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গ্রাভীন জনপ্রানন ুংত শশু শফকা প্রকনেয বশূভকা 

শফশ্বশজৎ কভুায 

অশতশথ অধযাক, যাষ্ট্রশফজ্ঞান শফবাগ, ভানকয কনরজ, ফধধভান 

প্রশতভা দা 

যাষ্ট্রশফজ্ঞান শফবানগ স্নাতনকাত্তয, ফধধভান শফশ্বশফদযারয়  

Abstract 
 Health and care is one of the main thing in these days of globalization. Worlds developed 

countries are preventing themselves from different types of infection and degases by using 

their scientific and information technology, but the rest of the undeveloped countries are not 

effective as them in health and care for lack of scientific and information technology, 

economical progress and development are the main bases of healthy and educated Human 

resource for every country of these world.  To protect these resources the government of 

every country takes different kinds of policies, plan and projects. After the independence of 

our country India, Indian government has taken various kinds of strategy, plans and project 

for Indian organized economics and gramin development. After 1971 at the same time of 

five years of project planning the central government had given hop for agricultural and 

gramin development, rural composing and roofing. The government has also increased the 

amount of allocated money for maintaining the flood, ‘pally anchal abasan’, education, 

health.  The 6
th

 project planning for integrated gramin development has been granted with 

highest priority. In 1975 the Indian government has and social welfare ministry project 

called ICDS (integrated child development service). 
 

Keywords: Good governance and rural development ICDS, rural development in India: 

policy of government, rural health and integrated child development project, meaning of 

ICDS.  
 

     াম্প্রশতক শফনশ্ব প্রনতযকশি উন্নত যানষ্ট্র প্রাননয ভূর উনেয র ুান (Good Governance) প্রশতশিত 

কযা। শফনল কনয উন্নত উদাযননশতক গণতাশিক যাষ্ট্রগুশরনত জনপ্রানন ‘ুাননয ধাযণা শফনলবানফ 

জনশপ্রয়তারাব কনযনে। ুাননয ধাযনাশি নতুন শকেু নয়, ফযং ভানফ বযতায ঊলারগ্ন থথনকই ান-এয 

ধাযণায উশিশত রক্ষ্য কযা মায়। এফং ান ধাযণায উন্নত রূই র ুান। একশদনক ান ফা 

‘Governance’ ফরনত থফাঝায় “The process of decision making and the process by which 

decisions are implement (Or not implemented)’’ অনযশদনক ুাননয ধাযণাশি প্রানন নাগশযকনদয 

অংগ্রণ, আইননয অনুান, স্বচ্ছতা, কতধফযযায়নতা, দায়ফদ্ধতা, দক্ষ্ প্রান ইতযাশদয উয গুরুত্ব থদয়। 

এভনশক UN Secretary-General Kofi Annan ুাননয ংজ্ঞা প্রদান কনযনেন এইবানফ ‘Good 
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Governance is ensuring respect of human rights and the rule of law; strengthening 

democracy, promoting transparency and capacity in public administration [THOMAS 

WEISS, Governance, Good Governance and Global governance : Conceptual and actual 

challenges’(Third world quarterly, Vol – 21, no – 5, PP-795 to 814, 2000]
১
 জন প্রাননয 

আনরাচনানক্ষ্নে ুাননয ধাযনাশি ফধপ্রথভ ু্পষ্ট  ও শফ্ৃতবানফ ফযা্যা কনযনেন James Rosanau াম্প্রশতক 

শফশ্বযাজনীশতয শযনপ্রশক্ষ্নত শতশন ুাননয ংজ্ঞা শদনয়নেন এইবানফ “ ‚The capacity to get things done 

without the legal competence to command that they be done.’’ এইবানফ শফনশ্বয থকউ অনযানয থম-

থকান থদনয ভনতা বাযনতও ুান প্রশতিায  উনেনয ‘ুংত শশুশফকা প্রকে’ শি ১৯৭৫ শিস্টানে বাযত 

যকানযয ভাজ করযাণ ভিক চারু কনযন।  এভনশক বাযত যকায গ্রাভীন উন্নয়ননয স্বানথধ শফশবন্ন, কৃশল, ্াদয, 

শক্ষ্া ও স্বািয ম্পশকধত বাযনতয গ্রাভীন উন্নয়ন : যকানযয নীশত (Rural Development in Indian 

Government Policies) গ্রণ কনযশেনরন। যফতধীকানর গ্রানভয দশযদ্র ভানুল জননয উন্নশতয জনয শফশবন্ন 

শযকেনা গ্রন কনযন, থমভন ভানফ ম্পদ ও শযকেনা, জনং্যা ও শযকেনা, কভধংিান ও শযকেনা 

এফং নফধাশয প্রতযন্ত ও অনগ্রয ভানুনলয উন্নয়ননয জনয MGNREGA, SJRESY, NPEW, NCPCR, 

ICDS, CLPRACT, NPCL ইতযাশদ।
২
  

 

     বাযতফনলধ শযকশেত উন্নয়নণয ধাযণা শফনল গুরুত্ব থনয়নে। শকন্তু ভূর প্রশ্ন র“ গ্রাভীন উন্নয়ন ফরনত কী 

থফাঝায়? উন্নয়নণয অথধনক শিক বানফ উরশি কযনত না াযনর গ্রাভীন উন্নয়ননয তাৎমধ অনুধাফন কযা ক্নই 

ম্ভফ নফ নয়। এনদনয শযকেনাকায ফা যকায উন্নয়ণ কথাশি শননয় মতিা যীক্ষ্া শনযীক্ষ্া কনযনেন ম্ভফত 

থতভনশি আয থকাননা থদনই য়শন। এনদনয উন্নয়ণ শফনলজ্ঞযা উন্নয়নণয ন্থা শননয় মতিা থবনফনেন, কানদয 

জনয উন্নয়ণ ফা থকন উন্নয়ণ-এ ম্পনকধ ততিা আনরাকাত কনযনশন। থদ স্বাধীন ফায ফহু ফেয অশতক্রান্ত ফায 

যও তাই আভযা আজ উন্নয়নণয ুশনশদ্ট ধ কভধূচী কী ওয়া উশচৎ থ ম্পনকধ থকাননা শিয শদ্ধানন্ত থ ৌঁোনত 

াশযশন।
৩
 

 

     গ্রাভীন উন্নয়নণ যকায গৃীত নীশতগুশর আফায শফশবন্ন ন্থা ও কভধূচীনত শফবক্ত থগুশর র– ১) বূশভ ংস্কায, 

২) ভশ্ট  উন্নয়ণ প্রকে, ৩) শনশফড় কৃশল উন্নয়ণ প্রকে, ৪) ফুজ শফপ্লফ ইতযাশদ থকাথাও যাশযফাবানফ স্বািয 

ম্পশকধত থকান নীশত গ্রণ কযা য়শন মায জনয আজও বাযনতয অতযাধুশনক গ্রাভগুশরনতও শফশবন্ন গবধফতী ভশরা 

গবধধান এফং শশুয অকার ভৃতুয রক্ষ্য কযা মানচ্ছ। গ্রাভীন উন্নয়নণয রনক্ষ্য ICDS নীশত নযাক্ষ্বানফ গ্রণ কযা 

নয়নে। থমিানক ফদনর ফতধভান বাযত যকাযনক প্রতযক্ষ্বানফ ICDS নীশতনক গ্রণ কযায প্রনয়াজন যনয়নে 

জনাধাযনণয করযানণয উনেনয।     
 

     একশফং তনক গ্রাভীন স্বানিযয ানথ ুংত শশুশফকা প্রকেশি ওনতাপ্রতবাফ জশড়ত যনয়নে।কাযণ এই 

প্রকেশিই নচ্ছ এভন একশি ভাধযভ থম্ানন থকন্দ্র যকায প্রদত্ত ুনমাগ “ ুশফধা গুশর তণৃভূর ্নয ফফাকাযী 

ভানুল তথা দাশযদ্র গ্রাভফাীয শযফানয ভা ও শশুযা যাশয থনয় থানকন। গ্রাভীণ ভানুলজননয স্বানিযয নফধাৎকৃ্ট  

প্রকেশি র ুংত শশুশফকা প্রকে (ICDS)। বাযনতয ভনতা উন্নয়নীর থদন ফফাকাযী অশধকাং 

ভানুলই গ্রানভ ফফা কনযন এফং তানদয থফশযবাগ ভানুনলয জীশফকা নচ্ছ কশৃলকাজ এফং এই চালফান প্রচন্ড 

কনিায শযশ্রভ য়। এই কনিায শযশ্রনভয জনয তানদয থম াশযশ্রশভক াওয়া উশচত তাযা থিা ান না ফনর থই 

িাকায় তাযা ুশ্ট কয ুলভ ্াদযও শকননত ফযথধ য় মায দরুন যীনয ুশ্ট য অবাফ থদ্া থদয়। থগািা থদনয জনয 

মাযা ্াদয উৎাদন ও যফযা কনয থই ভ্ কৃলক থই ভ্ কৃলক ম্প্রদানয়য ভানুলজননয ঘনয ্ানদযয ও 

ুশ্ট য অবাফ থদ্া মায়। স্বাবাশফক কাযনণই ভগ্র থদন অশধকাং কৃলক থশ্রনীয থরাকজননয ফফা ওয়ায় 

অুশ্ট নত থবাগা ভানুলজননয শযভাণ থই রূ থফী। এভনশক যাঞ্চনর থরাকজননয তুরনায় গ্রাভাঞ্চনরয 
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ভানুনলযাই অতযাশধক শযভানণ অুশ্ট য শকায। এজনয বাযত যকায গ্রাভীণ স্বানিযয উন্নশতপ্রকনে স্বািয ম্পশকধত 

শফশবন্ন কভধূচী গ্রন কনযনেন। থগুশর নরা জাতীয় ুশ্ট  নীশত (The National Plan of Action on 

nutrition, NPAN) ১৯৯৫ ানর, জাতীয় গ্রাভীন স্বািয শভন (National Rural Health Mission, 

NRHM), ুংত শশু শফকা প্রকে (Integrated Child Development Services, ICDS), শিপ্রাাশযক 

আায (MID-Day Meal), ‘জাতীয় ্াদয শনযাত্তা শভন’, ‘ভাত্মাগান্ধী জাতীয় কভধংিান শনশ্চয়তা প্রকে 

(MGNREGA), জওযরার থননরু জাতীয় নগয ুনরুন্নয়ন শভন, ‘জাতীয় গ্রাভীণ ানীয় জর প্রকে’ ইতযাশদ। 
 

     উশযউক্ত প্রকেগুশরয ভনধয গ্রাভীন শশুনদয ও ভানয়নদয স্বানিযয উন্নয়ননয জনয থকন্দ্রীয় অথধানুকূনরয চরা 

যকাযী অগ্রণী প্রয়া র ুংত শশু শফকা প্রকে ফা Integrated Child Development Scheme – 

ICDS, UNICEF, USAID, DFID CARE “ এযভনতা আন্তজধাশতক ্যাশতম্পন্ন ংিাগুশর এই প্রকনেয 

অংীদায। স্বািয তাশরকায় শফনশ্ব বাযনতয িান শনধধাযন নয়নে ৮১ এয ভনধয ৬৭ তভ িানন, মা বাযতফাীয কানে 

রজ্জায শফলয়। জনং্যাযশদক থথনক বাযত এশগনয় থাকনর স্বানিযয শদক শদনয় এনকফানয শশেনয় যনয়নে। 
 

     বাযতফনলধয অনযানয যাজযগুশরয স্বানিযয ইশতা স্বাধীনতায ূনফধ থথনকই থভানিই ু্কয শের না।  এই ফনেয 

এক কশফ শরন্নেন, ‘ভন্বন্তয ভনযশন আভযা, ভাশয শননয় ঘয কশয’। কথাগুশর থভানিই শ্লাঘায নয়। কাযণ অনাানয 

থাকায ভনধয থকানও আত্মগশযভা থনই। ফাংরা দুশবধনক্ষ্য কফনর নড়নে থফ কনয়কফায এফং অনাাযও শনতযশদননয 

ঘিনা। ১৯৪৩ ানর ফাংরায় (ন ভয় অশফবক্ত ফাংরা) দুশবধনক্ষ্ ভাযা মান ৫০ রক্ষ্ ভানুল। ফাংরায ‘ভন্বন্তয’ 

ইশতান িান থনয়নে এই ভভধাশন্তক ঘিনা। প্রফীণ ভানুনলয ভনধয এ্নও অনননক ফন কনয চনরনেন থই ভভধ “ 

শফদাযক স্মৃশত, কীবানফ করকাতায যা্ায় ‘পযান দাও, পযান দাও’ ফনর ভৃতুযয থকানর থ ানর নড়শের াজায 

াজায ভানুল। াশশতযক ভাশনক ফনদাাধযায় তাৌঁয ‘ধান’ গনে ভানুল দু-ভুনিা ধাননয জনয কীবানফ ভাযদাো 

কনযনেন, তায ফণধনা শদনয়নেন, স্বাধীনতায য এই ফনে দুশবধক্ষ্ না নরও ভানুল অনাানযয াত থথনক শন্ায 

ায়শন। দু-ভুনিা অনন্নয জনয আনদারন, আত্মতযা, ুশরনয গুশরনত ভৃতুয ফই ঘনিনে শশ্চভফনে। ১৯৬৬ ানর 

থেফুযাযী ভান শশ্চভফে জুনড় ্াদয আনদারন শুরু য়। ট্রানভ-ফান আগুন রাগাননা য়, ুশরনয গুশর চনর। 

১৯৬৬ ানরয ২০ থ থপব্রুয়াযী ুশরনয গুশরনত ভাযা মান ফশযাি কনরনজয োে আেুর াশভদ এফং স্কুর োে 

দাযফক্স ভন্ডর। ১১ ভাচধ ১৯৬৬ মধন্ত শশ্চভফনে ্াদয আনদারননয ্শতয়ান : শনত ৫০, গুরুতয আাত ৩০০, 

থগ্রপ্তায ৭ াজায। ২০০৪ ানর শশ্চভ থভদনীুনযয আাননানর অনাানয ভৃতুযয ঘিনা াযা থদ জুনড় আনরাড়ন 

তুনরশের। শশ্চভফনে ্াদযংকনিয কথা শফনফচনা অথধভিী অীভদাগুপ্ত ২০০৮ “ ০৯ ানরয কানজই রেয্ানা 

থ্ারায প্র্াফ শদনয়নেন। এইবানফ ্ানদযয অপ্রতুরতায দরুন দীঘধশদন মাফৎ শশ্চভফনেয ভানুলজননয তথা 

গ্রাভফাীনদয স্বানিযয প্রচন্ড ানয অফনশত নয়নে মায ঘািশত বশফলযত প্রজন্মও ূযণ কযনত াযনে না। ২০১৫ 

ানরয থকন্দ্রীয় স্বািয ও শযফায করযাণ ভিক “ এয শযনািধ অনুমায়ী জানা মায় থম ফতধভানন প্রায় ফা ৪৬, ৫০০ 

প্রূশত ও ৫ ফেয কভফয়শ ১৫ রক্ষ্ শশুয ভৃতুযয ঘিনা ঘনি মা আন্তজধাশতক অনুানতয তুরনায় থফ থফশ। 

‚স্বািযই ম্পদ‛ (Health is Wealth) ফহুকার ধনয এই কথািা প্রফাদ শানফ শযশচত, মা শচযায়ত তয। স্বািয 

বানরা না থাকনর ভানুল ুি থাকনত ানয না। ভানুনলয স্বানিযয দুশি শদক র থভ শরক। একশি াযীশযক স্বািয, 

অযশি ভানশক স্বািয। এই যীয ও ভননয ুস্বািযই একশি ভানুলনক যান্ জীফ “ প্রানফন্ত, কভধচঞ্চর, ুদক্ষ্ ও 

ুদয কনয। তাই ৃশথফীয প্রনতযকশি করযাণকাভী যাষ্ট্রই তায নাগশযকনদয ুি ুদয যা্নত চায়। আয থকাযননই 

যাষ্ট্রফযফিা অতযন্ত গুরুত্ব কানয, ূণধ দাশয়ত্ব নচতন নয় তায নাগশযকনদয ুস্বািয ুশ্ট য জনয নানাযকভ 

উন্নয়নভূরক দনক্ষ্ শননয় নানা প্রকে রূাশয়ত কনয থানক। এনক্ষ্নে আভানদয থদ বাযতফনলধযও জনস্বািয ও 

ুশ্ট  শফলনয় নানা প্রকে চারু যনয়নে। থই ভ্ প্রকে গুশরয ভনধয একশি উনে্নমাগয ও গ্রাভীণ ভানুলজননয 

জনয প্রনয়াজনীয় প্রকেশি র– ‘ুংত শশুশফকা প্রকে’  
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     ০-৬ ফৎয ভয়ীভা র শনফয ফ চাইনত গুরুত্বূনধ ভয়। এই ভনয় শশুয াযীশযক, ভানশক ফৃশদ্ধ 

এফং ফুশদ্ধশফকানয শবশত্ত িান য়। জাশতয উন্নয়ননয থক্ষ্নে শশু ুশ্ট য গুরুত্ব বাযত যকায অননক আনগই 

উরশি কনযশের। ০-৫৯ ভাফয়শ, শশুয ুশ্ট য চাশদাযূণ, স্বানিযয উন্নশত, শিকা প্রদাননয ভাধযনভ থযাগ 

প্রশতনযাধ কভধূচী ফা্ফায়ন, স্কুরেুনিয ং্যা হ্রা, গবধফতী ভানয়নদয ুশ্ট  প্রদান, শশু স্বািয ও ুশ্ট  শফলনয় 

ভানয়নদয নচতনতা ফৃশদ্ধ, প্রথাগত শক্ষ্া শুরুয ূফধফতধী শশু শক্ষ্া, যাভধ প্রদান প্রবৃশত ফহুশফধ রক্ষ্য ূযনণ 

১৯৭৫ ানরয ২ অনটাফয থদনয ৩৩ ব্লনক দাশযদ্র ীভায নীনচ ফফাকাযী শশু ও ভশরানদয শননয় ুংত শশু 

শফকা প্রকে প্রফতধন য়। ২০০৪ ানর থদনয নফধাচ্চ আদারত তায যানয়য ভাধযনভ জানায় থম, থকফরভাে 

দাশযদ্রীভায নীনচ ফফাকাযী ভানুলজন এই প্রকনেয ুশফধা প্রাক নত ানয না। মথামথ মধনফক্ষ্নণয ভাধযনভ 

জানায় থম থকফর দাশযদ্রীভায নীনচ ফফাকাযী ভানুলজন এই প্রকনেয ুশফধা প্রাক নত ানয না। মথামথ 

মধনফক্ষ্ননয ভাধযনভ াযা থদনয ভ্ ভানুনলয ভনধয থথনক ুশফধা শচশিত কযনত নফ। ফতধভানন 

ুশফধাপ্রানকয শনশযন্ ুংত শশু শফকা প্রকে। এই প্রকনেয থফা অেনওয়াশড় থকনন্দ্রয ভাধযনভ প্রদান কযা 

য়। তৃণভূর ্নয প্রকনেয কভধূচী আশধকাশযক। থকন্দ্রীয় যকানযয নাযী ও শশু করযাণ ভিনকয অধীনি শশু 

উন্নয়ন শফবাগ এ ফযাানয ভন্বয়কাযী বূশভকা গ্রণ কনয। এই প্রকনেয অন্তগধত শিকা প্রদান, স্বািয যীক্ষ্া এফং 

স্বািয ংক্রান্ত যাভধ প্রদাননয শযনলফা প্রদান কযা য় যকাশয স্বািযনকন্দ্র ফা উস্বািযনকনন্দ্রয ভাধযনভ।[দত্ত, 

২০১২ : ৃিা নং “ ২১ -২২] 
 

     ICDS কথাশিয মূ্পণধ নাভ র ‘Integrated Child Development Services’ মায ফাংরা প্রশতেশি র 

‘ুংত শশুশফকা প্রকে’। অননক যাষ্ট্রশফজ্ঞানী ফা স্বািযশফজ্ঞানী ICDS থক শফশবন্ন নানভ অশবশত কনযনেন। 

থমভন শশুকরযাণ শফকা থফা (Child Development Services), ুংত শশুশফকা থফাপ্রকে 

(Integrated Child Development Scheme) ও শশু উন্নয়ণ প্রকে ইতযাশদ। 
 

     শফনশ্বয অনযানয থদনয তুরনায় বাযনতয ভনতা উন্নয়নীর থদন ও থদনয ভনধয অফশিত শফশবন্ন যানজযয 

অন্তধগত গ্রাভগুশরনত ফফাকাযী দশযদ্র শযফায গুশরনত ভা শশুনদয জনয একশি অতযন্ত প্রনয়াজনীয় প্রকে র 

ুংত শশুশফকা প্রকে এফং এই প্রকনেয অন্তগধত ICDS থকন্দ্রগুশর থম্ান  থথনক াধাযণ গ্রাভফাী যকাযী 

ুনমাগ ুশফধা থনয় থানকন।  
 

     শশু জনং্যায শদক থথনক বাযনতয িান ফধ প্রথভ। ‚থদনয ফধােীন শফকানয জনয থমফ শফলয়গুশরনক 

অগ্রাশধকায থদওয়া দযকায, তায ভনধয শশু শফকা প্রধান। তায কাযণ শশুযাই নচ্ছ আভানদয থশ্রি ম্পদ; এফং 

আগাভী শদনন থদনয ভানফ ম্পনদয উৎ আজনকয শশুযাই।‚আভানদয দভ থমাজনায় (২০০২ “ ২০০৭ ানর) 

উনযাক্ত উদ্ধৃশত থথনক এিাই ্পষ্ট  থম, থব গশরক অফিান, জাশত-ধভধ ও শরে শনশফধননল আজনকয শশুযাই গড়নফ 

বাযনতয বশফলযৎ। মশদ থকউ প্রশ্ন কনযন থম, থদনয বশফলযতনক ভৃদ্ধ কনয তুরনত নর আভানদয থকান থক্ষ্নে 

শফশননয়াগ কযা উশচৎ? এয উত্তয অফযই ‘শশুশফকা’। প্রশতশি বাযতীয় শশুনক এভন একশি শযনফন থফনড় ওিায 

ুনমানগ থদওয়া প্রনয়াজন, মা তানদয শযূণধ শফকানয াাময কযনফ। এ এভনই এক শফশননয়াগ, মানত রানবয 

ম্ভাফনা নফধাচ্চ।  
 

      স্কুনর মাওয়ায ফয় য়শন এভন শশুনদয ফয় অনুমায়ী ওজন কতিা কভ-থই শানফ তানদয অুশ্ট য 

শযভানক ফনর ‘থপ্রাশিন এনাশজধ ভযারশনউশট্রান’। এশি থম থকানও ভানজয ুশ্ট  ংক্রান্ত অফিাননয ফনচনয় 

গুরুত্বূণধ ূচক। শফগত শতন দনক শশুনদয ভনধয অুশ্ট য স্বেতায (Under Nutrition) ভাো উনে্নমাগয 

বানফ কনভ এননে। তীব্র অুশ্ট য কাযনন ভৃতুযয ঘিনা আজ অননকিাই কভ। তনফ থমিা আজও মূ্পণধ শনয়িনণ 

আনা মায়শন তা র, শশুনদয ভনধয অুশ্ট জশনত নানা যকনভয ংক্রাভক থযাগ। তাোড়া অুশ্ট য কাযনন তানদয 

াযীশযক ফৃশদ্ধ ভানশক শফকাও ক্ষ্শতগ্র্ য়। পনর ড়ানানা ফা থ্রাধূরা ইতযাশদ থথনক একশি শশুয উন্নশত 
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ওয়া ম্ভাফনা থানক, তা নত ানয না। অে ভাঝাশয ভাোয় ুশ্ট  স্বেতা শশুনদয ভনধয আজও এতিাই ফযাক 

থম, জনস্বািয থক্ষ্নে অুশ্ট নক থযকভ গুরুত্বই থদওয়া নচ্ছ না। চূড়ান্ত মধানয়য অুশ্ট  থচান্ নড় শকন্তু থই 

মধানয় থ ৌঁোননায যই। তায ভনধযই াযীশযক ও ভানশক শফকা ফযাত নত শুরু কনয ক্রভাগত অুশ্ট নত 

থবাগায পনর শশুযা বানরাবানফ থফনড় উিনত ানয না। জাতীয় ্াদয ও স্বািয ভীক্ষ্া (National Food & 

Health Survey, NFHS) -২ অনুমায়ী, শতন ফেনযয কভ ফয়ী শশুনদয ভনধয ৪৫.৫ তাংনয ফয় অনুানত 

উচ্চতা কভ এফং ২৫.৫ তাংনয উচ্চতা অনুানত ওজন কভ। নফজাত শশু ভৃতুযয ায শফগত কনয়ক দনক 

অননকিাই কনভ এননে। ১৯৫১ ানর প্রশত ১০০০ নফ জাতনকয ভনধয ১৪৬ জনই ভাযা থমত। ২০০৪ ানর থই 

ং্যা কনভ দাৌঁশড়নয়নে ৫৮-এ। তনফ গত দনক নফজাত শশু ভৃতুযয ানয ্ুফ একিা থযনপয ঘনিশন। তাোড়া 

শফশবন্ন যানজযয ভনধয, যাজযগুশরয অন্তধগত শফশবন্ন অঞ্চনরয ভনধয, এভনশক শফশবন্ন ম্প্রদানয়য ভনধযও এই ানযয 

থক্ষ্নে তাযতভয থদ্া মায়। থমভন ২০০৪ ানরয শাফ অনুমায়ী, থকযর প্রশত াজায জন নফজাতনকয ভনধয ভাযা 

মায় ভাে ১২ জন। এশদনক ভধযপ্রনদন এই ায ৭৯। াৌঁচ ফেনযয কভফয়ী শশুনদয ভৃতুযয ানযয থক্ষ্নে শকেুিা 

উন্নত নরও এ্নও তা মনথ্ট ই থফশ “প্রশত াজানয ৭৭ জন। 
 

     শফশ্ব স্বািয ভীক্ষ্ায একশি শযনািধ অনুমায়ী, শশুভৃতুযয থভাি ঘিনায ৫৫ তাংই ঘনি অুশ্ট  এফং 

অুশ্ট জশনত থযাগনবানগয কাযনণ। অতএফ অুশ্ট য থভাকাশফরায় – একশি ফহুভু্ী প্রকে গ্রন কনয তা মথামথ 

বানফ শফ্াশযত কযনত াযনর অফযই বানরা পর াওয়া মানফ। শফগত এই ায প্রশত কনভ আনে শিকই, শকন্তু 

এই উন্নশত ফনড়াই শ্লথগশত “ এ কথা আভানদয স্বীকায কযনতই নফ। এনক্ষ্নে দ্রুত উন্নশত ত্নই আনত ানয, 

ম্ন অুশ্ট  জশনত প্রশতনযাধ উমুক্ত কামধক্রভ ানত শননয় তা প্রনয়াগ কযা নফ। অুশ্ট , অম্পূণধ াযীশযক ও 

ভানশক শফকা এফং শশুভৃতুযয এই চক্রনক শফন্ট  কযফায উনেয শননয়ই ুংত শশু শফকা শযকেনা ফা আই, 

শ, শি, এ, কভধাকান্ড গ্রন কযা য়।
১
 (নচ ধুযী, ২০০৬ : ৃিা নং- ৫) 

 

     ুশ্ট  ও স্বািয “ এই দুশি শফলয়ই গবীযবানফ ম্পকধ মুক্ত। ফরা থমনত ানয, স্বািয ও ুশ্ট  একই ভুদ্রায দুশি শি। 

থম থকান থদ ফা জাশতয উন্নয়ননয থমফ ূচক আনে, তায ভনধয অনযতভ র থদনয জনগনণয স্বািয ও ুশ্ট য পর 

াযা ৃশথফীফযাী নানা গনফলণায় আজ এিা প্রভাশনত থম, জাতীয় ও আন্তজধাশতক ্নয উন্নয়ননয শফলয়শি শনবধয কনয 

ভানুনলয ুশ্ট য ওয। আন্তজধাশতক ্নয ভানফ উন্নয়ননয ূচক অনুমায়ী বাযনতয িান ১৩২ তভ, মা অনযানয ফহু 

উন্নয়নীর থদনয তুরনায় থফ নীনচ। মশদও অথধনীশতয শফচানয শফগত থফ কনয়ক ফেনয আভানদয GDP 

অননকিাই উদ্ধধভু্ী, শকন্তু তায ুপর থদনয ফ ভানুনলয কানে ভানবানফ থ ৌঁনচ্ছ থদওয়া মায়শন। স্বাধীনতাূফধ 

বাযনত ্ানদযয ভযা শের অতযন্ত প্রকি, পনর অুশ্ট য ভযাও শের ফযাক। ঞ্চানয দনক বাফা ত প্রতযক্ষ্ 

ও নযাক্ষ্ বানফ অুশ্ট য জনয দায়ী র দাশযদ্রতা, শকন্তু যফতধী মধানয়, শফনলত শফপ্লনফয য ্াদয স্বয়ম্ভযতা 

অজধন নেও থদ্া থগর অুশ্ট য গ্রা থথনক থফশযনয় আা মায়শন। আভানদয থদ অুশ্ট য ফনচনয় ফড় শকায 

ভশরা ও শশুযা। আভানদয থদন ভশরা ও শশুনদয থক্ষ্নে অুশ্ট য ফযাকতা ও তায শযণশত অনুধাফন কযা মায় 

শশুভৃতুয ও ভাতৃভৃতুযয ায থদন্। শফশ্ব স্বািয ংিায প্রশতনফদনন ফরা নয়নে, প্রায় ৫৫ তাং শশুভৃতুযয প্রতক্ষ্য 

ফা নযাক্ষ্ কাযন নচ্ছ অুশ্ট । শশুভৃতুয ও ভাতৃভৃতুযয শফলয় দুশিই গবীযবানফ ম্পকধমুক্ত গবধাফিায় শনফ, 

শকনানয। অুশ্ট  থমভন শশুয শদশক ও ভানশক শফকানক ফযাত কনয, থতভশনই একফায অুশ্ট য কফনর ড়নর 

তায কুপ্রবাফ শনফ ও শকনানযও চরনত থানক। অুশ্ট গ্রি ভানয়য ন্তাননযাও অুশ্ট গ্রি ওয়ায আঙ্কা থানক। 

আয তাই আভানদয থদন অুশ্ট  প্রশতনযানধ থম ভ্ প্রতযক্ষ্ কভধূচী যনয়নে থগুশরয অশধকাংনয থকন্দ্রশফদুনত 

যনয়নে শশু ও ভশরাযা। এইফ প্রকনেয ভনধয এক অতযন্ত গুরুত্বূণধ ও প্রাশেক প্রকেিাই র ‚ুংত শশু 

শফকা প্রকে‛ ফা ICDS, লি ঞ্চফাশলধকী শযকেনায় ২০ দপা কভধূচীয অধীনন চারু কযা এই প্রকে শফনশ্বয 

ফৃত্তভ শশু শফকা প্রকে শননফ আজ স্বীকৃত [নরাধ, ার : ৃিা নং ২০]
২
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একশি শশুয ুি বানফ থফৌঁনচ থাকা, তায ফৃশদ্ধ ও শফকানয গুরুত্ব ও প্রনয়াজনীয়তা উরশি কনযই ইউ.শ.এ. 

যকায জাতীয় অশবন্ন নূনযতভ কভধূচীনত শশুশফকানক অগ্রাশধকায শদনয়নে। আই. শ. শি. এ. থক াফধজনীন 

কনয থতারায উনেনয জনফশত আনে এভন ভ্ অঞ্চনর অেনওয়াশয থকন্দ্র চারু কযা এফং ফ শশুয কানে এই 

শযকেনায ুশফধা মূ্পণধ রূন থ ৌঁনে শদনত যকায প্রশতজ্ঞাফদ্ধ। শশু শফকানক ফধানথধ ফধােীন কনয থতারা 

এফং প্রতযন্ত অঞ্চনর এই শযনলফায ুনমাগ ুশফধা থ ৌঁনে থদওয়ায উয থজায শদনচ্ছ যকায [নচ ধুযী ২০০৬ : 

ৃিা নং “ ৬]
৩
 অথধাৎ শফগত কনয়ক দক থশযনয় এন ফতধভান তনক ও ুংত শশু শফকা প্রকেশিয 

জনশপ্রয়তা রাব কনয একশি অতযন্ত প্রাশেক প্রকনে শযণত নয়নে যকায অনযানয প্রকেগুশরয তুরনায়।  
 

     শফনশ্বয থম থকান থদনয আশথধক শফকা এফং প্রগশতয ভূর্ম্ভ র ুি এফং শশক্ষ্ত ভানফম্পদ। দক্ষ্ ভানফ 

ম্পদ থদনয প্রাকৃশতক ম্পদ এফং শযকািানভা অপ্রতুরতানক দূনয শযনয় থদন উন্নয়ন ত্বযাশন্বত কযনত ানয। 

এই ভানফ ম্পদ যফযা ত্নই অকু্ষ্ণ্ণ থাকনফ ম্ন থদন জন্ম থনওয়া প্রশতশি শশুয স্বানিযয মত্ন ও শফকা 

ুশনশশ্চত থাকনফ। তাই থকান থদনয াভশগ্রক উন্নয়ন এফং প্রকৃত নাগশযকনক তায শযক কযায রক্ষ্য অজধনন 

কামধক্রভ শুরু ওয়া উশচত। শশু ুশ্ট  এফং শশু ফধাত্মক শফকা কভধূচীয পর রূায়ননয ভাধযনভ ফস্তুতনক্ষ্ শশু 

অুশ্ট  একশি জাশতয জীফনন অশবা শফনল। অুশ্ট  ফা অপ্রতুর ুশ্ট  দাশযনদ্রযয ুশ্ট চনক্রয ৃশ্ট  কনয। শশুয অুশ্ট  

াযীশযক গিন ও ভানশক শফকান ফাধা নয় দাৌঁড়ায় মা বশফলযনত মথামথ শক্ষ্াগ্রন এফং উৎাদন প্রশক্রয়ায় 

অংগ্রনণয থক্ষ্নে প্রশতফন্ধকতা ৃশ্ট  কনয। অুশ্ট  শশু নজ থযাগফযাশধনত আক্রান্ত য়। পনর বশফলযৎ জীফনন 

স্বািয ুযক্ষ্া ফযায় মনথ্ট  ফৃশদ্ধ ায়। াভশগ্রক বানফ, অুশ্ট  শশুয ং্যাফৃশদ্ধ ঘিনর থদনয প্রগশত ফযাত য় এফং 

জাতীয় উৎাদন ঋণাত্মক প্রবাফ থপনর, ুতযাং শশুয ুশ্ট য এফং শফকান মধাপ্ত জাতীয় শফশননয়াগ “ থদনয 

জাতীয় উৎাদন ফৃশদ্ধ ও অথধননশতক প্রগশতনত অনুকূর প্রবাফ ৃশ্ট  কনয। [দত্ত, ২০১২: ৃিা নং “ ২১]
৪
 

 

     ১৯৭৫ ানর ুংত শশু শফকা প্রকে চারু কযা নরও ২০০৬ ার থথনক এই প্রকনে কানজয গশত 

ফৃশদ্ধায়। ১৯৭৫ ানর থভাি ৩৩ শি গ্রানভান্নয়ন ব্লনক যীক্ষ্াভূরক বানফ এই শযকেনাশি চারু কযা নয়শের। 

মধাক্রনভ শফ্ানযয ভাধযনভ অ্ট ভ থমাজনায থনল াযা থদনয থভাি ৪,২০০ শি প্রকে চারু য়। এই থমাজনাকানর 

আযও ১,৪৫২ শি আই.শ.শি.এ প্রকনেয ভঞ্জুশয থদওয়া য় থগুশর কামধকয কযা য় ধান ধান, যফতধী 

থমাজনাকানর, পনর এই ১,৪৫২ শিয ভনধয নফভ থমাজনায অশন্তভফধ মধন্ত চারু য় ভাে ৪০৮ শি। ফাদফাশক 

১,০৪৪ শি প্রকে কামধকয য় চশরত থমাজনা আশথধক কাযনন চরশত থমাজনাকানর অশতশযক্ত থকান আই.শ.শি.এ 

প্রকেনক ভঞ্জুশয থদওয়া য়শন। দভ থমাজনায় প্রায় ৫৬২.১৯ রক্ষ্ ভানুলনক আই.শ.শি.এ এয আওতায় আনা 

ম্ভফ নয়নে (৩১ থ ভাচধ, ২০০৬ ানরয শাফানুমায়ী) এয ভনধয যনয়নে ৪৬৭.১৮ রক্ষ্ শশু এফং ৯৫.০৭ রক্ষ্ 

গবধফতী ্নযদােী ভশরা। ২০০২ ানরয ৩১ ভাচধ মধন্ত এই ং্যাশি শের ৩৭৫.০৯ রক্ষ্ (৩১৫.০৩ রক্ষ্ শশু 

৬০.০৬ রক্ষ্ ভশরা)। 
 

     জাতীয় অশবন্ন নূনযতভ কভধূচীয প্রশতশ্রুশত ভনতা ংমুক্ত প্রগশতীর থভাচধা যকায ২০০৫ “ ০৬ ানর প্রথভ 

মধানয় আযও ৪৬৬ শি আই.শ.শি.এ প্রকে ও ১.৮৮ রক্ষ্ অেনওয়াশয থকনন্দ্রয ভঞ্জুশয শদনয়নে। এোড়া এই 

প্রকনেয প্রানযয জনয ফানজি ফযানেয শযভাণও ফাড়াননা নয়নে। চরশত আশথধক ফেনয এই ্ানত থভাি ৪,৫৪৩ 

থকাশি িাকা ফযাে কযা নয়নে। ২০০৪ – ০৫ ানর এই অনথধয শযভাণ শের ২,১৬৭.৪৪ থকাশি িাকা। অথধাৎ, গত 

দুফেয এই প্রকনেয জনয ফযাে অনথধয শযভাণ ফাশড়নয় শিগুণ কযা নয়নে। এোড়া মূ্পযক ুশ্ট  ফাফাদ ১৯৯১ 

ার থথনক প্রাক প্রশত শদনন ১ িাকা কনয থদওয়া ত। ২০০৫ ানরয অনটাফয ভা থথনক তা ফাশড়নয় শদন ২ 

িাকা কযা নয়নে। আনগ শুধুভাে দাশযদ্রযীভায নীনচয শযফাযগুশরনক মূ্পযক ুশ্ট য জনয শফনফচনা কযা ত, 

এ্ন প্রাক ফাোইনয়য শনয়নভও শকেু যদফদর কযা নয়নে।  
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     ুংত শশু শফকা প্রকেনক ফধজনীন কনয তুরনত নর আযও ফহু অেনওয়াশড় থকন্দ্র থ্ারা প্রনয়াজন, থ 

কথা আনগই ফরা নয়নে। এই শযনপ্রশক্ষ্নত জনং্যা শাফ অনুমায়ী শিক কত অেনওয়াশড় থকনন্দ্রয প্রনয়াজন 

এফং এই থকন্দ্রগুশরয ভাধযনভ আই.শ.শি.এ শযকেনা কামধকয কযনত নর কত ফযায় নত ানয ইতযাশদ 

্শতনয় থদ্ায জনয ২০০৪ ানর একশি ‘Inter-Ministerial’ িাস্ক থপাধ গিন কযা য়। ২০০৫ ানর থভ ভান 

এই িাস্ক থপাধ তায প্রশতনফদন থ কনযনে।  
 

     ওই ফেযই জুরাই ভান উনযাক্ত প্রশতনফদননয ুাশযভূ যাজয গুশরনত ািাননা য়। যাজযগুশরনক 

অনুনযাধ জানান য়, তাযা থমন তাযা শফ্াশযত ীভক্ষ্ায ভাধযনভ এফং থমফ জায়গায় এইফ ুশফধা থ ৌঁোননা 

মায়শন থইফ গ্রাভ / ফশতনতই আই.শ.শি.এ শযকনেয ুশফধা থ ৌঁনে থদওয়ায রনক্ষ্য অশতশযক্ত অেনওয়াশড় 

ফা শভশন অেনওয়াশড় থকন্দ্র থ্ারায প্রনয়াজনীয়তা শফনফচনা কনয থকন্দ্রীয় যকাযনক জানান। শফশবন্ন যানজয ও 

থকন্দ্রাশত অঞ্চনরয তযপ থথনক তানদয প্রনয়াজন ও দাশফ ম্বশরত শযনািধও জভা নড় শগনয়নে এই ভ্ 

শযনানিধয শবশত্তনতই প্রস্তুত আই.শ.শি.এ “ এয শিতীয় মধানয়য ম্প্রাযনণয শযকেনা এ্ন অনুনভাদননয 

অনক্ষ্ায়। 
 

     ২০০২ থথনক ২০০৬ ানরয ভনধয এই শযকনেয আওতায় শশুয ং্যা উনে্নমাগয শযভাণ ফৃশদ্ধ থনয়নে। 

তাও ফহু শশুই এই প্রকনেয ুশফধা থথনক ফশঞ্চত যনয় থগনে। াম্প্রশতকতভ জনগণনা (২০০১ ার) অনুমায়ী 

থদন ০ “ ৬ ফেয ফয়ী শশুয ং্যা -১৫.৭৯ থকাশি। এয ভনধয ৪.৬৭ থকাশি (৬-৭২ ভা ফয় মানদয) শশু 

মূ্পযক ুশ্ট য ুশফধা প্রাক ফরা ফাহুরয এশি থভাি ং্যায ৩০ তাং ভাে (২০০৬ ানরয ৩১ থ ভাচধ মধন্ত 

শযং্যান অনুমায়ী) [নচ ধুযী, ২০০৬ : ৃিা নং “ ৬] 
 

     অুশ্ট  প্রশতনযাধ ও অুশ্ট জশনত ৃ্ট  ফহু শফধ ভযায দু্ট  চনক্রয ভূনর কুিাযাঘাত ুংত শশু শফকা 

প্রকনেয ভূর উনেয। শফগত ৩৭ ফেনয াযা থদন এই প্রকে শফ্ায রাব কনযনে এফং আয়তননও ফহুগুণ ফৃশদ্ধ 

থনয়নে। প্রকনেয ুশফধা প্রানকয ং্যাও উনে্নমাগযবানফ ফৃশদ্ধ থনয়নে। ফতধভানন গ্রানভয ং্যা ফা 

থরাকং্যা মাইনাক না থকন প্রশত ভশ্ট  উন্নয়ন ব্লনকয জনয ফযােকৃত প্রকে ং্যা একশি। তনফ যাজয যকায 

ইচ্ছা কযনর ২ রক্ষ্য থফশ জনং্যা ব্লনকয জনয দুশি প্রকে গ্রণ কযনত ানয। যাঞ্চনর প্রশত এক রক্ষ্ 

জনং্যায জনয ফযােকৃত প্রকে একশি। প্রশত ৮০০ জনং্যা শেু একশি কনয অেনওয়াশড় থকন্দ্র ভঞ্জুযী কযা য়। 

াফধতয ও আশদফাী এরাকায় ৩০০ জন ং্যানতও একশি শভশন অেনওয়াশড় থকন্দ্র থ্ারা য়। শফগত শতনশি 

ঞ্চফাশলধকী শযকেনায থনল প্রকনেয ং্যা, অেনওয়াশড় থকনন্দ্রয ং্যা ও ুশফধা প্রানকয ং্যা থদওয়া র। 

তথয শফনশ্ললণ কনয থদ্া মানচ্ছ দভ এফং একাদ শযকেনাকানর প্রশত ফেয গনড় ২৪৭ শি কনয প্রকনেয 

ং্যা ফৃশদ্ধ থনয়নে। অেনওয়াশড় থকনন্দ্রয শযূযক ুশ্ট  প্রানকয ং্যা ফাশলধক ফৃশদ্ধ মথাক্রনভ ৮২,৫০০ শি এফং 

৬০ রক্ষ্ জন। তনফ দভ শযকেনায তুরনায় একদ শযকেনায ফৃশদ্ধয গশত শ্লথ। একদ ঞ্চফাশলধকী 

শযকেনায থনল ুংত শশু শফকা প্রকে রূায়নন যাজযওয়াশড় অফিান থদ্াননা নয়নে প্রাপ্ত তথয শফনশ্ললণ 

কযনর থদ্া মানফ, আশথধকবানফ অস্বচ্ছর যাজযগুশর প্রকে রূায়ননয কানজই ফযােও কভ। যাজিান, উত্তযপ্রনদ, 

শফায, ভধযপ্রনদ প্রবৃশত যাজযগুশর থম্ানন কভ ওজননয শশুয ং্যা থফশ থ্ানন প্রকনেযও ুশফধা প্রানকয 

ং্যা মনথ্ট  নরও তা মধাপ্ত নয়। এইফ যানজয এ্নও ফহুশশু প্রকনেয আওতায ফাইনয। ভশণুয, নাগারযান্ড, 

শভনজাযাভ, শশকভ প্রবৃশতয উত্তয-ূনফধয যাজযগুশরনত শনধধাশযত ভাোয়য থচনয় কভ ওজননয শশুয ং্যা মনথ্ট  কভ 

(তকযা ২০ থথনক ৩০ বাগ)। এই কর যানজয প্রকনেয শফ্ায নূনযতভ। তনফ একশি শফলয় উনে্নমাগয থম 

যানজযয অবযন্তনয প্রকেগুশর মথামথ বানফ শফ্ায রাব কযা নয়নে। আশথধকবানফ শশেনয় ড়া যাজযগুশরয প্রায় 

৬০ তাং দশযদ্র গ্রাভ ফা জননদ এই প্রকে ফতধভানন। এই প্রকনে ফতধভানন কভধযত আশধকাশযক, অনফক্ষ্ক, 
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অেনওয়াশড় কভধী এফং াশয়কায ং্যা মথাক্রনভ ৬০২১ জন, ৩৩,১৬১ জন, ১২,৪৫৩০০ জন এফং ১১,৪৫,৩০০ 

জন। [দত্ত, ২০১২, ৃিা “ ২২ “ ২৩]  
 

     গ্রাভ, য এফং উজাশত অধুযশলত অঞ্চরগুশরনত ভাতৃভের ও শশুনদয ফধােীন শফকা াধন কাযায থক্ষ্নে 

বাযত যকানযয ভাজকরযাণ প্রকেিীনক প্রশতশিত কনযন বাযত যকানযয ভাজকরযাণ ভিক (১৯৭৫ 

শিস্টানে), এই প্রকনেয আওতায় আনা য় ৬ ফেয ফয়নয নীনচয দাশযদ্র শশু এফং গবধফতী ও প্রূশত ভশরানদয 

মানদয ফয়ীভা ১৮ ফেয থথনক ৪৪ ফেনযয ভনধয।
৭
 

 

ুংত শশুশফকা প্রকনেয গুরুত্বণূধ কাজগুশর র– 
 

১. ০ – ৬ ফেনযয শশুনদয জনয স্বািয শযচমধা কযা। 

২. ৬ ফেনযয নীনচয শশুনদয যকাশয বানফ শযূযক ্াদয প্রদাননয ফযফিা কযা। 

৩. ৩ থথনক ৬ ফেয ফয়শ প্রাক -শফদযারয়গাভী শশুনদয জনয প্রথাফশবূধত শক্ষ্াদাননয ফযফিা কযা। 

৪. গবধফতী ভা ও প্রূশত ভানয়নদয যক্ষ্নানফক্ষ্ন কযা অথধাৎ গবধফতী নাযী, দুগ্ধপ্রদানকাযী ভা ও শশুনদয স্বািয 

যীক্ষ্া কযা এফং প্রনয়াজনভনতা প্রশতনলধক শিকা প্রদান কযা। 

৫. শশুনদয অনাক্রভযতা ফৃশদ্ধয জনয শিকা প্রদান কযাননায ফযফিা কযা এফং ফাচ্ছাযা শিক ভনয় শিকা শননচ্ছ কী 

না থিা থদ্া। 

৬. গবধফতী ভানয়নদয ও শযূযক ্াদযপ্রদান কযা। 

৭. দাশযদ্র ভশরানদয কামধকযীবানফ াক্ষ্যতা রানবয ফযফিা কযা। 

৮. স্বািয যীক্ষ্ায াাশ প্রনয়াজন নর, ভা ও শশুনদয কাোকাশে াাতানর শননয় মাওয়ায ফযফিা কযা। 

৯. গবধফতী নাযী এফং দুগ্ধপ্রদানকাযী ভানয়য প্রশত শফনল মত্ন থনওয়া। 

১০. প্রাপ্ত ফয়স্ক শফশবন্ন ুশফধা থবাগীনদয স্বািয শফলনয় এফং ুশ্ট  ংক্রান্ত শফলনয় শক্ষ্াদাননয ফযফিা কযা। 

১১. অযশক্ষ্ত থশ্রশন ফা থযাগ প্রফননদয জনয অনুূযক ্াদয প্রদান এফং শচশকৎায ফনদাফ্ কযা। 

১২. শশুনদয াযীশযক, ভানশক ও াভশজক শফকানয ফুশনয়াদ শতযী কযা। 

১৩. শশুনদয মথামথ ফৃশদ্ধ ম্পনকধ থ্াৌঁজ্ফয থনওয়া। 

১৪. শশু ভৃতুয, শশুয থযাগ প্রফণতা এফং শশুয অুশ্ট  কভাননা। 

১৫. শশুয শফদযারয় ফজধননয ায কভাননা। 

১৬. ভশরা তথা ভানয়নদয স্বািয, ুশ্ট  এফং জনং্যা শফলনয় শক্ষ্াদাননয ফযফিা কযা। 

১৭. অনুূযক ্াদয প্রদাননয িাযা, অযশক্ষ্ত থশ্রশনয ভানুনলয প্রাতযশক কযানরাশযয চাশদায এক-তৃতীয়াং ূযনণয 

ফযফিা কযা। 

১৮. প্রাথশভক মধানয় প্রশতফন্ধীনদয শচশিত কযা। 
 

     ১৯৭৫ ানর ICDS এয থভাি ৩৩ শি ভশ্ট  উন্নয়ননয ব্লনক এয কাজ শুরু য়। প্রশত ১০০০ জনং্যা শেু 

শতযী য় ১ শি অেনওয়াশড় থকন্দ্র, মায ভাধযনভ শশু ও ভশরানদয নানা শযনলফা থদওয়া নতা। আয প্রশত 

১,০০,০০০ জননয শবশত্তনত শতযী য় একশি প্রকে। নফভ শযকেনায় এইযকভ ৫৬৫২ শি প্রকনেয অনুনভাদন 

থদওয়া নয়শের, মা দভ শযকেনানতও অশযফশতধত থানক। যফতধী মধানয় National Common 

Minimum programme (NCMP) অনুানয ২০০৪ ানর বাযত যকানযয ভশরা ও শশুকরযান ভিণারনয়য 

অধীনন একশি িাস্ক থপাধ শতযী কযা য়। এই িাস্ক থপানধয ুাশয অনুানয নতুনবানফ জনং্যা শবশত্তক 

অেনওয়াশড় থকন্দ্র থ্ারায কথা ফরা য়।  
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জনং্যা গ্রাভ / য এরাকা 

৪০০ – ৮০০ ১ শি অেনওয়াশড় থকন্দ্র 

৮০০ “ ১৬০০ ২ শি অেনওয়াশড় থকন্দ্র 

১৬০০ “ ২৪০০ ২ শি অেনওয়াশড় থকন্দ্র 

শভশন অেনওয়াশড় ১৫০০ “ ৪০০ ১ শি শভশন অেনওয়াশড় 

আশদফাী অধুযশলত অঞ্চর / ভরুবূশভ, াাশড় ও দুগধভ 

এরাকায় ৩০০ “ ৮০০ 
১ শি অেনওয়াশড় থকন্দ্র 

(উৎ : ফাশলধক প্রশতনফদন, Min.of WCD Govt. of India – 2007 / 80) 
 

     প্রশতশি অেনওয়াশড় থকন্দ্র চারান অেনওয়াশড় কভধী। তাৌঁনক ায়তা কযায জনয থানকন অেনওয়াশড় াশয়কা। 

অেনওয়াশড় কভধীয ওয থানকন একজন ুাযবাইজায এফং ব্লক থরনবনর চাইল্ড থিনবরনভন্ট থপ্রানজট অশপায 

ফা CDPO। প্রশতশি থজরায জনয CDPO য ওয থানকন একজন DPO, থমনতু শশু ও ভানয়য স্বািয ম্পশকধত 

কাজও অেনওয়াশড়য ভাধযনভ থয থানক। তাই স্বািয দপ্তনযয একজন থভশিকার অশপায ও ANM এই প্রকনে 

মুক্ত থানকন। প্রশতশি অেনওয়াশড়নত ANM প্রশতনলধক, স্বািযযীক্ষ্ায ফা স্বািযও ুশ্ট শক্ষ্া শফলনয় ায়তা কনয 

থানকন। NRHM চারু ASHA ANM থক ায়তা কনযন।
৯
 

 

      ুংত শশু শফকা প্রকনেয অশধকাং আশথধক দায়বায থকন্দ্রীয় যকানযয উয নযা্ থাক। ুশ্ট ফাফদ ্যচ 

োড়া অনযানয ্যচ থকন্দ্রীয় এফং যাজয যকায ৯০:১০ অনুাত ফন কনয। শযূযক ুশ্ট  যফযানয ফযয় থকন্দ্র ও 

যানজয ৫০:৫০ অনুানত ফন কনয। উত্তয ূফধাঞ্চর যাজযগুশরয ভ্ ্যনচয ১০ বাগ ফন কনয। ১৯৯২ “ ৯৩ 

ানর এই প্রকে ফাফদ থকন্দ্রীয় ফযয় ফযাে শের ৩২৯.৮ থকাশি। ২০০১ “ ০২ এফং ২০০৯ “ ১০ আশথধক ফেনয তা 

থফনড় দাৌঁড়ায় মথাক্রনভ ১৩১১.২ থকাশি ও ৬৭০৫ থকাশি িাকা। দভ এফং একাদ শযকেনায় এই প্রকনেয ফযয় 

ফযাে শের মথাক্রনভ ১০৩৯১.৭৫ থকাশি এফং ৪৪,৪০০ থকাশি। িাদ ঞ্চফাশলধকী শযকেনাশিনত (২০১৭-১৭) 

অনুশভত ফযনয়য শযভাণ কনয়কগুন থফনড় ফতধভানন ২০১৬ ানরয থপব্রুয়াযী ভান এই শযভান দাৌঁশড়নয়নে 

৩৯,৫৩৩ থকাশি িাকায়। ১৯৭৫ “ ৭৬ ানর অেনওয়াশড় কভধীনদয াম্মাশনক শের ১৫০ িাকা শকন্তু ফতধভানন ২০১৬ 

ানর তা থফনড় নয়নে ৪,৩৮১ িাকা এফং াশয়কায াম্মাশনক ২,৮৫০ িাকা। মশদও এই াম্মাশননকয অে মনথ্ট  

নয়। এই প্রকনে শফশ্ব ফযাংঙ্ক, ইউশননপ, থকয়ায, শফশ্ব্াদয কভধূচীয ভাধযনভ শযকািানভা ও যদ যফযান শকেু 

াাময াওয়া মায়।
১০

 
 

     ফতধভান যকানযয প্রাশনক কািানভাগুশরয কানজয দীঘধূশেতা, শ নরশভ ও দুনধীশতযায়ণতায দরুন থই 

কর কািানভাগুশরয আওতায় প্রাশযত প্রকেগুশরও ভরূ গুনম্পন্নমুক্ত প্রকনে শযণত নয়নে। থজনয 

যকায অনযানয কর প্রকেগুশরয নযায় ুংত শশুশফকা প্রকে এফং প্রকনেয অন্তবূধক্ত প্রশতিানাশদয ুনধগিন 

ও ংস্কায াধন একান্ত কাভয শফলয়। থম কর শদনক ুনধগিননয প্রনয়াজন থগুশর র থ্রাধূরায জনয ফাচ্ছানদয 

ক্রীড়ানক্ষ্নেয ফযফিা কযা, আযও থফা প্রদান কযায জনয ফহু কভধূচী গ্রণ, ম্প্রদানয়য ংশত াধননয উনেনয 

শফনল ফযফিা গ্রণ, প্রাশতিাশনক ুনধগিন এফং থম কর শদনক ংস্কায কযনত নফ থগুশর র স্বািয ম্বনন্ধ 

জনগনণয থচতনা ফৃশদ্ধকযণ, ূনফধ গৃীত থম কর নীশত থগুশরনক ফতধভাননয ানথ তুরনা কনয অতীত ও ফতধভাননয 

ভনধয ামুজয ফাজায় থযন্ বশফলযনতয জনয মথানামুক্ত নীশত গ্রণ এফং এই ানথ ূনফধয নীশতয ংস্কায াধন 

কযা ইতযাশদ।  
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