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‘‘জাতীয় সমাজসসবা দিবস’’ ২০১৫ এর উসবাধন অনুষ্ঠাসন উ দিত সবাইসক আন্তদরক শুসভচ্ছা জানাদচ্ছ। 

১৯৯৯ সাসল সমাজসসবা ভবন উসবাধনকাসল আদম প্রদতবছর সমাজসসবা দিবস  ালসনর শ াষণা দিসয়দছলাম। শসই 

শেসক প্রদত বছর ৩রা জানুয়াদর সমাজসসবা দিবস  াদলত হসয় আসসছ। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয়র দনয়ন্ত্রণাধীন সমাজসসবা অদধিততর  দরাাদলত কা্ যক্রমম সুষ্ঠঠু  বাস্তবায়ন ও সমাজকমীসির 

উৎসাদহত করার জন্য দিবসটির তাৎ ্ যক অ দরসীম। এবাসর দিবসটির প্রদত াদ্য: ‘সমাজসসবার দিন বিসল, এদিসয় ্াব সমান 

তাসল’। 

দপ্রয় সুদধমন্ডলী, 

সব যককাসলর সব যকসেষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দ তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান একটি সমৃদ্ধ বাাংলাসিসের স্বপ্ন শিসখদছসলন। 

দতদন শাসয়দছসলন এ শিসের িদরদ্র ও দব ন্ন মানুসষর মুসখ হাদস শতাটাসত।  

িাদরদ্রযমুক্ত বাাংলাসিে িড়সত দতদন সামাদজক দনরা ত্তা শবষ্টনী কা্ যক্রমসমর ও র সব যকাদধক গুরুত্ব শিন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ 

সাসল সব যকপ্রেম িাদরদ্রয দবসমাান কম যকসূদা প্রবতযকন কসরন। ্া সমাজসসবা অদধিততসরর মাধ্যসম ‘ ল্লী সমাজসসবা কা্ যক্রমম’’ নাসম 

আজ সারাসিসে দবস্তৃত।  

িাদরদ্রয হ্রাস এবাং গ্রামীণ অে যকনীদতসত িদতেীলতা আনয়সনর লসে আমরা সমাজসসবা অদধিপ্তসরর মাধ্যসম বয়স্কভাতা, 

দবধবা ও স্বামী  দরতযক্তা দুি মদহলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রদতবন্ধী ভাতা ও প্রদতবন্ধী দেোেীসির জন্য দেো উ বৃদত্ত কা্ যক্রমম 

বাস্তবায়ন করদছ।  

১৯৯৭-৯৮ অে যকবছসরর আমরা বয়স্ক ভাতা এবাং ১৯৯৮-১৯৯৯ অে যকবছসর দবধবা ও স্বামী  দরতযক্তা দুি মদহলাসির ভাতা 

কা্ যক্রমম াালু কদর। এ দু’টি ভাতা কা্ যক্রমম প্রবতযকসনর সময় ৪ লাখ ৩ হাজার ১১০ জনসক মাদসক জনপ্রদত ১০০ টাকা হাসর ভাতা 

প্রিান করা হত। বতযকমাসন ২৭ লাখ ২২ হাজার ৫০০ জনসক জনপ্রদত মাদসক ৪০০ টাকা কসর ভাতা প্রিান করা হসচ্ছ।  

ালদত অে যকবছসর বয়স্কভাতা বাবি ১ হাজার ৩০৬ শকাটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ রসয়সছ। এ বছর দবধবাভাতা বাবি বরাদ্দ 

রসয়সছ ৪৮৫.৭৬ শকাটি টাকা। ১০ লাখ ১২ হাজার জনসক মাদসক ৪০০ টাকা হাসর এই ভাতা শিওয়া হসব। 

এছাড়াও অসচ্ছল প্রদতবন্ধী ভাতা কা্ যক্রমম ও প্রদতবন্ধী দেোেীসির জন্য দেো উ বৃদত্ত কা্ যক্রমম-এর আওতায় 

ভাতাসভািীর সাংখ্যা ও ভাতার  দরমাণ বৃদদ্ধ করা হসয়সছ।  

বতযকমান অে যকবছসর অসচ্ছল প্রদতবন্ধী ভাতা বাবি ২৪০ শকাটি টাকা বরাদ্দ রসয়সছ। মাদসক ভাতার  দরমাণ ৩৫০ টাকা  

হসত ৫০০ টাকায় ও ভাতাসভািীর সাংখ্যা ৩ লাখ ১৪ হাজার ৬০০ জন হসত ৪ লাসখ উন্নীত করা হসয়সছ।  

প্রদতবন্ধী দেোেীসির জন্য দেো উ বৃদত্ত বাবি ২০১৪-১৫ অে যকবছসর বরাদ্দ রসয়সছ ২৫ শকাটি ৫৬ লাখ টাকা। 

ভাতাসভািীর সাংখ্যা ২০ হাজার ৪৮২ জন হসত ৫০ হাজাসর উন্নীত করা  হসয়সছ।  

 

 



 
 

সম্মাদনত সুদধমন্ডলী, 

আমাসির শিসে দকছু প্রাদন্তক জনসিাষ্ঠী আসছন। ্াঁরা সামাদজক ও অে যকননদতকভাসব ববষসের দেকার হন। শ্মন দহজড়া, 

িদলত, হদরজন ও শবসি সম্প্রিাসয়র মানুষ। এসির জীবনমান উন্নয়সন আমরা দবদভন্ন কা্ যক্রমম  দরাালনা করদছ।  

এজন্য ‘দহজড়া জনসিাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন’ এবাং ‘িদলত, হদরজন ও শবসি সম্প্রিাসয়র জীবনমান উন্নয়ন’ েীষ যকক দু’টি 

কম যকসূদা সমাজসসবা মন্ত্রণালসয়র মাধ্যসম বাস্তবায়ন করা হসচ্ছ।  

াা-বািাসনর িদরদ্র অসহায় াা-েদমকসির খাদ্য সহায়তা প্রিাসনর জন্য ‘াা-েদমকসির জীবনমান উন্নয়ন কম যকসূদা’ 

বাস্তবায়ন করা হসচ্ছ।  

িাদরদ্রয হ্রাসস ও সামাদজক দনরা ত্তা প্রিাসন এসব কা্ যক্রমম গুরুত্বপূণ যক ভূদমকা  ালন করসছ। 

দপ্রয় সুদধবৃন্দ, 

আওয়ামী লীি সরকার ্খনই েমতায় এসসসছ তখনই সকল দ দছসয়  ড়া সুদবধাবদিত জনসিাদষ্ঠর কল্যাণ ও উন্নয়সন 

কা্ যক্রমম সাংদিষ্ট আইন ও নীদতমালা প্রণয়নসক সব যকাদধক গুরুত্ব দিসয়সছ।  

এজন্য আমরা দবদ্যমান আইনসক যুিস াস্ািী করার  াো াদে নতুন আইন প্রণয়ন কসরদছ। আমরা ভবঘুসর ও দনরােয় 

ব্যদক্ত (পুনব যকাসন) আইন, ২০১১; দেশু আইন, ২০১৩; প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর অদধকার ও সুরো আইন ২০১৩; দ তা-মাতার ভরণ-

শ াষণ আইন, ২০১৩; দনউসরা-শেসভল সমন্টাল প্রদতবন্ধী সুরো ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন কসরদছ। 

বৃদ্ধ বয়সস অসনক বাবা-মা অসহায় জীবন্া ন কসরন। অবণ যকনীয় দুুঃখ-দুি যকোর সম্মঠু খীন হন। তাঁরা ্াসত এ অবিায় না 

 সড়ন, শসজন্য  দ তা-মাতার ভরণ-শ াষণ আইন প্রণয়ন করা হসয়সছ। 

দেশুসির োরীদরক ও মানদসক দবকাসের লসে তাসির ভরণ-শ াষণ, দেো, প্রদেেণ, শখলাধুলা, দবসনািন ও 

পুনব যকাসনকসে শিেব্যা ী ৮৫টি সরকাদর দেশু  দরবার  দরাাদলত হসচ্ছ।  

তাছাড়া ৬ দবভাসি ৬টি শছাটমদণ দনবাস (শববী শহাম), ১টি দিবাকালীন দেশু্ত্ন শকন্দ্র, ৩টি দুি দেশু প্রদেেণ ও পুনব যকাসন 

শকসন্দ্রর কা্ যক্রমম  দরাাদলত হসচ্ছ।  

শবসরকাদর  ্ যকাসয় দনবদন্ধত এদতমখানার দেশুসির ভরণ-শ াষণ ও দেো সহায়তা করার জসন্য শবসরকাদর এদতমখানা 

কযাদ সটেন গ্রযান্ট প্রিান কা্ যক্রমম বাস্তবাদয়ত হসচ্ছ। 

সম্মাদনত সুদধজন, 

প্রদতবন্ধী ব্যদক্ত সমাসজর অদবসচ্ছদ্য অাংে। প্রদতবন্ধী ব্যদক্তসির জীবনমান উন্নয়সন আমরা সবসময় সসাষ্ট। ২০১১-১২ 

অে যকবছর শেসক ‘প্রদতবদন্ধতা েনাক্তকরণ জদর ’ শুরু করা  হসয়সছ। এ জদরস র মাধ্যসম তাসির সঠিক সাংখ্যা, প্রদতবদন্ধতার মাত্রা 

দনধ যকারণ,  দরায় ত্র প্রিান, োটাসবইজ প্রণয়ন ও সঠিক কম যক দরকেনা গ্রহণ করা সম্ভব হসব।  

শেখ তদজলাতুসন্নছা মুদজব শমসমাদরয়াল দবসেষাদয়ত হাস াতাল অযান্ড নাদস যকাং কসলজ-এর মাধ্যসম সমাসজর িদরদ্র 

জনসিাদষ্ঠ দবসেষ কসর অটিদস্টক ও প্রদতবন্ধী দেশু ও মদহলাসির কম সে ৩০ ভাি িদরদ্র শরািীসির দবনামূসল্য দাদকৎসা শসবা 

প্রিান করা হসচ্ছ।  

এছাড়া ইন্সটিটিউট তর অটিদস্টক দাসেন অযান্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড শহাম অযান্ড টি এন মািার াাইল্ড হাস াতাল-এর মাধ্যসম 

অটিজসম আ্রমান্ত দেশুসির দবসেষ ধরসণর শসবা প্রিান করা হসচ্ছ।  বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজব শমদেসকল দবশ্বদবদ্যালসয় অটিদস্টক 

দেশুসির দাদকৎসার জন্য অটিজম শসন্টার াালু করা হসয়সছ। 

অটিজম সসাতনতা দবষসয় দবশ্বব্যা ী কাসজর স্বীকৃদতস্বরূ  World Health Organization (WHO) আমার কন্যা 

সায়মা ওয়াসজিসক ‘Award of Excellence in Public Health’ প্রিান কসরসছ।  

সুদধ, 

আমাসির সরকাসরর মূল লেয সাধারণ মানুসষর জীবনমাসনর উন্নয়ন। অে যকননদতক উন্নয়সনর মাধ্যসমই মানুসষর 

জীবনমাসনর উন্নয়ন সম্ভব।  



 
 

দবশ্ব মন্দা সসেও িত  াঁা বছসর িসড় ৬ িেদমক ২ েতাাংে হাসর প্রবৃদদ্ধ অদজযকত হসয়সছ। ববসিদেক মুদ্রার দরজাভ যক ২০০৬ 

সাসলর ৬ িেদমক ৫ দবদলয়ন েলার শেসক বতযকমাসন ২২.৩৯ দবদলয়ন েলাসর উন্নীত হসয়সছ। মাোদ ছু আয় ৬৩০ েলার শেসক 

বৃদদ্ধ শ সয় ১২০০ েলাসর উন্নীত হসয়সছ। িত ৫ বছসর সরকাদর-শবসরকাদর দমদলসয় প্রায় ১ শকাটি মানুসষর কম যকসাংিান হসয়সছ। 

িাদরসদ্রযর হার ২০০৫ সাসলর ৪০ েতাাংে শেসক হ্রাস শ সয় বতযকমাসন ২৪ েতাাংসে শনসম এসসসছ।  াঁা শকাটির শবদে 

মানুষ দনম্নদবত্ত শেসক মধ্যদবসত্ত উসে এসসসছ।  মুদ্রাস্ফীদত িত নসভম্বসর সহনীয় ৬.২১ েতাাংে দছল। 

দবদুযৎ উৎ ািন সেমতা প্রায় ১৩ হাজার শমিাওয়াসট শ ৌৌঁসছসছ। শ্ািাস্াি খাসত আমরা ব্যা ক উন্নয়ন বাস্তবায়ন 

কসরদছ। আমরা দনজস্ব অে যকায়সন  দ্মাসসতুর দনম যকাণ কাজ এদিসয় দনসয় ্াদচ্ছ। মূল শসতুর কাজ দেিদিরই শুরু হসব।   

সারাসিসের প্রদতটি ইউদনয়ন, উ সজলা, শ ৌরসভা ও শজলায় ৫ হাজার ২৭৫টি দেদজটাল শসন্টার াালু করা হসয়সছ। 

সাধারণ মানুষ এসব শকন্দ্র শেসক ২০০-এর শবদে দবষসয় শসবা  াসচ্ছন। সারাসিসে ১২ হাজার ৫৫৭ টি কদমউদনটি দিদনক এবাং ৩ 

হাজার ৮৮১টি ইউদনয়ন স্বািয শকন্দ্র িা ন করা হসয়সছ।  

বছসরর প্রেমদিসনই সারাসিসে মাধ্যদমক  ্ যকন্ত দেোেীর মসধ্য প্রায় ৩৩ শকাটি পুস্তক দবতরণ করা হসয়সছ। আমরা খাদ্য 

উৎ ািসন স্বয়াং-সম্পূণ যকতা অজযকন কসরদছ। ২০১৩-১৪ অে যকবছসর শরকে যক ৩ শকাটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার শমদট্রক টন খাদ্যেস্য 

উৎ াদিত হসয়সছ। অদত সম্প্রদত আমরা দবসিসে াাল রপ্তাদন শুরু কসরদছ। জানুয়াদর ২০০৯ শেসক এ  ্ যকন্ত সার, শসা, দবদুযৎ, 

জ্বালাদন বাবি প্রায় ৪০ হাজার ২৭৮ শকাটি টাকার ভতুযকদক প্রিান করা হসয়সছ।  

আমরা ২০২১ সাসলর মসধ্য বাাংলাসিেসক একটি ক্ষুধা ও িাদরদ্রযমুক্ত, োদন্তপূণ যক মধ্যম আসয়র শিসে  দরণত করার লসেয 

কাজ করদছ। সকসলর সদম্মদলত প্রসাষ্টায় আমরা বাাংলাসিেসক জাদতর দ তার কাদিত শসানার বাাংলায়  দরণত করব, 

ইনোআল্লাহ।  

সবাইসক আবারও ধন্যবাি জাদনসয় আদম ‘‘জাতীয় সমাজসসবা দিবস ২০১৫’’ এর শুভ উসবাধন শ াষণা করদছ। 

 

শখািা হাসতজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলাসিে দারজীবী শহাক। 

...  


