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সমাজকল�াণ ম�ণালয় �থেক বত�মান সরকােরর িবগত ৫ বছেরর (২০০৯-২০১৩) অজ�ন 

স�িক�ত �িতেবদন �কািশত হেত যাে� �জেন আিম আনি�ত। সমাজকল�াণ ম�ণালয় 

তার িনয়�ণাধীন দ�রসমূেহর মাধ�েম �দেশর দির�, অন�সর ও শারীিরক-মানিসকভােব 

অসমথ�, অবেহিলত জনেগা�ীেক �দশব�াপী �ত�� অ�ল পয�� �য �সবা �দান  কের আসেছ 

এ �িতেবদেন তার সািব�ক িচ� ফুেট উঠেব বেল আমার িব�াস।

সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র কম�সূিচসমূেহর মেধ� উে�খেযাগ� হে� বয়� ভাতা, 

িবধবা ও �ামী পিরত��া �ঃ� মিহলা ভাতা, অস�ল �িতব�ী ভাতা, �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর 

িশ�া উপবৃি�, প�ী সমাজেসবা কায��ম, প�ী মাতৃেক� কায��ম, হাসপাতাল সমাজেসবা 

কায��ম, এিসড দ� ও �িতব�ী ব�ি�েদর পুনব�াসন কায��ম, �বসরকাির ���ােসবী সং�া 

ও �ঃ� ব�ি�েদর আিথ�ক সহায়তা, �বসরকাির এিতমখানার িশ�েদর জ�  য ক�ািপেটশন 

�া�ট, �বসরকাির �িতব�ী িবদ�ালেয় সহায়তা ইত�ািদ। এছাড়াও অিটি�ক িশ�, িভ�ুক 

পুনব�াসন, িহজড়া, দিলত, হিরজন ও �বেদ জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েনর জ�ও কম�সূিচ 

�হণ করা হেয়েছ। চা-�িমকেদর জীবনমান উ�য়ন ও খাদ� সহায়তা �দান কের তােদরেক 

�াভািবক জীবন পিরচালনার লে�� কম�সূিচ চালু করা হেয়েছ। ক�া�ার, িকডনী ও  িলভার 

িসেরািসস �রাগীর আিথ�ক সহায়তা  �দান করা হে�।

সমাজকল�াণ ম�ণালয় �বসরকাির �েচ�ায় আথ�-সামািজক খােত গৃহীত �কে� 

সীিমত সরকাির সাহােয�র আওতায় িবেশষািয়ত হাসপাতালসমূেহ অথ� সাহায� িদেয় আসেছ। 

ই�ািহম ডায়ােবিটক হাসপাতােলর ভবন িনম�াণ, হাট� ফাউে�ডশেনর উ�য়ন, ঢাকা কিমউিনিট 

হাসপাতােল অথ�ায়ন, আহসািনয়া ক�া�ার হাসপাতােলর উ�য়েন সমাজকল�াণ ম�ণালয় 

অ�ণী ভূিমকা পালন কেরেছ। এ ম�ণালেয়র উেদ�ােগই ২৫০ শয�ার �শখ ফিজলাতুে�ছা 

মুিজব �মেমািরয়াল িবেশষািয়ত হাসপাতাল অ�া�ড নািস�ং কেলজ এর িনম�াণ করা হেয়েছ।

সমাজকল�াণ ম�ণালয় কতৃ�ক বা�বািয়ত কম�সূিচ জাতীয় পয�ােয় দাির�� দূরীকরণ, 

িশ�া উ�য়ন ও দির� জনেগা�ীর জীবনযা�ার মােনা�য়েন ���পূণ� ভূিমকা রাখেছ। এ 

ম�ণালেয়র কায��েমর সফলতা, সীমাব�তা ও ব�থ�তা স�েক� সকেল যােত সম�ক ধারণা 

�পেত পােরন �স ল��েক সামেন �রেখই এ �কাশনায় উেদ�াগ �নয়া হেয়েছ। আিম আশা কির 

আগামীেতও এ ধরেণর �িতেবদন িনয়িমত �কািশত হেব।

আিম এ �কাশনার সােথ সংি�� সবাইেক আ�িরক ধ�বাদ জানাই।

( �সয়দ মহিসন আলী এমিপ)

ম�ী

সমাজকল�াণ ম�ণালয়।
i
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সমাজকল�াণ ম�ণালয় �থেক িবগত ৫ বছর (২০০৯-২০১৩ পয��) বত�মান সরকােরর অজ�ন 

স�িক�ত সাফেল�র �িতেবদন �কািশত হেত যাে� �জেন আিম আনি�ত।

সমােজর দির�, অিধকার বি�ত ও শারীিরক-মানিসকভােব অসমথ� জনেগা�ীেক 

সামািজক িনরাপ�া বলেয়র আওতায় এেন উ�য়ন অ�যা�ায় সহগামী করার কাজিট 

সমাজকল�াণ ম�ণালয় িনয়�ণাধীন সমাজেসবা অিধদ�র, জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন 

ফাউে�শন, বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল�াণ পিরষদ ও �শখ জােয়দ িবন �লতান আল-

নািহয়ান �াে�র মাধ�েম কের যাে�। এই সং�াসমূেহর মাধ�েম বয়� ভাতা, িবধবা ও �ামী 

পিরত��া �ঃ� মিহলা ভাতা, �িতব�ী ভাতা, �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর িশ�া উপবৃি�, প�ী 

সমাজেসবা কায��ম, প�ী মাতৃেক� কায��ম, হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম, এিসড দ� 

ও �িতব�ী ব�ি�েদর পুনব�াসন কায��ম, �বসরকাির ���ােসবী সং�া ও �ঃ� ব�ি�েদর 

আিথ�ক সহায়তা, এিতমেদর জ� ক�ািপেটশন ��া�ট কায��ম চািলেয় যাে�। এছাড়াও 

সমাজকল�াণ ম�ণালয় �থেক �থমবােরর মত সমতল ভূিমর ২০ (িবশ) ল� আিদবাসী 

জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েনর লে�� ২ (�ই) �কািট টাকা িবেশষ অ�দান িহেসেব বরা� 

�দান করা হেয়েছ। আিম িব�াস কির এসব কম�সূিচ জাতীয় পয�ােয় Vision 2021 অজ�েন 

���পূণ� ভূিমকা রাখেব।

সরকােরর অজ�ন স�িক�ত সাফল� �িতেবদেনর এ �কাশনা সমাজকল�ােণ 

সরকােরর ল�� অজ�েন আমােদর সকলেক আেরা �ত�য়ী করেব বেল আিম আশা কির।

(�েমাদ মানিকন এমিপ)
�িতম�ী

সমাজকল�াণ ম�ণালয়।
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এিতম িশ�র িবেয়েত মাননীয় ম�ীর আিশব�াদ



সমাজকল�াণ ম�ণালয় সামািজক িনরাপ�া কম�সূিচ বা�বায়েনর লে�� সমােজর অবেহিলত, 

অিত দির�, �িতব�ী, িবধবা ও �ামী পিরত��া, অসহায় বৃ�া, এিতম িশ�, িহজড়া, �বেদ, 

দিলত, চা-বাগান �িমকসহ িছ�মূল ব�ি�েদর সমােজর মূল ��াতধারায় িনেয় আসার জ� 

পুনব�াসনসহ জীবনমান উ�য়েনর জ� ব�মূখী কম�সূিচ বা�বায়ন ও পিরচালনা কের আসেছ। 

সামািজক িনরাপ�া বলেয়র এসব কাজ ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন সমাজেসবা অিধদ�র, 

জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন, জাতীয় সমাজকল�াণ পিরষদ, �শখ জােয়দ িবন 

�লতান-আল-নািহয়ান �া� ও �ম�ী িশে�র মাধ�েম বা�বায়ন কের থােক। সমাজকল�াণ 

ম�ণালয় ষ� প�বািষ�কী পিরক�না, ��ি�ত পিরক�না- ২০২১ এবং সরকােরর িনব�াচনী 

�িত�িত অ�যায়ী 'হতদিরে�র জ� সামািজক িনরাপ�া �ব�নী' িব�ৃত কেরেছ। বয়� ভাতা, 

�� মিহলা ভাতা, �িতব�ী ভাতা ��ে� �িবধােভািগেদর সংখ�া ও বােজট উে�খেযাগ� হাের 

বৃি� করা হেয়েছ। �িতব�ী ব�ি�েদর কল�ােণ '�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও �র�া আইন 

২০১৩' ও 'িনউেরা-েডেভলপেম�টাল �িতব�ী �র�া �া� আইন ২০১৩' �ণয়ন কেরেছ। 

�িতব�ী মা�েষর িশ�া, কম�সং�ান, চলােফরা, �যাগােযাগ সহজ, করা এবং তােদর 

সামািজক ময�াদা �িত�ার জ� িবেশষ ব�ব�া �নয়া হেয়েছ। িশ�েদর অিধকার �িত�াকে� 

‘িশ� আইন ২০১৩’ �ণয়ন কেরেছ। জািতসংঘ সনদ অ�যায়ী িশ� অিধকার সংর�ণ ও 

বা�বায়ন, পথিশ�েদর পুনব�াসন ও িনরাপদ আবাসেনর ব�ব�ার উেদ�াগ িনেয়েছ। এছাড়া 

দাির�� িনমূ�ল না হওয়া পয�� অিত দির�েদর জ� �টকসই সামািজক িনরাপ�া �ব�নী গেড় 

�তালা'র জ� িনরলস �েচ�া অব�াহত �রেখেছ।

বত�মান সরকােরর িবগত ৫ বছেরর (২০০৯-২০১৩ পয��) অজ�ন স�িক�ত 

সাফেল�র িব�ািরত িববরণ এ �িতেবদেন রেয়েছ। আত�মানবতার �সবায় ও জাতীয় উ�য়েন 

সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র কায��ম স�ে� জনগণেক সম�ক ধারণা �দানই এ �িতেবদেনর 

মূল উে��। আিম িব�াস কির িনয়�ণাধীন দ�র ও সহেযাগী জাতীয় ও আ�জ�ািতক 

সং�াসমূহেক িনেয় সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র বৃহ�র পিরবার �দেশর জনগেণর কল�াণ ও 

উ�য়ন কায��মেক তােদর কম�ে�রণার উৎস িহেসেব �হণ করেব এবং এ ধরেণর �কাশনা 

অব�াহত রাখেব।

এ �িতেবদন �ণয়েন আমার সকল সহকম�ী যারা তথ� �দান কের এ �কাশনায় 

সহেযািগতা কেরেছন, তােদর সবাইেক জানাই আ�িরক ধ�বাদ।

(নািছমা �বগম এনিডিস)

ভার�া� সিচব

সমাজকল�াণ ম�ণালয়।

�স� কথা
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