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জাতীয় সমাজসসবা দিবস-২০১৬ এর উসবাধনী অনুষ্ঠাসন উপদিত সবাইসক অদভনন্দন জানাদি। একইসাসে ইংসরদজ
নববসষ ের শুসভিা।
সামাদজক উন্নয়ন-অগ্রগদতর দিন্তাধারায় জাতীয় সমাজসসবা দিবস পালন গুরুত্বপূর্ ে। সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালসয়র অধীসন
সমাজসসবা অদধিপ্তসরর কায েক্রম বাস্তবায়ন ও সমাজকমীসির উৎসাহ শযাগাসত দিবসটি দবসেষ তাৎপয েপূর্ ে। এবছর দিবসটির
প্রদতপাদ্যঃ ‘সমাজসসবার প্রসিষ্টা, এদগসয় যাসব শিেটা’ যোে ে।
এবাসরর প্রদতপাসদ্যর কো বলসত দগসয় জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সাসলর ১০ জানুয়াদর শিসে প্রতযাবতেসনর পর
দবমানবন্দসর শিয়া ভাষসর্র কো মসন পসে। দতদন শসদিন বসলদছসলন, ‘‘আমার জীবসনর একমাত্র কামনা, বাংলাসিসের মানুষ
শযন তাসির খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবসনর অদধকারী হয়।’’
সুদধমন্ডলী,
সব েকাসলর সব েসশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধ শসানার বাংলার স্বপ্ন
শিসখদছসলন। দতদন শিসয়দছসলন-শিসের িদরদ্র ও দবপন্ন মানুসষর মুসখ হাদস শ াটাসত। শসই লসযয দতদন যুদ্ধ দবধ্বস্ত শিে গসে
শতালার কাসজ হাত শিন। ক্ষুধা ও িাদরদ্রযমুক্ত বাংলাসিে গেসত দতদন ১৯৭২ সাসলর সংদবধাসনর ১৫(ঘ) অনুসিসি সামাদজক
দনরাপত্তা শবষ্টনী কায েক্রসমর ওপর সব োদধক গুরুত্ব দিসয়দছসলন।
সাংদবধাদনক অঙ্গীকার বাস্তবায়সন ১৯৭৪ সাসল সব েপ্রেম িাদরদ্রয দবসমািন কমেসূদি প্রবতেন কসরদছসলন। যা
সমাজসসবা অদধিপ্তসরর আওতায় আজও সারাসিসে ‘পল্লী সমাজসসবা (আরএসএস) কায েক্রম’ নাসম দবস্তৃত।
বঙ্গবন্ধু প্রবদতেত িাদরদ্রয দনরসন কায েক্রসমর সা সল্যর ধারাবাদহকতায় ১৯৭৫ সাসলই দতদন দবদভন্ন দবষয়দভদত্তক
পাইলট প্রকল্প গ্রহর্ কসরদছসলন। তাঁর দূরিেী শনতৃসত্বর কারসর্ তখন সাসে দতন বছসর স লভাসব পদরিাদলত হসয়সছ-‘পল্লী
মাতৃসকন্দ্র (আরএমদস) কায েক্রম’, েহসর হতিদরদ্রসির জন্য ‘েহর সমাজসসবা (ইউদসদি) কায েক্রম’, অসিল প্রদতবন্ধীসির জন্য
‘প্রদতবন্ধী পুনব োসন কায েক্রম’ এবং পল্লীর িদরদ্র, ভূদমহীন, গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন-দছন্নমূল পদরবারসক ‘প্রদেযর্ ও ক্ষুদ্রঋর্
প্রিান’, ‘পুনব োসনকসল্প আশ্রয়র্ প্রকসল্পর’ ১ম পয োয় পয েন্ত ঋর্ কমেসূদি দবসেষভাসব উসল্লখসযাগ্য।
আদম দবশ্বাস কদর, িাদরদ্রয দনরসসন জাদতর দপতার শসদিসনর িেেন ও সকল কায েক্রম আজও আমাসির জন্য পে
দনসি েেক হসয় আসছ। যা আমার শনতৃসত্ব পদরিাদলত সরকাসরর শগৌরসবাজ্জ্বল সা সল্যর ধারা অব্যাহত রাখসত সহায়তা করসছ।
জাদতর দপতা রাজননদতক স্বাধীনতা দনদিত করার পর অে েননদতক মুদক্তর কাসজ শজার দিসয়দছসলন। দকন্তু পরবতীসত ৭৫’র
আগস্ট ট্রাসজিীসত দক হসয়সছ, শকন হসয়সছ-আপনারা তা সবই জাসনন।
সুদধবৃন্দ,
আমার সরকাসরর দনব োিনী ইেদতহার ‘দিন বিসলর সনি-দভেন ২০২১’ এর অঙ্গীকার দছল। গ্রামীর্ অে েনীদতসত
গদতেীলতা আনয়ন ও শটকসই সামাদজক দনরাপত্তা দনদিত করার লসযয সমাজ কল্যার্ মন্ত্রর্ালসয়র মাধ্যসম বয়স্কভাতা,
দবধবা ও স্বামী দনগৃহীতা দঃি মদহলা ভাতা, অসিল প্রদতবন্ধী ভাতা ও প্রদতবন্ধী দেযােীসির দেযা উপবৃদত্ত শিয়া হসি।

সমাসজর অবসহদলত িদরদ্র জনসগাষ্ঠীর অদধকার ও কল্যার্ দনদিত করসত আমার সরকার দবদভন্ন আইন প্রর্য়ন কসরসছ।
প্রর্ীত আইনসমূসহর মসধ্য দবসেষভাসব উসল্লখসযাগ্য-‘ভবঘুসর ও দনরাশ্রয় ব্যদক্ত (পুনব োসন) আইন- ২০১১’, ‘দেশু আইন২০১৩’, ‘প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর অদধকার ও সুরযা আইন- ২০১৩’, ‘দপতা-মাতার ভরর্-শপাষর্ আইন-২০১৩’, ‘দনউসরাশিসভলপসমন্টাল প্রদতবন্ধী সুরযা ট্রাস্ট আইন-২০১৩’, ‘প্রবীর্ দহনতষী নীদতমালা-২০১৩’, এবং দহজো জনসগাষ্ঠীসক তৃতীয়
দলঙ্গ দহসসসব স্বীকৃদত প্রিান।
আমার সরকার ইসতামসধ্য জাতীয় সামাদজক দনরাপত্তা শকৌেলপত্র অনুসমািন কসরসছ। সামাদজক দনরাপত্তা কমেসূদি
যাসত সকল জনসগাষ্ঠী সমভাসব শভাগ করসত পাসর শস লসযয Life Cycle Base কমেসূদি হাসত দনসয়দছ। এর মাধ্যসম সন্তান
মাতৃগসভে আসার পর হসত মৃত্যয পয েন্ত সকল পয োসয় িদরদ্র জনসগাষ্ঠীসক রাষ্ট্রীয় শসবা শিয়া সম্ভব হসব।
আমরা দনসজসির পসকট ভরসত রাষ্ট্র পদরিালনা করসত আদসদন। এদতসমর নাসম রাষ্ট্রীয় শকাষাগার শেসক টাকা দনসয়
আত্মসাৎ শকান দবসবকবান-রুদিসম্মত মানুসষর পসয সম্ভব নয়। বে কো হসি, আওয়ামী লীগ যমতায় আসস মানুষসক শসবা
দিসত। আওয়ামী লীগ যমতায় োকসল সাধারর্ মানুষ দকছু পায়। তাসির জীবন-মান উন্নত হয়। অসিল, িদরদ্র জনসগাষ্ঠী,
প্রদতবন্ধী এবং সামাসজর দপদছসয় পো মানুসষর কল্যাসর্ আমাসির সরকার দবদভন্ন শময়াসি দবদভন্ন কমেসূদি বাস্তবায়ন কসরসছ।
 আমার সরকারই শিসে প্রেম বয়স্ক ভাতা (১৯৯৭-১৯৯৮ অে েবছসর), তারপর দবধবা ও স্বামী পদরতযক্তা দঃি মদহলা
ভাতা (১৯৯৮-১৯৯৯) এবং বীর মুদক্তসযাদ্ধাসির সম্মানী (২০০০-২০০১) িালু কসর।
 িলদত অে েবছসর (২০১৫-২০১৬) অসিল প্রদতবন্ধী ভাতা পূব েবতী অে েবছসরর ত্যলনায় ১ে’ ২০ শকাটি টাকা বাদেসয়
শমাট ৩ে’ ৬০ শকাটি টাকা করা হসয়সছ। বতেমাসন মাদসক জনপ্রদত ভাতা ৫ে’ টাকা। ভাতাসভাগীর সংখ্যা ৪ শেসক ৬
লাসখ উন্নীত কসরদছ।
 আশ্রয়র্ প্রকসল্পর মাধ্যসম ১ লাসখর শবদে পদরবারসক সরকারীভাসব পূনব োসন করা হসয়সছ। প্রায় ৫৫ লাখ একর কৃদষ
জদম ১ লাখ ২০ হাজার ভূদমহীন পদরবাসরর মসধ্য দবতরর্ করা হসয়সছ।
 ‘দহজো জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন’ এবং ‘িদলত ও শবসি সম্প্রিাসয়র জীবনমান উন্নয়ন’ েীষ েক দ’টি কায েক্রম
বাস্তবায়ন িলসছ।
 িদরদ্র শরাগীসির জন্য ৯১টি সরকাদর হাসপাতাল-শমদিসকল কসলজ হাসপাতাসল দিদকৎসা সমাজসসবা কায েক্রম
িলসছ। আমার সরকার উপসজলা পয োসয় িদরদ্র শরাগীসির দিদকৎসা দিসত ৪ে’ ১৯টি উপসজলা শহলে কমসেক্স
সম্প্রসারর্ কসরসছ। তৃনমূসল স্বািযসসবা শপৌৌঁসছ দিসত সাসে ১৬ হাজার কদমউদনটি দিদনক প্রদতষ্ঠা কসরদছ।
 শস্বিছাসসবী সমাজকল্যার্ সংিাসমূহ (দনবন্ধন ও দনয়ন্ত্রর্) অধ্যাসিে (১৯৬১ সাসলর ৪৬ নং) অনুযায়ী ৬৩ হাজার
২৩২টি সংিাসক দনবন্ধন দিসয়দছ। দনবদন্ধত সংিার কায েক্রসম স্বিতাও দনদিত করা হসি।
আগামী দিসন শিসের ভদবষ্যৎ হসি আজসকর দেশু-দকসোররা। দেশু-দকসোরসির উন্নয়ন ও কল্যাসর্ ব্যদক্তগতভাসব
আদম এবং আমার সরকার প্রদতশ্রুদতবদ্ধ। শিেব্যাদপ ৮৫টি সরকাদর দেশু পদরবাসরর কায েক্রম িলসছ। এছাো ৬ দবভাসগ ৬টি শছাটমদর্ দনবাস (শববী শহাম), ১টি দিবাকালীন দেশুযত্ন শকন্দ্র, ৩টি দি দেশু প্রদেযর্ ও পুনব োসন
শকসন্দ্রর মাধ্যসম কায েক্রম িলসছ।
 শিসের ৬ দবভাসগ ৬টি এদতম ও প্রদতবন্ধী শছসল-শমসয়সির কাদরগদর প্রদেযর্ শকন্দ্র িাপন করা হসয়সছ। ৬০ হাজার
প্রদতবন্ধী দেযােীসির দেযা উপবৃদত্ত প্রিান করা হসি।
 িলদত অে েবছসর এদতমখানার দেশুসির জন্য কযাদপসটেন গ্রান্ট খাসত ৭৯ শকাটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রিান করা
হসয়সছ, যা ৬৬ হাজার এদতম দনবাসীর মসধ্য দবতরর্ করা হসি।
 দবপিাপন্ন দেশুসক পূনব োসনসহ পদরবাসর একীভূত করার জন্য ‘িাইল্ড শসনদসটিভ শসাস্যাল প্রসটকেন ইন বাংলাসিে
(দসএসদপদব)’ েীষ েক প্রকল্প জানুয়াদর ২০১২ শেসক দিসসম্বর ২০১৬ শময়াসি ২০টি UNDAF ভুক্ত শজলায়
বাস্তবায়ন হসি।
 ঝদৌঁ কপূর্ ে কাসজ দনযুক্ত দেশুর রযাসক করসত সাদভেসসস র দিলসেন এট দরস্ক (SCAR) প্রকল্পটি জানুয়াদর ২০০৯
শেসক দিসসম্বর ২০১৬ শময়াসি বাস্তবায়ন করা হসি।

 আমার সরকার ২০১১-১২ অে েবছর শেসক ‘প্রদতবদন্ধতা েনাক্তকরর্ জদরপ’ শুরু কসর। শিসে ১৪ লয ৮৫ হাজার
প্রদতবন্ধী ব্যদক্তসক েনাক্ত করা হসয়সছ। এসব তথ্য সংরযসর্র জন্য Disability Information System
(DIS) Software ততদর করা হসয়সছ ।
 প্রদতবন্ধী ব্যদক্তসির জাতীয় পদরিয়পত্র প্রিাসনর কায েক্রম শুরু হসয়সছ যা এদেয়া মহাসিসের জন্য একটি উসল্লখসযাগ্য
ঘটনা। পয োয়ক্রসম সকল প্রদতবন্ধীসক পদরিয়পত্র প্রিান করা হসব ।
 শেখ দজলাত্যন শনছা মুদজব শমসমাদরয়াল দবসেষাদয়ত হাসপাতাল এন্ড নাদস েং কসলসজ ৩০ েতাংে িদরদ্র শরাগীসক
দবনামূসল্য দিদকৎসা শিয়া হসি। এছাো ইন্সটিটিউট র অটিদস্টক দিসেন এন্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড শহাম এন্ড টিএন মািার
িাইল্ড হাসপাতাল (শহমাসয়তপুর) এর মাধ্যসম অটিজসম আক্রান্ত দেশুসির দবসেষ ধরসনর শসবা প্রিান হসি।
 টঙ্গীি ইআরদসদপএইি শকসন্দ্র িাদপত কৃদত্রম অংগ উৎপািন শকন্দ্র হসত উৎপাদিত কৃদত্রম অংগ োরীদরক প্রদতবন্ধী
ব্যদক্তসির মসধ্য দবনামূসল্য/হ্রাসকৃতমূসল্য সরবরাহ করা হসি। ইআরদসদপএইি শকসন্দ্র িাদপত শেইল শপ্রস শেসক
মুদদ্রত পুস্তক দবনামূসল্য দৃদষ্ট প্রদতবন্ধী দবদ্যালসয় সরবরাহ করা হসি।
সহকমীবৃন্দ,
বাংলাসিে আজ আর ক্ষুধা িাদরদ্রয-পীদেত নয়। শিসের শকান মানুষসক এখন শকউ ‘মঙ্গা’ দকংবা ‘মদ জ’ বসল
দবদ্রুপ করসত সাহস কসর না। িাদরসদ্রযর হার ৪০ শেসক কদমসয় ২২ িেদমক ৪ েতাংসে দনসয় এসসদছ। কসমসছ মানুসষর আয়তবষম্য। মাোদপছু গে আয় শবসে ৫ে’ ৪৩ িলার শেসক এখন ১৩ে’ ১৪ িলাসর শপৌৌঁসছসছ। তবদশ্বক অে েননদতক মন্দার মসধ্যও
প্রবৃদদ্ধর হার দছল ৬ িেদমক ২ ভাগ। পাসে শগসছ মানুসষর জীবন-ধারন মান। গে আয়ু শবসে ৭০ বছর ৭ মাসস শপৌৌঁসছসছ।
বাংলাসিে এদগসয় যাসি। এদগসয় যাসব। দিদজটাল বাংলাসিে এখন আর স্বপ্ন নয়। আমরা তথ্য ও শযাগাসযাগ প্রযুদক্ত
সম্প্রসারর্ কসর দিদজটাল বাংলাসিে দনমোসর্ বদ্ধপদরকর। বঙ্গবন্ধু’র সুখী সমৃদ্ধ শসানার বাংলাসিে গসে ত্যলসত তথ্য ও
শযাগাসযাগ প্রযুদক্ত সম্প্রসারসর্র দবকল্প শনই।
আমাসির দরজাভে শবসেসছ। শিে এখন দনম্ন মধ্যম আসয়র শিসে উন্নীত হসয়সছ। উন্নয়সনর এ ধারা অব্যাহত শরসখ
২০২১ সাসল মধ্যম আসয়র এবং ২০৪১ সাসলর মসধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ শিে গসে ত্যলব।
বাংলাসিে হসব সারা দবসশ্বর উন্নয়সনর ‘শরাল মসিল’। শযমনটা হসয়দছল এমদিদজ অজেসন। এসদিদজ অজেসনও
আমাসির সা ল্য দনদিত। সমৃদ্ধ আগামীর প্রতযাোয় সকলসক আবাসরা ধন্যবাি। ‘‘জাতীয় সমাজসসবা দিবস-২০১৬’’
উপলসয সমাজসসবা সপ্তাসহর শুভ উসবাধন শঘাষর্া করদছ।
শখািা হাস জ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাসিে দিরজীবী হউক।
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