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GK bR‡i cÖv_wgK I MYwkÿv  

(GwcGmwm 202১ Abyhvqx) 

 

µwgK bs welq msL¨v 

01. miKvvwi cÖv_wgK we`¨vjq 65,566 

02. †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 4799 

03. wkï Kj¨vY Uªv÷ cÖv_wgK we`¨vjq 205 

04. D”P gv`ªvmv mshy³ Be‡Z`vqx gv`ªvmv 3534 

05. D”P we`¨vjq mshy³ cÖv_wgK we`¨vjq 1988 

06. Be‡Z`vqx gv`ªvmv 3839 

07. wKÛvi Mv‡U©b 28193 

08. GbwRI cwiPvwjZ ¯‹zj 3753 

09. GbwRI cwiPvwjZ wkLb †K›`ª 1614 

10. Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vjq 5400 

11. †gvU cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v 1,18,891 

 wkÿK cyiæl gwnjv †gvU 

12. miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 1,27809 2,31286 3,59095 

13. Ab¨vb¨ wkÿK 1,26203 171895 298098 

14. †gvU wkÿK 2,54012 4,03181 657193 

 wkÿv_©x evjK evwjKv †gvU 

15. miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x 6821619 6662998 13484617 

16. Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x 3320879 3295476 6616355 

17. †gvU wkÿv_©x  (cÖvK-cÖv_wgKmn) 10142498 9958474 20100972 

18. cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z fwZ©K…Z wkÿv_©x 1559175 1576830 3136005 

19. cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z wkÿv_©x fwZ©K…Z cÖwZôv‡bi 

msL¨v 

104501 

20. 6-10 eQi eqmx we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx wkïi 

msL¨v 

1,৬০,৪৬,৩৯৪ 

21. 6-10 eQi eqmx we`¨vjq fwZ©K…Z wkïi msL¨v 

 

1,৫৬,৩১,৯১৪ 

22. 6-10 eQi eqmx we`¨vjh ewnf‚©Z wkïi msL¨v ৪,১৪,৪৮০ 

23. MÖm fwZ©i nvi 105.72% 

24. bxU fwZ©i nvi 97.42% 

25. S‡i covi nvi 14.15% 

26. cÖv_wgK wkÿvPµ mgvwßi nvi 82.85% 
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১.০ m~Pbv 

 

RvZxq Dbœqb Z_v mg„× A_©bxwZ I MwZkxj mgvR m„wó‡Z `ÿ gvbem¤ú‡`i weKí †bB| Avi `ÿ gvbem¤ú` 

m„wói gva¨g n‡”Q wkÿv| `ÿ I mywkwÿZ Rb‡Mvôxi wfwËB n‡”Q cÖv_wgK wkÿv| Dbœq‡bi AMÖhvÎvq cÖv_wgK I MYwkÿv 

gš¿Yvjq we‡kl Ae`vb †i‡L Pj‡Q| G j‡ÿ¨ ¯^vaxbZvi Ae¨ewnZ c‡iB cÖYxZ msweav‡b wkÿv‡K h_vh_ ¸iæZ¡ w`‡Z 

cÖv_wgK wkÿv‡K সার্বRbxb I eva¨Zvg~jK Kivi gg© Dcjwä K‡ib স্বাধীনতার মহান স্থপতত RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi 

ingvb| GiB avivevwnKZvq wZwb 1973 mv‡j 36,165wU cÖv_wgK we`¨vjq I 1,57,724 Rb wkÿ‡Ki PvKzwi 

RvZxqKiY K‡ib| G mgq cÖv_wgK wkÿv RbM‡Yi wbKU GKwU mvsweavwbK AwaKvi wnmv‡e ¯^xK…wZ jvf K‡i| cieZ©x‡Z 

1992 mv‡j cÖv_wgK wkÿvi গুরুত্ব ও e¨vwß অনুধার্ন করর প্রাথতমক তিক্ষা র্যর্স্থাপনার জনয cÖv_wgK I MYwkÿv wefvM সৃজন 

করা হয় যা 2003 mv‡j cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq wnmv‡e DbœxZ nq| cÖv_wgK wkÿv‡K A_©en I djcÖm~ Ki‡Z RvwZi 

wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi my‡hvM¨ Kb¨v eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 2013 mv‡j BwZnv‡m 

wØZxqev‡ii gZ GKB mv‡_ 26,193wU cÖv_wgK we`¨vjq Ges 1,04,000 Rb wkÿ‡Ki PvKzwi RvZxqKiY K‡ib| mn¯ªvã 

Dbœqb jÿ¨gvÎv (এমতিতজ) mdjfv‡e AR©‡bi AwfÁZv‡K Kv‡R jvwM‡q gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv AR©‡bi cÖqv‡m ev¯ÍegyLx 

c`‡ÿc MÖnY K‡i P‡j‡Q miKvi| eZ©gv‡b RvwZmsN †NvwlZ 2041 mv‡ji g‡a¨ DbœZ evsjv‡`k Movi wel‡q GmwWwRÕi 

jÿ¨ c~i‡Y `„p cÖZ¨‡q প্রধানমন্ত্রী †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ GwM‡q P‡j‡Q evsjv‡`k| RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb 

jÿ¨gvÎvi PZz_© jÿ¨ (SDG-4) n‡”Q - “Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and 

Promote Lifelong Learning for all.” †m j‡ÿ¨ 2030 mv‡ji g‡a¨ mKj wkïi Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK wkÿvmn 

gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv wbwðZKi‡Y jÿ¨gvÎv wba©viY K‡i‡Q cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq| cÖv_wgK wkÿv msµvšÍ 

Kvh©µg cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi gva¨‡g cÖvwZôvwbK (formal) Ges DcvbyôvwbK (non-formal) wkÿvi gva¨‡g 

cwiPvwjZ n‡”Q| cÖvwZôvwbK wkÿv g~jZ cÖv_wgK wkÿv অধিদপ্তরেে wbqš¿Yvax‡b cwiPvwjZ nq| cÖvwZôvwbK wkÿvi my‡hvM 

†_‡K ewÂZ Rb‡Mvôx‡K DcvbyôvwbK wkÿvi gva¨‡g AÿiÁvb mg„× K‡i M‡o †Zvjvi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q DcvbyôvwbK 

wkÿv ey¨‡iv| Ab¨w`‡K, RvZxq cÖv_wgK wkÿv GKv‡Wwgi gva¨‡g wkÿv Kg©KZ©v I wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ 

hy‡Mvc‡hvMx wbweo cÖwkÿY I M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv কররে| cvkvcvwk fvM¨vnZ, myweavewÂZ, nZ`wi`ª, wbR cÖ‡Póvq 

I kÖ‡g fv‡M¨vbœq‡b cÖqvmx c_-wkï‡`i cÖv_wgK wkÿv`v‡bi Rb¨ cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b KvR K‡i hv‡”Q 

wkï Kj¨vY Uªv÷| ঝরে পড়ারোিসহ মানসম্মত ধিক্ষা বাস্তবায়রনে লরক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ 

ইউধনট কাজ করে যারে। এভারর্ সকল তিশুর জনয মানসম্মত তিক্ষা ও সুরযাগ-সুতর্ধা তনতিত কররত কাজ করর চরলরে প্রাথতমক 

ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালয়। 

 

1.1 iƒcKí (Vision) 

 

mevi Rb¨ gvbm¤§Z cÖv_wgK I †gŠwjK wkÿv| 

 

Awfjÿ¨ (Mission) 

 

cÖv_wgK wkÿvi my‡hvM m¤úªmviY I ¸YMZgvb Dbœq‡bi gva¨‡g mevi Rb¨ cÖvথতমক I †gŠwjK wkÿv wbwðZKiY| 

 

১.২ ককৌিলগত লক্ষেসমূহ 

 

১. সাব বজনীন, একীভূত ও ববষম্যহীন প্রাথধমক ধিক্ষা সম্প্রসােণ। 

২. মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেণ। 

৩. উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা সম্প্রসােণ ও ধনধিতকেণ। 

৪. প্রাথধমক ধিক্ষা ব্যবস্থাপনা ধবরকন্দ্রীকেণ। 
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১.৩ প্রাথধমক ধিক্ষাে সাাংগঠধনক কাঠারমা: 

  

 

 

 

 

 

1.4 cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi mvsMVwbK KvVv‡gv I web¨vm:  

 

cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi mvsMvVwbK KvVv‡gv Abyhvqx we`¨vjq AbywefvM, cÖkvmb AbywefvM, Dbœqb AbywefvM, ev‡RU I AwWU 

AbywefvM i‡q‡Q| gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK cÖavb gvbbxq cÖwZgš¿x| cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi ধসধনয়ে mwPe gš¿Yvj‡qi wcÖwÝcvj 

GKvDw›Us Awdmvi| ধসধনয়ে mwP‡ei `vßwiK Kv‡R mvwe©K mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ eZ©gv‡b 4 Rb AwZwi³ mwPe I 4 Rb 

hyM¥mwPe Kg©iZ Av‡Qb| eZ©gv‡b cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi †gvU Rbe‡ji msL¨v 116 Rb| 
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তিশু কল্যাণ ট্রাে 
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৫.০ ভূতমকা : 

 

োগ্যাহি, সুতিধািতিি, হিেতরদ্র্, তেজ প্রনচিা ও েনম োনগ্যান্নেনে প্রোসী এিং লক্ষনি-খামানর অথিা তেজ সংসানর িািা, মা 

োই, লিােনক সহােিা প্রোেকারী অোতধক ১৫ িছর িেনসর তিশু ও তকনিারনের প্রাথতমক তিক্ষার মূলধারাে তিতরনে আোর 

লনক্ষয ০২/০৭/১৯৮৯তর  িাতরনখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির তেি যাহী আনেনি লগনজট প্রকানির মাধ্যনম “পথকতল ট্রাে” এর কার্ যক্রম 

শুরু হে। পরিিীনি ১৯৯২ সানল লগনজট প্রকানির মাধ্যনম “তিশু কল্যাণ ট্রাে” োমকরণ করা হে। 

 

৫.১ রূপকল্প (Vision) ও অতেলক্ষয (Mission) : 

 

(ক)  সুতিধা িতিি, হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশু-তকনিারনের মােসম্মি প্রাথতমক তিক্ষা প্রোে।  

 

(খ)   তেজ প্রনচিাে ও েনম োগ্যান্নেনে প্রোসী তিশু ও তকনিারনের  ট্রাে কর্তযক পতরচাতলি কাতরগতর প্রতিক্ষণ লকেসমূনহর  

মাধ্যনম কাতরগতর প্রতিক্ষণ (Skill Training) প্রোে। 

 

৫.২ লকৌিলগি লক্ষয : 

 

সুতিধা িতিি, হিেতরদ্র্, তিক্ষার মূলধারা লথনক তিতেন্ন ও েমজীিী তিশুনের প্রাথতমক তিক্ষাে সম্পৃিকরণ ও পুণ যিাসনের 

তেতমি কাতরগতর প্রতিক্ষণ প্রোে। 

 

 

 

৫.৩ সাংগঠতেক কাঠানমা ও তিন্যাস : 

 

(ক) ট্রাে দপ্তরেে জেিল কাঠানমা অনুর্ােী ১ জে পতরচালক, ১ জে উপ-পতরচালক ও ২ জে সহকারী পতরচালক, ১ জে 

প্রিাসতেক কম যকিযা, ১ জে তহসাি রক্ষণ কম যকিযা, ১ জে উপ-সহকারী প্রনকৌিলী ও র্তিীে লেতণর কম যচারী ৭ (সাি) জে এিং 

চতুথ য লেতণর কম যচারী ৪ (চার) জেসহ সি যনমাট ১৮ (আঠানরা) জে কম যকিযা-কম যচারীে পদ েরয়রে। 

 

(খ) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে  চলমাে ২০৪ টি প্রাথতমক তিদ্যালনে ২০৪ টি প্রধাে তিক্ষক এর পে, ৮৩৪ টি সহকারী 

তিক্ষনকর পে, ২০৪ টি অতিস সহােক পে এিং ০৬ টি তেি প্রহরীর পে রনেনছ।   
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তিশু কল্যাণ ট্রাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পতরচালক x ১ 

তপ এ কাম কতম্পউটার অপানরটর x ১ 

োইোর x ১ 

এম, এল, এস, এস x ১ 

উপ-পতরচালক x ১  

তপ এ কাম কতম্পউটার অপানরটর x ১ 

 এম, এল, এস, এস x ১ 

 

সহকারী পতরচালক x ১ 

(প্রিাসে ও অথ য) 

সহকারী পতরচালক x ১ 

(তিক্ষা ও কাতরগতর) 

 

 
প্রিাসতেক কম যকিযা x ১ তহসাি রক্ষণ কম যকিযা x ১ 

অতিস সহকারী x ১ 

(প্রিাসতেক) 

 

কতম্পউটার অপানরটর x ১ তহসাি রক্ষণ  x ১ 

 

এম, এল, এস, এস  

 াক তিতলকারী x ১ 

 

 

অতিস সহকারী x ১ (তিক্ষা) উপ-সহকারী প্রনকৌিলী x ১ 

 

জেিল সার-সংনক্ষপ 

প্রথম লেতণর পে 

১ x পতরচালক 

১ x উপ-পতরচালক 

২ x সহকারী পতরচালক 

তবিীে লেতণর পে 

১ x প্রিাসতেক কম যকিযা 

১ x তহসাি রক্ষণ কম যকিযা 

১ x উপ-সহকারী প্রনকৌিলী 

৭ x ৩ে লেতণর পে 

৪ x  ৪থ য লেতণর পে 

লমাট পেসংখ্যা=১৮ টি 
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তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

তিশু কল্যাণ কাতরগতর প্রতিক্ষণ লকে 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধাে তিক্ষক-১ 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

অতিস সহােক-১ 

জেিনলর সার-সংনক্ষপ (১ম-৫ম লেতণ) 

০১ x প্রধাে তিক্ষক 

০৪ x সহকাতর তিক্ষক 

০১ x অতিস সহােক 

লমাট পেসংখ্যা=০৬ টি 

 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

েপ্তরী কাম তেি প্রহরী-১ 

 

প্রধাে তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

জেিনলর সার-সংনক্ষপ (১ম-৮ম লেতণ) 

০১ x প্রধাে তিক্ষক 

০৭ x সহকাতর তিক্ষক 

০১ x অতিস সহােক 

০১ x তেি প্রহরী 

লমাট পেসংখ্যা=১০ টি 

 

 

অতিস সহােক-১ 
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৫.৪ তিশু কল্যাণ ট্রানের প্রধাে কার্ যািলী : 

(ক)  হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশুনের তিক্ষা, তচতকৎসা ও পূেি যাসে সংক্রান্ত েীতিমালা প্রণেে ও িাস্তিােনের ব্যিস্থা 

গ্রহণ; 

(খ)  হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশুনের জািীে কম যকানন্ড অংিগ্রহনণর উপনর্াগী করার প্রনোজেীেিা সম্পনকয 

জেসাধারণনক সনচিে করার জন্য প্রচারণামূলক কার্ যক্রম গ্রহণ; 

(গ)  হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশুনের জন্য তিক্ষা প্রতিষ্ঠাে, কাতরগতর তিক্ষা লকে এিং পূেি যাসে লকে প্রতিষ্ঠা করা; 

(ে)  ট্রানের সকল স্থাির ও অস্থাির সম্পতি রক্ষণানিক্ষণ; 

 

 

 

৫.৫ িানজট িরাদ্দ ও ব্যে : 

❖ ট্রানের এন্ডাউনমন্ট িান্ড   

➢ সাধারণ িহতিল                  : ২৬,৪৩,৮৬,০৫১.৪০ 

➢ বৃতি িহতিল         : ১৪,৩৩,৭৬,৭১৭.০৬ 

 

❖ ২০২১-২০২২ অথ য িছনরর িানজনটর তিিরণ  
 

❖ প্রাথতমক ও গতণিক্ষা মন্ত্রণালনের সার্ায্য মঞ্জুরী: 

➢ সংনিাতধি িরাদ্দ                : ৩৮,৬২,০০,০০০.০০ 

➢ ব্যে                                : ৩৬,২৪,৪৬,৮২১.০০ 

 

* অব্যতেি অথ য ৩০-০৬-২০২২ িাতরনখ সরকাতর লকাষাগানর জমা করা হনেনছ। 

 

➢ ট্রানের সাধারণ িহতিল:  

➢ এন্ডাউনমন্ট িানন্ডর আে  :১,১৮,৭২,৩৫০.২২ 

➢ সংনিাতধি িরাদ্দ          : ৬,১৫,৪৮৫.০০ 

➢ ব্যে                          : ৬,১৫,৪৮৫.০০ 

 

➢ ট্রানের বৃতি িহতিল      

➢ এন্ডাউনমন্ট িানন্ডর আে:৭৩,৪২,৩৭৯.৭৮                                   

➢ িরাদ্দ                      : ০০ 

➢ ব্যে                        : ০০ 

 

তি দ্র্  কতে -১৯ এর কারনণ ট্রানের বৃতি প্রোে কার্ যক্রম স্থতগি তছল। 
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৫.৬ মুতজিিষ য উপলনক্ষয গৃহীি কার্ যক্রম: 

 

মুতজিিষ য উপলনক্ষয তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের সুনর্াগ-সুতিধািতিি, দ্য স্থ, গরীি তিশুনের তিক্ষাোনের মাধ্যনম 

িিোনগ উতন্নি করার লনক্ষয ট্রানের তেেতেে কার্ যক্রনমর পািাপাতি ২০২১-২০২২ অথ যিছনর তেম্নরূপ কার্ যক্রম গ্রহণ করা হে: 

 

(১) জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমানের জন্মিি িাতষ যকী উের্াপে উপলনক্ষয প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে কর্তযক 

গৃহীি কম যপতরকল্পো িাস্তিােে অগ্রগতি সোে গৃহীি তসদ্ধানন্তর আনলানক সংতিি সকল কার্ যক্রনম তিশু কল্যাণ প্রাথতমক 

তিদ্যালে ও েপ্তর সতক্রে অংিগ্রহণ কনরনছ।  

(২) উপনজলা, লজলা, তিোগ পর্ যানে অনুতষ্ঠি মুতজিিনষ যর কম যসূতচনি সতক্রে অংিগ্রহণ।  

(৩) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের ‘স্টুন ন্টস কাউতিল’-লক সম্পৃি কনর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাে, তচত্রাঙ্কে প্রতিনর্াতগিাসহ 

তিতেন্ন কার্ যক্রনমর আনোজে করা হে। 

 

৫.৭ তিশু কল্যাণ ট্রানের উনেখনর্াগ্য কার্ যক্রম : 

 

(১) েক্ষিা উন্নেনের লনক্ষয ২০২১-২২ তিক্ষািনষ য সরকাতর তপটিআই হনি ৯০ জে তিক্ষকনক তস.ইে.এ /ত তপএ  প্রতিক্ষণ 

প্রোে করা হনেনছ; 

(২) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের ৩ে ও ৫ম লেতণর তিক্ষাথীনের িাংলা পঠে েক্ষিা িিোগ অজযনের কার্ যক্রম অব্যহি   

রাখা; 

  (৩) সকল তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের তিক্ষকগণ কর্তযক তিক্ষাথীনের তিখে োটতি পূরনণর জন্য ওোকয সীট তিিরণ 

এিং প্রাথতমক তিক্ষা অতধেপ্তনরর “েনর িনস তিতখ” অংিগ্রহনণ উদ্ভুদ্ধ করা;     

(৪) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের সকল ছাত্র-ছাত্রীনক স্কুল তিত ং কার্ যক্রনমর আওিাে আেেে; 

(৫) সকল তিদ্যালনের ছাত্র-ছাত্রীনক উপবৃতির আওিাে আেেে; 

(৬) তিদ্যালনের তিখে কার্ যক্রম অেলাইে এিং অিলাইনে মতেটতরং করণ; 

(৭) তিশু কল্যাণ ট্রাে এর ২০২০-২০২১ অথ য িছর পর্ যন্ত অত ট সম্পন্ন করণ; 

(৮) িিোগ তিক্ষক-কম যচাতরনের লকাতে -১৯ টিকা গ্রহণ সম্পন্নকরণ; 

(৯) কনরাোকানল সকল তিক্ষকনক োচু যোল তমটিংনের মাধ্যনম তিক্ষাথীনের িাতিনি িনস পাঠগ্রহণ তেতিি করার স্বানথ য 

প্রনোজেীে সহােিা লেোর জন্য তেনে যিো লেো হনেনছ;  

  (১০) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনে পতরচালো কতমটি পূে:গঠে; 

  (১১) কনরাোকালীে সমনে তিক্ষক/কম যচারীনের অেলাইনে লিিে-োিা প্রোে; 

  (১২) সকল প্রকার জািীে কার্ যক্রনম অংিগ্রহণ; 

  (১৩) এতপএ িাস্তিােনের লনক্ষয প্রতিক্ষণ প্রোেসহ অন্যান্য কার্ যক্রম িাস্তিােে; 

  (১৪) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিেলনের তিক্ষাথী জরীপ সম্পন্নকরণ। 

 

ট্রানের উনেখনর্াগ্য কম যসূতচসমূহ :  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

(ক) ট্রাে কর্তযক বৃতি কার্ যক্রম: প্রতি িছর তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনে অধ্যেেরি ২২০ জে ছাত্র-ছাত্রীনক বৃতির জন্য 

তেি যাতচি করার তিধাে রনেনছ। একিার বৃতিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যেনের ধারািাতহকিা রক্ষা ও িাতষ যক সনন্তাষজেক িলািনলর 

তেতিনি পিম লেতণ পর্ যন্ত বৃতিসুতিধা লোগ কনর থানক। লমধা লকাটাে মাতসক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ লকাটাে মাতসক ৬০০/- 

টাকা হানর বৃতির অথ য িানের অতেোিনকর স্ব-স্ব  ব্যাংক তহসানির মাধ্যনম প্রোে করা হনে থানক। 

 

(খ) সরকার প্রেি উপবৃতি: তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালেসমূনহ অধ্যােেরি তিক্ষাথীনের িিোগ উপবৃতি প্রোে করা হে। 

 

(গ) তিশু কল্যাণ ট্রাে আইে প্রণেনের উনদ্দযাগ গ্রহণ এিং ট্রানের ৭২িম ট্রাতে লিা য সোে উি আইনের খসিা অনুনমােে। 
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৫.৮ এসত তজ িাস্তিােে কার্ যক্রম: 

 

এসত তজ-৪ এ “সকনলর জন্য অন্তভূ যতিমূলক ও সমিাতেতিক গুেগি তিক্ষা তেতিিকরণ এিং জীিেব্যপী তিক্ষা লানের সুনর্াগ 

সৃতি”-র কথা িলা হনেনছ। এটি িাস্তিােনে তিশু কল্যাণ ট্রাে প্রিযক্ষ ও পনরাক্ষোনি ভূতমকা লরনখ আসনছ। তিশু কল্যাণ ট্রাে 

সমানজর হিেতরদ্র্, োগ্যাহি তিশু ও তকনিারনের সুতিধাজেক সমে প্রাথতমক তিক্ষার সুনর্াগ সৃতির জন্য ১৯৮৯ সাল হনি তিশু 

কল্যাণ ট্রাে কর্তযক তিদ্যালে পতরচাতলি হনে আসনছ। তিক্ষকগণ এসকল তিক্ষাথীর অতেোকনের সানথ তেতিি লর্াগানর্াগ রক্ষা 

কনর েমজীিী তিশুনের সুতিধাজেক সমনে তিদ্যালে আগমে ও পাঠ গ্রহণ তেতিি কনরে র্া সম্পূণ য অনিিতেক। িনল সকনলর 

জন্য অন্তভূ যতিমূলক ও সমিাতেতিক গুণগি তিক্ষা তেতিিকরনণ সহােক ভূতমকা রাখনছ।  

 

৫.৯ সামাতজক তেরাপিা লিিেী কম যসূতচ: 

 

 

 

 

(১)  সামাতজক তেরাপিা লিিেী কম যসূতচর মনধ্য তিশু কল্যাণ ট্রাে পতরচাতলি ২০৪টি তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের ছাত্র-

ছাত্রীনের উপবৃতি প্রোে করা হে এিং ট্রাে প্রেি সাধারণ ও লমধা বৃতি প্রোে করা হে। 

(২)  েমজীিী িািা-মার কানজর সহনর্াগীিাে এিং তেনজরা েম তেনে জীিীকা অজযনের পথ অব্যাহি রাখার পািাপাতি 

প্রাথতমক তিক্ষার সুনর্াগ সৃতির জন্য িানের সুতিধাজেক সমনে তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালেসমূহ পতরচাতলি হে। এনি েতরদ্র্ 

ও প্রাতন্তক পতরিানরর জীতিকা অজযনের জন্য অনথ যাপাজযনের সুনর্াগ অব্যাহি ও অিাতরি থানক। 

 

৫.১০ েতিষ্যি  পতরকল্পো: 

 

োতরদ্র্ প্রপীতিি, োগ্যাহি অথচ তেজ প্রনচিা ও েনমর বারা োনগ্যান্নেনে প্রোসী অেতধক ১৫ িছর িেনসর তিশু ও তকনিারনের 

প্রাথতমক তিক্ষার মূলধারাে তিতরনে আো এিং কাতরগতর প্রতিক্ষণ প্রোে। লো কে অেলাইে মতেটতরং পদ্ধতিনি তিদ্যালে 

মতেটতরং ও িনলাআপ কার্ যক্রম অব্যাহি রাখা। ২০২৫ সানল তিক্ষাথীর সংখ্যা ৩২,৪০০ জনে উন্নীি করা। তিশু কল্যাণ  ট্রাে 

এর তেজস্ব আইে প্রণেে করা। েমেে ও তিল্প এলাকাে চাতহোমনি তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে প্রতিষ্ঠা কনর সুতিধা িতিি 

েমজীিী তিশুনের প্রাথতমক ও কাতরগতর প্রতিক্ষণ প্রোে। তিদ্যালে মতেটতরং কার্ যক্রম লজারোরকরনণ সকল তিোগ, লজলা ও 

উপনজলাে ট্রাে েপ্তর সম্প্রসারণ। তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে ও কাতরগতর প্রতিক্ষণ লকে যুনগাপনর্াগী করা। 
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