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অবতরণিকা
উন্নয়নের পথ পণরক্রমায় বাাংলানেশ গত এক েশনক উনেখন াগ্য অগ্রগণত সাধে কনরনে।
অগ্রগণতর এই ধারাবাণিকতায় বাাংলানেশ ইনতামনেই ণেম্ন মেম আনয়র দেনশ পণরিত
িনয়নে। এোড়া, ২০১৮ সানলর মার্ চ মানস স্বনপান্নত দেনশর তাণলকা দথনকও উত্তরনির
দ াগ্যতা অর্চে কনরনে। বিগত িছরগুল োলত বিক্ষো ও স্বোস্থ্য খোলত িোাং োলেি বিস্ময়কর
সোফল্য দেবখলয়লছ, যো আন্তর্জোবতক মহল প্রিাংবসত হলয়লছ। দিি বকছু সোমোবর্ক সূচলক
িোাং োলেি অবিকোাংি বিম্ন আলয়র এিাং বকছু মধ্যম আলয়র দেলির দচলয় এবগলয় রলয়লছ।
অথ চনেণতক সাফনের এ ধারাবাণিকতা রক্ষার র্ন্য মােব উন্নয়েও ণেণিত করা প্রনয়ার্ে।
এর্ন্য মােব উন্নয়নে ণবণেনয়াগ বৃণির র্ন্য কা চকর পেনক্ষপ গ্রিি করনত িনব।
মােব উন্নয়নে ণবণেনয়ানগর সনব চাত্তম দক্ষত্র িনে ণশশুনের উপর ণবণেনয়াগ। মােব উন্নয়ে
লক্ষযমাত্রা দকবলমাত্র তখেই অর্চে করা সম্ভব, খে ণশশুনের প্রণত থা থ মনোন াগ
দেওয়া িনব। র্ীবনের প্রাথণমক প চানয় মােব মূলধে ণবণেনয়ানগ প্রণতোনের িার অনেক
দবণশ। বাাংলানেনশর ণশশুর সাংখ্যা প্রায় ৬৬ ণমণলয়ে। এ ণশশুনেরনক সমতা ও ববষম্যিীে
পণরনবনশ দ াগ্য োগণরক ণিসানব গনড় দতালার ওপর ণের্চর করনে আমানের সমৃি র্ণবষ্যত।
ণশশু উন্নয়ে সিায়ক সুন াগ-সুণবধা আবার ণের্চর করনে একটি রাষ্ট্রীয় েীণত-কাঠানমা ও
আণথ চক ব্যবস্থাপোর উপর। দসকারনি আমানের ণশশু সাংক্রান্ত েীণত, আইে ও প্রণবণধগুনলার
উনেশ্য পূি চাঙ্গ বাস্তবায়নের ণবষয়টি ণেণিত করনত িনব।
ণশশু বানর্নের ধারিা প্রাথণমকর্ানব শুরু িনয়ণেল র্াতীয় অথ চনেণতক পণরকপো প্রিয়ে ও
বাস্তবায়েনক ণশশুবান্ধব করার উনযাগ দথনক। বাাংলানেনশর সাংণবধাে ও ণবযমাে অনেক
আইনে ণশশুনের প্রণত রানষ্ট্রর অঙ্গীকার ব্যক্ত িনয়নে। র্াতীয় বানর্নের অাংশ ণিসানব ণশশু
বানর্ে প্রণতনবেে বতণর করা িনল ণশশুনের অণধকার ও প্রনয়ার্েীয়তার ণবষয়টি সব চমিনল
থা থ গুরুত্ব পানব। দস পণরনপ্রণক্ষনত, এবার র্তুথ চবানরর মত আমরা প্রকাশ কনরণে
“ণবকণশত ণশশু: সমৃি বাাংলানেশ” শীষ চক ণশশু বানর্ে প্রণতনবেে।
আণম ণবশ্বাস কণর এ প্রণতনবেেটি ণশশুনের উন্নয়ে ও ণবকানশর দক্ষনত্র সরকানরর র্ণবষ্যত
কমচপণরকপো প্রিয়ে ও বাস্তবায়নে সিায়ক িনব। একইসানথ, দবসরকাণর প্রণতষ্ঠাে, সুশীল
সমার্, আন্তর্চাণতক সাংস্থা, গনবষক এবাং অন্য সকল অাংশীর্নের ণেকে অতযন্ত কা চকর বনল

ণবনবণর্ত িনব। অথ চ ণবর্াগ, সাংণিষ্ট ১৫টি মন্ত্রিালয় এবাং ইউণেনসফসি ারা এটি প্রিয়নের
সানথ র্ণড়ত সকলনক ধন্যবাে র্াোণে।
সনব চাপণর, বাাংলানেশনক ণশশুবান্ধব একটি দেনশ পণরিত করার দক্ষনত্র আমানের ণেরন্তে
প্রয়ানস ‘ণবকণশত ণশশু : সমৃি বাাংলানেশ’ প্রকাশোটি একটি মূেবাে সাংন ার্ে ণিনসনব
ণবনবণর্ত িনব-এটিই আমার প্রতযাশা।

(দমািাম্মে মুসণলম দর্ৌধুরী)
সণর্ব
অথ চ ণবর্াগ

মুখবন্ধ
উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাাংলানেশ আজ উন্নয়েশীল দেনশ উত্তরনের পনে। অর্জিত হনয়নে সহস্রাব্দ
লক্ষ্যমাত্রা। েীপ্ত শপনে আমরা এর্িনয় চলর্ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এবং আমাদের
রূপকল্প ও টকৌশলগত পররকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জদনর অভীষ্ট লদক্ষ্য। সরকাদরর একান্ত প্রদেষ্টার ফদল
রবগত নয় বছদর উদেখদ াগ্যভাদব অর্ জননরতক প্রবৃরি অর্জন করা সম্ভব হদয়দছ। একর্বাংশ শতাব্দীনত
দেনশর িড় প্রবৃর্ি হনয়নে ৬.৬ শতাাংশ এবাং র্বিত ২ বের ধনর এ প্রবৃর্ির হার হনয়নে ৭ শতাাংনশর
ঊনবি। সাদর্ সাদর্ সারিত হদয়দছ সামারর্ক খাদতর উন্নয়ন। েবজাতক ও র্শশুমৃত্যয হার হ্রাস,
টিকাোে কমিসূর্চ, র্বো মূনে বই র্বতরে, প্রাের্মক র্শক্ষ্ায় দজন্ডার সমতা অজিে, স্বাস্থ্যখানত
তথ্যপ্রযুর্ির ব্যবহানরর মাধ্যনম দসবা প্রোে, োর্রদ্র্য র্বনমাচে ইতযার্েনত অভাবেীয় সাফে সার্ধত
হনয়নে।
উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রানক আনরা ির্তময় এবাং সাংহত করনত আমরা র্শশুনের উন্নয়নের প্রর্ত র্বনশষ
দৃর্ি র্েনয়র্ে, দকেো র্শশুর র্বকানশর উপর র্েভির কনর একটি জার্তর ভর্বষ্যৎ। সব িনক্ষ্নত্র র্শশুর
অর্ধকার প্রর্তষ্ঠা এবাং সকল প্রকার ববষম্য দূরীকরেসহ সার্ব িক উন্নয়নে বতিমাে সরকার
অাংিীকারাবি। বতিমানে বাাংলানেনশ র্বদ্যমাে জেসাংখ্যার প্রায় ৪০ শতাাংশ র্শশু। এ র্বপুল
জেনিাষ্ঠীর র্শক্ষ্া, স্বাস্থ্য ও মেেশীলতার র্বকানশ সনব িাচ্চ যত্ন ো দেয়া দিনল আমানের সামর্গ্রক
কমিপ্রয়ানসর কার্িত লক্ষ্য অজিে দুরূহ হনব। আজনকর র্শশুনক প্রকৃত র্শক্ষ্া প্রোনের মাধ্যনম
আমরা আমানের সামার্জক এবাং অে িনের্তক উন্নয়েনক দেকসই করনত চাই। এ লক্ষ্য অজিনে রাষ্ট্রীয়
সম্পনের সনব িাত্তম ব্যবহার র্ের্িত করা প্রনয়াজে।
আরম অতযন্ত আনরিত ট , রশশুদের র্ন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের সদব জাত্তম ব্যবহার রনরিদতর সরকাদরর
অঙ্গীকাদরর িারাবারহকতায় রবগত রতন বছদরর মত ২০১৮-১৯ এর র্ন্য রশশুদকরিক বাদর্ে
প্ররতদবেন: ‘রবকরশত রশশু: সমৃি বাংলাদেশ’ প্রকাশ করদত সক্ষ্ম হদয়রছ। বস্তুত: রশশুদের র্ন্য
সরকারর ব্যদয়র টকান আনুষ্ঠারনক প্ররতদবেন বাংলাদেদশ টনই। টসই অভাব পূরদে এই প্ররতদবেন
একটি প্রয়াস। এ প্ররতদবেন সরকারর কমজকতজা, সুশীল সমার্, রবরভন্ন রশশু সংগঠন, টবসরকারর
প্ররতষ্ঠান (এনরর্ও)-এর সাদর্ সংরিষ্টদের র্াতীয় বাদর্ে প্রেয়ন প্ররিয়া এবং রশশু নীরত ও এ
সংিান্ত কমজসূরে বাস্তবায়দনর রবষদয় জ্ঞান ও সক্ষ্মতা বৃরি করদত সাহায্য করদব। এর মাধ্যদম
আমরা রশশু টকরিক বরাদের পররমাে সম্পদকজ র্ানদত পাররছ। ২০১৭-১৮ অর্ জবছদর এ বরাে রছল
র্াতীয় বাদর্দের ১৩.৯৬ শতাংশ, া আগামী অর্ জবছদর হদব র্াতীয় বাদর্দের ১৪.০১ শতাংশ।
রশশুদের সব জদত্তাম কল্যাে রনরিত করদত আমাদের প্রয়াস র্াকদব এ বরাে িমান্বদয় বৃরি করা।

আর্ম র্বশ্বাস কর্র এই প্রর্তনবেেটি দবসরকার্র প্রর্তষ্ঠাে, সুশীল সমাজ, আন্তজিার্তক সাংস্থ্া, েীর্ত
র্েধ িারক এবাং অন্য সকল অাংশীজে, যারা র্শশুনের কোনে কাজ করনে; তানের সকনলর জন্য
অতযন্ত উপনযািী বনল র্বনবর্চত হনব। আর্ম ‘র্বকর্শত র্শশুুঃ সমৃি বাাংলানেশ’ পুস্তক প্রকানশর সানে
সম্পৃি অে ি র্বভাি, সাংর্িি অন্যান্য মন্ত্রোলনয়র সকল কমিকতিানের আন্তর্রক ধন্যবাে জাোর্ি।

(আবুল মাল আবদুল মুর্হত)
মন্ত্রী

অংশ-গ
মন্ত্রণালয়ভিভিক ভশশু ককভিক বাজেট ভবজেষণ

1

অংশ-ক
ভূমিকা
1.

একটি বৈষম্যহীন দামিদ্রমুক্ত ও সমৃদ্ধ ভমৈষ্যত মৈমনিমাণেি পণে ৈাংলাণদণশি অগ্রযাত্রা
অব্যাহত িণেণে। িন্দা-ভািাক্রান্ত মৈণে উচ্চ হাণিি প্রবৃমদ্ধ অর্মন, িাোমপছু আণেি দ্রুত বৃমদ্ধ,
দামিদ্র মৈণিাচনসহ আে ম-সািামর্ক মৈমভন্ন ক্ষেণত্র অভূতপূৈ ম সাফল্য মৈে সিাণর্ ৈাংলাণদণশি
ভাৈমূমতম সমুজ্জ্বল কণিণে। মৈমৈএস-এি সািমেক মহসাণৈ চলমত অে মৈেণি প্রবৃমদ্ধ হাি
দাঁমিণেণে ৭.৬৫ শতাংশ, যা দমেে এমশোে সণৈাচ্চম এৈং মৈকাশিান ক্ষদশগুণলাি একই
সিণেি গি প্রবৃমদ্ধি হাণিি তুলনাে অণনক ক্ষৈমশ। উচ্চ প্রবৃমদ্ধি কািণে চলমত অে মৈেণিি
িাোমপছু আে ক্ষৈণি দাঁমিণেণে ১ হার্াি ৭৫২ িামকমন ডলাণি। ৈাংলাণদশ ইণতািণেই মনম্নিেি আণেি ক্ষদশগুণলাি কাতাণি পদাপমে কণিণে। অন্যমদণক, অভযন্তিীে ও ৈমহ: অমভঘাত
ক্ষিাকাণৈলাে সেিতা অর্মণনি পাশাপামশ ক্ষদণশি অে মনীমত ক্রিশই প্রমতকূল পমিণৈণশি সাণে
অমভণযার্নশীলতাে সুদে হণে ওণেণে। ফণল, আে বৃমদ্ধি সাণে সাণে ক্ষদণশি অে মননমতক
ভঙ্গুিতাি শংকাও দূিীভূত হণেণে অণনকখামন। পাশাপামশ, ৈস্তুগত মূলধন মুর্দ বৃমদ্ধি সাণে
সাণে মশো ও স্বাস্থ্যখাণত সিকাণিি মনমৈঢ় িনণযাগ ক্ষদণশি িানৈ মূলধন িজুদ বৃমদ্ধণতও
গুরুত্বপূে ম অৈদান ক্ষিণখণে। ফলশ্রুমতণত, িাোমপছু র্াতীে আে, িানৈ সপদ দ চকচক এৈং
অে মননমতক ভঙ্গুিতা চকচণকি প্রিাণপ ৈাংলাণদশ এখন স্বল্পণন্নাত ক্ষদণশি তামলকা হণত
উত্তিণনি ক্ষযাগ্যতা অর্মন কণিণে।

2.

সিকাণিি ঐকামন্তক ও মনিলস কিমপ্রণচষ্টাে ‘রুপকল্প ২০২১’-এি স্বপ্ন-পূিে হণত চণলণে।
ইণতািণে সহস্রাব্দ উন্নেন লেযিাত্রা অর্মণনি ক্ষেণত্র এণসণে ঈষ মেীে সাফল্য। মশশু ও িাতৃমৃতুয হাি হ্রাস, টিকা দাণনি কভাণির্ বৃমদ্ধ, সংক্রািক ক্ষিাগ প্রমতণিাধ, প্রােমিক ও িােমিক
মশোে ক্ষর্ন্ডাি সিতা আনেন, প্রােমিক মশোে ভমতমি হাি বৃমদ্ধ, ইতযামদ ক্ষেণত্রও এণসণে
ব্যাপক অগ্রগমত। এণেণত্র, ৈাংলাণদণশি র্াতীে ৈাণর্ট প্রেেন ও ৈাস্তৈােণন মশশু
সংণৈদনশীল নীমত-ক্ষকৌশণলি অনুসিে সহােক ভূমিকা পালন কণিণে। সপ্তি পঞ্চৈামষ মক
পমিকল্পনাি আওতাে সিকাণিি গৃহীত মৈমভন্ন নীমত-ক্ষকৌশল মশশুি শািীমিক ও িানমসক
মৈকাণশ অৈদান ক্ষিণখণে। ৫ ৈেণিি নীণচ ক্ষিণে মশশুণদি মৃতযহাি কমিণে আনণত ৈাংলাণদশ,
ভািত ও পামকস্তানসহ মনম্ম ও িেি আণেি ক্ষদশগুণলাি তুলনাে অণনকটা সফল হণেণে
(ক্ষলখমচত্র ১)। পাশাপামশ, সুণপে র্ল সিৈিাহ মনমিতকিে ও ক্ষসমনণটশন ব্যৈস্থ্াি উন্নেণনও
িণেণে প্রমনধানণযাগ্য অগ্রগমত।
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ক্ষলখমচত্র ১: মশশু মৃতুযি হাি, ৫ৈেণিি নীণচ, িমহলা (প্রমত ১০০০ র্ীমৈত র্ন্ম)
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3.

ক্ষপ্রমেত পমিকল্পনা ২০১০-২১ এৈং এি আওতাে প্রেীত ষষ্ঠ ও সপ্তি পঞ্চৈামষ মক পমিকল্পনাি
ক্ষিোণদই মৈপুল সফলতাি িেমদণে সহস্রাব্দ উন্নেন লেযিাত্রা (এিমডমর্) সিাপ্ত হণেণে।
ৈাংলাণদশ এখন র্ামতসংঘ ক্ষঘামষত ক্ষটকসই উন্নেন লেযিাত্রা অর্মণন দৃঢ় প্রতযণে এমগণে
যাণে। চূিান্ত লেয হণলা ২০৪১ সাণলি িণে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ক্ষদণশ পমিেত হওো। এ
লণেয ক্ষদণশি অে মনীমতি প্রামতষ্ঠামনক ও আইমন কাোণিাণক একটি উন্নত ক্ষদণশি উপণযাগী
কণি গণি ক্ষতালাি কার্ চলণে। ২০৪১-এি িণে ৈাংলাণদশণক একটি উন্নত ক্ষদণশ রুপান্তণিি
লেয অর্মণনি র্ন্য প্রবৃমদ্ধি ৈতমিান হািণক আিও ৈািাণত হণৈ। এ র্ন্য শ্রি ও মূলধণনি
িজুদ বৃমদ্ধি পাশাপামশ এণদি উৎপাদনশীলতা ৈািাণত হণৈ অণনকখামন। মৈমভন্ন গণৈষোে
ক্ষদখা যাে ক্ষদণশি ভমৈষ্যত উৎপাদনশীলতা বৃমদ্ধি অন্যতি উত্তি পন্থা হণলা মশশুণদি ওপি
কাংমখত িাত্রাে সিকামি মৈমনণোগ মনমিত কিা। মৈগত অে মৈেণিি ৈাংলাণদণশ মশশুণদি
ওপি ক্ষিাট র্াতীে ৈাণর্ণটি ১৩.৯৬ শতাংশ মৈমনণোগ হণেণে। ভমৈষ্যণত একটি দে শ্রি
শমক্ত সৃমষ্ট এৈং ক্ষযাগ্য ক্ষনতৃত্ব সৃমষ্টি র্ন্য এ মৈমনণোগ পয মােক্রণি ক্ষিাট র্াতীে ৈাণর্ণটি ২০
শতাংণশ উন্নীত কিা প্রণোর্ন।

4.

ক্ষদণশ বশশৈকালীন খৈ মাকৃমতি হাি এখণনা ৩৬ শতাংশ এৈং ৈাল্য মৈৈাণহি আমধকযও
দৃশ্যিান। মকণশািী গভমধািণেি হািও মৈণেি সিতুল্য ক্ষদশগুণলাি তুলনাে অণনক ক্ষৈমশ।
মশশুণদি ওপি ৈমধ মত মৈমনণোগ এসৈ সিস্যা সিাধানসহ মশশু দামিদ্র মৈণিাচন, মশশু শ্রণিি
অৈসান, ৈাল্যমৈৈাহ প্রমতণিাধ, উন্নতিাণনি স্বাস্থ্যণসৈাি ক্ষযাগান, অপুমষ্ট দূিীকিে, িােমিক
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মৈদ্যালে ক্ষেণক ঝণি পিা ক্ষিাধ, সমহংসতা ও মনয মাতনসহ মৈমভন্ন ঝমুঁ কি িণে োকা মশশুণদি
উদ্ধাি ইতযামদি ক্ষেণত্র ব্যৈহৃত হণত পাণি।
5.

মশশুণদি র্ন্য মৈমনণোগ দামিদ্রয মৈণিাচন এৈং অন্তর্ভমমক্তমূলক প্রবৃমদ্ধ ক্ষর্ািদাি কিাি
সৈণচণে কায মকি উপাে। অে মননমতক প্রবৃমদ্ধণক িানৈসপদ দ উন্নেণনি একটি গুরুত্বপূে ম চকচক
মহণসণৈ মৈেব্যাপী মৈণৈচনা কিা হে। তণৈ, উন্নেন অে মনীমতমৈদগে িণন কণিন ক্ষয,
অে মননমতক প্রবৃমদ্ধি প্রণোর্ন িণেণে, মকন্তু দামিদ্রয মৈণিাচণনি র্ন্য শুধুিাত্র এটিই যণেষ্ট নে।
এই ধািো গণৈষক ও উন্নেন ক্ষপশার্ীৈীণক দামিদ্রয মৈণিাচণনি র্ন্য মৈকল্প ক্ষকৌশণলি সন্ধান
কিাি র্ন্য উদ্বুদ্ধ কণিণে। এি িণে একটি মৈকল্প হণে মশশুণদি র্ন্য মৈমনণোগ, যাি িে
মদণে প্রর্ন্মান্তণিি দামিদ্রযচক্র দূি কিা সম্ভৈ1। ৈাংলাণদণশ সম্প্রমতক ৈেিগুণলাণত দামিদ্রয
হ্রাণসি হাি ব্যাপক বৃমদ্ধ সণেও এখণনা ক্ষদণশ ৩৯.৮ মিমলেন দমিদ্র ক্ষলাক িণেণে যাণদি িণে
২১.১ মিমলেন অমতদমিদ্র। অপিমদণক সম্প্রমত আে মগমন চকচণকি িােণি পমিিাপকৃত
অসিতা পমিমস্থ্মত মকছুটা ক্ষৈণিণে। সাধািেত বশশণৈি দামিদ্রয পমিেত ৈেণসি দামিণদ্রি
অন্যতি মূল কািে2। র্ীৈণনি শুরুণত স্বাস্থ্য, পুমষ্ট, মশো ইতযামদ ক্ষিৌমলক সািামর্ক সুমৈধা
ৈমঞ্চত হণল তা িানুণষি শিীি ও িণন দীঘ মণিোমদ ও স্থ্ােী েমতকি প্রভাৈ ক্ষফণল3। ক্ষযিনঃ
র্ীৈণনি প্রেি মতন ৈেণি পুমষ্টি অভাৈ মশশুণদি িমস্তষ্ক ও শিীণিি ক্ষেণত্র স্থ্ােী েমত সাধন
কণি4। দুৈ মল স্বাস্থ্য মশশুণদি মশোর্ীৈনণক ব্যাহত কণি, যা তাণদি র্ীৈণন সাফণল্যি
অন্তিাে হণে দাঁিাে। ক্ষতিমন দূমষত পামন পাণনি ফণল মশশুিা দীঘ মণিোমদ স্বাস্থ্যঝমুঁ কণত
পণি। এসৈ েমত পিৈতী র্ীৈণন কাটিণে ওো সম্ভৈ হে না। এ ধিণনি ৈঞ্চনার্মনত প্রভাৈ
প্রর্ন্ম ক্ষেণক প্রর্ন্মান্তণি সঞ্চামলত হণে দামিদ্রযচক্র গণি ক্ষতাণল, যাণত ক্ষদণশি সািমগ্রক উন্নেন
ৈাধাগ্রস্ত হে5। তণৈ, এ ৈঞ্চনাি চক্রণক একটি কল্যাে চণক্র রূপান্তি কিা যাে যমদ র্াতীে
ৈাণর্ণট মশশু কল্যাণে যোযে গুরুত্ব ক্ষদো হে। গণৈষোে ক্ষদখা যাে র্ীৈণনি প্রােমিক পয মাণে
িানৈ মূলধণন মৈমনণোণগ প্রমতদাণনি হাি অণনক ক্ষৈমশ6 (ণলখমচত্র-৩)।
ক্ষলখমচত্রঃ ২ মশশুণদি কল্যাণে মৈমনণোগ ও তাি মিটাণে মি সপদ কম

1
2

3

4

5

6

Vandemortele. J. (2012); Advancing the UN Development Agenda Post-2015: Some Practical Suggestions
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.
Amélia Bastos, Carla Machado, (2009) "Child Poverty: A Multidimensional Measurement", International
Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 3, pp.237 - 251.
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.
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.
Heckman, J. and Masterov, D. 2007. The Productivity Argument for Investing in Young Children. University
of Chicago.
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িানৈ মূলধন গেণন মৈমনণোণগি মিটান ম

প্রািমম্ভক বশশৈ
প্রাক প্রােমিক

স্কুল
ক্ষপ্রাগ্রাি

প্রাক প্রােমিক

বৃমত্তমূলক প্রমশেে

স্কুল পিৈতী

ৈেস

ঊৎসঃ Heckman and Masterov (2007)

6.

র্ীৈণনি প্রােমিক পয মাণে মৈমনণোণগ প্রমতদান তুলনামুলকভাণৈ ক্ষৈমশ মৈধাে র্াতীে ৈাণর্ট
প্রেেন প্রমক্রোে এ মৈষণে মৈণশষ িনণযাগ ক্ষদো প্রণোর্ন। মকন্তু র্াতীে ৈাণর্ট প্রেেন ও
উপস্থ্াপনাি র্টিলতাি কািণে মশশুণদি র্ন্য প্রকৃতপণে কত ব্যে হণেণে, মৈণশষ কণি
মশশুণদি দামিদ্রয মনিসণন এৈং দীঘ মস্থ্ােী পুমষ্টহীনতা কিাণত, ক্ষসমৈষণে ক্ষকান স্পষ্ট মচত্র
পাওো দুস্কি। তাই ৈাংলাণদশ সিকাি গত মতন ৈেি ধণি অংশীর্নণদি সাণে
আণলাচনাক্রণি মশশু ক্ষকমিক ৈাণর্ট প্রমতণৈদন প্রস্ত্তুত কণি আসণে। র্াতীে ৈাণর্ণট
মশশুণদি আে ম-সািামর্ক অমধকাি সংিেণে ক্ষযসৈ নীমতিালা, ক্ষকৌশল ও পমিকল্পনা গ্রহে
কিা হণেণে এৈং ক্ষসগুণলা ৈাস্তৈােণন ক্ষযসৈ পিীমৈেে ও মূল্যােণনি ব্যৈস্থ্া িণেণে ক্ষসসৈ
মৈষণেি অনুপুঙ্খু মচত্র তুণল ধিাই এ মিণপাণট মি লেয। ৈাংলাণদণশ মশশু অমধকাি ও কল্যাে
সুমনমিতকিণে ৈতমিান সিকাণিি সমদোি প্রমতফলন হণে এই প্রমতণৈদন। এই প্রমতণৈদণন
মশশুণদি র্ন্য সিকামি ব্যণেি মহস্যাি একটি মৈণেষে উপস্থ্াপন কিা হণেণে। এই
প্রমতণৈদনটি আিও মতনটি অংণশ মৈভক্ত। অংশ-‘খ’ ক্ষত িণেণে মশশু ক্ষকমিক ৈাণর্ণটি
ব্যামপ্ত ও মৈণেষে, ‘গ’ অংণশ ১৫টি িন্ত্রোলে/মৈভাণগি তথ্য-উপাণত্তি মৈণেষে উপস্থ্াপন
কিা হণেণে। সৈণশণষ অংশ-‘ঘ’ ক্ষত উপসংহাি টানা হণেণে এৈং ৈাণর্ট প্রেেন প্রমক্রোে
মশশুণদি চামহদা সমন্নণৈমশক কিাি পদ্ধমত মচমিত কিা হণেণে।
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অংশ-খ
শশশু কেশিে বাজেজের ব্যাশি ও শবজেষণ
১.

বাংলাজেজশর সংশবধান অনুযায়ী, েীবনধারজণর ক ৌশলে উপাোন কয ন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান,
শশক্ষা ও শিশেৎসা-ইত্যাশে সরবরাহ েরা এবং কবোরত্ব, অসুস্থত্া, প্রশত্বশিত্া কেজে উদ্ভূত্
অভাব পূরণ অেবা শবধবা, এশত্ ও বয়স্কজের সহায়ত্া েরা সরোজরর ক ৌশলে োশয়ত্ব ।
সরোজরর উপর অশপিত্ োশয়ত্ব যোযেভাজব পূরজণর শনশ জে েীবনিক্র পদ্ধশত্র ওপর শভশে
েজর োত্ীয় সা াশেে শনরাপো কেৌশলপত্র (NSSS) তত্শর েরা হজয়জে। । এ পদ্ধশত্জত্
শশশু, াত্া, শপত্া, োো, োেী, নানা, নানী-সেলজে এেটি সহায়ত্া োঠাজ া কত্ (System
of Support) যুক্ত েরা হয়, যার শুরু হয় শশশুর েজেরও আজে কেজে। েীবজনর প্রশত্টি
পয িাজয় বয়স এবং কেন্ডারশভশেে ঝশুঁ ে ও িাশহো রজয়জে, যা ক োজত্ শভন্ন শভন্ন প্রোজরর
ব্যবস্থা শনজত্ হয়। প্রশত্টি স্তজর গৃহীত্ ব্যবস্থাজে ইনপুে শহসাজব কেখা কযজত্ পাজর, যা শশশুজে
পরবত্ী স্তর পয িন্ত কবজে উঠজত্ সাহায্য েজর। ত্খন নতুন পেজক্ষপ গ্রহজণর প্রজয়ােন হয়। এই
োঠাজ ার াধ্যজ গৃহীত্ পেজক্ষজপর ধরন, কয ন সা াশেে, অে িননশত্ে এবং পশরজবশেত্ ইত্যাশে শিশিত্ েরা যায় এবং কোন স্তজর কোন হস্তজক্ষপটি সবিাইজত্ কবশশ োয িের হজত্
পাজর ত্া শনধ িারণ েরা যায়। এ োঠাজ া শুধু াত্র এেটি শনশে িষ্ট পয িাজয় সা াশেে ঝশুঁ ে ও
িাশহোর উপর জনাজযাে শেজত্ সাহায্য েজর ত্াই নয়, বরং অপ্রতুল সম্পজের োয িের
ব্যবহাজরর শেে-শনজে িশনাও প্রোন েজর।

২.

েীবনিক্র পদ্ধশত্ োয িত্: শশশু-কেশিে বাজেজের েন্য এেটি োঠাজ া প্রোন েজর। েীবনিক্র
পদ্ধশত্র আওত্ায় িাশহো শবজেষণ শশশুজের িাশহো পূরণ এবং শবপোপন্নত্া কেজে সুরক্ষা
প্রোন েরার ত্ ে িসূশি প্রণয়ন েরা কযজত্ পাজর। এর াধ্যজ অপূণ ি িাশহো এবং শবদ্য ান
ে িোজন্ড কোজনা স স্যা োেজল ত্া শনাক্ত েরা সম্ভব হয়। বাজেে বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ,
বরাদ্দ মূল্যায়ন, এবং ফলাফল পশর াপ-ইত্যাশের ব্যবস্থার সাজে অংশীেনজে সংযুক্ত েরজল
এ ন এেটি েশত্শীল নীশত্-পশরজবশ তত্শর হজত্ পাজর যাজত্ শশশুরা ত্াজের স স্যা তুজল
ধরজত্ পাজর এবং সরোর কস অনুু্যায়ী ব্যবস্থা শনজত্ পাজর।

৩.

শশশু েল্যাজণর শবশভন্ন শেে বাস্তবায়জনর োজে এোশধে ন্ত্রণালয় েশ ়িত্-প্রশত্টি ন্ত্রণালজয়র
শনশে িষ্ট োশয়ত্ব রজয়জে, যা সরোজরর োয ি শবশধ ালা (Rules of Business) দ্বারা
শনধ িাশরত্। সংশেষ্ট ন্ত্রণালয়/শবভাে ত্াজের শনে শনে ে পি শরশধভুক্ত োয িক্রজ র পশরেল্পনা
প্রণয়ন েরজব, অে িায়জনর সম্ভাব্য উৎস শিশিত্ েরজব এবং অে ি শবভাে, অে িননশত্ে সম্পেি
শবভাে, পশরেল্পনা েশ শন ও উন্নয়ন সহজযাশেজের সজে আলাপ-আজলািনা েরজব। এ পয িাজয়
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সংশেষ্ট ন্ত্রণালয় ত্ার বাজেে প্রণয়নোজল বাজেে উন্নয়ন প্রশক্রয়া অনুসরণ েরজব। ন্ত্রণালয়
সম্পজের িাশহোর শবষয়টি শনজয় সেল অংশীেজনর (শবজশষ েজর অে ি শবভাে, অে িননশত্ে
সম্পেি শবভাে ও উন্নয়ন সহজযােী) সাজে শনরশবশিন্নভাজব কযাোজযাে রাখজব। অনুজ াশেত্
বরাজদ্দর কযন পুজরাপুশর সদ্বযবহার হয়, ত্া শনশিত্ েরার কক্ষজত্র মূল ভূশ োটি হজি বাজেে
বাস্তবায়নোরী ন্ত্রণালয়/শবভাজের। ে বি ন্টন (allocation of business) অনুযায়ী
প্রত্যক্ষ বা পজরাক্ষভাজব শশশুজের অশধোর ও েল্যাণ সংক্রান্ত োয িক্র বাস্তবায়জন কযসেল
ন্ত্রণালয়/শবভাজের ভূশ ো রজয়জে, ত্াজেরজে শবজবিনা েজর শশশু বাজেজের এ প্রশত্জবেন
প্রণয়ন েরা হজয়জে।
-১:
অশধোরগুজির
শবষয়শভশেে
কেশণশবন্যাস
কেশণশবন্যাস
টিজে োোর অশধোর

বাংলাজেজশ সংশেষ্ট
আইনী শবধান

CRC এর
সংশেষ্ট ধারা

সংশেষ্ট ন্ত্রণালয়/শবভাে

খাদ্য, পুশষ্ট

সংশবাধন: ধারা - ১৫;
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.২

CRC ধারা
২৪

দুজযাে ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ;
স্বাস্থয ও পশরবার েল্যাণ
ন্ত্রণালয়

পাশন

সংশবাধন: ধারা - ১৫

CRC ধারা
২৪

স্থানীয় সরোর শবভাে

CRC ধারা
২৪

স্বাস্থয ও পশরবার েল্যাণ
ন্ত্রণালয়

CRC ধারা
২৭

গৃহায়ন ও েণপূত্ি; ভূশ
ন্ত্রণালয়

CRC ধারা
২৪

পশরজবশ ও বন; স্থানীয়
সরোর শবভাে

CRC ধারা
২৮

প্রােশ ে ও েণশশক্ষা; শশক্ষা
ন্ত্রণালয়;

CRC ধারা
৩১

নারী ও শশশু শবষয়ে; যুব ও
ক্রীো; সংস্কৃশত্ শবষয়ে

স্বাস্থযজসবা
আেয়,
বাসস্থান
পশরজবশ,
দুষণ

সংশবাধন: ধারা - ১৫;
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.১/৬.২/৬.৩
সংশবাধন: ধারা - ১৫;
শশশু আইন: অনুজিে ৮৪/৮৫
সংশবাধন: ধারা –
১৮ে;
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.১২

উন্নয়জনর অশধোর
শশক্ষা
অবসর,
শবজনােন,
সাংস্কৃশত্ে

সংশবাধন: ধারা - ১৫,
১৭;
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.২/৬.৪/৬.৫
সংশবাধন: ধারা - ১৫;
শশশু আইন: অনুজিে ৬.৫/৬.৬
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অশধোরগুজির
কেশণশবন্যাস

শবষয়শভশেে
কেশণশবন্যাস
ি ান্ড
ে ে
ত্থ্য

বাংলাজেজশ সংশেষ্ট
আইনী শবধান

CRC এর
সংশেষ্ট ধারা

সংশেষ্ট ন্ত্রণালয়/শবভাে

শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.৫

CRC ধারা
১৩,১৭

ত্থ্য ন্ত্রণালয়;

CRC ধারা
৩২

ে ও ে ি সংস্থান ন্ত্রণালয়

CRC ধারা
৩৩-৩৬

স্বরাষ্ট্র; আইন, শবিার ও
সংসে শবষয়ে

CRC ধারা
১৯,৩৭

স্বরাষ্ট্র; আইন, শবিার ও
সংসে শবষয়ে

CRC ধারা
২৮

প্রােশ ে ও েণশশক্ষা, শশক্ষা
ন্ত্রণালয়

CRC ধারা
১৬, ২৬, ২৭

স াে েল্যাণ; শহলা ও
শশশু শবষয়ে; দুজয িাে
ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

CRC ধারা
৭-৮

স্থানীয় সরোর শবভাে

CRC ধারা
১৩,১৭

ত্থ্য ন্ত্রণালয়

CRC ধারা
১২-১৫

ত্থ্য ন্ত্রণালয়;
স্বরাষ্ট্র ন্ত্রণালয়

সুরক্ষার অশধোর
কশাষণ,
শশশুে
শনয িাত্ন ও
তবষম্য কেজে
সুরক্ষা
শনষ্ঠুরত্া,
সশহংসত্া
শবদ্যালজয়
সশহংসত্া
সা াশেে
শনরাপো

শশশুনীশত্: অনুজিে ৯; বাংলাজেশ ে
আইন ২০০৬, অনুজিে
৩৪,৩৫
সংশবাধন: ধারা - ২৮;
শশশু আইন: অনুজিে –
৬-৯, ১৩-১৪, ৪৪; শশশু
নীশত্ অনুজিে ৬.৭
শশশু আইন: অনুজিে –
৬-৯, ১৩-১৪;
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.৭
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.৫
সংশবাধন: ধারা - ২৮;
শশশু আইন: অনুজিে ৮৪;
শশশুনীশত্: অনুজিে –
৬.২/৬.১২

অংশগ্রহজণর অশধোর
েে শনবিন,
োত্ীয়ত্া

ত্থ্য
ত্ প্রোজশর
অশধোর,
ত্া ত্
কশানা;
সংেঠজনর
অশধোর

েে মৃতুয শনবিন
আইন, ২০০৪ অনুজিে
১৮; শশশুনীশত্:
অনুজিে – ৬.১০
সংশবাধন: ধারা - ৩৯;
শশশুনীশত্: অনুজিে ৬.৫
সংশবাধন: ধারা - ৩৮,
৩৯ শশশুনীশত্: অনুজিে
– ৬.১৩
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৪.

এ সেল ন্ত্রণালজয়র প্রেল্প/ে সূি শি/োয িক্র জে িারটি অশধোরগুি যো-টিজে োোর
অশধোর, উন্নয়জনর অশধোর, সুরক্ষার অশধোর এবং অংশগ্রহজণর অশধোর-ইত্যাশেজত্ ভাে
েরা হজয়জে। প্রশত্টি গুজির অধীজন প্রেল্প/ে সূি শি/োয িক্র গুজলাজে শবষয়শভশেেভাজব
সাোজনা হজয়জে (সারশণ-১)। ২০১৫-১৬ অে িবেজর শশশু অশধোর শবষয়ে গুরুত্বপূণ ি ে েি ান্ড
রজয়জে এরুপ ৫টি ন্ত্রণালয়জে অন্তভুিক্ত েজর প্রে শশশু কেশিে বাজেে প্রশত্জবেন প্রস্তুত্
েরা হয়। ধীজর ধীজর ন্ত্রণালজয়র সংখ্যা বৃশদ্ধ েজর ২০১৬-১৭ অে িবেজর ৭টি, ২০১৭-১৮
অে িবেজর ১৩টি এবং ২০১৮-১৯ অে ি বেজর ১৫টি ন্ত্রণালয়/শবভােজে অন্তভুিক্ত েরা হজয়জে
(শিত্র:৩)।
শিত্র ৩: অন্তভুিক্ত ন্ত্রণালজয়র ব্যাশি
২০১৮-১৯
15
অন্তভুিক্ত ন্ত্রণালজয়র ব্যাশি

২০১৭-১৮
1৩
২০১৬-১৭
৭
২০১৫-১৬
৫

৫.

উজেশখত্ ন্ত্রণালয়সমূজহর বাজেজের শশশু সংশেষ্ট অংশ শবজেষজণর েন্য iBAS++ -এ “শশশু
বাজেে শ উল” নাজ এেটি আলাো শ উল যুক্ত েরা হজয়জে। iBAS++ সরোজরর
আশে িে ব্যবস্থাপনার পুজরা প্রশক্রয়া পশরিালনার েন্য আধুশনে ত্থ্য প্রযুশক্তশনভির এেটি
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ব্যবস্থা, যার াধ্যজ সরোজরর বাজেে প্রণয়ন, বাজেে বাস্তবায়ন ও শহসাবায়জনর োে
সম্পন্ন হজয় োজে। এ শ উজলর াধ্যজ iBAS++ স্বয়ংশক্রয়ভাজব শবশভন্ন ন্ত্রণালজয়র
বাজেে পয িাজলািনা েজর এর শশশু সংশেষ্ট োয িক্র গুজলার ব্যয়জে আলাোভাজব শিশিত্
েরজত্ পাজর এবং শনধ িাশরত্ েে অনুযায়ী শবশভন্ন ধরজনর প্রশত্জবেন প্রস্তুত্ েরজত্ পাজর। এ
শ উল ব্যবহার েজর ১৫টি ন্ত্রণালয়/শবভাে হজত্ প্রাি শশশু কেশিে বাজেজের সা শষ্টে ত্থ্য
শনজির সারণি-2 এ কেয়া হজলা:
সারশণ-২ সা শগ্রে শশশু-কেশিে বাজেে
ন্ত্রণালজয়র বাজেে
(শবশলয়ন োো)
২০১৮-১৯

২০১৭-১৮

শশশু কেশিে
োয িক্রজ র বাজেে
(শবশলয়ন োো)
২০১৮-১৯
২০১৭-১৮

প্রােশ ে ও েণশশক্ষা ন্ত্রণালয়

224.66

220.23

223.55

োশরেশর ও াদ্রাসা শশক্ষা শবভাে
াধ্যশ ে ও উচ্চ শশক্ষা শবভাে

57.02
248.96

52.71
231.48

স্বাস্থয শশক্ষা ও পশরবার েল্যাণ
শবভােকসবা শবভাে
স্বাস্থয
শহলা ও শশশু শবষয়ে ন্ত্রণালয়
দুজয িাে ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ন্ত্রণালয়

52.28
181.66
34.90

ন্ত্রণালয় বাজেজে শশশু
কেশিে োয িক্রজ র অংশ
(%)
২০১৮-১৯

২০১৭-১৮

218.71

99.51

99.31

44.51
177.16

38.43
154.55

78.06
71.16

72.91
66.77

44.76
162.03
25.76

21.46
78.31
13.85

17.49
63.02
9.24

41.05
43.11
39.68

39.08
38.89
35.87

96.59

88.53

29.55

24.72

30.60

27.92

স ােেল্যাণ ন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরোর শবভাে
ে ও ে সি ংস্থান ন্ত্রণালয়

55.93
291.53
2.27

48.34
246.74
2.63

14.08
25.76
0.20

10.42
16.43
0.17

25.17
8.84
8.86

21.56
6.66
6.46

েনশনরাপো শবভাে
ত্থ্য ন্ত্রণালয়
সংস্কৃশত্ শবষয়ে ণ্ত্ত্রণালয়
যুব ও ক্রীে ন্ত্রণালয়
আইন ও শবিার শবভাে

214.26
11.66
5.10
14.98
15.24

182.88
11.46
4.17
13.87
14.24

24.29
0.61
1.02
1.71
0.41

5.21
0.10
0.21
0.23
0.10

11.34
5.20
19.99
11.40
2.68

2.85
0.87
5.04
1.66
0.70

1507.0
1349.8
সব িজ াে (শনব িাশিত্ ১৫)
ন্ত্রণালয়/শবভাে)
োত্ীয় বাজেজে শনব িাশিত্ ১৫ ন্ত্রণালয়/শবভাজের শশশু কেশিে
বাজেে
শনব িাশিত্(%)
১৫ ন্ত্রণালয়/শবভাজের শশশু কেশিে বাজেে (শেশ শপ’র
শত্েরা হাজর)

656.5
14.13
2.59

559.0
13.97
2.50

43.56

41.41

দ্রষ্টব্যঃ ১৫টি ন্ত্রণালয়/শবভাজের ে সূি শি ও প্রেজল্পর উপর শভশে েজর শহসাব েরা হজয়জে।
উৎসঃ iBAS++ এর শশশু বাজেে শ উল, অে ি শবভাে

৬.

২০১৭-১৮ অে িবেজরর বাজেজের সাজে তুলনা েরজল ২০১৮-১৯ অে িবেজর শনব িাশিত্ ১৫টি
ন্ত্রণালজয়র বাজেে কবজেজে ১১.৭ শত্াংশ। এেই স জয় শশশু-কেশিে বাজেে ৫৫ হাোর
৯০০ কোটি োো কেজে কবজে োঁশেজয়জে প্রায় ৬৫ হাোর ৬৫০ কোটি োোয়, প্রবৃশদ্ধর
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শহজসজব যা ১৭.৪ শত্াংশ। কযজহতু ন্ত্রণালয়গুজলার সাশব িে বরাজদ্দর প্রবৃশদ্ধর কিজয় শশশুকেশিে োয িক্রজ র বরাজদ্দর প্রবৃশদ্ধ কবশশ, ত্াই কবাঝা যাজি কয, শশশু-কেশিে প্রেল্প ও
ে িসূশি বাস্তবায়জন ন্ত্রয়ণালয়গুজলার প্রজিষ্টা শবেত্ বেজরর তুলনায় বৃশদ্ধ কপজয়জে। এর ফজল,
শনব িাশিত্ ন্ত্রণালয়গুজলার ক াে বাজেজের অনুপাজত্ শশশু সংজবেনশীল বরাদ্দও শবেত্
অে িবেজরর ৪১.৪ শত্াংশ হজত্ ২০১৮-১৯ অে িবেজর ৪৩.৬ শত্াংজশ কবজেজে। পাশাপাশশ,
সরোজরর ক াে বাজেজে শশশু-কেশিে বাজেজের শহস্যা শেছুো কবজেজে; ২০১৭-১৮ সাজল যা
শেল ১৩.৯৭ শত্াংশ, ত্া ২০১৮-১৯ অে িবেজর কবজে োঁশেজয়জে ১৪.১৩ শত্াংজশ। সবজিজয়
উৎসাহব্যঞ্জে শবষয়টি হজি, শেশ শপ’র অনুপাজত্ শশশু-কেশিে োয িক্রজ বাজেে বরাজদ্দর
হার েত্ এে বেজর ২.৫০ শত্াংশ হজত্ শেছুো কবজে হজয়জে ২.৫৯ শত্াংজশ োঁশেজয়জে।
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অধ্যায়-১
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়
১.০

ভূমিকা
আজককর মিশু আগািী মিকের ভমিষ্যৎ। মিক্ষা মিশুর সুপ্ত প্রমিভা মিকাকির অন্যিি গুরুত্বপূণ ণ
হামিয়ার। মিক্ষার কাজ হকলা িানুষকক জীিে ও জীমিকার উপজীমি ককর গকে তিালা। সিার
জন্য তিৌমলক মিক্ষা মেমিি করা রাকের অন্যিি সাাংমিধামেক িাময়ত্ব। ভমিষ্যৎ প্রজকের
উন্নয়ে ও িাকির ব্যমিগি, সািামজক ও সাাংস্কৃমিক মিকাকির জন্য মিক্ষা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ণ।
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় তিকি সাি ণজেীে ও িাধ্যিামূলক প্রাথমিক মিক্ষা িাস্তিায়কের
জন্য কাজ করকে। এ কাকজ িন্ত্রণালকয়র রকয়কে মিমভন্ন েীমি, তকৌিল, আইমে কাঠাকিা এিাং
িন্ত্রণালয় ও এর অধীেস্থ িপ্তরগুকলার সিন্বকয় একটি কার্ ণকর সাাংগঠমেক কাঠাকিা।

২.০

জািীয় েীমি/তকৌিকলর আকলাকক মিশুকির উন্নয়কে গৃহীি কার্ ণক্রিসমূহ
প্রাথমিক মিক্ষা অমধিপ্তর িথা প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় প্রাথমিক মিক্ষা সাংমিষ্ট মিমভন্ন
েীমি, তকৌিল ও কার্ ণক্রি িাস্তিায়ে ককর থাকক। প্রাথমিক মিক্ষা সাংমিষ্ট জািীয় েীমি ও
তকৌিকলর আকলাকক গৃহীি পিকক্ষপসমূহ সাংকক্ষকপ উপস্থাপে করা হকলা:
জািীয় েীমি/ককৌিল ও মিিরণ

কার্ ণক্রিসমূহ

জািীয় মিক্ষা েীমি-২০১০ মিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়কে
একটি িাইলফলক। মিক্ষা মিষকয় সরকাকরর রূপকল্প জািীয়
মিক্ষা েীমি ২০১০-এ মিস্তামরিভাকি মিধৃি হকয়কে। ‘সিার
জন্য িােসম্মি মিক্ষা’ িাস্তিায়কে সরকাকরর দৃঢ় অঙ্গীকাকরর
মিষয়টি এ েীমিকি উকেখ করা হকয়কে, র্া প্রাথমিক মিক্ষা
সাংমিষ্ট সরকামর েীমির মূল মভমি।
জািীয় মিক্ষা েীমি ২০১০-এ প্রাথমিক মিক্ষা সাংমিষ্ট
উকেশ্যসমূহ মেম্নরূপ:

 সিার জন্য িাধ্যিামূলক প্রাথমিক মিক্ষা
িাস্তিায়কের জন্য পর্ ণায়ক্রকি সকল প্রাথমিক
মিক্ষা প্রমিষ্ঠােকক জািীয়করণ করা হকে;

 িােমিক মূল্যকিাকধর মিকাি এিাং তিিজ আিহ ও
উপািােমভমিক মিক্ষাক্রি ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা;
 ককয়কটি তিৌমলক মিষকয় এক ও অমভন্ন মিক্ষাক্রি এিাং
পাঠ্যসূমি, সকল ধরকের প্রাথমিক মিদ্যালকয় পাঠিাে
িাধ্যিামূলক করা;
 প্রাথমিক মিদ্যালকয় প্রাথমিক মিক্ষার তিয়ািকাল ৫ িের
হকি বৃমি ককর ৮ িের করা;
 সি ধরকের প্রমিিন্ধীসহ সুমিধা িমিি তেকলকিকয়কির

 প্রাথমিক মিক্ষার গুেগি িাকোন্নয়কের জন্য
প্রাথমিক মিক্ষার তিয়ািকাল ৫ িের হকি
িামেকয় ৮ িের করার উকদ্যাগ গ্রহণ করা
হকয়কে;
 ইকিািকধ্য ৬০৯টি মিদ্যালয়কক ৮ি তেমণ পর্ ণন্ত
উন্নীি করা হকয়কে;
 েতুে ব্যিস্থায় আধুমেক পাঠ্যক্রি, পাঠ্যিই
এিাং প্রাথমিক মিদ্যালয়গুকলার অিকাঠাকিা
উন্নয়কের কার্ ণক্রি িলিাে রকয়কে;
 ককয়কটি তিৌমলক মিষকয় এক ও অমভন্ন
মিক্ষাক্রি িাস্তিায়কের িাধ্যকি তিকি প্রিমলি
মিমভন্ন ধারার মিক্ষা ব্যিস্থাকক সিমন্বি করার
উকদ্যাগ তেয়া হকয়কে।
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কার্ ণক্রিসমূহ

জািীয় েীমি/ককৌিল ও মিিরণ
জন্য সুকর্াগ সুমিধা বৃমি ককর সকল মিক্ষাথীর জন্য সিাে
সুকর্াগ সৃমষ্টর লকক্ষয ব্যিস্থা গ্রহণ করা;
 প্রাথমিক মিক্ষা স্তকর ক্ষুদ্র জামিসিার জন্য স্ব স্ব
িাতৃভাষায় মিক্ষার ব্যিস্থা করা।
এসমিমজ এিাং ৭ি পিিামষ ণক পমরকল্পো:
প্রাথমিক মিক্ষার জন্য কার্ ণকর পমরকল্পো প্রণয়ে ও
ব্যিস্থাপোর িাকোন্নয়ে জািীয় মিক্ষা েীমিকক অনুসরণ ককর
৭ি পিিামষ ণক পমরকল্পোয় মেরক্ষিা সম্পূণ ণভাকি দূর করার
লক্ষযিাত্রা মেধ ণারণ করা হকয়কে।
এসমিমজ এিাং ৭ি পিিামষ ণক পমরকল্পোয় প্রাথমিক মিক্ষা
সাংমিষ্ট মেম্নিমণ ণি উকেশ্যগুকলা সমন্নকিমিি আকে:

 িামহিামভমিক স্কুল ভিে মেিণাণ ও পুরািে
ভিেসমূকহর তিরািি, পুেমে ণিণাণ ও সাংস্কার
সাধে;
 স্কুল টিমফে কার্ ণক্রি িালুকরণ;
 সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয় প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা
িালুকরণ;

 স্কুলসমূকহ পাঠিাে ও মিক্ষণ পিমির উন্নয়ে;

 সকল মিদ্যালকয় ওয়ািব্লক মেিণাণ ও পােীয়
জকলর ব্যিস্থাকরণ;

 সিাকজর অসাম্য দূরীকরকণর লকক্ষয সককলর জন্য সুকর্াগ
সৃমষ্ট করা;

 প্রকয়াজেীয় মিক্ষক ও অন্যান্য জেিল মেকয়াগ
এিাং িাকির জন্য প্রমিক্ষকণর ব্যিস্থা গ্রহণ;

 মিক্ষা ব্যিস্থাপোর মিককন্দ্রীকরণ ও মিক্ষার কার্ ণকমরিা
বৃমি করা;

 মিক্ষককির িক্ষিা উন্নয়ে;

 প্রাথমিক মিক্ষার জন্য কার্ ণকর পমরকল্পো প্রণয়ে ও
ব্যিস্থাপোর িাকোন্নয়ে;
 জািীয় মিক্ষা েীমিকক অনুসরণ ককর ৭ি পিিামষ ণক
পমরকল্পোয় মেরক্ষরিা সম্পূণ ণভাকি দূর করার লক্ষযিাত্রা
মেধ ণারণ করা হকয়কে।

৩.০

 েতুে স্কুল ভিে মেিণাণ ও পুরািে ভিেসমূকহর
তিরািি, পুে:মেিণাণ ও সাংস্কার সাধে;
 স্কুল টিমফে কার্ ণক্রি িালুকরণ ;
 সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয় প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা
িালুকরণ।

মিশু িাকজট িাস্তিায়কের তপ্রমক্ষকি গি মিে িেকরর অজণে
মিগি িেরগুকলাকি প্রাথমিক মিক্ষা িকক্র মিক্ষাকক্ষকত্র োরী-পুরুকষর সিিা মিধাকের
লক্ষযিাত্রা অমজণি হকয়কে। “িামরদ্রপীমেি এলাকায় স্কুল মফমিাং কার্ ণক্রি” িীষ ণক প্রককল্পর
আওিায় স্কুল মফমিাং কার্ ণক্রকির কারকে মিক্ষাথী ভমিণর হার বৃমি এিাং িাকিরকক মিদ্যালকয়
ধকর রাখার হার বৃমি তপকয়কে। ইি:িকধ্য ১০৪টি উপকজলার সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয়র প্রায়
৩৩.৯০ লক্ষ মিক্ষাথীকক স্কুল তখালার মিকে জেপ্রমি দিমেক ৭৫ গ্রাি ককর মিস্কুট মিিরণ
করা হকে। ২০১৭-১৮ অথ ণ িেকর প্রককল্পর িরাে মেল ৩৯০ তকাটি টাকা, র্া ২০১৮-১৯ অথ ণ
িেকর বৃমি তপকয় হকয়কে ৬৭১.২০ তকাটি টাকা। প্রককল্পর আওিায় িরগুো তজলাধীে িািো
উপকজলার সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয় এিাং জািালপুর তজলাধীে ইসলািপুর উপকজলার ২টি
ইউমেয়কের ১০৫টি প্রাথমিক মিদ্যালকয়র ১৭,৯০৩ জে মিক্ষাথীর িকধ্য পরীক্ষামূলকভাকি
রান্না করা খািার পমরকিিে করা হকয়কে। সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয় প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা
িালু করা হকয়কে। িামরদ্রিার কারকণ প্রাথমিক মিদ্যালয় গিকোপকর্াগী মিশুর মিক্ষা র্াকি

15
ব্যাহি ো হয় তসজন্য সরকার সারাকিকি মেজস্ব িহমিল তথকক ৩০৬৭.৩৮ তকাটি টাকা ব্যকয়
জুলাই ২০১৫ হকি উপবৃমি প্রিাে ককর আসকে। উপবৃমি প্রাপ্ত উপকারকভাগীর সাংখ্যা ৭৯ লক্ষ
হকি ১.৩০ তকাটিকি উন্নীি করা হকয়কে। তিকির সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয় সরাসমর তভাকটর
িাধ্যকি স্টুকিন্ট কাউমিল মেি ণািে িালু করা হকয়কে। মরমিাং আউট অি স্কুল মিলকেে (রস্ক)
প্রককল্পর আওিায় তিকির ১২৫টি উপকজলায় ১১,১৬২টি আেন্দ স্কুকল ৩,১০,৯৮৭ জে
মিদ্যালয় িমহভূণি এিাং ঝকর পো মিশুর মিক্ষার সুকর্াগ সৃমষ্ট হকয়কে। মিশু কল্যাণ ট্রাকের
িাধ্যকি ৬৪ তজলা সির ও ৮৬ উপকজলায় ২০৫টি মিদ্যালয় ও ৯টি কামরগমর প্রমিক্ষণ
তককন্দ্রর দুস্থ ও সুমিধািমিি ২৮,৫০০ মিশু মিক্ষার সুকর্াগ তপকয়কে। এজন্য সরকাকরর িেকর
ব্যয় হকে ৩৬ তকাটি টাকা।
৪.০

িন্ত্রণালকয়র িাকজকটর মিশু সাংমিষ্ট অাংি
সারমণ- ৩: প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালকয়র িাকজকটর মিশু সাংমিষ্ট অাংি
(মিমলয়ে টাকা)
বাজেট
2018-19

িাকজট
২০১৭-১৮

সাংকিামধি
২০১৬-১৭

224.66

220.23

177.99

পমরিালে িাকজট

141.54

132.71

115.36

উন্নয়ে িাকজট

83.12

87.52

62.63

223.55

218.72

176.92

পমরিালে িাকজট

136.41

132.60

115.25

উন্নয়ে িাকজট

87.14

86.12

61.67

মিিরণ
িন্ত্রণালকয়র তিাট িাকজট

িন্ত্রণালকয়র িাকজকট মিশু সাংমিষ্ট অাংকির িাকজট

সরকাকরর তিাট িাকজট

4,646

4,003

3,172

মজমিমপ

25,378

22,236

19,561

জািীয় িাকজট (মজমিমপ’র িিকরা হাকর)

18.31

18.00

16.21

িন্ত্রণালকয়র িাকজট (মজমিমপ’র িিকরা হাকর)

0.89

0.99

0.91

িন্ত্রণালকয়র িাকজট (জািীয় িাকজকটর িিকরা হাকর)

4.84

5.50

5.61

িন্ত্রণালকয়র িাকজকটর মিশু সাংমিষ্ট অাংি (মজমিমপ’র
িিকরা হাকর)

0.88

0.98

0.90

িন্ত্রণালকয়র িাকজকটর মিশু সাংমিষ্ট অাংি (জািীয়
িাকজকটর িিকরা হাকর)

4.81

5.46

5.58

৯৯.৩১

৯৯.৪০

িন্ত্রণালকয়র িাকজকটর মিশু সাংমিষ্ট অাংি (িন্ত্রণালকয়র
তিাট িাকজকটর িিকরা হাকর)
সূত্রঃ অথ ণ মিভাগ

99.51
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মিশু তকমন্দ্রক কার্ ণক্রকি ব্যকয়র তক্ষকত্র প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় সরকাকরর সিিাইকি
িে িন্ত্রণালয়, র্ার তিাট ব্যকয়র 99.51 িিাাংিই মিশুকল্যাকণর জন্য মেকিমিি। এ
িন্ত্রণালয় পমরিালে িাকজকটর অধীকে মিমভন্ন মিশুককমন্দ্রক কার্ ণক্রি িাস্তিায়ে ককর থাকক।
গি মিে িেকরর িাকজট পর্ ণাকলািোয় তিখা র্ায় এ িন্ত্রণালকয়র মিশু সাংক্রান্ত িরাকের হার
২০১৬-১৭ সাকলর ৯৯.৪০ িিাাংি তথকক সািান্য ককি ২০১৭-১৮ তি িাঁমেকয়মেল ৯৯.৩১
িিাাংকি, র্া ২০১৮-১৯-এ বৃমি তপকয় হকয়কে ৯৯.৫১ িিাাংি।
৫.০

উিি িি ণা
স্কুল মিল কার্ ণক্রি
জুলাই ২০১৩ তথকক িরগুো তজলার িািো উপকজলার ৭১ মিদ্যালকয়র ১১,৬৪৩ জে মিক্ষাথী এিাং
জািালপুর তজলাধীে ইসলািপুর উপকজলার দুটি ইউমেয়কের ৩৪ মিদ্যালকয়র ৬,২৬০ জে মিক্ষাথীর িকধ্য
রান্না করা খািার পমরকিিে করার িধ্য মিকয় প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় কতৃণক পরীক্ষামূলকভাকি
‘মিি-তিমিল’ কার্ ণক্রি িাস্তিায়ে করকে। মিি-তি-মিল’ কার্ ণক্রি মিশুকির মিক্ষা ও স্বাক্হযর সািমগ্রক
উন্নয়কে লক্ষণীয় ভূমিকা তরকখকে। স্থােীয় োরীরা প্রমি স্কুল কার্ ণ মিিকস (সপ্তাকহ পাঁি মিে, িমে তথকক বুধ)
গরি খািার (সাধারণি মখচুমে) দিমর ককরে। এই মখচুমে রান্নায় মিশ্বখাদ্য কিণসূমি কতৃণক সরিরাহকৃি
অনুপুমষ্ট সমৃি িাল ও তিল ব্যিহার করা হয়। অনুপুমষ্ট সমৃি িাকল রকয়কে মভটামিে ‘এ’, ‘মি-১, মি-১২,
ফমলক এমসি, তলৌহ ও িস্তা এিাং অনুপুমষ্ট সমৃি তিকল রকয়কে মভটামিে-‘এ’ ও ‘মি’। িাল ও িাকলর
গুণগি িাকের মিষয়টিও র্থার্থভাকি মেমিি করা হকয় থাকক। রান্নার প্রমিটা পর্ ণাকয় র্থার্থভাকি
পমরষ্কার পমরেন্নিার মিষয়টিকক প্রথি অগ্রামধকার মহকসকি মিকিিো করা হয়। রান্নার সাকথ সম্পৃি
সকলকক মখচুমে রান্নার র্থার্থ কলাককৌিল মিষকয় প্রমিক্ষণ তিওয়া হয়, পািাপামি োত্র-োত্রীরা খািাকরর
আকগ ও পকর তর্ে ভালভাকি হাি ধুকয় তেয় ও মেকজরাই টিমফে িক্স পমরষ্কার ককর তসমিষয়টিও লক্ষয করা
হয়।
প্রাক-প্রাথমিক এিাং প্রাথমিক সি পর্ ণাকয়র িালক-িামলকারা প্রকিযকমিে রান্না করা দুপুকরর খািার িথা
ণ
মখচুেী তপকয় থাকক তর্টা তফাটিফাইি
িাল ও তিল (অনুপুমষ্ট সমৃি িাল ও তিল), তিৌসুিমভমিক সমি এিাং
িিলা মিকয় রান্না করা হয়। প্রকিযক মিল মিক্ষাথীকির জন্য প্রকয়াজেীয় ৫৫৮ মককলাকযালরী সরিরাহ ককর
তর্টা িাকির িরীকর িমি তর্াগায় এিাং স্বল্পকিয়ামি ক্ষুধা তথকক মুি ককর র্াকি িারা ঐসিয় পোয়
র্থার্থভাকি িকোকর্াগ মিকি পাকর। বৃহস্পমিিার উপমস্থমির মভমিকি সকল মিক্ষাথীর িাকঝ ৭৫ গ্রাকির
এক প্যাককট উচ্চ পুমষ্টিাে সমৃি মিস্কুট মিিরণ করা হয়। এই মিস্কুট প্রমিমিে প্রায় ৩৩৮ মককলাকযাকলামর
িমি তর্াগায় এিাং গকে ৭.৫ গ্রাি আমিষ ও ১১ গ্রাি িমি ণ এর িামহিা পূরণ ককর, র্া ক্ষুধা মেিারকণর
পািাপামি প্রকয়াজেীয় পুমষ্ট িামহিা পূরকণর িাধ্যকি মিক্ষাক্ষাথীকির মিখে সক্ষিিা বৃমি ককর। এই ‘মিিতি-মিল’ ঐ সকল অমভভািককির জন্য িােমি উেীপক মহকসকিও কাজ ককর তকেো অকেকক
িামেকি দিমেক মিেিার িাকির জন্য পর্ ণাপ্ত খািার মিকি পাকরো।
মিকশ্বর উন্নি, উন্নয়েিীল প্রায় সকল তিকির ন্যায় িাাংলাকিকিও প্রাথমিক মিক্ষার প্রসার ও িাকোন্নয়কের
লকক্ষয স্কুল মফমিাং কিণসূমি িলিাে রকয়কে এিাং ক্রিান্নয়কে সম্প্রসামরি হকে। িামরদ্র পীমেি এলাকায়
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স্কুল মফমিাং কিণসূমি িাাংলাকিি সরকাকরর সািামজক মেরাপিা জাকলর আওিায় একটি গুরুত্বপূণ ণ ও অিযন্ত
সফল প্রকল্প মহকসকি স্বীকৃি, র্া প্রাথমিক মিদ্যালকয়র োত্র-োত্রীকির দিেমন্দে পুমষ্ট িামহিা পূরকণর িাধ্যকি
মিখে সক্ষিিা বৃমিকরণ, প্রাথমিক মিদ্যালকয় গিকোপকর্াগী মিশুকির ভমিণ হার বৃমি, মিক্ষাথীকির
মেয়মিি উপমস্থমির হার বৃমি, ভমিণকৃি োত্র-োত্রীকির ঝকর পোর প্রিণিা তরাধকরণ, প্রাথমিক মিক্ষা
িকক্রর সিামপ্তর হার বৃমিকরণ, সকি ণাপমর, প্রাথমিক মিক্ষার গুণগি িাকোন্নয়কে লক্ষণীয় অিিাে তরকখ
িকলকে । ভমিষৎকি জািীয় স্কুল মফমিাং েীমির আওিায় তিকির সকল প্রাথমিক মিদ্যালকয়র মিক্ষাথীকির
পর্ ণায়ক্রকি স্কুল মফমিাং কিণসূমিকি অন্তণভুিণ করার িাধ্যকি তিকির িামরদ্র মিকিািেসহ সািামজক মেরাপিা
তিষ্ঠেীকক আকরা িজবুি করা হকি িকল প্রিািা করা হকে।

৬.০

মিশুকির কল্যাণ মেমিিকরকণ িন্ত্রণালকয়র িযাকলঞ্জসমূহ


মিশু িাকজট িাস্তিায়কের লকক্ষয িাঠ পর্ ণাকয় প্রকয়াজেীয় জেিকলর অভাি;



মিশুকির উন্নয়কের জন্য পমরকল্পো প্রণয়েকারী ও গৃহীি কার্ ণক্রি িাস্তিায়েকারীগকণর
সঠিক প্রমিক্ষণ ও সকিিেিার অভাি;



মিশু িাকজট প্রণয়ে ও িাস্তিায়কে িাঠ পর্ ণাকয়র কিণকিণাকির িক্ষিার অভাি;



িাকজট প্রেয়ে ও কিণ পমরকল্পোর সিয় মিশুকির মিষয়টি মিকিিোয় ো তেয়া;



িাকজট প্রণয়ে ও কিণ পমরকল্পোয় মিশুকির সম্পৃি হওয়ার সুকর্াগ ো থাকা;



প্রমকউরকিন্ট র্থাসিকয় সম্পন্ন ো হওয়ায় কার্ ণসম্পািকে জটিলিা সৃমষ্ট;



তকাকো তকাকো তক্ষকত্র র্থাসিকয় িরপত্র আহিাে ও প্রমক্রয়াকরকণর জন্য উকদ্যাকগর
অভাি;



িাস্তিায়েকারী সাংস্থাগুকলার িকধ্য সিন্বকয়র অভাি;
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৭.০

মিশু তকমন্দ্রক উন্নয়কের পমরকল্পো
পমরকল্পোর আকলাকক গৃমহিব্য কার্ ণক্রি

পমরকল্পোর তিয়াি
২০১৮-১৯ অথ ণিেকরর
পমরকল্পো

৮.০



স্কুল মফমিাং কার্ ণক্রিকক সম্প্রসারণ করার জন্য এিাং এ কার্ ণক্রকি
তিসরকামর খাি ও ব্যমিগি প্রকিষ্টাকক অন্তভুণি করার জন্য জািীয় স্কুল
মফমিাং েীমি প্রণয়কের কার্ ণক্রি গ্রহণ। েীমিটি প্রণীি হকল স্কুল মফমিাং
কার্ ণক্রকি স্থােীয় ব্যমিসহ তিসরকামর প্রামিষ্ঠাকের সম্পৃিিা বৃমি পাকি
এিাং সিামগ্রক কার্ ণক্রি সিমন্বিভাকি িাস্তিাময়ি হকি;



আইমসটি ব্যিহাকরর িাধ্যকি প্রাথমিক মিক্ষার কযাপামসটি উন্নয়কের
িাধ্যকি মিক্ষার গুণগি িাে উন্নয়কের লকক্ষয ‘মিমজটাল প্রাথমিক
মিক্ষা’ িীষ ণক একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ। উি প্রককল্পর আওিায়
৫০৩টি িকিল প্রাথমিক মিদ্যালকয় ইন্টারঅযাকটিভ ক্লাসরুি দিমর করা
হকি, এ প্রককল্পর আওিায় ২০১৮-১৯ অথ ণিেকর তিাট িরাে ২৫ তকাটি
টাকা;



‘প্রাথমিক স্কুল কািস্কাউট (৩য় পর্ ণায়)’ প্রককল্পর সফলভাকি সিামপ্তর
পর ‘প্রাথমিক স্কুল কািস্কাউট (৪থ ণ পর্ ণায়)’ প্রকল্পটি অনুকিািকের জন্য
উকদ্যাগ গ্রহণ করা হকি র্ার তিাট প্রকল্প ব্যয় ২৪০.৩৯ তকাটি টাকা;



প্রাথমিক মিক্ষা উন্নয়ে প্রকল্প(মপইমিমপ)-৪ গ্রহণ করা হকি র্ার তিাট
ব্যয় ৪৪৬৫৪.৮৩ তকাটি টাকা, র্া তিয়ািকাল হকি জুলাই ২০১৮ হকি
জুে ২০২৩।

উপসাংহার ও ভমিষ্যৎ করণীয়
আজককর মিশুরাই আগািী মিকের জামিকক তেতৃত্ব মিকি। িাই আজককর মিশুকক সুোগমরক
মহকসকি গকে তিালার জন্য প্রাথমিক মিক্ষার ভূমিকা অপমরসীি। মিশুর তিৌমলক অমধকার
মেমিি ককল্প প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় মেরলসভাকি কাজ করকে। মিশুর, পুমষ্ট ও স্বাস্থয
মিক্ষা, যুকগাপযুমগ মিক্ষা অথ ণাৎ প্রযুমি মভমিক মিক্ষা ব্যিস্থা মেমিি ককর মিশুকক সুোগমরক
ককর গকে তিালার মেমিি প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় হকি আরও পিকক্ষপ গ্রহণ করকি
হকি। এ িন্ত্রণালকয়র ভমিষ্যৎ করণীয় পিকক্ষপ মেধ ণারকণ মিশুকির সরাসমর সম্পৃি করকি
হকি। মিশুকির িামহিা অনুর্ায়ী ভমিষ্যৎ কিণ পমরকল্পো গ্রহণ করকি হকি। মিকিষ ককর
২০৪১ সাকলর িকধ্য তিিকক এক উন্নি সমৃিিীল তিকি পমরণি করার জন্য মিশু মিক্ষার
তকাে মিকল্প োই।
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অধ্যায়-২
কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ
১.০

ভূরমকা
একটি দেশিি ভরিষ্যৎ উন্নয়শেি জন্য দস দেশিি রিশুশেি যুশগাপশ াগী ও িাশেি প্রশয়াজে
অনু ায়ী উপযুক্ত রিক্ষায় রিরক্ষত কশি উৎপােেমুখী েক্ষ জেশগারিশত রূপান্তি কিা খুি
জরুিী। দেশিি রিদ্যমাে রিপুল জেশগািীশক অর্ থনেরতক সমৃরিি মূল দসাপাে জেসম্পশে
থ কশি মাধ্যরমক ও উচ্চ রিক্ষা রিভাগ এিং
রূপান্তিকিশেি প্রয়াশস রিক্ষা মন্ত্রোলয়শক পুেগঠে
কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ গঠে কিা হয়।
দগি মূল
কা থক্রশমি একটি হশলা- কারিগরি ও বৃরিমূলক, রিজ্ঞাে ও প্রযুরক্তরভরিক রিক্ষা ও
প্ররিক্ষশেি সমন্বশয় প্ররিরক্ষত, েক্ষ এিং উন্নত মূল্যশিাধ সম্পন্ন মােি সম্পে সৃরি । সিকাি
রিক্ষাশক োরিদ্র রিশমাচে ও মােি সম্পে উন্নয়শেি অন্যতম প্রধাে দকৌিল রহশসশি গ্রহে
কশি এ খাশত সি থারধক গুরুত্বাশিাপ কশি আসশে। দেশব্যাপী মাদ্রাসা শশক্ষা প্রশিষ্ঠানসমূহে
শশশুহের একটি বড় অংশ অধ্যয়নরি। এসকল শশশুহক ধমীয় মূল্যহবাহধর পাশাপাশশ
আধুশনক শবজ্ঞান, প্রযুশি ও কমমমুখী শশক্ষার সাহে পশরশিশি ঘটাহনা জরুরী। আবার, শবপুল
জনসংখ্যা অধুুশসি এ দেহশর শশশুহের অভ্ুন্তহর ও ববহেশশক শ্রমবাজাহর প্রশিহ াগীিার
উপহ াগী েক্ষ জনবল শেহসহব গহড় দিালার জন্য কাশরগশর শশক্ষা প্রশিষ্ঠান একটি মুখ্য
ভূশমকা পালন করহে। কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষার্ীশেি ও অেগ্রসি জেশগারিি জন্য রিক্ষা
উপবৃরি প্রোে, রিশু রিক্ষার্ীশেি মাশে তথ্যপ্রযুরক্ত সংক্রান্ত সিঞ্জাম রিতিে, রিক্ষা
প্ররতিােসমূশহি অিকাঠাশমা উন্নয়ে, দমশয় রিক্ষার্ী এিং অেগ্রসি জেশগারিি জন্য রিক্ষা
উপবৃরি কা থক্রম, রিশু িান্ধি রিক্ষা উপশ াগী পরিশিি সৃরিি লশক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা
রিক্ষা প্ররতিােসমূশহ গ্রীে ও রিে কোম্পাস প্ররতিাি উশদ্যাগসহ এ রিভাগ রিরভন্ন কা থক্রম
গ্রহে ও িাস্তিায়ে কশি আসশে।

২.০

জাতীয় েীরত/দকৌিশলি আশলাশক রিশুশেি উন্নয়শে গৃহীত কা থক্রমসমূহ
রিক্ষা মন্ত্রোলশয়ি কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ সংরিি জাতীয় েীরত-দকৌিলসমূহ ও দস
আশলাশক গৃহীত কা থক্রমসমূশহি সািসংশক্ষশপ রেশে িে থো কিা হল:
জাতীয় েীরত/দকৌিল ও রিিিে

কা থক্রমসমূহ

জাতীয় রিক্ষা েীরত ২০১০ এ রিবৃত রিশু উন্নয়ে সংরিি উশেশ্য ও
গুরুত্বপূে থ দকৌিলসমূহ রেেরুপ:

 রিভাশগি অধীে রিরভন্ন সংস্থাি আওতায়
গৃরহত
প্রকশেি মাধ্যশম রিশু
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 রিক্ষার্ীশেি অন্তরে থরহত দমধা ও সম্ভািোি পরিপূে থ রিকাশি
সাহায্য কিা;
 কম সুশ াগপ্রাপ্ত রিক্ষার্ীশেি জন্য অগ্রসি রিক্ষার্ীশেি অনুরূপ
সুশ াগ সৃরি এিং রিরভন্ন িকশমি রিক্ষা প্ররতিাে এিং অঞ্চশলি
মশধ্য বিষম্য দূিীকিে;
 রিক্ষক-রিক্ষার্ীি অনুপাত প থায়ক্রশম ২০১৮ সাশলি মশধ্য ১:৩০
এ উন্নীতকিে;
 রিক্ষা প্ররতিােগুশলাশক তথ্যপ্রযুরক্ত,
অিকাঠাশমাগত উন্নয়শেি সুরিধা প্রোে;

ন্ত্রাংি ও অন্যান্য

কা থক্রমসমূহ
রিক্ষার্ীশেি মাশে তথ্যপ্রযুরক্ত সংক্রান্ত
সিঞ্জাম রিতিে এিং প্ররতিােসমূশহি
অিকাঠাশমা উন্নয়ে।
 কম সুশ াগপ্রাপ্ত এলাকায় (হাওি,
চিাঞ্চল, উপকূল, পাি থতে এলাকায়)
রিক্ষার্ীশেি জন্য রিশিষ প্রকে গ্রহশেি
উশদ্যাগ;
 অেগ্রসি এলাকায় েতুে রিক্ষা প্ররতিাে
স্থাপে।

 রিক্ষাি সি ধািাশত জে-সমতারভরি সৃরিি লশক্ষে দমৌরলক রিষশয়
অরভন্ন রিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূরচ িাধ্যতামূলক কিা।
৭ম-পঞ্চিারষ থক পরিকেো
৭ম পঞ্চিারষ থক পরিকেোয় কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা সংরিি
রেেিরে থত উশেশ্যগুশলা সরন্নশিরিত আশেেঃ
 সংরিি স্কুলসমূশহ পাঠোে ও রিক্ষে পিরতি উন্নয়ে;
 সমাশজি অসাম্য দূিীকিশেি লশক্ষে সকশলি জন্য সুশ াগ সৃরি
কিা;

 েতুে ভিে রেমথাে ও পুিাতে
ভিেসমূশহি দমিামত, পুেরেমথাে ও
সংস্কাি সাধে;
 রস্কল করম্পটিিে কা থক্রম ।

 রিক্ষা ব্যিস্থাপোি রিশকন্দ্রীকিে ও রিক্ষাি কা থকারিতা বৃরি;
 কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষাি জন্য কা থকি পরিকেো প্রেয়ে ও
ব্যিস্থাপোি মাশোন্নয়ে।
জাতীয় সামারজক সুিক্ষা দকৌিলপত্র (NSSS): ২০১৫ সাশল সিকাি
জাতীয় সামারজক সুিক্ষা দকৌিলপত্র প্রেয়ে কশি। এ দকৌিলপশত্রি
েীর্ থশময়ারে উশেশ্য হল সকল োগরিশকি জন্য একটি সামারজক
সুিক্ষা ব্যিস্থা গশে দতালা াশত সকশলি জন্য একটি নুেেতম আশয়ি
রেশ্চয়তা রিধাে কিা ায় এিং সংকটকালীে সমশয় াশত দকউ
োরিদ্রসীমাি রেশচ দেশম ো ায়। এটি জীিে চশক্রি সকল অিস্থাি
অর্ থাৎ গভথকালীে সময় হশত রিশুকাল হশয় বৃিকাল প থন্ত ঝরুঁ ক
রেিসশে কাজ কিশি ।

 কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষার্ীশেি রিক্ষা
উপবৃরি প্রোে;

এস.রি.রজ.শত রিশু উন্নয়ে সংরিি রিক্ষাখাশতি লক্ষেমাত্রাসমূহ
রেেরুপ:

 অেগ্রসি এলাকায় েতুে রিক্ষা প্ররতিাে
স্থাপে;

 সকল দেশল ও দমশয়ি জন্য ন্যায়সঙ্গত মােসম্মত ও লাইফ লং
রিক্ষা রেরশ্চত কিা;

 কারিগরি রিক্ষাি োত্র-োত্রীশেি উপবৃরিবৃরি প্রোে;

 দমশয় রিক্ষার্ী এিং অেগ্রসি জেশগারিি
জন্য রিক্ষা উপবৃরি কা থক্রম;
 রিশু িান্ধি রিক্ষা উপশ াগী পরিশিি
সৃরিি লশক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা
প্ররতিােসমূশহ গ্রীে ও রিে কোম্পাস
প্ররতিাি উশদ্যাগ।
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কা থক্রমসমূহ

 রিশু, প্ররতিন্ধী ও দজন্ডাি সংশিেেিীল এিং রেিাপে,
অন্তর্ভথরক্তমূলক ও কা থকি রিখে পরিশিি সম্বরলত রিক্ষা
অিকাঠাশমা রেমথাে ও উন্নয়ে।

 রিক্ষা প্ররতিাশে োত্রীশেি টয়শলট বতরি;

৩.০

 প্ররতিন্ধী োত্র-োত্রীশেি জন্য িোম্প
বতরি।

রিশু িাশজট িাস্তিায়শেি দপ্ররক্ষশত গত রতে িেশিি অজথেেঃ
রিগত িেিগুশলাশত কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষাশক্ষশত্র দ সকল উশেখশ াগ্য অগ্রগরত সারধত
হশয়শে তা হল- সিাি জন্য রিক্ষাি সুশ াগ সৃরিি জন্য সমগ্র িাংলাশেশি ১০০টি উপশজলায়
১টি কশি দটকরেকোল স্কুল ও কশলজ রেমথাে প্রকে চলমাে িশয়শে এিং অিরিি ৩৮৯টি
উপশজলায় টিএসরস স্থাপশেি লশক্ষে প্রকে গ্রহশেি উশদ্যাগ দেয়া হশয়শে , েতুে সৃি রিভাগ
রহশসশি কারিগরি রিক্ষা প্ররতিােসমূশহ মাধ্যরমক প থাশয় োত্র-োত্রী ভরতথি হাি ২০১৬-১৭
অর্ থিেশি ৩.৯৯% হশত বৃরি দপশয় ২০১৭-১৮ অর্ থিেশি ৪.০৭% এ উন্নীত হশয়শে, োত্র-োত্রী
েশি পোি হাি হ্রাস দপশয় ২০১৬-১৭ অর্ থিেশি ৩৯.৮৩% হশত ২০১৭-১৮ অর্ থিেশি
৩৮.৮২%, উচ্চ মাধ্যরমক প থাশয় োত্র-োত্রী ভরতথি হাি ২০১৬-১৭ অর্ থিেশি ৫.৩৯% হশত
বৃরি দপশয় ২০১৭-১৮ অর্ থিেশি ৫.৫৭%-এ, োত্র-োত্রী েশি পোি হাি হ্রাস দপশয় ২০১৬-১৭
অর্ থিেশি ৩০.৩০% হশত ২০১৭-১৮ অর্ থিেশি ২৯.৩৫%, মাদ্রাসা রিক্ষা প্ররতিােসমূশহ
োরখল প থাশয় োত্র-োত্রী ভরতথি হাি ২০১৬-১৭ অর্ থিেশি ১২.২৬% হশত বৃরি দপশয় ২০১৭১৮ অর্ থিেশি ১২.৭০%এ উন্নীত হশয়শে, েশি পোি হাি ২০১৬-১৭ অর্ থিেশি ৪৬.০৬%
হশত ২০১৭-১৮ অর্ থিেশি ৪৪.৫৫%-এ হ্রাস দপশয়শে। পািাপারি, মাদ্রাসা রিক্ষাশক্ষশত্র োিীপুরুশষি সমতা রিধাশেি লক্ষেমাত্রা অশেকাংশি অরজথত হশয়শে- োরখল প থাশয় োত্র-োত্রী
অনুপাত ২০১৬-১৭ অর্ থিেশি ৪৪:৫৬ এিং ২০১৭-১৮ অর্ থিেশি ৪৩:৫৭।
মাদ্রাসায় অধ্যয়েিত রিশুশেি জন্য মাদ্রাসা রিক্ষাশক যুশগাপশ াগী কিাি জন্য মাদ্রাসা রিক্ষা
অরধেপ্তি দর্শক মারিরমরিয়া িাসরুম স্থাপশেি জন্য Establishment of
Multimedia Classroom in 653 Madrasah of the Country রিশিাোশম
প্রকে গ্রহে কিা হশয়শে। সািাশেশি ৩৫টি মশিল মাদ্রাসা স্থাপে কিা হশয়শে। ইশতামশধ্য
১২৫টি উপশজলায় আই.রস.টি রিশসাস থ দসন্টাি, ৩৫৫০টি রিক্ষা প্ররতিাশে করম্পউটাি ল্যাি ও
২৬৬৫৫টি রিক্ষা প্ররতিাশে মারিরমরিয়া িাসরুম স্থাপে কিা হশয়শে। রিক্ষাি সুশ াগিরঞ্চত
েরিদ্র দমধািী রিশুশেি রিক্ষাি অরধকাি রেরশ্চতকিশেি জন্য মােেীয় প্রধােমন্ত্রীি
রেশে থিোয় প্রধােমন্ত্রীি রিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠে কিা হশয়শে। উক্ত ফাশন্ড সীি মারে
রহসাশি ১০০০ দকাটি টাকা িিাে ০০.িাখা হশয়শে।
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৪.০

কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাশগি িাশজশটি রিশু সংরিি অংি
সািরে-৪: কারিগারি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাশগি িাশজশটি রিশু সংরিি অংি
(রিরলয়ে টাকা)

57.0

িাশজট
২০১৭-১৮
৫২.৭১

পরিচালে িাশজট

49.0

৪৪.৩২

৪৩.৩৭

উন্নয়ে িাশজট

8.1

৮.৩৯

৪.২০

44.51

৩৮.৪৩

৩৩.৮২

38.22

৩১.৭৫

৩১.০৫

6.30

৬.৬৮

২.৭৭

4646

৪০০৩

৩১৭২

রজরিরপ

25378

২২২৩৬

১৯৫৬১

জাতীয় িাশজট (রজরিরপ’ি িতকিা হাশি)

18.31

১৮.০০

১৬.২১

রিভাশগি িাশজট (রজরিরপ’ি িতকিা হাশি)
রিভাশগি িাশজট (জাতীয় িাশজশটি িতকিা হাশি)
রিভাশগি িাশজশটি রিশু সংরিি অংি (রজরিরপ’ি িতকিা
হাশি)
রিভাশগি িাশজশটি রিশু সংরিি অংি (জাতীয় িাশজশটি
িতকিা হাশি)
রিভাশগি িাশজশটি রিশু সংরিি অংি (রিভাশগি দমাট
িাশজশটি িতকিা হাশি)

0.22

০.২৪

০.২৪

1.23

১.৩২
০.১৭

১.৫০
০.১৭

০.৯৬

১.০৭

বাহজট
2018-19

রিিিে
রিভাশগি দমাট িাশজট

রিভাশগি িাশজশট রিশু সংরিি অংশিি িাশজট
পরিচালে িাশজট
উন্নয়ে িাশজট
জাতীয় িাশজট

সংশিারধত
২০১৬-১৭
৪৭.৫৭

0.18
0.96
78.06

৭২.৯১

৭১.১০

সূত্রেঃ অর্ থ রিভাগ

এ রিভাগ অরধেপ্তি ও মাঠ প থাশয়ি কা থালয়গুশলাি মাধ্যশম দেিব্যাপী কারিগরি ও বৃরিমূলক
রিক্ষা প্ররতিাে এিং মাদ্রাসা পরিচালো কশি। ২০১৮-১৯ অর্ থিেশি এ রিভাশগি দমাট ব্যশয়ি
প্রায় ৭৮.০৬ িতাংি রিশু-সংশিেেিীল। ২০১৬-১৭ এি সংশিারধত িাশজশট এিং ২০১৭-১৮
এি িাশজশট া রেল র্াক্রশম ৭১.১০ িতাংি এিং ৭২.৯১িতাংি।
৫.০

উিম চচ থা
কারহেী-প্রতেয়
চট্রগ্রাশমি পটিয়াস্থ দেমতা গ্রাশমি দেশল ফয়সাল, আেশিি োম ফসু। প্রকৃরতি রেরিে সারন্নশধ্য দিশে ওঠা
ফসুি মশে আধুরেক প্রযুরক্ত রেশয় উদ্ভািেী দখলায় দমশত ওঠাি স্বপ্ন ধীশি ধীশি গশে ওশঠ। িয়স আজ পশেি
দপরিশয় দষালশত প্রশিি কশিশে। স্বপ্ন ধািাি প্রতেয় আজ িারেজে েগিীি এক কারিগরি রিক্ষাপ্ররতিাশে
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ব্যক্ত। আরিষ্কািই দ ে পুিস্কাি। দফসক ক দপশজ ফসু দেখশত পায়, দেিব্যাপী উদ্ভািেী আরিষ্কাি রেশয় এক
আশয়াজে হশত াশে াি োম ‘রস্কলস করম্পটিিে’
শুরু হল এক রভন্নতি উদ্ভািেীয় দখলা, াচাই, িাচাই, প্ররতশ াগীতা, মশোেয়ে। প্ররতমুহুশতথ উৎকন্ঠা ও ভািো।
অতপি ঢাকায়, স্বপ্নতিী দ ে আজ প্রারপ্তি মুশঠাি কাোকারে। রেে দপরিশয় এল দসই মাশহন্দ্রক্ষে। ভািো হল
সরতে। চট্রগ্রাশমি ফসু, ফয়সাল উেীে তাি েল রেশয় আরিস্কাি কিশলা LS247 RBT Life Security
Robot, দপল রস্কলস করম্পটিিে -২০১৬ এি প্রর্ম পুিস্কাি। ব্র্যাশন্ডি ল্যাপট্যাপ, লক্ষারধক টাকাি বৃরি, সেে
আশিা কত রক? মশে এশলা েতুে ভািো েতুে আরিষ্কাি। জাতীয় খ্যারত রিশ্ব েিিাশি েরেশয় দেয়াি এক
েিতি অঙ্গীকাি, েিতি িাংলাশেি গোি দৃঢ় প্রতেয়।

কারিগরি রিক্ষা অরধেপ্তশিি অধীে STEP প্রকশেি আওতায় উদ্ভািেী দমধা অশন্বষশেি অংি রহশসশি ২০১৪ ,
ও ২০১৫২০১৬ সাশল দেিব্যাপী রস্কল করম্পটিিশেি আশয়াজে কিা হশয়শে। সািা দেশি অিরস্থত সিকারি ও
দিসিকারি কারিগরি প্ররতিােসমূশহি দমধািী রিক্ষার্ীবৃন্দ তাশেি েতুে আরিস্কািসহ উক্ত রস্কল করম্পটিিশে
অংিগ্রহে কশি র্াশক।

৬.০

রিশুশেি কল্যাে রেরশ্চতকিশে মন্ত্রোলশয়ি চোশলঞ্জসমূহ
কারিগরি ও মাদ্রাসা রিভাগ একটি েিসৃি মন্ত্রোলয়। রিশু কল্যাে রেরশ্চতকিশে এ রিভাশগি
উশেখশ াগ্য চোশলঞ্জসমূহ রেেরুপ:


রিশুশেি উন্নয়শে জাতীয় ও আন্তজথারতক সেে, েীরত, আইে, রিরধ িা কমথপরিকেোি
আশলাশক অত্র রিভাশগি মন্ত্রোলশয়ি রিশু দকরন্দ্রক পৃর্ক কমথপরিকেো প্রেয়ে;



শুধুমাত্র রিশু রিক্ষার্ীশেি জন্য িাশজট প্রেয়ে, িাশজট িাস্তিায়ে, পরিিীক্ষে এিং
মূল্যায়শেি জন্য সুরেরে থি রেক রেশে থিো;



রিশুশেি উন্নয়শে রিশিষারয়ত গশিষো কমথ পরিচালো;



মাঠ প থাশয় প্রশয়াজেীয় জেিল সৃরি;
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৭.০



রিশুশেি উন্নয়শেি জন্য
সশচতেতা সৃরি;



রিশু িাশজট িা রিশু দকরন্দ্রক উন্নয়ে কমথকাশন্ডি পৃর্ক িকুশমন্টিে ও ব্যিস্থাপো;



রিশু িাশজট িা রিশু দকরন্দ্রক উন্নয়ে কমথকান্ড িাস্তিায়শেি সাশর্ সম্পরকথত
দস্টকশহাল্ডািগশেি সাশর্ সমন্বয়।

গৃহীত কা থক্রম িাস্তিায়েকািীগশেি সঠিক প্ররিক্ষে ও

রিশু দকরন্দ্রক উন্নয়শেি পরিকেো
পরিকেোি আশলাশক গৃরহতব্য কা থক্রম

পরিকেোি দময়াে
২০১৮-১৯ অর্ থিেশিি
পরিকেো

 সািা দেশি রিদ্যমাে কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা প্ররতিাশেি সক্ষমতা বৃরিি
লশক্ষে েতুে একাশিরমক ভিে রেমথাে ও উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািশে গৃহীত ‘িরিিাল
ইরঞ্জরেয়ারিং কশলজ স্থাপে’, ‘১০০টি উপশজলায় ১টি কশি দটকরেকোল স্কুল
স্থাপে’ প্রকে চলমাে িাখা;


রিক্ষাশক রিশুশেি জন্য সহজশিাধ্য ও আেন্দোয়ক কশি দতালাি জন্য
মারিরমরিয়া িািরুম ও প্রশয়াজেীয় ন্ত্রপারত, িই-পুস্তক, দখলাধুলাি সিঞ্জাম,
বিজ্ঞারেক ন্ত্রপারত, আসিািপত্র, অরফস ন্ত্রপারত সিিিাশহি জন্য“দেশিি
৬৫৩টি মাদ্রাসায় মারিরমরিয়া িাসরুম স্থাপে” প্রকেসহ অন্যান্য কা থক্রম
চলমাে িাখা;

 সািা দেশি রিদ্যমাে কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা প্ররতিাশেি রিক্ষাি
গুেগতমাে বৃরিি লশক্ষে ‘রস্কলস্ এন্ড দট্ররেং এেহান্সশমন্ট প্রশজক্ট (STEP)’,
‘Bangladesh Skills for Employment & Productivity (BSEP)’, ‘Skills and Employment Programme in
Bangladesh (SEP-B)’, ‘Establishing Centre of
Excellence (COE) for RMG Sector in Bangladesh’,
 কন্যারিশুশেি প্ররত রিরভন্ন সামারজক বিষশম্যি রিশলাপ , িাল্যরিিাহ রেশিাশধ
োিীশেি কমথসংস্থাশেি রিকে দেই রিধায় োিীি কশমথি সুশ াগ সৃরিি লশক্ষে
"রসশলট, িরিিাল, িংপুি এিং ময়মেরসংহ রিভাশগ ৪টি মরহলা পরলশটকরেক
ইেরস্টটিউট স্থাপে";
 সকল অিকাঠাশমা রেমথাশে প্ররতিন্ধী রিক্ষার্ীশেি রিষয়টি শেি সাশর্
রিশিচো কশি িোম্প এি সংস্থাে িাখা ও োিী রিক্ষার্ীশেি প্রজেে স্বাশস্থেি
রিশিষ প্রশয়াজেীয়তাশক রিশিচো কশি দেশল-দমশয়শেি জন্য পৃর্ক ওয়ািব্লক
এি ব্যিস্থা কিা;
 এবহিোয়ী স্তর েহি কাশমল স্তর প মন্ত উপৃতশতি  প্রোন প্রক্প  ূড়ড়ান্ত
অনুহমােহনর শবষয়টি প্রশিয়াশধন। প্রক্প  অনুহমাশেি েহল মাদ্রাসা
শশক্ষােীহেরহকও উপৃতশতি  প্রোহনর পশরক্প না রহয়হে।
মধ্যশময়ারে পরিকেো

 রিশুশেি উন্নয়শে জাতীয় ও আন্তজথারতক সেে, েীরত, আইে, রিরধ িা
কমথপরিকেোি আশলাশক মন্ত্রোলশয়ি রিশু রিষয়ক সমরন্বত কমথপরিকেো
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পরিকেোি আশলাশক গৃরহতব্য কা থক্রম

পরিকেোি দময়াে

প্রেয়ে এি উশদ্যাগ গ্রহে;
 রিশুশেি উন্নয়শে িা তাশেি পরিপূে থ রিকাশি কারিত আরর্ থক ব্যিস্থাপো এিং
প্রশয়াজেীয় রিষয় সংরিি তথ্য সংগ্রহ এিং গশিষো কা থক্রশমি উশদ্যাগ;
 চলমাে ‘১০০টি উপশজলায় ১টি কশি দটকরেকোল স্কুল ও কশলজ স্থাপে’
িীষ থক প্রকে (দময়ােকাল: জানুয়ারি ২০১৪ হশত রিশসম্বি ২০১৮) এি
িাস্তিায়ে দিশষ রিক্ষা কা থক্রম শুরু কিা।
েীর্ থশময়ারে পরিকেো

 মাঠ প থাশয় প্রশয়াজেীয় জেিশলি রেশয়াগ প্রোে;
 NTVQF এিং BQF এি সুরেরে থি কাঠাশমা রেধ থািে এিং রিশুশেি সাশর্
আচিে সংক্রান্ত একটি সুরেরে থি সি থজরেে রিরধমালা িা Code of
Conduct প্রস্তুরতশত অন্যান্য সিকারি েপ্তিশক সহায়তা প্রোে;
 রিশু দকরন্দ্রক উন্নয়ে কমথকান্ড িাস্তিায়শেি
দস্টকশহাল্ডািগশেি সাশর্ সমন্বয় বৃরিি উশদ্যাগ গ্রহে;

সাশর্

সম্পরকথত

 TVET রিক্ষা কা থক্রমশক রিক্ষাি মূল দরাশত আেয়শেি উশেশশ্য ২০৩০
সাশলি মশধ্য (এসরিরজ অরভিসহ) কারিগরি রিক্ষায় রিক্ষার্ীি সংখ্যা
জাতীয়ভাশি ৩০% এি উশর্ধ্থ উন্নীতকিে এিং প্ররতিােসমূশহ রিশু িান্ধি
পরিশিি রেরশ্চতকিে।
 ‘৩৮৯টি উপশজলায় দটকরেকোল স্কুল এন্ড কশলজ’ িীষ থক েতুে প্রকে প্রেয়ে;
 মাদ্রাসা প থাশয় রফরিং কা থক্রম সংরিি প্রকে প্রেয়ে;
 কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষায় বৃরি/উপবৃরি প্রোে সংক্রান্ত প্রকে প্রেয়ে।

৮.০

উপসংহাি ও ভরিষ্যৎ কিেীয়
সু-রিক্ষীত ও প্ররিক্ষীত রিশু আগামীি মূল্যিাে মােি সম্পে। মােি সম্পশেি র্ার্ থ
রিরেশয়াগ ব্যরতশিশক উন্নত ও িরক্তিালী অর্ থেীরতি রিকাি অসম্ভি। উন্নত মােি সম্পে
সৃজশে-রিকাশি সমরন্বত ও গুেগত মােসম্পন্ন কমথমূখী বৃরিমূলক রিক্ষা ব্যিস্থা অপরিহা থ।
েিসৃি কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগ ৭ম-পঞ্চিারষ থক পরিকেো এিং এসরিরজ-২০৩০
এি অভীিসমূহশক সমরন্বত কশি লক্ষে অজথশে রেিন্তি প্রয়াস চারলশয় াশি অরিিত। সমরন্বত
এিং ঐকেিি কা থক্রম গ্রহে এিং সফল িাস্তিায়শেি মাধ্যশম ২০৪১ সাশলি পূশি থই
িাংলাশেি েক্ষ জেিরক্তি উপযুক্ত ব্যিহাশিি মাধ্যশম উন্নত িাশে পরিেত হশি, এই
আমাশেি অঙ্গীকাি।
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অধ্যায়-৩
মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ
১.০

ভূমমকা
মিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যনম দক্ষ মােি সম্পদ সৃমির লনক্ষে সরকার মিক্ষা ক্ষক্ষনে
উন্নয়নের উনযাগ অব্যাহত ক্ষরনেনে। মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষার পমরমি ও গুণগত মাে বৃমির
জন্য মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ োোমুেী পদনক্ষপ গ্রহণ কনরনে। গৃমহত পদনক্ষপসমূনহর
অমিকাাংিই মিশুনদর উন্নয়নে সরাসমর ভূমমকা রােনে। উনেেনর্াগ্য কার্ যক্রমসমূনহর মনধ্য
রনয়নে- মাধ্যমমক মিক্ষার মানোন্নয়নে গনিষণা, প্রমিক্ষণ, েীমতমালা ও প্রকল্প প্রণয়ে,
িাস্তিায়ে এিাং পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ে; মাধ্যমমক মিক্ষা সাংক্রান্ত েীমত প্রণয়ে; মিক্ষাোনতর
মিমভন্ন সাংস্কার কমযসূমি িাস্তিায়ে; মাধ্যমমক পর্ যানয়র পাঠ্যক্রম প্রণয়ে এিাং প্রাথমমক ও
মাধ্যমমক পর্ যানয়র পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও মিোমূনল্য মিতরণ; ক্ষমিাবৃমিসহ মাধ্যমমক ও স্নাতক
পর্ যানয় মিক্ষাথীনদর উপবৃমি প্রদাে; মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সাংনর্াগ, মামিমমমডয়া িই,
ক্ষেমণকনক্ষ পাঠদানে আইমসটি ব্যিহার এিাং মিক্ষা ব্যিস্থাপোয় আইমসটির িাস্তি প্রনয়াগ
সম্প্রসারণ; মিক্ষােীমতর মিমভন্ন সুপামরি িাস্তিায়ে। উমেমেত কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নের
মাধ্যনম মিশুনদর উন্নয়নে ও মিশু িানজট িাস্তিায়নে মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ মিনিষ
ভূমমকা পালে করনে।

২.০

জাতীয় েীমত/ক্ষকৌিনলর আনলানক মিশুনদর উন্নয়নে গৃহীত কার্ যক্রমসমূহ
জাতীয় নীততণরবিব ও তৌৌ ক/

জাতীয় মিক্ষা েীমত ২০১০ এ মিবৃত মিশু উন্নয়ে
সাংমিি উনেশ্য ও গুরুত্বপূণ য ক্ষকৌিলসমূহ মেম্নরুপ:

রার্ যক্রমসমূহ
 সৃজেিীল ক্ষমিা অনেষণ;

 জাতীয় মিক্ষা সপ্তাহ পালে;
 মিক্ষাথীনদর অন্তমে যমহত ক্ষমিা ও সম্ভািোর পমরপূণ য  কম সুনর্াগপ্রাপ্ত এলাকায় (হাওর, িরাঞ্চল, উপকূল,
মিকানি সাহায্য করা;
পাি যতে এলাকায়) মিক্ষাথীনদর জন্য মিনিষ প্রকল্প
গ্রহণ;
 কম সুনর্াগপ্রাপ্ত মিক্ষাথীনদর জন্য অগ্রসর
মিক্ষাথীনদর অনুরূপ সুনর্াগ সৃমি এিাং মিমভন্ন
রকনমর মিক্ষা প্রমতষ্ঠাে এিাং অঞ্চনলর মনধ্য
বিষম্য দূরীকরণ;
 মিক্ষক-মিক্ষাথীর অনুপাত পর্ যায়ক্রনম ২০১৮
সানলর মনধ্য ১:৩০ এ উন্নীতকরণ;
 মিক্ষা প্রমতষ্ঠােগুনলানক তথ্যপ্রযুমি, র্ন্ত্াাংি ও
অন্যান্য অিকাঠানমাগত উন্নয়নের সুমিিা প্রদাে;

 মিভানগর অিীে মিমভন্ন সাংস্থার আওতায় গৃমহত
প্রকনল্পর মাধ্যনম মিশু মিক্ষাথীনদর মানে তথ্যপ্রযুমি
সাংক্রান্ত সরঞ্জাম মিতরণ এিাং প্রমতষ্ঠােসমূনহর
অিকাঠানমা উন্নয়ে;

 মাধ্যমমক মিক্ষার সি িারানত জে-সমতামভমি সৃমির
লনক্ষে ক্ষমৌমলক মিষনয় অমভন্ন মিক্ষাক্রম অন্তর্ভযি কনর
এেমসটিমি কর্তযক পাঠ্যিই প্রণয়ে ও পমরমাজযে;
 তিক্ষর ও এসএমতস সদস্যদদ প্রতিক্ষক;
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রার্ যক্রমসমূহ

 মাধ্যমমক মিক্ষার সি িারানত জে-সমতামভমি
সৃমির লনক্ষে ক্ষমৌমলক মিষনয় অমভন্ন মিক্ষাক্রম ও
পাঠ্যসূমি িাধ্যতামূলক করা।

 তনর্ যাত ত সমদয় পাৌতবর প ীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফবাফব
প্ররাি;

৭ম পঞ্চিামষ যক পমরকল্পো মিশু উন্নয়ে সাংমিি মিক্ষা
োনতর উনেশ্য ও ক্ষকৌিলসমূহ মেম্নরুপ:
 মাধ্যমমক পর্ যানয় মিক্ষার মাে উন্নত করা;
 মাধ্যমমক পর্ যায় পর্ যন্ত মিমক্ষত জেনগাষ্ঠীর সাংখ্যা;
িাড়ানো এিাং মিক্ষার ক্ষক্ষনে সমতা আেয়ে;
 সম্পনদর ব্যিস্থাপো ও অিকাঠানমা উন্নয়ে;

 ইংদ তজ, গতকত ও তৌজ্ঞান তৌষদয় অততত ক্ত ণেতক
তিক্ষর তনদয়াগ;
 ১বা জানুয়াত তাত দে সরব তিক্ষার্থী তনরট
পাঠ্যপুস্তর তৌত ক ও জাতীয়ভাদৌ তদৌসটি উদর্াপন;
 অনগ্রস এবারায় নতুন তিক্ষা প্রততষ্ঠান স্থাপন;
 মাধ্যতমর তিক্ষা প্রততষ্ঠানসমূদহ (স্কুব ও রদবজ)
ভৌন তনমযাক ও সম্প্রসা ক এৌং আসৌাৌপত্র স ৌ াহ;

 মিক্ষাদানের মাে উন্নীতকরণ;

 তৌদ্যমান তিক্ষা প্রততষ্ঠানসমূদহ ণম ামত, সংস্কা ও
সম্প্রসা ক;

 মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে োে/োেী ভমতযর হার িাড়ানো;

 উপদজবা আইতসটি ণেতনং ও ত দসাস য ণসন্টা স্থাপন;

 োে-োেীনদর েনর পড়ার হার কমানো।

 মাধ্যতমর স্তদ উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদদ এৌং উচ্চ
মাধ্যতমর ও তিগ্রী স্তদ ছাত্রীদদ উপবৃতি-বৃতি প্রদান;

এস.মড.মজ.নত মিশু উন্নয়ে সাংমিি মিক্ষাোনতর
লক্ষেমাোসমূহ মেম্নরুপ:
 সকল ক্ষেনল ও ক্ষমনয়র জন্য মিোেরনি/মেেরিায়

 মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে োেীনদর টয়নলট বতমর;
 প্রমতিন্ধী োে-োেীনদর জন্য রোম্প বতমর।

(free) ন্যায়সঙ্গত ও মােসম্মত মাধ্যমমক মিক্ষা
সমাপে মেমিত করা;
 মিশু, প্রমতিন্ধী ও ক্ষজন্ডার সাংনিদেিীল এিাং
মেরাপদ, অন্তর্ভযমিমূলক ও কার্ যকর মিেে পমরনিি
সম্বমলত মিক্ষা অিকাঠানমা মেমযাণ ও উন্নয়ে।

৩.০

মিশুিানজট িাস্তিায়নের ক্ষপ্রমক্ষনত গত মতে িেনরর অজযে
রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়ে, সিার জন্য মােসম্মত মিক্ষার সুনর্াগ সৃমি ও কামিত সমনয়
মধ্যম আনয়র ক্ষদনি উিরনণর জন্য দক্ষ মােিসম্পদ সৃমি এিাং মিক্ষানক দামরদ্রেমুি
িাাংলানদি গড়ার প্রদাে হামতয়ার মহনসনি মিনিিো কনর জাতীয় মিক্ষােীমত-২০১০ িাস্তিায়ে,
মিশু মিক্ষাথীনদর মেকট মিোমূনল্য পাঠ্যপুস্তক মিতরণ, উপবৃমি প্রদাে, মিক্ষক প্রমিক্ষণ, ক্ষভৌত
অিকাঠানমা মেমযাণ ও সম্প্রসারণ, মিক্ষা প্রমতষ্ঠাে জাতীয়করণসহ মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা
মিভাগ িহুমুেী দাময়ত্ব পালে করনে। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সানল ১৩ ক্ষকাটি ৭ লক্ষ ৬৯
হাজার ৫৫২ জে মিক্ষাথীর মানে ১০৫ ক্ষকাটি ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৬৭টি পাঠ্যপুস্তক মিতরণ
করা হনয়নে। ২৯৫টি ক্ষিসরকামর মিযালয়নক মনডল মিযালনয় রুপান্তর করা হনয়নে।
সমসামময়ক বিমিক প্রিণতার পমরপূরক তথ্য-প্রযুমিমভমিক মিক্ষা ব্যিস্থা প্রিতযনের লনক্ষে
ইন্টারনেট-মেভযর ইন্টানরকটিভ পাঠদাে িালু, ভমতয কার্ যক্রম অেলাইনে সম্পাদে এিাং মিক্ষা
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ব্যিস্থাপো মডমজটাইনজিে কনর একটি আধুমেক, মিজ্ঞােমেস্ক ও আন্তজযামতক পমরসনর
প্রমতনর্ামগতায় সক্ষম মােিসম্পদ সৃমিনত মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ কাজ করনে।
ইনতামনধ্য ১২৫টি উপনজলায় আই.মস.টি. মরনসাস য ক্ষসন্টার, ৩৫৫০টি মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে
কমম্পউটার ল্যাি ও ২৬৬৫৫টি মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে মামিমমমডয়া ক্লাসরুম স্থাপে করা হনয়নে।
৪.০

মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভানগর িানজনট মিশু সাংমিি অাংি
সারমণ- ৫: মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভানগর িানজনটর মিশু সাংমিি অাংি
(মিমলয়ে টাকা)
ৌাদজট
2018-19

মিিরণ
মিভানগর ক্ষমাট িানজট

248.96

পমরিালে িানজট
উন্নয়ে িানজট
মিভানগর িানজনট মিশু সাংমিি অাংনির িানজট

188.82
60.14
177.16

পমরিালে িানজট
উন্নয়ে িানজট

134.46

মজমডমপ
জাতীয় িানজট (মজমডমপ’র িতকরা হানর)
মিভানগর িানজট (মজমডমপ’র িতকরা হানর)
মিভানগর িানজট (জাতীয় িানজনটর িতকরা হানর)
মিভানগর িানজনটর মিশু সাংমিি অাংি (মজমডমপ’র িতকরা হানর)
মিভানগর িানজনটর মিশু সাংমিি অাংি (জাতীয় িানজনটর িতকরা
হানর)
মিভানগর িানজনটর মিশু সাংমিি অাংি (মিভানগর ক্ষমাট িানজনটর
িতকরা হানর)

25378
18.31

জাতীয় িানজট

42.70
4646

0.98
5.36
0.70
3.81
71.16

িানজট
২০১৭-১৮
২৩১.৪৮
১৬৯.৮৩
৬১.৬৫
১৫৪.৫৫
১১৭.০৪
৩৭.৫১
৪০০৩
২২২৩৬
১৮.০০
১.০৪
৫.৭৮
০.৭০
৩.৮৬

সাংনিামিত
২০১৬-১৭
২১৭.০৯
১৬৩.৩৬
৫৩.৭৩
১৪৪.৬১
১১৩.৬০
৩১.০১
৩১৭২
১৯৫৬১
১৬.২১
১.১১
৬.৮৪
০.৭৪
৪.৫৬

৬৬.৭৭

৬৬.৬১

সূেঃ অথ য মিভাগ

মিভানগর পমরিালে িানজনটর অিীনে মিমভন্ন কার্ যক্রম পমরিালো কনর থানক, র্ার
ক্ষিমিরভাগই মিশু-ক্ষকমিক। এই মিভানগর ক্ষমাট িানজনটর মিশু-সাংনিদেিীল অাংি ২০১৬১৭ অথ যিেনরর ৬৬.৬১ িতাাংি ক্ষথনক ২০১৭-১৮ অথ যিেনর মকছুটা ক্ষিনড় ৬৬.৭৭ িতাাংনি
উন্নীত হনয়মেল। ১০১৮-১৯ অথ যিেনর এ মিভানগর িানজনট ক্ষমাট ব্যনয়র ৭১.১৬ িতাাংি
মিশু সাংনিদেিীল ।
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৫.০

উিম িি যা
উচ্চ মাধ্যমমক উপবৃমি প্রকল্প এর আওতায় সারা ক্ষদনি একাদি-দ্বাদি ক্ষেমণনত ভমতযকৃত মিক্ষাথীনদর মধ্য
ক্ষথনক ৪০% োেী ও ১০% োেনক উপবৃমি, িই ক্রয়, ফরমপূরণ ও টিউিে মফ এর অথ য প্রদাে করা হনয়
থানক। প্রকনল্পর উপকারনভাগী মিক্ষাথীনদর মনধ্য ক্ষমািাইল ব্যাাংমকাং এর মাধ্যনম উপবৃমি প্রদাে করা হনে।
ক্ষমািাইল ব্যাাংক একাউনন্ট উপবৃমি মিতরনণর ফনল মিক্ষাথীনক প্রমতষ্ঠাে অথিা ব্যাাংনক ক্ষর্নত হয়ো। মিক্ষাথী
ক্ষর্নকাে সময় ক্ষর্নকাে স্থানে িনস এসএমএস এর মাধ্যনম উপবৃমির অথ য পানে। এনত তার সময় ও অথ য সােয়
হয়। সরাসমর মিক্ষাথীর ক্ষমািাইল একাউনন্ট উপবৃমি মিতরনণর ফনল উপবৃমির অথ যপ্রামপ্তনত অসাদুপায়
অিলম্বনের সুনর্াগ থানকো। ক্ষমািাইল একাউনন্ট টাকা গমেত রাো র্ায় এিাং প্রনয়াজে অনুর্ায়ী উনিালে করা
র্ায়। এনত মিক্ষাথীনদর মনধ্য সঞ্চনয়র মােমসকতা গনড় ওনঠ ও ক্ষদনির অথ যেীমতনত ইমতিািক প্রভাি পনড়।
মিক্ষাথীরা ব্যাাংমকাং মেয়ম ও েীমতমালা সম্পনকয অিগত হনত পানর। এনত ব্যাপক জেনগাষ্ঠীনক ব্যাাংমকাং
কার্ যক্রনমর আওতায় আো সম্ভি হনয়নে। ক্ষমািাইল ব্যাাংমকাংনয়র মাধ্যনম উপবৃমির অথ য মিতরণ মভিে ২০২১
এর উনেশ্য িাস্তিায়ে ও মডমজটাল িাাংলানদি মিমেমযানণ গুরুত্বপূণ য ভূমমকা পালে করনে। উপবৃমি প্রদানের
ফনল মপমেনয়পড়া ও দমরদ্র মিক্ষাথীরা প্রমতষ্ঠােমুেী হনয়নে; গরীি মিক্ষাথীনদর েনর পড়া িহুলাাংনি হ্রাস
ক্ষপনয়নে; উচ্চ মাধ্যমমক পর্ যানয় ভমতযর ক্ষক্ষনে োে ও োেীনদর সমতা অমজযত হনে; এিাং িাল্যমিিাহনরানি
গুরুত্বপূণ য ভূমমকা পালে করনে; পনরাক্ষভানি ক্ষদনির জেসাংখ্যা বৃমি মেয়মন্ত্ত হনে এিাং ক্ষদনির আথ যসামামজক
কমযকানে মপমেনয় পড়া ও দমরদ্র মিক্ষাথীনদর অাংিগ্রহণ বৃমি পানে।
ক্ষমািাইল ব্যাাংমকাং এিাং গতানুগমতক পিমতনত উপবৃমি মিতরণ প্রমক্রয়ার তুলোমূলক মিে

৬.০

মিশু ক্ষকমিক িানজট িাস্তিায়নে মন্ত্ণালয়/মিভানগর িোনলঞ্জসমূহ
 বিনদমিক সহায়তাপুি মিশু মিষয়ক উন্নয়ে প্রকল্প িাস্তিায়নের ক্ষক্ষনে অনেক সময়ই
উন্নয়ে সহনর্াগী সাংস্থার অোপমি/সম্মমত গ্রহনণর প্রনয়াজে হয়। এনক্ষনে অনেক প্রকনল্পর
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আওতায় ক্রয় কার্ যক্রম সম্পন্ন করনত মিলম্ব হনয় থানক। ফনল মেি যামরত সময়সীমার মনধ্য
উন্নয়ে কার্ যক্রম িাস্তিায়নে প্রমতিন্ধকতা সৃমি হয়।
 েতুে ক্ষকাে মাধ্যমমক মিক্ষা প্রমতষ্ঠাে স্থাপনের ক্ষক্ষনে জমম অমিগ্রহণ/প্রামপ্ত একটি
সময়সানপক্ষ ব্যাপার হনয় দাঁড়ায়। ফনল প্রকল্প িাস্তিায়নে মিলম্ব ঘনট থানক।
 অনেক সময় ঠিকাদারী প্রমতষ্ঠাে কর্তযক মেি যামরত সমনয়র মনধ্য মিশুনদর ব্যিহার্ য মেমযাণ
কাজ সম্পন্ন করা হয় ো। ফনল চুমির ক্ষময়াদ বৃমি করার প্রনয়াজে হয়। এনত প্রকল্প ব্যয়
বৃমির পািাপমি ঐ সকল অিকাঠানমা ক্ষথনক উপকার ক্ষপনত মিলম্ব হনয় থানক।
৭.০ মিশু ক্ষকমিক উন্নয়নের পমরকল্পোসমূহ
পমরকল্পোর ক্ষময়াদ

পমরকল্পোর আনলানক গৃমহতব্য কার্ যক্রম
 সৃজেিীল ক্ষমিা অনেষণ কমযসূমির মাধ্যনম সারা ক্ষদনির ১২ জে ক্ষসরা প্রমতভা
োে/োেী মেি যািে করা হয়। র্ানদর প্রনতেকনক ১ (এক) লক্ষ কনর টাকা ও
য
সাটিমফনকট
প্রদাে করা হয়। ১২ জে ক্ষসরা প্রমতভা প্রমতিের মিনদনি মিক্ষা
সফনর র্ায়। প্রমতিানরর ন্যায় আগামম ২০১৮-২০১৯ অথ য িেনরও এ কমযসূমি
অনুমষ্ঠত হনি;

২০১৮-১৯ অথ যিেনরর
পমরকল্পো

 মিক্ষানক মিক্ষাথীনদর মেকট আনরা ক্ষিমি আকষ যণীয় ও ফলপ্রসূ করনত ক্ষদনির
মাধ্যমমক স্তনরর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানের মিক্ষাথী, মিক্ষক ও প্রমতষ্ঠাে প্রিানের স্ব স্ব
ক্ষক্ষনে ক্ষেষ্ঠত্ব অজযনের স্বীকৃমত প্রদানের উনেনশ্য প্রমতিানরর ন্যায় আগামম
২০১৮-২০১৯ অথ য িেনরও জাতীয় মিক্ষা সপ্তাহ আনয়াজে করা হনি;
 স্কুল, কনলজ স্তনরর োে/োেীনদর মেনয় প্রমতিের িীতকালীে ও গ্রীষ্মকালীে
জাতীয় ক্রীড়া প্রমতনর্ামগতার আনয়াজে করা হয়। প্রমত িেনরর ন্যায় আগামম
২০১৮-২০১৯ অথ য িেনরও এ প্রমতনর্ামগতা আনয়াজে করা হনি।
 সমগ্র িাাংলাদনির ২৬০০০টি মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে (১৫৫০০টি মাধ্যমমক মিযালয়,
৩৫০০টি কনলজ, ৭০০০টি মাদ্রাসা) ৪৬৩৪০টি মামিমমমডয়া ক্ষেমণকক্ষ এিাং
২১২০টি স্মাট য ক্ষেমণকক্ষ বতমরর প্রনয়াজেীয় র্ন্ত্পামত সরিরাহ ও মিক্ষকনদর
আইমসটি প্রমিক্ষণ প্রদানের লনক্ষে “আইমসটির মাধ্যনম মাধ্যমমক ও উচ্চ
মাধ্যমমক স্তনর মিক্ষার প্রিলে (পর্ যায়-২)” িীষ যক প্রকনল্পর কার্ যক্রম শুরু করা;

মধ্যনময়ামদ পমরকল্পো

 Secondary Education Sector Investment Program
(SESIP) িীষ যক প্রকনল্পর আওতায় মাঠ পর্ যানয়র মিক্ষকগনণর জন্য মিমভন্ন
মিষনয় (র্থা: কামরকুলাম িাস্তিায়ে, সৃজেিীল পিমত, হানত কলনম মিজ্ঞাে
মিক্ষা, মিযালয়মভমিক মূল্যায়ে ইতোমদ ক্ষমাট ৫৩০৭০৮ জে মিক্ষকনক
প্রমিক্ষণ প্রদাে করা হনয়নে। জুে ২০১৯ পর্ যন্ত এ কার্ যক্রম অব্যাহত
থাকনি।মাধ্যমমক পর্ যানয়র কামরকুলাম যুনগাপনর্াগী করার লনক্ষে কার্ যক্রম
পমরিামলত হনে। এোড়া এ প্রকনল্পর মাধ্যনম ২০১৮-১৯ অথ যিেনর মাধ্যমমক
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পমরকল্পোর ক্ষময়াদ

পমরকল্পোর আনলানক গৃমহতব্য কার্ যক্রম
পর্ যানয় ১০,০০০ মিক্ষা প্রমতষ্ঠানে বিজ্ঞামেক সরঞ্জামামদ সরিরানহর লক্ষেমাো
মেি যারণ করা;
 সারা ক্ষদনি ২০০টি সরকামর কনলনজ ১৯৩২টি ক্ষেমণকক্ষ (মামিমমমডয়াসহ),
২০০টি ল্যাাংগুনয়জ কাম আইটি ল্যাি, ১০০০টি সানয়ন্স ল্যাি, ৪৬টি ক্ষহানেল
মেমযাণ এিাং আসিািপে, অমফস সরঞ্জামামদ ও আইমসটি উপকরণ সরিরাহ
করার লনক্ষে“সরকামর কনলজসমূনহর অিকাঠানমা উন্নয়ে ও মিজ্ঞাে মিক্ষার
সম্প্রসারণ” িীষ যক একনেক কর্তযক অনুনমামদত প্রকল্পটির িাস্তিায়ে শুরু হনি।
প্রকল্পটি পূণ যাঙ্গভানি িাস্তিাময়ত হনল অমতমরি প্রায় ২.০০ লক্ষ মিক্ষাথী
ভমতযর সুনর্াগ সৃমি হনি;

দীঘ যনময়ামদ পমরকল্পো

 সারা ক্ষদনি ৩২৩টি সরকামর মাধ্যমমক মিযালনয়র সক্ষমতা ও মিক্ষার
গুণগতমাে বৃমির লনক্ষে েতুে একানডমমক ভিে মেমযাণ ও উর্ধ্যমুেী
সম্প্রসারণসহ মামিমমমডয়া ক্লািরুম ও প্রনয়াজেীয় র্ন্ত্পামত, িই-পুস্তক,
ক্ষেলাধুলার সরঞ্জাম, বিজ্ঞামেক র্ন্ত্পামত, আসিািপে, অমফস র্ন্ত্পামত
সরিরাহ করার লনক্ষে “সরকামর মাধ্যমমক মিযালনয়র উন্নয়ে” িীষ যক
একনেক কর্তযক অনুনমামদত প্রকল্পটির িাস্তিায়ে শুরু হনি। প্রকল্পটি
পূণ যাঙ্গভানি িাস্তিাময়ত হনল অমতমরি প্রায় ৩.০০ লক্ষ মিক্ষাথীর ভমতযর
সুনর্াগ সৃমি হনি;
 এ সকল অিকাঠানমা মেমযানণ প্রমতিন্ধী মিক্ষাথীনদর মিষয়টি র্নের সানথ
মিনিিো কনর রোম্প এর সাংস্থাে রাো হনে। োরী মিক্ষাথীনদর প্রজেে
স্বানস্থের মিনিষ প্রনয়াজেীয়তানক মিনিিো কনর ক্ষেনল-ক্ষমনয়নদর জন্য পৃথক
ওয়ািব্লক রাো হনে। উপকূলীয় ও িন্যাপ্রিণ এলাকায় দুনর্ যাগকালীে আেনয়র
জন্য মিনিষ মডজাইনে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানের ভিে মেমযাণ করা হনে;
 সম্প্রমত একনেক কর্তযক অনুনমামদত “মেি যামিত ক্ষিসরকামর মাধ্যমমক
মিযালয়সমূনহর উিযমুেী সম্প্রসারণ” িীষ যক প্রকনল্পর আওতায় ৩২৫০টি
মিযালনয় মিযমাে ভিনের উিযমুেী সম্প্রসারনণর মাধ্যনম ২৩২০০টি
ক্ষেমণকক্ষ িারািামহকভানি মেমযাণ করা হনি। এর ফনল ১১,৬০,০০০ জে
মিক্ষাথী উন্নত পমরনিনি মিক্ষার সুনর্াগ পানি;
 সম্প্রমত একনেক কর্তযক অনুনমামদত “মেি যামিত ক্ষিসরকামর মাধ্যমমক
মিযালয়সমূনহর উন্নয়ে” িীষ যক প্রকনল্পর আওতায় ৩০০০টি মিযালনয় েতুে
ভিে মেমযানণর মাধ্যনম ৩০৬০০টি ক্ষেমণকক্ষ িারািামহকভানি মেমযাণ করা
হনি। এর ফনল ১৩,০০,০০০ জে মিক্ষাথী উন্নত পমরনিনি মিক্ষার সুনর্াগ
পানি।
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৮.০

উপসাংহার


মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্ণালয় ও এর আওতািীে সকল মিভাগ, অমিদপ্তর,
দপ্তর, মিক্ষানিাড য, প্রমিক্ষণ প্রমতষ্ঠাে ও মিক্ষা প্রমতষ্ঠাে এিাং মিক্ষাথী-মিক্ষনকর সমমেত তথ্য
ভান্ডার প্রমতষ্ঠা ও ই-ক্ষসিা িালুকরনণর লনক্ষে সমমেত মিক্ষাতথ্য ব্যিস্থাপো পিমত প্রণয়ে করার
উনযাগ গ্রহণ করা হনি। এর মনধ্য মন্ত্ণালয়, সাংস্থাসমূহ ও ক্ষিাড যসমূনহর মনধ্য অেলাইে তথ্য
আদাে-প্রদানের সুমিিা মেমিত করা র্ানি এিাং মাধ্যমমক মিযালয়, উচ্চ মাধ্যমমক মিযালয় ও
কনলনজর পাঠদােসহ অন্যান্য কার্ যক্রনমর মমেটমরাং ব্যিস্থাপো প্রমতষ্ঠা করা র্ানি।



মার্তভাষার পািাপামি মিনদিী ভাষার দক্ষতা মিশুনদর ভমিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূণ য ভূমমকা পালে
করনত পানর। এ উনেশ্যনক সামনে ক্ষরনে মাধ্যমমক মিযালয় ও কনলজ পর্ যানয় আনরা মিনদিী
ভাষা প্রমিক্ষণ ল্যাি প্রমতষ্ঠার উনযাগ গ্রহণ করা হনি। এর ফনল দক্ষ জেিমি মহনসনি ক্ষদনি
মিনদনি কমযসাংস্থানের সুনর্াগ বৃমি পানি এিাং বিনদমিক মুদ্রা অজযনে সহায়ক ভূমমকা পালে
করনি।



প্রমতিন্ধী িা মিনিষ িামহদা সম্পন্ন মিশুনদর জন্য মিনিষ প্রমিক্ষনণর ব্যিস্থা কনর তানদরনক
জাতীয় ক্ষপ্রক্ষাপনটর সানথ সাংগমতপূণ যভানি মূলিারায় সম্পৃি করার উনযাগ গ্রহণ করা হনি।
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অধ্যায়-৪
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পশিবাি কল্যাণ শবভাগ
১.০

ভূশিকা
বাাংলাদেি সিকাি ২০৩৫ সাল নাগাে প্রশিদিাধদ াগ্য শিশুমৃত্যযি অবসাদন িাি অঙ্গীকাি
ব্যক্ত কদিদে। সব বাত্মক প্রচষ্টাি িাধ্যদি শিশুমৃত্যযহাি প্রশি হাজাি জীশবি জদে ২০-এ নাশিদয়
আনদি বাাংলাদেি এখন দৃঢ় প্রশিজ্ঞ। বাাংলাদেি শিশুমৃত্যয রিাদধ উদেখদ াগ্য অগ্রগশি অজবন
কদিদে। শনম্ন-িধ্যি আদয়ি রেিগুদলাি িাথাশপছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১৪ রথদক ৬৯ িাশকবন ডলাি।
স্বাস্থ্য খাদি বাাংলাদেদিি িাথা শপছু ব্যয় ৩১.৬৩ িাশকবন ডলাি। অপিশেদক, িধ্যি আদয়ি
রেিগুদলাি িাথাশপছু গড় স্বাস্থ্য ব্যয় ২৫৫.৯৪ িাশকবন ডলাি, া বাাংলাদেদিি ত্যলনায় ৮ গুণ
রবিী। বাাংলাদেদি স্বাস্থ্য খাদি ব্যয় সিকাশি বাদজদেি ৫ িিাাংদিি কাোকাশে এবাং শবগি
পাঁচ বেদিি (২০১৩-১৪ রথদক ২০১৭-১৮) শজশডশপ’ি প্রায় ১ িিাাংি। ২০১৭-১৮ অথ ববেদি
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পশিবাি কল্যাণ শবভাদগি বিাদেি থাক্রদি ৩৯.০৫ িিাাংি এবাং শজশডশপ’ি
০.০৮ িিাাংি শিশুদেি জন্য ব্যয় কিা হদয়দে। শিশুি উন্নয়ন ও অশধকাদিি সাদথ সাংশিষ্ট
শবষদয় এ শবভাগ শবশভন্ন কা বাবশল পশিচালনা কদি থাদক। এি িদধ্য উদেখদ াগ্য হদলা:

২.০



স্বাস্থ্য, ্টশষ্ট ও পশিবাি পশিকননা রসবা প্রোন;



িাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যদসবা, সম্প্রসাশিি টিকাোন কিবসূশচ (ইশপআই), শবকন স্বাস্থ্যদসবা
এবাং ্টশষ্টি উন্নয়ন সাংশিষ্ট কা বক্রিসমূহ বাস্তবায়ন;



শিশু মৃত্যয রিাধ, শিশুদেি ্টশষ্ট ও িাদেি জীবনিান উন্নয়দন িাদয়দেি প্রশিক্ষণ ও
প্রচািণা ও ্টশষ্ট উপাোন সিবিাহ;



জে শনয়ন্ত্রণ, জনসাংখ্যা গদবষণা ও প্রশিক্ষদণি জন্য শবশভন্ন কা বক্রি বাস্তবায়ন;



শকদিাি-শকদিািীদেি ্টশষ্ট ও প্রজনন স্বাস্থ্য শবষয়ক প্রশিক্ষণ ।

জািীয় নীশি/দকৌিদলি আদলাদক শিশুদেি উন্নয়দন গৃহীি কা বক্রিসমূহঃ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পশিবাি কল্যাণ শবভাগ সাংশিষ্ট জািীয় নীশি-রকৌিলসমূহ ও রস আদলাদক
গৃহীি কা বক্রিসমূদহি সািসাংদক্ষপ শনদম্ন বণ বনা কিা হদলাঃ
জািীয় নীশি/রকৌিল ও শববিণ

কা বক্রিসমূহ

জািীয় স্বাস্থ্য নীশি ২০১১

 প্রাথশিক স্বাস্থ্য রসবা প্রোন;

২০১১ সাদল প্রণীি জািীয় স্বাস্থ্য নীশিি মূল উদেশ্য হদলা সবাি
জন্য রিৌশলক স্বাস্থ্যদসবা শনশিি কিা। এ নীশিদি স্বাস্থ্যদসবা

 িা ও শিশু স্বাস্থ্যদসবা, পশিবাি
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জািীয় নীশি/রকৌিল ও শববিণ

কা বক্রিসমূহ

প্রাশিদক অশধকাি শহদসদব স্বীকৃশি রেয়া হদয়দে। সকল নাগশিদকি
রিৌশলক স্বাস্থ্যদসবা শনশিি কিা িাদেি অন্যিি সাাংশবধাশনক
োশয়ত্ব। স্বাস্থ্য নীশিদি শিশুি স্বাস্থ্য ও ্টশষ্ট সাংক্রান্ত র সকল লক্ষয
শনধ বািণ কিা হদয়দে, রসগুদলা শনম্নরুপঃ

পশিকননা রসবা, প্রজনন স্বাস্থ্যদসবা;

 ্টশষ্টহীনিাি িাত্রা কিাদনা, শবদিষ কদি শিশু ও িাতৃত্বকালীন
্টশষ্টহীনিা কিাদনা;
 শিশু ও িাতৃমৃত্যযি হাি কিাদনা;
 শিশু ও িাতৃ স্বাদস্থ্যি উন্নয়দনি লদক্ষয গ্রাি প বাদয় শনিাপে শিশু
প্রসদবি অবকাঠাদিা স্থ্াপন;
 প্রজনন স্বাস্থ্যদসবাি সুশবধা সম্প্রসািণ;
 িানশসক ও িািীশিক প্রশিবন্ধী শিশুদেি জন্য স্বাস্থ্যদসবাি
সুদ াগ সম্প্রসািণ;
 প্রদয়াজনীয় রিৌশলক স্বাস্থ্যদসবা সকদলি রোিদগাড়ায় রপৌৌঁোদনা;
 সকল উপদজলা ও ইউশনয়ন প বাদয় প্রাথশিক স্বাস্থ্যদসবা ও
শচশকৎসা রসবা রপৌৌঁোদনা।
জািীয় ্টশষ্ট নীশি ২০১৫
২০১৫ সাদল প্রণীি জািীয় ্টশষ্ট নীশিি মূল উদেশ্য হল জনগদণি
উন্নিিি ্টশষ্ট, শবদিষ কদি সুশবধাবশিি জনগদণি ্টশষ্টি উন্নয়দনি
িাধ্যদি জািীয় উন্নয়ন ত্বিাশিি কিা। জািীয় ্টশষ্ট নীশিি শিশু
সাংশিষ্ট শবষয়গুদলা শনম্নরুপঃ
 সকদলি ্টশষ্ট পশিশস্থ্শিি উন্নয়ন, শবদিষ কদি শিশু, শকদিািশকদিািী, গভববিী ও ল্যকদেটিাং িাদয়দেি ্টশষ্টি উন্নয়ন;
 সবাি জন্য শবশভন্ন ধিদনি প বাি খাদ্য শনশিি কিা এবাং
স্বাস্থ্যকি খাদ্যাভাসদক উৎসাশহি কিা;
 ্টশষ্ট পশিশস্থ্শিি উন্নয়দনি লদক্ষয শবশভন্ন প্রিযক্ষ ও পদিাক্ষ
কা বক্রি গ্রহণ;
 ্টশষ্ট শনশিিকিদণি জন্য শবশভন্ন সাংস্থ্াি কাদজি সিিয় সাধন।
সিি পিবাশষ বক পশিকননা
সিি পিবাশষ বক পশিকননায় অনুর্ধ্ব ৫ বেদিি শিশু মৃত্যযি হাি
কশিদয় প্রশি হাজাি জীশবি জেগ্রহণকািীি রক্ষদত্র ২৭ (নবজািদকি
রক্ষদত্র ২০) জদন শনদয় আসা; টিকাোন, হাি (১২ িাদসি কি বয়সী
শিশুদেি রক্ষদত্র) ১০০ িিাাংদি উন্নীি কিা-ইিযাশে লক্ষয শনধ বাশিি
িদয়দে। এোড়াও িদয়দে েক্ষ স্বাস্থ্য কিীি বারািা প্রসবদসবা ৫৫

 কশিউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন পশিবাি
পশিকননা রকদে প বায়ক্রদি ২৪/৭
সাশভবস চালু কিা;
 ্টশষ্ট রসবা প্রোন;
 জদেি পি পিই নবজািকদক বুদকি দুধ
খাওয়াদনা;
 Infant and Young Child
Feeding (IYCF) কা বক্রদিি িাধ্যদি
রেিব্যাপী শভোশিন-এ ও ফশলক এশসড
শবিিণ;
 িা ও শিশু রকদে শকদিাি বান্ধব স্বাস্থ্য
রসবা শনশিিকিণ;
 শকদিাি-শকদিািীদেি জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য
ও অশধকাি শবষদয় সদচিনিামূলক
কা বক্রি পশিচালনা;
 Essential Service Package
(ESP) বাস্তবায়ন;


িা ও শিশুদেি সদচিনিামূলক কিবকান্ড
পশিচালনা;

 নবজািদকি অিযাবশ্যকীয় রসবা, শিশুি
প্রািশিক শবকাি, জেশনবন্ধণ ও শিশু
অশধকাি শবষদয় স্বাস্থ্য কিীদেি প্রশিক্ষণ
প্রোন;


প্রশিশক্ষি ধাত্রী (শসএসশব) তিশি

 স্বাস্থ্যদসবায় শনদয়াশজি
প্রশিক্ষণ/ উচ্চশিক্ষা প্রোন;
 সাাংগঠশনক
কাঠাদিাগি
(Reform Issues;)

জনবদলি
উন্নয়ন

 কিবিালা/দসশিনাি, িথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ ও
প্রশক্রয়াকিণ, গদবষণা;
 স্বাস্থ্য অবকাঠাদিা উন্নয়ন।
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িিাাংদি উন্নীি কিাি লক্ষযিাত্রা।
চত্যথ ব স্বাস্থ্য, জনসাংখ্যা ও ্টশি রসক্টি কিবসূশচ (HPNSP)
কিবসূশচি মূল উদেশ্য হদলা বিবিাদন র সকল নাগশিক স্বাস্থ্য ও ্টশষ্ট
রসবা প্রাশিদি শপশেদয় িদয়দে িাদেিদক রসবাি আওিায় শনদয় আসা।
শবদিষ কদি শিশু, শকদিাি-শকদিািী এবাং িহি ও গ্রািািদলি েশিদ্র
জনদগািীদক রসবাি আওিায় শনদয় আসা এ পশিকননাি মূল লক্ষয।
HPNSP-এি উদেশ্যসমূহ শনম্নরুপঃ
 স্বাস্থ্য, ্টশষ্ট ও পশিবাি পশিকননা রসবা প্রোন;
 িাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য রসবা, সম্প্রসাশিি টিকাোন কিবসূশচ
(ইশপআই), শবকন স্বাস্থ্যদসবা এবাং ্টশষ্টি উন্নয়ন সাংশিষ্ট
কা বক্রিসমূহ বাস্তবায়ন;
 শিশু মৃত্যয রিাধ, শিশুদেি ্টশষ্ট ও িাদেি জীবনিান উন্নয়দন
িাদয়দেি প্রশিক্ষণ ও প্রচািনা ও ্টশষ্ট উপাোন সিবিাহ;
 জে শনয়ন্ত্রণ, জনসাংখ্যা গদবষণা ও প্রশিক্ষদণি জন্য শবশভন্ন
কা বক্রি বাস্তবায়ন;
 শকদিাি-শকদিািীদেি ্টশষ্ট ও প্রজনন স্বাস্থ্য শবষয়ক প্রশিক্ষণ।
জাশিসাংঘ রঘাশষি রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)
রেকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (SDG) কাঠাদিাদি স্বাস্থ্য ও ্টশষ্ট খাদি
২০৩০ সাদলি িদধ্য অজবদনি জন্য রবি শকছু লক্ষযিাত্রা শনধ বািণ
কিা হদয়দে, াি িদধ্য িদয়দে িাতৃ, নবজািক, তিিব স্বাস্থ্যদসবা ও
্টশষ্টদসবা। জাশিসাংঘ রঘাশষি রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)
বাস্তবায়দনি লদক্ষয সাধািণ অথ বনীশি শবভাগ (GED), পশিকননা
কশিিন কতৃবক প্রণীি SDGs Mapping রিািাদবক স্বাস্থ্য ও
পশিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালয় ১২টি Target-এি রিাে ২২টি
Indicators (এসশডশজ-৩ এি ২০টি ও এসশডশজ-২ এি ২টি
Indicators) বাস্তবায়দন Lead Ministry এবাং এসশডশজ-৪ এি
১টি Target-এি ১টি Indicator বাস্তবায়দন Co-Lead
Ministry শহদসদব োশয়ত্ব প্রাি। এি িদধ্য ২টি Indicators স্বাস্থ্য
শিক্ষা ও পশিবাি কল্যাণ শবভাগ সাংশিষ্ট, া হদলা ১) 3.7.1
Proportion of women of reproductive age (aged
15-49 years) who have their need for family
planning satisfied with modern methods এবাং ২)
3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years;
aged 15-19 years) per 1,000 women in that age

কা বক্রিসমূহ
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কা বক্রিসমূহ

group। এোড়াও স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালয় সাংশিষ্ট
অন্যান্য Indicators বাস্তবায়দন এ শবভাগ রকা-লীড ও সহদ াগী
শহদসদব োশয়ত্ব পালন কিদব।

৩.০

শিশু বাদজে বাস্তবায়দনি রপ্রশক্ষদি গি শিন বেদিি অজবনঃ
শবগি কদয়ক েিদক বাাংলাদেি স্বাস্থ্য ও ্টশষ্ট পশিশস্থ্শি উন্নয়দন প্রভূি অগ্রগশি অজবন
কদিদে। এিিদধ্য রবিশকছু উদেখদ াগ্য সাফল্য Health, Population and
Nutrition Sector Development Programme এি আওিায় অশজবি হদয়দে।
শিশুি উন্নয়ন ও অশধকাদিি সাদথ সাংশিষ্ট এ শবভাদগি সাম্প্রশিক অজবদনি িদধ্য উদেখদ াগ্য
হদলা-শিশু ও িাতৃমৃত্যযি হাি হ্রাস রপদয়দে ( থাক্রদি ৬০% রথদক ৪৯% এবাং ২.৯% রথদক
১.৫১%)। কশিউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন পশিবাি পশিকননা রকদে প বায়ক্রদি ২৪/৭
নিিাল রডশলভািী রসবা চালু কিা শিশু ও িাতৃমৃত্যয হাি হ্রাদস অবোন িাখদে। এ প বন্ত
২৫৭০টি রকদে এ রসবা চালু হদয়দে। এদি কদি প্রশিশক্ষি ধাত্রীি িাধ্যদি প্রসদবি হাি বৃশি
রপদয়দে [৪২.১% (শবশডএইচএস-২০১৪) হদি ৫০% (শবএিএিএস-২০১৬)] এবাং
প্রাশিিাশনক প্রসদবি হাি বৃশি রপদয়দে [৩৭.৪% (শবশডএইচএস-২০১৪) হদি ৪৭%
(শবএিএিএস-২০১৬)]। ১ বেি বয়দসি শনদচি শিশুদেি পূণ ব েীকা প্রাশিি হাি ৭৫% হদি
৮২% এ উন্নীি হদয়দে। অ্টশষ্ট শনয়ন্ত্রদণি লদক্ষয IYCF কা বক্রদিি িাধ্যদি রেিব্যাপী
শভোশিন-এ ও ফশলক এশসড শবিিদণি ফদল শিশুদেি ্টশষ্টিান উন্নীি হদয়দে। শভোশিন-এ
কভাদিজ (১২-৫৯ িাস) ৯১.৩০%। খব বকৃশি শিশুি হাি হ্রাস রপদয়দে (৪২.১%,
শবশডএইচএস-২০১৪)। িা ও শিশু রকদে শকদিাি বান্ধব স্বাস্থ্যদসবা চালু এবাং শকদিািশকদিািীদেি জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ও অশধকাি শবষদয় সদচিনিামূলক কা বক্রি পশিচালনা
কিায় শকদিাি-শকদিািীদেি প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন হদে। এোড়া, গড় আয়ু ১০ বেি রবদড়
হদয়দে ৫৯ রথদক ৭১.৭ বেি। সািাশজক সূচদকি উন্নশিদি আিিা অশধকাাংি শনম্ন-আদয়ি
রেি এবাং এিনশক শকছু িধ্য আদয়ি রেিদক শপেদন রফদল এশগদয় রগশে। আদিা গুরুত্বপূণ ব
শবষয় হদে, ২০১০ রথদক ২০১৫-এ পাঁচ বেদি সািশগ্রক প্রজনন হাি (TFR) ২.৬ রথদক কদি
২.৩ এ োঁশড়দয়দে। শবগি শিন বেদি শনদপাে ব কতৃবক ১৭০৭ জন স্বাস্থ্য কিীদক নবজািদকি
অিযাবিকীয় রসবা, শিশুি প্রািশিক শবকাি, জেশনবন্ধন ও শিশু অশধকাি শবষদয় প্রশিক্ষণ
প্রোন কিা হদয়দে।
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িন্ত্রণালদয়ি বাদজদেি শিশু সাংশিষ্ট অাংি
সািশণ-৬: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পশিবাি কল্যাণ শবভাদগি বাদজদেি শিশু সাংশিষ্ট অাংি
(শবশলয়ন োকা)
বাজেট
2018-19

শববিণ
শবভাদগি রিাে বাদজে

0.46

বাদজে
২০১৭-১৮
৪৪.৭৬
২৮.০৬
১৬.৭০
১৭.৪৮
১০.৯৪
৬.৫৪
৪০০৩
২২২৩৬
১৮.০০
০.২০
১.১২
০.০৮
০.৪৪

41.05

৩৯.০৫

52.28

পশিচালন বাদজে
উন্নয়ন বাদজে
শবভাদগি বাদজদে শিশু সাংশিষ্ট অাংদিি বাদজে

31.28
21.00
21.46

পশিচালন বাদজে
উন্নয়ন বাদজে
জািীয় বাদজে
শজশডশপ
সিকাদিি রিাে বাদজে (শজশডশপ’ি িিকিা হাদি)
শবভাদগি বাদজে (শজশডশপ’ি িিকিা হাদি)
শবভাদগি বাদজে (জািীয় বাদজদেি িিকিা হাদি)
শবভাদগি বাদজদেি শিশু সাংশিষ্ট অাংি (শজশডশপ’ি িিকিা হাদি)
শবভাদগি বাদজদেি শিশু সাংশিষ্ট অাংি (জািীয় বাদজদেি িিকিা হাদি)
শবভাদগি বাদজদেি শিশু সাংশিষ্ট অাংি (শবভাদগি রিাে বাদজদেি িিকিা
হাদি)

12.84
8.62
4646
25,378
18.31
0.21
1.13
0.08

সাংদিাশধি
২০১৬-১৭
-

সূত্রঃ অথ ব শবভাগ

এ অথ ববেদি এ শবভাদগি রিাে ব্যদয়ি ৪১.০৫ িিাাংি শিশুকল্যাদণ শনদয়াশজি। ২০১৭-১৮
অথ ববেদি এ বিাে শেল শবভাদগি বাদজদেি ৩৯.০৫ িিাাংি। শবভাগটি পশিচালন বাদজদেি
অধীদন শবশভন্ন কা বক্রি পশিচালনা কদি থাদক, াদেি রবশিিভাগই শিশু-রকশেক। ২০১৮-৯
অর্ থবছজে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পশেবাে কল্যাণ শবভাজেে বাজেট সেকাজেে ম াট বাজেজটে
িতকো ১.১৩ ভাে এবং শেশিশপে ০.২১ িতাংি।
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৫.০

উত্তি চচ বা
িায়্টিা উপদজলাধীন শিজবানগি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ রকেটি, নিশসাংেী রজলা সেি রথদক
প্রায় ১৪ শকদলাশিোি দূদি অবশস্থ্ি। এ রকে রথদক জে শনয়ন্ত্রন সাংক্রান্ত শবশভন্ন রসবা প্রোদনি পািাপাশি িা
ও শিশু স্বাস্থ্য এবাং শকদিািীদেি প্রজনন স্বাস্থ্য রসবা প্রোন কিা হয়। উশেশখি রকদেি শবদিষ তবশিষ্টয হদলা
সিাদহ সাি শেন ২৪ ঘন্টা স্বাভাশবক প্রসব রসবা প্রোদনি শবষয়টি শনশিি কিা হদয়দে, াি ফদল িা ও শিশু
স্বাস্থ্যদসবা প্রোদন উদেখদ াগ্য ভূশিকা িাখদে। একটি আেিব স্বাভাশবক প্রসব (Normal Delivery)
রসবাদকে শহদসদব কা বকিী ভূশিকা িাখাি পািাপাশি জটিল প্রসূশিদেি রক্ষদত্র রিফাদিল রকে শহদসদব
শবদিষ ভূশিকা িাখদে। িা ও শিশু মৃত্যয রিাদধ এ রকদেি ভূশিকা শবদিষভাদব উদেখদ াগ্য া শনম্নরুপঃ
প্রসব রসবাি আওিায় গি জুলাই ২০১৬ শরঃ রথদক িাচ ব ২০১৮ শরঃ প বন্ত ৮১৩টি স্বাভাশবক প্রসব
সম্পাশেি হদয়দে এবাং ৪৫ জন প্রসূশিদক রজলা প বাদয় রিফাি কিা হদয়দে। শিজবানগি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও
পশিবাি কল্যাণ রকে রথদক প্রসবপূব ব (ANC), প্রসবকালীন রসবা ও প্রসদবাত্তি (PNC) রসবাি িাদন
সন্তুশষ্টি কািদণ শেন শেন স্বাভাশবক প্রসব রসবাি সাংখ্যা বৃশি পাদে। জুলাই ২০১৬ শরঃ রথদক িাচ ব ২০১৮
শরঃ প বন্ত ৪৯৭৯ জন শিশুদক রসবা প্রোন কিা হদয়দে। শিজবানগি ইউশনয়ন পশিষদেি রচয়ািম্যান এি
উদদ্যাদগ রকদেি প্রসব রসবাসহ িা ও শিশু স্বাস্থ্য রসবাি িান বৃশিকদন রকদেি প্রসব কক্ষটিদি ইউশনয়ন
পশিষদেি অথ বায়দন (Delivery Room) োইলস স্থ্াপন কিা হদয়দে। িাোড়া তবদুযাশিক রলাডদিশডাং
রিাকাদবলায় রকেটিদি ইউশনয়ন পশিষদেি অথ বায়দন রসালাি প্যাদনল সাংদ াজন কিা হদয়দে। বিবিান
সিকাি প বায়ক্রদি সািা রেদিি প্রশিটি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ রকদে (UH&FWC) সিাদহ
০৭ শেন স্বাভাশবক প্রসব রসবা প্রোদনি শবষদয় গুরুত্বাদিাপ কিদেন। সািা রেদিি প্রশিটি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও
পশিবাি কল্যাণ রকে (UH&FWC)-রি স্থ্ানীয় সিকাি প্রশিিানসমূদহি অাংিগ্রহদণি িাধ্যদি এ ধিদনি
রসবা কা বক্রি চালু কিদি পািদল িাতৃ ও শিশু মৃত্যয রিাদধ শনঃসদেদহ ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ
রকে উদেখদ াগ্য ভূশিকা িাখদব।

৬.০

শিশুদেি কল্যাণ শনশিিকিদণ িন্ত্রণালদয়ি চযাদলঞ্জসমূহ


শিশুদেি িািীশিক ক্ষীণিা বা খব বাকৃশি ওজন স্বনিা রিাকাদবলাি জন্য ্টশষ্ট কা বক্রদিি
অপ্রত্যলিা এবাং এ কা বক্রি বাস্তবায়দন সিিয়হীনিা;



পিবাশষ বক পশিকননা এবাং এসশডশজ এি লক্ষযিাত্রা অজবন কিাি জন্য র সব রসবা
প্রোন কিা হয়, বশিি ও র সব এলাকায় রপৌৌঁোদনা কষ্টকি (Hard to Reach
Areas) এিন সব এলাকায় এ রসবা রপৌৌঁোদনা;



কশিউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন পশিবাি পশিকননা রকদে ২৪/৭ নিিাল রডশলভািী রসবা
চালুি রক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় জনবদলি অভাব িদয়দে;



শিশু রকশেক বাদজে প্রণয়ন, বাদজে বাস্তবায়ন, পশিবীক্ষণ এবাং মূল্যায়দনি জন্য
সুশনশে বষ্ট শেক শনদে বিনা বা পিশিি অভাব;
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৭.০



শিশুদেি উন্নয়দন বা িাদেি পশিপূণ ব শবকাদি আশথ বক ব্যবস্থ্াপনাি গুরুত্ব- এ ধিদনি
শবদিষাশয়ি রকান গদবষণা কদিবি অভাব;



শিশুদেি উন্নয়দনি জন্য পশিকননা প্রণয়নকািী ও গৃহীি কা বক্রি বাস্তবায়নকািীগদণি
সঠিক প্রশিক্ষণ ও সদচিনিাি অভাব;



শিশু বাদজে বা শিশু রকশেক উন্নয়ন কিবকান্ড বাস্তবায়দনি সাদথ সম্পশকবি
রেকদহাল্ডািগদণি সাদথ সিিয়হীনিা।

শিশু রকশেক উন্নয়দনি পশিকননা
পশিকননাি রিয়াে

পশিকননাি আদলাদক গৃশহিব্য কা বক্রি

২০১৮-১৯ অথ ববেদিি পশিকননা

 নবজািদকি অিযাবিকীয় রসবা, শিশুি প্রািশিক শবকাি, জেশনবন্ধণ
ও শিশু অশধকাি শবষদয় ৫০৯৬ জন স্বাস্থ্য কিীদক প্রশিক্ষণ প্রোন
কিা;
 শিশুদকশেক বাদজে প্রণয়ন, বাদজে বাস্তবায়ন, পশিবীক্ষণ এবাং
মূল্যায়দনি জন্য শডদসম্বি ২০১৮ এি িদধ্য সুশনশে বষ্ট শেক শনদে বিনা
জািী;
 সািাশজক রনতৃবৃে, ধিীয় রনতৃবৃে এবাং অন্যান্য জনদগািী শনদয় িা,
শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পশিবাি পশিকননা এবাং ্টশষ্ট শবষয়ক ১৫০টি
কিবিালা আদয়াজন;
 িা, শিশু , প্রজনন স্বাস্থ্য ও ্টশষ্ট শবষয়ক ৬২০০টি অশডও বািবা প্রস্তুি ও
প্রচাি;
 িা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পশিবাি পশিকননা এবাং ্টশষ্ট শবষয়ক ১২০টি
কযাদম্পইন আদয়াজন;
 শবদিষভাদব প্রশিশক্ষি কিী (CSBA) বারািা ১৬০০টি গভবকালীণ রসবা;
 জদেি ২৪ ঘন্টাি িদধ্য নবজািকদক বুদকি দুধ খাওয়াদনা;
 িক্ত স্বনিা প্রশিদিাদধ ১৩০০ শকদিািীদক আয়িন ফশলক এশসড প্রোন;
 ৪০টি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ রকে উন্নীিকিণ;
 ১০টি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও পশিবাি কল্যাণ রকে শনিবাণ;
 ১২টি ১০ িয্যা শবশিষ্ট িা ও শিশুকল্যাণ রকে শনিবাণ;
 ৬৫০ জন রসবা প্রোনকািীদক শনদপাে ব-এি িাধ্যদি রিৌশলক প্রশিক্ষণ;
১৯০ জন শিডওয়াইফ ও নাস বদক ইশভদডন্স রবইজড প্রযাশক্টস (ইশবশপ)
শবষদয় রিৌশলক প্রশিক্ষণ প্রোন।
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পশিকননাি রিয়াে
িধ্যদিয়াশে পশিকননা

পশিকননাি আদলাদক গৃশহিব্য কা বক্রি
 শিশুদেি জন্য গৃহীি সািাশজক শনিাপত্তা কা বক্রিসমূহ সম্প্রসািণ;
 প্রাথশিক স্বাস্থ্যদসবা শনশিি কিাি লদক্ষয ৩৯১৮টি ইউশনয়ন স্বাস্থ্য ও
পশিবাি কল্যাণ রকে, ৬৬টি িা ও শিশু কল্যাণ রকে, স্বাস্থ্য শিক্ষাি
উন্নয়দন ৮ টি ইন্সটিটিউে অব রহলথ রেকদনালশজ এবাং ৯ টি নাশস বাং
কদলজ শনিবান কিা হদব।

৮.০

উপসাংহাি ও ভশবষ্যৎ কিণীয়
শিশুিাই জাশিি ভশবষৎ। সুস্থ্ শিশুই এদন শেদি পাদি একটি সুেি আগািী। আগািীি
শিশুদেি জন্য চাই উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্া ও সুস্থ্, সুেি, িিিািয় পশিদবি। সুস্থ্, সুেি
িিিািয় পশিদবদিি িদধ্য শিশুদেি গদড় রিালাি জন্য সঠিক পশিকননা ও এি বাস্তবায়ন
অিযন্ত গুরুত্বপূণ ব। এোড়াও, েিকাি একটি সদচিন পশিদবি র খাদন থাকদব শিশুদেি জন্য
গভীি িিিা, ভাদলাবাসা ও ত্ন। িা ও শিশু স্বাস্থ্যদসবা, ্টশষ্ট রসবা এবাং শকদিাি বান্ধব
স্বাস্থ্যদসবা ইিযাশে কা বক্রদিি িাধ্যদি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পশিবাি কল্যাণ শবভাগ িাতৃ ও শিশু
মৃত্যযি হাি কশিদয় একটি সুস্থ্-সবল সিাজ গঠদন অগ্রণী ভূশিকা িাখদে। এোড়া, এ শবভাগ
অটিজিসহ অন্যান্য শবদিষ চাশহোসম্পন্ন শিশুদেিদকও একটি সুস্থ্ স্বাভাশবক জীবন শনশিি
কিাি জন্য কাজ কদি াদে াদি িািা আগািীি উন্নি বাাংলাদেদিি র াগ্য নাগশিক
শহদসদব গদড় উঠদি পাদি। বাাংলাদেদিি প্রশিটি শিশু একটি সুস্থ্ জীবন পাক এবাং রেদিি
উন্নয়দন উপযুক্ত র াগ্যিাি পশিচয় িাখুক এোই কাম্য।
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অধ্যায়-৫
স্বাস্থ্যসেবা ববভাগ
১.০

ভূবিকা
প্রশােবিক প্রসয়াজসি স্বাস্থ্য ও পবিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালসয়ি অধীসি িার্ চ ২০১৭-এ ‘স্বাস্থ্যসেবা
ববভাগ’ এবং ‘স্বাস্থ্য বশক্ষা ও পবিবাি কল্যাণ ববভাগ’ িািক দুইটি পৃথক ববভাগ গঠি কিা
হয়। স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি আওতাভুক্ত কার্ চক্রসিি িসধ্য বশশুসেি স্বাস্থ্যসেবা প্রোি অন্যতি।
এ ববভাসগি আওতাভুক্ত স্বাস্থ্য অবধেপ্তসিি অধীসি মিাট ৬০৭টি েিকাবি হােপাতাল িসয়সে,
র্াি িসধ্য ১৩০টি িাধ্যবিক (সজলা হােপাতাল) ও েসব চাচ্চ পর্ চাসয়ি (সিবিসকল কসলজ
হােপাতাল, ববসশষাবয়ত হােপাতাল) এবং ৪৭৭টি উপসজলা ও ইউবিয়ি পর্ চাসয়ি। এ
ববভাসগি আওতাভুক্ত বববভন্ন অবধেপ্তসিি িাঠ পর্ চাসয়ি কার্ চালয়েমূসহি িাধ্যসি অনুন্নয়ি
বাসজসটি অথ চায়সি মেশব্যাপী েিকাবি হােপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রবতষ্ঠাি পবির্াবলত হসয়
থাসক। এেব হােপাতাসলি বিয়বিত প্রাবধকািপ্রাপ্ত কিচকাসডেরি িসধ্য বশশুসেি স্বাস্থ্যসেবা
প্রোি অন্যতি। প্রায় েকল হােপাতাসলই িবজাতক এবং বশশুসেি জন্য বিধ চাবিত ওয়াি চ বা
ববসশষ ইউবিট িসয়সে। বশশুসেি েংক্রািক মিাগ মিাকাসবলাি জন্য ববসশষাবয়ত মবেিকাবি
হােপাতালেমূহসকও এই ববভাগ অনুোি প্রোি কসি থাসক। হােপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা
প্রবতষ্ঠাি পবির্ালিা োড়াও এই ববভাসগি অন্যান্য অবধেপ্তিেমূহ বশশুসেি স্বাস্থ্যসেবাি জন্য
প্রতযক্ষ ও পসিাক্ষভাসব কাজ কসি র্াসে।

২.০

জাতীয় িীবত/মকৌশসলি আসলাসক গৃহীত কার্ চক্রি:
স্বাস্থ্য ও পবিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালসয়ি উন্নয়ি কার্ চক্রি মূলত: মেক্টি কিচসূবর্বভবিক, তসব এি
পাশাপাবশ জিগুরুত্বপূণ চ বকছু েংখ্যক প্রকল্পও পৃথকভাসব বাস্তবায়ি কিা হসয় থাসক।
স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি োসথ েংবিষ্ট জাতীয় িীবত-মকৌশলেমূহ এবং কার্ চক্রি েংসক্ষসপ বিসে
বণ চিা কিা হলঃ
জাতীয় িীবত/সকৌশল

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতত, ২০১১:
২০১১ োসল প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য
িীবতি মূল উসেশ্য হল েবাি
জন্য মিৌবলক স্বাস্থ্যসেবা
বিবিত কিা। এ িীবতসত
স্বাস্থ্যসেবা প্রাবপ্তসক অবধকাি

গৃহীত কার্ চক্রিেমূহ
 পুবষ্টহীিতাি িাত্রা কিাসিা, ববসশষ কসি বশশু ও িাতৃত্বকালীি পুবষ্টহীিতা
কিাসিা;
 বশশু ও িাতৃমৃত্যযি হাি কিাসিা;
 বশশু ও িাতৃ স্বাসস্থ্যি উন্নয়সিি লসক্ষয গ্রাি পর্ চাসয় বিিাপে বশশু প্রেসবি
অবকাঠাসিা স্থ্াপি;
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জাতীয় িীবত/সকৌশল
বহসেসব স্বীকৃবত মেয়া হসয়সে।
েকল িাগবিসকি মিৌবলক
স্বাস্থ্যসেবা বিবিত কিা িাসেি
অন্যতি োংববধাবিক োবয়ত্ব।

গৃহীত কার্ চক্রিেমূহ
 প্রজিি স্বাস্থ্যসেবাি সুববধা েম্প্রোিণ;
 িািবেক ও শািীবিক প্রবতবন্ধী বশশুসেি জন্য স্বাস্থ্যসেবাি সুসর্াগ েম্প্রোিণ;
 প্রসয়াজিীয় মিৌবলক স্বাস্থ্যসেবা েকসলি মোিসগাড়ায় মপৌৌঁোসিা;
 েকল উপসজলা ও ইউবিয়ি পর্ চাসয় প্রাথবিক স্বাস্থ্যসেবা ও বর্বকৎো মেবা
মপৌৌঁোসিা।

জাতীয় পুতি নীতত ২০১৫:
২০১৫ োসল প্রণীত জাতীয় পুবষ্ট
িীবতি মূল উসেশ্য হল
জিগসণি উন্নততি পুবষ্ট, ববসশষ
কসি সুববধাববিত জিগসণি
পুবষ্টি উন্নয়সিি িাধ্যসি জাতীয়
উন্নয়ি ত্বিাবিত কিা।

 েকল জিগসণি পুবষ্ট পবিবস্থ্বতি উন্নয়ি, ববসশষ কসি বশশু, বকসশাি-বকসশািী,
গভচবতী ও ল্যাকসটটিং িাসয়সেি পুবষ্টি উন্নয়ি;
 েবাি জন্য বববভন্ন ধিসিি পর্ চাপ্ত খাদ্য বিবিত কিা এবং স্বাস্থ্যকি
খাদ্যাভযােসক উৎোবহত কিা;
 পুবষ্ট পবিবস্থ্বতি উন্নয়সিি লসক্ষয বববভন্ন প্রতযক্ষ ও পসিাক্ষ কার্ চক্রি গ্রহণ;
 পুবষ্ট বিবিতকিসণি জন্য বববভন্ন েংস্থ্াি কাসজি েিিয় োধি।

৪র্ থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুতি
সসক্টর কর্থসূতি র্ থ ৪(
এপিতএএনএসতএ( ২০১৭:২২-

 উন্নত ও িািেম্মত মেবা প্রোসিি লসক্ষয মিতৃত্ব, ব্যবস্থ্াপিা ও বববধ-ববধাি
বাস্তবায়সিি মক্ষসত্র েক্ষিতা বৃবি এবং স্বাস্থ্য খাসত সুশােি ও তত্ত্বাবধাি
বৃবিসত স্বাস্থ্য ও পবিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালসয়ি ভূবিকা মজািোি কিা;

৪থ চ এইর্বপএিএেবপ’ি মূল
উসেশ্য হল বতচিাসি মর্েকল
িাগবিক স্বাস্থ্য ও পুবষ্টসেবা
প্রাবপ্তসত বপবেসয় আসে ববসশষ
কসি বশশু, বকসশাি-বকসশািী
এবং শহি ও গ্রািািসলি েবিদ্র
জিসগাষ্ঠীসক মেবাি আওতায়
বিসয় আো। এি আওতায় স্বাস্থ্য
খাসত আন্তজচাবতক বববভন্ন
ম ািাসি েিকাসিি মেয়া
প্রবতশ্রুবতি বাস্তবায়সিি উসদ্যাগ
মিয়া হসব। কিচসূবর্টি জাবতেংঘ
মটকেই উন্নয়ি লক্ষযিাত্রা
(SDG) এবং ৭ি পিবাবষ চক
পবিকল্পিাি োসথ োিঞ্জস্যপূণ চ।

 কিচক্ষিতা, েক্ষতা এবং জবাববেবহতা বৃবিি জন্য স্বাস্থ্য ও পবিবাি কল্যাণ
িন্ত্রণালসয়ি প্রসয়াজিীয় পুিবব চন্যাে;
 িাঠ পর্ চাসয় প্রেি মেবাি বৃহিি প্রাসয়াবগক েিিয় এবং একটি কার্ চকি
মি াসিল ব্যবস্থ্ােহ হালিাগােকৃত অতযাবশ্যকীয় মেবা প্যাসকসজি (ইএেবপ)
বাস্তবায়ি;
 েবিদ্র, বয়স্ক, দুগিচ এলাকায় বেবােকািী, ববসশষ প্রসয়াজিেম্পন্নব্যবক্ত, এবং
পিাৎপে জিসগাষ্ঠীি মিৌবলক স্বাস্থ্যসেবা বিবিত কিাি জন্য মবেিকাবি খাত
এবং স্থ্ািীয় জিোধািসণি েসে েংসর্াগ ও অংশীোবিত্ব স্থ্াপসি িত্যি
পেসক্ষপ গ্রহণ।
 একটি ‘স্বাস্থ্য জিশবক্ত মকৌশল এবং কিচ পবিকল্পিা’ বাস্তবায়ি বিবিত
কিােহ স্বাস্থ্যসেবাি িাসিান্নয়সিি প্রবত গুরুত্ব প্রোি।
 জিস্বাসস্থ্যি উপি অবধক গুরুত্ব প্রোি, প্রবতসিাধমূলক ও প্রাথবিক স্বাস্থ্যসেবায়
ববধ চত বববিসয়াগ এবং স্থ্ািীয় জিগসণি ববধ চত অংশগ্রহণ সুদৃঢ় কিা;
 জিস্বাস্থ্য েম্পসকচ েসর্তিতা বৃবি েংক্রান্ত আন্তঃখাত কার্ চক্রি গ্রহণ এবং
স্বাস্থ্যেম্মত জীবির্াপি িীবত ও স্বাস্থ্যকি পবিসবশ সৃবষ্টি িাধ্যসি অেংক্রািক
মিাসগি র্াপ প্রবতসিাধ;
 ববদ্যিাি, িত্যি ও পূিিাববভূচত েংক্রািক মিাসগি প্রাদুভচাব মিাকাসবলা।
 পবিবীক্ষণ, তথ্য-উপাসিি িাি এবং তথ্য ব্যবস্থ্াপিা শবক্তশালী কিাি জন্য
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জাতীয় িীবত/সকৌশল
িত্যি প্রযুবক্ত গ্রহণ;

 স্বাস্থ্য খাসত বববিসয়াগ বৃবি, র্াবহো-ব্যবস্থ্াপিাি উপি গুরুত্ব প্রোি, েক্ষতা বৃবি
এবং স্বাস্থ্য খাসত পর্ চাপ্ত অথ চায়সিি উপসর্াবগতা ত্যসল ধিা।
জাবতেংঘ মঘাবষত মটকেই
উন্নয়ি অভীষ্ট (SDGs):
জাবতেংঘ মঘাবষত মটকেই
উন্নয়ি
অভীষ্ট
(SDGs)
বাস্তবায়সিি লসক্ষয Mapping
মিাতাসবক স্বাস্থ্য ও পবিবাি
কল্যাণ
িন্ত্রণালয়
১২টি
Target-এি মিাট ২৩টি
Indicators (এেবিবজ-৩এি
২১টি ও এেবিবজ-২ এি ২টি
Indicators)
বাস্তবায়সি
Lead Ministry এবং
এেবিবজ-৪ এি ১টি Targetএি ১টি Indicator বাস্তবায়সি
Co-Lead Ministry বহসেসব
োবয়ত্বপ্রাপ্ত। এিিসধ্য ২১টি
Indicators স্বাস্থ্যসেবা ববভাগ
েংবিষ্ট। এোড়াও স্বাস্থ্য ও
পবিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালয়
েংবিষ্ট অন্যান্য Indicators
বাস্তবায়সি এ ববভাগ মকা-লীি
ও েহসর্াগী বহসেসব োবয়ত্ব
পালি কিসব।

৩.০

 স্বাস্থ্য, জিেংখ্যা ও পুবষ্ট খাসতি ে লতাি ধািাবাবহকতা বজায় িাখাি জন্য
স্বাস্থ্য ও পবিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালয় জানুয়াবি ২০১৭ মথসক জুি ২০২২ মিয়াসে
র্ত্যথ চ মেক্টি কিচসূবর্, ‘৪থ চ স্বাস্থ্য, জিেংখ্যা এবং পুবষ্ট মেক্টি কিচসূবর্ (৪থ চ
এইর্বপএিএেবপ)’ বাস্তবায়ি কিসে;
 এেবিবজ’ি স্বাস্থ্য েংক্রান্ত ৩িং অভীষ্ট অজচসিি জন্য ২০৩০ োল িাগাে ৫বেসিি িীসর্ বশশু মৃত্যযি হাি (U5MR) প্রবত হাজাি জীববত জসে ২৫-এি
িীসর্ িাবিসয় আিা; এবং িবজাতসকি মৃত্যয হাি (NMR) প্রবত হাজাি জীববত
জসে ১২-এি িীসর্ িাবিসয় আিাি লক্ষযিাত্রা বিধ চািণ কিা হসয়সে;
 ৪থ চ এইর্বপএিএেবপ মিাট ২৯টি অপাসিশিাল প্ল্যাসিি (ওবপ) িাধসি
বাস্তবাবয়ত হসে, র্াি িসধ্য ১৯টি স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি আওতাভুক্ত। প্রবতটি
ওবপি কার্ চক্রি র্থার্থভাসব বাস্তবায়সিি িাধ্যসি ২০২২ োসলি িসধ্য ৪থ চ
এইর্বপএিএেবপ’ি বববভন্ন সূর্সকি লক্ষযিাত্রা অজচিেহ োিবগ্রকভাসব
এেবিবজ’ি লক্ষযিাত্রা অজচসি অগ্রেি হওয়া েম্ভব হসব। ৪থ চ
এইর্বপএিএেবপ’ি ওবপেমূসহি িসধ্য ন্যাশিাল বিউট্রবশি োবভচসেে,
ম্যাটািিাল, বিওসিটাল, র্াইল্ড এডের এসিাসলসেন্ট মহলথ (এিএিবেএইর্),
কবিউবিটি মবজি মহলথ মকয়াি (বেববএইর্বে), লাই স্টাইল এডের মহলথ
এডুসকশি এডের প্রসিাশি (এলএইর্ইবপ), হেবপটাল োবভচসেে ম্যাসিজসিন্ট
(এইর্এেএি), ব বজকযাল যাবেবলটিজ মিসভলপসিন্ট (বপএ বি), ইতযাবে
ওবপ’ি আওতায় বশশু স্বাস্থ্য উন্নয়সিি জন্য প্রসয়াজিীয় মেবা প্রোি,
অবকাঠাসিা সৃবষ্টেহ েসর্তিতা সৃবষ্ট, প্রবশক্ষণ প্রোি, ইতযাবে কার্ চক্রি
বাস্তবায়ি কিা হসে;
 ৪থ চ এইর্বপএিএেবপ োড়াও স্বাস্থ্যসেবা ববভাগ কতৃচক বকছু েংখ্যক মিবিসকল
কসলজ ও হােপাতাল, িাবেংচ ইিবস্টটিউট স্থ্াবপত হসে। এ েকল হােপাতাসল
বশশুসেি প্রসয়াজিীয় বর্বকৎোি সুসর্াগ সৃবষ্ট হসব, র্া এেবিবজ’ি লক্ষযিাত্রা
অজচসি েহায়ক ভূবিকা পালি কিসব।

বশশু বাসজট বাস্তবায়সিি মপ্রবক্ষসত গত ৩ বেসিি অজচি


বববভন্ন মিবিসকল কসলজ এবং মজলা হােপাতাসল Special Care Newborn
Units (SCANU) স্থ্াপি কিাি িাধ্যসি িবজাতসকি স্বাসস্থ্যি উন্নয়ি;



Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT) কার্ চক্রসিি
েম্প্রোিণ;
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Helping Babies Breathe (HBB) initiative-এি প্রবশক্ষণ;



৭.১% chlorhexidine-এি ব্যবহাসিি েম্প্রোিণ;



প্রেবকািীসেি প্রসয়াজিীয় র্ন্ত্রপাবত েিবিাহ ও প্রবশক্ষণ প্রোসিি িাধ্যসি প্রেবকািীসেি
েক্ষতা বৃবি;



িত্যি ভযাকবেি প্রর্লসিি পাশাপাবশ টিকাোি কিচসূবর্ েম্প্রোিণ ও মজািোিকিণ;



৪৮৭টি উপসজলায় স্থ্াবপত Integrated Management of Childhood
Illness (IMCI) এবং পুবষ্ট কি চাসিি িাধ্যসি ৫ বেসিি কি বয়েী বশশুসেি িািেম্মত
মেবা প্রোি;



বয়ঃেবন্ধ স্বাস্থ্য েম্পসকচ বশক্ষক, বকসশাি-বকসশািী এবং মেবাোতাসেি প্রবশক্ষণ প্রোি;



মজলা এবং বেটি কসপচাসিশিগুসলাসত adolescent friendly health
services (AFHS) প্রবতষ্ঠা;



‘ক্ষুসে িাক্তাি’ কিচসূবর্ প্রর্লসিি িাধ্যসি ববদ্যালসয় বশশুসেি িসধ্য সুস্বাস্থ্য েম্পসকচ
েসর্তিতা সৃবষ্ট;



১৩২টি উপসজলা স্বাস্থ্য কিসপ্ল্ক্স, ৫৯টি হােপাতাল ও ২৭টি েিকাবি মিবিসকল কসলজ
হােপাতাসল েিবিত জরুিী প্রসূবত মেবা কার্ চক্রি মজািোিকিণ;



মেসশি ৫৫টি উপসজলায় ‘বিিাডের োইি াইিাবসং’ কার্ চক্রসিি িাধ্যসি েবিদ্র িাসয়সেি
বিিাপে প্রেব বিবিতকিণ;



বাবড়সত স্বাভাববক প্রেসব েহায়তাি জন্য Community Based Skilled Birth
Attendant (CSBA)-মেিসক প্রসয়াজিীয় প্রবশক্ষণ প্রোি;



বয়ঃেবন্ধকাল মথসক িাতৃ ও প্রজিি স্বাস্থ্য েম্পসকচ েসর্তিতা সৃবষ্টি লসক্ষয োিাসেসশ
স্কুলস্বাস্থ্য কিচসূবর্ি পবিবধ ববস্তৃতকিণ;



েকল েিকাবি মিবিসকল কসলজ হােপাতাল, মজলা হােপাতাল, উপসজলা হােপাতাল
এবং িা ও বশশু কল্যাণ মকন্দ্র (MCWCs) জরুিী বভবিসত িা ও বশশু স্বাস্থ্যসেবা
প্রোি।
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৪.০

স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি বাসজসটি বশশু েংবিষ্ট অংশ
োিবণ-৭: স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি বাসজসটি বশশু েংবিষ্ট অংশ
(বববলয়ি টাকা)
বাজজট
2018-19

বাসজট
২০১৭-১৮

েংসশাবধত
২০১৬-১৭

181.66

১৬২.০৪

-

পবির্ালি বাসজট

91.26

৮৩.৬২

-

উন্নয়ি বাসজট

90.41

৭৮.৪২

-

78.31

৬৩.০২

-

পবির্ালি বাসজট

35.16

২৬.৫১

-

উন্নয়ি বাসজট

43.15

৩৬.৫১

-

4,646

৪০০৩

-

বজবিবপ

25,378

২২২৩৬

-

েিকাসিি মিাট বাসজট (বজবিবপ’ি শতকিা হাসি)

18.31

১৮.০০

-

ববভাসগি বাসজট (বজবিবপ’ি শতকিা হাসি)

0.72

০.৭৩

-

ববভাসগি বাসজট (জাতীয় বাসজসটি শতকিা হাসি)

3.91

৪.০৫

-

ববভাসগি বাসজসটি বশশু েংবিষ্ট অংশ (বজবিবপ’ি শতকিা হাসি)

0.31

০.২৮

-

ববভাসগি বাসজসটি বশশু েংবিষ্ট অংশ (জাতীয় বাসজসটি শতকিা
হাসি)

1.69

১.৫৭

-

ববভাসগি বাসজসটি বশশু েংবিষ্ট অংশ (ববভাসগি মিাট বাসজসটি
শতকিা হাসি)

43.11

৩৮.৮৯

-

বববিণ
ববভাসগি মিাট বাসজট

ববভাসগি বাসজসট বশশু েংবিষ্ট অংসশি বাসজট

জাতীয় বাসজট

সূত্রঃ অথ চ ববভাগ

এই ববভাগটি বশশুসক স্বাস্থ্যসেবা প্রোি কসি, র্া বশশু কল্যাসণি অন্যতি গুরুত্বপূণ চ বেক এবং
বশশুি মেঁসর্ থাকাি অবধকাসিি োসথ েম্পৃক্ত। এ ববভাসগি োবয়ত্ব হসে বশশুেহ েকলসক
স্বাস্থ্যসেবা প্রোি কিা। ববভাসগি মিাট ব্যসয়ি ৪৩.১১ শতাংশ বশশুসেি কল্যাসণ বিসববেত।
ববভাগটি অবধেপ্তি ও িাঠ পর্ চাসয়ি কার্ চালয়গুসলাি িাধ্যসি পবির্ালি বাসজসটি আওতায়
মেশব্যাপী অেংখ্য হােপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রবতষ্ঠাি পবির্ালিা কসি। এেব হােপাতাল
তাসেি নিিবিক কিচকাসডেরি অংশ বহোসব অন্যান্যসেি িত বশশুসেিও স্বাস্থ্যসেবা প্রোি
কসি। প্রায় েকল হােপাতাসলিই িবজাতক এবং বশশুসেি জন্য বিধ চাবিত ওয়াি চ বা ববসশষ
ইউবিট িসয়সে। বাসজসট হােপাতাসলি ব্যবস্থ্াপিা ও পবির্ালিাি ব্যয় স্পষ্টভাসব বর্বিত
থাকসলও িবজাত এবং বশশুসেি জন্য ববসশষ ওয়াি চ ও ইউবিটগুসলাি ব্যয় পৃথকভাসব
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বিধ চািণ কিা র্ায় িা। সুতিাং, এই ববভাসগি বশশু-মকবন্দ্রক ব্যয় র্া ৪৩.১১ শতাংশ মেখাসিা
হসয়সে, প্রকৃতপসক্ষ তা আসিা মববশ হসব।
৫.০

উিি র্র্ চা
অপবিণত িবজাতক বশশু মৃত্যয মিাসধ কযাোরু িাোি মকয়াি
বাংলাসেসশ িবজাতসকি মৃত্যযি অন্যান্য কািসণি িসধ্য ‘অপবিণত ও কি জে ওজি’ অন্যতি প্রধাি
একটি কািণ, র্া মিাট িবজাতক মৃত্যযি শতকিা ৩১ ভাগ। কযাোরু িাোি মকয়াি মেবা প্রোসিি
িাধ্যসি এই মৃত্যয বহুলাংসশ প্রবতসিাধ কিা েম্ভব, র্া ববসে একটি স্বীকৃত ও প্রিাবণত কার্ চক্রি।
কি ওজসিি (২০০০ গ্রাসিি কি) বা অপবিণত (৩৭ েপ্তাসহি কি) বশশুসেি িাসয়ি ত্বসকি স্পসশচ মিসখ
েঠিক উষ্ণতা বজায় মিসখ বিয়বিত বুসকি দুধ খাওয়াসিা ও েংক্রিণ প্রবতসিাধ কিাি জন্য ববসশষ
পবির্র্ চা হসে কযাোরু িাোি মকয়াি। অপবিণত ও কি জম্ম ওজসিি বশশুিা দ্রুত তাপ হািায়, তাই
বশশুসক িাসয়ি ত্বসকি স্পসশচ মিসখ বশশুি তাপিাত্রা বিয়ন্ত্রসণ িাখা হয়। এ অবস্থ্ায় বশশুসক বুসকি দুধ
খাওয়াসিা েহজ হয়। বশশুি গি ও স্পশচ িাসয়ি পর্ চাপ্ত দুধ নতবিসত োহায্য কসি। সল িা েহজভাসব
বশশুসক বুসকি দুধ খাওয়াসত পাসি। িা অসুস্থ্ থাকসল বাবা, োবে-িািী বা পবিবাসিি অন্য েেস্যিা ও এ
মেবা প্রোি কিসত পাসি। নেবিক অন্তত ববশ ঘন্টাি মবশী কযাোরু িাোি মকয়াি প্রোি কিসত হয়।
২০১৩ োসলি জুলাই িাসে বাংলাসেশ েিকাি ‘‘২০৩৫ োসলি িসধ্য প্রবতসিাধসর্াগ্য বশশু মৃত্যয
বিিেিঃ বাংলাসেসশি অেীকাি’’ মঘাষণা কসি এবং িবজাতসকি স্বাস্থ্য সুিক্ষায় প্রিাবণত র্ািটি
অগ্রাবধকািবভবিক কিচসূবর্ গ্রহণ কসি। কযাোরু িাোি মকয়াি একটি অগ্রাবধকািবভবিক কার্ চক্রি
বহোসব পর্ চায়ক্রসি োিা বাংলাসেসশি েকল মিবিসকল কসলজ হােপাতাল, মজলা হােপাতাল ও
উপসজলা স্বাস্থ্য কিসপ্ল্ক্সেমূসহ বাস্তবায়সিি জন্য স্বাস্থ্য ও পবিবাি কল্যাণ িন্ত্রণালসয়ি গৃহীত ৪থ চ মেক্টি
মপ্রাগ্রাসি অন্তভুচক্ত কিা হসয়সে।
ইবতিসধ্যই কযাোরু িাোি মকয়াসিি ো ল্য পবিলবক্ষত হসে।
২০১৬ োসলি ৩ অসক্টাবি কুবষ্টয়া মজলাি পবিি লাবহবিপাড়াি ২২ বেি বয়েী মজেবিি, কুবষ্টয়া ২৫০
শয্যা বববশষ্ট মজিাসিল হােপাতাসল ফুটফুসট এক কন্যা েন্তাসিি জে মেি। মজেবিসিি এটি তৃতীয় েন্তাি
জেোি বকন্তু তাি আসগি দুই েন্তাি অপবিণত জে এবং কি ওজি জবিত জটিলতায় মৃত্যযবিণ কসি।
এবািও িবজাতক ১৪০০ গ্রাি জে ওজি বিসয় জে গ্রহণ কসি।

মজেবিি তাি েন্তাসিি িাি িাসখ শািিীি এবং হােপাতাসলি মকএিবে কণ চাসি ভবতচ হয়। হােপাতাসল
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ভবতচ হবাি পি শািিীসিি মকাি ধিসিি জটিলতা োড়াই ধীসি ধীসি ওজি বৃবি ঘসট। ১৩ বেি
হােপাতাসল মকএিবে প্রবশবক্ষত িাক্তি ও িাসে চি তত্ত্বাবধাসি মথসক এবং পবিবাসিি অন্যান্য েেস্যসেি
েহসর্াবগতায় মকএিবে বিবিত কিাি পি হােপাতাল মথসক োড়পত্র গ্রহণ কসি। মজেবিি হােপাতাল
মথসক বাো আোি পিও তাি মিসয়সক মকএিবে মেবা মেয় এবং িাক্তাসিি পিািশচিসতা ৪টি সলাআপ
বিবিত কসি। পিবতীসত শািিীসিি বয়ে র্খি ৯ িাে তখি মজেবিি িাক্তাি ও িাে চসেি ধন্যবাে
বেসয় বসলি ‘‘র্খি আিাি বাচ্চা কি জে ওজি বিসয় জে গ্রহণ কসি তখি আবি মকএিবে েম্পসকচ
জািসত পাবি। মে তাড়াতাবড় সুস্থ্ হয় এবং মকএিবে মেবা গ্রহণ কিাি িাধ্যসি তাি ওজি বৃবি ঘসট।
আবি এই মেবা গ্রহণ কসি খুবশ।’’ বেি বেি মকএিবে মেবা গ্রহণকািীি েংখ্যা বাড়সে।

৬.০

বশশুসেি কল্যাণ বিবিতকিসণ র্যাসলঞ্জেমূহ
স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি বশশুসকবন্দ্রক বাসজট বাস্তবায়সি প্রধাি র্যাসলঞ্জেমূহ হসলা-

৭.০



র্থার্থভাসব বেিবভবিক কিচ-পবিকল্পিা প্রণয়ি কিা এবং তা েঠিকভাসব বাস্তবায়ি
কিা;



পুবষ্ট কার্ চক্রসিি অপ্রত্যলতা এবং মকাি মকাি মক্ষসত্র েিিয়হীিতা;



স্বাস্থ্যসেবাসকন্দ্রেমূসহ মেবাপ্রোিকািীসেি শূন্য পে দ্রুত পূিণ;



র্থােিসয় অথ চ োড়, ববসশষত: ইবপআই কার্ চক্রি পবির্ালিাি জন্য এককালীি অথ চ
োসড়ি মক্ষসত্র।

বশশু মকবন্দ্রক উন্নয়সিি পবিকল্পিােমূহ
পবিকল্পিাি মিয়াে
স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি বশশুসকবন্দ্রক
উন্নয়সিি উসেখসর্াগ্য পবিকল্পিােমূহ

পবিকল্পিাি আসলাসক গৃবহতব্য কার্ চক্রি
 োব চক্ষবণক Basic Emergency Obstetric Care
(BEmOC) এবং Comprehensive Emergency
Obstetric Care (CEmOC) মেবা প্রোসিি িাধ্যসি
িাতৃ ও িবজাতক স্বাস্থ্যসেবা প্রোি;
 হালিাগােকৃত ও ৪থ চ এইর্বপএিএেবপসত অন্তভুচক্ত
‘অতযাবশ্যকীয় মেবা প্যাসকজ (ইএেবপ)’ অনুর্ায়ী বশশূসেি
মেবা প্রোি;
 িায়বিয়া, োে-প্রোেজবিত মিাগ, হাি, ম্যাসলবিয়া,
ইতযাবেি বর্বকৎো প্রোি;
 অপুবষ্টি জন্য বশশুসেি বিয়বিত বর্বকৎো প্রোি;
 ১-বেসিি িীসর্ি বশশুসেি প্রবতটি টিকাি হাি জাতীয়
পর্ চাসয় কিপসক্ষ ৯৫% এবং প্রবতটি মজলায় কিপসক্ষ
৯০% এ উন্নীত কিা এবং তা বজায় িাখাি িাধ্যসি টিকাোি কার্ চক্রি েম্প্রোিণ এবং ন্যায্যতা বিবিত কিা;
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পবিকল্পিাি মিয়াে

পবিকল্পিাি আসলাসক গৃবহতব্য কার্ চক্রি
 ৫-মিাজ টিটি টিকাি হাি জাতীয় পর্ চাসয় কিপসক্ষ ৮০%
এবং প্রবতটি মজলায় কিপসক্ষ ৭৫% উন্নীত কিা;
 মপাবলও মিাগ বিমূ চল অবস্থ্া বজায় িাখা;
 ২০১৮ োসলি িসধ্য জাতীয় পর্ চাসয় হাি ও রুসবলা টিকাি
হাি ৯৫%-এ উন্নীত কসি হাি ও রুসবলা দূিীকিণ পর্ চাসয়
উন্নীত হওয়া এবং কিসজবিটাল রুসবলা বেসরাি
(বেআিএে) বিয়ন্ত্রণ কিা;
 দুগিচ এলাকায় ও বপবেসয় থাকা অিসল, ববসশষত: বেসলট
এবং র্টগ্রাসি, এসেবসয়াল বিউবি চ এডের র্াইল্ড মহলথ
োবভচে বিবিত কিা;
 িবজাতসকি জন্য গুরুত্বপূণ চ কার্ চক্রি, মর্িি- জরুিী
িবজাতক মেবা, িবজাতকসেি োে-প্রোেজবিত মেবা
(এইর্বববব), কযাোরু িাোি মকয়াি (সকএিবে),
কবম্প্রসহবসভ বিউবি চ মকয়াি প্যাসকজ (বেএিবেবপ) ও
মস্পশাল মকয়াি বিউবি চ ইউবিট (স্কযানু)/বিউবি চ বিবিং
ইউবিট (এিএেইউ) ইতযাবে বাস্তবায়ি;
 প্রজিি স্বাস্থ্য ও পবিবাি পবিকল্পিা েম্পসকচ বকসশািবকসশািীসেি পিািশচ প্রোি;
 পুবষ্ট েম্পবকচত বশক্ষা প্রোি এবং অনুপুবষ্ট-কণা েম্পূিণ;
 বশশুসেি জন্য বিিাপে ও অতযাবশ্যকীয় ঔষধ ববতিণ
বিবিত কিা;
 আর্িণ পবিবতচসিি জন্য মর্াগাসর্াসগি (BCC) িাধ্যসি
এবং তথ্য, বশক্ষা ও উদ্বুিকিণ কার্ চক্রি পবির্ালিাি সল
সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যেম্মত জীবির্াপি িীবত েম্পসকচ েসর্তিতা
বৃবি কিা।

৮.০

উএসংহার
একিাত্র সুস্থ্ বশশুই এসি বেসত পাসি একটি সুন্দি আগািী। বশশুসেি জন্য প্রসয়াজি উপযুক্ত
স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্া ও সুস্থ্, সুন্দি, িিতািয় পবিসবশ। সুস্থ্, সুন্দি িিতািয় পবিসবসশি িসধ্য
বশশুসেি গসড় মতালাি জন্য েঠিক পবিকল্পিা ও এি বাস্তবায়ি অতযন্ত গুরুত্বপূণ চ। স্বাস্থ্যসেবা
ববভাগ প্রবতবন্ধী বশশুসেিও একটি সুস্থ্ স্বাভাববক জীবি বিবিত কিাি জন্য কাজ কসি
র্াসে। মেসশি প্রবতটি বশশু র্াসত বাংলাসেসশি মর্াগ্য িাগবিক বহসেসব গসড় উঠসত পাসি মে
লসক্ষয স্বাস্থ্যসেবা ববভাসগি বিিলে প্রসর্ষ্টা অব্যাহত িসয়সে।
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অধ্যায়-৬
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়
১.০

ভূহমকা
রুপকল্প ২০২১ িাস্তিায়ন কালল মাতৃ ও হিশু মৃত্যু হ্রাস, হিশুর পুহি, স্বাস্থ্ু-সসিা ও হিক্ষা
হনহিকরণ, হিশু হনর্ যাতন িন্ধ, হিশু পাচার সরালে ঝহুঁ কপূণ য কাজ সেলক হিশুলের প্রতুািার ও
পুনি যাসন, হনরাপত্তা হিোন এিং হিশুর সামহিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ইতুাহে সক্ষলে
িাংলালেলির অভূতপূি য সফলতা রলয়লে। এসি সাফলের হপেলন মহিলা ও হিশু হিষয়ক
মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূণ য ভূহমকা পালন কলরলে। ২০৪১ সালের মলে বাাংোলেশলে এেটি উন্নত ও
সমৃদ্ধ দেলশ পররণত েরলত বততমালে সরোর রবরিন্ন েীর্ তলময়ারে পররেল্পো প্রণয়ে ও
বাস্তবায়ে শুরু েলরলে। এসব পররেল্পোয় রশশুলের ওপর োাংরিত মাত্রায় সরোরর রবরেলয়াগ
রেরিলতর রবষলয় প্রধান্য দেয়া হলে। জাতীয় রশশু েীরত প্রণয়ে ও বাস্তবায়ে, রশশু রের্ তাতে
প্ররতলরালধর োর্ তক্রম গ্রহণ, রশশুলের আইেগত এবাং সামারজে অরধোর প্ররতষ্ঠা ও সাংরক্ষণ,
রশশুলের রবরুলদ্ধ সরহাংসতা দূরীেরণালথ ত আইে প্রণয়ে, রশশু উন্নয়ে সাংক্রান্ত রবরিন্ন
মন্ত্রণােলয়র োর্ তক্রম সমন্বয় ও পররবীক্ষলণর মােলম মরহো ও রশশু রবষয়ে মন্ত্রণােয়
রশশুলেরলে আগামী রেলের েক্ষ মােব সম্পলে পররণত েরলত রেরেসিালব োজ েলর
র্ালে। মরহো ও রশশু রবষয়ে মন্ত্রণােলয়র গৃহীত এসব পেলক্ষলপর োরলণ রশশুলের ওপর
সরোরর রবরেলয়াগ বৃরদ্ধর দক্ষত্র অলেেটাই প্রসাররত হলয়লে।

২.০

মরহো ও রশশু রবষয়ে মন্ত্রণােলয়র সালথ সাংরিষ্ট জাতীয় েীরত/দেৌশলের আলোলে রশশুলের
উন্নয়লে গৃহীত পেলক্ষপসমূহ
জাতীয় নীহতসকবিল ও হিিরণ/

কার্ যক্রমসমূি

হিশু আইন, ২০১৩
জাহতসংলে হিশু অহেকার কনলেনিলন স্বাক্ষরকারী সেি
হিলসলি এ কনলেনিলনর লক্ষুসমূি িাস্তিায়লনর উলেলে
হিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত িলয়লে। এ আইলন সুহিো
িহিত হিশুলের সুরক্ষা প্রোলনর জন্য প্রাহতষ্ঠাহনক
উলযাগ সনয়ার ব্যিস্থ্া রাাা িলয়লে।

 সে-সকয়ার সসন্টার স্থ্াপলনর মাধ্যলম হিশুলের সুরক্ষা
সসিা হনহিতকরণ;
 হিশু হিকাি সকন্দ্র স্থ্াপলনর মাধ্যলম হিশুর মনন,
সমো ও সাংস্কৃহতক হিকাি;
 সুহিো িহিত মহিশুলের জন্য প্রাক-প্রােহমক হিক্ষা
সকন্দ্র স্থ্াপন;
 সজলা হিশু কমলেক্স েিন স্থ্াপন;
 ৬টি হিোগীয় িিলর সিায়তা সকন্দ্র পহরচালনা;
এিং
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 মহিলা, হিশু ও হকলিারী সিফাজতীলের হনরাপে
আিাসন সকন্দ্র, স্থ্াপন।

জাতীয় হিশু নীহত: ২০১১ ,
২০১১ সালল সরকার জাতীয় হিশু নীহত িিণ কলরলে। এ
নীহতর মূল উলেে িললা সংহিোলনর আললালক হিশু
অহেকার হনহিত করা। এলত আলরা উলো করা িলয়লে
সর্, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীহত, পহরকল্পনা, কমযসূহচ
এিং জাতীয় িালজলে হিশুলেরলক অিাহেকার প্রোন
করলত িলি।
জাতীয় হিশু নীহতর উলোলর্াগ্য হেকগুললা হনম্নরুপঃ
 সকল হিশুর জন্য িয়স, হলঙ্গ, েময, সামাহজক,
আিহলক ও জাহতগত পহরচয় হনহি যলিলষ হিক্ষা,
স্বাস্থ্ু, পুহি, হনরাপত্তা, হিলনােন ইতুাহে অতুািিীয়
সসিা হনহিতকরলণর মাধ্যলম হিশুলের সলি যাচ্চ
উন্নয়ন;
 কন্যা হিশু, প্রহতিন্ধী ও হিলিষ চাহিো সম্পন্ন
হিশুলের সুলর্াগ-সুহিো সম্প্রসারলণর জন্য উলযাগ
িিণ;
 হিশুলেরলক সৎ, সেিলপ্রহমক ও োহয়ত্বিীল নাগহরক
হিলসলি গলে সতালার উলযাগ িিণ;
 েহিষ্যলত হিশ্ব চাহিোর সালে তাল সমলালনার জন্য
হিশুলেরলক একটি হিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম হিলসলি গলে
সতালা;
 হিশু ও হকলিার-হকলিারীলের জীিলন প্রোি পলে
এমন সর্লকান সরকাহর হসদ্ধান্ত িিলণর প্রহক্রয়ায়
হিশুলের অংিিিণ হনহিত করা; এিং
 হিশু অহেকার িাস্তিায়লন প্রলয়াজনীয় আইন প্রণয়ন
করা।
হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকালি সমহিত নীহত ২০১৩ ,:
এ নীহতর উলোলর্াগ্য হেকগুললা হনম্নরুপঃ
 গেযািস্থ্ায় মালয়লের িারীহরক ও মানহসক স্বাস্থ্ু
সুরক্ষার জন্য সিায়তা প্রোন করা, সুস্থ্ ও সিল
হিশুর হনরাপে প্রসলির জন্য প্রলয়াজনীয় সসিা প্রোন
করা এিং মা ও নিজাতকলক ঝহুঁ কমুি রাাা

 হকলিার-হকলিারী সুরক্ষা ক্লাি গঠলনর মাধ্যলম
িােহিিাি িন্ধ, িয়ঃসহন্ধ স্বাস্থ্ু এিং অহেকার
প্রহতষ্ঠা কলর েহিষ্যত প্রজন্ম-সক সুগঠিত করা;
 হনয়হমত হিশু পহেকা প্রকাি;
 হিশুলতাষ িন্থ প্রকাি;
 হিশুলের সমো মনন হিকালি িের সময়াহে
সাংস্কৃহতক প্রহিক্ষণ (সংগীত, নৃতু, হচোংকন,
নাট্যকলা, আবৃহত্ত, গীোর তিলা, ইংলরহজ োষা
হিক্ষা, কহম্পউোর, সুন্দর িালতর সলাা, োিা এিং
সিিালা) প্রোন;
 হিশু-হিশ্বলকাষ সংস্করণ, অহেোন, হচরায়াত
সাহিতু ও ঐহতিু পহরহচহতমূলক িন্থ প্রকাি
কমযসূহচ;
 িাংলালেি
হিশু
একালেমীর
লাইলেহর
িহিিালীকরলণর
জন্য
অলোলমিন
ও
হেহজোলাইলজিন কমযসূহচ;
 সুন্দর িালতর সলাা প্রহিক্ষণ সকালস য প্রহিক্ষণােী
েহতয;
 হিশুলের সংগীত, নৃতু, হচোংকন, আবৃহত, গীোর
অহেনয়সি সকল হিষলয় প্রহিক্ষণ প্রোন;
 হিশুলতাষ চলহচে হনমযাণ;
 উপলজলা পর্ যায় সেলক প্রহতলর্াহগতামূলক অনুষ্ঠান
পহরচালনা কলর জাতীয় পর্ যালয় মিামান্য রাষ্ট্রপহতর
পুরস্কার প্রোন; এিং
 হিশুলের জাপান, োরত, ত্যরস্কসি হিলশ্বর অলনক
সেলি ভ্রমলণর সুলর্াগ সৃহি করা।
 েহরদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন োতা কমযসূহচ ও
কমযজীিী োকলেটিং মাোর সিায়তা তিহিল
কমযসূহচ;
 হিশু হিকাি সকলন্দ্রর মাধ্যলম দঃস্থ্ হিশুলের
পুনি যাসন করা;
 হিশুর হিকালি প্রারহিক হিক্ষা (২য় পর্ যায়)
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প্রকলল্পর মাধ্যলম ১০টি সকহন্দ্রয় কারাগার, হিলুি
হেেমিল, আ্রয়য়ন প্রকল্প, সর্বন পেীলত প্রাকপ্রােহমক হিক্ষা প্রোন করা;
 গেয িলত ৫ িের পর্ যন্ত হিশুর হিকালি জীিন
েক্ষতা প্রহিক্ষণ িীষ যক কমযসূহচ;
 প্রারহিক সমোহিকাি েক্ষতা বৃহদ্ধ িীষ যক কমযসূহচ।

 হিলিষ চাহিো সম্পন্ন হিশুলের উপযুি ও সুলর্াগ
প্রাহি হনহিত করা;
 এহতম, অনিসর ও গৃিিীন হিশুলের সমবহলক চাহিো,
হিলিষ কলর খ্যয, আ্রয়য়, হিক্ষা, স্বাস্থ্ুলসিা হনহিত
করা;
 শিষম্য সেলক সি হিশুলক সুরক্ষা প্রোন করা;
 ঝলে পো হিশুলেরলক উপানুষ্ঠাহনক হিক্ষা প্রোন
করা।
জাতীয় সামাহজক সুরক্ষা সকবিলপে )NSSS:(
২০১৫ সালল সরকার জাতীয় সামাহজক সুরক্ষা
সকবিলপে প্রণয়ন কলর র্ার মূল উলেলেে িল োহরদ্র ও
ঝহুঁ কর মুলা োকা জনলগাষ্ঠীর সামাহজক সুরক্ষার
আওতায় হনলয় আসা। এ সকবিলপলে হিশুর উন্নয়লন
হনম্নিহণ যত হিষয়গুললা সহন্নলিি করা িলয়লেঃ
 পহরতুি হিশুলের সসিা প্রোলনর জন্য োতার
প্রচলন;
 সিেরলনর কমযস্থ্লল হিশু সকন্দ্র স্থ্াপন;
 স্কুল টিহফন ব্যিস্থ্া প্রচলন ও এহতম হিশুলের জন্য
োতা প্রচলন;
 েহরদ্র পহরিালরর ৪ িেলরর হনলচ হিশুলের জন্য োতা
প্রচলন;
 ১৮ িেলরর হনলচ সকল প্রহতিন্ধী হিশুলের জন্য
প্রহতিন্ধী োতা প্রচলন করা।
৭ম পিিাহষ যকী পহরকল্পনা:
৭ম পিিাহষ যকী পহরকল্পনার অন্যতম হেিন িললা হিশুর
উন্নয়লনর জন্য স্বাস্থ্ু, পুহি, হিক্ষা ও সামাহজক
হনরাপত্তার মত অতুািিকীয় সসিার সুলর্াগ সকল হিশুর
জন্য সম্প্রসারণ করা।

 ইহসইআর (Enabling Environment For
Child Right) প্রকলল্পর আওতায় হিশু
হকলিারলের ২০০০ োকা োতা প্রোন;
 েহরদ্র হিশুলের প্রাক-প্রােহমক হিক্ষা প্রোন করা;
 হিশ্ব অটিজম সলচতনতা হেিস উের্াপন করা;
 সুহিোিহিত হিশুলের হিক্ষা ও স্বাস্থ্ু কার্ যক্রম
িীষ যক কমযসূহচর মাধ্যলম হিক্ষা উপকরণ প্রোন
এিং স্বাস্থ্ু সলচতনতা কার্ যক্রম পহরচালনা; এিং
 িহরজন স্রয়হণর মহিলা ও হিশুলের স্বাস্থ্ু সলচতনতা
বৃহদ্ধ, স্বাস্থ্ুলসিা প্রোন এিং হিশুলের সলাা-পো
হনহিতকরণ;
 নারী হনর্ যাতন প্রহতলরােকলল্প মাহিলসক্টরাল সপ্রািাম
এর আওতায় হনর্ যাহতত নারী ও হিশুলক
মলনাসামাহজক কাউলেহলং প্রোন;
 হনর্ যাতলনর হিকার নারী ও হিশুলের সিায়তার জন্য
৯টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইহসস সসন্টার, ৬০টি ওয়ান-িপ
ক্রাইহসস সসল, ন্যািনাল ট্রমা কাউলেহলং সসন্টার,
ন্যািনাল ফলরনহসক হেএনএ সপ্রাফাহলং োিলরেহর
স্থ্াপন;
 হনর্ যাতলনর হিকার নারী ও হিশুলক ২৪ েন্টা সসিা
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৭ম পিিাহষ যকী পহরকল্পনায় হিশু সংহিি হনে যাহরত
লক্ষুমাো হনম্নরুপ:

প্রোলনর জন্য সোল-হি সিল্প লাইন ১০৯ চালুকরণ;
এিং

 সরকাহর নীহতসমূলির সফল িাস্তিায়লনর মাধ্যলম
হিশুলের অহেকার সুরক্ষা ও তালের অির্াো
অব্যািত রাাা;

 নারী ও হিশুলের জন্য ১৫০ িয্যাহিহিি হ্রেলরাগ
িাসপাতাল স্থ্াপন; এিং

 স্বাস্থ্ুলসিা প্রোন এিং াায ও পুহি হনহিত করা;
 সকল হিশুর জন্য প্রারহিক র্ত্ন ও হিক্ষার সুলর্াগ
হনহিত করা;
 সকল হিশুর জন্য হনরাপে পাহন, স্যাহনলেিন ও
স্বাস্থ্ু সম্মত পহরলিি হনহিত করা;
 হিশুর সসিা প্রোনকারী ও মাতা-হপতালের প্রলয়াজন
অনুর্ায়ী সিায়তা প্রোন;
 ঝহুঁ কর মুলা োকা হিশুলের জন্য সামাহজক হনরাপত্তা
হিোন ও সামাহজক ন্যায় হিচার প্রহতষ্ঠা;
 হিশুলের আে যি নাগহরক হিলসলি গলে সতালা
সেকসই উন্নয়ন লক্ষুমাো:
সেকসই উন্নয়ন লক্ষুমাো এসহেহজ এর একটি গুরুত্বপূণ য
হেক িললা সজন্ডার সমতা। এাালন ১৭টি লক্ষু মাোর
হিপরীলত ১৬৯টি োলগেয হনে যারণ করা িলয়লে। এ সকল
লক্ষু মাোর মলধ্য সিি কলয়কটিলত সজন্ডার সংহিি
োলগেয োকললও লক্ষু ৫ এর হিপরীলত সজন্ডার সমতা
অজযন এিং সকল নারী ও কন্যা হিশুলের ক্ষমতায়লন
হিলিষোলি োলগেয হনোরণ করা িলয়লে। এ
য
োলগেসমূলির
অন্যতম িললাঃ
 সকল সক্ষলে নারী ও কন্যা হিশুর প্রহত শিষম্য
হনরসন;
 সমাজ ও ব্যহি জীিলন পাচার, সর্বন হনপীেন এিং
সকল েরলনর সিাষণসি নারী ও কন্যা হিশুর প্রহত
সি েরলনর সহিংসতা দূরীকরণ;
 সি েরলনর ক্ষহতকর চচ যা সর্মন িাে হিিাি, িয়লসর
পূলি য হিিাি ও সজারপূি যক হিিাি এিং নারীর প্রজনন
অংগ িাহনর মত ক্ষহতকর হিষয়গুললা রহিতকরণ;
 সজন্ডার সমতা সম্প্রসারলণ সি যন্তলরর নারী ও কন্যা
হিশুর ক্ষমতায়লনর ললক্ষু সুষ্ঠু নীহত ও প্রলয়াগলর্াগ্য
আইন প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন।

 িােহিিাি, পাচার, সর্বন হনপীেন প্রহতলরালে উঠান
শিঠক, কমযিালা, সো সসহমনার আলয়াজন।
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৩.০

হিশু িালজে িাস্তিায়লনর সপ্রহক্ষলত গত ৩ িেলরর


হিগত ৩ িেলর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণাললয়র আওতায় ৯ লক্ষ ৭৪ িাজার নারীলক
মাতৃত্বকালীন োতা প্রোন করা িলয়লে;



৪ লক্ষ ৪০ িাজার কমযজীিী নারীলক োকলেটিং োতা প্রোন করা িলয়লে;



সমাে ৯৩টি সে-সকয়ার সসন্টার এর মাধ্যলম প্রায় ১০ িাজার ৬৯০জন হিশুলক সসিা
প্রোন করা িলয়লে;



ইইহসআর প্রকলল্পর আওতায় ২০টি সজলায় ৯০ িাজার ঝহকপূণ য হিশু ও হকলিারলের
মাহসক মাোহপছু আয় ২০০০ োকা কলর নগে আহে যক সিায়তা প্রোন করা িলয়লে;



হকলিার হকলিারীলের ক্ষমতায়লনর জন্য ৫২৯টি ক্লাি পহরচালনা করা িলয়লে;



হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকালি সমহিত নীহত ২০১৩ প্রণয়ন করা িলয়লে;



নারী ও হিশুর প্রহত সহিংসতা প্রহতলরােকলল্প জাতীয় কমযপহরকল্পনা ২০১৩-২৫ প্রণয়ন
করা িলয়লে। হেএনএ আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা িলয়লে। িােহিিাি হনলরাে আইন
২০১৮ (াসো) এিং সর্বত্যক হনলরাে আইন (াসো) ২০১৭ প্রহক্রয়ােীন রলয়লে;



হিশু উন্নয়ন কমযসূহচর আওতায় ৬৪টি সজলা অহফস ও ৬টি হিোলগর ৬টি উপলজলা
অহফলসর মাধ্যলম গত ৩ িেলর হিহেন্ন কার্ যক্রম িাস্তিাহয়ত িয়। এ সকল কার্ যক্রলমর
মাধ্যলম প্রায় ৪০ লক্ষ হিশু অংিিিলণর সুহিো পায়;



প্রহত িের ২৯টি হিষলয় উপলজলা পর্ যায় সেলক শুরু কলর জাতীয় পর্ যালয় জাতীয় হিশু
পুরস্কার ও েলগত ৪টি হিষলয় সমবসুহম প্রহতলর্াহগতার আলয়াজন করা িয়। প্রহত িের
প্রায় ৪ ললক্ষুর অহেক হিশু এ প্রহতলর্াহগতায় অংিিিণ কলর। প্রায় ৭৫ িাজার হিশুলক
সঙ্গীত, নৃতু, হচোংকন, আবৃহত্ত, হগোর, অহেনয়সি সমাে ১১টি হিষলয় প্রহিক্ষণ প্রোন
করা িয়;



হিশুলেরলক অহেক িালর পালঠ মনলর্াগী কলর সতালার ললক্ষু ৯৩টি হিশুলতাষ িন্থ
প্রকাি করা িলয়লে। হিশুলের জন্য একটি মাহসক ‘‘হিশু’’ পহেকা হনয়হমত প্রকাহিত
িয়। িেলর প্রায় ৪ লক্ষ হিশু লাইলেহরলত িই পোর সুলর্াগ লাে কলর এিং
লাইলেহরহেহত্তক প্রহতলর্াহগতায় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ িাজার হিশু অংিিিণ কলর;
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৪.০



িাংলালেি হিশু একালেমীর উলযালগ ইলতামলধ্য ৫৬টি হিশুলতাষ চলহচ্চে হনহমযত
িলয়লে। র্ার মলধ্য ১৩টি হিশুলতাষ চলহচ্চে সম্পূণ যোলি হিশুলের দ্বারা কাহিহন,
হচেনাট্য, পহরচাহলত, সম্পাহেত ও সঙ্গীতসি হনহমযত িলয়লে। হিশুলের জন্য িঙ্গিন্ধুর
জীিন ও কলমযর উপর হেহত্ত কলর ২৫ প্রকালরর ৩,৫০,৫০০টি িই প্রকাহিত িলয়লে;



হিশুর প্রারহিক র্ত্ন ও হিকালির সমহিত নীহত ২০১৩ অনুলমাহেত িলয়লে;



সারালেলি ৬টি হিশু হিকাি সকলন্দ্রর (আহজমপুর, সকরানীগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, চট্টিাম
ও রাজিািী) মাধ্যলম সমাে ৭৫০ জন দঃস্থ্ ও অসিায় হিশুলক সামাহজক সম্পৃিতাসি
হিশু অহেকার হনহিত করার জন্য সাি যক্ষহনক সুহিো প্রোন করা িলে।
মন্ত্রণাললয়র িালজলের হিশু সংহিি অংি
সারহণ- ৮ : মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণাললয়র িালজলের হিশু সংহিি অংি
(হিহলয়ন োকা)
বালজট
2018-19

িালজে
২০১৭-১৮

সংলিাহেত
২০১৬-১৭

34.90

২৫.৭৬

২১.৭৩

পহরচালন িালজে

29.81

২৩.১৮

২০.১৬

উন্নয়ন িালজে

5.09

২.৫৮

১.৫৭

13.85

৯.২৪

৮.৩১

পহরচালন িালজে

13.17

৮.৬৩

৭.৪৯

উন্নয়ন িালজে

0.68

০.৬১

০.৮২

4646

৪০০৩

৩১৭২

হজহেহপ

25378

২২২৩৬

১৯৫৬১

সরকালরর সমাে িালজে (হজহেহপ’র িতকরা িালর)

18.31

১৮.০০

১৬.২১

হিিরণ
মন্ত্রণাললয়র সমাে িালজে

মন্ত্রণাললয়র িালজলে হিশু সংহিি অংলির িালজে

জাতীয় িালজে

মন্ত্রণাললয়র িালজে (হজহেহপ’র িতকরা িালর)

0.14

০.১২

০.১১

মন্ত্রণাললয়র িালজে (জাতীয় িালজলের িতকরা িালর)

0.75

০.৬৪

০.৬৯

মন্ত্রণাললয়র িালজলের হিশু সংহিি অংি (হজহেহপ’র িতকরা িালর)

0.05

০.০৪

০.০৪

০.২৩

০.২৬

মন্ত্রণাললয়র িালজলের হিশু সংহিি অংি (জাতীয় িালজলের িতকরা
িালর)
মন্ত্রণাললয়র িালজলের হিশু সংহিি অংি (মন্ত্রণাললয়র সমাে িালজলের
িতকরা িালর)
সূেঃ অে য হিোগ

0.30
39.68

৩৫.৮৭

৩৮.২৪
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২০১৮-১৯ অে যিেলর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণাললয়র িালজে িরাে হজহেহপর ০.১৪
িতাংি র্া ১০১৭-১৮ অে যিেলর হেল ০.১২ িতাংি। ২০১৮-১৯ অে যিেলর মন্ত্রণাললয়র
িালজলের ৩৯.৬৮ িতাংি িলে হিশু-সকহন্দ্রক, র্া ২১৬-১৭ অে যিেলর হেল ৩৮.২৪ িতাংি
এিং ২০১৭-১৮ অে যিেলর ৩৫.৮৭ িতাংি। এ মন্ত্রণালয় পহরচালন িালজলের অেীলন হিশু
কোলণর ললক্ষু হিহেন্ন কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কলর।
৫.০

উচম মম তা
িহিগলঞ্জর প্রতুন্ত অিললর সুহিোিহিত হিশু সমািন হময়া ত্যরলস্ক হগলয় সিাইলক মুগ্ধ কলরলে তার নালচ।
সস ত্যরস্ক হগলয়হেল িাংলালেি হিশু একালেমীর সাংস্কৃহতক েললর সলঙ্গ। একালেমীর ১৪ সেলস্যর এই
েলল সমািনই হেল একমাে সুহিোিহিত হিশু। ত্যরলস্কর রাষ্ট্রীয় সেহলহেিন ও সরহেওগুললার সংগঠন ‘টি’
আর’ ৩৯তম আন্তজাহতযক হিশু উৎসলির আলয়াজন কলর। তালের আমন্ত্রলণ িাংলালেিসি ২৬টি সেলির
হিশুরা অংি সনয় এই উৎসলি। এ উৎসলি তারা সমলিত নৃতু পহরলিিন কলর। এ নাচ ত্যরলস্কর রাষ্ট্রীয়
সেহলহেিলন সম্প্রচাহরত িয়, র্া েিযকলের মুগ্ধ কলর। উৎসলি অংিিিণকারী িাংলালেিী হিশুলের
ত্যরলস্কর রাষ্ট্রপহত ট্যািললে হপহস ও প্রোনমন্ত্রী িাতেহে উপিার হেলয়লেন। রাষ্ট্রপহত হিশুলের জন্য
শনিলোলজর আলয়াজন কলরন। খুহিলত েগিগ সমািন হময়া িলল “আমার িালত এই েহে সোলেন,
ত্যরলস্কর প্রোনমন্ত্রী উপিার হেলয়লেন। সপ্রহসলেন্ট হেলয়লেন এই ট্যাি। সপ্রহসলেন্ট সতা তার সলঙ্গ াাওয়ার
জন্য োওয়াত (ননিলোজ) হেলয়হেললন। সেিটি খুি সুন্দর। মানুষ ও োললা। আহম সমাোমুটি ইংলরহজ
িললত পাহর। হকন্তু ও সেলির মানুষ ইংলরহজ জালন না। াাহল িলল মারিািা, মারিািা”।
সমািনহময়ার িািা মন্টু হময়া মাে হিলক্রতা। িহিগলঞ্জর িাউসা ইউহনয়লন তালের িাহে। প্রােহমক স্কুল
সেলকই ওর নালচর প্রহত খুি আিি। স্কুললই নাচ হিাত। ২০১৪ সালল ব্র্যাক হিক্ষা কমযসূহচর সাংস্কৃহতক
প্রহতলর্াহগতা তারায় তারায় েীপহিাা এর আওতায় প্রােহমক হিযালয় পর্ যালয়র প্রহতলর্াহগতায় নালচ
প্রেম স্থ্ান অহেকার কলর সমািন। সসই শুরু। তারপর এলকর পর এক পুরস্কার। নৃলতু জাতীয় পর্ যালয়র
পুরস্কারই সপলয়লে ১১ িার। িাংলালেি হিশু একালেমীর পুরস্কার, িাংলালেি হিল্পকলা একালেমী, মাকযস
অলরাউন্ডার, আমানউোি পেক আন্ত:প্রােহমক হিযালয় প্রহতলর্াহগতায় প্রোনমন্ত্রী সিা িাহসনার িাত
সেলক পুরস্কার হিলসলি ২০ িাজার োকা সপলয়লে। িাংলালেি সেহলহেিলনর ৫০ িের পূহতয উপললক্ষ
আলয়াহজত প্রহতলর্াহগতায় হিচারক নাচ সেলা স্যালুটিই হেলয় হেললন। এোলি তার পুরস্কার পাওয়ার
তাহলকা হেলন হেলন সিলেই র্ালে। আর তালের সোট্ট েরটি েলর উলঠলে সসানার সমলেল, সনে,
কহম্পউোরসি নানান পুরস্কালর। আন্তযজাহতক সাংস্কৃহতক েল হিহনময় কার্ যক্রলমর আওতায় জাতীয়
শেহনক পহেকায় হিজ্ঞহির মাধ্যলম সারালেলির প্রহতলর্াহগলের মধ্য সেলক ১৪জনলক হনি যাচন করা
িলয়লে। সমািন হময়া অতুন্ত প্রহতোিান সেলল। তার মত আরও অলনক সমািন হময়া শতহর করার জন্য
কাজ কলর চলললে মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রাণলয়।
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৭.০

হিশুলের কোণ হনহিতকরলণ মন্ত্রণাললয়র চুাললঞ্জসমূি


দ্রুত হিশু অহেেির প্রহতষ্ঠা করা;



সকল সজলায় হিশু কমলেক্স হনমযাণ হনহিত করা;



হিশু িালজে শতহরর জন্য প্রহিহক্ষত জনিল হনলয়াগ;



সকল োনা মালকযে, িহপং কমলেলক্স হিশু কণ যার স্থ্াপন করা;



প্রলয়াজন অনুপালত সকল সজলা এিং উপলজলায় সরকাহরাালত হিশু হেিার্ত্ন সকন্দ্র
স্থ্াপন ও পহরচালনা এিং সিসরকাহর াালত হিশু হেিার্ত্ন সকন্দ্র সৃহি ও পহরচালনার জন্য
সময়ানুগ আইনী কাঠালমা সৃহি।

হিশু সকহন্দ্রক উন্নয়লনর পহরকল্পনাসমূি
পহরকল্পনার সময়াে
২০১৮ ১৯ অে য িেলরর
পহরকল্পনাসমূি

পহরকল্পনার আললালক গৃহিতব্য কার্ যক্রম
 ২০টি হিশুলতাষ িন্থ প্রকাি;
 ৩৬ িাজার জন হিশুলক হিহেন্ন সমলয় সাংস্কৃহতক প্রহিক্ষণ প্রোন;
 লাইলেহর িহিিালীকরলণর জন্য অলোলমিন ও হেহজোইলজিন
(লকন্দ্রীয় কার্ যালয় ও ৬৪ সজলা) এর মােলম হিশুলের িই পোর
প্রহত আিি সৃহি করা;
 ৪৫০ দঃস্থ্ হিশুলক হিশু হিকাি সকলন্দ্রর মাধ্যলম সুহিো প্রোন;
 ৩ লক্ষ জন হিশুর মনন, সমো ও সাংস্কৃহতক হিকাি; এিং
 ২০টি সে-সকয়ার সসন্টার এর মাধ্যলম ৪০০হিশুলক সসিা প্রোন।

মধ্যলময়াহে পহরকল্পনাসমূি

 হিশুর প্রারহিক ও র্ত্ন হিকালি সমহিত নীহত িাস্তিায়ন;
 িামীণ হিশুলের সৃজনিীলতা হিকাি প্রকলল্পর মাধ্যলম নাচ, গান,
আবৃহত্ত, শুদ্ধোলি জাতীয় সংগীত গাওয়া, িামে-নাত, িামীণ
সালা-ধুলার আলয়াজন ইতুাহে হিষলয় প্রহিক্ষণ প্রোন;
 মহিলালের গেযািস্থ্ায় সেলক হিশুর স্বাস্থ্ু, হচহকৎসা সসিা, পুহি,
সুরক্ষা পারষ্পহরক হক্রয়ামূলক র্ত্নসি উেীপনামূলক কার্ যক্রম
িিণ এিং হিশুর বৃহদ্ধ ও হিকালি সম্পৃি সকল েরলনর সসিা
প্রোনকারী সরকাহর/লিসরকাহর সংস্থ্াসমূলির মলধ্য কার্ যকর
সমিয় ও সিলর্াহগতা বৃহদ্ধর মাধ্যলম সম্পৃিকরণ।

েীে যলময়াহে পহরকল্পনা

 হিশু অহেেির প্রহতষ্ঠা করা;
 সকল সজলায় হিশু কমলেক্স হনমযাণ করা;
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পহরকল্পনার আললালক গৃহিতব্য কার্ যক্রম
 সকল সজলা উপলজলায় হিশু হেিার্ত্ন সকন্দ্র স্থ্াপন;
 সকল োনা এিং িহপং কমলেক্স এ হিশু কণ যার স্থ্াপন করা; এিং
 মাঠ পর্ যালয় প্রলয়াজনীয় জনিল হনলয়াগ সেয়া।

৮.০

উপসংিার ও েহিষ্যত করণীয়
িাংলালেলির সমাে জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংলির সিহি িললা হিশু। এলের অলনলকই
সুহিো িহিত। সামাহজক সপ্রক্ষাপলে শিষম্য র্াই সিাক না সকন রালষ্ট্রর কালে সি হিশুই
সমান। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণাললয়র তত্ত্বাবধালে সেলির ৬৪টি সজলায় হিশুর মানহসক
ও বুহদ্ধবৃহত্তক হিকালির ললক্ষু িহুমুাী কার্ যক্রম িাস্তিাহয়ত িলে। এর মাধ্যলম রহচত িলে
আধুহনক মানি সম্পে সৃহির মজবুত েীত। পহরপূণ য হিশু-িান্ধি সমাজ প্রহতষ্ঠার সক্ষলে
প্রহতিন্ধকতাও রলয়লে হিস্তর। এসি প্রহতকূলতালক পাি কাটিলয় হনর্ যাতন ও সহিংসতা িলত
হিশুলের রক্ষা এিং সমালজর প্রহতটি সক্ষলে তালের ন্যায্য অহেকার প্রহতষ্ঠার মাধ্যলম মহিলা
ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় িাংলালেিলক হিশুলের জন্য একটি হনরাপে হিচরণ সক্ষলে পহরনত
করলত সামলন এহগলয় সর্লত চায়।
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অধ্যায়-৭
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১.০

ভূমমকা
ভ ৌগলিক অবস্থানের কারনে বাাংিানেশ একটি দুন্ যাগপ্রবে ভেশ। অন্যান্য দুন্ যানগর মত বন্যা
ও ঘূলে যঝড় এনেনশর জেগনের জীবেমাে এবাং আলথ যক সামনথ যর ওপর লবরূপ ও ধ্বাংসাত্মক
প্র াব ভেনি। এই প্র াব সরাসলর লশশুনের ওপর লগনে পনড়। এর েনি জালতসাংঘ কর্তযক
প্রেীত লশশু অলিকার কেন েশে, ১৯৮৯ বাস্তবােে বািাগ্রস্ত হে। দুন্ যানগর প্র ানব লশশুনের
ভেঁনে থাকার অলিকার, লেরাপত্তার অলিকার, লবশুদ্ধ পালে প্রালির অলিকার, খানের অলিকার,
স্বাস্থযনসবা প্রালির অলিকার এবাং লশক্ষার অলিকার ক্ষুণ্ন কনর। এছাড়া গনবষোে ভেখা ্াে
দুন্ যানগর প্র ানব োলরদ্রতা বৃলদ্ধ পাে এবাং এর ভেলতবােক প্র ানব োরী লশশুনের
বাল্যলববানহর সাংখ্যাবৃলদ্ধ পাে। দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিনের অল িক্ষয (Mission)
হনিা দুন্ যাগ ব্যবস্থাপোর সালব যক সক্ষমতা শলিশািীকরনের মাযমেনম জেগনের লবনশষ কনর
েলরদ্র ও দুে যশাগ্রস্ত জেনগাষ্ঠীর ঝলুঁ ক ও লবপোপন্নতা হ্রাস এবাং বড় মাত্রার দুন্ যাগ
ভমাকানবিাে সক্ষম একটি েক্ষ জরুরী সাড়াোে পদ্ধলত প্রেেে করা। এ অল িনক্ষযর
অন্তলে যলহত সুর “দুে যশাগ্রস্ত জেনগাষ্ঠীর ঝলুঁ ক ও লবপোপন্নতা হ্রাস”-এর মনযমে লশশুনের
অন্তর্ভযলির লবষেটি সুষ্পষ্ট ানব প্রলত াত হে। গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংিানেনশর সাংলবিানের ২৮ (৪)
অনুনেনেও লশশুনের অলিকানরর লবষেটিনক লবনশষ ানব গুরুত্ব প্রোে করা হনেনছ। এছাড়া
দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো আইে, ২০১২-এর ২৭ িারাে দুন্ যানগ ক্ষলতগ্রস্ত ও লবপোপন্ন ব্যলিনক
সহােতার ভক্ষনত্রও লশশুনের লবনশষ ানব অগ্রালিকার প্রোে করা হনেনছ। বাাংিানেনশ লবল ন্ন
দুন্ যানগর েনি মৃত্যযর হার লবনবেোে লেনি ভেখা ্ানব লবল ন্ন প্রকার দুন্ যানগ মলহিা ও
লশশুনের মৃত্যযহার সবনেনে ভবলশ। এর কারে মলহিা ও লশশুরাই সবনেনে ভবলশ দুব যি ও
সমানজ অবনহলিত জেনগালষ্ঠ। সরকানরর প্রলতশ্রুলতসমূহ সুষ্ঠু বানজট প্রস্তুত ও বাস্তবােনের
মাযমেনমই লেলিত করা ্াে। জালতসাংনঘর লশশু অলিকার লবষেক কেন েশে অনু্ােী
লশশুনের কণ্ঠস্বর লবনবেোে লেনে জাতীে ও স্থােীে বানজট প্রস্তুত ও বাস্তবােে লেলিত
করনত পারনি লশশুনের অলিকার লেলিত করা সম্ভব হনব।
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২.০

জাতীে েীলত/ভকৌশনির আনিানক লশশুনের উন্নেনে গৃহীত কা্ যক্রমসমূহঃ
জাতীে েীলত/ভকৌশি ও লববরে

কা্ যক্রমসমূহ

 জাতীে লশশু েীলত, ২০১১ ভত দুন্ যাগকািীে ও দুন্ যাগ
পরবতী সমনে লশশুর সুরক্ষা লবষে লেলিত করা
হনেনছ;

 জাতীে দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো েীলতমািা, ২০১৫-এর
আনিানকই প্রাথলমক ও মাযমেলমক প্ যানে লবেমাে
লশক্ষা পাঠ্যক্রনম দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো লবষে
অন্তর্ভযিকরে;

 দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো আইে, ২০১২ ভত লশশু েীলতমািার
এই অনুনেেনক আরও সুসাংহত করা হনেনছ;
 এই আইনের প্রেত্ত ক্ষমতা বনি জাতীে দুন্ যাগ
ব্যবস্থাপো েীলতমািা, ২০১৫ প্রেীত হনেনছ।

 উচ্চ মাযমেলমক প্ যানের সকি শাখার পাঠ্যক্রনম
দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো লবষে অন্তর্ভযি করনের ব্যবস্থা
গ্রহে;
 ভেনশর সকি স্কুি কনিনজ বছনর কমপনক্ষ একবার
দুন্ যাগ সম্পলকযত লবনশষ কনর অলিকাণ্ড, ভূলমকম্প
লবষনে মহড়া আনোজে;
 এছাড়া উপকূিীে অঞ্চনির লশক্ষা প্রলতষ্ঠােসমূনহ
ঘূলে যঝড় সম্পলকযত মহড়ার আনোজে;
 লশশুনের লশক্ষা সম্প্রসারনের িনক্ষয বহুমালত্রক
আশ্রে ভকন্দ্র লেমযাে;
 লশশুনের দুন্ যাগ সম্পনকয সঠিক ানব পাঠোে
করানোর িনক্ষয লবোিনের লশক্ষকনের লেেলমত
প্রলশক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহে;
 দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে ‘েব্াত্রা’
প্রকনের মাযমেনম অপুলষ্ট লেরসনে ল্যাকনটটিাং
মা/লশশুনের খাে লেরাপত্তামূিক সহােতা প্রোে
কা্ যক্রম পলরোিে;
 কালবখা/টিআর কমযসূলের আওতাে গ্রামীে জেপনে
ভসািার প্যানেি স্থাপনের মাযমেনম গ্রামীে এিাকা
লবদুযনতর আওতাে আো এবাং লশশুনের পড়ানিখাে
উৎসালহতকরে;
 দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিনের সকি
সামালজক লেরাপত্তামূিক কমযসূলেনত লশশুনের
লবনশষ অগ্রালিকার প্রোে।
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৩.০

লশশু বানজট বাস্তবােনের ভপ্রলক্ষনত গত লতে বছনরর অজযে
দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে লবগত ৩ বছনর লশশুনের উন্নেনে লবল ন্ন পেনক্ষপ গ্রহে
কনরনছ। এই পেনক্ষপসমূহ গ্রহনের েনি দুন্ যাগকািীে ও দুন্ যাগ পরবতী সমনে লশশুনের
জীবেমাে উন্নেনে লবনশষ ভূলমকা পািে করনছ। দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে লবগত
লতে বছনর লশশুনের জন্য ভ্সকি পেনক্ষপ গ্রহে কনরনছ তার লববরে লেম্ন উনেখ করা
হনিাঃ
ক. দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে কর্তযক বাস্তবালেত ‘েব্াত্রা’ প্রকনের মাযমেনম অপুলষ্ট
লেরসনে ল্যাকনটটিাং মা/লশশুনের খাে লেরাপত্তামূিক সহােতা প্রোে কনর আসনছ। এ
প্রকনে লবগত লতে বছনর বানজট বরানের পলরমাে লছি ্থাক্রনম ২০০.০০ ভকাটি,
১৫৫.০০ ভকাটি এবাং ১১৫.০০ ভকাটি টাকা।
খ. দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিনের সামালজক লেরাপত্তামূিক কমযসূলে কালবখা/টিআর
এর মাযমেনম গ্রামীে অবকাঠানমা লেমযাে, রক্ষোনবক্ষে ও সাংস্কার কনর থানক। প্রলত বছর
এ খানত উনেখন্াগ্য পলরমাে অথ য বরাে করা হে। এদু’টি কমযসূলের মাযমেনম গ্রামীে
জেপনে ভসািার প্যানেনির জন্য লবপুি পলরমাে অথ য ব্যে হে। ভসািার প্যানেি গ্রামীে
জেপনে লবদুযনতর োলহো পূরনে অগ্রেী ভূলমকা পািে করনছ। লবদুযৎ প্রালির লেিেতার
েনি গ্রামীে জেপনে বসবাসরত লশশুনের লশক্ষা লবস্তানর অগ্রেী ভূলমকা পািে করনছ।
লবগত ৩ বছনর এখাত দু’টির মাযমেনম ভসািার প্যানেনি বরানের পলরমাে লছি ্থাক্রনম
৪০৪.৮৭ ভকাটি টাকা, ১১৩৯.০০ ভকাটি টাকা ১১৫২.০০ ভকাটি টাকা।
গ. দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে বহুমালত্রক বন্যা ও ঘূলে যঝড় আশ্রেনকন্দ্র লেমযানের
মাযমেনম একলেনক ভ্মে দুন্ যাগ ঝলুঁ ক হ্রাসমূিক কা্ যক্রম পলরোিো করনছ অন্যলেনক
আশ্রেনকন্দ্র বন্যা এবাং ঘূলে যঝড় প্রবে এিাকাে লশশুনের লশক্ষা লবস্তানর ভূলমকা রাখনছ।
লবগত ৩ বছনর বন্যা ও ঘূলে যঝড় আশ্রেনকনন্দ্র ভমাট বরানের পলরমাে লছি ্থাক্রনম
১১৯.০০ ভকাটি টাকা, ১১০.০০ ভকাটি টাকা, ১২৫.০০ ভকাটি টাকা।
ঘ. ভেনশর সকি স্কুি ও কনিনজ ছাত্রছাত্রীনের মানঝ দুন্ যাগ সনেতেতা বৃলদ্ধর িনক্ষয দুন্ যাগ
সম্পলকযত মহড়া অনুষ্ঠানের কা্ যক্রম োলু আনছ। লবগত ৩ বছনর ভেনশর প্রলতটি স্কুি ও
কনিনজ একবার কনর এই মহড়া অনুলষ্ঠত হনেনছ। মন্ত্রোিে এবাং অলিেিনরর রাজস্ব
বানজনটর বরাে লেনে এ কা্ যক্রম পলরোলিত হনে। লবষ্যনতও এ কা্ যক্রম অব্যাহত
থাকনব।
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ঙ. দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে কর্তযক পলরোলিত সকি সামালজক লেরাপত্তামূিক
কমযসূলেনত লশশুনের অগ্রালিকার প্রোে করা হে। লবগত ৩ বছনর সামালজক লেরাপত্তা
কমযসূলেনত বরানের পলরমাে বৃলদ্ধ ভপনেনছ। েনি লশশুরা এই কমযসূলের মাযমেনম
অলিকতর সুলবিা ভ াগ করনছ। আগামী বছনরও সামালজক লেরাপত্তা কমযসূলেনত
বরানের পলরমাে বৃলদ্ধ করার প্রস্তাব করা হনেনছ। এছাড়া আগামী বছনর লশশু খাে ক্রে
করার জন্য েত্যে ভকাড সৃলষ্টর উনোগ গ্রহে করা হনেনছ এবাং এ খানত ৫০.০০ ভকাটি
টাকা বরানের প্রস্তাব করা হনেনছ।
৪.০

দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিনের বারেরের মিশু সংমিষ্ট অংি
সারমণ-৯: দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালরয়র বারেরের মিশু সংমিষ্ট অংি
(মবমলয়ন োকা)
বানজট
2018-19

বারেে
২০১৭-১৮

সংরিামিত
২০১৬-১৭

96.59

৮৮.৫৩

৮৯.৪৭

পমরচালন বারেে

61.63

৫৮.৬৭

৫৪.৮০

উন্নয়ন বারেে

34.96

২৯.৮৬

৩৪.৬৭

29.55

২৪.৭১

২৫.৮৮

পমরচালন বারেে

18.60

১৬.৩১

১৫.৪৭

উন্নয়ন বারেে

10.96

৮.৪০

১০.৪১

4646

৪০০৩

৩১৭২

মেমিমপ

25378

২২২৩৬

১৯৫৬১

োতীয় বারেে (মেমিমপ’র িতকরা হারর)

18.31

১৮.০০

১৬.২১

মন্ত্রণালরয়র বারেে (মেমিমপ’র িতকরা হারর)

0.381

০.৪০

০.৪৬

মন্ত্রণালরয়র বারেে (োতীয় বারেরের িতকরা হারর)

2.079

২.২১

২.৮২

মন্ত্রণালরয়র বারেরের মিশু সংমিষ্ট অংি (মেমিমপ’র িতকরা হারর)

0.116

০.১১

০.১৩

০.৬২

০.৮২

মববরণ
মন্ত্রণালরয়র মমাে বারেে

মন্ত্রণালরয়র বারেরে মিশু সংমিষ্ট অংরির বারেে

োতীয় বারেে

মন্ত্রণালরয়র বারেরের মিশু সংমিষ্ট অংি (োতীয় বারেরের িতকরা
হারর)
মন্ত্রণালরয়র বারেরের মিশু সংমিষ্ট অংি (মন্ত্রণালরয়র মমাে বারেরের
িতকরা হারর)

0.636
30.60

২৭.৯১

২৮.৯৩

সূত্রঃ অর্ য মবভাগ

লশশুনের সুরক্ষার অলিকার ও ভেঁনে থাকার অলিকানরর সানথ দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে
মন্ত্রোিনের দুন্ যানগর ঝলুঁ ক হ্রাস, দুন্ যানগর সমে উদ্ধার অল ্াে সমন্বে, ক্ষলতগ্রস্থ
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জেসাংখ্যার জন্য মােলবক সহােতা প্রোে, কনেকটি গুরুত্বপূে য সামালজক লেরাপত্তা কমযসূলে
বাস্তবােে ইতযালে কমযকান্ডগুনিার সম্পপৃকিতা রনেনছ। ২০১৮-১৯ অথ যবছনর এই মন্ত্রোিনের
বানজনটর ৩০.৬০ শতাাংশ লশশু-ভকলন্দ্রক ্া ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ যবছনর লছি ্থাক্রনম
২৮.৯৩ এবাং ২৭.৯১ শতাাংশ।
৫.০

উত্তম েে যা
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মবদ্যালরয়র মিক্ষার্ী তর্া মিশু-মকরিাররের মরধ্য দুর্ যাগ প্রস্ত্তমত ও
সাড়াোন সক্ষমতা সৃমষ্ট কা্ যক্রম পমরচালনা করর র্ারক। মবরিষ করর োতীয় দুর্ যাগ প্রস্তুমত মেবস ও
আন্তেযামতক দুর্ যাগ প্রিমন মেবরস এসব কা্ যক্রম পমরচামলত হয়। োতীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমতমালা,
২০১৫ মত এোতীয় মহড়া করার মনরে যিনা আরে। এ কা্ যক্ররমর মূল উরযেশ্য হরলা:
ক. মবদ্যালরয়র মিক্ষার্ী তর্া মিশু-মকরিাররেররক দুর্ যাগ সম্পরকয সরচতন করা;
খ. মবদ্যালয়গুরলার দুর্ যাগ সাড়াোন সক্ষমতা বৃমি করা;
গ.

দুর্ যাগপ্রবণ এলাকায় মবমভন্ন মিক্ষা প্রমতষ্ঠান মবরিষ করর প্রার্মমক ও মাধ্যমমক মিক্ষা প্রমতষ্ঠারন স্কুল
ব্যবস্থাপনা কমমটির পািাপামি স্কুল দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমমটি গঠন করা এবং এর মাধ্যরম স্কুলসমূরহ
মনরাপতা মনেওয়াকয গরড় মতালার েন্য উদ্বুি করা;

ঘ. দুর্ যাগ সরচতনতা বৃমি এবং মমাকারবলায় সক্ষম ভমবষ্যত প্রেন্ম গরড় মতালা।
কময এলাকা: দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমত কমযসূমচ (মসমপমপ) ফায়ার সামভযস এবং
মসমভল মিরফন্স এবং মসমপমপ এর মেচ্ছারসবকরের মাধ্যরম মেরির সকল স্কুরল মিশুরের দুর্ যাগ সরচতনতা
বৃমি ও প্রস্তুমতর মবষরয় এসব মহড়া পমরচালনা করর র্ারক। মসমপমপ কর্তযক প্রার্মমকভারব উপকূলীয় ও নেী
তীরবতী ১৯টি মেলার ৫০টি উপরেলার একটি করর মাধ্যমমক মবদ্যালরয় একা্ যক্রম পমরচালনার উরদ্যাগ
গ্রহণ করররে। এমহড়ার মূল কা্ যক্রম মনম্নরূপঃ
ক. ঘূমণ যঝড়, ভূমমকম্প, বজ্রপাত, পাহাড়/ভূমমধ্বস দুর্ যাগসমূহ সম্বরে প্রার্মমক িারণা প্রোন;
খ.

ঘূমণ যঝড়, ভূমমকম্প, বজ্রপাত, অমিকাণ্ড মবষয়ক বহুমামত্রক দুর্ যাগ প্রস্ত্তমত মহড়া; এবং

গ.

মবদ্যালরয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমমটি গঠন এবং কমমটির সেস্যরের মহড়ায় অংিগ্রহণ করারনা।

অংিগ্রহণকারী: (১) স্কুরলর সকল োত্র-োত্রী এবং মিক্ষক; (২)স্থানীয় সরকার প্রমতমনমি, সামামেক মনর্তবৃন্দ;
(৩) সরকামর কমযচামর; (৪) মসমপমপ এবং (৫) ফায়ার সামভযস ও মসমভল মিরফন্স।
প্রতোমিত ফল:


মিক্ষার্ী মিশু-মকরিারগণ ঘূমণ যঝড়, ভূমমকম্প, বজ্রপাত, ভূমমধ্বস, অমিকাণ্ড মমাকারবলায় প্রার্মমক জ্ঞান
অেযন এবং সাড়াোরন সক্ষম হরয় উঠরব।



মিশু-মকরিারগণ তারের লব্ধজ্ঞান অমভভাবক ও প্রমতরবিীগরণর মাধ্যরম েমড়রয় মেরয় সামামেক
সরচতনতা বৃমিরত সহায়ক ভূমমকা রাখরব।



মিশু-মকরিারগরণর মারঝ মেচ্ছারসবার িারণা োগ্রত হরব।



মেরি সমমিত দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সংস্কৃমত গরড় উঠরব।
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মবদ্যালয়গুরলারত দুর্ যাগ মনরাপতা ব্যবস্থা সৃমষ্টর মাধ্যরম মনরাপে মবদ্যালয় প্রমতষ্ঠা সম্ভব হরব।
প্রার্মমক অমভজ্ঞতাঃ গত ৩ আগস্ট ২০১৭ তামররখ কক্সবাোর মেলার মেকনাফ উপরেলার মেকনাফ মরিল
পাইলে উচ্চ মবদ্যালরয় একটি পাইলে কমযসূমচ পমরচামলত হরয়রে ্ার মস্থরমচত্র মনরম্ন মেয়া হরলা:

৬.০

লশশুনের কল্যাে লেলিতকরনে মন্ত্রোিনের েযানিঞ্জসমূহ
দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিনের অন্যতম উনেশ্য হনিা দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো সালব যক
সক্ষমতা শলিশািীকরনের মাযমেনম জেগনের লবনশষ কনর েলরদ্র ও দুে যশাগ্রস্ত জেনগালষ্ঠর
ঝলুঁ কহ্রাস এবাং দুন্ যাগ ভমাকানবিাে সক্ষম একটি েক্ষ জরুরী সাড়াোে পদ্ধলত প্রলতষ্ঠা করা।
সরকানরর এনিানকশে অব লবজনেস অনু্ােী দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে ভেনশর
আপামর জেগনের দুন্ যাগ ঝলুঁ কহ্রাস এবাং জরুরী সাড়াোে পদ্ধলত প্রেেেসহ জরুরী সাহায্য
এবাং পুেব যাসে সম্পলকযত সালব যক কাজ পলরোিো করা। এ ভথনক ভবাঝা ্াে দুন্ যাগ
ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে ভকাে লবনশষ ভশ্রলে বা ভগাষ্ঠী লেনে কাজ কনর ো। এ মন্ত্রোিনের
কাজ হনিা দুন্ যাগ ঝলুঁ ক কবলিত মানুনষর জন্য কাজ করা। এর মনযমে সকি বেনসর মানুষই
অন্তর্ভযি আনছ।
লশশুনের কল্যাে লেলিতকরনে মন্ত্রোিনের প্রিাে েযানিঞ্জসমূহ লেম্নরূপ
ক. মন্ত্রোিে কর্তযক গৃহীত প্রকেসমূহ একক ানব লশশুনকলন্দ্রক বা পূে যাঙ্গ ানব শুধুমাত্র
লশশুনের কথা লবনবেো কনর লেি যারে করা;
খ. লশশুনকলন্দ্রক বানজট বরানের জন্য লশশুনের োলহোর সুলেলে যষ্ট এযানসসনমন্ট করা;
গ. মন্ত্রোিে কর্তযক বাস্তবালেত সামালজক লেরাপত্তা কমযসূলের আওতাে খাে সহােতা
প্রোনের ভক্ষনত্র লশশু পুলষ্টর লবষেটি লবনবেো করা ।
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৭.০

লশশু ভকলন্দ্রক উন্নেনের পলরকেোসমূহ
পমরকল্পনার মময়াে
২০১৮-১৯ অথ যবছনরর পলরকেো

পমরকল্পনার আরলারক গৃমহতব্য কা্ যক্রম
 দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে কর্তযক বাস্তবালেত বহুমুখী
বন্যা ও ঘূলে যঝড় আশ্রেনকন্দ্রসমূনহ আগালম ২০১৮-১৯ অথ যবছনর
৫৮৬.০০ ভকাটি টাকা বরানের প্রস্তাব করা হনেনছ। এসকি প্রকে
বাস্তবালেত হনি লশশুনের লশক্ষা লবস্তানর সহােক ভূলমকা রাখনব।
 ২০১৮-১৯ অথ যবছনর দুন্ যাগকািীে লশশু-খাে লেলিতকরনের
জন্য পৃথক ভকাড সৃলষ্টর প্রস্তাব করা হনেনছ এবাং ৫০.০০ ভকাটি
টাকা বরানের প্রস্তাব করা হনেনছ।
 দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে কর্তযক বাস্তবালেত ‘েব্াত্রা’
প্রকনের মাযমেনম অপুলষ্ট লেরসনে ল্যাকনটটিাং মা/লশশুনের খাে
লেরাপত্তামূিক সহােতা প্রোে প্রকনে ২০১৮-১৯ অথ যবছনর ১১০
ভকাটি টাকা বরাে রাখা হনেনছ। ্ার েনি লশশুনের পুলষ্ট
লেরাপত্তা লেলিত হনব।
 কালবখা/টিআর কমযসূলেনত ভসািার প্যানেি স্থাপনের লবষেটি
অন্তযর্ভি করা হনেনছ। উি কমযসূলেসমূনহ বরানের পলরমাে বৃলদ্ধ
করা হনেনছ েনি এর আওতাে ভসািার প্যানেি স্থাপনের
কা্ যক্রমও বৃলদ্ধ পানব এবাং লশশুনের ভিখাপড়ার সুন্াগ বৃলদ্ধ
পানব।

৮.০

মযমেনমোলে পলরকেো

লবষ্যনত দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে কর্তযক গৃহীত
প্রকেসমূনহ লশশুনের কল্যাে লেলিত কনর প্রকে েলিনি পৃথক
অনুনেে সাংন্াজেসহ লশশুনের জন্য বরানের ব্যবস্থা করা।

েীঘ যনমোলে পলরকেো

দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে মন্ত্রোিে কর্তযক লবষ্যনত প্রেীত দুন্ যাগ
ভমাকানবিা সাংক্রান্ত ভ্ ভকাে েীলত, গাইডিাইনে লশশুনের জন্য পৃথক
অনুনেে সাংন্াজে করা।

উপসাংহার ও লবষ্যৎ করেীে
লশশুরাই জালতর লবষ্যৎ। লশশুনের অলিকার সুরক্ষা ও সামালজক কল্যাে লেলিতকরনের
মাযমেনমই একটি জালতর উজ্জ্বি লবষ্যৎ লেলিত করা ্াে। সাম্প্রলতক সমনে বাাংিানেশ
আথ য সামালজক উন্নেনের লবল ন্ন সূেনক ব্যাপক অগ্রগলত অজযে কনরনছ। এই আথ য-সামালজক
সূেনকর অন্যতম হনিা মােব সম্পে সূেক (Human Assets Index) ্া পুলষ্ট, স্বাস্থয,
মৃত্যযহার, স্কুনি লতয ও লশক্ষার হানরর সমন্বনে রতলর হে। এ সূেনকর িারাবালহক অগ্রগলতর
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উপরই লে রয কনর ভেনশর উন্নেে। প্রাকৃলতক ও অন্যান্য ভ্নকাে দুন্ যানগর আঘাত এ
উন্নেেনক লপলছনে লেনত পানর। মােব সম্পে সূেনকর অন্যতম অাংশীজে হনিা এনেনশর
লশশু। এনের সালব যক কল্যানের উপর ভেনশর উন্নেে লে রয কনর। দুন্ যাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাে
মন্ত্রোিে কর্তযক গৃহীত ভবশলকছু উন্নেে প্রকে এবাং কমযসূলে লশশুবান্ধব। লবষ্যনতও এ
প্রলক্রো অব্যাহত থাকনব বনি আশা করা ্াে।
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অধ্যায়-৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১.০

ভূমমকা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী সমাজজর মপমিজয় পড়া, অনগ্রসর অংশ, অনাথ, দুঃস্থ,
মনরাশ্রয়, প্রমিবন্ধী ব্যমি ও সুমবধাবমিি, ঝমুঁ কজি থাকা মশশুজের সামামজক সুরক্ষা, কল্যাণ
ও উন্নয়জন মবমিন্ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করজি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয়র অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন
বাজজজের অধীজন উজেখজর্াগ্য সংখ্যক মশশু-দকমিক প্রকল্প ও কার্ যক্রম বাস্তবাময়ি হজে।
সমাজজসবা অমধেফির, জািীয় প্রমিবন্ধী উন্নয়ন ফাউজেশন, মনউজরা-দেজিলপজমন্টাল
প্রমিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, শারীমরক প্রমিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাজেশ জািীয় সমাজকল্যাণ
পমরষে, দশখ জাজয়ে মবন সুলিান আল-নামহয়ান ট্রাজস্টর মাধ্যজম এ মান্ত্রণালয় মশশুজের
উন্নয়জন মবজশষ অবোন রাখজি। সরকামর মশশু পমরবার, দিাে মমন মনবাস, দশখ রাজসল মশশু
প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন দকি, প্রমিবন্ধী প্রমিবন্ধী দসবা ও সাহায্য দকি, সরকামর প্রমিবন্ধী
মবদ্যালয়, প্রমিবন্ধী মশক্ষা উপবৃমি, দবসরকামর এমিমখানায় আমথ যক সহায়িা, দবসরকামর
প্রমিবন্ধী মবদ্যালজয় আমথ যক সহায়িা, মশশু উন্নয়ন দকি পমরচালনা, বামলকা মশশুজের মনরাপে
আবাসন দকি, মশশু আইন বাস্তবায়ন, শ্রবণ প্রমিবন্ধী মশশুজের কমিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপন
এসকল কমযসূমচর সুমবধাজিাগী সরাসমর মশশু। এিাড়াও, মন্ত্রণালয় মহজড়া, দবজে ও অনগ্রসর
জনজগাষ্ঠীর মশশুজের উপবৃমি প্রোন, চা-শ্রমমকজের জীবনমান উন্নয়ন, কযান্সার, মকেমন মলিার
মসজরামসস, জন্মগি হৃেজরাজগ আক্রান্ত দরাগীজের আমথ যক সহায়িা, প্রমিবন্ধী িািা ইিযামে
কার্ যক্রজমও উজেখজর্াগ্য সংখ্যক মশশু উপকৃি হজয় থাজক। মশশুজের উন্নয়জনর জন্য দবশ মকছু
উন্নয়ন প্রকল্পও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন কজর থাজক। মূলিুঃ সুমবধাবমিি মশশু,
আইজনর সাজথ সংঘজষ য আসা মশশু, আইজনর সংস্পজশয আসা মশশু, প্রমিবন্ধী মশশু ও মনউজরাদেজিলপজমন্টাল প্রমিবন্ধী মশশুরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয়র মূল দসবা গ্রহীিা।

২.০

জািীয় নীমি/দকৌশজলর আজলাজক মশশুজের উন্নয়জন গৃহীি কার্ যক্রমসমূহ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংমিষ্ট জািীয় নীমি-দকৌশলসমূহ ও দস আজলাজক গৃহীি
কার্ যক্রমসমূজহর সার সংজক্ষজপ মনজে বণ যনা করা হল:
জািীয় নীমি/দকৌশল ও মববরণ

কার্ যক্রমসমূহ

মশশু আইন, ২০১৩: জামিসংঘ মশশু অমধকার সনে  মশশু উন্নয়ন দকি
পূণ যাঙ্গরূজপ বাস্তবায়জনর জন্য ২০১৩ সাজল মশশু আইন
 মমহলা ও মশশুজের মনরাপে দহফাজি;
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প্রণয়ন করা হয়। এ আইজনর উজেখজর্াগ্য মেকগুজলা হল  জািীয়, দজলা ও উপজজলা পর্ যাজয় মশশু
প্রজবশন কমযকিযা মনজয়াগ; জািীয়, দজলা ও উপজজলা
কল্যাণ দবাে য;
পর্ যাজয় মশশু কল্যাণ দবাে য গঠন; সকল থানায় মশশু
 আইজনর সাজথ সংঘজষ য আসা বা আইজনর
সংমিষ্ট দেস্ক স্থাপন; মশশু আোলি প্রমিষ্ঠা; মশশুজের
সংস্পজশয আসা মশশুজের মবকল্প
জন্য মশশু উন্নয়ন দকি স্থাপন ইিযামে। মশশুজের সুরক্ষার
ব্যবস্থাপনা;
পাশাপামশ এ আইজন সুমবধাবমিি ও ঝমুঁ কর মুজখ থাকা
মশশুজের জন্য প্রামিষ্ঠামনক দসবা এবং মবকল্প র্জের  কারাগাজর আেক মশশুজের মুমির লজক্ষয
গঠিি োস্ক দফাস য;
ব্যবস্থা রাখা হজয়জি।
প্রমিবন্ধী ব্যমির অমধকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩:
রাজের সাংমবধামনক বাধ্যবাধকিা এবং জামিসংঘ
প্রমিবন্ধী অমধকার সনজে স্বাক্ষরকারী দেশ মহজসজব োময়ত্ব
হজি ২০১৩ সাজল প্রমিবন্ধী ব্যমির অমধকার ও সুরক্ষা
আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইজন মবমিন্ন ধরজনর
প্রমিবমন্ধিা দর্মন, বাক প্রমিবন্ধীিা, দৃমষ্ট প্রমিবন্ধীিা,
শ্রবণ প্রমিবন্ধীিা, বুমি প্রমিবন্ধীিাসহ সকল মশশুর উন্নয়ন
ও সামামজক মর্ যাো রক্ষার মবষয় অন্তর্ভযি করা হজয়জি।

 শ্রবণ প্রমিবন্ধী মশশুজের কমিয়ার ইমপ্লান্ট
কার্ যক্রম;
 সরকামর দৃমষ্ট প্রমিবন্ধী মবদ্যালয়;
 সরকামর বাক শ্রবণ প্রমিবন্ধী মবদ্যালয়;
 মানমসক প্রমিবন্ধী মশশুজের প্রমিষ্ঠান;
 সমমিি দৃমষ্ট প্রমিবন্ধী মশক্ষা কার্ যক্রম;
 দবসরকামর
প্রমিবন্ধী
মশক্ষকজের দবিন;

মবদ্যালজয়র

 শামররীক প্রমিবন্ধী মশশুজের প্রমশক্ষণ ও
পুনব যাসন দকি (মপএইচটিমস);
 এমিম ও প্রমিবন্ধী মশশুজের কামরগরী
প্রমশক্ষণ দকি;
 ঢাকা দসনামনবাজস অবমস্থি প্রয়াস এর
উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
 দৃমষ্ট প্রমিবন্ধী মশশুজের জন্য দহাজস্টল
মনমযাণ এবং সম্প্রসারণ (বামলকা-৬
ইউমনে, বালক-৫ ইউমনে এবং
সম্প্রসারণ-২০ ইউমনে স্থাপন।
জািীয় সমাজকল্যাণ নীমিমালা ২০০৫: সরকার ২০০৫  সরকামর মশশু পমরবার;
সাজল জািীয় সমাজকল্যাণ নীমিমালা প্রণয়ন কজর, র্ার
 দিােমমন মনবাস;
অন্যিম মূল উজেশ্য হল সমাজজর সুমবধাবমিি ও ঝমুঁ কর
মুজখ থাকা পথমশশু, এমিম ও প্রমিবন্ধী মশশুজের সুরক্ষা  মেবাকালীন মশশু র্েজকি;
প্রোন ও িাজের আথ য-সামামজক উন্নয়ন করা। এ
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নীমিমালার আওিায় মবমিন্ন কার্ যক্রম প্রণয়ন করা হজয়জি,  দুঃস্থ মশশু প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন দকি;
র্ার মাধ্যজম এসব অবজহমলি মশশুজের জীবনমান
 দশখ রাজসল মশশু প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন
উন্নয়জনর উজদ্যাগ গ্রহণ করা হজয়জি।
দকি;
 চাইল্ড দসনমসটিি দসাস্যাল দপ্রাজেকশন
ইন বাংলাজেশ (মসএসমপমব) দফইজ-২
প্রকল্প।
জািীয় সামামজক সুরক্ষা দকৌশলপত্র (NSSS): ২০১৫
সাজল সরকার জািীয় সামামজক সুরক্ষা দকৌশলপত্র প্রণয়ন
কজর র্ার মূল উজেশ্য হল োমরদ্র ও ঝমুঁ কর মুজখ থাকা
জনজগাষ্ঠীজক সামামজক সুরক্ষার আওিায় মনজয় আসা।
দকৌশলপত্রটি রাজের সাংমবধামনক বাধ্যবাধকিার সাজথ
সঙ্গমিপূণ য। এ দকৌশলপজত্রর েীঘ যজময়ামে উজেশ্য হল
সকল নাগমরজকর জন্য একটি সামামজক সুরক্ষা ব্যবস্থা
গজড় দিালা র্াজি সকজলর জন্য একটি নুযনিম আজয়র
মনশ্চয়িা মবধান করা র্ায় এবং সংকেকালীন সমজয়
র্াজি দকউ োমরদ্রসীমার মনজচ রজয় না র্ায়। এটি জীবন
চজক্রর সকল অবস্থার ঝমুঁ ক মনরসজন কাজ করজব;
গিযকালীন সময় হজি মশশুকাল হজয় বৃিকাল পর্ যন্ত।
এজকৌশলপজত্রর আওিায় আগামী পাঁচ বিজরর উজেশ্য হল
সম্পজের সজব যািম ব্যবহাজরর মাধ্যজম সরকাজরর
সামামজক সুরক্ষা সংমিষ্ট কার্ যক্রমগুজলাজক আজরা
দজারোর করা, র্াজি চরম োমরদ্র ও ঝমুঁ কর মজধ্য থাকা
জনজগাষ্ঠীজক আজরা কার্ যকরিাজব সুরক্ষা দেয়া র্ায়।

 প্রমিবন্ধী মশক্ষাথীজের মশক্ষা উপবৃমি;
 প্রমিবন্ধী িািা;
 দবসরকামর এমিমখানায় কযামপজেশন
গ্রান্ট;
 মহজড়া মশশুজের মশক্ষা উপবৃমি;
 দবজে ও অনগ্রসর মশশুজের মশক্ষা
উপবৃমি;

৭ম পিবামষ যক পমরকল্পনা: ৭ম পিবামষ যক পমরকল্পনার  ওয়াজজো কুদ্দুস প্রবীণ মনবাস এবং
একটি গুরুত্বপূণ য উজেশ্য হল মশশুর উন্নয়ন ও মশশু
পশ্চাৎপে মকজশার-মকজশারীজের জন্য
অমধকার রক্ষার লজক্ষয দেজশর সকল মশশুর মনরাপিা
কামরগমর প্রমশক্ষণ দকি স্থাপন;
মবধান, স্বাস্থযজসবা প্রোন, পুমষ্ট ও মশক্ষার ব্যবস্থা করা।
 আমাজের বাড়ী: সমমিি প্রবীণ ও মশশু
একাজজ
সমাজকল্যাণ
মন্ত্রণালয়
মনেমলমখি
মনবাস;
কার্ যক্রমসমূহজক মচমিি কজরজিুঃ
 বাংলাজেজশর প্রামন্তক জনজগাষ্ঠীর জীবন অসহায় মশশুজের সরকামর ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ও
মান উন্নয়ন;
মনরাপিা মবধান করা
 এস্টাবমলশজমন্ট অব জালালউমেন

72
কার্ যক্রমসমূহ

জািীয় নীমি/দকৌশল ও মববরণ
 প্রমিবন্ধী ব্যমিজের মনরাপিা মবধান করা ও িাজের
উন্নয়জনর উজদ্যাগ গ্রহণ করা
 মশশুসহ সকজলর সামামজক মনরাপিা মবধান করা।
দেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (SDGs): SDGs
লক্ষযমাত্রাসমূজহর মন্ত্রণালয়মিমিক ম্যামপং সম্পন্ন হজয়জি।
অর্থ্যাৎ দকান মন্ত্রণালয়/মবিাগ দকান দকান লক্ষযমাত্রার
দক্ষজত্র লীে এবং এযাজসামসজয়ে দসসকল লক্ষযমাত্রার
দক্ষজত্র সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয়র ভূমমকা মনেরূপিাজব
মচমিি করা হজয়জি: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দগাল ৫-এর
লক্ষয ৫.৪-এ মলে মমমনমি এবং দগাল ৪-এর লক্ষয ৪.৫
এবং ৪এ-এর দকা-মলে মমমনমে; এিাড়াও এ মন্ত্রণালয়
২৪টি লক্ষয অজযজন সহজর্াগী মন্ত্রণালয় মহজসজব কাজ
করজি। Data Gap Analysis সম্পন্ন হজয়জি।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয়র Action Plan প্রস্তুি করা
হজয়জি।

৩.০

আহজমে ফাউজেশন কমমউমনটি দবইজে
দেসটিটিউে মাোর, চাইল্ড এে
োয়াজবটিক হসমপোল।
 সরকামর মশশু পমরবার;
 দিােমমন মনবাস;
 মেবাকালীন মশশু র্েজকি;
 দুঃস্থ মশশু প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন দকি;
 দশখ রাজসল মশশু প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন
দকি;
 চাইল্ড দসনমসটিি দসাস্যাল দপ্রাজেকশন
ইন বাংলাজেশ (মসএসমপমব) দফইজ-২
প্রকল্প।

মশশু বাজজে বাস্তবায়জনর দপ্রমক্ষজি গি মিন বিজরর অজযন
মবগি মিন বিজর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয় মশশু সুরক্ষায় মবমিন্ন নতুন কমযসূমচ ও প্রকল্প
গৃহীি হজয়জি। পাশাপামশ মবদ্যমান কার্ যক্রমসূহ সম্প্রসারণ করা হজয়জি। এর মজধ্য
উজেখজর্াগ্য মবষয়াবলী হজলা, ৮৫টি সরকামর মশশু পমরবাজরর মজধ্য ২২টি মশশু পমরবাজর
নতুন েরজমেমর িবন মনমযান সম্পন্ন হজয়জি। দৃমষ্ট প্রমিবন্ধী মশশুজের জন্য ৩৭টি দহাজস্টল
মনমযাণ সম্পন্ন হজয়জি, ৩১টি দহাজস্টল মনমযাজনর জন্য নতুন প্রকল্প চালু হজয়জি। অটিমস্টক
মশশুজের জন্য ‘প্রয়াস’ নাজম মবমিন্ন কযান্টনজমজন্ট ৩টি নতুন মবদ্যালয় মনমযান সম্পন্ন হজয়জি,
এবং ২টি প্রকল্প চলমান রজয়জি। দবসরকামর এমিমখানাসমূজহর অনুোজনর আওিা ৬২ হাজার
জন দথজক বৃমি কজর ৮৬ হাজার ৪ শি জজন উন্নীি করা হজয়জি। মশশু উন্নয়ন দকজির আসন
সংখ্যা বৃমি করা হজয়জি। নতুন ১টি মশশু উন্নয়ন দকি মনমযাজণর প্রকল্প গ্রহণ করা হজয়জি।
ইউমনজসফ সহায়িাপ্রাপ্ত চাইল্ড দসনজসটিি দসাস্যাল দপ্রাজেকশন ইন বাংলাজেশ শীষ যক
প্রকল্পটির সফল সমামপ্তর পর প্রকল্পটি ২য় পর্ যায় ৫ বিজরর জন্য সস্প্রসারণ করা হজয়জি।
পথমশশুজের সুরক্ষার জন্য ১৩টি দশখ রাজসল মশশু প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন দকি চালু করা
হজয়জি। প্রমিবন্ধী মশশুজের মশক্ষা উপবৃমি ৫০ হাজার জন দথজক বৃমি কজর ৮০ হাজার জজন
উন্নীি করা হজয়জি। শ্রবণ প্রমিবন্ধী মশশুজের কমিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপজনর জন্য বাজজে ১০
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দকাটি দথজক ২০ দকাটিজি উন্নীি করা হজয়জি। ৩৯,৮৪১ জন দরামহঙ্গা এমিম মশশুজের
িামলকা করা হজয়জি িন্মজধ্য ৯০০০ মশশুজক ইউমনজসফ, বাংলাজেশ কর্তযক মামসক ২০০০
োকা আমথ যক সহায়িা প্রোন করার মসিান্ত গ্রহণ করা হজয়জি।
৪.০

মন্ত্রণালজয়র বাজজজের মশশু সংমিষ্ট অংশ
সারমণ-১০: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয়র বাজজজে মশশু সংমিষ্ট অংশ
(মবমলয়ন োকা)
বাজেট
2018-19

বাজজে
২০১৭-১৮

সংজশামধি
২০১৬-১৭

55.93

৪৮.৩৪

৪১.৪০

53.39

৪৬.২৬

৪০.০৫

2.54

২.০৮

১.৩৫

14.08

১০.৪২

৮.৫৭

13.68

৯.২৮

৭.৭০

0.40

১.১৪

০.৮৭

4646

৪০০৩

৩১৭২

মজমেমপ

25,378

২২২৩৬

১৯৫৬১

সরকাজরর দমাে বাজজে (মজমেমপ’র শিকরা হাজর)

18.31

১৮.০০

১৬.২১

মন্ত্রণালজয়র বাজজে (মজমেমপ’র শিকরা হাজর)

0.22

০.২২

০.২১

মন্ত্রণালজয়র বাজজে (জািীয় বাজজজের শিকরা হাজর)

1.20

১.২১

১.৩১

মন্ত্রণালজয়র বাজজজের মশশু সংমিষ্ট অংশ (মজমেমপ’র শিকরা হাজর)

0.06

০.০৫

০.০৪

মন্ত্রণালজয়র বাজজজের মশশু সংমিষ্ট অংশ (জািীয় বাজজজের শিকরা
হাজর)

০.২৬

০.২৭

0.30

২১.৫৬

২০.৭০

মববরণ
মন্ত্রণালজয়র দমাে বাজজে
পমরচালন বাজজে
উন্নয়ন বাজজে
মন্ত্রণালজয়র বাজজজে মশশু সংমিষ্ট অংজশর বাজজে
পমরচালন বাজজে
উন্নয়ন বাজজে
জািীয় বাজজে

মন্ত্রণালজয়র বাজজজের মশশু সংমিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালজয়র দমাে বাজজজের
শিকরা হাজর)

25.17

সূত্রুঃ অথ য মবিাগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হজে জািীয় সামামজক সুরক্ষা দকৌশল বাস্তবায়জন সরকাজরর গুরুত্বপূণ য
মন্ত্রণালয়গুমলর মজধ্য একটি, র্া নানািাজব মশশু কল্যাজণ অবোন রাখজি। ২০১৮-১৯ অথ যবিজর
মন্ত্রণালজয়র দমাে বাজজে বরাে হজব মজমেমপ'র ০.২২ শিাংশ, র্া ২০১৭-১৮ অথ যবিজরও
একই মিল। এর মজধ্য, মশশু-সংজবেনশীল কার্ যক্রজম ব্যয় হজব দমাে বাজজজের ২৫.১৭
শিাংশ, র্া ২০১৭-১৮ অথ যবিজর মিল ২১.৫৬ শিাংশ ।
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৫.০

উিম চচ যা
সংগ্রামী দমাবারক
িার স্বপ্ন সিয হজি চজলজি। প্রাজচযর অক্সজফাে য খ্যাি ঢাকা মবশ্বমবদ্যালজয়র প্রধান ফেক দমাবারজকর জন্য
খুজল দগজি, িাজক হািিামন মেজয় বলজি: ঢাকা মবশ্বমবদ্যালজয় দিামাজক স্বাগিম!
দুঃখ ও সংগ্রাজমর জীবন দমাবারজকর । ২০০২ সাজল দস বাবাজক হারায়। এরপর দথজক মা ও দিাে িাইজক
মনজয় মিনজজনর সংসার িাজের। ২০০৭ সাজল িার দিাে িাইজক দস মনজজ মনজয় এজস গাজীপুজরর দুঃস্থ
মশশু প্রমশক্ষণ ও পুন যবাসন দকজি িমিয করায়, িখন দস ওই প্রমিষ্ঠাজনর ৪থ য দশ্রমণর িাত্র। পুন যবাসন দকজির
বড় স্যারজক অনুজরাধ করজল মিমন সহজজই রামজ হজয় র্ান ও িাইজক প্রমিষ্ঠাজন আবামসক িাত্র মহসাজব
িমিয কজর দনন। িার পর দথজক দই িাই একসজঙ্গ থাকা, ঘুম, দখলাধুলা, পড়াশুনা। ২০১৬ সাজল
দকানাবাড়ী একটি দবসরকামর কজলজ দথজক মজমপএ ৫ দপজয় উচ্চ মাধ্যমমক পাশ। আর এসব মকছুই সম্ভব
হজয়জি দুঃস্থ মশশু প্রমশক্ষণ ও পুন যবাসন দকি, দকানাবাড়ীজি ২০০৩ সাল দথজক ২০১৬ পর্ যন্ত আবামসক
িাত্র মহসাজব মবনামূজল্য থাকা খাওয়া, িরণজপাষণ ও দলখাপড়ার র্াবিীয় খরচ বহন করার জন্য।
বাবা মারা র্াওয়ার পর মা প্রথজম অজন্যর বামড়জি মিজয়র কাজ করজিা। মনোরুন দুঃখ কজষ্ট কােজিা
িাজের মেন। এই অবস্থা দেজখ একজন পরামশয মেল দমাবারকজক দুঃস্থ মশশু প্রমশক্ষণ ও পুন যবাসন দকজি
িমিযর। শুরু হজলা নতুন জীবন, র্ার সফল পমরণমি ঢাকা মবশ্বমবদ্যালজয় িমিযর সুজর্াগ পাওয়া।
এরপর দমাবারক ও িার মাজয়র জন্য একো অন্যরকম মেন আজস। গাজীপুর দুঃস্থ মশশু প্রমশক্ষণ ও
পুন যবাসন দকি দথজক জরুমর খবর আজস, মাজক সজঙ্গ মনজয় দকজি র্াওয়ার জন্য। মিধাগ্রস্থ অবস্থায়
দমাবারজকর মা প্রমিষ্ঠাজন এজস দেজখন দসখাজন দকমন দর্ন উৎসব উৎসব িাব, মাজঠর এক পাজশ সামরবি
অজনক দচয়ার, সামজন প্রমিষ্ঠাজনর সকল মশশু, মািখাজনর দচয়াজর বসা দকজির সহকামর পমরচালক, িার
পাজশ ২টি দচয়ার ফাঁকা, দসখাজন মিমন িাজের দজনজক বসজি বলজলন। মা সহ দমাবারক ইিস্তি দবাধ
করমিল, মিমন দজার কজর, মাজক সম্মান দেমখজয় িাজের পাজশ বসাজলন। বলজলন, আজজকর এই
আজয়াজন দমাবারজকর মাজয়র জন্য, প্রমিষ্ঠাজনর সকল মশশুজের মা দমাবারজকর মাজয়র মজিা রে গিযা
হজব, প্রমিটি মাজক আমরা এিাজব সংবধ যনা দেব-এ প্রিযাশা কমর। দমাবারক িার অনুর্ভমির কথা বজল,
সকল মশশুজের নতুন কজর স্বপ্ন দেখজি উিুি কজর, মাজয়র অবোন, িযাগজক বণ যনা কজর দশানায়, সকল
মশশু মন্ত্রমুজের মজিা দশাজন, অন্যমেজক মাজয়র দচাখ মেজয় অশ্রুর িণ যা বজয় র্ায়। উপমস্থি সকজলই বাকরুি
হজয় র্ান।
সমাজজসবা অমধেপ্তজর প্রমিপামলি প্রমিটি মশশু িার মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করজব-এই প্রিযাশা ব্যি কজর
অনুষ্ঠাজনর সমামপ্ত োনা হয়।
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মশশুজের কল্যাণ মনমশ্চিকরজণ মন্ত্রণালজয়র চযাজলঞ্জসমূহ
মশশু কল্যাণ মনমশ্চিকরজণ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালজয়র চযাজলঞ্জসমূহ মনেরূপ:


মশশুজের উন্নয়জন জািীয় ও আন্তজযামিক সনে, নীমি, আইন, মবমধ বা কমযপমরকল্পনার
আজলাজক মন্ত্রণালজয়র মশশু মবষয়ক সমমিি পৃথক দকান কমযপমরকল্পনার অিাব;



মশশুজকমিক বাজজে প্রণয়ন, বাজজে বাস্তবায়ন, পমরবীক্ষণ এবং মূল্যায়জনর জন্য
সুমনমে যষ্ট মেক মনজে যশনা বা পিমির অিাব;



মশশুজের উন্নয়জন বা িাজের পমরপূণ য মবকাজশ আমথ যক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব- এ ধরজনর
মবজশষাময়ি দকান গজবষণা কজমযর অিাব;



মশশু বাজজে বাস্তবায়জনর লজক্ষয মাঠ পর্ যাজয় প্রজয়াজনীয় জনবজলর অিাব;



মশশুজের উন্নয়জনর জন্য পমরকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীি কার্ যক্রম বাস্তবায়নকারীগজণর
সঠিক প্রমশক্ষণ ও সজচিনিার অিাব;



মশশুজের সাজথ আচরণ সংক্রান্ত একটি সুমনমে যষ্ট সব যজমনন মবমধমালা বা Code of
Conduct এর অিাব;

৭.০



মশশু বাজজে বা মশশু দকমিক উন্নয়ন কমযকাে পৃিক েকুজমন্টশন ব্যবস্থাপনার অিাব;



মশশু বাজজে বা মশশু দকমিক উন্নয়ন কমযকাে বাস্তবায়জনর সাজথ সম্পকীি
দস্টকজহাল্ডারগজণর সাজথ সমিয়হীনিা;

মশশু দকমিক উন্নয়জনর পমরকল্পনা
পমরকল্পনার দময়াে

২০১৮-১৯ অথ যবিজরর পমরকল্পনা

পমরকল্পনাসমূহ
 দবসরকামর এমিমখানার ৮৬ হাজার ৪০০ মশশুজক মামসক ১০০০
োকা হাজর উপবৃমি প্রোন;
 ৮৬ হাজার ৫০০ প্রমিবন্ধী মশশু, ১৩ হাজার মহজড়া মশশু, ১৪ হাজার
দবজে ও অনগ্রসর জনজগাষ্ঠীর মশশুজক মশক্ষা উপবৃমি প্রোন;
 ১৬ হাজার এমিম ও দস্থ মশশুজক সরকামর মশশু পমরবারসহ মবমিন্ন
প্রমিষ্ঠাজন প্রমিপালন, মশক্ষা ও প্রমশক্ষণ প্রোন;
 ৯৫০ জন আইজনর সাজথ সংঘজষ য আসা ও আইজনর সংস্পজশয আসা
মশশুর উন্নয়ন;
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পমরকল্পনাসমূহ
 মশশুজকমিক বাজজে প্রণয়ন, বাজজে বাস্তবায়ন, পমরবীক্ষণ এবং
মূল্যায়জনর জন্য মেজসম্বর ২০১৮ এর মজধ্য সুমনমে যষ্ট মেক মনজে যশনা
জারী;
 মশশুজের উন্নয়জনর জন্য পমরকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীি কার্ যক্রম
বাস্তবায়নকারীগজণর সজচিনিা সৃমষ্টর লজক্ষয ২০০ জন কমযকিযাজক
প্রজয়াজনীয় প্রমশক্ষণ প্রোন ও ৪টি কমযশালার আজয়াজন;
 চাইল্ড দসনমসটিি দসাস্যাল দপ্রাজেকশন ইন বাংলাজেশ (মসএসমপমব)
দফইজ-২, দৃমষ্ট প্রমিবন্ধী মশশুজের জন্য দহাজস্টল মনমযাণ এবং
সম্প্রসারণ (বামলকা-৬ ইউমনে, বালক-৫ ইউমনে এবং সম্প্রসারণ২০ ইউমনে স্থাপন এবং ঢাকা দসনামনবাজস অবমস্থি প্রয়াস এর উন্নয়ন
ও সম্প্রসারণ শীষ যক মশশু উন্নয়জন সরাসমর অবোন রাখাজব এমন ৩টি
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
 ওয়াজজো কুদ্দুস প্রবীণ মনবাস এবং পশ্চাৎপে মকজশার-মকজশারীজের
জন্য কামরগমর প্রমশক্ষণ দকি স্থাপন, আমাজের বাড়ী: সমমিি প্রবীণ
ও মশশু মনবাস, বাংলাজেজশর প্রামন্তক জনজগাষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন
ও এস্টাবমলশজমন্ট অব জালালউমেন আহজমে ফাউজেশন কমমউমনটি
দবইজে দেসটিটিউে মাোর, চাইল্ড এে োয়াজবটিক হসমপোলশীষ যক মশশু উন্নয়জন পজরাক্ষবাজব অবোন রাখাজব এমন ৩টি উন্নয়ন
প্রকল্প বাস্তবায়ন।

মধ্যজময়ামে পমরকল্পনা

 মশশুজের জন্য গৃহীি সামামজক মনরাপিা কার্ যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ;
 মশশুজের উন্নয়জন জািীয় ও আন্তজযামিক সনে, নীমি, আইন, মবমধ বা
কমযপমরকল্পনার আজলাজক মন্ত্রণালজয়র মশশু মবষয়ক সমমিি
কমযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
 মশশুজের উন্নয়জন বা িাজের পমরপূণ য মবকাজশ কামিি আমথ যক
ব্যবস্থাপনা মনজয় গজবষণা করা;
 মশশু বাজজে বা মশশু দকমিক উন্নয়ন কমযকাে পৃথক
েকুজমন্টশনকরণ;
 এস্টাবমলশজমন্ট অব জয়পুরহাে চাইল্ড দেজিলপজমন্ট দসন্টার,
মপএইচটি দসন্টার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসাজরন চট্টগ্রাম এবং খুলনা,
সরকামর মশশু পমরবার ও দিাে মমন মনবাস এর দহাজস্টল পুন:মনমযাণ,
দুঃস্থ মশশু প্রমশক্ষণ ও পুনব যাসন দকি পুন মনমযাণ, দকানাবাড়ী,
গাজীপুর, মানমসক প্রমিবন্ধী মশশুজের প্রমিষ্ঠান (৭টি) স্থাপন,
এস্টাবমলশজমন্ট অব চাইল্ড দেজিলপজমন্ট দসন্টার ইন ৬ (মসক্স)
মেমিশন, এস্টাবমলশজমন্ট অব প্রয়াস এে মসজলে, ঘাোইল, রংপুর,
বগুড়া কযান্টজমন্ট, এস্টাবমলশজমন্ট অব দট্রমনং এে মরজহমবমলজেশান
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পমরকল্পনাসমূহ
দসন্টার ফর দ্যা মেসটিটিউে মচলজেন এে দিড়ামাড়া, কুমষ্টয়া,
সরকামর দৃমষ্ট প্রমিবন্ধী মবদ্যালজয়র স্কুল িবন ও দহাজস্টল িবন
মনমযাণ, বমরশাল শীষ যক প্রকল্প গ্রহণ।

েীঘ যজময়ামে পমরকল্পনা

 মশশু বাজজে বাস্তবায়জনর লজক্ষয মাঠ পর্ যাজয় প্রজয়াজনীয় জনবজলর
অিাবপূরণ;
 মশশুজের সাজথ আচরণ সংক্রান্ত একটি সুমনমে যষ্ট সব যজমনন মবমধমালা
বা Code of Conduct প্রস্তুি;
 মশশু দকমিক উন্নয়ন কমযকাে বাস্তবায়জনর সাজথ সম্পকীি
দস্টকজহাল্ডারগজণর সাজথ সমিয় বৃমির উজদ্যাগ গ্রহণ;
 আসর মা ও মশশু হাসপািাল, দশরপুর, কমরমপুর নুরজাহান
সামসুন্নাহার মা ও মশশু মবজশষাময়ি হাসপািাল, িালকাঠি দজলার ৪
(চার) উপজজলায় মনরাপে মার্তত্ব কার্ যক্রম প্রকল্প, কন্সট্রাকশন অব
দহাজস্টল ফর দ্যা সুলিানা মশশু মনলয়, মসরাজগঞ্জ দজলার
শাহজােপুজর ফজলুল হক প্রবীণ মনবাস (জথরাপী দসন্টারসহ) এবং
অনগ্রসর মকজশার-মকজশারীজের জন্য বৃমিমূলক দকি মনমযাণ,
সুমবধাবমিি ও প্রমিবন্ধী মশশুজের মানসম্মি মশক্ষা ও স্বাস্থয উন্নয়ন
কার্ যক্রম প্রকল্প (২টি দকি) মনমযাণ, সরকামর মশশু পমরবাজরর
মনবাসীজের আথ-য সামামজক উন্নয়ন ও পুনব যাসজনর জন্য দপশামিমিক
কমম্পউোর প্রমশক্ষণ, শহীে এটিএম জাফর আলম েমরদ্র অবজহমলি
দজযষ্ঠ নাগমরক এর স্বাস্থযজসবাসমূহ আবামসক দকি এবং অবজহমলি
েমরদ্র মকজশার-মকজশারীজের জন্য কামরগমর প্রমশক্ষণ দকি স্থাপন
শীষ যক প্রকল্প গ্রহণ।

৮.০

উপসংহার ও িমবষ্যৎ করণীয়
আগামীর মশশুজের জন্য চাই উপযুি বাসজর্াগ্য পমরজবশ। আনন্দময় পমরজবজশর মজধ্য
মশশুজের গজড় দিালার জন্য সজচিন হওয়া আমাজের প্রজিযজকর োময়ত্ব। এজন্য েরকার
মশশুজের প্রমি েয়া, মমিা, িালবাসা, র্ে ও সহজর্ামগিার হাি প্রসামরি করার।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়জর গৃহীি কার্ যক্রমসূজহর মাধ্যজম সমাজজর সুমবধাবমিি ও প্রমিবন্ধী
মশশুজের জীবনমান উন্নীি হজব, আগামীর উন্নি বাংলাজেজশর দর্াগ্য নাগমরক মহজসজব গজড়
উঠজব িারা। বাংলাজেজশর প্রমিটি মশশু পমরপূণ যিাজব মবকমশি দহাক, আমাজের মশশুরা গজড়
উঠুক মবজশ্বর এক উজ্জ্বল কণ যধার মহজসজব এোই আমাজের কাম্য।
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অধ্যায়-৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ
১.০

ভূবিকা
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যিাত্রার একটি অন্যতি লক্ষ্য হললা বিশুদ্ধ
খািার পাবন সরিরাহ এিং পয়ঃবনস্কাশন ও স্যাবনলেশন ব্যিস্থা বনবিত করা। বিবভন্ন
গলিষণায়, পাবন িাবহত টরাগ টেলশর অন্যতি স্বাস্থয ঝবুঁ ক বহলসলি বিবিত হলয়লে। নিরাপদ
সুপপয় পানি, স্যানিপেশি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পনরপবশ নিনিত করা নশশুর বেঁপে থাকার
অনিকাপরর গুরুত্বপূর্ ণ অনুসঙ্গ এবং এ কাজগুপলা বহুলাংপশ স্থ্ািীয় সরকার নবভাপের
কর্ণপনরনিভুক্ত। এ কারলণ, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিবভন্ন স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠালনর
সহায়তায় বিশুদ্ধ খািার পাবন সরিরাহ এিং পয়ঃবনস্কাশন ও স্যাবনলেশন সুবিধা বনবিত
করার জন্য বনরলসভালি কাজ কলর যালে। পল্লী অিকাঠালিা উন্নয়ন, বশশু ও গভভিতী িা’টের
স্যাবনলেশন ব্যিস্থা প্রবতষ্ঠা, পাবন সরিরাহ, পয়ঃবনষ্কাশন ও দুলয ভাগ ব্যিস্থাপনা, স্থানীয়
পয ভালয় িশক বনধন, কঠিন িজভয ব্যিস্থাপনা, টেলনজ অিকাঠালিা উন্নয়ন, বশশু পাকভ বনিভাণ,
পবরেন্ন নগর ব্যিস্থা প্রবতষ্ঠা এসকল কায ভক্রলির িাধ্যলি স্থ্ািীয় সরকার নবভাে টেলশর
আপাির জনসাধারলণর সালে সালে বশশুলের জীিনিান উন্নয়লনও প্রতযক্ষ্ ও পলরাক্ষ্ অিোন
রাখলে। পাশাপানশ, জন্ম নিবন্ধি কার্ ণক্রর্ বদপশর নবনভন্ন স্থ্ািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাপির র্াধ্যপর্
বাস্তবানয়ত হপয় থাপক, র্া নশশুপদর অংশগ্রহপর্র অনিকাপরর সাপথ সম্পনকণত। এ বপ্রক্ষাপপে,
নশশু-সংপবদিশীল বাপজে আপলােিায় স্থ্ািীয় সরকার নবভাপের গুরুত্ব অপনরসীর্।

২.০

জাতীয় নীবত/লকৌশললর আললালক বশশুলের উন্নয়লন গৃহীত কায ভক্রিসমূহ
জাতীয় নীবতটকৌশল ও বিিরণ/

কায ভক্রিসমূহ

জাতীয় পুবিনীবত ২০১৫: এ নীবতর মূল
লক্ষ্য হললা জীিন িলক্রর প্রবতটি পয ভালয়
পুবি বনরাপত্তা বনবিত করা, গভভিতী ও
প্রসূবত িা’টের জন্য উপযুক্ত ও পয ভাপ্ত
পুবি সরিরাহ বনবিত করা, বকলশার
বকলশারীলের জন্য বনরাপে খাদ্য
সরিরাহ বনবিত করা।

 অন্তঃসত্ত্বা নারীলের অন্তঃসত্ত্বাকালীন অিস্থায় ৪ িার স্বাস্থয পরীক্ষ্ার
জন্য প্রবতিার ২০০ োকা হালর নগে অে ভ প্রোন;
 ০-২৪ িাস িয়সী বশশুলের প্রবত িালস ওজন ও উচ্চতা (GMP)
পবরিালপর জন্য প্রবতিার ৫০০ োকা হালর অে ভ প্রোন;
 ২-৫ িের িয়সী বশশুলের ৩(বতন) িাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা
(GMP) পবরিালপর জন্য প্রবতিার ১০০০ োকা হালর অে ভ প্রোন;
 অন্তঃসত্ত্বা নারী এিং ০-৫ িের িয়লসর বশশুলের িালয়লের জন্য প্রবত
িালস বশশু-পুবি ও িলনাদেবহক বিকাশ সংক্রান্ত (CNCD)
বশক্ষ্ামূলক কিভশালায় অংশগ্রহলণর জন্য প্রবতিার ৫০০ োকা হালর
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জাতীয় নীবতটকৌশল ও বিিরণ/
অে ভ প্রোন ;

 ইউবনয়ন পবরষলে টসফটি টনে টসল (SNC) স্থাপলনর িাধ্যলি
স্থানীয় পয ভালয় সািাবজক বনরাপত্তা টিিনী কায ভক্রি িাস্তিায়লন
ইউবনয়ন পবরষলের সক্ষ্িতা বৃবদ্ধ;
 িা ও বশশুলের স্বাস্থয টসিা (ANC এিং GMP) প্রোন ও পুবিসলিতনতা বৃবদ্ধলত কবিউবনটি বিবনলকর েক্ষ্তা উন্নয়ন ।
স্থানীয় সরকার (বসটি করলপালরশন)
আইন ২০০৯ এিং স্থানীয় সরকার
(লপৌরসভা) ২০০৯ আইলন স্থানীয়
সরকার প্রবতষ্ঠানলক জনগলণর স্বাস্থয
সুরক্ষ্ার োবয়ত্ব প্রোন করা হলয়লে।

 প্রসি পূি ভকালীন টসিা প্রোন;
 প্রসুবতলসিা (নরিাল টেবলভারী,বসজাবরয়ান টেবলভারী );
 নিজাতক ও বশশু স্বাস্থয টসিা প্রোন;
 অন্যান্য সংক্রিন ও সাধারন টরালগর বিবকৎসা - সাধারন জ্বর, কাবশ,
কাো-টেড়া ইতযাবে ব্যিস্থা করা;
 বশশুলের শ্বাসতলের (ARI) ইনলফকশন এিং োয়বরয়া টরালগ
বিবকৎসা প্রোন;
 ০-২৪ িাস িয়সী বশশুলের ওজন ও উচ্চতা পবরিাপ (GM)।

জাতীয় বিশুদ্ধ পাবন সরিরাহ ও
স্যাবনলেশন নীবতিালা, ১৯৯৮: এ
নীবতিালায় সকললর জন্য সুলভ মূলে
বিশুদ্ধ খািার পাবন সরিরালহর লক্ষ্য
বনধ ভারণ করা হলয়লে। নীবতিালায় প্রবত
৫০ জলনর জন্য একটি কলর পাবন
সরিরাহ পলয়ন্ট স্থাপলনর লক্ষ্যিাত্রা
বনধ ভারণ করা হলয়লে।

 সুলভ মূলে বিশুদ্ধ খািার পাবন সরিরালহর ব্যিস্থা গ্রহণ;

জাতীয় আলস ভবনক দূরকরণ নীবতিালা,
২০০৪: নীবতিালার মূল লক্ষ্য হল
আলস ভবনক দূষলণর প্রাদুভভাি সম্পন্ন সকল
এলাকায় বিকল্প পাবন সরিরালহর ব্যিস্থা
করা।

 আলস ভবনক দূষলণর প্রাদুভভাি সম্পন্ন এলাকায় বিকল্প পাবন সরিরালহর
ব্যিস্থা করার বনবিলত্ত সিগ্র টেশব্যাবপ ‘পাবন সরিরালহ আলস ভবনক
ঝবুঁ ক বনরসন শীষ ভক’ প্রকল্প গ্রহণ করা হলয়লে।

পাবন সরিরাহ ও স্যাবনলেশন টসক্টর
উন্নয়ন পবরকল্পনা ২০১১-২০২৫:

 পাবন সরিরাহ ও স্যাবনলেশন সংবিি ৩০টি উন্নয়ন প্রকল্প িলিান
রলয়লে।

এ টসক্টর পবরকল্পনার িাধ্যলি পাবন
সরিরাহ ও স্যাবনলেশন সংক্রান্ত
সরকালরর সকল পবরকল্পনা প্রণয়ন,
সিবিত িাস্তিায়ন ও এর পবরিীক্ষ্ণ

 শহর এলাকায় ১০০% এিং গ্রািীণ এলাকায় ৯০% জনগলণর বিশুদ্ধ
পাবনর ব্যিস্থা করা;
 ৯৯% স্যাবনলেশন সংক্রান্ত কায ভক্রি সম্পন্ন করা;
 প্রবত ৫০ জলনর জন্য একটি পাবন সরিরাহ পলয়ন্ট স্থাপলনর
লক্ষ্যিাত্রা বনধ ভারণ কলর কায ভক্রি প্রণয়ন।
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জাতীয় নীবতটকৌশল ও বিিরণ/
ব্যিস্থা আলরা টজারোর করার ব্যিস্থা
রাখা হলয়লে।
জন্ম ও মৃত্যয বনিন্ধন আইন, ২০০৪: এ
আইলনর ২০০৪-এর ধারা ৮ অনুযায়ী
বশশুর জলন্মর ৪৫ বেলনর িলধ্য তার জন্ম
বনিন্ধন করা িাধ্যতামূলক করা হলয়লে।

৩.০

৪.০

 বশশুর জলন্মর ৪৫ বেলনর িলধ্য তার জন্ম বনিন্ধন বনবিত করার
বনবিলত্ত প্রিার প্রিারনা ও সলিতনতামূলক কায ভক্রি গ্রহণ
 অনলাইলন জন্ম বনিন্ধন িালুকরন

বশশু িালজে িাস্তিায়লনর টপ্রবক্ষ্লত গত বতন িেলরর অজভন


স্থানীয় সরকার বিভালগর আইএসবপবপ (যত্ন) প্রকলল্পর আওতায় বিগত ০৩ িেলর ৪টি
ইউবনয়লন ৪,৩২৩ জন উপকারলভাগী ইললকট্রবনক পদ্ধবতলত কযাশ কালে ভর িাধ্যলি
২৮৫.০০ লক্ষ্ োকা টপলয়লে। এলত উপকারলভাগীলের বিড়ম্বনা হ্রাস হলয়লে।



েবরদ্র এিং িবস্ত এলাকায় Urban Primary Health Care Services Delivery
প্রকলল্পর িাধ্যলি নগর স্বাস্থযলকন্দ্র এিং নগর িাতৃসেন টকন্দ্র স্থাপন করায় েবরদ্র
জনসাধারলণর বশশুলের স্বাস্থযলসিা গ্রহণ সহজতর হলয়লে। েবরদ্র পবরিালরর বশশুলের
বিনামূলে বিবকৎসা টসিা প্রোলনর জন্য লালকাে ভ টেয়া হলয়লে। এলত তারা বিনামূলে
স্বাস্থযলসিা পালে।



বিবভন্ন প্রকলল্পর িাধ্যলি ১৪,৫০০ প্রােবিক এিং ১,৫০০ িাধ্যবিক স্কুলল বশশুলের জন্য
পাবন, স্যাবনলেশন ও স্বাস্থয সলিতনতা বনবিত করা হলয়লে।

র্ংর্ালপয়র বাপজপের নশশু সংনয়ল অংশ
সারবণ-১১: স্থানীয় সরকার বিভালগর িালজলের বশশু সংবিি অংশ
(বিবলয়ন োকা)
বাপজে
2018-19

িালজে
২০১৭-১৮

সংলশাবধত
২০১৬-১৭

291.53

২৪৬.৭৫

২২২.৫৪

পবরিালন িালজে

36.85

৩১.৫০

২৮.৪৭

উন্নয়ন িালজে

254.68

২১৫.২৫

১৯৪.০৭

25.76

১৬.৪৩

১৬.৮২

পবরিালন িালজে

2.95

১.৪৩

১.৪৩

উন্নয়ন িালজে

22.81

১৫.০০

১৫.৩৯

বিিরণ
বিভালগর টিাে িালজে

বিভালগর িালজলে বশশু সংবিি অংলশর িালজে
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বাপজে
2018-19

িালজে
২০১৭-১৮

সংলশাবধত
২০১৬-১৭

4,646

৪০০৩

৩১৭২

বজবেবপ

25,378

২২২৩৬

১৯৫৬১

সরকালরর টিাে িালজে (বজবেবপ’র শতকরা হালর)

18.31

১৮.০০

১৬.২১

বিভালগর িালজে (বজবেবপ’র শতকরা হালর)

1.15

১.১১

১.১৪

বিভালগর িালজে (জাতীয় িালজলের শতকরা হালর)

6.28

৬.১৬

৭.০২

বিভালগর িালজলের বশশু সংবিি অংশ (বজবেবপ’র শতকরা হালর)

0.10

০.০৭

০.০৯

বিভালগর িালজলের বশশু সংবিি অংশ (জাতীয় িালজলের শতকরা হালর)

0.55

০.৪১

০.৫৩

বিভালগর িালজলের বশশু সংবিি অংশ (বিভালগর টিাে িালজলের
শতকরা হালর)

8.84

৬.৬৬

৭.৫৬

বিিরণ
জাতীয় িালজে

সূত্রঃ অে ভ বিভাগ

বিদ্যিান কায ভক্রলির টপ্রক্ষ্াপলে, বশশু-সংলিেনশীল িালজে আললািনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ খুিই
প্রাসবিক। ২০১৮-১৯ অে ভিেলর এ বিভালগর িালজে োঁড়ালি বজবেবপ'র ১.১৫ শতাংশ এিং বশশু
সংলিেনশীল কায ভক্রলি ব্যয় হলি এর ৮.৮৪ শতাংশ । ২০১৭-১৮ অে ভিেলরর ত্যলনায় এ অে ভিেলর
বিভালগর বশশু টকবন্দ্রক িালজে িরাদ্দ বৃবদ্ধ টপলয়লে ২.১৮ শতাংশ।
৫.০

উত্তর্ েে ণা
টশফালীর মুলখ হাবস বফবরলয় বেল ‘‘আইএসবপবপ-যত্ন প্রকল্প’’
কুবড়গ্রাি টজলার ভূরম্নিািারী উপলজলার বতলাই ইউবনয়লনর প্রতযন্ত গ্রাি পবিি োঁে টগাপালপুলরর
েবরদ্র পবরিালরর সন্তান টশফালী খাত্যন। পবরিালরর োবরদ্রযতার কারলণ িাত্র ১৬ িের িয়লস িািা-িা
তালক বিলয় বেলয় টেন । বিলয়র দুই িেলরর িাোয় তালের ঘর আললা কলর সুন্দর ফুে ফুলে একটি পুত্র
সন্তালনর আগিন ঘলে। বকন্তু সন্তান জলন্মর দুই িালসর িলধ্য স্ত্রী-সন্তানলক টরলখ তার স্বািী আলরকটি
বিলয় কলর অন্যত্র িলল যায়। টশফালী তার বশশু সন্তানলক বনলয় শারীবরক ও িানবসক যেণায় টকান
রকলি বেন যাপন করলত োলক। এক সিয় টশফালী তার স্বািীর িসত-বভো টেলড় বশশু সন্তানলক
বনলয় িািার িাড়ীলত িলল আলস। েবরদ্র িািার সংসালর সন্তানলক পুবিকর খািার টতা দূলরর কো
দুলিলা খািারও বেলত পারত না টশফালী। ফলল িা ও সন্তান পুবিহীনতায় ভুগলত োলক। টশফালী
অন্য বশশুলের িলতা সুস্থয ও সুন্দর সন্তালনর স্বপ্ন টেলখ।
এিতািস্থায় ২০১৭ সাললর জানুয়ারী িালস স্থানীয় সরকার বিভালগর ’’ইনকাি সালপাে ভ টপ্রাগ্রাি ফর
দ্যা পুওলরি (আইএসবপবপ)-যত্ন’’ প্রকলল্প উপকারলভাগী বহলসলি অন্তভুভক্ত হয় টস। এ প্রকল্প টেলক
প্রেি বকবস্তলত টশফালী ইনলসনটিভ বহসালি ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁি শত) োকাসহ আরও দুইটি
বকবস্তলত ৩৫০০.০০ (বতন হাজার পাঁি শত) োকা নগে অে ভ সহায়তা পায়। উক্ত োকা বেলয় টস
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সন্তালনর জন্য প্রেি িালরর িলতা স্বাধীন ভালি পুবিকর খািার বকনলত টপলরলে। টস ইলতাপূলি ভ
ইউবনয়ন পবরষে ও কবিউবনটি বিবনলকর নাি শুনললও কখলনা যায়বন। যত্ন প্রকলল্পর উপকারলভাগী
বনি ভাবিত হওয়ায় টস এখন বনয়বিত কবিউবনটি বিবনক টেলক তার এিং সন্তালনর জন্য প্রলয়াজনীয়
স্বাস্থয টসিা গ্রহণ করলত পালর।

এ োড়াও টস এখন তার সন্তানসহ বনয়বিত প্রকল্প পবরিাবলত পুবি ও িলনাদেবহক বিকাশ
(বসএনবসবে) বিষয়ক িাবসক বশক্ষ্ামূলক টসশলনও অংশ গ্রহণ কলর। এর িাধ্যলি টস বশশুর স্বাস্থযপুবি সম্পলকভ এিং পুবিকর খািার সম্পলকভ জানলত টপলরলে । টস এখন সুস্থয ও সুন্দর সন্তালনর গবি ভত
িা হলত টপলর ‘‘যত্ন প্রকলল্পর’’ কালে কৃতজ্ঞ। টশফালীর িত এিন অসংখ্য েবরদ্র িা ও তালের
বশশুলের মুলখ হাবস বফবরলয় বেলত পারলে স্থানীয় সরকার বিভালগর ‘‘আইএসবপবপ-যত্ন প্রকল্প’’।

৬.০

বশশুলের কোণ বনবিতকরলণ িেণাললয়র িযাললঞ্জসমূহ


বশশুলের কোণ সাধলনর উলদ্দলে বিবভন্ন প্রকলল্পর আওতায় উপকারলভাগী বনধ ভারলণর
জন্য োবরদ্রয টস্কার সম্ববলত হাউসলহাল্ড োোর অপ্রাপ্যতা;



বশশু কোণ টকবন্দ্রক প্রকল্পসমূহ সঠিক সিলয় শুরু না করা;



িেণালয় কতৃভক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এককভালি বশশুলকবন্দ্রক িা পূণ ভািভালি শুধুিাত্র
বশশুলের কো বিলিিনা কলর বনধ ভারণ না করা;



বশশুলকবন্দ্রক িালজে িরালদ্দর জন্য বশশুলের িাবহোর সুবনবে ভি এযালসসলিন্ট এর অভাি;



স্যাবনলেশন ও পাবনর উৎস স্থাপলন বশশুিান্ধি Site Selection না করা।
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৭.০

বশশু টকবন্দ্রক উন্নয়লনর পবরকল্পনাসমূহ
পবরকল্পনার টিয়াে

২০১৮-১৯ অে ভ িের

পবরকল্পনার আললালক গৃবহতব্য কায ভক্রি
 ০-২৪ িাস িয়সী বশশুলের প্রবত িালস ওজন ও উচ্চতা (
প্রবতিার ৫০০ োকা হালর অে ভ প্রোন

) পবরিালপর জন্য

 ২-৫ িের িয়সী বশশুলের ৩(বতন) িাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (
জন্য প্রবতিার ১০০০ োকা হালর অে ভ প্রোন

) পবরিালপর

 ০-৫ িের িয়লসর বশশুলের িালয়লের জন্য প্রবত িালস বশশু-পুবি ও িলনাদেবহক
বিকাশ সংক্রান্ত (
) বশক্ষ্ামূলক কিভশালায় অংশগ্রহলণর জন্য প্রবতিার ৫০০
োকা হালর অে ভ প্রোন
 এ অে ভ িাোইকৃত েবরদ্র উপকারলভাগীগলণর িলধ্য প্রবত ৩ িাস অন্তর ইললকট্রবনক
পদ্ধবতলত িাংলালেশ োকঘলরর ব্যিস্থাপনায় কযাশ কালেরভ িাধ্যলি প্রোন করা
 প্রকল্প এলাকার ৬০% প্রসুবতিালয়লের প্রবশবক্ষ্ত ধাত্রীর িাধ্যলি অন্ততঃ ৩ িার
ANC টসিা প্রোন
 প্রকল্প এলাকার ৫০% নিজাতকলের অতযািেকীয় বিবকৎসা প্রোন
 প্রকল্প এলাকার ৯০% োয়বরয়া আক্রান্ত বশশুলের বিবকৎসা প্রোন
 গভভজবনত জটিলতা টসিা প্রোন ও টিয়ার করা
 ইউবনয়ন পবরষলে টসফটি টনে টসল (
) স্থাপলনর িাধ্যলি স্থানীয় পয ভালয়
সািাবজক বনরাপত্তা টিিনী কায ভক্রি িাস্তিায়লন ইউবনয়ন পবরষলের সক্ষ্িতা বৃবদ্ধ
 িা ও বশশুলের স্বাস্থয টসিা (
এিং
কবিউবনটি বিবনলকর েক্ষ্তা উন্নয়ন

) প্রোন ও পুবি-সলিতনতা বৃবদ্ধলত

 ইললকট্রবনক পদ্ধবতলত কযাশ কালেরভ িাধ্যলি সুফললভাগীলের বনকে অে ভ প্রোলন
টপাস্ট অবফলসর েক্ষ্তা উন্নয়ন

৮.০

উপসংহার
বশশুলের অবধকার সুরক্ষ্া ও সািবগ্রক কোণ বনবিতকরলণর উপর জাবতর ভবিষ্যৎ উন্নবত,
সমৃবদ্ধ বনভভরশীল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মলক েক্ষ্ িানি সম্পে বহসালি গলড় ত্যললত হলল এখন
টেলকই বশশুলের কোণালে ভ সরাসবর টিসরকাবর বিবনলয়াগ িাড়ালত হলি। বিলশষ কলর
বশশুলের সুবশক্ষ্া প্রোলনর পাশাপাবশ জলের পর টেলকই সুস্বাস্থয বনবিত করলত হলি এিং
তালের টিলড় ওঠার জন্য স্বাস্থযসেত পবরলিশ বনবিত করলত হলি। এ ললক্ষ্য স্থানীয় সরকার
বিভালগর টিশ কলয়কটি উন্নয়ন প্রকল্প িলিান রলয়লে, যা বশশুলের সািবগ্রক কোলণ অিোন
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রাখলি। তলি স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহলক বশশুলের টিলড় ওঠার জন্য স্থানীয় পয ভালয়
টখলার িাঠ পাকভসহ বিবভন্ন বিলনােন টকলন্দ্রর প্রবতষ্ঠার বিষলয় উলদ্যাগী হওয়া প্রলয়াজন।
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অধ্যায়-১০
শ্রম ও কমমসংস্হান মন্ত্রণালয়
১.০

ভূমমকা
দারিদ্র্য রিমর্াচমেি মূল চারলকা শরি হমলা কর্মসংস্থাে। Labour Force Survey2017 অনুযায়ী দদমশ ২০১৭ সামল ১৫ িছি িয়মসি ঊমবম অর্ মনেরিকভামি কর্মক্ষর্
শ্রর্শরিি সংখ্যা রছল ৬৩.৪ রর্রলয়ে, িন্মমে ৬০.০৭ রর্রলয়ে, শ্রর্শরি কর্মিি । অর্ মাৎ
দিকািমেি হাি ৪.৩%।
দ্রুি রিকাশর্াে অর্ মেীরিি রভরি িচোয় েতুে শ্রর্শরিি কর্মসংস্থামেি
সুমযাগ সৃরি এিং অদক্ষ শ্রর্শরিমক প্ররশক্ষমেি র্ােমর্ দক্ষ জেশরিমি পরিেি কমি
শ্ররর্কমদি উৎপাদেশীলিা বৃরি কিা অিযন্ত জরুরি। িাছাড়া শ্ররর্কমদি সারি মক কল্যাে সাধে
ও সার্ারজক রেিাপিা রিধাে, ঝরুঁ কপূে ম রশশুশ্রর্ রেিসে এিং শারন্তপূে ম শ্রর্সম্পকম িজায় িাখা
ইিযারদও অিযন্ত জরুরি। িিমর্ামে প্রায় ১.৭ রর্রলয়ে রশশু কমর্ম রেময়ারজি িময়মছ, এি
র্মে ১.২৮ রর্রলয়ে রশশু ঝরুঁ কপূে ম দপশায় রেয়রজি িময়মছ। রেি মাচেী ইশমিহাি-২০১৪ এিং
রূপকল্প-২০২১ িাস্তিায়মেি লমক্ষয শ্রর্জীিী র্ানুমেি দর্ৌরলক চারহদা পূিে, দ্রুি দারিদ্র্য
রিমর্াচে, োিীি ক্ষর্িায়ে, কর্মসংস্থাে সৃরি, দক্ষ জেশরি তিরি, জীিে ধািমেি ব্যয়,
মূল্যস্ফীরি এিং প্রবৃরিি হামিি সমে সেরি দিমখ ন্যযেির্ র্জুিী রেধ মািে, ঝরিঁপূে ম রশশুশ্রর্
রেিসে ইিযারদ চযামলঞ্জ রচরনিতিকিমেি র্ােমর্ োিী-পুরুে রেরি মমশমে শ্ররর্ক ও কর্মচারিমদি
কল্যামে শ্রর্ ও কর্মসংস্থাে র্ন্ত্রোলয় িাস্তিমুখী রিরভন্ন পদমক্ষপ গ্রহে কমিমছ। শ্ররর্কমদি
কল্যামে গৃহীি এ সকল পদমক্ষপ ও কায মক্রর্ দদমশ দক্ষ জেশরি সৃজে, িরধ মি কর্মসংস্থাে
সৃরি এিং উৎপাদেশীলিা বৃরিি র্ােমর্ আর্ ম-সার্ারজক উন্নয়মে প্রিযক্ষ ভূরর্কা িাখমছ ।

২.০

জািীয় েীরি/মকৌশমলি আমলামক রশশুমদি উন্নয়মে গৃহীি কায মক্রর্সমূহ
শ্রর্ ও কর্মসংস্হাে র্ন্ত্রোলয় সংরিি জািীয় েীরি-দকৌশলসমূহ ও দস আমলামক গৃহীি
কায মক্রর্সমূহ:
জািীয় েীরি/দকৌশল

কায মক্রর্সমূহ

 জািীয় রশশু শ্রর্ রেিসে েীরি ২০১০
এিং শ্রর্ আইে ২০০৬ এর মূল িিব্য
হমলা-

 ঝরুঁ কপূে ম কামজ রেময়ারজি রশশুমদিমক ঝরুঁ কপূে ম কাজ হমি দিি
কমি আোি জন্য এ পয মন্ত ৪টি প্রকল্প গ্রহে কিা হময়মছ;

 ঝরুঁ কপূে ম কামজ
রেময়ারজি
রশশুমদিমক স্বাভারিক জীিমে

 কর্মজীিী রশশুমদি কল্যামেি জন্য রিরভন্ন দপ্তি এিং সংরিি
দেকমহাল্ডািমদি র্মে সর্ন্বয় সাধে কিা হমে;
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রিরিময় আো।
 কর্মজীিী রশশুমদি কল্যামেি জন্য
রিরভন্ন দপ্তি এিং সংরিি
দেকমহাল্ডািমদি র্মে সর্ন্বয়
সাধে কিা।
 শ্রর্জীিী রশশুি অরভভািকমদি
দরিমদ্র্যি দুিচক্র হমি দিি কমি
আোি জন্য রিরভন্ন আয় িধ মক
কর্মসূরচ গ্রহে কিা; রশশুশ্রর্
সংরিি িাস্তিমুখী আইে প্রেয়ে
কিা
এিং
প্ররিষ্ঠারেক
শরিশালীকিমেি র্ােমর্ এ
আইেমক কায মকি কিা।
 রশশুশ্রমর্ি কূিল সম্পমকম রশশুি
রপিার্ািা, সাধািে জেগে এিং
সুশীল সর্ামজি র্মে সমচিেিা
সৃরি কিা।
 আইমেি যর্াযর্ প্রময়ামগি জন্য
আইমেি সংমশাধে, প্রময়াগ এিং
প্ররিষ্ঠারেক শরিশালীকিমেি জন্য
পিার্শম প্রদাে।
 কর্মজীিী
রশশুমদি
জন্য
উপানুষ্ঠারেক এিং কর্মমুখী রশক্ষাি
জন্য বৃরি প্রদাে কিা যামি কমি
িািা কাজ হমি দিি হময় রশক্ষাি
সুমযাগ পায়।
 গৃহকর্ী সুিক্ষা ও কল্যাে েীরি ২০১৫।
 জািীয় দপশাগি স্বাস্হয ও দসিটি
েীরির্ালা ২০১২।

 সপ্তর্ পঞ্চিারে মরক পরিকল্পো:
৭র্ পঞ্চিারে মক পরিকল্পোয় শ্ররর্মকি
উচ্চিি উৎপাদেশীলিা অজমে এিং
উচ্চ আময়ি দশাভে কর্মসংস্থাে সৃজমেি
উপি গুরুোমিাপ কিা হময়মছ।

কায মক্রর্সমূহ
 শ্রর্জীিী রশশুমদি অরভভািকমদি দারিমদ্র্ি দুিচক্রহমি দিি কমি
আোি জন্য রিরভন্ন আয় িধ মক কর্মসূচী গ্রহে কিা হমে;
 রশশুশ্রর্ সংরিি িাস্তিমুখী আইে প্রেয়ে এিং প্রারিষ্ঠারেক
শরিশািীকিেি র্ােমর্ এ আইেমক কায মকিী কিা হমে;
 রশশুশ্রমর্ি কুিল সম্পমকম রশশুি রপিার্ািা, সাধািে জেগে এিং
সুরশল সর্ামজি র্মে সমচিেিা সৃরি কিাি পদমক্ষপ গ্রহে কিা
হময়মছ;
 কামজি পমি রশক্ষাি সুমযাগ দদিাি রেরর্মি কর্মজীিী রশশুমদি
জন্য উপানুষ্ঠারেক এিং কর্মমুখী রশক্ষাি জন্য বৃরি প্রদাে কিা
হমে;
 কর্মজীিী রশশুমদি ঝরুঁ কপূে ম কাজ হমি দিি কমি আোি জন্য
জািীয় রশশুশ্রর্ কল্যাে পরিেদ (NCLWC) গঠে কিা এিং
এি র্ােমর্ দজলা ও উপমজলা পয মাময় গঠিি করর্টিসমূমহি
রশশুশ্রর্ রিেয়ক কায মক্রর্ পয মমিক্ষে কিা হমে;
 শ্রর্ ও কর্মসংস্হাে র্ন্ত্রোলময়ি র্ােমর্ “ঝরুঁ কপূে ম কামজ
রেময়ারজি রশশুশ্রর্ রেিসে” শীে মক প্রকমল্পি আওিায় ৪র্ ম পয মাময়
দর্াট ১ লক্ষ রশশুমক ঝরুঁ কপূে ম কাজ হমি দিি কমি আোি উমযাগ
গ্রহে কিা হময়মছ;
 গৃহকর্ী সুিক্ষা ও কল্যাে েীরি ২০১৫-এি র্ােমর্ গৃহকমর্ম
রেময়ারজি রশশু শ্ররর্কমদি সুিক্ষা প্রদাে কিা হময়মছ;
 জািীয় দপশাগি স্বাস্হয ও দসিটি েীরির্ালা ২০১২ এি র্ােমর্
রশশুমদি সুিক্ষা প্রদাে কিা হময়মছ;
 ২০০৯ সমে শ্রর্ ও কর্মসংস্হাে র্ন্ত্রোলময় রশশুশ্রর্ ইউরেট প্ররিষ্ঠা
কিা হময়মছ। এটি দদমশি রশশুশ্রর্ রেিসে রিেয়ক সকল েীরি ও
কায মক্রর্ সম্পরকমি সরচিালয় রহসামি কাজ কিমছ;
 রিরভন্ন উন্নয়ে সহমযাগী সংস্হাি আরর্ মক ও কারিগরি সহায়িায়
রশশুশ্রর্ রেিসমেি জন্য সর্য়ানুগ প্রকল্প গ্রহে কিা হময়মছ;
 রশশুশ্রর্ রেিসমেি লমক্ষয সার্ারজক সমচিেিা এিং উদ্বুিকিে
কায মক্রর্ চলর্াে িময়মছ।
 রশশুশ্রর্ রেিসমেি লমক্ষয স্বল্প, র্ে এিং দীর্ মমর্য়ারদ রিরভন্ন
কর্মসূরচ/ প্রকল্প গ্রহমেি পদমক্ষপ দেয়া হময়মছ;
 সপ্তর্ পঞ্চিারে মরক পরিকল্পো ও দটকসই উন্নয়ে লক্ষযর্াত্রা (SDG)
এি আমলামক ২০২১ সামলি র্মে সকল প্রকাি ঝরুঁ কপূে ম রশশুশ্রর্
ও ২০২৫ সামলি র্মে সকল প্রকাি রশশুশ্রর্ রেিসে কিাি জন্য
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জািীয় েীরি/দকৌশল
 দটকসই উন্নয়ে লক্ষযর্াত্রা: দটকসই
উন্নয়ে লক্ষযর্াত্রায় (SDG) িলা
হময়মছ দয, সকল প্রকাি িলপূি মক শ্রর্
িা আধুরেক দাসে এিং র্ােি পাচাি
প্ররিমিামধ িাৎক্ষরেক এিং কায মকি
পদমক্ষপ গ্রহে কিমি হমি। পাশাপারশ,
রশশুমদি জন্য ঝরুঁ কপূে ম সকল কাজ
রেরেি ও ২০২৫ সামলি র্মে
দসোিারহেীসহ অন্যান্য দক্ষমত্র রশশুমদি
রেময়াগ িন্ধ কিমি হমি।

৩.০

শ্রর্ ও কর্মসংস্হাে র্ন্ত্রোলয় অন্যান্য র্ন্ত্রোলময়ি সামর্ সংক্ি
হময় কাজ কমি যামে। এিই ধািািারহকিায় ১ লক্ষ রশশুমক
ঝরুঁ কপূে ম রশশুশ্রর্ হমি সরিময় আোি লমক্ষয একটি প্রকল্প গ্রহে
কিা হময়মছ।

রশশু িামজট িাস্তিায়মেি দপ্ররক্ষমি গি রিে িছমিি অজমে
রিগি রিে িছমি শ্রর্ ও কর্মসংস্থাে র্ন্ত্রোলময় রশশু সুিক্ষায় োোরিধ কায মক্রর্ গ্রহে কিা
হময়মছ। িাংলামদমশ রশশুশ্রমর্ি ব্যাপকিা হ্রাস কিাি রেরর্মি আইএলও আইমপক দপ্রাগ্রামর্ি
অধীমে ৯১টি এযাকশে দপ্রাগ্রার্ আইএলও এিং িাংলামদশ শ্রর্ ও কর্মসংস্হাে র্ন্ত্রোলয়
কর্তমক িাস্তিায়ে কিা হময়মছ।
, রশশুমদি জন্য ৩৮টি ঝরুঁ কপূে ম কামজি িারলকা
প্রেয়ে কিা হময়মছ।
(৩য় পয মায়) শীে মক প্রকমল্পি অধীে ৫০ হাজাি রশশুমক উপানুষ্ঠারেক ও কারিগরি
রশক্ষা প্রদামেি র্ােমর্ ঝরুঁ কপূে ম শ্রর্ হমি সরিময় দেয়া হময়মছ। এছাড়া, রশশুশ্রর্ রেিসে (৪র্ ম
পয মায়) শীে মক প্রকমল্পি আওিায় জে প্ররি রশশুমক র্ারসক ১০০০ টাকা আরর্ মক সহায়িা
প্রদাে কিাি উমযাগ গ্রহে কিা হময়মছ। রশশুশ্রর্ পরিিীক্ষে দজািদাি কিাি লমক্ষয
কলকািখাো প্ররিষ্ঠাে পরিদশমে অরধদপ্তমিি জেিল ৯৯৩ দি উন্নীি কিা হময়মছ। রশশুমদি
জন্য রসএসআি েীরির্ালাি খসড়া প্রেয়ে কিা হময়মছ।

৪.০

র্ন্ত্রোলময়ি িামজমটি রশশু সংরিি অংশ
সারমণ-১২: শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয়য়র বায়েয়ের মিশু সংমিষ্ট অংি
(মবমলয়ন োকা)
িামজট
2018-19

বায়েে
২০১৭-১৮

সংয়িামিত
২০১৬-১৭

2.27

2.63

2.90

পমরচালন বায়েে

1.11

0.95

0.76

উন্নয়ন বায়েে

1.16

1.68

2.14

মববরণ
মন্ত্রণালয়য়র মমাে বায়েে
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িামজট
2018-19

বায়েে
২০১৭-১৮

সংয়িামিত
২০১৬-১৭

0.20

0.18

0.26

পমরচালন বায়েে

0.11

0.02

0.01

উন্নয়ন বায়েে

0.10

0.16

0.25

4646

4,003

3,172

মেমিমপ

25,378

22,236

19,561

সরকায়রর মমাে বায়েে (মেমিমপ’র িতকরা হায়র)

18.31

18.00

16.21

মন্ত্রণালয়য়র বায়েে (মেমিমপ’র িতকরা হায়র)

0.01

0.01

0.01

মন্ত্রণালয়য়র বায়েে (োতীয় বায়েয়ের িতকরা হায়র)

0.05

0.07

0.09

মন্ত্রণালয়য়র বায়েয়ের মিশু সংমিষ্ট অংি (মেমিমপ’র িতকরা হায়র)

0.00

0.00

0.00

মন্ত্রণালয়য়র বায়েয়ের মিশু সংমিষ্ট অংি (োতীয় বায়েয়ের িতকরা
হায়র)

0.00

0.00

0.01

মন্ত্রণালয়য়র বায়েয়ের মিশু সংমিষ্ট অংি (মন্ত্রণালয়য়র মমাে বায়েয়ের
িতকরা হায়র)

8.86

6.84

8.97

মববরণ
মন্ত্রণালয়য়র বায়েয়ে মিশু সংমিষ্ট অংয়ির বায়েে

োতীয় বায়েে

সূত্রঃ অর্ ম মবভাগ

রশশুশ্রর্ ও কর্মমক্ষমত্র দশােমেি হাি দর্মক রশশুমদি সুিক্ষা দদয়া রশশু সুিক্ষাি অরধকাি
িাস্তিায়মেি একটি গুরুেপূে ম উপাদাে এিং এ কাজটিি মূল দারয়ে শ্রর্ ও কর্মসংস্থাে
র্ন্ত্রোলময়ি। দসমপ্ররক্ষমি রশশু িামজমটি পয মামলাচোয় এ র্ন্ত্রোলময়ি কায মক্রর্ রিমিেে
কিা প্রাসরেক। ২০১৮-১৯ অর্ মিছমি এ র্ন্ত্রোলময়ি রশশু সংমিদেশীল কায মক্রমর্ ব্যয় হমি
র্ন্ত্রোলময়ি দর্াট িামজমটি ৮.৮৬ শিাংশ যা ২০১৭-১৮ অর্ মিছমি রছল ৬.৮৪ শিাংশ।
৫.০

উির্ চচ মা
ঝরুঁ কপূে ম দপশায় রেয়রজি রশশুমদি প্রিযাহাি এিং রশশুশ্রর্ রেিসে কিা শ্রর্ ও কর্মসংস্থাে র্ন্ত্রোলময়ি
অন্যির্ উমেশ্য। এই উমেশ্য পূিমে এিং ঝরুঁ কপূে ম কামজ রেময়ারজি সুরিধািরঞ্চি রশশুমদি সর্ামজি
স্বাভারিক জীিেযাত্রাি সামর্ সম্পৃি কিাি লমক্ষয ৬ র্াস ব্যারপ উপানুষ্ঠারেক রশক্ষা এিং ৪ র্াস ব্যারপ
কারিগরি রশক্ষা প্রদামেি উমযাগ গ্রহে কিা হময়মছ। এি র্ােমর্ রশশুমদি দক্ষ র্ােি সম্পদ রহসামি
গমড় দিালাও সম্ভি হমি। এ উমযামগি আওিায় প্ররশক্ষে দশমে কর্মসংস্হামেি জন্য ওয়ারকমং মূলধে
রহসামি এককালীে ১৫ হাজাি টাকা প্রদাে কিা হমি। এভামি িামদি কর্মসংস্হামেি সুমযাগ সৃরি হমি।
ইমিাপূমি ম এ উমযামগি র্ােমর্ ৯০ হাজাি রশশুমক ঝরুঁ কপূে ম দপশা হমি প্রিযাহাি কিা হময়মছ। এসি
রশশুমদি উপানুষ্ঠারেক রশক্ষা এিং কারিগরি প্ররশক্ষমেি র্ােমর্ ঝরকপূে ম দপশা রহসামি রচরনিতি ৩৮টি
কাজ দর্মক প্রিযাহাি কিা হময়মছ। এসি রশশুিা প্রকমল্পি র্ােমর্ অরজমি কারিগরি রশক্ষা লামভি
র্ােমর্ উপাজমেক্ষর্ রিরভন্ন দপশায় রেময়ারজি িময়মছ।
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৬.০

৭.০

রশশুমদি কল্যাে রেরিিকিমে র্ন্ত্রোলময়ি চযামলঞ্জসমূহ


জািীয় রশশু শ্রর্ রেিসে েীরি ২০১০ এিং শ্রর্ আইে ২০০৬ এি আমলামক েীরি,
আইে, রিরধ িা িাস্তিায়মেি সর্রন্বি কর্ম-পরিকল্পো প্রেয়ে;



অন্যান্য র্ন্ত্রোলয় ও দপ্তি সংস্হাি সামর্ সর্ন্বয় সাধে;



রশশুমকরিক িামজট প্রেয়ে, িামজট িাস্তিায়ে, রেমদ মশো ও সঠিক পিরিি ব্যিহাি
রেরিিকিে;



রশশুশ্রর্ রেিসমেি র্াঠ পয মাময় প্রময়াজেীয় জেিল রেময়াগ;



রশশুশ্রর্ রেিসমেি জন্য অরভভািক ও িাি পরিিামিি সমচিেিা সৃরি;



রশশু িামজট িা রশশু দকরিক উন্নয়ে কর্মকান্ড িাস্তিায়মেি সামর্ সম্পকীি
দেকমহাল্ডািগমেি সামর্ সর্ন্বয়।

রশশু দকরিক উন্নয়মেি পরিকল্পো
পমরকল্পনার মময়াদ

২০১৮-১৯ অর্ মিছমিি পরিকল্পো

পমরকল্পনার আয়লায়ক গৃমহতব্য কার্ মক্রম
 প্রকমল্পি র্ােমর্ ৪০ হাজাি রশশুমক র্ারসক ১০০০ টাকা হামি
উপবৃরি প্রদাে;
 ঝরুঁ কপূে ম কামজ রেময়ারজি ৪০ হাজাি রশশুমক উপানুষ্ঠারেক রশক্ষা
প্রদাে;
 ঝরুঁ কপূে ম কামজ রেময়ারজি ৪০ হাজাি রশশুমক কর্মমূখী রশক্ষা
প্রদামেি র্ােমর্ দক্ষ র্ােি সম্পদ রহসামি গমড় দিালা;
 রশশুশ্রর্ রেিসমেি কলকািখাো ও প্ররিষ্ঠাে পরিদশমে
অরধদপ্তমিি র্ােমর্ পরিিীক্ষে কায মক্রর্ দজািদাি কিা;
 রর্রিয়ামি রশশুশ্রমর্ি রিরুপ প্রভাি সম্পমকম সমচিেিাি উমেমশ্য
প্রচাি প্রচািোমূলক রিরভন্ন কায মক্রর্ গ্রহে;
 রশশুশ্রর্ রেিসমেি জন্য আইেগি ব্যিস্হাি িাস্তিায়মেি রেরর্মি
পদমক্ষপ গ্রহে এিং রশশুশ্রর্ রিমিাধী কায মক্রর্ র্রেটরিং এি
উমেমশ্য কলকািখাো ও প্ররিষ্ঠাে পরিদশমে অরধদপ্তমিি জেিল
কাঠামর্া বৃরিি পদমক্ষপ গ্রহে;
 রশশুশ্রর্ রেিসমেি জন্য র্ােেীয় র্ন্ত্রী/প্ররির্ন্ত্রী, শ্রর্ ও
কর্মসংস্হাে র্ন্ত্রোলময়ি দের্তমে গঠিি জািীয় রশশুশ্রর্ কল্যাে
পরিেদ, রিভাগীয় করর্শোমিি দের্তমে গঠিি রিভাগীয় রশশুশ্রর্
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পমরকল্পনার মময়াদ

পমরকল্পনার আয়লায়ক গৃমহতব্য কার্ মক্রম
কলাে পরিেদ, দজলা প্রশাসমকি দের্তমে গঠিি দজলা রশশু
অরধকাি দিািার্ এিং উপমজলা রেি মাহী কর্মকিমাি দের্তমে গঠিি
উপমজলা রশশুশ্রর্ পরিিীক্ষে করর্টিি র্ােমর্ রশশুশ্রর্ রেিসমে
রিরভন্ন পদমক্ষপ গ্রহে এিং রশশুশ্রর্ রেিসমে প্রময়াজেীয় রদক
রেমদ মশো প্রদাে।

৮.০

উপসংহাি ও ভরিষ্যৎ কিেীয়
রশশুশ্রর্ ও কর্মমক্ষমত্র দশােমেি হাি দর্মক রশশুমদি সুিক্ষা দদয়া রশশু সুিক্ষাি অরধকাি
িাস্তিায়মেি একটি গুরুেপূে ম উপাদাে এিং এ কাজটিি মূল দারয়ে শ্রর্ ও কর্মসংস্থাে
র্ন্ত্রোলময়ি। অরভভািক, কািখাোি র্ারলকশ্ররর্কসহ সকল জেমগাষ্ঠীি সমচিেিা সৃরি ,
কিাএিং এি র্ােমর্ রশশুশ্রর্ মুি একটি দদশ রহসামি রিশ্ব দিিামি িাংলামদশমক প্ররিষ্ঠা
কিাি ব্রি রেময় কাজ কমি চমলমছ এ র্ন্ত্রোলয়। িমি, সিাসরি রশশুশ্রর্ প্ররিমিামধি জন্য
সুরেরদ মি ও লক্ষযরভরিক দকাে কায মক্রর্ িা প্রকল্প এ র্ন্ত্রোলময়ি দেই। জািীয় রশশু শ্রর্
রেিসে েীরির্ালাি আমলামক আইমেি যর্াযর্ প্রময়ামগি র্ােমর্ িাংলামদশ হমি সকল
প্রকাি রশশুশ্রর্ রেিসমেি রেরর্ি শ্রর্ ও কর্মসংস্থাে র্ন্ত্রোলয়মক সুরেরদ মি উমযাগ গ্রহে
কিমি হমি এিং গৃরহি কায মক্রর্ অব্যাহি িাখাি লমক্ষয কায মকিিভামি িামজট ব্যিস্থাপো
কিমি হমি।
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অধ্যায়-১১
জনননরাপত্তা নিভাগ
১.০

ভূনিকা
“ননরাপদ জীিন ও শানিপূর্ ণ িাাংলাদদশ” রূপকল্প (Vision) কক প্রাদর্ ধারন কদর এিাং
“অভযিরীর্ আইন-শৃঙ্খলা পনরনিনি উন্নয়দনর িাধ্যদি কদদশর সকল নাগনরদকর জীিন ও
সম্পদদর ননরাপত্তা ননশ্চিকরর্”- এ অনভলক্ষ্য (Mission) কক ননজ কার্ ণক্রদি অটুট করদে
জনননরপত্তা নিভাগ ননরলস কাজ কদর র্াদে। আজদকর নশশু হদি ভনিষ্যি িাাংলাদদদশর
কর্ ণধার। নশশুর স্বাভানিক নিকাশ গদে তুলদি ভনিষ্যি িানি সম্পদ; র্া হদি নভশন- ২০৪১
এর মূল চানলকা শনি। সািানজক অিক্ষ্য় ও অপরাধ প্রির্িা নশশুর স্বাভানিক নিকাশদক
িাধাগ্রি কদর। জানিসাংঘ কর্তণক প্রর্ীি নশশুর অনধকার কনদভনশন, ১৯৮৯ অনুর্ায়ী নশশুর
স্বাভানিক নিকাদশ ননরাপত্তার নিষয়টি গূরূত্বপূর্ ণ িদল নিদিনচি। িাছাো SDG goals এর
১৬(২) Indicator অনুর্ায়ী নশশুর ননরাপত্তা ও সুরক্ষ্ার অঙ্গীকার হদে-“End abuse,
exploitation, trafficking and all forms of violence against and

নশশুর শশশিদক সনহাংসিা, অপব্যিহার, পাচার ও সকল প্রকার
ননপীেন হদি রক্ষ্া করার এ লক্ষ্যিাত্রা অজণদন জনননরাপত্তা নিভাগ অাংঙ্গীকারিদ্ধ।
সানি ণকভাদি, জনননরাপত্তা নিভাগ ও িার আওিাধীন দপ্তর ,সাংিা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী
িানহনী এিাং িানীয় কজলা ও উপদজলা প্রশাসন নশশুর ননরাপদ শশশি ও স্বাভানিক কিদে
উঠার নিষদয় অিযি সদচিনভাদি কাজ কদর র্াদে। র্াদি িাাংলাদদদশর জািীয় লক্ষ্যিাত্রা
নভশন- ২০৪১ এিাং জানিসাংঘ নশশু অনধকার কনদভনশদনর লক্ষ্য ও উদেশ্য পূরর্ নননশ্চি
হয়।
torture of children”।

২.০

জািীয় নীনি/ককৌশদলর আদলাদক নশশুদদর ননরাপত্তা ও সুরক্ষ্ায় গৃনহি কার্ ণক্রি সমুহ
জনননরাপত্তা নিভাদগর জািীয় নীনি ককৌশদলর আদলাদক নশশুর ননরাপত্তা ও সুরক্ষ্ায় গৃনহি
কার্ ণক্রি সমূহ ননম্নরূপজাতীয় নীতত/ক ৌশলের তিিরণ

িাল্যনিিাহ ননদরাধ আইন: িাল্যনিিাহ ননদরাধ আইন,
২০১৭ ও িাল্যনিিাহ ননদরাধ নিনধিালা, ২০১৭ প্রর্ীি
হদয়দছ। এ আইদন দদের পনরিার্/কিয়াদ বৃনদ্ধ করা
হদয়দছ এিাং িাল্যনিিাহ সািানজকভাদি িদের উপর

ার্ যক্রমসমুহ
 প্রশাসদনর প্রনি স্তদর িাল্যনিিাহ ননদরাধ প্রনিদরাধ
কনিটি গঠন;
 প্রদয়াজদন আইন প্রদয়াদগর িাধ্যদি িাল্য নিিাহ িে
করা হদে।
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কজার কদয়া হদয়দছ।
ইভটিনজাং িে: ইভটিনজাং িদে দেনিনধর ৫০৯ ধারাদক
কিািাইল ককাদট ণর িপনসলভুি করা হদয়দছ।

 ইভটিনজাং এর নিরুদদ্ধ সদরজনিন এিাং িাৎক্ষ্নর্ক
ব্যিিা কনয়ার জন্য ননয়নিি কিািাইল ককাদট ণর
অনভর্ান পনরচালনা করা হয়;
 অপরাধপ্রির্ স্পদট আইন-শৃঙ্খলা িানহনীর অনভর্ান
ননয়নিি পনরচালনা করা হয়।

নভকটিি সাদপাট ণ কসন্টার িাপনঃ সারাদদদশ িাাংলাদদশ
পুনলদশর অধীন কিাট ০৮টি নভকটিি সাদপাট ণ কসন্টার
িানপি হদয়দছ।

 নভকটিি নশশুদদর আইনন সহায়িা, সািনয়ক আশ্রয়,
ঠিকানা নিহীন নভকটিদির আইনগি হস্তাির প্রনক্রয়া
ননষ্পনত্ত করা হয়;
 নশশু ককনিক নিদশষানয়ি িদি ননষ্পনত্তকরর্;
 নশশুর পুনি ণাসদন সহায়িাকরর্;
 নশশুর সকল িাননিক সহায়িা নননশ্চিকরর্।

কল কসন্টার িাপন ও অপাদরশন িননটনরাং: ৯৯৯
ইিারদজনি কল কসন্টার কিদরাপনলটন পুনলদশর ক্রাইি
এে কিাে কসন্টাদর িানপি হদয়দছ।
িাননীয়
প্রধানিন্ত্রীর কার্ ণালদয়র এ টু আই প্রকদল্পর ৩৩৩
সানভদস ণর এিদসাংক্রাি ননদদশণনা িাস্তিায়ন করা হয়।

 কল কসন্টাদরর গৃনহি িদের িাধ্যদি অন্যান্য
অপরাদধর পাশাপানশ িাল্যনিিাহ, ইভটিনজাং, নশশু
ননর্ ণািন, নশশুর প্রনি সনহাংস আচরদনর ঘটনার িে
সাংগ্রহ কদর িা অপাদরশনাল ইউননদট কপ্ররর্ কদর
িাৎক্ষ্নর্ক ব্যিিা কনয়া হয়;
 কল কসন্টাদরর ননদদ ণশনা কিািাদিক পুনলনশ অনভর্ান
পনরচালনা করা হয়;
 প্রদয়াজদন কিািাইল ককাদট ণর অনভর্ান পনরচালনা
করা হয়।

করগুদলশন এে িননটনরাং কার্ ণক্রি: পুনলশ সদর দপ্তদর
িানপি সুনননদ ণষ্ট কসদল সাংিাদ/অনভদর্াগ প্রানপ্তর পর
নশশুর প্রনি সনহাংস ঘটনার র্থার্থ ব্যিিা কনয়ার এিাং
িননটনরাং করার ননদদ ণশনা রদয়দছ।

 নারী ও নশশু ননর্ ণািন প্রনিদরাধ কসল গঠন;
 এনসড অপরাধ দিন িননটনরাং কসল গঠন;
 িানি পাচার প্রনিদরাধ িননটনরাং কসল গঠন;
 নশশুর প্রনি সনহাংস ঘটনার র্থার্থ ব্যিিা কনয়ার
জন্য ননদদ ণশনা কদয়া এিাং িননটনরাং করা হয়;
 কজলা ও উপদজলা আইন-শৃঙ্খলা কনিটির সভায়
এসি নিষয় ননয়নিি ফদলাআপ করা হয়।

অপরাধ প্রির্িা করাধ সাংক্রাি আইনী কাঠাদিা:
কফৌজদারী কার্ ণনিনধ (১৪৯-১৫৩), দেনিনধ এিাং অন্যান্য

 অপরাধ প্রির্িা করাদধ পুনলশ কর্তণক কফৌজদারী
কার্ ণনিনধ ও নপ আর নি অনুর্ায়ী ব্যিিা গ্রহর্;
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আইদন নশশুর ননরাপত্তা নিধানসহ নশশুসাংক্রাি অপরাধ
প্রির্িা করাধ সাংক্রাি প্রনিদরাধমূলক নিনধ-নিধান রাো
হদয়দছ।

 অপরাধ প্রির্িা করাদধ প্রনিদরাধমূলক টহল, িল্লাশী
ও অন্যান্য আইনগি ব্যিিা গ্রহর্।

দ্রুি নিচার রাইব্যযনাদলর িাধ্যদি উপযুি দে প্রদান
নননশ্চি করন: দ্রুি নিচার রাইব্যযনাদল নশশু হিযা
িািলা িানািরকরদর্র ননদদ ণশনা কদয়া হদয়দছ।

 নৃশাংসভাদি নশশু হিযাকাদের িািলা দ্রুি নিচার
রাইব্যযনাল আইন ২০০২ এর ৬ ধারা অনুর্ায়ী
সাংনিষ্ট দ্রুি নিচার রাইব্যযনাদল িানািরকরন করা
হয়।

কসাসাল নিনডয়া সানভণদলি: িাাংলাদদশ পুনলদশর ঢাকা
কিদরাপনলটন পুনলদশর সাইিার ক্রাইি নডনভশদনর
অধীন একটি ইউননট।

 অন্যান্য অপরাদধর সাদথ নশশু পর্ ণগ্রানফ, সনহাংস
ঘটনার িননটনরাং ও িে উপাত্ত অপরাধ প্রনিদরাধ
ও প্রনসনকউশদন সররাহ করা হয়;
 কযাশাল নিনডয়া িননটনরাং

৭ি পঞ্চিানষকী পনরকলাপনা িাস্তিায়নঃ ৭ি
পঞ্চিানষ ণকী পনরকলাপনায় নারী ও নশশুদদর নিষয়
আলাদা গুরুত্ব সহকাদর ননষ্পনত্ত করার ননদদ ণশনা রদয়দছ।

 থানা সমুদহ নারী ও নশশুদদর জন্য কহল্প কডস্ক িাপন
করা হদয়দছ;

িডাণ র নডনজটাল সানভণদলি নসদেি িাপনঃ

 িডাণ র আউট কপাে (নি ও নপ) ও িডাণ র কসনি কপাে
(নি এস নপ)এর সাংখ্যা বৃনদ্ধকরর্;

নশশু ও িানি পাচার করাদধ সীিাদি কাঁটািার ও
নডনজটাল সানভণদলি নসদেি িাপন।

 নশশু ককনিক প্রনশক্ষ্র্ িাস্তিায়ন করা হয়।

 নশশু ও িানি পাচার করাদধ সীিাদি কাঁটািার ও
নডনজটাল সানভণদলি নসদেি এর িাধ্যদি দুগিণ
এলাকায় ননয়নিি িননটনরাং করা ও িাৎক্ষ্দর্ক
ব্যিিা গ্রহর্।

কে সই উন্নয়ন েক্ষমাত্রা (SDG)
ইউএনতিতি (UNDP) র্তয প্রণীত (SDG)
েক্ষযমাত্রার ১৬নং অভীষ্ঠ েলক্ষযর জন্য জনতনরািত্তা
তিভাগ Lead Division তহলসলি তনর্ যাতরত।
এখালন, কে সই উন্নয়লনর জন্য শাতিপূণ য ও সমতিত
সমাজ ব্যিস্থা সম্প্রসারণ, স লের জন্য ন্যায়তিচালরর
সুলর্াগ প্রদান এিং সি যস্তলর ার্ য রী, জিািতদতহতামূে
এিং সমতিত প্রততষ্ঠান প্রততষ্ঠার থা িো হলয়লে।

 শনিশালী পুনলশ িানহনী গঠদনর লদক্ষ্ নতুন নতুন
থানা গঠন, এনন্ট কটরনরজি ইউননট গঠন, ২ টি
কিদরাপনলটন পুনলশ ইউননট গঠন এিাং ৫০ হাজার
নতুন জনিল ননদয়াগ;
 নিনজনির ৪টি কসক্টর পুন:গঠন ও ১৫ হাজার নতুন
জনিল ননদয়াগ;
 নশশু সনহাংসিা সাংনিষ্ট িািলা দ্রুি নিচার নননশ্চি
করা। সীিাি সানভণদলি বৃনদ্ধ করা।
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তশশু িালজে িাস্তিায়লনর কপ্রতক্ষলত জনতনরািত্তা তিভালগর গত ততন িেলরর অজযন

৩১.

তশশুর প্রতত সতহংসতা আচরলণর ন্যায় তিচার প্রততষ্ঠা রা:

৩.২



নসদলদট সাংগঠিি নশশু রাজন হিযা (নৃশাংসভাদি নপটিদয় হিযা) িািলা দ্রুি নিচার
রাইব্যযনাদলর িাধ্যদি িাত্র চার িাদসর (০৮/০৭/২০১৫ হদি ০৮/১১/২০১৫) িদধ্য প্রধান
আসানিসহ ০৪ জদনর ফাঁনস এিাং ১৩ জদনর উপযুি দে প্রদান নননশ্চি করা সম্ভর
হদয়দছ;



খুলনায় সাংগঠিি নশশু রানকি হিযা (পায়ুপদথ িািাস ঢুনকদয় হিযা) িািলা দ্রুি নিচার
রাইব্যযনাদলর িাধ্যদি স্বল্পিি সিদয়র িদধ্য প্রধান আসানিসহ ০২ জদনর ফাঁনসর দে
প্রদান নননশ্চি করা সম্ভর হদয়দছ;



নশশুর প্রনি সনহাংসিা আচরদর্র র্থার্থ প্রনশক্ষ্দর্র িাধ্যদি ন্যায় নিচার প্রনিষ্ঠা করা
সম্ভি হদয়দছ।

অনভর্ান ও কিািাইল ককাদট ণর িাধ্যদি উদল্লেদর্াগ্যভাদি ইভটিনজাং এর পনরিার্ কনিদয়
আনা সম্ভি হদয়দছ।

৩.৩ সািানজক উদযাগ, অনভর্ান ও কিািাইল ককাদট ণর ব্যিিা গ্রহদর্র িাধ্যদি কদদশর অদনক
অঞ্চদল িাল্যনিিাহ মুি কঘাষনা করা সম্ভি হদয়দছ।
৪.০

জনতনরািত্তা তিভালগর তশশু সংতিষ্ট অংশ
সারনর্-১৩: জনননরাপত্তা নিভাদগর িাদজদটর নশশু সাংনিষ্ট অাংশ
(নিনলয়ন টাকা)
িালজে
2018-19

িাদজট
২০১৭-১৮

সাংদশানধি
২০১৬-১৭

214.26

182.88

167.83

পনরচালন িাদজট

201.69

172.43

158.99

উন্নয়ন িাদজট

12.58

10.45

8.84

24.29

5.21

4.77

পনরচালন িাদজট

23.23

5.13

4.76

উন্নয়ন িাদজট

1.06

0.08

0.01

4646

4,003

3,172

25378

22,236

19,561

নিিরর্
িন্ত্রর্ালদয়র কিাট িাদজট

িন্ত্রর্ালদয়র িাদজদট নশশু সাংনিষ্ট অাংদশর িাদজট

জািীয় িাদজট
নজনডনপ
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িাদজট
২০১৭-১৮

সাংদশানধি
২০১৬-১৭

জািীয় িাদজট (নজনডনপ’র শিকরা হাদর)

18.31

18.00

16.21

িন্ত্রর্ালদয়র িাদজট (নজনডনপ’র শিকরা হাদর)

0.84

0.82

0.86

িন্ত্রর্ালদয়র িাদজট (জািীয় িাদজদটর শিকরা হাদর)

4.61

4.57

5.29

িন্ত্রর্ালদয়র িাদজদটর নশশু সাংনিষ্ট অাংশ (নজনডনপ’র শিকরা হাদর)

0.10

0.02

0.02

িন্ত্রর্ালদয়র িাদজদটর নশশু সাংনিষ্ট অাংশ (জািীয় িাদজদটর শিকরা
হাদর)

0.52

0.13

0.15

িন্ত্রর্ালদয়র িাদজদটর নশশু সাংনিষ্ট অাংশ (িন্ত্রর্ালদয়র কিাট িাদজদটর
শিকরা হাদর)

11.34

2.85

2.84

নিিরর্

সূত্রঃ অথ ণ নিভাগ

নিভাদগর সকল কার্ ণক্রি ও প্রকল্প পর্ ণাদলাচনা কদর কদো প্রদয়াজন, র্াদি কদর এ নিভাগ
নশশু কল্যাদর্ আদরা কার্ ণকর ভূনিকা পালন করদি পাদর। ২০১৮-১৯ অথ ণিছদর জনননরাপত্তা
নিভাদগর িাদজট দাঁোদি নজনডনপ'র ০.৮৪ শিাাংশ এিাং এর িদধ্য নশশু সাংদিদনশীল
কার্ ণক্রদি ব্যয় হদি িন্ত্রর্ালদয়র কিাট িাদজদটর িাত্র ১১.৮৫ শিাাংশ।
৫.০

উত্তম চচ যা
মৃতযঞ্জয়ী মতজযনা ও িাল্যতিিাহ প্রততলরার্ তিলগি,ঘেনাস্থে- তত্রশাে, ময়মনতসংহ
সয সিাপ্ত কজ এস নস পরীক্ষ্ায় এ প্লাস প্রাপ্ত িনজণনা (১৪) কক িাি িািা-িা িার িদির নিরুদদ্ধ
২১/০৪/২০১৮ িানরে নিদয় কদয়ার আদয়াজন করদল িনজণনা আত্মহনদনর উদেদশ্য একসাদথ ১৫/২০টি
ঘুদির িনে কেদয় কফদল। সাংিাদটি প্রানপ্তর পর িয়িননসাংহ কজলার নত্রশাল উপদজলার উপদজলা ননি ণাহী
অনফসার আব্য জাফর নরপন ঘটনািদল িাল্যনিিাহ প্রনিদরাধ নিদগড সদযদদর পাঠায়। নিদগড নকদশারীরা
আশাংকাজনক অিিায় িনজণনাদক উদ্ধার কদর হাসপািাদল ননদয় র্ায় এিাং নিন নদন নচনকৎসার পর িার
িানেদি ননদয় আসদল িাল্যনিিাহ প্রনিদরাধ নিদগডসহ উপদজলা ননি ণাহী অনফসার িনজণনার িানেদি নগদয়
িার িািা-িাদক ব্যঝাদি সক্ষ্ি হয় কর্ িনজণনা অিযি কিধািী এিাং কস পোদলো করদি চায়। এটি িার
নিদয়র িয়স নয়, উপরি ১৪ িছর িয়দস এ নিদয় আইননসদ্ধ নয়। অিঃপর িনজণনার িািা-িাদয়র চানহদার
কপ্রনক্ষ্দি িনজণনার পোদলোর েরচ প্রশাসদনর িত্বািধাদন সাংিান করার অঙ্গীকার করা হয় এিাং
পোদলোর েরচ ননি ণাহ করা হয়। িনজণনা এেন ননয়নিি স্কুদল র্ায়। এোদন উদল্লখ্য কর্, িাল্যনিিাহ ননদরাধ
আইন, ২০১৭ ও িাল্যনিিাহ ননদরাধ নিনধিালা, ২০১৭ এর সািানজকভাদি িাল্যনিিাহ করাধ এিাং উদ্ভািনী
কার্ ণক্রদির আওিায় উপদজলা ননি ণাহী অনফসার, নত্রশাল, িয়িননসাংহ িাল্য নিিাহ ও ইভটিনজাং প্রনিদরাদধ
নিনভন্ন স্কুদলর নকদশারীদদর সিন্বদয় ১৮টি প্রনিদরাধ নিদগড গঠন কদর, র্ার প্রনিটি দদল রদয়দছ ১০ জন
কদর নকদশারী। এ ১৮০ জন নকদশারীদক িানীয় িহনিদল ১৮০টি িাইসাইদকল ও স্বিন্ত্র কেস সরিরাহ করা
হয়, র্া অপাদরশনকাদল ব্যিহার হয়। উপদজলা ননি ণাহী অনফসাদরর এ ব্যনিক্রিী উদযাগ িাল্য নিিাহ ও
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ইভটিনজাং প্রনিদরাদধ অসাধারন ভূনিকা করদে র্াদে, র্ার ফদল িাল্য নিিাহ প্রায় শূদন্যর ককাটায় এদস
পদেদছ। ইদিািদধ্য নিভাগীয় কনিশনার, িয়িননসাংহ সকল কজলায় এ অনুকরর্ীয় উদযাগ কার্ ণকর
করদি ননদদ ণশ প্রদান কদরদছন। উপদজলার উপদজলা ননি ণাহী অনফসার জনাি আব্য জাফর নরপন এর এ
ব্যনিক্রিী উদযাগ নশশুর স্বাভানিক নিকাদশ অনন্য ভূনিকা রােদছ।

৬.০

৭.০

তশশুর তনরািত্তা/সুরক্ষা তনতিত রলন জনতনরািত্তা তিভালগর চযালেঞ্জসমুহ:


নশশুর ননরাপদ শশশি নননশ্চি করার জন্য আলাদাভাদি পনরকল্পনা প্রর্য়র্ ও
নিদশষানয়ি গদিষর্ার অপ্রতুলিা।



নশশুর ননরাপত্তা নিষয়ক সুনননদ ণষ্ট িাদজট প্রর্য়ন ও িাস্তিায়দনর অভাি।



নশশুর ননরাপত্তা নননশ্চিকরদর্ িাঠ পর্ ণাদয় পর্ ণাপ্ত জনিদলর অভাি।



নশশু ককনিক উন্নিির প্রনশক্ষ্দর্র অভাি।



কজলা িা উপদজলা পর্ ণাদয় নভকটিি নশশুদদর ননরাপদ আশ্রয় িা নভকটিি সাদপাট ণ
কসন্টাদরর অভাি।



নশশু িা অনিভািকগর্ ননদজদদর ননরাপদ ভািদি পাদর এরুপ নিদশষানয়ি কার্ক্রণ দির
অভাি।

নশশুদকনিক ভনিষ্যি পনরকল্পনা
পনরকল্পনার আদলাদক গৃনহিব্য কার্ ণক্রি

পনরকল্পনার কিয়াদ
স্বল্পদিয়ানদ পনরকল্পনা



আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী প্রদিযক সদদযর নশশু ককনিক
উন্নিির প্রনশক্ষ্দর্র ব্যিিা করা।



নশশুর প্রনি সনহাংসিাদরাধ, িাল্যনিিাহ প্রনিদরাধ, নশশু
ননরাপদ জীিন ও সুরক্ষ্া প্রভৃনি নিষদয় কজলা ও ঊপদজলা
পর্ ণাদয় সভা, কসনিনার ও কিণশালার আদয়াজন করা।



িাদদকর কছািল হদি নশশুদদর রক্ষ্ায়
জনসদচিনিামূলক প্রচারনামূলক কার্ক্রণ ি গ্রহর্।



নশশুর ননরাপদ জীিন ও সুরক্ষ্া - শীষ ণক আদলাচযসূনচ কজলা
ও উপদজলা আইন শৃঙ্খলা কনিটির িানসক সভায় িায়ী

নিদশষ
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পনরকল্পনার আদলাদক গৃনহিব্য কার্ ণক্রি

পনরকল্পনার কিয়াদ

ভাদি অিভুণি করার প্রদয়াজনীয় ব্যিিা গ্রহর্।
িধ্যদিয়ানদ পনরকল্পনা

দীঘ ণদিয়ানদ পনরকল্পনা

৮.০



নশশু ও িানি পাচার করাদধ সীিাদি নডনজটাল সানভণদলি
নসদেি িাপন।



নশশুর ননরাপত্তা ও িার শশশি সুরক্ষ্ায় কার্ ণকনর ব্যিিা
গ্রহদর্র জন্য আইন শৃঙ্খলা সাংক্রাি েযাোড ণ অপাদরশন
প্রনসনডউর (SOP) প্রর্য়ন করা।



প্রদিযক কজলা পর্ ণাদয় নভকটিি নশশুসহ অন্যান্য নভকটিিদদর
ননরাপদ আশ্রয়দাদনর লদক্ষ্য কজলা নভকটিি সাদপাট ণ কসন্টার
িাপন করা।



নশশু ও িানি পাচার করাদধ সীিাদি কাঁটািার, সীিি সেক
িাপন।

উপসাংহার ও ভনিষ্যি করর্ীয়
রাদের জনননরাপত্তা ও অভযিরীর্ শানিপূর্ ণ জনশৃঙ্খলা িজায় রাোর পাশাপানশ নশশুদদর
ননরাপদ শশশি ও শকশর সুরক্ষ্ার কাদজ জনননরাপত্তা নিভাদগর অধীন আইন-শৃঙ্খলা
িানহনীসমূহ ও িানীয় প্রশাসন কাজ কদর র্াদে। নিদশষ কদর নশশুর প্রনি সনহাংস আচরর্
নশশু পদর্ ণাগ্রানফ, নশশুর অপব্যিহার িাল্যনিিাহ প্রনিদরাধ ও ইভটিনজাং িদের িাধ্যদি নশশুর
ননরাপদ কিদে উঠা নননশ্চদি জনননরাপত্তা নিভাগ ননরলসভাদি কাজ কদর র্াদে এিাং
ভনিষ্যদি িনর্ ণি কার্ ণক্রিসমূদহর সুনননদ ণষ্ট পদদক্ষ্প গ্রহদর্র িাধ্যদি কপ্রক্ষ্াপদটর দৃশ্যিান
পনরিিণদন অঙ্গীকারিদ্ধ জনননরাপত্তা নিভাগ।
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অধ্যায়-১২
তথ্য মন্ত্রণালয়
১.০

ভূমমকা
শিশুরা জাশির ভশিষ্যি। পশরিিতনিীল আর্ ত-সামাশজক পশরবিবির সাবর্ সামঞ্জস্য ররবে
শিশুবের গবে তুলবি শিবনােনসহ িাবের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অশিকার, শনর্ তািন প্রশিবরাি,
সামাশজক শনরাপত্তা ইিযাশে শিষবে গুরুত্বাবরাপ করা প্রবোজন। শিশু িান্ধি পশরবিবি রিবে
উঠা িাবের অন্যিম অশিকার। িথ্য মন্ত্রণালে শিশু িান্ধি পশরবিি ও শিশু অশিকার শনশিি
করার লবক্ষয প্রচারণামূলক গুরুত্বপূণ ত কার্ তক্রম অব্যাহি ররবেবে। িাাংলাবেি রিিার, িালাবেি
রেশলশভিন ও গণবর্াগাবর্াগ অশিেপ্তবরর রজলা িথ্য অশিবসর মাধ্যবম ব্যাপক প্রচার
কার্ তক্রম চাশলবে র্াবে। এর মবধ্য নােক, গান, স্পে, উঠান বিঠক, ভ্রাম্যমান চলশিত্র
প্রেিতনী, পল্লী সাংগীি উবল্লেবর্াগ্য। এ সকল কার্ তক্রম শিশুবের উন্নেবন গুরুত্বপূণ ত ভূশমকা
রােবে। চলশিত্র ও প্রকািনা অশিেপ্তবরর মাধ্যবম শিশুবিাষ ডকুড্রামা শনমতাণ করা হবে।
িাাংলাবেি রপ্রস ইনশিটিউে ও িাাংলাবেি সাংিাে সাংস্থ্া এিাং রিসরকাশরোবির
গণমাধ্যমগুবলা শিবিষ কার্ তক্রম পালন কবর চলবে।

২.০

জািীে নীশি/রকৌিবলর আবলাবক শিশুবের উন্নেবন গৃহীি কার্ তক্রমসমূহ
জাতীয় নীমতণকবিল ও মৌৌ ণ/
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িাাংলাবেি সাংশিিাবনর অনুবেে ৩৯। শচন্তা ও
শিবিবকর স্বািীনিা

সাংশিিাবনর এ অনুবেবের আবলাবক নীিমালাসমূহ প্রণীি
হবেবে। শিশভন্ন অনুষ্ঠান শনমতাণ, গণমাধ্যবম প্রচার প্রচারণাে
স্বািীন শিবিক ও শচন্তা রচিনার শিষে শিবিচনাে রাো হে।

রেকসই উন্নেন অভীষ্ট (SDG) : শিশুবের শিরুবে
সকলপ্রকার সশহাংসিা, শনর্ তািন ও রিাষণ এিাং
শিশু পাচাবরর মি ঘৃণ্য িৎপরিার অিসান।

রেকসই উন্নেন অভীষ্ট টি লক্ষযমাত্রা অজতন এিাং ৬ (SDG)
শিশুবের শিরুবে সকল প্রকার সশহাংসিা, শনর্ তািন ও রিাষণ
এিাং শিশু পাচাবরর মি ঘৃণ্য িৎপরিার অিসাবনর জন্য
সকল প্রচার মাধ্যবম শিশভন্ন অনুষ্ঠান শনমতাণ ও প্রচাবরর
কার্ তক্রম গ্রহণ করা হবেবে। িাোো
 মাঠ পর্ তাবে চলশিত্র প্রেিতনী করা হে;
 পল্লী সাংগীি পশরবিিন করা হে;
 উঠান বিঠক আবোজন করা হে;
 গাননােক করা হে ,স্পে ,।

িাাংলাবেি রিিার ও িাাংলাবেি রেশলশভিবনর
অনুষ্ঠান সাংক্রান্ত নীশিমালা, ২০১৪

নীশিমালার আবলাবক রিিার ও িাাংলাবেি রেশলশভিন কর্ততক
অনুষ্ঠান শনমতাণ ও প্রচাবর শিশুবের রেিবপ্রম ও চশরত্র গঠবনর
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শিশুবের রসৌজবন্য শিক্ষা, পশরষ্কার পশরেন্ন র্াকা,
িমত, সমাজ ও জািীে জীিবনর এিাং শিবিষ কবর
মহাপুরুষবের আেবিতর প্রশি আকৃষ্ট কবর তুলবি
হবি। রোেবের অনুষ্ঠাবন ভাই-রিান, শপিা-মািা,
িবোবজযষ্ঠ ও প্রশিবিিীবের সাবর্ শ্রো রসৌহার্দ্ত ও
সহবর্াশগিামূলক সম্পবকতর প্রশিিলনবক প্রািান্য
রেো হবি। রোেবের অনুষ্ঠাবন পরশনন্দা, শিিাে,
কলবহর দৃশ্য পশরহার করবি হবি। রেিবপ্রম ও
চশরত্র গঠবনর সুশিক্ষা প্রোবনর শেবক শিবিষ লক্ষয
রােবি হবি।

সুশিক্ষা প্রোবনর শেবক শিবিষ লক্ষয রাো হে। রিিার ও
িাাংলাবেি রেশলশভিবন অনুষ্ঠান প্রচাবরর পািাপাশি এ সকল
শিষবে গৃহীি কার্ তক্রম :
 শকবিার-শকবিারী রশ্রািা ক্লাি গঠবনর মাধ্যবম িাবেরবক
রিিার ও টিশভ’র মাধ্যবম সম্প্রচাশরি অনুষ্ঠাবনর সাবর্
সম্পৃক্ত করা;
 শকবিার শকবিারীবের
আবোজন করা;

শনবে

শিিকত

প্রশিবর্াশগিা

 শিল্ড রিইজ শরবপাটিাংত করা;
 স্কুল শভশত্তক শিক্ষা শিষেক অনুষ্ঠান আবোজন করা;
 শিশুবিাষ চলশিত্র শনমতাবণর জন্য অনুোন রেো হবে।

রিসরকাশর উবর্দ্াবগ শনশমতি অনুষ্ঠান সাংক্রান্ত
নীশিমালা, ২০১৪:
রোেবের অনুষ্ঠাবন পরশনন্দা, শিিাে, কলবহর দৃশ্য
পশরহার করবি হবি ও চশরত্র গঠবনর সুশিক্ষা
প্রোবনর শেবক শিবিষ লক্ষয রােবি হবি।
শিজ্ঞাপন সাংক্রান্ত নীশিমালা, ২০১৪ : এ নীশিমালার
মূল শিষেসমূহ হবলা১. শিশুবের বনশিক, মানশসক িা িারীশরকভাবি
ক্ষশিগ্রস্থ্ করবি পাবর এমন রকান শিষে
শিজ্ঞাপবন অন্তর্ভতক্ত করা র্াবি না। শিশুবের
স্বাভাশিক শিশ্বাস ও স্বভাি সুলভ সরলিার
সুবর্াগবক প্রিারণাপূি তক ও চাতুবর্ তর সাবর্
কাবজ লাশগবে রকান িাশণশজযক উবেশ্য
হাশসবলর প্রোস গ্রহণবর্াগ্য হবি না।
২. শিজ্ঞাপবন শিশুবের দ্বারা শিপেজনক রকান দ্রব্য
রর্মন-শিবফারক, শেোিালাই, রপবরাল িা
েগ্ধকারক দ্রব্য, র্ন্ত্র িা বিদ্যযশিক র্ন্ত্রপাশি,
ঔষিপত্র ইিযাশে ব্যিহাবরর দৃশ্য রেোবনা র্াবি
না।
৩. শিশু, শকবিার, বৃে িা অসুস্থ্ ব্যশক্তর স্নায়ুর
উপর চাপ সৃশষ্ট করবি পাবর এরূপ দৃশ্য রেোবনা
র্াবি না।
৪. নারী শনর্ তািন, শকবিারীবের উিযক্তকরণ

রোেবের অনুষ্ঠান শনমতাবণ িাঁবের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুশষ্ট, অশিকার
ইিযাশে শিষেগুবলা র্র্ার্র্ভাবি গুরুত্ব রেো হে। এ সাংশিষ্ট
অনুষ্ঠান মশনেশরাংবের শিষবে সম্প্রচার নীশিমালা
র্র্ার্র্ভাবি অনুসরণ করা হে।
শিজ্ঞাপন প্রচাবরর রক্ষবত্র শিজ্ঞাপবনর নীশিমালাসমূহ অনুসরণ
করা হবে। শিজ্ঞাপন সাংক্রান্ত রকান অশভবর্াগ উত্থাশপি হবল
িা িেন্তপূি তক নীশিমালার আবলাবক ব্যিস্থ্া রনো হে।
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জাতীয় নীমতণকবিল ও মৌৌ ণ/
(Teasing) এিাং িাঁবের প্রশি অবিাভন
অঙ্গভঙ্গী শিজ্ঞাপনশচবত্র প্রেিতন করা র্াবি না।
কশমউশনটি ররশডও স্থ্াপন, সম্প্রচার ও পশরচালনা
নীশিমালা-২০০৮ :
অনুবমােনপ্রাপ্ত প্রশিষ্ঠান িা সাংস্থ্াবক শনশিি করবি
হবি রর্, সম্প্রচাশরি অনুষ্ঠাবনর মবধ্য এমন শকছুই
অন্তর্ভতক্ত করা হবি না র্া-

কশমউশনটি ররশডওর সম্প্রচার ও পশরচালনার নীশিমালাসমূহ
অনুসরণ করা হবে। কশমউশনটি ররশডও’র কার্ তক্রম িশক্তিালী
করার জন্য িাাংলাবেি রিিার, শনমবকা এিাং শপআইশি’র
মাধ্যবম প্রবর্াজকবের অনুষ্ঠান শনমতাণ ও সম্প্রচার শিষবে
প্রশিক্ষণ রেো হবে।

 শিশুবক অিবহলা কবর;
 প্রশিিন্ধীবক অিবহলা কবর;
 এযালবকাহল, মােক ও ধুমপাবন উৎসাহ প্রোন
এিাং সমর্ তন কবর;

৩.০

শিশু িাবজে িাস্তিােবনর পশরবপ্রশক্ষবি গি শিন িেবরর অজতন:

৩.১

িথ্য মন্ত্রণালে এিাং এর অিীন সাংস্থ্াগুবলার মাধ্যবম শিগি শিন িেবর শিশুবের উন্নেবন
শিশভন্ন প্রচারণামূলক কার্ তক্রম গ্রহণ কবরবে। এসি কার্ তক্রবমর মাধ্যবম শিশুবের স্বাস্থ্য, শিক্ষা,
পুশষ্ট, অশিকার, অাংিগ্রহণ, রিবে ওঠা, শনরাপত্তা, গভতিিী মাবের রসিা, স্যাশনবেিন,
হািবিাো ইিযাশে শিষবে সবচিনিা সৃশষ্ট করা হবেবে। এর িবল সমাবজ ব্যাপক ইশিিাচক
প্রভাি পশরলশক্ষি হবে। শিগি শিন িেবর িথ্য মন্ত্রণালবের আওিািীন শিশভন্ন
সাংস্থ্া/েপ্তবরর মাধ্যবম রর্ সকল কার্ তক্রম গ্রহণ করা হবেবে িা শনম্নরুপ:


িাাংলাবেি রিিার এিাং িাাংলাবেি রেশলশভিবনর মাধ্যবম শিশুবেরবক শেবে অনুষ্ঠান
শনমতাণ করার জন্য ০৬টি প্রশিক্ষবণর আবোজন করা হবেবে;



শিশুবিাষ চলশিত্র শনমতাবণর জন্য ১৫০.০০ লক্ষ োকা অনুোন রেো হবেবে;



মাঠ পর্ তাবে ৭৫৭২টি চলশিত্র প্রেিতনী করা হবেবে;



৫৭৩৩টি পল্লী সাংগীি পশরবিিন করা হবেবে;



৯১৩টি উঠান বিঠক আবোজন করা হবেবে;



২৩টি স্পে, ৮৫টি নােক করা হবেবে;
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৪.০



স্কুল শভশত্তক ১০১টি এিাং কশমউশনটি পর্ তাবে ৪১০টি শকবিার শকবিারী রশ্রািা ক্লাি
গঠবনর মাধ্যবম িাবেরবক রিিার ও টিশভ’র মাধ্যবম সম্প্রচাশরি অনুষ্ঠাবনর সাবর্
সম্পৃক্ত করা হবেবে;



শকবিার শকবিারীবের শনবে ১০৭টি শিিকত প্রশিবর্াশগিা আবোজন করা হবেবে;



১৭৭টি শিল্ড রিইজ শরবপাটিাং করা হবেবে;



৬টি স্কুল শভশত্তক শিক্ষা শিষেক অনুষ্ঠান আবোজন করা হবেবে;



রেিব্যাশপ রজলা িথ্য অশিবসর মাধ্যবম ৩১২টি শিশু রমলা আবোজন করা হবেবে;



৩টি শিশুবিাষ চলশিত্র শনমতাবণর জন্য অনুোন রেো হবেবে;



রিিার, শনমবকা এিাং শপআইশি’র মাধ্যবম কশমউশনটি ররশডও’র কার্ তক্রম িশক্তিালী
করার জন্য প্রবর্াজকবের ১১টি প্রশিক্ষণ রেো হবেবে;



শিশুবিাষ পশত্রকা ‘নিারুন’ প্রশিমাবস ১০,০০০ কশপ কবর গি ৩ িেবর রমাে
৩,৬০,০০০ কশপ মুদ্রণ কবর সারা রেবি প্রচাশরি হবেবে;



রেিব্যাশপ নিারুন রমলা, মীনা রমলা, কন্যা শিশু শেিস রমলা ইিযাশে অনুশষ্ঠি হবেবে;



িাাংলাবেি রিিাবরর মাধ্যবম শিশুবের জন্য শিবনােনমূলক ও শিক্ষণীে অনুষ্ঠান রর্মন
কলকাকশল, সবুজ রমলা, শিক্ষার্ীবের আসর, আশম মীনা িলশে ইিযাশে অসাংখ্য অনুষ্ঠান
প্রচাশরি হবেবে।

মন্ত্রণালবের িাবজবের শিশু সাংশিষ্ট অাংি
সা মণ-১৪: তথ্য মন্ত্রণালয়য় ৌায়জয়ে মিশু সংমিষ্ট অংি
(মৌমলয়ন োকা)
িাবজে
2018-19

ৌায়জে
২০১৭-১৮

সংয়িামিত
২০১৬-১৭

11.66

11.46

8.33

পম চালন ৌায়জে

6.44

6.22

6.57

উন্নয়ন ৌায়জে

5.22

5.24

1.76

মৌৌ ণ
মন্ত্রণালয়য় ণমাে ৌায়জে

মন্ত্রণালয়য় ৌায়জয়ে মিশু সংমিষ্ট অংয়ি ৌায়জে

জাতীয় ৌায়জে

0.61

0.09

0.14

পম চালন ৌায়জে

0.26

0.08

0.08

উন্নয়ন ৌায়জে

0.34

0.01

0.06

4646

4,003

3,172

103
িাবজে
2018-19

ৌায়জে
২০১৭-১৮

সংয়িামিত
২০১৬-১৭

মজমিমপ

25,378

22,236

19,561

জাতীয় ৌায়জে (মজমিমপ’ িতক া হায় )

18.31

18.00

16.21

মন্ত্রণালয়য় ৌায়জে (মজমিমপ’ িতক া হায় )

0.05

0.05

0.04

মন্ত্রণালয়য় ৌায়জে (জাতীয় ৌায়জয়ে িতক া হায় )

0.25

0.29

0.26

মন্ত্রণালয়য় ৌায়জয়ে মিশু সংমিষ্ট অংি (মজমিমপ’ িতক া হায় )

0.00

0.00

0.00

মন্ত্রণালয়য় ৌায়জয়ে মিশু সংমিষ্ট অংি (জাতীয় ৌায়জয়ে িতক া
হায় )

0.01

0.00

0.00

মন্ত্রণালয়য় ৌায়জয়ে মিশু সংমিষ্ট অংি (মন্ত্রণালয়য় ণমাে ৌায়জয়ে
িতক া হায় )

5.20

0.79

1.68

মৌৌ ণ

সূত্রঃ অর্ য মৌভাগ

শিশুবের অিসর, শিবনােন ও সাাংস্কৃশিক কমতকাবে অাংিগ্রহবণর অশিকার এিাং িথ্য প্রাশপ্তর
অশিকার, র্া িহুলাাংবি িথ্য মন্ত্রণালবের কমতপশরশির্ভক্ত। ২০১৮-১৯ অর্ তিেবর িথ্য
মন্ত্রণালবের শিশু সাংবিেনিীল কার্ তক্রবম ব্যে হবি মন্ত্রণালবের রমাে িাবজবের ৫.০২
িিাাংি। ২০১৭-১৮ অর্ তিেবর এ িরাে শেল ০.৭৯ িিাাংি।। গি িেবরর তুলনাে শিশু
রকশিক িাবজে িরাে বৃশে রপবেবে ৪.২৩ িিাাংি।
৫.০

উত্তম চচ তা
একজন নানজীিা’র গল্প
নানজীিা োন। িেস এেনও ১৮ রি রপৌোেশন। শকন্তু একািাবর রস ররইশন পাইলে, সাাংিাশেক, শনমতািা,
উপস্থ্াশপকা, রলেক, ব্রাে এযম্বাবসডর, শিএনশসশস কযাবডে অযাম্বাবসডর এিাং শিিাশকতক।
জািীে গণমাধ্যম ইনশিটিউে রর্বক শিশুবের জন্য অবনকগুবলা প্রশিক্ষণ রকাস ত আবোজন করা হে। এর
মবধ্য শিশুবের শেবে অনুষ্ঠান শনমতাণ, শ্ট ল রলোর রকৌিল, েির বিশর ও উপস্থ্াপনা রকৌিল, সমাবজর
শিশিষ্টজনবের মুবোমুশে সুশিিা িশিি শিশুরা ইিযাশে উবল্লেবর্াগ্য। এ সকল রকাবস ত অাংিগ্রহণ/প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করার পর একজন শমশডো কমী শহবসবি েক্ষ হবে উবঠবেন নানজীিা। প্রশিক্ষবণর মাধ্যবম রস
শনবজবক নতুন আশঙ্গবক তুবল িরার অনুবপ্ররণা রপবেবে।
িিতমাবন নানজীিা অযাশররাাং ফ্লাইাং স্কুবল ররইশন পাইলে শহবসবি অধ্যেন করবে। স্বপ্ন আকাি রোোর।
শিশড শনউজ ২৪ ডে কম (হযাবলা)’র সাাংিাশেক, শিটিশভর শনেশমি উপস্থ্াপক, শব্রটিি আবমশরকান শরবসাস ত
রসন্টাবরর ব্রাে অযাম্বাবডসর শহবসবি কাজ করবে। প্রামাণ্যশচত্র শনমতািা শহবসবি ২০১৫ সাবল রপবেবেন
ইউশনবসবির ‘মীনা শমশডো এযাওোড’।
মাত্র ১৩ িের িেবস জীিবনর প্রর্ম স্বল্প বের্ঘ তয চলশিত্র ‘রকোরবলস’ পশরচালনা কবরন। জীিবনর প্রর্ম
প্রামাণ্যশচত্র ‘সাো কাবলা’ পশরচালনার জন্য ইউশনবসবির ‘মীনা শমশডো এযাওোড’ত অজতন কবরন। আর
এটি বিরী করবি র্া োকা ব্যে হবেবে িার সিই শেল িার টিশিবনর জমাবনা োকা রর্বক। ‘রগ্রা আপ’,
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‘শে এনশিচ রপইন’-সহ আবরা শকছু প্রামাণ্যশচত্র বিরী কবরবেন রস শনবজ।
নানজীিা’র মবি, স্বল্প বের্ঘ তয চলশিত্র শনমতাবণর শচন্তা িার কেবনা শেল না। িিতমাবন রস কাজ রিোর রচষ্টা
করবে। আর এ কাজ রিোর পর্বক সহজ কবর শেবেবে, জািীে গণমাধ্যম ইনশিটিউে-এর শিশভন্ন
রমোবের রকাবস ত অাংিগ্রহণ। জািীে গণমাধ্যম ইনশিটিউে মূলি িাবক অনুবপ্ররণা শেবেবে, শিশভন্ন
শমশডোর মাধ্যবম কাজ করার সুবর্াগ কবর শেবেবে, শনবজবক নতুন কবর রচনার, কমতবক্ষত্র বিশরর পশরবিি
শেবেবে, শেবেবে শচন্তার গভীরিা িাশেবে। কযাবমরার মাধ্যবম শিশভন্ন শিষে সুন্দর কবর তুবল িরার
প্রশিক্ষণ শেবেবে। এ জন্য শিশন জািীে গণমাধ্যম ইনশিটিউে-এর কাবে কৃিজ্ঞ।
নানজীিা একসমে িাাংলাবেবির হবে শিবশ্বর রর্ রকান রেবি শগবে প্রশিশনশিত্ব করবি। শমশডোর একজন
সিল ব্যশক্ত শহবসবি িাাংলাবেিবক তুবল িরবি রগাো শিবশ্বর সামবন। আকাবি ওোর স্বপ্ন পূরণ করবি
চাে রস।

৬.০

৭.০

শিশুবের কল্যাণ শনশিি করবণ মন্ত্রণালবের চযাবলঞ্জসমূহ


মন্ত্রণালে কর্ততক গৃহীি প্রকল্পসমূবহ এককভাবি শিশুবের কর্া শিবিচনা কবর কার্ তক্রম
শনি তারণ করা;



শিশুবকশিক িাবজে িরাবের জন্য শিশুবের চাশহোর সুশনশে তষ্ট এযাবসসবমন্ট করা;



শিশুবের শেবে শিশুিান্ধি অনুষ্ঠান শনমতাবণ িেবের অনাগ্রহ;



শিশু িাবজে িাস্তিােবন প্রবোজনীে জনিবলর অভাি;



শিশুবের ইসুযশভশত্তক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অনুষ্ঠাবন অাংিগ্রহবণ অশভভািকবের অনাগ্রহ;



রলোপো শনবে শিশুবের অশিক ব্যস্তিা।

শিশু রকশিক উন্নেবনর পশরকল্পনা
পম কল্পনা ণময়াদ

২০১৮-১৯ অর্ তিেবরর
পম কল্পনাসমূহ

পম কল্পনা আয়লায়ক গৃমহতব্য কার্ যক্রম
 শিশুবিাষ অনুষ্ঠান শনমতাবণর রক্ষবত্র আবরা গুরুত্ব রেো হবি;
 িাাংলাবেি রিিাবরর উবর্দ্াবগ আবরা ১০০টি শকবিার শকবিারী রিিার
রশ্রািা ক্লাি গঠন করা হবি;
 শকবিার শকবিারীবের অাংিগ্রহবণ ২২৫টি অনুষ্ঠান শনমতাণ করা হবি।
অনুষ্ঠান প্রচাবরর পর কুইবজর মাধ্যবম পুরস্কার প্রোন করা হবি;
 শিটিশভ’র মাধ্যবম রেবির প্রিযন্ত অিবলর শিশু শকবিারবের শনবে ২৫টি
School Based outdoor অনুষ্ঠান আবোজন করা হবি;
 শিশুবের অাংিগ্রহবণর মাধ্যবম ২৫টি অনুষ্ঠান শনমতাণ ও প্রচাবরর ব্যিস্থ্া
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পম কল্পনা আয়লায়ক গৃমহতব্য কার্ যক্রম

পম কল্পনা ণময়াদ
করা হবি;

 শিশু সাাংিাশেকবের শিশভন্ন শিষবের উপর ৫টি প্রশিক্ষণ প্রোন করা হবি;
 রিিার, শনমবকা এিাং শপআইশি’র মাধ্যবম কশমউশনটি ররশডও’র কার্ তক্রম
িশক্তিালী করার জন্য প্রবর্াজকবেরবক ৮টি প্রশিক্ষণ রেো হবি;
 শনমবকা’র মাধ্যবম শিশভন্ন শমশডোর কমীবেরবক Internet
broadcasting: Internet use and application for
Adolescent/Child journalist শিষবে ০২টি প্রশিক্ষণ প্রোন করা
হবি;
 আগামী অর্ ত িেবর ১,৩০,০০০ কশপ শিশুবিাষ পশত্রকা ‘নিারুন’ প্রকাশিি
হবি;
 চলশিত্র ও প্রকািনা অশিেপ্তবরর মাধ্যবম ১০টি টিশভ শিলার শনমতাণ করা
হবি;

৮.০

উপসাংহার
শিশুবের অশিকার সুরক্ষা, শনরাপত্তা, রিবে ওঠা, এিাং িাবের সামাশজক কমতকাবে অাংিগ্রহণ
শনশিিকরবণর মাধ্যবমই একটি জাশির উজ্জ্বল ভশিষ্যৎ আিা করা র্াে। একজন শিশু
শিবনােবনর মবধ্য রিবে উঠবল রস রকান িরবনর অসামাশজক কাবজ শলপ্ত হবি না। সুিরাাং
প্রশিটি শিশুর রিবে ওঠার জন্য একটি সুন্দর সুস্থ্ সমাজ ব্যিস্থ্া অিযন্ত প্রবোজন। শিশু
উন্নেবন শিশু িান্ধি পশরবিি ও অশিকার শনশিি করার জন্য শিশভন্ন শমশডোর মাধ্যবম
সবচিনিা বৃশের জন্য অর্ ত ব্যে করা হবে। শিশিি কমতসূশচর মাধ্যবম শিশুবের জীিনমান
উন্নেবন শিশভন্ন িথ্য রসিা প্রোবনর জন্য িরােকৃি অর্ ত র্র্ার্র্ভাবি ব্যে পশরকল্পনা অব্যাহি
আবে। সাম্প্রশিক সমবে িাাংলাবেি আর্ ত সামাশজক উন্নেবনর ব্যাপক অগ্রগশি অজতন কবরবে।
গণমাধ্যবমর সকল িাোে শিশুবিাষ শিষেক িথ্য প্রিাহ ক্রমান্ববে অিাি ও িশক্তিালী করার
মাধ্যবম শিশুবের উপবর্াগী পশরবিি গঠবন িথ্য মন্ত্রণালে সবচষ্ট রবেবে।
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অধ্যায়-১৩
আইন ও বিচার বিভাগ
১.০

ভূমিকা

মিশুর সুরক্ষার অমিকাররর অন্যতি উপাদান হল মনর্ যাতন ও সমহিংসতা হরত মিশুরক
রক্ষা করা, র্ার একটি মিরিষ মদক হরে এ িররনর ঘটনায় মিকটিি মিশুর ন্যায়মিচার
প্রামি মনমিত করা। মিশুরদর আমথ যক সািথ য ও সািামিক প্রিাি িড়রদর তুলনায় কি
থাকার কাররে ন্যায়মিচার না পাওয়ার ঝমুঁ ক তারদরই বিমি; আর একাররে-ই মিচার
ব্যিস্থার দাময়ত্ব হল মিশুর ন্যায়মিচার পাওয়ার সুরর্াগ বৃমি করা। এ বপ্রক্ষাপরট, আইন
ও মিচার মিিারগর মিশু সিংরিদনিীল িারিট প্রেয়ন ও মিরেষরে মিরিষ ভূমিকা
ররয়রে। িারিট প্রেয়রনর বক্ষরে এ মিিাগ মনরিরদর লক্ষয, উরেশ্য, বকৌিলগত
পমরকল্পনাসহ উন্নয়ন অিংমিদারগরের িতািত এিিং িামতসিংরঘর বটকসই উন্নয়ন
অমিষ্ট লক্ষযিাো (এসমিমি)-বক গুরুত্ব মদরয় থারক। মিশুরদর বক্ষরে আইন ও মিচার
মিিাগ উন্নয়নসহরর্াগীগে, মিরিষিারি ইউমনরসফ-এর সারথ সরাসমর কাি কররে। এ
মিিারগর সকল কািকিয সরকাররর সিি পঞ্চিামষ যক পমরকল্পনা এিিং উন্নয়ন
অিংিীদারগরের লক্ষয ও উরেরশ্যর সারথ সািঞ্জস্যপূে য। মিশুরকমিক িারিট প্রেরয়রনর
বক্ষরে মিশু আইন, ২০১৩ এিিং অন্যান্য আইরনর প্রিাি অনস্বীকার্ য। বদরির মিদ্যিান
আইন ও নীমতসমূরহর আরলারক আইন ও মিচার মিিাগ মিশুরদর িন্য ন্যায় মিচার
প্রমতষ্ঠায় মনরলস কাি করর চরলরে।
২.০ িাতীয় নীমত/বকৌিরলর আরলারক মিশুরদর উন্নয়রন গৃহীত কার্ যক্রিসমূহ
িাতীয় নীত/বকৌিল ও মিিরে
মিশু আইন, ২০১৩ এিিং মিশু আদালত

কার্ যক্রিসমূহ
 মিশু মহরসরি গণ্য হওয়ার িয়স আঠাররা িের পূে য হওয়া পর্ যন্ত
মনি যারে করা হরয়রে;
 মিশু অমিকার কমিটি (CRC) কার্ যকরকরে;
 মিশুরদর িন্য িাতীয় মিশু কল্যাে বিাি য গঠন;
 বিলা ও উপরিলা পর্ যারয় মিশু সিংমেষ্ট মিমিন্ন কমিটি গঠন;
 আইরনর সিংষ্পরিয আসা মিশুরদর িন্য প্ররিসন অমফসার
মনরয়াগ;
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কার্ যক্রিসমূহ
 প্রমতটি থানায় মিশুসহায়তা বিস্ক স্থাপন;
 প্রমতটি বিলা/িহানগরর একটি করর মিশুআদালত স্থাপন;
 মিশু কর্তযক বর্রকান িররনর অপরাি সিংঘটরনর বক্ষরে তার
মিচার মিশু আদালরত হওয়ার মিিানকরে;
 মিশু আইরন মিশু মনর্ যাতন বরারি গৃহীত পদরক্ষপ এিিং
মিশুরদর বেফতার সিংক্রান্ত মিিানািলী চালুকরে;
 ৬৪ বিলায় মিশু আদালত স্থাপন ।

বটকসই উন্নয়ন অমিষ্ট লক্ষযিাো এিিং সিি
পঞ্চিামষ যকী পমরকল্পনা এসমিমি ১৬: বটকসই
উন্নয়রনর িন্য িামন্তপূে য ও অন্তর্ভযমিমূলক
সিাি িিস্থার প্রচলন, সকরলর িন্য ন্যায়
মিচার প্রামির পথ সুগি করা এিিং সকল স্তরর
কার্ যকর, িিািমদমহতাপূে য ও অন্তর্ভযমিমূলক
প্রমতষ্ঠান মিমনিযারের লক্ষয অিযনকরে।
সিি পঞ্চিামষ যকী পমরকল্পনার লক্ষযসমূহ
সিি পঞ্চিামষ যকী পমরকল্পনায় মিশুরদর সকল
অমিকার প্ররয়ারগর লক্ষয ঠিক করা হরয়রে এিিং
অসিদৃমষ্টর বক্ষরে অমিকার প্ররয়াগ, িািলার
সুষ্ঠু ও দ্রুত মিচার এিিং মিররাি মনষ্পমির
িাধ্যরি মিশুরদর িািলা দ্রুত নষ্পমির মনরদ যিনা
বদয়া হরয়রে।

 মিশু অমিকার কনরিনসন, মিশু আইন, ২০১৩ এিিং

এতদসিংমেষ্ট আইমন মিষয়গুরলা কার্ যকরকরে;
 আইমন ব্যিস্থায় সহি প্ররিিামিকারর আইন ও মিচার

মিিাগ উরদ্যাগ েহে করররে। বকান মিশু সরকাররর
কারে িািলা পমরচালনায় আইমন সহায়তা চাইরল
িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সিংস্থা আইমন
প্ররিিামিকারর সহায়তা প্রদান কররে;
 মিকল্প মিররাি মনষ্পমির িাধ্যরি িািলার পূি যিতী এিিং

িািলার পরিতী মিষয়গুমল মনষ্পমি করা হয়। এসি
মিষয় িাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সিংস্থার িাধ্যরি
মনষ্পমি করা হয়।

৩.০ মিশু িারিট িাস্তিায়রনর বপ্রমক্ষরত গত মতন িেররর অিযন
আইন ও মিচার মিিাগ মিগত ৩ িেরর মিশুরদর উন্নয়রন মিমিন্ন পদরক্ষপ েহে
করররে। এই পদরক্ষপসমূহ েহরের ফরল মিশুরদর িীিনিান উন্নয়ন এিিং তারদর
সুরক্ষায় মিরিষ ভূমিকা পালন কররে:


আইনও মিচার মিিাগ ন্যািনাল বহল্পলাইন চালু করররে। এ বহল্পলাইরনর িাধ্যরি
বদরির িনী-দমরদ্র, নারী-পুরুষ এিিং মিশু-যুিক-বৃি সকল বিেীর বলাকরক
মিনামূরল্য সি মদন ২৪ ঘন্টা আইমন পরািিয বসিা প্রদান করার িন্য ব্যিস্থা করা
হরয়রে;
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৪.০



ন্যািনাল বহল্পলাইরনর িাধ্যরি অগমেত মিশুরক পরািিয বসিা বদওয়া হরে।
মিশুরা পমরিাররর সরে বর্ সিস্যা বিয়ার কররত পারর না, বসগুরলা তারা
সহরিই বহল্পলাইনরক িানারে। এরত অরনক মিশু উপকৃত হরয় বহল্পলাইনরক
ফলাফলও িামনরয়রে;



এ পর্ যন্ত ৫২৯ িন মিশু তারদর িািলা পমরচালনায় সরাসমর আইমন সহায়তা েহে
করররে;



আইন ও মিচার মিিারগর আওতায় মনমিযত চীফ জুমিমসয়াল ম্যামিরেট আদালত
িিনসমূরহ একটি কক্ষ মিশু র্ত্নরকি মহরসরি মচমিত করা হরয়রে। অন্যান্য
উন্নয়ন প্রকরল্পর িাধ্যরি মনমিযতব্য মিমিন্ন সরকামর িিরন মিশু র্ত্নরকি মহরসরি
একটি রুিরক মচমিত করার উরদ্যাগ েহে করা হরয়রে।
িন্ত্রোলরয়র িারিরটর মিশু সিংমেষ্ট অিংি
সারমে-১৫: আইন ও মিচার মিিারগর িারিরটর মিশু সিংমেষ্ট অিংি
(মিমলয়ন টাকা)
িাজেট
2018-19

িারিট
২০১৭-১৮

সিংরিামিত
২০১৬-১৭

15.24

14.24

14.27

পমরচালন িারিট

10.43

9.19

9.19

উন্নয়ন িারিট

4.81

5.05

5.08

0.41

0.10

0.11

পমরচালন িারিট

0.36

0.10

0.09

উন্নয়ন িারিট

0.04

0.00

0.02

4646

4,003

3,172

25,378

22,236

19,561

সরকাররর বিাট িারিট (মিমিমপ’র িতকরা হারর)

18.31

18.00

16.21

মিিারগর িারিট (মিমিমপ’র িতকরা হারর)

0.06

0.06

0.07

মিিারগর িারিট (িাতীয় িারিরটর িতকরা হারর)

0.33

0.36

0.45

মিিারগর িারিরটর মিশু সিংমেষ্ট অিংি (মিমিমপ’র িতকরা হারর)

0.00

0.00

0.00

মিিারগর িারিরটর মিশু সিংমেষ্ট অিংি (িাতীয় িারিরটর িতকরা হারর)

0.01

0.00

0.00

মিিারগর িারিরটর মিশু সিংমেষ্ট অিংি (িন্ত্রোলরয়র বিাট িারিরটর
িতকরা হারর)

2.68

0.70

0.77

মিিরে
মিিারগর বিাট িারিট

মিিারগর িারিরট মিশু সিংমেষ্ট অিংরির িারিট

িাতীয় িারিট
মিমিমপ

সূেঃ অথ য মিিাগ
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২০১৮-১৯ অথ যিেরর আইন ও মিচার মিিারগর িারিট দাঁড়ারি মিমিমপ'র ০.০৬ িতািংি এিিং
এর িরধ্য মিশু সিংরিদনিীল কার্ যক্ররি ব্যয় হরি িন্ত্রোলরয়র বিাট িারিরটর িাে ২.৬৮
িতািংি।
৫.০

উিি চচ যা
মিগত ১০/০১/২০১৬ মরঃ তামররে রািিাহী বিলার বগাদাগাড়ী থানার অন্তগতয বগাপালপুর োরির
রমহিা োতুন রািিাহী িি বকারট য অিমস্থত বিলা মলগ্যাল এইি অমফরস তার েয়িাস িয়সী বেরল
হািীিরক তার স্বািী বিাঃ হারু রহিান এর মনকট হরত উিার ও বদনরিাহর িরে-বপাষে আদারয়র
িন্য মিনা েররচ িািলা কররত আরসন। বিলা মলগ্যাল এইি অমফসার (মসমনয়র সহকারী িি) িনাি
বিাঃ বসমলি বরিা উি রমহিা োতুরনর সিস্ত কথা বিানার পর বদনরিাহর ও িরে-বপাষে আদারয়র
মনমিরি একটি আরিদন েহে কররন। অত:পর রমহিা োতুরনর সন্তারনর উিাররর মিষয়টি দ্রুত মনষ্পমি
করার িন্য বিলা মলগ্যাল এইি অমফসার িনাি বিাঃ বসমলি বরিা স্বপ্ররোমদত হরয় িাহিেদুি থানার
অমফসার ইনচািযরক বটমলরফারন মিষয়টি িানান এিিং উি রমহিা োতুনরক একই মদরন িাহিেদুি
থানার অমফসার ইনচািয-এর মনকট পাঠিরয় বদন। রমহিা োতুন বস বিাতারিক উি থানায় বপৌুঁেরল
অমফসার ইনচািয তার মনকট হরত অমিরর্ারগর মিষরয় শুরন তৎক্ষোৎ পুমলি বফাস য পাঠিরয় রমহিা
োতুরনর স্বািীর িাড়ী হরত তার ০৬ িাস িয়সী নািালক সন্তান বিাঃ হামিিরক উিার করর রমহিা
োতুরনর মিম্মায় প্রদান কররন। উিরূপ উিাররর ফরল নািালক সন্তানটি বর্িন তার বিারয়র বকারল
মফরর বর্রত বপরররে, বতিমন সিংমেষ্ট থানা পুমলরির আন্তমরক সহরর্াগীতার ফরল আদালরত িািলা না
কররও একিন মিশুর অমিকার মনমিত হরয়রে। একই সারথ মলগ্যাল এইি অমফসাররর আন্তমরক
সহরর্ামগতা ও সিরয়ামচত পদরক্ষপ দমরদ্র, অসহায় মিশুর অমিকার দ্রুত মনমিতকররে গুরুত্বপূে য ভূমিকা
বররেরে।

৬.০

মিশুরদর কল্যাে মনমিতকররে িন্ত্রোলরয়র চযারলঞ্জসমূহ

আইন ও মিচার মিিারগর অন্যতি উরেশ্য মিশু মনরাপিা, মিশু সুরক্ষা, মিশুরদর ন্যায়
মিচার প্রামিরত সহায়তা প্রদান এিিং মিচামরক কার্ যক্ররি সহি প্ররিিামিকার মনমিত
করা। এ সকল মনমিত কররত আইন ও মিচার মিিাগরক বর্ সকল চযারলঞ্জ
বিাকামিলা কররত হয় তা মনম্নরূপঃ


মিশু মনরাপিা, মিশু সুরক্ষা এিিং মিচামরক কার্ যক্ররি মিশুরদর সহি
প্ররিিামিকার শুধুিাে আইন ও মিচার মিিারগর ওপর মনিযর করর না;

111

৭.০



এ মিিাগ কর্তক
য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এিিং অন্যান্য কার্ যক্রি এককিারি
মিশুরকমিক িা পূে যােিারি শুধুিাে মিশুরদর কথা মিরিচনা করর মনি যারে করার
সুরর্াগ কি;



মিশুরকমিক িারিট িরারের িন্য মিশুরদর চামহদার সুমনমদ যষ্ট এযারসসরিন্ট করা
হয় না;



মিশুর মনরাপিা এিিং তারদর উন্নয়রন সরকামর দিররর তদারমকর বচরয় পমরিার
এিিং সিারির সরচতনতা এিিং র্ত্ন সি যারে প্ররয়ািন। এটি মনমিত করা একটি
সািামিক চযারলঞ্জ। আরপাস মিিািংসা উৎসামহত করর মিকল্প পিমতরত িািলা
মনষ্পমি পিমত েহরে মিমিন্ন িহরলর অনীহা;



িতযিারন মিদ্যিান আদালতসমূরহর অিকাঠারিা মিশুিান্ধি নয় এিিং প্রমতিন্ধী
মিশুরদর প্ররিি উপরর্াগী নয়। অমতমরি বিলা িি পদির্ যাদার মিচারকগে
তারদর মনি দাময়রত্বর অমতমরি দাময়ত্ব মহসারি মিশু আদালরতর মিচারক
মহসারি দাময়ত্ব পালন কররেন র্ার ফরল অরনক বক্ষরে মিচারক দীঘ যসূমেতার
ততমর হয়। এইরূপ দীঘ যসূমেতা অরনক বক্ষরে মিশুর স্বািামিকিারি বিরড় উঠার
পথরক িািােস্থ করর।
মিশু বকমিক উন্নয়রনর পমরকল্পনা
পমরকল্পনার বিয়াদ

২০১৮-১৯ অথ য িেররর পমরকল্পনা

পমরকল্পনার আরলারক গৃমহতব্য কার্ যক্রি

 মিশু আদালত মিশুিান্ধি করর সিংস্কার;
 মিশু আদালরতর মিচারকগেরক মররেিরিন্ট প্রমিক্ষে;
 উন্নত বদরির মিশু আদালরতর মিচার ব্যিস্থা সম্বরন্ধ অমিজ্ঞতা
অিযন;
 মিচারক, প্ররিসন অমফসার এিিং আইন প্ররয়াগকারী সিংস্থার
সদস্যরদর স্বল্পরিয়ামদ প্রমিক্ষে;
 সরকামর িিনসমূরহ মিশু র্ত্ন বকরির ব্যিস্থাকরে;
 মিশু আইন মিষরয় িনসরচতনতা সৃমষ্ট;
 দুস্থ ও অসহায় মিশুরদর সরকামর আইন সহায়তা প্রদান;
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পমরকল্পনার আরলারক গৃমহতব্য কার্ যক্রি

 ম্যামিরেট আদলত িিনসমূরহ মিশু র্ত্ন বকি মনমদ যষ্টকরে;
 ১৪টি বিলা বরমিমে অমফস এিিং ৯৮টি সাি-বরমিমে অমফস
িিরন ১টি করর রুি মিশু র্রত্নর িন্য মনি যামরত করর বদওয়া।
িধ্যরিয়ামদ পমরকল্পনা

 মিশুরদর উন্নয়রন চামহদার মিমিরত উন্নয়ন পমরকল্না েহে;
 মিশুরদর অমিকার মিষরয় সািামিক সরচতনতা সৃমষ্ট;
 মিচারক, প্ররিিন অমফসার এিিং আইন প্ররয়াগকারী সিংস্থার
সদস্যরদর স্বল্পরিয়ামদ প্রমিক্ষে;
 সরকামর িিনসমূরহ মিশু র্ত্ন বকরির ব্যিস্থাকরে;
 মিশু আইন মিষরয় িনসরচতনতা সৃমষ্ট অব্যাহত রাো;
 দুস্থ ও অসহায় মিশুরদর সরকামর আইন সহায়তা প্রদান;
 ম্যামিরেট আদলত িিনসমূরহ মিশু র্ত্ন বকি মনমদ যষ্টকরে;
 িি আদলতসমূরহ মিশু র্ত্ন বকি মনমদ যষ্টকরে;
 উচ্চ আদলত িিনসমূরহ মিশু র্ত্ন বকি মনমদ যষ্টকরে;
 বদরির সকল বিলা বরমিমে অমফস এ সাি বরমিমে অমফস
িিরন ১টি করর রুি মিশু র্রত্নর িন্য মনি যামরত করর বদওয়া।

দীঘ যরিয়ামদ পমরকল্পনা

 িামতসিংরঘর মিশুসিংক্রান্ত সনরদর মিমি এিিং এসমিমির
লক্ষযিাোর আরলারক মিশুরদর উন্নয়রন উন্নয়ন পমরকল্পনা েহে;
 মিশুরদর অমিকার মিষরয় সািামিক সরচতনতা সৃমষ্ট অব্যাহত
রাো;
 মিশু আইন মিষরয় িনসরচতনতা সৃমষ্ট অব্যাহত রাো;
 দুস্থ ও অসহায় মিশুরদর সরকামর আইন সহায়তা প্রদান;
 মিরের পমরিমতযত পমরমস্থমতরত সিরয় সিরয় মিশু সিংক্রান্ত
আইন, মিমি, আদালত ব্যিস্থাপনা, মিচার ব্যিস্থা ইতযামদ সিংস্কার
করা;
 দুস্থ ও অসহায় মিশুরদর সরকামর আইন সহায়তা প্রদান অব্যাহত
রাো;
 মিকল্প মিররাি মনষ্পমি িমিিালী করার িন্য বদরির প্রমত
বিলায় এমিআর বসন্টার স্থাপন।
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উপসিংহার ও িমিষ্যৎ করেীয়
মিশুরদর স্বাস্থয, মিক্ষা, অমিকার সুরক্ষা, মনরাপিা প্রদান এিিং সঠিকিারি বিরড় ওঠার িন্য
সকরলর অিদান ররয়রে। মিশুরদর এসকল মিষয় মনমিত এিিং সািামিক কল্যাে
মনমিতকররের িাধ্যরিই একটি িামতর উজ্জ্বল িমিষ্যৎ মনমিত করা র্ায়। সাম্প্রমতক সিরয়
িািংলারদি আথ য সািামিক উন্নয়রনর মিমিন্ন সূচরক ব্যাপক অেগমত অিযন করররে। আইন ও
মিচার মিিাগ কর্তযক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এিিং কিযসূমচসমূহ তার অমিরক্ষে অনুর্ায়ী র্থাসম্ভি

মিশুিান্ধি করর প্রেয়ন করা হরয় থারক। রূপকল্প ২০২১ এিিং ২০৪১ অিযরন মিশুরদর
উপরর্াগী করর আইন ও মিচার মিিাগ কর্তক
য মিমিন্ন পমরকল্পনা এিিং উন্নয়ন কার্ যক্রি
েহে করা হরি।

