০.৮৪ ০.৮৮ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বাদেট 

ক্রিান্বদয় বৃমি মিদয়দে। তদব, এ েিদয়র িদে এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট মেমডমি’র শতকরা িাদর প্রায় 

একই রদয় মগদে।  

স্বািয ও পুমষ্ট োংক্রান্ত োতীয় িমরকল্পনা ও মকৌশলেমূিঃ 

স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র োদথ োংমেষ্ট োতীয় নীমত-মকৌশলেমূি োংদেদি মনদম্ন বণ িনা 

করা িলঃ 

নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

োতীয় স্বািয নীমত ২০১১ 

 

স্বািয নীমতদত মশশুর স্বািয ও পুমষ্ট োংক্রান্ত মে েকল লেয মনি িারণ করা 

িদয়দে, মেগুদলা মনম্নরুিঃ 
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নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

২০১১ োদল প্রণীত োতীয় স্বািয নীমতর 

মূল উদদ্দশ্য িল েবার েন্য মিৌমলক 

স্বািযদেবা মনমিত করা। এ নীমতদত 

স্বািযদেবা প্রামপ্তদক অমিকার মিদেদব 

স্বীকৃমত মেয়া িদয়দে। েকল নাগমরদকর 

মিৌমলক স্বািযদেবা মনমিত করা রাদের 

অন্যতি োাংমবিামনক োময়ত্ব। 

 পুমষ্টিীনতার িাো কিাদনা, মবদশর্ কদর মশশু ও িাতৃত্বকালীন 

পুমষ্টিীনতা কিাদনা; 

 মশশু ও িাতৃমৃতুযর িার কিাদনা। 

 মশশু ও িাতৃ স্বাদিযর উন্নয়দনর লদেয িাি িে িাদয় মনরািে মশশু 

প্রেদবর অবকাঠাদিা িািন।  

 প্রেনন স্বািযদেবার সুমবিা েম্প্রোরণ। 

 িানমেক ও শারীমরক প্রমতবন্ধী মশশুদের েন্য স্বািযদেবার সুদোগ 

েম্প্রোরণ। 

 প্রদয়ােনীয় মিৌমলক স্বািযদেবা েকদলর মোরদগাোয় মিৌুঁোদনা। 

 েকল উিদেলা ও ইউমনয়ন িে িাদয় প্রাথমিক স্বািযদেবা ও 

মচমকৎো মেবা মিৌুঁোদনা। 

োতীয় পুমষ্ট নীমত ২০১৫  

২০১৫ োদল প্রণীত োতীয় পুমষ্ট নীমতর 

মূল উদদ্দশ্য িল েনগদণর উন্নততর 

পুমষ্ট, মবদশর্ কদর সুমবিাবমিত 

েনগদণর পুমষ্টর উন্নয়দনর িােদি 

োতীয় উন্নয়ন ত্বরামন্বত করা 

োতীয় পুমষ্ট নীমতর মশশু োংমেষ্ট মবর্য়গুদলা মনম্নরুিঃ 

 েকদলর পুমষ্ট িমরমিমতর উন্নয়ন, মবদশর্ কদর মশশু, মকদশার-

মকদশারী, গভিবতী ও ল্যকদটটিাং িাদয়দের পুমষ্টর উন্নয়ন 

 েবার েন্য মবমভন্ন িরদনর িে িাপ্ত খাদ্য মনমিত করা এবাং স্বািযকর 

খাদ্যভযােদক উৎোমিত করা 

 পুমষ্ট িমরমিমতর উন্নয়দনর লদেয মবমভন্ন প্রতযে ও িদরাে 

কাে িক্রি িিণ 

 পুমষ্ট মনমিতকরদণর েন্য মবমভন্ন োংিার কাদের েিন্বয় োিন 

স্বািয, পুমষ্ট এবাং েনোংখ্যা মেক্টদরর 

মকৌশলগত মবমনদয়াগ (HNPSIP) 

িমরকল্পনা ২০১৬-২১  

এ িমরকল্পনাটির আওতায় চতুথ ি িাঁচ 

বের মিয়ামে স্বািয খাত মপ্রািাি গৃিীত 

িদে। এর মূল উদদ্দশ্য িল বতিিাদন 

মেেকল নাগমরক স্বািয ও পুমষ্ট মেবা 

প্রামপ্তদত মিমেদয় আদে তাদেরদক মেবার 

আওতায় মনদয় আো। মবদশর্ কদর 

মশশু, মকদশার-মকদশারী এবাং শির ও 

িািািদলর েমরদ্র েনদগািীদক মেবার 

আওতায় মনদয় আো এ িমরকল্পনার মূল 

লেয। এর আওতায় স্বািয খাদত 

আন্তেিামতক মবমভন্ন মফারাদি েরকাদরর 

মেয়া প্রমতশ্রুমতর বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ 

মনয়া িদব। িমরকল্পনাটি োমতোংঘ 

মটকেই উন্নয়ন লেযিাো (SDG) এবাং 

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনার োদথ 

োিঞ্জস্যপূণ ি 

HNPSIP-এর মকৌশলগত উদদ্দশ্যেমূি মনম্নরুিঃ 

 েকল নাগমরদকর েন্য েিতার মভমিদত স্বািয ও পুমষ্ট মেবা মিৌুঁদে 

মেয়ার লদেয প্রদয়ােনীয় অথ িায়দনর ব্বিা করা এবাং োব িেনীন 

স্বািযদেবার িদথ দ্রুত এমগদয় োওয়া 

 স্বািয, পুমষ্ট ও িমরবার িমরকল্পনা মেবা েকল নাগমরদকর মনকট 

মিৌুঁদে মেয়া 

 স্বািয খাদত মেিান্ত িিদণর প্রমক্রয়াদক আদরা তথ্যমভমিক করা 

 স্বািযেম্মত েীবন োিন িিমতদক উৎোমিত করা ও এ মবর্দয় 

েনেদচতনতা বাোদনার উদদ্যাগ িিণ করা। 
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মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 িা ও মশশুদের েন্য উন্নততর স্বািযদেবা প্রোন; 

 িমরবার িমরকল্পনা মেবা েম্প্রোরণ ও প্রেনন স্বাদিযর উন্নয়ন; 

 েবার েন্য িানেম্পন্ন স্বািযদেবা েম্প্রোরণ; 

 মবদশর্াময়ত স্বািযদেবার িাদনান্নয়ন। 

োরমণ-১০: স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি কি িকৃমত মনদে িশক ও ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 
কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

মশশু মৃতুযর িার (প্রমত িাোর েীমবত েদন্ম, ৫ বেদরর মনদচ) ৬০ ৪৯ 

িাতৃ মৃতুযর িার (প্রমত িাোর েীমবত েদন্ম) ২.৯ ১.৫ 

মিাট প্রেনন িার (িাোদর) ২.৬ ২.১ 

ইমিআই কাে িক্রদির কভাদরে (লেযিাোর শতকরা িাদর) ৮৪ ৮৫ 

সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 

োরমণ-১১: স্বািয ও িমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ১৭৫.১৭ ১৪৮.৪০ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১১২.৮২ ৯৭.১৯ 

উন্নয়ন বাদেট ৬২.৩৫ ৫১.২১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট ৪৩.৪১ ৩৮.৮২ 

অনুন্নয়ন বাদেট ২৩.৫৮ ২০.১২ 

উন্নয়ন বাদেট ১৯.৮৩ ১৮.৭০ 

োতীয় বাদেট ৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি ১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

েরকাদরর মিাট বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১৭.৩৭ ১৫.৪১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.৮৯ ০.৮৬ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ৫.১৪ ৫.৬১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.২২ ০.২৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ১.২৭ ১.৪৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) ২৪.৭৮ ২৬.১৬ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 
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োংদোেনী-৪ 

৪.   িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালয়ঃ 

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র অতযতি প্রিান কাে িল মশশু অমিকার বাস্তবায়ন এবাং মশশুর 

সুরো ও উন্নয়দন মবমভন্ন কাে িক্রি বাস্তবায়ন করা। িাশািামশ, এ োংক্রাদন্ত েরকাদরর নীমত, 

িমরকল্পনা প্রণয়ন এবাং েরকাদরর মবমভন্ন েপ্তদরর কাদের েিন্বদয়র োময়ত্বও এ িন্ত্রণালয় িালন কদর 

থাদক।  

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদদ্দর োম্প্রমতক েিদয়র িালমচে মনদচর োরমণদত 

মেখাদনা িলঃ 

োরমণ-১২: িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ১৯.৮৩ ১৬.২৫ ১৪.০৬ ১১.৭৪ ১১.৩৩ 

উন্নয়ন ব্য় ১.৬৮ ১.৩৬ ১.২৭ ২.৫১ ২.০০ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ২১.৫১ ১৭.৬১ ১৫.৩৩ ১৪.২৫ ১৩.৩৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  

০.৬৩ ০.৬৭ ০.৬৪ ০.৬৬ ০.৭০ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.১১ ০.১০ ০.১১ ০.১২ ০.১৩ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র বাদেট 

ক্রিান্বদয় বৃমি মিদয়দে। তদব, এেিদয়র িদে এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট মেমডমি’র শতকরা িাদর 

োিান্য কদিদে। ২০১৬-১৭ অথ িবেদর এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট োঁোদব মেমডমি’র ০.১১ শতাাংশ ও 

েরকাদরর মিাট বাদেদটর ০.৬৩ শতাাংশ, ো ২০১২-১৩ অথ িবেদর মেল েথাক্রদি ০.১৩ শতাাংশ ও 

০.৭০ শতাাংশ। 

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র োদথ োংমেষ্ট োতীয় নীমত-মকৌশলেমূি োংদেদি মনদম্ন বণ িনা 

করা িলঃ 

নীমত/দকৌশল োংমেপ্ত মববরণ 

মশশু আইন, ২০১৩  োমতোংঘ মশশু অমিকার কনদভনশন-এ অনুস্বােরকারী মেশ 

মিদেদব এ কনদভনশন-এর লেযেমূি বাস্তবায়দনর উদদ্দদশ্য মশশু 

আইন, ২০১৩ প্রণীত িদয়দে। এ আইদন সুমবিা বমিত মশশুদেরদক 

সুরো প্রোদনর েন্য প্রামতিামনক উদদ্যাগ মনয়ার ব্বিা রাখা 

িদয়দে 

োতীয় মশশু নীমত, ২০১১ 

 

২০১১ োদল েরকার োতীয় মশশু নীমত 

িিণ কদরদে। এ নীমতর মূল উদদ্দশ্য িল 

োংমবিাদনর আদলাদক মশশু অমিকার 

োতীয় মশশু নীমতর উদেখদোগ্য মেকগুদলা মনম্নরূি: 

 েকল মশশুর েন্য বয়ে, মলঙ্গ, িি ি, োিামেক, আিমলক ও 

োমতগত িমরচয় মনমব িদশদর্ মশো, স্বািয, পুমষ্ট, মনরািিা, 

মবদনােন ইতযামে অতযাবশ্যকীয় মেবা মনমিতকরদণর িােদি 

মশশুদের েদব িাচ্চ উন্নয়ন 
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মনমিত করা। এদত আদরা উদেখ করা 

িদয়দে মে, োতীয় উন্নয়ন োংক্রান্ত নীমত, 

িমরকল্পনা, কি িসূমচ এবাং োতীয় 

বাদেদট মশশুদেরদক অিামিকার প্রোন 

করদত িদব। 

 কন্যা মশশু, প্রমতবন্ধী ও মবদশর্ চামিো েম্পন্ন মশশুদের সুদোগ-

সুমবিা েম্প্রোরদণর েন্য উদদ্যাগ িিণ 

 মশশুদেরদক েৎ, মেশদপ্রমিক ও োময়ত্বশীল নাগমরক মিদেদব গদে 

মতালার উদদ্যাগ িিণ 

 ভমবষ্যদত মবশ্ব চামিোর োদথ তাল মিলাদনার েন্য মশশুদেরদক 

একটি মবজ্ঞানিনস্ক প্রেন্ম মিদেদব গদে মতালা 

 মশশু ও মকদশার-মকদশারীদের েীবদন প্রভাব িদে এিন মে মকান 

েরকামর মেিান্ত িিদণর প্রমক্রয়ায় মশশুদের অাংশিিণ মনমিত করা 

 মশশু অমিকার বাস্তবায়দন প্রদয়ােনীয় আইন প্রণয়ন 

মশশুর প্রারমম্ভক েত্ন ও মবকাদশ েিমন্বত 

নীমত, ২০১৩ 

মশশুর প্রারমম্ভক েত্ন ও মবকাদশ েিমন্বত নীমত, ২০১৩-এর উদেখদোগ্য 

মেকগুদলা মনম্নরূিঃ  

 গভিাবিায় িাদয়দের শারীমরক ও িানমেক স্বািয সুরোর েন্য 

েিায়তা প্রোন করা, সুি ও েবল মশশুর মনরািে প্রেদবর েন্য 

প্রদয়ােনীয় মেবা প্রোন করা এবাং িা ও নবোতকদক ঝুঁমকমুি 

রাখা 

 স্বািয, পুমষ্ট ও মনরািিা োংক্রান্ত মেবা প্রোদনর িােদি মশশুর 

োমব িক উন্নয়ন মনমিত করা  

 প্রারমম্ভক বশশব িদত েকল মশশুর েন্য মশোর সুদোগ মনমিত 

করা 

 েকল মশশুর েন্য আনুিামনক প্রাথমিক মশোর সুদোগ মনমিত 

করা 

 মবদশর্ চামিো েম্পন্ন মশশুদের উিযুি েত্ন ও সুদোগ প্রামপ্ত 

মনমিত করা 

 এমতি, অনিের ও গৃিিীন মশশুদের মিৌমলক চামিো, মবদশর্ কদর 

খাদ্য, আশ্রয়, মশো, স্বািযদেবা মনমিত করা 

 ববর্ম্য মথদক েব মশশুদক সুরো প্রোন  

 ঝদর িো মশশুদেরদক উিানুিামনক মশো প্রোন করা। 

োতীয় োিামেক সুরো মকৌশলিে 

(NSSS) 

২০১৫ োদল েরকার োতীয় োিামেক সুরো মকৌশলিে প্রণয়ন কদর 

োর মূল উদদ্দশ্য িল োমরদ্র ও ঝুঁমকর মুদখ থাকা েনদগািীদক োিামেক 

সুরোর আওতায় মনদয় আো। এ মকৌশলিদে মশশুর উন্নয়দন মনম্নবমণ িত 

মবর্য়গুদলা েমন্নদবশ করা িদয়দেঃ 

 িমরতযি মশশুদের মেবা প্রোদনর েন্য ভাতার প্রচলন 

 েব িরদনর কি িিদল মশশুেত্ন মকি িািন 

 স্কুল টিমফন ব্বিা প্রচলন ও এমতি মশশুদের েন্য মেবা মকি চালু 

করা 

 েমরদ্র িমরবাদরর ৪ বেদরর মনদচ মশশুদের েন্য ভাতা প্রচলন 
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 ১৮ বেদরর মনদচ েকল প্রমতবন্ধী মশশুদের েন্য প্রমতবন্ধী মশশু 

ভাতা প্রচলন করা 

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনা 

 

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনার অন্যতি 

মভশন িল মশশুর উন্নয়দনর েন্য স্বািয, 

পুমষ্ট, মশো ও োিামেক মনরািিার িত 

অতযাবশ্যকীয় মেবার সুদোগ েকল 

মশশুর েম্প্রোরণ করা   

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনায় মশশু োংমেষ্ট মেেকল লেযিাো মনি িারণ 

করা িদয়দে, মেগুদলা িলঃ 

 েরকামর নীমতেমূদির েফল বাস্তবায়দনর িােদি মশশুদের 

অমিকার সুরো ও তাদের অিোো অব্ািত রাখা 

 স্বািযদেবা প্রোন এবাং খাদ্য ও পুমষ্ট মনমিত করা 

 েকল মশশুর েন্য প্রারমম্ভক েত্ন ও মশোর সুদোগ মনমিত করা  

 েকল মশশুর েন্য মনরািে িামন, স্যামনদটশন ও স্বািযেম্মত 

িমরদবশ মনমিত করা 

 মশশুর মেবা প্রোনকারী ও িাতা-মিতাদের প্রদয়ােন অনুোয়ী 

েিায়তা প্রোন 

িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালয় বাদেট ও িমরকল্পনায় মনম্নবমণ িত মশশু 

োংমেষ্ট কাে িক্রিগুদলা অিামিকার মিদেদব মচমিত কদরদেঃ 

 ঝুঁমকর মুদখ থাকা মশশুদের েন্য োিামেক মনরািিা মবিান ও 

োিামেক ন্যয়মবচার প্রমতিা 

 মশশুদের আেশ ি নাগমরক মিদেদব গদে মতালা 

মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 অথ িননমতক ও োিামেক কি িকাদে নারীদের েন্য েিান সুদোগ সৃমষ্ট করা; 

 নারী ও মশশুর েন্য োিামেক মনরািিা মবিান ও োিামেক ন্যায়মবচার প্রমতিা; 

 নারীর োিামেক ও রােননমতক েিতায়ন; 

 মশশুদের আেশ ি নাগমরক মিদেদব গদে মতালা।  

োরমণ-১৩: িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি কি িকৃমত মনদে িশক ও ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 
কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

৮৭.৭১ লে উিরকাদভাগীদক মভমেমড কাে িক্রদি অন্তর্ভ িি করার 

লেযিাোর মবিরীদত অেিদনর শতকরা িার 
৯.৪৬ ৪৪.৪৬ 

২৪.২০ লে কি িেীমব ল্যাকদটটিাং িাদয়দের ভাতা প্রোদনর লেযিাোর 

মবিরীদত অেিদনর শতকরা িার 
০ ১০.৮৮ 

৬০.৮০ লে িাদয়দের িাতৃত্বকালীন ভাতা প্রোদনর লেযিাোর 

মবিরীদত অেিদনর শতকরা িার 
১.৩২ ৯.৬২ 

সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 
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োরমণ-১৪: িমিলা ও মশশু মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ২১.৫১ ১৭.৬১ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১৯.৮৩ ১৬.২৫ 

উন্নয়ন বাদেট ১.৬৩ ১.৩৬ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট ৮.২৭ ৫.৮৮ 

অনুন্নয়ন বাদেট ৭.৩৮ ৫.০৮ 

উন্নয়ন বাদেট ০.৮৯ ০.৮০ 

োতীয় বাদেট ৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি ১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

েরকাদরর মিাট বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১৭.৩৭ ১৫.৪১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.১১ ০.১০ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ০.৬৩ ০.৬৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.০৪ ০.০৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ০.২৪ ০.২২ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) ৩৮.৪৫ ৩৩.৩৯ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 
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োংদোেনী-৫ 

৫.  েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয়ঃ 

বাাংলাদেদশর োংমবিান অনুোয়ী, মেদশর েকল নাগমরদকর েন্য েিান অমিকার মনমিত করা রাদের 

অন্যতি মিৌমলক োময়ত্ব। েরকার এ োময়ত্ব িালদন বিিমরকর, োর ফদল মবমভন্ন িন্ত্রণালয় ও 

মবভাগ োমরদ্রয, আয় ববর্ম্য ও েরকামর মেবা প্রামপ্তর ববর্ম্য কিাদত নানা িরদনর কাে িক্রি বাস্তবায়ন 

করদে। েিাদের অনিের ও অবদিমলত েনদগািীর েীবনিান উন্নয়দন কাে িক্রি িিণ করা 

েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র কি িিমরমিভূি। এ িন্ত্রণালয় অবদিমলত মশশুদের, মবদশর্ কদর এমতি, 

দু:ি ও প্রমতবন্ধী মশশুদের আথ ি-োিামেক উন্নয়ন ও মনরািিা প্রোদনর কাে করদে। েিােকল্যাণ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট বরাদদ্দর োম্প্রমতক েিদয়র িালমচে মনদচর োরমণদত মেখাদনা িলঃ 

োরমণ-১৫: েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ৪১.০৬ ৩১.৩৯ ২৬.৯২ ২০.৩১ ১৮.২৬ 

উন্নয়ন ব্য় ১.৬৮ ১.৭৭ ১.০০ ১.৩১ ২.১৩ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ৪২.৭৪ ৩৩.১৬ ২৭.৯২ ২১.৬২ ২০.৩৯ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  

১.২৫ ১.২৫ ১.১৬ ১.০০ ১.০৮ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.২২ ০.১৯ ০.২১ ০.১৮ ০.২০ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বাদেট ক্রিান্বদয় 

বৃমি মিদয়দে। তদব, এেিদয়র িদে এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট মেমডমি’র শতকরা িাদর প্রায় একই রদয় 

মগদে।  

েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয় োংমেষ্ট োতীয় নীমত-মকৌশলেমূি োংদেদি মনদম্ন বণ িনা করা িলঃ 

নীমত/দকৌশল মববরণ 

মশশু আইন, ২০১৩ োমতোংঘ মশশু অমিকার েনে পূণ িাঙ্গরূদি বাস্তবায়দনর েন্য ২০১৩ োদল 

মশশু আইন প্রণয়ন করা িয়। এ আইদনর উদেখদোগ্য মেকগুদলা িল প্রদবশন 

কি িকতিা মনদয়াগ; োতীয়, মেলা ও উিদেলা িে িাদয় মশশু কল্যাণ মবাড ি 

গঠন; েকল থানায় মশশু োংমেষ্ট মডস্ক িািন; মশশু আোলত প্রমতিা; 

মশশুদের েন্য মশশু উন্নয়ন মকি িািন ইতযামে। মশশুদের সুরোয় িাশািামশ 

এ আইদন সুমবিাবমিত ও ঝুঁমকর মুদখ থাকা মশশুদের েন্য প্রামতিামনক 

মোবা মকি িািদনর ব্বিা রাখা িদয়ে। 

প্রমতবন্ধী ব্মির অমিকার ও সুরো 

আইন, ২০১৩ 

রাদের োাংমবিামনক বােবািকতা এবাং োমতোংঘ প্রমতবন্ধী অমিকার েনদে 

স্বােরকারী মেশ মিদেদব োময়ত্ব িদত ২০১৩ োদল প্রমতবন্ধী ব্মির অমিকার 

ও সুরো আইন প্রণয়ন করা িয়। এ আইদন মবমভন্ন িরদনর প্রমতবমন্ধতা 

মেিন, বাক প্রমতবন্ধীতা, দৃমষ্ট প্রমতবন্ধীতা, শ্রবণ প্রমতবন্ধীতা, বুমি 

প্রমতবন্ধীতােি েকল মশশুর উন্নয়ন ও োিামেক িে িাো রোর মবর্য় অন্তর্ভ িি 

করা িদয়দে। 
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নীমত/দকৌশল মববরণ 

োতীয় েিােকল্যাণ নীমতিালা 

২০০৫ 

েরকার ২০০৫ োদল োতীয় েিােকল্যাণ নীমতিালা প্রনয়ন কদর, োর 

অন্যতি মূল উদদ্দশ্য িল েিাদের সুমবিাবমিত ও ঝুঁমকর মুদখ থাকা 

িথমশশু, এমতি ও প্রমতবন্ধী মশশুদের সুরো প্রোন ও তাদের আথ ি-োিামেক 

উন্নয়ন করা। এ নীমতিালার আওতায় মবমভন্ন কাে িক্রি প্রণয়ন করা িদয়দে, 

োর িােদি এেব অবদিমলত মশশুদের েীবনিান উন্নয়দনর উদদ্যাগ িিণ 

করা িদয়দে।  

োতীয় োিামেক সুরো 

মকৌশলিে (NSSS) 

২০১৫ োদল েরকার োতীয় োিামেক সুরো মকৌশলিে প্রণয়ন কদর োর 

মূল উদদ্দশ্য িল োমরদ্র ও ঝুঁমকর মুদখ থাকা েনদগািীদক োিামেক সুরোর 

আওতায় মনদয় আো। মকৌশলিেটি রাদের োাংমবিামনক বােবািকতার োদথ 

েঙ্গমতপূণ ি। এ মকৌশলিদের েীঘ িদিয়ামে উদদ্দশ্য িল েকল নাগমরদকর েন্য 

একটি োিামেক সুরো ব্বিা গদে মতালা োদত েকদলর েন্য একটি 

নুযনতি আদয়র মনিয়তা মবিান করা োয় এবাং োংকটকালীন েিদয় োদত 

মকউ োমরদ্রেীিার মনদচ রদয় না োয়। এটি েীবন চদক্রর েকল অবিার ঝুঁমক 

মনরেদন কাে করদব; গভিকালীন েিয় িদত মশশুকাল িদয় বৃিকাল িে িন্ত। 

এদকৌশলিদের আওতায় আগািী িাঁচ বেদরর উদদ্দশ্য িল েম্পদের েদব িািি 

ব্বিাদরর িােদি েরকাদরর োিামেক সুরো োংমেষ্ট কাে িক্রিগুদলাদক 

আদরা মোরোর করা, োদত চরি োমরদ্র ও ঝুঁমকর িদে থাকা েনদগািীদক 

আদরা কাে িকরভাদব সুরো মেয়া োয়। 

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনা েপ্তি িিবামর্ িক িমরকল্পনার একটি গুরুত্বপূণ ি উদদ্দশ্য িল মশশুর উন্নয়ন ও 

মশশু অমিকার রোর লদেয মেদশর েকল মশশুর মনরািিা মবিান, স্বািযদেবা 

প্রোন, পুমষ্ট ও মশোর ব্বিা করা। একাদে েিােকল্যাণ িন্ত্রণালয় 

মনম্নমলমখত কাে িক্রিেমূিদক মচমিত কদরদেঃ 

 অেিায় মশশুদের েরকামর ব্বিািনায় সুরো ও মনরািিা মবিান করা 

 প্রমতবন্ধী ব্মিদের মনরািিা মবিান করা ও তাদের উন্নয়দনর উদদ্যাগ 

িিণ করা 

 মশশুেি েকদলর োিামেক মনরািিা মবিান করা। 

মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 েিতামভমিক আথ ি-োিামেক উন্নয়ন; 

 েিাদের সুমবিাবমিত িানুর্দের োিামেক মনরািিা মবিান; 

 োিামেক ন্যয়মবচার ও অন্তর্ভ িমিমূলক েিােব্বিা গদে মতালা। 

োরমণ-১৬: েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি কি িকৃমত মনদে িশক ও ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 
কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

বয়স্ক ভাতার কভাদরে (লেযিাোর শতকরা িাদর) ৭৫ ৯৬ 

মবিবা ভাতার কভাদরে (লেযিাোর শতকরা িাদর) ৮২.৭৩ ৯৬.০০ 

প্রমতবন্ধী ভাতার কভাদরে (লেযিাোর শতকরা িাদর) ২.৮৬ ৭.৫৭ 

সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 

 



45 

 

োরমণ-১৭: েিােকল্যাণ িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট 
৪২.৭৪ ৩৩.১৫ 

অনুন্নয়ন বাদেট 
৪১.০৬ ৩১.৩৮ 

উন্নয়ন বাদেট 
১.৬৮ ১.৭৭ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট 
৭.৯৫ ৬.২ 

অনুন্নয়ন বাদেট 
৬.৮৯ ৫.৩৮ 

উন্নয়ন বাদেট 
১.০৬ ০.৮২ 

োতীয় বাদেট  
৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি 
১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

েরকাদরর মিাট বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) 
১৭.৩৭ ১৫.৪১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) 
০.২২ ০.১৯ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ১.২৫ ১.২৫ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) 
০.০৪ ০.০৪ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) 
০.২৩ ০.২৩ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) 
১৮.৬০ ১৮.৭০ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ  
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োংদোেনী-৬ 

৬.  দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয়ঃ 

দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালদয়র োময়ত্ব িল েকদলর দুদে িাগ ঝুঁমক হ্রাে করা ও দুদে িাগ 

ব্বিািনা োংক্রান্ত েকল কাে িক্রদির েিন্বয় োিন করা। িাশািামশ, এ িন্ত্রণালয় দুদে িাগ ব্বিািনা 

োংক্রান্ত েরকাদরর নীমত ও মকৌশলগুদলা েকল েরকামর, মবেরকামর ও োিায্য োংিার মকৌশল ও 

কাে িক্রদির োদথ েিমন্বত করার োময়ত্ব িালন কদর থাদক। িমিলা, মশশু, প্রমতবন্ধী ও েিাদের 

অনিের মগািীর ব্মিগণ দুদে িাগ ব্বিািনা িন্ত্রণালদয়র মবমভন্ন উদদ্যাদগর মেদে অিামিকার মিদয় 

থাদকন। 

োরমণ-১৮: দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালদয়র োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ৫৪.০৮ ৫১.৩৬ ৪৭.৪০ ৪৬.৫ ৪২.০১ 

উন্নয়ন ব্য় ২৫.৯৮ ২৬.৩৫ ২১.১৭ ১৭.১০ ১৬.৫৫ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ৮০.০৬ ৭৭.৭১ ৬৮.৫৭ ৬৩.৬০ ৫৮.৫৬ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  

২.৩৫ ২.৯৪ ২.৮৬ ২.৯৪ ৩.০৯ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.৪১ ০.৪৫ ০.৫১ ০.৫৪ ০.৫৬ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালদয়র বাদেট 

োিান্য মবদেদে। তদব, এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট েরকাদরর মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর এবাং 

মেমডমি’র শতকরা িাদর একই েিদয় মকছুটা কদিদে। ২০১৬-১৭ অথ িবেদর এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট 

োঁোদব মেমডমি’র ০.৪১ শতাাংশ, ো ২০১২-১৩ অথ িবেদর মেল ০.৫৬ শতাাংশ। 

দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয় োংমেষ্ট োতীয় িমরকল্পনা ও মকৌশলেমূিঃ 

দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালয় োংমেষ্ট োতীয় নীমত-মকৌশলেমূি োংদেদি মনদম্ন বণ িনা করা 

িলঃ 

নীমত/দকৌশল মববরণ 

দুদে িাগ ব্বিািনা আইন, ২০১২ দুদে িাগ ব্বিািনা আইন, ২০১২ এর মূল লেয ও উদদ্দশ্য িল দুদে িাদগর ঝুঁমক 

হ্রাে, দুদে িাগকালীন েিদয় দ্রুত োো োন, আিেকালীন েিদয় েরুমর িানমবক 

েিায়তা প্রোন এবাং দুদে িাগ মিাকামবলায় মবমভন্ন েপ্তর/োংিার েেিতা বৃমি 

করা। এ আইদনর ২৭ িারায় দুদে িাদগ েমতিি মশশুদের অিামিকার প্রোদনর 

মবর্য়টি যুি করা িদয়ে। 

দুদে িাগ ব্বিািনা নীমতিালা দুদে িাগ ব্বিািনা নীমতিালায় দুদে িাগ ঝুঁমক হ্রাদের েন্য কাে িকর উদদ্যদগর 

লেয মনি িারণ করা িদয়দে। িাশািামশ দুদে িাগকালীন েিদয় ব্বিাদরর েন্য 

পৃথক তিমবল গঠদনর উদদ্যাগ মনয়া িদয়দে।  
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নীমত/দকৌশল মববরণ 

োতীয় োিামেক মনরািিা 

মকৌশলিে (NSSS) 

২০১৫ োদল েরকার োতীয় োিামেক সুরো মকৌশলিে প্রণয়ন কদর োর 

মূল উদদ্দশ্য িল োমরদ্র ও ঝুঁমকর মুদখ থাকা েনদগািীদক োিামেক সুরোর 

আওতায় মনদয় আো। মকৌশলিেটি রাদের োাংমবিামনক বােবািকতার োদথ 

েঙ্গমতপূণ ি। এ মকৌশলিদের েীঘ িদিয়ামে উদদ্দশ্য িল েকল নাগমরদকর েন্য 

একটি োিামেক সুরো ব্বিা গদে মতালা োদত েকদলর েন্য একটি 

নুযনতি আদয়র মনিয়তা মবিান করা োয় এবাং োংকটকালীন েিদয় োদত 

মকউ োমরদ্রেীিার মনদচ রদয় না োয় তা মনমিত করা। এটি েীবন চদক্রর 

েকল অবিার ঝুঁমক মনরেদন কাে করদব; গভিকালীন েিয় িদত মশশুকাল 

িদয় বৃিকাল িে িন্ত। এ মকৌশলিদের আওতায় আগািী িাঁচ বেদর উদদ্দশ্য িল 

েম্পদের েদব িািি ব্বিাদরর িােদি েরকাদরর োিামেক সুরো োংমেষ্ট 

কাে িক্রিগুদলাদক আদরা মোরোর করা োদত, চরি েমরদ্র ও ঝুঁমকর িদে 

থাকা েনদগািীদক আদরা কাে িকরভাদব সুরো মেয়া োয়। 

৭ি িিবামর্ িক িমরকল্পনা োতীয় োিামেক মনরািিা মকৌশলপ্রত (NSSS) বাস্তবায়দনর েন্য েপ্তি 

িিবামর্ িক িমরকল্পনায় ক্ষুিা, চরি োমরদ্র ও োিামেক ঝুঁমক োংমেষ্ট মে 

েকল লেযিাো মনি িামরত আদে, তা মনম্নরুিঃ 

 খাদ্য মবতরণ ও খাদ্য েিায়তা কাে িক্রি আদরা েিমন্বত ও সুোংিত 

করা; 

 োিামেক মনরািিা খাদতর ব্য় মেমডমি'র ২.৩ শতাাংদশ উন্নীত 

করা; 

 দুদে িাগকাদল ও দুদে িাগ িরবতী পূণব িােদন চরি ঝুঁমকদত থাকা 

েনদগািী, মেিন: িমিলা, মশশু, বৃি ও প্রমতবন্ধীদের অিামিকার 

প্রোন। 

মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 দুদে িাগ ব্বিািনা কাে িক্রদির প্রামতিামনকীকরণ এবাং এর েেিতা বাোদনা; 

 দুদে িাগ ঝুঁমক হ্রাদের লদেয অবকাঠাদিা মনি িাণ, মিরািত ও আধুমনকায়ন; 

 দুদে িাগকালীন েিদয় ঝুঁমকর মুদখ থাকা েনদগািীর দুে িশা লাঘব। 

োরমণ-১৯: দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালদয়র কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি কি িকৃমত মনদে িশক ও ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 
কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

োিামেক মনরািিা বলদয় থাকা েনদগািীর কভাদরে 

(লে েন িাে) 
১৯.৭৩ ২২.১৮ 

ঘুমণ িঝে আশ্রয়দকদির িারণেিতা (লে েন) ০.৩০ ০.৮৫ 

সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 
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োরমণ-২০: দুদে িাগ ব্বিািনা ও োণ িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেট ৮০.০৬ ৭৭.৭১ 

অনুন্নয়ন বাদেট ৫৪.০৮ ৫১.৩৬ 

উন্নয়ন বাদেট ২৫.৯৮ ২৬.৩৫ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট ১৬.০৮ ১৫.৬৭ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১৪.৩৩ ১৩.৭০ 

উন্নয়ন বাদেট ১.৭৫ ১.৯৭ 

োতীয় বাদেট ৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি ১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

োতীয় বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১৭.৩৭ ১৫.৪১ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.৪১ ০.৪৫ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ২.৩৫ ২.৯৪ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.০৮ ০.০৯ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ০.৪৭ ০.৫৯ 

িন্ত্রণালদয়র বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) ২০.০৮ ২০.১৬ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 
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োংদোেনী-৭  

৭.  িানীয় েরকার মবভাগঃ  

িানীয় েরকার মবভাগ মবমভন্ন িানীয় েরকার প্রমতিাদনর েিায়তায় মবশুি খাবার িামন েরবরাি 

এবাং িয়ঃমনস্কাশন ও স্যামনদটশন ব্বিা কদর থাদক। এ মবভাদগর আওতায় েন্ম-মৃতুয মনবন্ধদনর 

কােও েম্পন্ন িয়। িানীয় েরকার মবভাদগর মবগত িাঁচ বেদরর বাদেট বরাদদ্দর িালমচে মনম্নরুিঃ 

োরমণ-২১: িানীয় েরকার মবভাদগর োম্প্রমতক েিদয়র বাদেট বরাদদ্দর িালমচে 

 (মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ 

অনুন্নয়ন ব্য়  ২৭.৭৮ ২৪.৮৫ ২১.৪০ ১৯.১৭ ১৯.৪৬ 

উন্নয়ন ব্য় ১৮৫.৪৮ ১৬৭.৩৬ ১৪৮.৬১ ১১৪.০৫ ১১২.৭৪ 

মবভাদগরর মিাট বাদেট ২১৩.২৬ ১৯২.২১ ১৭০.০১ ১৩৩.২২ ১৩২.২০ 

মবভাদগর বাদেট  

(োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর)  

৬.২৬ ৭.২৭ ৭.০৯ ৬.১৬ ৬.৯৮ 

মবভাদগর বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.০৯ ১.১২ ১.২৭ ১.১৩ ১.২৭ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

উিদরর োরমণ িদত মেখা োদে মে, মবগত িাঁচ বেদর িানীয় েরকার মবভাদগর বাদেট ক্রিান্বদয় বৃমি 

মিদয়দে। তদব, এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট েরকাদরর মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর এবাং মেমডমি’র 

শতকরা িাদর একই েিদয় মকছুটা কদিদে। ২০১৬-১৭ অথ িবেদর এ িন্ত্রণালদয়র বাদেট োঁোদব 

েরকাদরর মিাট বাদেদটর ৬.২৬ শতাাংশ, ো ২০১২-১৩ অথ িবেদর মেল ৬.৯৮ শতাাংশ। 

িানীয় েরকার মবভাগ োংমেষ্ট োতীয় িমরকল্পনা ও মকৌশলেমূিঃ  

মবশুি খাবার িামন েরবরাি, িয়ঃমনস্কাশন, স্যামনদটশন ও েন্ম-মৃতুয মনবন্ধন োংমেষ্ট োতীয় নীমত-

মকৌশলেমূি োংদেদি মনদম্ন বণ িনা করা িলঃ 

নীমত/দকৌশল মববরণ 

োতীয় মবশুি িামন েরবরাি ও 

স্যামনদটশন নীমতিালা, ১৯৯৪ 

এ নীমতিালায় েকদলর েন্য সুলভ মূদল্য মবশুি খাবার িামন েরবরাদির লেয 

মনি িারণ করা িদয়দে। নীমতিালায় িামন েরবরাি ও স্যামনদটশন োংক্রান্ত কাে িক্রি 

প্রণয়ন এবাং এর বাস্তবায়দনর মেদে িানীয় েরকার প্রমতিান ও িানীয় েনগদণর 

িতািত িিণ ও তাদের প্রতযে অাংশিিদণর উির গুরুত্ব আদরাি করা িদয়দে। 

নীমতিালায় প্রমত ৫০ েদনর েন্য একটি কদর িামন েরবরাি িদয়ন্ট িািদনর 

লেযিাো মনি িারণ করা িদয়দে। 

োতীয় আদে িমনক দূরকরণ 

নীমতিালা, ২০০৪ 

আদে িমনক দূর্দণর প্রাদুভিাব রদয়দে এিন এলাকাগুদলাদক আদে িমনক দূর্ণমুি 

করদত িানীয় েরকার মবভাগ ২০০৪ োদল োতীয় আদে িমনক দূরীকরণ নীমতিালা 

প্রণয়ন কদর। নীমতিালার মূল লেয িল আদে িমনক দূর্দণর প্রাদুভিাব েম্পন্ন েকল 

এলাকায় মবকল্প িামন েরবরাদির ব্বিা করা। এদত ভূগভিি িামন ব্বিার 

কমিদয় ভূ-উিমরি িামনর ব্বিার বাোদনার উির গুরুত্ব আদরাি করা িদয়দে। 
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নীমত/দকৌশল মববরণ 

িামন েরবরাি ও স্যামনদটশন 

মেক্টর উন্নয়ন িমরকল্পনা ২০১১-

২০১৫ 

এ মেক্টর িমরকল্পনার িােদি িামন েরবরাি ও স্যামনদটশন োংক্রান্ত েরকাদরর 

েকল িমরকল্পনা প্রণয়ন, েিমন্বত বাস্তবায়ন ও এর িমরবীেণ ব্বিা আদরা 

মোরোর করার ব্বিা রাখা িদয়দে। এ িমরকল্পনার আদলাদক িামন েরবরাি ও 

স্যামনদটশন োংমেষ্ট মবমভন্ন আইমন কাঠাদিার োংস্কার, মবমভন্ন রােীয় োংিার 

েেতা বৃমি, িমরদবশগত মনরািিা ভারোম্য রো ইতযামের উির মোর মেয়া 

িদয়দে।  

েন্ম ও মৃতুয মনবন্ধন আইন, 

২০০৪ 

েদন্মর ির নাি, োতীয়তা এবাং িাতা-মিতা কতৃিক েত্ন ও ভালবাো িাওয়ার 

অমিকার েকল মশশুর রদয়দে। বাাংলাদেদশর প্রচমলত আইদন মশশুর এেকল 

অমিকার মনমিত করা িদয়দে। েন্ম ও মৃতুয মনবন্ধন আইন, ২০০৪-এর িারা ৮ 

অনুোয়ী মশশুর েদন্মর ৪৫ মেদনর িদে তার েন্ম মনবন্ধন করা বােতামূলক করা 

িদয়দে।  

মকৌশলগত উদদ্দশ্য 

 িানীয় িে িাদয় সুশােন প্রমতিা; 

 িািীণ অথ িননমতক উন্নয়ন; 

 নারীর আথ ি-োিামেক উন্নয়ন। 

োরমণ-২২: িানীয় েরকার মবভাদগর কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি মকৌশলগত উদদ্দশ্য, কি িকৃমত মনদে িশক ও 

ফলাফল 

কি িকৃমত মনদে িশক 

কি িকৃমত মনদে িশক িান 

২০১০ ২০১৫ 

মনরািে িামন েরবরাদির কভাদরে  

(কমাে িিসিংখ্যার %) 

  

িািীণ এলাকায়  ৮৭ ৯০ 

শির এলাকায় ৬০ ১০০ 

আজস ণনিে ঝুঁনেপূে ণ িিসিংখ্যা (জমাে িিসিংখ্যার %) ৪ ০ 

স্যানিজেশি েভাজরি (জমাে িিসিংখ্যার %) ৯০.৬ ৯৮ 

অনলাইদন েন্ম মনবন্ধদনর কাভাদরে (জমাে িিসিংখ্যার %) ২৫ ৮৭ 

েম ণসিংস্থাি সৃনি (েক্ষ িি নিবস) ১৪৮৬ ১৫৩৯ 

সূেঃ িন্ত্রণালয় বাদেট কাঠাদিা (এিমবএফ), অথ ি মবভাগ 

 

োরমণ-২৩: িানীয় েরকার মবভাদগর বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ 

(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

মবভাদগর মিাট বাদেট ২১৩.২৬ ১৯২.২০ 

অনুন্নয়ন বাদেট ২৭.৭৮ ২৪.৮৫ 

উন্নয়ন বাদেট ১৮৫.৪৮ ১৬৭.৩৫ 
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(মবমলয়ন টাকা) 

মববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

মবভাদগর বাদেদট মশশু োংমেষ্ট অাংদশর বাদেট ২১.৪০ ১৩.২৫ 

অনুন্নয়ন বাদেট ১.১৮ ১.০৮ 

উন্নয়ন বাদেট ২০.২২ ১২.১৭ 

োতীয় বাদেট  ৩৪০৬.০৪ ২৬৪৫.৬৫ 

মেমডমি ১৯৬১০.০০ ১৭১৬৭.০০ 

োতীয় বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১৭.৩৭ ১৫.৪১ 

োতীয় বাদেট (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ১.০৯ ১.১২ 

মবভাদগর বাদেট (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ৬.২৬ ৭.২৬ 

মবভাদগর বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (মেমডমি’র শতকরা িাদর) ০.১১ ০.০৮ 

মবভাদগর বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (োতীয় বাদেদটর শতকরা িাদর) ০.৬৩ ০.৫০ 

মবভাদগর বাদেদটর মশশু োংমেষ্ট অাংশ (িন্ত্রণালদয়র মিাট বাদেদটর শতকরা িাদর) ১০.০৩ ৬.৮৯ 

সূেঃ অথ ি মবভাগ 

 

 

 


