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১.০ সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র পটভূিম

১৯৪৭ সােল ভারত িবভােগর পর এেদেশ �মাহােজরেদর আগমন ঘেট। এেত তৎকালীন �ােদিশক রাজধানী ঢাকায় বি� 
সম�াসহ সৃি� হয় নানা সামািজক সম�া। এসকল সম�া সমাধােনর লে�� ১৯৫৫ সােল �া�� পিরদ�েরর আওতায় 
সব��থম ঢাকার কােয়তটুিলেত শহর সমাজেসবা কায��ম চালু হয়। পাশাপািশ সামািজক সম�া িনরসেন ও সমাজকল�াণ 
কম�কাে�ড ���ােসবী কম�ী ও সংগঠনেক উৎসাহ ও সহেযািগতা �দােনর জ� একিট �রজলু�শেনর মাধ�েম ১৯৫৬ সােল 
গিঠত হয় সমাজকল�াণ পিরষদ। �াণ ম�ণালয় হেত �ানা�িরত ভবঘুের কল�াণ �ক�, িশ�া পিরদ�র হেত হ�া�িরত 
সরকাির এিতমখানা এবং সমাজকল�াণ পিরষদ হেত �ানা�িরত হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম পিরচালনার দািয়� 
�াি�র মাধ�েম কাঠােমাগতভােব ১৯৬১ সােল �া�� ও সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র অধীেন সমাজকল�াণ পিরদ�র সৃি� হয়। 

 ১৯৭২ সােল �াধীন �দেশর উপেযাগী কের সমাজকল�াণ পিরষদ নতুন �রজলু�শেনর মাধ�েম 'বাংলােদশ জাতীয় 
সমাজকল�াণ পিরষদ' গিঠত হয়। সদ� �াধীন �দেশর সামািজক সম�াসমূহ �টকসই সমাধােনর লে�� জািতর জনক 
ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর িনেদ�শনায় ১৯৭৪ সােল �ম ও সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র অধীেন সমাজকল�াণ পিরদ�র 
সমাজকল�াণ িবভাগ িহেসেব উ�ীত হয় এবং ১৯৭৮ সােল সরকােরর একিট �ায়ী জািতগঠণমূলক িবভাগ িহেসেব ময�াদা 
লাভ কের। ১৯৮৪ সােল সরকােরর িবভাগ পুনগ�ঠন স�িক�ত �শাসিনক কিমিটর �পািরশ�েম সমাজকল�াণ িবভাগেক 
সমাজকল�াণ ম�ণালয় ও মিহলা িবষয়ক ম�ণালেয়র অধীেন 'সমাজেসবা অিধদফতর' নােম নামকরণ করা হয়। 

 ১৯৮৪ সােল সংযু� আরব আিমরােতর রা��ধান �শখ জােয়দ িবন �লতান আল-নািহয়ান এ অথ�ায়েন গিঠত 
�শখ জােয়দ িবন �লতান আল-নািহয়ান �া� (বাংলােদশ), যা পের সমাজকল�াণ ম�ণালেয় �� করা হয়। ১৯৮৯ সােল 
সমাজকল�াণ ম�ণালয় একক নােম একিট স�ূণ� পৃথক ম�ণালয় িহেসেব আ��কাশ কের। �দেশর �িতব�ী জনেগা�ীর 
উ�য়ন ও �মতায়েনর জ� দ� �সাসাইিটজ �রিজে�শন অ�া�, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সােল জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন 
ফাউে�ডশন িনবি�ত হয় ও এর সংঘ�ারক ও গঠনত� �ণীত হয়। ২০০০ সােল জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�ডশনেক এ 
ম�ণালেয়র অধীন� িবভাগ িহেসেব �� করা হয়। জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�ডশনেক একিট পূণ�া� অিধদ�ের �পা�র 
করার জ� ইেতামেধ� বত�মান সরকার উেদ�াগ �হণ কেরেছ। 

 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর অ�তম জািতগঠনমূলক ম�ণালয় িহেসেব এ ম�ণালয় �দেশর �ঃ�, দির�, 
অবেহিলত, অন�সর ও �েযাগ �িবধা বি�ত ও সম�া�� প�াৎপদ জনেগা�ীেক �সবা �দান করেছ। ল��ভু� এ সকল 
জনেগা�ীেক মানব স�েদ পিরণত কের সমাজকল�াণ ম�ণালয় দাির��িবেমাচন, সামািজক িনরাপ�া �দােনর মাধ�েম 
�দেশর সািব�ক উ�য়েন ���পূণ� ভূিমকা পালন করেছ। বাংলােদেশর সংিবধােনর অ�ে�দ ১১- গণত� ও মানবািধকার, 
অ�ে�দ ১৫- �মৗিলক �েয়াজেনর ব�ব�া, অ�ে�দ- ১৭ অৈবতিনক ও বাধ�তামূলক িশ�া, অ�ে�দ ১৮- জন�া�� ও 
�নিতকতা,  অ�ে�দ ১৯- �েযােগর সমতা, অ�ে�দ- ২৯ সরকারী িনেয়াগ-লােভ �েযােগর সমতা, অ�ে�দ- ৩৮ 
সংগঠেনর �াধীনতা ইত�ািদ সাংিবধািনক অ�ীকার বা�বায়েন কাজ কের যাে�। এছাড়াও সহ�া� উ�য়ন ল��মা�া, 
সাব�জনীন মানবািধকার সনদ ১৯৪৮, িশ� অিধকার সনদ ১৯৮৯, সবার জ� িশ�ার সাব�জনীন �ঘাষণা ১৯৯০, জািতসংঘ 
�িতব�ী ব�ি�েদর অিধকার সনদ ২০০৬ ইত�ািদ আ�জ�ািতক সনদ ও �ঘাষণা বা�বায়েনও এ ম�ণালেয়র ��� 
অপিরসীম। সমাজকল�াণ ম�ণালয় ষ� প�বািষ�কী পিরক�না, ��ি�ত পিরক�না- ২০২১ এবং সরকােরর িনব�াচনী 
�িত�িতেত �ঘািষত 'হতদিরে�র জ� সামািজক িনরাপ�া �ব�নী িব�ৃত করা, বয়� ভাতা, �� মিহলা ভাতা 
�িবধােভািগেদর সংখ�া বৃি� করা, '�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও �র�া আইন ২০১৩' ও 'িনউেরা-েডেভলপেম�টাল 
�িতব�ী �র�া �া� আইন ২০১৩' বা�বািয়ত করা, �িতব�ী মা�েষর িশ�া, কম�সং�ান, চলােফরা, �যাগােযাগ সহজ, 
করা এবং তােদর সামািজক ময�াদা �িত�ার জ� িবেশষ ব�ব�া �নয়া, জািতসংঘ সনদ অ�যায়ী িশ� অিধকার সংর�ণ, 
'িশ� আইন ২০১৩' বা�বায়ন করা, পথিশ�েদর পুনব�াসন ও িনরাপদ আবাসেনর ব�ব�া করা এবং �টকসই সামািজক 
িনরাপ�া �ব�নী গেড় �তালা'র জ� িনরলস �েচ�া অব�াহত �রেখেছ। সমাজকল�াণ ম�ণালয় বত�মান সরকার �মতায় 
আসার পর িবগত ৫ বছের সমাজকল�ােণর সকল ��ে� অভুতপূব� সাফল� অজ�ন কেরেছ। এ �িতেবদেন সমাজকল�াণ 
ম�ণালেয়র িবগত ৫ বছেরর (২০০৯ �থেক ২০১৩) সাফল� িচ� উপ�াপন করা হেয়েছ।

সমাজক�াণ ম�ণালয়: প�চ বছেরর (২০০৯ হেত ২০১৩) সাফ� িচ�
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২.০  সমাজকল�াণ ম�ণালেয়র সাফল�

২.১ িবিভ� কায��েমর ওপর �ণীত আইন ও নীিতমালা স�িক�ত

২.১.১ নতুন �ণীত আইন

০১. �িতব�ী ব�ি�বেগ�র �মতায়ন ও অিধকার �িত�ার লে�� জািতসংঘ �ঘািষত 

�িতব�ী ব�ি�বেগ�র অিধকার সনেদর সােথ স�িত �রেখ '�িতব�ী ব�ি�র 

অিধকার ও �র�া আইন ২০১৩' �ণয়ন;

০২. িনউেরা-েডেভলপেম�টাল �িতব�ী ব�ি�র অিধকার �র�ার িনিম� 'িনউেরা-

েডেভলপেম�টাল �িতব�ী �র�া �া� আইন ২০১৩' �ণয়ন;

০৩. জািতসংঘ িশ� সনদ বা�বায়েন ও িশ� �র�া এবং অিধকার িনি�ত করার 

জ� 'িশ� আইন ১৯৭৪' রিহত কের 'িশ� আইন ২০১৩' �ণয়ন;

০৪. ভবঘুের ও িনরা�য় ব�ি� (পুনব�াসন) আইন ২০১১ �ণয়ন;

০৫. সমাজকল�াণ সং�াসমূহ (িনব�ন ও িনয়�ণ) অধ�ােদশ ১৯৬১' 

যুেগাপেযাগীকরণ  চলমান;

২.১.২  নীিত ও িবিধমালা

০১. জাতীয় �বীন নীিতমালা ২০১৩' �ণয়ন;

০২. সমাজেসবা অিধদফতর �গেজেটড কম�কত�া এবং নন-েগেজেটড কম�চারী) 

িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৩' �ণয়ন;

২.১.৩  কায��ম বা�বায়ন নীিতমালা

০১. অিটজমসহ অ�া� �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর িশ�াব�ব�ার পথ �গম করার 

লে�� '�িতব�ী স�িক�ত সমি�ত িবেশষ িশ�া নীিতমালা ২০০৯' �ণয়ন;

০২. এিতম ও �িতব�ী �ছেলেমেয়েদর জ� কািরগির �িশ�ণ �কে�র বা�বায়ন 

নীিতমালা ২০১৩' �ণয়ন;

০৩. প�ী সমাজেসবা (RSS) কায��ম বা�বায়ন'  নীিতমালা যুেগাপেযাগী কের 

�ণয়ন;

০৪. বয়�ভাতা কায��ম বা�বায়ন' নীিতমালা যুেগাপেযাগী কের �ণয়ন;

০৫. িবধবা ও �ামী পিরত�� �� মিহলা ভাতা কায��ম বা�বায়ন'  নীিতমালা 

যুেগাপেযাগী কের �ণয়ন;

০৬. এিসডদ� ও �িতব�ীেদর ব�ি�েদর পুনব�াসন কায��ম বা�বায়ন'  

নীিতমালা যুেগাপেযাগী কের �ণয়ন।

সমাজক�াণ ম�ণালয়: প�চ বছেরর (২০০৯ হেত ২০১৩) সাফ� িচ�

২



২.২ উে�খেযাগ� �শাসিনক কম�কাে�ডর সাফল�িচ�

০১. তথ� অিধকার আইন ২০০৯ এর আেলােক সমাজকল�াণ ম�ণালয়সহ িনয়�ণাধীন সকল দ�র/সং�ায় 

দািয়��া� কম�কত�া িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ। যার ফল�িতেত জনগেণর তথ� �াি� িনি�ত হেয়েছ;

০২. মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ�শনা অ�যায়ী জন�শাসন কােজর গিতশীলতা, উ�াবনী দ�তা বৃি� এবং 

নাগিরক �সবা �দান �ি�য়া �ত ও সহজীকরেণর প�া উ�াবন ও চচ�ার লে�� সমাজেসবা 

অিধদফতেরর Innova�on Team গঠন করা হেয়েছ। Innova�on Team এর কায��ম চলমান;

০৩. মি�সভা �বঠেক �িত বছর ২ জা�য়াির জাতীয় সমাজেসবা িদবস  উদযাপেনর িবষয়িট অ�েমাদন করা 

হয়। �স �মাতােবক �িতবছর যথােযাগ� ময�াদায় িদবসিট পালন করা হে� ;

০৪. জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শনেক অিধদফতের �পা�র করার কায��ম চূড়া� পয�ােয় রেয়েছ।

০৫. সমাজেসবা অিধদফতেরর উ�য়ন, স�সারণ ও আধুিনকায়ন শীষ�ক �কে�র আওতায় সমাজেসবা 

ভবন ৭ তলা হেত স�সারণ কের ১০ তলায় উ�ীত করা হেয়েছ। সমাজেসবা ভবন স�সারেণর কাজ 

স�� হওয়ায় কােজর ��ু পিরেবশ িনি�ত হেয়েছ;

০৬. সমাজেসবা অিধদফতেরর মাঠ পয�ােয়র কায��ম গিতশীল করার িনিম� মাননীয় �ধানম�ীর 

অ�েমাদন�েম নবসৃ� ৪২ �জলার মেধ� ১৪ �জলায় সমাজেসবা অিধদফতেরর �জলা সমাজেসবা 

কায�ালেয়র জ� ১৪িট জীপ গাড়ী �য় করা হেয়েছ। বত�মান অথ�বছের আেরা ১৪িট জীপ গাড়ী �েয়র 

কাজ চলমান রেয়েছ। আগামী অথ�বছের আরও ১৪িট জীপ গাড়ী �য় করা হেব;

০৭. সমাজেসবা অিধদফতেরর সকল কম�সূিচ ব�ল �চােরর জ� 'কােছর মা�ষ' শীষ�ক ড�েম�টারী �কাশ 

করা হেয়েছ। যা �জলা উপেজলা কায�ালেয়র মাধ�েম �চােরর ব�ব�া করা হেয়েছ;

০৮. সমাজেসবা অিধদফতর কতৃ�ক পিরচািলত কম�কাে�ডর ব�ল �চার ও জনগণেক অবিহতকরেণর িনিম� 

৩৩িট �জলায় িবলেবাড� �াপন করা হেয়েছ;

০৯. তাছাড়া সকল কম�কা�'র অ�গিত ব�ল �চার ও জনগণেক অবিহতকরেণর িনিম� সমাজেসবা িদবস 

২০১৪ উপলে� সিচ� তথ�সহ 'সমাজ উ�য়েন দী� �ত�য়' শীষ�ক �িশয়র �কাশ করা হেয়েছ। তাছাড়া 

কায��েমর ওপর িলফেলট, �পা�ার ও �ভ�িনয়র এবং িবিভ� জাতীয় ও আ�জ�ািতক িদবস উপলে� 

িনয়িমত �িশয়র �কাশ করা হেয় থােক;

১০. সকল কম�কা�'র অ�গিতর সিচ� তথ�সহ ২০১৪ সােলর ক�ােল�ার �কাশ করা হেয়েছ;

১১. সমাজেসবা অিধদফতেরর ১৪িট সমা� উ�য়ন �ক� ও �কে�র জনবলসহ রাজ�খােত �ানা�র করা 

হেয়েছ;

১২. দির�েরাগীেদর িচিকৎসা �সবা �দােনর লে�� হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম স�সারণ কের ৪১৯ 

িট উপেজলা �হলথ কমে�� �রাগী কল�াণ সিমিত গঠন ও িনব�ন �দান কের হাসপাতাল সমাজেসবা 

কায��ম পিরচািলত হে�;

১৩. সমাজেসবা অিধদফতেরর সাংগঠিনক কাঠােমা (অগ�ােনা�াম) নতুনভােব �ণয়েনর কাজ চলমান 

রেয়েছ।

সমাজক�াণ ম�ণালয়: প�চ বছেরর (২০০৯ হেত ২০১৩) সাফ� িচ�

৩



২.৩ তথ� �যুি�র স�সারণ, ই-েসবা কায��ম

০১. সমাজকল�াণ ম�ণালয় ও িনয়�ণাধীন সকল দ�েরর ওেয়বসাইট চালু করা হেয়েছ, যা িনয়িমত 

আপেডট করা হে�;

০২. ICT কায��েমর আওতায় সমাজকল�াণ ম�ণালয় িনয়�ণাধীন সমাজেসবা অিধদফতেরর সকল 

কায�ালেয় কি�উটার, িডিজট�াল ক�ােমরা, ি��টার ও মেডমসহ ই�টারেনট �িবধা িনি�ত করা হেয়েছ;

০৩. সমাজকল�াণ ম�ণালয়সহ িনয়�ণাধীন সমাজেসবা অিধদফতের িনজ� �ডােমইনভু� ই-েমইল 

একাউ�ট ব�বহার করা হে�;

০৪. িনয়�ণাধীন সকল দ�র ও সং�ায় অিফস অেটােমশেন িডিজটাল নিথ ন�র চালুসহ বাংলা ইউিনেকাড 

ব�বহাের �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ;

০৫. এ টু আই কম�সূিচর আওতায় �াশানাল ওেয়ব �পাট�াল ��ম ওয়ােক�র আি�েক সমাজকল�াণ ম�ণালয় 

িনয়�ণাধীন সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইট চালুর কায��ম চলমান;

০৬. সমাজকল�াণ ম�ণালয় িনয়�ণাধীন সমাজেসবা অিধদফতের িনজ� ICT ল�াব �াপন কের কম�কত�া ও 

কম�চারীেদর �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ;

০৭. �িতবি�তা সনা�করণ জিরপ কম�সূিচর আওতায়  Database So�ware �তিরর কাজ চলমান;

০৮. িসএসিপিব �কে�র আওতায় �� িশ�েদর Database So�ware ��তকরেণর কাজ চলমান;

০৯. �ার �কে�র আওতায় সমি�ত Management Informa�on System  চলমান রেয়েছ;

১০. Data সংর�েণর জ� বাংলােদশ কি�উটার কাউি�েল ডাটােবইজ সাভ�ার �াপন করা হেয়েছ;

১১. সমাজেসবা অিধদফতর কতৃ�ক পিরচািলত সকল কায��েমর উপর কম�কত�ােদর পার�িরক 

মতিবিনমেয়র মাধ�েম উ�ূত সম�ার সমাধান ও ভিব�ৎ কম�প�া িনধ�ারেণ সহায়ক িহেসেব 

সমাজেসবা �গ চালু করা হেয়েছ।

সমাজকল�াণ ম�ণালয় িনয়�ণাধীন দ�র/সং�াসমূেহর িবগত ৫ বছেরর সাফল�িচ� বণ�না করা হেলা।
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৩.১. সমািজক িনরাপ�া কম�সূিচ

 ৩.১.০১  বয়� ভাতা কায��ম

 ২০০৮-০৯ অথ� বছের বয়� ভাতােভাগীর সংখ�া ২০ ল� �থেক ২০০১৩-১৪ অথ� বছের ২৭ ল� ২২ হাজার 

৫০০ এবং মািসক ভাতার পিরমাণ ২৫০ টাকা �থেক ৩০০ টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 ২০০৮-০৯ অথ�বছের এ খােত বােজট বরা� িছল ৬০০.০০ �কািট টাকা যা পয�ায়�েম বৃি� কের ২০১৩-১৪ 

অথ�বছের ৯৮০.১০ �কািট টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 বত�মােন বয়� ভাতােভাগীেদর নােম ব�াংক িহসাব খুেল ভাতার অথ� পিরেশাধ প�িত চালু করা হেয়েছ।

 বয়� ভাতা কায��ম ��ু বা�বায়েন মিনটর করার জ� সদর কায�ালেয় ভাতা �সল গঠন করা হেয়েছ।

 বয়� ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম চলমান রেয়েছ।

 বয়� ভাতা নীিতমালা যুেগাপেযাগী করা হেয়েছ।

 বয়�ভাতা কায��মিট িবআইিডএস কতৃ�ক মূল�ায়ন করা হেয়েছ, মূল�ায়ন �িতেবদেনর ওপর িভি� কের 

কায��মিট অিধকতর কায�কর করার �ি�য়া চলমান রেয়েছ।

৫

৩.০  সমাজেসবা অিধদফতর
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 বয়�ভাতা কায��মিট িবগত পাঁচ বছের ভাতা িবতরেণ �ায় ১০০% সাফল� অিজ�ত হেয়েছ।

 ভাতােভাগীেদর নােম ব�াংক িহসাব খুেল ভাতার অথ� পিরেশাধ করা কায��েম ��তা এেসেছ।

 ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম �হণ করা হেয়েছ।

 ভাতােভাগীর সংখ�া ও বরা� বৃি� করায় ভাতা কায��ম স�সািরত হেয়েছ।

 িবগত ৫ বছের এ  খােত বািষ�ক বােজট ৬৩% ও ভাতােভাগীর সংখ�া ৩৬.১২% বৃি� করা হেয়েছ।

৩.১.০২  িবধবা ও �ামী পিরত��া �� মিহলা ভাতা

 ২০০৮-০৯ অথ�বছের িবধবাভাতােভাগীর সংখ�া ৯ ল� ২০ হাজার �থেক ২০১৩-১৪ অথ�বছের ১০ ল� 

১২ হাজাের এবং ভাতার পিরমাণ ৩০০ টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 ২০০৮-০৯ অথ�বছের এ খােত বােজট বরা� িছল ২৭০.০০ �কািট টাকা যা পয�ায়�েম বৃি� কের 

২০১৩-১৪ অথ�বছের ৩৩১.২০ �কািট টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 নীিতমালা যুেগাপেযাগী কের, কায��েমর ��তা ও সহজীকরেণর জ� বত�মােন ভাতােভাগীেদর নােম 

ব�াংক িহসােব ভাতার অথ� পিরেশাধ প�িত চালু করা হেয়েছ।

 কায��ম ��ু বা�বায়ন ও মিনটর করার জ� সদর কায�ালেয় ভাতা �সল গঠন করা হেয়েছ।

 ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম চলমান রেয়েছ।

 কায��মিট অিধকতর ��ুভােব বা�বায়েনর লে�� মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় �থেক সমাজকল�াণ 

ম�ণালেয় �ানা�র করা হেয়েছ।
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 ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম �হণ করা হেয়েছ।

 ভাতােভাগীর সংখ�া ও বরা� বৃি� করায় ভাতা কায��ম স�সািরত হেয়েছ।

 িবগত ৫ বছের এ খােত  বােজট ৩৫% বৃি� করা হেয়েছ।

৩.১.০৩. অস�ল �িতব�ী ভাতা

 ২০০৮-০৯ অথ�বছের অস�ল �িতব�ী ভাতােভাগীর সংখ�া ২ ল� �থেক ২০১৩-১৪ অথ�বছের ৩ ল� ১৪ 

হাজার ৬০০ এবং মািসক ভাতার পিরমাণ ২৫০ টাকা �থেক ৩৫০ টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 এ খােত ২০০৮-০৯ অথ�বছের বরা�কৃত ৬০.০০ �কািট টাকা হেত পয�ায়�েম বৃি� কের ২০১৩-১৪ 

অথ�বছের ১৩২.১৩ �কািট টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 বত�মােন ভাতােভাগীেদর নােম ব�াংক িহসাব খুেল ভাতার অথ� পিরেশাধ  প�িত চালু করা হেয়েছ।

 কায��ম ��ু বা�বায়ন ও মিনটর করার জ� ভাতা �সল গঠন করা হেয়েছ।

 ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম চলমান রেয়েছ।

 নীিতমালা যুেগাপেযাগী কের কায��েমর ��তা ও সহজীকরেণর জ� ভাতােভাগীেদর নােম ব�াংক িহসাব 

খুেল ভাতার অথ� পিরেশাধ করা হে�।

 ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম চলমান।

 মািসক ভাতার পিরমান ৩০০ টাকা হেত ৩৫০ টাকায় উ�ীত কের কায��ম গিতশীল হেয়েছ।

 ভাতােভাগীর সংখ�া ও বরা� বৃি� করায় ভাতা কায��ম স�সািরত হেয়েছ।

 িবগত ৫ বছের এ খােত  বােজট ১২০% বৃি� করা হেয়েছ।

cÖwZeÜx fvZv Kvh©µg- MZ 10 eQ‡i µge„w×

0

ev‡RU (†KvwU UvKvq) DcKvi‡fvMx (jÿ R‡b)

2006-072005-06 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

ev
wl

©K
  e

v‡R
U 

(†
K

vwU
 U

vK
vq

)

Dc
K

vi
‡f

vM
x (

jÿ
 R

‡b
)

1.04

1.67

2.00 2.00

2.60
2.86 2.86 2.86

3.15

4.00

25.00

40.00
52.80

60.00

93.60
102.96

132.13

240.00

102.96 102.96

50

100

150

200

250

300

0

1

2

3

4

5

6

৭

সমাজক�াণ ম�ণালয়: প�চ বছেরর (২০০৯ হেত ২০১৩) সাফ� িচ�



wewfbœ fvZvÕi RbcÖwZ gvwmK eiv‡Ïi µge„w×

gv
wm

K
 R

bc
ÖwZ

 e
iv

Ï 
(U

vK
vq

)

0

100

200

300

400

500

600

eq¯‹ fvZv

2006-072005-06 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

180

weaev, ¯^vgx cwiZ¨³v `y¯’ gwnjv fvZv cÖwZeÜx fvZv

200 200
220

250

300 300 300 300 300

400

500

৩.১.০৪. �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর জ� িশ�া উপবৃি�

 �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর জ� িশ�া উপবৃি� �ভাগীর সংখ�া ২০১৮-০৯ অথ�বছের ১৩ হাজার �থেক ২০১৩-১৪ 

অথ�বছের ২০,৪৮২ জেন উ�ীত করা হেয়েছ।

 উপবৃি�র হার: �াথিমক �র-৩০০ টাকা, মাধ�িমক �র-৪৫০ টাকা, উ� মাধ�িমক �র-৬০০ টাকাও উ�তর 

�র-১০০০ টাকা।

 এ খােত ২০০৮-০৯ অথ�বছের বরা�কৃত ৬.০০ �কািট টাকা হেত পয�ায়�েম বৃি� কের ২০১৩-১৪ 

অথ�বছের ৯.৭০ �কািট টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 উপবৃি� �হণকারীেদর িনধ�ািরত ব�াংক িহসাব হেত �চেকর মাধ�েম উপবৃি�র অথ� পিরেশাধ করা হয়।

 কায��ম ��ু বা�বায়ন ও মিনটর করার জ� সদর কায�ালেয় ভাতা �সল গঠন করা হেয়েছ।

 ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম চলমান রেয়েছ।

 নীিতমালা যুেগাপেযাগী করা হেয়েছ।

 িবগত চার বছের ভাতা িবতরেণ �ায় ১০০% সাফল� অিজ�ত হেয়েছ।

 কায��েমর ��তা ও সহজীকরেণর জ� ভাতােভাগীেদর ডাটা �বইজ �ণয়েনর কায��ম �হণ করা হেয়েছ।

 িবগত ৫ বছের এ খােত  বােজট ৬২% বৃি� করা হেয়েছ।
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৩.২.০.�াি�ক জনেগা�ীর উ�য়ন

৩.২.০৫.িহজড়া জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়ন কম�সূিচ

 িহজড়া জনেগা�ীেক �াথিমক ও কািরগির িশ�া, �িশ�ণ �দান কের দ� জনশি�েত �পা�র করার 

উে�ে� ২০১২-২০১৩ অথ�বছের �দেশর ৭িট �জলা যথা�েম ঢাকা, চ��াম, িদনাজপুর, পটুয়াখালী, 

খুলনা, ব�ড়া ও িসেলেট এ কম�সূিচ চালু করা হয়।

 ২০১৩-২০১৪ অথ�বছের সব�েমাট ২১িট �জলায় এ কায��ম স�সারণ করা হয়।

 ২০১৩-১৪ অথ�বছের এ কম�সূিচর মাধ�েম ৪ �ের ১৩৫ জন িহজড়া িশ�াথ�ীেক িশ�া উপবৃি� এবং ১৮ বছর 

বা ত��� ৩৫০ জন িহজড়ােক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান করা হয়।

 এ কম�সূিচ বা�বায়েনর ফেল িহজড়া জনেগা�ীর মেধ� িনেজেদর ভাগ� উ�য়েন আশাবােদর স�ার হেয়েছ।

 িনিজেদর িশি�ত ও �িশি�ত কের সমােজ �িতি�ত কের গেড় �তালার িবষেয় উৎসাহ ল�নীয়।

 বত�মান সরকার কতৃ�ক �াি�ক এ জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েন গৃহীত এ কম�সূিচ িহজড়ােদর জীবনব�ব�ার 

আমূল পিরবত�ন আনার পেথ অ�ণী ভূিমকা রাখেছ এবং িহজড়ােদর িশি�ত ও �িশি�ত কের সমাজ 

উ�য়েনর মূলে�াতধারায় স�ৃ� করা হে�।

৩.২.০৬. �বেদ, দিলত ও হিরজন স�দােয়র জীবনমান উ�য়ন কম�সূিচ

 �বেদ, দিলত ও হিরজন স�দােয়র জনেগা�ীেক িশ�া ও �িশ�ণ �দান কের দ� জনশি�েত �পা�েরর 

লে�� ২০১২-২০১৩ অথ�বছের �দেশর ৭িট �জলা যথা�েম ঢাকা, চ��াম, িদনাজপুর, পটুয়াখালী, যেশার, 

নওগাঁ ও হিবগ� এ কম�সূিচ �থম �� করা হয় ও ২০১৩-২০১৪ অথ�বছের সব�েমাট ২১িট �জলায় এ 

কায��ম স�সারণ করা হয়।

 ২০১৩-১৪ অথ�বছের এ কম�সূিচর মাধ�েম ৪ �ের ৮৭৫ জন �বেদ, দিলত ও হিরজন িশ�াথ�ীেক িশ�া 

উপবৃি� এবং ৫০ বছর বা ত��� ২১০০ জন �বেদ, দিলত ও হিরজন ব�ি�েক মািসক ৩০০ টাকা হাের ভাতা  

�দান করা হয়।

 এ কম�সূিচ বা�বায়েনর ফেল �বেদ, দিলত ও হিরজন জনেগা�ীর মেধ� িনেজেদর ভাগ� উ�য়েন আশাবােদর 

স�ার হেয়েছ।

 িনেজেদর িশি�ত ও �িশি�ত কের সমােজ �িতি�ত কের গেড় �তালার িবষেয় উৎসাহ ল�ণীয়।

 বত�মান সরকার কতৃ�ক �ািম�ক এ জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েন গৃহীত এ কম�সূিচ �বেদ, দিলত ও হিরজন 

ব�ি�েদর জীবনব�ব�ার আমূল পিরবত�ন আনার পেথ অ�ণী ভূিমকা পালন করেছ।

 এ কম�সূিচর মাধ�েম �বেদ, দিলত ও হিরজনেদর িশি�ত ও �িশি�ত কের সমাজ উ�য়েনর মূলে�াতধারায় 

স�ৃ� করা হে�।
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