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আসসালামু আলাইকুম।
জাতীয় সমাজসসবা দিবস ও সামাদজক দনরা ত্তা বলয় কার্ জক্রসমর উসবাধন অনুষ্ঠাসন উ দিত সবাইসক আমার আন্তদরক
শুসভচ্ছা জানাই।
দেশু দরবার এবং প্রদতবন্ধী বন্ধুরা এখাসন উ দিত হসয়স া, শতামাসির জন্য রইল আমার অসেষ শেহ ও ভালবাসা।
শতামাসির কথা শভসবই ১৯৯৭ সাসল আমরা িাদয়ত্ব ালনকাসল ২রা জানুয়াদরসক জাতীয় সমাজসসবা দিবস দহসসসব শ াষণা
কসরদ লাম।
জ
স্বাধীনতার অনদত র যুদ্ধদবধ্বস্ত শিে পুনগঠসনর
সমসয়ই সব জকাসলর সব জসেষ্ঠ বাঙাদল জাদতর দ তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর
রহমান শিসের অবসহদলত, শ্চাৎ ি এবং অনগ্রসর দুঃি মানুসষর কল্যাসণ দবদভন্ন কার্ জক্রম গ্রহণ কসরন।
বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সাসল সমাজসসবা অদধিপ্তসরর আওতায় শিসে িা ন কসরন ১০টি দেশু অভযথ জনা শকন্দ্র। ১৯৭২ সাসলর ১৭ই
শম বঙ্গবন্ধু সরকার আন্তজজাদতক এসওএস দেশু ল্লীর সসঙ্গ চুদি স্বাক্ষর কসর। এরফসল আন্তজজাদতক এ প্রদতষ্ঠানটি বাংলাসিসে তার
কার্ জক্রম শুরু করসত াসর। াো াদে দেশুসির কল্যাসণর জন্য আন্তজজাদতক সহসর্াদগতার বার খুসল র্ায়।
বঙ্গবন্ধু দেশুসির সুরক্ষা ও দনরা ত্তার জন্য প্রণয়ন কসরন দেশু আইন ১৯৭৪। আমরা বতজমাসন জাদতসং দেশু অদধকার
সনসির সসঙ্গ সঙ্গদত শরসখ এ আইনটি আরও যুসগা সর্াগী করার িসক্ষ দনসয়দ ।
ভবঘুসর ও আেয়হীন ব্যদিসির পুনব জাসসনর জন্য ভবঘুসর ও দনরােয় ব্যদি (পুনব জাসন) আইন ২০১০ প্রণয়সনর কাজ চূড়ান্ত
র্ জাসয় রসয়স ।
বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাসিসে প্রাদন্তক জনসগাষ্ঠীর অথননদতক উন্নয়সনর জন্য ১৯৭৩ সাসল প্রথম ঞ্চবাদষ জক দরকল্পনায়
সুিমুি ল্লী সমাজসসবা কার্ জক্রম শুরু কসরদ সলন। শিসের তৎকালীন ১৯টি শজলার ১৯টি থানায় এ কার্ জক্রম শুরু করা হয়।
দপ্রয় সুধী,
গত শময়াসি আমরা সামাদজক দনরা ত্তা শবষ্টনীর আওতায় দবদভন্ন কার্ জক্রম গ্রহণ কসরদ লাম। সমাজসসবা অদধিপ্তসরর
মাধ্যসম বয়স্কভাতা, দবধবা ও স্বামী দরতযিা দুঃি মদহলাসির ভাতা, মুদিসর্াদ্ধা সোনী ভাতা কার্ জক্রম চালু করা হয়।
এবার িাদয়ত্ব শনওয়ার র সামাদজক দনরা ত্তা শবষ্টনীর আওতা ব্যা কভাসব বাড়াসনা হসয়স । আমরা বয়স্ক ভাতাসভাগীর
সংখ্যা ২০ লাখ শথসক বৃদদ্ধ কসর ২৪ লাখ ৭৫ হাজার কসরদ । বয়স্ক ভাতার হার ২৫০ টাকা শথসক ৩০০ টাকা করা হসয়স ।
আমাসির সরকার দভক্ষাবৃদত্ত বন্ধ করসত পুনব জাসসনর লক্ষয সামসন শরসখ কার্ জক্রম চালু শরসখস । দেশু চুদর কসর অঙ্গহাদন
টিসয় দভক্ষায় দনসয়াদজত করায় জদড়তসির দবরুসদ্ধ অদভর্ানও দরচাদলত হসচ্ছ। একইভাসব মুদিসর্াদ্ধাসির সোনী ভাতাসভাগীর
সংখ্যা ১ লাখ শথসক বৃদদ্ধ কসর শিড় লাখ এবং ভাতার দরমাণ ৯০০ টাকা শথসক ২ হাজার টাকা করা হসয়স । দবধবা ও স্বামী
দরতযিা দুঃি মদহলা ভাতাসভাগীর সংখ্যা ৯ লাখ ২০ হাজার করা হসয়স । ভাতার দরমাণ ২৫০ টাকা শথসক বৃদদ্ধ কসর ৩০০

টাকা করা হসয়স । অসচ্ছল প্রদতবন্ধী ভাতাসভাগীর সংখ্যা ২ লাখ ৮৬ হাজার এবং প্রদতবন্ধী দেক্ষাথীসির জন্য দেক্ষা
উ বৃদত্তসভাগীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৬ েত ২০ জসন বৃদদ্ধ করা হসয়স ।
এসব ভাতা কার্ জক্রসমর মাধ্যসম সব জসমাট উ কারসভাগীর সংখ্যা ৩৮ লাখ ৪৯ হাজার ৬২০ জন। চলদত অথ জব র ভাতা
খাসত প্রায় ১ হাজার ৬৯৮ শকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হসয়স ।
বঙ্গবন্ধু দৃদষ্টপ্রদতবন্ধী দেক্ষাথীসির জন্য প্রবতজন কসরন সমদিত দেক্ষা কার্ জক্রম। বতজমাসন তারই ধারাবাদহকতায় শিসের
৬৪টি শজলায় ৬৪টি সমদিত দৃদষ্ট প্রদতবন্ধী দবদ্যালয় দরচাদলত হসচ্ছ।
প্রদতবন্ধীসির উন্নয়ন ও ক্ষমতায়সনর জন্য আমরাই ২০০১ সাসল প্রদতবন্ধী ব্যদিসির জন্য বাংলাসিে প্রদতবন্ধী কল্যাণ
আইন প্রণয়ন কদর। সকল নাগদরসকর মত প্রদতবন্ধী ব্যদিসির অদধকার দনদশ্চত করসত ‘‘জাতীয় প্রদতবন্ধী উন্নয়ন ফাউসন্ডেন''
প্রদতষ্ঠা কদর।
শিসের অসহায় ও দুঃি বৃদ্ধসির দনরা ি আবাসসনর জন্য তৎকালীন ৬টি দবভাসগ ৬টি বৃদ্ধােম প্রদতষ্ঠা করা হয়। দকন্তু
রবতীসত শজাট সরকার বৃদ্ধােমগুসলার কার্ জক্রম বন্ধ কসর শিয়। দুঃি অসহায় বৃদ্ধসির কল্যাসণ আমরা পুনরায় এগুসলা চালুর
উসদ্যাগ গ্রহণ কসরদ ।
এদতম ও প্রদতবন্ধী শ সলসমসয়সির প্রদেক্ষণ ও পুনব জাসসনর জন্য ৬ দবভাসগ ৬টি কাদরগরী প্রদেক্ষণ শকন্দ্র িা ন প্রকসল্পর
কাজ প্রায় সমাদপ্তর সথ রসয়স ।
প্রদতবন্ধী জনসগাষ্ঠীর জন্য ঢাকায় একটি স্বয়ংসম্পূণ জ প্রদতবন্ধী কমসেক্স িা ন করা হসব। শিসের সকল দবভাগীয় েহসর
প্রদতবন্ধীসির জন্য দবসেষাদয়ত হাস াতাল ততদর করা হসব।
ইসতামসধ্য সাভাসর শেখ ফদজলাতুনসনসা মুদজব দবসেষাদয়ত হাস াতাল প্রদতষ্ঠার প্রাথদমক কাজ শুরু হসয়স । প্রদতবন্ধী
দেশুর নাদস জং এর জন্য শসখাসন নাদস জং স্কুল িা ন কসর নাস জসির দবসেষ দেক্ষার ব্যবিা শনওয়া হসয়স ।
জাতীয় প্রদতবন্ধী উন্নয়ন ফাউসন্ডেন প্রদতবন্ধীসির কল্যাসণ ১৫৫ শকাটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করস । গত ব র
প্রদতবন্ধীসির জন্য আমরা ঢাকায় একটি শহাসেসলর উসবাধন কসরদ । অন্যান্য দবভাগীয় েহর এবং শজলা র্ জাসয়ও এ ধরসনর
শহাসেল দনমজাসণর দরকল্পনা আমাসির রসয়স ।
দি ভাতাপ্রাপ্ত প্রসতযসকর ব্যাংক দহসাব শখালার ব্যবিা শনওয়া হসচ্ছ। ভাতাসভাগীসির সরাসদর ব্যাংক দহসাসব ভাতা চসল
র্াসব। এসত শকান প্রকার শলদভ শকসট রাখা বন্ধ হসব।
সোদনত সুধী,
তথ্যপ্রযুদি ব্যবহাসরর মাধ্যসম প্রদতবন্ধী ব্যদিসির স্বাভাদবক মানুসষর মতই কার্ জক্ষম করা সম্ভব। তথ্যপ্রযুদির কল্যাসণ
প্রদতবন্ধী ব্যদিরা এমন সব দেক্ষা ও কমজসক্ষসে অংে দনসত ারস ন, শর্খাসন আসগ তাঁসির শকান সুসর্াগই দ ল না।
তাই তথ্য ও শর্াগাসর্াগ প্রযুদিসক এখন শিখা হসচ্ছ প্রদতবন্ধী ব্যদিসির জন্য আেীব জািস্বরূ । এটা তাঁসিরসক সমাসজ
স্বাধীনভাসব শেঁসচ থাকার সুসর্াগ সৃদষ্ট কসর দিসয়স ।
আমরা দিদজটাল বাংলাসিে গড়ার লসক্ষয কাজ করদ । এই দিদজটাল বাংলাসিে অবশ্যই প্রদতবন্ধী ব্যদিসির বাি দিসয়
হসব না। প্রদতবন্ধী ব্যদিসির জন্য উ সর্াগী কসর তথ্যপ্রযুদি ততদর করা হসব। শসগুসলা তাসির জন্য সহজলভয করসত আমরা
প্রসয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ করব।
সুদধবৃন্দ,
আমরা জনগসণর সাদব জক উন্নয়সনর জন্য কাজ কসর র্াদচ্ছ। শিেসক অথ জননদতকভাসব স্বাবলম্বী করসত না ারসল আমরা
সমাসজর সুদবধাবদঞ্চত মানুসষর কল্যাসণ কাজ করসত ারব না।
শসজন্য আমরা কৃদষ, দেল্প, দবদযৎ, জ্বালাদন, দেক্ষা, স্বািয, শর্াগাসর্াগসহ সকলসক্ষসে ব্যা ক কমজসূদচ হাসত দনসয়দ ।
২ ব র আসগ আমরা র্খন িাদয়ত্ব শনই, তখন শিসের অবিা কী দ ল আ নারা তা সবাই জাসনন।
আমাসির সবদকছুই নতুন কসর শুরু করসত হসয়স । র্ারফসল আমাসির অসনক কাসজর ফল শ সত আরও দকছুটা সময়
লাগসব।

একটা দবদযৎ প্রকল্প িা ন করসত ৩-৪ ব র লাসগ। দবএনদ -জামাত শজাট সরকার তাসির ৫ ব সর এক শমগাওয়াট
দবদযৎ উৎ ািন কসরদন।
তাসির ব্যথ জতার মাসুল দিসত হসচ্ছ জনগণসক। আমরা আপ্রাণ শচষ্টা করদ দ্রুত দবদযৎ সমস্যার সমাধান করসত। এজন্য
আমরা কুইক শরন্টাল, শরন্টাল স্কীসমর আওতায় দবদযৎ চাদহিা শমটাসনার শচষ্টা করদ ।
ইসতামসধ্য ১০২১ শমগাওয়াট দবদযৎ জাতীয় দগ্রসি শর্াগ হসয়স । ৩০টি দবদযৎ শকসন্দ্রর দনমজাণ কাজ চলস । আরও ১০টি
নতুন দবদযৎ শকসন্দ্রর কার্ জাসিে শিওয়ার প্রদক্রয়া প্রায় চূড়ান্ত। এ ব র আরও ২ হাজার ৩৬১ শমগাওয়াট দবদযৎ জাতীয় গ্রীসি যুি
হসব, ইনোআল্লাহ।
আমরা কৃদষ উৎ ািন ও গ্রামীণ উন্নয়নসক সসব জাচ্চ অগ্রাদধকার দিসয়দ । কৃদষসত ভতুদজ ক বৃদদ্ধ করা হসয়স । সাসরর িাম
দতন-িফা কমাসনা হসয়স । এক শকাটি ৮২ লাখ কৃদষ কাি জ দবতরণ করা হসয়স । কৃষসকরা এখন ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলসত
াসরন। কৃষক তাঁর উৎ াদিত সের ন্যায্যমূল্য াসচ্ছন। শিসে এবার ৩ শকাটি ২৩ লাখ শমদিক টন চাল উৎ ািন হসয়স ।
দবসিসে বাংলাসিসের ভাবমূদতজ উজ্জ্বল হসয়স । আমরা দেশু ও মাতৃমৃতুয হার হ্রাসস উসল্লখসর্াগ্য অবিাসনর স্বীকৃদতস্বরূ
বাংলাসিে জাদতসং এমদিদজ অযাওয়াি জ অজজন কসরস ।
সরকাদর কমজকতজা -কমজচাদরর জন্য শবতন শস্কল শিওয়া হসয়স । গাসমজন্টস দেসল্পর েদমকসির ন্যযনতম মজুদর বাস্তবায়ন
করা হসয়স ।
দপ্রয় সুধী,
সমাজসসবা অদধিফতসর সুিমুি ক্ষুদ্র ঋণ কার্ জক্রসম শর্ অথ জ বরাদ্দ রসয়স তা প্রসয়াজসনর তুলনায় অপ্রতুল। আগামী
বাসজসট বরাদ্দ বৃদদ্ধ করার জন্য আমাসির সরকার প্রসয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ করসব।
দেক্ষার প্রসাসর প্রসতযক শজলায় একটি কসর দবশ্বদবদ্যালয় প্রদতষ্ঠার দরকল্পনা আমাসির রসয়স । দেক্ষা, স্বািযসসবাসহ
নাগদরক দরসসবার সকল কার্ জক্রম ভদবষ্যসত আমরা দবসকন্দ্রীকরসণর মাধ্যসম িানীয় ব্যবিা নায় দিসয় শিব। শকবলমাে শকন্দ্র
শথসক মদনটদরং-এর মাধ্যসম শসবা কার্ জক্রসমর গুণগত মান বজায় রাখা হসব।
সমাজসসবা কার্ জক্রসম অবিান রাখার জন্য আজ র্াঁরা িক শ সলন আদম তাঁসিরসক অদভনন্দন জানাই।
আমরা দিদজটাল বাংলাসিে গড়ার জন্য কাজ কসর র্াদচ্ছ। আমরা চাই একটি আধুদনক, সমৃদ্ধ শিে। সকসলর
সহসর্াদগতায় ২০২১ সাসলর মসধ্য বাংলাসিেসক একটি আত্মমর্ জািােীল মধ্যম আসয়র শিসে দরণত করসত ারব। শর্খাসন ক্ষুধা,
িাদরদ্রয, দনরক্ষরতার অদভো থাকসব না। আমরা বাংলাসিেসক বঙ্গবন্ধুর স্বসের শসানার বাংলায় দরণত করব, ইনোআল্লাহ।
সবাইসক আবারও ধন্যবাি জাদনসয় জাতীয় সমাজসসবা দিবস ও সামাদজক দনরা ত্তা বলয় কার্ জক্রসমর উসবাধন শ াষণা
করদ ।
শখািা হাসফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাসিে দচরজীবী শহাক।
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