মুখবন্ধ
বাাংলাদেদে অর্ থনৈতিক ও সামাতিক ঊন্নয়দৈর ক্ষেদে অভূিপূব থ অগ্রগতি হদয়দে। তবগি েেদক প্রতিবের
গদে ৬ েিাাংে অর্ থনৈতিক প্রবৃতি অতিথি হদয়দে, সামাতিক খাদির উন্নয়ৈও যুগপৎভাদব প্রবৃতির
সহগামী তেল। সহস্রাব্দ উন্নয়ৈ লেযমাো (MDG) অিথদৈ, তবদেষিঃ স্বাস্থ্য ও তেো খাদি উদেখদ াগ্য
অগ্রগতি হদয়দে। বাাংলাদেে তবদের ১৬টি ক্ষেদের একটি ক্ষ খাদৈ তেশুমৃত্যয এবাং সাব থিৈীৈ প্রার্তমক
তেোয় ক্ষেদল ও ক্ষমদয়দের তৈট ভতিথর লেযমাো অিথদৈর পদর্ রদয়দে।
এ অগ্রগতির াোপদর্ আমরা তেশুদের কল্যাদে দৃতি তেদয়তে, ক্ষকৈৈা িারাই আমাদের ভতবষ্যৎ। বিথমাদৈ
বাাংলাদেদে তবদ্যমাৈ িৈসাংখ্যার তবপুল অাংে তেশু। এ তবপুল িৈদগাষ্ঠীর তেো, স্বাস্থ্য ও মৈৈেীলিার
তবকাদে সদব থাচ্চ ত্ন ৈা ক্ষৈয়া ক্ষগদল আমাদের সামতগ্রক কমথপ্রয়াদসর কাতিি লেয অিথৈ দুরূহ হদব। ক্ষস
তবদবচৈায় প্রার্তমক ও মাধ্যতমক প থাদয় তলঙ্গসমিা আৈয়ৈ, ৫ বেদরর তৈদচর তেশু মৃত্যযহার হ্রাস,
তৈরাপে পাৈীয় িদলর সরবরাহ তৈতিি করার মি কাদি প্রদয়ািৈীয় পতরমাদে সম্পে বরাদ্দ প্রদয়ািৈ।
এ বাস্তবিার আদলাদক আতম বরাবরই তেশুদের কল্যাদে িািীয় বাদিদট আমাদের গৃহীি ব্যবস্থ্ার তচে
িাতির সামদৈ ত্যদল ধরদি আগ্রহী তেলাম।
অদৈদক যুতি ক্ষেখাৈ ক্ষ , বাদিট প্রেয়ৈ প্রতিয়ায় সরকাদরর আন্তঃখাি অগ্রাতধকার এবাং সরকাদরর
বাইদরর তবতভন্নমুখী োতবর ডামাদডাদল তেশুদের বাস্তব চাতহোর তবষয়গুদলা অশ্রুি ক্ষর্দক াদে। তকন্তু অতম
বলদি চাই আমাদের ক্ষেদে কর্াটি সিয ৈয়-ক্ষকৈৈা ২০০৯ সাদল সরকার গঠদৈর পর ক্ষর্দক আমরা
রািনৈতিক অঙ্গীকার অনু ায়ী তেশুদের িীবদৈ কা থকর শুভ-পতরবিথৈ আৈয়দৈ তৈরলস প্রদচিা অব্যাহি
ক্ষরদখতে।
আতম আৈতিি ক্ষ , আমার গি বেদরর বাদিট বিৃিার সূে ধদর এবাং আমাদের সরকাদরর প্রতিশ্রুতির
ধারাবাতহকিায় ৫টি মন্ত্রোলদয়র সাংতিি ব্যয় তবদবচৈায় তৈদয় প্রর্মবাদরর মি ‘তেশুদের তৈদয় বাদিট
ভাবৈা’ তেদরাৈাদম একটি প্রতিদবেৈ প্রকাে করদি পারতে। তেও এটি একটি সূচৈা মাে, আতম তবোস
কতর এ প্রতিদবেৈ আমাদের ভতবষ্যদির উন্নিির কমথপ্রয়াদসর তভতি রচৈা করদব।
তকন্তু মদৈ রাখা প্রদয়ািৈ ক্ষ , এটা তেশুদের িন্য স্বিন্ত্র ক্ষকাৈ বাদিট ৈয়। এটা প্রকৃিপদে একটি কাঠাদমা,
া তেশুদের আর্ থ-সামাতিক অতধকার বাস্তবায়দৈ সরকাতর ব্যয়/তবতৈদয়াদগর প্রকৃতি ও ব্যাততিকদক প্রিযে
এবাং পদরােভাদব প্রভাতবি করদব; ার ফদল একটি অন্তর্ভথতিমূলক ও ক্ষটকসই মাৈতবক উন্নয়ৈ তৈতিি
করা সম্ভব হদব।
আতম আো কতর এ প্রতিদবেৈটি তেশুদের মঙ্গল ও তবকাদে সরকার ও অন্যান্য অাংেীিদৈর ভাবৈাদক
ঋি করদব এবাং তেশুদের তবদ্যমাৈ সমস্যা ও সম্ভাবৈাগুদলাদক তচতিি করদি সাহায্য করদব। আতম
‘তেশুদের তৈদয় বাদিট ভাবৈা’ প্রতিদবেৈ প্রেয়দৈ সম্পৃি অর্ থ তবভাগ এবাং সাংতিি অন্যান্য
মন্ত্রোলয়সমূদহর সকল কমথকিথাদক আন্ততরক ধন্যবাে িাৈাতে।

(আবুল মাল আবদুল মুতহি)
মন্ত্রী
অর্ থ মন্ত্রোলয়

অবিরতেকা
তবগি েেদক তবেব্যাপী তেশুদের কল্যাদে অভূিপূব থ অগ্রগতি সাতধি কদরদে। স্বাস্থ্য ও তেোসহ ৈাৈা
খাদি অগ্রগতির মধ্য তেদয় তবে আি সহস্রাব্দ উন্নয়ৈ লেমাো (MDG) অিথদৈর দ্বারপ্রাদন্ত উপৈীি
হদয়দে। বাাংলাদেদে আমরা িই এমতডতি লেযমাো অিথদৈর সময়সীমার প্রাদন্ত চদল এদসতে-িিই এর
সাফল্য, ব্যর্ থিা, অতভজ্ঞিা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ আমাদের কাদে প্রতিভাি হদে।
সাম্প্রতিক বেরগুদলাদি বাাংলাদেে তেশু তেো ও স্বাস্থ্যখাদি অভূিপূব থ সাফল্য অিথৈ কদরদে, া
আন্তিথাতিক সম্প্রোয় কর্তথক প্রোংতসি হদয়দে। উোহরেস্বরূপ, ক্ষমদয়দের প্রার্তমক তবদ্যালদয় ভতিথর হার
বৃতি ক্ষপদয়দে এবাং ক্ষস সাদর্ তেশু মৃত্যয উদেখদ াগ্য হাদর হ্রাস ক্ষপদয়দে। সুদখর তবষয়, তবতভন্ন সামাতিক
তৈদে থেদকর তবচাদর বাাংলাদেে অতধকাাংে তৈম্ন-আদয়র ক্ষেে এবাং কতিপয় মধ্য-আদয়র ক্ষেেদক অতিিম
কদর ক্ষগদে।
বাাংলাদেদের সাংতবধাদৈ তেশুসহ সকল ৈাগতরদকর ক্ষমৌতলক মাৈবাতধকার তৈতিি করা হদয়দে। তেশু
আইৈ ২০১৩, িািীয় তেশু ৈীতি ২০১১, িািীয় তেশুশ্রম দূরীকরে ৈীতি ২০১০ এবাং এ সাংিান্ত িািীয়
কমথপতরকল্পৈা ২০১২-১৬ প্রেয়ৈ প্রমাে কদর ক্ষ , আমরা সতিযকার অদর্ থ ক্ষেদের প্রদিযক তেশুর উন্নি
িীবৈ তৈতিি করদি প্রতিজ্ঞাবি।
অর্ থনৈতিক পতরকল্পৈা প্রেয়ৈ ও বাস্তবায়ৈ প্রতিয়া তেশু বান্ধব করার প্রয়াস ক্ষর্দকই ‘তেশু বাদিট’-এর
ধারো উদ্ভুি হদয়দে। বাাংলাদেদের সাংতবধাৈ ও তবদ্যমাৈ অদৈক আইদৈ তেশুদের প্রতি রাদের অঙ্গীকার
ব্যি হদয়দে। ক্ষস পতরদপ্রতেদি আমরা প্রর্ম বাদরর মি ‘তেশুদের তৈদয় বাদিট ভাবৈা’ েীষ থক এ
প্রতিদবেৈ প্রেয়দৈর উদদ্যাগ তৈদয়তে, ক্ষ তবষদয় মাৈৈীয় অর্ থমন্ত্রী তবগি অর্ থবেদরর বাদিট বিৃিায়
প্রতিশ্রুতি ব্যি কদরতেদলৈ। প্রতিদবেৈটি তেশুদের উন্নয়ৈ ও তবকাদের ক্ষেদে ভতবষ্যি কমথপতরকল্পৈা
প্রেয়ৈ ও বাস্তবায়দৈ সহায়ক হদব।
আতম ‘তেশুদের তৈদয় বাদিট ভাবৈা’ প্রতিদবেৈ প্রেয়দৈ সম্পৃি অর্ থ তবভাগ এবাং সাংতিি অন্যান্য
মন্ত্রোলয়সমূদহর সকল কমথকিথাদক আন্ততরক ধন্যবাে িাৈাতে। ক্ষস সাদর্ প্রিযাো করতে ক্ষ , আগামীদি এ
সম্পতকথি প্রতিদবেৈ িািীয় বাদিট প্রেয়ৈ প্রতিয়ায় একটি অতবদেদ্য অাংে তহদসদব অন্তর্ভথি র্াকদব।

(মাহবুব আহদমে)
তসতৈয়র সতচব
অর্ থ তবভাগ
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বাজেট হজে একটি গুরুত্বপূর্ ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যজম সরকাজরর আক্রথ ণক সম্পদ আহরর্, ব্যজয়র অগ্রাক্রিকার
ক্রিি ণারর্, বরাদ্দ প্রদাি, ব্যয় ক্রিয়ন্ত্রর্ এবং এসজবর মাধ্যজম সরকাজরর লক্ষ্য ও উজদ্দশ্যসমূহ বাস্তবায়ি হজয়
থাজক। অথ ণাৎ বাজেট হজে সরকাজরর মূল িীক্রি-ক্রিি ণারর্ী দক্রলল যার মাধ্যজম সরকার ককাি উৎস হজি ক্রক
পক্ররমার্ সম্পদ সংগ্রহ করজব এবং ককাি ককাি খাজি সংগৃক্রহি সম্পদ ব্যয় হজব িা ক্রিি ণাক্ররি হয়। কস
অজথ ণ বাজেট ক্রিশুজদর অক্রিকার সুরক্ষ্া এবং উন্নয়ি সুক্রিক্রিি করার েন্য একটি গুরুত্বপূর্ ণ দক্রলল। অন্য
কথায় বলা যায়, বাজেট হজলা একটি আক্রথ ণক দক্রলল যার মাধ্যজম একটি কদজির সম্পূর্ ণ আথ ণ-সামাক্রেক
অবস্থার প্রক্রিফলি কদখা যায়। সম্পদ সব ণজক্ষ্জরে  সবসময় সীক্রমি। সুিরাং একটি আদিণ অথ ণিীক্রিজি এ
সীক্রমি সম্পজদর বন্টি এমিভাজব ক্রিক্রিি করা হয় যাজি কজর এর প্রিাি উজদ্দশ্য অথ ণাৎ েিগজর্র
েীবিমাজির উন্নয়ি ঘজট। বাজেট সরকাজরর সকল কমণকাজের বরাদ্দ, অগ্রাক্রিকার ক্রিি ণারর্ এবং
বাস্তবায়জির রূপজরখা সম্পজকণ ক্রবস্তাক্ররি িথ্য েিসম্মুজখ তুজল িজর। বাজেট প্রক্রিয়া একটি কদজির
সামাক্রেক, অথ ণনিক্রিক, রােনিক্রিক গক্রিপ্রকৃক্রিজক প্রভাক্রবি করজি পাজর ক্রবিায় বাজেটজক গুরুত্বপূর্ ণ
দক্রলল ক্রহজসজব ক্রবজবচিা করা হয়। কাজে , সরকাজরর এ দক্রলল সম্পজকণ বাজেজট অন্তর্ভণক্ত ক্রবক্রভন্ন
কায ণিজমর মাধ্যজম সমাজের ক্রবক্রভন্ন অংি ক্রবজিষ কজর ক্রিশুরা ক্রকভাজব উপকৃি হজব কস ক্রবষজয় েিগর্জক
অভক্রহি রাখার বহুক্রবি সুজযাগ থাকা প্রজয়ােি।
উন্নয়িিীল কদিসহ ক্রিম্ন আজয়র কদিগুজলাজি বাজেট আজরা কবক্রি গুরুত্বপূর্ ণ ককিিা, এসব কদজি
িাগক্ররকজদর কমৌক্রলক চাক্রহদার অজিক অংি অপূর্ ণ রজয় যায়। এসব কদজি সািারর্ি কবক্রিরভাগ
পক্ররবাজরর আয় প্রজয়ােজির তুলিায় অক্রি সামান্য ও অক্রিক্রিি হওয়ার কারজর্ অজিক পক্ররবার িাজদর
সন্তািজদর কল্যাজর্ পয ণাপ্ত অথ ণ ব্যয় করজি পাজর িা। ফজল ক্রিশুজদর কমৌক্রলক চাক্রহদাগুজলা পূরজর্ সরকারজক
এক্রগজয় আসজি হয়। িা উন্নয়িিীল ও ক্রিম্ন আজয়র কদিগুজলাজি ক্রিশুজদর কল্যার্ সুক্রিক্রিি করার লজক্ষ্য
সরকাজরর আজরা কোরাজলা ভূক্রমকা রাখার সুজযাগ রজয়জে।
কভাটাক্রিকার িা থাকজলও ক্রিশুরা সমািভাজব কদজির িাগক্ররক ও ভক্রবষ্যি প্রেন্ম। ফজল বাজেট প্রক্রিয়ার
মাধ্যজম যখি একটি কদজির সম্পদ বন্টজির পক্ররকল্পিা করা হয়, কসখাজি ক্রিশুজদর স্বাথ ণরক্ষ্ার ক্রবষয়টি
সমাি গুরুজত্বর সাজথ অন্তর্ভণক্ত হওয়া প্রজয়ােি। িজব, সাক্রব ণকভাজব ক্রিশু-ককক্রিক বাজেট এখজিা একটি
িতুি িারর্া এবং বাংলাজদজির েন্য এটি সম্পূর্ ণ িতুি। সরকার ক্রিশুজদর কল্যার্ সািজির েন্য ক্রক ক্রক
কায ণিম বাস্তবায়ি করজে এবং এ সকল কায ণিজমর আওিায় ক্রিশুজদর েন্য প্রবাক্রহি সম্পজদর পক্ররমার্
সম্পজকণ েিগর্জক িারর্া কদয়ার েন্য এ পৃথক প্রক্রিজবদিটি প্রকাজির উজযাগ গ্রহর্ করা হজয়জে।
বাংলাজদজি ক্রিশু অক্রিকার ও কল্যার্ সুক্রিক্রিিকরজর্ বিণমাি সরকাজরর সক্রদোর প্রক্রিেক্রব হজে এ
প্রক্রিজবদি। বাজেজট পদ্ধক্রিগিভাজব ক্রিশুজদর প্রক্রি মজিাজযাগ ক্রিক্রিি করার ক্রবষজয় এ প্রক্রিজবদজি কয
সকল িথ্য-উপাত্ত উপস্থাপি করা হজয়জে িার দ্বারা সংক্রিষ্ট অংিীেজির প্রজচষ্টার সাথ ণকিাও স্পষ্ট হজব।
এ প্রক্রিজবদজির মাধ্যজম ক্রিশু ও িাজদর ক্রপিা-মািা, রােিীক্রিক, িীক্রি ক্রিি ণারক, সরকাক্রর কমণকিণা,
সুিীল সমাে, আ িেীবী, কবসরকাক্রর প্রক্রিষ্ঠাি (এিক্রেও), আন্তেণাক্রিক সংস্থা এবং সািারর্ েিগর্,

2

যারা ক্রিশুজদর প্রক্রি মিজযাগী এবং ক্রিশু অক্রিকার রক্ষ্ায় কসাচ্চার, সবা সরকাজরর ক্রিশু সংিান্ত
কায ণিজমর মূল্যায়ি করজি পারজব।

র েন্য

টঃ প্রজয়ােিীয়িা ও কপ্রক্রক্ষ্ি

এ প্রক্রিজবদজি “ক্রিশুজদর েন্য বাজেট” দ্বারা ক্রক বুঝাজিা হজয়জে, শুরুজি িা স্পষ্ট করা প্রজয়ােি।
ক্রিশুজদর েন্য বাজেট বলজি ক্রিশুজদর েন্য একটি পৃথক বাজেট প্রর্য়ি করাজক বুঝায় িা। বরং সরকাজরর
সামক্রগ্রক বাজেজট ক্রিশুজদর চাক্রহদা ক্রক পক্ররমাজর্ কমটাজিা সম্ভব হজব িা পরীক্ষ্া-ক্রিরীক্ষ্া কজর ক্রচক্রিি
করার প্রক্রিয়াজক বুঝায়। ক্রিশু কল্যাজর্ অগ্রগক্রির কক্ষ্জরে  সরকাজরর প্রক্রিশ্রুক্রি মূল্যায়জির েন্য কয সকল
কমৌক্রলক প্রশ্ন রজয়জে িা হজলাঃ


ক্রিশুরা উপকৃি হয় এমি কমণসূক্রচজি সরকার সামক্রগ্রকভাজব ক্রক পক্ররমার্ সম্পদ বরাদ্দ ক্রদজে?



বরাদ্দকৃি এ সম্পদ ক্রক পয ণাপ্ত/যজথষ্ট?



এ সম্পদ ক্রক অভীষ্ট লক্ষ্য অেণজি দক্ষ্িার সাজথ ব্যবহৃি হজে?



কায ণিমসমূহ ক্রক বাস্তবানুগভাজব ক্রিশুজদর প্রজয়ােিজক প্রক্রিফক্রলি কজর?

সািারর্ি ক্রিশুজদর েন্য বাজেট এমি একটি ব্যবস্থাজক ক্রিজদ ণি কজর যা ক্রিশুজদর সজব ণাত্তম স্বাথ ণ রক্ষ্ার
ক্রবষয়টি সব ণাজগ্র গুরুত্ব ক্রদজবয কযখাজি ক্রিশু-বান্ধব সামাক্রেক ও অথ ণনিক্রিক িীক্রি ক্রিি ণারর্ ও সুক্রিক্রদ ণষ্ট লক্ষ্য
ক্রস্থর করা হজবয কযখাজি বাজেজট সম্পদ বরাজদ্দর িথ্য ক্রিশুজদর পয ণন্ত কপৌৌঁোজিার ব্যবস্থা থাকজব ও িা
প্রক্রিশ্রুি িীক্রির সাজথ সামঞ্জস্যপপূর্ ণ হজব। এক সাজথ এ ব্যবস্থা সরকাজরর বাজেট বরাদ্দ প্রদাজির কক্ষ্জরে 
কায ণকরী এবং ফলপ্রসূভাজব ক্রিশুজদর েন্য অগ্রাক্রিকার ক্রিি ণারজর্ গুরুত্বপূর্ ণ ভূক্রমকা পালি কজর।
আন্তেণাক্রিক অক্রভজ্ঞিায় ক্রিম্নক্রলক্রখি কারজর্ ক্রিশুজদর েন্য বাজেট বরাজদ্দর ক্রবষজয় অগ্রাক্রিকারক্রভক্রত্তজি
মিজযাগ প্রদাজির প্রজয়ােিীয়িা রজয়জেঃ


ক্রবজে জিামজধ্য ক্রিশুজদর সাক্রব ণক অবস্থা উন্নয়জি কবি অগ্রগক্রি সাক্রিি হজয়জে। িথাক্রপ এখজিা বহু
ক্রিশু পুক্রষ্টহীিিায় র্ভগজে, পয ণাপ্ত স্বাস্থযজসবা পাজে িা এবং প্রাথক্রমক ক্রিক্ষ্া হজি বক্র ি হজেয



মূলি ক্রিশু-অক্রিকার রক্ষ্া এবং ক্রিক্রিি করার েন্য সরকার ক্রবক্রভন্ন কায ণিম বাস্তবায়ি করজে।
এসকল কায ণিজমর েন্য বাজেজট বরাদ্দ প্রদাজির মাধ্যজম ক্রিশুজদর কল্যার্ সািি এবং িাজদর
েীবি-যারে ার মাি উন্নয়িজক সরাসক্রর প্রভাক্রবি করা যায়য



ক্রিশুজদর কল্যার্ এবং অক্রিকার রক্ষ্ায় আন্তেণাক্রিক চুক্রক্ত ও প্রচক্রলি রীক্রি ও আচার শুধুমারে 
প্রক্রিশ্রুক্রির মজধ্য সীমাবদ্ধ িা করজখ কসগুজলা বাস্তবায়ি করার েন্য পয ণাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রদাি
করজি হজব। আর এর মাধ্যজম ক্রিশুজদর েীবজির সাজথ সম্পৃক্ত ক্রবজিষ কজর িাজদর সুরক্ষ্া, উন্নয়ি
এবং অংিগ্রহজর্র মজিা গুরুত্বপূর্ ণ ক্রবষয়সমূহজক প্রভাক্রবি করা যায়য
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ক্রিশুজদর েন্য বাজেট বরাজদ্দর গক্রিিারা ক্রিশু-অক্রিকার রক্ষ্ায় সরকাজরর প্রক্রিশ্রুক্রির মারে া ক্রিজদ ণি
কজর।

এখাজি প্রক্রর্িািজযাগ্য কয, িারাবাক্রহকভাজব সামাক্রেক খাজি বরাদ্দ এবং কমৌক্রলক সামাক্রেক কসবাজক
প্রিান্য কদয়া হজল এর মাধ্যজম ক্রিশুরা কবিীমারে ায় উপকৃি হয়। UNICEF- কর্তণক প্রকাক্রিি
‘Committing to Child Survival: A Promise Renewed-Progress Report, 2014’
িীষ ণক প্রক্রিজবদি হজি কদখা যায় কয, স্বাস্থয খাজির পািাপাক্রি স্বাস্থয-বক্রহভূণি খাি কযমিঃ ক্রিক্ষ্া,
অবকাঠাজমা, ক্রবশুদ্ধ পাক্রি ও স্যপাক্রিজটিি এবং আয় ও কমণসংস্থাি বৃক্রদ্ধমূলক খাজি উপযুক্ত ক্রবক্রিজয়াজগর
মাধ্যজম ৫-বেজরর ক্রিজচ ক্রিশুর মৃতুযর হার দ্রুি কক্রমজয় আিা সম্ভব।
এোড়া, ক্রিশুজদর কল্যাজর্ ক্রবক্রিজয়াজগর কক্ষ্জরে  পয ণাপ্ত অথ ণ বরাজদ্দর েন্য একাক্রিক অথ ণনিক্রিক কারর্
সব ণব্যাপী স্বীকৃি। ক্রিশুজদর কল্যাজর্ বিণমাি সমজয় ব্যক্রয়ি অথ ণ বা ক্রবক্রিজয়াগ দীঘ ণজময়াজদ দক্ষ্ মািবসম্পদ
সৃক্রষ্ট কজর যা অথ ণিীক্রিজক প্রক্রিজযাক্রগিামূলক উৎকষ ণিার ক্রদজক এক্রগজয় কিয়। গজবষর্ায় কদখা কগজে কয,
ক্রিশুজদর কল্যাজর্ যি কম বয়স কথজক ক্রবক্রিজয়াগ করা হয়, দীঘ ণজময়াজদ কস ক্রবক্রিজয়াজগর ক্ররটাি ণ িি কবক্রি
পাওয়া যায়1। ক্রিজচর ক্রচজরে  ক্রবষয়টি পক্ররস্কারভাজব তুজল িরা হজয়জেঃ
মািব মূলিি গঠজি ক্রবক্রিজয়াজগর ক্ররটাি ণ

প্রারক্রম্ভক ৈিিব
প্রাক প্রাথক্রমক

স্কুল
কপ্রাগ্রাম

প্রাক প্রাথক্রমক

স্কুল পরবিী

বৃক্রত্তমূলক প্রক্রিক্ষ্র্

বয়স

মািব মূলিি গঠজির প্রথম িাপ হজে ক্রিশুর প্রারক্রম্ভক যত্ন। ক্রিশুজদর প্রারক্রম্ভক যজত্ন ক্রবক্রিজয়াজগর ‘Social
Return’
দাক্ররদ্র্য ৈবষ্য  ্াজস এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। প্রারক্রম্ভক বয়জস ক্রিশুর অবস্থা
পক্ররজবি এবং স্বাস্থয, আচরর্ ও ক্রিক্ষ্া পরবিী সারােীবজির উপর প্রভাব কফজল। অক্রিকন্ত, মা-কদর ও
কমজয়জদর অথ ণাৎ যারা আগামী ক্রদজির মা িাজদর েন্য ক্রবক্রিজয়াগও ক্রিশু কল্যাজর্ গুরুত্বপূর্ ণ ভূক্রমকা রাজখ।
গজবষর্ায় প্রমাক্রর্ি হজয়জে কয, পাঁচ বেজরর ক্রিশুর মৃতুযর হার অজি ণজক কিজম আজস যক্রদ মা’কদর প্রাথক্রমক
ক্রিক্ষ্ায় ক্রিক্রক্ষ্ি করা যায়। প্রাথক্রমক ক্রবযালজয় কমজয়জদর অবস্থাি এক বের বাড়জল ক্রিশু মৃতুয িিকরা
1



Heckman J. and Masterov, D. (2007); ‘The Productivity Argument for Investing in Young Children’;
URL: http://jenni.uchicago.edu/Invest/
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আট িিাংি কজম। ক্রিক্রক্ষ্ি মাজয়রা ক্রিশুজদর টিকা কদয়া, প্রাথক্রমক স্বাস্থয পক্ররচয ণা ক্রিক্রিি করাসহ পুক্রষ্ট
চাক্রহদা সম্পজকণ সজচিি থাজক এবং সন্তাি িারজর্র মধ্যবিী সময় দীঘ ণাক্রয়ি কজর থাজক।

ক্রিশু বাজেটঃ আন্তেণাক্রিক অক্রভজ্ঞিা
পূজব ণ উজেখ করা হজয়জে কয, োিীয় বাজেজট ক্রিশুজদর কল্যাজর্র েন্য ক্রক পক্ররমার্ সম্পদ বরাদ্দ করা হয়
ক্রিশু বাজেট কথজক কস সংিান্ত িথ্য পাওয়া যায়। এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপিার স্বেিা ও েবাবক্রদক্রহিা
এবং বহুমাক্ররে কভাজব বাজেট পয ণাজলাচিা ও ক্রবজিষজর্র একটি মাধ্যম। ক্রিশু সংক্রিষ্ট িীক্রি প্রর্য়ি ও
সংস্কাজরর কক্ষ্জরে  সরকার ও অন্যান্য অংিীেজির েন্য একটি ক্রিজদ ণিক ক্রহজসজব কাে কজর যার ক্রভক্রত্তজি
িাঁরা এ ক্রবষজয় পরবিী কমণপন্থা ক্রিি ণারর্ করজি পাজরি। পৃক্রথবীর সকল কদি ক্রবযমাি বাস্তবিা ও
প্রজয়ােিীয়িার ক্রিক্ররজখ ক্রিশুজদর েন্য কম-কবিী বাজেট বরাদ্দ ক্রিি ণারর্ কজর থাজক, এজক্ষ্জরে 
সাব ণেিীিভাজব অনুসরর্জযাগ্য ককাি পন্থা কি ।
ক্রবজের কজয়কটি কদজির ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জির অক্রভজ্ঞিা এ পয ণাজয় আজলাচিা করা যায়। দক্রক্ষ্র্
আক্রিকায় Institute for Democracy in Africa (IDASA)’র আওিায় ১৯৯৫ সাজল গঠিি
‘Children Budget Unit’ ক্রিশুজদর সামাক্রেক ও অথ ণনিক্রিক অক্রিকার ক্রিক্রিি করার েন্য প্রজয়ােিীয়
প্রাক্রিষ্ঠাক্রিক কাঠাজমার ক্রবপরীজি বাজেট বরাজদ্দর তুলিামূলক পয ণাজলাচিা কজর এ দুটি ক্রবষজয়র মজধ্য
কযাগসূরে  অনুসন্ধাি কজর। এ ক্রবজিষজর্র মাধ্যজম ক্রিশুজদর েন্য কাক্রিি বাজেট প্রর্য়ি করা হয়। এ
উক্রিট বাৎসক্ররক বাজেট পয ণাজলাচিা কজর এর প্রভাব ক্রবজিষর্ কজর। ‘Children Budget Unit’ এর
কায ণিম (বক্স-১) ভারিসহ িািাজদজি সমাদৃি ও অনুসৃি হজে।
বক্স-১:
ক্রবজের কযসকল কদজি জিামজধ্য ক্রিশু বাজেট প্রর্য়ি করা হজে দক্রক্ষ্র্ আক্রিকা িাজদর মজধ্য অন্যিম। দক্রক্ষ্র্ আক্রিকার
Institute for Democracy in Africa (IDASA) এর আওিায় ১৯৯৫ সাজল 'Children Budget Unit
(CBU)' গঠিি হয়। CBU ক্রিশুজদর সামাক্রেক ও অথ ণনিক্রিক অক্রিকার ক্রিক্রিি করার েন্য প্রজয়ােিীয় প্রাক্রিষ্ঠাক্রিক
কাঠাজমার ক্রবপরীজি বাজেট বরাজদ্দর তুলিামূলক পয ণাজলাচিার মাধ্যজম এ দু'জয়র মজধ্য কযাগসূরে  অনুসন্ধাি কজর। এ কদজি
ককিীয় সরকার, প্রাজদক্রিক সরকার ও Medical Term Expenditure Framework (MTEF) এ ক্রিিটি সূরে 
হজি ক্রিশু বাজেজটর িথ্য পাওয়া যায়। CBU চারটি ক্রবজিষ কসক্টর: স্বাস্থয, ক্রিক্ষ্া, উন্নয়ি ও ক্রবচারজক পয ণাজলাচিা ও
ক্রবজিষর্ কজর দক্রক্ষ্র্ আক্রিকায় ক্রিশুজদর অক্রিকার সংরক্ষ্জর্ ক্রিশু বাজেট ক্রবজিষ ভূক্রমকা রাজখ। সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টি
প্রক্রিয়ায় ক্রসক্রভল কসাসা টি সংগঠি এবং ক্রিশুজদর অংি গ্রহর্ এ প্রক্রিয়ায় একটি ক্রিবাচক ক্রদক। বাজেট প্রর্য়জি দক্রক্ষ্র্
আক্রিকার 'Children Budget Unit' এর অক্রভজ্ঞিা ভারিসহ িািাজদজি সমাদৃি ও অনুসৃি হজে। 

ব্রাক্রেজলর অক্রভজ্ঞিা পয ণাজলাচিায় কদখা যায়, ১৯৯৪ সাজল কসখাজি ‘’Advocacy Center for Children
and Adolescents (CEDECA-CEARA’)” িামক একটি সংগঠি ফরটিক্রলো িহজরর বাজেট
পক্ররবীক্ষ্জর্র প্রথম উজযাগ কিয়। এ সংগঠিটি েিগজর্র অংিগ্রহজর্র মাধ্যজম রাষ্ট্রীয় বাজেজট সম্পদ
ক্রকভাজব বণ্টি ও ব্যাবহার করা হয় ও এজি ক্রিশুজদর অক্রিকাজর প্রক্রিষ্টায় ক্রক িরজির ব্যবস্থা কিয়া হয় িা
পয ণাজলাচিা কজর। বাজেট প্রর্য়ি প্রক্রিয়ায় ক্রিশুরা কযি অংিগ্রহর্ করজি পাজর কস পদজক্ষ্পও কিয়া হয়।
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কজয়ক বেজরর মজধ্য বাজেট প্রর্য়জি ক্রিশুজদর অংিগ্রহর্ আ ি দ্বারা ক্রিক্রিি করা হয়। এটি ৈবক্রেক
পক্ররমেজল বাজেট প্রর্য়ি প্রক্রিয়ায় ক্রিশুজদর অংিগ্রহজর্র প্রথম িক্রের।
উন্নয়িিীল কদি ককক্রিয়ায় সামাক্রেক ক্রিরীক্ষ্া (Social Audit) কায ণিম প্রচক্রলি আজে, যা সরকাক্রর
ব্যজয়র স্বেিা ও েবাবক্রদক্রহিা প্রক্রিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ ণ ভূক্রমকা পালি করজে। ককক্রিয়ার ‘Ministry of
Devolution and Planning’ উক্রিজসফ-এর সহজযাক্রগিায় ২০০৮ সাজল কসাশ্যাল বাজেটিং এবং
কসাশ্যাল িজটক্রলজেন্স ক্ররজপাটিংণ সংিান্ত একটি গা ডলা ি প্রকাি কজর যার মাধ্যজম জিামজধ্য বাজেট
প্রর্য়ি প্রক্রিয়ায় েিগজর্র অংক্রিদাক্ররত্ব বাড়াজিার সুজযাগ সৃক্রষ্ট হজয়জে। এ উজযাজগর ফজল ক্রিশুসহ
সমাজের বক্র ি ও অিগ্রসর কগাষ্ঠীর েন্য সরকাজরর বাজেট বরাদ্দসহ গৃহীি ক্রবক্রভন্ন কায ণিজমর স্বেিা
এবং েবাবক্রদক্রহিা অজিকাংজি কবজড়জে বজল িারর্া করা হয়।
দক্রক্ষ্র্ এক্রিয়ার কদিগুজলার ক্রিশু বাজেট প্রর্য়ি সংিান্ত ক্রবষয় পয ণাজলাচিায় কদখা যায়, ভারজির ককিীয়
সরকার প্রক্রি বের ‘Children and the Union Budget’ িীষ ণক একটি প্রক্রিজবদি প্রকাি কজর থাজক।
এ প্রক্রিজবদিটিজি রাষ্ট্রীয় িীক্রির সাজথ সঙ্গক্রি করজখ ক্রিশুর ক্রিরাপত্তা, সুষ্ঠুভাজব কবজড় ওঠা ও সম অক্রিকার
প্রক্রিষ্ঠার েন্য কিয়া সরকাক্রর উজযাজগর ক্রবপরীজি বাজেট বরাজদ্দর িথ্য-উপাত্ত প্রকাি করা হয়। এজি
ক্রিশুজদর েন্য ক্রিক্ষ্া, স্বাস্থয, পুক্রষ্ট, ক্রিশুর ক্রবকাি, কমজয় ক্রিশুজদর ক্রিক্ষ্া িযাক্রদ ক্রবষজয় বাজেট
পয ণাজলাচিার সারসংজক্ষ্প উপস্থাপি করা হয়। ককিীয় সরকাজরর বাজেট ও কদজির ক্রিশুজদর কল্যাজর্র
সাজথ িার সম্পৃক্তিার উজযাগটি সরকাজরর ‘Ministry of Women and Children Development’
এবং Center for Budget and Governance Accountability’ এর কযৌথ উজযাজগ পক্ররচাক্রলি হয়।
ভারজি ক্রিশু বাজেজটর িারর্াটি প্রথম প্রচলি কজর ‘HAQ: Center for Child Right’ িামক একটি
কবসরকাক্রর সংস্থা। সংস্থাটি সব ণপ্রথম ককিীয় সরকাজরর বাজেটজক ক্রবজিষর্ কজর িা ক্রিশুজদর চাক্রহদা ও
প্রজয়ােজির তুলিায় কিটুকু কায ণকর কস সংিান্ত একটি প্রক্রিজবদি প্রকাি কজর। পরবিীজি ককিীয়
সরকার এ িারর্াটিজক ‘National Plan of Action for Children’-এ অন্তর্ভণক্ত কজর এবং ২০০৫ সাল
হজি ভারি সরকার ক্রিয়ক্রমি ক্রিশু বাজেট সংিান্ত প্রক্রিজবদি প্রকাি কজর আসজে।
োিীয় বাজেটজক ক্রিশুজদর অক্রিকার আদাজয়র দৃক্রষ্টজকার্ কথজক পয ণাজলাচিা করার কক্ষ্জরে  ক্রভজয়িিাম
ক্রপক্রেজয় কি । ক্রভজয়িিাজম উক্রিজসফ-এর উজযাজগ একটি সমীক্ষ্া পক্ররচাক্রলি হয়। এ সমীক্ষ্ায় কেলা
পয ণাজয় প্রাথক্রমক ক্রিক্ষ্া, ক্রবজিষ কজর প্রক্রিবন্ধী ক্রিশুজদর ক্রিক্ষ্ায় োিীয় বাজেজটর ভূক্রমকা ও ফলাফল
ক্রিজয় পয ণাপ্ত পয ণাজলাচিা করা হজয়জে।
উপজরর আজলাচিা হজি কদখা যায় কয, ক্রবক্রভন্ন কদজি োিীয় বাজেট এবং ক্রিশুর উন্নয়জির উপর িার
প্রভাব ক্রিজয় ক্রবস্তাক্ররি ক্রবজিষর্ ও পয ণাজলাচিা কজর কদখার িক্রের রজয়জে। আমাজদর কদজির কপ্রক্রক্ষ্জি এ
প্রকািিাটির প্রাথক্রমক উজদ্দশ্য হল ক্রিশুর কল্যার্ ও উন্নয়জি সরকাজরর কিয়া ক্রবক্রভন্ন কায ণিজমর একটি ক্রচরে 
প্রকাি করা, এজক ভক্রবষ্যজির একটি পূর্ ণাঙ্গ ক্রিশু বাজেজটর প্রাথক্রমক পদজক্ষ্প ক্রহজসজব ক্রবজবচিা করা
যুক্রক্তযুক্ত হজব। এ উজযাগটির দীঘ ণজময়াক্রদ উজদ্দশ্য হল ক্রবযমাি আ ি এবং সরকাজরর কিয়া কপ্রক্রক্ষ্ি
পক্ররকল্পিা, প বাক্রষ ণক পক্ররকল্পিা ও ক্রিব ণাচিী িজিহাজরর আজলাজক গৃহীি ক্রিশু সংক্রিষ্ট ক্রবক্রভন্ন
কায ণিজমর পক্ররকল্পিা প্রর্য়ি, বাস্তবায়ি ও পক্ররবীক্ষ্জর্র একটি গুরুত্বপূর্ ণ হাক্রিয়ার ক্রহজসজব প্রকািিাটিজক
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ব্যবহার করা। পািাপাক্রি এ প্রকািিার পয ণাজলাচিা ও ক্রবজিষর্ ক্রিশুজদর কল্যাজর্ সরকাজরর বরাদ্দ কদয়া
সম্পজদর সজব ণাত্তম ব্যবহার ক্রিক্রিি করজিও সহায়িা করজব। প্রক্রিজবদিটির মাধ্যজম ক্রিশুজদর মজধ্য যারা
অক্রিকির দক্ররদ্র্ ও অসহায়জত্বর ক্রিকার িাজদর কক্ষ্জরে  সরকাজরর সুক্রিক্রদ ণষ্ট উজযাগগুজলা আজরা ক্রবজিষভাজব
পয ণাজলাচিা করা সম্ভব হজব।

বাংলাজদজি ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জির কযৌক্রক্তকিা
সরকাজরর রােস্ব আহরর্, ক্রবক্রভন্ন অগ্রাক্রিকার খাজি সম্পজদর বরাদ্দ ও ব্যবহার এবং এর মাধ্যজম
সরকাজরর লক্ষ্য ও উজদ্দশ্যসমূহ পূরর্ করার কক্ষ্জরে  বাজেট প্রিয়ি একটি গুরুত্বপূর্ ণ প্রক্রিয়া। এ কারজর্
ক্রিশুজদর সামাক্রেক ক্রিরাপত্তা ও কল্যার্ ক্রিক্রিি করা এবং সাক্রব ণকভাজব ক্রিশুজদর উন্নয়জির েন্য বাজেট
একটি অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ ভূক্রমকা রাজখ। বাংলাজদজির মি উন্নয়িিীল কদিগুজলাজি ক্রিশুজদর উন্নয়ি ও
কল্যাজর্ বাজেজটর গুরুত্ব আজরা কবক্রি, ককিিা এ কদিগুজলাজি সম্পজদর সীমাবদ্ধিার কারজর্ েিজগাষ্ঠীর
একটি বড় অংজির কমৌক্রলক অজিক চাক্রহদা পূরর্ করা যায় িা। পািাপাক্রি, এসব কদিগুজলাজি ক্রিম্ন আজয়র
অজিক পক্ররবার রজয়জে, যাজদর পজক্ষ্ পক্ররবাজরর ক্রিশুজদর পুক্রষ্ট, ক্রিক্ষ্া ও সুষমভাজব কবজড় ওঠার েন্য
প্রজয়ােিীয় অথ ণ ব্যয় করার সামথ্যণ কি ।
গর্প্রোিন্ত্রী বাংলাজদজির সংক্রবিাি এবং ক্রিশু অক্রিকার সংিান্ত োক্রিসংঘ কিজভিিি অনুযায়ী প্রক্রিটি
ক্রিশুর একটি সুস্থ েীবি িারর্ করা, উপযুক্ত স্বাস্থযজসবা, ক্রিক্ষ্া এবং কবজড় উঠার সমাি সুজযাগ পাওয়ার
অক্রিকার রজয়জে। ক্রকন্তু এটা অিস্বীকায ণ কয, এসব কমৌক্রলক অক্রিকার ক্রিক্রিি করজি হজল সম্পজদর
প্রজয়ােি। সরকাজরর ক্রবক্রভন্ন ব্যয়, ক্রবজিষ কজর সামাক্রেক অবকাঠাজমা ক্রবক্রিমণাজর্র ব্যয় ক্রিশুজদর
কল্যার্জক সরাসক্রর প্রভাক্রবি করজলও সম্পজদর সীমাবদ্ধিার কারজর্ অজিক কদি পক্ররকল্পিা ও প্রক্রিশ্রুক্রি
অনুযায়ী ক্রিশুজদর কল্যাজর্ পয ণাপ্ত অথ ণ ব্যয় করজি পারজে িা।
সমাজে সা্য  (Equity) প্রক্রিষ্ঠা, দাক্ররদ্র্য ক্রবজমাচি, অথ ণনিক্রিক উন্নয়ি, মািবাক্রিকার, সুিাসি এবং
েবাবক্রদক্রহিা প্রক্রিষ্ঠার কক্ষ্জরে  ক্রিশু বাজেট একটি অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ মাধ্যম। বাংলাজদজির কমাট েিজগাষ্ঠীর
একটা বড় অংি ক্রিশু। এজদর অজিজক ক্রবক্রভন্ন মারে ায় স্বাস্থয, ক্রিক্ষ্া, খায, বাসস্থাি, ক্রিরাপদ পাক্রি ও
স্যপাক্রিজটিজির মি কমৌক্রলক সামাক্রেক কসবা হজি বক্র ি অবস্থায় কবজড় উঠজে। এমিক্রক ককউ ককউ িাজদর
আথ ণ-সামাক্রেক অক্রিকার আদাজয়র ও সুজযাগ পাজে িা।
দাক্ররদ্র্য ক্রবজমাচজির ক্রদক কথজক পয ণাজলাচিা করজল কদখা যায়, ক্রিশুজদর উন্নি ভক্রবষ্যি গড়ার েন্য সঠিক
সমজয় পয ণাপ্ত ক্রবক্রিজয়াগ করজি পারজল িা একক্রদজক কযমি সামাক্রেক সা্য  প্রক্রিষ্ঠা কজর, অপরক্রদজক এটি
দ্রুি দাক্ররদ্র্য ক্রবজমাচজির মাধ্যজম অথ ণনিক্রিক উন্নয়িজকও ত্বরাক্রিি কজর। েিজগাষ্ঠীর একটি বড় অংিজক
রুগ্ন ও ক্রিক্ষ্া বক্র ি থাকজল ককাি কদজির পজক্ষ্ কাক্রিি আথ ণ-সামাক্রেক উন্নক্রি অেণি সম্ভব িয়।
কমৌক্রলক সামাক্রেক কসবাগুজলা কায ণকরভাজব িা ক্রদজয় ক্রিশুজদর বক্র ি ও সামাক্রেক ঝক্রৌঁ কর মজধ্য করজখ
ককাি কদজির পজক্ষ্ পূর্ ণ সক্ষ্মিার প্রকাি ঘটিজয় উন্নয়জির ক্রিখজর কপৌৌঁোজিা সম্ভব িয়। এেন্য আগামী
ক্রদজির দাক্ররদ্র্য ক্রবজমাচি ও আথ ণ-সামাক্রেক উন্নয়জির েন্য আেজকর ক্রিশুজদর সকল ব িার অবসাি
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ঘটাজি প্রজয়ােিীয় ক্রবক্রিজয়াগ করা প্রজয়ােি। িা ক্রিশুজদর কল্যার্ ও উন্নয়জির েন্য বাজেজট ক্রিশুবান্ধব
িীক্রির বাস্তবায়জির সাজথ সংক্রিষ্ট ক্রবক্রভন্ন কায ণিম ও প্রকজল্প পয ণাপ্ত অথ ণায়ি আে সমজয়র দাবী।
ক্রিশুজদর কল্যার্ ও উন্নয়জির েন্য ব্যয় সরকাক্রর ক্রবক্রিজয়াজগর একটি আদিণ কক্ষ্রে । মধ্যজময়াক্রদ বাজেট
কাঠাজমার আওিায় োিীয় মািবসম্পদ উন্নয়জির এজেো বাস্তবায়জির মাধ্যজম কাক্রিি প্রবৃক্রদ্ধ অেণজির
একটি পূব ণিিণ হল ক্রিশুজদর উন্নয়ি। ২০২১ সাজলর মজধ্য মধ্যম আজয়র কদজি পক্ররর্ি হওয়ার লক্ষ্যমারে া
অেণি করজি হজল ক্রিশু বাজেট-এর মাধ্যজম ক্রিশুর কল্যার্ ও উন্নয়জি সমক্রিি ক্রবক্রিজয়াজগর ককাি ক্রবকল্প
কি ।
বিণমাজি আমাজদর কদজির কমাট েিসংখ্যার অক্রিকাংি কমণক্ষ্ম েিগি, যাজদর বয়স ১৫ হজি ৬৪
বেজরর মজধ্য। আমাজদর বয়স কাঠাজমা (Demographic Profile) ও েিসংখ্যা বৃক্রদ্ধর প্রজক্ষ্পর্
পয ণাজলাচিা করজল কদখা যায় কয, কমাট েিসংখ্যার মজধ্য কমণক্ষ্ম অংজির অনুপাি সজব ণাচ্চ পয ণাজয়
কপৌৌঁেজব ২০৪২ সাল িাগাদ। েিক্রমক্রির এ সুক্রবিা (Demographic Dividend) এর পূর্ ণাংগ সদ্বযবহার
করজি হজল আমাজদর ক্রিশু ও ক্রকজিার-ক্রকজিারীজদর স্বাস্থয, ক্রিক্ষ্া ও সাক্রব ণক কল্যাজর্ ক্রবক্রিজয়াজগর
পক্ররমার্ এখি বহুলাংজি বাড়াজি হজব।
সরকার সািারর্ভাজব ক্রিক্ষ্া, স্বাস্থযজসবা, সমাে কল্যার্ িযাক্রদ সামাক্রেক অবকাঠাজমা খাজির ক্রবক্রভন্ন
কায ণিম, কমণসূক্রচ ও প্রকজল্পর মাধ্যজম ক্রিশুজদর কল্যাজর্ ব্যয় কজর থাজক। ক্রকন্তু সরকাজরর এ িরজির
িািাক্রবি কায ণিম রজয়জে কযখাজি প্রিযক্ষ্ বা পজরাক্ষ্ভাজব ক্রিশুজদর কল্যার্ ও উন্নয়জি সরকাজরর কমাট
ব্যজয়র পক্ররমার্ কি িা ক্রির্ ণজয়র ককাি ব্যবস্থা বিণমাজি কি । ফজল, সরকার, সািারর্ িাগক্ররক বা উন্নয়ি
সহজযাগীজদর েন্য িীক্রি প্রর্য়ি, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়জির কক্ষ্জরে  অসুক্রবিার সম্মুখীি হজে। এোড়াও,
ক্রিয়ক্রমি সঠিক িথ্য প্রকাক্রিি িা হওয়ায় ক্রিশুজদর েন্য সরকাজরর ব্যয় পয ণাপ্ত বা কযৌক্রক্তক পয ণাজয় আজে
ক্রকিা িাও পয ণাজলাচিা করা সম্ভব হয় িা। এেন্য ক্রিশু বাজেট প্রর্য়ি করা কগজল ক্রিশুজদর কল্যাজর্ কাে
কজর এমি মন্ত্রর্ালয়, সরকাক্রর দপ্তর, কবসরকাক্রর সংস্থা, উন্নয়ি সহজযাগী সকজলর েন্য এটি একটি
গুরুত্বপূর্ ণ করফাজরন্স ক্রহজসজব কাে করজব, যা প্রিযক্ষ্ভাজব কদজির ক্রিশুজদর উন্নয়ি গক্রিিারাজক কবগবাি
করজব।

সংিান্ত আ ি, িীক্রি ও কিজভিিি পয ণাজলাচিা
ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জির িারর্া মূলি রাজষ্ট্রর সংক্রবিাি ও সংক্রবক্রিবদ্ধ অন্যান্য আ ি হজি উৎসাক্ররি হয়।
এোড়া, োিীয় ও আন্তেণাক্রিক কক্ষ্জরে  অনুসৃি উত্তম চচ ণাসমূহ (Best Practices) এ ভাবিাজক প্রভাক্রবি
কজর। সরকার ক্রবগি কজয়ক বেজর ক্রিশুজদর উন্নয়জি িািা িরজির প্রিাসক্রিক ও আ িী পদজক্ষ্প গ্রহর্
কজরজে: ক্রিশু আ ি, ২০১৩ এবং োিীয় ক্রিশু িীক্রি, ২০১১ এর মজধ্য অন্যিম। বাংলাজদি োক্রিসংজঘর
‘কিজভিিি অি রা টস অব ক্রচজেি’ অনুজমাদি কজরজে। সরকার কঘাক্রষি এসব ব্যবস্থার সঠিক
বাস্তবায়জির েন্য যথাথ ণভাজব যথাযথ খাজি সম্পদ বন্টি/বরাদ্দ করা প্রজয়ােি। ক্রিজম্ন ক্রিশুজদর অক্রিকাজর
বাংলাজদজির সংক্রবিাি, ক্রিশু আ ি, ২০১৩, োিীয় ক্রিশু িীক্রি, ২০১১ এবং ‘কিজভিিি অি রা টস অব
ক্রচজেি’ - এ চারটি দক্রলজলর সংক্রিষ্ট িারা/ক্রিজদ ণিিা পরীক্ষ্া ও পয ণাজলাচিা করা হজয়জে (বক্স-২)।
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ক্স-২:
ক।

সংিান্ত আ ি, িীক্রি ও কিজভিিি পয ণাজলাচিা

বাংলাজদি সংক্রবিাি
ক্রিশুজদর অক্রিকার প্রক্রিষ্ঠা ও সুরক্ষ্ায় বাংলাজদজির সংক্রবিাি ক্রবজিষ গুরুত্ব আজরাপ কজরজে।
সংক্রবিাজির অনুজেদ ১৭ ক্রিশুজদর েন্য অনবিক্রিক ও বাধ্যিামূলক ক্রিক্ষ্ার উপর গুরুত্ব ক্রদজয়জে। অনুজেদটি এ
রকম:
রাষ্ট্র এক পদ্ধক্রির গর্মুখী ও সাব ণেিীি ক্রিক্ষ্াব্যবস্থা প্রক্রিষ্ঠার েন্য এবং আ জির দ্বারা ক্রিি ণাক্ররি স্তর পয ণন্ত সকল বালকবাক্রলকাজদর অনবিক্রিক ও বাধ্যিামূলক ক্রিক্ষ্াদাজির েন্য কায ণকর ব্যবস্থা গ্রহর্ কক্ররজবি।

এোড়া অনুজেদ ২৮(৪) এ ক্রিশুরা কযি ককাি িরজির ব িার ক্রিকার িা হয় কস ক্রবষজয় গুরুত্ব আজরাপ করা হজয়জেিারী বা ক্রিশুজদর অনুকূজল ক্রকংবা িাগক্ররকজদর কয ককাি অিগ্রসর অংজির অগ্রগক্রির েন্য ক্রবজিষ ক্রবিাি প্রর্য়ি হ জি
এ অনুজেজদর ককাি ক্রকছু রাষ্ট্রজক ক্রিবৃত্ত কক্ররজবিা।

খ।

কিজভিিি অি রা টস অব ক্রচজেি
১৯৯০ সাজলর কিজভিিি অি রা টস অব ক্রচজেি প্রিয়জির পজর ৈবক্রেক পক্ররমেজল ক্রিশু-উন্নয়ি ও ক্রিশু বাজেট
সংিান্ত ক্রবষজয় আগ্রজহর স ার হয়। বাংলাজদি এ কিজভিিজি স্বাক্ষ্র কজরজে। এটির অনুজেদ ৪ এ উজেখ করা
হজয়জে কযঃ
রাষ্ট্রপক্ষ্সমূহ এ কিজভিিজি স্বীকৃি অক্রিকারসমূহ বাস্তবায়জি প্রিাসক্রিক, আ িগি ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহর্ করজব।
অথ ণনিক্রিক, সামাক্রেক ও সাংস্কৃক্রিক অক্রিকার সংরক্ষ্জর্ অংিী কদিগুজলা িাজদর সামজথ ণর ক্রিক্ররজখ সজব ণাচ্চ বরাদ্দ ক্রিক্রিি
করজব এবং প্রজযােয কক্ষ্জরে  আন্তেণাক্রিক সহজযাক্রগিার ক্রভক্রত্তজি ব্যবস্থা গ্রহর্ করজব।

গ।

ক্রিশু আ ি,২০১৩
োক্রিসংঘ ক্রিশু অক্রিকার সিদ বাস্তবায়ি, ক্রিশু সুরক্ষ্া এবং আ জির সংস্পজিণ আসা ক্রিশুজদর েন্য যজথাপযুক্ত
ক্রবিাি সংজযােি কজর ক্রিশু আ ি, ২০১৩ প্রর্য়ি করা হজয়জে, যা কদজির ক্রিশুজদর ক্রিরাপত্তা কল্যাজর্ একটি
গুরুত্বপূর্ ণ আ ক্রি পদজক্ষ্প। এ আ জি ক্রবজিষ ক্রদকগুজলা হলঃ

ঘ।



সুক্রবিাবক্র ি ক্রিশু ও আ জির সংস্পজিণ আসা ক্রিশুজদর েন্য সুক্রিক্রদ ণষ্ট ক্রিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহর্য



োিীয়, কেলা এবং উপজেলা ক্রিশু কল্যার্ কবাড ণ গঠিয



আ জির সংস্পজিণ আসা ক্রিশুজদর েন্য প্রজবিি কমণকিণা ক্রিজয়াগ, প্রজিযক থািায় ক্রিশু ক্রবষয়ক কডস্ক গঠি ও ক্রিশু
ক্রবষয়ক কমণকিণা ক্রিি ণারর্, ক্রিশু আদালি গঠি, িদন্ত, ক্রবচার, আ িগি প্রক্রিক্রিক্রিত্ব ও সুরক্ষ্ামূলক পদজক্ষ্প গ্রহর্য



ক্রবচাজরর আওিািীি ক্রিশুর আবাসি, সংজিািি, উন্নয়জির লজক্ষ্য সরকাক্রর ও কবসরকাক্রর পয ণাজয় ক্রিশু উন্নয়ি ককি
প্রক্রিষ্ঠায



সুক্রবিাবক্র ি ক্রিশুজদর েন্য ক্রবকল্প পক্ররচয ণার (alternative care) ক্রবিাি িযাক্রদ।

োিীয় ক্রিশু িীক্রি,২০১১
সাংক্রবিাক্রিক বাধ্যবািকািা এবং োক্রিসজের ‘কিজভিিি অি রা টস অব ক্রচজেি’ এ ক্রবধৃি অক্রঙ্গকাজরর
আজলাজক োিীয় ক্রিশু িীক্রি ২০১১ প্রর্ীি হজয়জে। এ িীক্রির িারা ১৪ ক্রিম্নরুপঃ
কদজির উন্নয়ি পক্ররকল্পিায় ক্রিশুজদর উন্নয়ি একটি অগ্রাক্রিকারপ্রাপ্ত ক্রবষয় ক্রহজসজব ক্রবজবক্রচি হজব। এ কপ্রক্রক্ষ্ জি সকল
দীঘ ণজময়াক্রদ উন্নয়ি পক্ররকল্পিায় ক্রিশু অক্রিকার বাস্তবায়ি ও ক্রিশু উন্নয়জির ক্রবষয়সমূহ সুক্রিক্রদ ণষ্টভাজব অন্তর্ভক্ত এবং োিীয়
বাজেজট পয ণাপ্ত অথ ণ বরাদ্দ রাখার উজযাগ গ্রহি করজি হজব।
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বাংলাজদজির সংক্রবিাি ও আন্তেণাক্রিক অন্যান্য আনুষ্ঠাক্রিক দক্রলজল ক্রিশুজদর উন্নয়জি ক্রবজিষ গুরত্ব কদয়া
হজয়জে। রাজষ্ট্রর আক্রথ ণক ব্যবস্থাপিা ও পক্ররকল্পিায় ক্রিশুর অন্তর্ভণক্রক্ত িাজদর প্রক্রি সরকাজরর িমবি ণমাি
আগ্রহ ও মজিাজযাজগর পক্ররচায়ক।

ি প্রর্য়ি
োিীয় উন্নয়ি প্রক্রিয়ায় ক্রিশু বাজেজটর গুরুত্ব ক্রবজবচিায় এ ক্রবষয়টি ক্রবক্রভন্ন মহজল অংিীেজির
(stakeholder) মজিাজযাগ আকষ ণর্ কজরজে। িজব োিীয় বাজেজটর মজধ্য ক্রিশুজদর েন্য বাজেট প্রর্য়ি
ক্রবষজয় পৃথক বা সুক্রিক্রদ ণষ্ট ককাি প্রক্রিজবদি বা ক্রহসাব প্রকাি করা হয় িা, এমিক্রক এর েন্য সরাসক্রর ককাি
পদ্ধক্রিও কি ।
ক্রিশু বাজেট একটি সব ণমন্ত্রর্ালয়ব্যাপী (Cross Cutting) ক্রবষয়-সকল মন্ত্রর্ালজয়র কায ণিম প্রিযক্ষ্ বা
পজরাক্ষ্ ভাজব ক্রিশুজদর চাক্রহদা ও অক্রিকাজরর উপর প্রভাব কফজল। এ কারজর্ ক্রিশু ক্রবষয়ক বাজেট বরাদ্দ
ক্রহসাব করার কক্ষ্জরে  সকল মন্ত্রর্ালয়/ক্রবভাগজক ক্রবজবচিা করা উক্রচি। ক্রবক্রভন্ন মন্ত্রর্ালজয়র ককাি ককাি
খাজি ক্রিশু ক্রবষয়ক বরাদ্দ রজয়জে, ক্রকভাজব কসগুজলা ক্রিশুজদর কল্যাজর্ ভূক্রমকা রাজখ িযাক্রদ ক্রবষয়
ক্রিি ণারজর্র েন্য একটি সব ণেিগ্রাহয এবং অথ ণপূর্ ণ কাঠাজমা ও িীক্রিমালা প্রর্য়ি প্রজয়ােি। এটি করজি
কগজল সংক্রিষ্ট সকল পজক্ষ্র সাজথ ব্যাপক আলাপ-আজলাচিা করজি হজব এবং িা মধ্যজময়াক্রদ বাজেট
কাঠাজমার আওিায় আিজি হজব। ক্রিশু বাজেট কাঠাজমা ও এ সংিান্ত িীক্রিমালা প্রর্য়জির কাে
পয ণায়িজম সম্পন্ন করা কযজি পাজর। অবশ্য আন্তেণাক্রিক অক্রভজ্ঞিা কথজক কদখা যায়, কয সকল কদি ক্রিশু
বাজেট প্রর্য়ি করজে িারা এখি পয ণন্ত ক্রিশু ক্রবষয়ক সমুদয় বরাদ্দজক পুজরাপুক্রর ক্রবজবচিায় আিজি সক্ষ্ম
হয়ক্রি।
বিণমাি প্রক্রিজবদি প্রর্য়জির কক্ষ্জরে  প্রাথক্রমকভাজব সামাক্রেক খািভূক্ত মন্ত্রর্ালজয়র ঐ সকল কায ণিমজক
অন্তর্ভণক্ত করা হজয়জে, যা ক্রিশুজদর উন্নয়ি ও অক্রিকার সংরক্ষ্জর্ সরাসক্রর প্রভাব কফলজি পাজর। ককিিা
এসকল মন্ত্রর্ালজয়র বাজেট বরাজদ্দর বড় একটি অংি কথজক ক্রিশুরা ক্রবক্রভন্ন মারে ায় উপকৃি হজয় থাজক।
ফজল ক্রিশু-বাজেট ক্রিজয় পয ণাজলাচিা ও ক্রবজিষজর্র কক্ষ্জরে  প্রথমি ঐ সকল সামাক্রেক-খািক্রভক্রত্তক
মন্ত্রর্ালয়সমূহজক আজলাচিার ককিক্রবন্দুজি রাখা হজয়জে। এসকল মন্ত্রর্ালজয়র কয সকল কমণসূক্রচ, উন্নয়ি
প্রকল্প এবং কায ণিম ক্রিশুজদর প্রজয়ােিীয়িা-পূরর্, অক্রিকার এবং কল্যাজর্র েন্য সরাসক্রর ক্রিজয়াক্রেি,
কসগুজলার প্রাথক্রমক িাক্রলকা (পক্ররক্রিষ্ট কদখা কযজি পাজর) প্রর্য়জির কচষ্টা করা হজয়জে।
ক. ক্রিশু স্বাজস্থয ক্রবক্রিজয়াগঃ

স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালয়

খ.

ক্রিশু ক্রিক্ষ্ায় ক্রবক্রিজয়াগঃ

ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালয় এবং প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালয়

গ.

ক্রিশু সুরক্ষ্া, কল্যার্ ও ক্রবকাজি
ক্রবক্রিজয়াগঃ

সমােকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় এবং মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক
মন্ত্রর্ালয়
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ক্রিশুজদর অক্রিকাজরর সাজথ সরাসক্রর সম্পৃক্ত এমি পাঁচটি মন্ত্রর্ালজয়র কায ণিম ও বাজেট সংিান্ত িজথ্যর
উপর ক্রভক্রত্ত কজর এ প্রক্রিজবদি প্রর্য়ি করা হজয়জে। িজব, এ পাঁচটি মন্ত্রর্ালয়জক ক্রিজম্নাক্ত ক্রিিটি কের্ীজি
ক্রবভক্ত করা হজয়জেঃ
এ প্রক্রিজবদজি ক্রিশু ক্রিক্ষ্ায় ক্রবক্রিজয়াগ সংিান্ত ভাজগ ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালয় এবং প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া
মন্ত্রর্ালয়জক ক্রবজবচিায় কিয়া হজয়জে। িজব, িথ্য ও কযাগাজযাগ প্রযুক্রক্ত ক্রবভাগসহ আরও ক্রকছু
মন্ত্রর্ালয়/ক্রবভাগ ক্রিশু ক্রিক্ষ্া সংিান্ত কায ণিম পক্ররচালিা কজর থাজক কযগুজলা এবাজরর প্রক্রিজবদজি উজেখ
করা হয়ক্রি। এোড়া, ক্রিশু সুরক্ষ্া, কল্যার্ ও ক্রবকাজি ক্রবক্রিজয়াগ সংিান্ত ভাজগ সমােকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়
এবং মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালয়জক ক্রবজবচিা করা হজলও সংস্কৃক্রি ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালয়সহ আরও
ক্রকছু মন্ত্রর্ালয়/ক্রবভাগ ক্রিশুু্র কল্যার্ ও ক্রবকাি সংিান্ত কায ণিম পক্ররচালিা করজলও এবাজরর প্রক্রিজবদজি
অন্তর্ভক্ত করা হয়ক্রি। ক্রিশু-বাজেট সংিান্ত প্রক্রিজবদিটি প্রর্য়জি এ সংিান্ত িজথ্যর ক্রবষজয় ঐকমিয, স্বত্ত্ব
এবং শুদ্ধিা ক্রিক্রিিকরজর্র লজক্ষ্য ক্রিজম্নাক্ত পদজক্ষ্পসমূহ গ্রহর্ করা হজয়জে:
প্রক্রিজবদি প্রর্য়ি িাপসমূহ
িাপ-১: বিণমাি ক্রিশু-বাজেট প্রক্রিজবদি প্রর্য়জির কক্ষ্জরে  অন্যান্য কদজির প্রাসক্রঙ্গক প্রক্রিজবদি, কদিীক্রবজদিী কবসরকাক্রর সংস্থা (NGOs & INGOs) কর্তণক প্রর্ীি প্রক্রিজবদিসমূহ পরীক্ষ্া-ক্রিরীক্ষ্া করা
হজয়জে। িাোড়া কগৌর্ (Secondary) উপাজত্তর েন্য এ সংিান্ত কবিক্রকছু প্রক্রিবদি ক্রবজিষর্ করা
হজয়ে।

িাপ-২: ক্রিশু অক্রিকার ক্রিজয় সরাসক্রর কাে কজর এমি পাঁচটি মন্ত্রর্ালয়জক কমাট ক্রিিটি কেক্রর্জি ক্রবভক্ত করা
হজয়জে। সুক্রিক্রদ ণষ্টভাজব ক্রিশুরা সরাসক্রর উপকৃি হয় এমি প্রকল্প, কমণসূক্রচ এবং কায ণিম সংিান্ত িথ্যাক্রদ অথ ণ
ক্রবভাজগ বাজেট প্রর্য়ি ও আক্রথ ণক ক্রহসাব সংরক্ষ্জর্র েন্য ‘Integrated Budget and Accounts
System (iBAS) এর ডাটাজবে হজি সংগ্রহ করা হজয়জে।

িাপ-৩: উক্ত পাঁচটি মন্ত্রর্ালজয়র সাজথ পরামিণ করা হজয়জে এবং সংক্রিষ্ট িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও
ক্রবজিষর্পূব ণক প্রক্রিজবদিটি প্রর্য়ি করা হজয়জে।
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এ প্রক্রিজবদজি ক্রবজবক্রচি ক্রিশু চাক্রহদা পূরর্ ও কল্যাজর্ ক্রিজয়াক্রেি পাঁচটি মন্ত্রর্ালজয়র বরাদ্দ
ক্রবজিষর্
ক)

ক্রিশু স্বাজস্থয ক্রবক্রিজয়াগঃ স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালয়

সরকাজরর পক্ষ্ হজি ক্রিশু স্বাজস্থয যি ক্রবক্রিজয়াগ হয় িার ক্রসংহভাগ স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালজয়র
মাধ্যজম ব্যয় হজয় থাজক। এ মন্ত্রর্ালজয়র প্রিাি ক্রমিি হজে স্বাস্থয, পুক্রষ্ট ও েিসংখ্যা খাজি উন্নয়জির
মাধ্যজম সবার েন্য সুলজভ মািসম্মি স্বাস্থয ও পক্ররবার পক্ররকল্পিা কসবা ক্রিক্রিি কজর একটি সুস্থ, সবল ও
কমণক্ষ্ম েিজগাষ্ঠী গজড় কিালা। এোড়া, ক্রিশু ও মার্ত স্বাস্থয কসবা, সম্প্রসাক্ররি টিকাদাি কমণসূক্রচ, এবং
ক্রিশুজদর পুক্রষ্ট উন্নয়ি কমণসূক্রচ বাস্তবায়িসহ অন্যান্য কায ণিম এ মন্ত্রর্ালজয়র মাধ্যজম বাস্তবাক্রয়ি হয়। মা ও
ক্রিশুর স্বাস্থয ও পুক্রষ্ট ক্রবজবচিায় এ মন্ত্রর্ালজয়র গুরুত্ব অপক্ররসীম। ফজল এ মন্ত্রর্ালজয়র ক্রিশু ক্রবষয়ক
কমণসূক্রচ, প্রকল্প এবং কায ণিমজক ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জির সময় ক্রবজবচিায় কিয়া হজয়জে। স্বাস্থয ও পক্ররবার
কল্যার্ মন্ত্রর্ালয় োিীয় বাজেজটর উজেখজযাগ্য অংি বরাদ্দ কপজয় থাজক (সারক্রর্-১)।
সারক্রর্ ১: স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালজয়র সামক্রষ্টক-আক্রথ ণক পক্ররক্রমক্রির (Parameters) ক্রবজিষর্
ক্রববরর্

একক

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪

২০১২-১৩ ২০১১-১২

অনুন্নয়ি ব্যয়

োিীয় বাজেজটর কমাট অনুন্নয়ি
বরাজদ্দর %

3.76

4.15

4.51

4.16

4.46

উন্নয়ি ব্যয়

োিীয় বাজেজটর কমাট উন্নয়ি
বরাজদ্দর %

5.32

5.64

6.64

6.70

7.20

কমাট ব্যয়
(অনুন্নয়ি+উন্নয়ি)

োিীয় বাজেজটর কমাট বরাজদ্দর
%

4.13

4.74

5.00

4.87

5.13

কমাট ব্যয়
(অনুন্নয়ি+উন্নয়ি)

ক্রেক্রডক্রপ’র %

0.71

0.75

0.70

0.71

0.73

সূরে : অথ ণ ক্রবভাগ, অথ ণ মন্ত্রর্ালয়

উপজরর সারক্রর্ হজি কদখা যায় কয, আগামী ২০১৫-১৬ অথ ণবেজরর েন্য স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্
মন্ত্রর্ালজয়র অনুন্নয়ি এবং উন্নয়ি খাজি বরাদ্দ যথািজম োিীয় কমাট অনুন্নয়ি ও উন্নয়ি ব্যজয়র ৩.৭৬
এবং ৫.৩২ িিাংি। উজেখ্য, এ মন্ত্রর্ালজয়র অজিক কায ণিম বাস্তবাক্রয়ি হয় উন্নয়ি বাজেট হজি। এখাজি
গি ২০১১-১২ হজি ২০১৪-১৫ অথ ণবেজর গজড় োিীয় উন্নয়ি বাজেজটর ৬.৫ িিাংি উন্নয়ি প্রকজল্পর
মাধ্যজম ব্যয় হজয়জে। ২০১৫-১৬ অথ ণবেজরও এ খাজি পয ণাপ্ত বরাদ্দ রাখা হজয়জে। সাক্রব ণক ক্রবজবচিায়
২০১৪-১৫ অথ ণবেজরর তুলিায় স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালজয়র বরাদ্দ (ক্রেক্রডক্রপ’র ক্রহস্যপা) সামান্য
্াস কপজলও ক্রিশু সংিান্ত উন্নয়ি প্রকল্প বৃক্রদ্ধ কপজয়জে। স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালজয়র মাধ্যজম ক্রিশু
স্বাস্থয সংিান্ত ব্যজয়র ক্রবক্রভন্ন কমণসূক্রচ, উন্নয়ি প্রকল্প এবং কায ণিজমর িথ্য সংজযােি করা
হজয়জে(পক্ররক্রিষ্ট-১)।
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খ)

ক্রিশু ক্রিক্ষ্ায় ক্রবক্রিজয়াগ: ক্রিক্ষ্া এবং প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালয়

ক্রিশু ক্রিক্ষ্ায় সবজচজয় কবিী বরাদ্দ প্রদাি করা হজয় থাজক ক্রিক্ষ্া এবং প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালজয়।
এখাজি উজেখ করা প্রজয়ােি কয, ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালজয়র কাজের মজধ্য অন্যিম হজে মাধ্যমমক, উচ্চ মাধ্যমমক,
কামিগমি মিক্ষা ও উচ্চ মিক্ষাি ব্যব্স্থাপনা, মিক্ষাি মাননান্নয়নন গনব্ষণা, প্রমিক্ষণ, নতমমমাাা ও প্রকল্প
প্রণয়ন, ব্াস্তব্ায়ন এব্ং পমিব্তক্ষণ ও মূাযায়ন। এছাড়া, সিকাি এ মন্ত্রণাানয়ি মাধ্যনম প্রাথমমক, মাধ্যমমক
ও উচচ মাধ্যমমক পর্যানয়ি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ এব্ং প্রাথমমক ও মাধ্যমমক পর্যানয়ি পাঠ্য পুস্তক
মব্নামূনায মব্মিণ কনি থানক। অন্যমিনক, প্রাথমমক ও গণমিক্ষা মন্ত্রণাানয়ি উনেখনর্াগয কার্যাব্মাি
মনধ্য িনয়নছ প্রাথমমক মিক্ষাি নতমমমাাা প্রণয়ন ও ব্াস্তব্ায়ন, ব্াধ্যমামূাক প্রাথমমক মিক্ষা কার্যক্রম
ব্াস্তব্ায়ন ও পমিব্তক্ষণ, প্রাথমমক মব্ষয়ক প্রমিক্ষণ ও গনব্ষণা কার্যক্রম পমিচাানা কিা। প্রকৃমপনক্ষ, এ

ক্রিশু ক্রিক্ষ্া ক্রবষয়ক কমণসূক্রচ, প্রকল্প এবং কায ণিজমর ক্রসংহভাগ বাস্তবায়ি কজর থাজক এবং
োিীয় বাজেজটর বড় অংি বরাদ্দ কদয়া হজয় থাজক (সারক্রর্-২)।
দুমি মন্ত্রণাায়

সারক্রর্ ২: ক্রিক্ষ্া এবং প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালজয়র সামক্রষ্টক-আক্রথ ণক পক্ররক্রমক্রির (Parameters)
ক্রবজিষর্
ক্রববরর্

একক

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪

২০১২-১৩ ২০১১-১২

অনুন্নয়ি ব্যয়

োিীয় বাজেজটর কমাট অনুন্নয়ি
বরাজদ্দর %

11.29

12.03

13.37

11.78

12.74

উন্নয়ি ব্যয়

োিীয় বাজেজটর কমাট উন্নয়ি
বরাজদ্দর %

10.41

10.89

14.27

11.90

11.79

কমাট ব্যয়
(অনুন্নয়ি+উন্নয়ি)

োিীয় বাজেজটর কমাট
বরাজদ্দর %

10.72

11.91

13.33

11.81

12.51

কমাট ব্যয়
(অনুন্নয়ি+উন্নয়ি)

ক্রেক্রডক্রপ’র %

1.84

1.89

1.87

1.73

1.78

সূরে : অথ ণ ক্রবভাগ, অথ ণ মন্ত্রর্ালয়

উপজরর সারক্রর্ হজি কদখা যায় কয, ক্রিক্ষ্া এবং প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালজয়র ২০১৫-১৬ অথ ণবেজরর
েন্য অনুন্নয়ি এবং উন্নয়ি খাজির বরাদ্দ যথািজম োিীয় কমাট অনুন্নয়ি ও উন্নয়ি ব্যজয়র ১১.২৯ এবং
১০.৪১ িিাংি ব্যয় করা হজব মজমণ বরাদ্দ রাখা হজয়জে। সারক্রর্-২ হজি আরও কদখা যায় এ দুটি
মন্ত্রর্ালজয়র উজেখজযাগ্য কায ণিম বাস্তবাক্রয়ি হয় উন্নয়ি বাজেট হজি। গি ২০১১-১২ হজি ২০১৪-১৫
অথ ণবেজর উন্নয়ি খাজি গজড় োিীয় উন্নয়ি বাজেজটর প্রায় ১২ িিাংি ব্যয় করা হজয়জে। ২০১৫-১৬
অথ ণবেজরও উন্নয়ি খাজি পূজব ণর ন্যয় পয ণাপ্ত বরাদ্দ রাখা হজয়জে। সাক্রব ণকভাজব, ক্রিক্ষ্া এবং প্রাথক্রমক ও
গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালজয়র কমাট বাজেট বরাদ্দ ক্রেক্রডক্রপ’র প্রায় ২ িিাংজির কাোকাক্রে। ক্রিক্ষ্া এবং প্রাথক্রমক
ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালজয়র ক্রিশু সংিান্ত কায ণিজমর ক্রবক্রভন্ন কমণসূক্রচ, উন্নয়ি প্রকল্প এবং কায ণিজমর িাক্রলকা
পক্ররক্রিষ্ট-২(ক) এবং ২(খ) কি সংজযােি করা হজয়জে ।
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গ)

ক্রিশু সুরক্ষ্া, কল্যার্ ও ক্রবকাজি ক্রবক্রিজয়াগঃ সমাে কল্যার্ এবং মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক
মন্ত্রর্ালয়

ক্রিশু সুরক্ষ্া, কল্যার্ ও ক্রবকাজি কজয়কটি মন্ত্রর্ালয় এ সংিান্ত কায ণিম বাস্তবায়ি কজর থাজক। িজব
সমাে কল্যার্ এবং মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালয় এ কায ণিজমর বড় অংি বাস্তবায়ি কজর থাজক।
এখাজি উজেখ করা সমীচীি হজব কয, সমাে কল্যার্ মন্ত্রর্ালয় সমাজের অবজহক্রলি অংি ক্রবজিষ কজর বৃদ্ধ,
ক্ষুদ্র্-নৃজগাষ্ঠী, প্রক্রিবন্ধী ব্যক্রক্ত এবং ক্রবপদাপন্ন িারী ও ক্রিশুজদর প্রজয়ােজি সামাক্রেক ক্রিরাপত্তা কমণসূক্রচ
ক্রিজয় কাে কজর থাজক। এোড়া এ মন্ত্রর্ালয় এক্রিম, দুস্থ, অসহায় ক্রিশুজদর প্রক্রিপালি, ক্রিক্ষ্র্, প্রক্রিক্ষ্র্ ও
পুিব ণাসি এবং ভবঘুজর, ক্রকজিার অপরািী উন্নয়ি, প্রজবিি ও অন্যান্য আফটার ককয়ার সাক্রভসণ কায ণিমও
বাস্তবায়ি কজর থাজক। অন্যক্রদজক, ক্রিশু সংিান্ত কফাকাল পজয়জন্টর মাধ্যজম সংক্রিষ্ট মন্ত্রর্ালয়/
ক্রবভাগসমূজহর িারী ও ক্রিশু উন্নয়ি সংিান্ত কায ণিম সমিয় ও পক্ররবীক্ষ্জর্র দাক্রয়ত্ব মক্রহলা ও ক্রিশু
ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালজয়র। সাক্রব ণকভাজব িারী ও ক্রিশুজদর কল্যার্, আ িগি এবং সামাক্রেক ক্রিরাপত্তা ও
অক্রিকার প্রক্রিষ্ঠায় এ মন্ত্রর্ালয় কাে কজর থাজক। এ সকল ক্রবষয় ক্রবজবচিা কজর সমাে কল্যার্ এবং
মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালজয়র ক্রিশু ক্রবষয়ক কমণসূক্রচ, প্রকল্প এবং কায ণিমজক ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জির
সময় ক্রবজবচিা করা হজয়জে। সারক্রর্-৩ হজি কদখা যায় কয, োিীয় বাজেজটর উজেখজযাগ্য অংি এ দুটি
মন্ত্রর্ালজয় বরাদ্দ হজয় থাজক।
সারক্রর্ ৩: সমাে কল্যার্ এবং মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালজয়র সামক্রষ্টক-আক্রথ ণক পক্ররক্রমক্রির
(Parameters) ক্রবজিষর্
ক্রববরর্

একক

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪

২০১২-১৩ ২০১১-১২

অনুন্নয়ি ব্যয়

োিীয় বাজেজটর কমাট অনুন্নয়ি
বরাজদ্দর %

2.31

2.49

2.36

2.25

2.45

উন্নয়ি ব্যয়

োিীয় বাজেজটর কমাট উন্নয়ি
বরাজদ্দর %

0.39

0.28

0.64

0.91

0.66

কমাট ব্যয়
(অনুন্নয়ি+উন্নয়ি)

োিীয় বাজেজটর কমাট
বরাজদ্দর %

1.67

1.80

1.84

1.87

2.01

কমাট ব্যয়
(অনুন্নয়ি+উন্নয়ি)

ক্রেক্রডক্রপ’র %

0.28

0.27

0.26

0.28

0.27

সূরে : অথ ণ ক্রবভাগ, অথ ণ মন্ত্রর্ালয়

২০১৫-১৬ অথ ণবেজরর েন্য ক্রিশু সুরক্ষ্া, কল্যার্ ও ক্রবকাজি ক্রবক্রিজয়াগ সংিান্ত ব্যজয় অনুন্নয়ি এবং উন্নয়ি
খাজি বরাদ্দ যথািজম োিীয় কমাট অনুন্নয়ি ও উন্নয়ি ব্যজয়র ২.৩১ এবং ০.৩৯ িিাংি ক্রিি ণারর্ করা
হজয়জে। উজেখ্য, এ ২টি মন্ত্রর্ালজয়র অক্রিকাংি কায ণিম বাস্তবাক্রয়ি হয় অনুন্নয়ি বাজেট হজি। গি
২০১১-১২ হজি ২০১৪-১৫ অথ ণবেজর এ দুটি মন্ত্রর্ালজয় অনুন্নয়ি খাজি গজড় োিীয় অনুন্নয়জির বাজেজটর
২.৪ িিাংি ব্যয় হজয়জে। এ িারাবাক্রহকিায় ২০১৫-১৬ অথ ণবেজর পয ণাপ্ত বরাদ্দ রাখা হজয়জে। সাক্রব ণক
ক্রবজবচিায় ২০১৫-১৬ অথ ণবেজর গি অথ ণবেজরর তুলিায় সামাক্রেক সুরক্ষ্া এবং ক্রিশু কল্যাজর্ ক্রবক্রিজয়াজগর
পক্ররমার্ (ক্রেক্রডক্রপ’র ক্রহস্যপা) সামান্য বৃক্রদ্ধ কপজয়জে, যা আিাব্যাঞ্জক। িজব, এ কথা মজি রাখা দরকার কয,
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সম্পদ বরাদ্দ বৃক্রদ্ধ করজল মন্ত্রর্ালজয়র ক্রিশু সংক্রিষ্ট কায ণিমসমূজহর কমণকৃক্রি (Performance)
কাংক্রক্ষ্ি ফলাফল অেণজি সহায়ক হজব কিমিটি িয়। ক্রিশু সংক্রিষ্ট কায ণিমসমূহজক কবগবাি করার েন্য
সুক্রিক্রদ ণষ্ট কমণসূক্রচ, প্রকল্প এবং কায ণিজমর ককৌিলগি পক্ররকল্পিা এবং িা কায ণকরভাজব বাস্তবায়ি করা
প্রজয়ােি।
সমাে কল্যার্ এবং মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালজয়র ক্রিশু সংিান্ত কায ণিজমর ক্রবক্রভন্ন কমণসূক্রচ, উন্নয়ি
প্রকল্প এবং কায ণিজমর িাক্রলকা সংজযােি করা হজয়জে (পক্ররক্রিষ্ট-৩(ক) এবং ৩(খ))।

উপসংহার এবং চযাজলঞ্জসমূহ
আজলাচয প্রক্রিজবদজি ককাি িরজর্র ‘ক্রিশু বাজেট কাঠাজমা’(Child Budget Framework-CBF) অথবা
ণ বরাদ্দ
ককাি িীক্রিমালা (Guideline) উপস্থাপি করা হয়ক্রি। মূলি পাঁচটি মন্ত্রর্ালজয়র ক্রিশু সম্পক্রকি
পয ণাজলাচিা ও ক্রবজিষর্পূব ণক বাংলাজদজির কপ্রক্ষ্াপজট ক্রিশু বাজেজটর আ িগি ক্রভক্রত্ত, কযৌক্রক্তকিা ও গুরুত্ব
এ প্রক্রিজবদজি তুজল িরা হজয়জে। সরাসক্রর ক্রিশুজদর উন্নয়জি প্রভাব রাজখ এ িরজির সরকাক্রর ব্যয়জক
ক্রচক্রিি করার কচষ্টা করা হজয়জে । এ উজযাজগর িারাবাক্রহকিায়, আগামী বেরগুজলাজি ক্রিশু বাজেট
ণ ক্রবিদ ক্রিজদ ণক্রিকা (Guideline) প্রস্তুি এবং এক সাজথ ক্রিশু বাজেটজক
কাঠাজমা এবং এ সম্পক্রকি
মধ্যজময়াক্রদ বাজেট কাঠাজমার আওিায় োিীয় বাজেট প্রর্য়ি প্রক্রিয়ায় একীভূি করার প্রয়াস কিয়া হজব।
উজেখ করা প্রজয়ােি কয, বিণমাজি ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জির কক্ষ্জরে  প্রিাি চযাজলঞ্জ হজে োিীয় বাজেজট ক্রিশু
উন্নয়জির ক্রহস্যপা ক্রিি ণারর্। এ উজযাজগর ফজল বাজেজট ক্রিশুজদর ক্রবকাি, উন্নয়ি ও ভক্রবষৎ সুিাগক্ররক
ক্রহজসজব গজড় উঠার কক্ষ্জরে  বরাজদ্দর স্বেিা ও েবাবক্রদক্রহিা এবং দক্ষ্িা বৃক্রদ্ধ পাজব। ক্রিশু বাজেজটর
পূর্ ণাঙ্গ বাস্তবায়ি করজি হজল প্রকল্প, কমণসূক্রচ ও কায ণিম প্রর্য়জির সমজয় ক্রিশু ককক্রিক ক্রবষয়গুজলা
অন্তর্ভণক্ত করা প্রজয়ােি। কস ক্রবষয়গুজলার উপরও সামজির ক্রদিগজলাজি কোর কদয়া হজব।
এ প্রক্রিজবদি প্রর্য়িকাজল কয সকল চযাজলঞ্জ কমাকাজবলা করজি হজয়জে এবং যা ভক্রবষ্যজি ক্রবজবচিায়
আিজি হজব, িা ক্রিজম্ন উজেখ করা হজলা:


কযজহতু ক্রিশু কল্যার্ ও উন্নয়জি প্রিযক্ষ্ ও পজরাক্ষ্ভাজব অজিক মন্ত্রর্ালয়/ক্রবভাগ/দপ্তর েক্রড়ি,
িা ককাি মন্ত্রর্ালয়/ক্রবভাগ এ ক্রবষজয় ক্রক কাে করজে িা কবর করা দুরূহ। বাজেজটর ক্রবযমাি
কেক্রর্ ক্রবন্যাস ব্যবস্থা কথজকও ক্রিশুজদর েন্য বরাদ্দ ক্রচক্রিি করা কষ্টসাধ্যয



ক্রকছু ক্রকছু কায ণিম, কযমি ক্রবযালয় ক্রিমণাজর্র েন্য প্রদত্ত বরাদ্দজক সহজে ক্রিশু ক্রবষয়ক ব্যয়
ক্রহজসজব ক্রচক্রিি করা যায়। ক্রকন্তু অন্যান্য কক্ষ্জরে  ক্রিশুজদর েন্য ব্যক্রয়ি অজথ ণর পক্ররমার্ আলাদা
করা কবি কঠিি। কযমি, ক্রিশুজদর বাক্রড় ও স্কুল যুক্ত করার েন্য একটি গ্রা্য  রাস্তা ক্রিক্রম ণি হজল
কস ব্যজয়র কিটুকু ক্রিশুজদর েন্য হল িা ক্রিি ণারর্ করা কঠিি। গিানুগক্রিক ক্রহসাজব ক্রিশু
বাজেজট মারে  প্রথম িরজির (প্রিযক্ষ্ ব্যয়) ব্যয় ক্রবজবচিা করা হয়, পজরাক্ষ্ ব্যজয়র ক্রহসাব করা
কঠিিয
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সুিীল সমাজের ক্রবক্রভন্ন প্রক্রিষ্ঠাি এবং এিক্রেওসমূজহর কায ণকর অংিগ্রহর্ ক্রিশু সংিান্ত
বাজেটজক বাজেট প্রর্য়ি প্রক্রিয়ায় অক্রবজেয অংি করার কক্ষ্জরে  কায ণকর হজি পাজরয



ক্রিশু বাজেজটর প্রচার-প্রসারিা অিীব েরুক্রর। ক্রিশু বাজেট যথাযথভাজব প্রর্য়ি ও বাস্তবায়জির
েন্য প্রচাজরর কােটি িািাভাজব করজি হজব। একটি সফল ক্রিশু বাজেজটর একটি অক্রবজেয
অংি হজে সঠিক প্রচারর্া িীক্রিয এবং



রাজষ্ট্রর সামক্রষ্টক অথ ণনিক্রিক অবস্থা ক্রিশু বাজেট প্রর্য়জি গুরুত্বপূর্ ণ ভূক্রমকা পালি কজর।
অথ ণিীক্রিজি কয ককাি িরজির আঘাজির কিক্রিবাচক প্রভাব প্রথজম পজড় সামাক্রেক খাজির
উপর, যা কায ণি ক্রিশুজদর স্বাজথ ণর ক্রবপজক্ষ্ যায়। সুিরাং ক্রিশুজদর েন্য বরাজদ্দর ক্রবষজয় এক
িরজর্র ক্রিয়মিীক্রি ও মািদে থাকা অিযন্ত েরুক্রর।

োিীয় বাজেট হজে একটি কদজির অথ ণিীক্রির রােনিক্রিক, সামাক্রেক, আক্রথ ণক এবং অথ ণনিক্রিক হাক্রিয়ার।
ক্রিশু বাজেট িার একটি গুরুত্বপূর্ ণ অংি। একটি কায ণকর ক্রিশু সংিান্ত বাজেট আন্তক্ররকিার সাজথ প্রর্য়ি
করা কগজল সামক্রগ্রক বাজেজটর গর্মুক্রখিা কযমি ক্রিক্রিি হজব, কিমক্রি ক্রিশুজদর প্রভূি উন্নয়জি িতুি
সুজযাগও ৈিরী হজব। ৈিরী হজব ক্রিশুর প্রকৃি ক্রবকাি ও উজন্মাক্রচি হজব উন্নয়জির িব ক্রদগন্ত।
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পক্ররক্রিষ্ট-১
ক্রিশুজদর কল্যাজর্ উজেখজযাগ্য অংি ব্যয় হয় এমি কায ণিম ও বাজেট বরাজদ্দর ক্রববরর্ী ২০১৫-১৬
স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালয়
বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প

(অংকসমূহ হাোর টাকায়)
সংজ াতিি
বাজেট
২০১৪-১৫
২০১৪-১৫

রােস্ব বাজেজটর আওিায় ক্রবক্রভন্ন কায ণিম
গ্লাবাল এলাজয়ন্স অন ভ্যাকতসনস এন্ড ইতর্উনাইজে ন (জেএতিআই)
কার্ মক্রজর্ টিকা ও ঔষি সরবরাহ ব্যয়

20,00,00

20,00,00

20,00,00

িট্টগ্রার্ র্া ও ত শু হাসপািাল-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

2,00,00

1,50,00

1,00,00

ঢাকা ত শু হাসপািাল, ঢাকা-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

16,00,00

14,00,00

14,00,00

বাংলাজদ ত শু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

20,00

20,00

20,00

তব.এ.তভ্.এস. তর্রপুর, ঢাকা-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

50,00

40,00

40,00

1,00,00

1,00,00

1,00,00

10,00,00

7,50,00

7,50,00

60,00

30,00

30,00

1,00,00

55,00

55,00

25,00

25,00

25,00

1,25,00

1,20,00

1,20,00

60,00

50,00

50,00

ওতেএসতব হাসপািাল ও ইনতিটিউট অব তরজপ্রািাতিভ্ এন্ড িাইল্ড,
তর্রপুর, ঢাকা-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

1,00,00

1,00,00

1,00,00

বাংলাজদ

1,00,00

1,00,00

1,00,00

16,00,00

14,50,00

14,50,00

তসজলট গ্রি তক্রজসন্ট র্াতৃর্ঙ্গল হাসপািাল ও ত শু কল্যাণ গ্কন্দ্র-গ্ক
প্রদত্ত অনুদান

50,00

50,00

50,00

সার্ছউদ্দীন-নাহার ত ক্ষা ও স্বাস্থ্য গ্কন্দ্র-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

50,00

35,00

35,00

1,50,00

1,30,00

1,30,00

10,07,67

9,33,05

9,38,95

তবদ্যালয় স্বাস্থ্য গ্কন্দ্রসমূজহর ব্যয়

4,09,09

3,95,85

4,11,39

র্তিতিল র্াতৃসদন গ্কন্দ্র এর ব্যয়

12,00

10,00

10,00

5,15,00

4,74,84

5,55,01

28,53,47

28,38,77

25,16,80

121,87,23

112,57,51

109,87,15

টিএন র্াদার িাইল্ড হাসপািাল-গ্ক প্রদত্ত অনুদান
আন্তেমাতিক উদরার্য় গ্রাগ গজবষণা গ্কন্দ্র-গ্ক প্রদত্ত অনুদান
ত শু স্বাস্থ্য ফাউজন্ড ন, বাংলাজদ -গ্ক প্রদত্ত অনুদান
খুলনা ত শু হাসপািাল, খুলনা-গ্ক প্রদত্ত অনুদান
িা: োজহদ ত শু হাসপািাল, ফতরদপুর-গ্ক প্রদত্ত অনুদান
গ্সাসাইটি ফর এতসসট্যাল টু তহয়াতরং ইজেয়াি ম তিলজেন (সাতহক) -গ্ক
প্রদত্ত অনুদান
বাংলাজদ থ্যালাসতর্য়া হাসপািাল, ঢাকা-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

গ্েিতফতিং ফাউজন্ড ন, ঢাকা-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

ত শু-র্াতৃ স্বাস্থ্য ইনতিটিউট-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

ঢাকা কতর্উতনটি হাসপািাল-গ্ক প্রদত্ত অনুদান
খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠান-এর ব্যয়

র্জিল ফযাতর্তল প্ল্যাতনং তিতনক গ্সন্টার এর ব্যয়
কর্মকিমা/কর্মিাতরজদর সন্তানজদর েন্য ত ক্ষা ভ্ািা
উপজর্াট:
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বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প

সংজ াতিি
২০১৪-১৫

বাজেট
২০১৪-১৫

বাক্রষ ণক উন্নয়ি কমণসূক্রচ (এক্রডক্রপ)-এর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি প্রকল্পসমূহ
সাসজটইতনং ইনফ্লুজয়ঞ্জা সাতভ্মজলন্স গ্নটওয়াকম এন্ড গ্রসপনস টু তসেনাল
এন্ড গ্পনজিতনক ইনফ্লুজয়ঞ্জা ইন বাংলাজদ প্রকল্প

10,00

0

2,00,00

সাসজটতনং ইনফ্লুজয়ঞ্জা সাতভ্মজলন্স গ্নটওয়াকম এন্ড গ্রসপনস টু তসেনাল
এন্ড গ্পনজিতনক ইনফ্লুজয়ঞ্জা ইন বাংলাজদ প্রকল্প

0

3,00,00

0

ঢাকা ত শু হাসপািাল সম্প্রসারণ প্রকল্প

0

1,00

40,00

10,00,00

2,00,00

0

ম্যাটারনাল, তনউজনটাল, িাইল্ড এন্ড এজিাজলসজসন্ট গ্হলথ প্রকল্প

640,00,00

725,60,00

585,00,00

কতর্উতনটি গ্বইেি গ্হলথ গ্কয়ার প্রকল্প

475,00,00

285,00,00

345,00,00

ন্যা নাল তনউতি ন সাতভ্মজসস (এন.এন.এস) প্রকল্প

78,00,00

110,39,00

87,00,00

ন্যা নাল ইনতিটিউট অব িাইজেতিভ্ তিতেজসে তরসাি ম এন্ড হসতপটাল
স্থ্াপন প্রকল্প

35,00,00

25,00,00

10,00,00

157,00,00

145,00,00

142,00,00

1395,10,00 1296,00,00

1171,40,00

এিাবতলিজর্ন্ট অব ইনতিটিউট অব গ্পতিয়াতিক তনউজরা-তিসঅিাম র
এন্ড অটিসর্ ইন তবএসএর্এর্ইউ প্রকল্প

ম্যাটারনাল, িাইল্ড, তরজপ্রািাকটিভ্ এন্ড এজিাজলসজসন্ট গ্হলথ প্রকল্প
উপজর্াট:
গ্র্াট-স্বাস্থ্য ও পতরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়:

1516,97,23 1408,57,51 1281,27,15
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পক্ররক্রিষ্ট-২( )
ক্রিশুজদর কল্যাজর্ উজেখজযাগ্য অংি ব্যয় হয় এমি কায ণিম ও বাজেট বরাজদ্দর ক্রববরর্ী ২০১৫-১৬
ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালয়
(অংকসমূহ হাোর টাকায়)
সংজ াতিি
বাজেট
২০১৪-১৫
২০১৪-১৫

বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প
রােস্ব বাজেজটর আওিায় ক্রবক্রভন্ন কায ণিম
সৃেন ীল গ্র্িা অজেষণ কার্ মক্রজর্র ব্যয়

৩,৫০,০০

৩,২৫,০০

৩,০০,০০

৪৪৭,০০,০০

৪৪৩,০০,০০

৪১৬,০০,০০

২,০০,০০

২,০০,০০

২,০০,০০

তবশ্ব সাতহিয গ্কন্দ্র-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

৯৫,০০

৯০,০০

৮৬,০০

বাংলাজদ স্কাউটস-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

৭০,০০

৭০,০০

৭০,০০

গালমস গাইি এজসাতসজয় ন-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

৯০,০০

৯০,০০

৯০,০০

বাংলাজদ গ্টক্সটবুক গ্বাি ম (তবনা মূজল্য বই সরবরাজহর েন্য)
ত ক্ষা প্রতিষ্ঠান, ত ক্ষক ও ছাত্রবৃজের েন্য তবজ ষ র্ঞ্জুতর

ত ক্ষা সপ্তাহ বাস্তবায়ন ব্যয়
অির্ গ্েণী সর্াপনী পরীক্ষার ব্যয়
সরকাতর র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়সমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
সরকাতর র্াদ্রাসাসমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
গ্বসরকাতর র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়সমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়

৫,৫০,০০

৩৬,০০

৩৭,০০

৫৫,০০,০০

৫৫,০০,০০

৫৫,০০,০০

৩৯১,০২,৬৪

৩৫৩,৭১,৫০

৩৬৭,৮১,৯২

৬,৮৬,৯৯

৫,৮০,৫৯

৬,৪৭,৬০

৩৬৫৪,৭৩,১৪

৩৪৪৫,০৪,৪৯ ৩৩৯১,৪০,২১

গ্বসরকাতর র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়সমূহ (জভ্াজক নাল)-এর ব্যবস্থ্াপনা
ব্যয়

১২২,৭৮,৬৩

১১৪,০০,৭৭

১১৪,০০,৭৭

গ্বসরকাতর র্াদ্রাসাসমূহজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়

২২০৪,৪২,৪৮

২০৭৬,২৮,৫৮

২০৫১,৯০,০৭

৩,০৪,৪৯

২,৭১,৮১

২,৭১,৮১

১৬,৪২,৫০

১৫,৪০,৭৪

১৪,৪১,০৯

গ্বসরকাতর র্াদ্রাসাসমূহ (জভ্াজক নাল ও তবেজনস ম্যাজনেজর্ন্ট)-এর
ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
এবজিদায়ী র্াদ্রাসাসমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
গ্বসরকাতর গ্বৌদ্ধ এবং সংস্কৃি গ্টাল সমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
গ্টকতনকযাল স্কুল এন্ড কজলে সমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
ত ক্ষা প্রজকৌ ল অতিদপ্তজরর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
পতরদ নম ও তনরীক্ষা অতিদপ্তজরর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়
কর্মকিমা/কর্মিাতরজদর সন্তানজদর েন্য ত ক্ষা ভ্ািা

১৫,৬০

১৫,৬০

১৫,৬০

৬৩,৪৫,০৯

৫৩,৯৯,৭৫

৫৬,০৫,৮১

২৯০,৬৭,০০

৩০৪,৯১,৪৪

২৭১,০০,০০

৫,১৯,৮০

৫,০৪,০০

৪,২৫,৭০

৭,১৯,৪৩

৭,৩৩,৬৮

৭,৬৯,৯৪
উপজর্াট: ৭২৮২,০৩,৩০

৬৮৯০,৩৯,৭০ ৬৭৬৬,৩৭,২৬

রােস্ব বাজেজটর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি উন্নয়িমূলক কমণসূক্রচসমূহ
সুনার্গঞ্জ গ্েলার োর্ালগঞ্জ বাতলকা উচ্চ তবদ্যালজয় ১০০ য্যা তবত ি
ছাত্রীতনবাস তনর্মাণ কর্মসূতি

০

১,৮৩,০০

২,৩০,০০

আইতিয়াল স্কুল এন্ড কজলজে ১০ িলা তভ্জির উপর ৩ িলা
একাজিতর্ক ভ্বন তনর্মাণ কর্মসূতি

০

২,৩০,৫০

২,৩০,৫০

তসজলট গ্েলার ৩টি স্কুল এবং তসজলট সরকাতর র্তহলা কজলজের
উন্নয়ন কর্মসূতি

৪,৪৬,৭৯

৩,২৫,০০

৫,০০,০০

ঢাকা র্হানগরীর গ্র্াহাম্মদপুর র্জিল স্কুল এন্ড কজলজের তবদ্যর্ান ৬

২,০০,০০

৫০,০০

০

19
বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প

সংজ াতিি
২০১৪-১৫

বাজেট
২০১৪-১৫

িলা ভ্বজনর উপজর ৭ িলা উদ্ধমমুখখী সম্প্রসারণ এবং গ্র্রার্ি ও
সংস্কার কর্মসূতি
সুনার্গঞ্জ গ্েলার ডংতরয়া উচ্চ তবদ্যালজয় একাজিতর্ক ভ্বন কার্
অতিটতরয়ার্ তনর্মাণ কর্মসূতি

৪,০০,০০

২০,০০

০

তদনােপুর গ্েলািীন পাব মিযপুর উপজেলার নুরুল হুদা উচ্চ তবদ্যালজয়র
উন্নয়ন কর্মসূতি

২,২৪,৮৬

৫০,০০

০

র্জ ার গ্েলার র্তনরার্পুর উপজেলািীন র্তশ্বর্নগর র্াধ্যতর্ক
তবদ্যালজয়র ৫ িলা ভ্ীি তবত ি ৫ িলা একাজিতর্ক ভ্বন ও তবদ্যর্ান
একাজিতর্ক ভ্বজনর উদ্ধমমুখখী সম্প্রসারণ কর্মসূতি

৪,৬০,০০

৪০,০০

০

নরতসংদী গ্েলািীন র্জনাহরদী উপজেলার গ্লবুিলা উচ্চ তবদ্যালজয়র
উন্নয়ন কর্মসূতি

২,৫০,০০

২০,০০

০

ছায়ানজটর সংস্কৃতি-সর্তেি সািারণ ত ক্ষা কার্ মক্রর্ নালো
তবদ্যালজয়র ভ্বন তনর্মাণ কর্মসূতি

৬,০০,০০

২৫,০০

০

২৫,৮১,৬৫

৯,৪৩,৫০

৯,৬০,৫০

টিতিং গ্কায়াতলটি ইর্প্রুভ্জর্ন্ট-২ ইন গ্সজকন্ডাতর এডজক ন প্রকল্প

১৭৩,০০,০০

১২২,২৭,০০

১১৩,০০,০০

এিাবতলিজর্ন্ট অব ফজরন ল্যাংগুজয়ে গ্িতনং গ্সন্টারস-২ প্রকল্প

৪,১৫,০০

৪,০০,০০

৪,০০,০০

তসজলট, বতর াল ও খুলনা হজর ৭টি সরকাতর র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়
স্থ্াপন প্রকল্প

২০,০০,০০

১৯,৫০,০০

৩২,৮০,০০

৩০১,৮৫,০০

১৫৯,৩৬,০০

৩৯৬,০০,০০

০

১৪,৩৬,০০

১২,০৩,০০

১৫,০০,০০

৩,০০,০০

২০,০০,০০

০

১,০০,০০

১,০০,০০

উপজর্াট:
বাক্রষ ণক উন্নয়ি কমণসূক্রচ (এক্রডক্রপ)-এর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি প্রকল্পসমূহ

গ্সজকন্ডাতর এডজক ন গ্সির ইনজভ্িজর্ন্ট গ্প্রাগ্রার্ (জসতসপ)
ঢাকার র্াধ্যতর্ক পর্ মাজয়র ত ক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূজহ আইটি ল্যাব স্থ্াপন
প্রকল্প
অটিতিক একাজিতর্ স্থ্াপন প্রকল্প
গ্সজকন্ডাতর এডজক ন িাইজপন্ড (এস.ই.এস.তপ) প্রকল্প
গ্েনাজর ন গ্েক থ্রু প্রকল্প

৫,০০,০০

১,০৫,০০

০

উচ্চ র্াধ্যতর্ক উপবৃতত্ত প্রকল্প

১০৮,০০,০০

১৫০,৮১,০০

০

র্াধ্যতর্ক ত ক্ষা উপবৃতত্ত প্রকল্প (২য় পর্ মায়)

২৭০,৪১,০০

২১৮,৫৮,০০

০

০

৩৭,৫৭,০০

১,০০,০০

৪৯০,০০,০০

৪৪৩,৫৬,০০

৪৪০,২৪,০০

০

১,০০,০০

১,০০,০০

সরকাতর তবদ্যালয় তবহীন ৩১৫ উপজেলা সদজর তনব মাতিি গ্বসরকাতর
তবদ্যালয়সমূহজক র্জিল স্কুজল রূপান্তর প্রকল্প

১১৬,০০,০০

১২৮,৫০,০০

১১৮,০০,০০

১০০টি উপজেলায় ১টি কজর গ্টকতনকযাল স্কুল স্থ্াপন প্রকল্প

১৪৯,৫৭,০০

২,৭৫,০০

৬৫,০০,০০

তনব মাতিি গ্বসরকাতর র্াদ্রাসাসমূজহ একাজিতর্ক ভ্বন তনর্মাণ প্রকল্প

১৪০,০০,০০

২৮৯,০০,০০

১৮৮,০০,০০

৭,০০,০০

৯,৫০,০০

১৪,১২,০০

র্াধ্যতর্ক ও উচ্চ র্াধ্যতর্ক স্তজর আই.তস.টি. ত ক্ষার প্রিলন প্রকল্প
গ্সজকন্ডাতর এডজক ন গ্কায়াতলটি এন্ড একজসস ইনহযান্সজর্ন্ট
(এস.ই.এ.তকউ.ই.তপ) প্রকল্প
উচ্চ র্াধ্যতর্ক পর্ মাজয় ছাত্রীজদর উপবৃতত্ত প্রদান (৪থ ম পর্ মায়) প্রকল্প

বাংলাজদ গালম গাইিস এজসাতসজয় জনর গাইি হাউস এবং
কাতলয়াককজরর বাকৈপাৈাস্থ্ গালম গাইিস কযাজের উন্নয়ন প্রকল্প

20
বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প

সংজ াতিি
২০১৪-১৫

বাজেট
২০১৪-১৫

তনব মাতিি গ্বসরকাতর র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়সমূজহর গ্ভ্ৌি অবকাঠাজর্া
উন্নয়ন প্রকল্প

৪১১,০০,০০

৫৬৬,৮৬,০০

৪০০,০০,০০

এযানহযানসজর্ন্ট অফ লাতন মং এনভ্ায়রনজর্ন্ট অব তসজলজিি র্াদ্রাসা
ইন বাংলাজদ প্রকল্প

৭৫,৮০,০০

২৬,০০,০০

৬০,২৪,০০

এিাবতল জর্ন্ট অব উপজেলা আইতসটি গ্িতনং এন্ড তরজসাস ম গ্সন্টার
ফর এডজক ন (ইউআইতসআরতসই) ব্যানজবইে, (এর্ওইতিইউ) স্থ্াপন
প্রকল্প

৫২,১৯,০০

৯০,০০,০০

৯০,০০,০০

উপজর্াট: ২৩৩৮,৯৭,০০
গ্র্াট-ত ক্ষা র্ন্ত্রণালয়:

৯৬৪৬,৮১,৯৫

২২৮৮,৬৭,০০ ১৯৫৬,৪৩,০০
৯১৮৮,৫০,২০ ৮৭৩২,৪০,৭৬
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পক্ররক্রিষ্ট-২(খ)
ক্রিশুজদর কল্যাজর্ উজেখজযাগ্য অংি ব্যয় হয় এমি কায ণিম ও বাজেট বরাজদ্দর ক্রববরর্ী ২০১৫-১৬
প্রাথক্রমক ও গর্ক্রিক্ষ্া মন্ত্রর্ালয়
(অংকসমূহ হাোর টাকায়)
সংজ াতিি
বাজেট
২০১৪-১৫
২০১৪-১৫

বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প
রােস্ব বাজেজটর আওিায় ক্রবক্রভন্ন কায ণিম
সতিবালয়

৯,৩৫,৫৯

৭,৪৬,৯৮

৮,০৪,৩৫

বাধ্যিামূলক প্রাথতর্ক ত ক্ষা বাস্তবায়ন ও পতরবীক্ষণ ইউতনট

২,৭০,০০

২,৬২,০৭

২,৭১,৯৭

২৫,০০

২৩,০০

২৩,০০

৩০,৬৩,৭৫

৩৮,১৮,৮৯

৩১,৯২,৭০

৯,৩৭,০০

২০,৫৪,৫০

৮,০৪,৫০

ত ক্ষা সপ্তাহ উদর্াপন ব্যয়
স্কুল তফতিং কর্মসূতিজি প্রদত্ত খাদ্য সার্গ্রীর মূল্য
কতর্উতনটি স্কুলসমূহজক অনুদান
োিীয় প্রাথতর্ক ত ক্ষা একাজিতর্-গ্ক অনুদান

৩,৩৯,৯০

২,৯৭,৮৯

৩,০৮,৯৫

প্রাথতর্ক ত ক্ষা অতিদপ্তজরর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়

৫২২,৫৪,৪৯

৪৫২,০৯,৬০

৫১৯,১৪,৮৫

প্রাথতর্ক তবদ্যালয়সমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়

৬১৫০,০০,০০

প্রাথতর্ক প্রত ক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়

৫৯৪৪,৬৭,৩৯ ৫৫৮৩,১৫,৯০

৪১,১৯,৫৮

৩৯,২৭,৪২

৩৭,২১,৬৩

উপজেলা ত ক্ষা কার্ মালয়সমূজহর ব্যবস্থ্াপনা ব্যয়

১৩৯,৫৫,২০

১৩২,৮৫,৭৬

১২০,৬৯,০০

কর্মকিমা/কর্মিাতরজদর সন্তানজদর েন্য ত ক্ষা ভ্ািা

৫৬,৩৯,০৪

৫৪,৩৮,৪১

৪৬,০৬,০০

উপজর্াট:
বাক্রষ ণক উন্নয়ি কমণসূক্রচ (এক্রডক্রপ)-এর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি প্রকল্পসমূহ
নতুন প্রকজল্পর েন্য গ্থাক বরাদ্দ (প্রাথতর্ক ত ক্ষা উপবৃতত্ত ৩য়
পর্ মাজয়র েন্য)
ইংতল ইন এযাক ন প্রকল্প
তরতিং আউট-অব্-স্কুল তিলজেন, রস্ক প্রকল্প (২য় পর্ মায়)
সরকাতর প্রাথতর্ক তবদ্যালয় পুনতনর্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্ মায়) প্রকল্প
ই.তস. এযাতসজিি স্কুল তফতিং গ্প্রাগ্রার্

৬৯৬৫,39,55

৬৬৯৫,৩১,৯১ ৬৩৬০,৩2,85

৪১৬,০০,০০

০

১৭২,৯২,০০

১৮,৭৬,০০

১৮,৭২,০০

১৮,৭২,০০

১৭০,০০,০০০

১৬৫,৫৩,০০

২২৪,০০,০০

২০০,৪৫,০০

৫৫,০০,০০

৭৭,১৪,০০

১৭,৮৬,০০

৩৬,০০,০০

২১,০২,০০

তবদ্যালয়তবহীন এলাকায় ১,৫০০ প্রাথতর্ক তবদ্যালয় স্থ্াপন প্রকল্প

২০০,০০,০০

১৫০,০০,০০

২৫০,০০,০০

দাতরদ্রয পীতৈি এলাকায় স্কুল তফতিং কর্মসূতি

৫৬০,০০,০০

৪১৮,৮০,০০

৩৫৯,৯২,০০

১২ গ্েলায় প্রাথতর্ক ত ক্ষক প্রত ক্ষণ ইনতিটিউট (তপটিআই) স্থ্াপন
প্রকল্প

৪০,০০,০০

৪৫,০০,০০

৭৫,০০,০০

প্রাথতর্ক ত ক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

৫২,৩৩,০০

৯৪,০০,০০

১৩৬,৩৭,০০

০

৯৪০,০০,০০

৯৭০,০০,০০

প্রাথতর্ক ত ক্ষার েন্য উপবৃতত্ত (২য় পর্ মায়) প্রকল্প
প্রাথতর্ক ত ক্ষা উন্নয়ন কর্মসূতি-৩

৩৭৪০,০০,০০

২৪০৪,৩৭,০০ ৩৪০০,০০,০০

প্রাথতর্ক তবদ্যালয়সমূজহ কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৩য় পর্ মায়) প্রকল্প
হজরর কর্মেীতব ত শুজদর েন্য গ্র্ৌতলক ত ক্ষা প্রকল্প (২য় পর্ মায়)

১,৩০,০০

২,৯৪,০০

৩,০০,০০

০

১,০৮,০০

০

উপজর্াট:

৬৯৪৬,৭০,০০

৪৩৩১,৪৪,০০ ৫৭০৮,০৯,০০

গ্র্াট-প্রাথতর্ক ও গণত ক্ষা র্ন্ত্রণালয়:

১৩৯১২,০9,55

১১০২৬,৭৫,৯১ ১২০৬৮,৪1,85
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পক্ররক্রিষ্ট-৩(ক)
ক্রিশুজদর কল্যাজর্ উজেখজযাগ্য অংি ব্যয় হয় এমি কায ণিম ও বাজেট বরাজদ্দর ক্রববরর্ী ২০১৫-১৬
সমাে কল্যার্ মন্ত্রর্ালয়
বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প

(অংকসমূহ হাোর টাকায়)
সংজ াতিি
বাজেট
২০১৪-১৫
২০১৪-১৫

রােস্ব বাজেজটর আওিায় ক্রবক্রভন্ন কায ণিম
সরকাতর ত শু পতরবার (৮৫টি)-এর ব্যয়

90,28,00

82,45,00

79,60,00

5,75,00

5,25,00

4,99,00

43,00

39,00

39,00

দুঃস্থ্ ত শু প্রত ক্ষণ ও পুনব মাসন গ্কন্দ্র (৩টি)-এর ব্যয়

3,12,00

2,85,00

3,06,00

তহেৈা েনজগাষ্ঠীর েীবনর্ান উন্নয়ন কার্ মক্রজর্র আওিায় ত শুজদর
েন্য প্রদত্ত ত ক্ষা উপবৃতত্ত

1,05,00

48,00

48,00

দতলি, হতরেন ও গ্বজদ েনজগাষ্ঠীর েীবনর্ান উন্নয়ন কার্ মক্রজর্র
আওিায় ত শুজদর েন্য প্রদত্ত ত ক্ষা উপবৃতত্ত

2,65,00

1,78,00

1,78,00

এতির্ ও প্রতিবন্ধী ত শুজদর কাতরগরী প্রত ক্ষণ গ্কন্দ্র (৬টি)-এর ব্যয়

6,25,00

3,25,00

5,07,00

4,19,00

3,82,00

3,79,00

58,00

53,00

67,00

সরকাতর বাক েবণ প্রতিবন্ধী তবদ্যালয় (৩টি)-এর ব্যয়

1,48,00

1,35,00

1,28,00

র্ানতসক প্রতিবন্ধী ত শুজদর প্রতিষ্ঠান (১টি)-এর ব্যয়

82,00

75,00

70,00

9,03,00

8,25,00

9,37,00

গ্ছাটর্তন তনবাস (৬টি)-এর ব্যয়
তদবাকালীন ত শু র্ত্ন গ্কন্দ্র (১টি)-এর ব্যয়

ারীতরক প্রতিবন্ধী ত শুজদর প্রত ক্ষণ গ্কন্দ্র (৪টি)-এর ব্যয়
সরকাতর দৃতি প্রতিবন্ধী তবদ্যালয় (১টি)-এর ব্যয়

সর্তেি দৃতি প্রতিবন্ধী ত ক্ষা কার্ মক্রর্ (৬৪টি)-এর ব্যয়
গ্বসরকাতর প্রতিবন্ধী তবদ্যালজয়র ত ক্ষকজদর গ্বিন সহায়িা

15,00,00

9,50,00

9,00,00

প্রতিবন্ধী ত ক্ষাথীজদর ত ক্ষা উপবৃতত্ত

41,88,00

25,56,00

25,56,00

তকজ ার/তকজ ারী উন্নয়ন গ্কন্দ্র (৩টি)-এর ব্যয়

4,24,00

3,88,00

3,55,00

র্তহলা ও ত শু তকজ ারীজদর তনরাপদ আবাসন (জসফ গ্হার্) (৬টি)-এর
ব্যয়

4,08,00

3,72,00

4,29,00

১৩,৮৮,৫০

১২,৩১,১৮

১১,৮১,১৮

োিীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউজন্ড ন-গ্ক প্রদত্ত অনুদান
তনউজরা-গ্িজভ্লপজর্ন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা িাি-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

১০,০০,০০

২০,০০,০০

২০,০০,০০

গ্বসরকাতর এতির্খানাসমূহজক প্রদত্ত অনুদান

৭৯,২০,০০

৭৫,৬০,০০

৭৪,৪০,০০

প্রতিবন্ধী গ্সবা ও সাহায্য গ্কন্দ্র-গ্ক প্রদত্ত অনুদান

১৮,০০,০০

১৩,০০,০০

১৩,০০,০০

২,৫০,০০

৫,০০,০০

৫,০০,০০

২,০৪,৪২

১,৯৬,৭৭

২,০৮,২৫

316,45,92 281,68,95

279,87,43

প্রতিবন্ধীিা সনাক্তকরণ েতরপ কার্ মক্রর্ ব্যয়
কর্মকিমা/কর্মিাতরজদর সন্তানজদর েন্য ত ক্ষা ভ্ািা
উপজর্াট:
রােস্ব বাজেজটর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি উন্নয়িমূলক কমণসূক্রচসমূহ
গ্িজভ্লপজর্ন্ট অব ককতলয়ার ইর্প্ল্ান্ট গ্প্রাগ্রার্ ইন বঙ্গবন্ধু গ্ খ
মুখতেবুর রহর্ান তবশ্বতবদ্যালয় ীষ মক কর্মসূতি
উপজর্াট:

৪,৭৭,৬২

৪,৮৩,০২

৪,৮৩,০২

৪,৭৭,৬২

৪,৮৩,০২

৪,৮৩,০২
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বাজেট
২০১৫-১৬

দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/কর্মসূতি/উন্নয়ন প্রকল্প

সংজ াতিি
২০১৪-১৫

বাজেট
২০১৪-১৫

বাক্রষ ণক উন্নয়ি কমণসূক্রচ (এক্রডক্রপ)-এর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি প্রকল্পসমূহ
োিীয় প্রতিবন্ধী কর্জপ্ল্ক্স তনর্মাণ প্রকল্প

১৩,৫৮,০০

৬,৪২,০০

১২,৩৯,০০

প্রজর্া ন অব সাতভ্মজসস এন্ড অপরচুতনটি টু দ্যা তিেএবল্ড পারসন ইন
বাংলাজদ প্রকল্প

৩৭,৪২,০০

২৭,২০,০০

২৭,২০,০০

২০,১০,০০

১৮,০৮,০০

২৩,৯৭,০০

২৭,৭০,০০

১৩,৩৭,০০

২৯,০১,০০

দৃতি প্রতিবন্ধী ত শুজদর েন্য গ্হাজিল তনর্মাণ (৩৭ ইউতনট) প্রকল্প

২০,২৮,০০

১২,০০,০০

১৮,৫৪,০০

কন্সিাক ন অব গ্হাজিল ফর তদ সরকাতর ত শু পতরবার (৮ ইউতনট)
প্রকল্প

২৫,০০,০০

২,৩৩,০০

২৫,০০,০০

0.00

54,00

86,00

উপজর্াট:

১৪৪,০৮,০০

৭৯,৯৪,০০

১৩৬,৯৭,০০

কমাট-সমাে কল্যার্ মন্ত্রর্ালয়:

৪65,31,৫৪

৩৬৬,৪৫,৯৭

৪২১,৬৭,৪৫

িাইল্ড গ্সনজসটিভ্ গ্সাসাল গ্প্রাজটক ন ইন বাংলাজদ (তসএসতপতব)
প্রকল্প
ঝতুঁ কপূণ ম ত শুজদর েন্য গ্সবা প্রদান কার্ মক্রর্ প্রকল্প

এিাবতলিজর্ন্ট অব র্াতি পারপাস তরজহতবতলজট ন গ্সন্টার ফর
গ্িসটিটিউট এইেি এন্ড তপউতপল এন্ড গ্সাসাতল তিেএযাবল্ড
এজিাজলজসন্ট গালমস
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পক্ররক্রিষ্ট-৩(খ)
ক্রিশুজদর কল্যাজর্ উজেখজযাগ্য অংি ব্যয় হয় এমি কায ণিম ও বাজেট বরাজদ্দর ক্রববরর্ী ২০১৫-১৬
মক্রহলা ও ক্রিশুক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালয়
(অংকসমূহ হাোর টাকায়)
দপ্তর/প্রক্রিষ্ঠাি/কমণসূক্রচ/উন্নয়ি প্রকল্প
রােস্ব বাজেজটর আওিায় ক্রবক্রভন্ন কায ণিম
বাংলাজদি ক্রিশু একাজডক্রমজক প্রদত্ত অনুদাি
ক্রিশু পুরস্কার বাস্তবায়ি ব্যয়
কমণেীবী ল্যাকজটটিং মাদার সহায়িা িহক্রবল
ক্রিয ণাক্রিি দুঃস্থ মক্রহলা ও ক্রিশু কল্যার্ িহক্রবল
ক্রিশু ক্রবকাি ককি পক্ররচালি ব্যয়
োিীয় ক্রিশু ক্রদবস উদযাপি ব্যয়
দক্ররদ্র্ মা'র েন্য মার্তত্বকাল ভািা
কমণকিণা/কমণচাক্ররজদর সন্তািজদর েন্য ক্রিক্ষ্া ভািা
উপজমাট:
রােস্ব বাজেজটর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি উন্নয়িমূলক কমণসূক্রচসমূহ
দাক্ররদ্র্য ক্রবজমাচজি মার্তত্বকালীি ভািা প্রাপ্ত মা'জদর েন্য স্বপ্ন প্যাজকে
িীষ ণক কমণসূক্রচ
বাংলাজদি ক্রিশু একাজডক্রম লা জব্ররী িক্রক্তিালীকরজর্র েন্য অজটাজমিি
ক্রডক্রেটা জেিি (জকিীয় কায ণালয় ও ৬৪ কেলা)
বাংলাজদি ক্রিশু একাজডক্রমর োদুঘর সংস্কার, কমরামি ও আধুক্রিকীকরর্
কমণসূক্রচ
ক্রিশু-ক্রবেজকাষ সংস্করর্, অক্রভিাি, ক্রচরায়ি সাক্রহিয ও ঐক্রিহয
পক্ররক্রচক্রিমূলক গ্রন্থ প্রকাি
ক্রিশুর প্রক্রি সক্রহংসিা প্রক্রিজরািকজল্প বাল্যক্রববাহ সম্পজকণ সজচিিিা
বৃক্রদ্ধকরর্
গাজমণন্টস কারখািার িারী েক্রমকজদর সন্তািজদর েন্য কড-ককয়ার কসন্টার
গােীপুর কেলার েন্য বাল্যক্রববাহ প্রক্রিজরািকজল্প সজচিিিা বৃক্রদ্ধমূলক
কমণসূক্রচ
হক্ররেি কের্ীর মক্রহলা ও ক্রিশুজদর স্বাস্থয সজচিিিা বৃক্রদ্ধ, স্বাস্থয কসবা
প্রদাি এবং ক্রিশুজদর কলখাপড়া ক্রিক্রিিকরর্ কমণসূক্রচ
উপজমাট:
বাক্রষ ণক উন্নয়ি কমণসূক্রচ (এক্রডক্রপ)-এর আওিায় বাস্তবাক্রয়ি প্রকল্পসমূহ
বাংলাজদি ক্রিশু একাজডমীর ৬টি কেলা িাখা কমজেক্স ক্রিমণার্ প্রকল্প
ক্রিম্নক্রবত্ত ও মধ্যক্রবত্ত কের্ীর কমণেীবী কমজয়জদর ক্রিশুজদর েন্য ক্রদবাযত্ন
কমণসূক্রচ
ন্যািিাল হাট ণ ফাউজেিজি ক্রিশু ও মক্রহলা কাক্রডয়ণ াক উক্রিট স্থাপি প্রকল্প
উপজমাট:
কমাট- মক্রহলা ও ক্রিশু ক্রবষয়ক মন্ত্রর্ালয়:

বাজেট
২০১৫-১৬

সংজিাক্রিি
২০১৪-১৫

১৯,২৭,৯৪ ১৭,২৫,৬১
১,২৫,০০
১,১৩,০০
৭৬,৩১,৩০ ৬৪,৮৩,০০
০
৫,০০,০০
৪,৫০,০০
৪,০০,০০
৯৫,০০
৮৫,০০
১৬৯,৪০,০০ ১৪২,৬২,৬০
৭৭,২০
৭২,০০
২৭২,৪৬,৪৪ ২৩৬,৪১,২১

বাজেট
২০১৪-১৫
১৮,৫৩,৬১
১,১৩,০০
৬৪,৮৩,০০
৫,০০,০০
৪,০০,০০
৮৫,০০
১৪২,৬২,৬০
৭২,০০
২৩৭,৬৯,২১

২,৬৬,০০

২,৮৪,০০

২,৮৪,০০

২,৪৬,৩৫

১,৭৬,৫৫

০

১,৮৮,৫০

৩,৬৬,২৫

০

৩,৫১,২৮

১,৭৯,২৬

০

৫,৯০,৪৩

২,৫৮,০০

০

১,৮৪,৭৭

১,৫০,৩৩

০

১,৭০,০০

৮৩,৬০

০

১,৩৫,৭৮

৩৩,২৪

০

২১,৩৩,১১

১৫,৩১,২৩

২,৮৪,০০

১২,০০,০০

৫,৪৫,০০

১৮,০০,০০

৩,৩১,০০

৩,১৬,০০

২,০০,০০

২,৯৬,০০
৪,০০,০০
১৮,২৭,০০ ১২,৬১,০০
৩১২,০৬,৫৫ ২৬৪,৩৩,৪৪

৪,০০,০০
২৪,০০,০০
২৬৪,৫৩,২১

