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ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
১.০

ভূমভকা

১.১

ফাাংরাদদ মফগত এক দদক অথ থননমতক ও াভামজক উন্নয়দন উদেখ্যদমাগ্য াপল্য অজথন কদযদে। তদফ,
এটা তয যম, উন্নয়নীর যদমূদ অথ থননমতক উন্নয়ন স্বাবামফক মনয়দভই ধনী গযীদফয ভাদে একটা
ব্যফধান সৃমি কদয। এ কাযদণ অথ থননমতক অগ্রগমতয মূর যরাতধাযায় ভাদজয মমেদয় ড়া জনদগাষ্ঠীদক
ম্পৃক্ত কযা ফাাংরাদদদয ভত যম যকান মফকাভান অথ থনীমতয জন্য একটি ফড় চ্যাদরঞ্জ। এ চ্যাদরঞ্জ
উত্তযণেয রদযয ফতথভান যকায াভামজক মনযাত্তা যফিনীয যযত্র ও মযমধ উদেখদমাগ্য মযভাদণ বৃমি
কদযদে। ফতথভান যকায ভদন কদয অন্তর্ভথমক্তমূরক প্রবৃমি (Inclusive growth) দামযদ্র্য মনযদনয একটি
কাম থকয উায় । আয াভামজক মনযাত্তা যফিনী অন্তর্ভথমক্তমূরক প্রবৃমি অজথদনয একটি অন্যতভ প্রধান
অনুলঙ্গ। াভামজক সুযযা মফলদয় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংমফধাদনয ১৫(ঘ) অনুদেদদ ‘াভামজক
মনযাত্তায অমধকায , অথ থাৎ যফকাযত্ব , ব্যামধ ফা ঙ্গুত্বজমনত মকাংফা বফধব্য
, ভাতৃ-মতৃীনতা ফা
ফাধ থকযজমনত মকাংফা অনুরূ অন্যান্য মযমিমতজমনত আয়ত্ত্বাতীত কাযদণ অবাফগ্রস্ততায যযদত্র যকাময
াায্য রাদবয অমধকায ’ মফলদয় সুস্পি মনদদ থনা যদয়া দয়দে। এোড়া, প্রস্তামফত ‘ National Social
Security Strategy (NSSS)’, যপ্রমযত মযকল্পনা এফাং ঞ্চফামল থক মযকল্পনা অন্যান্য দমরদর
ভাদজয অফদমরত অাং মফদল কদয বৃি, ক্ষুদ্র্-জামতদগাষ্ঠী, প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত এফাং মফদান্ন নাযী ও মশুয
প্রদয়াজদন াভামজক মনযাত্তা কভথসূমচ্ যজাযদায কযায ওয মফদল যজায যদয়া দয়দে।

১.২

যকায াভামজক মনযাত্তা ফরদয়য আওতা ও বাতায মযভাণ উদেখদমাগ্য াদয বৃমি কদযদে এফাং প্রমত
ফেয ম থায়ক্রদভ তা বৃমি কযা দে । ফাাংরাদদদ াভামজক মনযাত্তা যফিনীদক মূরতঃ ৪টি স্তদয মফন্যস্ত
কদয দামযদ্র্য মনযনমূরক কাম থক্রভ মযচ্ারনা কযা দে: ক) মফদল মফদল বাতা প্রদাদনয ভাধ্যদভ দামযদ্র্য
যভাকাদফরায় অমতদমযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয যভতা সৃমি; খ) ক্ষুদ্র্ঋণ ফা তমফর প্রদাদনয ভাধ্যদভ অমতদমযদ্র্
জনদগাষ্ঠীয আত্ম-কভথাংিান ফা কভথসৃজন; গ) মফনামূদল্য ফা স্বল্পমূদল্য খাদ্য ায়তা প্রদাদনয ভাধ্যদভ
তদমযদদ্র্য খাদ্য মনযাত্তা মনমিতকযণ এফাং ঘ) মযা, স্বািযদফা ও প্রমযণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দামযদ্র্য
যভাকাদফরায় অমতদমযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয াভথ থ সৃমি কযা। এদত, প্রণযেকটি যযদত্রই নাযী প্রাধান্য াদফ।

১.৩

অন্তর্ভথমক্তমূরক প্রবৃমি (Inclusive Growth) অজথদনয মফমবন্ন নীমত-যকৌদরয কাযদণ ফাাংরাদদদ দামযদ্র্য
কদভ এদদে উদেখদমাগ্য াদয। এখন প্রদয়াজন াভামজক মনযাত্তা কভথসূমচ্য বৈততা মযায কদয এদক
আদযা রযযমবমত্তক কযা; আভাদদয ীমভত ম্পদদয দফ থাত্তভ ৈযফায মনমিত কযা
। রযযণীয় যম,
ইদতাভদধ্য াভামজক মনযাত্তা ফরয় কভথসূমচ্য ামফ থক তত্ত্বাফধান াংক্রান্ত ভমন্ত্রবা কমভটি
কাজ কদয
মাদে। National Social Security Strategy (NSSS) প্রণয়দনয কাজ যল ম থাদয় যদয়দে।
াভামজক মনযাত্তা কভথসূমচ্য উকাযদবাগী ঠিক ও কাম থকযবাদফ ফাোইদয়য রদযয মযাংখ্যান ও তথ্য
ব্যফিানা মফবাগ ন্যানার পুদরন যযমজস্টায (National Population Register) এয াদথ অমত
দমযদ্র্দদয তামরকা (Hard Core Poor Listing) বতমযয উদদ্যাগ গ্রণ কদযদে। এ োড়া, অথ থ মফবাগ
যথদক DFID এয অথ থায়দন ‘Strengthening Public Financial Management for Social
Protection’ নাভক প্রকদল্পয কাজ ীঘ্রই শুরু কযা দফ। এ ফ কাম থক্রদভয পদর াভামজক মনযাত্তা
কভথসূমচ্ আযও মক্তারী নাযীদদয অধধকাণযয মস্যা বৃমি াদফ।
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১.৪

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় মূরতঃ ধভথ, ফণ থ ও মরঙ্গ মনমফ থদদল ভাদজয অফদমরত ও অনগ্রয জনণগাষ্ঠী মনদয়
কাজ কদয থাদক। তদফ , ভাদজয মমেদয় ড়া অাং মদদফ ভন্ত্রণারদয়য প্রায় প্রমতটি কভথকাদে নাযীযা
তুরনামূরকবাদফ যফী গুরুত্ব যদয় থাদক । এোড়া, প্রমতফন্ধী কন্যা মশুয অমধকায মনমিত কযায রদযয
প্রচ্ায-প্রচ্াযণা, অটিজভ াংক্রান্ত দচ্তনতা বৃমি, মযা প্রমতষ্ঠাদন প্রমতফন্ধী কন্যা মশু ফান্ধফ অফকাঠাদভা
মনভথাণ, অনগ্রয কন্যা মশুয সুযযায রদযয উদজরা ম থাদয় আফান সুমফধা ম্প্রাযণ, মতা ভাতাীন
এফাং াভামজক অনাচ্াদযয মকায কন্যা মশুদদয মনযাত্তা প্রদান কাদজ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় অগ্রণী
ভূমভকা ারন কদয মাদে।

২.০

ভন্ত্রণারদয়য প্রধান কাম থাফমর


ভাজকল্যাণ াংক্রান্ত নীমত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন;



ভাদজয অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন;



যস্বোদফী ভাজকল্যাণ প্রমতষ্ঠানমূদক মনফন্ধন ও ায়তা প্রদান;



এমতভ, দুি, অায় মশুদদয প্রমতারন, মযণ, প্রমযণ ও পুনফ থান;



প্রমতফন্ধী ব্যমক্তদদয মযণ, প্রমযণ ও পুনফ থান;



বফঘুদয, মকদায অযাধী ও াভামজক অযাধপ্রফণ
অন্যান্য আপটায যকয়ায ামবথ ফাস্তফায়ন।

ব্যমক্ত যদয উন্নয়ন, অফদযণ ( প্রদফন) ও

৩.০ ভন্ত্রণারদয়য যকৌরগত উদেশ্য ও নাযী উন্নয়দন এয প্রামঙ্গকতা
আথ থ-াভামজক অফিায উন্নয়দনয রদযয াম্যতায মফধান:
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয় য আওতাধীদন
মযচ্ামরত সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋদণয ৩টি কাম থক্রদভ তকযা ৫০ বাগ এফাং ১টি কাম থক্রদভ ১০০ বাগ নাযীয
অন্তর্ভথমক্ত ফাধ্যতামূরক থাকায় ফামল থক গদড় ১. ৩৬ রয নাযীয যভতায়ন, াভামজক মনযাত্তা বৃমি,
আত্মকভথাংিান, মযা ও প্রমযণ প্রামি, আয়ফধ থক কাম থক্রদভ অাংগ্রণ, মনজস্ব পুমুঁ জ এফাং যকাময ম্পদ
ও যফা রাদবয সুদমাগ সৃমিদত প্রতযয ভূমভকা যাখদে। সুমফধাফমঞ্চত ফামরকা মশুদদয কল্যাণ ও পুনফ থাদন
অগ্রামধকায যদয়ায পদর ফামল থক গদড় যকাময প্রমতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ ৮ াজায ও যফযকাময প্রমতষ্ঠাদনয
ভাধ্যদভ ৫ াজায ৯ ত কন্যা মশুয াভামজক সুযযা মনমিত ও প্রমমযত ভানফম্পদ ম যদফ তাযা
আত্মকভথাংিান ফা চ্াক ধযয ভাধ্যদভ ভাদজ পুনঃএকমত্রত দফ। এ কর কাম থক্রদভ প্রমতফন্ধী নাযীয
অন্তর্ভথমক্তদত অগ্রামধকায থাকায় তা তাদদয মযা, স্বািয, প্রমযণ প্রামি ও মনযাদ ফািান মনমিত কযদফ,
পদর তাদদয াভামজক মনযাত্তা বৃমি াদফ এফাং তাদদয ম্ভাব্য যমত ও ঝমুঁ ক হ্রা াদফ।
ভস্যাগ্রস্ত জনদগাষ্ঠীয জন্য াভামজক সুযযা : স্বাভী মযতযক্তা ও দুঃি ভমরা বাতা প্রদাদনয যযদত্র
তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা ও প্রমতফন্ধী বাতা প্রদাদনয যযদত্র তকযা ন্যযনতভ ৫০ বাগ নাযীয অ
ন্তর্ভুমক্ত
ফাধ্যতামূরক থাকায় ২৫.৩২ রয নাযীয াভামজক মনযাত্তা মনমিত দফ। পদর নাযীয াভামজক ভম থাদা ও
যভতায়ন বৃমি াদফ এফাং দামযদ্র্য ঝমুঁ ক হ্রা াদফ। ফয়স্ক, মফধফা, স্বাভী মযতযক্তা ও দুঃি ভমরা এফাং
প্রমতফন্ধী নাযীদদয ফািান, মযদধয়, স্বািয, পুমি, মচ্মকৎা প্রামিয সুদমাগ বৃমি াদফ। যস্বোদফী
প্রমতষ্ঠাদনয কাম থক্রদভয াদথ নাযী-পু রুল উবয়ই ম্পকথযুক্ত মফধায় াং
ধিি াংিামূদয ভাধ্যদভ
অগ্রামধকায মবমত্তদত নাযী উন্নয়ন কাম থক্রভ যজাযদাযকযদণয ব্যফিা গ্রণ কযা দফ। যস্বোদফী াংিামূ
নাযীয যভতায়ন, মফমবন্ন যপাযাদভ নাযীয অাংগ্রণ, নাযীয াভামজক ভম থাদা বৃমি, নাযীয আইনী ায়তা,
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নাযীয যকাময ম্পদ ও যফা রাব, ন্যায় মফচ্ায প্রামি, নাযী মনম থাতন হ্রা, ফাল্যমফফা যযাধ ও যমৌতুক প্রথা
হ্রাদ মফদল ভূমভকা যাখদফ।
াভামজক ন্যায় মফচ্ায ও পুনঃএকত্রীকযণ: আইদনয াংস্পদথ আা যভদয় মশু ও নাযীদদয মযা, প্রমযণ
ব্যফিা গ্রদণয াদথ াদথ তাদদয াভামজক মনযাত্তা বৃমি ও ম্ভাব্য যমত ও ঝমুঁ ক হ্রাকযদণয রদযয
মনযাদ আশ্রয় ও বযণ যালণ সুমফধা প্রদান কযা দে। পদর নাযীয উয মাংতা ও মনম থাতন হ্রা াদফ
ও ফামল থক গদড় ৪ হাজায ৮০০ জন নাযী উকৃত দফ। ফামল থক গদড় ৬০০ জন াভামজক-প্রমতফন্ধী নাযীয
প্রমযণ ও পুনফ থান কাম থক্রভ এফাং ৩৫৫ নাযী-মকদাযী মনযাদ যপাজতীদদয আফান কাম থক্রদভয
ভাধ্যদভ যমতগ্রস্ত নাযীদদয াভামজক মনযাত্তা, কভথাংিান, পুনফ থান, আইনী ায়তা ও ন্যায় মফচ্ায প্রামি
মনমিত কযা দফ। াাতাদর মচ্মকৎা ায়তা সুমফধাদবাগীদদয ভদধ্য ৫০
বাগ নাযী, মা নাযীয
াভামজক মনযাত্তা বৃমিদত ইমতফাচ্ক ভূমভকা যাখদফ। গবথফতী, দমযদ্র্ নাযী ও মশুদদয মচ্মকৎা ায়তা
ও পুনফ থাদন অগ্রামধকায থাকায় তা নাযীয ম্ভাব্য যমত ও ঝমুঁ ক হ্রাদ মফদল ভূমভকা যাখদফ। যফযকাময
াাতাদর মফনামূদল্য মচ্মকৎা প্রদানকৃত যযাগীয ভদধ্য তকযা ৫০ বাগ দুঃি ও প্রমতফন্ধী নাযীদক
অন্তর্ভথমক্ত মনমিত কযা দফ।
৪.০ নাযী

য অগ্রগধয ও অধধকায প্রধযষ্ঠায় ভাজকল্যাণ ভন্ত্রোরণয়য ভূধভকা

৪.১

মজ.মড.ম.’য প্রবৃমি যদদয কর জনদগাষ্ঠীয ামফ থক উন্নয়দনয একভাত্র সূচ্ক নয়। আদগই ফরা দয়দে
অথ থননমতক উন্নয়ন স্বাবামফক মনয়দভই ভাদজ ধনী-গযীদফয ভাদে একটা ব্যফধান সৃমি কদয। এোড়া
,
দুঘ থটনা, প্রাকৃমতক দুদম থাগ ও াভামজক কাযদণ ব্যমক্ত ফা মযফায াভাদজ এফাং শ্রভফাজাদয অাংগ্রদণয
াভথ থ (capability) ামযদয় দামযদদ্র্য মনমতত দত াদয। যমদতু আভাদদয ভাদজ নাযীযা পুরুদলয
তুরনায় মমেদয় যদয়দেন এফাং দমযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ভদধ্য তাঁযা অমধকতয দমযদ্র্, যদতু াযীমযক ও ভানমক
মফকাদয উকযণ রাদবয যযদত্র শুধু ভতা (equality) মফধান কযাই মদথি নয় ফযাং ভাদজয মমেদয়
ড়া অাং মদদফ াভামজক মনযাত্তা কাম থক্রদভ নাযীদক প্রাধান্য যদয়া প্রদয়াজন । প্রদয়াজন এভন একটি
ভাজ মফমনভথাদণয যমখাদন নাযী তায যভতায পূণ থ মফকা ঘটাদত যভ দফ। ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয়
মমেদয় ড়া জনদগাষ্ঠীদক ভাজ তথা অথ থনীমতয মূরদরাদত মপমযদয় আনায জন্য মফমবন্ন ধযদনয কভথসূমচ্ ও
প্রকল্প ফাস্তফায়ন কদয থাদক।

৪.২

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য রযয, উদেশ্য এফাং কাম থপ্রণারী রাব্দ উন্নয়ন রযযভাত্রা (MDG), াফ থজনীন
ভানফামধকায নদ ১৯৪৮, মশু অমধকায নদ ১৯৮৯, ফায জন্য মযায াফ থজনীন যঘালণা ১৯৯০,
জামতাংঘ প্রমতফন্ধী ব্যমক্তদদয অমধকায নদ ২০০৬, লষ্ঠ ঞ্চফামল থকী মযকল্পনা, যপ্র মযত মযকল্পনা২০২১, জাতীয় ভাজ কল্যাণ নীমত ২০০৫, প্রমতফন্ধী মফলয়ক জাতীয় নীমতভারা ১৯৯৫, জাতীয় মশু নীমত
২০১১, জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীমত ২০১১,
যকাদযয মনফ থাচ্নী প্রমতশ্রুমতদত যঘামলত ‘ তদমযদদ্র্য জন্য
াভামজক মনযাত্তা যফিনী মফস্তৃত কযা’, ‘প্রমতফন্ধী ব্যমক্তয অমধকায ও সুযযা আইন ২০১৩’, ও ‘মনউদযাযডদবরদভন্টার প্রমতফন্ধী সুযযা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ ’ ‘মশু আইন ২০১৩’, ‘বফঘুদয ও মনযাশ্রয় ব্যমক্ত
(পুনফ থান) আইন, ২০১১’, ‘কাযাগাদয আটক াজাপ্রাি নাযীদদয মফদল সুমফধা আইন, ২০০৬’, ‘যস্বোদফী
ভাজ কল্যাণ প্রমতষ্ঠান (যযমজদেন ও মনয়ন্ত্রণ) অধ্যাদদ, ১৯৬১’, ‘দ্যা প্রদফন অফ অদপন্ডা থ অধ্যাদদ,
১৯৬০’, ‘এমতভখানা এফাং মফধফা দন আইন, ১৯৪৪’ ৈাযা মযচ্ামরত য়। এ কর আইন ও নীমতভারায়
ভমরাদদয অমধকাদযয মফলদয় উদেখ কযা দয়দে।

৪.৩

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় মযচ্ামরত াভামজক মনযাত্তা কাম থক্রদভ নাযী সুমফধাদবাগীয াংখ্যা:
নীদচ্য
াযণীদত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন মফমবন্ন কভথসূমচ্দত নাযী সুমফধাদবাগীয াংখ্যা যদয়া দয়দে।
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রযযণীয় যম, প্রায় কর যযদত্রই এ ফ বাতা কাম থক্রদভয নীমতভারায় নাযী ও পুরুদলয ভান মস্যা মনমিত
কযায কথা ফরা দয়দে । ফতথভাদন, নাযী উকাযদবাগীয াংখ্যা পুরুদলয তুরনায় কভ দরও তা ম থায়ক্রদভ
বৃমি াদে।
াভামজক মনযাত্তা কভথসূমচ্দত নাযী-পুরুল মফবাজদনয তকযা ায (২০১৪-১৫)
ক্রমভক
নাং

াভামজক মনযাত্তা কভথসূমচ্য নাভ

যভাট উকাযদবাগীয াংখ্যা

নাযী সুমফধাদবাগীয াংখ্যা

১

ফয়স্ক বাতা

২৭,২২,৫০০

১৩,২২,৮৬৩

২

দুি তারাকপ্রািা-স্বাভী মযতযক্তা ও মফধফা
ভমরাদদয ায়তা

১০,১২,০০০

১০,১২,০০০

৩

অের প্রমতফন্ধীদদয জন্য বাতা

৪,০০,০০০

১,৬৮,০০০

৪

প্রমতফন্ধীদদয জন্য মযা উবৃমত্ত

৫০,০০০

২২,০০০

৫

এমডদগ্ধ ভমরা ও াযীমযক প্রমতফন্ধীদদয
পুনফ থান তমফর

৯০,৮৮৭

২৫,৮৮৯

৬

মজড়া, দমরত, মযজন ও যফদদ ম্প্রদাদয়য
জীফনভান উন্নয়ন

১৮,০২৫

নাযী-৭,৩৩৫

৪.৪

মজড়া-৩,৩৪৯

ফতথভান ফাদজদটয অগ্রামধকায এফাং এয াদথ নাযী অগ্রগমত ও অমধকায প্রমতষ্ঠায ম্পকথ : ভাজকল্যাণ
ভন্ত্রণারয় অমতদমযদ্র্, াভামজকবাদফ অনগ্রয নাযী, মশু এফাং াযীমযক ও ভানমকবাদফ প্রমতফন্ধীদদয
জীফনভান উন্নয় যন মনযরবাদফ কাজ কদয মাদে। এ ভন্ত্রণারদয়য প্রায় প্রমতটি কাম থক্রদভ নাযীয মস্যা
সুমনমদ থি কযা দয়দে। পদর তা নাযীয অফিান উন্নয়দন কাম থকয ভূমভকা যাখদে। মফদলত াভামজক
মনযাত্তা ফরয় সৃমি এফাং দামযদ্র্য মনয যনয ভাধ্যদভ এ ভন্ত্রণারয় নাযীয াভামজক-অথ থননমতক বুমনয়াদ
ভজবুত কযায যযদত্র গুরুত্বপূণ থ ভূমভকা ারন কযদে।

৫.০ ভন্ত্রণারদয়য অগ্রামধকায ব্যয়খাত/কভথসূমচ্মূ এফাং নাযী উন্নয়দন এয প্রবাফ
ক্রমভক
নাং

অগ্রামধকাযসম্পন্ন ব্যয় খাত/
কভথসূমচ্মূ

নাযী উন্নয়দন প্রবাফ (প্রতযয ও দযায)

১

২

৩

াভামজক সুযযা

 ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় মনদনাক্ত কাম থক্রদভয আওতায় একটি কাম থকয াভামজক
মনযাত্তা যফিনী গদড় যতারায উদদ্যাগ মনদয়দে। যমভন, জনপ্রমত ভামক ৪০০ টাকা াদয
২৭.২২ রয ব্যমক্তদক ফয়স্কবাতা , ১০.১২ রয জন মফধফা , স্বাভী মযতযক্তা ও দুি
ভমরাদক বাতা এফাং জনপ্রমত ভামক ৫০০ টাকা াদয ৪.০০ রয ব্যমক্তদক অের
প্রমতফন্ধী বাতা , ১৮.০২ াজায মজড়া, দমরত, মযজন ও যফদদ জনদগাষ্ঠীদক বাতা,
প্রধক্ষে ও উবৃধত্ত প্রদান।

১.

 মফধফা, স্বাভী মযতযক্তা ও দুি ভমরা বাতা প্রদাদনয যযদত্র তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা ,
প্রমতফন্ধী বাতা প্রদাদনয যযদত্র এফাং দমরত, মযজন, যফদদ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন
কভথসূমচ্দত তকযা ন্যযনতভ ৫০ বাগ নাযীয অন্তথর্ভমক্ত ফাধ্যতা মূরক থাকায় ২৫.৩২ রয
নাযীয াভামজক মনযাত্তা ও ভম থাদা মনমিত দফ। পদর নাযীয াভামজক ভম থাদা বৃমি
এফাং যভতায়ন দফ। এোড়া,দামযদ্র্য ঝমুঁ ক হ্রা াদফ।
২.

যফামূরক সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ

 যদব্যাী গ্রাভ ও য এরাকায দমযদ্র্ কভথযভ ও প্রমতফন্ধী ব্যমক্তদদয াংগঠিত কদয
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ক্রমভক
নাং

অগ্রামধকাযসম্পন্ন ব্যয় খাত/
কভথসূমচ্মূ

নাযী উন্নয়দন প্রবাফ (প্রতযয ও দযায)

১

২

৩

কাম থক্রভ

তাদদয উযুক্ত প্রমযণ ও ঋণ প্রদানপূফ থক দয জনমক্ত মদদফ ভাদজয মূর
যরাতধাযায় ম্পৃক্তকযণ ও দামযদ্র্য হ্রাদ এ কাম থক্রভ মফদল ভূধভকা যাখদফ।
 সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋদণয ৩টি কাম থক্রদভ তকযা ৫০ বাগ এফাং ১টি কাম থক্রদভ ১০০ বাগ নাযীয
অন্তর্ভথমক্ত ফাধ্যতামূরক থাকায় তা ফামল থক গদড় ১. ৩৬ রয নাযীয যভতায়ন, াভামজক
মনযাত্তা বৃমি, আত্মকভথাংিান, মযা ও প্রমযণ প্রামি, আয়ফধ থক কাম থক্রদভ অাংগ্রণ,
মনজস্ব পুমুঁ জ এফাং যকাময ম্পদ ও যফা রাদবয সুদমাগ সৃমিদত প্রতযয ভূমভকা যাখদফ।
 এমতভ, দুি ও অায় মশুদদয সুযযা ও অমধকায মনমিত কযায রদযয তাদদয
আফান, খাদ্য, মযদধয়, মযা, মচ্মকৎা ব্যফিা মনমিত কযায ভাধ্যদভ ভাদজয এ
মফন্নতভ অাংদয অমধকায সুযমযত দফ।

৩.

যকাময ব্যফিানায়
এমতভ, দুি ও অায় মশু
সুযযা

প্রমতফন্ধী ব্যমক্তদদয
অমধকায াংযযণ, উন্নয়ন
ও যফা প্রদান

৪.

৬.০

 সুমফধাফমঞ্চত ফামরকা মশুদদয কল্যাণ ও পুনফ থাদন অগ্রামধকায যদয়ায পদর ফামল থক গদড়
যকাময প্রমতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ ৮ াজায ও যফযকাময প্রমতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ ৪ াজায
৯
ত ফামরকা মশুয াভামজক সুযযা মনমিত দফ। প্রমমযত ভানফম্পদ মদদফ তাযা
আত্মকভথাংিান ফা চ্াকমযয ভাধ্যদভ ভাদজ পুনঃএকমত্রত দফ । এ কর কাম থক্রদভ
প্রমতফন্ধী নাযীয অন্তর্ভথমক্ত অগ্রামধকায থাকায় তা তাদদয মযা , স্বািয, প্রমযণ প্রামি ও
মনযাদ ফািান মনমিত দফ। তাদদয াভামজক মনযাত্তা বৃমি াদফ এফাং ম্ভাব্য যমত
ও ঝমুঁ ক হ্রা াদফ।
 প্রমতফন্ধী ব্যমক্তদদয মফদল চ্ামদায প্রমত রযয যযদখ আফান সুমফধা প্রদান, মফদল
ব্যফিানায় মযা ও প্রমযণ প্রদান এফাং ায়ক উকযণ যফযাদয ভাধ্যদভ তাদদয
দয জনমক্ত মদদফ ভাদজয মূর যরাতধাযায় ম্পৃক্ত কযা দফ।
 এ কর কাম থক্রদভ প্রমতফন্ধী নাযী যক অগ্রামধকায যদয়া দয়দে। পদর তা তাদদয মযা ,
স্বািয, প্রমযণ প্রামি ও মনযাদ ফািান মনমিত দফ ; তাদদয াভামজক মনযাত্তা বৃমি
াদফ এফাং তাদদয ম্ভাব্য যমত ও ঝমুঁ ক হ্রা াদফ।

ভন্ত্রণারদয়য যভাট ফাদজদট নাযী উন্নয়দন ব্যয়
(যকাটি টাকায়)
ফাদজট ২০১৪-১৫
মফফযণ

াংদামধত ২০১৩-১৪

নাযীয মস্যা
ফাদজট

নাযী

তকযা
ায

ফাদজট ২০১৩-১৪

নাযীয মস্যা
াংদামধত

নাযী

তকযা
ায

নাযীয মস্যা
ফাদজট

তকযা
ায

নাযী

যভাট ফাদজট
ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট
উন্নয়ন ফাদজট
অনুন্নয়ন ফাদজট

(যকাটি টাকায়)
মফফযণ

ফাদজট ২০১৪-১৫

াংদামধত ২০১৩-১৪

ফাদজট ২০১৩-১৪
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নাযীয মস্যা
ফাদজট
যভাট ফাদজট
ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট
উন্নয়ন ফাদজট
অনুন্নয়ন ফাদজট
সূত্রঃ আয.ম.মজ.ম. ডাটাদফইজ

নাযীয মস্যা

নাযী

তকযা
ায

াংদামধত

4,15,308

78,296

18.85

3,258

1,338

200
3,057

নাযীয মস্যা

নাযী

তকযা ায

3,68,842

69,777

18.92

41.07

2,793

1,119

109

54.5

100

1,228

40.17

2,693

ফাদজট

নাযী

তকযা ায

3,82,340

70,836

18.53

40.06

2,905

1,167

40.17

52

52

191

95

49.74

1,067

39.62

2,714

1,072

39.5
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গত মতন ফেদয নাযী উন্নয়দন ভন্ত্রণারযয়য প্রধান কভথকৃমত মনদদ থক (K.P.I.) মূদয অজথন

৭.০

কভথকৃমত মনদদ থক

ক্রমভক
নং

ধযভাণয
একক

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

প্রকৃত

প্রকৃত

রযযভাত্রা

১.

ফয়স্ক বাতা’য় নাযী সুমফধাদবাগীয ায

%

৪৮.৫৮

৪৮.৭১

৪৮.৫৯

২.

যফামূরক সুদমুক্ত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদাদনয যযদত্র নাযী
সুমফধাদবাগীয ায

%

৫২.০০

৫৫.৫১

৫৮.৬১

৮.০

নাযী উন্নয়দন ভন্ত্রণারযয়য াপল্যমূ

৮.১

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় ২৭.২২ রয ব্যমক্তদক ফয়স্কবাতা , ১০.১২ রয জন মফধফা ,স্বাভী মযতযক্তা ও দুি
ভমরাদক বাতা এফাং ৪.০০ রয ব্যমক্তদক অের প্রমতফন্ধী বাতা প্রদাদনয ভাধ্যদভ একটি কাম থকয
াভামজক মনযাত্তা যফিনী গদড় যতারায উদদ্যাগ মনদয়দে। মফধফা ,স্বাভী মযতযক্তা ও দুি ভমরা বাতা
প্রদাদনয যযদত্র তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা ও প্রমতফন্ধী বাতা প্রদাদনয যযদত্র ন্যযনতভ ৫০ বাগ নাযীয অন্তথর্ভমক্ত
ফাধ্যতামূরক কযা দয়দে। এ োড়া, মফমবন্ন প্রমযণ যকদে ভাধ্যদভ ভমরাদদয আথ থ-াভামজক উন্নয়দন
চ্াভড়ায মজমনত্র বতযী, মপ্রমন্টাং, ফুর বতযী, উর বুনন, পুতুর বতযী, দমজথ মফজ্ঞান, এভব্রয়ডাযী, ফাঁ
ও
যফদতয কাজ মফমবন্ন বৃমত্তমূরক প্রমযণ যদয়া দয় থাদক। এ ভন্ত্রণারদয়য অমধনস্ত মফমবন্ন প্রমযণ যকে
দত এ ম থন্ত ১৭,৪৭০ জন প্রমযণাথী প্রমযণ যদয়দে। প্রমযণপ্রাি নাযীযা ঘদয ফদই াাংামযক কর
দাময়ত্ব ারদনয াাম মনজ মনজ মযফাযদক আমথ থকবাদফ ায়তা কযদেন।

৮.২

‘ক্ষুদ্র্ঋদণয ায়তা, কমন্যদযয েরতা’-একজন নাযীয াপল্যগাঁথা
ঢাকায অদূণয মুগদা থানায ফড়াড়া গ্রাণভয ধরটন গগায়াণরয স্ত্রী কধহনূয গফগভ সপর উণযাক্তা হওয়ায স্বপ্ন গদখণযন।
ধকন্তু ধনণজণদয ধির না গকান গগায়ার, ধিরনা গকান গাবী। কমন্যদযয স্বাভী গ্রাণভয অফস্থা সম্পন্ন গগায়ারাণদয ধনকট
গথণক প্রধযধদন দুধ ধকণন ধনণজ ফাড়ী ফাড়ী ধফধি কণয মা আয় কযদতন যা ধদণয়ই যকানবাদফ তাদদয সংসায চরয।
সন্তান স্কুণর বধযু হওয়ায য তাদদয সংসাণযয খযচ গফণড় মায়। স্বাভীয সাভান্য আণয় সংসায চারাণনা কঠিন হণয় দড়
কধহনূণযয। কধহনূয সংসাণযয আয় ফাড়াণনায জন্য উদগ্রীফ দয় দড়।
এভতাফিায়, কধহনূয ২০১০ সাণর ল্লী সভাজণসফা কভুদণরয সদস্য হন। মতমন প্রথভফাদযয ভদতা ভাত্র ৫০০০ টাকা
সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋে ধনণয় ধনজস্ব জভাণনা টাকাসহ একটি ফকনা ফাছুয যকদনন। এক ফিণয ঋণেয মকমস্ত মনয়মভত মযদাধ
কযায় কমন্যয মৈতীয় ফায ১০,০০০ টাকা এফাং তৃতীয়ফায ২৫,০০০ টাকা ঋণ ান। ফতথভাদন (২০১৫) মতমন মতনটি দুদধর
গাবী আয চ্াযটি ফাছুদযয গমফ থত ভামরক । তায স্বাভীদক আজ অদন্যয গরুয দুধ মফমক্র কযদত য়না। স্বাভী-স্ত্রীয পর
প্রদচ্িায় কমন্যদযয মযফায আজ স্বের। ন্তাদনয মযায জন্য এখন যকান দুমিন্তা যনই। কমন্যয আজ পর উদদ্যাক্তা।

৯.০

বমফষ্যৎ কযণীয় ম্পদকথ সুাময


ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য কর কভথসূমচ্দত ম থায়ক্রদভ ভমরাদদয মস্যা ৫০ তাাংদ উন্নীত কযা;



মযা অফকাঠাদভা মনভথাদণয যযদত্র প্রমতফন্ধী এফাং কন্যা মশুয প্রদয়াজন মফদফচ্না কযা দে মকনা
ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় তা মনমিত কযায উদদ্যাগ চ্রভান যাখা;



জাতীয় প্রফী ণ নীমতভারায উদেশ্য ফাস্তফায়দনয রদযয যকাময াাতাদর প্রফী
উদদ্যাগ গ্রণ এফাং উক্ত প্রফীণ কণ থাদয নাযীদদয মফদল সুমফধা াংদমাজন;



মতৃভাতৃীন ও াভামজক অনাচ্াদযয মকায কন্যা মশুদদয মনযাত্তা প্রদাদনয আওতা ম্প্রাযণ
কযা;

ণ কণ থায চ্ালুয
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এোড়া, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় কতৃথক ফাস্তফায়নাধীন প্রমতটি কাম থক্রভদক নাযী ফান্ধফ কযায
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারযয়য উদদ্যাগ চ্রভান যাখা।

মফলদয়

