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কার্ যক্রম এর নামঃ

সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যণ”

এিং 

সংবিষ্ট মমািাইল অ্যাপঃ“বশশু সুরক্ষা মসল” 

ও “বিদ্যালয় ব্যিস্হাপনা সফট্ওয়যার”







সুশাসন এর সংজ্ঞা

সুশাসন িলদে সরকারী প্রবেষ্ঠানগুবল কীভাদি একটি পছন্দনীয়

উপাদয় সরকারী কম যকাণ্ড পবরচালনা কদর ও সরকারী

সম্পদসমূদহর ব্যিস্থাপনা বনবিে কদর, মসই বিষয়গুবল পবরমাপ

সম্পবকযে একটি ধারণাদক মিাঝায়।



“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যণ” কার্ যক্রদমর আওোয়

“বশশু সুরক্ষা মসল” মমািাইল অ্যাপ



“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যণ” কার্ যক্রদমর আওোয়

“বিদ্যালয় ব্যিস্থাপনা সফট্ওয়যার”







সচেতনতার গ্যালারী











অবিবরক্ত বিভাগীয় কবমশনার, রাজশাহী কিতৃ ক প্রাথবমক বিদযালযয় 
"সশুাসন ও শুদ্ধাচার দপৃণ" কারৃ্ক্রযমর উযবাধন 



ফজলা প্রশাসক, জয়পরুহাট কিতৃ ক ফসরা মা, ফসরা বশক্ষাথী এিং 
ফসরা শিক্ষকের মাযে পদক ও সনদ বিিরণ



লস্ট এন্ড ফাউন্ড িক্স



পরামশ য ও অ্বভদর্াগ িক্স



িঙ্গিন্ধু ও মুবিযুদ্ধ গ্যালারী



বশশু স্বগ য



বশক্ষাথীযদর মহাকাশ ও ফজযাবিবিৃজ্ঞান সম্পযকৃ আগ্রহী কযর গয়ে িুলযি: প্লাযনযটাবরয়াম



সশুাসন ও শুদ্ধাচার দপৃণ, উন্নয়নমূলক কাযজর বিলযিারৃ্, বশশু সরুক্ষা ফসল, বসটিযজন 
চাটৃার,জনগযণর ফদারযগা়োয় বিবভন্ন দপ্তযরর ফসিা



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ “দদমনক প্রথ আজলো” প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ “দদমনক র্োয়র্োয়মদন” প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ “দদমনক আ জকে পমিকোয় ” প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ “দদমনক বোাংলোজদি মিক্ষো” প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ “দদমনক প্রমতমদজনে োংবোদ” প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ “দদমনক েকোজলে ে য়” প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ পি-প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



“েুিোেন ও শুদ্ধোচোে দপপণ” কোর্পক্র েম্পজকপ পি-প্রমিকোয় প্রকোমিত খবে



মপ্রক্ষাপট-১

২০২১ সাদল উন্নে িাংলাদদশ বিবনম যাদণ সি যাবধক গুরুত্বপূণ য বিষয় হদলা মকামলমবে বশশুদদর সুনাগবরক 

বহদসদি গদে মোলা। কারণ োরাই ২০৪১ সাদল উন্নে িাংলাদদদশর মনতৃত্ব বদদি। এজন্য প্রবশক্ষাদক্ষদে এিং 

ময়াজন বভশন: ২০৪১ এর সদঙ্গ সঙ্গবে মরদে একটি সুদূর প্রসারী ও সমবিে পবরকল্পনা এিং োর র্থার্থ 

িাস্তিায়ন। ছােজীিন মথদক  বশশুদদর মাদঝ শুদ্ধাচার চচ যা, মুবিযুদদ্ধর মচেনা, মদশ মপ্রম, মনতৃদত্বর বিকাশ, 

সেো, নীবে-ননবেকোর অ্নুশীলন, ধমীয় মূল্যদিাধ মানবিক গুণািলীর বিকাশ অ্পবরহার্ য। বশক্ষা প্রবেষ্ঠান 

সমূদহর প্রশাসবনক ব্যিস্হাপনা ও কার্ যক্রদম প্রদয়াজন সুশাসন,সকল স্তদরর অ্ংশীজন ও মস্টকদহাল্ডারদদর 

সবক্রয় অ্ংশগ্রহণ,সমবিে উদদ্যাগ এিং মসিা প্রদাদনর সজ প্রবক্রয়া।

সরকাবর সম্পদ,সরকাবর কম যসূচী ও উন্নয়নমূলক কম যকাদন্ড প্রদয়াজন স্বচ্ছো, জিািবদহীো,আইদনর 

শাসন, ন্যায় বিচার, সাম্যো, ঐকযমেয,মটকসই অ্িস্হা এিং আন্তজযাবেক গ্রহণদর্াগ্যো। 



বশশুর মাদঝ ২০৪১ সাদলর উন্নে িাংলাদদদশর মর্াগ্য মনতৃত্ব গদে তুলদে প্রদয়াজন বশশুর মানসম্মে বশক্ষা, বশশুর পবরপূণ য শারীবরক ও মানবসক 

বিকাশ, এিং মমৌবলক মানিাবধকার। বশশুর অ্বধকার রক্ষা ও সুরক্ষায় প্রদয়াজন আধুবনক েথ্য প্রযুবির উদ্ভািন ও প্রদয়াগ। 

এছাো বশক্ষা প্রবেষ্ঠানসমূদহর প্রশাসবনক, একাদেবমক ও সাবি যক কার্ যক্রম ও ব্যিস্হাপনায় প্রদয়াজন সুশাসন ও  আন্তজযাবেক গ্রহণদর্াগ্যো েথা এস 

বে বজ এর লক্ষযসমূদহর সদঙ্গ অ্বভন্নো। এই কার্ যক্রমটি সরকাদরর বভশন, বমশন, মসিা মকৌশল ও  উদেদের সাদথ সামঞ্জস্যপূণ য ।“ সুশাসন ও শুদ্ধাচার 

দপ যন“  কার্ যক্রম ও সংবিষ্ট মমািাইল অ্যাপ “বশশু সুরক্ষা মসল” এর মূল বিষদয় আন্তজযাবেক গ্রহণ মর্াগ্যো রদয়দছ। এসবেবজ ১৭ টি লদক্ষযর মদে ০৫ টি 

লদক্ষযর সাদথ উি কার্ যক্রমটির অ্বভন্নো রদয়দছ।

০৩. সুস্বাস্থয

০৪. মানসম্মে বশক্ষা

০৫. বলঙ্গ সমো

০৯.  উদ্ভািন ও উন্নে অ্িকাঠাদমা

১০. শাবন্ত, ন্যায় বিচার ও কার্ যকর প্রবেষ্ঠান

ফদল“ সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যণ” একটি  যুদগাপদর্াগী মসিামূলক উদ্ভািনী কার্ যক্রম।

মপ্রক্ষাপট-২



০১“বশশু সুরক্ষা মসল” মমািাইল অ্যাপ

2.“বিদ্যালয় ব্যিস্হাপনা সফট্ওয়যার”

৩.ননবেক বশক্ষা গ্যালারী

৪.সদচেনোর গ্যালারী

৫.উন্নয়নমূলক কাদজর বিলদিাে য প্রদশ যন

6.মমন্টবরং ও মটিদভশন কার্ যক্রম

7. িাল্য বিিাহ মুি প্রথবমক বশক্ষা

8. ভাদলা কাদজর স্বীকৃবে, সম্মাননা ও সনদ প্রদান

9. নীবেমূলক গল্প পোর আসর

10. িীর মুবিদর্াদ্ধাদদর িীরদত্বর গল্প মশানার আসর

11. প্লাদনদটাবরয়াম

12. মদদশর সঠিক ইবেহাস জানদে “িঙ্গিন্ধু ও মুবিযুদ্ধ গ্যালারী”

13.  িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবি প্রদশ যন ও িাস্তিায়ন

১4. মেণীবভবিক ফুদলর িাগান

কার্ যক্রম



কার্ যক্রম

১5. ক্লাসরুম লাইদেবর

১6.সেো মস্টার

১7. লস্ট এন্ড ফাউন্ড িক্স

১8.পরামশ য/ অ্বভদর্াগ িক্স

19. বশশুদদর অ্ংশগ্রহদণ গণশুনাবন চচ যা

20. স্বচ্ছ ব্যালট িাদের মােদম  স্টুদেন্ট কাউবিল বনি যচন

21.মসরা মাদয়র স্বীকৃবে

22. মসরা বশক্ষাথীর স্বীকৃবে

২3. মসরা  বশক্ষদকর স্বীকৃবে

২4. মসরা বিদ্যযৎসাহীর স্বীকৃবে

২5.আইবসটি ও  মাবিবমবেয়া ক্লাশরুম

২6. কদরানাকালীন গুগল বমট এ অ্নলাইন পাঠদান কার্ যক্রম

২7. বশক্ষক ও বশক্ষাথীদদর সময়ানুিেীো চচ যায় বেবজটাল হাবজরা মমবশন



“বশশু সুরক্ষা মসল মমািাইল অ্যাপ”

“ সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যন” কার্ যক্রদমর আওোয় “বশশু সুরক্ষা মসল”  মমািাইল অ্যাদপর মােদম বশশুদদর মাদঝ সেো, নীবে-ননবেকোর বিকাশ, 

শুদ্ধাচার চচ যা, মদশদপ্রম, মানবিক মূল্যদিাধ, মনতৃদত্বর বিকাশ, বশশুর শারীবরক ও মানবসক বিকাশ, মানসম্মে বশক্ষা এিং বশশুর অ্বধকার রক্ষায় সুরক্ষায় 

নতুন প্রজন্ম,  বশক্ষক, অ্বভভািক ও সাধারণ জনগদণর সাদথ প্রশাসন, পুবলশ, হাসপাোল, আইন সহায়ো মকন্দ্র সহ সরকাদরর বিবভন্ন মসিা প্রদানকারী 

প্রবেষ্ঠান মদে একটি শবিশালী সামাবজক মনটওয়াকয নেবর করা সম্ভি হদয়দছ।

আধুবনক েথ্য প্রযুবির সমিদয় বনবম যে এই মমািাইল অ্যাপদসর মােদম নতুন প্রজন্ম, ও সাধারণ জনগণ  মটাল বি সুবিধায় প্রশাসন, পুবলশ, 

হাসপাোল, আইন সহায়ো মকন্দ্র সরকাদরর বিবভন্ন মসিা প্রদানকারী প্রবেষ্ঠান সাদথ মর্াগাদর্াগ করদে পারদি।অ্যাপ ব্যিহারকারীগণ নারী ও বশশু বনর্ যােন 

দমন আইন, িাল্যবিিাহ বনদরাধ আইন সহ বিবভন্ন আইন এর ধারা উপধারা সম্পদকয জানদে পারদি। এই মমািাইল অ্যাদপর মমন্টবরং ও মমাটিদভশন 

কার্ যক্রদমর আওোয় বশশু অ্বভভািকবৃন্দ িয়সবিকাদলর বশশু ও অ্বভভািকদদর করণীয়, বশশু বনপীেন প্রবেদরাদধ করণীয়, ভাদলা স্পশ য, মন্দ স্পশ য , বশশু 

সুরক্ষা মা ও বশশুর টিকা, নারী ও বশশু পাচার প্রবেদরাদধ করণীয়, বশশু সুরক্ষা অ্বভভািদকর দাবর়্িত্ব ও কেযব্য, বশশুর্ত্ন পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নোর গুরুত্ব , 

সন্তাদনর মানবসক বিকাদশ বপো-মাোর করণীয়, বশশুর বশক্ষা ও সুরক্ষায় মজলা প্রশাসদকর পরামশ য বশশুর অ্বধকার রক্ষায় বনি যাহী ম্যাবজদেদটর পরামশ য, 

বশশু বশক্ষা এিং শারীবরক ও মানবসক বিকাদশ বশক্ষা অ্বফসাদরর  পরামশ য ইেযাবদ অ্েযন্ত গুরুত্বপূণ য বিষয়  অ্ন্তর্ভ যি করা হদর়্িদছ । একটি বশশুদদর 

শারীবরক মানবসক বিকাশ, মানসম্মে বশক্ষা, বশশুর অ্বধকার ও সুরক্ষা অ্েযন্ত গুরুত্বপূণ য ভূবমকা পালন করদছ।এছাে়িা এই মমািাইল  অ্যাপ এর মােদম 

বশশুর মানসম্মে বশক্ষা বনবিে করার লদক্ষয অ্বভজ্ঞ বশক্ষকবৃদন্দর অ্নলাইন পাঠদান কার্ যক্রম, বশক্ষক িাোয়ন এিং বকদশার িাোয়ন এর সাদথ 

বশক্ষাথীদদর সংযুি কদর মদর়্িা হদর়্িদছ।ফদল কদরানাকালীন বশশুদদর বশেন ঘাটবে পূরণ করা সম্ভি হদয়দছ এিং  বশশুর অ্বধকার রক্ষা ও বশশু সুরক্ষা 

বনবিে করা সম্ভি হদয়দছ। 



“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যণ “  কার্ যক্রদমর আওোয় “বশশু সুরক্ষা মসল” মমািাইল অ্যাদপর মােদম 

জনগদণর মদারদগাোয় মর্ সকল মসিা মপৌৌঁছাদনা র্াদিঃ

* প্রশাসদনর মসিা।

* পুবলদশর মসিা।

* বশক্ষা বিভাদগর মসিা।

* স্বাস্থয বিভাদগর মসিা।

*  আইন ও বিচার বিভাদগর মসিা।

* মবহলা ও বশশু বিষয়ক দপ্তদরর মসিা।

* র যাি   এর মসিা।

* জােীয় মানিাবধকার কবমশদনর মসিা।

* ফায়ার সাবভ যদসর মসিা।

* জরুরী এমু্বদলি মসিা।

* কদরানা কালীন জরুরী োদ্য মসিা।

* কদরানা কালীন জরুবর বচবকৎসাদসিা।



উদদ্যাগ িাস্তিায়দন ব্যিহৃে সৃজনশীল পদ্ধবেসমূহ

* “সুশাসন ও শুদ্ধাচার দপ যণ” স্থাপন

* “বশশু সুরক্ষা মসল”  মমািাইল অ্যাপ উদ্ভািন ও ব্যিহার

* সুশাসন প্রবেষ্ঠায় ছােসমাজ ও সাধারন জনগদনর সাদথ সরকাদরর মসিা প্রদানকারী বিবভন্ন দপ্তদরর মাদঝ    শবিশালী সামাবজক মনটওয়কয স্থাপন করা।

* “বশশু সুরক্ষা মসল” মমািাইল অ্যাদপর মােদম সরকাদরর বিবভন্ন দপ্তদরর মসিা ছাে সমাজ ও জনগদণর মদারদগাোয় পাওয়ার পদ্ধবে বিলদিাদে য প্রদশ যন 

* প্রবেষ্ঠাদন সুশাসন,শুদ্ধাচার,স্বচ্ছো,জিািবদবহো,আইদনর শাসন,সেো ও নীবে-ননবেকোর  চচ যা বনবিে করা।

* উন্নয়নমূলক কম যকাদন্ডর বিলদিাে য প্রদশ যন

* সদচেনোর গ্যালারী স্থাপন

* ননবেক বশক্ষা গ্যালারী স্থাপন

* মাবিবমবেয়া ও আইবসটি ক্লাস রুম স্থাপন

* িঙ্গিন্ধু ও মুবিযুদ্ধ গ্যালারী স্থাপন

* বশশুস্বগ য স্থাপন

* সেো মস্টার,লস্ট এন্ড ফাউন্ড িক্স ও মহানুভিোর মদয়াল স্থাপন



প্রকল্প/উদদ্যাদগর ফদল সৃষ্ট প্রভাি/পবরিেযন/ফলাফল

বশক্ষা প্রবেষ্ঠানসমূদহ সুশাসন সচ্ছো | বশশুদদর মাদঝ শুদ্ধাচার চচ যা, 

মুবিযুদদ্ধর মচেনা, মদশদপ্রম, মনতৃদত্বর বিকাশ, সেো, নীবে-ননবেকোর 

অ্নুশীলন ধমীয় মূল্যদিাধ চচ যা, ও মানবিক গুণািলীর বিকাশ সাধদন সুশাসন 

ও শুদ্ধাচার দপ যণ কার্ যক্রমটি অ্েযন্ত গুরুত্বপূণ য ভূবমকা পালন করদছ | বশশুর 

মানসম্মে বশক্ষা, বশশুর পবরপূণ য শারীবরক ও মানবসক বিকাশ এিং মমৌবলক 

মানিাবধকার বশশুর অ্বধকার রক্ষা ও সুরক্ষায় আধুবনক েথ্য প্রযুবির উদ্ভািন 

ও প্রদয়াগ বনবিে করা হদয়দছ।



অ্ংশীজন/উপকারদভাগীর সদঙ্গ উদদ্যাদগর সম্পৃিো

সমাদজর সকল স্তদরর জনগণ, ছাে সমাজ ও 

োদদর অ্বভভািকবৃন্দ।



আথ য-সামাবজক উন্নয়দন অ্িদান/প্রভাি

কার্ যক্রমটির ফদল সরকাবর সম্পদ, সরকাবর কম যসূচী ও উন্নয়নমূলক কম যকাদন্ড 

প্রদয়াজন স্বচ্ছো, জিািবদহীো আইদনর শাসন, ন্যায় বিচার, সাম্যো, ঐকযমেয,

স্বচ্ছো, জিািবদবহো, মটকসই অ্িস্হা এিং সুনাম অ্জযন করা সম্ভি হদয়দছ। নতুন 

প্রজন্ম, বশক্ষক, অ্বভভািক এিং সাধারন জনগদনর সাদথ প্রশাসন, পুবলশ, হাসপাোল, 

আইন সহায়ো মকন্দ্রসহ সরকাদরর বিবভন্ন মসিা প্রদানকারী প্রবেষ্ঠাদনর মদে একটি 

শবিশালী সামাবজক মনটওয়াকয নেবর হদয়দছ। বশশুর মানসম্মে বশক্ষা, বশশুর পবরপূণ য 

শারীবরক ও মানবসক বিকাশ, এিং মমৌবলক মানিাবধকার, বশশুর অ্বধকার রক্ষা ও 

সুরক্ষায় আধুবনক েথ্য প্রযুবির উদ্ভািন ও প্রদয়াগ করা সম্ভি হদয়দছ।




