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 কিববাহী সাংদক্ষপ  

২০৩০ োল নাগাদ বাাংলাসদসে ৩৫ ডিডলয়সনর অডিক ডকসোর-ডকসোরী বেবাে করসব বসল প্রাক্কলন করা হসয়সে।  বয়ঃেডিকাল - 

একজন বালযবয়েীর জীবনচসে অনযতি গুরুত্বপূর্ণ এক োডন্তকাল ডহসেসব স্বীকৃত; এবাং জীবসনর এই অিযাসয় যে অপডরেীি 

েিডবকাে ও রূপান্তর ঘসে তাসক একিাত্র শেেবকাসলর ডবকাে ও রূপান্তসরর যচসয়ই কি গুরুত্ববহ ডহসেসব যদখা যেসত পাসর। 

ফসল, শেেব যেসক যেৌবসন পদাপণসর্র এই োডন্তলসে ডকসোর-ডকসোরীসদর েুরক্ষা ও েহসোডগতা প্রদান ডনডিত করার পাোপাডে;  

েকল ডকসোর-ডকসোরী যেন তাসদর েম্ভাবনার উসেষ ঘোসত পাসর, তাসদর অডিকার েুরডক্ষত োসক ও তাসদর বযক্ত ইচ্ছা বা েরব 

কন্ঠ যোনা োয় - তা ডনডিত করার  লসক্ষয আিাসদর একসোসগ কাজ করা একান্ত প্রসয়াজন।   

ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সন বতণ িান ডবডনসয়াগ, প্রকৃতপসক্ষ বাাংলাসদসের ভডবষযত উন্নয়সন ডবডনসয়াগ - এই উপলডি যেসক প্রর্ীত 

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি (National Adolescent Strategy - NAS), ১০-১৯ বের বয়েী েকল ডকসোর-ডকসোরীর 

জনয বাাংলাসদে েরকাসরর এসজন্ডা ও অগ্রাডিকাসরর পডরচায়ক। ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয গৃহীত উন্নয়সনর ফলাফসল অগ্রগডত 

অজণ নসক েকসলর প্রডর্িানসোগয ডবষয় ডহসেসব গর্য কসরসে এই যকৌেলটি। যেই অনুোসর, ডকসোর-ডকসোরীসদর শদনডিন জীবসন 

েহায়তা প্রদাসন একটি ‘খাত-োংডিডিত’ (cross-sectoral), ‘েিগ্র েিাজ’ (whole-of-society) পদ্ধডত অবলম্বন কসর, তাসদর 

োডবণক কলযার্োিসনর লসক্ষয একটি েিডিত নীডত ও আইনী যপ্রক্ষাপেসক আিয় কসর এই যকৌেলটি প্রর্ীত হসয়সে।  

একটি ডবসৃ্তত পরািেণিূলক প্রডেয়ার িািযসি এই যকৌেলটি শতডর করা হসয়সে - যেখাসন ডকসোর-ডকসোরী ও তাসদর পাডরবার, স্থানীয় 

েরকার ও কডিঊডনটি যনতৃবৃি এবাং জাতীয় েরকার, উন্নয়ন েহসোগী ও েুেীল েিাজ প্রডতষ্ঠানগুসলার োসে পরািেণ করা হসয়সে। 

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি ডবদযিান নীডতেিূসহর োসে েঙ্গডতপূর্ণ এবাং এই নীডত ও পডরসষবাগুসলার উন্নয়নোিন ও 

বাস্তবায়সনর লসক্ষয নযস্ত। এই যকৌেলটি, ডকসোর-ডকসোরীসদর আত্মিেণাদা  গসড় তুলসত এবাং যদসের উন্নয়সন তাসদর পেিিাডফক 

উপাসয় অাংেগ্রহসর্র পে েুগি করসত তাসদর িসিয একিরসনর স্বডনভণ রতার যবাি শতডর করার লসক্ষয প্রতযয়ী।   

নযায়পরায়র্তা ও অন্তভুণ ডক্ত ডনডিসত, জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি একটি অডিকার-ডভডিক পদ্ধডত গ্রহর্ কসরসে। এটি েকল 

ডকসোর-ডকসোরীর জনয শবষিযহীন বা পক্ষপাডতত্বহীনভাসব প্রসোজয। েকল ডকসোর-ডকসোরী যেন পডরপূভণ াসব অাংেগ্রহর্ করসত 

স্বাগত, েম্মাডনত, েিডেণত এবাং িূলযাডয়ত যবাি কসর; যেই লসক্ষয তৃতীয় ডলঙ্গ, প্রডতবিী ও অনযানয প্রাডন্তক জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত 

ডকসোর-ডকসোরী েহ েকল ডকসোর-ডকসোরীর েুডনডদণ ষ্ট চাডহদাগুসলা আিাসদর েবাইসক ডবসবচনায় রাখসত হসব। শবডিক 

নীডতকাঠাসিােিূসহ প্রবডতণ ত পাাঁ চটি যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনাসক  বাাংলাসদসের যপ্রডক্ষসত যেসল োজাসনা হসয়সে – স্বাস্থয, পুডষ্ট ও 

োিডগ্রক কলযার্, ডেক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, ডনরাপিা ও েুরক্ষা, কিণজীবসন প্রসবসের েুসোগ এবাং অাংেগ্রহর্ ও নাগডরকজীবসন 

েমৃ্পডক্ত – এবাং নযায়পরায়র্তা ও অন্তভুণ ডক্তসক োংডিষ্ট েকল উন্নয়ন ফলাফল, উসেেয ও অগ্রাডিকারডভডিক পদসক্ষসপ অন্তডনণডহত 

ডবষয় ডহসেসব ডবসবচনা করা হসয়সে।  

এই জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি, একটি উচ্চ-পেণাসয়র োিডষ্টক যকৌেল। জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থয যকৌেসলর অনুরূসপ, 

এই যকৌেলটিরও বাস্তবায়ন ও পডরবযসয়র ডবস্তাডরত রূপসরখা পরবতীসত (ডিতীয় পেণাসয়) শতডর ও বর্ণনা করা হসব ।  

উদেখদ াগ্য পকরমাদে চ্যাদলঞ্জ থািা সদেও কিদশার-কিদশারীদের অকিিার সমুন্নয়দি সরিার, িকমউকিটি ও পকরবাদরর 

সকিকলত কিষ্ঠা ও অঙ্গীিার, বাাংলাদেশ সরিাদরর ইদতামদিয িরা গুরুত্বপূেব উন্নয়ি-কবকিদয়াগ্গুদলার িারাবাকহিতায় 

প্রকতবন্ধী কিদশার-কিদশারী, িিযাকশশু ও কিদশারী এবাং বাাংলাদেদশর সিল কশশুর জিয তাদের জীবিচ্দে, কবদশষত 

তাদের বয়ঃসকন্ধিাদল সমাি সুদ াগ্ প্রাকি কিকিত িরদব।   

েডম্মডলত উসদযাসগর িািযসি প্রর্ীত, ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয এই যকৌেলটির বাস্তব রূপদান তাসদর কাসে এই বাতণ াই যপৌাঁসে 

ডদসচ্ছ যে তারা আিাসদর িসনাসোসগর দাবীদার এবাং তারা আিাসদর বতণ িাসন ও একইোসে আিাসদর ভডবষযসতর জনয গুরুত্ব বহন 

কসর।      
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১ পটভূকম 

১.১ ভকবষযৎ উন্নয়দি কবকিদয়াগ্ – জাতীয় কিদশার-কিদশারী কিৌশল প্রেয়দির ক ৌকিিতা  

ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সন ডবডনসয়াগ েোেণ একটি পদসক্ষপ, কারর্ এর িািযসি দাডরদ্র, অেিতা ও শবষসিযর প্রভাব যেসক বতণ িাসন 

ডকসোরডকসোরীসদর েুরক্ষা প্রদান করা েম্ভব হয়, যেৌবসনর পে অডিক কােণক্ষিভাসব পডরেিার জনয তাসদর প্রস্তুত করা েম্ভব হয়, এবাং তাসদর 

েন্তানসদর উন্নডিত ডবকাসের ফলাফসল ইডতবাচক প্রভাব রাখা োয়। 1 িানবজীবসনর উন্নয়সন (ডবকাে ও যিিা-িনসনর উন্নয়ন েহ) ইডতবাচক 

প্রভাব ডবস্তাসর ও শেেসবর খারাপ অডভজ্ঞতা কাটিসয় ওঠার যক্ষসত্র, বয়ঃেডিকাল, একটি ডিতীয় েুসোগ - এিন িারর্ার স্বপসক্ষ যজারাসলা প্রিার্ 

রসয়সে।2 ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সন বতণ িান ডবডনসয়াগ, এসজন্ডা ২০৩০ ও যেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট অজণ সনর যক্ষসত্র অগ্রগডত লাসভ েহায়ক 

হসব।    

িানবজীবসনর ডিতীয় দেক ডনসয় েিবডিণত শবডিক আগ্রসহর যপ্রডক্ষসত, ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সন বাাংলাসদে েরকাসরর েুডনডদণ ষ্ট অঙ্গীকার, 

এর নীডত ও আইনী কাঠাসিাসত েিাবিণিানভাসব দৃেযিান; উদাহরর্ ডহসেসব জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থয যকৌেল ২০১৭-৩০ (National 

Strategy for Adolescent Health 2017-2030) এর কো উসেখ করা যেসত পাসর। চরি দাডরদ্র ডনিূণসল োংকল্পবদ্ধ বাাংলাসদসের ‘ডভেন 

২০৪১’ এর োসে েঙ্গডত যরসখ বযাপকতর উন্নয়নসক্ষত্র োংডিষ্ট ফলাফলগুসলা ডবসবচনায় রাখার উসেসেয, এই জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি 

(National Adolescent Strategy – NAS) স্থাস্থযখাসতর বাইসরও দৃডষ্টপাত কসরসে।    

১.২ বয়ঃসকন্ধর সাংজ্ঞায়ি 

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসল প্রেুক্ত বয়ঃেডির োংজ্ঞা, আন্তজণ াডতক িানদণ্ডেিূহ এবাং জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থয যকৌেল ২০১৭-৩০ 

(Bangladesh National Strategy for Adolescent Health 2017-20303) এর অনুরূপ।  

 বয়ঃেডি, িানবজীবসনর োিডজকীকরর্ প্রডেয়ার একটি প্রায় েবণজনীন পবণ; এই পবণকাল িানবজীবসনর ডবকাে ও উন্নডতোিসনর একটি েিয়কাল 

ডহসেসব োংজ্ঞাডয়ত ো শেেসবর পরবতী ও যেৌবসনর পূবণবতী েিসয় আসে এবাং ১০ যেসক ১৯ বের বয়েীসদর4 5 এর অন্তভুণ ক্ত ডহসেসব গর্য করা 

হয়। বয়ঃেডি – শজডবক, িনস্তাডিক, িানডেক এবাং োিাডজক – বহুিাডত্রক রূপান্তরোংডিষ্ট এক োডন্তকাল6। শজডবকভাসব, এই েিয়কাসল 

ডকসোর-ডকসোরীরা যেৌবনপ্রাডি ও িডস্তসের গঠনজডনত পডরবতণ সনর িিয ডদসয় োয়। িনস্তাডিক ও িানডেকভাসব, ডকসোর-ডকসোরীসদর যিিা-

িনন ও বুডদ্ধ পডরপক্কতা লাভ কসর এবাং তাসদর ডচন্তােীলতার ক্ষিতা ডবকডেত হয়। এই েিয়কাসল ডকসোর-ডকসোরীরা পডরবার, কডিউডনটি এবাং 

ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসন তাসদর কাসে প্রতযাডেত বহুিুখী ভূডিকা পালসনর িিয ডদসয় ডবডবি োিাডজক পডরবতণ নোংডিষ্ট অডভজ্ঞতাও লাভ কসর।  এই 

পডরবতণ ন বা রূপান্তরগুসলা ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয েুগপৎভাসব ঘসে োকসলও, তাসদর যজন্ডার, আেণ-োিাডজক অবস্থা, ডেক্ষা এবাং নানাডবডবি 

কাঠাসিাগত ও পডরসবেগত বাস্তবতার েমু্মখীন হওয়ার অডভজ্ঞতার ডনডরসখ প্রডতটি ডকসোরডকসোরীর যক্ষসত্র তা ডভন্ন ডভন্ন গডতসত ঘসে োসক7। 

িানবজীবনচে ডবকাসের একটি পেণায় ডহসেসব, বয়ঃেডিকালসক আরও দুইভাসগ ডবভক্ত করা হয় – বয়ঃেডির প্রারডম্ভক স্তর (১০-১৪ বের) এবাং 

                                                 
1 GAGE Consortium (2017) Gender and Adolescence: why understanding adolescent capabilities, change strategies and contexts matters. 

GAGE conceptual framework. London: Gender and Adolescence: Global Evidence. https://www.gage.odi.org/publication/gage-conceptual-

framework/  
2 The Lancet, Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing (2016); Ronald E. Dahl, et al., “Importance of investing in 

adolescence from a developmental science perspective,” Nature 554 (2018): 441- 450. Cited in UNICEF (2018) Programme guidance for the 

second decade: Programming with and for adolescents. UNICEF: New York https://www.unicef.org/media/57336/file   
3 https://www.unicef.org/bangladesh/sites/unicef.org.bangladesh/files/2018-10/National-Strategy-for-Adolescent-Health-2017-2030.pdf  
4  এই যকৌেলটি ডবদযিান আইনেিূসহর োসে োাংঘডষক নয় কারর্ এই যকৌেসল বডর্ণত েকল োডস্তিূলক বযবস্থা বাাংলাসদে েরকাসরর ডবদযিান আইনী ও ডবচাডরক 

ডদকডনসদণ েনা অনুোসর প্রসয়াগ করা হসব।   
5 WHO (2014) Health for the World’s Adolescents, A second chance in the second decade https://apps.who.int/adolescent/second-decade/ 
6 UNICEF (2011) The State of the World’s Children. Adolescence, An Age of Opportunity. UNICEF: New York 

https://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf  

 
7 Ibid 

https://www.unicef.org/bangladesh/sites/unicef.org.bangladesh/files/2018-10/National-Strategy-for-Adolescent-Health-2017-2030.pdf
https://www.gage.odi.org/publication/gage-conceptual-framework/
https://www.gage.odi.org/publication/gage-conceptual-framework/
https://www.unicef.org/media/57336/file
https://www.unicef.org/bangladesh/sites/unicef.org.bangladesh/files/2018-10/National-Strategy-for-Adolescent-Health-2017-2030.pdf
https://apps.who.int/adolescent/second-decade/
https://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
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বয়ঃেডির যেষ স্তর (১৫-১৯ বের)। একইোসে, গৃহীত উন্নয়ন ফলাফলেিূহ উন্নিসনর জনয েোেে যকৌেল প্রর্য়সন, ডকসোর-ডকসোরীসদর 

যজন্ডার-ডনডদণ স্ট অডভজ্ঞতা এবাং েিাসজ ডেয়ােীল যজন্ডারডভডিক প্রো ও চচণ াগুসলার ডিেডিয়া ডবসবচনায় রাখা আবেযক।     

ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়ন েম্পডকণ ত নীডত পডরকল্পনা করার পাোপাডে কিণেূডচর নকো প্রর্য়ন ও বাস্তবায়সনর যপ্রডক্ষসত, বয়ঃেডিকাসলর এই 

ডনগুঢ় ও দুসজ্ঞণ য় অডভজ্ঞতাগুসলা গভীরভাসব উপলডি করা জরুরী।  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসল বযবহৃত ডকসোর-ডকসোরী প্রতযয়টিসত, ১০-১৯ বের বয়েী েকল যেসল ও যিসয়ডেশু, প্রডতবিী ডেশু এবাং 

অনযানয প্রাডন্তক ডেশু অন্তভুণ ক্ত ডহসেসব ডবসবডচত হসয়সে। যেখাসন ডকসোর-ডকসোরীসদর যকান উপ-যগাষ্ঠীর ডবসেষ চাডহদায় েহায়তা প্রদান 

ডবষয়ক উসদযাসগর কো উসেখ করা হসয়সে, যেেব যক্ষসত্র তা স্পষ্টভাসব বডর্ণত হসয়সে; যেিন – যিসয়ডেশুসদর ডেক্ষাপ্রডতষ্ঠাসন অন্তভুণ ডক্ত 

অবযহত রাখসত েহায়তা প্রদান।   

১.৩ সামকিি কপ্রক্ষাপট 

বাাংলাসদে, দাডরদ্র হ্রাে ও োিাডজক পডরবতণ সনর যক্ষসত্র উসেখসোগয অগ্রগডত অজণ ন কসরসে এবাং আগািী পাাঁ চ বেসরর িসিয ‘স্বসল্পান্নত যদে’ 

িেণাদা হসত উিরসর্র জনয ডবসবডচত হবার েকল েতণ  পূরসর্ েসচষ্ট রসয়সে8। ডোংহভাগ অগ্রগডত পডরলডক্ষত হসয়সে - ডকসোরীসদর ডেক্ষা ও 

নারীসদর কণ্ঠস্বর বৃডদ্ধসত ব্রতী োিাডজক উন্নয়নিূলক ডবডনসয়াসগর যক্ষত্রেিূসহ।9   

বাাংলাসদসের ডিতীয় যপ্রডক্ষত পডরকল্পনা ২০২১-২০৪১, “দুইটি প্রিান অভীষ্ট অজণ ন করা (ক) ২০৪১ োসলর িসিয বাাংলাসদে হসব একটি উন্নত 

যদে এবাং (খ) দাডরদ্র হসব েুদূর অতীসতর ঘেনা”10 -এর িিয ডদসয় ২০৪১ োসলর িসিয বাাংলাসদেসক একটি উচ্চ-আয় িেণাদােম্পন্ন ও একটি 

উন্নত যদসে পডরর্ত করসত োংকল্পবদ্ধ। তরুর্ ও েুব েম্প্রদাসয়র উন্নয়সন ডবডনসয়াগ করার িািযসি প্রতযাডেত জনডিডতক লভযাাংসের েিযবহার 

কসর এই অেণননডতক েুফল অসনকাাংসে অজণ ন করা েম্ভব হসব “তরুর্ প্রজসের েম্ভাবনার পূর্ণ েিযবহার করসত... তাসদর জনয িানেম্মত ডেক্ষা, 

দক্ষতা ও কিণোংস্থান, উন্নত োরীডরক ও িানডেক স্বাস্থয ডনডিত করা আবডেযক”। 11    

জাডতোংঘ ডেশু তহডবল (UNICEF)-এর প্রাক্কলন (২০১৭) অনুোসর, বাাংলাসদসে ৩২ ডিডলয়সনর অডিক ডকসোর-ডকসোরী বেবাে করসে, ো 

যিাে জনোংখযার ২২ েতাাংে।12 জাডতোংসঘর অেণননডতক ও োিাডজক ডবষয়ক দিসরর জনোংখযা ডবভাসগর িসত, ২০৩০ োল নাগাদ এই োংখযা 

প্রায় ১০ েতাাংে বৃডদ্ধ যপসয় ৩৫ ডিডলয়সনর অডিসক উন্নীত হসত পাসর। 13 েিহ্রােিান িাতৃিৃতুযর হার ও উিসরাির হ্রাে পাওয়া তরুর্ জনোংখযার 

অনুপাসতর োসে তাল ডিডলসয় এই জনোংখযা বয়ে কাঠাসিাসত আরও পডরবতণ ন পডরলডক্ষত হসত পাসর। িৃতুযহার ও প্রজননহাসর েিডনম্নতার 

কারসর্, যদেেিূহ োিারর্ত এিন একটি েিয়কাল উপসভাগ কসর েখন তরুর্ ও বৃদ্ধ উভয় বয়সের ডনভণ রেীল জনোংখযার তুলনায় কিণক্ষি-

বয়সের জনোংখযার অনুপাত বৃডদ্ধ পায়।  এই এককালীন জনডিডতক েুডবিা যকবলিাত্র যদেটির স্বাস্থয, ডেক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবাং ডবসেষত ডকসোর-

ডকসোরী ও েুব েম্প্রদাসয়র জনয কিণোংস্থান েৃজন খাসত বযাপক উন্নয়ন-ডবডনসয়াসগর িািযসিই জনডিডতক লভযাাংেরূসপ পাওয়া োসব।14 

একইোসে, এই ডবডনসয়াসগ যজন্ডার েিতা বা নারী-পুরুসষর েিতা এবাং োিাডজক অন্তভুণ ডক্তর প্রবিণন ডনডিত করা যগসল তা জাতীয় অেণননডতক 

প্রবৃডদ্ধসক উেীি করসব।    

                                                 
8 UN Department of Economic and Social Affairs, 13 March 2018, Leaving the LDCs category: Booming Bangladesh prepares to graduate. 

https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/leaving-the-ldcs-category-booming-bangladesh-prepares-to-graduate.html 
9 Kaushik Basu, 23 April 2018, Why Is Bangladesh Booming? https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-sources-of-

economic-growth-by-kaushik-basu-2018-04?barrier=accesspaylog  
10 Making Vision 2041 a Reality, Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041,General Economics Division (GED), Bangladesh Planning 

Commission, Ministry of Planning, Government of the People’s Republic of Bangladesh March 2020 

http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf 
11 Dr Shamsul Alam, Member (Senior Secretary), Bangladesh Planning Commission, Keynote Paper, Bangladesh Development Forum 2020 

http://bdf.erd.gov.bd/public/uploads/images/publication/1580632887-50918960.pdf 
12 UNICEF (2017) Annual Report, Bangladesh. www.unicef.org/about/annualreport/files/Bangladesh_2017_COAR.pdf 
13 UN Department of Economic and Social Affairs, 13 March 2018, Leaving the LDCs category: Booming Bangladesh prepares to graduate. 

https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/leaving-the-ldcs-category-booming-bangladesh-prepares-to-graduate.html 
14 UNFPA, (n.d.), Demographic Dividend. https://bangladesh.unfpa.org/en/topics/demographic-dividend-1 
14 https://www.unfpa.org/data/emergencies/bangladesh-humanitarian-emergency 

https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/leaving-the-ldcs-category-booming-bangladesh-prepares-to-graduate.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/leaving-the-ldcs-category-booming-bangladesh-prepares-to-graduate.html
https://www.project-syndicate.org/columnist/kaushik-basu
https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-sources-of-economic-growth-by-kaushik-basu-2018-04?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/bangladesh-sources-of-economic-growth-by-kaushik-basu-2018-04?barrier=accesspaylog
http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf
http://bdf.erd.gov.bd/public/uploads/images/publication/1580632887-50918960.pdf
http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Bangladesh_2017_COAR.pdf
https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/leaving-the-ldcs-category-booming-bangladesh-prepares-to-graduate.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/leaving-the-ldcs-category-booming-bangladesh-prepares-to-graduate.html
https://bangladesh.unfpa.org/en/topics/demographic-dividend-1
https://www.unfpa.org/data/emergencies/bangladesh-humanitarian-emergency
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জাতীয় পেণাসয়, যবে কসয়কটি িন্ত্রর্ালয় প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষভাসব তাসদর স্ব স্ব িযাসন্ডে বা আসদেপত্র অনুোয়ী ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়ন 

ইেুযসত কাজ করসে এবাং োংডিষ্ট নীডত প্রর্য়সন ফলপ্রেূ ভূডিকা রাখসে। ডিসেম্বর ২০১৬-এ জাডতোংঘ ডেশু তহডবল, জাডতোংঘ জনোংখযা 

তহডবল এবাং ডবি স্বাস্থয োংস্থা এবাং অনযানয োংডিষ্ট অাংেীজনসদর েহায়তায়, স্বাস্থয ও পডরবার কলযার্ িন্ত্রর্ালয় এর পডরবার পডরকল্পনা অডিদিসরর 

িািযসি জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থয যকৌেল ২০১৭-৩০ প্রর্য়ন ও গ্রহর্ কসরসে। উপরন্তু, বাাংলাসদে েরকার ডকসোর-ডকসোরীসদর স্বাস্থয 

োংোন্ত ডবডভন্ন কিণেূডচ বাস্তবায়সনর দাডয়ত্ব পালন করসে, যেিন -  েুল স্বাস্থয কিণেূডচ, প্রজননগত স্বাস্থয ও োংেির্ ডবষসয় পরািেণিূলক যেবা 

ও েসচতনতা েৃডষ্ট, ডকসোরবািব স্বাস্থযসেবা প্রভৃডত। যপৌরেভা পেণাসয় এই পডরকল্পনাগুসলা বাস্তবায়সনর প্রােডিক দাডয়ত্ব স্বাস্থয ও পডরবার কলযার্ 

িন্ত্রর্ালয় এবাং স্থানীয় েরকার, পেী উন্নয়ন ও েিবায় িন্ত্রর্ালয় – এই উভয় িন্ত্রর্ালসয়র ওপর নযস্ত।  ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয় েুল পাঠযেসি ডকসোর-

ডকসোরীসদর স্বাস্থয ইেুযটি অন্তভুণ ক্ত কসরসে, এবাং েিাজকলযার্ িন্ত্রর্ালয় ডেন্নিূল ও িিজীডব পেডেশু ও ডকসোর-ডকসোরীসদর এবাং আইসনর 

োসে োংঘসষণ বা োংস্পসেণ  আো তো অপরাসি জডড়ত ডেশু-ডকসোরসদর গুরুত্বপূর্ণ েহায়তা প্রদান করসে । এোড়াও, িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক 

িন্ত্রর্ালয় ডকসোর-ডকসোরীসদর কলযার্ ডনডিত করার উসেসেয প্রর্ীত যবেডকেু প্রকল্প ও কিণেূডচ বাস্তবায়ন করসে।     

বাাংলাসদে, প্রাকৃডতক দুসেণাগ ও েঙ্কোপন্ন পডরডস্থডতর উচ্চ ঝুাঁ ডকসত রসয়সে এবাং ডবসির অনযতি বৃহিি েরর্ােী জনসগাষ্ঠীসক আিয় ডদসয়সে।15 

এোড়া, ডবিবযাপী আঘাত হানা অপ্রতযাডেত যকাডভি-১৯ অডতিাডরর প্রভাসব বাাংলাসদেও েসেষ্ট পডরিাসর্ ক্ষডতগ্রস্ত হসয়সে। েডদও এই 

ক্ষয়ক্ষডতর প্রভাব েম্পসকণ  এখনও েম্মক িারর্া লাভ করা েম্ভব হয়ডন, তসব বাাংলাসদসের ডকসোর-ডকসোরীসদর জীবসন গভীরভাসব অডনিয়তা 

বৃডদ্ধ যপসয়সে - এিন িতািসতর স্বপসক্ষ প্রিার্াডদ উডিত হসচ্ছ, ো নীডত ও কিণেূডচ েম্পডকণ ত অগ্রাডিকার ডবসবচনার যক্ষসত্র তাৎপেণ বহন কসর।16 

এই অডতিাডর-েৃষ্ট শবডিক অেণননডতক িিা; স্বাস্থয, ডেক্ষা ও অনযানয োিাডজক বযয়সক প্রভাডবত করার িািযসি দাডরদ্র হ্রাসের যক্ষসত্র অডজণ ত 

োফলযসক বািাগ্রস্ত করসত পাসর।17           

এোড়া, যকৌেলটি প্রর্য়ন প্রডেয়ার অাংে ডহসেসব প্রাক-অডতিাডর েিসয় পডরচাডলত গসবষর্া যেসক অাংেীজনসদর েুডনডদণ ষ্ট অগ্রাডিকারেিূহ 

ডচডিত করা হসয়সে, ো োরডর্ ২ –এ োংসক্ষসপ ডববৃত হসয়সে।     

১.৪ কিদশার-কিদশারী সহায়ি িীকত পকরদবশ 

অডিকার, নযায়পরায়র্তা এবাং অন্তভুণ ডক্ত েফল উন্নয়ন পদ্ধডতর যকন্দ্রডবিুসত অবডস্থত।18 ১৯৯০ োসল জাডতোংসঘর ডেশু অডিকার েনদ 

অনুেিেণন করার িািযসি বাাংলাসদে ডেশুসদর (ডকসোর-ডকসোরীেহ) অডিকার েিুন্নয়সন দৃঢ় অঙ্গীকার বযক্ত কসরসে। এোড়া, জাডতোংসঘর নারীর 

প্রডত েকল প্রকার শবষিয ডবসলাপ েনসদর (CEDAW) ২, ১৩(ক), ১৬.১(গ), এবাং ১৬.১(চ) িারােিূহ পডবত্র যকারআন ও েুন্নাহ-এর ডভডিসত 

প্রর্ীত েডরয়া আইসনর পডরপন্থী উসেখপূবণক োংরডক্ষত যরসখ, বাাংলাসদে ১৯৮৪ োসল এই েনদটিও অনুেিেণন কসরসে।19 তদুপডর, জাডতোংসঘর 

প্রডতবিী বযডক্তবসগণর অডিকার েনদও (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) বাাংলাসদে অনুেিেণন কসরসে 

এবাং এটি প্রডতপালসন জাতীয় আইন প্রর্য়ন কসরসে।    

বাাংলাসদসের োংডবিাসনও অডিকার, নযায়পরায়র্তা এবাং অন্তভুণ ডক্ত ডবষয়গুসলা গুরুসত্বর োসে ডবিৃত হসয়সে।  

ডকসোর-ডকসোরীসদর োডবণক কলযার্োিসনর লসক্ষয একটি েিডিত নীডত ও আইনী যপ্রক্ষাপে ডবরাজিান। ডবসৃ্তত পডরডি েসিও, এই নীডতেিূসহর 

পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ডপডেসয় আসে। ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয প্রােডঙ্গক নীডতেিূহ ডনসম্ন উসেডখত হসয়সে, েডদও তা এই তাডলকার িসিয পডরেীডিত 

নয়ঃ      

                                                 
15 https://www.unfpa.org/data/emergencies/bangladesh-humanitarian-emergency  
16 Guglielmi, S., Seager, J., Mitu, K., Baird, S. and Jones, N. (2020) ‘“People won’t die due to the disease; they will die due to hunger”: 

Exploring the impacts of Covid-19 on Rohingya and Bangladeshi adolescents in Cox’s Bazar.’ Policy brief. London: Gender and 

Adolescence: Global Evidence. https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2020/08/Exploring-the-impacts-of-covid-19-on-Rohingya-and-

Bangladeshi-adolescents-in-Cox%E2%80%99s-Bazar.pdf 
17 Raihan, S. Anatomy of the Stimulus Package in Bangladesh. Ind. J. Labour Econ. (2020). https://doi.org/10.1007/s41027-020-00253-2  
18 Jones, H. 2009, Equity in development. Why it is important and how to achieve it. Working Paper 311. Overseas Development Institute: 

London 
19 Maliha Khan, 8 March 2019, CEDAW at a dad end in Bangladesh? https://www.thedailystar.net/star-weekend/news/cedaw-dead-end-

bangladesh-1711840 

https://www.unfpa.org/data/emergencies/bangladesh-humanitarian-emergency
https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2020/08/Exploring-the-impacts-of-covid-19-on-Rohingya-and-Bangladeshi-adolescents-in-Cox%E2%80%99s-Bazar.pdf
https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2020/08/Exploring-the-impacts-of-covid-19-on-Rohingya-and-Bangladeshi-adolescents-in-Cox%E2%80%99s-Bazar.pdf
https://doi.org/10.1007/s41027-020-00253-2
https://www.thedailystar.net/star-weekend/news/cedaw-dead-end-bangladesh-1711840
https://www.thedailystar.net/star-weekend/news/cedaw-dead-end-bangladesh-1711840
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 বাাংলাসদে জনোংখযা নীডত ২০১২ ডকসোর-ডকসোরীসদর স্বাস্থয ও জীবনিুখী দক্ষতা ডবষসয় ডেক্ষাপ্রদান এবাং বয়ঃেডিকালীন স্বাস্থয েম্পসকণ  

ডকসোর-ডকসোরীসদর অবডহতকরসর্র লসক্ষয ডপতািাতা, ডেক্ষক এবাং পডরসষবা প্রদানকারীসদর েসচতনতা বৃডদ্ধ করার নীডতডনসদণ েনােহ 

একটি ডকসোর-ডকসোরী কলযার্ কােণেি অঙ্গীভূত কসরসে।  

 বাাংলাসদে জাতীয় স্বাস্থয নীডত ২০১১ গর্প্রজাতন্ত্রী বাাংলাসদসের োংডবিান অনুোয়ী এবাং ডবডভন্ন আন্তজণ াডতক েনসদর োসে েঙ্গডত যরসখ 

ডকসোর-ডকসোরীসদর স্বাসস্থযর কলযার্ প্রবিণন করা ও তাসদর েুস্বাস্থয ডনডিত করার প্রতযক্ষ ডনসদণ েনা োংবডলত কসরসে।  

 জাতীয় িানডেক স্বাস্থয নীডত, বাাংলাসদে ২০১৯ িানডেক স্বাস্থয েিেযাগুসলাসক েনাক্ত ও পডরচালনা করসত প্রডেডক্ষত স্বাস্থয যপোজীবীসদর 

োংখযা বৃডদ্ধ করার  এবাং িানডেক োস্থয েিেযার োসে েুক্ত কুোংোর ও শবষিয কডিসয় আনার প্রতযয় বযক্ত কসরসে।    

 জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থয যকৌেল ২০১৭-৩০ ডবি পডরবার পডরকল্পনা ২০২০ এর আওতায় বাাংলাসদসের অঙ্গীকারেিূহসক প্রডতফডলত 

কসরসে। যনতৃবৃি, ডবসেষজ্ঞ, জনওকালডতসত ডনসয়াডজত বযডক্তবগণ ও বাস্তবায়নকারীসদর েিিসয় গঠিত এই শবডিক কডিউডনটি, 

গভণ ডনসরািক োিগ্রীসত অডভগিযতা েম্প্রোরসর্র যক্ষসত্র ডবরাজিান দুসজণ য় বািাগুসলা অডতেি করার লসক্ষয একসোসগ কাজ করসে।       

 জাতীয় পুডষ্টনীডত ২০১৫ জনগসর্র, ডবসেষত ডেশু, ডকসোরী, গভণ বতী ও দুগ্ধদানকারী িা েহ েকল নাগডরসকর পুডষ্ট অবস্থার উন্নডতোিন;  

খাদযনবডচত্র বৃডদ্ধ; পুডষ্টসকডন্দ্রক (nutrition-specific) ও পুডষ্টেম্পডকণ ত (nutrition-sensitive) কােণেি েম্প্রোডরত করা; এবাং বহু-

খাতডভডিক পদ্ধডত যজারদার করা ও োংডিষ্ট অাংেীজনসদর িসিয েিিয়োিন করার জনয েুডনডদণ ষ্ট উসেেযাবলী অন্তভুণ ক্ত কসরসে।  

 প্রডতবিী বযডক্তর অডিকার ও েুরক্ষা আইন, ২০১৩ েকসলর পূর্ণাঙ্গ অন্তভুণ ডক্ত ডনডিত করসত একটি জাতীয় েিিয় কডিটি এবাং যজলা, 

উপসজলা ও েহর পেণাসয় কসয়কটি অডি-জাতীয় কডিটি গঠন করার ডবিান যরসখসে।    

 নারী ও ডেশু ডনেণাতন দিন আইন, ২০০০ অতীসতর তুলনায় অডিক কােণকরভাসব নারী ও ডেশু ডনেণাতনকারীসদর ডবরূসদ্ধ িািলা পডরচালনার 

প্রসয়াজনীয়তার উপর গুরুত্ব আসরাসপ এবাং িানব পাচার ও এডেি ডনসক্ষপেহ ডবডবি ডনেণাতসনর প্রাদুভণ াব যেসক অপরাসির ডেকার নারী, 

ডেশু ও ডকসোরীসদর প্রডতকার ডনডিত করসত প্রতযয়ী।  

 পাডরবাডরক েডহাংেতা (প্রডতসরাি ও েুরক্ষা) আইন, ২০১০ োিডগ্রক জনস্বাসস্থযর ওপর প্রভাবডবস্তারকারী োরীডরক, িানডেক, যেৌন ও 

অেণননডতক েডহাংেতা ও ডনেণাতন প্রডতসরাি ও েুরক্ষা প্রদাসনর যক্ষত্রগুডলসত েিেণন েুডগসয়সে।   

 বালযডববাহ ডনসরাি আইন ২০১৭ বালযডববাহ প্রডতসরাি কডিটি গঠসনর ডনসদণ েনা প্রদান ও ১৮ বেসরর কি বয়সের কনযাডেশুসদর বালযডববাসহর 

উপর ডনসষিাজ্ঞা আসরাপ কসরসে। এর িারা ১৯-এ ডবসেষ ডবিান অনুোসর, যকান ডবসেষ যপ্রক্ষাপসে “অপ্রাি বয়সের েসবণািি স্বাসেণ” 

যকান বালযডববাহ েম্পাডদত হসল তা গ্রহর্সোগয ডহসেসব গর্য হওয়ার যোগয।20    

 বালযডববাহ ডনসরািকসল্প জাতীয় কিণপডরকল্পনা ২০১৮-২০৩০ এর িূল অভীষ্ট হসচ্ছ ২০২১ োসলর িসিয ১৫ বেসরর কি বয়সের 

যিসয়ডেশুসদর ডববাহ ডনিূণল, ১৮ বেসরর যিসয়ডেশুসদর ডববাহ এক-তৃতীয়াাংসে হ্রাে, এবাং ২০৪১ োসলর িসিয ১৮ বেসরর কি বয়সের 

যিসয়ডেশুসদর ডববাহ েমূ্পর্ণ ডনিূণল করা।  

 জাতীয় ডেক্ষানীডত ২০১০ োিারর্, িাদ্রাো ও কাডরগডর ডেক্ষা - েকল িারার েবণজনীন প্রােডিক ডেক্ষার যিয়াদ পঞ্চি যির্ী যেসক বৃডদ্ধ কসর 

অষ্টি যির্ীসত েম্প্রোডরত কসরসে; িাদ্রাো ডেক্ষাবযবস্থায় প্রসয়াজনীয় োংোর, িূলযায়ন ও পরীক্ষাগ্রহর্ বযবস্থার পুনগণঠন এবাং িুখস্তডবদযা 

চচণ ার অপোরর্  প্রস্তাব কসরসে। উসেখয নীডতটিসত ডেক্ষাসক দক্ষ  িানবেম্পদ উন্নয়সনর যিৌডলক ডভডি ডহসেসব স্বীকৃডত প্রদান করা হসয়সে।   

 প্রােডিক ডেক্ষা (বািযতািূলক করর্) আইন, ১৯৯০ বাাংলাসদসের েকল ডেশুর জনয প্রােডিক ডেক্ষাসক ডবনািূসলয প্রসদয় ও বািযতািূলক 

যঘাষর্া কসরসে।  

 জাতীয় ডেক্ষানীডত ২০১০ এর আসলাসক প্রস্তুতকৃত প্রস্তাডবত ডেক্ষা আইন ২০১৬-এর খেড়া, জাতীয় োংেসদর চূড়ান্ত অনুসিাদসনর 

অসপক্ষায় আসে।   

 বতণ িান েরকাসরর ডবদযিান েিি পঞ্চবাডষণক পডরকল্পনায়, কাডরগডর ও বৃডিিূলক ও প্রডেক্ষর্ (টিডভইটি) ডবস্তাসর ৩৫ েতাাংে বৃডদ্ধ এবাং  

‘ডিডজোল বাাংলাসদে’ উসদযাসগর োসে োিঞ্জেযপুর্ণভাসব ডবদযিান েকল িারার ডেক্ষাবযবস্থাবযাপী তেয ও যোগাসোগ প্রেুডক্তসত 

(আইডেটি) েম্প্রোডরত েক্ষিতা অডজণ ত হসব বসল প্রতযাো করা হসয়সে।      

 জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীডত ২০১১ েুব েম্প্রদায়, নারী ও অনযানয প্রাডন্তক জনসগাষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়সনর লসক্ষয প্রতযয়ী এবাং েুডনডদণ ষ্টভাসব 

িিজীডব ডকসোর-ডকসোরী ও প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরীসদর দক্ষতা উন্নয়নসক ডবসবচনায় যরসখসে।  

                                                 
20 “ডবসেষ যপ্রক্ষাপসে”এর েোেে োংজ্ঞায়সনর লসক্ষয অযািসভাসকডে চলিান রসয়সে যেন আইসনর অপবযবহার প্রডতসরাি করা েম্ভব হয়।  
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 জাতীয় ডেশুিি ডনরেন নীডত ২০১০ এর িূল লক্ষয হসচ্ছ ঝুাঁ ডকপূর্ণ ও ডনকৃষ্ট িরসনর িিেহ েকল িরসনর ডেশুিি হসত ডেশুসদর প্রতযাহার 

কসর তাসদর জীবসনর অেণপূর্ণ পডরবতণ ন োিন করা।  

 জাতীয় েুবনীডত ২০১৭ (খেড়া) ডকসোর-ডকসোরীসদর িেৃর্ভাসব কিণজীবসন প্রসবসে েহায়তা প্রদাসনর ওপর যজারাসরাপ কসরসে।    

 জাতীয় োিাডজক ডনরাপিা যকৌেলঃ বাাংলাসদে, দডরদ্র ও ঝুাঁ ডকগ্রস্ত জনসগাষ্ঠীর জীবনচে েম্পডকণ ত চাডহদাগুসলাসত অডিকতর উন্নত যেবা 

প্রদাসনর জনয োিাডজক ডনরাপিা বযবস্থার েুোেন, প্রাডতষ্ঠাডনক েক্ষিতা এবাং জবাবডদডহতা বৃডদ্ধর লসক্ষয একটি গুরুত্বপূর্ণ পেনকোস্বরূপ।   

 জাতীয় শুদ্ধাচার যকৌেল েরকাডর দিরেিূসহ অডিকতর দক্ষতা ও কােণকাডরতা আনয়ন করসত োংকল্পবদ্ধ যেন তারা অডিকতর স্বচ্ছতার 

োসে, চডরত্রডনষ্ঠ চচণ া জাডর যরসখ, েহসোডগতাপূর্ণ পদ্ধডত গ্রহর্ কসর জনগর্সক েহায়তা প্রদান করসত পাসর, এবাং েকল নাগডরসকর চাডহদার 

প্রডত দ্রুত োড়া ডদসত এবাং দায়বদ্ধ োকসত েক্ষি হয়।  ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠাসন এই শুদ্ধাচার যকৌেল বাস্তবায়ন তদারডকর দাডয়ত্ব িডন্ত্রপডরষদ 

ডবভাসগর উপর নযস্ত।21  

 নাগডরকগসর্র োাংডবিাডনক অডিকার রক্ষার ডনডিসি তসেযর অবাি প্রবাহ ডনডিত করসত তেয অডিকার আইন ২০০৯ জাডর করা হসয়সে।  

বতণ িান শবডিক যপক্ষাপসে েফলতা অজণ সনর জনয প্রসয়াজনীয় দক্ষতা ও ডেক্ষা লাসভ েুব েম্প্রদায়সক েহায়তা প্রদান কসর – তাসদর জনয 

উন্নয়ন-েিািানগুসলা েনাক্ত ও উন্নীত করার লসক্ষয গঠিত  ‘যজনাসরেন আনডলডিসেি যলাবাল প্ল্যােফিণ’ উসদযাসগ বাাংলাসদে, জাডতোংঘ ডেশু 

তহডবসলর োসে উন্নয়ন েহসোগী ডহসেসব একসোসগ কাজ করসে।22 

১.৫ কিৌশলটি প্রেয়দির প্রকেয়া  

িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক িন্ত্রর্ালসয়র যনতৃসত্ব এবাং জাডতোংঘ ডেশু তহডবসলর েহায়তায় গঠিত একটি বহু-খাতডভডিক জাতীয় পেণাসয়র উপসদষ্টা 

কডিটির ডদকডনসদণ েনায়, জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি প্রর্য়সন একটি অাংেগ্রহর্িূলক পদ্ধডত অনুেৃত হসয়সে এবাং নানাডবি খাসতর 

উসেখসোগয োংখযক অাংেীজসনর োসে পরািেণ করা হসয়সে। ডবডভন্ন বয়সের ও আেণ-োিাডজক পেভূডি যেসক আো ডকসোর-ডকসোরী, 

অডভভাবক ও প্রেত্নকারী, কডিউডনটি যনতৃবৃি, ডেক্ষক, জাতীয় ও অডি-জাতীয় পেণাসয় কিণরত েরকাডর কিণকতণ া, েুেীল েিাজ প্রডতষ্ঠান, 

জাডতোংসঘর োংস্থােিূহ এবাং অনযানয অাংেীজনসদর এই যকৌেলটির প্রর্য়ন প্রডেয়ায় অন্তভুণ ক্ত করা হসয়সে।    

ডকসোর-ডকসোরীসদর েিযক পডরডস্থডত ডবসিষসর্ একটি েুডনডদণ ষ্ট গসবষর্া পডরচাডলত হসয়সে, জুলাই যেসক ডিসেম্বর ২০১৯ েিয়কাসল োর 

উপাি োংগৃহীত হয়। একটি অডভভাবক জডরপ, প্রািবয়ে অাংেীজনসদর োসে িুখয তেযদাতা োক্ষাৎকার ও যফাকাে দল আসলাচনা, ১১টি 

যজলার ডকসোর-ডকসোরীসদর োসে যফাকাে গ্রুপ আসলাচনার ফলাফল, ইউ-ডরসপােণ  ডিডজোল প্ল্যােফিণ23 বযবহার কসর ডকসোর-ডকসোরীসদর 

একটি িতািত জডরসপর ফলাফল েডম্মডলতভাসব এই পডরডস্থডত ডবসিষর্ গসবষর্ায় ডবডদত হসয়সে এবাং জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসলর 

কাঠাসিা প্রর্য়সন অবদান যরসখসে।24    

উসেডখত িাঠ গসবষর্ার েমূ্পরক ডহসেসব িািযডিক তেয-উপাি পেণাসলাচনা যেসক যকাডভি-১৯োংোন্ত ডকসোর-ডকসোরীসদর ডকেু অডতডরক্ত 

ঝুাঁ ডকও ডচডিত হসয়সে। উদাহরর্স্বরূপঃ  

 ডবিবযাপী, যিসয়ডেশু ও ডকসোরীরা বালযডববাসহর প্রবর্তা বৃডদ্ধ পাওয়া েহ ডনেণাতন ও যোষসর্র উচ্চঝুাঁ ডকসত রসয়সে এবাং যেইেূসত্র ২০২০ 

োলসক যিসয়ডেশুসদর জনয “অপূরর্ীয় বািা ও দুগণডতপূর্ণ একটি বের” ডহসেসব অডভডহত করা হসয়সে।25  

                                                 
21 http://parliament.portal.gov.bd/ 
22 যজনাসরেন আনডলডিসেি বাাংলাসদে https://www.generationunlimited.org/topics/bangladesh 
23  ইউ-ডরসপােণ  একটি যিসেডজাং েুল যেটি ডবিবযাপী েুব েম্প্রদায়সক পরস্পসরর োসে েমৃ্পক্ত হসত এবাং তাসদর জনয গুরুত্বপূর্ণ ইেুযসত িতািত প্রকাসে ক্ষিতাডয়ত কসর। 

ডবস্তাডরত তসেযর জনয যদখুন  https://ureport.org.bd/  

and https://www.unicef.org/innovation/U-Report 
24 ইউডনসেফ বাাংলাসদসে আসবদন োসপসক্ষ েমূ্পর্ণ ডবসিষর্ প্রডতসবদনটি পাওয়া োসব।  
25 Cousins, S. (2020) 2·5 million more child marriages due to COVID-19 pandemic. The Lancet World Report Vol396 October 10 2020 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32112-7/fulltext 

https://www.generationunlimited.org/topics/bangladesh
https://ureport.org.bd/
https://www.unicef.org/innovation/U-Report
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32112-7/fulltext
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 বাাংলাসদসের ডেশু ও ডকসোরডকসোরীরা “স্বাসস্থযর ওপর ক্ষডতকর প্রভাব পড়ার উচ্চঝুাঁ ডকসত রসয়সে … ডেশু ডনেণাতসনর বডিণত ঝুাঁ ডকসত 

রসয়সে … অপুডষ্টর… এবাং যবকারসত্বর ডেকার হসয়সে”। 26 

 এই যপ্রক্ষাপসে ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সন িুখয অগ্রাডিকারেিূহ হসচ্ছ – ডেক্ষােুসোসগর বযবিান, ডবসেষত যিসয়ডেশুসদর জনয কডিসয় 

আনা; ডনরাপদ তেয প্রেুডক্তসত উন্নত অডভগিযতা বৃডদ্ধ করা এবাং িানডেক স্বাস্থযোংোন্ত েহায়তা প্রদান করা, উন্নীত েুরক্ষা, োিাডজক 

েুরক্ষা েুডবিা প্রদান এবাং কিবয়েী ও যবডেবয়েী ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয পেণাি স্বাস্থযসেবা ডনডিত করা। 27   

 

 

                                                 
26 Farheen Ria, A., Ahmed Raha, S., Rana, S., Roy, P., Aktar, T., Al Mamun, S., Hasan Anik, M. and Alam, F. (2020) ‘Listening to  young 

people’s voices under covid-19. Exploring the impact of covid-19 on adolescents in urban slums and low-income settlements in Dhaka, 

Bangladesh.’ Policy brief. London: Gender and Adolescence: Global Evidence. 

 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f314f39e90e0732debd30d0/Exploring-the-impact-of-covid-19-on-adolescents-in-urban-

slums-in-Dhaka-Bangladesh.pdf 
27 Rahman Md Sazedur, Lassi Zohra S, Shariful Islam Sheikh Mohammad. Risks to Bangladeshi children and young people during Covid-19 

outbreak BMJ 2020; 369 :m2299 
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২ জাতীয় কিদশার-কিদশারী কিৌশদলর িাঠাদমা  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসলর কাঠাসিা, ১০-১৯ বের বয়েী েকল ডকসোর-ডকসোরীর জনয বাাংলাসদে েরকাসরর এসজন্ডা ও অগ্রাডিকাসরর 

পডরচায়ক এবাং ডবদযিান নীডত ও পডরসষবাগুসলার উন্নয়নোিন ও বাস্তবায়সনর লসক্ষয নযস্ত। ডবষয়ডভডিক শবডিক দৃষ্টান্ত এবাং োিডজক-

পডরসবেগত কাঠাসিাডভডিক ডেসস্টি-পেণাসয়র ডবসিষর্ যেসক উৎেডরত, এই যকৌেসলর কাঠাসিাটি এর প্রিান আদডেণক কাঠাসিারূসপ একটি 

েক্ষিতা পদ্ধডত গ্রহর্ কসরসে। একটি েক্ষিতা পদ্ধডত আত্মীকরসর্র অন্তডনণডহত তাৎপেণ হসচ্ছ, এই জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি যকবল 

ডকসোর-ডকসোরীসদর ডবকােেম্পডকণ ত েুডনডদণ স্ট উপাদাসনর উন্নডতোিসন নয়, বরাং ডকভাসব – এই েুডনডদণ স্ট উপাদানগুসলার উন্নয়সন ডবডনসয়াগ 

ডকসোর-ডকসোরীসদর দক্ষতা, জ্ঞান ও বযক্ত কন্ঠস্বসরর পডরডি বৃডদ্ধ কসর তাসদর িসিয একিরসনর স্বডনভণ রতার যবাি শতডর করসব ো তাসদর 

আত্মিেণাদা  গসড় তুলসত ও যদসের উন্নয়সন তাসদর পেিিাডফক উপাসয় অাংেগ্রহসর্র পে েুগি করসত েহায়ক হসব – তাও অসিষসর্ আগ্রহী।   

২.১ মূলিীকত  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসলর কাঠাসিা ডতনটি িূলনীডতসত যপ্রাডেতঃ  

১। ‘কাউসক যপেসন যফসল নয়’ নীডতর অনুেরসর্ িযায়পরায়েতা ও অন্তভুব কি ডনডিসত, জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি একটি 

অডিকার-ডভডিক পদ্ধডত গ্রহর্ কসরসে। এসক্ষসত্র, যিসয়ডেশুরা প্রডতডনয়ত েিাসজর গভীসর-যপ্রাডেত যে যজন্ডারডভডিক শবষসিযর েমু্মখীন 

হয়, তা   ডনরেসন যিসয়ডেশুসদর জনয ডবসেষ পদসক্ষপ গ্রহর্ এবাং প্রডতবিী ডকসোরীসদর জনয, এবাং োংখযালঘু জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত 

ডকসোরডকসোরীসদর জনয ডবসেষ পদসক্ষপ গ্রহর্ অন্তভুণ ক্ত করা যবাঝাসনা হসয়সে।   

২।  এোড়াও এই যকৌেসলর কাঠাসিাসত, জীবনচসের ডিতীয় দেসক োডিত ডবকাসের প্রার্বন্ত ও স্বতন্ত্র শবডেষ্টযেিূহ এবাং ডকসোরবয়েী 

যিসয়ডেশু, যেসলডেশু ও তৃতীয়ডলসঙ্গর ডেশুসদর বয়ঃেডির প্রারডম্ভক স্তর ও যেষ স্তসর কবিকশত সক্ষমতাগুদলা উপলি হসয়সে এবাং 

জীবনচে-পডরেিায়28 এক পেণায় যেসক অনয পেণাসয় রূপান্তরোিসনর এই  োডন্তকাল অনুিাডবত হসয়সে। অেণাৎ, েকল ডকসোর ও ডকসোরী 

উভসয়ই তাসদর অডিকারবসল িূলযাডয়ত হসব এবাং েিাসজ োিডগ্রক অবদান রাখার পাোপাডে স্বতন্ত্র বযডক্তেিা ডহসেসব পডরবার, কডিউডনটি, 

প্রডতষ্ঠান ও রাষ্ট্র - েকল স্তসর -  স্বীকৃডতলাভ করসব।           

৩। পডরসেসষ, এই যকৌেলটি েুডবডদত যে ডবডচ্ছন্ন উসদযাসগর যচসয় একটি িা বির বযবস্থা, েুডনডদণ ষ্ট জনসগাষ্ঠীর জনয অডিক ফলপ্রেূ হসত 

পাসর, এবাং যেই অনুোসর এর কাঠাসিা একটি োিাডজক-পডরসবেগত িসিলসক আিয় কসর ডনডিণত হসয়সে। অেণাৎ, অডিক কােণকর 

পডরসষবা ও অনানুষ্ঠাডনক কডিউডনটি েহায়তা (যেিন – যিসয়ডেশু ও নারীসদর অেণননডতক ক্ষিতায়সনর জনয কডিউডনটি পেণাসয় গঠিত 

দল) গসড় যতালার লসক্ষয ডবদযিান নীডত ও আইন এবাং এর বাস্তবায়সনর দাডয়সত্ব ডনসয়াডজত প্রডতষ্ঠানেিূসহর কডিউডনটি, পডরবার এবাং 

ডকসোর-ডকসোরীসদর োসে একসোসগ কাজ করা আবেযক।    

২.২ রূপিল্প /প্রভাব  

বাাংলাসদে জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসলর রূপকল্প হসচ্ছ বাাংলাসদসের সিল কিদশার-কিদশারীর – কজন্ডার, বয়স, কেকে, িৃতাকেি 

অবস্থাি, প্রকতবকন্ধতা ও ক ৌি পকরচ্য় কিকববদশদষ – ক্ষমতায়ি িরা, ক ি তারা কেদশর উন্নয়ি প্রকেয়ায় সকেয় পকরবতব িসািদির 

কুশীলব কহদসদব অাংশিহে িরদত সক্ষম হয়।     

অডিকন্তু, জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেল ১৯৭১-এর িহান িুডক্তেুসদ্ধর িূলযসবাি ও যচতনা েিুন্নত রাখসত েকল প্রকার পদসক্ষপ গ্রহর্ করসব 

এবাং ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয এই িূলযসবািেিূহ প্রবডিণত করা ও ডেক্ষা যদয়ার জনয ডবডভন্ন প্ল্যােফিণ বা িঞ্চসক (যেিন – ডকসোর-ডকসোরী 

ক্লাব, েুল োংেদ) উৎোহ প্রদান করসব।      

                                                 
28 “পাডরবাডরক জীবনচে (family life cycle) িারর্ার অেণ - যে প্রডেয়ায় ও জটিল শবডেসষ্টযর নিুনা যদডখসয় পডরবারগুসলা েিসয়র োসে পডরবডতণ ত হয়, পক্ষান্তসর, 

জীবনচে পডরেিা (life course)  িারর্ার অেণ – বযডক্ত তার একক জীবসন ডবডভন্ন অডভজ্ঞতা ও ভূডিকা পালসনর িিয ডদসয় পডরবতণ সনর যে পে অডতেি কসর” 

Ribbens McCarthy, J. and Edwards, R. (2011) Family Life Cycle and Life Course, in Key Concepts in Family Studies. Sage Publications Inc: 

New York 
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২.৩ কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিার রূপদরখা  

োরডর্ ১-এ োংডক্ষিভাসব বডর্ণত শবডিক উন্নয়ন পদ্ধডতেিূহ যেসক উৎেডরত পাাঁ চটি আন্তঃেম্পডকণ ত ও পারস্পাডরক পুনবণহালকারী যকৌেলগত 

ডদকডনসদণ েনার যক্ষসত্র উন্নত ফলাফল প্রদডেণত করার িািযসি ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সন ইডতবাচক প্রভাব অজণ ন করা েম্ভবপর হসব।   

সারকে ১. ববকিি িাঠাদমা কথদি উৎসকরত, জাতীয় কিদশার-কিদশারী কিৌশদলর কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা   

 কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা 

ইয়ুথ ২০৩০ 

েুব েম্প্রদাসয়র স্বাস্থয, ডেক্ষা,  

রূপান্তরিূলক কিণ ও 

অাংেগ্রহর্ ডবষসয় অগ্রাডিকার 

দাসন প্রর্ীত জাডতোংসঘর 

“ইয়ুে ২০৩০ ওয়াডকণ াং উইে 

অযান্ড ফর ইয়াাং 

ডপপল”যকৌেল এবাং 

“যজনাসরেন আনডলডিসেি 

যলাবাল প্ল্যােফিণ” উসদযাগ 

একসটি 

জাডতোংঘ ডেশু তহডবসলর 

“অযাসিাসলসেন্ট অযান্ড ইয়ুে 

এনসগজসিন্ট স্ট্র্যাসেডজক 

যেিওয়াকণ ” এবাং 

“অযাসিাসলসেন্ট কাডি ট্র্যাকার” 

– ো ডকসোর-ডকসোরীসদর 

উন্নয়সন গুরুত্বাসরাপ ও ডবডনসয়াগ 

বৃডদ্ধর পসক্ষ েুডক্ত উপস্থাপন করা 

এবাং যেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট 

অজণ সন অগ্রগডত পডরিাপ করার 

লসক্ষয একটি োিারর্ িঞ্চ প্রস্তুত 

কসরসে 

কজএকজই 

“ডজএডজই  ডি ডে 

কনসেপচুয়াল যেিওয়াকণ ” 

নয় বেরবযাপী উপাি 

োংগ্রহকারী একটি অনুনদডঘণযক 

গসবষর্া প্রকল্প  যেসক লি, 

োর উসেেয হসচ্ছ ডভন্ন ডভন্ন 

যপ্রক্ষাপসে ডকসোরীসদর 

উন্নয়ন-েহায়ক উিি চচণ া 

উসদযাগ ও নীডতেিূহ েম্পসকণ  

জ্ঞান উৎপাদন ও ডবতরর্ 
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ো
িা

ডজ
ক

-প
ডর

সব
েগ

ত
 ক

াঠ
াস

িা
 

স্বাস্থয, পুকি ও সামকিি 

িলযাে 

গুর্গত ডেক্ষা ও োস্থযসেবায় 

েুব েম্প্রদাসয়র অডভগিযতা 

বৃডদ্ধসত েহায়তা প্রদান 

ডকসোর-ডকসোরীরা তাসদর 

েসবণাচ্চ োরীডরক েুস্বাস্থয ও 

িানডেক কলযার্ অজণ ন কসর 

যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয এবাং 

পুডষ্ট 

োরীরবৃিীয় প্রডেয়া এবাং 

েুস্বাস্থয বজায় রাখা েম্পসকণ  

ডকসোর-ডকসোরীসদর 

েসচতনতা ও জ্ঞান 

িানডেক স্বাস্থয  কলযার্ 

ডকসোর-ডকসোরীসদর 

আত্মেসচতনতা এবাং লক্ষয ডস্থর 

করার োিেণয এবাং বািাডবপডি 

যিাকাসবলায় ডস্থডতস্থাপকতা 

প্রদেণন 

১০
-১

৯ 
বে

র 
বয়

সে
 জ

ীব
নচ

ে
-প

ডর
ে

িা
 এ

বাং
 ডব

ক
ডে

ত
 ে

ক্ষ
িত

া 

কশক্ষা ও েক্ষতা উন্নয়ি 

গুর্গত ডেক্ষা ও োস্থযসেবায় 

েুব েম্প্রদাসয়র অডভগিযতা 

বৃডদ্ধসত েহায়তা প্রদান 

আনুষ্ঠাডনক বা উপানুষ্ঠাডনক 

ডেক্ষা উসদযাসগর িািযসি  

ডকসোর-ডকসোরীরা ডেক্ষালাসভ 

েডেয়ভাসব েমৃ্পক্ত োসক 

দ্রুত পডরবতণ নেীল ডবসির 

গডতেীলতার োসে তাল 

ডিডলসয় চলা এবাং েঠিক 

ডেদ্ধান্ত গ্রহসর্র োিেণয অজণ সন 

ডকসোর-ডকসোরীসদর  

প্রসয়াজনীয় জ্ঞানাজণ ন ও 

ডবসবচনাসবাি শতডরসত 

েহায়তা ও পডরসষবা প্রদান 

কিরাপত্তা ও সুরক্ষা 

োডন্ত ও ডনরাপিা এবাং 

িানডবক েহায়তা অডভিুসখ 

অনুঘেক ডহসেসব ভূডিকা 

পালসন েুব েম্প্রদায়সক 

েহায়তা প্রদান 

ডকসোর-ডকসোরীরা তাসদর 

পডরবাসর, তাসদর েিবয়েীসদর 

িসিয, তাসদর েুসল, এবাং 

োিডজক/ অসভৌত পডরসবসে 

ডনরাপদ ও েিডেণত যবাি কসর 

বালযডববাহ, ক্ষডতকর োিাডজক 

প্রো এবাং অনযানয িরসনর 

ডনপীড়নেহ েকল প্রকার 

যজন্ডারডভডিক েডহাংেতা 

যেসক ডকসোরীসদর িুডক্ত ও 

েুরক্ষা 
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িমবজীবদি প্রদবদশর 

সুদ াগ্ 

যোভন কিণ ও উৎপাদনেীল 

কিণোংস্থাসন েুব েম্প্রদাসয়র 

অডভগিযতা বৃডদ্ধসত েহায়তা 

প্রদান 

ডকসোর-ডকসোরীরা যোষর্িুক্ত 

ও যেকেই জীডবকা এবাং/অেবা 

ডেসল্পাসদযাসগ অাংে যনয় 

ডকসোর-ডকসোরীরা যেন 

তাসদর পেি অনুোয়ী যোভন 

কসিণ ডনসয়াডজত হসত পাসর 

এবাং তাসদর ডনসজসদর আসয় 

বয়সোডচত উপাসয় ডনয়ন্ত্রর্ 

প্রডতষ্ঠার ও কৃডতত্ব দাবী করার 

অডভগিযতা পায় ও তা 

অবযাহত রাখসত পাসর যে 

ডবষসয় িনসোগ দান 

অাংশিহে ও 

িাগ্করিজীবদি সমৃ্পকি 

একটি োডন্তপূর্ণ, নযােয ও 

যেকেই ডবি গসড় যতালার 

লসক্ষয েুবসদর কন্ঠ েডক্তোলী 

করা এবাং েুব েম্প্রদাসয়র 

অডিকার েুরডক্ষত ও প্রবডিণত 

করা এবাং তাসদর রাজননডতক 

ও নাগডরকজীবসন েমৃ্পডক্ত 

শতডরসত েহায়তা প্রদান 

ডকসোর-ডকসোরীরা তাসদর 

িতািত গঠন ও প্রকাসের এবাং 

তাসদর জনয তাৎপেণবাহী 

ডবষয়গুসলাসক প্রভাডবত করার 

েুসোগ পায় 

গৃহস্থাডল, েুল ও কডিউডনটি 

পডরেসর ডকসোরীসদর 

অেণপূর্ণভাসব অাংেগ্রহন করসত 

পারার োিেণ – ো তাসদর 

প্রািবয়সে রাজননডতক জীবসন 

অাংেগ্রহসর্র জনয প্রসয়াজনীয় 

দক্ষতা গসড় তুলসত 

তাৎপেণপূর্ণ 

নযায়পরায়র্তা ও অন্তভুণ ডক্ত 

 

 েডদও আলাদাভাসব প্রডতটি যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনা যক্ষসত্রর উন্নডতোিন করাই এই কাঠাসিার যকন্দ্রীয় িসনাসোসগর ডবষয়, তোডপ জাতীয় 

ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটির কাঠাসিা এই উপাদানগুসলার আন্তঃেম্পডকণ ত যক্ষত্রগুসলার প্রডতও আসলাকপাত কসর এবাং একটি েহজসবািয ও 

েিডিত বাস্তবায়ন পদ্ধডতসক েিেণন কসর ো এই একীভূতকরর্সক বহাল রাসখ।  জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটির কাঠাসিাটি ডতনটি িুখয 

িূলনীডতসত যপ্রাডেত, এবাং ডকসোরডকসোরীসদর উন্নয়সনর লসক্ষয প্রর্ীত শবডিক কাঠাসিা যেসক আকার লাভ কসর এবাং বাাংলাসদে েরকাসরর 

‘ডভেন ২০৪১’ এর অভীসষ্টর োসে েঙ্গডত যরসখ প্রর্ীত হসয়সে(ডচত্র ১)।       
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কচ্ত্র ১. জাতীয় কিদশার-কিদশারী কিৌশদলর িাঠাদমা 

 

পরািেণিূলক প্রডেয়ার িািযসি এই জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি প্রর্য়সনর েিয় অাংেীজনসদর িারা ডচডিত অগ্রাডিকারেিূহ োরডর্ ২ 

এ োংসক্ষসপ ডববৃত হসয়সে। পাাঁ চটি যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনা যক্ষসত্রর অিীসন অাংেীজনসদর িারা ডচডিত অগ্রাডিকারেিূহ যকৌেলটির ফলাফল, 

উসেেয এবাং অগ্রাডিকার উসদযাগগুসলা শতডরসত অবদান যরসখসে, ো অিযায় ৩-এ বর্ণনা করা হসয়সে।  

সারকে ২. অাংশীজিদের দ্বারা কচ্কিত অিাকিিারসমূহ  

কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা কিদশারকিদশারী এবাং অিযািয অাংশীজিদের দ্বারা কচ্কিত অিাকিিারসমূহ 

স্বাস্থয, পুকি ও সামকিি িলযাে 

ডকসোর-ডকসোরীসদর, ডবসেষত েবসচসয় কিবয়েী ১০-১৪ বেসরর ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয োিারর্ স্বাস্থযসেবা, স্বাস্থযেম্মত 

আচরর্  এবাং যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয অডিকার ডবষয়ক জ্ঞান ও েসচতনতা বৃডদ্ধসত েহায়তা প্রদান করা 

যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয ডবষসয় এবাং ডকসোর-ডকসোরীসকডন্দ্রক অনযানয ইেুযসত অডিক উেুক্ত আলাপ-আসলাচনা ও  েঠিক তেয 

ডবডনিয়সক উৎোডহত করসত ডপতািাতা ও অনযানয িুখয যেবাদানকারীসদর েহায়তা প্রদান করা 

কশক্ষা ও েক্ষতা উন্নয়ি 

ডেক্ষােীসদর েম্ভাবনার উসেষ ঘোসত পাঠদান প্রডেয়ার িাসনান্নয়ন করা 

যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয, যেৌন ও যজন্ডার-ডভডিক েডহাংেতা, অনলাইন ডনরাপিা এবাং দুসেণাগকালীন েিসয় ডনরাপিা েম্পডকণ ত 

োিডজক ইেুয অন্তভুণ ক্ত করার জনয ডেক্ষােি পেণাসলাচনা ও হালনাগাদ করা 

ডকসোরী ও প্রডতবিী ডেশুসদর জনয েুসল অডভগিযতা এবাং অবস্থান করা ডনডিত করসত, স্বাস্থযডবডিেম্মতভাসব (েুডনডদণ ষ্টভাসব 

িাডেক স্বাস্থযডবডি পালসনর জনয) ডেক্ষাপ্রডতষ্ঠাসনর অবকাঠাসিা উন্নত করা 

প্রডতবিী ডেশুসদর জনয একীভূত ডেক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়সনর েুসোসগ অডভগিযতা বৃডদ্ধর পদসক্ষপ যনয়া 

োরীডরক োডস্ত ডনরেসন পদসক্ষপ যনয়া 

‘কাউসক যপেসন
যফসল নয়’ নীডত
অনুোসর একটি

অডিকার-ডভডিক

পদ্ধডত

বয়ঃেডির

প্রারডম্ভক স্তর

(১০-১৪ বের)

বয়ঃেডির যেষ

স্তর (১৫-১৯

বের)

জীবনচে-

পডরেিা পদ্ধডত

নীডত ও আইন

প্রডতষ্ঠান

কডিউডনটি

পডরবার

ডকসোরডকসোরী

স্বাস্থয, পুডষ্ট ও

োিডগ্রক কলযার্

ডেক্ষা ও দক্ষতা

উন্নয়ন

ডনরাপিা ও

েুরক্ষা

কিণজীবসন

প্রসবসের েুসোগ

অাংেগ্রহর্ ও

নাগডরকজীবসন

েমৃ্পডক্ত

যদসের উন্নয়ন

প্রডেয়ায় েডেয়

পডরবতণ নোিসনর

কুেীলব ডহসেসব

অাংেগ্রহর্ করার

যক্ষসত্র

বাাংলাসদসের

ডকসোরডকসোরীরা

ক্ষিতাডয়ত

হসয়সে
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েিবয়েীসদর িসিয উৎপীড়নিূলক আচরর্ দিন করসত পদসক্ষপ যনয়া 

কিরাপত্তা ও সুরক্ষা 

েিাসজ ও কডিউডনটিসত ডেয়ােীল ডকসোরী ও প্রডতবিী ডেশুসদর প্রডত শবষিযিূলক ও বঞ্চনািূলক প্রো ও চচণ াগুসলা যিাকাসবলা 

করা 

েিাসজ ও কডিউডনটিসত ডেয়ােীল  প্রো ও চচণ াগুসলা যিাকাসবলা করা, যেগুসলা ডবসেষত ডকসোরী, প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী 

এবাং অনযানয প্রাডন্তক জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত ডকসোর-ডকসোরীসদর প্রডত যেৌন হয়রাডন েহ যজন্ডারডভডিক েডহাংেতাসক প্রিয় যদয় ও 

েহয কসর   

েিডিত োিডজক েুরক্ষা উসদযাগ যনয়ার িািযসি ডকসোর-ডকসোরীসদর ডনরাপিা ও েুরক্ষায় েহায়তা যদয়া , যেগুসলাসত আডেণক 

েহায়তা, োিাডজক কলযার্িূলক েহায়তা ও পডরসষবা যদয়ার ডবিান অন্তভুণ ক্ত োকসব  

িমবজীবদি প্রদবদশর সুদ াগ্ 

বৃডিিূলক ও কাডরগডর ডেক্ষায় যজারাসরাপ কসর জাতীয় েুব নীডত অনুসিাদন ও বাস্তবায়ন করা  

ডকসোরী, প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী এবাং অনযানয প্রাডন্তক জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয েুসল তেযপ্রেুডক্তগত 

দক্ষতা েহ ডবডভন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রডেক্ষসর্র েুসোগ বৃডদ্ধ করা  

ডকসোরীসদর জনয উপাজণ নিূলক েুসোসগর অডভগিযতা বৃডদ্ধ করা   

অাংশিহে ও িাগ্করিজীবদি 

সমৃ্পকি 

স্থানীয় পেণাসয় অাংেগ্রহর্ ও নাগডরকজীবসন েমৃ্পডক্তর েুসোগ বৃডদ্ধ করা যেন অল্প ও যবডে বয়েী উভয় বয়সের ডকসোর-ডকসোরীরা 

স্থানীয় উন্নয়ন পডরকল্পনায় অবদান রাখসত পাসর   
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৩ কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা, ফলাফল, উদেশয এবাং অিাকিিার 

উদেযাগ্সমূহ  

অভীষ্ট প্রভাব অজণ সনর জনয, পাাঁ চটি জাতীয় যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনার প্রসতযকটির আসলাসক েুডনডদণ ষ্ট উসেেযগুসলাসক পাাঁ চটি ফলাফল যক্ষসত্রর 

োসে োংহডতপূর্ণভাসব োংজ্ঞাডয়ত করা হসয়সে।  

কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা ১। স্বাস্থয, পুকি ও সামকিি িলযাে 

ফলাফল ১।  কিদশার-কিদশারীদের সদববাচ্চ শারীকরি সুস্বাস্থয, প বাি পুকি ও মািকসি িলযাে সািদির িারাবাকহিতা বজায় 

রাখদত মািসিত কজন্ডার-সাংদবেিশীল স্বাস্থযদসবায় তাদের অকভগ্মযতা সৃকিদত সহায়তা প্রোি িরা হয়    

যকৌেলগত উসেেয ১.১ ডকসোর-ডকসোরীরা - ডবসেষত োসদর বয়ে ১০-১৪ বেসরর িসিয - োরীডরক ও িানডেক স্বাস্থয, যেৌন ও প্রজনন 

স্বাস্থয অডিকার এবাং োিডগ্রক কলযার্িয় একটি োস্থযেম্মত জীবন োপন কসর 

যকৌেলগত উসেেয ১.২ ডকসোর-ডকসোরীরা এিন একটি েহায়ক পডরসবে যেসক উপকৃত হয় যেখাসন যেবাপ্রদানকারীরা যেৌন ও প্রজনন 

স্বাস্থয এবাং ডকসোর-ডকসোরীসকডন্দ্রক অনযানয ইেুযসত অডিক উেুক্ত আলাপ-আসলাচনা ও  েঠিক তেয ডবডনিয়সক উৎোডহত কসর  

যকৌেলগত উসেেয ১.৩ দুসেণাগকালীন েিসয় (যেিন – প্রাকৃডতক দুসেণাগ, যকাডভি-১৯) ডকসোর-ডকসোরীসদর স্বাস্থযসেবায় অডভগিযতা 

অবযাহত োসক এবাং প্রসয়াজনীয় যক্ষসত্র তা েমূ্পডরত হয়    

 

কপ্রক্ষাপট 

েডদও স্বাস্থয যেবাসকন্দ্র এবাং অডভবাবক (পডরবার) ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয অডিকার-েহ স্বাস্থয ও কলযার্ েম্পডকণ ত 

পডরসষবা এবাং তেয পাবার যক্ষসত্র প্রিান ভূডিকা রাখার কো, কডিউডনটি পেণাসয় বতণ িান ডবডনসয়াগ কাডিত ফলাফল ডদসত পারসে না। এর 

েম্ভাবয কারর্ হসত পাসর - কডিউডনটি পেণাসয় পডরসষবা প্রদান প্রডেয়া জটিল, এবাং অসনক যক্ষসত্র অপেণাি; অেবা স্বাস্থয ও কলযার্ েম্পডকণ ত 

বাতণ া প্রিানত ডবদযালসয়র িািযসি যপৌাঁোসনার যচষ্টা করা হসয়সে ফসল ডেক্ষা যেসক ঝসর পরা ডকসোর-ডকসোরীসদর একটি বড় অাংসের কাসে 

যপৌাঁোসনা েম্ভব হয়ডন; এবাং, োিাডজক প্রোর কারসর্ পডরবার এবাং ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয আরও যখালাখুডল আসলাচনার পসে বািা 

ডদসয়সে। শুিুিাত্র ডেক্ষা প্রডতষ্ঠানসক যকন্দ্র কসর স্বাস্থয ডবষয়ক ডেক্ষা প্রদান করার পডরকল্পনা করসল স্বাস্থয ও কলযার্ েম্পডকণ ত বাতণ া যপৌাঁোসনার 

যক্ষসত্র ডকসোর-ডকসোরীসদর বাদ পসর োবার ঝুাঁ ডক যেসক োয়। ডকসোর-ডকসোরীসদর, ডবসেষত োরা বসয়াকডনষ্ঠ, িসিয োিারর্ স্বাস্থযসেবা, 

েুস্বাস্থয ডবষয়ক অনুোেন, এবাং যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয অডিকার ডবষসয় েসচতনতা ও জ্ঞযান েম্পডকণ ত ফাাঁ কগুসলা ডচডিত করা হসয়সে। যিসয়রা 

ডবদযালসয়র বাইসর যেসক যগসল স্বাস্থয েম্পডকণ ত বাতণ া তাসদর কাসে যপৌাঁোসনা েম্ভব হয় না। অসপক্ষাকৃত বয়ে ডকসোরীরা যেৌন ও প্রজনন 

স্বাস্থয অডিকার এবাং িাডেক স্বাস্থযডবডি বযবস্থাপনার জনয তাসদর পডরবাসরর নারী েদেযসদর উপর ডনভণ র কসর োসক এবাং শবষিযিূলক প্রো 

এবাং চচণ ার কারসর্ ডকেুসক্ষসত্র বাতণ া প্রদাসন যনডতবাচক প্রভাব যফসল। 

 

অিাকিিার উদেযাগ্সমূহ 

১.১.১ জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থয যকৌেল (২০১৭-২০৩০) এবাং জাতীয় পুডষ্টনীডত ২০১৫ -এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও পডরবীক্ষর্ করা 

১.১.২  েবসচসয় কিবয়েী ১০-১৪ বেসরর ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয স্বাস্থযডবডি, োিারর্ স্বাস্থয যেবা, িানডেক স্বাস্থয, োরীডরক ডবসনাদন এবাং 

যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয অডিকার ডবষয়ক জ্ঞান ও েসচতনতা বৃডদ্ধর জনয প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী  এবাং অনযানয ঝুাঁ ডকগ্রস্ত জনসগাষ্ঠীর ডকসোর-

ডকসোরীসদর অন্তভুণ ক্ত কসর একটি বহু-খাতডভডিক যজন্ডার ও বয়ে-যকডন্দ্রক জাতীয় ডকসোরডকসোরী স্বাস্থযসেবা পযাসকজ  চালুর উসদযাগ 

গ্রহর্ করা 
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১.১.৩  ডববাডহত, অডববাডহত এবাং অনযানয ঝুাঁ ডকগ্রস্ত ডকসোর-ডকসোরীসদর ডকসোর-ডকসোরী স্বাস্থযসেবা পযাসকজ  প্রদাসনর লসক্ষয প্রােডিক 

স্বাস্থযসেবা বযবস্থা (কডিউডনটি ডক্লডনক), েুল স্বাস্থয কিণেূডচ, কডিউডনটিডভডিক ডকসোর-ডকসোরী ক্লাব এবাং ডকসোর-ডকসোরীবািব 

স্বাস্থযসকন্দ্রগুসলার িসিয আনুষ্ঠাডনক োংসোগ স্থাপন  করা  

১.২.১  যজন্ডার েিতা প্রবিণক এবাং প্রডতবিী ও অনযানয ঝুাঁ ডকগ্রস্ত জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয অডভগিয  যেৌন ও প্রজনন 

স্বাস্থয পরািেণ ও যেবা প্রদাসনর জনয বহুখাত-ডভডিক স্বাস্থযসেবা পযাসকজ প্রদানকারীসদর প্রসয়াজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতােম্পন্ন কসর তুলসত 

প্রডেক্ষর্ প্রদান করা  

১.২.২ যেবাপ্রদানকারীসদর (অডভভাবক, ডেক্ষক, িিীয় যনতােহ কডিউডনটি যনতৃবৃি) েসচতনতা বৃডদ্ধ ও অন্তদৃণডষ্ট শতডর করা যেন তারা 

অডিক কােণকরভাসব ডকসোর-ডকসোরীসদর োসে তাসদর োরীডরক ও িানডেক স্বাস্থয এবাং যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয ডবষসয় কো েক্ষি হয় 

১.৩.১ ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসনর আওতায় ও বাইসর োকা, কসিণ ডনসয়াডজত এবাং  প্রাডন্তক ও ঝুাঁ ডকগ্রস্ত পেভূডি যেসক আো েকল ডকসোর-ডকসোরীর 

জনয  দুসেণাগকালীন েিসয় ডকসোরডকসোরী স্বাস্থযসেবা পযাসকজ –এ অডভগিযতা ও েমূ্পরক পডরসষবা অবযাহত রাখা ডনডিত করসত 

এইপযাসকজ টিসত প্রসয়াজনীয় পদ্ধডতগুসলার অন্তভুণ ডক্ত েুডনডিত করা29    

১.৩.২ দুসেণাগকালীন েিসয় স্বাস্থযসেবায় অডভগিযতা ডনডিসত কােণকর প্রিাডর্ত হসয়সে এিন িসিলগুসলা (এনডজও এবাং অনযানযসদর শতডর 

করা) উন্নীত করা 

 

কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা ২।  কিদশার-কিদশারীদের কশক্ষা ও েক্ষতা উন্নয়ি  

ফলাফল ২। প্রাকন্তি ও প্রকতবন্ধী কিদশার-কিদশারীসহ সিল কিদশারবয়সী কেদল ও কমদয়কশশু আিুষ্ঠাকিি বা উপািুষ্ঠাকিি 

কশক্ষা উদেযাদগ্র মািযদম  কশক্ষালাদভ সকেয়ভাদব সমৃ্পি থাদি এবাং দ্রুত পকরবতব িশীল কবদির গ্কতশীলতার সাদথ তাল 

কমকলদয় চ্লা এবাং সঠিি কসদ্ধান্ত িহদের সামথবয অজব দির জিয তাদের প্রদয়াজিীয় জ্ঞাি ও কবদবচ্িাদবাি বতকর হয় 

যকৌেলগত উসেেয ২.১  

অডভগিয, োংসবদনেীল, আনুষ্ঠাডনক ও উপানুষ্ঠাডনক ডেক্ষা-েুসোগ েৃডষ্টর িািযসি ডকসোর-ডকসোরীসদর যিৌডলক দক্ষতা, প্রডতসোগ-েক্ষিতা 

এবাং গুর্গতিান বৃডদ্ধ ও প্রবিণন   

যকৌেলগত উসেেয ২.২  

ডেক্ষাবযবস্থার স্তরগুসলা েিািসয় অডতেসির েিয়, েকল স্তসর ডবদযিান একটি যজারাসলা রূপান্তরেহায়ক পডরসবে যেসক ডকসোর-

ডকসোরীরা উপকৃত হয় 

যকৌেলগত উসেেয ২.৩  

ডকসোর-ডকসোরীরা েুল, িাদ্রাো এবাং অনযানয ডেক্ষাপ্রডতষ্ঠান যেসক পেণাি ডেক্ষা-ফলাফল অজণ ন কসর  ডেক্ষা েম্পন্ন কসর  

 

কপ্রক্ষাপট 

বাাংলাসদসের ডেক্ষাবযবস্থা ডবসির অনযতি বৃহৎ, ডকন্তু ডেশুসদর িািযডিক ডবদযালসয় পড়ার হার দডক্ষর্ এডেয়ার িসিয ডনম্নতি – ৯৫ েতাাংে 

ডেক্ষােী োরা প্রােডিক ডেক্ষা পেণায় যেসক পাে কসর, তাসদর িসিয িাত্র ৪৬ েতাাংে।30  ডেক্ষা যেকেই উন্নয়সনর জনয েবচাইসত গুরুত্বপূর্ণ 

পূবণেতণ গুসলার অনযতি। ডেক্ষা যক্ষসত্র দ্রুত উন্নডতর িসিযও ডকসোর-ডকসোরী বয়সের ডেক্ষােীরা ডেক্ষা প্রদাসনর এবাং পাঠযেসির গুনগত 

িান; ডবদযালসয়র অবকাঠাসিা যখলার িাঠ, েীড়া, উিি স্বাস্থযডবডির োসে অোিঞ্জেযপূর্ণ  হওয়া ো ডকসোরীসদর ঝসর পড়র অনযতি কারর্; 

োরীডরক োডস্তর বহুপ্রচলন ডবষসয় উডিে। প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরীরা ডেক্ষা বযবস্থা যেসক প্রায় অদৃেয। ষষ্ঠ যির্ীসত ভডতণ  হসয়সে এিন 

ডেক্ষােীসদর িসিয প্রায় ৪২ েতাাংে ডকসোরী এবাং ৩৩ েতাাংে ডকসোর িািযডিক ডেক্ষা যেষ করার পূসবণই ঝসর পসড়। ডবদযালয় যেসক ঝসর 

পড়ার প্রিান কারর্গুসলা হল স্থায়ী দাডরদ্র, অডভবাবসকর অনাগ্রহ, আডেণক অেুডবিা, ডবদযালসয়র দুবণল অবকাঠাসিা, যিসয়সদর প্রডত োিাডজক 

                                                 
29 উদাহরর্ স্বরূপ, ডেশু ও ডকসোরী যেৌনকিী, ডেশু উন্নয়ন যকসন্দ্র বেবােকারী ডেশু ও ডকসোর-ডকসোরী, ডেন্নিূল ও িিজীবী পেডেশু ও ডকসোর-ডকসোরী, প্রডতবিী ডেশু ও 

ডকসোর-ডকসোরী, ডববাডহত ডকসোরী ইতযাডদ ।  
30 https://www.unicef.org/bangladesh/en/more-opportunities-early-learning/education-adolescents 
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শবষিয, গুনগত ডেক্ষার অভাব, যভৌগডলক দূরবডতণ তা, ডেক্ষা েরবরাসহর যক্ষসত্র শবষিয, যিসয়সদর ডনরাপিার অভাব এবাং অডভবাবসকর 

বালযডববাসহর প্রডত আগ্রহ। যিাে ডেক্ষসকর িসিয নারী ডেক্ষসকর অাংে অসিণসকরও কি, ো যজন্ডার োংসবদনেীল ডেক্ষা প্রদাসনর েুসোসগর 

যক্ষসত্র প্রভাব যফসল। 

 

অিাকিিার উদেযাগ্সমূহ  

২.১.১ প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী ও ডেশুসদর অন্তভুণ ডক্ত ডনডিত কসর প্রস্তাডবত ডেক্ষা আইন ২০১৬ অনুসিাদন ও কােণকর করা; এবাং চতুেণ 

প্রােডিক ডেক্ষা উন্নয়ন কিণেূডচর (ডপইডিডপ ৪) এবাং এর পরবতী িাপগুসলার আওতায় ‘যজন্ডার ও একীভূত ডেক্ষা কিণপডরকল্পনা’ পূর্ণাঙ্গভাসব 

কােণকর করার প্রডেয়া পডরবীক্ষর্ করা  

২.২.২ যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয (১.১.২-এর োসে েঙ্গডত যরসখ), যেৌন ও যজন্ডার-ডভডিক েডহাংেতা, অনলাইন ডনরাপিা এবাং দুসেণাগকালীন 

েিসয় ডনরাপিা েম্পডকণ ত োিডজক ইেুয এবাং প্রডতবিী ডেশু ও অনযানয ঝুাঁ ডকগ্রস্ত অন্তভুণ ডক্ত ডনডিত করসত ডেক্ষােি পেণাসলাচনা ও 

হালনাগাদ করা   

২.১.৩ প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী েহ েকল ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয েুসল অডভগিযতা এবাং অবস্থান করা ডনডিত করসত, 

স্বাস্থযডবডিেম্মতভাসব (েুডনডদণ ষ্টভাসব িাডেক স্বাস্থযডবডি পালসনর জনয) ডেক্ষাপ্রডতষ্ঠাসনর অবকাঠাসিা উন্নয়সন একটি কিণপডরকল্পনা প্রর্য়ন ও 

বাস্তবায়ন করা 

২.১.৪  োরীডরক োডস্তর উপর ডনসষিাজ্ঞা জাডরকারী নীডত কােণকর করসত এবাং প্রােডিক, িািযডিক েুল এবাং বৃডিিূলক ও কাডরগডর ডেক্ষা 

প্রডতষ্ঠাসন েিবয়েীসদর িসিয উৎপীড়নিূলক আচরর্ দিন করসত একটি কিণপডরকল্পনা প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন করা 

২.১.৫  হাইসকাসেণ র ডরে ডপটিেন নাং ৫৯১৬/২০০৮ -এর োসে েঙ্গডতপূর্ণভাসব ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসন ডকসোরীসদর প্রডত যেৌন হয়রাডন প্রডতসরাসি 

একটি কিণপডরকল্পনা প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন করা 31 

২.১.৬ আত্মডবিাসের োসে  ডেক্ষােীসদর পাসঠ িনসোগী কসর তুলসত েৃজনেীল পদ্ধডতসত ডেক্ষাদান করসত পারার জনয, ইডতবাচক পদ্ধডতসত 

েৃঙ্খলা রক্ষা করসত পারার জনয এবাং ডকসোরডকসোরী স্বাস্থযসেবা পযাসকসজর  ডেক্ষা-প্রডতষ্ঠানডভডিক উপাদান েরবরাসহর জনয ডেক্ষকসদর 

েক্ষিতা উন্নয়সন পডরকডল্পত ডবডনসয়াগ ডনডিত করা  

২.২.১ েিি পঞ্চবাডষণক পডরকল্পনা, ২০১৬-২০২০ এর বাস্তবায়ন ডনডিত করা, যেখাসন কাডরগডর ও বৃডিিূলক ও প্রডেক্ষর্ (টিডভইটি) ডবস্তাসর 

৩৫ েতাাংে বৃডদ্ধ এবাং ডবদযিান েকল িারার ডেক্ষাবযবস্থাবযাপী তেয ও যোগাসোগ প্রেুডক্তসত (আইডেটি) েিতাডভডিক অডভগিযতা ও 

েম্প্রোডরত েক্ষিতা অডজণ ত হসব বসল প্রতযাো বযক্ত করা হসয়সে      

২.২.২  জাতীয় দুসেণাগ বযবস্থাপনা পডরকল্পনায় দুসেণাগকালীন েিসয় ডেক্ষায় অনডতডবলডম্বত ও অন্তভুণ ডক্তিূলক অডভগিযতা শতডরর লসক্ষয 

েুডনডদণ ষ্ট পদসক্ষপ গ্রহসর্র ডবষয়টির অন্তভুণ ডক্ত ডনডিত করা     

২.২.৩  োিারর্ িারার ডেক্ষায় তেয ও যোগাসোগ প্রেুডক্ত (আইডেটি)েহ কিণিুখী দক্ষতা উন্নয়সন েিতাডভডিক ডেক্ষার েুসোগ েৃডষ্ট করা 

(এোড়া, অগ্রাডিকার উসদযাগ ৪.১.১ যদখুন) 

২.২.৪  আইডেটিসত ডনরাপদ অডভগিযতা বৃডদ্ধ ও ডকসোর-ডকসোরীসদর ডবসেষত ডকসোরীসদর দক্ষতা উন্নয়সন েরকার ও ডেল্পখাসতর যেৌে 

উসদযাসগ একটি তেয ও যোগাসোগ প্রেুডক্ত (আইডেটি) দক্ষতা কিণপডরকল্পনা প্রর্য়ন করা  

২.২.৫  ডকসোর-ডকসোরী ক্লাসবর ভূডিকা ও কিণকাণ্ড েডক্তোলী করা যেন তারা োিারর্ভাসব ডকসোর-ডকসোরীসদর, এবাং েুডনডদণ ষ্টভাসব 

বয়ঃেডির যেষ স্তসর োকা ডকসোর-ডকসোরীসদর কডিউডনটিসত ডবদযিান প্রডেক্ষর্ ও দক্ষতা উন্নয়নোংডিষ্ট েুসোগগুসলা েম্পসকণ  অবডহত 

করসত পাসর 

 

                                                 
31 নারী ও ডেশুর প্রডত েডহাংেতা প্রডতসরাসি জাতীয় কিণপডরকল্পনা ২০১৩- ২০২৫, পৃষ্ঠা ২৯ যদখুন।  
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কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা  ৩। কিদশার-কিদশারীদের কিরাপত্তা ও সুরক্ষা 

ফলাফল ৩। কিদশার-কিদশারীরা তাদের পকরবার ও িকমউকিটিদত, তাদের সমবয়সীদের মদিয, তাদের কশক্ষাপ্রকতষ্ঠাদি, এবাং 

সামকজি ও অি-লাইি/ অদভৌত পকরদবদশ কিরাপে ও সমকথবত কবাি িদর  

যকৌেলগত উসেেয ৩.১ ডকসোর-ডকসোরী ডবসেষত ডকসোরী, প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী এবাং অনযানয প্রাডন্তক জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত ডকসোর-

ডকসোরী তাসদর বাডড়সত, কডিউডনটিসত এবাং অন-লাইন/ অসভৌত পডরসবসে ডনরাপদ যবাি করসত েহায়ক পডরসবে পায় এবাং অডনরাপদ বা 

অরডক্ষত যবাি করসল তা প্রকাে করার যক্ষসত্র তারা ক্ষিতাডয়ত  

যকৌেলগত উসেেয ৩.২  

েডহাংেতা, ডনেণাতন এবাং অবসহলার ডেকার ডকসোর-ডকসোরীরা তাসদর প্রসয়াজন অনুোয়ী পুডলে, আদালত এবাং োংডিষ্ট স্বাস্থয ও োিাডজক 

পডরসষবা যেসক েোেে েহায়তা যনয়ার যক্ষসত্র অডভগিযতা পায় 

 
 

কপ্রক্ষাপট 

বাাংলাসদসে েুরক্ষািূলক আইসনর প্রাচুেণ োকা েসিও, েডহাংেতা প্রডতসরাসি অাংেীজসনর েুরক্ষা অডিকার েম্পসকণ  েসচতনতা এবাং 

প্রাডতষ্ঠাডনক েক্ষিতা খুবই েীডিত। যেৌন ও যজন্ডার ডভডিক েডহাংেতা একটি ডবসেষ উসিগ ডহসেসব আডবভূণ ত হসয়সে, ো িূলত ডকসোরী 

এবাং তৃতীয় ডলসঙ্গর ডকসোর-ডকসোরীসদর উপর প্রভাব যফলসে। বালযডববাহ ডনরেসন বহুডবি পদসক্ষপ েসিও, ৬৯ েতাাংে যিসয়সদর ১৮ 

বেসরর পূসবণ এবাং ২২ েতাাংে যিসয়সদর ১৫ বেসরর পূসবণ ডবসয় হসয় োয়। বালযডববাহ ডনরেন আইন ২০১৭ ডকেু যক্ষসত্র ডেশুসদর ডবসয়র 

অনুিডত যদয়। প্রচডলত োিাডজক প্রো েুরক্ষা নীডত এবাং আইনী কাঠাসিা পূর্ণবাস্তবায়সনর অন্তরায়। কডিউডনটি বযবস্থার প্রডত দৃডষ্ট, বতণ িান 

যকৌেল অনুোয়ী বহুডবষয়ক পডরসষবা প্রদানকারী এবাং পরািেণদাতাসদর েক্ষিতা এবাং তাসদর িসিয েিিয় বৃডদ্ধ, যেৌন ও প্রজনন স্বাস্থয 

অডিকার েম্পডকণ ত পডরসষবা প্রদান বযবস্থা উন্নডত এবাং যিসয়সদর ডেক্ষাপ্রডতষ্ঠাসন িসর রাখা েুরডক্ষত পডরসবসের জনয েহায়ক হসব। ডবিবযাপী 

ইন্টারসনে প্রাপযতা বতণ িান েুসগ ডেশু ও েুব জনসগাষ্ঠীর জনয অপার েম্ভাবনার িার খুসল ডদসয়সে। তসব, ইন্টারসনসের বযাপক প্রোর েবেিয় 

তাসদর ডনরাপিার জনয েিানভাসব েুরক্ষা ডনডিত কসরডন। 

 

অিাকিিার উদেযাগ্সমূহ  

৩.১.১ বালযডববাহ ডনসরািকসল্প জাতীয় কিণপডরকল্পনা ২০১৮-২০৩০ -এর পূনণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও পডরবীক্ষর্ করা এবাং, বালযডববাহ ডনসরাি আইন 

২০১৭ পেণাসলাচনা কসর “ডবসেষ যপ্রক্ষাপসে” যকান বালযডববাহ েম্পাডদত হসল তা গ্রহর্সোগয গর্য করসত পারার আদালসতর ক্ষিতা 

েম্পডকণ ত আইসনর ফাাঁ কসফাকর গুসলা দূর করা।  

৩.১.২ নারী ও ডকসোরীসদর প্রডতডনডিত্ব েডক্তোলী করার িািযসি এবাং অডভভাবক, পডরবার, েুবসদর দল এবাং কডিউডনটি যনতৃবৃসির োসে 

োংেুক্তভাসব কাজ কসর েিাসজ ডেয়ােীল যজন্ডার-ডনডদণ স্ট প্রো ও চচণ াগুসলাসত পডরবতণ ন আনার জনয একটি দীঘণসিয়াদী জাতীয় উসদযাগ 

গ্রহর্ ও এসত ডবডনসয়াগ করা  

৩.১.৩ ডেশুসদর প্রডত অনলাইন-ডভডিক যেৌন যোষর্ ও হয়রাডন যেসক ডেশু ও ডকসোর-ডকসোরীসদর েুরক্ষা প্রদাসন স্পষ্ট ডকেু পদসক্ষপ 

অন্তভুণ ক্ত করার জনয জাতীয় োইবার-ডনরাপিা যকৌেল পেণাসলাচনা ও হালনাগাদ করা; এবাং ডেশুসদর প্রডত অনলাইন-ডভডিক যেৌন যোষর্ 

ও হয়রাডন ডবষসয় ডেল্প পেণাসয় এবাং অডভবাবক ও ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয েসচতনতা বৃডদ্ধিূলক পদসক্ষপ গ্রহর্ করা     

৩.২.১ আইন প্রসয়াগকারী োংস্থা েহ ডবডভন্ন পডরসষবা প্রদানকারীসদর েক্ষিতা শতডর করা যেন তারা যজন্ডার, বয়ে, যিডর্, প্রডতবডিতা, 

নৃতাডিক অবস্থান, োংেৃডত, ডবিাে, যেৌন পডরচয়, যপো, যভৌগডলক অবস্থান ও  জাতীয়তা/  েরর্ােী পডরচয় ডনডবণসেসষ েিতাডভডিকভাসব  

এবাং কােণকর উপাসয় পডরসষবা প্রদান করসত পাসর   

বয়ে-ডনডদণ ষ্ট ডবকাসের ডভডিসত েন্তান লালনপালন করার েোেে চচণ া ও আচরর্ উন্নয়সন  েন্তান লালনপালন (parenting) ডবষয়ক একটি 

জাতীয় কিণেূডচ প্রবতণ সনর উসদযাগ গ্রহর্ করা  

৩.৩.১ ডকসোর-ডকসোরী ক্লাসবর ডেক্ষােসি একটি জাতীয় অনলাইন-ডনরাপিাোংোন্ত ডপয়ার-ডেক্ষা কিণেূডচ অঙ্গীভূত করা (এোড়া, 

অগ্রাডিকার উসদযাগ ৫.১.১ যদখুন)   
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৩.২.২ ডেক্ষা প্রডতষ্ঠান এবাং কডিউডনটি যকন্দ্রগুসলাসত প্রসবোডিকার ডদসয় েুসলর বাইসর অডতবাডহত েিয়কাসল েকল ডকসোর-ডকসোরীর 

োিাডজক যিলাসিোর জনয ডনরাপদ পডরেসরর োংখযা বৃডদ্ধ করা  
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কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা  ৪। কিদশার-কিদশারীদের িমবজীবদি প্রদবদশর সুদ াগ্  

ফলাফল ৪।  কিদশার-কিদশারীদের, কবদশষত কিদশারীদের  কশক্ষাবযবস্থার মিয কেদয় এবাং কশক্ষাজীবি কথদি িমবজীবদি প্রদবশ  

যকৌেলগত উসেেয ৪.১ বডিণত কিণদক্ষতা অজণ সনর িািযসি ডকসোর-ডকসোরীরা িিবাজাসর অাংেগ্রহসর্র জনয অডিকতর প্রস্তুত হয় ো  

আনুষ্ঠাডনক ডেক্ষা ও প্রডেক্ষর্লি যোগযতা এবাং ডেসল্পাসদযাগ েম্পডকণ ত েুসোসগর পডরপূরক  

যকৌেলগত উসেেয ৪.২ ডকসোর-ডকসোরীরা োিাডজক অন্তভুণ ডক্ত ও দাডরদ্র  ডনরেন েম্পডকণ ত নীডতেিূসহর অনযতি যকদ্রীয় িসনাসোসগর 

ডবষয় 

 
 

কপ্রক্ষাপট 

বৃডিিূলক ও কাডরগডর ডেক্ষা এবাং (স্বল্পসিয়াদী ও দীঘণসিয়াদী) দক্ষতা উন্নয়ন প্রডেক্ষসর্ নতুনভাসব দৃডষ্ট এসেসে বসল পডরলডক্ষত হয় এবাং 

েরকাসরর পাোপাডে এনডজও-গুসলা বাজারডভডিক দক্ষতা প্রদান করসে। তসব, এই পডরবতণ ন কডিউডনটি এবাং খানা পেণাসয় অনুভূত হয় না। 

যবডেরভাগ অডভবাবক গতানুগডতক ডেক্ষার প্রডত আগ্রহী, েডদও এ কো ডেকার কসরন যে, োিারর্ ডেক্ষােি পেণাসলাচনার িািযসি বৃডিিূলক 

ও কাডরগডর ডেক্ষা অন্তভুণ ক্ত করা উডচৎ। ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয েবচাইসত যবডে চাডহদা হল তেয প্রেুডক্তসত েিোিডয়ক দক্ষতা ডবষসয়। 

ডেক্ষােী, ডেক্ষক ও েরকারী কিণকতণ া, েবাই স্বীকার কসরন যে, বৃডিিূলক ও কাডরগডর ডেক্ষা ও প্রডেক্ষর্ ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসন েোেে িসনাসোগ 

পায় না এবাং যেসল এবাং যিসয় উভসয়র জনযই তেয প্রেুডক্তসত েুসোগ শতডরসত ডবডনসয়াগ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় প্রডতটি বৃডিিূলক ও কাডরগডর 

ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসন একটি প্রডতবিী অন্তভুণ ডক্ত কিণপডরকল্পনা রসয়সে তা েোেেভাসব অন্তভুণ ডক্তিূলক পন্থা ডনডিত কসর না, যকননা এ িরসনর 

প্রডতষ্ঠাসন প্রডতবিী জনগসর্র উপডস্থডত খুবই কি। 

 

অিাকিিার উদেযাগ্সমূহ  

৪.১.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীডত/ দক্ষতা কাঠাসিার োসে েঙ্গডতপূর্ণভাসব োিারর্ ডেক্ষার ডেক্ষােসি পডরবতণ ন আনা। োিারর্ ডেক্ষায় 

তেযপ্রেুডক্তগত দক্ষতা েহ েকল দক্ষতা উন্নয়ন েুসোসগ ডকসোর-ডকসোরীসদর অডভগিযতা ডনডিত করা  

৪.১.২ েুসল ডেক্ষালাসভর েুসোগবডঞ্চত এবাং িিজীডব ডেশুসদর জনয োিয়ী-িূসলয ডবসেষাডয়ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রডেক্ষর্ যকন্দ্র  চালু করা 

যেখাসন তারা তাসদর েুডবিা অনুোয়ী অাংেগ্রহসর্র েুসোগ পাসব। দডরদ্র ও প্রাডন্তক ডেক্ষােীসদর ডেক্ষা উপকরর্ এবাং প্রডেক্ষর্ ভাতা প্রদান 

কসর েহায়তা করা।   

৪.১.৩ প্রসয়াজনীয় দক্ষতা-ডভডিক প্রডেক্ষর্ প্রদাসনর িািযসি ডেক্ষকসদর েক্ষিতা বৃডদ্ধ করা যেন তারা িিবাজাসরর েুসোসগর োসে 

ডেক্ষােীসদর োংেুক্ত করার যক্ষসত্র যিৌডলক ভূডিকা রাখসত পাসর 

৪.১.৪ প্রডতবিী ডকসোর-ডকসোরী এবাং তৃতীয় ডলসঙ্গর ডকসোর-ডকসোরী েহ প্রডন্তক ও ঝুাঁ ডকগ্রস্ত ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয কডিউডনটি পেণাসয় 

কিণোংস্থাসনর েুসোসগর োসে োংেুক্ত উন্নীত প্রডেক্ষর্ কিণেূডচ চালু করা 

৪.১.৫ েকল কিণিুখী ডেক্ষা কিণেূডচসত কিীসদর অডিকার ডবষয়ক জ্ঞান েহ ‘েফে’ দক্ষতািূলক ডেক্ষা েিডিত করা    

৪.২.১ ডকসোর-ডকসোরীসদর উন্নয়সনর দৃডষ্টসকার্ যেসক োিাডজক েুরক্ষা কিণেূডচ পেণাসলাচনা করা, এবাং ডকভাসব োিাডজক েুরক্ষা যজন্ডার 

েিতা এবাং ডকসোরীসদর েুরক্ষায় অবদান রাখসত পাসর তা ডবসেষভাসব ডবসবচনা করা  

৪.২.৩ ডেক্ষা ও কিণোংস্থাসনর যক্ষসত্র যজন্ডার েিতা ডবষসয় পডরবার, ডেক্ষক ও ডনসয়াগকতণ াসদর োংসবদনেীল কসর তুলসত কডিউডনটি ও  

িিীয় যনতাসদর লক্ষয কসর প্রর্ীত একটি েসচতনতা বৃডদ্ধিূলক কিণেূডচ বাস্তবায়ন করা  
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কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা ৫। কিদশার-কিদশারীদের অাংশিহে ও িাগ্করিজীবদি সমৃ্পকি 

ফলাফল ৫। ডকসোর-ডকসোরীরা তাসদর িতািত গঠন ও প্রকাসের এবাং তাসদর জনয তাৎপেণবাহী ডবষয়গুসলাসক প্রভাডবত করার েুসোগ 

পায় এবাং অাংেগ্রহর্, যনতৃত্ব ও নাগডরক জীবসন েমৃ্পডক্তর জনয তাসদর প্রসয়াজনীয় দক্ষতা ও প্রডতসোগ-েক্ষিতা গসড় ওসঠ 

যকৌেলগত উসেেয ৫.১ ডকসোর-ডকসোরীরা তাসদর েকল প্রকার শবডচত্র েসিত রাজননডতক, োিাডজক ও নাগডরক জীবসনর যক্ষসত্র ডেদ্ধান্ত 

গ্রহর্ প্রডেয়ায় অন্তভুণ ক্ত হয়   

যকৌেলগত উসেেয ৫.২ ডকসোর-ডকসোরীসদর িসিয একটি স্বডনভণ রতার যবাি শতডরসত পডরবার ও কডিউডনটি েহায়তা প্রদান কসর, তাসদর 

েডেয় নাগডরকেিার প্রডতপালন করা হয়, এবাং রাজননডতক, োিাডজক ও নাগডরক জীবসন েমৃ্পডক্তর িািযসি তাসদর কণ্ঠস্বর েডক্তোলী হয়    

 
 

কপ্রক্ষাপট 

জাতীয় নীডত এবাং রাজননডতক প্রডতশ্রুডত ডকসোর-ডকসোরীসদর অাংেগ্রহসর্র অডিকারসক েিেণন কসর। তসব, কডিউডনটি এবাং খানা পেণাসয় 

আচরর্ এবাং দৃডষ্টভডঙ্গ েুবসদর উপর প্রভাব যফসল এিন ডেদ্ধান্ত গ্রহসর্ তাসদর অাংেগ্রহর্ েিেণন কসর না। ডকসোর-ডকসোরীসদর ক্লাব এবাং 

ডবদযালয় েরকাসরর িত, এবাং ডকসোর-ডকসোরীরা তেয প্রেুডক্ত এবাং োিাডজক যোগাসোগ িািযি বযবহার করসত পাসর এিন যক্ষসত্র 

প্রসয়াজনীয় েুরক্ষা ডনডিত করা যগসল অাংেগ্রহসর্র েুসোগ বৃডদ্ধ পাসব। 

 

অিাকিিার উদেযাগ্সমূহ  

৫.১.১ প্রডতটি কডিউডনটিসত ডকসোর-ডকসোরী ক্লাবগুসলাসক একটি কােণকরী িানেম্মত উপাদাসন পডরর্ত করা এবাং েবসচসয় প্রাডন্তক ও 

ঝুাঁ ডকগ্রস্ত ডকসোর-ডকসোরী  েহ েকল ডকসোর-ডকসোরীর অাংেগ্রহর্ ডনডিত করা; ক্লাসবর কিণকাণ্ড ও উসদযাগেিূহ ডনয়ডিত পেণালচনার 

জনয একটি পডরবীক্ষর্ বযবস্থা প্রবতণ ন ও প্রডতষ্ঠা করা    

৫.১.২ প্রােডিক ও িািযডিক েুল, িাদ্রাো ও অনযানয ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসন েুল োংেদগুসলাসক32 েডেয় করা, এবাং োংেদগুসলাসক ডকসোর-

ডকসোরী ক্লাসবর োসে োংেুক্ত করা যেন ডকসোর-ডকসোরীরা গর্তাডন্ত্রক উন্নয়ন প্রডেয়ায় অাংেগ্রহর্ করসত পাসর   

৫.২.১ ডকসোর-ডকসোরীসদর অাংেগ্রহর্ উৎোডহত করসত অডভভাবক, কডিউডনটি ও  িিীয় যনতাসদর লক্ষয কসর ডকসোর-ডকসোরী ক্লাব ও 

েুল োংেদ-এর েুফল েম্পডকণ ত একটি েসচতনতা বৃডদ্ধিূলক কিণেূডচ বাস্তবায়ন করা  

৫.২.২ ডকসোর-ডকসোরী ক্লাসবর ডেক্ষােসি েডহষু্ণতা ও শবষিযহীনতা ডবষয়ক ডেক্ষা েিডিত করা যেন তারা স্থানীয় উন্নয়ন কিণকাসণ্ড 

যেৌেভাসব অাংেগ্রহর্ করসত পাসর   

৫.৩.১ ইউডনয়ন পডরষদ স্টযাডন্ডাং কডিটির েভাগুসলাসত ডকসোর-ডকসোরীসদর িুক্ত ও আত্মডবিােী অাংেগ্রহসনর একটি যক্ষত্র ও বযবস্থা েৃজন 

করা প্রসয়াজন যেন ডকসোর-ডকসোরীরা কডিউডনটি উন্নয়ন প্রডেয়ায় তাসদর িতািত প্রকাে করসত পাসর  

৫.৩.২ স্থানীয় েরকার োংস্থােিূসহ (ইউডনয়ন পডরষদ, উপসজলা পডরষদ, যজলা পডরষদ, যপৌরেভা প্রভৃডত) ডকসোর-ডকসোরীসদর একত্রীভূত 

করার িািযসি স্থানীয় পেণাসয়র পডরকল্পনা ও স্থানীয় অেণননডতক উন্নয়ন প্রডেয়ায় তাসদর অন্তভুণ ক্ত করা প্রসয়াজন, যেন তারা ডনবণাডচত 

জনপ্রডতডনডি ও ডনসয়াগপ্রাি কিণকতণ াসদর কাসে তাসদর িতািত বযক্ত করসত পাসর  

৫.৩.৩ ডবদযিান পদসক্ষপগুসলার উপর ডভডি কসর ডকসোর-ডকসোরীসদর একটি যস্বচ্ছাসেবািূলক কিণেূডচ পডরচালনার পে েুগি করা এবাং 

তা জাতীয় পেণাসয় েম্প্রোডরত করা33   

                                                 
32  ‘োত্র োংেদ’ উসদযাগটি ২০১৫ োসল িািযডিক েুল ও িাদ্রাোয় েূচনা করা হয়। এই োংেদ প্রডতটি ডেক্ষা প্রডতষ্ঠাসন এক বেসরর জনয গঠিত হসব। এর উদ্দেশ্য, আেজন 

েদেয প্রডতডনডি ডনবণাডচত করার িািযসি ডেক্ষােীসদর গর্তাডন্ত্রক িূলযসবাি ও চচণ া েম্পসকণ  িারর্া যদয়া, এই প্রডতডনডিরা ডেক্ষাডেণসদর েরােডর যভাসে ডনবণাডচত হয়।  

 এই ‘োত্র োংেদ’ আেটি যপােণ সফাডলও ডনসয় কাজ কসর – পডরসবে োংরক্ষর্; বই ও ডেক্ষা উপকরর্; স্বাস্থয; েীড়া, োংেৃডত ও েহপাঠ কােণেি, পাডন েম্পদ, বৃক্ষ যরাপন ও 

বাগান করা; জাতীয়/আন্তজণ াডতক ডদবে পালন, আপযায়ন ও ডবসনাদন এবাং আইডেটি ।   
33 উদাহরর্স্বরূপ, Volunteer for Bangladesh https://vbd.com.bd/ and Youth Bangla Foundation http://www.youthbangla.org/volunteering/ 
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৪ বাস্তবায়দি আিুকূলয ও সহায়তা প্রোি 

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি (National Adolescent Strategy - NAS) একটি বহু-খাতডভডিক ও আন্ত-খাতডভডিক যকৌেল। এই 

যকৌেল অনুিাবন কসর যে ডকসোর-ডকসোরীসদর অডিকার অডজণ ত হওয়ায় ডবষয়টি োডবণক েরকাডর কিণপদ্ধডত উসদযাসগর উপর ডনভণ রেীল, যেখাসন 

উন্নয়নপ্রডেয়ার উন্নডতোিসন েকল খাসত পডরবযি নীডতেিূহ ডনয়িতাডন্ত্রকভাসব অবদান রাসখ। রাজননডতক ও অেণননডতক েহায়তা েহ েরকাসরর 

আন্ত-খাতডভডিক কাঠাসিাগুসলা েিিয়োিন, েবণজনীন অভীষ্ট েনাক্তকরর্, যেৌে উসদযাগ পডরবীক্ষর্, এবাং কােণকর েহসোগ শতডর করসত 

েক্ষি হয়। এই যকৌেলটিসত উচ্চ-পেণাসয়র কিণকাণ্ড অন্তভুণ ক্ত করা হসয়সে ো একটি ডবপুল োংখযক িন্ত্রর্ালসয়র িািযসি বাস্তবাডয়ত হসব। জাতীয় 

ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি (National Adolescent Strategy - NAS) অাংেত একটি আদডেণক কাঠাসিার রূপদান কসরসে। এই যকৌেলটিসত 

োিডষ্টক পেণাসয়র কিণকাসণ্ডর ডববরর্ উপস্থাপন করা হসয়সে; এই কিণকাণ্ডগুসলা কােণকর করার ভার দাডয়ত্বপ্রাি িন্ত্রর্ালয়েিূসহর উপর নযস্ত 

োর িিয ডদসয় প্রডতটি যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনার আওতািীন ফলাফলেিূসহর অঙ্গীকার অডজণ ত হসব।              

৪.১ েস-িাটিাং অিুকূল উপাোি  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটির পাাঁ চটি যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনাবযাপী গৃহীত অনুকূল পদসক্ষপ – যকৌেলটির বাস্তবায়ন কাঠাসিার িািযসি, 

স্থানীয় পেণাসয় পডরকল্পনা গ্রহর্ ও বাস্তবায়সন েম্পসদর েসবণািি বযবহার ডনডিত করার েিসয়, এবাং অগ্রগডত পডরিাসপর প্রডেয়া েডক্তোলী করার 

যক্ষসত্র– যকৌেলটির জনয েসবণাচ্চ েহায়ক হসব।        

১। মািসিত কসবা কিকিত িরা  

 েোেে অডভজ্ঞতা লাভ ও দক্ষতা উন্নয়সন কিীবাডহনীসক েহায়তা প্রদান 

 পডরসষবা পডরকল্পনা, ডবতরর্, ডনরূপর্ ও িারাবাডহক উন্নডতোিসন েহায়তা প্রদাসনর লসক্ষয স্থানীয়, অডিজাতীয় এবাং জাতীয় পেণাসয় 

বয়ে, ডলঙ্গ, ও প্রডতবডিতার ডভডিসত বহু-ডবভাডজত গুর্গত ও পডরিার্গত উপাি োংগ্রহ ও ডবসিষর্ করা  

 ডকসোর-ডকসোরীসদর পডরসষবা প্রদাসন একটি জাতীয় গুর্গত িানদণ্ড কাঠাসিা প্রর্য়ন, প্রসয়াগ এবাং পডরবীক্ষর্ করা  

 

২। আশু বযবস্থা িহদের মািযদম কবিাদশর প্রকত মদিাদ াগ্ কেয়া  

 এিটি িা বির প্রকতদরাি এবাং আশু বযবস্থািহেমূলি পেদক্ষপ কহদসদব সন্তাি লালিপালি িরার  থা থ চ্চ্ব া ও আচ্রে 

(parenting) ও পাকরবাকরি সহায়তা েডক্তোলী ও বৃডদ্ধ করা  

 ডকসোরী, প্রডতবিী ডেশু এবাং অনযানয প্রাডন্তক জনসগাষ্ঠীর অন্তগণত ডকসোর-ডকসোরীসদর জনয  ডেক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়সনর অডভগিযতা 

বৃডদ্ধসত, ডবসেষত িুখয রূপান্তর োডিত হবার োডন্তকাসল – প্রােডিক যেসক িািযডিক ডেক্ষায় প্রসবসের েিয় এবাং বয়ঃেডির প্রারডম্ভক স্তর 

যেসক যেষ স্তসর প্রসবসের েিয় েোেে পদসক্ষপ গ্রহর্ করা।   

৩। সমন্বয় ও সহদ াকগ্তা উন্নত িরা  

 েরকাসরর ডবডভন্ন োংস্থার িসিয আনুভূডিক েিিয় এবাং ডবডভন্ন স্তসরর িসিয উলম্ব েিিয় - উভয়ই যেন েিভাসব ডেয়ােীল োসক তা 

েুডনডিত কসর ডবডভন্ন নীডত খাসত পডরবযি পদসক্ষপেিূহ েিডিত ও একীভূত করা  

৪। মািসিত তথয প্রচ্ার  

 েুব েম্প্রদায়, অডভভাবক, পডরবার এবাং অনযানয অাংেীজনসদর জনয ডবডবি গর্িািযসির িািযসি িানেম্মত তসেয অডভগিযতা েুগি করা 

 ডবডভন্ন ভাষার বযবহার, েহসজ-পাঠসোগয রূপ ইতযাডদ েহ তেযগুসলা যেন অডভগিয ডবনযাসে পডরসবডেত হয় তা েুডনডিত করা  
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৪.২ সুশাসি  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি েরকাসরর বহুডবি খাতসক একািাসর অন্তভুণ ক্ত কসর এবাং তাসদর উপর দাডয়ত্ব অপণর্ কসর; উদাহরর্স্বরূপ, 

স্বাস্থয ও পডরবার কলযার্ িন্ত্রর্ালয়, ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয়, প্রােডিক ও গর্ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয়, অেণ িন্ত্রর্ালয়,  িি ও কিণোংস্থান িন্ত্রর্ালয়, এবাং অনযানয 

প্রডতষ্ঠান েো – ডিডজোল ডনরাপিা এসজডি।  

বহুোংখযক উন্নয়ন েহসোগী এবাং েুেীল েিাজ প্রডতষ্ঠানও বাাংলাসদসের ডকসোর-ডকসোরীসদর েুরক্ষা ও েহায়তা বৃডদ্ধিূলক প্রসচষ্টায় েহায়তা 

প্রদান করসে। জাডতোংঘ ডেশু তহডবল (UNICEF), জাডতোংঘ জনোংখযা তহডবল (UNFPA), ডবি স্বাস্থয োংস্থা (WHO), আন্তজণ াডতক িি 

োংস্থা (ILO), জাডতোংঘ েরর্ােী োংস্থা (UNHCR)এবাং জাডতোংসঘর এইচআইডভ ও এইিে-ডবষয়ক োংস্থা (UNAIDS) েহ জাডতোংসঘর 

োংস্থােিূহ এবাং েরকাসরর অনযানয আন্তজণ াডতক উন্নয়ন েহসোগী োংস্থার িসিয উসেখসোগযভাসব েুক্তরাসষ্ট্রর আন্তজণ াডতক উন্নয়ন োংস্থা 

(USAID), েুক্তরাজয েরকাসরর ফসরন, কিনওসয়লে অযান্ড যিভলপসিন্ট অডফে (FCDO), অসস্ট্র্ডলয়ার পররাষ্ট্র ও বাডর্জয ডবষয়ক অডিদির 

(DFAT), ইউসরাপীয় কডিেন (EU), বাাংলাসদে েরকার ও েুেীল েিাজসক আডেণক ও কাডরগডর উভয় িরসনর েহায়তা প্রদান কসর।       

বাাংলাসদসে ডেশু অডিকার েুরক্ষায় গৃহীত কােণেসির নকো প্রর্য়ন ও বাস্তবায়সন জনয েরকাসরর োসে অযািসভাসকডে করা এবাং েরকারসক 

েহায়তা প্রদাসনর যক্ষসত্র একটি উসেখসোগয োংখযক স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজণ াডতক যবেরকাডর উন্নয়ন োংস্থা বা এনডজও িুখয ভূডিকা পালন 

করসে। যেভ দযা ডচলসেন বাাংলাসদসে “চাইল্ড রাইেে অযািসভাসকডে যকায়াডলেন ইন বাাংলাসদে” গঠসন েহায়তা প্রদান কসরসে যেখাসন 

েয়টি আন্তজণ াডতক এনডজও, ডতনটি যনেওয়াকণ  এবাং একটি এনডজও ডেশুসদর উন্নয়সন কাজ করসে। বাাংলাসদে ডেশু অডিকার যফারাি (BSAF) 

বাাংলাসদসের ২৬৯টি ডেশু-অডিকারডভডিক োংস্থার একটি যনেওয়াকণ  যেটি বাাংলাসদসের ডেশু অডিকার পডরডস্থডত ডবষসয় প্রােডঙ্গক তেয োংগ্রহ 

কসর এবাং বাাংলাসদসে ডেশু অডিকাসরর অবস্থা পডরবীক্ষর্ কসর।      

এই োংস্থােিূসহর প্রডতটির দাডয়ত্বািীন অোংখয প্রাডিকাসরর পডরসপ্রডক্ষসত, জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটিসক েঠিকপসে এডগসয় ডনসত 

েিিয়োিন এবাং েহসোডগতা বলবত রাখার কােণকর বযবস্থা শতডর করসত হসব। ডনসচর বর্ণনা অনুোসর, এই িরসনর েুোেন বযবস্থা একটি জাতীয় 

বহু-খাতডভডিক েিিয়কারী কােণদল (হাই-যলসভল ইন্টার-এসজডি ওয়াডকণ াং গ্রুপ), একটি েহায়ক প্রাসয়াডগক কােণদল (োবডেডিয়াডর 

যেকডনকযাল ওয়াডকণ াং গ্রুপ) এবাং একটি ডনসবডদত েডচবালসয়র েিবাসয় গঠিত।   

কিতৃত্ব  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটির যনতৃসত্ব রসয়সে িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক িন্ত্রর্ালয়, োরা অাংেীজনসদর েিসবত করা, জাতীয় ডকসোর-

ডকসোরী যকৌেসলর কিণপডরকল্পনা প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন পডরবীক্ষসর্র দাডয়ত্বপ্রাি। তা েসিও, প্রডতটি যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনা যক্ষসত্রর প্রিান 

দাডয়ত্ব োংডিষ্ট যকান একটি িন্ত্রর্ালসয়র হসত পাসর, ো োরডর্ ৩ এ োংসক্ষসপ বডর্ণত হসয়সে।  

সারকে ৩. কিতৃত্ব   

কিৌশলগ্ত কেিকিদেব শিা কিতৃত্বোিিারী সরিাকর অাংশীজি সহ- কিতৃত্বোিিারী প্রকতষ্ঠাি   

োডবণক যনতৃত্ব িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক িন্ত্রর্ালয় চলিান োকসব 

স্বাস্থয, পুডষ্ট ও োিডগ্রক কলযার্ স্বাস্থয ও পডরবার কলযার্ িন্ত্রর্ালয় চলিান োকসব 

ডেক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয় প্রােডিক ও গর্ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয় 

ডনরাপিা ও েুরক্ষা িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক িন্ত্রর্ালয় ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয় 

কিণজীবসন প্রসবসের েুসোগ িি ও কিণোংস্থান িন্ত্রর্ালয় ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয় 

অাংেগ্রহর্ ও নাগডরকজীবসন েমৃ্পডক্ত স্থানীয় েরকার, পেী উন্নয়ন ও েিবায় 

িন্ত্রর্ালয় 

ডেক্ষা িন্ত্রর্ালয় 
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িা বির সহদ াগ্ প্রকতষ্ঠার বযবস্থাসমূহ  

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটি এর কিণদক্ষ েূচনা এবাং বাস্তবায়ন পডরবীক্ষসর্র জনয একটি হাই-যলসভল ইন্টার-এসজডি ওয়াডকণ াং গ্রুপ 

(পরবতীসত “হাই-যলসভল গ্রুপ’ ডহসেসব বডর্ণত) –এর উপর ডনভণ র করসব। যকৌেলগত ডদকডনসদণ েনা প্রদান এবাং েমু্মখ-োডরর বাস্তবায়নকারী 

কাডরগডর কিণকতণ াসদর েহায়তা প্রদাসনর জনয কােণত একটি ডস্টয়াডরাং কডিটি এটি। রাজননডতক েহায়তা এবাং কতৃণ ত্ব ডনসয় কাজ করা এই জাতীয় 

েুোেন বযবস্থাটি কােণকাডরতা এবাং কিণদক্ষতা প্রদেণসন দায়বদ্ধ োকসব এবাং এটি পডরচালসনর জনয একটি ডনসবডদত তহডবল ও একটি েিুডচত 

েডচবালসয়র প্রসয়াজন হসব।           

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটির যিয়াদকাসল এর পডরচালনা োংোন্ত িুখয ডবষয়গুসলাসত োিারর্ত এই হাই-যলসভল গ্রুপটি ডেদ্ধান্ত গ্রহর্ 

করসব এবাং উচ্চ-পেণাসয়র প্রডতডনডিসদর (উদাহরর্স্বরূপ, িন্ত্রী/উপিন্ত্রী, ইউডনসেসফর প্রডতডনডি) যকৌেলগত ডেদ্ধান্তগ্রহসর্র ক্ষিতা ও কতৃণ ত্ব 

োকসব।  

প্রডতডনডিগর্ একডত্রত হসবন কারর্ তারা একটি অডভন্ন অডভপ্রায় (অনুসিাডদত জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেলটির বাস্তবায়ন) ডনসয় কাজ করসবন, 

তোডপ তাসদর িতািত এবাং এসজন্ডা েবেিয় একইরকি েঙ্গডতপূর্ণ নাও হসত পাসর। যে অনুোসর, কিণপডরকল্পনার উডেষ্ট ফলাফল অজণ সনর 

জনয প্রসয়াজনীয় এিরসনর ডেদ্ধান্ত গ্রহসর্র প্রকৃত কতৃণ ত্ব ও ক্ষিতা হাই-যলসভল গ্রুসপর েভাপ্রিাসনর উপর নযস্ত োকসব।        

পডরবীক্ষর্ ও িূলযায়ন পডরকল্পনার প্রডতসবদন ও ফলাফল দাডখল ও িূলযায়ন করসত এই হাই-যলসভল গ্রুপটি েয়-িাসে কিপসক্ষ একবার ডিডলত 

হসবন এবাং প্রসয়াজনীয় েিিয়োিসনর, যেিন – কােণেসির গডত ত্বরাডিত করা, গডতপে পডরবতণ ন, অডচডন্ততপূবণ কােণেি েুক্ত করা, বডিণত 

অেণায়সনর জনয অযািসভাসকডে করা প্রভৃডতর ক্ষিতাপ্রাি োকসবন।     

হাই-যলসভল ইন্টার-এসজডি ওয়াডকণ াং গ্রুপটি একটি আনুষ্ঠাডনক এবাং েবণেম্মত কিণপডরডি (োিণে অব যরফাসরি) প্রর্য়ন কসর গঠিত হসত হসব।    

প্রাসয়াডগক পেণাসয় অঙ্গীকারেিূসহর বাস্তবায়ন েম্পডকণ ত দাডয়ত্ব োবডেডিয়াডর যেকডনকযাল ওয়াডকণ াং গ্রুপ (পরবতীসত “োবডেডিয়াডর গ্রুপ” 

ডহসেসব বডর্ণত)-এর উপর নযাস্ত োকসব। এই কােণদলগুসলাসত প্রাসয়াডগক জ্ঞানেম্পন্ন যপোজীডবরা একডত্রত হসয় েুডনডদণ ষ্ট কােণেি ডবষসয় কাজ 

করসবন। এই গ্রুপ বা কােণদলগুসলাসত অাংেগ্রহর্কারী যপোজীডবসদর প্রদি দাডয়ত্ব েম্পাদসনর জনয পেণাি েিয়, আগ্রহ ও অঙ্গীকার োকা 
প্রতযাডেত। তারা স্ব স্ব িন্ত্রর্ালয় ও োংস্থার প্রডতডনডিত্ব করসবন এবাং জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেল অনুোসর েুডনডদণ ষ্ট কাজ েম্পাদসনর দাডয়ত্ব 

পালন করসবন। োবডেডিয়াডর গ্রুসপর  কিণপডরডি েডচবালয় িারা প্রর্ীত এবাং হাই-যলসভল গ্রুপ িারা অনুসিাডদত হসব, োসত কাজ-ডনডদণ ষ্ট পডরডি, 

দাডয়ত্ব ও কতণ বয ডবিৃত োকসব।     

একটি েডচবালসয়র িািযসি প্রোেডনক এবাং েহায়ক দািডরক কােণাবডল েম্পাদসনর বযবস্থা জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেসলর অনুসিাডদত 

কিণপডরকল্পনা েফলভাসব চূড়ান্তকরর্ এবাং আদডেণক কাঠাসিাসত এটির অন্তভুণ ডক্তর জনয অনুকূল পডরসবে শতডর করসব। েডচবালয়টি 

(ইউডনসেসফর েহায়তায় প্রডতডষ্ঠত) িুক্ত ও ডনয়ডিত যোগাসোসগর িািযসি বহুখাত-োংডিডিত (cross-sectoral) েহসোডগতা বহাল রাখসত, 

পডরবীক্ষর্ ও িূলযায়ন পডরকল্পনা বহাল রাখসত এবাং হাই-যলসভল ইন্টার-এসজডি ওয়াডকণ াং গ্রুপ ও োবডেডিয়াডর যেকডনকযাল ওয়াডকণ াং গ্রুসপর 

েভার (ডনসম্ন যদখুন) জনয প্রস্তুডত ডনসত ও েহায়তা প্রদান করসত শত্রিাডেক েভা আসয়াজন করসব। েডচবালসয়র েদেযপদ, ভূডিকা ও কাজ 

একটি অনুসিাডদত কিণপডরডির (োিণে অব যরফাসরি) িািযসি আনুষ্ঠাডনকভাসব ডনিণাডরত হসব এবাং েহসোগী কােণেি বাস্তবায়ন প্রবিণসনর যক্ষসত্র 

ভূডিকা রাখসব।   

৪.৩ অিগ্কত পকরমাপ 

একটি উন্নত েুোেন পন্থার োসে িূলযায়ন ও ডনরীক্ষর্ কাঠাসিার অন্তভুণ ডক্ত একটি গডতেীল পডরডস্থসত  কিণতৎপরতার েুসোগ বৃডদ্ধ কসর। স্থানীয় 

এবাং শবডিক পডরডস্থডত েিসয়র োসে োসে পডরবডতণ ত হসত পাসর ো রাজননডতক অেণনীডত এবাং ফলাফল অজণ সন প্রভাব যফসল। যকাডভি-১৯ 

প্রিার্ কসরসে যে, দ্রুত িূলযায়ন এবাং যেই অনুোয়ী অবস্থান পডরবতণ ন করার েক্ষিতা অিূলয। যেইোসে উদ্ভাবনী কিণেূডচ প্রর্য়ন, নতুন গসবষর্া, 

প্রডেক্ষর্ এবাং ডবতরর্ যক্ষসত্র নতুনত্ব এবাং নতুন প্রেুডক্ত ডনয়ডিতভাসব আডবভূণ ত হয় ো যকৌেল বাস্তবায়সন প্রভাব রাসখ। উপাি োংগ্রহ, ডবসিষর্ 

এবাং বযবহার কসর পেণায়েডিক পেণাসলাচনা এবাং িূলযায়ন শতডর এবাং োিঞ্জেয আনার জনয েোেে েুপাডরেেহ Hight Level Group-এর 

অনুসিাদসনর জনয উপস্থাপন করার যক্ষসত্র িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক িন্ত্রর্ালয় ভূডিকা রাখসব।  

িডহলা ও ডেশু ডবষয়ক িন্ত্রর্ালয় পাাঁ চটি ফলাফল অজণ সনর অগ্রগডত পেণাসলাচনার জনয একগুচ্ছ েূচক শতডর করসব। েূচক শতডর প্রডেয়ায় দুটি 

িাপ োকসব। প্রেিত, একটি উপাি শতডরর িাপ যেখাসন ডেশু ডবষয়ক ফলাফল েম্পডকণ ত েূচসকর পেণাসলাচনা এবাং েূচসকর বর্ণনািূলক তাডলকা 

োকসব। ডিতীয়ত, একটি ডনবণাচন প্রডেয়া শতডর ো একই িরসর্র কিণপডরকল্পনা বাস্তবায়সনর কাঠাসিা পেণাসলাচনা ডবসবচনা করসব। েডদও জনোংখযা 
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পেণাসয় েূচকেিুসহর পডরবতণ ন একটি ডবসেষ নীডত, কােণেি বা উসদযাসগর জনয হসয়সে ডকনা এো বুঝসত পারা েহজ নয় এবাং একটি ফলাফল 

অজণ ন হল বা হল না যকন যেই উির পাওয়া দুরুহ, তবুও একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ েূচক েিসয়র োসে োসে অগ্রগডত পেণাসলাচনায় েহায়ক। ডকসোর-

ডকসোরীসদর জনয গুরুত্বপূর্ণ েূচক বযবহার কসর জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেল বাস্তবায়ন েিয়কাসল েুবসদর জীবন েম্পডকণ ত অগ্রগডত 

পেণাসলাচনা করা হসব।  

উিি েিিয় এবাং েম্পসদর বযবহাসরর জনয জাতীয় উপসদষ্টা কডিটি প্রােডঙ্গক িন্ত্রর্ালয়গুসলাসক এেডিডজ লক্ষযিাত্রােিূহ ডবসবচনায় ডনসয় 

তাসদর ডকসোর-ডকসোরী েম্পডকণ ত ডনজ ডনজ কাজসক পুনঃিূলযায়ন করসত েুপাডরে কসরসে।34   

৪.৪ প ব াদলাচ্িা 

জাতীয় ডকসোর-ডকসোরী যকৌেল বাস্তবায়সনর অগ্রগডত, প্রডেয়া এবাং এর উসেেযেিূসহর এবাং অগ্রাডিকারেিূসহর  প্রােডঙ্গকতা  িূলযায়ন করার 

জনয একটি িিযবতী পেণাসলাচনা করা হসব। এর পসর পরবতী কিণপন্থা ডনিণারর্ করা হসব। 

                                                 
34 ৮ নসভম্বর ২০২০ তাডরসখ ডেশু অযাকাসিডিসত অনুসষ্ঠয় জাতীয় উপসদষ্টা কডিটি ডিটিাং। 


