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ধ্যায়-১১
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১.০

ভূমমকা

১.১

সামামজক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও দামরদ্র্য মবমমাচমনর মাধ্যমম জীবনমামনর উন্নয়মনর জন্য সব বামে প্রময়াজন
নাযীয যাজননততক ও অথ থননততক অতধকায সুযক্ষা কযা। নাযী উন্নয়ননয নথ যম কর চ্যানরঞ্জ তচ্তিত কযা
য়, দাতযনযযয স্থান তায ভনে ফ থানে। অথ থনীতততফদনদয ভনত, দাতযযয ফহুভাতিক। তনফ তয যম, নাযীয
যক্ষনি দাতযযয যজন্ডায বফলনেয নে গবীযবানফ যুক্ত। যকায এ ভস্যা ভাধান কযনত তফতবন্ন কাম থক্রভ
েণ কনযনে।

১.2

াভাতজক সুযক্ষা তফলনয় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদনয াংতফধাননয ১৫(ঘ) অনুনেনদ ‘াভাতজক তনযাত্তায
অতধকায, অথ থাৎ যফকাযত্ব, ব্যাতধ ফা ঙ্গুত্বজতনত তকাংফা বফধব্য, ভাতৃ-তত্বীনতা ফা ফাধ থকযজতনত তকাংফা
অনুরূ অন্যান্য তযতস্থততজতনত আয়ত্ত্বাতীত কাযনণ অবাফেস্ততায যক্ষনি যকাতয াায্য রানবয অতধকায’
তফলনয় সুস্পষ্ট তননদ থনা যদয়া নয়নে। এোড়া, ‘National Social Security Strategy (NSSS)’,
যপ্রতক্ষত তযকল্পনা এফাং ৭ভ ঞ্চফাতলক তযকল্পনা অন্যান্য দতরনর ভানজয অফনতরত অাং তফনল
কনয বৃদ্ধ, ক্ষুযজাততনগাষ্ঠী, প্রততফন্ধী ব্যতক্ত এফাং তফদান্ন নাযী ও তশুয প্রনয়াজনন াভাতজক তনযাত্তা
কভথসূতচ্ যজাযদায কযায ওয তফনল গুরুত্ব যদয়া নয়নে।

১.৩

যকায াভাতজক তনযাত্তা ফরনয়য আওতা ও বাতায তযভাণ উনেখনমাগ্য ানয বৃতদ্ধ কনযনে এফাং প্রতত
ফেয ম থায়ক্রনভ তা বৃতদ্ধ কযা নে। ফাাংরানদন াভাতজক তনযাত্তা যফষ্টনীনক ভরতঃ ৪টি স্তনয তফন্যস্ত
কনয দাতযযয তনযনভরক কাম থক্রভ তযচ্ারনা কযা নে; ক) তফনল তফনল বাতা প্রদাননয ভােনভ দাতযযয
যভাকানফরায় অততদতযয জননগাষ্ঠীয ক্ষভতা সৃতষ্ট; খ) ক্ষুযঋণ ফা ততফর প্রদাননয ভােনভ অততদতযয
জননগাষ্ঠীয আত্মকভথাংস্থান ফা কভথসৃজন; গ) তফনাভনে ফা স্বল্পভনে খাদ্য ায়তা প্রদাননয ভােনভ
তদতযযয খাদ্য তনযাত্তা তনতিতকযণ এফাং ঘ) তক্ষা, স্বাস্থযনফা ও প্রতক্ষণ প্রদাননয ভােনভ দাতযযয
যভাকানফরায় অততদতযয জননগাষ্ঠীয াভর্থ্থ সৃতষ্ট কযা। এনত, প্রনতযকটি যক্ষনিই নাযী প্রাধান্য ানফ।

১.৪

অন্তর্ভথতক্তভরক প্রবৃতদ্ধ (Inclusive Growth) অজথননয তফতবন্ন নীতত/যকৌনরয কাযনণ ফাাংরানদন দাতযযয
কনভ এননে উনেখনমাগ্য ানয। এখন প্রনয়াজন াভাতজক তনযাত্তা কভথসূতচ্য বৈততা তযায কনয এনক
আনযা রক্ষযতবতত্তক কযা; আভানদয ীতভত ম্পনদয নফ থাত্তভ ৈযফায তনতিত কযা। রক্ষযণীয় যম,
ইনতাভনে ‘National Social Security Strategy (NSSS)’ প্রণীত নয়নে । এোড়া, NSSS
ফাস্তফায়ননয জন্য ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ ও াধাযণ অথ থনীতত তফবাগ কতৃথক Social Security Policy
Support (SSPS) ীল থক একটি প্রকল্প েণ কযা নয়নে। অতধকন্ত, অথ থ তফবানগ ‘Strengthening
Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP)’ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা
নে । এ ফ কাম থক্রনভয পনর াভাতজক তনযাত্তা কভথসূতচ্ আযও তক্তারী নাযীনদয অতধকানযয তস্যা
বৃতদ্ধ ানফ।
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১.৫

ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় ভরতঃ ধভথ, ফণ থ ও তরে তনতফ থননল ভানজয অফনতরত ও অনেয জননগাষ্ঠী তননয়
কাজ কনয থানক। তনফ, ভানজয ততেনয় ড়া অাং তননফ ভন্ত্রণারনয়য প্রায় প্রততটি কভথকানে নাযীযা
তুরনাভরকবানফ যফী গুরুত্ব যনয় থানক। এোড়া, প্রততফন্ধী কন্যা তশুয অতধকায তনতিত কযায রনক্ষয
প্রচ্ায-প্রচ্াযণা, অটিজভ াংক্রান্ত নচ্তনতা বৃতদ্ধ, তক্ষা প্রততষ্ঠানন প্রততফন্ধী কন্যা তশু ফান্ধফ অফকাঠানভা
তনভথাণ, অনেয কন্যা তশুয সুযক্ষায রনক্ষয উনজরা ম থানয় আফান সুতফধা ম্প্রাযণ, ততা ভাতাীন
এফাং াভাতজক অনাচ্ানযয তকায কন্যা তশুনদয তনযাত্তা প্রদান কানজ ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় অেণী
ভূতভকা ারন কনয মানে।

২.০

ভন্ত্রণারনয়য প্রধান কাম থাফতর
 ভাজকোণ াংক্রান্ত নীতত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন;
 ভানজয অনেয জননগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন;
 যস্বোনফী ভাজকোণ প্রততষ্ঠানভনক তনফন্ধন ও ায়তা প্রদান;
 সুতফধা ফতঞ্চত তশুনদয প্রততারন, তক্ষণ, প্রতক্ষণ ও পুনফ থান;
 প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয তক্ষণ, প্রতক্ষণ ও পুনফ থান;
 বফঘুনয, আইননয াংস্পনথ আা তক্ষপ্ত ফা আইননয ানথ াংঘানত জতড়ত তক্ষপ্ত ও াভাতজক
অযাধপ্রফণ ব্যতক্তনদয উন্নয়ন, অফনক্ষণ (প্রনফন) ও অন্যান্য আপটায যকয়ায াতবথ ফাস্তফায়ন।

৩.০

ভন্ত্রণারনয়য বকারগত উনেশ্য ও নাযী উন্নয়নন এয প্রাতেকতা

৩.১

আথ থ-াভাতজক অফস্থায উন্নয়ননয রনক্ষয ােতায তফধান: ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য আওতাধীনন
তযচ্াতরত সুদভৄক্ত ক্ষুযঋনণয ৩টি কাম থক্রনভ ৫০ বাগ এফাং ১টি কাম থক্রনভ ১০০ বাগ নাযীয অন্তর্ভথতক্ত
ফােতাভরক থাকায় ফাতল থক গনড় ১ রক্ষ ৪৮ াজায নাযীয ক্ষভতায়ন, াভাতজক তনযাত্তা বৃতদ্ধ,
আত্মকভথাংস্থান, তক্ষা ও প্রতক্ষণ প্রাতপ্ত, আয়ফধ থক কাম থক্রনভ অাংেণ, তনজস্ব পুতুঁ জ এফাং যকাতয ম্পদ
ও যফা রানবয সুনমাগ সৃতষ্টনত প্রতযক্ষ ভূতভকা যাখনে। সুতফধাফতঞ্চত ফাতরকা তশুনদয কোণ ও পুনফ থানন
অোতধকায যদয়ায পনর ফাতল থক গনড় যকাতয প্রততষ্ঠাননয ভােনভ ৮ াজায ৫ত ও যফযকাতয প্রততষ্ঠাননয
ভােনভ ৯ াজায ফাতরকা তশুয াভাতজক সুযক্ষা তনতিত কযা য়। পনর, প্রততক্ষত ভানফম্পদ তানফ
তাযা আত্মকভথাংস্থান ফা চ্াকতযয ভােনভ ভানজ পুনঃএকতিত নফ। এ কর কাম থক্রনভ প্রততফন্ধী নাযীয
অোতধকায থাকায় তা তানদয তক্ষা, স্বাস্থয, প্রতক্ষণ প্রাতপ্ত ও তনযাদ ফাস্থান তনতিত কযনফ, মায পনর
তানদয াভাতজক তনযাত্তা বৃতদ্ধ ানফ এফাং তানদয ম্ভাব্য ক্ষতত ও ঝতুঁ ক হ্রা ানফ।

৩.২

ভস্যােস্ত জননগাষ্ঠীয জন্য াভাতজক সুযক্ষা: তফধফা, স্বাভী তনগৃীতা দুস্থ ভতরা বাতা প্রদাননয যক্ষনি
তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা ও প্রততফন্ধী বাতা প্রদাননয যক্ষনি তকযা ন্যযনতভ ৫০ বাগ নাযীয অন্তর্ভথতক্ত
ফােতাভরক থাকায় ৩১ রক্ষ ৭০ াজায নাযীয াভাতজক তনযাত্তা তনতিত নফ। পনর নাযীয াভাতজক
ভম থাদা ও ক্ষভতায়ন বৃতদ্ধ ানফ এফাং দাতযযয ঝতুঁ ক হ্রা ানফ। ফয়স্ক, তফধফা, স্বাভী তনগৃীতা ভতরা এফাং
প্রততফন্ধী নাযীনদয ফাস্থান, তযনধয়, স্বাস্থয, পুতষ্ট, তচ্তকৎা প্রাতপ্তয সুনমাগ বৃতদ্ধ ানফ। যস্বোনফী

115
প্রততষ্ঠাননয কাম থক্রনভয ানথ নাযী-পুরুল উবয়ই ম্পকথযুক্ত তফধায় াংতিষ্ট াংস্থাভনয ভােনভ
অোতধকায তবতত্তনত নাযী উন্নয়ন কাম থক্রভ যজাযদাযকযনণয কাম থক্রভ েণ কযা নফ। যস্বোনফী াংস্থাভ
নাযীয ক্ষভতায়ন, তফতবন্ন যপাযানভ নাযীয অাংেণ, নাযীয াভাতজক ভম থাদা বৃতদ্ধ, নাযীয আইনী ায়তা,
নাযীয যকাতয ম্পদ ও যফা রাব, ন্যায়তফচ্ায প্রাতপ্ত, নাযী তনম থাতন হ্রা, ফােতফফা যযাধ ও যমৌতুক প্রথা
হ্রান তফনল ভূতভকা যাখনফ।
৩.৩

াভাতজক ন্যায় তফচ্ায ও পুনঃএকিীকযণ: আইননয াংস্পনথ আা ফাতরকা তশু ও নাযীনদয তক্ষা,
প্রতক্ষণ ব্যফস্থা েনণয ানথ ানথ তানদয াভাতজক তনযাত্তা বৃতদ্ধ ও ম্ভাব্য ক্ষতত ও ঝতুঁ ক হ্রাকযনণয
রনক্ষয তনযাদ আশ্রয় ও বযণনালণ সুতফধা প্রদান কযা নে। পনর নাযীয উয তাংতা ও তনম থাতন হ্রা
ানফ ও ফাতল থক গনড় ১২ াজায জন ফাতরকা ও নাযী উকৃত নফ। ফাতল থক গনড় ৬ ত জন াভাতজকপ্রততফন্ধী নাযীয প্রতক্ষণ ও পুনফ থান কাম থক্রভ এফাং ৬ ত নাযী-তকনাযী তনযাদ যপাজতীনদয আফান
কাম থক্রনভয ভােনভ ক্ষততেস্ত নাযীনদয াভাতজক তনযাত্তা, কভথাংস্থান, পুনফ থান, আইনী ায়তা ও ন্যায়
তফচ্ায প্রাতপ্ত তনতিত কযা নফ। াাতানর তচ্তকৎা ায়তা সুতফধানবাগীনদয ভনে ৫০% নাযী, মা
নাযীয াভাতজক তনযাত্তা বৃতদ্ধনত ইততফাচ্ক ভূতভকা যাখনফ। গবথফতী, দতযয্ নাযী ও তশুনদয তচ্তকৎা
ায়তা ও পুনফ থানন অোতধকায থাকায় তা নাযীয ম্ভাব্য ক্ষতত ও ঝতুঁ ক হ্রান তফনল ভূতভকা যাখনফ।
যফযকাতয াাতানর তফনাভনে তচ্তকৎা প্রদানকৃত যযাগীয ভনে তকযা ৫০ বাগ দুঃস্থ ও প্রততফন্ধী
নাযীনক অন্তর্ভথতক্ত তনতিত কযা নফ।

৪.০

নাযীয অেগতত ও অতধকায প্রততষ্ঠায় ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য র্ভতভকা

৪.১

তজতডত প্রবৃতদ্ধ যদনয জননগাষ্ঠীয াতফ থক উন্নয়ননয একভাি সূচ্ক নয়। অথ থননততক উন্নয়ন অননক যক্ষনি
ভানজ ধনী-গযীনফয ভানে একটা ব্যফধান সৃতষ্ট কনয। এোড়া, দুঘ থটনা, প্রাকৃততক দুনম থাগ ও াভাতজক
কাযনণ ব্যতক্ত ফা তযফায ভানজ এফাং শ্রভফাজানয অাংেনণয াভর্থ্থ (capacity) াতযনয় দাতযনযয
তনততত নত ানয। যমনতু আভানদয ভানজ নাযীযা পুরুনলয তুরনায় ততেনয় যনয়নেন এফাং দতযয
জননগাষ্ঠীয ভনে তাঁযা অতধকতয দতযয, যনতু াযীতযক ও ভানতক তফকানয উকযণ রানবয যক্ষনি শুধু
ভতা (equality) তফধান কযাই মনথষ্ট নয় ফযাং ভানজয ততেনয় ড়া অাং তননফ াভাতজক তনযাত্তা
কাম থক্রনভ নাযীনক প্রাধান্য যদয়া প্রনয়াজন। প্রনয়াজন এভন একটি ভাজ তফতনভথানণয যমখানন নাযী তায
ক্ষভতায পূণ থ তফকা ঘটানত ক্ষভ নফ। ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় ততেনয় ড়া জননগাষ্ঠীনক ভাজ তথা
অথ থনীততয ভরনরানত তপতযনয় আনায জন্য তফতবন্ন ধযননয কভথসূতচ্ ও প্রকল্প ফাস্তফায়ন কনয থানক।

৪.২

ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য রক্ষয, উনেশ্য এফাং কাম থপ্রণারী যটকই উন্নয়ন রক্ষযভািা (SDGs) াফ থজনীন
ভানফাতধকায নদ 1948, তশু অতধকায নদ 1989, ফায জন্য তক্ষায াফ থজনীন যঘালণা ১৯৯০,
জাততাংঘ প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয অতধকায নদ ২০০৬, ৭ভ ঞ্চফাতলকী তযকল্পনা, যপ্রতক্ষত তযকল্পনা
২০১০-২০২১, জাতীয় ভাজ কোণ নীতত ২০০৫, প্রততফন্ধী তফলয়ক জাতীয় নীততভারা ১৯৯৫, জাতীয় তশু
নীতত ২০১১, জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীতত ২০১১, যকানযয তনফ থাচ্নী প্রততশ্রুততনত যঘাতলত তদতযনযয জন্য
াভাতজক তনযাত্তা যফষ্টনী তফস্তৃত কযা, প্রততফন্ধী ব্যতক্তয অতধকায ও সুযক্ষা আইন ২০১৩, ও তনউনযা
যডনবরনভন্টার প্রততফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩, তশু আইন ২০১৩, বফঘুনয ও তনযাশ্রয় ব্যতক্ত
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(পুনফ থান) আইন, ২০১১, কাযাগানয আটক াজাপ্রাপ্ত নাযীনদয তফনল সুতফধা আইন, ২০০৬, যস্বোনফী
ভাজকোণ প্রততষ্ঠান (যযতজনেন ও তনয়ন্ত্রণ) অোনদ, ১৯৬১, দ্যা প্রনফন অফ অনপন্ডা থ অোনদ,
১৯৬০, এততভখানা এফাং তফধফা দন আইন, ১৯৪৪, ৈাযা তযচ্াতরত য়। এ কর আইন ও নীততভারায়
ভতরানদয অতধকানযয তফলনয় উনেখ কযা নয়নে।
৪.৩

ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় তযচ্াতরত াভাতজক তনযাত্তা কাম থক্রনভ নাযী সুতফধানবাগীয াংখ্যা াংখ্যা: নীনচ্য
াযণীনত ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য আওতাধীন তফতবন্ন কভথসূতচ্নত নাযী সুতফধানবাগীয াংখ্যা যদয়া নয়নে।
রক্ষযণীয় যম, প্রায় কর যক্ষনিই এ ফ বাতা কাম থক্রনভয নীততভারায় নাযী ও পুরুনলয ভান তস্যা তনতিত
কযায কথা ফরা নয়নে। ফতথভানন, নাযী উকাযনবাগীয াংখ্যা পুরুনলয তুরনায় কভ নরও তা ম থায়ক্রনভ
বৃতদ্ধ ানে।
সামামজক মনরাপত্তা কমবসূমচমত নারী-পুরুষ মবভাজমনর শতকরা হার (২০১৫-১৬)

ক্রতভক
নাং

াভাতজক তনযাত্তা কভথসূতচ্য নাভ

যভাট উকাযনবাগীয
াংখ্যা

নাযী সুতফধানবাগীয
াংখ্যা

নাযী সুতফধানবাগী
(%)

১.

ফয়স্ক বাতা

৩1,5০,০০০

১৫,৫১,০৬০

49.24

২.

তফধফা ও স্বাভী তনগৃীতা ভতরানদয জন্য বাতা

১১,50,০০০

১১,৫০,০০০

100.00

৩.

অের প্রততফন্ধীনদয জন্য বাতা

7,5০,০০০

৩,৬০,৩০০

48.04

৪.

প্রততফন্ধীনদয জন্য তক্ষা উবৃতত্ত

7০,০০০

৩২,৪৪৫

46.35

৫.

দগ্ধ ও প্রততফন্ধীনদয পুনফ থান ততফর

92,274

৩০,১১৮

32.64

৬.

তজড়া, যফনদ ও অন্যান্য অনেয ম্প্রদানয়য
জীফনভান উন্নয়ন

৩৬,৬২২

নাযী-১৫,৮৩৬
তজড়া ৫,৭৭৪

৪৩.২৭

৪.৪

ফতথভান ফানজনটয অোতধকায এফাং এয ানথ নাযী অেগতত ও অতধকায প্রাতষ্ঠায ম্পকথ: ভাজকোণ
ভন্ত্রণারয় অততদতযয, াভাতজকবানফ অনেয নাযী, তশু এফাং াযীতযক ও ভানতকবানফ প্রততফন্ধীনদয
জীফনভান উন্নয়নন তনযরবানফ কাজ কনয মানে। এ ভন্ত্রণারনয়য প্রায় প্রততটি কাম থক্রনভ নাযীয তস্যা
সুতনতদ থষ্ট কযা নয়নে। পনর তা নাযীয অফস্থান উন্নয়নন কাম থকয ভূতভকা যাখনে। তফনলত াভাতজক
তনযাত্তা ফরয় সৃতষ্ট এফাং দাতযযয তনযননয ভােনভ এ ভন্ত্রণারয় নাযীয াভাতজক অথ থননততক বুতনয়াদ
ভজবুত কযায যক্ষনি গুরুত্বপূণ ভূতভকা ারন কযনে।

৫.০

মন্ত্রণালময়র োমিকার ব্যয়খাত/কমবসূমচসমূহ এবং নারী উন্নয়মন এর প্রভাব

ক্রতভক
নাং

অোতধকায ম্পন্ন ব্যয়
খাত/ কভথসূতচ্ভ

নাযী উন্নয়নন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও নযাক্ষ)

১

২

৩

১.

াভাতজক সুযক্ষা

ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় তনননাক্ত কাম থক্রনভয আওতায় একটি কাম থকয াভাতজক তনযাত্তা
যফষ্টনী গনড় যতারায উনদ্যাগ তননয়নে। যমভন, জনপ্রতত ভাতক ৫০০ ঢাকা ানয ৩১.৫০ রক্ষ
ব্যতক্তনক ফয়স্কবাতা, ১১.৫০ রক্ষ জন তফধফা ও স্বাভী তনগৃীতা ভতরানক বাতা এফাং জনপ্রতত
ভাতক ৬০০ ঢাকা ানয ৭.৫০ রক্ষ ব্যতক্তনক অের প্রততফন্ধী বাতা, ৩৬.৬২ াজায তজড়া,
যফনদ ও অনেয জননগাষ্ঠীনক বাতা, প্রতক্ষণ ও উবৃতত্ত প্রদান।
তফধফা ও স্বাভী তনগৃীতা ভতরা বাতা প্রদাননয যক্ষনি তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা, প্রততফন্ধী বাতা
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ক্রতভক
নাং

অোতধকায ম্পন্ন ব্যয়
খাত/ কভথসূতচ্ভ

নাযী উন্নয়নন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও নযাক্ষ)

১

২

৩
প্রদাননয যক্ষনি এফাং যফনদ ও অনেয জননগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কভথসূতচ্নত নুযনতভ ৫০
তাাং নাযীয অন্তথর্ভতক্ত ফােতাভরক থাকায় ৩১.৭০ রক্ষ নাযীয াভাতজক তনযাত্তা ও ভম থাদা
তনতিত নফা পনর, নাযীয াভাতজক ভম থাদা বৃতদ্ধ এফাং ক্ষভতায়ন । নফ। এোড়া যাতযযয ঝতক
হ্রা ানফ।

২.

৩.

৪.

৬.৩

যফাভরক সুদভৄক্ত ক্ষুযঋণ
কাম থক্রভ

যকাতয ব্যফস্থানায়
সুতফধাফতঞ্চত তশু সুযক্ষা

প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয
অতধকায াংযক্ষণ, উন্নয়ন
ও যফা প্রদান

যদব্যাী োভ ও য এরাকায দতযয কভথক্ষভ ও প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয াংগঠিত কনয তানদয
উযুক্ত প্রতক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূফ থক দক্ষ জনতক্ত তননফ ভানজয ভর যরাতধাযায়
ম্পৃক্তকযণ ও দাতযযয হ্রান এ কাম থক্রভ তফনল অফদান যাখনফ তফনফচ্নায় এটিনক তৈতীয়
নফ থাচ্চ অোতধকায যদয়া নয়নে।
সুদভৄক্ত ক্ষুযঋনণয ৩টি কাম থক্রনভ ৫০ বাগ এফাং ১টি কাম থক্রনভ ১০০ বাগ নাযীয অন্তর্ভথতক্ত
ফােতাভরক থাকায় ফাতল থক গনড় ১ রক্ষ ৪৮ াজায নাযীয ক্ষভতায়ন, াভাতজক তনযাত্তা
বৃতদ্ধ, আত্মকভথাংস্থান, তক্ষা ও প্রতক্ষণ প্রাতপ্ত, আয়ফধ থক কাম থক্রনভ অাংেণ, তনজস্ব পুতুঁ জ
এফাং যকাতয ম্পদ ও যফা রানবয সুনমাগ সৃতষ্টনত প্রতযক্ষ ভূতভকা যাখনে।
সুতফধাফতঞ্চত তশুনদয সুযক্ষা ও অতধকায তনতিত কযায রনক্ষয তানদয আফান, খাদ্য,
তযনধয়, তক্ষা, তচ্তকৎা ব্যফস্থা তনতিত কযায ভােনভ ভানজয এ তফন্নতভ অাংনয
অতধকায সুযতক্ষত নফ তফনফচ্নায় কাম থক্রভটিনক তৃতীয় নফ থাচ্চ গুরুত্ব যদয়া নয়নে।
সুতফধাফতঞ্চত ফাতরকা তশুনদয কোণ ও পুনফ থানন অোতধকায যদয়ায পনর ফাতল থক গনড়
যকাতয প্রততষ্ঠাননয ভােনভ ৮ াজায ৫ ত ও যফযকাতয প্রততষ্ঠাননয ভােনভ ৯ াজায
ফাতরকা তশুয াভাতজক সুযক্ষা তনতিত কযা য়। পনর, প্রততক্ষত ভানফম্পদ তানফ তাযা
আত্মকভথাংস্থান ফা চ্াকতযয ভােনভ ভানজ পুনঃএকতিত নফ।
প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয তফনল চ্াতদায প্রতত রক্ষয যযনখ আফান সুতফধা প্রদান, তফনল
ব্যফস্থানায় তক্ষা ও প্রতক্ষণ প্রদান এফাং ায়ক উকযণ যফযানয ভােনভ তানদয দক্ষ
জনতক্ত তননফ ভানজয ভর যরাতধাযায় ম্পৃক্তকযণ, প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয অতধকায সুযক্ষা
ও যদনয উন্নয়ননয যক্ষনি গুরুত্বপূণ থ অফদান যাখনফ তফনফচ্নায় কাম থক্রভটিনক চ্তুথ থ নফ থাচ্চ
গুরুত্ব প্রদান কযা নয়নে।
এ কর কাম থক্রনভ প্রততফন্ধী নাযীয অোতধকায থাকায় তা তানদয তক্ষা, স্বাস্থয, প্রতক্ষণ প্রাতপ্ত
ও তনযাদ ফাস্থান তনতিত কযনফ, মায পনর তানদয াভাতজক তনযাত্তা বৃতদ্ধ ানফ এফাং
তানদয ম্ভাব্য ক্ষতত ও ঝতুঁ ক হ্রা ানফ।

মন্ত্রণালময়র বামজমে নারীর মহস্যা
(মকাটি োকায়)
বামজে ২০১৭-১৮
নারীর মহস্যা

মববরণ

মমাে বামজে

বামজে

নারী

সংমশামিত ২০১৬-১৭
নারীর মহস্যা
সংমশামিত
শতকরা হার
নারী শতকরা হার

বামজে ২০১৬-১৭
নারীর মহস্যা
বামজে
শতকরা
নারী
হার

400266

112019

27.99

317174

86586

27.3

340605

92781

27.24

মন্ত্রণালময়র বামজে

4834

2040

42.21

4140

1726

41.7

4273

1714

40.12

উন্নয়ন বামজে

208

194

93.63

135

102

75.69

168

79

47.28

নুন্নয়ন বামজে

4626

1846

39.9

4005

1624

40.55

4106

1635

39.83
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গত মতন বছমর নারী উন্নয়মন মন্ত্রণালময়র প্রিান কমবকৃমত মনমদ বশক (K.P.I.) সমূমহর জবন

৭.০
ক্রতভক
নাং

কভথকৃতত তননদ থক

তযভানয
একক

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

২০১৫-১৬

প্রকৃত

প্রকৃত

রক্ষযভািা

48.59

49.01

৪৯.২৪

58.61

59.66

৬০.০৪

১.

ফয়স্ক বাতা’য় নাযী সুতফধানবাগীয ায

%

২.

যফাভরক সুদভৄক্ত ক্ষুযঋণ প্রদাননয যক্ষনি নাযী
সুতফধানবাগীয ায

%

৮.০

নারী উন্নয়মন মন্ত্রণালময়র সাফল্যসমূহ

৮.১

ভাজকোণ ভন্ত্রণারয় ৩১.৫০ রক্ষ ব্যতক্তনক ফয়স্কবাতা, ১১.৫০ রক্ষ জন তফধফা ও স্বাভী তনগৃীতা
ভতরানক বাতা এফাং ৭.৫০ রক্ষ ব্যতক্তনক অের প্রততফন্ধী বাতা প্রদাননয ভােনভ একটি কাম থকয
াভাতজক তনযাত্তা যফষ্টনী গনড় যতারায উনদ্যাগ তননয়নে। তফধফা ও স্বাভী তনগৃীতা ভতরা বাতা প্রদাননয
যক্ষনি তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা ও প্রততফন্ধী বাতা প্রদাননয যক্ষনি ন্যযনতভ ৫০ বাগ নাযীয অন্তথর্ভতক্ত
ফােতাভরক কযা নয়নে। এ োড়া, তফতবন্ন প্রতক্ষণ যকনে ভােনভ ভতরানদয আথ থাভাতজক উন্নয়নন
চ্াভড়ায তজতনি বতযী, তপ্রতন্টাং, ফুর বতযী, উর বুনন, পুতুর বতযী, দতজথ তফজ্ঞান, এভব্রয়ডাযী, ফাঁ ও
যফনতয কাজ তফতবন্ন বৃতত্তভরক প্রতক্ষণ যদয়া নয় থানক। এ ভন্ত্রণারনয়য অধীনস্ত তফতবন্ন প্রতক্ষণ যকে
নত এ ম থন্ত ১২,৪৬৬ জন প্রতক্ষণাথী প্রতক্ষণ যনয়নে। প্রতক্ষণ প্রাপ্ত নাযীযা ঘনয ফনই াাংাতযক কর
দাতয়ত্ব ারননয াাত তনজ তনজ তযফাযনক আতথ থকবানফ ায়তা কযনেন।

৮.২

স্বপ্নায স্বপ্ন- একজন নাযীয াপেগাঁথা
রারভতনযাট যজরায কারীগঞ্জ উনজরায ভদাতী ইউতনয়ননয এক তনভৃত েী াখাতীনত অবাফ অনটননয
াংানয জন্ য় স্বপ্না যফগনভয। ড়ানরখা যল কযনত না কযনতই ভাি ১৬ ফেয ফয়নই তফনয় য় তায
ানয োভ াতযশ্বনযয কাভার যাননয নে। তফনয়য য অবাফ যমন োয়ায ভত যরনগ থানক স্বপ্না
যফগনভয। জীফন যুনদ্ধ জয়ী ওয়ায প্রতযনয় অবাফনক তচ্যতনয তফদায় কযায তনতভত্ত চ্নল যফতড়নয়নেন কানজয
উনেনশ্য যদনয তফতবন্ন জায়গা। কখনও ফগুড়া আফায কখন ঢাকায় । এযই ভনে াংানয চ্নর আন নতুন
থ
অতততথ তপনয আনন স্বাভী- ন্তান যই তনভৃত েীনতই ফাফায ফাড়ীনত। োনভ অনন্যয জতভ ফগাচ্াল,
অনধ থক বানগ অনন্যয গাবী, াঁ-ভৄযগী ারন কনয অবানযয াংানযয তদন চ্নর স্বপ্না যফগনভয। ীনতয এক
কানর কনকনন ঠান্ডায় কানজয উনেযন ফাড়ী যথনক যফয ওয়ায নথ যদখা যভনর কারীগঞ্জ উনজরা
ভাজনফা কাম থারনয়য ইউতনয়ন ভাজকভী যভাোঃ জান্নাতুর ভাওয়ায। নথয ভনে যমনত যমনত কথা য়
তানদয । ভয় এতগনয় চ্নর তকন্তু স্বপ্না যফগনভয দুঃখ-দূদ থায কথা যল য় না। ভননানমাগ তদনয় শুননত থানকন
জান্নাতুর ভাওয়া স্বপ্নায ায না ভানা জীফননয কথা । কথা ফরনত ফরনত ভয় ফুতযনয় এনরা চ্নর যগনরন স্বপ্না
যফগভ তায কানজয জায়গায়। জান্নাতুর ভাওয়া অতপন এন উর্ধ্থতন কতৃথক্ষনক তফলয়টি অফতত কনযন।
ভাজনফা অতধদপতনযয তফতবন্ন কাম থক্রনভয ভনে অন্যতভ একটি কাম থক্রভ র েী ভাজনফা ক্ষুয ঋণ
কাম থক্রভ। যই কাম থক্রনভয আওতায় তননয় আা য় স্বপ্না যফগভনক। াংতিষ্ট ইউতনয়ননয ভাজকভী যভাোঃ
জান্নাতুর ভাওয়া স্বপ্না যফগভনক ২০১৫ ানর প্রাথতভক পুতজ তননফ ১০,০০০ টাকায ক্ষুয ঋনণয ব্যফস্থা কনযন
এফাং যইানথ াঁনয খাভায কযায যাভথ প্রদান কনযন। ইউতনয়ন ভাজকভীয যাভথ যভাতানফক স্বপ্না
যফগভ ১০,০০০ টাকায ভনে ৭,৫০০ টাকা তদনয় ২৫ টাকা দনয ৩০০টি একতদননয াঁনয ফাচ্চা ক্রয় কনযন।
অফতষ্ট ২,৫০০ টাকা তদনয় ফাড়ীয ান ফাঁনয যফড়া তদনয় াঁনয ফাচ্চায জন্য থাকায জায়গা কনয যদন।
তদননয যফরা কানজয অফনয াঁনয ফাচ্চাগুরনক তননয় ফাড়ীয ান খাফানযয ন্ধানন যফয ন। এবানফই চ্রনত
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থানক। তদননয য তদন াঁনয ফাচ্চাগুনরা ফড় নত থানক। এযই ভনে ৫০ টি াঁ ভাযা য়ায়। ততনভা য
াঁগুনরানক ৫০,০০০ টাকায় তফতক্র কনযন। এবানফই তায থ চ্রা শুরু। তদন তদন যফনড় মায় খাভানযয তযতধ।
ফতথভান তায ভাতরকানায় যনয়নে ৫০০ টি াঁনয একটি খাভায তকছু ভৄযগী ও োগর। গরুয খাভায কযায স্বপ্ন
তায। স্বপ্না যফগভ উনদ্যাভ আয কনঠায তযশ্রভ তানক কনযনে স্বাফরম্বী। স্বপ্নায স্বপ্র ততয কযনত ভাজনফা
অতধদপতয যনয়নে তায ানান।

৯.০

বতফষ্যৎ কযণীয় ম্পনকথ সুাতয
 যটকই উন্নয়ন রক্ষযভািা (SDGs) এ ফতণ থত রক্ষয ৫.৪ অনুমায়ী াভাতজক সুযক্ষা নীততভারায ভােনভ
অনফততনক গৃস্থারী কানজয ভম থাদা উন্নীতকযণ এফাং াতযফাতযক কাম থক্রনভ নাযী-পুরুনলয
অাংীদাতযত্বভরক দাতয়ত্ব ফন্টননক উৎাতত কযায রনক্ষয প্রচ্াযণা বৃতদ্ধ;
 ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য কর কভথসূচ্নত ম থায়ক্রনভ ভতরানদয তস্যা ৫০ তাাংন উন্নীত কযা;
 তক্ষা অফকাঠানভা তনভথানণয যক্ষনি প্রততফন্ধী এফাং কন্যা তশুয প্রনয়াজন তফনফচ্না কযা নে তকনা তা
তনতিত কযায উনদ্যাগ চ্রভান যাখা;
 াভাতজক সুযক্ষা খানতয কর কভথসূতচ্নক তডতজটারাইজড কযা;
 জাতীয় প্রফীণ নীততভারায উনেশ্য ফাস্তফায়ননয রনক্ষয যকাতয াাতানর প্রফীণ কণ থায চ্ালুয উনদ্যাগ
েণ এফাং উক্ত প্রফীণ কণ থানয নাযীনদয তফনল সুতফধা াংনমাজন;
 ততৃভাতৃীন ও াভাতজক অনাচ্ানযয তকায কন্যা তশুনদয তনযাত্তা প্রদাননয আওতা ম্প্রাযণ
কযা;
 প্রততফন্ধী নাযীনদয কভথাংস্ান সুনমাগ সৃতষ্টয রনক্ষয তফদ্যভান প্রতক্ষণ কাম থক্রনভ প্রততফন্ধী নাযীয
অন্তর্ভতক্ত বৃতদ্ধ কযা ।

১০.০
ক্রতভক
নাং

তফগত ফেনয নাযী উন্নয়নন সুাতযকৃত কাম থাফতরয অেগততয তচ্ি
নাযী উন্নয়নন সুাতযকৃত
কাম থাফতর

অেগতত

১.

ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য কর
কভথসূতচ্নত ম থায়ক্রনভ ভতরানদয
তস্যা ৫০ তাাংন উন্নীত কযা।

ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য কর কভথসূতচ্নত ম থায়ক্রনভ ভতরানদয
তস্যা ৫০ তাাংন উন্নীত কযায উনদ্যাগ েণ কযা নয়নে।
ভন্ত্রণারনয়য প্রধান কভথসূতচ্ ফয়স্কবাতা খানত ২০১৪-১৫ অথ থফেনয
ভতরানদয তস্যা তের ৪৮.৫৯% যখানন ২০১৬-১৭ অথ থফেনয তা
৪৯.২৪% এ উন্নীত নয়নে। একইবানফ অন্যান্য কভথসূতচ্গুনরানত
নাযীয তস্যা ম থায়ক্রনভ বৃতদ্ধ কযা নে।

২.

তক্ষা অফকাঠানভা তনভথানণয
যক্ষনি প্রততফন্ধী এফাং কন্যা তশুয
প্রনয়াজন তফনফচ্না কযা নে
তকনা তা তনতিত কযায উনদ্যাগ
চ্রভান যাখা।

ভাজকোণ ভন্ত্রণারনয়য নতুন কর অফকাঠানভা তনভথানণয যক্ষনি
প্রততফন্ধী এফাং কন্যা তশুয প্রনয়াজন তফনফচ্না কযা নে। জাতীয়
প্রততফন্ধী কভনেক্স তনভথাণ, যকাতয তশু তযফায, প্রততফন্ধী তশুনদয
যানস্টর তনভথাণ ইতযাতদ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয যক্ষনি তফনলবানফ
প্রততফন্ধী ও কন্যা তশুয তফনল প্রনয়াজন তফনফচ্নায় যনয়া নে।
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ক্রতভক
নাং

নাযী উন্নয়নন সুাতযকৃত
কাম থাফতর

অেগতত

৩.

সুযক্ষা খানতয কর কভথসূতচ্নক তডতজটারাইজড কযায উনদ্যাগ েণ
কযা নয়নে। www.bhata.gov.bd নাভক একটি ভতিত বাতা
াভাতজক সুযক্ষা খানতয কর
ব্যফস্থানা পনটায়ায বতযী কযা নয়নে। মানত ইনতাভনে ৩১ রক্ষ
কভথসূতচ্নক তডতজটারাইজড কযা।
৮০ াজায বাতানবাগীয তর্থ্ তন্ননফ ম্পন্ন নয়নে। ডাটা এতিয
কাম থক্রভ চ্রভান যনয়নে।

৪.

জাতীয় প্রফীণ নীততভারায উনেশ্য
ফাস্তফায়ননয রনক্ষয যকাতয
াাতানর প্রফীণ কণ থায চ্ালুয
উনদ্যাগ েণ এফাং উক্ত প্রফীণ
কণ থানয নাযীনদয তফনল সুতফধা
াংনমাজন।

৫.

ততৃভাতৃীন তশুনদয আফাননয জন্য চ্রতত অথ থফেনয ৮টি নতুন
আফাতক বফন বতযী প্রকল্প চ্রভান যনয়নে। আগাভী অথ থফেনয
ততৃভাতৃীন ও াভাতজক আযও ১৯টি বফন বতযীয জন্য প্রকল্প প্রণয়ন চ্রভান যনয়নে।
অনাচ্ানযয তকায কন্যা তশুনদয থতশুশুনদয সুযক্ষায জন্য ১১টি যখ যানর তশু প্রতক্ষণ ও
তনযাত্তা প্রদাননয আওতা পুনফ থান যকে াায্য ভঞ্জুযী খাত যথনক ফাস্তফায়ন কযা নে- মা
ম্প্রাযণ কযা।
১৯ যজরায় ম্প্রাযনণয তযকল্পনা েণ কযা নয়নে। ভাজতজক
অনাচ্ানযয তকায কন্যা তশুনদয তনযাদ আফাননয জন্য ৬
তফবানগ ৬টি যপ যানভয কাম থক্রভ চ্রভান যনয়নে।

৬.

প্রততফন্ধী নাযীনদয কভথাংস্থান
সুনমাগ সৃতষ্টয রনক্ষয তফদ্যভান
প্রতক্ষণ কাম থক্রনভ প্রততফন্ধী
নাযীয অন্তর্ভথতক্ত বৃতদ্ধ কযা।

জাতীয় প্রফীণ নীততভারায উনেশ্য ফাস্তফায়ননয রনক্ষয যকাতয
াাতানর প্রফীণ কণ থায চ্ালুয উনদ্যাগ েণ এফাং উক্ত প্রফীণ কণ থানয
নাযীনদয তফনল সুতফধা াংনমাজননয উনদ্যাগ েণ কযা নয়নে।
আগাভী ২০১৭-১৮ অথ থফেনয এ কাম থক্রভটি চ্ালু কযা নফ।

ভাজনফা অতধদপতনযয আওতায় তফতবন্ন প্রতক্ষণ যকনেয ভােনভ
নাযী ও প্রততফন্ধী ব্যতক্তনদয প্রতক্ষণ প্রদাননয যক্ষনি অোতধকায
প্রদান কযা নে। প্রততফন্ধী নাযীনদয প্রতক্ষণ কাম থক্রনভ অন্তর্ভথতক্ত
বৃতদ্ধয জন্য উনদ্যাগ েণ কযা নয়নে।

