
সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় ববপ্লব 

মমাহাম্মদ আন ায়ার মহানস  

 

জাতিয তিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভান ১৯৭২ ালর স্বাধীন ফাাংরালেলয াংতফধালন কর 

ভানুললয ভান অতধকায প্রতিষ্ঠায অতঙ্গকায ব্যক্ত কলযলেন। শই আলরালক ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারলেয তবন 

ফা রূকল্প লরা ‘উন্নি জীফন এফাং মত্নীর ভাজ’ এফাং তভন ফা অতবরক্ষ্য লরা ‘াভাতজক সুযক্ষ্া প্রোন, 

ক্ষ্ভিােন এফাং উন্নেলনয ভাধ্যলভ েতযদ্র, অাে, সুতফধাফতিি ও প্রতিফন্ধী জনলগাষ্ঠীয জীফনভালনয উন্নতি 

াধন’। এই রক্ষ্যলক াভলন শযলখ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে শেলয দুঃস্থ, েতযদ্র, অফলতরি, অনগ্রয ও 

সুলমাগ-সুতফধাফতিি জনলগাষ্ঠীলক শফা প্রোলনয ভাধ্যলভ ভানফ ম্পলে তযণি কলয োতযদ্রযলভাচন ও 

াভাতজক তনযাত্তা াতযফাতযক উন্নেন াধলন তফতবন্নমুখী কাম যক্রভ তযচারনা কলয আলে।  
 

ভাত্র তিন চাযটি কভ যসূতচ তনলে মাত্রা শুরু কযা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে এখন িায অধীলন একটি পূণ যাঙ্গ 

অতধেপ্তয ও াঁচটি াংস্থায ভাধ্যলভ অধ য িাতধক কাম যক্রভ অিযন্ত াপলল্যয ালে তযচারনা কযলে। ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রী শখ াতনায ভানফেযতে ও তফচক্ষ্ণ তেক তনলে যনাে িাঁয অধীলন তিন শভোলেয যকালয শেলয 

এভন কর সুতফধাফতিি জনলগাষ্ঠী এই কর কাম যক্রলভয ভাধ্যলভ শফা কভ যসূতচয আওিাে এললে, মালেয 

কো আলগ শকালনা যকায তচন্তাই কলযতন। িাঁয যাজননতিক প্রজ্ঞাে ফাাংরালেলয ততেলে োকা শফ কলেক 

রক্ষ্ নাগতযক প্রিযক্ষ্ ও লযাক্ষ্বালফ এই ভন্ত্রণারলেয ভাধ্যলভ তফতফধ শফা ও সুতফধালবাগ কযলে এফাং 

তনেতভি কভ যসূতচয ভাধ্যলভ শেলয প্রাে ০১ (এক) শকাটি নাগতযক াভাতজক তনযাত্তা শফষ্টনীয আওিাে 

এললে।  
 

ভাজেয অনগ্রয েনজগাষ্ঠীয ার্ফ িক অফস্থায উন্নয়ন দদজয আথ িাভার্েক অগ্রগর্তয একটি 

গুরুত্বপূণ ি র্নজদ িক। যকায শু রু দথজক এজেজে মজথষ্ট গুরু ত্বাদযা কজয আজে । ভােকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য 

আওতাধীন ভােজফা অর্ধদপ্তয দদজ য র্ফপুর ংখ্যক প্রর্তফন্ধী , দুস্থ, অায় এফং অনগ্রয েনজগাষ্ঠীয 

দার্যদ্র্যজভাচন, ভানফম্পদ উন্নয়ন ও াভার্েক র্নযাত্তা অন্যান্য কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযজে। 
 

যকায ২০২০-২১ অথ িফেজয াভার্েক র্নযাত্তা দফষ্টনী কভ িসূর্চয আওতায় ফয়স্কবাতা , র্ফধফা ও 

স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতা , অচ্ছর প্রর্তফন্ধী বাতা এফং প্রর্তফন্ধী র্োথীজদয র্ো উবৃর্ত্তয েন্য দভাট 

৫,৮৮৫.৬৪ দকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কজযজে। চরর্ত ২০২০-২১ অথ িফেজয ফয়স্ক বাতাজবাগীয ংখ্যা ৪৪ রে 

দথজক বৃর্ি কজয ৪৯ রে, র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতাজবাগীয ংখ্যা ১ ৭ রে দথজক বৃর্ি কজয ২০ 

রে ৫০ াোয, অচ্ছর প্রর্তফন্ধী বাতাজবাগীয ংখ্যা ১৫ রে ৪৫ াোয েন দথজক বৃর্ি কজয ১৮ রে েজন 

উন্নীত কযা জয়জে এফং প্রর্তফন্ধী র্োথীজদয র্ো উবৃর্ত্ত কভ িসূর্চয আওতায় উকাযজবাগীয ংখ্যা ১ 

রে েন কযা জয়জে। ফতিভাজন াভার্েক র্নযাত্তা কভ িসূর্চয আওতায় শুধু এ চাযটি কাম িক্রজভয 

উকাযজবাগীয ংখ্যা ফ িজভাট ৮৮ রে ৫০ াোয েন ; মা পূফ িফতী অথ িফেজযয দভাট উকাযজবাগীয 

তুরনায় তকযা প্রায়  ১৪.২৭  তাং দফর্। অন্যান্য ফেয াধাযণত ১০ তাং বাতা বৃর্ি কযা য়। 

দকার্বড-১৯ র্ফজফচনায় অর্তর্যক্ত ৪.২৭ তাং অথ িাৎ ৩.৩০ রে েনজক বাতা বৃর্িয আওতায় আনা জয়জে। 

এোড়া, দার্যদ্র্যপ্রফণ ১১২টি উজেরায় বাতা প্রার্প্তয দমাগ্য তবাগ ভানুলজক র্ফধফা ও ফয়স্ক বাতা প্রদান কযা 

জফ। কর প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত এ ফেয বাতায আওতায় আজফ। বাতাজবাগীজদয সুর্ফধাজথ ি কর ব্যর্ক্তজক 

র্ডর্েটার ব্যফস্থানায় (র্েটুর্) এ ফেয বাতা প্রদান কযা জফ।  
 

২০২০-২১ অথ িফেজয যকার্য র্শু র্যফায অন্যান্য আফার্ক প্রর্তষ্ঠাজনয দভাট ১৭ াজায ৬৭৫ 

েন র্নফাীয েন্য ৭৪ দকাটি ২৩ রে ৫০ াোয টাকা ফযাদ্দ যজয়জে। ২০১৯-২০ অথ িফেজয ৩ াোয ৯২৮টি 

কযার্জটন গ্রান্টপ্রাপ্ত দফযকার্য এর্তভখানায় ৯৬ াজায ৬৭৬ েন এর্তজভ েন্য ২৩২ দকাটি ২ রে ২৪ 

াোয টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা জয়জে। ২০২০-২১ অথ িফেজয ১ রে েন এর্তজভয ভজে কযার্জটন গ্রান্ট 
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ফাফদ ২৪০ দকাটি টাকা এফং যকার্য এর্তভখানায় ১০ াজায ৩০০ েন এর্তজভয েন্য ৪৩ দকাটি ২৬ রে 

টাকা ফযাদ্দ যজয়জে।  

 

দার্যদ্র্যজভাচন কভ িসূর্চয আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ র্জজফ এ ম িন্ত দভাট ৭০৭ .২৭৬২ দকাটি টাকা 

দভাট ৪৩  রক্ষ্ ৬ াজায ২০৬ েজনয ভজে র্ফতযণ কযা জয়জে। ২০২০ -২১ অথ িফেজয ল্লী ভােজফা 

কাম িক্রজভয আওতায় আযও  ৫০ দকাটি টাকা , ল্লী ভাতৃজকন্দ্র (আযএভর্) কাম িক্রজভয আওতায় ২২ দকাটি 

টাকা এফং দগ্ধ ও প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তজদয পুনফ িান কাম িক্রজভয আওতায় ১ .৮২ দকাটি টাকায ফযাদ্দ প্রদান কযা 

জয়জে।  

 

ল্লী এরাকায় নাযীজদয েভতায়ন, অথ িননর্তক মুর্ক্ত প্রদান এফং স্বর্নবিয ওয়ায েন্য ল্লী ভাতৃজকন্দ্র 

কাম িক্রভ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কজয। ফতিভাজন দদজয ৬৪টি দেরায ৪৯২টি উজেরা ৪৯৪টি ইউর্নয়জনয 

১৪ াোয ৮০৬টি গ্রাজভ ভাতৃজকন্দ্র গঠন কজয এ কাম িক্রভ র্যচার্রত জচ্ছ। র্ফগত ৪৫ ফেজয (১৯৭৫ দথজক 

জুন ২০২০) ১৩ রে ৭ াোয ২৬ েন গ্রাভীণ দুুঃস্থ ভর্রাজক ভাতৃজকজন্দ্রয দস্য র্জজফ তার্রকাভুক্ত কযা 

জয়জে। এয ভদে ৯ রে ৭০ াোয ৬৯৬ েন ভর্রাজক র্ফর্বন্ন দায় বৃর্ত্তমূরক প্রর্েণ প্রদাজনয ভােজভ 

কভ িেভ কজয দতারায েন্য ফতিভাজন পুঞ্জীভূত র্ফতযণকৃত ঋজণয র্যভাণ ১৬৯ দকাটি ৫০ রে ২০ াোয 

টাকা।  

 

 য ভােজফা কাম িক্রভ (ইউর্র্ড) ভােজফা অর্ধদপ্তযাধীন প্রাযর্িক কভ িসূর্চ।  ১৯৫৫ ার দথজক 

জযয দর্যদ্র্ েনজগাষ্ঠীয আথ িাভার্েক উন্নয়নকজে এ কাম িক্রভ র্যচার্রত জয় আজে। ফতিভাজন কর র্টি 

কজ িাজযন ও দেরা য ফ িজভাট ৮০টি য ভােজফা কাম িারজয়য ভােজভ এ কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত 

জচ্ছ। য ভােজফা কাম িক্রভ র্যচার্রত অন্যতভ কাম িক্রভ  সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ  য এরাকায উন্নতেীফন 

এফং মত্নীর ভাে প্রর্তষ্ঠায রূকে ফাস্তফায়জনয রজেয  পরবাজফ ফাস্তফার্য়ত জচ্ছ। এ কাম িক্রজভয 

মূরধজনয র্যভাণ এ ম িন্ত ৫১ দকাটি ৪ রে ৬৮ াোয টাকা এফং সুর্ফধাজবাগীয ংখ্যা ১ রে ৩৯ াোয 

৮৭৫টি র্যফায। 

 

র্বোবৃর্ত্তযভজতা অভম িাদাকয দা দথজক ভানুলজক র্ফযত যাখজত যকায ‘র্বোবৃর্ত্তজত র্নজয়ার্েত 

েনজগাষ্ঠীয পুনফ িান ও র্ফকে কভ িংস্থান ’ ীল িক কভ িসূর্চ গ্রণ কজযজে। ২০২০ -২১ অথ িফেজয যকায এই 

কভ িসূর্চয েন্য ৫ দকাটি টাকা অনুজভাদন র্দজয়জে। 

 

 র্েড়া ম্প্রদায়জক ভাজেয মূরজরাতধাযায় ম্পৃক্তকযজণয েন্য ২ ,৬০০ েন র্েড়াজক 

ফয়স্ক/র্ফজলবাতা, ১,২২৫ েনজক ৪টি স্তজয র্ো উবৃর্ত্ত এফং ৯৯০ েনজক প্রর্েণ প্রদান কযা জফ। এেন্য 

২০২০-২১ অথ িফেজযয ফাজেজট ৫ দকাটি ৫৬ রে টাকায ংস্থান যাখা জয়জে।  
 

 দফজদ েনজগাষ্ঠীয েীফনভান উন্নয়জন ৫ ,১০০ েন দফজদজক ফয়স্ক /র্ফজলবাতা, ৪,০০০ েনজক ৪টি স্তজয 

র্ো উবৃর্ত্ত , ৫০০ েনজক প্রর্েণ এফং ৫০০ েনজক প্রর্েজণাত্তয ায়তায েন্য ২০২০ -২১ অথ িফেজয 

ফাজেজট ৯ দকাটি ২৩ রে টাকায ংস্থান যাখা জয়জে।  
 

দদজয চা ফাগানমূজ কভ িযত শ্রর্ভকযা ফেজয প্রায় ৩-৪ ভা দফকায থাজক এফং ংকটান্ন অফস্থায় 

র্দনমান কজয থাজক। এ অফস্থা দথজক উত্তযজণয রজেয যকায আর্থ িক ায়তা র্জজফ ২০১২-১৩ অথ িফেজয 

এ কভ িসূর্চ চালু কজয। ফতিভাজন এ কভ িসূর্চয আওতায় ৫০ াোয শ্রর্ভকজক ফেজয এককারীন ৫ াোয টাকা 

র্জজফ প্রদাজনয েন্য ২০২০-২১ অথ িফেজয ২৫ দকাটি টাকা ফযাদ্দ যজয়জে। 

 

 



-৩- 

 

কযান্সায, র্কডনী ও র্রবায র্জযার্ দযাগীয আর্থ িক ায়তা কভ িসূর্চয আওতায় এ কর দযাগীজদয 

র্চর্কৎা ায়তা ফাফদ ২০২০-২১ অথ িফেজয ১৫০ দকাটি টাকায ফযাদ্দ প্রদান কযা জয়জে। ফযাদ্দকৃত অথ ি 

দ্বাযা ৩০ াোয েন দর্যদ্র্ ও অচ্ছর দযাগীজক ৫০ াোয টাকা এককারীন অনুদান প্রদান কযা জচ্ছ। 

 

ভােকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য একটি গুরুত্বপূণ ি াভার্েক কাম িক্রভ ‘কর্িয়ায ইভপ্লান্ট কভ িসূর্চ’। ৫-৬ ফেয 

ফয়র্ ম্পূণ ি ফর্ধয র্শুজদয অন্তুঃকজণ ি কর্িয়ায ইভপ্লান্ট কযজর ফর্ধয র্শু তায শ্রফণর্ক্ত এফং ফাকর্ক্ত 

র্পজয দজয় স্বাবার্ফক েীফজন র্পজয আজ। প্রর্তটি কর্িয়ায ইভপ্লান্ট র্ডবাইজয মূল্য প্রায় ৭ রে টাকা। 

ফতিভাজন ফঙ্গফন্ধু দখ মুর্েফ দভর্ডজকর র্ফশ্বর্ফদ্যারয় , োতীয় নাক, কান ও গরা ইন্সটিটিউট , র্ এভ এইচ , 

ঢাকা, র্জরট এভএর্ে ওভানী দভর্ডজকর কজরে াাতার এফং র্এভএইচ , চট্টগ্রাভ- এ ৫টি যকার্য 

প্রর্তষ্ঠাজন ইভপ্লান্ট কযায সুজমাগ যজয়জে। ২০২০-২১ অথ িফেজয এ কভ িসূর্চজত যকাজযয ফযাজদ্দয র্যভাণ ৩৫ 

দকাটি টাকা। 

 

 ভােকল্যাণ ভন্ত্রণারজয়য আওতাধীন োতীয় প্রর্তফন্ধী উন্নয়ন পাউজেন াযাজদজয ৬৪টি দেরা ও 

৩৯টি উজেরায় দভাট ১০৩টি প্রর্তফন্ধী দফা ও াায্য দকন্দ্র স্থান কজযজে । এফ দকজন্দ্রয ভােজভ 

অটিেভ প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত এফং প্রর্তফর্ন্ধতায ঝুঁর্কজত থাকা ব্যর্ক্তজদয র্ফনামূজল্য র্নয়র্ভত দথযার্ দফা 

প্রদান কযা জচ্ছ । উক্ত দকন্দ্রমূজ আগস্ট ২০২০ ম িন্ত র্নফর্ন্ধত দযাগীয ংখ্যা ৫  রক্ষ্ ৩১ াজায ৯৩ েন 

এফং দফা ংখ্যা ৭০  রক্ষ্ ৪৬ াজায ৯৭২টি। ২ এর্প্রর ২০১০ তার্যজখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী আনুষ্ঠার্নকবাজফ 

প্রর্তফন্ধী দফা ও াায্য দকন্দ্র ীল িক কভ িসূর্চ উজদ্বাধন কজযন । এ কভ িসূর্চ ম িায়ক্রজভ উজেরা ম িায় ম িন্ত 

ম্প্রাযণ কযা জফ । ১০৩টি প্রর্তফন্ধী দফা ও াায্য দকন্দ্র জত প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তজদয ভজে র্ফনামূজল্য ৪৫  

াজায ৫৪৩টি ায়ক উকযণ র্ফতযণ কযা জয়জে। এোড়া ৩২টি দভাফাইর দথযার্ বযাজনয ভােজভ স্থানীয় 

ম িাজয় েনগণজক দথযার্ দফা প্রদান কযা জচ্ছ । ২০২০ াজরয ভাচ ি ম িন্ত দফা গ্রীতায ংখ্যা  ৩ রক্ষ্ ৪৯ 

াজায ৫৫ েন এফং দফা ংখ্যা ৭ রক্ষ্ ৯০ াজায ৮৬৬টি। 
  

  দকার্বড-১৯ ের্নত কাযজণ ‘রক ডাউন ’ র্যর্স্থর্তজত দুুঃস্থ প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তজদয ায়তায েন্য 

োতীয় প্রর্তফন্ধী উন্নয়ন পাউজেন ফ িজভাট ১ দকাটি ১০ রে টাকা োণ ায়তা প্রদান কজযজে । দেরা 

প্রাজনয তত্ত্বাফধাজন র্ফতযণকৃত োণ ায়তায ভােজভ দভাট ১৬ াজায ৭৫৫ েন দুস্থ প্রর্তফন্ধী উকৃত 

জয়জে। উকাযজবাগীজদয বৃদাং প্রর্তফন্ধী ভর্রা। 

 

  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে গণপ্রজািন্ত্রী ফাাংরালে যকালযয অন্যিভ জাতিগঠন ও কল্যাণমূরক 

ভন্ত্রণারে। এ ভন্ত্রণারে শেলয দুঃস্থ, েতযদ্র, অফলতরি, অনগ্রয ও সুলমাগ-সুতফধাফতিি ও ভস্যাগ্রস্ত 

জনলগাষ্ঠীলক তনযরবালফ শফাপ্রোন কলয মালে। রক্ষ্যভুক্ত কর জনলগাষ্ঠীলক ভানফম্পলে তযণি কলয 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারে োতযদ্রযতফলভাচন, াভাতজক তনযাত্তাপ্রোলনয ভাধ্যলভ শেলয াতফ যক উন্নেলন গুরুত্বপূণ য 

ভূতভকা ারন কযলে। 
 

# 

২১.০১.২০২১                                       তআইতি তপচায 

 

দরখক : র্র্নয়য তথ্য অর্পায, তথ্য অর্ধদপতয। 


