
দুঃসময়ে ভরসার সুবাতাস 

মুস্তাফা মাসুদ 

 ভাই, আপনার আর ভাববর আইবি কাি ড ও চার কবপ কয়র ছবব লাগয়ব। ওোি ড কাউবিলর আবু সাঈয়দর এমন অনুয়রায়ে চমৎকৃত 

হন মবতন সায়হব। খুয়ল কও ততা, ভাইবি? বেস্ক ভাতা। সরকার বদয়ে। বৃদ্ধকায়ল সরকায়রর তদওো আবথ ডক সহােতা। মবতন 

সায়হব তহয়স বয়লন: সরকায়রর পয়ে তুবম বাবি বয়ে এয়স বকছু বদয়ত চাইয়ছা, এয়ত আবম ভাবর খুবি হয়েবছ। তয়ব আমায়দর হয়ব 

না... তকন হয়ব না... প্রথয়মই ততামার ভাববর কথা ববল। বতবন সরকাবর কম ডচারী বছয়লন, এখন মাবসক তপনিন পান। সরকার 

তথয়ক/অন্য তকায়না উৎস তথয়ক তকায়না প্রকার বনেবমত ভাতা বা অনুদান তপয়ল বতবন অন্য তকায়না সরকাবর/তবসরকাবর ভাতা 

পাওোর অয় াগ্য তাই বতবন পায়বন না। আবমও পায়বা না তপনিন তহাল্ডার না-হয়লও। কারণ, আবম জাবন  ায়দর বাবষ ডক আে 

সয়ব ডাচ্চ ১০ হাজার টাকা, ততমন বেস্ক ব্যবিরাই তকবল এই ভাতা পাওোর ত াগ্য। আমার বাবষ ডক আে ওর তচয়ে অয়নক তববি বয়ল 

বিসয়কাোবলফাইি। 

সাঈদ চয়ল  াওোর পর মবতন সায়হব এয়স বয়সন কবিউটার তটববয়ল। প্রতযন্ত গ্রাম হয়লও সরকায়রর ‘ঘয়র ঘয়র ববদযৎ’ প্রবতশ্রুবত 

বাস্তবােয়নর সুবায়দ তায়দর বাবিয়তও ববদযৎ আয়ছ. ইন্টারয়নট-ওোইফাই আয়ছ। এই সুবায়দ এক বেস্ক ভাতার প্রসঙ্গটি তার ময়ন 

অয়নক ববষয়ে ববস্তাবরত জানার আগ্রহ জাবগয়ে তদে। ত সব ববষয়ে বতবন ভাসা-ভাসা জানয়তন, তসসয়বর গভীয়র প্রয়বয়ির জন্য 

বতবন গুগয়ল সাচ ড তদওো শুরু কয়রন এবং সামাবজক সুরো খায়ত সরকায়রর আন্তবরক সয়চতনতা আর দূরদবি ডতা তায়ক রীবতময়তা 

মুগ্ধ ও আপ্লুত কয়র। বতবন সয়ন্তায়ষর সায়থ লে কয়রন সামাবজক সুরো খায়তর গুরুত্বপূণ ড সবগুয়লা খাতই জনয়নত্রী তিখ হাবসনার 

১৯৯৬-২০২১-এর সরকার এবং তাঁরই তনতৃত্বােীন পরবতী সরকার কতৃডক প্রববতডত। তাঁর সরকার সাোরণ মানুয়ষর কল্যায়ণ নব নব 

উপলেয সৃজন কয়রয়ছ এবং সামাবজক সুরো খাতয়ক  থাথ ড উপয় াবগতাপূণ ড কয়র বৃহত্তর উপকারয়ভাগী জনয়গাষ্ঠীয়ক তসসব খায়তর 

সুফল তায়দর তদারয়গািাে তপ ৌঁয়ছ বদয়ে। জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধুর আজীবয়নর স্বপ্ন বছয়লা দুঃখী মানুয়ষর মুয়খ হাবস তফাটায়না। এসব 

কম ডসূবচর সুফল তভাগকারীয়দর মাধ্যয়ম তসই হাবসর প্রায়ণােল প্রবতোো তভয়স ওয়ে মবতন সায়হয়বর তচায়খর সাময়ন।  

তদয়ির দস্থ ও স্বল্প উপাজডনেম বকংবা আে উপাজডয়ন অেম বেস্ক ব্যবিয়দর সামাবজক বনরাপত্তা ববোন এবং পবরবার 

ও সমায়জ ম ডাদা বৃবদ্ধর লয়েয তিখ হাবসনার সরকার ১৯৯৭-৯৮ অথ ডবছয়র ‘বেস্ক ভাতা’ নামক এক যুগান্তকারী সামাবজক সুরো 

কম ডসূবচ চালু কয়র। বেস্ক বলয়ত মবহলায়দর তেয়ত্র সব ডবনম্ন বেস ৬২ আর পুরুষয়দর তেয়ত্র ৬৫। শুরুয়ত তদয়ির সব ইউবনেয়নর 

প্রবতটি ওোি ড তথয়ক ১০জনয়ক (৫জন পুরুষ, ৫জন মবহলা) প্রবত মায়স একিত টাকা হায়র ভাতা তদওো হে (পরবতীয়ত বসটি 

করয়পায়রিন ও তপ রসভাগুয়লাও এর আওতাে আয়স)। এরপর বছর-বছর তবয়িয়ছ ভাতায়ভাগীর সংখ্যা এবং ভাতার পবরমাণও। 

২০২১-২০২২ অথ ডবছয়র ভাতার পবরমাণ করা হে প্রবতজন প্রবত মায়স পাঁচিত টাকা; ২০২২-২০২৩ অথ ডবছয়র ভাতার পবরমাণ 

অপবরববতডত থাকয়লও ভাতায়ভাগীর সংখ্যা বািয়ছ ১১ লাখ। ‘এ লয়েয আরও ১০০ উপয়জলায়ক অন্তর্ভ ডি করা হয়ে। নতুন ১১ 

লাখসহ তমাট উপকারয়ভাগীর সংখ্যা দাঁিায়ব ৬৮ লাখ। এয়ত সরকায়রর ব্যে বািয়ব ৫০০ তকাটি টাকা।  

 ববেবা ও স্বামী-বনগৃহীতা মবহলা ভাতা অতযন্ত যুয়গাপয় াগী ও দস্থবান্ধব এই কম ডসূবচটি তিখ হাবসনার প্রথম সরকায়রর আময়ল 

১৯৯৮-৯৯ অথ ডবছয়র চালু হে এবং এখনও অব্যাহত রয়েয়ছ। আোয়রা বছয়রর ঊয়বডর ববেবা ও স্বামী-বনগৃহীতা মবহলায়দর 

আথ ডসামাবজক উন্নেন ও সামাবজক বনরাপত্তা ববোয়নর মহতী লয়েযই এই কম ডসূবচ প্রববতডত হে। এর ভাতায়ভাগীর সংখ্যা ত মন 

বছর-বছর তবয়িয়ছ, ততমবন তবয়িয়ছ ভাতার পবরমাণও। এই কম ডসূবচর আওতাে ২০২১-২২ অথ ডবছয়র ২৪ লে ৭৫ হাজার র্ভিয়ভাগী 

মবহলায়ক জনপ্রবত মাবসক ৫০০ টাকা হায়র ভাতা তদওো হয়ে;  া ববেবা ও স্বামী-বনগৃহীতা মবহলায়দর দুঃসময়ের বন্ধু বহয়সয়ব 

তেঁয়চ থাকার িবি ত াগায়ে। 

প্রোনমন্ত্রী তিখ হাবসনার সরকার প্রবতবন্ধী ব্যবিয়দর সমঅবেকার ও সমম ডাদা প্রদায়ন বদ্ধপবরকর। ২০০১ সায়ল প্রবতবন্ধী 

কল্যাণ আইন প্রণেন করা হে,  া অবয়হবলত ও অসহাে প্রবতবন্ধীয়দর সুরোে এক অনন্য দবলল। এয়ত রায়ের অন্য নাগবরকয়দর 

সায়থ প্রবতবন্ধী ব্যবিয়দর সমান সুয় াগ ও অবেকার প্রদান করা হতেয়ছ। শুরুয়ত জনপ্রবত ২০০ টাকা কয়র প্রবতবন্ধী ভাতা তদওো 

হয়লও এখন ২০ লাখ ৮ হাজার প্রবতবন্ধী ব্যবিয়ক তদওো হয়ে মাথাবপছু ৭৫০ টাকা কয়র। ২০২২-২৩ অথ ডবছয়রর বায়জয়ট ভাতা 

জনপ্রবত ১০০ টাকা বাবিয়ে মায়স ৮৫০ টাকা করা হয়ে। নতুন উপকারয়ভাগীর সংখ্যা ২৩ লাখ ৬৫ হাজার। 



বীর মুবিয় াদ্ধায়দর জীবনমান উন্নেয়ন সরকার ববগত ১৩ বছর েয়র কাজ করয়ছ। তারই োরাবাবহকতাে ২০২১-২২ 

অথ ডবছয়র মুবিযুদ্ধ ববষেক মন্ত্রণালয়ের অনুকূয়ল ৬ হাজার ৩িত ৪৩ টাকা বরাদ্দ বদয়েয়ছ। বীর মুবিয়োদ্ধায়দর পূণ ডাঙ্গ তথ্য 

সম্ববলত Management Information System প্রস্তুত কয়র G2P প্রবিোে সকল বীর মুবিয় াদ্ধার সম্মানী ও 

অন্যান্য ভাতা বাংলায়দি ব্যাংক হয়ত সরাসবর ভাতায়ভাগীর ব্যাংক বহসায়ব প্রদান কা িম মাননীে প্রোনমন্ত্রী ববগত ১৫ তফব্রুোবর 

২০২১ তাবরয়খ উয়বােন কয়রয়ছন। বতডমায়ন যুদ্ধাহত মুবিয় াদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুবিয় াদ্ধা পবরবার, তখতাবপ্রাপ্ত মুবিয় াদ্ধা ও িবহদ 

মুবিয় াদ্ধা পবরবায়রর সদস্যয়দর সম্মানীভাতা অন-লাইয়নর মাধ্যয়ম তাঁয়দর বনজস্ব বহসাব নম্বয়র তপ্ররণ করা হয়ে। এছািা 

মুবজববয়ষ ডর উপহার বহয়সয়ব অসেল বীর মুবিয় াদ্ধা এবং িহীদ মুবিয় াদ্ধা পবরবায়রর সদস্যয়দর জন্য বনরাপদ আবাসন বনবিত 

করয়ত ৪ হাজার ১ িত ২২ তকাটি টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার ‘বীর বনবাস’ বনম ডাণ প্রকয়ল্পর কাজ শুরু হয়েয়ছ  ‘বীর বনবাস’ নায়মর এই 

নান্দবনক ঘরগুয়লা তদয়ি ৮ টি ববভাগ ও ৬৪ তজলাে বনবম ডত হয়ে।  পািাপাবি বীর মুবিয় াদ্ধায়দর আথ ডসামাবজক অবস্থার উন্নেয়নর 

লয়েয তদয়িরর প্রবতটি তজলা- উপয়জলাে মুবিয় াদ্ধা কময়েক্স বনম ডাণ প্রকয়ল্পর কাজ  চূিান্ত প ডায়ে রয়েয়ছ। 

বতডমান সরকার ২০০৯ সাল হয়ত প ডােিয়ম বীর মুবিয় াদ্ধায়দর সম্মানী ভাতার হার মাবসক ৯০০ টাকা তথয়ক বৃবদ্ধ 

কয়র মাবসক ২০ হাজার টাকাে উন্নীত কয়রয়ছ এবং উৎসব ভাতা প্রদান কয়রয়ছ। ২০০৯ সাল হয়ত ভাতায়ভাগী মুবিয় াদ্ধার সংখ্যা 

প ডােিয়ম ১ লে তথয়ক বৃবদ্ধ কয়র ২ লয়ে উন্নীত করা হয়েয়ছ। বববভন্ন তেবণর সব ডয়মাট ৭ হাজার ৮ি ৩৮ জন যুদ্ধাহত মুবিয় াদ্ধা, 

মৃত যুদ্ধাহত মুবিয় াদ্ধা পবরবার, িবহদ পবরবার ও বীরয়েষ্ঠ িবহদ পবরবায়রর মাবসক রােীে ভাতার পবরমাণ বৃবদ্ধ কয়র প্রদান করা 

হয়ে। 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু তিখ মুবজবুর রহমায়নর হাত েয়রই ১৯৭২ সায়লর ২০ তফব্রুোবর তৎকালীন তনাোখালী (বতডমান 

লক্ষ্মীপুর) তজলার রামগবত উপয়জলার চরয়পািাগাছা গ্রায়ম ভূবমহীন-গৃহহীন অসহাে বছন্নমূল মানুয়ষর পুনব ডাসন কা ডিম শুরু হে। 

বকন্তু বঙ্গবন্ধু হতযা-পরবতীকায়ল ওই জনবান্ধব কম ডসূবচটি বন্ধ হয়ে  াে। দীঘ ডবদন পর প্রোনমন্ত্রী তিখ হাবসনার প্রথম সরকার ১৯৯৭ 

সায়ল তসন্টমাটি ডয়ন প্রবল ঘূবণ ডঝয়ি বববস্ত-েবতগ্রস্ত মানুয়ষর পুনব ডাসয়নর মাধ্যয়ম এই কা ডিম পুনরাে শুরু কয়র। একই বছর সারা 

তদয়ির ভূবমহীন-গৃহহীন মানুষয়ক পুনব ডাসয়নর লয়েয শুরু হে ‘আেেণ প্রকল্প’। এ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ১৯৯৭ তথয়ক ২০২০ সাল প ডন্ত 

৩ লাখ ৮৫ হাজার ৪৭৩টি ভূবমহীন-গৃহহীন পবরবারয়ক পুনব ডাবসত করা হে।  

‘মুবজববয়ষ ড একটি মানুষও গৃহহীন থাকয়ব না। আমরা সবার জন্য ঠিকানা কয়র তদব, সবাইয়ক ঘর কয়র তদব’ প্রোনমন্ত্রী 

তিখ হাবসনার এ তঘাষণা বাস্তবােয়নর অংি বহয়সয়ব আেেণ-২ প্রকয়ল্পর আওতাে তদয়ির ভূবমহীন ও গৃহহীনয়দর ঘর কয়র তদওোর 

লয়েয এ প ডন্ত তদয়ির প্রাে ৯ লাখ র্ভিয়ভাগী পবরবারয়ক তাবলকার্ভি করা হয়েয়ছ। চলমান কম ডসূবচর প্রথম োয়প সারা তদয়ি ৬৯ 

হাজার ৯০৪টি ভূবমহীন-গৃহহীন পবরবারয়ক ববনামূয়ল্য বসবায়সর জন্য দই কয়ের পাকা ঘর বনম ডাণ কয়র বদয়েয়ছ তিখ হাবসনার 

জনবান্ধব সরকার,  া ববয়ে অনন্য নবজর। একইসায়থ ২১ তজলার ৩৬টি উপয়জলাে ৪৪ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ৩ হাজার ৭১৫ পবরবারয়ক 

ব্যারায়ক পুনব ডাবসত করা হয়েয়ছ। দস্থ ও গৃহহীন মানুষয়দর কল্যায়ণ গৃহীত এ প্রকল্পটি ববয়ের সব ডবৃহৎ গৃহােণ প্রকল্পগুয়লার অন্যতম। 

প্রোনমন্ত্রী তিখ হাবসনার ভাষাে: ‘আবম জাবন না, পৃবথবীর তকায়না তদয়ি অথবা আমায়দর তদয়ি তকায়না সরকার এত দ্রুত এতগুয়লা 

ঘর কয়রয়ছ।... বাংলায়দয়ির প্রবতটি মানুষ ত ন সুন্দরভায়ব বসবাস করয়ত পায়র তসটাই আমার লেয। আেেণ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম 

তমাট ৭,০৮,০০৩ টি পবরবারয়ক পুনব ডাসন করা হয়েয়ছ এবং উপকারয়ভাবগর সংখ্যা হয়লা ৩৫,৪০,০১৫ জন। এ কম ডসূবচয়ক প্রাোন্য 

বদয়ত গত বছয়রর উপকারয়ভাগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৪৫ হাজার তথয়ক ২লাখ ৯ হাজার বাবিয়ে ২০২২-২৩ অথ ডবছয়র ১২ লাখ ৫৪ 

হাজার করা হয়ে; বরায়দ্দর প্রস্তাব করা হয়েয়ছ ১ হাজার ২৪৩ তকাটি টাকা। [সূত্র: অথ ডমন্ত্রীর প্রস্তাববত বায়জট ২০২২-২৩] 

‘২০২২-২৩ অথ ডবছয়র সামাবজক বনরাপত্তা তবষ্টনী খায়ত বরাদ্দ ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা বািয়ছ। এ খায়ত নতুন অথ ডবছয়র 

১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ তকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েয়ছ,  া বায়জয়টর ১৬ দিবমক ৭৫ িতাংি।’ সরকায়রর এ েরয়নর দূরদিী ও 

যুয়গাপয় াগী আরও বকছু দবরদ্রবান্ধব, দস্থসহােক কা ডিম রয়েয়ছ, ত -সিয়কড ববস্তাবরত জানার পর মবতন সায়হয়বর বুয়কর গবহন 

তথয়ক তববরয়ে আয়স আনন্দমে প্রগাঢ় আিীব ডাণী: আলহামদবলল্লাহ! সফল তহান মাননীে প্রোনমন্ত্রী! আপনার হাত েয়রই জাবত 

তপ ৌঁয়ছ  াক সাফল্য ও তগ রয়বর স্বণ ডবিখয়র। মহান আল্লাহ আপনায়ক দীঘ ডজীবী করুন! 

# 
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