
৩.৩.০. �ু�ঋণ কম�সূিচ

৩.৩.০৭. প�ী সমাজেসবা কায��ম (আরএসএস)

 িবগত পাঁচ বছের প�ী সমাজেসবা কায��ম (আরএসএস) এর আওতায় ৩,৮৩,৭৪০িট পিরবােরর মেধ� 

�ু� ঋণ িহেসেব ১৫৫ �কািট ৫৩ ল� ৬০ হাজার টাকা িবিনেয়াগ ও পুনঃিবিনেয়াগ করা হেয়েছ।

 মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ�েশ �ু�ঋণ কায��ম �জারদারকরেণর জ� ২০১১-১২ হেত ২০১৩-১৪ অথ�বছের 

১০০ �কািট টাকা বরা� পাওয়া িগেয়েছ।

 �ু� ঋেণর মাধ�েম ল��ভু� দির� জনেগা�ী আথ�-সামািজক উ�িত সািধত হেয়েছ।

 এ কায��েমর আওতায় ২০,৪৭০ জনেক �িশ�ণ ও উ�ু�করেণর মাধ�েম উপকৃত হেয়েছ।

 কায��ম বা�বায়েনর ফেল প�ী এলাকার অসহায় ও িবপ� ব�ি�েদর �ু�  ঋণ �দান কের ও �িশ�েণর 

মাধ�েম আ�িনভ�রশীল কের উ�য়েনর মূল ��াতধারায় স�ৃ� করা হে�।

 কায��ম বা�বায়ন নীিতমালা যুেগাপেযাগী করায় মাঠ পয�ােয় কায��েমর ��তা িনি�ত করা হেয়েছ।

 আদােয়র হার ৮৯%।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় ১,৮৫,৯২৭িট পিরবােরর মেধ� �ু�ঋণ িহসােব ৪৭ �কািট ১ ল�  টাকা �বশী 

িবিনেয়াগ ও পুনঃিবিনেয়াগ করা হেয়েছ।

 মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ�েশ এখােত অিতির� বরা�কৃত অথ� �দমু� �ু�ঋণ কায��মেক পূেব�র তুলনায় 

অিধক �বগবান কেরেছ।

আরএসএস কায�� েমর চলিত পিরসং�ান
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িবষয় পিরসং�ান

�কায�ম �থম �� ১৯৭৪ ি��া�

আওতা�� িবভাগ সং�া ৭� (সকল িবভাগ)

আওতা�� �জলা সং�া ৬৪ � (সকল �জলা)

আওতা�� উপেজলা সং�া ৪৮৮ � (সকল উপেজলা)

আওতা�� �পৗরসভা সং�া ২৫৪ �

আওতা�� ইউিনয়ন সং�া ৪৫৫৭ �

আওতা�� �াম সং�া ৩৬৪৫৪ �

উপ�ত পিরবার সং�া ২৪ ল� ১৫ হাজার

�মাট �া� তহিবল ২৫৫ �কা� ৩৩ ল� টাকা

�িবিনেয়াগ�ত অেথর পিরমাণ ২০৭ �কা� ২৯ ল� টাকা

��নঃ িবিনেয়াগ�ত অেথর পিরমাণ ৪৮৮ �কা� ২৫ ল� টাকা

��ল অথ আদােয়র হার ৯১%

� �আদায়�ত সািভস চাজ ৬৫ �কা� ৭১ ল� টাকা

দলীয় স�েয়র পিরমাণ ১৫ �কা� ৫৪ ল� টাকা

�াংক �েদর ৩২ �কা� ১৬ ল� টাকা
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�প�ী সমাজেসবা কায�েমর �দ�� ��ঋণ মেডল

�ােমর �লধন তহিবল
(স�য়ী  িহসাব  SSO, FS)

�উপেজলা �ক�ীয় �ণায়মান তহিবল
(চলিত িহসাব UNO, SSO)

�ােমর �িঁজ তহিবল
(স�য়ী  িহসাব SSO, FS)

�ামিভি�ক �লধন িবিনেয়াগ
�(জন�িত ি�শ হাজার টাকা পয�)

�লধন আদায় � �সািভসচাজ আদায়

�লধন �নঃিবিনেয়াগ � �সািভসচাজ িবিনেয়াগ

�সবেমাট �লধন �সবেমাট �ােমর �িঁজ

�লধন �ক�ীয় তহিবেল
 �ানা�র ও 

ন�ন �ােম িবিনেয়াগ

�াম সিমিতর �া�েয়শন
 ও �াম সিমিতর িনকট 

�িঁজ ��া�র

�প�ী সমাজেসবা কমদল (১� �াম সাধারণতঃ ১০� দল)

দলেনতা ১ জন (�িত দেল) সহকারী দলেনতা ১ জন (�িত দেল) 

প�ী সমাজেসবা �াম সিমিত

সভাপিত-১ সহ-সভাপিত-১ স�াদক-১ স. স�াদক-১ �কাষা��-১ �িনবাহী সদ�-১০

�উপেজলা প�ী সমাজেসবা কায�ম বা�বায়ন কিম�

উপেজলা 
�িনবাহী 

অিফসার 
(সভাপিত)

উপেজলা 
�িষ 

� �কমকতা

উপেজলা 
�াণী স�দ 

� �কমকতা

উপেজলা
 মৎস 

� �কমকতা

উপেজলা 
প�ী উ�য়ন

� � কমকতা

উপেজলা 
মিহলা 
িবষয়ক 

� �কমকতা

উপেজলা 
�ব উ�য়ন 

� �কমকতা

উপেজলা
সমবায় 

� �কমকতা

উপেজলা 
�া��

 ও পিরবার 
পিরক�না 

� �কমকতা

উপেজলা 
�েকৗশলী

উপেজলা 
িশ�া 

� �কমকতা

থানার 
ভার�া� 

� �কমকতা

উপেজলা 
আনসার ও 
িভিডিপ 

� �কমকতা

উপ-সহকারী 
�েকৗশলী 
(জন�া��

উপেজলা 
সমাজেসবা 

� �কমকতা 
(সদ�সিচব)

উপেজলা 
পিরবার 

পিরক�না 
� �কমকতা

১� দেল সাধারণত ২০ জন সদ� ১০� দেল ২০০ জন সদ�

১১

�প�ী সমাজেসবা কায�েমর সাংগঠিনক �ব�াপনা
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প�ী সমাজেসবা দলীয় স�য় �ব�াপনা

�িতজন দলীয় সদ� ক�ক ��নতম মািসক স�য় ২০ টাকা�

দলীয় স�য় �াংক িহসাব
(USW ও দলীয় সভাপিত পিরচািলত স�য়ী িহসাব)

দলীয় সদ� ঋণ (িবিনেয়াগ)

১০% সািভস� চাজস� হ �ল অথ � আদায়�াংক �দ

1 বছেরর �েব �উে�ালন �ত সদ� সদ�পদ ত�াগ বা বািতল সাধারণ উে�ালন

লভ�াংশিবহীন
�ফরত

আইনা�গ উ�রাধীকার
লভ�াংশসহ �ফরত

�বব� ত� অথব� ছেরর
লভ�াংশসহ �ফরত

�ণ �লভ�াংশসহ
�ফরত

দলীয় স�য়  কমদ� ল সদ�গেণর �ি�গত আমানত িহেসেব গ�।

প�ী সমাজেসবা �াংক �দ �বহার

�ােমর �লধন তহিবল ঁ�ােমর �িজ তহিবল

�া� �াংক �দ �া� �াংক �দ

উপেজলা �ক�ীয় �াংক �দ
(স�য়ী �াংক িহসাব, SSO, DD পিরচািলত)

5% �দসহ �ফরত

25% অ�া� কায�� ম 75% উপেজলা �ক�ীয় �ণা�য়মান তহিবল

সমাজকম�েদর �মাটর সাইেকল ঋণ �র�ার

��� কম� 
2000 টাকা

��� ঋণ�হীতা (পিরবার)
1000 টাকা

��� কমদ� ল
1000 টাকা

��� �াম সিমিত
2000 টাকা



৩.৩.০৮. শহর সমাজেসবা কায��ম (ইউিসিড)

 িবগত পাঁচ বছের শহর সমাজেসবা কায��ম (ইউিসিড) এর আওতায় ৩৭,৭৩৪ িট 

১৩

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



জ� �দেশর ৬৪ �জলায় ৬৪ িট অপরাধী সংেশাধন ও পুনব�াসন সিমিতেত জাতীয় সমাজকল�াণ পিরষেদর 

মাধ�েম ১(এক) �কািট টাকা অ�দান �দান করা হেয়েছ।

 কারাগােরর অভ��ের কারাবি�েদর সাধারণ িশ�া, ধম�ীয় িশ�া, �সলাই �িশ�ণ, বাঁশেবত, গামছা বুনন, 

�ঠাংগা �তরীসহ িবিভ� �িশ�ণ �দান কের দ� কের �তালা হে�।

 আফটার �কয়ার সািভ�েসর মাধ�েম ১০,১৯৪ জনেক সমােজ  িবিভ�ভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করায় সামািজক অব�য়েরাধ করা হে�।

 এ কায��ম বা�বায়েনর ফেল অপরাধীেক �থমবােরর মত আ��ি�র �েযাগ িদেয় দািয়�শীল নাগিরক 

িহেসেব �িত�ার করা এবং সামািজক অব�য়েরাধ সহজতর হে�।

 �েবশন এ�ড আফাটার �কয়ার কায��েমর মাধ�েম পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করায় সামািজক 

অব�য়েরাধ করা হে�।

৩.৫.০. িশ� িকেশার উ�য়ন িবষয়ক কায��ম

৩.৫.১৬. সরকাির িশ� পিরবার

 ৮৫ িট(েছেল ৪৩ িট, �মেয় ৪১ িট এবং িম� ১ িট) সরকাির িশ� পিরবাের ১০৩০০িট আসন রেয়েছ।

 িনবাসীেদর �িতপালেনর জ� মািসক মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ  ২,০০০ টাকা।

 এিতম �� িশ�রা সরকাির িশ� পিরবাের িশ�া, ভরণেপাষণ ও িচিকৎসা �সবা �হণ কের শৃ�িলত হেয় 

িনেজেদর �াবল�ী করার �েযাগ পাে�।

 সরকািরভােব �িতপািলত িনবাসীেদর মেধ� ৬,৩৩১ জন িনবাসীেক সামািজক ও পািরবািরকভােব পুনব�াসন 

করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় সরকাির িশ� পিরবােরর িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ ব�য় ১,৫০০/- 

টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করায় সমাজ উ�য়েন সহায়ক ভূিমকা রাখেছ।

৩.৫.১৭. �ছাটমিণ িনবাস (০ হেত ৭ বছর)

 ৬ িবভােগ ৬ িট �ছাটমিণ িনবােস ৬০০ িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ 

২,০০০ টাকা।

 িনবাসীেদর �কে�র িনিবড় পিরচয�ায় সমােজ িনেজেদর অিধকার িনেয় জীবন �িত�া করার �েযাগ পাে�।

 সরকােরর পাঁচ বছের ২১৭ জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় 'েছাটমিণ িনবাস' এর িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ বরা� ১,৫০০/- 

টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 পািরবািরকভােব পুনব�াসন করায় িশ� আইন ২০১৩ �মাতােবক িশ� অিধকার ও �র�া িনি�ত করা হে�।
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৩.৫.১৮. িদবাকালীন িশ� য� �ক� (ঢাকার আিজমপুের)

 িদবাকালীন িশ� য� �কে� (আিজমপুর, ঢাকা) ৫০িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু 

বরাে�র পিরমাণ ১,২৫০ টাকা।

 িনবাসীরা �কে�র িনিবড় পিরচয�ায় সমােজ িনেজেদর অিধকার িনেয় জীবন �িত�া করার �েযাগ 

পাে�।

 সরকােরর পাঁচ বছের ১০৮  জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় 'িদবাকালীন িশ� য� �ক�' এর  িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ 

বরা� ৭৫০/- টাকা হেত ১,২৫০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 এ �কে� িশ�েদর িদবাকালীন �সবা �দান কের িশ� আইন ২০১৩ �মাতােবক িশ� অিধকার ও �র�া 

িনি�ত করা হে�।

৩.৫.১৯. �� িশ�েদর �িশ�ণ ও পুনব�াসন �ক�

 �� িশ�েদর �িশ�ণ ও পুনব�াসেনর জ� ৩িট �কে� �মাট ৭৫০িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক 

মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ  ২,০০০ টাকা।

 িনবাসীরা �কে�র িনিবড় পিরচয�ায় �িশ�ণ �হণ কের  িনেজেদর অিধকার র�া ও �াবল�ী  করার 

�েযাগ পাে�।

 সরকােরর পাঁচ বছের ১,৪৬৩ জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ ব�য় ১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- 

টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 পািরবািরকভােব পুনব�াসন করায় িশ� অিধকার ও �র�া িনি�ত করা হে�।।

৩.৫.২০. �বসরকাির এিতমখানার িনবাসীেদর জ� ক�ািপেটশন �া�ট

 ক�ািপেটশন ��া�ট �া� ৩,৪৩৯িট িনব�নকৃত �বসরকাির এিতমখানায় ৫৯,৩৭৯ জন িনবাসীেক ৬৩ 

ল� টাকা ক�ািপেটশন �া�ট �দান করা হে�।

 সরকােরর পাশাপািশ ক�ািপেটশন ��া�ট �া� িনব�নকৃত ৩,৪৩৯িট �বসরকাির এিতমখানার এিতম  

িশ�রা �িতপালন কের সমাজ িবিনম�ােণ দািয়� পালন করার �েযাগ পে�।

 ১,৯৮,৫৪০ জন িনবাসীেক সামািজক ও পািরবািরকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় �বসরকাির এিতমখানার িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ক�ািপেটশন বরা� 

৭০০/- টাকা হেত ১,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

 এ কায��ম বা�বায়েন সরকােরর পাশাপািশ �বসরকাির সং�ােক উৎসািহত ও সহায়তা করা হে�।
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৩.৬.০. �িতব�ী উ�য়ন িবষয়ক কায��ম

৩.৬.২১. সমি�ত দৃি� �িতব�ী িশ�া কায��ম

 ৬৪ �জলায় ৬৪ িট সমি�ত দৃি� �িতব�ী িশ�া �কে� ৬৪০িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু 

বরাে�র পিরমাণ ২,০০০ টাকা।

 িনবাসীরা �কে�র িনিবড় পিরচয�ায় িশ�া ও �িশ�ণ �হণ কের  িনেজেদর অিধকার র�া ও �াবল�ী  করার 

�েযাগ পাে�। পাঁচ বছের ১১২ জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় সমি�ত দৃি� �িতব�ী  িশ�া �কে�র িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ ব�য় 

১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

৩.৬.২২. সরকাির দৃি� �িতব�ী িবদ�ালয়

 ৫ িট সরকাির দৃি� �িতব�ী িবদ�ালয় ৩৪০ িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ 

২০০০ টাকা।সরকােরর পাঁচ বছের ৯১৩ জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় দৃি� �িতব�ী িবদ�ালয় �কে�র িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ ব�য় 

১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

৩.৬.২৩. মানিসক �িতব�ী িশ�েদর �িত�ান

 চ��ােমর রাউফাবােদ মানিসক �িতব�ী িশ�েদর �িত�ান ৫০ িট আসেনর মেধ� ৬৫ জন িশ�াথ�ী রেয়েছ। 

িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ ২০০০ টাকা।

 িনবাসীরা �িশ�ণ �হণ কের  িনেজেদর অিধকার র�া ও �াবল�ী  করার �েযাগ পাে�।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় মানিসক �িতব�ী িশ�েদর �িত�ান কে�র িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক 

ভরণেপাষণ ব�য় ১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।
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৩.৬.২৪. জাতীয় দৃি� �িতব�ী �িশ�ণ �ক�

 ১ িট জাতীয় দৃি� �িতব�ী �িশ�ণ �ক� ৫০ িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু বরাে�র 

পিরমাণ ২,০০০ টাকা।

 িনবাসীরা �িশ�ণ �হণ কের  িনেজেদর অিধকার র�া ও �াবল�ী  করার �েযাগ পাে�।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় জাতীয় দৃি� �িতব�ী �িশ�ণ �কে�র িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ 

ব�য় ১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

৩.৬.২৫. বাক ও �বণ �িতব�ী িবদ�ালয়

 ৭িট বাক ও �বণ �িতব�ী িবদ�ালয় ৬২০ িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ 

২,০০০ টাকা।

 িনবাসীরা িবদ�ালেয়  িশ�া ও �িশ�ণ �হণ কের  িনেজেদর অিধকার র�া ও �াবল�ী  হে�।

 সরকােরর পাঁচ বছের ৯৩৫ জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় বাক ও �বণ �িতব�ী িবদ�ালয় �কে�র িনবাসীেদর মাথািপছু মািসক ভরণেপাষণ 

ব�য় ১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

৩.৬.২৬. শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েদর বৃি�মূলক �িশ�ণ �ক�

 ২িট শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েদর বৃি�মূলক �িশ�ণ �ক� ২১৫ িট আসন রেয়েছ। িনবাসীেদর মািসক 

মাথািপছু বরাে�র পিরমাণ ২,০০০ টাকা।

 িনবাসীরা �িশ�ণ �হণ কের  িনেজেদর অিধকার র�া ও �াবল�ী  করার �েযাগ পাে�।
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 সরকােরর পাঁচ বছের ২১৬  জনেক পািরবািরক ও সামািজকভােব পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েদর বৃি�মূলক �িশ�ণ কে�র িনবাসীেদর মাথািপছু 

মািসক ভরণেপাষণ ব�য় ১,৫০০/- টাকা হেত ২,০০০/- টাকায় উ�ীত করা হেয়েছ।

৩.৬.২৭. �িতবি�তা সনা�করণ জিরপ

 বাংলােদেশ �িতব�ী জনেগা�ীর পিরবার/ব�ি�র সংখ�া িনধ�ারণ, �দেশ দৃ�মান ও অদৃ�মান �িতবি�তা 

সনা�করণ ও িনব�ন এবং পিরচয়প� �দান কের বা�বস�ত পিরক�না �ণয়েনর জ� �দশব�াপী ১ জুন 

২০১৩ �থেক তথ� সং�েহর কাজ �� করা হয়। এ পয�� ৫৬৪ িট ইউিনেটর মাধ�েম ১৬,৪৭,০০৫ জন 

�িতব�ী ব�ি� জিরেপ অ�ভু�� হেয়েছ এবং ডা�ার কতৃ�ক ৮,৮৬,৬১৪ জন জিরপকৃত �িতব�ী ব�ি�র 

�িতবি�তা িনধ�ারণ করা হেয়েছ। বাদপড়া �িতব�ী ব�ি�েক জিরপভু�করণ, �িশি�ত ডা�ার/ 

কনসালট�া�ট কতৃ�ক জিরপভু� �িতব�ী ব�ি�র �িতবি�তার ধরন ও মা�া িন�পণসহ ছিব ধারণ এবং 

miKvwi wkïcwievimn wewfbœ cÖwZôv‡bi cvewjK cixÿvi djvdj
cixÿvi 

mb
cixÿvi 

bvg
†gvU 

cixÿv_©x
†gvU 

K…ZKvh©

cÖvß †MÖW cv‡ki 
kZKiv 

nviG+ G G- we wm wW

2014
GBPGm wm 75 60 3 23 17 16 1 0 80.00%

GmGm wm 306 287 26 157 58 24 22 0 93.79%

2013

GBPGmwm 40 29 0 9 12 4 4 0 72.50%

GmGm wm 308 275 17 120 69 40 27 2 89.29%

†RGmwm 544 502 29 193 137 104 38 1 92.28%

wcGmwm 970 966 59 351 198 190 145 23 99.59%

2012

GBPGm wm 45 40 5 10 16 7 2 0 88.89%

GmGm wm 295 271 1 43 72 64 80 11 91.86%

†RGmwm 295 271 1 43 72 64 80 11 91.86%

wcGmwm 572 567 14 162 131 133 108 19 99.13%

2011

GBPGm wm 41 36 1 11 7 4 12 1 87.80%

GmGm wm 241 213 9 84 49 53 17 1 88.38%

†RGmwm 148 138 20 18 28 56 16 93.24%

wcGmwm 500 497 10 143 114 88 119 23 99.40%

me©‡gvU wnmve 4380 4152 175 1369 970 819 711 108 94.79%

me©‡gv‡Ui kZKiv nvi 100% 94.79% 4.00% 31.26% 22.15% 18.70% 16.23% 2.47% --
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অনলাইনিভি�ক ফরম এর মাধ�েম ডাটা এি��র কাজ চলমান রেয়েছ।

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

অিধকার সনদ বা�বায়েন এ জিরপ কায��ম ���পূণ� ভূিমকা রাখেব।

 তাছাড়া �িতব�ী জনেগা�ীর অিধকার িনি�ত করার লে�� �ণীত '�িতব�ী ব�ি�র অিধকার ও �র�া 

আইন ২০১৩' বা�বায়ন সহজতর হেব।

 জিরেপর তথ�ািদ সকল �শাসিনক ম�ণালেয়র ব�বহার উপেযাগী হেব এবং বা�বস�ত কম�পিরক�না 

�ণয়ন করা স�ব হেব।

 এ জিরপ কম�সূিচ স�প� হেল �িতব�ীেদর জ� বা�বস�ত কম�পিরক�না �ণয়র কের তােদর অিধকার 

ও �র�া করা সহজতর হেব।

 �িতব�ী ব�ি�েদর �িত সমােজর �নিতবাচক দৃি�ভংিগর পিরবত�ন হেব।

 কােরা �িত �বষম� নয়, সকেলর �িত সমঅিধকার িনি�ত কের িডিজটাল বাংলােদশ িনম�ােণর পথ �গম 

হেব।

 সংগৃহীত তথ� Database Software এ সংর�ণ কের তােদর জ� বা�ব উপেযাগী কম�েকৗশল িনধ�ারণ 

করা স�ব হেব।

 এ পয��  জিরেপর �াথিমক তথ� সং�েহর  কাজ  স�� হেয়েছ।

 বত�মােন �িতবি�তা শনা�করণ জিরপ কম�সূিচ ��ু স�াদেনর লে�� এ পয�� ৬৪ জন মা�ার ��ইনার, 

৩,৬৬৩ জন তথ� সং�হকারী, ৬০৫ জন ডা�ার/ কনসালট�া�ট এবং ৫৪৮ জন ডাটা এি�� অপােরটারেক 

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।

 িবভাগিয় পয�ােয় িবিভ� �েরর ১,৭৬৯ জন কম�কত�াসহ ৫৬২ িট উপেজলা/শহর সমাজেসবা কায�ারেয় 

অবিহতকরণ সভা অ��ান করা হেয়েছ।

 �িতব�ী ব�ি�র অিধকার র�ায় বা�বস�ত কম�পিরক�না �ণয়েন এ জিরপ কায��ম ���পূণ� ভূিমকা 

রাখেব।
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৩.৬.২৮. কৃি�ম অংগ উৎপাদন �ক�

 গাজীপুেরর ট�ী� ইআিসিপএইচ �কে� 'কৃি�ম অংগ উৎপাদন �ক�' �ািপত। এ �কে� উৎপািদত কৃি�ম 

অংগ শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েদর মেধ� িবনামূেল� বা �াসকৃতমূেল� সরবরাহ করা হেয় থােক।

 শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েদর ব�বহার উপেযাগী ও �ণগত মান িনি�ত কের এ �কে�র উৎপািদত কৃি�ম 

অংগসমূহ �িতব�ী ব�ি�েদর িবনামূেল� বা �াসকৃত মূেল� �দয়া হয়

 'কৃি�ম অংগ উৎপাদন �ক�' হেত উৎপািদত কৃি�ম অংগসমূহ শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েদর মেধ� িবতরণ 

করায় তারা �াভািবক চলােফরায় �েযাগ পাে�।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায়  এ �কে�র উৎপািদত মালামােল �ণগত মান বৃি� করা হে�।

৩.৬.২৯. ��ইল ��স

 দৃি� �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর ��ইল প�িতেত িশ�াদােনর জ� গাজীপুর �জলার ট�ী� ইআিসিপএইচ �কে� 

�ািপত ��ইল ��েসর মাধ�েম মূি�ত পু�ক িবনামূেল� দৃি� �িতব�ী িবদ�ালেয় সরবরাহ করা হেয় থােক।

 ��ইল ��েসর মাধ�েম মূি�ত পু�ক িবনামূেল� দৃি� �িতব�ী িবদ�ালেয় সরবরাহ করায় িবদ�ালয়সমূেহ 

িশ�ার মান বৃি� �পেয়েছ।

 ��ইল পু�ক �িতব�ী িবদ�ালেয় সরবরাহ করায় িশ�াথ�ীরা িনেজেদর �নাগিরক িহেসেব গেড় �তালার 

�েযাগ পাে�। যা সামাজ কাঠােমা উ�য়েন অ�ায়ন ভূিমকা রাখেছ।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় এ �কে�র উৎপািদত ��ইল পু�েকর উপেযািগতা িনি�ত করা হে�।

 �িতব�ী িশ�াথ�ীেদর মেধ� িশ�া �হেণ অিধক উৎসাহ পিরলি�ত হে�।

৩.৬.৩০ �াি�ক সাম�ী উৎপাদন �ক�

 গাজীপুেরর ট�ী� ইআিসিপএইচ �কে� �িতব�ী কল�াণ �াে�র আওতায় �ািপত �ম�ী িশ� �কে� 

�িশ�ণ�া� �িতব�ী ব�ি�েদর মাধ�েম �াি�ক সাম�ী �যমন: বালিত, জগ, মগ, বদনা,�াস, �া�ার 

উৎপাদন করা হয়।
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 এ �কে�র মাধ�েম উৎপািদত �াি�ক সাম�ী �নগত মান র�া করায় তার ব�বহার বৃি� �পেয়েছ।

 �িশ�ণ�া� �িতব�ী ব�ি�েদর মাধ�েম �ি�ক সাম�ী উৎপাদন ও বাজারজাত করায় তােদর কম��ম 

কের �তালা হে�।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায়  এ �কে�র উৎপািদত �াি�ক সাম�ীর �নগতমান র�া করায় ব�বহার বৃি� 

�পেয়েছ।

 �িতব�ী ব�ি�রা অিধকহাের �াবল�ী হওয়ার �েযাগ পাে�।

৩.৬.৩১. িমনােরল/ি�ংিকং ওয়াটার �া�ট

 শারীিরক �িতব�ী �র�া �াে�র আওতায় �ািপত িমনােরল/ি�ংিকং ওয়াটার �া�ট �াপন করা হয়। 

অত�াধুিনক �মিশন িরভাস� ওসেমািসস প�িতেত �দিনক ৫০০০ িলটার উৎপাদন �মতা স�� এ �াে�টর 

মাধ�েম  �বাতলজাতকৃত ওয়াটার 'মু�া' নােম বাজারজাত করা হয়। এ �াে�ট আয় �িতব�ীেদর কল�ােণ 

ব�য় করা হেয় থােক।

 এ �াে�টর মাধ�েম  উৎপািদত িমনােরল/ ি�ংিকং ওয়াটার  এর �ণগতমান িনি�ত করায় এর ব�বহােরর 

পিরিধ বৃি� পাে�।

 এ �াে�টর মাধ�েম  উৎপািদত িমনােরল/ ি�ংিকং ওয়াটার  এর িবি�ত অথ� �িতব�ীেদর কল�ােণ ব�বহার 

করায় তােদর মেধ� �চুর উৎসাহ বৃি� �পেয়েছ এবং তােদর কম��ম কের �তালা হে�।

 পূব�বত�ী বছেরর তুলনায় এ �াে�ট উৎপািদত িমনােরল/ি�ংিকং ওয়াটার  �ণগতমান র�া করায় ব�বহার বৃি� 

�পেয়েছ।

 �িতব�ী ব�ি�রা পূেব�র তুলনায় অিধকহাের �াবল�ী হওয়ার �েযাগ পাে�।
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৩.৭.০  �সবামূলক কায��ম

৩.৭.৩২. হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম

 হাসপাতাল সমাজেসবা কায��েমর আওতায় ১৭,৭৮,৮৩৯ জন দির� �রাগীেক িচিকৎসা �সবা �দান করা 

হেয়েছ।

 দির� �রাগীেদর িচিকৎসা �সবা �দােনর িনিম� ৫০৯িট সরকাির, �বসরকাির �মিডেকল কেলজ/ হাসপাতাল 

ও উপেজলা �া�� কমে�� এ গিঠত �রাগী কল�াণ সিমিতেক জাতীয় সমাজকল�াণ পিরষদ হেত ১০ �কািট 

১৮ ল� ৬০ হাজার টাকা অ�দান �দান করা হেয়েছ।

 হাসপাতাল সমাজেসবা কায��েমর আওতায় �সবামূলক কম�কাে�ডর মাধ�েম দির� ও অসহায় �রাগীেদর 

িচিকৎসা �সবা �দান িনি�ত করা হে�।

 হাসপাতাল সমাজেসবা কায��েমর আওতায় �সবামূলক কম�কা�ড স�সারণ কের ৪১৯িট উপেজলা �হল� 

কমে�� এ �রাগী কল�াণ সিমিত গঠন ও িনব�ন �দান কের কায��ম পিরচালনা করা হে�।

 হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম যুেগাপেযাগী ও গিতশীল করার জ� 'হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম 

বা�বায়ন নীিতমালা' অ�েমাদন করা হেয়েছ।

 পূব�বত�ী সমেয়র ৯১ িট হাসপাতাল সমাজেসবা কায��ম স�সারণ কের ৪১৯িট উপেজলা �হল� কমে�� 

এ �রাগী কল�াণ সিমিত গঠন ও িনব�ন �দান কের কায��ম পিরচালনা করা হে�।

৩.৭.৩৩. ���ােসবী সং�া িনব�ন ও িনয়�ণ কায��ম

 ১৯৬১ সােল ��চছােসবী সমাজকল�াণ সং�া (িনব�ন ও িনয়�ণ) ১৯৬১ অধ�ােদেশর আওতায় সমাজেসবা 

অিধদফতর হেত িবগত চার বছের ৬৪ �জলা হেত ৬,৭১৯িট ���ােসবী �িত�ান িনব�ন �দান করা 

হেয়েছ।

 উে�খ� এ যাবত িনবি�ত সং�ার সংখ�া ৬২ হাজার ৪৫৭ িট। �য সকল সং�া িন�ীয় ও গঠনত� পিরপ�ী 

কােজ িল� িছল �স সকল সং�ার �নানী �হেণর মাধ�েম এ ম�ণালেয়র অ�েমাদন �হণ কের ১০ হাজার 

৮২৭িট সং�া িবলুি� করা হেয়েছ।

 ���ােসবী সমাজকল�াণ সং�াসমূহ (িনব�ন ও িনয়�ণ) অধ�ােদশ, ১৯৬১ যুেগাপেযাগী করার কাজ 

চলমান;

 সংি�� িবিধ, ১৯৬২ সংেশাধনপূব�ক িনব�ন িফ ২,০০০/- �থেক বৃি� কের ৫,০০০/- টাকায় উ�ীত করা 

হেয়েছ;

 িনব�ন িফ ২,০০০/- �থেক বৃি� কের ৫,০০০/- টাকায় উ�ীত করায় কায��েমর কাঠােমাগত উ�য়ন সািধত 

হেয়েছ।
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 ���ােসবী সং�ার কায��ম সমাজ উ�য়েন সরকােরর পাশাপািশ সহায়ক ভূিমকা পািলত হে�।

 িন�ীয় ও গঠনত� পিরপ�ী কােজ িল� সং�া িবলু� করার কায��ম �হণ করায় ��তা ও জবাবিদিহতা 

িনি�ত করা হে�।

৩.৭.৩৪. িভ�াবৃি�েত িনেয়ািজত জনেগা�ীর পুনব�াসন ও িবক� কম�সং�ান

 িভ�াবৃি� িনরসেন িভ�ুক জিরপ এবং �িশ�েণর মাধ�েম তােদর পুনব�াসেনর িনিম� ২০০৯-২০১০ অথ� 

বছের 'িভ�াবৃি�েত িনেয়ািজত জনেগাি�র পুনব�াসন ও িবক� কম�সং�ান' শীষ�ক  কম�সূিচর বা�বায়ন কাজ 

�� করা হয়।

 ঢাকা মহানগরীেক ১০িট ভােগ ভাগ কের একই িদেন জিরপ কাজ পিরচালনা করা হয়। তার মেধ� 

ময়মনিসংহ �জলায় ৩৭ জনেক ও  জামালপুর �জলায় ২৯ জনেক পুনব�াসন করা হেয়েছ।

 পুনব�ািসত ৬৬ জন ব�ি� সামািজক ও পািরবািরকভােব �াভািবক জীবনযাপন করেছ।

 কম�সূিচর �ফল �চারণার ফেল িভ�াবৃি� স�েক� সংি��েদর মেধ� �নিতবাচক �ভাব পিরলি�ত হে�।

 কম�সূিচর সফল বা�বায়েনর ফল�িতেত িভ�াবৃি� �পশা িনকট ভিব�েত সমাজ হেত দূরীভূত হেব।

 ঢাকা মহানগরীেত ১০ িট িভআইিপ এলাকােক িভ�ুকমু� হেল তার �ভাব সমােজর সকল ��ে� পিরলি�ত 

হেব।

 বত�মােন ঢাকা শহেরর িবমান ব�র, �হােটল �সানারগাঁও, �হােটল �পুসী বাংলা, �হােটল �রিডসন, �বইলী 

�রাড, �টৈনিতক �জান ও �তাবাস এলাকাসমূহেক �াথিমকভােব িভ�ুকমু� করার কাজ চলমান রেয়েছ।

৩.৮.০. �িশ�ণ িবষয়ক কায��ম

৩.৮.৩৫. জাতীয় সমাজেসবা একােডিম সমাজেসবা ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

 জাতীয় সমাজেসবা একােডিমর মাধ�েম িবিভ� ��ণীর �মাট ১৬২১ জন কম�কত�ােক দ�তা উ�য়নমূলক  

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।

 �িশ�ণ কম�সূিচর মাধ�েম কম�কত�ােদর �পশাগত কােজর মান উ�য়ন, ব�ব�াপনা, �শাসিনক ও আিথ�ক 
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সমাজক�াণ ম�ণালয়: প�চ বছেরর (২০০৯ হেত ২০১৩) সাফ� িচ�
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