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মুখবন্ধ 

শলশুদের াশিকার রক্ষা ও পূরদের ক্ষক্ষদে বাাংাদেল রকাদরর দৃঢ় াঙ্গীকার রদদে। এাআ াঙ্গীকাদরর প্রশিফন 

ঘদেদে শলশুদের াশিকার াংরক্ষদের াদে াংশিষ্ট দু’টি বদেদ গুরুত্বপূে ণ ববশিক চুশি, যোাঃ শলশু াশিকার 

াংক্রান্ত জাশিাংঘ কনদভনলন এবাং প্রশিবন্ধী ব্যশিদের াশিকার শবক কনদভনলদন বাাংাদেদলর ানুস্বাক্ষর 

প্রোদনর মাধ্যদম। এটি ব ণজন স্বীকৃি ক্ষয, শলশুরাাআ উন্নদনর োশবকাঠি। শলশুদের জীবদন ভা একটি শুরু িাদের 

পশরনি বদ মৃশি বদ াঅদন - যার প্রভাব পুদরা জাশির উপরাআ পড়দব। 

শলশু-ক্ষকশিক বাদজে শবদিদের মাধ্যদম রকাশর কম ণকিণা, ুশলী মাজ, শবশভন্ন শলশু াংগনন, ক্ষবরকারী 

প্রশিষ্ঠান (এনশজও)-এর জািী বাদজে প্রেন প্রশক্রা এবাং শলশু নীশি ও এ াংক্রান্ত কম ণসূশে বাস্তবাদনর শবদ 

জ্ঞান ও ক্ষমিা বৃশি ক্ষপদি াায্য কদর। শলশুদের জন্য ক্ষয বরাদ্দ ক্ষো দে িা ন্যা ঙ্গি শকনা িা পরীক্ষা 

করদি াে প্রশিদবেন যদেষ্ট কায ণকর। 

শলশুদের জন্য কল্যােকর কম ণকান্ড শেশিি করার জন্য াপশরায ণভাদব ক াাংলীজন, শবদল কদর যারা রাশর 

বাদজে প্রেন প্রশক্রার াদে জশড়ি, িাদেরদক াংাদপ মৄি করা প্রদাজন। এাআ ক াঅদােনা ক্ষেদক ক্ষবশরদ 

াঅা প্রিান প্রিান শবগুদা ক্ষযাগাদযাগ ও প্রোরো ক্ষকৌলদ প্রদাগ করা েরকার যাদি শলশুদের জন্য পয ণাপ্ত বরাদ্দ 

প্রোন, উন্নিির লান এবাং বাদজে ব্যবস্থাপনা শনশিি করা যা। শলশুদের জন্য রকাশর ব্যদর শবদিে ক্ষেদক 

রাষ্ট্রী নীশিমাা শলশুদের গুরুত্ব শনে ণ করা যা। 

ক্ষেকাআ উন্নন ক্ষযমাো এবাং াঅমাদের রূপকল্প ও ক্ষকৌলগি পশরকল্পনার ক্ষযমাো াজণে করদি দ 

শলশুদেরদক াঅমাদের কম ণকাদন্ডর ক্ষকদি রাখদি দব। এ কো িয ক্ষয, ক্ষকাো এবাং শকভাদব শলশুরা োশরদ্র, 

েীঘ ণস্থাী ও স্বল্পকাীন পুশষ্টীনিা, উচ্চ মাধ্যশমক স্কুদ ঝদর পড়া, বাল্য শববা, শনপীড়ন ও শনয ণািদনর শলকার 

দে এবাং মানম্মি স্বাস্থয ক্ষবা ও শলক্ষা ক্ষেদক বশিি দে, িা বুঝদি াঅমরা কদনার পশরশ্রম করশে, যাদি 

রাষ্ট্রযদে যোযে নীশিমাা প্রদাগ করা যা।   

াঅশম ািযন্ত াঅনশিি ক্ষয, াঅমাদের রকাদরর াঙ্গীকাদরর িারাবাশকিা শবগি দুাআ বেদরর মি ২০১৭-১৮ এর 

জন্য শলশুদকশিক বাদজে শবদিে প্রশিদবেন: ‘শবকশলি শলশু: মৃি বাাংাদেল’ প্রকাল করদি ক্ষম দশে। 

বস্তুি: শলশুদের জন্য রকাশর ব্য শবদিদের প্রকালাআ এাআ প্রশিদবেদনর উদদ্দয।  

াঅশম শবিা কশর এাআ প্রশিদবেনটি মান জািী াংে,  ক্ষবরকাশর প্রশিষ্ঠান, ুশলী মাজ, াঅন্তজণাশিক াংস্থা, 

নীশি শনি ণারক এবাং ান্য ক াাংলীজন, যারা শলশুদের কল্যাদে কাজ করদে; িাদের কদর জন্য ািযন্ত 

উপদযাগী বদ শবদবশেি দব। াঅশম ‘শবকশলি শলশুাঃ মৃি বাাংাদেল’ পুস্তক প্রকাদলর াদে ম্পৃি াে ণ শবভাগ, 

াংশিষ্ট ান্যান্য মেোদর ক কম ণকিণা এবাং াআউশনদফদক াঅন্তশরক িন্যবাে জানাশে।   

 

 

(াঅবু মা াঅবদু মুশি) 

মেী 

াে ণ মেো 

 



 

াবিরশেকা  

জনগদের জীবনমান উন্নদন বাাংাদেল ক্ষযেী াফল্য াজণন কদরদে। পািণবিী ভারি ও পাশকস্থানদক 

শপেদন ক্ষফদ াঅমাদের গড় াঅয়ু োশড়দদে ৭১.৬ বেদর। শবগি বেরগুদাদি শলক্ষা ও স্বাস্থয খাদি বাাংাদেল 

শবস্মকর াফল্য ক্ষেশখদদে, যা াঅন্তজণাশিক মদ প্রলাংশি দদে। মাতৃমৃত্যযর ার ১৯৮০ াদর ক্ষেদ 

৭৫ লিাাংদল কমাদনা ম্ভব দদে। একাআ মদ শলশুমৃত্যযর ার কদমদে ৪ গুদেরও ক্ষবশল। েরম োশরদ্র কদম 

োশড়দদে ১২.৯ লিাাংল এবাং ২০১৫ াদ প্রােশমক শবদ্যাদ ভশিণর ার ক্ষপৌৌঁদেদে ৯৮ লিাাংদল। ক্ষবল শকছু 

ামাশজক সূেদক বাাংাদেল াশিকাাংল শনম্ন াঅদর এবাং শকছু মধ্য াঅদর ক্ষেদলর ক্ষেদ এশগদ রদদে। 

বিণমান রকার বম শলশুদের উন্নদন দেষ্ট রদদে। ফদ, বদেদ বড় াগ্রগশি াঅদব মানব উন্নদন 

শবশনদাগ ক্ষেদক, ক্ষযখাদন জনগে শলক্ষা, স্বাস্থযদবা ও ময ণাোকর উপাজণদনর ুশশবিা পাদব। মানব উন্নন 

ক্ষযমাো ক্ষকবমাে িখনাআ াজণন করা ম্ভব, যখন শলশুদের প্রশি যোযে মদনাদযাগ ক্ষেওা । যদে 

াশি শলশুরা স্বােদি ক্ষবদড় উদন এবাং স্বিস্ফুিণভাদব শলক্ষা াদভ ক্ষম , যা িাদের ুশেক্ষ মানবম্পদে 

পশরনি কদর। 

বাাংাদেদলর ক্ষমাে জনাংখ্যার ৩৯.৭ লিাাংল শলশু। এাআ শলশুদেরদক মিা ও ববম্যীন পশরদবদল ক্ষযাগ্য 

নাগশরক শাদব গদড় ক্ষিাার ওপর শনভণর করদে াঅমাদের মৃি ভশবষ্যি। শলশু উন্নন াক ুশদযাগ-

ুশশবিা াঅবার শনভণর করদে একটি রাষ্ট্রী নীশি-কানাদমা ও াঅশে ণক ব্যবস্থাপনার উপর। ক্ষ কারদে াঅমাদের 

শলশু াংক্রান্ত নীশি, াঅাআন ও প্রশবশিগুদার উদদ্দয পূে ণাঙ্গ বাস্তবাদনর শবটি শনশিি করদি দব। শলশু 

বাদজদের িারো প্রােশমকভাদব শুরু দশে জািী াে ণননশিক পশরকল্পনা প্রেন ও বাস্তবানদক শলশুবান্ধব 

করার উদদ্যাগ ক্ষেদক। জািী বাদজদের াাংল শদদব শলশু বাদজে শবদিে বিশর করা দ শলশুদের 

াশিকার ও প্রদাজনীিার শবটি রাষ্ট্রী স্বীকৃশি পাদব, এ িারোটি শবিব্যাপী গশিদবগ পাদে।  

াঅমার শবিা পূদব ণর মি এাআ প্রকালনা নীশি শনি ণারক, ক্ষবরকাশর প্রশিষ্ঠান, ুশলী মাজ, াঅন্তজণাশিক াংস্থা, 

গদবক এবাং ান্য ক াাংলীজন এর শনকে ািযন্ত উপদযাগী বদ শবদবশেি দব। াে ণ শবভাগ, াংশিষ্ট 

মেো/শবভাগ এবাং াআউশনদফ যারা এটি প্রেদনর াদে জশড়ি কদক িন্যবাে জানাশে। 

পশরদলদ বাাংাদেলদক শলশুদের জন্য াশিকির বাদযাগ্য করার জন্য াঅমাদের ক্ষয শনরন্তর প্রদেষ্টা, িাদি 

‘শবকশলি শলশু: মৃি বাাংাদেল’  প্রকালনাটি একটি মূল্যবান াংদযাজন শদদব শবদবশেি দব- এটিাআ াঅমার 

প্রিযালা। 

 

(ক্ষোদত্যল্লা াঅ মামুন) 

শশনর শেব 

াে ণ শবভাগ 
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ং-ও: ভূমভওা 

ক্তিারী উন্নয়ন চযালরঞ্জ মভাকালফরা কলয ক্তফগত কলয়ক ফছলয ফাাংরালদ অথ থননক্ততক অগ্রগক্ততয 

মেলে তুরনামূরকবালফ বালরা কলযলছ এফাং আথ থ-াভাক্তজক খালত রেযণীয় অগ্রগাক্তত াধন কলযলছ। 

২০৪১ ালরয ভলে ফাাংরালদলক একটি উন্নত ও মৃদ্ধারী মদল ক্তযণত কযায রেয ক্তনলয় যকায 

ক্তনযন্তয কাজ কলয মালে। উন্নয়লনয মেলে প্রাথক্তভক প্রতযাাগুলরা ইলতাভলে পূযণ কযা ম্ভফ 

লয়লছ। দাক্তযদ্র্য ক্তফলভাচলন এললছ ঈল থণীয় াপল্য। ফাাংরালদ মই কলয়কটি মদলয অন্যতভ মাযা 

২০০০ ার যফতী ভলয় অভতালক মভাটামুটি কক্তভলয় আনলত মলযলছ। 

াম্প্রক্ততককালর ফাাংরালদ াভাক্তজক সূচলক আকল থণীয় অগ্রগক্তত ক্তনলয় ৬ তাাং প্রবৃক্তদ্ধ চক্র মবলে 

মফক্তযলয় আলত মলযলছ। ২০১6-১7 অথ থ ফছয মল লত মালে প্রকৃত ক্তজক্তডক্ত প্রবৃক্তদ্ধ ৭.24 তাাং 

ক্তদলয়, মা ক্তছর একটি ভাইরপরক। একই ভলয় ভাথাক্তছু স্থুর জাতীয় আয় Gross National 

Income (GNI) মফলে দাঁক্তেলয়লছ ১৬০২ ডরায। এ ফ অগ্রগক্তত অব্যাত যাখলত ক্তশুযা মমফ 

কঠিন ক্তফললয়য মু্মখীন লে তা অাযণ কযা দযকায। ফাাংরালদল ক্তশু ও তরুলণযা ঝুঁক্তকপূণ থ শ্রভ, 

ফাল্যক্তফফা, উন্নতভালনয স্বাস্থযলফায অবাফ, অপুক্তি, ভােক্তভক ক্তফদ্যারয় মথলক ঝলয োয ায, 

ক্তাংতা ও ক্তনম থাতন - ইতযাক্তদ ঝুঁক্তকয ভলে যলয়লছ। এফ ঝুঁক্তক মভাকালফরায জন্য নীক্তত ক্তনধ থাযণী 

ভরলক দা ভনলমাক্তগ থাকা প্রলয়াজন। 

ক্তশুলদয অফস্থায উন্নয়লন যকালযয প্রলচিা ফ থদা আন্তক্তযক ও মটকই। ফাংরাদদ মশু মধওায 

যক্ষা ংক্রান্ত দুটি চুমি মথা, মশু মধওায ংক্রান্ত চামতংখ ওনদবনন (UNCRC) এফং 

প্রমতফন্ধী ব্যমিদদয মধওায মফলও ওনদবনন (CRPD)-এয নুস্বাক্ষযওাযী প্রথভ ওদওটি 

দদদয ন্যতভ। UNCRC এফং CRPD এয নুস্বাক্ষযওাযী মদদফ মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠায 

প্রাথমভও দামত্ব যাদেয উয। এআ দামত্ব ারদনয চন্য দম ধযদনয দদক্ষ, মযওল্পনা  ওভ মসূমঘ 

দনা প্রদাচন তায চন্য ম মাপ্ত ম্পদ এফং ওাম মওয, স্বচ্ছ  চফাফমদমতামূরও ানব্যফস্থা থাওা 

দযওায। 

মবাটাক্তধকায না থাকলরও ক্তশুযা ভানবালফ মদলয নাগক্তযক এফাং বক্তফষ্যৎ প্রজন্। পলর ফালজট 

প্রণয়নকালর ক্তশুলদয স্বাথ থযোয ক্তফলয়টি ভান গুরুলেয ালথ ক্তফলফচনা কযা প্রলয়াজন। UNCRC 

(২০০৩) এয অনুলে ৪- অন্যান্য অনুলেলদ জাতীয় ফালজলট ক্তশুলদয জন্য ক্তনধ থাক্তযত ফযাদ্দ 

ক্তচক্তিতকযণ ও ম ম্পলকথ ক্তফস্তাক্তযত ক্তফলেলণলক গুরুে মদয়া লয়লছ।  
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চাতী ফাদচট প্রণন প্রমক্রা এফং এয উস্থানায চটিরতায ওাযদণ মশুদদয চন্য প্রৃততদক্ষ 

ওত ব্য দদঙ, মফদল ওদয মশুদদয দামযদ্র মনযদন এফং দীখ মস্থাী পুমিীনতা ওভাদত, দ 

মফলদ দওান স্পি মঘত্র াা দুস্কয। ফাংরাদদ যওায কত দুআ ফঙয ধদয ংীচনদদয াদথ 

অদরাঘনাক্রদভ মশু দওমিও ফাদচট প্রণন ওদয অদঙ। মশুদদয মফলদ যওাময ব্যদয ুটটিন 

ভামপও মফদেলণ এফং মশুদদয উয যওাময নীমতভারায প্রবাফ মূল্যান-দও মশু মধওায  

ওল্যাদণয চন্য যওায ওতটুকু ওাচ ওযদঙ তা দফাছা  মযফীক্ষণ ওযায মিামর ামতায 

মদদফ মফদফমঘত । এ ওাযদণ মশু ংক্রান্ত ব্য মঘমিত ওযায মওছু মনভ  দ্ধমত প্রণন ওযা 

দদঙ এফং মধওতয অদরাঘনাক্রদভ চূড়ান্ত ওযায চন্য এওটি ওাঠাদভা প্রণন ওযা দদঙ। 

ফাংরাদদদ মশু মধওায  ওল্যাণ সুমনমিতওযদণ ফতমভান যওাদযয মদচ্ছায প্রমতপরন দচ্ছ 

এআ প্রমতদফদন। এআ প্রমতদফদদন মশুদদয চন্য যওাময ব্যদয মস্যায এওটি মফদেলণ, মফদেলদণয 

দ্ধমত  মশু-দওমিও ফাদচট ওাঠাদভা ন্তর্ভ মি ওযা দদঙ মা ংমেি ভন্ত্রণার এফং ংীচদনয 

াদথ অরা-অদরাঘনায ভাধ্যদভ ওযা দদঙ। 

 এই প্রক্ততলফদনটি আযও ছয়টি অাংল ক্তফবি। অাং-‘খ’ মত যলয়লছ ক্তশু ফালজলটয ধাযণা, 

আন্তজথাক্ততক অক্তবজ্ঞতা এফাং ফাাংরালদল ক্তশু ফালজট প্রণয়লনয মম ক্তিকতা, মমখালন ‘গ’ অাংল ক্তশু 

ফালজলটয আইনী ক্তদলকয উয আলরাকাত কযা লয়লছ। ‘ঘ’ অাংল ক্তশু ফালজট কাঠালভা প্রস্তাফ 

কযা লয়লছ এফাং ‘ঙ’ অাংল যলয়লছ ক্তশুলদয জন্য যকাক্তয ব্যয় ক্তফলেললণয ক্তফক্তবন্ন দ্ধক্তত, মায 

ক্তবক্তিলত ১৩টি ভন্ত্রণারয়/ক্তফবালগয তথ্য-উালিয ক্তফলেলণ উস্থান কযা লয়লছ অাং-‘চ’-মত। 

ফললল অাং-ছ মত উাংায টানা লয়লছ এফাং ফালজট প্রণয়ন প্রক্তক্রয়ায় ক্তশুলদয চাক্তদা 

ক্তন্নলফক্তত কযায দ্ধক্তত ক্তচক্তিত কযা লয়লছ।  
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ং-ঔ মশু দওমিও ফাদচদটয ফতমভান ফস্থা 

মশু ফান্ধফ ফাদচদটয ধাযণা:  

শুরুলতই ক্তশু মকক্তিক ফালজট ফরলত কী বুঝায়, তা স্পি কযা প্রলয়াজন। এয অথ থ ক্তশুলদয জন্য 

পৃথক ফালজট নয়। ফযং এটি এওটি প্রমতদফদন মাদত যওাদযয াভমিও ফাদচদট মশুদদয মধওায 

 প্রদাচদনয মফলগুদরা মওবাদফ মিমফি দদঙ তা তুদর ধযায দঘিা ওযা । এয চন্য অরাদা 

প্রমতষ্ঠামনও ব্যফস্থায প্রদাচন দনআ; চাতী ফাদচদট মশুদদয অথ ম-াভামচও মধওায ংযক্ষদণ 

দমফ নীমতভারা, দওৌর  মযওল্পনা িণ ওযা দদঙ এফং দগুদরা ফাস্তফাদন দমফ যীমফক্ষণ 

 মূল্যাদনয ব্যফস্থা যদদঙ দফ মফলদয নুপুঙ্খু মঘত্র তুদর ধযাআ এ প্রমতদফদদনয রক্ষয। মশু 

ফাদচট ব্দদ্বদয ন্য ব্যঞ্জনা যদদঙ। এটিদও মশু ফান্ধফ ফাদচট, মশু ংদফদী ফাদচট, মশুমুঔী 

ফাদচট মদদফ মঘমিত ওযা দমদত াদয। 

মশু ফাদচট প্রমতদফদদনয ভাধ্যদভ মনদনাি প্রশ্ন/মচজ্ঞাামূদয উত্তয াায দঘিা ওযা : 

ও) যওাদযয াভমিও ফাদচদটয মও মযভাণ ং মশুদদয ওল্যাদণ ব্যমত ? 

ঔ) ফযাদ্দৃতত থ ম মশুদদয প্রদাচন দভটাদনায চন্য ম মাপ্ত মওনা? 

ক) ফযাদ্দৃতত থ ম দক্ষ এফং ওাম মওযবাদফ ব্যমত  মওনা? 

খ) গৃীত ব্যফস্থায ভধ্য মদদ মশুদদয মধওায  প্রদাচদনয ফাস্তফ মঘত্র প্রমতপমরত  মওনা?  

মশু ফাদচট: অন্তচমামতও মবজ্ঞতা 

পূলফ থই উল খ কযা লয়লছ মম, ক্তশু মকক্তিক ফালজলটয ভােলভ ক্তকবালফ যােী ম্পদ  ফাদচট 

ব্যফস্থানা                 মি      চানা মা। পৃমথফীয প্রা ওর দদদআ মফদ্যভান 

ফাস্তফতা  প্রদাচনীতায মনযীদঔ মশুদদয চন্য ওভদফম ফাদচট ফযাদ্দ প্রদান ওদয থাদও; পদর এ 

ব্যাাদয াফ মচনীনবাদফ নুযণদমাগ্য দওান দ্ধমত ফা ভাওাঠি াা ওঠিন। 

দওমনা যওায ২০১৫ াদর চাতী াভামচও সুযক্ষা নীমত, ২০১৫ (এনএমম) দখালণা ওদয। 

দামযদ্রয  ঝুঁমও হ্রা এফং চনাধাযদণয াভামচও দফা প্রামপ্ত- এ নীমতয মূর প্রমতপ্রাদ্য। এ 

নীমতভারা নাথ এফং ন্যান্য ঝুঁমওয ভদধ্য থাওা মশুদদয সুযক্ষায ব্যফস্থা দনা দদঙ। এফ 

মশু  তাদদয মযফাযদও যাময অমথ মও সুমফধা দদা । মদ্ধান্ত িণ প্রমক্রা মশুদদয 

ংিণ মনমিত ওযায চন্য প্রমত স্কুদরয প্রমতমনমধ ভন্বদ ‘মঘদেন কবন মদভন্ট’ ব্যফস্থা ঘালু ওযা 
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দদঙ। এফ ওভ মসূমঘয ভাধ্যদভ দওমনায মশুদদয মক্ষা, স্বাস্থয  সুযক্ষায মধওায মনমিত ওযা 

দদঙ। এওটি ম্প্রদাদয অথ ম-াভামচও মযমস্থমতয পূণ ম মঘত্র নুধাফদনয চন্য দাস্যার 

আনটিমরদচন্স মযদাট ম (এঅআঅয) ঘালু ওযা দদঙ। স্থানী স্কুদর চময ঘারনায ভাধ্য মদদ এয 

ওাম মক্রভ শুুট  মায ভধ্য মদদ মক্ষা ব্যফস্থায ঠিও মঘত্র াা মা। যফতীদত স্থানী 

স্বাস্থযদফা দওিগুদরা দদঔা  এফং এয ভাধ্যদভ স্বাস্থয ব্যফস্থা ম্পদওম ধাযণা াা মা। স্থানী 

যওাদযয ওভ মওতমাকণ এ ওাম মক্রভ মযঘারনা ওদযন।  

দমক্ষণ অমিওায Institute for Democracy in Africa (IDASA) এয অতা ১৯৯৫ াদর 

'Children Budget Unit (CBU)' কঠিত । CBU মশুদদয াভামচও  থ মননমতও মধওায 

মনমিত ওযায চন্য প্রদাচনী প্রামতষ্ঠামনও ওাঠাদভায মফযীদত ফাদচট ফযাদদ্দয তুরনামূরও 

ম মাদরাঘনায ভাধ্যদভ এ দু'দয ভদধ্য দমাকসূত্র নুন্ধান ওদয। এ দদদ দওিী যওায, প্রাদদমও 

যওায  Medium Term Expenditure Framework (MTEF) এ মতনটি সূত্র দত মশু 

ফাদচদটয তথ্য াা মা। CBU ঘাযটি মফদল দক্টয; মথা, স্বাস্থয, মক্ষা, উিন  মফঘায ব্যফস্থা 

ম মাদরাঘনা  মফদেলদণয ভাধ্যদভ দমক্ষণ অমিওা মশুদদয মধওায ংযক্ষদণ মশু ফাদচট 

মফদল ভূমভওা যাদঔ। ম্পদ ফযাদ্দ  ফন্টন প্রমক্রা মমবর দাাআটি ংকঠন এফং মশুদদয 

ংিণ এ প্রমক্রা এওটি আমতফাঘও মদও। 

ব্রামচদর ১৯৯৪ াদর ‘’Advocacy Center for Children and Adolescents (CEDECA-

CEARA’)” নাভও এওটি ংকঠন ফ মপ্রথভ পযটিমরচা দযয ফাদচট মযফীক্ষদণ উদদ্যাক দন। এ 

ংকঠনটি চনকদণয ংিদণয ভাধ্যদভ যােী ফাদচদট ম্পদ মওবাদফ ফণ্টন  ব্যফায ওযা  

 এদত মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠা মও ধযদনয ব্যফস্থা দনা -তা ম মাদরাঘনা ওদয। ংকঠনটিয 

এফ উদদ্যাক ফাদচট প্রণন প্রমক্রা মশুযা মাদত ংিণ ওযদত াদয দ দদক্ষ দনা । 

ওদও ফঙদযয ভদধ্য ফাদচট প্রণদন মশুদদয ংিণ অআন দ্বাযা মনমিত ওযা । এটি বফমিও 

মযভন্ডদর ফাদচট প্রণন প্রমক্রা মশুদদয ংিদণয প্রথভ নমচয।  

বাযলত প্রক্ততফছয ‘Children & Union Budget’ নাভক একটি প্রক্ততলফদন প্রকা কযা য়। এলত 

ক্তশুলদয মেঁলচ থাকা, ক্তফকা এফাং অন্যান্য অক্তধকায ক্তনক্তিত কযলত যাষ্ট্রীয় ফালজলট ক্তক ক্তযভাণ 

ফযাদ্দ যাখা লয়লছ ফা ক্তক ধযলনয নীক্তত-মক র প্রণয়ন কযা লয়লছ ম াংক্রান্ত তথ্য উাি ক্তন্নলফ 

কযা য়। এ প্রক্ততলফদলন জাতীয় ও প্রালদক্তক ফালজলট ক্তশুলদয ক্তো, স্বাস্থয, পুক্তি, ক্তফকা ও উন্নয়লন 

ক্তক ক্তযভাণ ফযাদ্দ যাখা লয়লছ তা তুলর ধযা য়। ভক্তরা ও ক্তশু উন্নয়ন ভন্ত্রণারয়, ইউক্তনলপ এফাং 

মন্টায পয ফালজট এন্ড গব থলনন্প এযাকাউলন্টক্তফক্তরটি এয মম থ উলদ্যালগ ক্তযলাট থটি প্রকাক্তত য়। 
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HAQ: Center for Child Right নাভক একটি ক্তক্তবর মাাইটি অগ থানাইলজন বাযলত ক্তশু 

ফালজলটয ধাযণা চালু কলয এফাং মকিীয় ফালজলট ক্তশুলদয জন্য ফযাদ্দ যাখায প্রলয়াজনীয়তায 

ক্তফলয়টি তুলর ধলয। ক্তশু ফালজট ২০০৫ ালর যকালযয জাতীয় কভ থক্তযকল্পনায অাং ক্তললফ 

স্বীকৃত ও গৃীত য়।  

 মবদতনাদভ চাতী ফাদচটদও মশুদদয মধওায অদাদয দৃমিদওাণ দথদও ম মাদরাঘনা ওযা দচ্ছ। 

মবদতনাদভ আউমনদপ-এয উদদ্যাদক এওটি ভীক্ষা মযঘামরত । ভীক্ষা দচরা ম মাদ প্রাথমভও 

মক্ষা, মফদল ওদয প্রমতফন্ধী মশুদদয মক্ষা চাতী ফাদচদট মও ধযদনয দদক্ষ দনা দদঙ তা 

ম মাদরাঘনা ওযা ।  

উলযয আলরাচনা মথলক মদখা মালে, মফ ক্তকছু মদ ক্তশু অক্তধকায ও কল্যালণয ক্তনক্তযলখ ফালজট ও 

ম্পলদয ফযাদ্দ ক্তফলেলণ কলয থালক। 

ফাংরাদদদ মশু-দওমিও ফাদচদটয দমৌমিওতা 

মশুদদয মধওায সুযক্ষা  াভমিও ওল্যাণ মনমিতওযদণয উদদ্দযদ মযঘামরত মফমবি যওাময 

ওভ মওাদন্ড প্রদাচনী থ ম ংস্থাদন নীমত-মনধ মাযণী ভরদও াতা ওযদত মশু-দওমিও ফাদচট 

গুুটত্ত্বপূণ ম র্ভমভওা ারন ওদয। মশুদদযদও অকাভী মদদনয দক্ষ ভানফ ম্পদদ মযণত ওযায উদদ্দদে 

মযওমল্পত উাদ যওাময মফমনদাদকয মযভাণ  ধযন ংক্রান্ত মফলদ মদ্ধান্ত িদণয চন্য 

মশু-দওমিও ফাদচট প্রণন গুুটত্বপূণ ম। দীখ মওারীন উচ্চ াদযয প্রবৃমদ্ধয চন্য দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃচন, 

দামযদ্রয মফদভাঘন  ভতা হ্রা এফং যাচননমতওবাদফ মস্থমতীর ভাচ প্রমতষ্ঠায চন্য ফাংরাদদদ 

মশু-দওমিও ফাদচদটয প্রাংমকওতা যদদঙ।  

ভানফ ম্পদ: দীখ মওারীন উচ্চ াদযয প্রবৃমদ্ধয ন্যতভ প্রধান ঘামরওা মি দরা ভানফ মূরধন ভজুদ। 

উিনীর দদগুদরায ভাথামছু অ বৃমদ্ধয াদথ াদথ প্রবৃমদ্ধয ায ওভদত থাদও। মূরত অ বৃমদ্ধয 

ওাযদণ শ্রমভদওয মুজুময ফাড়দত থাদও। পদর, দদ শ্রভ-খন মল্পঔাদত তুরনামূরও সুমফধা ামযদ 

দপদর মা প্রবৃমদ্ধয য দনমতফাঘও প্রবাফ দপদর। এভতাফস্থা, দীখ মওারীন উচ্চ াদযয প্রবৃমদ্ধ ধদয 

যাঔায চন্য ভানফ মুরধন ভজুদ বৃমদ্ধয দওান মফওল্প থাদওনা। এ দক্ষদত্র ভানফ মুরধন ভজুদ বৃমদ্ধয 

দফ মাত্তভ ন্থা দরা মশুদদয য মফমনদাক। দনও কদফলণা দদঔা দকদঙ মশুদদয মক্ষা 

যওাময মফমনদাক এফং থ মননমতও প্রবৃমদ্ধয ভদধ্য মফদল দমাকসূত্র যদদঙ। ওমত কদফলণা দদঔা 

মা, মশুদদয য মফমনদাক ব্যদয তুরনা এয বমফষ্যত প্রামপ্তয (future return) মযভাণ 

দনও দফম। ন্য ম মদফক্ষদণ দদঔা মা, মাযা উিত ভাদনয মক্ষা া, তাদদয বাদরা ওভ মংস্থান, 
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মস্থমতীর মযফায প্রামপ্ত এফং মক্র  উৎাদনীর নাকমযও ায ম্ভাফনা দফম থাদও। এ 

দপ্রক্ষাদট, মশু ফাদচট ওাঠাদভা নুযদণয ভাধ্যদভ ফাংরাদদদ মশুদদয স্বাস্থয  মক্ষাঔাদত 

প্রদাচনী ব্য বৃমদ্ধ ওযা খুফআ চুটযী।  

২০৪১ াদরয ভদধ্য এওটি উিত  মৃদ্ধ দদদ মযণত া চন্য ফাংরাদদদয ফতমভান প্রবৃমদ্ধয 

াযদও ফাড়াদত দফ দনওঔামন। থ ম মফবাদকয এওটি দীখ মওারীন প্রবৃমদ্ধয ভদডর মফদেলদণ দদঔা 

মা দদদয ভানফ মূরধন সূঘওদও ২০৪১ ার নাকাদ ৫.০ তাংদ বৃমদ্ধ ওযা ম্ভফ দর প্রমত ফঙয 

কদড় ৩.০ তাং াদয ফাড়মত প্রবৃমদ্ধ চমন ম্ভফ দত াদয। মফলটি দথদও এওটি মশু-দওমিও 

ফাদচট ওাঠাদভা নুযদণয ভাধ্যদভ ফাংরাদদদ মশুদদয চন্য মফমনদাক ব্য বৃমদ্ধয গুুটত্ব নুধাফন 

ওযা মা। এ দক্ষদত্র মশু-দওমিও ফাদচট ওাঠাদভা চাতী ফাদচদটয ীমভত ম্পদদও মশু-

ংদফদনীর ঔাদত দফ মাচ্চ দক্ষতায াদথ ব্যফাদযয এওটি মরম ামতায মদদফ ব্যফহৃত দত 

াদয। ফতমভাদন দদদয দভাট চনংখ্যায প্রা ৩৯.৭ তাং দচ্ছ মশু। তাদদয এওটি উদেঔদমাগ্য 

ং শুদৄভাত্র থ মননমতওবাদফ দমযদ্রআ ন; ফযং স্বাস্থয, পুমি, মক্ষা, সুযক্ষা আতযামদ দভৌমরও 

াভামচও দফা দথদও তাযা ফমিত। এওর ওাযদণ দচ ফরা দমদত াদয দম, ফাংরাদদদয 

থ মননমতও প্রবৃমদ্ধ দচাযদায ওযা এফং বৃত্তয উিন অওাঙ্ক্ষাদও ফাস্তদফ রূ দদায চন্য ফঘাআদত 

বাদরা উা দচ্ছ মশুদদয চন্য মফমনদাক। 

চনমভমতয রবযাং: ফতমভাদন অভাদদয দদদয দভাট চনংখ্যায মধওাংআ ওভ মক্ষভ, মাদদয ফ 

১৫ দত ৬৪ ফঙদযয ভদধ্য। অভাদদয ফ ওাঠাদভা (Demographic Profile)  চনংখ্যা 

বৃমদ্ধয প্রদক্ষণ ম মাদরাঘনা ওযদর দদঔা মা দম, ২০৪২ ার নাকাদ দভাট চনংখ্যায ভদধ্য ওভ মক্ষভ 

ংদয নুাত দফ মাচ্চ ম মাদ দৌুঁঙদফ। চনমভমতয এআ সুমফধা (Demographic Dividend) 

এয পূণ মাংক দ্বযফায ওযদত দর অভাদদয মশু  মওদায-মওদাযীদদয স্বাস্থয, মক্ষা  ামফ মও 

ওল্যাদণ মফমনদাদকয মযভাণ এঔনআ ফহুরাংদ ফাড়াদত দফ। 

দামযদ্রয  ভতা: ফাংরাদদদ ম্প্রমতও ফঙযগুদরাদত দামযদ্রয হ্রাদয ায ব্যাও বৃমদ্ধ দত্ত্ব 

এঔদনা দদদ ৩৭ মভমরন দমযদ্র দরাও যদদঙ মাদদয ভদধ্য ২১ মভমরন মতদমযদ্র। যমদদও 

ক্রভহ্রাভান ধাযা থাওদর অ মকমন সূঘদওয ভাধ্যদভ মযভাৃতত অ ফন্টদনয ভতা এঔদনা 

ভতুল্য দদগুদরায তুরনা মওছুটা দফম। উদেঔ ওযা প্রদাচন দবাক-মকমন সূঘদওয ভাধ্যদভ 

মযভাৃতত দদদয দবাক ফন্টদনয ভতা ভতুল্য দদগুলুয তুরনা এঔন দনও ওভ। তথাম, 

দামযদ্রয  ভতা হ্রাদ এঔদনা যওাদযয মফযাট ভদনাদমাক যদদঙ। মফমবি কদফলণা দদঔা মা, 
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বদফয দামযদ্রয মযণত ফদয দামযদদ্রয ন্যতভ মূর ওাযণ
1
। চীফদনয শুুটদত স্বাস্থয, পুমি, মক্ষা 

আতযামদ দভৌমরও াভামচও সুমফধা ফমিত দর তা ভানুদলয যীয  ভদন স্থাী কুপ্রবাফ দপদর। 

মফমবি ধযদনয ফিনায পরাপর যস্পদযয াদথ দমভন ম্পমওমত, দতভমন এওটি অদযওটিয াদথ 

মৄি দ ক্ষমতয মযভাণ ফহুরাংদ ফামড়দ দদ। দমভনঃ চীফদনয প্রথভ মতন ফঙদয পুমিয বাফ 

মশুদদয ভমস্তষ্ক  যীদযয দক্ষদত্র স্থাী ক্ষমত াধন ওদয 
2
। দুফ মর স্বাস্থয মশুদদয মক্ষাচীফনদও 

ব্যাত ওদয মা তাদদয চীফদন াপদল্যয ন্তযা দ দাঁড়া। দতভমন দূমলত ামন াদনয পদর 

মশুযা দীখ মদভামদ স্বাস্থযঝুঁমওদত দড়। এফ ক্ষমত যফতী চীফদন ওাটিদ ঠা ম্ভফ  না
3
। 

সুতযাং, দভৌমরও াভামচও সুমফধাফমিত মশুযা দফদড় দঠ দমযদ্র প্রাপ্তফস্ক দ, মাযা তাদদয 

মনদচদদয ন্তানদদয পূণ ম ম্ভাফনা দৌুঁঙাদনায চন্য ম মাপ্ত সুদমাক মদদত াদয না। এ ধযদনয 

ফিনাচমনত প্রবাফ প্রচন্ম দথদও প্রচন্মান্তদয িামরত দ দামযদ্রযঘক্র কদড় দতাদর, মাদত দদদয 

াভমিও উিন ফাধািস্ত 
4
। তদফ, এআ দুিঘক্রদও এওটি ওল্যাণ ঘদক্র রূান্তয ওযা মা মমদ 

চাতী ফাদচদট মশুদদয চীফদনয প্রাথমভও ম মাদ মফমনদাক বৃমদ্ধয য মথামথ গুুটত্ব দদা ।  

যাচননমতও দপ্রক্ষাট: মশুদদয চন্য মফমনদাক কণতামন্ত্রও ানব্যফস্থা  াভামচও মস্থমতীরতাদও 

দৃঢ় মবমত্ত প্রদাদনয দক্ষদত্র ফদান যাদঔ। বফলম্য  ভতা কণতদন্ত্রয প্রামতষ্ঠামনও মবমত্তদও দুফ মর 

ওদয দদ এফং ওদরয ংিণ, াভামচও এওতা  ংমতয দক্ষত্রদও ংকুমঘত ওদয। উযন্তু, 

াভামচও কমতীরতায সুদমাক ীমভত দ দকদর কণতামন্ত্রও যাচননমতও প্রমক্রায প্রমত চনকদণয 

দভাবঙ্গ খদট। এ ওাযদণ মশুদদয চন্য মফমনদাক দটওআ ভানফ উিন মনমিত ওদয এফং 

াভামচও ঐদওযয সুদমাক ফামড়দ দদ। ফাংরাদদদয বমফষ্যতদও মস্থমতীর যাঔা এফং িকমতয 

ফতমভান থদও ভসৃণ ওযায চন্য যাচননমতও দৃমিদওান দথদও মশুদদয চন্য মফমনদাদকয দচাযাদরা 

দমৌমিওতা যদদঙ। 

মশুদদয প্রমত বফমিও ঙ্গীওাযদও চাতী ম মাদ ফাস্তফাদনয চন্য ফাংরাদদ দফ মওছু অআন  

নীমত-দওৌর প্রণন ওদযদঙ, মায ভদধ্য চাতী মশুনীমত ২০১১, চাতী মশুশ্রভ মনযন নীমত, 

২০১০; মশু অআন, ২০১৩; প্রমতফন্ধী ব্যমিদদয মধওায  সুযক্ষা অআন, ২০১৩ উদেঔদমাগ্য। 

                                                           
1  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. 
2  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.  
3  Amélia Bastos, Carla Machado, (2009) "Child Poverty: A Multidimensional Measurement", International Journal of Social 

Economics, Vol. 36 Iss: 3, pp.237 - 251 
4  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. 
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তাঙাড়া সুীর ভাচ তাদদয ওাম মক্রদভয ভাধ্যদভ মশুদদয চন্য দভৌমরও াভামচও দফায ভাধ্যদভ 

ভানফামধওায  ভতা উিদন গুুটত্বপূণ ম ভূমভওা ারন ওযদঙ।  

ফাংরাদদদয ংমফধান, জাক্ততাংঘ ক্তশু অক্তধকায নদ এফং প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয অক্তধকায নলদ 

প্রমতটি মশুয এওটি িণদমাগ্য ভাদনয চীফনমাত্রায মধওায মনমিত ওযা দদঙ। তাদদয মধওায 

যদদঙ সুদমাদকয ভতায মবমত্তদত দফ মাচ্চ চমনদমাগ্য ভাদনয স্বাস্থয এফং মক্ষা সুমফধায। দমদতু 

মশুদদয দভৌমরও মধওাযগুদরা ফাস্তফান ওযায াদথ ব্যদয মফলটি চমড়ত, তাআ মশু মধওায 

এফং ওল্যাদণয াদথ যােী ফাদচদটয ন্তমন মমত ম্পওম যদদঙ। 

দামযদ্রয মফদভাঘদনয দৃমিদওাণ দথদও দদঔদর, মশুদদয অথ ম-াভামচও উিদনয চন্য ভভত  

ম মাপ্ত মফমনদাক এওটি াভামচওবাদফ ন্যায্য  থ মননমতওবাদফ সুস্থ ভাদচয বমফষ্যদতয মবমত্ত 

কদড় দদ। মশুদদয ফড় ং মমদ পুমিীন, মমক্ষত ফা স্বাস্থযীন থাদও, তাদর দওান যাে উিন 

রক্ষযভাত্রা চমন ওযদত াদয না। দওননা, উিদনয চন্য প্রদাচন সুস্থ-ফর  মমক্ষত 

ভানফম্পদ। ওাম মওয দভৌমরও াভামচও দফায বাদফ মশুযা ফিনা  ঝুঁমওয মওায দর তাদদয 

ম্ভাফনায পূণ ম মফওা ম্ভফ  না। অকাভী মদদনয দামযদ্র মনযদন মশুদদয ফিনায মফলটি গুুটত্ব 

ওাদয মফদফঘনা উমঘত। এ চন্য নীমতভারা প্রণন, ওভ মসূমঘ িণ এফং ফাদচদট ম মাপ্ত ফযাদ্দ দযদঔ 

ফামল মও উিন মযওল্পনা িণ ওযদত দফ। 

বফ যওাময মফমনদাদকয চন্য এওটি তযন্ত গুুটত্বপূণ ম ভ। ভধ্যদভামদ ফাদচট ওাঠাদভা 

(MTBF), মা চাতী ভানফ উিন এদচন্ডাদও ঘামরত ওদয এফং চাতী প্রবৃমদ্ধদত ফদান যাদঔ, 

তাদত এআ মফলটি ম মাপ্ত গুুটদত্বয াদথ উস্থামত া উমঘৎ। থ মননমতও দৃমিদওাণ দথদও দদঔদর 

২০৪১ াদরয ভদধ্য পূণ মরূদ উিত  মৃদ্ধ দদদ মযণত ফায রদক্ষয মশুদদয চন্য মফমনদাকয 

প্রদাচনীতা যদদঙ। 

াধাযণবাদফ ফরদত দকদর, যওায াভামচও ঔাদতয ভাধ্যদভ মশুদদয চন্য মফমনদাক ওদয থাদও। 

মওন্তু এদত এভন দওান ব্যফস্থা দনআ মায ভাধ্যদভ যওায, উিন দমাকী ফা নাকমযওযা চানদত 

াদয চাতী ফাদচদট ফযাদ্দ এফং ব্যদয ঠিও ওতটুকু মশুদদয ওল্যাদণ ব্যফহৃত দচ্ছ। পরশ্রুমতদত 

মশুদদয চন্য ফযাদ্দৃতত থ ম ন্যাঙ্গত মওনা এফং তা মধওাং ফমিত মশুয চন্য মদথি মওনা-

তা চানা ম্ভফ ন। এওাযদণ ফযাদ্দ প্রদান  যওাময মফমনদাদকয গুণকত ভান মনদ স্বচ্ছ 

প্রমতদফদদনয চন্য মশু ওর ংীচদনয ংিদণ এওটি াধাযণ ওাঠাদভা স্থান  ঘালু 

ওযায দক্ষদত্র মশুদওমিও ফাদচট যওায, উিন দমাকী, সুীর ভাচ এফং ফাস্তফানওাযী 

ভন্ত্রণারদয চন্য তযন্ত গুুটত্বপূণ ম।  
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ং-কঃ অআনকত ওাঠাদভা 

অন্তচমামতও চুমি  দাফদ্ধতা 

ফাংরাদদ ১৯৯০ াদর ‘Convention on the Rights of Children’ এফং ২০০৭ াদর প্রক্ততফন্ধী 

ব্যক্তিলদয অক্তধকায ক্তফলয়ক নদ নুদভাদন ওদয। ফাংরাদদ মঙর এদক্ষদত্র মফদিয প্রথভ মদওওায 

দদমূদয ন্যতভ। াভমিওবাদফ মশুদদয এফং সুমনমদ মিবাদফ দমযদ্র এফং াযীমযও প্রমতফন্ধী 

মশুদদয ওল্যাণ মনমিতওযদণ এ দুটি চুমিয মফদল ফদান যদদঙ। চুমি দু’টিদত মশুদদয স্বাস্থয, 

পুমি, মক্ষা, াভামচও ন্তমভূমি এফং তাদদয ফিনা  মংতা মনযদন অন্ত:যােী ঙ্গীওায 

দৃঢ়বাদফ ব্যি দদঙ। তাছাো, ফাাংরালদ প্রমতফন্ধীদদয উন্নয়লন মফ কলয়কটি আঞ্চক্তরক ও 

আন্তজথাক্ততক ক্ক্তি ও ভলঝাতা মারাযলক অনুস্বােয কলযলছ। ‘কনলবনন অন দ্য যাইট অফ ক্তদ 

চাইল্ড’ দক্তরলরয ৪নাং অনুলেলদ এলেলে ফলচলয় গুরুেপূণ থ। এ অনুলেদ জাতীয় ফালজট ক্তশুলদয 

জন্য ফযাদ্দ যাখায প্রক্তত ক্তফলল গুরুোলযা কযা লয়লছ। অনুলেদ-৪ এ উল খ কযা লয়লছ মম:  

 ‘যােক্ষমূ এআ ওনদবনদন স্বীৃতত মধওাযমূ ফাস্তফাদন প্রামনও, অআনকত  

ন্যান্য ব্যফস্থা িণ ওযদফ। থ মননমতও, াভামচও  াংস্কৃমতও মধওায ংযক্ষদণ ংী 

দদগুদরা তাদদয াভদথ্যময মনমযদঔ দফ মাচ্চ ফযাদ্দ মনমিত ওযদফ এফং প্রদমাচয দক্ষদত্র 

অন্তচমামতও দমামকতায মবমত্তদত ব্যফস্থা িণ ওযদফ।‘ 

মশু ংক্রান্ত অআন  নীমতভারাঃ ফাংরাদদ দপ্রমক্ষত  

উদযয অদরাঘনা দথদও দফাছা মা দম, মফমবি অন্তচমামতও চুমিদত মশুদদয ওল্যাণ মনমিত ওযদত 

মথামথ ব্যফস্থা িদণয চন্য দস্য যােমূদয প্রমত ফাধ্যফাধওতা অদযা ওযা দদঙ। তদফ যােী 

অআমন ওাঠাদভায অতায ভদধ্যআ মশু দওমিও ফাদচদটয ওাঠাদভা  রূদযঔা বতময ওযা 

প্রদাচন। অন্তচমামতও মযভন্ডদর নুসৃত ব্যফস্থা এ ধযদনয রূদযঔা প্রণদন াও দত াদয। 

ফাংরাদদদয ংমফধাদন মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠা  সুযক্ষা মফদল গুুটত্ব প্রদান ওযা দদঙ। 

তাছাো, ক্তফগত ফছযগুলরালত ফাাংরালদ যকায মফক্ত কলয়কটি ক্তশু ায়ক আইন ও নীক্তত গ্রণ 

কলযলছ (ফক্স-১)।  
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ফক্স-১: ফাংরাদদদয মশু ংক্রান্ত অআমন ওাঠাদভা ম মাদরাঘনা 

ও।  ফাংরাদদ ংমফধান 

মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠা  সুযক্ষা ফাংরাদদদয ংমফধান মফদল গুুটত্ব অদযা ওদযদঙ।  

ংমফধাদনয নুদচ্ছদ ১৭ মশুদদয চন্য নফতমনও  ফাধ্যতামূরও মক্ষায উয গুুটত্ব মদদদঙ। নুদচ্ছদটি 

এ যওভ: 

যাে এওআ দ্ধমতয কণমুঔী  াফ মচনীন মক্ষাব্যফস্থা প্রমতষ্ঠায চন্য এফং অআদনয দ্বাযা মনধ মামযত স্তয ম মন্ত ওর 

ফারও-ফামরওায নফতমনও  ফাধ্যতামূরও মক্ষাদাদনয চন্য ওাম মওয ব্যফস্থা িণ ওমযদফ।  

এঙাড়া নুদচ্ছদ ২৮(৪) এ মশুযা দমন দওান ধযদনয ফিনায মওায না  দ মফলদ গুুটত্ব অদযা ওযা 

দদঙ-  

নাযী ফা মশুদদয নুকূদর মওংফা নাকমযওদদয দম দওান নিয ংদয িকমতয চন্য মফদল মফধান প্রণন 

আদত এআ নুদচ্ছদদয দওান মওছুআ যােদও মনবৃত ওমযদফনা। 

ক।  মশু অআন, ২০১৩ 

চামতংখ মশু মধওায নদ ফাস্তফান, মশু সুযক্ষা এফং অআদনয ংস্পদ ম অা মশুদদয চন্য 

মদথামৄি মফধান ংদমাচন ওদয মশু অআন, ২০১৩ প্রণন ওযা দদঙ, মা দদদয মশুদদয মনযাত্তা 

ওল্যাদণ এওটি গুুটত্বপূণ ম অআমন দদক্ষ। এ অআদন মফদল মদওগুদরা রঃ 

  সুমফধাফমিত মশু  অআদনয ংস্পদ ম অা মশুদদয চন্য সুমনমদ মি মনযাত্তামূরও ব্যফস্থা িণ; 

  চাতী, দচরা এফং উদচরা মশু ওল্যাণ দফাড ম কঠন; 

  অআদনয ংস্পদ ম অা মশুদদয চন্য প্রদফন ওভ মওতমা মনদাক, প্রদতযও থানা মশু মফলও দডস্ক কঠন   মশু 

মফলও ওভ মওতমা মনধ মাযণ, মশু অদারত কঠন, তদন্ত, মফঘায, অআনকত প্রমতমনমধত্ব  সুযক্ষামূরও দদক্ষ িণ; 

  মফঘাদযয অতাধীন মশুয অফান, ংদাধন, উিদনয রদক্ষয যওাময  দফযওাময ম মাদ মশু উিন দওি 

প্রমতষ্ঠা;  

  সুমফধাফমিত মশুদদয চন্য মফওল্প মযঘম মায (alternative care) মফধান আতযামদ।  

খ।  চাতী মশু নীমত, ২০১১ 

াংমফধামনও ফাধ্যফাধওাতা এফং চামতদেয ‘ওনদবনন ন যাআট ফ মঘদেন’ এ মফধৃত মঙ্গওাদযয 

অদরাদও চাতী মশু নীমত ২০১১ প্রণীত দদঙ। এ নীমতয ধাযা ১৪ মননুটঃ 

দদদয উিন মযওল্পনা মশুদদয উিন এওটি িামধওাযপ্রাপ্ত মফল মদদফ মফদফমঘত দফ। এ দপ্রমক্ষদত ওর 

দীখ মদভামদ উিন মযওল্পনা মশু মধওায ফাস্তফান  মশু উিদনয মফলমূ সুমনমদ মিবাদফ ন্তর্ভ মি এফং 

চাতী ফাদচদট ম মাপ্ত থ ম ফযাদ্দ যাঔায উদদ্যাক িণ ওযদত দফ।  

উদযয অদরাঘনা দত এটি স্পি দম, মশুযা ভাদচয ন্যতভ গুুটত্বপূণ ম ং। এ ওাযদণ 

যওাদযয অমথ মও মযওল্পনা প্রণদন মশুদদয াভমিও ওল্যাদণয মফলটি মফদফঘনা দনা উমঘত। 
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ং-খ: মশু-দওমিও ফাদচট ওাঠাদভা 

এআ নুদচ্ছদদ প্রথদভ মশুদদয ঝুঁমওমূ (Vulnerabilities) তুদর ধযা দদঙ। তাযয চীফনঘক্র 

দ্ধমত মওবাদফ মশুদদয ঘামদা এফং মধওায পূযদণয চন্য এওটি নীমত-ওাঠাদভা প্রদান ওযদত 

াদয, দআ মফলদ অদরাঘনা ওযা দদঙ। ফদদল, ঝুঁমও  নীমত ওাঠাদভায দপ্রক্ষাদট এওটি মশু 

ফাদচট ওাঠাদভা উস্থান ওযা দদঙ। 

উিনীর দদদয মশুদদয মক্ষা এফং স্বাস্থযদফা মনধ মামযত  মূরত: মতা-ভাতায মদ্ধাদন্ত। 

মতা-ভাতা ফাল্যওার দথদও াফারওত্ব ম মন্ত মক্ষা, স্বাদস্থযদফা, পুমি এফং ফাস্থাদনয ব্যফস্থা 

ওদযন। এআ ফ দভৌমরও সুদমাক-সুমফধা প্রদাদন মতা-ভাতা ব্যথ ম দর যওাদযয ভূমভওা গুুটত্বপূণ ম 

দ দঠ। প্রৃততদক্ষ, ফাংরাদদদয ংমফধান নুমাী, চীফনধাযদণয দভৌমরও উাদান দমভন ঔাদ্য, 

ফস্ত্র, ফাস্থান, মক্ষা  মঘমওৎা-আতযামদ যফযা ওযা এফং দফওাযত্ব, সুস্থতা, প্রমতফমন্ধতা দথদও 

উদ্ভূত চটিরতা মনযন থফা মফধফা, এমতভ  ফস্কদদয াতা ওযা যওাদযয দভৌমরও দামত্ব। 

মঘত্র-১ দত ঝুঁমও  মফদািতা এফং মশুদদয ঘামদা দভটাদনায দক্ষদত্র চীফনঘক্র ন্থা মওবাদফ ওাচ 

ওদয তা দদঔাদনা দদঙ।  

 

মঘত্র-১ : ঝুঁমও  মফদািতা এফং মশুদদয ঘামদা দভটাদনায দক্ষদত্র চীফনঘক্র ন্থায ভূমভওা। 
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চাতী াভামচও মনযাত্তা দওৌরত্র চীফনঘক্র দ্ধমতয উয মবমত্ত ওদয বতময ওযা দদঙ। এআ 

দ্ধমতদত মশু, ভাতা, মতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী-ওরদও এওটি ফরম্বন ব্যফস্থা (System of 

Support) মৄি ওযা , মায শুুট  মশুয চদন্ময অদক দথদও। দমভনটি মঘত্র-১ দত দদঔাদনা 

দদঙ, প্রমতটি ম মাদ ফ এফং মরঙ্গ মবমত্তও ঝুঁমও  ঘামদা যদদঙ মা দভটাদত মবি মবি 

প্রওাদযয ব্যফস্থা মনদত । প্রমতটি স্তদয গৃীত ব্যফস্থাদও আনপুট মাদফ দদঔা দমদত াদয মা মশুদও 

যফতী স্তয ম মন্ত দফদড় উঠদত াায্য ওদয। তঔন নতুন দদক্ষ িদণয প্রদাচন । এআ 

ওাঠাদভায ভাধ্যদভ গৃীত দদক্ষদয ধযন, দমভন ফাদাদভমডদওর, াভামচও, থ মননমতও এফং 

মযদফকত - আতযামদ মঘমিত ওযা মা এফং দওান স্তদয দওান স্তদক্ষটি ফঘাআদত দফম ওাম মওয 

দত াদয তা মনধ মাযণ ওযা মা। এআ ওাঠাদভা শুদৄভাত্র এওটি মনমদ মি ম মাদ াভামচও ঝুঁমও  

ঘামদায উয ভদনাদমাক মদদত াায্য ওদয তাআ ন, ফযং প্রতুর ম্পদদয ওাম মওয ব্যফাদযয 

মদও-মনদদ মনা প্রদান ওদয।  

ফতমভাদন পৃমথফীয দনও দদ এআ দ্ধমত ব্যফায ওযদঙ; দমভন, চযাভাআওা এফং দডামভমনওান 

প্রচাতন্ত্র (াভামচও সুযক্ষা), ঘীন  মপমরাআন (স্বাস্থযদফা), দদনকার (পুমি), ব্রামচর  বাযত 

(স্বাস্থয ঔাত মফদেলণ) এফং াফ-াাযান অমিওা (মক্ষা)। এঙাড়া দামযদ্রয মফদভাঘন দওৌর প্রণন, 

াভামচও সুযক্ষা উদদ্যাদকয চন্য ঝুঁমও মূল্যান, ন্যান্য ফদয চন্য মফদ্যার স্বাস্থযদফা এফং 

স্বাস্থয  পুমিয ম্পওম মনধ মাযণ এফং পুমি ওভ মসূমঘদত এআ দ্ধমত ব্যফহৃত দচ্ছ। 

প্রথাকতবাদফ, মশু ফাদচট ওাঠদভাদও ফাদচট ঘদক্রয এওটি প্রফা মাদফ মফদফঘনা ওযা । মওন্তু 

এআ দ্ধমতয মওছু ীভাফদ্ধতা যদদঙ। চীফনঘক্র দ্ধমত ওাম মত: মশু-দওমিও ফাদচদটয চন্য এওটি 

ওাঠাদভা প্রদান ওদয। চীফনঘক্র দ্ধমতয অতা ঘামদা মফদেলণ মশুদদয ঘামদা পূযণ এফং 

মফদািতা দথদও সুযক্ষা প্রদান ওযায ভত ওভ মসূমঘ প্রণন ওযা দমদত াদয। এয ভাধ্যদভ পূণ ম 

ঘামদা এফং মফদ্যভান ওভ মওাদন্ড দওাদনা ভস্যা থাওদর তা নাি ওযা ম্ভফ । ফাদচট ফাস্তফান 

মযফীক্ষণ, ফযাদ্দ মূল্যান, এফং পরাপর মযভা-আতযামদয ব্যফস্থায াদথ ংীচনদও ংমৄি 

ওযদর এভন এওটি কমতীর নীমত-মযদফ বতময দত াদয মাদত মশুযা তাদদয ভস্যা তুদর 

ধযদত াদয এফং যওায দ নুু্মাী ব্যফস্থা মনদত াদয। মনদঘ মঘত্র-২ দত এআ নীমত-মযদফদ 

মশু-দওমিও ফাদচট ওাঠদভা তুদর ধদয দরা: 
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ক্তশু ফালজট 

কাঠালভা 

 

মঘত্র ২ : মশু-দওমিও ফাদচট ওাঠাদভা 

 

 

 

অদক দমভন উদেঔ ওযা দদঙ, এঔাদন শুুট ওযদত দফ চীফনঘক্রব্যাী ঘামদা মফদেলণ মদদ। 

কতানুকমতওবাদফ ধযা দ থাদও মশুদদয ভতাভত দতভন গুুটত্বপূণ ম ন অয তাযা তা ঠিওভত 

প্রওা ওযদত াদয না। এয পদর ফাদচদটয ভত গুুটত্বপূণ ম মফলদ তাদদয াদথ অরা-অদরাঘনা 

ওযা  না, মযণমতদত তাদদয ফিব্য শ্রুত দথদও মা। এ ওাযদণ তাদদয ভতাভত ঘাায প্রমক্রা 

 দ্ধমতদও প্রমতষ্ঠামনও ুট দদাটা খুফআ গুুটত্বপূণ ম। অন্তমযও মযদফ বতময ওযা দর মশুযা 

তাদদয প্রতযাা  ঘামদায ওথা প্রওা ওযদত াদয। রূওল্প  দওৌরকত মযওল্পনা, দমভন 

দপ্রমক্ষত মযওল্পনা  িফামল মও মযওল্পনা আতযামদদত দখামলত নীমত-দওৌদরয মবমত্তদত মশু 

ফাদচদটয ওাথাদভা বতময ওযা দমদত াদয। 

চাতী উদদ্দে  রক্ষযভাত্রা পূযদণয চন্য দওান ওভ মসূমঘ মঘমিত ওযদত দর প্রথদভ 

সুমফধাদবাকীদদযদও মঘমিত ওযা প্রদাচন। মশুদদয দক্ষদত্র তাদদয ফীভা মনধ মাযণ ওযা প্রদাচন। 

উওাযদবাকীদদয রক্ষযদকাষ্ঠী দত াদয ওর মশু, থফা চনমভমতও (demographic) মবমত্তদত 

মনধ মামযত মশুদদয এওটি মফদল ং। দ দক্ষদত্র মফদ্যভান অন্তচমামতও  অিমরও চুমি এফং 

যােী অআনকত ফাধ্যফাধওতা মফদফঘনা ওযদত দফ।  

এওআাদথ ভধ্যদভামদ ফাদচট ওাঠাদভাদত মনধ মামযত রক্ষয  উদদ্দদেয াদথ াভঞ্জস্য মফধান ওদয 

এ ধযদনয দদক্ষ দনা দমদত াদয। 
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মশু ওল্যাদণয মফমবি মদও ফাস্তফাদনয ওাদচ এওামধও ভন্ত্রণার চমডত-প্রমতটি ভন্ত্রণারদয মনমদ মি 

দামত্ব যদদঙ, মা যওাদযয ওাম ম মফমধভারা (Rules of Business) দ্বাযা মনধ মামযত। ংমেি 

ভন্ত্রণার/মফবাক তাদদয মনচ মনচ ওভ মমযমধর্ভি ওাম মক্রদভয মযওল্পনা প্রণন ওযদফ, থ মাদনয 

ম্ভাব্য উৎ মঘমিত ওযদফ এফং থ ম মফবাক, থ মননমতও ম্পওম মফবাক, মযওল্পনা ওমভন  

উিন দমামকদদয দঙ্গ অরা-অদরাঘনা ওযদফ। এআ ম মাদ ংমেি ভন্ত্রণার তায ফাদচট 

প্রণনওাদর ফাদচট উিন প্রমক্রা নুযণ ওযদফ। ভন্ত্রণার ম্পদদয ঘামদায মফলটি মনদ ওর 

ংীচদনয (মফদল ওদয থ ম মফবাক, থ মননমতও ম্পওম মফবাক  উিন দমাকী) াদথ 

মনযমফমচ্ছিবাদফ দমাকাদমাক যাঔদফ।  

নুদভামদত ফযাদ্দ দমন পুদযাপুময দ্বযফায , তা মনমিত ওযায দক্ষদত্র মূর ভূমভওাটি দচ্ছ ফাদচট 

ফাস্তফানওাযী ভন্ত্রণার/মফবাদকয। এ উদদ্দদে ওভ মৃতমত মবমত্তও মূল্যান ব্যফস্থা ঘালু ওযা প্রদাচন। 

এ ধযদনয ব্যফস্থা রক্ষযভাত্রা চমনওাযীদদযদও প্রদণাদনা এফং রক্ষয চমদন ব্যথ ম প্রমতষ্ঠাদনয 

মফুটদদ্ধঅআনানুক ব্যফস্থা িদণয মফধান যাঔা দমদত াদয। 

মনমদ মি ভ ন্তয ওভ মসূমঘ ফা প্রওদল্পয িকমত মূল্যাদনয ব্যফস্থা থাওদত দফ মা বযন্তযীণবাদফ 

ফা ফাআদযয প্রমতষ্ঠান মদদ ওযা দমদত াদয। এদত ফাস্তফান যীফীক্ষদণয ফদদর পরাপর এফং 

প্রবাফ যীফীক্ষদণয উয দফম দচায দদা । এওটি ওাম মওয মশু-দওমিও ফাদচদটয চন্য মথামথ 

মূল্যান ব্যফস্থায উিন খটাদনা প্রদাচন। এআ ব্যফস্থা ওভ মসূমঘগুদরায দফচরাআন  দফিভামওমং 

এফং প্রমক্রা মূল্যান  প্রবাফ মযভাদয মফলগুদরা মফদফঘনা ওযা প্রদাচন। 

এ প্রমক্রায এওটি যীফীক্ষণ  মূল্যান ওাঠাদভা প্রণন  ফাস্তফান ওযদত দফ, মাদত মদ্ধান্ত 

িণওাযী ওভ মওতমাকণ বুছদত াদযন দওান দওান উদদ্দে মচমত দদঙ এফং ফাওীগুদরা চমদন 

ওযদত মও মও ব্যফস্থা মনদত দফ। রক্ষযভাত্রা চমদনয চন্য ফযাদ্দ দদায ভদ মূল্যান ওভ মওাদন্ডয 

চন্য ফযাদ্দ যাঔদত দফ। 

উদয প্রস্তামফত দ্ধমত ওাঠাদভাটি যওাদযয ংমেি ভন্ত্রণার মফমবি ংীচন দমভন এনমচ এফং 

এডদবাদওম গ্রু-এয াদথ অদরাঘনা াদক্ষ প্রদাচনী মযফতমন/ংদাধন দদল চূড়ান্ত ওযা 

দমদত াদয। এয ফাস্তফান মনমিতবাদফ মনব ময ওযদফ যওাময অমথ মও ব্যফস্থানায মধওতয 

উিমতয উয, মায ভদধ্য যদদঙ ফাদচদটয ভধ্যদভামদ দপ্রমক্ষত প্রণন; অউটওাভ, অউটপুট এফং 

ম্পদদয ভদধ্য ম্পওম প্রমতষ্ঠা; যীফীক্ষণ  মূল্যান ওাঠাদভা প্রফতমন; এফং রক্ষয  উদদ্দে 

চমদনয চন্য প্রদণাদনা সুমফধা ভন্ত্রণার  ওাম মমনফ মাীদদয চন্য ওভ মৃতমত ব্যফস্থা ওাঠাদভা উিন 

- আতযামদয উয। 
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ং-গ: মশু-দওমিও ফাদচট প্রমতদফদন বতমযয ন্থা 

এ প্রমতদফদদন াভামচও ঔাদতয দতযটি ভন্ত্রণার/মফবাদকয ওভ মসূমঘ  প্রওল্পদও ন্তর্ভ মি ওযা 

দদঙ, দমগুদরা প্রতযক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ মশুদদয অথ মাভামচও ঘামদা এফং মধওায মনদ ওাচ 

ওদয। এআ ওর ভন্ত্রণারদয ফযাদদ্দয এওটি প্রধান ং মফমবি ভাত্রা মশুদদয ওল্যাদণ ব্য । 

এদত মনফ মামঘত ভন্ত্রণারগুদরায প্রওল্প, ওভ মসূমঘ এফং ওাম মক্রভদও ঘাযটি মধওাযগুচ্ছ মথা টিদও 

থাওায মধওায, উিদনয মধওায, সুযক্ষায মধওায  ংিদণয মধওায-আতযামদদত দশ্রমণফদ্ধ 

ওযা দদঙ। 

প্রমতদফদনটি প্রণন ওযা দদঙ প্রামনও ভন্ত্রণার/মফবাদকয উর্ধ্মতন ওভ মওতমাদদয দঙ্গ অদরাঘনা 

এফং ফাদচট দপাওার ওভ মওতমাদদয াদথ মনমভত বফঠদওয ভাধ্যদভ। প্রমতদফদদন উমেমঔদত তদথ্যয 

মফলদ ঐওযভত বতময এফং দগুদরায ঠিওত্ব মাঘাআ এয দঘিা ওযা দদঙ। মনদঘ মঘত্র-৩ এ 

প্রমতদফদন প্রণদনয াভমিও ন্থায এওটি মঘত্র তুদর ধযা দদঙ। 

মঘত্র-৩: প্রমতদফদন প্রণদনয ন্থা 

 

 

ধা ১: এওটি থ মপূণ ম মশুদওিীও ফাদচট প্রমতদফদন বতমযয উদদ্দদে দমফ দদ মশু ফাদচট 

প্রণদনয দঘিা ওযদঙ, তাদদয ওভ মওান্ডদও ম মাদরাঘনা ওযা দদঙ এফং প্রামঙ্গও তথ্য  উাত্ত 

মফদেলণ ওযা দদঙ। 
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ধা ২: মশু-দওমিও ভন্ত্রণার নাি ওযায উদদ্দদে ওভ মফন্টন (allocation of business) 

নুমাী মফমবি ভন্ত্রণার/মফবাদকয ওভ মমযমধ ম মাদরাঘনা ওযা দদঙ। প্রতযক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ 

মশুদদয মধওায  ওল্যাণ ংক্রান্ত ওাম মক্রভ ফাস্তফাদন দম ওর ভন্ত্রণার/মফবাদকয ভূমভওা 

যদদঙ, তাদদযদও মশু ফাদচট প্রণদনয দক্ষদত্র মফদফঘনা ওযা দদঙ। এআ ওর ভন্ত্রণারদয 

প্রওল্প/ওভ মসূমঘ/ওাম মক্রভদও ঘাযটি মধওাযগুচ্ছ মথা-টিদও থাওায মধওায, উিদনয মধওায, 

সুযক্ষায মধওায এফং ংিদণয মধওায-আতযামদদত বাক ওযা দদঙ। প্রমতটি গুদচ্ছয ধীদন 

প্রওল্প/ওভ মসূমঘ/ওাম মক্রভগুদরাদও মফলমবমত্তওবাদফ াচাদনা দদঙ। মনদঘয াযমণ-১ এ প্রমতটি 

মধওাযগুদচ্ছয মফযীদত মফলমবমত্তও াফ-গ্রুমং এফং তায াদথ ংমেি ভন্ত্রণারগুদরায তামরওা 

উস্থান ওযা দদঙ। 

াযমণ-১: মশুওল্যাণ ভাত্রা 

মধওাযগুদচ্ছয 

দশ্রমণমফন্যা 

মফলমবমত্তও 

দশ্রমণমফন্যা 

ফাংরাদদদ ংমেি অআনী 

মফধান 

CRC এয 

ংমেি ধাযা 
ংমেি ভন্ত্রণার/মফবাক 

টিদও থাওায মধওায 

 ঔাদ্য, পুমি 
ংমফাধন: ধাযা - ১৫; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – ৬.২ 
CRC ধাযা ২৪ 

দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ; স্বাস্থয  

মযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণার 

 

 

ামন 

 

ংমফাধন: ধাযা - ১৫ CRC ধাযা ২৪ স্থানী যওায মফবাক 

 স্বাস্থযদফা 

ংমফাধন: ধাযা - ১৫; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – 

৬.১/৬.২/৬.৩ 

CRC ধাযা ২৪ স্বাস্থয  মযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণার 

 অশ্র, ফাস্থান 
ংমফাধন: ধাযা - ১৫; 

মশু অআন: নুদচ্ছদ - ৮৪/৮৫ 
CRC ধাযা ২৭ গৃান  কণপূতম; ভূমভ ভন্ত্রণার 

 মযদফ, দুলণ 
ংমফাধন: ধাযা – ১৮ও; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – ৬.১২ 
CRC ধাযা ২৪ 

মযদফ  ফন; স্থানী যওায 

মফবাক 

উিদনয মধওায 

 মক্ষা 

ংমফাধন: ধাযা - ১৫, ১৭; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – 

৬.২/৬.৪/৬.৫ 

CRC ধাযা ২৮ 
প্রাথমভও  কণমক্ষা; মক্ষা 

ভন্ত্রণার; 

 
ফয, মফদনাদন, 

াংস্কৃমতও ওভ মওান্ড 

ংমফাধন: ধাযা - ১৫; 

মশু অআন: নুদচ্ছদ -৬.৫/৬.৬ 
CRC ধাযা ৩১ 

নাযী  মশু মফলও; মৄফ  ক্রীড়া; 

ংস্কৃমত মফলও 

 

 

তথ্য 

 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – ৬.৫ CRC ধাযা ১৩,১৭ তথ্য ভন্ত্রণার; 

সুযক্ষায মধওায 

 দালণ, মশুশ্রভ 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ - ৯; 

ফাংরাদদ শ্রভ অআন ২০০৬, 

নুদচ্ছদ ৩৪,৩৫ 

CRC ধাযা ৩২ শ্রভ  ওভ ম ংস্থান ভন্ত্রণার 



                         

17 |            ২০১৭-১৮

মধওাযগুদচ্ছয 

দশ্রমণমফন্যা 

মফলমবমত্তও 

দশ্রমণমফন্যা 

ফাংরাদদদ ংমেি অআনী 

মফধান 

CRC এয 

ংমেি ধাযা 
ংমেি ভন্ত্রণার/মফবাক 

 
মনম মাতন  বফলম্য 

দথদও সুযক্ষা 

ংমফাধন: ধাযা - ২৮; 

মশু অআন: নুদচ্ছদ – ৬-৯, 

১৩-১৪, ৪৪; মশু নীমত নুদচ্ছদ 

৬.৭ 

CRC ধাযা ৩৩-

৩৬ 

স্বযাে; অআন, মফঘায  ংদ 

মফলও 

 মনষু্ঠযতা, মংতা 

মশু অআন: নুদচ্ছদ – ৬-৯, 

১৩-১৪; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – ৬.৭ 

CRC ধাযা ১৯,৩৭ 
স্বযাে; অআন, মফঘায  ংদ 

মফলও 

 মফদ্যারদ মংতা মশুনীমত: নুদচ্ছদ – ৬.৫ CRC ধাযা ২৮ 
প্রাথমভও  কণমক্ষা, মক্ষা 

ভন্ত্রণার 

 াভামচও মনযাত্তা 

ংমফাধন: ধাযা - ২৮; 

মশু অআন: নুদচ্ছদ -৮৪; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – 

৬.২/৬.১২ 

CRC ধাযা ১৬, 

২৬, ২৭ 

ভাচ ওল্যাণ; ভমরা  মশু 

মফলও; দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ 

ংিদণয মধওায 

 চন্ম মনফন্ধন, চাতীতা 

চন্ম মৃতুয মনফন্ধন অআন, ২০০৪ 

নুদচ্ছদ ১৮; মশুনীমত: 

নুদচ্ছদ – ৬.১০ 

CRC ধাযা ৭-৮ স্থানী যওায মফবাক 

 তথ্য 
ংমফাধন: ধাযা - ৩৯; 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ -৬.৫ 
CRC ধাযা ১৩,১৭ তথ্য ভন্ত্রণার 

 

ভত প্রওাদয মধওায, 

ভতাভত দানা; 

ংকঠদনয মধওায 

ংমফাধন: ধাযা - ৩৮, ৩৯ 

মশুনীমত: নুদচ্ছদ – ৬.১৩ 
CRC ধাযা ১২-১৫ 

তথ্য ভন্ত্রণার;  

স্বযাে ভন্ত্রণার 

ধা-৩: প্রামনও ভন্ত্রণারদয দঙ্গ অরা-অদরাঘনায চন্য ংমেি ভন্ত্রণার ওর্তমও ভদনানীত 

ওভ মওতমাদদয মনদ এওটি মায গ্রু কঠন ওযা । এঙাড়া, অদরাঘনা বা  প্রমক্ষণ ওভ মসূমঘয 

অদাচন ওযা । এআ প্রওদল্পয ংীদায মদদফ আউমনদপ প্রমতমনমধ এআ ওর নুষ্ঠাদন 

ংিণ ওদযদঙন।  

ধা-৪: এআ ধাদ মননমরমঔত ওাম মক্রভ ম্পি ওযা দদঙ: 

 মশুদদয চন্য বৃত্তয অথ ম-াভামচও রক্ষয  রক্ষযভাত্রা মঘমিত ওযায উদদ্দদে চাতী  

অন্তচমামতও দওৌরকত দমররামদ দমভন, ফাংরাদদদয দপ্রমক্ষত মযওল্পনা, ফতমভান িফামল মওী 

মযওল্পনা, স্রাদব্দয উিন রক্ষযভাত্রা (এভমডমচ) এফং দটওআ উিমন রক্ষযভাত্রা (এমডমচ) 

-এয িকমতয প্রমতদফদন ম মাদরাঘনা ওযা দদঙ। 

 যওাদযয ঙ্গীওায  িামধওাযগুদরাদও মঘমিত ওযায উদদ্দদে মফমবি ঔাদতয নীমত-

দওৌর-দমভন স্বাস্থয নীমত, পুমি নীমত, স্বাস্থয চনমভমতও (demographic) চময, মক্ষানীমত, 

চাতী মশু নীমত, এফং চাতী াভামচও মনযাত্তা দওৌর ম মাদরাঘনা ওযা দদঙ। 

 চাতী ফাদচদট মশুদদয ঘামদা ম্পমওমত দামত্ব, ঙ্গীওায এফং অওাঙ্খাদও ম মাপ্তবাদফ 

পূযণ ওযা দচ্ছ মওনা তা মাঘাআ ওযায উদদ্দদে অন্তচমামতও এফং অিমরও চুমিমূ, যােী 
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অআদন মিমফি মশু মফলও ধাযা  নীমত ম মাদরাঘনা ওযা দদঙ। 

ধা-৫: এআ ধাদ মফমবি ভন্ত্রণার দথদও তথ্য ংি ওদয দগুদরাদও াচাদনা, মাঘাআ  মফদেলণ 

ওযা দদঙ। দওান ওাম মক্রভ মমদ যাময মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠা এফং মশুদদয চন্য ওাচ ওদয 

এভন দশ্রণীয (দমভন ভাতা-মতা  ন্যান্য দদঔাদানাওাযী ফা মশু-মওদাযদদয চন্য মনদামচত 

দাচীফী দমভন মক্ষও, মশু মফদলজ্ঞ ডািায আতযামদ) াভথ্যম বৃমদ্ধ ওদয, তাদর তাদও মশু-

দওমিও মাদফ মঘমিত ওযা দদঙ।   

দম ওর প্রওল্প/ওভ মসূমঘ/ওাম মক্রভ মনদঘয দওান এওটি উদদ্দদে ওাচ ওদয, তাদদযদও মশু-দওমিও 

মদদফ কণ্য ওযা দদঙ: 

 মশু  তাদদয মযফাদযয চন্য দভৌমরও দফা, দমভন স্বাস্থয, পুমি, মক্ষা, এফং অশ্র প্রদান; 

 মযফাদযয দামযদ্রয মফদভাঘদন তাওযণ ফা নাযীয ক্ষভতানদও উৎামতওযণ; 

 মযফায এফং ন্যান্য দদঔাদানাওাযীদদয চন্য মশুদদয মত্ন ওযায মফলদ াতা; 

 প্রমতফন্ধী, নাথ এফং থমশুদদয মধওায মনদ ওাচ ওযা; 

 মশুশ্রভ  ফাল্যমফফা মনযন; 

 মশুদদয দদঔাদানাওাযীদদয চন্য ওভ মংস্থান ফা অদয দক্ষত্র বতময; 

 বমফষ্যৎ ভানফম্পদ মদদফ মশুদদয চীমফওা চমদনয দক্ষতা বৃমদ্ধ। 

উদযামেমঔত মনণ মাওমূ দ্বাযা মঘমিত মশু-দওমিও প্রওল্প/ওভ মসূমঘ/ওাম মক্রভমূদও এযয ‘পূণ ম 

মশু-দওমিও’  ‘অংমও মশু-দওমিও’ -এ দুআ দশ্রণীদত মফবি ওযা দদঙ। নুধ ম ১৮ ফঙদযয 

মশুদদয উওাদয পুদযাপুময মনদামচত থফা মশুদদয চন্য ওাচ ওদয এভন দশ্রণীদও (দমভন ভাতা-

মতা  ন্যান্য দদঔাদানাওাযী ফা মশু-মওদাযদদয চন্য মনদামচত দাচীমফ দমভন মক্ষও, 

মশু মফদলজ্ঞ ডািায আতযামদ) মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠায দক্ষদত্র দম ওর প্রওল্প ফা ওাম মক্রভ ব্য 

াতা ওদয দগুদরাদও ‘পূণ ম মশু-দওমিও’ মাদফ মঘমিত ওযা দদঙ।   

যমদদও, মমদ দওান প্রওল্প ফা ওাম মক্রভ মশু চনকদণয এওটি বৃত্তয ংদয উওায ওদয, 

তাদর দআ প্রওল্প ফা ওাম মক্রদভয ব্যদও ‘অংমও মশু-দওমিও’ মদদফ মফদফঘনা ওযা দদঙ। 

অংমও মশু-দওমিও প্রওল্প/ ওভ মসূমঘ/ওাম মক্রদভয ব্যদয ওত ং মশু-দওমিও তা মনধ মাযণ ওযায 

চন্য মননমরমঔত দুটি উাদয সুমফধাভত এওটিদও দফদঙ দনা দদঙ:  

- চনংখ্যায ওত ং মশু দ নুাদত বাক ওযা: দম ফ প্রওল্প, ওভ মসূমঘ ফা ওাম মক্রদভয দক্ষত্র 

দনও মফস্তৃত এফং ফ মনমফ মদদল ভি চনংখ্যায ওল্যাদণ মনদামচত (দমভন দামযদ্রয 
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মফদভাঘন ফা সুদ ামন  স্যামনদটন দফা ম্পমওমত ওভ মসূমঘ), দভাট চনংখ্যায মত 

তাং মশু তাদদয ব্যদয তদতা তাংদও মশুদদয চন্য ব্য মদদফ ধযা দদঙ। 

- সুমফধাদবাকীদদয ভদধ্য মশুদদয নুাদত বাক ওযা: দম ওর প্রওল্প, ওভ মসূমঘ ফা ওাম মক্রভ 

এওটি মনমদ মি ফদয মশুদদয াাাম প্রাপ্তফস্কদদয উওাদয ওাচ ওদয (দমভন ১৫-৪৫ 

ফঙয ফীদদয চন্য ব্যাত মক্ষা দফা, াাতাদর মশুদদযদও প্রদান ওযা দফা) তাদদয 

দক্ষদত্র দভাট সুমফধাদবাকীয াদথ মশু সুমফধাদবাকীয নুাত মদদ দভাট প্রওল্প ফা ওভ মসূমঘয 

ওত ং মশুদদয চন্য তা মনধ মাযণ ওযা দদঙ। 

এ প্রওানায মূর উদদ্দে র মশু ফাদচদটয ধাযণাদও যওাদযয ফাদচট প্রণন প্রমক্রায মূরধাযায 

াদথ এওীভূত ওযা। এ উদদ্দে পূযদণ iBAS++ -এয “মশু ফাদচট ভমডউর” গুুটত্বপূণ ম ভূমভওা ারন 

ওযদঙ। উদেখ্য দম, iBAS++ যওাদযয অমথ মও ব্যফস্থানায পুদযা প্রমক্রা মযঘারনায চন্য অদৄমনও 

তথ্য প্রমৄমিমনব ময এওটি ব্যফস্থা, মায ভাধ্যদভ যওাদযয ফাদচট প্রণন, ফাদচট ফাস্তফান  

মাফাদনয ওাচ ম্পি দ থাদও। মফমবি ভন্ত্রণারদয ফাদচট দত মশু ংমেি ফাদচদটয ং 

মাফাদনয চন্য দম দভথডরমচ ব্যফায ওযা দদঙ, তা iBAS++ -এয মশু ফাদচট ভমডউদর 

ংমৄি যদদঙ। এয পদর, এ ভমডউদরয ভাধ্যদভ iBAS++ স্বংমক্রবাদফ মফমবি ভন্ত্রণারদয ফাদচট 

ম মাদরাঘনা ওদয এয মশু ংমেি ওাম মক্রভগুদরায ব্যদও অরাদাবাদফ মঘমিত ওযদত াদয এফং 

মনধ মামযত ঙও নুমাী মফমবি ধযদনয প্রমতদফদন প্রস্তুত ওযদত াদয। 

২০১৭-১৮ অথ থফছলয এধযলণয ১৩টি ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগলক অন্তর্ভ থি কযা লয়লছ মমগুক্তরলত ক্তশু 

অক্তধকায ক্তফলয়ক গুরুেপূণ থ কভ থকান্ড যলয়লছ, মথা প্রাথক্তভক ও গণক্তো ভন্ত্রণারয়, ভােক্তভক ও উচ্চ 

ক্তো ক্তফবাগ, কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো ক্তফবাগ, স্বাস্থযলফা ক্তফবাগ, স্বাস্থয ক্তো ও ক্তযফায কল্যাণ 

ক্তফবাগ, ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, নাযী ও ক্তশু ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায ক্তফবাগ, র্লম থাগ 

ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণারয়, জনক্তনযািা ক্তফবাগ, আইন ও ক্তফচায ক্তফবাগ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, শ্রভ ও 

কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয়। এছাো, তথ্য ও মমাগালমাগ প্রমৄক্তি ভন্ত্রণারয়, মৄফ ও ক্রীো ভন্ত্রণারয়, াংস্কৃক্তত 

ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় - ইতযাক্তদ ক্তশু উন্নয়ন ক্তফলয়ক ক্তফক্তবন্ন কভ থসূক্তচ ক্তযচারনা কলয থালক। আগাভী 

ফছযগুলরালত অন্যান্য ভন্ত্রণারলয়য কভ থকান্ডলকও ধাল ধাল অন্তর্ভ থি কযা লফ। ফললল ক্তনফ থাক্তচত 

১৩টি ভন্ত্রণারলয়য ক্তচক্তিত ও ক্তফন্যস্ত ব্যয়গুলরা চাযটি অক্তধকাযগুলে ক্তফবি কযা লয়লছ, মথা - টিলক 

থাকায অক্তধকায, উন্নয়লনয অক্তধকায, সুযোয অক্তধকায এফাং অাংগ্রলণয অক্তধকায।  
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ং-ঘ: মশু দওমিও ফাদচট: ভন্ত্রণার/মফবাক ম মাদয মফদেলণ 

এই অনুলেলদ ১৩টি ভন্ত্রণারয়/ক্তফবালগয ক্তশু ফালজট ক্তফলেলণ তুলর ধযা লয়লছ, মা প্রণয়ন কযা 

লয়লছ ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগগুলরা কর্তথক ফাস্তফাক্তয়ত ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ও প্রকল্প ব্যলয়য ক্তশু কল্যাণ 

প্রবালফয উয ক্তবক্তি কলয। প্রক্ততটি ভন্ত্রণারয়/ক্তফবালগয উয আযও ক্তফস্তাক্তযত তথ্য ও ক্তফলেলণ 

াংলমাজনী 1-১৩ মত প্রদান কযা লয়লছ। অাং-খ মত ক্তফধৃত ক্তশু ফালজট প্রণয়ন দ্ধক্তত অনুযণ 

কলয ১৩টি ভন্ত্রণারয়/ক্তফবালগয ক্তশু মকক্তিক ফালজলটয াভক্তিক তথ্য ক্তনলচয াযক্তণ-2 এ মদয়া লরা: 

 

াযমণ-২: াভমিও মশু-দওমিও ফাদচট 
 ভন্ত্রণারদয ফাদচট 

(মফমরন টাওা) 

মশু দওমিও 

ওাম মক্রদভয ফাদচট 

(মফমরন টাওা) 

ভন্ত্রণার ফাদচদট মশু 

দওমিও ওাম মক্রদভয ং 

(%) 

২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ 

প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণার 220.23 177.98 218.71 176.91 99.31 99.40 

ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাক 52.71 47.56 38.43 33.82 72.91 71.11 

ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাক 231.48 217.10 154.55 144.61 66.77 66.61 

স্বাস্থয মক্ষা  মযফায ওল্যাণ মফবাক 44.76 - 17.49 - 39.05 - 

স্বাস্থযদফা মফবাক 162.03 148.58 63.02 39.99 38.89 - 

ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণার 25.76 21.74 9.24 8.29 35.87 38.24 

দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার 88.53 89.47 24.72 25.88 27.91 28.93 

ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণার 48.34 41.40 10.42 8.57 21.56 20.70 

স্থানী যওায মফবাক 246.74 222.53 16.43 16.82 6.66 7.56 

শ্রভ  ওভ মংস্থান ভন্ত্রণার 2.63 2.90 0.17 0.26 6.84 8.97 

চনমনযাত্তা মফবাক 182.88 167.83 5.21 4.77 2.85 2.84 

তথ্য ভন্ত্রণার 11.46 8.33 0.10 0.14 0.79 1.68 

অআন  মফঘায মফবাক 14.24 14.27 0.10 0.11 0.70 0.77 

ফ মদভাট (মনফ মামঘত ১৩ ভন্ত্রণার) 1331.8 1159.7 558.6 460.2 41.9 39.7 

চাতী ফাদচদট মনফ মামঘত ১৩ ভন্ত্রণারদয মশু দওমিও ফাদচট (%) 13.96 14.51   

মনফ মামঘত ১৩ ভন্ত্রণারদয মশু দওমিও ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 2.51 2.35   

দ্রিব্যঃ ১৩টি ভন্ত্রণার/মফবাদকয ওভ মসূমঘ  প্রওদল্পয উয মবমত্ত ওদয মাফ ওযা দদঙ। 

উৎঃ iBAS++ এয মশু ফাদচট ভমডউর, থ ম মফবাক 

২০১৬-১৭ এয াংলাক্তধত ফালজলটয ালথ তুরনা কযলর ২০১৭-১৮ ালর ক্তনফ থাক্তচত ১৩টি 

ভন্ত্রণারয়/ক্তফবালগয ফালজট মফলেলছ ১৪.৮ তাাং। একই ভলয় ক্তশু-মকক্তিক ফালজট ৪৬ াজায 

মকাটি টাকা মথলক মফলে দাঁক্তেলয়লছ প্রায় ৫৬ াজায মকাটি টাকায়, প্রবৃক্তদ্ধয ক্তললফ মা ২১.৪ তাাং। 

মমলতু ভন্ত্রণারয়গুলরায াক্তফ থক ফযালদ্দয প্রবৃক্তদ্ধয মচলয় ক্তশু-মকক্তিক কাম থক্রলভয ফযালদ্দয প্রবৃক্তদ্ধ 
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মফক্ত, তাই মফাঝা মালে মম, ক্তশু-মকক্তিক প্রকল্প ও কভ থসূক্তচ ফাস্তফায়লন ভন্ত্রয়ণারয়গুলরায প্রলচিা 

ক্তফগত ফছলযয তুরনায় বৃক্তদ্ধ মলয়লছ। অন্যক্তদলক, যকালযয মভাট ফালজলট ক্তশু-মকক্তিক ফালজলটয 

ক্তস্যা ক্তকছুটা কলভলছ; ২০১৬-১৭ ালর মা ক্তছর ১৪.৫১ তাাং, তা ২০১৭-১৮ মত কলভ দাঁক্তেলয়লছ 

১৩.৯৬ তাাংল। এয প্রধান কাযণ র ক্তফর্যৎ ও মব ত অফকাঠালভায ভত ক্তফক্তবন্ন খালত ফালজট 

তুরনামূরকবালফ মফক্ত ফযালদ্দয াংস্থান যাখা। তলফ, ফলচলয় উৎাব্যঞ্জক ক্তফলয়টি লে, 

ক্তজক্তডক্ত’য অনুালত ক্তশু-মকক্তিক কাম থক্রলভ ফালজট ফযালদ্দয ায গত এক ফছলয ২.৩৫ তাাং 

লত ক্তকছুটা মফলে লয়লছ ২.৫১ তাাংল দাঁক্তেলয়লছ। 

ক্তনলচ ভন্ত্রণারয়ক্তবক্তিক ফযাদ্দ এফাং ক্তশুলদয উয এয প্রবাফ ক্তনলয় াংক্তেপ্তবালফ আলরাচনা কযা 

লরা। 

প্রাথক্তভক ও গণক্তো ভন্ত্রণারয়  

ক্তশু মকক্তিক কাম থক্রলভ ব্যলয়য মেলে প্রাথক্তভক ও গণক্তো ভন্ত্রণারয় যকালযয ফচাইলত ফে 

ভন্ত্রণারয়, মায মভাট ব্যলয়য 99.31 তাাংই ক্তশুকল্যালণয জন্য ক্তনলফক্তদত (াংলমাজনী - ১)। এ 

ভন্ত্রণারয় অনুন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কলয থালক, মায প্রায় ফগুলরাই 

ক্তশুলকক্তিক। ভন্ত্রণারলয়য প্রধান ম্যালন্ডট লে, াযালদলয প্রাথক্তভক ক্তোব্যফস্থা ক্তযচারনা। এয 

ফাইলযও এ ভন্ত্রণারয় আলযা মফ ক্তকছু কাম থক্রভ ক্তযচারনা কলয থালক, মা যাক্তয ক্তশুয উন্নয়লনয 

অক্তধকালযয ালথ ম্পৃি। এয ভলে যলয়লছ ‘ফােতামূরক প্রাথক্তভক ক্তো ফাস্তফায়ন ও ক্তযফীেণ 

ইউক্তনট’ ক্তযচারনা, স্কুর ক্তপক্তডাং মপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ন, ক্তো প্তা উদমান, ক্তশু কল্যাণ ট্রাস্টলক 

অনুদান প্রদান ইতযাক্তদ। এছাোও প্রাথক্তভক স্কুলরয ছােলদয ভলে কাফ স্কাউটিাংলক উৎাক্তত কযায 

জন্য আগাভী ২০১৭-১৮ অথ থফছলয 5 মকাটি টাকা ফযাদ্দ যাখা লয়লছ। 

প্রাথক্তভক ও গণক্তো ভন্ত্রণারয় উন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তফক্তবন্ন প্রকলল্পয ভােলভ ক্তফদ্যভান যকাক্তয 

প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারয় ও ম্প্রক্তত জাতীয়কযণকৃত প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারয়মূলয অফকাঠালভা উন্নয়লনয কাজ 

কযলছ। এ উলদ্যাগটি প্রাথক্তভক ক্তোয মভ ক্তরক অফকাঠালভা ও ক্তোয ক্তযলফলক উন্নত কযলত 

ায়তা কযলছ, মা ক্তশুলদয উন্নয়লনয অক্তধকালযয একটি গুরুেপূণ থ অনুে। উন্নয়ন ফালজলটয 

ভােলভ প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারলয়য ক্তোথীলদয ক্তো উবৃক্তিও প্রদান কযা য়। উযন্তু, স্কুলর না আা 

ক্তশুলদয কালছ ক্তো ম ুঁলছ মদয়া, প্রতযন্ত অঞ্চলর ক্তফদ্যারয় ততক্তয, দাক্তযদ্র্য ীক্তেত অঞ্চলর স্কুলর 

খাফালযয ব্যফস্থা কযায ভলতা অন্যান্য গুরুেপূণ থ প্রকল্পও যলয়লছ। 

২০১৬-১৭ অথ থ ফছলয প্রাথক্তভক ও গণক্তো ভন্ত্রণারলয়য ফালজট ক্তছর ক্তজক্তডক্তয ১.১৩ তাাং, মা 

২০১৭-১৮ মত াভান্য কলভ দাঁক্তেলয়লছ ০.৯৯ তাাং। একইবালফ, এ ভন্ত্রণারলয়য ক্তশু াংক্রান্ত 
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ফযালদ্দয ায ২০১৬-১৭ ালরয ৯৯.৪০ তাাং মথলক াভান্য কলভ ২০১৭-১৮ মত দাঁক্তেলয়লছ 

৯৯.৩১ তাাংল।  

কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো ক্তফবাগ  

২০১৬ ালরয মল নাগাদ ক্তো ভন্ত্রণারলয়য াাংগঠক্তনক কাঠালভালত ফে ধযলনয ক্তযফতথন আনা য় 

এফাং কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো ক্তফবাগ নালভ একটি নতুন ক্তফবাগ সৃক্তি কযা য়। এই ক্তফবালগয 

কাম থক্রভগুলরাও ক্তশুলদয উন্নয়লনয অক্তধকালযয ালথ যাক্তয ম্পক্তকথত। এ ক্তফবালগয মূর ম্যালন্ডট 

র উন্নতভালনয কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো প্রদান। এখালন মভাট ব্যলয়য প্রায় ৭২.৯১ তাাং ক্তশু-

াংলফদনীর (াংলমাজনী - ২)। এ ক্তফবাগ অক্তধদপ্তয ও ভাঠ ম থালয়য কাম থারয়গুলরায ভােলভ 

মদব্যাী কাক্তযগক্তয ও বৃক্তিমূরক ক্তো প্রক্ততষ্ঠান এফাং ভাদ্র্াা ক্তযচারনা কলয। উযন্তু, এ ক্তফবাগ 

ছাে এফাং ক্তেকলদয উবৃক্তি ও প্রমৄক্তিয উয প্রক্তেণ প্রদান কলয, ক্তফক্তবন্ন গলফলণা কাম থক্রভ 

ক্তযচারনা কলয এফাং ক্তরলটকক্তনক ইনক্তস্টটিউট, ক্তফক্তবন্ন বৃক্তিমূরক ও ক্তফজলন ম্যালনজলভন্ট স্কুর ও 

কলরজ ক্তযচারনা কলয। ভাদ্র্াা ক্তোয ভান উন্নয়লন ভাদ্র্াায ক্তেকলদয প্রক্তেলণয জন্য ক্তফবাগটি 

ক্তেক প্রক্তেণ ইনক্তস্টটিউটগুলরালক অথ থায়ন কলয। াাাক্ত, এ ক্তফবালগয ভােলভ মদব্যাী ক্তফপুর 

াংখ্যক মফযকাক্তয ভাদ্র্াালক অনুদান প্রদান কযা য়। 

২০১৭-১৮ অথ থফছলয কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো ক্তফবাগ উন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ছয়টি উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযলফ, মায ফগুলরায রেয লে কাক্তযগক্তয এফাং বৃক্তিমূরক ক্তোয ক্তফক্তবন্ন ধযলনয সুক্তফধা 

ও গুণভান ভান বৃক্তদ্ধ কযা। াযালদলয ভাদ্র্াাগুলরালত ৩৮ রে ছাে-ছােী োলানা কলয, মালদয 

৮০ তাাং ক্তশু লরও এফ ভাদ্র্াায মব ত অফকাঠালভা উন্নয়ন কযায জন্য সুক্তনক্তদ থি মকান প্রকল্প 

মনই। 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছলয কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো ক্তফবালগয ফালজট, ক্তজক্তডক্তয ০.২৪ তাাং ও 

যকালযয মভাট ফালজলটয ১.৩২ তাাং। 

ভােক্তভক ও উচ্চ ক্তো ক্তফবাগ  

কাক্তযগক্তয ও ভাদ্র্াা ক্তো ক্তফবালগয ভত ভােক্তভক ও উচ্চ ক্তো ক্তফবাগও একটি নতুন প্রক্ততক্তষ্ঠত 

ক্তফবাগ, মা পূফ থফতী ক্তো ভন্ত্রণারলয়য পূনগ থঠলনয পলর সৃক্তি লয়লছ। এই ক্তফবালগযও ক্তশুলদয 

উন্নয়লনয অক্তধকালযয ালথ াংক্তেি ক্তশু-াংলফদনীর অলনকগুলরা কাম থক্রভ যলয়লছ। এ ক্তফবালগয মূর 

ম্যালন্ডট লে ভােক্তভক উচ্চ ক্তো ম থায় ম থন্ত ভানম্মত ক্তো ক্তনক্তিত কযা, মায একটি 

উল খলমাগ্য অাংল যলয়লছ ক্তশু। এ ক্তফবালগয ফালজলট মভাট ব্যলয়য ৬৬.৭৭ তাাং ক্তশু 

াংলফদনীর (াংলমাজনী-৩)। ক্তফবালগয অনুন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ক্তযচারনা কলয 
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থালক, মায মফক্তযবাগই ক্তশু-মকক্তিক। অক্তধদপ্তয ও ভাঠ ম থালয়য কাম থারয়গুলরায ভােলভ ক্তফবাগটি 

াযা মদল যকাক্তয ভােক্তভক ক্তফদ্যারয়গুলরা ক্তযচারনা কলয। এ ক্তফবাগ এভক্তও-র্ভি ক্তো 

প্রক্ততষ্ঠানগুলরায ক্তেকলদয মফতলনয একটি অাং প্রদান কলয থালক। এই ক্তফবাগ ভােক্তভক ম থালয়য 

ক্তশু ক্তোথীলদয ক্তফনামূলল্য ফই এফাং অন্যান্য ক্তো উকযণ যফযা কলয, মদব্যাী ‘সৃজনীর 

মভধা অলেলণ’ কাম থক্রভ ক্তযচারনা কলয, ফাাংরালদ স্কাউট এফাং ফাাংরালদ গার থ গাইড 

অযালাক্তলয়লনয লমাক্তগতায় স্কুর ক্তোথীলদয ভালঝ স্কাউটিাং-মক উৎাক্তত কলয। মভধাফী ও 

দক্তযদ্র্ ক্তোথীলদয বৃক্তি প্রদান, ক্তেক প্রক্তেণ ইনক্তস্টটিউট ক্তযচারনা - ইতযাক্তদ এই ক্তফবালগয 

কাজ। ক্তো প্রলক র অক্তধদপ্তলযয ভােলভ স্কুর ও অন্যান্য ক্তো প্রক্ততষ্ঠালনয মব ত অফকাঠালভা 

ক্তনভ থাণ ও যেণালফেলণয কাজ কযা য়। ক্তফবাগটি ক্তফক্তবন্ন মফযকাক্তয ক্তো গলফলণায় এফাং মই 

কর াংস্থায় অনুদান প্রদান কলয মা ক্তো, ক্তফলনাদন এফাং াাংস্কৃক্ততক কাম থক্রলভয ভােলভ ক্তশুলদয 

উন্নয়লনয অক্তধকাযলক উৎাক্তত কলয। 

ক্তফবাগটি তায উন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ভােক্তভক ক্তোয সুক্তফধা ও গুণগত ভান উন্নয়লনয রলেয 

ক্তফক্তবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযলছ। একটি উল খলমাগ্য প্রকল্প লে, "ন্যানার একালডক্তভ পয 

অটিজভ এন্ড ক্তনউলযালডলবরলভন্টার ক্তডজএযাক্তফক্তরটি" প্রক্ততষ্ঠা, মা প্রক্ততফন্ধী ক্তশুলদয প্রক্তত যকালযয 

দৃঢ় অেীকালযয ালথ েক্ততপূণ থ। 

২০১৬-১৭ অথ থফছলয ভােক্তভক ও উচ্চ ক্তো ক্তফবালগয ফালজট ক্তছর ক্তজক্তডক্ত'য ১.১১ তাাং, মা 

২০১৭-১৮ অথ থ ফছলয াভান্য কলভ ১.০৪ তাাংল মনলভ এললছ। এয প্রধান কাযণ ক্তো 

ভন্ত্রণারয়লক র্টি ক্তফবালগ ক্তফবাজন এফাং অক্তধদপ্তয ও অধস্তন অক্তপগুক্তরয পুনক্তফ থন্যা। অন্যক্তদলক, এই 

ক্তফবালগয মভাট ফালজলটয ক্তশু-াংলফদনীর অাং ২০১৬-১৭ অথ থফছলযয ৬৬.৬১ তাাং মথলক 

২০১৭-১৮ অথ থফছলয ক্তকছুটা মফলে ৬৬.৭৭ তাাংল উন্নীত লয়লছ। 

স্বাস্থয ক্তো ও ক্তযফায কল্যাণ ক্তফবাগ 

ক্তশুলদয কল্যালণয ফলচলয় গুরুেপূণ থ ক্তদকগুলরায ভলে একটি লরা ক্তশুলদয স্বাস্থযলফা প্রদান। এটি 

তালদয মেঁলচ থাকায অক্তধকালযয ালথ ম্পক্তকথত। ক্তো ভন্ত্রণারলয়য ভত, স্বাস্থয ও ক্তযফায কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়লকও ম্প্রক্তত র্টি ক্তফবালগ ক্তফবি কলয স্বাস্থয ক্তো ও ক্তযফায কল্যাণ ক্তফবাগ এফাং 

স্বাস্থযলফা ক্তফবাগ নালভ র্টি আরাদা ক্তফবাগ সৃক্তি কযা লয়লছ। এয ভলে, স্বাস্থয ক্তো এফাং ক্তযফায 

ক্তযকল্পনা মফা ক্তযচারনায দাক্তয়ে মদয়া লয়লছ স্বাস্থয ও ক্তযফায কল্যাণ ক্তফবাগলক। এ ক্তফবালগয 

স্বাস্থয ক্তো অাংলয ক্তশু ম্পৃিতা কভ লরও ক্তযফায ক্তযকল্পনা এফাং ক্তযফায কল্যাণ অাং 

ক্তশুস্বালস্থযয ালথ গবীযবালফ ম্পক্তকথত। এই ক্তফবালগয মভাট ব্যলয়য ৩৯.০৫ তাাং ক্তশুকল্যালণ 

ক্তনলয়াক্তজত (াংলমাজনী - ৪)। ক্তফবাগটি অনুন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ক্তযচারনা কলয 
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থালক, মালদয মফক্তযবাগই ক্তশু-মকক্তিক। অক্তধদপ্তয ও াংস্থাগুক্তরয ভােলভ এ ক্তফবাগ যকাক্তয 

মভক্তডলকর কলরজ, প্যাযালভক্তডক ইনক্তস্টটিউট, নাক্ত থাং ইনক্তস্টটিউট, মভক্তডলকর অযাক্তট্যান্ট মট্রক্তনাং স্কুর 

এফাং অন্যান্য ক্তফললাক্তয়ত মভক্তডলকর ক্তো ক্তযচারনা কলয থালক, মা ক্তশুলদয কল্যালণয ালথ 

যাক্তয ম্পক্তকথত না লরও ক্তশুয স্বাস্থয ও সুযোয় প্রলযাে প্রবাফ যলয়লছ। অন্যক্তদলক, ক্তযফায 

কল্যাণ ক্তফবাগ এফাং এয ভাঠ ম থালয়য অক্তপগুলরায অধীলন মদজুলে ক্তযফায ক্তযকল্পনা এফাং 

ভার্তে ক্তযলফাগুক্তর প্রদান কযা য়, মা যাক্তয ক্তশু-াংলফদনীর কাম থক্রভ। মভটাযক্তনটি 

ক্তিক্তনকগুক্তরয ভােলভ প্রদি ভার্তেকারীন মফা মদল ভার্তমৃতুযায এফাং ক্তশু মৃতুযালযয 

উল খলমাগ্যবালফ হ্রালয মেলে গুরুেপূণ থ অফদান মযলখলছ। ক্তফবাগটি ধােীলদয প্রক্তেণ প্রদালন এফাং 

জাতীয় জনাংখ্যা গলফলণা ও প্রক্তেণ ইনক্তস্টটিউট (ক্তনলাট থ) মক অথ থায়ন কলয থালক। উযন্তু, 

মফযকাক্তযবালফ ক্তযচাক্তরত ভার্তস্বাস্থয এফাং ক্তযফায কল্যাণ ক্তিক্তনক, ক্তশু স্বাস্থযলফা ম্পক্তকথত 

প্রক্ততষ্ঠান - ইতযাক্তদলক অনুদান ক্তদলয় থালক। একইবালফ এটি ভার্তস্বাস্থয ও স্তন কযান্পায ম্পক্তকথত 

ক্তফললয় যাভ থ প্রদানকাযী এনক্তজওগুক্তরলক অথ থ ায়তা ক্তদলয় থালক। 

স্বাস্থয ক্তো ও ক্তযফায কল্যাণ ক্তফবাগ উন্নয়ন ফালজলটয আওতায় ক্তশু ও ভার্তস্বাস্থযলফায সুক্তফধা ও 

গুণগত ভান উন্নয়লনয রলেয ক্তফক্তবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযলছ। ক্তশুকল্যালণ উল খলমাগ্য অফদান 

যাখলছ এভন প্রকলল্পয ভলে যলয়লছ ‘নাক্ত থাং ও ধােী ক্তো মফা প্রকল্প’, ‘ইনক্তস্টটিউট অফ 

মক্তডয়াক্তট্রক, ক্তনউলযা-ক্তডঅড থায এফাং অটিজভ ইন BSMMU প্রকল্প’ এফাং ‘মভটাযনার, চাইল্ড, 

ক্তযলপ্রাডাকটিব এন্ড এলডালরলন্ট মরথ্ প্রকল্প’ ইতযাক্তদ। 

২০১৭-১৮ অথ থফছলয স্বাস্থয ক্তো ও ক্তযফায কল্যাণ ক্তফবালগয ফালজট যকালযয মভাট ফালজলটয 

তকযা ১.১২ বাগ এফাং ক্তজক্তডক্তয ০.২০ তাাং। 

স্বাস্থযলফা ক্তফবাগ 

স্বাস্থয ক্তো ও ক্তযফায কল্যাণ ক্তফবালগয ভলতা স্বাস্থযলফা ক্তফবাগও নতুন, মা পূলফ থয স্বাস্থয ও 

ক্তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়লক পূনগ থঠলনয পলর সৃক্তি লয়লছ। এই ক্তফবাগটি ক্তশুলক স্বাস্থযলফা প্রদান 

কলয, মা ক্তশু কল্যালণয অন্যতভ গুরুেপূণ থ ক্তদক এফাং ক্তশুয মেঁলচ থাকায অক্তধকালযয ালথ ম্পৃি। 

এ ক্তফবালগয দাক্তয়ে লে ক্তশু করলক স্বাস্থযলফা প্রদান কযা। ক্তফবালগয মভাট ব্যলয়য 38.89 

তাাং ক্তশুলক কল্যালণ ক্তনলফক্তদত (াংলমাজনী-5)। ক্তফবাগটি অক্তধদপ্তয ও ভাঠ ম থালয়য 

কাম থারয়গুলরায ভােলভ অনুন্নয়ন ফালজলটয আওতায় মদব্যাী অাংখ্য াাতার এফাং স্বাস্থযলফা 

প্রক্ততষ্ঠান ক্তযচারনা কলয। এফ াাতার তালদয তনভক্তিক কভ থকালন্ডয অাং ক্তালফ অন্যান্যলদয 

ভত ক্তশুলদযও স্বাস্থযলফা প্রদান কলয। প্রায় কর াাতালরযই নফজাতক এফাং ক্তশুলদয জন্য 
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ক্তনধ থাক্তযত ওয়াড থ ফা ক্তফলল ইউক্তনট যলয়লছ। ফালজলট াাতালরয ব্যফস্থানা ও ক্তযচারনায ব্যয় 

স্পিবালফ ক্তচক্তিত থাকলরও নফজাত এফাং ক্তশুলদয জন্য ক্তফলল ওয়াড থ ও ইউক্তনটগুলরায ব্যয় 

পৃথকবালফ ক্তনধ থাযণ কযা মায় না। সুতযাাং, এই ক্তফবালগয ক্তশু-মকক্তিক ব্যয় মা 38.89 তাাং 

মদখালনা লয়লছ, প্রকৃতলে তা আলযা মফক্ত লফ। 

াাতার ও স্বাস্থযলফা প্রক্ততষ্ঠান ক্তযচারনা ছাোও, এই ক্তফবালগয অন্যান্য অক্তধদপ্তযগুলরাও 

ক্তশুলদয স্বাস্থযলফায জন্য প্রতযে ও লযােবালফ কাজ কলয মালে। ঔলধ প্রান অক্তধদপ্তয মদল 

ঔলধ াংক্রান্ত আইন কানুন প্রলয়াগ কযলছ, মফা ক্তযদপ্তয দে না থ এফাং ধােী ততক্তয কযলছ। 

একইবালফ, স্বাস্থয প্রলক র অক্তধদপ্তয কর স্বাস্থযলফা প্রক্ততষ্ঠালনয ক্তনভ থাণ ও যেণালফেণ কালজ 

ক্তনমৄি যলয়লছ। 

উযন্তু, এই ক্তফবাগ ক্তশুলদয জন্য ক্তফক্তবন্ন টিকাদান কভ থসূক্তচ ক্তযচারনা কযলছ, মা ম্পূণ থরূল ক্তশু-

মকক্তিক এফাং ক্তশুলদয মেঁলচ থাকায অক্তধকালযয ালথ েক্ততপূণ থ। ক্তশুলদয াংক্রাভক মযালগয জন্য 

ক্তফললাক্তয়ত মফযকাক্তয াাতারগুলরালকও এই ক্তফবাগ অনুদান ক্তদলয় থালক। ক্তফদ্যারয় স্বাস্থযলফা 

মকিও এই ক্তফবাগ দ্বাযা ক্তযচাক্তরত য়, মক্তদও এয ব্যক্তপ্ত খুফই ীক্তভত। 

স্বাস্থযলফা ক্তফবাগ উন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তফক্তবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযলছ, মায রেয লে 

াক্তফ থকবালফ স্বাস্থযলফায সুক্তফধা এফাং গুণগতভান উন্নত কযা। এয ভলে ক্তকছু উল খলমাগ্য প্রকল্প 

যলয়লছ মা ক্তশু কল্যাণলক মকি কলয ক্তযচাক্তরত লে, মমভন ‘মইপ ভাদাযহুড প্রলভান - 

অালযন ক্তযাচ থ অফ মইপ ভাদাযহুড এন্ড ক্তনউফণ থ াযবাইবার’ প্রকল্প এফাং ‘ম্যাটাযনার, 

ক্তনউলনটার এন্ড চাইল্ড মরথ্ মপ্রাগ্রাভ’ ইতযাক্তদ। 

২০১৭-১৮ অথ থফছলয স্বাস্থযলফা ক্তফবালগয ফালজট ক্তজক্তডক্তয ০.৭৩ তাাং এফাং মভাট যকাক্তয 

ফালজলটয ৪.০৫ তাাং। 

ভক্তরা ও ক্তশু ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ক্তশু অক্তধকায নদ, মা একটি আইনগত ফােতামূরক আন্তজথাক্ততক দক্তরর, তায অনুলেদ-৪ এ ফরা 

লয়লছ মম, ক্তশুলদয অক্তধকায ফাস্তফায়লন ম্ভাব্য লফ থাচ্চ ম্পলদয ব্যফায এফাং ফধযলনয মথামথ 

প্রাক্তনক, আইক্তন ও অন্যান্য দলে গ্রণ কযায মেলে যালষ্ট্রয ফােফাধকতা যলয়লছ। ক্তশুলদয 

অক্তধকায ফাস্তফায়লনয জন্য ফাাংরালদ যকায ২০১১ ালর জাতীয় ক্তশু নীক্তত গ্রণ কলযলছ। এই 

নীক্ততয মূর কথা লে, ফাাংরালদলয াাংক্তফধাক্তনক, ক্তশু আইন এফাং আন্তজথাক্ততক আইন ও যীক্ততয 

আলরালক ক্তশুয অক্তধকায ক্তনক্তিত কযা।  



                         

           ২০১৭-১৮ | 26 

২০১৭-১৮ অথ থফছলয ভক্তরা ও ক্তশু ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারলয়য ফালজট ফযাদ্দ ক্তজক্তডক্তয ০.১২ তাাং মা 

১০১৬-১৭ অথ থফছলয ক্তছর ০.১১ তাাং। ২017-1৮ অথ থফছলয ভন্ত্রণারলয়য ফালজলটয 35.87 

তাাং লে ক্তশু-মকক্তিক, মা ২01৬-17 অথ থফছলয ক্তছর 38.২4 তাাং (াংলমাজনী - 6)। এ 

ভন্ত্রণারয় অনুন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তশু কল্যালণয রলেয ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কলয। এয 

উল খলমাগ্য কাম থক্রভগুলরা লে থক্তশুলদয পুনফ থান, দক্তযদ্র্ ভালয়লদয ভার্তে বাতা প্রদান, দাক্তযদ্র্য 

দূয কযায 'স্বপ্ন প্যালকজ'-এয আওতায় ভালয়লদয জন্য ায়তা প্রদান এফাং হুলয দক্তযদ্র্ ভা ও 

ক্তশুলদযলক পুক্তি মফা প্রদান, ততক্তয মাাক কাযখানা শ্রক্তভকলদয জন্য ক্তদফামত্ন মকি ক্তযচারনা 

ইতযাক্তদ। ভন্ত্রণারলয়য আলযা র্টি উল খলমাগ্য উলদ্যাগ লে, ক্তশু পুযস্কায প্রদান এফাং ক্তকলায-

ক্তকলাযীলদয িালফ াংগঠিত কলয তালদয লচতনতা বৃক্তদ্ধমূরক ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ক্তযচারনা। এ 

ভন্ত্রণারলয়য অধীন ক্তযচাক্তরত ফাাংরালদ ক্তশু একালডক্তভ ক্তশুলদয মভধা ও ভনলনয উৎকল থ াধলনয 

জন্য ফছযব্যী ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কলয। াাাক্ত, এ একালডক্তভ ক্তশু ক্তফকা মকি 

ক্তযচারনা কলয, জাতীয় ক্তশু ক্তদফ ারন কলয এফাং ক্তশুলদয জন্য উলমাগী ক্তফক্তবন্ন ফই এফাং 

াভক্তয়কী ক্তনয়ক্তভত প্রকা কলয। 

ভক্তরা ও ক্তশু ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারলয়য উন্নয়ন ফালজলটয অধীলন ক্তশুলদয কল্যালণয রলেয ক্তফক্তবন্ন উন্নয়ন 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযলছ, মায ভলে উল খলমাগ্য লে ২0টি ক্তশু ক্তদফামত্ন মকি ক্তনভ থাণ এফাং ন্যানার 

াট থ পাউলন্ডন াাতালর মক্তডয়াক্তট্রক কাক্তড থয়াক ইউক্তনট স্থান - ইতযাক্তদ। 

র্লম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণারয় 

র্লম থাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভন্ত্রণারলয়য দাক্তয়ে লে র্লম থালগয ঝুঁক্তক হ্রা, র্লম থালগয ভয় উদ্ধায 

অক্তবমান ভেয়, েক্ততগ্রস্থ জনাংখ্যায জন্য ভানক্তফক ায়তা প্রদান এফাং যকালযয কলয়কটি 

গুরুেপূণ থ াভাক্তজক ক্তনযািা কভ থসূক্তচ ফাস্তফায়ন কযা। ক্তশুলদয সুযোয অক্তধকায ও মেঁলচ থাকায 

অক্তধকালযয ালথ এই কভ থকান্ডগুলরায ম্পৃিতা যলয়লছ। ২০১৭-১৮ অথ থফছলয ভন্ত্রণারলয়য ফালজট 

ফযাদ্দ ক্তজক্তডক্তয ০.৪০ তাাং মা ২০১৬-১৭ অথ থফছলয ক্তছর ০.৪১ তাাং। ২০১৭-১৮ অথ থফছলয এই 

ভন্ত্রণারলয়য ফালজলটয ২৭.৯১ তাাং ক্তশু-মকক্তিক মা ২০১৬-১৭ অথ থফছলয ক্তছর ২৮.৯৩ তাাং। 

মক্তদও এ ভন্ত্রণারয় এভন মকানও প্রকল্প/কভ থসূক্তচ ফাস্তফায়ন কলয না, মা ম্পূণ থবালফ ক্তশু-মকক্তিক, 

তলফ এয মফক্তয বাগ কাম থক্রলভ ক্তশু-াংলফদনীর উাদান যলয়লছ। উদাযণস্বরূ, কর ধযলনয 

ভানক্তফক ায়তা কভ থসূক্তচলত েক্ততগ্রস্ত নাযী ও ক্তশুলদয অগ্রাক্তধকায মদয়ায জন্য ভন্ত্রণারয় নীক্তত গ্রণ 

কলযলছ। ভন্ত্রণারয় কর্তথক ক্তনক্তভ থত র্লম থাগকারীন আশ্রয় মকিগুলরালক ক্তশু, ক্তফলল কলয প্রক্ততফন্ধী 

ক্তশুলদয উলমাগী কলয ক্তনভ থাণ কযা য়। অক্তধকাাং আশ্রয়লকি ক্তফদ্যারয় ও অন্যান্য 
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ক্তোপ্রক্ততষ্ঠালনয প্রােলন ক্তনভ থান কযা য়, মালত এফ ক্তো প্রক্ততষ্ঠান াযাফছয মগুলরা ব্যফায 

কযলত ালয এফাং এয মথলক ক্তশুযা উকৃত লত ালয। 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় লে জাতীয় াভাক্তজক সুযো মক র ফাস্তফায়লন যকালযয গুরুেপূণ থ 

ভন্ত্রণারয়গুক্তরয ভলে একটি, মা নানাবালফ ক্তশু কল্যালণ অফদান যাখলছ। 2017-18 অথ থফছলয 

ভন্ত্রণারলয়য মভাট ফালজট ফযাদ্দ লফ ক্তজক্তডক্ত'য 0.2২ তাাং, মা ২০১৬-১৭ অথ থফছলযও একই 

ক্তছর। এয ভলে, ক্তশু-াংলফদনীর কাম থক্রলভ ব্যয় লফ মভাট ফালজলটয ২১.৫৬ তাাং, মা ২016-

17 অথ থফছলয ক্তছর ২০.৭০ তাাং (াংলমাজনী 8)। 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারলয়য অনুন্নয়ন ফালজলটয অধীলন উল খলমাগ্য াংখ্যক ক্তশু-মকক্তিক কাম থক্রভ ও 

কভ থসূক্তচ ক্তযচারনা কযা লয় থালক। উদাযণস্বরূ, জাতীয় প্রক্ততফন্ধী উন্নয়ন পাউলন্ডন, ক্তনউলযা-

মডলবরলভন্টার ক্তডলক্তফক্তরটি প্রলটকন ট্রাস্ট, াযীক্তযক প্রক্ততফন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রক্ততফন্ধীলদয মত্ন 

এফাং ায়তা মকি, শ্রফণ প্রক্ততফন্ধীলদয জন্য কক্তিয়ায ইভপ্ল্যান্ট কাম থক্রভ ইতযাক্তদলত এ ভন্ত্রণারয় অথ থ 

ায়তা প্রদান কলয। একর কভ থসূক্তচয সুক্তফধালবাগীলদয একটি ফে অাং ক্তশু। এছাোও, ভন্ত্রণারয় 

মফযকাক্তয ভাদ্র্াায ছােলদয অনুদান ক্তদলয় থালক, প্রক্ততফন্ধী ক্তশুলদয বৃক্তি প্রদান কলয এফাং ক্তশুলদয 

জন্য প্রক্তেণ ও পুনফ থান মকি এফাং ক্তকলায অযাধীলদয জন্য াংলাধন মকি ক্তযচারনা কলয। 

প্রক্ততফন্ধী ক্তশুলদয ক্তোয জন্য ক্তফললাক্তয়ত মফযকাক্তয স্কুলরও এই ভন্ত্রণারলয়য ভােলভ অনুদান 

প্রদান কযা য়। 

স্থানীয় যকায ক্তফবাগ 

ক্তনযাদ সুলয় াক্তন, স্যাক্তনলটন এফাং স্বাস্থযম্মত ক্তযলফ ক্তনক্তিত কযা ক্তশুয মেঁলচ থাকায 

অক্তধকালযয গুরুেপূণ থ অনুে এফাং এ কাজগুলরা ফহুরাাংল স্থানীয় যকায ক্তফবালগয কভ থক্তযক্তধর্ভি। 

াাাক্ত, জন্ ক্তনফন্ধন কাম থক্রভ মদলয ক্তফক্তবন্ন স্থানীয় যকায প্রক্ততষ্ঠালনয ভােলভ ফাস্তফাক্তয়ত লয় 

থালক, মা ক্তশুলদয অাংগ্রলণয অক্তধকালযয ালথ ম্পক্তকথত। এ মপ্রোলট, ক্তশু-াংলফদনীর 

ফালজট আলরাচনায় স্থানীয় যকায ক্তফবাগ খুফই প্রাক্তেক। ২০১৭-১৮ অথ থফছলয এ ক্তফবালগয ফালজট 

দাঁোলফ ক্তজক্তডক্ত'য ১.১১ তাাং এফাং ক্তশু াংলফদনীর কাম থক্রলভ ব্যয় লফ এয ৬.৬৬ তাাং 

(াংলমাজনী-৯)। এ ক্তফবালগয অনুন্নয়ন ফালজলটয আওতায় জন্ ও মৃতুয ক্তনফন্ধন মযক্তজস্ট্রায 

মজনালযলরয কাম থারয় এফাং জনস্বাস্থয প্রলক র অক্তধদপ্তলযয কাম থক্রভ ক্তযচাক্তরত য়, মায আওতায় 

ক্তফক্তবন্ন ক্তশু-াংলফদনীর কাম থক্রভ ফাস্তফাক্তয়ত লে। এছাোও, এ ক্তফবাগ ফে ফে যগুলরালত াক্তন 
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যফযা ও য়ঃক্তনষ্কালনয ালথ াংক্তেি কর্তথেগুলরালক (ওয়াা) অনুদান প্রদান কলয থালক, মা 

মথলক ক্তশুযাও উকৃত য়। 

স্থানীয় যকায ক্তফবালগয উন্নয়ন ফালজলটয আওতায় মফ ক্তকছু ক্তশু াংলফদনীর প্রকল্প ফাস্তফাক্তয়ত 

লে। এয ভলে উল খলমাগ্য কলয়কটি র আযফান প্রাইভাক্তয মরথলকয়ায াক্তব থ মডক্তরবাক্তয প্রলজক্ট, 

আযফান াফক্তরক অযান্ড এনবায়যনলভন্টার মরথ মক্টয মডলবরলভন্ট প্রলজক্ট এফাং ঢাকা 

এনবাইযনলভন্টাক্তর ালটইলনফর ওয়াটায াপ্ল্াই প্রলজক্ট ইতযাক্তদ। 

শ্রভ ও কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

ক্তশুশ্রভ ও কভ থলেলে মাললণয াত মথলক ক্তশুলদয সুযো মদয়া ক্তশু সুযোয অক্তধকায ফাস্তফায়লনয 

একটি গুরুেপূণ থ উাদান এফাং এ কাজটিয মূর দাক্তয়ে শ্রভ ও কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারলয়য। ম মপ্রক্তেলত 

ক্তশু ফালজলটয ম থালরাচনায় এ ভন্ত্রণারলয়য কাম থক্রভ ক্তফলেলণ কযা প্রাক্তেক। ২০১৭-১৮ অথ থফছলয 

এ ভন্ত্রণারলয়য ফালজট দাঁোলফ ক্তজক্তডক্ত'য ০.০১ তাাং এফাং এয ভলে ক্তশু াংলফদনীর কাম থক্রলভ 

ব্যয় লফ ভন্ত্রণারলয়য মভাট ফালজলটয ভাে ৬.৮৪ তাাং (াংলমাজনী-১০)। 

এ ভন্ত্রণারলয়য আওতায় র্ইটি অক্তধদপ্তয ক্তশুশ্রভ প্রক্ততলযালধ কাজ কযলছ। এগুলরা র কাযখানা ও 

প্রক্ততষ্ঠান ক্তযদ থন অক্তধদপ্তয এফাং শ্রভ ক্তযদপ্তয। মক্তদও ভন্ত্রণারয় ও এয অধীনস্ত দপ্তলযয প্রায় কর 

কাম থক্রলভই ক্তশুশ্রভ প্রক্ততলযালধয জন্য ক্তফক্তবন্ন উলদ্যাগ মনয়া য়, তলফ যাক্তয ক্তশুশ্রভ প্রক্ততলযালধয 

জন্য সুক্তনক্তদ থি ও রেযক্তবক্তিক মকান কাম থক্রভ ফা প্রকল্প এ ভন্ত্রণারলয়য মনই। এ ক্তফললয় শ্রভ ও 

কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয় সুক্তনক্তদ থি উলদ্যাগ গ্রণ কযলত ালয। 

জনক্তনযািা ক্তফবাগ 

ক্তশুলদয সুযোয অক্তধকালযয র্ইটি গুরুেপূণ থ ক্তফলয় র ক্তনম থাতন ও তফলম্য এফাং ক্তনষ্ঠুযতা ও 

ক্তাংতা লত সুযো মদয়া, মা অলনকাাংল জনক্তনযািা ক্তফবালগয কভ থক্তযক্তধর্ভি। এ ক্তফবালগয 

আওতায় মফ ক্তকছু আইন-শৃঙ্ক্ষরা যোকাযী ফাক্তনী কাম থক্রভ ক্তযচারনা কলয; মমভন, ফাাংরালদ 

পুক্তর, ফড থায গাড থ ফাাংরালদ, আনায ও গ্রাভ প্রক্ততযো দর, মকাস্ট গাড থ ইতযাক্তদ। একর আইন-

শৃঙ্ক্ষরা যোকাযী ফাক্তনীয তদনক্তিন কাম থক্রলভ নানক্তফধ ক্তশু-াংলফদনীর উলদ্যাগ যলয়লছ। তলফ, 

যাক্তয ক্তশুয কল্যালণয ালথ ম্পক্তকথত এভন আরাদাবালফ ক্তচক্তিত কযায ভত কাম থক্রভ খুফই 

ীক্তভত। পলর, এ ক্তফবালগয কর কাম থক্রভ ও প্রকল্প ম থালরাচনা কলয মদখা প্রলয়াজন, মালত কলয এ 

ক্তফবাগ ক্তশু কল্যালণ আলযা কাম থকয ভূক্তভকা ারন কযলত ালয। ২০১৭-১৮ অথ থফছলয জনক্তনযািা 

ক্তফবালগয ফালজট দাঁোলফ ক্তজক্তডক্ত'য ০.৮২ তাাং এফাং এয ভলে ক্তশু াংলফদনীর কাম থক্রলভ ব্যয় 

লফ ভন্ত্রণারলয়য মভাট ফালজলটয ভাে ২.৮৫ তাাং (াংলমাজনী-১১)। 
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তথ্য ভন্ত্রণারয় 

ক্তশুয উন্নয়লনয অক্তধকালযয ক্ততনটি অাং যলয়লছ। প্রথভটি র ক্তোয অক্তধকায, মা প্রাথক্তভক ও 

গণক্তো ভন্ত্রণারয় এফাং ক্তো ভন্ত্রণারলয়য ক্তফবাগমূলয কভ থক্তযক্তধর্ভি। অয র্ইটি অক্তধকায র 

অফয, ক্তফলনাদন ও াাংস্কৃক্ততক কভ থকালন্ড অাংগ্রলণয অক্তধকায এফাং তথ্য প্রাক্তপ্তয অক্তধকায, মা 

ফহুরাাংল তথ্য ভন্ত্রণারলয়য কভ থক্তযক্তধর্ভি। এ মপ্রোলট তথ্য ভন্ত্রণারয়লক ক্তশু ফালজট 

ম থালরাচনায় এফছয নতুনবালফ মৄি কযা লয়লছ। এ ভন্ত্রণারলয়য আওতায় অলনকগুলরা াংমৄি দপ্তয, 

াংস্থা ও যাষ্ট্রীয় গণভােভ যলয়লছ মমগুলরায ভােলভ ক্তশু াংলফদনীর াভাক্তজক লচতনতামূরক 

ক্তফক্তবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফাক্তয়ত য় এফাং ক্তশুলদয উলমাগী মটক্তরক্তবন ও মযক্তডও অনুষ্ঠান, ক্তলনভা 

ইতযাক্তদ ততক্তয ও ম্প্রচায কযা য়। ২০১৭-১৮ অথ থফছলয তথ্য ভন্ত্রণারলয়য ফালজট দাঁোলফ ক্তজক্তডক্ত'য 

০.০৫ তাাং এফাং এয ভলে ক্তশু াংলফদনীর কাম থক্রলভ ব্যয় লফ ভন্ত্রণারলয়য মভাট ফালজলটয 

ভাে ০.৭৯ তাাং (াংলমাজনী-১২)। পলর, যাক্তয ক্তশুু্য কল্যালণয ালথ াংক্তেি নতুন কাম থক্রভ ও 

প্রকল্প এ ভন্ত্রণারলয়য আওতায় গ্রণ কযা প্রলয়াজন। 

আইন ও ক্তফচায ক্তফবাগ 

ক্তশুয সুযোয অক্তধকালযয অন্যতভ উাদান র ক্তনম থাতন ও ক্তাংতা লত ক্তশুলক যো কযা, মায 

একটি ক্তফলল ক্তদক লে এ ধযলনয ঘটনায় ক্তবকটিভ ক্তশুয ন্যায়ক্তফচায প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিত কযা। ক্তশুলদয 

আক্তথ থক াভথ থ ও াভাক্তজক প্রবাফ ফেলদয তুরনায় কভ থাকায কাযলণ ন্যায়ক্তফচায না াওয়ায ঝুঁক্তক 

তালদযই মফক্ত; আয একাযলণ-ই ক্তফচায ব্যফস্থায দাক্তয়ে র ক্তশুয ন্যায়ক্তফচায াওয়ায সুলমাগ বৃক্তদ্ধ 

কযা। এ মপ্রোলট, আইন ও ক্তফচায ক্তফবাগলক ক্তশু াংলফদনীর ফালজট ক্তফলেললণ অন্তর্ভ থি কযা 

লয়লছ। মক্তদও ক্তফক্তবন্ন আইলন ও াভক্তগ্রকবালফ ক্তফচায ব্যফস্থায় ক্তশুলদয সুযোয় নানা ধযলনয ক্তফধান 

যলয়লছ, তথাক্তও এ ক্তফবালগয আওতায় ক্তশু াংলফদনীর ও যাক্তয ক্তশুয কল্যালণয ালথ াংক্তেি 

মকান সুক্তনক্তদ থি কাম থক্রভ ফা প্রকল্প ফালজট ম থালরাচনায় াওয়া মায়ক্তন। াভলনয ফছযগুলরালত আইন 

ও ক্তফচায ক্তফবালগয আওতায় ক্তশুয সুযোয ালথ ম্পক্তকথত কাম থক্রভ মৄি কযা প্রলয়াজন। ২০১৭-১৮ 

অথ থফছলয আইন ও ক্তফচায ক্তফবালগয ফালজট দাঁোলফ ক্তজক্তডক্ত'য ০.০৬ তাাং এফাং এয ভলে ক্তশু 

াংলফদনীর কাম থক্রলভ ব্যয় লফ ভন্ত্রণারলয়য মভাট ফালজলটয ভাে ০.৭০ তাাং (াংলমাজনী-১৩)।  
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অাং-ছ: উাংায ও বক্তফষ্যত কযণীয় 

ক্তফগত দলক প্রায় ফ আথ থ-াভাক্তজক সূচলক ফাাংরালদ প্রভূত অগ্রগক্তত াধন কলযলছ। ২০০৩-০৪ 

অথ থফছলয প্রবৃক্তদ্ধয ায ক্তছর ৪ তাাংলয কভ; মা ২০১৬-১৭ অথ থফছলয মফলে দাঁক্তেলয়লছ ৭.২৪ 

তাাংল। এই প্রবৃক্তদ্ধয ব্যাক্তপ্ত ক্তছর ফ থে। দাক্তযলদ্র্য ায ২০১০ ালরয ৩১.৫ তাাং মথলক কলভ 

২০১৬-মত দাঁক্তেলয়লছ ২৪.৮ তাাংল। অথ থননক্ততক উন্নয়ন ছাোও াভাক্তজক মেলে ক্তফপুর অগ্রগক্তত 

াক্তধত লয়লছ। ক্তো, স্বাস্থয ও স্যাক্তনলটন সুক্তফধা উল খলমাগ্য বালফ বৃক্তদ্ধ মলয়লছ। ক্তশু ও 

ভার্তমৃতুযয ায মমভন রেণীয়বালফ কলভলছ, মতভক্তন মফলেলছ ভানুললয গে আয়ু।  

এই কর াপল্য তফক্তিক ক্তযভন্ডলর ভাদৃত লরও এলদলয ক্তশুযা নানাক্তফধ ভস্যায মু্মখীন 

লে, মমগুলরা জরুযীক্তবক্তিলত অলনাদন কযা প্রলয়াজন। জরফায়ু ক্তযফতথলনয প্রবালফ ফাাংরালদ 

পৃক্তথফীয অন্যতভ ক্তফদান্ন মদল ক্তযণত লয়লছ। আজলকয ক্তশু এফাং বক্তফষ্যৎ প্রজন্লক জরফায়ু 

ক্তযফতথলনয েক্ততয মফাঝায ফে অাং ফন কযলফ, মা প্রতযে, লযাে এফাং াভাক্তজক থক্তযক্রভায় 

ক্তশুলদয উয মনক্ততফাচক প্রবাফ মপরলফ। এ কাযলণ ক্তশু-াংক্তেি ক্তফলয়গুলরা ‘জাতীয় মক রগত 

কভ থ ক্তযকল্পনা এফাং র্লম থাগ ঝক্তক প্রভন’ দক্তরলর অন্তর্ভ থি কযা আফশ্যক।  

ফাাংরালদ যকায এ ক্তফললয় লচতন যলয়লছ। পলর যাষ্ট্রীয় নীক্তত-মক র াংক্রান্ত দক্তররে, মপ্রক্তেত 

ক্তযকল্পনা, ৭ভ ঞ্চফাক্তল থক ক্তযকল্পনা, মক্টযার ক্তযকল্পনা, ক্তশু আইন-ইতযাক্তদলত এ চযালরঞ্জগুলরা 

গুরুেকালয ক্তন্নক্তফি লয়লছ এফাং উিযলণয উায়ও ক্তফবৃত লয়লছ। ২০১৫-১৬ অথ থফছলয ক্তশু 

মকক্তিক ফালজট চালু কযায ভােলভ ক্তশুলদয কল্যালন যকালযয প্রক্ততশ্রুক্তত পুনব্যথি লয়লছ।  

প্রথভ ক্তশু ফালজট প্রক্ততলফদন প্রকাক্তত য় ২০১৫-১৬ অথ থ ফছলয, নাভ মদয়া লয়ক্তছর, ‘ক্তশুলদয জন্য 

ফালজট বাফনা’। যফতীলত জাতীয় ফালজলট ক্তশু াংক্রান্ত ব্যয় ক্তচক্তিত কযায উলদ্দলশ্য ক্তদকক্তনলদ থনা 

ও মেভওয়াকথ ততক্তযয কাজ কযা য়। এবালফ ২০১৬-১৭ ালর প্রকাক্তত ‘ক্তফকক্তত ক্তশু: মৃদ্ধ 

ফাাংরালদ’ প্রক্ততলফদনটি ক্তছর আলযা একটু ক্তফস্তাক্তযত। প্রাক্তনক ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগ এফাং অন্যান্য 

অাংীজলনয ভতাভত ও ক্তদকক্তনলদ থনায উয ক্তবক্তি কলয এটি ততক্তয কযা লয়ক্তছর।  

 যকালযয মকান্  ভন্ত্রণারয় ক্তশুলদয জন্য ক্তক ক্তযভাণ অথ থ ব্যয় কযলছ তা ক্তযভা কযাই মকফর এ 

প্রকানায রেয নয়; ফযাং ক্তশুলদয কল্যাণ ক্তনক্তিতকযলণ যকালযয াাংক্তফধাক্তনক ও তনক্ততক 

ফােফাধকতা এফাং ম ক্তযলপ্রক্তেলত যকাযী ব্যয় ম থাপ্ত ক্তকনা এফাং ফযাদ্দকৃত অথ থ ঠিকবালফ 

ব্যক্তয়ত লে ক্তকনা তা মূল্যায়ন কযাও এ প্রকানায অন্যতভ রেয। এছাো, এ প্রকানায় ক্তফদ্যভান 

কাম থক্রলভয ক্তকছু র্ফ থরতা/অেক্তত তুলর ধযা লয়লছ মা ম্পদ ফন্টন ও কভ থসূক্তচ প্রণয়ন ম থালয় 



                         

31 |            ২০১৭-১৮

ক্তফলফচনায় মনয়া লফ। তাছাো, চরভান ক্তফক্তবন্ন কভ থসূক্তচয ভলে ভেয় ক্তফধালনযও সুলমাগ যলয়লছ। 

মভাটকথা, চরভান কাম থক্রলভয ক্তযফীেণ ও মূল্যায়ন অব্যাত থাকলফ এফাং মগুলরায ধযন ও প্রকৃক্তত 

প্রলয়াজনীয়তায ক্তনক্তযলখ ক্তযফতথন কযা লফ।  

ফতথভালন একটি কভ থ ক্তযকল্পনা ততক্তয কযা লে, মায উয ক্তবক্তি কলয ক্তশু াংক্রান্ত 

প্রকল্প/কভ থসূক্তচয ব্যলয়য গুণগত ভান উন্নয়ন কযা লফ, পরশ্রুক্ততলত জনগলণয অলথ থয ঠিক ব্যফায 

ক্তনক্তিত লফ। জফাফক্তদক্ততা ও স্বেতা ক্তনক্তিত কযায জন্য ক্তশু মকক্তিক প্রকল্প/কভ থসূক্তচয উয 

াভাক্তজক ক্তনযীো ফা াভাক্তজক প্রবাফ প্রক্ততলফদন – চালুয ক্তফলয়টি ক্তফলফচনা কযা লে।  

কাম থকয পরাপলরয জন্য ভেলভয়াক্তদ ফালজট কাঠালভা এফাং জাতীয় ফালজট কাঠালভায আওতায 

ভলেই ঈক্তিত ক্তযফতথন আনায মচিা কযলত লফ। এ রলেয াভক্তগ্রক আক্তথ থক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন/আদৄক্তনকায়ন প্রলয়াজন; মমভন, ম্পদ ও কভ থকৃক্ততয মমাগসূে স্থান, কভ থকৃক্তত ব্যফস্থানা 

কাঠালভা প্রস্তুত এফাং উন্নন ভালনয কভ থকৃক্ততয জন্য ভন্ত্রণারয়/ক্তফবাগলক প্রলণাদনা প্রদান।   

                           ,    ,     ,                                        

                         ।                              -               । 

                                             এই       ।          এ   ১৩  

                                   এ                            ।     এ     

         , এ                              ।                                    

     ।  
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ংদমাচনী-১ 

১.  প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণার: 

ফায চন্য দভৌমরও মক্ষা মনমিত ওযা যাদেয ন্যতভ াংমফধামনও দামত্ব। বমফষ্যৎ প্রচদন্ময 

উিন  তাদদয ব্যমিকত, াভামচও  াংস্কৃমতও মফওাদয চন্য মক্ষা তযন্ত গুুটত্বপূণ ম। প্রাথমভও 

 কণমক্ষা ভন্ত্রণার দদদ াফ মচনীন  ফাধ্যতামূরও প্রাথমভও মক্ষা ফাস্তফাদনয চন্য ওাচ 

ওযদঙ। এ ওাদচ ভন্ত্রণারদয যদদঙ মফমবি নীমত, দওৌর, অআমন ওাঠাদভা এফং ভন্ত্রণার  এয 

ধীনস্থ দপ্তযগুদরায ভন্বদ এওটি ওাম মওয াংকঠমনও ওাঠাদভা। এ ংদ প্রাথমভও  কণমক্ষা 

ভন্ত্রণারদয মশু ওল্যাণ ংমেি মফমবি অআন, নীমত  িামধওায অদরাঘনা ওযা দদঙ। 

াাাম ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদট মশু ংমেি ব্যদয মফফযণ দদা দদঙ।  

প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারদয ফাদচট ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয াযমণদত 

দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-৩: প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারদয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ১৩২.৭১ ১৪৪.৫৩ ১১৬.০০ ৮০.৮৪ ৭৪.৩৫ 

উিন ব্য ৮৭.৫২ ৭৭.১০ ৫২.৪৭ ৪৩.৩৩ ৪৫.২৯ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ২২০.২৩ ২২১.৬৩ ১৬৮.৪৭ ১২৪.১৭ ১১৯.৬৪ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  
৫.৫০ ৬.৫১ ৬.৩৭ ৫.১৮ ৫.৫৩ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৯৯ ১.১৩ ০.৯৮ ০.৯৩ ১.০১ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত াঁঘ ফঙদয প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারদয ফাদচট 

ক্রভান্বদ বৃমদ্ধ দদদঙ। এওআ ভদ এ ভন্ত্রণারদয ফাদচট যওাদযয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয 

এফং মচমডম’য তওযা াদয মস্থমতীর ফস্থাদন যদদঙ। ২০১৭-১৮ থ মফঙদয এ ভন্ত্রণারদয 

ফাদচট দাঁড়াদফ মচমডম’য ০.৯৯ তাং, মা ২০১৩-১৪ থ মফঙদয মঙর ১.০১ তাং।  

প্রাথমভও  কণমক্ষা ংমেি চাতী নীমত  দওৌরমূ: 

প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারদয মূর ওভ মমযমধ ংমফধাদনয নুদচ্ছদ ১৫  ১৭-এয াদথ 

ম্পমওমত। প্রাথমভও মক্ষা মধদপ্তয, প্রাথমভও মক্ষা ংমেি মফমবি নীমত, দওৌর  ওাম মক্রভ 
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ফাস্তফান ওদয থাদও। প্রাথমভও  কণমক্ষা ংমেি চাতী নীমত  দওৌরমূ মনদন ংদক্ষদ 

উস্থান ওযা রঃ 

নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

চাতী মক্ষা নীমত, ২০১০ 

মক্ষা মফলদ যওাদযয রূওল্প 

চাতী মক্ষা নীমত ২০১০-এ 

মফস্তামযতবাদফ মফধৃত দদঙ। 

'ওদরয চন্য মক্ষা' ফাস্তফাদন 

যওাদযয দৃঢ় ঙ্গীওাদযয 

মফলটি এ নীমতদত উদেঔ ওযা 

দদঙ, মা প্রাথমভও মক্ষা 

ংমেি যওাময নীমতয মূর মবমত্ত 

চাতী মক্ষা নীমত ২০১০-এ প্রাথমভও মক্ষা ংমেি উদদ্দেমূ মননুটঃ 

 ভানমফও মূল্যদফাদধয মফওা এফং দদচ অফ  উাদানমবমত্তও মক্ষাক্রভ  

াঠ্যপুস্তও নুযণ ওযা 

 ওদওটি দভৌমরও মফলদ এও  মবি মক্ষাক্রভ এফং াঠ্যসূমঘ ফ ধযদনয 

প্রাথমভও মফদ্যারদ াঠদান ফাধ্যতামূরও ওযা 

 ওর প্রাথমভও মফদ্যারদ প্রাও-প্রাথমভও মক্ষা স্তয ঘালু ওযায ভাধ্যদভ 

মশুদদয দভধা  ভনদনয মফওা াধন ওযা 

 ২০১৮ াদরয ভদধ্য প্রাথমভও মক্ষায দভাদওার ৫ ফঙয দত বৃমদ্ধ ওদয ৮ 

ফঙয ওযা 

 ফ ধযদনয প্রমতফন্ধী সুমফধা ফমিত দঙদরদভদদদয চন্য সুদমাক সুমফধা বৃমদ্ধ 

ওদয ওর মক্ষাথীয চন্য ভান সুদমাক সৃমিয রদক্ষয ব্যফস্থা িণ ওযা 

 প্রাথমভও মক্ষা স্তদয ওর ক্ষুদ্র চামতত্তায চন্য স্ব স্ব ভার্তবালা মক্ষায 

ব্যফস্থা ওযা 

এ মক্ষা নীমতদত প্রাথমভও মক্ষায ওর দামত্ব যওাদযয উয ন্যস্ত ওযা 

দদঙ। ফায চন্য ফাধ্যতামূরও প্রাথমভও মক্ষা ফাস্তফাদনয চন্য যওায ধীদয 

ধীদয ওর প্রাথমভও মক্ষা প্রমতষ্ঠানদও চাতীওযণ ওযদঙ। প্রাথমভও মক্ষায 

গুনকত ভাদনািদনয চন্য প্রাথমভও মক্ষায দভাদওার ৫ ফঙয দত ফামড়দ ৮ 

ফঙয ওযা দদঙ। নতুন ব্যফস্থা অদৄমনও াঠ্যক্রভ, াঠ্যফআ এফং প্রাথমভও 

মফদ্যারগুদরায ফওাঠাদভা উিদনয উদদ্যাক ঘরভান যদদঙ। ওদওটি দভৌমরও 

মফলদ এও  মবি মক্ষাক্রভ ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ দদদ প্রঘমরত মফমবি ধাযায 

মক্ষা ব্যফস্থাদও ভমন্বত ওযায উদদ্যাক দনা দদঙ।  

উানুষ্ঠামনও মক্ষা নীমত, ২০০৬ যওায ২০০৬ াদর উানুষ্ঠামনও মক্ষা নীমত প্রণন ওদয, মায মূর উদদ্দে র 

দদদয মনযক্ষযতা ম্পূণ মবাদফ দূয ওদয ওরদও ভাদচয প্রদাচদনয াদথ 

ঙ্গমতপূণ ম মক্ষা প্রদান ওযা। ছদয ড়া মক্ষাথীযা মাযা ওভ মস্থদর দমাক মদদদঙ, 

তাদদয মক্ষায চন্য মদ্বতী সুদমাক সৃমি ওদয দদাআ এ নীমতয মূর উদদ্দে।  

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা  

 

মফকত ফঙযগুদরাদত মক্ষাদক্ষদত্র 

দফমওছু উদেঔদমাগ্য িকমত 

ামধত দদঙ দমভনঃ ফায চন্য 

মক্ষায সুদমাক সৃমি, ছদয ড়ায 

ায হ্রা এফং প্রাথমভও মক্ষা 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা প্রাথমভও মক্ষা ংমেি মননফমণ মত উদদ্দেগুদরা 

মিদফমত অদঙঃ 

 স্কুরমূদ াঠদান  মক্ষণ দ্ধমতয উিন 

 ভাদচয াম্য দূযীওযদণয রদক্ষয ওদরয চন্য সুদমাক সৃমি ওযা 

 মক্ষা ব্যফস্থানায মফদওিীওযণ  মক্ষায ওাম মওমযতা বৃমদ্ধ। 

 প্রাথমভও মক্ষায চন্য ওাম মওয মযওল্পনা প্রণন  ব্যফস্থানায ভাদনািন 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

ম্পি ওযায ায বৃমদ্ধ।  চাতী মক্ষা নীমতদও নুযণ ওদয ৭ভ িফামল মও মযওল্পনা মনযক্ষযতা 

ম্পূণ মবাদফ দূয ওযায রক্ষযভাত্রা মনধ মাযণ ওযা দদঙ। এ রক্ষয চমদন প্রাথমভও  

কণমক্ষা ভন্ত্রণার মননফমণ মত িামধওাযমূ মনধ মাযণ ওদযদঙঃ 

 মক্ষওদদয দক্ষতা উিন 

 নতুন স্কুর বফন মনভ মাণ  পুযাতন বফনমূদয দভযাভত, পুন:মনভ মাণ  

ংস্কায াধন 

 স্কুর টিমপন ওাম মক্রভ ঘালুওযণ 

 ওর প্রাথমভও মফদ্যারদ প্রাও-প্রাথমভও মক্ষা ঘালুওযণ 

মক রগত উলদ্দশ্য 

 াফ মচনীন প্রাথমভও মক্ষায ম্প্রাযণ; 

 প্রাথমভও মক্ষায ভাদনািন; 

 াক্ষযতায ায ফাড়াদনা। 

াযমণ-৪: প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারদয ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৫ 

ি স্কুর বমতময ায (%) ১০৭.৭ ১০৮ 

মনট বমতময ায (%) ৯৪ ৯৮ 

মক্ষা ভাদনয ায (%) ৫৫ ৮০ 

৫ভ দশ্রমণ দত ৬ষ্ঠ দশ্রমণদত উত্তযদণয ায (%) ৯৭ ৯৯ 

মক্ষও-মক্ষাথী নুাত ১:৪৯ ১:৪০ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 
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মক স্টাক্তড 

ফক্তযালরয ঝরন্ত উদ্যানঃ ক্তফদ্যারয় অাংগলন ফক্তজ ফাগালনয ম্ভাফনা 

টলভলটা, ক্তভক্তিকুভো, মফগুন, রাউ, ভক্তযচ, পু ুঁইাক, ধলনাতা নানান জালতয মভ সুক্তভ ফক্তজ 

মযাণ কযা লয়লছ ফক্তযার দলযয যকাক্তয কভ থচাক্তয মকায়াট থায যকাক্তয প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারলয়য 

ছালদয টলফ। ক্তফদ্যারলয়য ক্তোথীযা টলফ ও ঝরন্ত ভাচায় ক্তফক্তবন্ন যক্তঙন ফক্তজফাগান মদলখ খুফই 

উৎপৄ । তাযা ফাগালনয ক্তযচম থা ক্তকবালফ কযলত য় তা ক্তেকলদয কাছ মথলক স্বতঃস্ফূতথ বালফ 

ক্তখলছ। িা ক্তফযক্ততয ভয় ক্তেক ও ক্তোথীযা ফাগান ক্তযচম থা ও ক্তযদ থন কলয। টলফয 

ফক্তজফাগালন মখন পরন য় তখন ক্তোথীলদয আগ্র ও উৎা আযও মফলে মায়। এলত 

ক্তোথীযা পুক্তি ম্পলকথ ধাযণা ালে এফাং প্রক্ততক্তদন ক্তফক্তবন্ন ধযলনয ফক্তজ খাওয়ায প্রক্তত তালদয 

আগ্র ফােলছ।  

প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারয় ক্তোথীলদয সুনাগক্তযক কলয গলে মতারায মকিক্তফন্দু। ক্তোয ভালনান্নয়ন এফাং 

ক্তশুয পুক্তি চাক্তদা পূযলণয জন্য ফাাংরালদ যকায দাক্তযদ্র্য ীক্তেত এরাকায় স্কুর ক্তপক্তডাং কভ থসূক্তচ 

ফাস্তফায়ন কযলছ। এ কভ থসূক্তচ ছাে-ছােীলদয ভালঝ ক্তফস্কুট ক্তদলয়ই ীভাফদ্ধ থালকক্তন, াাাক্ত 

অতযাফশ্যকীয় ক্তখন প্যালকলজয ভােলভ স্বাস্থয, পুক্তি, কৃক্তভ ক্তনয়ন্ত্রণ ও র্লম থাগ ঝক্তক হ্রালয রলেয 

লচতনতা বৃক্তদ্ধ ক্তফদ্যারলয়য ফক্তজ ফাগান সৃজন কাম থক্রভ চালু কলযলছ। মম কর ক্তফদ্যারলয় 

ফক্তজ ফাগান কযায ভত উমৄি জায়গা আলছ, মফ ক্তফদ্যারলয়য আক্তেনায় স্ব-স্ব ক্তফদ্যারলয়য 

ক্তেক, ছাে-ছােী ও স্কুর ব্যফস্থানা কক্তভটিয লমাক্তগতায় ফক্তজ ফাগান সৃজন কযা লয়লছ। ক্তকন্তু 

মম কর ক্তফদ্যারলয় ম থাপ্ত জায়গা মনই, মই ফ ক্তফদ্যারলয় ক্তফকল্প ক্তললফ টলফ, ফারক্তত, ড্রাভ, 

ক্তযতযি াক্তনয মফাতলর ফক্তজ ও মাবা ফধ থনকাযী গাছ মযান কযা লয়লছ।  

শুদৄ ফক্তযালরই নয়, ফতথভালন ফাাংরালদল স্কুর ক্তপক্তডাং কভ থসূক্তচ প্রকল্পর্ভি ৯৩ উলজরায তকযা 

প্রায় ৬০ বাগ প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারলয় প্রদ থনী ফক্তজ ফাগান প্রক্ততষ্ঠা কযা ম্ভফ লয়লছ। স্কুর ক্তপক্তডাং 

কভ থসূক্তচয অতযাফশ্যকীয় ক্তখন প্যালকলজয ভােলভ ছাে-ছােীলদয সৃজনীরতা প্রকা ালে। পলর 

ক্তোথীযা মরখাোয াাাক্ত ক্তফদ্যারয় ও ফাক্তেলত ফক্তজ ফাগান ততক্তযলত উদ্বুদ্ধ লে। এবালফ এ 

কাম থক্রভ াযালদলয কর প্রাথক্তভক ক্তফদ্যারলয় প্রচরন কযা ম্ভফ। 
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াযমণ-৫: প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট 220.23 177.99 

নুিন ফাদচট 132.71 115.36 

উিন ফাদচট 87.52 62.63 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট 218.72 176.92 

নুিন ফাদচট 132.60 115.25 

উিন ফাদচট 86.12 61.67 

যওাদযয দভাট ফাদচট 4,003 3,172 

মচমডম 22,236 19,561 

চাতী ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 18.00 16.21 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.99 0.91 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 5.50 5.61 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) 0.98 0.90 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 5.46 5.58 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৯৯.৩১ ৯৯.৪০ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-২ 

২.  ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাক, মক্ষা ভন্ত্রণারঃ 

ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা ব্যফস্থা দভৌমরও মযফতমদনয ভাধ্যদভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃচদন যওায 

ফদ্ধমযওয। মফলটি মফদফঘনা মনদ যওায ম্প্রমত মক্ষা ভন্ত্রণারদয অতা ওামযকময  

ভাদ্রাা মক্ষা মফবাক নাদভ নতুন এআ মফবাকটি প্রমতষ্ঠা ওদযদঙ। এআ মফবাদকয ওাম মক্রভমূ মননুটঃ 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষায ভাদনািদনয রদক্ষয নীমত  ওাম মক্রভ প্রণন এফং এয ফাস্তফান, 

মূল্যান  মযফীক্ষণ; 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষাংমেি রক্ষয চমদন প্রদাচনী অমথ মও াতা প্রদান; 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষায াঠ্যক্রভ বতমযয চন্য প্রদাচনী অমথ মও  ওামযকময াতা 

প্রদান; 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা ংমেি মফনামূদল্য প্রদত্ত াঠ্য ফআ মূ মফতযদণ াতাওযণ; 

 তথ্য-প্রমৄমিমবমত্তও মক্ষা মফস্তাদযয চন্য মক্ষা প্রমতষ্ঠানমূদ ব্রডব্যান্ড আন্টাযদনট ংদমাক 

ওমম্পউটায াভমি মফতযণ 

ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাদক ফাদচট ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয াযমণদত 

দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-৬: ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাদক াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ৪৪.৩২ ৪৩.৩৭  - - 

উিন ব্য ৮.৩৯ ৪.২০  - - 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ৫২.৭১ ৪৭.৫৭  - - 

মফবাদকয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

১.৩২ ১.৫০  - - 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২৪ ০.২৪  - - 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত ২০১৬-১৭ থ মফঙদয এ ভন্ত্রণারদয ফাদচট ফযাদ্দ মঙর 

মচমডম’য ০.২৪ তাং, মা ২০১৭-১৮ থ মফঙদয মযফমতমত থাওদফ। 
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ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাদকয াদথ ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা 

ওযা র: 

নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

 চাতী মক্ষা নীমত ২০১০ চাতী মক্ষা নীমত ২০১০-এয ংমেি উদদ্দেমূ মননুট: 

 মক্ষাথীদদয মন্তমন মমত দভধা  ম্ভাফনায মযপূণ ম মফওাদ াায্য ওযা 

 ওভ মচকদত ংিদণয চন্য এওটি ম মাদয প্রদাচনী দক্ষতাম্পি 

ব্যমিুটদ মক্ষাথীদও বতময ওযা 

 মফমবি যওদভয ভাধ্যমভও মক্ষা প্রমতষ্ঠান এফং মফমবি অথ ম-াভামচও, নৃ-

তামত্ত্বও  ন্যান্য মমঙদ ড়া দকাষ্ঠীয ভদধ্য বফলম্য দূয ওযায রদক্ষয প্রদঘিা 

ঘারাদনা 

চাতী মক্ষানীমতয রক্ষযভাত্রাগুদরা চমদনয চন্য গুুটত্বপূণ ম দওৌরগুদরা মননরূ: 

 মফমবি ওাযদণ ওভ সুদমাকপ্রাপ্ত মক্ষাথীদদয চন্য িয মক্ষাথীদদয নুরূ 

ভান সুদমাক সৃমি এফং মফমবি যওদভয মক্ষা প্রমতষ্ঠান এফং িদরয ভদধ্য 

বফলম্য দূয ওযা 

 মক্ষও-মক্ষাথীয নুাত ম মাক্রদভ ২০১৮ াদরয ভদধ্য ১:৩০ এ উিীত ওযা 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠানগুদরাদও তথ্যপ্রমৄমি, মন্ত্রাং  ন্যান্য ফওাঠাদভাকত 

উিদনয সুমফধা প্রদান ওযা 

 ভাধ্যমভও মক্ষায ফ ধাযাদতআ চন-ভতামবমত্ত সৃমিয রদক্ষয ওদওটি দভৌমরও 

মফলদ মবি মক্ষাক্রভ  াঠ্যসূমঘ ফাধ্যতামূরও ওযা  

৭ভ িফামল মও মযওল্পনাঃ 

 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা দম 

উচ্চ থ মননমতও প্রবৃমদ্ধয 

রক্ষযভাত্রা মনধ মাযণ ওযা অদঙ, 

তা চমদনয চন্য দক্ষ ভানফ 

ম্পদ প্রদাচন। এ 

মযওল্পনা উমৄি প্রমক্ষণ 

ম্পি দক্ষ  মধওতয 

উৎাদনীর ভানফম্পদ কদড় 

দতারায রক্ষযভাত্রা মনধ মাযণ ওযা 

দদঙ।  

 ৭ভ িফামল মও মযওল্পনায উদদ্দেমূ: 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষায গুণকত ভাদনািন  

দওৌরমূ: 

 ম্পদদয ব্যফস্থানা  ফওাঠাদভা উিন 

 মক্ষাদাদনয ভান উিীতওযণ 

 মথাম্ভফ মনচস্ব বালা মক্ষাদান 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা ব্যফস্থা মফদ্যভান মফমবি ধাযায াঠ্যক্রভ  

াঠ্যসূমঘয ভধ্যওায াথ মওয ওমভদ অনা 

 ঙাত্র-ঙাত্রীদদয ছদয ড়ায ায ওভাদনা 

 নাযী মক্ষা উৎা প্রদান 

 মক্ষা দক্ষদত্র বফলম্য ওভাদনা 

ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা 

মক্ষায িামধওাযমূ 

ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা যওাদযয গৃমত মফমবি উদদ্দে  রক্ষযমূ চমদনয 

চন্য মননফমণ মত িামধওাযমূ মঘমিত ওদযদঙঃ 

 গুণকত ভানম্পি ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষায ভাধ্যমভও স্তদয ওদরয চন্য 

সুদমাক বৃমদ্ধ ওযা; 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

 ওামযকময  বৃমত্তমূরও মক্ষা প্রমতষ্ঠানগুদরায উিন এফং এ ধযদনয নতুন নতুন 

মক্ষা প্রমতষ্ঠান স্থান 

 মফমবি প্রাদামকও মক্ষায সুমফধা ম্প্রাযণ 

 ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষায ভাধ্যমভও  উচ্চ ভাধ্যমভও স্তদয দভদ মক্ষাথীদদয 

চন্য উবৃমত্ত প্রদান 

 মফমবি যওাময  দফযওাময মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয দবৌত ফওাঠাদভায উিন। 

দওৌরকত উদদ্দে 

 গুণকত ভানম্পি ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষায সুদমাক ম্প্রাযণ; 

 মক্ষায ভাদনািন এফং মফমবি ধাযায মক্ষাব্যফস্থায ভদধ্য ভতা অনন; 

 বযন্তযীণ  বফদদমও শ্রভফাচাদযয চন্য উমৄি দক্ষতাম্পি চনফর কদড় দতারা।  

াযমণ-৭: ওামযকময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ৫২.৭১ ৪৭.৫৭ 

নুিন ফাদচট ৪৪.৩২ ৪৩.৩৭ 

উিন ফাদচট ৮.৩৯ ৪.২০ 

মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ৩৮.৪৩ ৩৩.৮২ 

নুিন ফাদচট ৩১.৭৫ ৩১.০৫ 

উিন ফাদচট ৬.৬৮ ২.৭৭ 

চাতী ফাদচট  ৪০০৩ ৩১৭২ 

মচমডম ২২২৩৬ ১৯৫৬১ 

চাতী ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ ১৬.২১ 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২৪ ০.২৪ 

মফবাদকয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ১.৩২ ১.৫০ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.১৭ ০.১৭ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.৯৬ ১.০৭ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মফবাদকয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৭২.৯১ ৭১.১০ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-৩ 

৩.  ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাক: 

মক্ষায গুণকত ভাদনািদনয ভাধ্যদভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃমিয রদক্ষয যওায ম্প্রমত মক্ষা 

ভন্ত্রণারদয অতা ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাক নাদভ এওটি পৃথও মফবাক ঘালু ওদযদঙ। 

ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষায মযমধ  গুণকত ভান বৃমদ্ধয চন্য এ মফবাক নানামূঔী দদক্ষ িণ 

ওদযদঙ। ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাদকয ওাম মক্রভমূ মননুটঃ 

 ভাধ্যমভও, উচ্চ ভাধ্যমভও  উচ্চমক্ষায ভাদনািদন কদফলণা, প্রমক্ষণ, নীমতভারা  প্রওল্প 

প্রণন, ফাস্তফান এফং মযফীক্ষণ  মূল্যান; 

 ভাধ্যমভও এফং উচ্চমক্ষা ংক্রান্ত নীমত প্রণন; 

 মক্ষা ঔাদতয মফমবি ংস্কায ওভ মসূমঘ ফাস্তফান; 

 দন এডুদওনার মযদা ম বতমযয চন্য মফদলামত মফিমফদ্যার স্থান; 

 ভাধ্যমভও ম মাদয াঠ্যক্রভ প্রণন এফং প্রাথমভও  ভাধ্যমভও ম মাদয াঠ্যপুস্তও মুদ্রণ  

মফনামূদল্য মফতযণ: 

 দফযওাময মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয মক্ষও মনফন্ধন  মনদাক; 

 দভধাবৃমত্ত ভাধ্যমভও  স্দাতও ম মাদ মক্ষাথীদদয উবৃমত্ত প্রদান; 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন ব্রডব্যান্ড ংদমাক, ভামিমভমডা ফআ, দশ্রমণওদক্ষ াঠদাদন অআমটি ব্যফায 

এফং মক্ষা ব্যফস্থানা অআমটিয ফাস্তফ প্রদাক ম্প্রাযণ; 

 মক্ষানীমতয মফমবি সুাময ফাস্তফান। 

ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাদকয ফাদচট ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয াযমণদত 

দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-৮: ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাদকয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ১৬৯.৮৩ ১৬৩.৩৬ - - - 

উিন ব্য ৬১.৬৫ ৫৩.৭৩ - - - 
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 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ২৩১.৪৮ ২১৭.০৯ - - - 

মফবাদকয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

৫.৭৮ ৬.৮৪ - - - 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১.০৪ ১.১১ - - - 

সূত্রঃ ফাদচট ডকুদভন্ট, থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাদকয ফাদচট ২০১৬-১৭ থ মফঙদযয 

তুরনা ২০১৭-১৮ থ মফঙদয মওছুটা বৃমদ্ধ দদদঙ। তদফ, এওআ ভদ যওাদযয দভাট ফাদচদটয 

তওযা াদয এফং মচমডম’য তওযা াদয এ মফবাদকয ফাদচট াভান্য হ্রা দদদঙ। উদেখ্য 

২০১৬-১৭ থ মফঙদয এ মফবাদকয ফাদচট মঙর মচমডম’য ১.১১ তাং, মা ২০১৭-১৮ থ মফঙদয 

১.০৪ তাংদ দাঁমড়দদঙ। 

ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাদকয াদথ ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা ওযা 

রঃ 

নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

 চাতী মক্ষা নীমত ২০১০ চাতী মক্ষা নীমত ২০১০-এ ভাধ্যমভও মক্ষা ংমেি উদদ্দেমূ মননুটঃ 

 মক্ষাথীদদয মন্তমন মমত দভধা  ম্ভাফনায মযপূণ ম মফওাদ াায্য ওযা; 

 ওভ মচকদত ংিদণয চন্য এওটি ম মাদয প্রদাচনী দক্ষতাম্পি 

ব্যমিুটদ মক্ষাথীদও বতময ওযা; 

 মফমবি যওদভয ভাধ্যমভও মক্ষা প্রমতষ্ঠান এফং মফমবি অথ ম-াভামচও, নৃ-

তামত্ত্বও  ন্যান্য মমঙদ ড়া দকাষ্ঠীয ভদধ্য বফলম্য দূয ওযায রদক্ষয প্রদঘিা 

ঘারাদনা; 

চাতী মক্ষানীমতয রক্ষযভাত্রাগুদরা চমদনয চন্য গুুটত্বপূণ ম দওৌরগুদরা মননরূ: 

 মফমবি ওাযদণ ওভ সুদমাকপ্রাপ্ত মক্ষাথীদদয চন্য িয মক্ষাথীদদয নুরূ 

ভান সুদমাক সৃমি এফং মফমবি যওদভয মক্ষা প্রমতষ্ঠান এফং িদরয ভদধ্য 

বফলম্য দূয ওযা; 

 মক্ষও-মক্ষাথীয নুাত ম মাক্রদভ ২০১৮ াদরয ভদধ্য ১:৩০ এ উিীত 

ওযা; 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠানগুদরাদও তথ্যপ্রমৄমি, মন্ত্রাং  ন্যান্য ফওাঠাদভাকত 

উিদনয সুমফধা প্রদান ওযা 

 ভাধ্যমভও মক্ষায ফ ধাযাদতআ চন-ভতামবমত্ত সৃমিয রদক্ষয ওদওটি দভৌমরও 

মফলদ মবি মক্ষাক্রভ  াঠ্যসূমঘ ফাধ্যতামূরও ওযা।  
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনাঃ 

 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা 

দম উচ্চ থ মননমতও প্রবৃমদ্ধয 

রক্ষযভাত্রা মনধ মাযণ ওযা 

অদঙ, তা চমদনয চন্য দক্ষ 

ভানফ ম্পদ প্রদাচন। এ 

মযওল্পনা উমৄি প্রমক্ষণ 

ম্পি দক্ষ  মধওতয 

উৎাদনীর ভানফম্পদ 

কদড় দতারায রক্ষযভাত্রা 

মনধ মাযণ ওযা দদঙ।  

 ৭ভ িফামল মও মযওল্পনায উদদ্দেমূঃ 

 ভাধ্যমভও ম মাদ মক্ষায ভান উিত ওযা 

 ভাধ্যমভও ম মা ম মন্ত মমক্ষত চনদকাষ্ঠীয ংখ্যা ফাড়াদনা এফং মক্ষায দক্ষদত্র 

ভতা অনন 

 দওৌরমূঃ 

 ম্পদদয ব্যফস্থানা  ফওাঠাদভা উিন 

 মক্ষাদাদনয ভান উিীতওযণ 

 মথাম্ভফ মনচস্ব বালা মক্ষাদান 

 মক্ষাদক্ষদত্র মফমবি ধাযায াঠ্যক্রভ  াঠ্যসূমঘয ভধ্যওায াথ মওয ওমভদ অনা 

 মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন ঙাত্র/ঙাত্রী বমতময ায ফাড়াদনা 

 ঙাত্র-ঙাত্রীদদয ছদয ড়ায ায ওভাদনা 

 নাযী মক্ষা উৎা প্রদান 

 মক্ষা দক্ষদত্র বফলম্য ওভাদনা 

ভাধ্যমভও মক্ষায 

িামধওাযমূ 

ভাধ্যমভও  উচ্চ ভাধ্যমভও স্তদয যওাদযয গৃমত মফমবি উদদ্দে  রক্ষযমূ 

চমদনয চন্য        ও               মননফমণ মত িামধওাযমূ মঘমিত 

ওদযদঙঃ 

 গুণকত ভানম্পি ভাধ্যমভও মক্ষা ওদরয সুদমাক বৃমদ্ধ ওযা; 

 মক্ষায ওর স্তদয ফায চন্য ভান সুদমাক সৃমি ওযা; 

 মক্ষা ব্যফস্থানায প্রামনও ক্ষভতা ফাড়াদনা; 

 ভাধ্যমভও  উচ্চ ভাধ্যমভও স্তদয দভদ মক্ষাথীদদয চন্য উবৃমত্ত প্রদান 

 মফমবি যওাময  দফযওাময মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয দবৌত ফওাঠাদভায উিন। 

দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা  ২০৩০ াদরয ভদধ্য ওর ফারও-ফামরওায ভতা-মবমত্তও গুণকতভানম্পি 

প্রাথমভও  ভাধ্যমভও মক্ষা ম্পি ওযা; 

 ২০৩০ াদরয ভদধ্য ওর মৄফও  মৄফভমরা প্রা মধওাং নাযী-পুুটলদও 

াক্ষযতায অতা অনা; 

 ২০৩০ াদরয ভদধ্য ওর মক্ষাথীদও দটওআ উিদনয চন্য প্রদাচনী জ্ঞান 

 দক্ষতা চমন মনমিত ওযা;  

 ওদরয চন্য এওটি মনযাদ, মং ন্তমভূমিমূরও এফং ওাম মওয মক্ষা 

মযদফ সৃমি রদক্ষয মশু, প্রমতফমন্ধ এফং মরঙ্গ ংদফদনীর মক্ষা সুদমাক সৃমি 

ওযা;  

 ২০২০ াদরয ভদধ্য উিনীর দদ মফদল ওদয স্বল্প উিত দদমূদয চন্য 

মক্ষা বৃমত্ত মযভাণ উদেঔদমাগ্য াদয বৃমদ্ধ ওযা; 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

 ২০৩০ াদরয ভদধ্য অন্তচমামতও দমাকীতায মবমত্তদত প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ 

দক্ষ মক্ষদওয মযভাণ উদেঔদমাগ্য ভাত্রা বৃমদ্ধ ওযা;  

দওৌরকত উদদ্দে 

                                    ও                                

   ; 

          ও                ও                                ; 

                           ,        ও                                  

এ                      ও                                 ; 

    ,        ও                 এ         ,           ও             

                                   ও     ;  

                                            । 

াযমণ-৯: মক্ষা ভন্ত্রণারদয ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

ভাধ্যমভও ম মাদ (৬ষ্ঠ দত ১০ভ দশ্রমণ ম মন্ত) স্কুর বমতময ায (%) ৫৪.৫০ ৭২.৯৫ 

ভাধ্যমভও ম মাদ (৬ষ্ঠ দত ১০ভ দশ্রমণ ম মন্ত) ছদয ড়ায ায (%) ৫৫.৩১ ৩৮.৪৭ 

উচ্চ ভাধ্যমভও ম মাদ (এওাদ  দ্বাদ দশ্রমণ) নাযী-পুুটল 

মক্ষাথীয নুাত 
৫৪:৪৬ ৫৩:৪৭ 

 সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

 

দও স্টামড 

সৃচনীর দভধা দন্বলণ 

সৃচনীর দভধা দন্বলণ নীমতভারা, ২০১২ এয অতা যওামযবাদফ ৪থ ম ফাদযয ভদতা সৃচনীর দভধা 

দন্বলণ ওভ মসূমঘ, ২০১৭ অদাচন ওযা । এ ওভ মসূমঘদত ফযাফদযয ভত বালা  ামতয, মফজ্ঞান, কমণত 

 ওমম্পউটায এফং ফাংরাদদ স্টামডচ এ ঘাযটি মফল মনধ মামযত মঙর। লষ্ঠ-িভ, নফভ-দভ  এওাদ-

দ্বাদ–এ ৩টি গ্রুদ দদদয যওাময-দফযওাময ওর মক্ষা প্রমতষ্ঠান, উদচরা, দচরা  মফবাকী ম মাদ 

ফাঙাআ ফ ম নুমষ্ঠত । ঢাওা ভানকযদও মফবাদকয ভম মাদা মদদ পৃথও ফাঙাআ প্রমতদমামকতা নুমষ্ঠত । 

াযা দদদয রক্ষামধও ঙাত্র-ঙাত্রী এ প্রমতদমামকতা ংিণ ওদয। দদদয ৮টি মফবাক  ঢাওা ভানকয 
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দথদও মনফ মামঘত দযা ১ চন ওদয দভাট ৯ চন মক্ষাথী প্রমতটি মফলদ প্রমতটি গ্রুদয চূড়ান্ত দফ ময 

প্রমতদমামকতা ংিণ ওদয। 

চাতী ম মাদ ঢাওা নুমষ্ঠত চূড়ান্ত দফ ময প্রমতদমামকতা দদফদযণ্য ব্যমিফদক ময মক্র ংিদণ ৪টি 

মফলদ ম্মামনত মফঘাযওভন্ডরীয ৪টি পৃথও প্যাদনর মক্ষাথীদদয সৃচনীর প্রমতবায মূল্যান ওদযন। 

মূল্যাদন দদঔা মা দম ১২ চন দভধাফীয ভদধ্য ১০ চনআ প্রামন্তও চনদদয মক্ষাথী। চাতী ম মাদ 

মনফ মামঘত ১২ চন ‘দযা প্রমতবা’ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মনওট দথদও প্রদতযদও ১ রক্ষ টাওা  াটি মমপদওট 

িণ ওযদফন। এঙাড়া মনফ মামঘত ১২ চন ‘           দযা প্রমতবা’ প্রমতফঙদযয ন্যা এফায মফদদদ মক্ষা পদয 

মাদফ। ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাক, মক্ষা ভন্ত্রণারদয এ ওভ মসূমঘ ফ িদরয মক্ষাথীদদয ভান 

ংিণ  ভিমাত্রায এও উজ্জ্বর  নন্য দৃিান্ত। 

াযমণ-১০: ভাধ্যমভও  উচ্চ মক্ষা মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ২৩১.৪৮ ২১৭.০৯ 

নুিন ফাদচট ১৬৯.৮৩ ১৬৩.৩৬ 

উিন ফাদচট ৬১.৬৫ ৫৩.৭৩ 

মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ১৫৪.৫৫ ১৪৪.৬১ 

নুিন ফাদচট ১১৭.০৪ ১১৩.৬০ 

উিন ফাদচট ৩৭.৫১ ৩১.০১ 

চাতী ফাদচট  ৪০০৩ ৩১৭২ 

মচমডম ২২২৩৬ ১৯৫৬১ 

চাতী ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ ১৬.২১ 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১.০৪ ১.১১ 

মফবাদকয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ৫.৭৮ ৬.৮৪ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৭০ ০.৭৪ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ৩.৮৬ ৪.৫৬ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মফবাদকয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৬৬.৭৭ ৬৬.৬১ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-৪ 

৪.  স্বাস্থয মক্ষা  মযফায ওল্যাণ মফবাক:  

মফকত ওদও দদও ফাংরাদদ স্বাস্থয  পুমি মযমস্থমত উিদন প্রভূত িকমত চমন ওদযদঙ। এয 

ভদধ্য দফমওছু উদেঔদমাগ্য াপল্য Health, Nutrition and Population Sector 

Development Programme এয অতা মচমত দদঙ। এঔাদত উিদনয মযওল্পনা প্রণন 

 এয ফাস্তফাদনয ওর ওাচ      ও                      দনর্তদত্ব ম্পি দ থাদও। 

প্রামনও ওাদচয সুমফধাদথ ম এ ভন্ত্রণারদয ধীদন ম্প্রমত দু’টি পৃথও মফবাক সৃমি ওযা দদঙ; 

মায ন্যতভ র           ও                  । মশুয উিন  মধওাদযয াদথ ংমেি 

এ মফবাদকয ওাম মাফমর মননুটঃ 

 স্বাস্থয, পুমি  মযফায মযওল্পনা দফা প্রদান; 

 ভার্ত  মশু স্বাস্থযদফা, ম্প্রামযত টিওাদান ওভ মসূমঘ (আমঅআ), মফওল্প স্বাস্থযদফা এফং 

পুমিয উিন ংমেি ওাম মক্রভমূ ফাস্তফান; 

 মফমবি ংক্রাভও  ন্যান্য দযাক প্রমতদযাদধয চন্য চনস্বাস্থয সুযক্ষায দফা ম্প্রাযণ; 

 চন্ম মনন্ত্রণ, চনংখ্যা কদফলণা  প্রমক্ষদণয চন্য মফমবি ওাম মক্রভ ফাস্তফান। 

 াযীমযও  ভানমও প্রমতফমন্ধ ব্যমিদদয মফদল স্বাস্থযদফা প্রদান 

          ও                     ফাদচট ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয 

াযমণদত দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-১১:           ও                     াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ২৮.০৬ - - - - 

উিন ব্য ১৬.৭০ - - - - 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ৪৪.৭৬ - - - - 

মফবাদকয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  
১.১২ - - - - 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২০ - - - - 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, ২০১৭-১৮ থ ম ফঙদয এ মফবাদক ৪৪.৭৬ মফমরন টাওা ফযাদ্দ 

দদা দদঙ মা চাতী ফাদচদটয ১.১২ তাং মচমডম’য ০.২০ তাং।  

স্বাস্থয  পুমি ংক্রান্ত চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূ 

          ও                     াদথ ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন 

ফণ মনা ওযা রঃ 

নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

চাতী স্বাস্থয নীমত ২০১১ 

 

২০১১ াদর প্রণীত চাতী স্বাস্থয নীমতয 

মূর উদদ্দে র ফায চন্য দভৌমরও 

স্বাস্থযদফা মনমিত ওযা। এ নীমতদত 

স্বাস্থযদফা প্রামপ্তদও মধওায মদদফ 

স্বীৃতমত দদা দদঙ। ওর নাকমযদওয 

দভৌমরও স্বাস্থযদফা মনমিত ওযা যাদেয 

ন্যতভ াংমফধামনও দামত্ব। 

স্বাস্থয নীমতদত মশুয স্বাস্থয  পুমি ংক্রান্ত দম ওর রক্ষয মনধ মাযণ ওযা 

দদঙ, দগুদরা মননুটঃ 

 পুমিীনতায ভাত্রা ওভাদনা, মফদল ওদয মশু  ভার্তত্বওারীন 

পুমিীনতা ওভাদনা; 

 মশু  ভার্তমৃতুযয ায ওভাদনা। 

 মশু  ভার্ত স্বাদস্থযয উিদনয রদক্ষয িাভ ম মাদ মনযাদ মশু 

প্রদফয ফওাঠাদভা স্থান।  

 প্রচনন স্বাস্থযদফায সুমফধা ম্প্রাযণ। 

 ভানমও  াযীমযও প্রমতফন্ধী মশুদদয চন্য স্বাস্থযদফায সুদমাক 

ম্প্রাযণ। 

 প্রদাচনী দভৌমরও স্বাস্থযদফা ওদরয দদাযদকাড়া দৌুঁঙাদনা। 

 ওর উদচরা  আউমনন ম মাদ প্রাথমভও স্বাস্থযদফা  মঘমওৎা 

দফা দৌুঁঙাদনা। 

চাতী পুমি নীমত ২০১৫  

২০১৫ াদর প্রণীত চাতী পুমি নীমতয 

মূর উদদ্দে র চনকদণয উিততয পুমি, 

মফদল ওদয সুমফধাফমিত চনকদণয 

পুমিয উিদনয ভাধ্যদভ চাতী উিন 

ত্বযামন্বত ওযা 

চাতী পুমি নীমতয মশু ংমেি মফলগুদরা মননুটঃ 

 ওদরয পুমি মযমস্থমতয উিন, মফদল ওদয মশু, মওদায-মওদাযী, 

কবমফতী  ল্যওদটটিং ভাদদদয পুমিয উিন 

 ফায চন্য মফমবি ধযদনয ম মাপ্ত ঔাদ্য মনমিত ওযা এফং স্বাস্থযওয 

ঔাদ্যবযাদও উৎামত ওযা 

 পুমি মযমস্থমতয উিদনয রদক্ষয মফমবি প্রতযক্ষ  দযাক্ষ ওাম মক্রভ 

িণ 

 পুমি মনমিতওযদণয চন্য মফমবি ংস্থায ওাদচয ভন্ব াধন 

স্বাস্থয, পুমি এফং চনংখ্যা দক্টদযয 

দওৌরকত মফমনদাক (HNPSIP) 

মযওল্পনা ২০১৭-২২ 

এ মযওল্পনাটিয অতা ঘতুথ ম াঁঘ 

HNPSIP-এয দওৌরকত উদদ্দেমূ মননুটঃ 

 ওর নাকমযদওয চন্য ভতায মবমত্তদত স্বাস্থয  পুমি দফা দৌুঁদঙ 

দদায রদক্ষয প্রদাচনী থ মাদনয ব্যফস্থা ওযা এফং াফ মচনীন 

স্বাস্থযদফায দথ দ্রুত এমকদ মাা 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

ফঙয দভামদ স্বাস্থয ঔাত দপ্রািাভ গৃীত 

দচ্ছ। এয মূর উদদ্দে র ফতমভাদন 

দমওর নাকমযও স্বাস্থয  পুমি দফা 

প্রামপ্তদত মমঙদ অদঙ তাদদযদও দফায 

অতা মনদ অা। মফদল ওদয মশু, 

মওদায-মওদাযী এফং য  

িাভািদরয দমযদ্র চনদকাষ্ঠীদও দফায 

অতা মনদ অা এ মযওল্পনায মূর 

রক্ষয। এয অতা স্বাস্থয ঔাদত 

অন্তচমামতও মফমবি দপাযাদভ যওাদযয 

দদা প্রমতশ্রুমতয ফাস্তফাদনয উদদ্যাক 

দনা দফ। মযওল্পনাটি চামতংখ 

দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা (SDG) এফং 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনায াদথ 

াভঞ্জস্যপূণ ম 

 স্বাস্থয, পুমি  মযফায মযওল্পনা দফা ওর নাকমযদওয মনওট দৌুঁদঙ 

দদা 

 স্বাস্থয ঔাদত মদ্ধান্ত িদণয প্রমক্রাদও অদযা তথ্যমবমত্তও ওযা 

 স্বাস্থযম্মত চীফন মান দ্ধমতদও উৎামত ওযা  এ মফলদ 

চনদঘতনতা ফাড়াদনায উদদ্যাক িণ ওযা। 

চামতংখ দখামলত দটওআ উিন 

রক্ষযভাত্রা (SDGs) 

চামতংখ দখামলত দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা (SDGs) ফাস্তফাদনয রদক্ষয 

প্রণীত SDGs Mapping দভাতাদফও স্বাস্থয  মযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণার 

১২ টি Target-এয দভাট ২২টি Indicator (এমডমচ-৩ এয ২০টি  

এমডমচ-২ এয ২টি Indicators) ফাস্তফাদন Lead Ministry এফং 

এমডমচ-৪ এয ১ টি Target-এয ১টি Indicators ফাস্তফাদন Co-

Lead Ministry মদদফ দামত্ব প্রাপ্ত। এয ভদধ্য ২০৩০ াদরয ভদধ্য 

াফ মচমনন প্রচনন স্বাস্থযদফা মনমিত ওযা ংক্রান্ত ৩.৭ নং টাদক মদটয ২টি 

Indicators স্বাস্থয মক্ষা  মযফায ওল্যাণ মফবাক ংমেি।  

দওৌরকত উদদ্দে 

 ভা  মশুদদয চন্য উিততয স্বাস্থযদফা প্রদান; 

 মযফায মযওল্পনা দফা ম্প্রাযণ  প্রচনন স্বাদস্থযয উিন; 

 ফায চন্য ভানম্পি স্বাস্থযদফা ম্প্রাযণ; 

 মফদলামত স্বাস্থযদফায ভাদনািন। 
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াযমণ-১২:           ও                     ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  

পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৫ 

মশু মৃতুযয ায (প্রমত াচায চীমফত চদন্ম, ৫ ফঙদযয মনদঘ) ৬০ ৪৯ 

ভার্ত মৃতুযয ায (প্রমত াচায চীমফত চদন্ম) ২.৯ ১.৫ 

দভাট প্রচনন ায (াচাদয) ২.৬ ২.১ 

আমঅআ ওাম মক্রদভয ওবাদযচ (রক্ষযভাত্রায তওযা াদয) ৮৪ ৮৫ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

 

         

   ও              

   মৃতুয         য                   ধাত্রী     পূণ ম            ও এ       ও         

                                     ।                                        

     ও   ।                                                      ।           

               ফঙয                       এ   ৫-৭                              

র্ভদক      ।         ও                            মা। এ                      

      এ                ও                                                      

     ণ          ।            ৬                এ                      ও        

                                  । এ                      ।                 

          মূ                       এ                                             

                । এ ংক্রান্ত এওটি দও স্টামড মনদন ফণ মনা ওযা দরা:  

         য                                                           ।           

                                 এ                                         মান,    

                                          ।                                    

      ও                                                        ।             

                    -   এ                          ও                          

                ।                                                             

                   ও                                 এ                               

                             । এ                    এ                           

      ও                       এ                     ও      । এ                      
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ও                                                                             

এ                                                 এ                                  

ও                          এ    ৪ মডদম্বয ২০ ৬               এ                    

                   ।                      ৭ মডদম্বয  ৬                                 

            এ                                                    ।         ভা ও 

             ও        ।         এ                         ও               এ      

        । 

াযমণ-১৩:           ও                     ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ৪৪.৭৬ - 

নুিন ফাদচট ২৮.০৬ - 

উিন ফাদচট ১৬.৭০ - 

মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ১৭.৪৮ - 

নুিন ফাদচট ১০.৯৪ - 

উিন ফাদচট ৬.৫৪ - 

চাতী ফাদচট ৪০০৩ - 

মচমডম ২২২৩৬ - 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ - 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২০ - 

মফবাদকয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ১.১২ - 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.০৮ - 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.৪৪ - 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মফবাদকয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৩৯.০৫ - 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

 



                         

           ২০১৭-১৮ | 50 

 ংদমাচনী-৫ 

৫.  স্বাস্থযদফা      : 

ওদরয চন্য াশ্রম  গুণকত ভানম্পি স্বাস্থযদফা মনমিতওযদণয রদক্ষয ম্প্রমত স্বাস্থয  

মযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারদয মধদন স্বাস্থযদফা                   । স্বাস্থয  পুমি  মযফায 

মযওল্পনা ঔাদতয ব্যাও উিদনয ভাধ্যদভ এওটি সুস্থয ফর ভানফ ম্পদ সৃমি ওযাআ দরা এ 

মফবাদকয ন্যতভ প্রধান রক্ষয। মশুয উিন  মধওাদযয াদথ ংমেি এ ভন্ত্রণারদয ওাম মাফমর 

মননুটঃ 

 স্বাস্থয ংমেি মফলদ নীমতভারা প্রণন  ফাস্তফান; 

 নাম মং দফা ব্যফস্থাণা ংক্রান্ত নীমতভারা প্রণন  ফাস্তফান; 

 স্বাস্থয, পুমি  মযফায মযওল্পনা দফা প্রদান  এয মযমধ ম্প্রাযণ; 

 মফমবি ংক্রাভও  ন্যান্য দযাক প্রমতদযাদধয চন্য চনস্বাস্থয সুযক্ষায দফা ম্প্রাযণ; 

 গুণকত ভানম্পি লধ উৎাদন, মফতযণ মনমিতওযণ এফং লধ অভদামন  যপ্তামনয ভান 

মনন্ত্রণ; 

 স্বাস্থয ংমেি ফওাঠাদভা মনভ মাণ  যক্ষনাদফক্ষন; 

 ভার্ত  মশু স্বাস্থযদফা, ম্প্রামযত টিওাদান ওভ মসূমঘ (আমঅআ), মফওল্প স্বাস্থযদফা এফং 

পুমিয উিন ংমেি ওাম মক্রভমূ ফাস্তফান; 

স্বাস্থযদফা মফবাদকয ফাদচট ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয াযমণদত দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-১৪: স্বাস্থযদফা         াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ৮৩.৬২ - - - - 

উিন ব্য ৭৮.৪২ - - - - 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ১৬২.০৪ - - - - 

মফবাদকয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  
৪.০৫ - - - - 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৭৩ - - - - 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, ২০১৭-১৮ থ ম ফঙদয এ মফবাদক ৮৩.৬২ মফমরন টাওা ফযাদ্দ 

দদা দদঙ মা চাতী ফাদচদটয ৪.০৫ তাং  মচমডম’য নুাদত তা ০.৭৩ তাং।  

স্বাস্থয  পুমি ংক্রান্ত চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূ 

স্বাস্থযদফা         াদথ ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা ওযা রঃ 

নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

চাতী স্বাস্থয নীমত ২০১১ 

 

২০১১ াদর প্রণীত চাতী স্বাস্থয 

নীমতয মূর উদদ্দে র ফায চন্য 

দভৌমরও স্বাস্থযদফা মনমিত ওযা। এ 

নীমতদত স্বাস্থযদফা প্রামপ্তদও 

মধওায মদদফ স্বীৃতমত দদা 

দদঙ। ওর নাকমযদওয দভৌমরও 

স্বাস্থযদফা মনমিত ওযা যাদেয 

ন্যতভ াংমফধামনও দামত্ব। 

স্বাস্থয নীমতদত মশুয স্বাস্থয  পুমি ংক্রান্ত দম ওর রক্ষয মনধ মাযণ ওযা 

দদঙ, দগুদরা মননুটঃ 

 পুমিীনতায ভাত্রা ওভাদনা, মফদল ওদয মশু  ভার্তত্বওারীন 

পুমিীনতা ওভাদনা; 

 মশু  ভার্তমৃতুযয ায ওভাদনা। 

 মশু  ভার্ত স্বাদস্থযয উিদনয রদক্ষয িাভ ম মাদ মনযাদ মশু 

প্রদফয ফওাঠাদভা স্থান।  

 প্রচনন স্বাস্থযদফায সুমফধা ম্প্রাযণ। 

 ভানমও  াযীমযও প্রমতফন্ধী মশুদদয চন্য স্বাস্থযদফায সুদমাক 

ম্প্রাযণ। 

 প্রদাচনী দভৌমরও স্বাস্থযদফা ওদরয দদাযদকাড়া দৌুঁঙাদনা। 

 ওর উদচরা  আউমনন ম মাদ প্রাথমভও স্বাস্থযদফা  মঘমওৎা 

দফা দৌুঁঙাদনা। 

চাতী পুমি নীমত, ২০১৫  

২০১৫ াদর প্রণীত চাতী পুমি 

নীমতয মূর উদদ্দে র চনকদণয 

উিততয পুমি, মফদল ওদয 

সুমফধাফমিত চনকদণয পুমিয 

উিদনয ভাধ্যদভ চাতী উিন 

ত্বযামন্বত ওযা 

চাতী পুমি নীমতয মশু ংমেি মফলগুদরা মননুটঃ 

 ওদরয পুমি মযমস্থমতয উিন, মফদল ওদয মশু, মওদায-

মওদাযী, কবমফতী  ল্যওদটটিং ভাদদদয পুমিয উিন 

 ফায চন্য মফমবি ধযদনয ম মাপ্ত ঔাদ্য মনমিত ওযা এফং স্বাস্থযওয 

ঔাদ্যাবযাদও উৎামত ওযা 

 পুমি মযমস্থমতয উিদনয রদক্ষয মফমবি প্রতযক্ষ  দযাক্ষ ওাম মক্রভ 

িণ 

 পুমি মনমিতওযদণয চন্য মফমবি ংস্থায ওাদচয ভন্ব াধন 

স্বাস্থয, পুমি এফং চনংখ্যা 

দক্টদযয দওৌরকত মফমনদাক 

(HNPSIP) মযওল্পনা ২০১৭-২২ 

এ মযওল্পনাটিয অতা ঘতুথ ম 

াঁঘ ফঙয দভামদ স্বাস্থয ঔাত 

দপ্রািাভ গৃীত দচ্ছ। এয মূর 

HNPSIP-এয দওৌরকত উদদ্দেমূ মননুটঃ 

 ওর নাকমযদওয চন্য ভতায মবমত্তদত স্বাস্থয  পুমি দফা দৌুঁদঙ 

দদায রদক্ষয প্রদাচনী থ মাদনয ব্যফস্থা ওযা এফং াফ মচনীন 

স্বাস্থযদফায দথ দ্রুত এমকদ মাা 

 স্বাস্থয, পুমি  মযফায মযওল্পনা দফা ওর নাকমযদওয মনওট দৌুঁদঙ 

দদা 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

উদদ্দে র ফতমভাদন দমওর 

নাকমযও স্বাস্থয  পুমি দফা 

প্রামপ্তদত মমঙদ অদঙ মফদল ওদয 

মশু, মওদায-মওদাযী এফং য 

 িাভািদরয দমযদ্র চনদকাষ্ঠীদও 

দফায অতা মনদ অা। এয 

অতা স্বাস্থয ঔাদত অন্তচমামতও 

মফমবি দপাযাদভ যওাদযয দদা 

প্রমতশ্রুমতয ফাস্তফাদনয উদদ্যাক 

দনা দফ। মযওল্পনাটি চামতংখ 

দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা (SDG) 

এফং ৭ভ িফামল মও মযওল্পনায 

াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম 

 স্বাস্থয ঔাদত মদ্ধান্ত িদণয প্রমক্রাদও অদযা তথ্যমবমত্তও ওযা 

 স্বাস্থযম্মত চীফন মান দ্ধমতদও উৎামত ওযা  এ মফলদ 

চনদঘতনতা ফাড়াদনায উদদ্যাক িণ ওযা। 

চামতংখ দখামলত দটওআ উিন 

বীি (SDGs) 

                               (SDGs)                

Mapping                ও                         Target-

এ           Indicator (এ     -৩ এ      ও এ     -  এ     

Indicators)          Lead Ministry এ   এ     -৪ এ      

Target-এ     Indicators          Co-Lead Ministry        

         । এ          Indicators স্বাস্থযদফা            । 

এ    ও      ও                               Indicators 

         এ          -    ও                                 । 

দওৌরকত উদদ্দে 

    ও                              ; 

                                ; 

           স্বাস্থযদফা          । 

াযমণ-১৫: স্বাস্থযদফা         ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৫ 

মশু মৃতুযয ায (প্রমত াচায চীমফত চদন্ম, ৫ ফঙদযয মনদঘ) ৬০ ৪৯ 

ভার্ত মৃতুযয ায (প্রমত াচায চীমফত চদন্ম) ২.৯ ১.৭৬ 

দভাট প্রচনন ায (াচাদয) ২.৬ ২.৩ 

আমঅআ ওাম মক্রদভয ওবাদযচ (রক্ষযভাত্রায তওযা াদয) ৮৪ ৮৫ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 



                         

53 |            ২০১৭-১৮

         

       ও                                            ) 

         ৫                                             । এ     ও,                 ৫ 

                         ৬     ।                 ও                                      

               ৩     এ                                                             ৪   এ   

          ও                                                   ।                   এ  

                               এ ধযদন      এড়াদত           ।               ও              

                                             Special Care Newborn Unit  -          

                      এ              ।  

                            এ                   

              ও                                                 ও ৩                      

   ।                                                              ময ও           । 

      ৩                                                   ও           ।             

                   ও     : 

                                                            ; 

        এ      ও                                          ; 

         ঝুঁ                     ; এ   

                  । 

   ও                                          

২০১৬ াদরয      ময ভাদ                           ও               এ   ৫                    

    । এ                                          ৩           ।      –       ,    ৫            

    ৫৯৪         -       ,    ৬          ৪৮৫-এ        । এ                     ৪ ৭      

৮ ৫ -এ         ।                                 ও                                    

          ৮৪     ৪৬ -এ         এ   এ                       এ                      

৩৩       ৩ ৭ -এ         ।  

               

এ              ৩৮         ৪                      ।           ৭                        ৩   

                                                    । এ                                  

                         । 

 



                         

           ২০১৭-১৮ | 54 

াযমণ-১৬: স্বাস্থযদফা         ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ১৬২.০৪ - 

নুিন ফাদচট ৮৩.৬২ - 

উিন ফাদচট ৭৮.৪২ - 

মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ৬৩.০২ - 

নুিন ফাদচট ২৬.৫১ - 

উিন ফাদচট ৩৬.৫১ - 

চাতী ফাদচট ৪০০৩ - 

মচমডম ২২২৩৬ - 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ - 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৭৩ - 

মফবাদকয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ৪.০৫ - 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২৮ - 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ১.৫৭ - 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মফবাদকয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৩৮.৮৯ - 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-৬ 

৬.  ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণার: 

ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয তযতভ প্রধান ওাচ র মশু মধওায ফাস্তফান এফং মশুয 

সুযক্ষা  উিদন মফমবি ওাম মক্রভ ফাস্তফান ওযা। াাাম, এ ংক্রাদন্ত যওাদযয নীমত, 

মযওল্পনা প্রণন এফং যওাদযয মফমবি দপ্তদযয ওাদচয ভন্বদয দামত্ব এ ভন্ত্রণার ারন ওদয 

থাদও।  

ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয ফাদচট ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয াযমণদত 

দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-১৭: ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ২৩.১৮ ১৯.৮৩ ১৬.২৫ ১৪.০৬ ১১.৭৪ 

উিন ব্য ২.৫৮ ১.৬৮ ১.৩৬ ১.২৭ ২.৫১ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ২৫.৭৬ ২১.৫১ ১৭.৬১ ১৫.৩৩ ১৪.২৫ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

০.৬৪ ০.৬৩ ০.৬৭ ০.৬৪ ০.৬৬ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.১২ ০.১১ ০.১০ ০.১১ ০.১২ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত াঁঘ ফঙদয ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয ফাদচট 

ক্রভান্বদ বৃমদ্ধ দদদঙ। তদফ, ম্প্রমত মচমডম প্রবৃমদ্ধয ায উদেঔদমাগ্য মযভাদণ বৃমদ্ধ াা এ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট মচমডম’য তওযা াদয মযফমতমত যদদঙ। ২০১৭-১৮ থ মফঙদয এ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট দাঁড়াদফ মচমডম’য ০.১২ তাং  যওাদযয দভাট ফাদচদটয ০.৬৪ তাং, মা 

২০১৩-১৪ থ মফঙদয মঙর মথাক্রদভ ০.১২ তাং  ০.৬৬ তাং। 

ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয াদথ ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা 

ওযা রঃ 

নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

মশু অআন, ২০১৩  চামতংখ মশু মধওায ওনদবনন-এ নুস্বাক্ষযওাযী দদ 

মদদফ এ ওনদবনন-এয রক্ষযমূ ফাস্তফাদনয উদদ্দদে মশু 

অআন, ২০১৩ প্রণীত দদঙ। এ অআদন সুমফধা ফমিত মশুদদযদও 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

সুযক্ষা প্রদাদনয চন্য প্রামতষ্ঠামনও উদদ্যাক দনায ব্যফস্থা যাঔা 

দদঙ 

চাতী মশু নীমত, ২০১১ 

 

২০১১ াদর যওায চাতী মশু নীমত 

িণ ওদযদঙ। এ নীমতয মূর উদদ্দে র 

ংমফধাদনয অদরাদও মশু মধওায 

মনমিত ওযা। এদত অদযা উদেঔ ওযা 

দদঙ দম, চাতী উিন ংক্রান্ত নীমত, 

মযওল্পনা, ওভ মসূমঘ এফং চাতী 

ফাদচদট মশুদদযদও িামধওায প্রদান 

ওযদত দফ। 

চাতী মশু নীমতয উদেঔদমাগ্য মদওগুদরা মননরূ: 

 ওর মশুয চন্য ফ, মরঙ্গ, ধভ ম, াভামচও, অিমরও  

চামতকত মযঘ মনমফ মদদল মক্ষা, স্বাস্থয, পুমি, মনযাত্তা, 

মফদনাদন আতযামদ তযাফেওী দফা মনমিতওযদণয ভাধ্যদভ 

মশুদদয দফ মাচ্চ উিন 

 ওন্যা মশু, প্রমতফন্ধী  মফদল ঘামদা ম্পি মশুদদয সুদমাক-

সুমফধা ম্প্রাযদণয চন্য উদদ্যাক িণ 

 মশুদদযদও ৎ, দদদপ্রমভও  দামত্বীর নাকমযও মদদফ কদড় 

দতারায উদদ্যাক িণ 

 বমফষ্যদত মফি ঘামদায াদথ তার দভরাদনায চন্য মশুদদযদও 

এওটি মফজ্ঞানভনস্ক প্রচন্ম মদদফ কদড় দতারা 

 মশু  মওদায-মওদাযীদদয চীফদন প্রবাফ দড় এভন দম দওান 

যওাময মদ্ধান্ত িদণয প্রমক্রা মশুদদয ংিণ মনমিত ওযা 

 মশু মধওায ফাস্তফাদন প্রদাচনী অআন প্রণন 

মশুয প্রাযমম্ভও মত্ন  মফওাদ ভমন্বত 

নীমত, ২০১৩ 

মশুয প্রাযমম্ভও মত্ন  মফওাদ ভমন্বত নীমত, ২০১৩-এয উদেঔদমাগ্য 

মদওগুদরা মননরূঃ  

 কবমাফস্থা ভাদদদয াযীমযও  ভানমও স্বাস্থয সুযক্ষায চন্য 

াতা প্রদান ওযা, সুস্থ  ফর মশুয মনযাদ প্রদফয চন্য 

প্রদাচনী দফা প্রদান ওযা এফং ভা  নফচাতওদও ঝুঁমওমুি 

যাঔা 

 স্বাস্থয, পুমি  মনযাত্তা ংক্রান্ত দফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ মশুয 

ামফ মও উিন মনমিত ওযা  

 প্রাযমম্ভও বফ দত ওর মশুয চন্য মক্ষায সুদমাক মনমিত 

ওযা 

 ওর মশুয চন্য অনুষ্ঠামনও প্রাথমভও মক্ষায সুদমাক মনমিত 

ওযা 

 মফদল ঘামদা ম্পি মশুদদয উমৄি মত্ন  সুদমাক প্রামপ্ত 

মনমিত ওযা 

 এমতভ, নিয  গৃীন মশুদদয দভৌমরও ঘামদা, মফদল ওদয 

ঔাদ্য, অশ্র, মক্ষা, স্বাস্থযদফা মনমিত ওযা 

 বফলম্য দথদও ফ মশুদও সুযক্ষা প্রদান  

 ছদয ড়া মশুদদযদও উানুষ্ঠামনও মক্ষা প্রদান ওযা। 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

চাতী াভামচও সুযক্ষা দওৌরত্র 

(NSSS) 

২০১৫ াদর যওায চাতী াভামচও সুযক্ষা দওৌরত্র প্রণন ওদয 

মায মূর উদদ্দে র দামযদ্র  ঝুঁমওয মুদঔ থাওা চনদকাষ্ঠীদও াভামচও 

সুযক্ষায অতা মনদ অা। এ দওৌরদত্র মশুয উিদন মননফমণ মত 

মফলগুদরা মিদফ ওযা দদঙঃ 

 মযতযি মশুদদয দফা প্রদাদনয চন্য বাতায প্রঘরন 

 ফ ধযদনয ওভ মস্থদর মশুমত্ন দওি স্থান 

 স্কুর টিমপন ব্যফস্থা প্রঘরন  এমতভ মশুদদয চন্য দফা দওি ঘালু 

ওযা 

 দমযদ্র মযফাদযয ৪ ফঙদযয মনদঘ মশুদদয চন্য বাতা প্রঘরন 

 ১৮ ফঙদযয মনদঘ ওর প্রমতফন্ধী মশুদদয চন্য প্রমতফন্ধী মশু 

বাতা প্রঘরন ওযা 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা 

 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনায ন্যতভ 

মবন র মশুয উিদনয চন্য স্বাস্থয, 

পুমি, মক্ষা  াভামচও মনযাত্তায ভত 

তযাফেওী দফায সুদমাক ওর 

মশুয ম্প্রাযণ ওযা  

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা মশু ংমেি দমওর রক্ষযভাত্রা মনধ মাযণ 

ওযা দদঙ, দগুদরা রঃ 

 যওাময নীমতমূদয পর ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ মশুদদয 

মধওায সুযক্ষা  তাদদয িমাত্রা ব্যাত যাঔা 

 স্বাস্থযদফা প্রদান এফং ঔাদ্য  পুমি মনমিত ওযা 

 ওর মশুয চন্য প্রাযমম্ভও মত্ন  মক্ষায সুদমাক মনমিত ওযা  

 ওর মশুয চন্য মনযাদ ামন, স্যামনদটন  স্বাস্থযম্মত 

মযদফ মনমিত ওযা 

 মশুয দফা প্রদানওাযী  ভাতা-মতাদদয প্রদাচন নুমাী 

াতা প্রদান 

ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণার ফাদচট  মযওল্পনা মননফমণ মত মশু 

ংমেি ওাম মক্রভগুদরা িামধওায মদদফ মঘমিত ওদযদঙঃ 

 ঝুঁমওয মুদঔ থাওা মশুদদয চন্য াভামচও মনযাত্তা মফধান  

াভামচও ন্যমফঘায প্রমতষ্ঠা 

 মশুদদয অদ ম নাকমযও মদদফ কদড় দতারা 

দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা (SDGs) 

২০৩০ াদরয ভদধ্য পৃমথফীদও ফদদর 

দদায রদক্ষয চামতংদখয াধাযণ 

মযলদ ওর্তমও ২৫ দদেম্বয ২০১৫ 

“দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা 

(Sustainable Development 

Goals-SDGs) গৃমত । 

দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা (SDGs) এয এওটি গুুটত্ব মদও র দচন্ডায 

ভতা। এঔাদন ১৭টি রক্ষযভাত্রা মফযীদত ১৬৯ টি টাদক মট মনধ মাযণ ওযা 

দদঙ। এ ওর রক্ষযভাত্রায ভদধ্য দফ ওদওটিদত দচন্ডায ংমেি 

টাদক মট থাওদর রক্ষয- ৫ এয মফযীদত দচন্ডায ভতা চমন এফং 

ওর নাযী  ওন্যা মশুদদয ক্ষভতাদন মফদলবাদফ টাদক মট মনধ মাযণ 

ওযা দদঙ।  

এ টাদক মটমূদয ন্যতভ রঃ 

 ওর দক্ষদত্র নাযী  ওন্যা মশুয প্রমত বফলম্য মনযন 
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নীমত/দওৌর ংমক্ষপ্ত মফফযণ 

 ভাচ  ব্যমিচীফদন াঘায,দমৌন মনীড়ন এফং ওর ধযদনয 

দালন নাযী  ওন্যা মশুয প্রমত ফ ধযদনয মংতা 

দূযীওযণ 

 ফ ধযদনয ক্ষমতওয ঘঘ মা দমভন ফাল্যমফফা, ফদয পূদফ ম মফফা  

দচাযপূফ মও মফফা এফং নাযীয প্রচনন ংকামনয ভত ক্ষমতওয 

প্রথাগুদরায যমতওযণ 

 দচন্ডায ভতা ম্প্রাযদণ ফ মস্তদযয নাযী  ওন্যা মশুয 

ক্ষভতাদনয রদক্ষয সুষু্ঠ নীমত  প্রদাকদমাগ্য অআন প্রণন এফং 

ফাস্তফান। 

দওৌরকত উদদ্দে 

 থ মননমতও  াভামচও ওভ মওাদন্ড নাযীদদয চন্য ভান সুদমাক সৃমি ওযা; 

 নাযী  মশুয চন্য াভামচও মনযাত্তা মফধান  াভামচও ন্যামফঘায প্রমতষ্ঠা; 

 নাযীয াভামচও  যাচননমতও ক্ষভতান; 

 মশুদদয অদ ম নাকমযও মদদফ কদড় দতারা।  

াযমণ-১৮: ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

৮৭.৭১ রক্ষ উযওাদবাকীদও মবমচমড ওাম মক্রদভ ন্তর্ভ মি ওযায 

রক্ষযভাত্রায মফযীদত চমদনয তওযা ায 
৯.৪৬ ৪৪.৪৬ 

২৪.২০ রক্ষ ওভ মচীমফ ল্যাওদটটিং ভাদদদয বাতা প্রদাদনয রক্ষযভাত্রায 

মফযীদত চমদনয তওযা ায 
০ ১০.৮৮ 

৬০.৮০ রক্ষ ভাদদদয ভার্তত্বওারীন বাতা প্রদাদনয রক্ষযভাত্রায 

মফযীদত চমদনয তওযা ায 
১.৩২ ৯.৬২ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

                         য উিভ চচ থা 

                 

               ২০১০        ২               -                                       

               ।                                              ৫           

          ১               -                   ২০১৪                   ।          

    এ  মডক্তভয ৬৪         ৬          ৪                     ৭০                
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 ২                                         ৫১৫                            ।  

কাম থক্রলভয মূর উলদ্দশ্য: 

 আনিভয় ও ক্তশুফান্ধফ ঘলযায়া ক্তযলফল ৪-৫ ফছয ফয়ী ক্তশুলদয াক্তফ থক ক্তফকাল ায়তা কযা। 

সুক্তনক্তদ থি উলদ্দশ্য: 

 তফ মথলকই ক্তশুলদয আত্মক্তফিাী ও দেতাম্পন্ন লয় গলে উঠলত ায়তা কযা; 

 প্রক্ততটি ক্তশুয ক্তনজস্ব মখায মক রলক উৎাক্তত কযা; 

 মখায প্রক্তত ক্তশুলদয ইক্ততফাচক ভলনাবাফ ততক্তয কযা; 

 অক্তববাফক এফাং ক্তশু মত্নকাযীলদয ক্তশু ক্তফকা ম্পক্তকথত ফতথভান জ্ঞান, দেতা এফাং আচযলণয 

ইক্ততফাচক ক্তযফতথলনয জন্য সুলমাগ সৃক্তি কযা; এফাং 

 ক্তশু ক্তফকালয জন্য প্রাকৃক্ততক ম্পদলক ক্তকবালফ কালজ রাগালনা মায়-এ াংক্রান্ত একটি ভলডর 

উস্থান কযা। 

কাম থক্রলভয তফক্তিয: 

 প্রক্ততটি ক্তশু ক্তফকা মকলি সুক্তফধা ফক্তঞ্চত ক্তশুয াংখ্যা ৩০ জন। তালদয ফয় ৪-৫ ফছলযয ভলে; 

 একজন ক্তেক একটি মকি ক্তযচারনায জন্য দাক্তয়েপ্রাপ্ত; 

 প্রক্ততক্তদন র্’ঘন্টা কলয প্তাল ৬ক্তদন ক্তশু ক্তফকা মকলি িা চলর;  

 ৪-৫ ফছয ফয়ী একটি ক্তশু লফ থাচ্চ এক ফছয এই কাম থক্রলভয আওতায় থাকলত ালয; 

 ফাাংরালদ ক্তশু একালডক্তভয মকিমুলয ক্তশুলদয ইউক্তনপভ থ, জুতা ও অন্যান্য উকযণ যফযা 

কযা আপ্যায়লনয ব্যফস্থা কযা লয় থালক; 

 মপ্ল্-কণ থায, অন্যান্য মখরাদৄরা এফাং ক্তফলনাদলনয ভােলভ আনিদায়ক ক্তযলফল ক্তশুলদয ক্তো প্রদান 

কযা য়; 

 ক্তশুলদয অক্তববাফকলদয ক্তনলয় ভাক্তক বায ব্যফস্থা কযা য়; 

ক্তফকালয ক্তফক্তবন্ন মেে ও ক্তশুলদয ক্তফকাগত মমাগ্যতায ক্তদলক রেয মযলখ একটি ক্তশু ক্তফকা মকলি ক্তফক্তবন্ন 

ধযলনয কাজ কযা লয় থালক। এ কাজগুলরায ভলে মমভন যলয়লছ ক্তশুলদয বুক্তদ্ধ ও বালা ক্তফকা ম্পক্তকথত 

কাজ মতভক্তন যলয়লছ যীলযয স্থুর ও সূক্ষ্ণলীয দেতা ক্তফকা ম্পক্তকথত কাজ। তাছাো ক্তশুযা মালত 

াভাক্তজকবালফ আকল থণীয় ব্যক্তিলেয অক্তধকাযী লয় উলঠ তাও মকলিয কাজ ক্তনফ থাচলন গুরুলেয ালথ 

ক্তফলফচনা কযা লয়লছ। মম ধযলনয কাজগুলরা ক্তনধ থাযণ কযা লয়লছ মগুলরা লরা-ইলেভত মখরা, ছো, গান, 

ফাইলয মখরা, মগার ফাক্তনলয় মখরা, গল্প ফরা, চারু ও কারু এফাং মছাট মছাট ভস্যা ভাধানমূরক দরীয় কাজ 

ইতযাক্তদ। 
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াযমণ-১৯: ভমরা  মশু মফলও ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ২৫.৭৬ ২১.৭৩ 

নুিন ফাদচট ২৩.১৮ ২০.১৬ 

উিন ফাদচট ২.৫৮ ১.৫৭ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ৯.২৪ ৮.৩১ 

নুিন ফাদচট ৮.৬৩ ৭.৪৯ 

উিন ফাদচট ০.৬১ ০.৮২ 

চাতী ফাদচট ৪০০৩ ৩১৭২ 

মচমডম ২২২৩৬ ১৯৫৬১ 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ ১৬.২১ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.১২ ০.১১ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.৬৪ ০.৬৯ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.০৪ ০.০৪ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.২৩ ০.২৬ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৩৫.৮৭ ৩৮.২৪ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-৭ 

৭.  দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার: 

দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয দামত্ব র ওদরয দুদম মাক ঝুঁমও হ্রা ওযা  দুদম মাক 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ওর ওাম মক্রদভয ভন্ব াধন ওযা। াাাম এ ভন্ত্রণার দুদম মাক ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত যওাদযয নীমত  দওৌরগুদরা ওর যওাময, দফযওাময  াায্য ংস্থায দওৌর  

ওাম মক্রদভয াদথ ভমন্বত ওযায দামত্ব ারন ওদয থাদও। ভমরা, মশু, প্রমতফন্ধী  ভাদচয 

নিয দকাষ্ঠীয ব্যমিকণ দুদম মাক ব্যফস্থানা ভন্ত্রণারদয মফমবি উদদ্যাদকয দক্ষদত্র িামধওায দদ 

থাদওন। 

াযমণ-২০: দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ৫৮.৬৭ ৫৪.০৮ ৫১.৩৬ ৪৭.৪০ ৪৬.৫ 

উিন ব্য ২৯.৮৬ ২৫.৯৮ ২৬.৩৫ ২১.১৭ ১৭.১০ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ৮৮.৫৩ ৮০.০৬ ৭৭.৭১ ৬৮.৫৭ ৬৩.৬০ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

২.২১ ২.৩৫ ২.৯৪ ২.৮৬ ২.৯৪ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৪০ ০.৪১ ০.৪৫ ০.৫১ ০.৫৪ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত াঁঘ ফঙদয দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয ফাদচট 

ক্রভান্বদ দফদড়দঙ। ২০১৭-১৮ থ মফঙদয এ ভন্ত্রণারদয ফাদচট দাঁড়াদফ মচমডম’য ০.৪০ তাং, মা 

২০১৩-১৪ থ মফঙদয মঙর ০.৪১ তাং। 

দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার ংমেি চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূঃ 

দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা ওযা 

রঃ 

নীমত/দওৌর মফফযণ 

দুদম মাক ব্যফস্থানা অআন, ২০১২ দুদম মাক ব্যফস্থানা অআন, ২০১২ এয মূর রক্ষয  উদদ্দে র দুদম মাদকয ঝুঁমও 

হ্রা, দুদম মাকওারীন ভদ দ্রুত াড়া দান, অদওারীন ভদ চুটময ভানমফও 

াতা প্রদান এফং দুদম মাক দভাওামফরা মফমবি দপ্তয/ংস্থায ক্ষভতা বৃমদ্ধ 

ওযা। এ অআদনয ২৭ ধাযা দুদম মাদক ক্ষমতিস্থ মশুদদয িামধওায প্রদাদনয 

মফলটি মৄি ওযা দঙ। 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

দুদম মাক ব্যফস্থানা নীমতভারা দুদম মাক ব্যফস্থানা নীমতভারা দুদম মাক ঝুঁমও হ্রাদয চন্য ওাম মওয উদদ্যদকয 

রক্ষয মনধ মাযণ ওযা দদঙ। াাাম দুদম মাকওারীন ভদ ব্যফাদযয চন্য 

পৃথও তমফর কঠদনয উদদ্যাক দনা দদঙ।  

চাতী াভামচও মনযাত্তা 

দওৌরত্র (NSSS) 

২০১৫ াদর যওায চাতী াভামচও সুযক্ষা দওৌরত্র প্রণন ওদয মায 

মূর উদদ্দে র দামযদ্র  ঝুঁমওয মুদঔ থাওা চনদকাষ্ঠীদও াভামচও সুযক্ষায 

অতা মনদ অা। দওৌরত্রটি যাদেয াংমফধামনও ফাধ্যফাধওতায াদথ 

ঙ্গমতপূণ ম। এ দওৌরদত্রয দীখ মদভামদ উদদ্দে র ওর নাকমযদওয চন্য 

এওটি াভামচও সুযক্ষা ব্যফস্থা কদড় দতারা মাদত ওদরয চন্য এওটি নুযনতভ 

অদয মনিতা মফধান ওযা মা এফং ংওটওারীন ভদ মাদত দওউ 

দামযদ্রীভায মনদঘ যদ না মা তা মনমিত ওযা। এটি চীফন ঘদক্রয ওর 

ফস্থায ঝুঁমও মনযদন ওাচ ওযদফ; কবমওারীন ভ দত মশুওার দ 

বৃদ্ধওার ম মন্ত। এ দওৌরদত্রয অতা অকাভী াঁঘ ফঙদয উদদ্দে র 

ম্পদদয দফ মাত্তভ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যওাদযয াভামচও সুযক্ষা ংমেি 

ওাম মক্রভগুদরাদও অদযা দচাযদায ওযা মাদত, ঘযভ দমযদ্র  ঝুঁমওয ভদধ্য থাওা 

চনদকাষ্ঠীদও অদযা ওাম মওযবাদফ সুযক্ষা দদা মা। 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা চাতী াভামচও মনযাত্তা দওৌরপ্রত (NSSS) ফাস্তফাদনয চন্য প্তভ 

িফামল মও মযওল্পনা ক্ষুধা, ঘযভ দামযদ্র  াভামচও ঝুঁমও ংমেি দম ওর 

রক্ষযভাত্রা মনধ মামযত অদঙ, তা মননুটঃ 

 ঔাদ্য মফতযণ  ঔাদ্য াতা ওাম মক্রভ অদযা ভমন্বত  সুংত ওযা; 

 াভামচও মনযাত্তা ঔাদতয ব্য মচমডম'য ২.৩ তাংদ উিীত ওযা; 

 দুদম মাকওাদর  দুদম মাক যফতী পূণফ মাদন ঘযভ ঝুঁমওদত থাওা চনদকাষ্ঠী, 

দমভন: ভমরা, মশু, বৃদ্ধ  প্রমতফন্ধীদদয িামধওায প্রদান। 

দওৌরকত উদদ্দে 

 দুদম মাক ব্যফস্থানা ওাম মক্রদভয প্রামতষ্ঠামনওীওযণ এফং এয ক্ষভতা ফাড়াদনা; 

 দুদম মাক ঝুঁমও হ্রাদয রদক্ষয ফওাঠাদভা মনভ মাণ, দভযাভত  অদৄমনওান; 

 দুদম মাকওারীন ভদ ঝুঁমওয মুদঔ থাওা চনদকাষ্ঠীয দুদ মা রাখফ। 
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াযমণ-২১: দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

াভামচও মনযাত্তা ফরদ থাওা চনদকাষ্ঠীয ওবাদযচ 

(রক্ষ চন ভা) 
১৯.৭৩ ২৪.৫০ 

ঘুমণ মছড় অশ্রদওদিয ধাযণক্ষভতা (রক্ষ চন) ০.৩০ ১.১০ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

াযমণ-২২: দুদম মাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ৮৮.৫৩ ৮৯.৪৭ 

নুিন ফাদচট ৫৮.৬৭ ৫৪.৮০ 

উিন ফাদচট ২৯.৮৬ ৩৪.৬৭ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ২৪.৭১ ২৫.৮৮ 

নুিন ফাদচট ১৬.৩১ ১৫.৪৭ 

উিন ফাদচট ৮.৪০ ১০.৪১ 

চাতী ফাদচট ৪০০৩ ৩১৭২ 

মচমডম ২২২৩৬ ১৯৫৬১ 

চাতী ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ ১৬.২১ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৪০ ০.৪৬ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ২.২১ ২.৮২ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.১১ ০.১৩ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.৬২ ০.৮২ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ২৭.৯১ ২৮.৯৩ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-৮ 

৮.  ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণার: 

ংমফধান নুমাী, দদদয ওর নাকমযদওয চন্য ভান মধওায মনমিত ওযা যাদেয ন্যতভ 

দভৌমরও দামত্ব। যওায এ দামত্ব ারদন ফদ্ধমযওয, মায পদর মফমবি ভন্ত্রণার  মফবাক দামযদ্রয, 

অ বফলম্য  যওাময দফা প্রামপ্তয বফলম্য ওভাদত নানা ধযদনয ওাম মক্রভ ফাস্তফান ওযদঙ। 

ভাদচয নিয  ফদমরত চনদকাষ্ঠীয চীফনভান উিদন ওাম মক্রভ িণ ওযা ভাচওল্যাণ 

ভন্ত্রণারদয ওভ মমযমধভূি। এ ভন্ত্রণার ফদমরত মশুদদয, মফদল ওদয এমতভ, দু:স্থ  প্রমতফন্ধী 

মশুদদয অথ ম-াভামচও উিন  মনযাত্তা প্রদাদনয ওাচ ওযদঙ। ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণারদয ফাদচট 

ফযাদদ্দয াম্প্রমতও ভদয ারমঘত্র মনদঘয াযমণদত দদঔাদনা রঃ 

াযমণ-২৩: ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণারদয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ৪৬.২৬ ৪১.০৬ ৩১.৩৯ ২৬.৯২ ২০.৩১ 

উিন ব্য ২.০৮ ১.৬৮ ১.৭৭ ১.০০ ১.৩১ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ৪৮.৩৪ ৪২.৭৪ ৩৩.১৬ ২৭.৯২ ২১.৬২ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

১.২১ ১.২৫ ১.২৫ ১.১৬ ১.০০ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২২ ০.২২ ০.১৯ ০.২১ ০.১৮ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত াঁঘ ফঙদয ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণারদয ফাদচট ক্রভান্বদ 

বৃমদ্ধ দদদঙ। তদফ, এভদয ভদধ্য এ ভন্ত্রণারদয ফাদচট মচমডম’য তওযা াদয প্রা এওআ যদ 

দকদঙ।  

ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণার ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা ওযা রঃ 

নীমত/দওৌর মফফযণ 

মশু অআন, ২০১৩ চামতংখ মশু মধওায নদ পূণ মাঙ্গরূদ ফাস্তফাদনয চন্য ২০১৩ াদর মশু 

অআন প্রণন ওযা । এ অআদনয উদেঔদমাগ্য মদওগুদরা র প্রদফন ওভ মওতমা 

মনদাক; চাতী, দচরা  উদচরা ম মাদ মশু ওল্যাণ দফাড ম কঠন; ওর 

থানা মশু ংমেি দডস্ক স্থান; মশু অদারত প্রমতষ্ঠা; মশুদদয চন্য মশু 

উিন দওি স্থান আতযামদ। মশুদদয সুযক্ষা াাাম এ অআদন 

সুমফধাফমিত  ঝুঁমওয মুদঔ থাওা মশুদদয চন্য প্রামতষ্ঠামনও দাফা দওি 

স্থাদনয ব্যফস্থা যাঔা দঙ। 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

প্রমতফন্ধী ব্যমিয মধওায  সুযক্ষা 

অআন, ২০১৩ 

যাদেয াংমফধামনও ফাধ্যফাধওতা এফং চামতংখ প্রমতফন্ধী মধওায নদদ 

স্বাক্ষযওাযী দদ মদদফ দামত্ব দত ২০১৩ াদর প্রমতফন্ধী ব্যমিয মধওায 

 সুযক্ষা অআন প্রণন ওযা । এ অআদন মফমবি ধযদনয প্রমতফমন্ধতা দমভন, 

ফাও প্রমতফন্ধীতা, দৃমি প্রমতফন্ধীতা, শ্রফণ প্রমতফন্ধীতা, বুমদ্ধ প্রমতফন্ধীতা ওর 

মশুয উিন  াভামচও ভম মাদা যক্ষায মফল ন্তর্ভ মি ওযা দদঙ। 

চাতী ভাচওল্যাণ নীমতভারা 

২০০৫ 

যওায ২০০৫ াদর চাতী ভাচওল্যাণ নীমতভারা প্রনন ওদয, মায 

ন্যতভ মূর উদদ্দে র ভাদচয সুমফধাফমিত  ঝুঁমওয মুদঔ থাওা থমশু, 

এমতভ  প্রমতফন্ধী মশুদদয সুযক্ষা প্রদান  তাদদয অথ ম-াভামচও উিন 

ওযা। এ নীমতভারায অতা মফমবি ওাম মক্রভ প্রণন ওযা দদঙ, মায ভাধ্যদভ 

এফ ফদমরত মশুদদয চীফনভান উিদনয উদদ্যাক িণ ওযা দদঙ।  

চাতী াভামচও সুযক্ষা দওৌরত্র 

(NSSS) 

২০১৫ াদর যওায চাতী াভামচও সুযক্ষা দওৌরত্র প্রণন ওদয মায মূর 

উদদ্দে র দামযদ্র  ঝুঁমওয মুদঔ থাওা চনদকাষ্ঠীদও াভামচও সুযক্ষায 

অতা মনদ অা। দওৌরত্রটি যাদেয াংমফধামনও ফাধ্যফাধওতায াদথ 

ঙ্গমতপূণ ম। এ দওৌরদত্রয দীখ মদভামদ উদদ্দে র ওর নাকমযদওয চন্য 

এওটি াভামচও সুযক্ষা ব্যফস্থা কদড় দতারা মাদত ওদরয চন্য এওটি নুযনতভ 

অদয মনিতা মফধান ওযা মা এফং ংওটওারীন ভদ মাদত দওউ 

দামযদ্রীভায মনদঘ যদ না মা। এটি চীফন ঘদক্রয ওর ফস্থায ঝুঁমও মনযদন 

ওাচ ওযদফ; কবমওারীন ভ দত মশুওার দ বৃদ্ধওার ম মন্ত। 

এদওৌরদত্রয অতা অকাভী াঁঘ ফঙদযয উদদ্দে র ম্পদদয দফ মাত্তভ 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যওাদযয াভামচও সুযক্ষা ংমেি ওাম মক্রভগুদরাদও অদযা 

দচাযদায ওযা, মাদত ঘযভ দামযদ্র  ঝুঁমওয ভদধ্য থাওা চনদকাষ্ঠীদও অদযা 

ওাম মওযবাদফ সুযক্ষা দদা মা। 

৭ভ িফামল মও মযওল্পনা প্তভ িফামল মও মযওল্পনায এওটি গুুটত্বপূণ ম উদদ্দে র মশুয উিন  মশু 

মধওায যক্ষায রদক্ষয দদদয ওর মশুয মনযাত্তা মফধান, স্বাস্থযদফা প্রদান, 

পুমি  মক্ষায ব্যফস্থা ওযা। এওাদচ ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণার মননমরমঔত 

ওাম মক্রভমূদও মঘমিত ওদযদঙঃ 

 া মশুদদয যওাময ব্যফস্থানা সুযক্ষা  মনযাত্তা মফধান ওযা 

 প্রমতফন্ধী ব্যমিদদয মনযাত্তা মফধান ওযা  তাদদয উিদনয উদদ্যাক িণ 

ওযা 

 মশু ওদরয াভামচও মনযাত্তা মফধান ওযা। 

                    (SDGs) SDGs                                         ।            

      /                                  এ   এ           

                                                      

               ।                      ৫-এ      ৫.৪-এ     

       এ        ৪-এ      ৪.৫ এ   ৪এ-এ     -           এ    ও 

এ         ৪                                          । Data 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

Gap Analysis          ,                  /                

                                         ।                        

                                                       

Action Plan                      ।  

দওৌরকত উদদ্দে 

 ভতামবমত্তও অথ ম-াভামচও উিন; 

 ভাদচয সুমফধাফমিত ভানুলদদয াভামচও মনযাত্তা মফধান; 

 াভামচও ন্যমফঘায  ন্তর্ভ মমিমূরও ভাচব্যফস্থা কদড় দতারা। 

াযমণ-২৪: ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণারদয ওদওটি গুুটত্বপূণ ম ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

ফস্ক বাতায ওবাদযচ (রক্ষযভাত্রায তওযা াদয) ৭৫ ৯৬.৫০ 

মফধফা বাতায ওবাদযচ (রক্ষযভাত্রায তওযা াদয) ৮২.৭৩ ৪৩.৯৯ 

প্রমতফন্ধী বাতায ওবাদযচ (রক্ষযভাত্রায তওযা াদয) ২.৮৬ ১১.২১ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

 

         

চাইল্ড মল্প রাইন-1098 

ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণারদয ধীন ভাচদফা মধদপতয মশু অআন ২০১৩ নুাদয মশু মধওায  

মশুয াভামচও সুদমাক-সুমফধা মনমিত ওযায রদক্ষয আউমনদপ এয অমথ মও  ওামযকময াতা 

াযাদদব্যাী ‘Child help line 1098’ এয ওাম মক্রভ কত মডদম্বয ২০১৫ তামযঔ দথদও 

যীক্ষামূরওবাদফ ঘালু ওদয। যফতীদত কণপ্রচাতন্ত্রী ফাংরাদদ যওাদযয ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ামনা 

২৭ দক্টাফয ২০১৬ তামযদঔ কণবফন দথদও মবমড ওনপাদযদন্সয ভাধ্যদভ ‘Child help line 1098’ এয 

দদব্যাী ঘালুয শুব উদদ্বাধন দখালণা ওদযন। Toll free short code ‘1098’ এয ভাধ্যদভ ফাল্য মফফা, 

মশুশ্রভ, মশু মনম মাতন, মশু াঘায আতযামদ মশু মধওায রংখন ংক্রান্ত তথ্যামদ ‘Child help line 

1098’ এয ভাধ্যদভ ংি  ংযক্ষণ ওদয মশুমধওায  মশুয াভামচও সুদমাক-সুমফধা মনমিত 

ওযায চন্য াফ মক্ষমণও (24X7) প্রদাচনী দফা প্রদান ওযা দচ্ছ। ঢাওায অকাযকাঁস্থ ভাচদফা 

মধদপতদযয ৮ভ তরা Child help line এয Centralized Call Center (CCC) স্থান ওযা দদঙ। 

যওাময  াপ্তামও ছুটিয মদন ২৪ খণ্টা Call Center টিয ওাম মক্রভ ঘালু থাদও। মডদম্বয ২০১৫ দথদও 
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ভাঘ ম ২০১৭ ম মন্ত ঘাআল্ড দল্পরাআন-১০৯৮ এয ভাধ্যদভ মননমরমঔত উদেঔদমাগ্য দফামূ প্রদান ওযা 

দদঙ: 

          ধযন           

             ৭৪৪ 

              ১,৪৪১ 

                   ৮৩৬ 

 ই                     ৫,৩৯৩ 

         ৯৬৭ 

                    ৪৭,৪৪০ 

               ৯১,৭২৫ 

াযমণ-২৫: ভাচওল্যাণ ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ৪৮.৩৪ ৪১.৪০ 

নুিন ফাদচট ৪৬.২৬ ৪০.০৫ 

উিন ফাদচট ২.০৮ ১.৩৫ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ১০.৪২ ৮.৫৭ 

নুিন ফাদচট ৯.২৮ ৭.৭০ 

উিন ফাদচট ১.১৪ ০.৮৭ 

চাতী ফাদচট  ৪০০৩ ৩১৭২ 

মচমডম ২২২৩৬ ১৯৫৬১ 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ ১৬.২১ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.২২ ০.২১ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ১.২১ ১.৩১ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.০৫ ০.০৪ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.২৬ ০.২৭ 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ২১.৫৬ ২০.৭০ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক  
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ংদমাচনী-৯  

৯.  স্থানী যওায মফবাক:  

স্রাব্দ উিন রক্ষযভাত্রা  দটওআ উিন রক্ষযভাত্রায এওটি ন্যতভ রক্ষয দরা মফশুদ্ধ ঔাফায 

ামন যফযা এফং ঃমনস্কান  স্যামনদটন ব্যফস্থা মনমিত ওযা। মফমবি কদফলণা, ামন 

ফামত দযাক দদদয ন্যতভ স্বাস্থয ঝুঁমও মদদফ মঘমিত দদঙ। এ ওাযদণ, স্থানী যওায মফবাক 

মফমবি স্থানী যওায প্রমতষ্ঠাদনয াতা                        এ             ও 

         সুমফধা মনমিত ওযায চন্য মনযরবাদফ ওাচ ওদয মাদচ্ছ। এ মফবাদকয অতা চন্ম-

মৃতুয মনফন্ধদনয ওাচ ম্পি । স্থানী যওায মফবাদকয মফকত াঁঘ ফঙদযয ফাদচট ফযাদদ্দয 

ারমঘত্র মননুটঃ 

াযমণ-২৬: স্থানী যওায মফবাদকয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ৩১.৫০ ২৭.৭৮ ২৪.৮৫ ২১.৪০ ১৯.১৭ 

উিন ব্য ২১৫.২৫ ১৮৫.৪৮ ১৬৭.৩৬ ১৪৮.৬১ ১১৪.০৫ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ২৪৬.৭৫ ২১৩.২৬ ১৯২.২১ ১৭০.০১ ১৩৩.২২ 

মফবাদকয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

৬.১৬ ৬.২৬ ৭.২৭ ৭.০৯ ৬.১৬ 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১.১১ ১.০৯ ১.১২ ১.২৭ ১.১৩ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত াঁঘ ফঙদয স্থানী যওায মফবাদকয ফাদচট ক্রভান্বদ 

বৃমদ্ধ দদদঙ। ২০১৭-১৮ থ মফঙদয এ ভন্ত্রণারদয ফাদচট দাঁড়াদফ যওাদযয দভাট ফাদচদটয ৬.১৬ 

তাং এফং মচমডম’য ১.১১ তাং। 

স্থানী যওায মফবাক ংমেি চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূঃ  

মফশুদ্ধ ঔাফায ামন যফযা, ঃমনস্কান, স্যামনদটন  চন্ম-মৃতুয মনফন্ধন ংমেি চাতী নীমত-

দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা ওযা রঃ 

নীমত/দওৌর মফফযণ 

চাতী মফশুদ্ধ ামন যফযা  

স্যামনদটন নীমতভারা, ১৯৯৮ 

এ নীমতভারা ওদরয চন্য সুরব মূদল্য মফশুদ্ধ ঔাফায ামন যফযাদয রক্ষয 

মনধ মাযণ ওযা দদঙ। নীমতভারা ামন যফযা  স্যামনদটন ংক্রান্ত ওাম মক্রভ 

প্রণন এফং এয ফাস্তফাদনয দক্ষদত্র স্থানী যওায প্রমতষ্ঠান  স্থানী চনকদণয 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

ভতাভত িণ  তাদদয প্রতযক্ষ ংিদণয উয গুুটত্ব অদযা ওযা দদঙ। 

নীমতভারা প্রমত ৫০ চদনয চন্য এওটি ওদয ামন যফযা দন্ট স্থাদনয 

রক্ষযভাত্রা মনধ মাযণ ওযা দদঙ। 

চাতী অদ মমনও দূযওযণ 

নীমতভারা, ২০০৪ 

অদ মমনও দূলদণয প্রাদুবমাফ যদদঙ এভন এরাওাগুদরাদও অদ মমনও দূলণমুি ওযদত 

স্থানী যওায মফবাক ২০০৪ াদর চাতী অদ মমনও দূযীওযণ নীমতভারা প্রণন 

ওদয। নীমতভারায মূর রক্ষয র অদ মমনও দূলদণয প্রাদুবমাফ ম্পি ওর এরাওা 

মফওল্প ামন যফযাদয ব্যফস্থা ওযা। এদত ভূকবমস্থ ামন ব্যফায ওমভদ ভূ-উমযস্থ 

ামনয ব্যফায ফাড়াদনায উয গুুটত্ব অদযা ওযা দদঙ। 

ামন যফযা  স্যামনদটন 

দক্টয উিন মযওল্পনা ২০১১-

২০২৫ 

এ দক্টয মযওল্পনায ভাধ্যদভ ামন যফযা  স্যামনদটন ংক্রান্ত যওাদযয 

ওর মযওল্পনা প্রণন, ভমন্বত ফাস্তফান  এয মযফীক্ষণ ব্যফস্থা অদযা 

দচাযদায ওযায ব্যফস্থা যাঔা দদঙ। এ মযওল্পনায অদরাদও ামন যফযা  

স্যামনদটন ংমেি মফমবি অআমন ওাঠাদভায ংস্কায, মফমবি যােী ংস্থায দক্ষতা 

বৃমদ্ধ, মযদফকত মনযাত্তা বাযাম্য যক্ষা আতযামদয উয দচায দদা দদঙ।  

চন্ম  মৃতুয মনফন্ধন অআন, 

২০০৪ 

চদন্ময য নাভ, চাতীতা এফং ভাতা-মতা ওর্তমও মত্ন  বারফাা াায 

মধওায ওর মশুয যদদঙ। ফাংরাদদদয প্রঘমরত অআদন মশুয এওর 

মধওায মনমিত ওযা দদঙ। চন্ম  মৃতুয মনফন্ধন অআন, ২০০৪-এয ধাযা ৮ 

নুমাী মশুয চদন্ময ৪৫ মদদনয ভদধ্য তায চন্ম মনফন্ধন ওযা ফাধ্যতামূরও ওযা 

দদঙ।  

দওৌরকত উদদ্দে 

 স্থানী ম মাদ সুান প্রমতষ্ঠা; 

 িাভীণ থ মননমতও উিন; 

 নাযীয অথ ম-াভামচও উিন। 

 

াযমণ-২৭: স্থানী যওায মফবাদকয ওদওটি গুুটত্বপূণ ম  

দওৌরকত উদদ্দে, ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

মনযাদ ামন যফযাদয ওবাদযচ  

(মভাট জনাংখ্যায %) 

  

িাভীণ এরাওা  ৮৭ ৯০ 

য এরাওা ৬০ ১০০ 

আল থক্তনক ঝুঁক্তকপূণ থ জনাংখ্যা (লভাট জনাংখ্যায %) ৪ ৩ 
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ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

স্যাক্তনলটন কবালযজ (লভাট জনাংখ্যায %) ৯০.৬ ৯৯ 

নরাআদন চন্ম মনফন্ধদনয ওাবাদযচ (লভাট জনাংখ্যায %) ২৫ ৮৭ 

কভ থাংস্থান সৃক্তি (রে জন ক্তদফ) ১৪৮৬ ১৫৩৯ 

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

                    এ            

                   

                   ’                                   ও                           য 

সৃক্তস্টয      The Global Public-Private Partnership for Hand Washing with Soap 

(PPPHW)এ         ২০০৮            ৭৩            ১২                   ১৫ 

       Global Hand Washing Day                  ।                            

       ২০০৮                                                     ।             

                                               ই      -এ                    

     এ                        ২০০৮      এ                                         

                 ।                 ২০০৯      এ                ৫০ ০০০             

                                                       ।                  ৮৩        

৬         ২০                  এ                 ।                          ১৫ 

         Global Hand Washing Day           ।               ১০০                  

২০০             এই      এ                              ।  

এ                ২০০৩                                                             

        ।                          ১৫                                        

                              ।      ক্তশুলদয                                        

                                                                             

     মূ    এ    -                                        ।                  

                                                                   এ             

                       ।                             ,     ,                   

                                      -এ                     ক্তয        :        

     এ                               । 
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াযমণ-২৮: স্থানী যওায মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট ২৪৬.৭৫ ২২২.৫৪ 

নুিন ফাদচট ৩১.৫০ ২৮.৪৭ 

উিন ফাদচট ২১৫.২৫ ১৯৪.০৭ 

মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট ১৬.৪৩ ১৬.৮২ 

নুিন ফাদচট ১.৪৩ ১.৪৩ 

উিন ফাদচট ১৫.০০ ১৫.৩৯ 

চাতী ফাদচট  ৪০০৩ ৩১৭২ 

মচমডম ২২২৩৬ ১৯৫৬১ 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১৮.০০ ১৬.২১ 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ১.১১ ১.১৪ 

মফবাদকয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ৬.১৬ ৭.০২ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) ০.০৭ ০.০৯ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) ০.৪১ ০.৫৩ 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মফবাদকয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) ৬.৬৬ ৭.৫৬ 

সূত্রঃ থ ম মফবাক  
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ংদমাচনী-১০ 

১০.  শ্র  ও                : 

                                            । Labour Force Survey-2010        

                ৫           উ                                       ৫৬.৭ 

      ,      ওভ মযত ৫৪.        ।                    ৪.৫%।                  

               ।                   ৭৭.                  ।                 

    এ                                                                  এ   

                                                                   

                 ।                                 ও                      , 

                    এ                                  ও          ।          

       -   ৪ এ       -                                                   , 

                 ,             ,             ,              ,               , 

       এ                                               ,              

                                         -                   ও            

         ও                                      ।                    এ 

          ও                         ,                    এ               

              -                              । 

                    মর 

              ও           এ                        ; 

          ও                                 ও                     ; 

                 ,     ও                ,         ময         ও        ; 

             ও      ; 

    ও                       .এ .ও                                 

        ও          ; 

             ও                           ও             ; 

                                 ও                          ; 

             ও                              । 
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াযমণ-২৯:    ও                   াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  0.95 1.05 0.88 0.7২ 0.47 

উিন ব্য 1.68 2.0৩ 2.1৪ 0.76 1.৪০ 

         দভাট ফাদচট 2.63 3.0৮ 3.02 1.48 1.8৭ 

         ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  
0.07 0.09 0.10 0.06 0.08 

         ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত াঁঘ ফঙদয    ও                   ফাদচট 

ক্রভান্বদ বৃমদ্ধ দদদঙ। ২০১৭-১৮ থ মফঙদয এ ভন্ত্রণারদয ফাদচট দাঁড়াদফ যওাদযয দভাট 

ফাদচদটয ০.০৭ তাং এফং মচমডম’য ০.০১ তাং। 

   ও                 ংমেি চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূঃ  

নীমত/দওৌর মফফযণ 

                        

     এ             ৬ 

                                                        

                        । 

                                    এ         

                              । 

                                                        

                ওভ মসূমঘ        । 

                                  এ            

                   এ                 । 

         কু                      ,             এ        

                          ।  

                                     ,       এ   

                                    । 

                             এ                            

                                                 । 

                              

                                   ও                   

               ;           ৩৮                            
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

               । 

                                                      

                              । এ             ও        

                                                    । 

    ও                          “                            

     ”              ও    ৩         ৯ ,                

            দত                                      । এ   

             এ              ৪                          

                                             । 

    -                                                

                       ও              ৫             

     । এ                             ও                  

              ।  

                    ও                                  । এ  

                                । 

                                                          

       এ   এ                                 । 

  ৯৯৯                                    এ ও         

            । 

    ৯        ও                                         

     । এ                                   ও        

                              ।  

                 CSR                              । 

                                িণ          ।       

                                                         

                         । 

                                                       

                      । 

                       

 ৭                    

                        

     এ                 

                   

                  । 

                                                           । 

                                                      । 

                                                       

   । 

                      ,    এ                            /    
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

                    । 

                     

(SDG)              ৮    

       ৮.৭               

   ও                    

                        

                

                    (SDG)                                 

           এ                               এ   ওাম মওয      

            ।         ,                                 ও 

   ৫                             দক্ষদত্র                       

   । 

 

দওৌরকত উদদ্দে 

               মনদা                                              িণ।  

                                            । 

                                        ও               ঋ               

                          ; 

                                                              ও            

                             এ                ; 

                                             এ                     

             

                                ,             এ                   
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াযমণ-৩০:    ও                   ওদওটি গুুটত্বপূণ ম 

দওৌরকত উদদ্দে, ওভ মৃতমত মনদদ মও  পরাপর 

ওভ মৃতমত মনদদ মও 

ওভ মৃতমত মনদদ মও ভান 

২০১০ ২০১৬ 

                                    (%)  ৪.৬৯    ৭.০৩ 

              ও                           

             

৪ :   ৬৪:  

সূত্রঃ ভন্ত্রণার ফাদচট ওাঠাদভা (এভমফএপ), থ ম মফবাক 

াযমণ-৩১:    ও                   ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট 2.63 2.90 

নুিন ফাদচট 0.95 0.76 

উিন ফাদচট 1.68 2.14 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট 0.18 0.26 

নুিন ফাদচট 0.02 0.01 

উিন ফাদচট 0.16 0.25 

চাতী ফাদচট  4,003 3,172 

মচমডম 22,236 19,561 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 18.00 16.21 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.01 0.01 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.07 0.09 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) 0.00 0.00 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.00 0.01 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) 6.84 8.97 

সূত্রঃ থ ম মফবাক  
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ংদমাচনী-১১ 

১১.                 : 

                      -                                      ও               

                               ।                           ও        

                                        ,         ও                         

এ               । এ      এ                         ,      ,              এ   

                     এ                          ।                        

                                            ,                                

           এ                                                ,          এ 

                          ।                                             

                               : 

াযমণ-৩২:                   াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  ১৭২.৪৩ - - - - 

উিন ব্য ১০.৪৫ - - - - 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট ১৮২.৮৮ - - - - 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  

৪.৫৭ - - - - 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) ০.৮২ - - - - 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, ২০১৭-১৮ থ মফঙদয                         দাঁড়াদফ 

মচমডম’য ০.৮২ তাং এফং যওাদযয দভাট ফাদচদটয ৪.৫৭ তাং।  

                ংমেি চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূঃ 

                            ,       ,         ও              এ          

                             ,       ও                        ।           

      ংমেি চাতী নীমত-দওৌরমূ ংদক্ষদ মনদন ফণ মনা ওযা র: 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

                       ৭  মফকত ২৭ দপব্রুাময ২০১৭ তামযদঔ ফাংরাদদদয চাতী ংদদ 

                       ৭          । এ                  

                    ৮ এ                                

     ; 

 এআ অআন দভাতাদফও                                        

                                  ; 

                                        এআ অআদন াচায 

মযভাণ বৃমদ্ধ ওযা দদঙ। 

                        , 

   ৭ 

 ৫(৩)     -৫                                             

                                                      

                                          । 

                                                       

                                                    । 

৭                    

 

                       

                     

               ।       

        ,         ,        

          ।               ও 

                          

     । 

৭                                                           

            : 

               ও                        ও            

                                     ।  

            এএ    ও এ                                

                       ।                              

               -                     ,              

                          ।  

 এ        ও                                           

                           ।  

     দডদস্ক ও                                          

(এ   এ ) ও                          (    এ এ ) এ  

                         ।  

                                                 । 

                                                

          ও                    এ                     

                                                   । 

                (  ও  )     এ       দন্ত          ও           

                                                । 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

                                                          

        । 

    দফম                                     ও           

                             । 

      উিন        (SDG) 

 

  এ      (UNDP)      

     (SDG)          ৬    

                        

      Lead Division        

        । 

          ,                              এ           

                          ও                 । 

                                                           

      । এ                                                

        ও                        । 

দওৌরকত উদদ্দে 

                 ও     -              ; 

               এ                  ও                 ; 

                                 ;  

               ও                  ।  
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াযমণ-৩৩:                   ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট 182.88 167.83 

নুিন ফাদচট 172.43 158.99 

উিন ফাদচট 10.45 8.84 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট 5.21 4.77 

নুিন ফাদচট 5.13 4.76 

উিন ফাদচট 0.08 0.01 

চাতী ফাদচট 4,003 3,172 

মচমডম 22,236 19,561 

চাতী ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 18.00 16.21 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.82 0.86 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 4.57 5.29 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) 0.02 0.02 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.13 0.15 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) 2.85 2.84 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-১২ 

১২.           : 

                     ও                         ও              ।            

                                                        ।                    

                                  ও                                 

                                           ।                  ,          

     ,       ও              ,                   ,                     , 

                    এ                                                    

             । তথ্য ভন্ত্রণারদয                                                

          : 

াযমণ-৩৪: তথ্য ভন্ত্রণারদয াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  6.22 6.65 5.323 4.73 4.371 

উিন ব্য 5.24 1.73 1.2৬ 1.19 0.7৫ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট 11.46 8.3৯ 6.5৮ 5.92 5.12 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  
0.29 0.25 0.22 0.24 0.23 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণ দত দদঔা মাদচ্ছ দম, মফকত ৫ ফঙয মাফৎ তথ্য ভন্ত্রণারদয                   

      ।               এ                দাঁড়াদফ মচমডম’য ০.০৫ তাং এফং যওাদযয 

দভাট ফাদচদটয ০.২৯ তাং।  

তথ্য ভন্ত্রণারদয ংমেি চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূঃ 

          /                                                        

                    র: 

নীমত/দওৌর মফফযণ 

ফাংরাদদ দফতায  ফাংরাদদ 

দটমরমবদনয নুষ্ঠান নীমতভারা 

মশুদদয দৌচদন্য মক্ষা, মযষ্কায মযচ্ছি থাওা, ধভ ম, ভাচ  চাতী 

চীফদনয এফং মফদল ওদয ভাপুুটলদদয অদদ ময প্রমত অৃতি ওদয তুরদত 
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নীমত/দওৌর মফফযণ 

 দফ। দঙাটদদয নুষ্ঠাদন বাআ-দফান, মতা-ভাতা, ফদাদচযষ্ঠ  প্রমতদফমদদয 

াদথ শ্রদ্ধা দৌাদ্যম  দমামকতামূরও ম্পদওময প্রমতপরনদও প্রাধান্য দদা 

দফ। দঙাটদদয নুষ্ঠাদন যমনন্দা, মফফাদ, ওরদয দৃে মযায ওযদত দফ। 

দদদপ্রভ  ঘমযত্র কঠদনয সুমক্ষা প্রদাদনয মদদও মফদল রক্ষয যাঔদত দফ। 

দফযওাময উদদ্যাদক মনমভ মত 

নুষ্ঠান নীমতভারা 

দঙাটদদয নুষ্ঠাদন যমনন্দা, মফফাদ, ওরদয দৃে মযায ওযদত দফ  ঘমযত্র 

কঠদনয সুমক্ষা প্রদাদনয মদদও মফদল রক্ষয যাঔদত দফ। 

মফজ্ঞান নীমতভারা 

 

 

 মশুদদয বনমতও, ভানমও ফা াযীমযওবাদফ ক্ষমতিস্থ ওযদত াদয এভন 

দওান মফল মফজ্ঞাদন ন্তর্ভ মি ওযা মাদফ না। মশুদদয স্বাবামফও মফিা 

 স্ববাফ সুরব যরতায সুদমাকদও প্রতাযণাপূফ মও  ঘাতুদম ময াদথ ওাদচ 

রামকদ দওান ফামনমচযও উদদ্দে ফাস্তফান ওযা মাদফ না। 

 মফজ্ঞাদন মশুদদয দ্বাযা মফদচনও দওান দ্রব্য দমভন-মফদফাযও, 

মদাারাআ, দদরার ফা দগ্ধওাযও দ্রব্য, মন্ত্র ফা বফদুযমতও মন্ত্রামত, 

লধত্র আতযামদ ব্যফাদযয দৃে দদঔাদনা মাদফ না। 

 মশু-মওদায, বৃদ্ধ ফা সুস্থ ব্যমিয স্দায়ুয উয ঘা সৃমি ওযদত াদয 

এুট দৃে দদঔাদনা মাদফ না। 

 নাযী মনম মাতন, মওদাযীদদয উতযিওযণ (Teasing) এফং তাঁদদয প্রমত 

দাবন ঙ্গবঙ্গী মফজ্ঞানমঘদত্র প্রদ মন ওযা মাদফ না। 

ওমভউমনটি দযমড স্থান, ম্প্রঘায 

 মযঘারনা নীমতভারা-২০০৮ এয 

তমাফরী 

 

নুদভাদনপ্রাপ্ত প্রমতষ্ঠান ফা ংস্স্থাদও মনমিত ওযদত দফ দম ম্প্রঘামযত 

নুষ্ঠাদনয ভদধ্য এভন মওছুআ ন্তর্ভ মি ওযা দফ না মা- 

 মশুদও ফদরা ওদয; 

 প্রমতফন্ধীদও ফদরা ওদয; 

 এযারদওার, ভাদও  দৄভাদন উৎা প্রদান এফং ভথ মন ওদয; 

দওৌরকত উদদ্দে 

                এ                      ; 

      ,        ও                          ও     ; 

             ,       ও             ,       এ        ; 
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াযমণ ৩৫ : তথ্য ভন্ত্রণারদয ফদান 

মফফযণ 

ফদান 

২০১২ ২০১৬ 

টিমব ওবাদযচ ম্প্রঘায (দটমযমিার) % এরাওা (াযাদদ) ৯৫ ৯৭ 

দফতায দনটাদওময অতা ম্প্রাযণ (মভমডাভদব) % এরাওা (াযাদদ) ৯৫ ৯৮ 

ওমভউমনটি দযমড/ দনটাদওময অতা ম্প্রাযণ % এরাওা (াযাদদ) ১.৯৫ ৬.৫ 

মক স্টাক্তড 

আকা মছাঁয়ায স্বপ্ন 

             ই       এ                ই       এ              ই                

                                                      -                      

                        । এ                                               এ      

                                                ই                               । 

এ ক্তফললয়,                        এ                                    ।           

                এ                 ।                                              

                    ।                   ই               ে  গ্রণ              

                                             ’                         ।     

এ                 ই           ই                      ই                          

                ।    ২০১৪      ই                                        এ   

                                    ।                ই           ই          

    । 

াযমণ-৩৬:             ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচট 11.46 8.33 

নুিন ফাদচট 6.22 6.57 

উিন ফাদচট 5.24 1.76 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট 0.09 0.14 

নুিন ফাদচট 0.08 0.08 
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(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

উিন ফাদচট 0.01 0.06 

চাতী ফাদচট 4,003 3,172 

মচমডম 22,236 19,561 

চাতী ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 18.00 16.21 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.05 0.04 

ভন্ত্রণারদয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.29 0.26 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) 0.00 0.00 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.00 0.00 

ভন্ত্রণারদয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) 0.79 1.68 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 
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ংদমাচনী-১৩ 

১৩.      ও            : 

অআন  মফঘায মফবাক ফাদচট প্রণদনয দক্ষদত্র মনদচদদয রক্ষয, উদদ্দে, দওৌরকত মযওল্পনা 

চামতংদখয দটওআ উিন রক্ষযভাত্রা (এমডমচ)-দও গুুটত্ব মদদ থাদও। মশুদদয দক্ষদত্র অআন  

মফঘায মফবাক আউমনদদপয াদথ যাময ওাচ ওযদঙ। এ মফবাদকয ওর ওাচওভ ম যওাদযয প্তভ 

িভ ফামল মমও মযওল্পনা এফং উিদনয ংমদাযকদণয রক্ষয  উদদ্দদেয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ম। এ 

ধ্যাদ অআন  মফঘায মফবাদকয ফাদচদট মশু ফাদচদটয ফযাদ্দ এ ংক্রান্ত চাতী নীমত  

দওৌরমূ অদরাঘনা ওযা দদঙ। এ মফবাদকয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র মনদন াযমণদত দদঔাদনা 

র : 

াযমণ-৩৭:     ও               াম্প্রমতও ভদয ফাদচট ফযাদদ্দয ারমঘত্র 

 (মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ 

নুিন ব্য  9.19 10.47 7.17 6.70 5.84 

উিন ব্য 5.05 4.75 3.29 3.40 2.16 

মফবাদকযয দভাট ফাদচট 14.24 15.21 10.46 10.10 8.00 

মফবাদকয ফাদচট  

(চাতী ফাদচদটয তওযা াদয)  
0.36 0.45 0.35 0.40 0.36 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.06 0.08 0.06 0.08 0.07 

সূত্রঃ থ ম মফবাক 

উদযয াযমণদত দদঔা মাদচ্ছ, অআন  মফঘায মফবাদকয ফযাদ্দ মফকত ৫ ফঙয মাফৎ ক্রভান্বদ বৃমদ্ধ 

দদদঙ।  

আইন ও ক্তফচায                    ক্তর 

         ও                      ,       এ                         এ   

                                       ; 

      ও          ,            ,               এ                           

                                 এ                             

                                                ;  

                                            এ               ; 

           এ                                         ; 
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 ভন্ত্রণারদয ওভ মদক্ষদত্রয ভদধ্য অন্তচমামতও ংস্থায াদথ দমাকাদমাক এফং ন্য দদ  

অন্তমচামতও ংস্থায াদথ চুমি ম্পাদন। 

    ও             ংমেি চাতী মযওল্পনা  দওৌরমূঃ  

নীমত/দওৌর মফফযণ 

মশু অদারত  মশুদদয মধওায প্রমতষ্ঠা এফং মশু মনযাত্তা যক্ষা , মফদল ওদয অআদনয 

ংস্পদ ম অা মশুদদয মনযাত্তা মফধাদনয দক্ষদত্র মশু অআন ২০১৩ 

গুুটত্বপুণ ম ভূমভওা যাঔদঙ। মশু অআন ১৯৭৪ ফামতর ওদয ত্র অআন ওযা 

দদঙ। মশু মদদফ কণ্য ায ফ ১৮ ফঙয পূণ ম না া ম মন্ত ভদভ ম 

মনধ মাযণ ওযা দদঙ, মা চামতংখ মশু মধওায নদদয াদথ াভঞ্জস্য 

দযদঔ ওযা দদঙ;  

 অআদনয ংস্পদ ম অা মশুদদয চন্য প্রদফন মপায মনদাক, প্রমতটি 

থানা মশু াতা দডস্ক স্থান, প্রমত দচরা/ভানকদয এওটি ওদয মশু 

অদারত স্থাদনয মফধান মশু অআদন যাঔা দদঙ; 

 মশু ওর্তমও দম দওান ধযদনয যাধ ংখটদনয দক্ষদত্র তায মফঘায মশু 

অদারদত দত দফ। এ অআদন মশু মনম মাতন দযাদধ গৃীত প্রদদক্ষ এফং 

মশুদদয দিপতায ংক্রান্ত মফধানাফরী মফধৃত দদঙ; 

  মশু অআন ২০১৩ এয মফধানাফরী ম্পূণ মরূদ ফাস্তফাদনয প্রমক্রা ঘরভান 

যদদঙ। ত্র মফবাক এ ফাস্তফাদনয রদক্ষয ওাচ ওদয মাদচ্ছ। আদতাভদধ্য ৬৪টি 

দচরা মশু অদারত স্থান ওযা দদঙ। ফতমভাদন মতমযি দচরা চচ 

দভম মাদায এওচন মফঘাযও মনচ দামদত্ব মতমযি দামত্ব মদদফ মশু 

অদারদত ওাম মক্রভ মযঘারনা ওযদঙ।  

মক স্টাক্তড 

      এই         

 ই                                            (   )-এ   য           ই           

                    ।          -                                                    

                   কথা         -                           । এ                   

                            -                                এই        এ   

                 ।            এই                                   -         

         ।                           কথায     -                                 

এই                       -                       ।                    ই       

               ।                                 ত                         য 

                          এ                                                   
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                       এ                                              । এ         

                             তী                    র এই           খা           

               এ               ই                 ।                           

                                                        -এ                   । 

                                                            ।                      

            । 

 

াযমণ-৩৮:     ও               ফাদচদটয মশু ংমেি ং 

(মফমরন টাওা) 

মফফযণ ২০১৭-১৮ 
ংদামধত 

২০১৬-১৭ 

মফবাদকয দভাট ফাদচট 14.24 14.27 

নুিন ফাদচট 9.19 9.19 

উিন ফাদচট 5.05 5.08 

মফবাদকয ফাদচদট মশু ংমেি ংদয ফাদচট 0.10 0.11 

নুিন ফাদচট 0.10 0.09 

উিন ফাদচট 0.00 0.02 

চাতী ফাদচট  4,003 3,172 

মচমডম 22,236 19,561 

যওাদযয দভাট ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 18.00 16.21 

মফবাদকয ফাদচট (মচমডম’য তওযা াদয) 0.06 0.07 

মফবাদকয ফাদচট (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.36 0.45 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (মচমডম’য তওযা াদয) 0.00 0.00 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (চাতী ফাদচদটয তওযা াদয) 0.00 0.00 

মফবাদকয ফাদচদটয মশু ংমেি ং (ভন্ত্রণারদয দভাট ফাদচদটয তওযা াদয) 0.70 0.77 

সূত্রঃ থ ম মফবাক  

 

 


