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অধ্যায়-৯ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১.০ ভূমমকা 

১.১ নারী উন্নয়ননর অন্যতম লক্ষ্য হনে নারীর রাজননমতক ও অর্ থননমতক অমিকার সুরক্ষ্া করা। নারী উন্নয়ননর 

পনর্ যে সকল চ্যানলঞ্জ মচ্মিত করা হয়, দামরনযযর স্থান তার মনধ্য সর্ থানে। অর্ থনীমতমর্দনদর মনত, দামরযয 

র্হুমামিক। তনর্ সতয যে, নারীর যক্ষ্নি দামরযয যজন্ডার বর্ষনের সনে গভীরভানর্ যুক্ত। সরকার এ সমস্যা 

সমািান করনত মর্মভন্ন কাে থক্রম েহণ কনরনে।  

১.২   সামামজক সুরক্ষ্া মর্ষনয় গণপ্রজাতন্ত্রী র্াাংলানদনের সাংমর্িাননর ১৫(ঘ) অনুনেনদ -‘সামামজক মনরাপত্তার 

অমিকার, অর্ থাৎ যর্কারত্ব, ব্যামি র্া পঙ্গুত্বজমনত মকাংর্া বর্িব্য, মাতৃ-মপতৃহীনতা র্া র্াি থকযজমনত মকাংর্া 

অনুরূপ অন্যান্য পমরমস্থমতজমনত আয়ত্ত্বাতীত কারনণ অভার্েস্ততার যক্ষ্নি সরকামর সাহায্য লানভর অমিকার’ 

মর্ষনয় সুস্পষ্ট মননদ থেনা যদয়া হনয়নে। এোড়া, ‘National Social Security Strategy (NSSS)’, যপ্রমক্ষ্ত 

পমরকল্পনা এর্াং ৭ম পঞ্চর্ামষ থক পমরকল্পনাসহ অন্যান্য দমলনল সমানজর অর্নহমলত অাংে মর্নেষ কনর বৃদ্ধ, 

ক্ষুয-জামতনগাষ্ঠী, প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্ত এর্াং মর্পদাপন্ন নারী ও মেশুর প্রনয়াজনন সামামজক মনরাপত্তা কম থসূমচ্ 

যজারদার করার ওপর মর্নেষ যজার যদয়া হনয়নে।  

১.৩  সরকার সামামজক মনরাপত্তা র্লনয়র আওতা ও ভাতার পমরমাণ উনেখনোগ্য হানর বৃমদ্ধ কনরনে এর্াং প্রমত 

র্ের পে থায়ক্রনম তা বৃমদ্ধ করা হনে। র্াাংলানদনে সামামজক মনরাপত্তা যর্ষ্টনীনক মূলতঃ ৪টি স্তনর মর্ন্যস্ত 

কনর দামরযয মনরসনমূলক কাে থক্রম পমরচ্ালনা করা হনে: ক) মর্নেষ মর্নেষ ভাতা প্রদাননর মাধ্যনম দামরযয 

যমাকানর্লায় অমতদমরয জননগাষ্ঠীর সক্ষ্মতা সৃমষ্ট; খ) ক্ষুযঋণ র্া তহমর্ল প্রদাননর মাধ্যনম অমতদমরয 

জননগাষ্ঠীর আত্ম-কম থসাংস্থান র্া কম থসৃজন; গ) মর্নামূনল্য র্া স্বল্পমূনল্য খাদ্য সহায়তা প্রদাননর মাধ্যনম 

হতদমরনযর খাদ্য মনরাপত্তা মনমকতকরণ এর্াং ঘ) মেক্ষ্া, স্বাস্থযনসর্া ও প্রমেক্ষ্ণ প্রদাননর মাধ্যনম দামরযয 

যমাকানর্লায় অমতদমরয জননগাষ্ঠীর সামর্ থ সৃমষ্ট করা। এনত, প্রনতযকটি যক্ষ্নিই নারী প্রািান্য পানর্।  

১.৪  অন্তর্ভ থমক্তমূলক প্রবৃমদ্ধ (Inclusive Growth) অজথননর মর্মভন্ন নীমত-যকৌেনলর কারনণ র্াাংলানদনে দামরযয 

কনম এনসনে উনেখনোগ্য হানর। এখন প্রনয়াজন সামামজক মনরাপত্তা কম থসূমচ্র বৈততা পমরহার কনর এনক 

আনরা লক্ষ্যমভমত্তক করা; আমানদর সীমমত সম্পনদর সনর্ থাত্তম সৈযর্হার মনমকত করা। লক্ষ্যণীয় যে, 

ইনতামনধ্য National Social Security Strategy (NSSS) প্রণীত হনয়নে। এোড়া, NSSS র্াস্তর্ায়ননর 

জন্য মমন্ত্রপমরষদ মর্ভাগ ও সািারণ অর্ থনীমত মর্ভাগ কতৃথক Social Security Policy Support (SSPS) 

েীষ থক একটি প্রকল্প েহণ করা হনয়নে। অমিকন্ত, অর্ থ মর্ভানগ ‘Strengthening Public Financial 

Management for Social Protection (SPFMSP)’ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করা হনে। এ সর্ কাে থক্রনমর 

ফনল সামামজক মনরাপত্তা কম থসূমচ্ আরও েমক্তোলীসহ নারীনদর অমিকানরর মহস্যা বৃমদ্ধ পানর্।  

১.৫  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মূলতঃ িম থ, র্ণ থ ও মলে মনমর্ থনেনষ সমানজর অর্নহমলত ও অনেসর জননগাষ্ঠী মননয় 

কাজ কনর র্ানক। তনর্, সমানজর মপমেনয় পড়া অাংে মহনসনর্ মন্ত্রণালনয়র প্রায় প্রমতটি কম থকানে নারীরা 

তুলনামূলকভানর্ যর্েী গুরুত্ব যপনয় র্ানক। এোড়া, প্রমতর্ন্ধী কন্যা মেশুর অমিকার মনমকত করার লনক্ষ্য 

প্রচ্ার-প্রচ্ারণা, অটিজম সাংক্রান্ত সনচ্তনতা বৃমদ্ধ, মেক্ষ্া প্রমতষ্ঠানন প্রমতর্ন্ধী কন্যা মেশু র্ান্ধর্ অর্কাঠানমা 
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মনম থাণ, অনেসর কন্যা মেশুর সুরক্ষ্ার লনক্ষ্য উপনজলা পে থানয় আর্াসন সুমর্িা সম্প্রসারণ, মপতা মাতাহীন 

এর্াং সামামজক অনাচ্ানরর মেকার কন্যা মেশুনদর মনরাপত্তা প্রদান কানজ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অেণী 

ভূমমকা পালন কনর োনে।  

২.০ মন্ত্রণালনয়র প্রিান কাে থার্মল 

 সমাজকল্যাণ সাংক্রান্ত নীমত প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়ন; 

 সমানজর অনেসর জননগাষ্ঠীর জীর্নমান উন্নয়ন; 

 যস্বোনসর্ী সমাজকল্যাণ প্রমতষ্ঠানসমূহনক মনর্ন্ধন ও সহায়তা প্রদান; 

 এমতম, দুস্থ, অসহায় মেশুনদর প্রমতপালন, মেক্ষ্ণ, প্রমেক্ষ্ণ ও পুনর্ থাসন; 

 প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্তনদর মেক্ষ্ণ, প্রমেক্ষ্ণ ও পুনর্ থাসন; 

 ভর্ঘুনর, মকনোর অপরািী ও সামামজক অপরািপ্রর্ণ ব্যমক্তনদর উন্নয়ন, অর্নক্ষ্ণ (প্রনর্েন) ও 

অন্যান্য আফটার যকয়ার সামভ থস র্াস্তর্ায়ন। 

৩.০ মন্ত্রণালনয়র যকৌেলগত উনেশ্য ও নারী উন্নয়নন এর প্রাসমেকতা 

আর্ থ-সামামজক অর্স্থার উন্নয়ননর লনক্ষ্য সােতার মর্িান: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালনয়র আওতািীনন 

পমরচ্ামলত সুদমুক্ত ক্ষুযঋনণর ৩টি কাে থক্রনম ৫০ ভাগ এর্াং ১টি কাে থক্রনম ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভ থমক্ত 

র্াধ্যতামূলক র্াকায় র্ামষ থক গনড় ১ লক্ষ্ ৪৫ হাজার নারীর ক্ষ্মতায়ন, সামামজক মনরাপত্তা বৃমদ্ধ, 

আত্মকম থসাংস্থান, মেক্ষ্া ও প্রমেক্ষ্ণ প্রামি, আয়র্ি থক কাে থক্রনম অাংেেহণ, মনজস্ব পু ুঁমজ এর্াং সরকামর সম্পদ 

ও যসর্া লানভর সুনোগ সৃমষ্টনত প্রতযক্ষ্ ভূমমকা রাখনে। সুমর্িার্মঞ্চত র্ামলকা মেশুনদর কল্যাণ ও পুনর্ থাসনন 

অোমিকার যদয়ার ফনল র্ামষ থক গনড় সরকামর প্রমতষ্ঠাননর মাধ্যনম ৮ হাজার ৫ েত ও যর্সরকামর 

প্রমতষ্ঠাননর মাধ্যনম ৮ হাজার র্ামলকা মেশুর সামামজক সুরক্ষ্া মনমকত করা হয়। ফনল, প্রমেমক্ষ্ত 

মানর্সম্পদ মহনসনর্ তারা আত্মকম থসাংস্থান র্া চ্াকমরর মাধ্যনম সমানজ অন্তর্ভ থক্ত হনর্। এ সকল কাে থক্রনম 

প্রমতর্ন্ধী নারীর অোমিকার র্াকায় তা তানদর মেক্ষ্া, স্বাস্থয, প্রমেক্ষ্ণ প্রামি ও মনরাপদ র্াসস্থান মনমকত 

করনর্, োর ফনল তানদর সামামজক মনরাপত্তা বৃমদ্ধ পানর্ এর্াং তানদর সম্ভাব্য ক্ষ্মত ও ঝুঁমক হ্রাস পানর্।  

সমস্যােস্ত জননগাষ্ঠীর জন্য সামামজক সুরক্ষ্া: বিধিা, স্বামী বিগৃহীতা দুস্থ মবহলা ভাতা প্রদানির ক্ষেনে 

শতভাগ এিং িয়স্কভাতা ও প্রবতিন্ধী ভাতা প্রদানির ক্ষেনে ন্যূিতম ৫০ শতাংশ িারীর অন্তর্ভবুি 

িাধ্যতামূলক থাকায় ২৯ লে ১৩ হাজার িারীর সামাবজক বিরাপত্তা বিবিত হনি। ফনল িারীর সামাবজক 

মর্াুদা ও েমতায়ি বৃবি পানি এিং দাবরদ্র্ূ ঝুঁবক হ্রাস পানি। িয়স্ক, বিধিা, স্বামী বিগৃহীতা ও দুস্থ মবহলা 

এিং প্রবতিন্ধী িারীনদর িাসস্থাি, পবরনধয়, স্বাস্থূ, পুবি, বিবকৎসা প্রাবির সুনর্াগ বৃবি পানি। ক্ষস্বচ্ছানসিী 

প্রবতষ্ঠানির কার্কু্রনমর সানথ িারী-পুরুষ উভয়ই সম্পকযুুি বিধায় সংবিি সংস্থাসমূনহর মাধ্যনম 

অগ্রাবধকার বভবত্তনত িারী উন্নয়ি কার্কু্রম ক্ষজারদার করা হনি। ক্ষস্বচ্ছানসিী সংস্থাসমূহ িারীর েমতায়ি, 

বিবভন্ন ক্ষফারানম িারীর অংশগ্রহণ, িারীর সামাবজক মর্াুদা বৃবি, িারীর আইিী সহায়তা, িারীর সরকাবর 

সম্পদ ও ক্ষসিা লাভ, ন্যায়বিিার প্রাবি, িারী বির্াুতি হ্রাস, িাল্যবিিাহ ক্ষরাধ ও ক্ষর্ৌতুক প্রথা হ্রানস বিনশষ 

ভূবমকা রাখনি। 
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সামামজক ন্যায় মর্চ্ার ও অন্তর্ভ থমক্ত: আইনির সংস্পনশ ু আসা ক্ষমনয় বশশু ও িারীনদর বশো, প্রবশেনণর 

ব্যিস্থা গ্রহনণর সানথ সানথ তানদর সামাবজক বিরাপত্তা বৃবি ও সম্ভাব্য েবত ও ঝুঁবক হ্রাসকরনণর লনেূ 

বিরাপদ আশ্রয় ও ভরণ ক্ষপাষণ সুবিধা প্রদাি করা হনচ্ছ। ফনল িারীর উপর সবহংসতা ও বির্াুতি হ্রাস পানি 

ও িাবষকু গনে ৫ হাজার জি িারী উপকৃত হনি। িাবষকু গনে ৬০০ জি সামাবজক-প্রবতিন্ধী িারীর প্রবশেণ 

ও পুিিাুসি কার্কু্রম এিং ৬০০ িারী-বকনশারী বিরাপদ ক্ষহফাজতীনদর আিাসি কার্কু্রনমর মাধ্যনম 

েবতগ্রস্ত িারীনদর সামাবজক বিরাপত্তা, কমসুংস্থাি, পুিিাুসি, আইিী সহায়তা ও ন্যায় বিিার প্রাবি বিবিত 

করা হনি। হাসপাতানল বিবকৎসা সহায়তা সুবিধানভাগীনদর মনধ্য ৫০ শতাংশ িারী, র্া িারীর সামাবজক 

বিরাপত্তা বৃবিনত ইবতিািক ভূবমকা রাখনি। গভিুতী, দবরদ্র্ িারী ও বশশুনদর বিবকৎসা সহায়তা ও 

পুিিাুসনি অগ্রাবধকার থাকায় তা িারীর সম্ভাব্য েবত ও ঝুঁবক হ্রানস বিনশষ ভূবমকা রাখনি। ক্ষিসরকাবর 

হাসপাতানল বিিামূনল্য বিবকৎসা প্রদািকৃত ক্ষরাগীর মনধ্য শতকরা ৫০ ভাগ দুস্থ ও প্রবতিন্ধী িারীর অন্তর্ভবুি 

বিবিত করা হনি।  

৪.০ নারীর অেগমত ও অমিকার প্রমতষ্ঠায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালনয়র ভূমমকা 

৪.১ মজ.মি.মপ.’র প্রবৃমদ্ধ যদনের সকল জননগাষ্ঠীর সামর্ থক উন্নয়ননর একমাি সূচ্ক নয়। অর্ থননমতক উন্নয়ন 

অননক যক্ষ্নি সমানজ িনী-গরীনর্র মানে একটা ব্যর্িান সৃমষ্ট কনর। এোড়া, দুঘ থটনা, প্রাকৃমতক দুনে থাগ ও 

সামামজক কারনণ ব্যমক্ত র্া পমরর্ার সমানজ এর্াং শ্রমর্াজানর অাংেেহনণর সামর্ থ (capability) হামরনয় 

দামরনযয মনপমতত হনত পানর। যেনহতু আমানদর সমানজ নারীরা পুরুনষর তুলনায় মপমেনয় রনয়নেন এর্াং 

দমরয জননগাষ্ঠীর মনধ্য তাঁরা অমিকতর দমরয, যসনহতু োরীমরক ও মানমসক মর্কানের উপকরণ লানভর 

যক্ষ্নি শুধু সমতা (equality) মর্িান করাই েনর্ষ্ট নয় র্রাং সমানজর মপমেনয় পড়া অাংে মহনসনর্ 

সামামজক মনরাপত্তা কাে থক্রনম নারীনক প্রািান্য যদয়া প্রনয়াজন। প্রনয়াজন এমন একটি সমাজ মর্মনম থানণর 

যেখানন নারী তার সক্ষ্মতার পূণ থ মর্কাে ঘটানত সক্ষ্ম হনর্। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মপমেনয় পড়া 

জননগাষ্ঠীনক সমাজ তর্া অর্ থনীমতর মূলনরানত মফমরনয় আনার জন্য মর্মভন্ন িরননর কম থসূমচ্ ও প্রকল্প 

র্াস্তর্ায়ন কনর র্ানক।  

৪.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালনয়র লক্ষ্য, উনেশ্য এর্াং কাে থপ্রণালী যটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমািা (SDG), সার্ থজনীন 

মানর্ামিকার সনদ ১৯৪৮, মেশু অমিকার সনদ ১৯৮৯, সর্ার জন্য মেক্ষ্ার সার্ থজনীন যঘাষণা ১৯৯০, 

জামতসাংঘ প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্তনদর অমিকার সনদ ২০০৬, ৭ম পঞ্চর্ামষ থকী পমরকল্পনা, যপ্রমক্ষ্ত পমরকল্পনা-

২০১০-২০২১, জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীমত ২০০৫, প্রমতর্ন্ধী মর্ষয়ক জাতীয় নীমতমালা ১৯৯৫, জাতীয় মেশু 

নীমত ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীমত ২০১১, সরকানরর মনর্ থাচ্নী প্রমতশ্রুমতনত যঘামষত ‘হতদমরনযর জন্য 

সামামজক মনরাপত্তা যর্ষ্টনী মর্স্তৃত করা’, ‘প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্তর অমিকার ও সুরক্ষ্া আইন ২০১৩’, ও ‘মনউনরা-

যিনভলপনমন্টাল প্রমতর্ন্ধী সুরক্ষ্া ট্রাস্ট আইন, ২০১৩’ ‘মেশু আইন ২০১৩’, ‘ভর্ঘুনর ও মনরাশ্রয় ব্যমক্ত 

(পুনর্ থাসন) আইন, ২০১১’, ‘কারাগানর আটক সাজাপ্রাি নারীনদর মর্নেষ সুমর্িা আইন, ২০০৬’, ‘যস্বোনসর্ী 

সমাজকল্যাণ প্রমতষ্ঠান (যরমজনেেন ও মনয়ন্ত্রণ) অধ্যানদে, ১৯৬১’, ‘দ্যা প্রনর্েন অর্ অনফন্ডাস থ অধ্যানদে, 

১৯৬০’, ‘এমতমখানা এর্াং মর্ির্া সদন আইন, ১৯৪৪’ ৈারা পমরচ্ামলত হয়। এ সকল আইন ও নীমতমালায় 

মমহলানদর অমিকানরর মর্ষনয় উনেখ করা হনয়নে।  
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৪.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পমরচ্ামলত সামামজক মনরাপত্তা কাে থক্রনম নারী সুমর্িানভাগীর সাংখ্যা: নীনচ্র 

সারণীনত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালনয়র আওতািীন মর্মভন্ন কম থসূমচ্নত নারী সুমর্িানভাগীর সাংখ্যা যদয়া হনয়নে। 

লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় সকল যক্ষ্নিই এ সর্ ভাতা কাে থক্রনমর নীমতমালায় নারী ও পুরুনষর সমান মহস্যা মনমকত 

করার কর্া র্লা হনয়নে। র্তথমানন, নারী উপকারনভাগীর সাংখ্যা পুরুনষর তুলনায় কম হনলও তা পে থায়ক্রনম 

বৃমদ্ধ পানে।  

সামামজক মনরাপত্তা কম থসূমচ্নত নারী-পুরুষ মর্ভাজননর েতকরা হার (২০১৫-১৬) 

ক্রমমক 

নাং 
সামামজক মনরাপত্তা কম থসূমচ্র নাম 

যমাট উপকারনভাগীর 

সাংখ্যা 
নারী সুমর্িানভাগীর সাংখ্যা 

নারী সুমর্িানভাগী (%)  

১ র্য়স্ক ভাতা ৩০,০০,০০০ ১৪,৭০,৩১৫ ৪৯.০ 

২ মর্ির্া ও স্বামী মনগৃহীতা মমহলানদর 

জন্য ভাতা 

১১,১৩,০০০ 
১১,১৩,০০০ 

১০০.০ 

৩ অসেল প্রমতর্ন্ধীনদর জন্য ভাতা ৬,০০,০০০ ২,৬৮,০৬৩ ৪৪.৭ 

৪ প্রমতর্ন্ধীনদর জন্য মেক্ষ্া উপবৃমত্ত ৬০,০০০ ২৬,৫৪৪ ৪৪.২ 

৫ দগ্ধ ও প্রমতর্ন্ধীনদর পুনর্ থাসন তহমর্ল ৯১,৭১০ ২৬,২০৫ ২৮.৬ 

৬ মহজড়া, যর্নদ ও অন্যান্য অনেসর 

সম্প্রদানয়র জীর্নমান উন্নয়ন  

২২,১১৫ নারী-৮,৯১৮ 

মহজড়া-৩,৫০৮ 

৪০.৩ 

৪.৪ র্তথমান র্ানজনটর অোমিকার এর্াং এর সানর্ নারী অেগমত ও অমিকার প্রমতষ্ঠার সম্পকথ: সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় অমতদমরয, সামামজকভানর্ অনেসর নারী, মেশু এর্াং োরীমরক ও মানমসকভানর্ প্রমতর্ন্ধীনদর 

জীর্নমান উন্নয়নন মনরলসভানর্ কাজ কনর োনে। এ মন্ত্রণালনয়র প্রায় প্রমতটি কাে থক্রনম নারীর মহস্যা 

সুমনমদ থষ্ট করা হনয়নে। ফনল তা নারীর অর্স্থান উন্নয়নন কাে থকর ভূমমকা রাখনে। মর্নেষত সামামজক 

মনরাপত্তা র্লয় সৃমষ্ট এর্াং দামরযয মনরসননর মাধ্যনম এ মন্ত্রণালয় নারীর সামামজক-অর্ থননমতক বুমনয়াদ 

মজবুত করার যক্ষ্নি গুরুত্বপূণ থ ভূমমকা পালন করনে। 

৫.০ মন্ত্রণালনয়র অোমিকার ব্যয়খাত/কম থসূমচ্সমূহ এর্াং নারী উন্নয়নন এর প্রভার্ 

ক্রমমক 

নাং 

অোমিকার সম্পন্ন ব্যয় 

খাত/ কম থসূমচ্সমূহ 

নারী উন্নয়নন প্রভার্ (প্রতযক্ষ্ ও পনরাক্ষ্) 

১ ২ ৩ 

১. সামামজক সুরক্ষ্া 

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মনননাক্ত কাে থক্রনমর আওতায় একটি কাে থকর সামামজক মনরাপত্তা 

যর্ষ্টনী গনড় যতালার উনদ্যাগ মননয়নে। যেমন, জনপ্রমত মামসক ৪০০ টাকা হানর ৩০.০০ 

লক্ষ্ ব্যমক্তনক র্য়স্কভাতা, ১১.১৩ লক্ষ্ জন মর্ির্া ও স্বামী মনগৃহীতা মমহলানক ভাতা 

এর্াং জনপ্রমত মামসক ৫০০ টাকা হানর ৬.০০ লক্ষ্ ব্যমক্তনক অসেল প্রমতর্ন্ধী ভাতা, 

২২.১৫ হাজার মহজড়া, দমলত, হমরজন ও যর্নদ জননগাষ্ঠীনক ভাতা, প্রমেক্ষ্ণ ও উপবৃমত্ত 

প্রদান।  

 মর্ির্া ও স্বামী মনগৃহীতা মমহলা ভাতা প্রদাননর যক্ষ্নি েতভাগ এর্াং র্য়স্কভাতা, প্রমতর্ন্ধী 

ভাতা প্রদাননর যক্ষ্নি যর্নদ ও অনেসর জননগাষ্ঠীর জীর্নমান উন্নয়ন কম থসূমচ্নত ন্যযনতম 

৫০ েতাাংে নারীর অন্তথর্ভমক্ত র্াধ্যতামূলক র্াকায় ২৯.১৩ লক্ষ্ নারীর সামামজক 

মনরাপত্তা ও মে থাদা মনমকত হনর্। ফনল, নারীর সামামজক মে থাদা বৃমদ্ধ এর্াং ক্ষ্মতায়ন 

হনর্। এোড়া, দামরযয ঝুঁমক হ্রাস পানর্। 
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ক্রমমক 

নাং 

অোমিকার সম্পন্ন ব্যয় 

খাত/ কম থসূমচ্সমূহ 

নারী উন্নয়নন প্রভার্ (প্রতযক্ষ্ ও পনরাক্ষ্) 

১ ২ ৩ 

২. 
যসর্ামূলক সুদমুক্ত ক্ষুযঋণ 

কাে থক্রম 

 যদেব্যাপী োম ও েহর এলাকার দমরয কম থক্ষ্ম ও প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্তনদর সাংগঠিত কনর 

তানদর উপযুক্ত প্রমেক্ষ্ণ ও ঋণ প্রদানপূর্ থক দক্ষ্ জনেমক্ত মহনসনর্ সমানজর মূল 

যরাতিারায় সম্পৃক্তকরণ ও দামরযয হ্রানস এ কাে থক্রম মর্নেষ ভূমমকা রাখনর্। 

 সুদমুক্ত ক্ষুযঋনণর ৩টি কাে থক্রনম েতকরা ৫০ ভাগ এর্াং ১টি কাে থক্রনম ১০০ ভাগ নারীর 

অন্তর্ভ থমক্ত র্াধ্যতামূলক র্াকায় তা র্ামষ থক গনড় ১.৪৫ লক্ষ্ নারীর ক্ষ্মতায়ন, সামামজক 

মনরাপত্তা বৃমদ্ধ, আত্মকম থসাংস্থান, মেক্ষ্া ও প্রমেক্ষ্ণ প্রামি, আয়র্ি থক কাে থক্রনম অাংেেহণ, 

মনজস্ব পু ুঁমজ এর্াং সরকামর সম্পদ ও যসর্া লানভর সুনোগ সৃমষ্টনত প্রতযক্ষ্ ভূমমকা রাখনর্। 

৩. 

সরকামর ব্যর্স্থাপনায় 

এমতম, দুস্থ ও অসহায় মেশু 

সুরক্ষ্া 

 এমতম, দুস্থ ও অসহায় মেশুনদর সুরক্ষ্া ও অমিকার মনমকত করার লনক্ষ্য তানদর 

আর্াসন, খাদ্য, পমরনিয়, মেক্ষ্া, মচ্মকৎসা ব্যর্স্থা মনমকত করার মাধ্যনম সমানজর এ 

মর্পন্নতম অাংনের অমিকার সুরমক্ষ্ত হনর্। 

 সুমর্িার্মঞ্চত র্ামলকা মেশুনদর কল্যাণ ও পুনর্ থাসনন অোমিকার যদয়ার ফনল র্ামষ থক গনড় 

সরকামর প্রমতষ্ঠাননর মাধ্যনম ৮,৫০০ ও যর্সরকামর প্রমতষ্ঠাননর মাধ্যনম ৮,০০০ র্ামলকা 

মেশুর সামামজক সুরক্ষ্া মনমকত হনর্। প্রমেমক্ষ্ত মানর্সম্পদ মহনসনর্ তারা 

আত্মকম থসাংস্থান র্া চ্াকমরর মাধ্যনম সমানজ অন্তর্ভ থক্ত হনর্। এ সকল কাে থক্রনম প্রমতর্ন্ধী 

নারীর অন্তর্ভ থমক্ত অোমিকার র্াকায় তা তানদর মেক্ষ্া, স্বাস্থয, প্রমেক্ষ্ণ প্রামি ও মনরাপদ 

র্াসস্থান মনমকত হনর্। তানদর সামামজক মনরাপত্তা বৃমদ্ধ পানর্ এর্াং সম্ভাব্য ক্ষ্মত ও ঝুঁমক 

হ্রাস পানর্। 

৪. 

প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্তনদর 

অমিকার সাংরক্ষ্ণ, উন্নয়ন 

ও যসর্া প্রদান 

 প্রমতর্ন্ধী ব্যমক্তনদর মর্নেষ চ্ামহদার প্রমত লক্ষ্য যরনখ আর্াসন সুমর্িা প্রদান, মর্নেষ 

ব্যর্স্থাপনায় মেক্ষ্া ও প্রমেক্ষ্ণ প্রদান এর্াং সহায়ক উপকরণ সরর্রানহর মাধ্যনম তানদর 

দক্ষ্ জনেমক্ত মহনসনর্ সমানজর মূল যরাতিারায় সম্পৃক্ত করা হনর্।  

 এ সকল কাে থক্রনম প্রমতর্ন্ধী নারীনক অোমিকার যদয়া হনয়নে। ফনল তা তানদর মেক্ষ্া, 

স্বাস্থয, প্রমেক্ষ্ণ প্রামি ও মনরাপদ র্াসস্থান মনমকত হনর্; তানদর সামামজক মনরাপত্তা বৃমদ্ধ 

পানর্ এর্াং তানদর সম্ভাব্য ক্ষ্মত ও ঝুঁমক হ্রাস পানর্। 

৬.৩ মন্ত্রণালনয়র র্ানজনট নারীর মহস্যা 

(যকাটি টাকায়) 

মর্র্রণ 

র্ানজট ২০১৬-১৭ সাংনোমিত ২০১৫-১৬ র্ানজট ২০১৫-১৬ 

র্ানজট 

নারীর মহস্যা 

সাংনোমিত 

নারীর মহস্যা 

র্ানজট 

নারীর মহস্যা 

নারী 
েতকরা 

হার 
নারী 

েতকরা 

হার 
নারী 

েতকরা 

হার 

যমাট র্ানজট 3,40,605 92,765 27.24 2,64,565 71,871 27.17 2,95,100 79,087 26.8 

মন্ত্রণালনয়র র্ানজট 4,273 1,714 40.12 3,315 1,326 40 3,258 1,338 41.07 

উন্নয়ন র্ানজট 168 79 47.28 177 67 38.16 200 109 54.7 

অনুন্নয়ন র্ানজট 4,106 1,635 39.83 3,139 1,259 40.1 3,057 1,228 40.17 

সূিঃ আর.মস.মজ.মপ. িাটানর্ইজ 
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৭.০ গত মতন র্েনর নারী উন্নয়নন মন্ত্রণালনয়র প্রিান কম থকৃমত মননদ থেক (K.P.I.) সমূনহর অজথন 

ক্রমমক 

নাং 

কম থকৃমত মননদ থেক পমরমানপর 

একক 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

প্রকৃত প্রকৃত লক্ষ্যমািা 

১. র্য়স্ক ভাতা’য় নারী সুমর্িানভাগীর হার  % ৪৮.৭১ ৪৮.৫৯ ৪৯.০১ 

২. যসর্ামূলক সুদমুক্ত ক্ষুযঋণ প্রদাননর যক্ষ্নি নারী 

সুমর্িানভাগীর হার  

% ৫৫.৫১ ৫৮.৬১ ৫৯.৬৬ 

৮.০ নারী উন্নয়নন মন্ত্রণালনয়র সাফল্যসমূহ 

৮.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩০.০০ লক্ষ্ ব্যমক্তনক র্য়স্কভাতা, ১১.১৩ লক্ষ্ জন মর্ির্া ও স্বামী মনগৃহীতা 

মমহলানক ভাতা এর্াং ৬.০০ লক্ষ্ ব্যমক্তনক অসেল প্রমতর্ন্ধী ভাতা প্রদাননর মাধ্যনম একটি কাে থকর 

সামামজক মনরাপত্তা যর্ষ্টনী গনড় যতালার উনদ্যাগ মননয়নে। মর্ির্া ও স্বামী মনগৃহীতা মমহলা ভাতা প্রদাননর 

যক্ষ্নি েতভাগ এর্াং র্য়স্কভাতা ও প্রমতর্ন্ধী ভাতা প্রদাননর যক্ষ্নি ন্যযনতম ৫০ ভাগ নারীর অন্তথর্ভমক্ত 

র্াধ্যতামূলক করা হনয়নে। এ োড়া, মর্মভন্ন প্রমেক্ষ্ণ যকনে মাধ্যনম মমহলানদর আর্ থ-সামামজক উন্নয়নন 

চ্ামড়ার মজমনসপি বতরী, মপ্রমন্টাং, ফুল বতরী, উল বুনন, পুতুল বতরী, দমজথ মর্জ্ঞান, এমব্রয়িারী, র্াঁে ও 

যর্নতর কাজসহ মর্মভন্ন বৃমত্তমূলক প্রমেক্ষ্ণ যদয়া হনয় র্ানক। এ মন্ত্রণালনয়র অিীনস্ত মর্মভন্ন প্রমেক্ষ্ণ যকে 

হনত এ পে থন্ত ১৮,৩২০ জন প্রমেক্ষ্ণার্ী প্রমেক্ষ্ণ যপনয়নে। প্রমেক্ষ্ণপ্রাি নারীরা ঘনর র্নসই সাাংসামরক সকল 

দাময়ত্ব পালননর পাোপমে মনজ মনজ পমরর্ারনক আমর্ থকভানর্ সহায়তা করনেন। 

৮.২ ‘র্াসনা মর্মর্র র্াসনা পূরণ-একজন নারীর সাফল্যগাঁর্া 

মামনকগঞ্জ যজলার মের্ালয় উপনজলার কলসাটি োনমর র্াসনা মর্মর্ মর্ির্া নারী। মতমন একসময় মাটি কাটার কাজ 

করনতন বদমনক ৫০ টাকা মজুরীনত। সামান্য আনয় যেনল-যমনয়র যলখাপড়ানতা দূনরর কর্া দু’যর্লা ঠিকমনতা ভাতও 

জুটানত পারনতন না। পমরশ্রমী এ নারীনক সমাজনসর্া অমিদফতনরর পেীমাতৃ যকনের সম্পামদকা মনযুক্ত করা হয়। যমিা 

ও পমরশ্রম আর পেী মাতৃনকনের ক্ষুযঋণ ও প্রমেক্ষ্ণ পূরণ কনরনে র্াসনা মর্মর্র আকাঙ্ক্ষা। যসলাই, হাসমুরগী পালন, 

গর্াদী পশু পালন, নারী মনে থাতন প্রমতনরাি, পমরর্ার পমরকল্পনা মর্ষনয়র প্রমেক্ষ্ণ তাঁনক পমরণত কনরনে একজন নারী 

উনদ্যাক্তা আর নারী যনিী মহনসনর্। মতমন মতন র্ার মাতৃনকে যর্নক ক্ষুযঋণ মননয়নেন। ২০০৯ সানল মাি ৫,০০০ টাকা 

ক্ষুযঋণ আর ২০০০ টাকা িার মননয় একটি র্াছুর মকননন ৭,০০০ টাকায়, মতমন যসই র্াছুর মর্মক্র কনরন ৫০,০০০ টাকায়। 

পনর, আরও ২টি র্াছুর মকনন মর্মক্র কনরন ৯০,০০০ টাকায়। সর্ থনেষ যকননন একটি উন্নত প্রজাতীর গাভী। প্রমতমদন 

গাভীর দূি মর্মক্র কনর তার মামসক গড় আয় এখন ৭০০০ টাকার উপনর। যোট যেনল মনয়মমত স্কুনল োনে। পেী মাতৃনকে 

র্াসনা মর্মর্র সকল আো পূরণ কনরনে, তার হনয়নে টিননর ঘর, যেনল স্কুনল োনে, অর্ থ কষ্ট দূর হনয়নে। মতমন 

মাতৃনকনের সদস্যনদরনক অনন্যর মুখানপক্ষ্ী না হনয় মনজ উনদ্যানগ মকছু করার জন্য অনুপ্রামনত কনরন।  

৯.০ ভমর্ষ্যৎ করণীয় সম্পনকথ সুপামরে 

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালনয়র সকল কম থসূমচ্নত পে থায়ক্রনম মমহলানদর মহস্যা ৫০ েতাাংনে উন্নীত করা;  

 মেক্ষ্া অর্কাঠানমা মনম থানণর যক্ষ্নি প্রমতর্ন্ধী এর্াং কন্যা মেশুর প্রনয়াজন মর্নর্চ্না করা হনে মকনা 

তা মনমকত করার উনদ্যাগ চ্লমান রাখা; 

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আওতার্ভক্ত বৃহৎ কাে থালয়সমূনহ নারী কম থজীর্ীনদর মেশুনদর জন্য যি-যকয়ার 

যসন্টার স্থাপন; 

 সামামজক সুরক্ষ্া খানতর সকল কম থসূমচ্নক মিমজটালাইজি করা;  
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 জাতীয় প্রর্ীণ নীমতমালার উনেশ্য র্াস্তর্ায়ননর লনক্ষ্য সরকামর হাসপাতানল প্রর্ীণ কণ থার চ্ালুর 

উনদ্যাগ েহণ এর্াং উক্ত প্রর্ীণ কণ থানর নারীনদর মর্নেষ সুমর্িা সাংনোজন;  

 মপতৃমাতৃহীন ও সামামজক অনাচ্ানরর মেকার কন্যা মেশুনদর মনরাপত্তা প্রদাননর আওতা সম্প্রসারণ 

করা; 

 প্রমতর্ন্ধী নারীনদর কম থসাংস্থান সুনোগ সৃমষ্টর লনক্ষ্য মর্দ্যমান প্রমেক্ষ্ণ কাে থক্রনম প্রমতর্ন্ধী নারীর 

অন্তর্ভমক্ত বৃমদ্ধ করা। 

 

 


