এক নজরয শশু কল্যাণ ট্রারেয কাম যক্রভঃ
১। ট্রাে প্রশতষ্াঃ
শফগত ০২/০৭/১৯৮৯শরঃ তাশযরে ভাভান্য যাষ্টশতয অরদক্ররভ “থকশর ট্রাে” প্রশতশষ্ত য় এফং
প্রশতষ্ানটিয কাম যক্রভ শুরু য়। যফতীরত ১৯৯২ ারর এ প্রশতষ্ানটি “শশু কল্যাণ ট্রাে” নাভকযণ কযা য়।
২। ট্রারেয রক্ষ্য ও উরেশ্যঃ
(ক) বাগ্যত, সুরমাগসুশফধা ফশিত, তদশযদ্র এফং শনজ প্ররেষ্টায় ও শ্ররভ বারগ্যান্নয়রন প্রয়াী শশু-শকরাযরদয
শক্ষ্া, স্বাস্থ্য এফং পাগত দক্ষ্তা জযরনয জন্য প্ররয়াজনীয় শক্ষ্ায ব্যফস্থ্াকযণ।
(ে) শ্রভজীফী শশু-শকরাযরদয পাগত দক্ষ্তা জযরনয জন্য প্ররয়াজনীয় কাশযগশয শক্ষ্ায ব্যফস্থ্াকযণ।
(গ) শ্রভজীফী শশু-শকরাযরদয পুনফ যারনয ব্যফস্থ্াকযণ।
৩। ট্রাশে পফারড যয গঠনঃ
প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণাররয়য অওতাধীন শশু কল্যাণ ট্রাে শযোরনায স্বারথ য ৮ দস্য শফশষ্ট একটি ট্রাশে
পফাড য গঠন কযা য়। প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী পেয়াযাযন; ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী-বাআ
পেয়াযাযন; শেফ, প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণারয় দস্য (দাশধকায ফরর); ভাশযোরক, প্রাথশভক শক্ষ্া
শধদপ্তয এফং ন্যান্য োয জন যকায কর্তক
য ভারনানীত দস্য শররফ উক্ত ট্রাশে পফারড য ন্তর্ভযক্ত রয়রে।
৪। ট্রারেয জনফরঃ
(ক) ট্রারেয জনফর কাঠারভা নুমায়ী ১ জন শযোরক, ১ জন উ-শযোরক ও ২ জন কাশয শযোরক, ১
জন শাফযক্ষ্ণ কভযকতযা, ১ জন উ-কাশয প্ররকৌরী ও ১ জন প্রাশনক কভযকতযা পভাট ১৮ জন কভযকতযা
ও কভযোযী শফদ্যাভান।
৫। শফদ্যারয়মূঃ
(ক) প্রাথশভক শফদ্যারয়ঃ ট্রারেয অওতায় ভগ্র ফাংরারদর-ঢাকা ভানগযী শফবাগ, পজরা ও উরজরা ম যারয় পভাট
২০৫টি শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয় যরয়রে। এফ শফদ্যাররয় ৩১,৮৫০ জন োত্র-োত্রী ধ্যয়ন কযরে।
(ে) কাশযগশয প্রশক্ষ্ণ পকন্দ্রঃ ঢাকায কাপ্তানফাজায, পতুল্লা, নাযায়ণগঞ্জ, যাজজয, ভাদাযীপুয, কুশভল্লা, শকরাযগঞ্জ,
রারভশনযাট, জয়পুযাট, ঝারকাঠি ও মরায উরয ফ যরভাট ০৯টি কাশযগশয প্রশক্ষ্ণ পকন্দ্র যপয়রে। এফ
প্রশক্ষ্ণরকরন্দ্র ৫২০ জন োত্র-োত্রী ধ্যয়ন কযরে।
(গ) শক্ষ্ক/কভযোযীয ংখ্াঃ ট্রাে শযোশরত প্রাথশভক শফদ্যারয়মূর (কাশযগশয প্রশক্ষ্ণ) পভাট ৯৮০ জন
শক্ষ্ক ও ২১৮ জন কভযোযী কভযযত অরে।
(ঘ) * শশু কল্যাণ ট্রাে শযোশরত ২০৫টি শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যারয়মূরয ভরধ্য ৮১টি শনজস্ব বফরন, ৭৫টি
যকাশয প্রাথশভক শফদ্যাররয়য ছুটিয য, ৩৬টি বাড়া বফরন এফং ১৩টি ন্যান্য স্থ্ানায় শক্ষ্া কাম যক্রভ
শযোশরত রে।
* শনজস্ব শফদ্যাররয়য স্থ্ানমূরয ভরধ্য তযাফশ্যকীয় শফরফেনায় নতুন বফন শনভযাণ এফং পুযাতন বফন
ংস্কায/পভযাভরতয ব্যফস্থ্া পনয়া রয়রে। প ররক্ষ্য ২০টি শফদ্যাররয়যবফন শনভ যাণ/পভযাভত কাম যক্রভ েরভান যরয়রে।
৬। বৃশি কাম যক্রভঃ
(ক) প্রশত ফেয শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যাররয় ধ্যয়নযত ২২০ জন োত্র-োত্রীরদয বৃশিয জন্য শনফ যাশেত কযা
য়। একফায বৃশিপ্রাপ্ত োত্র-োত্রীগণ ধ্যয়রনয ধাযাফাশকতা যক্ষ্া ও ফাশল যক রন্তালজনক পরাপররয শবশিরত
িভ পশ্রশণ ম যন্ত বৃশি সুশফধা পবাগ করযন।
(ে) বৃশি প্রাপ্ত োত্র-োত্রীরদয ভাশক পভধা পকাটায় ৭০০/- টাকা ও াধাযণ পকাটায় ৬০০/- টাকা ারয বৃশিয থ য
প্রদান কযা রয় থারক।
(গ) বৃশি কাম যক্ররভয অওতায় ফেযওয়াযী বৃশিপ্রাপ্ত োত্র-োত্রীরদয ভরধ্য শডরম্বয/২০১৮ ভার শফশবন্ন পশ্রশণরত
পভাট বৃশিপ্রাপ্ত োত্র-োত্রীয ংখ্া ৪২৭ (োযত াতা) জন।
(ঘ) ট্রাে কর্তক
য ২০০০ ারর বৃশি প্রদান কাম যক্রভ োলু কযায য রত ২০১৮ ার ম যন্ত ফ যরভাট ৩,৯৩৪ (শতন
াজায নয়ত পেৌশত্র) জন োত্র-োত্রীরক বৃশি প্রদান কযা রয়রে।
৭। ভানী যীক্ষ্াঃ
(ক) * শশু কল্যাণ প্রাথশভক শফদ্যাররয়য োত্র-োত্রীগণ যকাশয প্রাথশভক শফদ্যাররয়য োত্র-োত্রীরদয ন্যায় প্রশত
ফেয িভ পশ্রশণয ভানী যীক্ষ্ায় ংগ্রণ কযরে।
* ২০১৯ ারর নুশষ্ত ভানী যীক্ষ্ায় ৩০৮০ জন ংগ্রণ করয শফশবন্ন পগ্ররড ২৬২৬ জন উিীণ য রয়রে। ারয
ায ৮৫.২৫%।

য পৃষ্ায় দ্রষ্টব্যঃ

(২)
৮। শফদ্যারয় শযোরনা কশভটিঃ
পজরা ম যারয় পজরা প্রাক ও উরজরা ম যারয় উরজরা শনফ যাী শপায এয তত্ত্বাফধারন ০৭ দরস্যয
শযোরনা কশভটি দ্বাযা শফদ্যারয়মূ শযোশরত য়।
৯। ট্রারেয ব্যয় শনফ যাঃ
(ক) ট্রারেয মূরধরনয রবযাং পথরক শফদ্যাররয়য ংস্কায/পভযাভত, জাতীয় শদফ উদমান, কভযযত ফস্থ্ায়
মৃতুযজশনত নুদান, শফদ্যাররয়য অনুশিক ব্যয় এফং অফাফত্র ও শক্ষ্াথীরদয শক্ষ্া উকযণ
যফযা কযা য়।
(ে) ট্রারেয কভযকতযা-কভযোযী ও শক্লক-কভযোযীরদয পফতন-বাতা ন্যান্য েযে প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া
ভন্ত্রণাররয়য াায্য ভঞ্জুযী োরতয ফযাে রত শনফ যা কযা রে।
১০। শশু কল্যাণ ট্রারেয ট্রাশে পফাড য শশু কল্যাণ ট্রাে প্রশফধানভারা ২০১০ নুমায়ী শনম্নরুবারফ ট্রাশে পফাড য গঠিত
রয়রেঃ
(ক) শশু কল্যাণ ট্রাে শযোশরত, ব্যফস্থ্ানা ও প্রাশনক দাশয়ত্ব াররন একজন পেয়াযাযন ও একজন
বাআ পেয়াযাযন পভাট ০৭ জন ট্রাশে ভন্বরয় একটি পফাড য গঠিত অরে মা শনম্নরুঃ
(১) ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণারয়
পেয়াযাযন
(২) ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী, প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণারয়
বাআ-পেয়াযাযন
(৩) শেফ, প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণারয়
দস্য (দাশধকায ফরর)
(৪) যকায কর্তক
দস্য
য ভরনানীত ০৪ জন পফযকাশয দস্য
তযঃ যকায পফযকাশয দস্যরদয ভরনানয়ন প্রদান কযরফন। আা োড়া কশভটি প্ররয়াজরন এক ফা একাশধক
দস্য পকা-প্ট (Co-opt) কযরত াযরফ।
(ে) যকায কর্তক
য ভরনানীত পফযকাশয দস্য তায ভরনানয়রনয তাশযে রত শতন ফেরযয জন্য দস্য রদ
ফার থাকরফন। তরফ তয থারক পম, যকায পম পকান ভয় তায ভরনানয়ন ফাশতর কযরত াযরফন।
(গ) পভয়াদপূশতযয পূরফ যআ পফযকাশয দস্যগণ, পেয়াযাযন ফা তায ফতযভারন বাআ পেয়াযাযন ফযাফয
শরশেত অরফদন দ্বাযা ট্রাশে শারফ দতযাগ কযরত াযরফন। তরফ এরক্ষ্রত্র যকায কর্তক
য তায ফা তারদয
দতযাগত্র গ্ররণয পূফ য ম যন্ত ট্রাশে শারফ ফার থাকরফন।
১১। শনফ যাী কশভটিঃ
“শশু কল্যাণ ট্রাে” প্রশফধানভারা ২০১০ নুমায়ী শশু কল্যাণ ট্রারেয দদনশিন কাম যাফরী তত্ত্বাফধান; ট্রারেয
উরেশ্য ফাস্তফায়ন; ট্রারেয রক্ষ্ কর প্রকায ভাভরা শযোরনা কযা; ট্রাে কর্তক
য শযত দাশয়ত্ব সুষ্ুবারফ
ম্পাদরনয জন্য শযোরক ও ন্যান্য কভযকতযারক শনরদ যনা প্রদান কযায ররক্ষ্য ট্রাশে পফারড যয ৬৩ তভ বায়
শনম্নরুর শনফ যাী কশভটি গঠন কযা রয়রেঃ
(১) শেফ, প্রাথশভক ও গণশক্ষ্া ভন্ত্রণারয়
অহ্বায়ক
(২) ভাশযোরক, প্রাথশভক শক্ষ্া শধদপ্তয
দস্য
(৩) ভাশযোরক, উানুষ্াশনক শক্ষ্া ব্যযরযা
দস্য
(৪) শযোরক, শশু কল্যাণ ট্রাে
দস্য
১২। বশফষ্যত শযকল্পনাঃ
কররয জন্য ফাধ্যতামূরক প্রাথশভক শক্ষ্া তবাগ শনশিত কযা ও শডশজটার ফাংরারদ শফশনভযারণয ররক্ষ্য
বাগ্যাত, তদশযদ্র, সুরমাগসুশফধা ফশিত এফং শনজ প্ররেষ্টায় ও শ্ররভ বারগ্যান্নয়রন প্রয়াী, শল্পাির এফং ঘনফশতপূণ য
দশযদ্র জনরগাশষ্টয ফশত ও ফশস্ত এরাকায় শশু-শকরাযরদয প্রাথশভক শক্ষ্ায় শশক্ষ্ত কযায জন্য শশু কল্যাণ প্রাথশভক
শফদ্যারয় প্রশতষ্া কযা।
১৩। ভন্তব্যঃ
প্রাথশভক শক্ষ্ায় োত্র-োত্রীরদয Enrolment এয ায ৯৭.৯৬%। তদুশয Drop out এয ায ১৯.২%। শফশবন্ন
কাযরণ োত্র-োত্রীযা Drop out রয় থারক। শতদশযদ্র, শ্রভজীফী এয ন্যতভ কাযণ। শশু কল্যাণ ট্রারেয মূরত
Target Group এ কর শতদশযদ্র, শ্রভজীফী োত্র-োত্রীযা। সুতযাং এআ শশু কল্যাণ ট্রারেয অওতায় শফদ্যারয় স্থ্ান
করয ফশণ যত োত্র-োত্রীরদযরক প্রাথশভক শক্ষ্ায অওতায় এরন Drop out এয ায কশভরয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী পঘাশলত
১০০% োত্র-োত্রীরদযরক প্রাথশভক শক্ষ্ায অওতায় অনায রক্ষ্ শজযত রফ।
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