
শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্র 

ভূশিোাঃ 

বাাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেদশর সাংববধাদন সব বদেদে নারী ও 

পুরুদের সমান অবধকাদরর কথা উদেখ থাকদলও আথ ব-সামাজিক নানাববধ কারদে 

নারী ও দমদয় বশশুরা নানারকম ববেদমের বশকার হদে। এই ববেমেমুলক 

আচরদের মূদল রদয়দে তা াঁর অথ বননবতক বনর্বরশীলতা। নারী পুরম্নদের তুলনায় 

অবধক পবরমাদন কাি করদলও তার কাদির অথ বননবতক মূলোয়ে না থাকায় এবাং 

পবরবাদর তথা রাদের অথ বননবতক উন্নয়দন পুরুদের সমান অাংশগ্রহে করদত না 

পারায় তা াঁদক সব বোই অদনের উপর বনর্বরশীল দথদক বনগহৃীত হদত হয়। এই অবস্থা 

দথদক মুজির একটি মাে পথ নারীর অথ বননবতক কম বকাদে অাংশগ্রহে। বকন্তু 

একিন মা তার দোি বশশুদক দকান বনরাপে আশ্রদয় রাখার বনশ্চয়তা না দপদল 

সন্তানদক দরদখ কাদির িনে ঘদরর বাইদর দেদত পাদর না। কম বিীবী মাদয়দের 

সন্তানদক এই বেবাকালীন দসবা প্রোদনর লদেেই মবহলা ও বশশু ববেয়ক 

মন্ত্রোলয়াধীন মবহলা ববেয়ক অবধেপ্তর কতৃ বক বশশু বেবােত্ন দকন্দ্র স্থাপন করা 

হদয়দে োদত মবহলারা স্ব-স্ব কম বস্থদল বনজশ্চদন্ত কাি কদর বনদির তথা দেদশর 

উন্নয়দন রূ্বমকা রাখদত পাদরন। 
 

শিম্নশবত্ত ও িধ্যশবত্ত কেণীর েি মজীবী িায়েয়ির শিশুয়ির জিয শিবাযত্ন 

েি মসুশি প্রেল্পাঃ 

বনম্নববত্ত ও মধেববত্ত দশ্রেীর কম বিীবী মাদয়দের বশশুদের িনে বেবােত্ন কম বসুবচ 

প্রকল্পটি ১ িলুাই ২০০৯ হদত ৩০ িনু ২০১৪ দময়াদের  িনে ০১-১০-২০০৯ 

তাবরদখ প্রশাসবনক অনুদমােন লার্ কদর। পরবতীদত, প্রকদল্পর দময়াে ৩০িনু 

২০১৬ পে বন্ত বজৃি করা হয়। এ প্রকদল্পর অধীদন ঢাকা শহদর ৭টি বনম্নববত্তদের 

িনে এবাং ৪টি মধেববত্তদের িনে দমাি ১১টি দে-দকয়ার দসন্টার রদয়দে। দসন্টার 

সমূহ হদেেঃ ৭টি শিম্নশবত্তাঃ   

o বাড্ডা,  

o আোবর,  

o দেমরা, 

o গাবতলী, 

o  বমরপুর-১০,  

o জিগাতলা ও 



o  সার্ার 

 ৪টি িধ্যশবত্তাঃ 

o  রািারবাগ, 

o  উত্তরা, 

o  নাখালপাড়া  মমাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাে বালয় সাংল)  ও 

o  প্লাবনাং কবমশন চত্বর, দশর-ই-বাাংলানগর। 

   



o এই প্রকদল্পর প্রবতটি দকদন্দ্রর মাধেদম ৫০ িন বশশুদক বেবাকালীন বনরাপে 

দসবা প্রোন করা হদয় থাদক। 

o মধেববত্ত দে-দকয়ার দসন্টার হদত প্রবত বশশু র্বতব বাবে ৫০০/-  মপা াঁচশত  িাকা 

এবাং মাবসক চা াঁো/বি ৫০০/- িাকা গ্রহে করা হয় এবাং 

o বনম্নববত্ত দে-দকয়ার দসন্টার হদত প্রবত বশশুর মাবসক চা াঁো ১০০/- িাকা গ্রহে 

করা হয়। র্বতব বি ১০০/- িাকা গ্রহে করা হয়। 

o সাংবশষ্ট দে-দকয়ার অবিসারগে এই চা াঁো/বি দেিারী চালাদনর মাধেদম সরকারী 

দকাোগাদর িমা বেদয় থাদকন। 

প্রেয়ল্পর িূল উয়েিয: 

কম বিীবী মাদয়দের দোি সন্তানদের ম৬ মাস দথদক ৬ বের বয়স  দসন্টার দথদক 

সকাল ৮:৩০ িা দথদক ববদকল ৫:৩০ িা পে বন্ত বনরাপে বেবাকালীন দসবা প্রোন 

করা। 
 

সুশিশিমষ্ট উয়েিয:- 

ক  কম বিীবী মাদয়দের দোি সন্তানদের বেবাকালীন দসবা প্রোদনর মাধেদম 

মাদয়দের স্ব-স্ব কম বস্থদল বনজশ্চদন্ত কাি করার সুদোগ োন। 

 খ  বশশুদের েথােথ শারীবরক এবাং মানবসক ববকাদশর িনে সেুম খাবার 

প্রোন, ইবপআই প্রবতদেধকসহ প্রাথবমক স্বাস্থে পবরচে বা, প্রাক-সু্কল বশো প্রোন 

এবাং ইনদোর দখলাধলুা ও বচত্তববদনােদনর বেবস্থা করা। 
 

রাজস্ব বায়জয়ির আওতাধ্ীি শিশু শিবাযত্ন কেন্দ্রাঃ  

বনম্নববত্ত দশ্রেীর কম বিীবী/শ্রমিীবী মবহলাদের বশশুদের িনে বেবােত্ন দকন্দ্র: 

রািস্ব বাদিদির আওতায় ঢাকা শহদর ৭টি ও ঢাকার বাইদর পুরাতন ৫টি ববর্াগীয় 

শহদর ৫টি সহ দমাি ১২টি দে-দকয়ার দসন্টার বনম্নববত্ত দশ্রেীর কম বিীবী/শ্রমিীবী 

মবহলাদের বশশুদের িনে পবরচাবলত হদে। 
 

 ঢাোর ৭টি কেয়ন্দ্রর অবস্থাি হয়ছাঃ 

o কলোেপুর,  

o দমাহাম্মেপুর,  

o আজিমপুর, 

o মগবািার, 

o  রামপুরা,  



o োোবাড়ী, ম বখলগা াঁও  ও 

o  িবরোবাে। 

• দে-দকয়ার দসন্টার হদত প্রবত বশশুর মাবসক চা াঁো বাবে ১০০/- িাকা  ও র্বতব 

১০০/- িাকা কদর গ্রহে করা হয় ো সাংবশষ্ট দে-দকয়ার অবিসারগে দেিারী 

চালাদনর মাধেদম সরকারী দকাোগাদর িমা বেদয় থাদকন। 

• ঢাকা শহদর প্রবত দসন্টাদর ৮০ িন কদর এবাং ঢাকার বাইদর ৫টি ববর্াগীয় 

শহদরর প্রবত দসন্টাদর ৬০ িন কদর বশশুদক দসবা প্রোন করার বেবস্থা রদয়দে। 

িধ্যশবত্ত কেণীর েি মজীবী িশহলায়ির শিশুয়ির জিযয়ে-কেোর কসন্টার: 

রািস্ব বাদিদির আওতায় ঢাকা শহদর মধেববত্ত দশ্রেীর কম বিীবী মবহলাদের 

বশশুদের িনে ৬টি দে-দকয়ার দসন্টার মবহলা ববেয়ক অবধেপ্তদরর আওতায় 

পবরচাবলত হদে। দসন্টার সমূহ হদেেঃ 

o বাাংলাদেশ সবচবালয়,  

o এজিবব অবিস,  

o আজিমপুর,  

o মবহলা ববেয়ক অবধেপ্তর, 

o  বখলগা াঁও ও 

o  বমরপুর। 

• মধেববত্ত দশ্রেীর কম বিীবী মাদয়দের বশশুদের িনে দে-দকয়ার দসন্টার হদত 

প্রবত বশশু র্বতব বাবে ৫০০/- িাকা এবাং মাবসক চা াঁো/বি ৫০০/- িাকা গ্রহে 

করা হয় ো সাংবশষ্ট দে-দকয়ার অবিসারগে দেিারী চালাদনর মাধেদম সরকারী 

দকাোগাদর িমা বেদয় থাদকন। 

• প্রবত দসন্টাদর ৫০ িন কদর বশশু দসবা প্রোদনর বেবস্থা রদয়দে। 

দিলা পে বাদয় শ্রমিীবী মাদয়দের বশশুদের িনে বেবােত্ন দকন্দ্র ম১ম ও ২য় পে বায়  

বশদরানাদম িলুাই ২০০১ হদত িনু ২০০৮ দময়াদে ১৪টি দিলা শহদর ১৪টি দে-

দকয়ার দসন্টার চালু করা হয়। 

কসন্টারসিূহ হয়ছ: 

o বেনািপুর,  

o বগুড়া, 



o  পাবনা,  

o ময়মনবসাংহ,  

o িাংগী  মগািীপুর , 

o  ঢাকার কামরাাংগীরচর, 

o  নারায়নগঞ্জ, 

o কুবমো, 

o  দমৌলর্ীবািাদরর শ্রীমঙ্গল, 

o  কুটষ্টয়া, 

o  দিনী, 

o  িবরেপুর, 

o  ব্রােেবাড়ীয়া এবাং 

o  েদশার। 

• প্রকল্পটি িনবলসহ রািস্ব বাদিদি স্থানান্তবরত হদয়দে এবাং িনবলদক পোয়ন 

করা হদয়দে। 

• প্রবতটি দকদন্দ্রর মাধেদম ৮০ িন বশশুদক দসবা প্রোন করা হদয় থাদক। 

•  দিলা শহদর দে-দকয়ার দসন্টাদর প্রবত বশশুর মাবসক চা াঁো ১০০/- িাকা ও র্বতব 

বি ১০০/-মএকশত  িাকা।  

কসবা: 

দে-দকয়ার দসন্টার হদত বশশুদের বেবাকালীন দে সব দসবা প্রোন করা হদয় থাদক 

দসগুদলা হদেেঃ 

• বশশুদের পবরেন্ন রাখা, 

•  প্রাথবমক স্বাস্থে পবরচে বা,  

• বশশুদের সুেম খাবার প্রোন, 

•  প্রাক-সু্কল বশো প্রোন,  

• ইনদোর দখলাধুলা ও 



• বচত্তববদনােদনর সুববধা প্রোদনর পাশাপাবশ তাদের বশষ্টাচার, পবরদবশ ও স্বাস্থে 

সাংক্রান্ত জ্ঞান প্রোন করা হদয় থাদক এবাং 

• বশশুদেরদক মাতৃদেদহ লালন পালন করা হদয় থাদক। 

• এোড়া বচত্তববদনােদনর িনে টিবর্, বর্বেও বচে প্রেশ বনী করা হয় এবাং 

• বাাংলাদেদশর ইবতহাস, ঐবতহে ও সাংসৃ্কবতর সাদথও পবরচয় কবরদয় দেয়া হয়। 

শবশভন্ন শিবস উিযাপি: 

বববর্ন্ন বেবস েথা- স্বাধীনতা ও ববিয় বেবস, মাতৃ-র্াো ও শহীে 

বেবস, আন্তিবাবতক বশশু বেবসসহ নানা বেবদস বশশুদের অাংশগ্রহদে নানা 

ধরদনর অনুষ্ঠাদনর আদয়ািন করা হয়। বশশুরা নাচ-

গান, কববতা, আববৃত্ত, বচোাংকন প্রবতদোবগতায় অাংশ গ্রহে কদর তাদের প্রবতর্া 

ববকাদশর সুদোগ পায় এখাদন। 
 

শিশুয়ির শিত্তশবয়িািি: 

দে-দকয়ার দসন্টার সমুদহ বশশুদের বচত্তববদনােদনর িনে রদয়দে বববর্ন্ন ধরদনর 

আকে বেীয় দখলার সামগ্রী, টিবর্, বেবর্বে ইতোবে । 
 

িািাস ম শিটিিং 

দে-দকয়ার দসন্টাদরর কাে বক্রম সুে্ঠুর্াদব পবরচালনার লদেে প্রবত বতন মাস 

অন্তর মাোস ব বমটিাং করা হয়। দসখাদন অবর্র্াবকরা দখালাদমলা র্াদব তাদের 

সন্তানদের েত্ন দনয়ার ববেদয় দসন্টাদরর কম বকতবা ও কম বচারীদের সাদথ আলাপ-

আদলাচনা কদরন এবাং বববর্ন্ন পরামশ ব প্রোন কদরন। তাদের দকান অবর্দোগ 

থাকদল দস ববেদয় তারা কথা বলার সুদোগ পান। মাোস ব বমটিাং-এ মাদয়দেরদক 

স্বাস্থে ও পুটষ্ট, বশো, সোবনদিশন, পবরবার পবরকল্পনা, বালে বববাহ, সামাজিক 

সদচতনতা ইতোবে ববেদয় জ্ঞান োন করা হদয় থাদক। তাদের মলুেবান পরামশ ব 

ববদবচনায় এদন তা প্রবতপালদনর দচষ্টা করা হয়।  

 

প্রবতটি দে-দকয়ার দসন্টাদরর কাে বক্রম ধারাবাবহকর্াদব চলমান আদে। 

 


