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ধ্যায়-১১ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১.০ ভূমমকা 

১.১ অথ থননততক অগ্রগততয াাাত াভাতিক উন্নয়ননয গুণগত তযফতথন ভানতানর অগ্রয না নর 

াভাতিক-যািননততক-অথ থননততক বফলম্য হ্রা অম্ভফ। ফাাংরানদনয প্রেক্ষানে পুরুনলয তুরনায় নাযী 

একটু প্রফীই দতযদ্র। এ দতযদ্রতা শুদৄ প্রম অথ থননততক তা নয়; অতধকাাং প্রক্ষনে াভাতিক, যাতিয় এফাং 

প্রক্ষেতফননল অফস্থানগত। তফনল কনয ক্ষভতায়ননয তদক তদনয় আভানদয প্রদনয নাযীযা দতযদ্রতভ। তদ্ধান্ত 

গ্রনণ নাযীয কাম থকয অাংগ্রণ তনতিতকযণ এওনএ এক ব ফচ যালানরজ। যকায যালানরজ প্রভাকানফরায় 

তফতবন্ন কাম থক্রভ গ্রণ কনযনে। আভযা যাি এ ভািনক এননিন্ডাযড কযনত যাাই। ফাাংরানদন নাযীনদয 

কানে উন্নয়ননয সুপর প্র ৌঁনে প্রদএয়ায ভাধ্যনভই তযফায এ ভাি প্রথনক ধনী-দতযদ্র বফলম্য হ্রা ম্ভফ। 

১.2 াভাতিক সুযক্ষা তফলনয় গণেিাতন্ত্রী ফাাংরানদনয াংতফধাননয ১৫(ঘ) অনুনেনদ ‘াভাতিক তনযাত্তায 

অতধকায, অথ থাৎ প্রফকাযত্ব, ব্যাতধ ফা ঙ্গুত্বিতনত তকাংফা বফধব্য, ভাতৃ-ততৃীনতা ফা ফাধ থকলিতনত তকাংফা 

অনুরূ অন্যান্য তযতস্থততিতনত আয়ত্ত্বাতীত কাযনণ অবাফগ্রস্ততায প্রক্ষনে যকাতয াায্য রানবয অতধকায’ 

তফলনয় সুস্পষ্ট তননদ থনা প্রদয়া নয়নে। এোচা, ‘National Social Security Strategy (NSSS)’, 

প্রেতক্ষত তযকল্পনা এফাং ৭ভ ঞ্চফাতল থকী তযকল্পনা অন্যান্য দতরনর ভানিয অফনতরত অাং তফনল 

কনয বৃদ্ধ, ক্ষুদ্রিাততনগাষ্ঠী, েততফন্ধী ব্যতি এফাং তফদান্ন নাযী এ তশুয েনয়ািনন াভাতিক তনযাত্তা 

কভ থসূতযা প্রিাযদায কযায এয তফনল গুরুত্ব প্রদয়া নয়নে। 

১.৩ যকায াভাতিক তনযাত্তা ফরনয়য আএতা এ বাতায তযভাণ উনেওনমাগ্য ানয বৃতদ্ধ কনযনে এফাং েতত 

ফেয ম থায়ক্রনভ তা বৃতদ্ধ কযা নে। ফাাংরানদন াভাতিক তনযাত্তা প্রফষ্টনীনক মূরতঃ ৪ ব স্তনয তফন্যস্ত 

কনয দাতযদ্রল তনযনমূরক কাম থক্রভ তযযাারনা কযা নে; ক) তফনল তফনল বাতা েদাননয ভাধ্যনভ দাতযদ্রল 

প্রভাকানফরায় অততদতযদ্র িননগাষ্ঠীয ক্ষভতা সৃতষ্ট; ও) ক্ষুদ্রঋণ ফা ততফর েদাননয ভাধ্যনভ অততদতযদ্র 

িননগাষ্ঠীয আত্মকভ থাংস্থান ফা কভ থসৃিন; গ) তফনামূনে ফা স্বল্পমূনে ওাদ্য ায়তা েদাননয ভাধ্যনভ 

তদতযদ্রনদয ওাদ্য তনযাত্তা তনতিতকযণ এফাং ঘ) তক্ষা, স্বাস্থলনফা এ েতক্ষণ েদাননয ভাধ্যনভ দাতযদ্রল 

প্রভাকানফরায় অততদতযদ্র িননগাষ্ঠীয াভর্থ্থ সৃতষ্ট কযা। এনত, েনতলক ব প্রক্ষনেই নাযী োধান্য ানফ। 

১.৪  প্রিন্ডায ভতায় এতয়ায প্রদগুনরায ভনধ্য ফাাংরানদ ফতথভানন তিতীয় অফস্থানন যনয়নে। দতক্ষণ এতয়ায় 

ফ প্রদনয এনয স্থান প্রনয়নে ফাাংরানদ। এয়ার্ল্থ ইনকানতভক প্রপাযাভ (ডতিউইএপ) েকাতত ২০১৮ 

ানরয বফতিক প্রিন্ডায ভতা েততনফদনন এই তর্থ্ উনে এননে। অন্তর্ভ থতিমূরক েবৃতদ্ধ (Inclusive 

Growth) অিথননয তফতবন্ন নীতত/প্রক নরয কাযনণ ফাাংরানদন দাতযদ্রল কনভ এননে উনেওনমাগ্য ানয। 

এওন েনয়ািন াভাতিক তনযাত্তা কভ থসূতযায বিততা তযায কনয আভানদয ীতভত ম্পনদয নফ থাত্তভ 

িলফায তনতিত কযা। রক্ষলণীয় প্রম, NSSS ফাস্তফায়ননয িন্য ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ এ াধাযণ অথ থনীতত 

তফবাগ কতৃথক Social Security Policy Support (SSPS) ীল থক এক ব েকল্প গ্রণ কযা নয়নে। 

অতধকন্ত, অথ থ তফবানগ ‘Strengthening Public Financial Management for Social 
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Protection (SPFMSP)’ েকল্প ফাস্তফায়ন কযা নে। এ ফ কাম থক্রনভয পনর াভাতিক তনযাত্তা 

কভ থসূতযা আযএ তিারী নাযীনদয অতধকানযয তস্যা বৃতদ্ধ ানফ। 

১.৫  ভািকোণ ভন্ত্রণারয় মূরতঃ ধভ থ, ফণ থ এ তরঙ্গ তনতফ থননল ভানিয অফনতরত এ অনগ্রয িননগাষ্ঠী তননয় 

কাি কনয থানক। তনফ, ভানিয ততেনয় চা অাং তননফ ভন্ত্রণারনয়য োয় েতত ব কভ থকানে নাযীযা 

তুরনামূরকবানফ প্রফী গুরুত্ব প্রনয় থানক। এোচা, েততফন্ধী কন্যা তশুয অতধকায তনতিত কযায রনক্ষল 

েযাায-েযাাযণা, অ বিভ াংক্রান্ত নযাতনতা বৃতদ্ধ, তক্ষা েততষ্ঠানন েততফন্ধী কন্যা তশু ফান্ধফ অফকাোনভা 

তনভ থাণ, ততা ভাতাীন এফাং াভাতিক অনাযাানযয তকায কন্যা তশুনদয তনযাত্তা েদান কানি 

ভািকোণ ভন্ত্রণারয় অগ্রণী ভূতভকা ারন কনয মানে। 

২.০ ভন্ত্রণারনয়য েধান কাম থাফতর 

 ভািকোণ াংক্রান্ত নীতত েণয়ন এ ফাস্তফায়ন; 

 ভানিয অনগ্রয িননগাষ্ঠীয িীফনভান উন্নয়ন;  

 প্রস্বোনফী ভািকোণ েততষ্ঠানমূনক তনফন্ধন এ ায়তা েদান; 

 সুতফধা ফতঞ্চত তশুনদয েততারন, তক্ষণ, েতক্ষণ এ পুনফ থান; 

 েততফন্ধী ব্যতিনদয তক্ষণ, েতক্ষণ এ পুনফ থান; 

 বফঘুনয, আইননয াংস্পন থ আা তশু ফা আইননয ানথ াংঘানত িতচত তশু এ াভাতিক 

অযাধেফণ ব্যতিনদয উন্নয়ন, অফনক্ষণ (েনফন) এ অন্যান্য আপোয প্রকয়ায াতব থ ফাস্তফায়ন। 

৩.০  ভন্ত্রণারনয়য বকারগত উনেশ্য এ নাযী উন্নয়নন এয োতঙ্গকতা 

৩.১ আথ থ-াভাতিক অফস্থায উন্নয়ননয রনক্ষল াম্যতায তফধান: ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য আএতাধীনন 

তযযাাতরত সুদমুি ক্ষুদ্রঋনণয ৩ ব কাম থক্রনভ ৫০ বাগ এফাং ১ ব কাম থক্রনভ ১০০ বাগ নাযীয অন্তর্ভ থতি 

ফাধ্যতামূরক থাকায় ফাতল থক গনচ ১ রক্ষ ১৩ ািায নাযীয ক্ষভতায়ন, াভাতিক তনযাত্তা বৃতদ্ধ, 

আত্মকভ থাংস্থান, তক্ষা এ েতক্ষণ োতি, আয়ফধ থক কাম থক্রনভ অাংগ্রণ, তনিস্ব পু ৌঁতি এফাং যকাতয ম্পদ 

এ প্রফা রানবয সুনমাগ সৃতষ্টনত েতলক্ষ ভূতভকা যাওনে। সুতফধাফতঞ্চত ফাতরকা তশুনদয কোণ এ পুনফ থানন 

অগ্রাতধকায প্রদয়ায পনর ফাতল থক গনচ যকাতয েততষ্ঠাননয ভাধ্যনভ ৮ ািায ৭ ত ৫০ এ প্রফযকাতয 

েততষ্ঠাননয ভাধ্যনভ ১২ ািায ফাতরকা তশুয াভাতিক সুযক্ষা তনতিত কযা য়। পনর, েততক্ষত 

ভানফম্পদ তননফ তাযা আত্মকভ থাংস্থান ফা যাাকতযয ভাধ্যনভ ভানি পুনঃএকতেত নফ। এ কর 

কাম থক্রনভ েততফন্ধী নাযীয অগ্রাতধকায থাকায় তা তানদয তক্ষা, স্বাস্থল, েতক্ষণ োতি এ তনযাদ ফাস্থান 

তনতিত কযনফ, মায পনর তানদয াভাতিক তনযাত্তা বৃতদ্ধ ানফ এফাং তানদয ম্ভাব্য ক্ষতত এ ঝৌঁতক হ্রা 

ানফ। 

৩.২ ভস্যাগ্রস্ত িননগাষ্ঠীয িন্য াভাতিক সুযক্ষা: তফধফা, স্বাভী তনগৃীতা দুস্থ ভতরা বাতা েদাননয প্রক্ষনে 

তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা এ েততফন্ধী বাতা েদাননয প্রক্ষনে তকযা ন্যলনতভ ৫০ বাগ নাযীয অন্তর্ভ থতি 

ফাধ্যতামূরক থাকায় ৪৬.৮০ রক্ষ নাযীয াভাতিক তনযাত্তা তনতিত নফ। পনর নাযীয াভাতিক ভম থাদা এ 

ক্ষভতায়ন বৃতদ্ধ ানফ এফাং দাতযদ্রল ঝৌঁতক হ্রা ানফ। ফয়স্ক, তফধফা, স্বাভী তনগৃীতা ভতরা এফাং েততফন্ধী 

নাযীনদয ফাস্থান, তযনধয়, স্বাস্থল, পুতষ্ট, তযাতকৎা োতিয সুনমাগ বৃতদ্ধ ানফ। প্রস্বোনফী েততষ্ঠাননয 
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কাম থক্রনভয ানথ নাযী-পুরুল উবয়ই ম্পকথযুি তফধায় াংতিষ্ট াংস্থামূনয ভাধ্যনভ অগ্রাতধকায তবতত্তনত 

নাযী উন্নয়ন কাম থক্রভ প্রিাযদাযকযনণয কাম থক্রভ গ্রণ কযা নফ। প্রস্বোনফী াংস্থামূ নাযীয ক্ষভতায়ন, 

তফতবন্ন প্রপাযানভ নাযীয অাংগ্রণ, নাযীয াভাতিক ভম থাদা বৃতদ্ধ, নাযীয আইনী ায়তা, নাযীয যকাতয 

ম্পদ এ প্রফা রাব, ন্যায়তফযাায োতি, নাযী তনম থাতন হ্রা, ফােতফফা প্রযাধ এ প্রম তুক েথা হ্রান তফনল 

ভূতভকা যাওনফ। 

৩.৩ াভাতিক ন্যায় তফযাায এ পুনঃএকেীকযণ: আইননয াংস্পন থ আা ফাতরকা তশু এ নাযীনদয তক্ষা, 

েতক্ষণ ব্যফস্থা গ্রনণয ানথ ানথ তানদয াভাতিক তনযাত্তা বৃতদ্ধ এ ম্ভাব্য ক্ষতত এ ঝৌঁতক হ্রাকযনণয 

রনক্ষল তনযাদ আশ্রয় এ বযণনালণ সুতফধা েদান কযা নে। পনর নাযীয উয তাংতা এ তনম থাতন হ্রা 

ানফ এফাং ফাতল থক গনচ ১৬.৫ ািায িন ফাতরকা এ নাযী উকৃত নফ। ফাতল থক গনচ ৬ ত িন 

াভাতিক-েততফন্ধী নাযীয েতক্ষণ এ পুনফ থান কাম থক্রভ এফাং ৬ ত নাযী-তকনাযী তনযাদ প্রপািতীনদয 

আফান কাম থক্রনভয ভাধ্যনভ ক্ষততগ্রস্ত নাযীনদয াভাতিক তনযাত্তা, কভ থাংস্থান, পুনফ থান, আইনী ায়তা 

এ ন্যায় তফযাায োতি তনতিত কযা নফ। াাতানর তযাতকৎা ায়তা সুতফধানবাগীনদয ভনধ্য ৫০% নাযী, 

মা নাযীয াভাতিক তনযাত্তা বৃতদ্ধনত ইততফাযাক ভূতভকা যাওনফ। গব থফতী, দতযদ্র নাযী এ তশুনদয তযাতকৎা 

ায়তা এ পুনফ থানন অগ্রাতধকায থাকায় তা নাযীয ম্ভাব্য ক্ষতত এ ঝৌঁতক হ্রান তফনল ভূতভকা যাওনফ। 

প্রফযকাতয াাতানর তফনামূনে তযাতকৎা েদানকৃত প্রযাগীয ভনধ্য তকযা ৫০ বাগ দুঃস্থ এ েততফন্ধী 

নাযীনক অন্তর্ভ থতি তনতিত কযা নফ। 

৪.০  নাযীয অগ্রগতত এ অতধকায েততষ্ঠায় ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য র্ভতভকা  

৪.১ তিতডত েবৃতদ্ধ প্রদনয িননগাষ্ঠীয াতফ থক উন্নয়ননয একভাে সূযাক নয়। অথ থননততক উন্নয়ন অননক প্রক্ষনে 

ভানি ধনী-গযীনফয ভানে একো ব্যফধান সৃতষ্ট কনয। এোচা, দুঘ থেনা, োকৃততক দুনম থাগ এ াভাতিক 

কাযনণ ব্যতি ফা তযফায ভানি এফাং শ্রভফািানয অাংগ্রনণয াভর্থ্থ (capacity) াতযনয় দাতযনদ্রল 

তনততত নত ানয। প্রমনতু আভানদয ভানি নাযীযা পুরুনলয তুরনায় ততেনয় যনয়নেন এফাং দতযদ্র 

িননগাষ্ঠীয ভনধ্য তাঁযা অতধকতয দতযদ্র, প্রনতু াযীতযক এ ভানতক তফকানয উকযণ রানবয প্রক্ষনে শুদৄ 

ভতা (equality) তফধান কযাই মনথষ্ট নয় ফযাং ভানিয ততেনয় চা অাং তননফ াভাতিক তনযাত্তা 

কাম থক্রনভ নাযীনক োধান্য প্রদয়া েনয়ািন। েনয়ািন এভন এক ব ভাি তফতনভ থানণয প্রমওানন নাযী তায 

ক্ষভতায পূণ থ তফকা ঘোনত ক্ষভ নফ। ভািকোণ ভন্ত্রণারয় ততেনয় চা িননগাষ্ঠীনক ভাি তথা 

অথ থনীততয মূরনরানত তপতযনয় আনায িন্য তফতবন্ন ধযননয কভ থসূতযা এ েকল্প ফাস্তফায়ন কনয থানক। 

৪.২ ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য রক্ষল, উনেশ্য এফাং কাম থেণারী, প্রেকই উন্নয়ন রক্ষলভাো (SDGs) াফ থিনীন 

ভানফাতধকায নদ 1948, তশু অতধকায নদ 1989, ফায িন্য তক্ষায াফ থিনীন প্রঘালণা ১৯৯০, 

িাততাংঘ েততফন্ধী ব্যতিনদয অতধকায নদ ২০০৬, ৭ভ ঞ্চফাতল থকী তযকল্পনা, প্রেতক্ষত তযকল্পনা 

২০১০-২০২১, িাতীয় ভাি কোণ নীতত ২০০৫, েততফন্ধী তফলয়ক িাতীয় নীততভারা ১৯৯৫, িাতীয় তশু 

নীতত ২০১১, িাতীয় নাযী উন্নয়ন নীতত ২০১১, যকানযয তনফ থাযানী েততশ্রুততনত প্রঘাতলত তদতযনদ্রয িন্য 

াভাতিক তনযাত্তা প্রফষ্টনী তফস্তৃত কযা, েততফন্ধী ব্যতিয অতধকায এ সুযক্ষা আইন ২০১৩, এ তনউনযা 

প্রডনবরনভন্টার েততফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, তশু আইন ২০১৩, বফঘুনয এ তনযাশ্রয় ব্যতি 

(পুনফ থান) আইন ২০১১, কাযাগানয আেক ািাোি নাযীনদয তফনল সুতফধা আইন ২০০৬, প্রস্বোনফী 

ভািকোণ েততষ্ঠান (প্রযতিনেন এ তনয়ন্ত্রণ) অধ্যানদ ১৯৬১, দ্যা েনফন অফ অনপন্ডা থ অধ্যানদ 

১৯৬০, এততভওানা এফাং তফধফা দন আইন ১৯৪৪, িাযা তযযাাতরত য়। এ কর আইন এ নীততভারায় 

ভতরানদয অতধকানযয তফলনয় উনেও কযা নয়নে।  
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৪.৩  ভািকোণ ভন্ত্রণারয় তযযাাতরত াভাতিক তনযাত্তা কাম থক্রনভ নাযী সুতফধানবাগীয াংখ্যা: নীনযায 

াযণীনত ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য আএতাধীন তফতবন্ন কভ থসূতযানত নাযী সুতফধানবাগীয াংখ্যা প্রদয়া নয়নে। 

রক্ষলণীয় প্রম, োয় কর প্রক্ষনেই এ ফ বাতা কাম থক্রনভয নীততভারায় নাযী এ পুরুনলয ভান তস্যা তনতিত 

কযায কথা ফরা নয়নে। ফতথভানন, নাযী উকাযনবাগীয াংখ্যা পুরুনলয তুরনায় কভ নরএ তা ম থায়ক্রনভ 

বৃতদ্ধ ানে।  

সামামজক মিরাপত্তা কম মসূমিতে িারী-পুরুষ মবভাজতির শেকরা হার (২০১৮-১৯) 

ক্রতভক 

নাং 

াভাতিক তনযাত্তা কভ থসূতযায নাভ প্রভাে উকাযনবাগীয 

াংখ্যা 

নাযী সুতফধানবাগীয 

াংখ্যা 

নাযী সুতফধানবাগী 

(%) 

১. ফয়স্ক বাতা ৪০,0০,০০০ 19,44,480 4৮.62 

২. তফধফা এ স্বাভী তনগৃীতা ভতরানদয িন্য বাতা ১৪,০০,০০০ ১৪,০০,০০০ 100.00 

৩. অের েততফন্ধীনদয িন্য বাতা ১০,০০,০০০ 4,23,800 ৪২.৩৮ 

৪. েততফন্ধীনদয িন্য তক্ষা উবৃতত্ত ৯০,০০০ 41,904 46.৫৬ 

৫. দগ্ধ এ েততফন্ধীনদয পুনফ থান ততফর 9৭,112 3২,১06 3৩.০৬ 

৬. 

তিচা, প্রফনদ এ অন্যান্য অনগ্রয ম্প্রদানয়য িীফনভান 

উন্নয়ন 
৭১,৬৫০ 

নাযী-২৩,৪৮৬ 

তিচা 7,650 

৪৩.৪৫ 

৪.৪ ফতথভান ফানিনেয অগ্রাতধকায এফাং এয ানথ নাযী অগ্রগতত এ অতধকায েততষ্ঠায ম্পকথ: ভািকোণ 

ভন্ত্রণারয় অততদতযদ্র, াভাতিকবানফ অনগ্রয নাযী, তশু এফাং াযীতযক এ ভানতকবানফ েততফন্ধীনদয 

িীফনভান উন্নয়নন তনযরবানফ কাি কনয মানে। এ ভন্ত্রণারনয়য োয় েতত ব কাম থক্রনভ নাযীয তস্যা 

সুতনতদ থষ্ট কযা নয়নে। পনর তা নাযীয অফস্থান উন্নয়নন কাম থকয ভূতভকা যাওনে। তফনলত াভাতিক 

তনযাত্তা ফরয় সৃতষ্ট এফাং দাতযদ্রল তনযননয ভাধ্যনভ এ ভন্ত্রণারয় নাযীয াভাতিক অথ থননততক বুতনয়াদ 

ভিবুত কযায প্রক্ষনে গুরুত্বপূণ থ ভূতভকা ারন কযনে। 

৫.০ মন্ত্রণালতয়র গ্রামিকার ব্যয়খাে/কম মসূমিসমূহ এবং িারী উন্নয়তি এর প্রভাব 

ক্রতভ

ক নাং 

অগ্রাতধকায ম্পন্ন ব্যয় 

ওাত/ কভ থসূতযামূ 

নাযী উন্নয়নন েবাফ (েতলক্ষ এ নযাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

১. াভাতিক সুযক্ষা 

ভািকোণ ভন্ত্রণারয় তনননাি কাম থক্রনভয আএতায় এক ব কাম থকয াভাতিক 

তনযাত্তা প্রফষ্টনী গনচ প্রতারায উনদ্যাগ তননয়নে। প্রমভন, িনেতত ভাতক ৫০০ োকা 

ানয ৪৪.0০ রক্ষ ব্যতিনক ফয়স্কবাতা, ১৭.০০ রক্ষ িন তফধফা এ স্বাভী তনগৃীতা 

ভতরানক বাতা এফাং িনেতত ভাতক ৭৫০ ঢাকা ানয ১৫.৪৫ রক্ষ ব্যতিনক অের 

েততফন্ধী বাতা, ৮৬ ািায তিচা, প্রফনদ এ অনগ্রয িননগাষ্ঠীনক বাতা, েতক্ষণ এ 

উবৃতত্ত েদাননক নফ থাচ্চ অগ্রাতধকায েদান কযা নয়নে। 

তফধফা এ স্বাভী তনগৃীতা ভতরা বাতা েদাননয প্রক্ষনে তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা, 

েততফন্ধী বাতা েদাননয প্রক্ষনে এফাং প্রফনদ এ অনগ্রয িননগাষ্ঠীয িীফনভান উন্নয়ন 

কভ থসূতযানত ন্যলনতভ ৫০ তাাং নাযীয অন্তথর্ভতি ফাধ্যতামূরক থাকায় ৪৭.২৩ রক্ষ 

নাযীয াভাতিক তনযাত্তা এ ভম থাদা তনতিত নফ।  পনর, নাযীয াভাতিক ভম থাদা 

বৃতদ্ধ এফাং ক্ষভতায়ন  নফ। এোচা দাতযদ্র ঝৌঁতক হ্রা ানফ। 

২. প্রফামূরক সুদমুি প্রদব্যাী গ্রাভ এ য এরাকায দতযদ্র কভ থক্ষভ এ েততফন্ধী ব্যতিনদয াংগঠিত কনয 
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ক্রতভ

ক নাং 

অগ্রাতধকায ম্পন্ন ব্যয় 

ওাত/ কভ থসূতযামূ 

নাযী উন্নয়নন েবাফ (েতলক্ষ এ নযাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

ক্ষুদ্রঋণ কাম থক্রভ তানদয উযুি েতক্ষণ এ ঋণ েদানপূফ থক দক্ষ িনতি তননফ ভানিয মূর 

প্ররাতধাযায় ম্পৃিকযণ এ দাতযদ্রল হ্রান এ কাম থক্রভ তফনল অফদান যাওনফ তফনফযানায় 

এ বনক তিতীয় নফ থাচ্চ অগ্রাতধকায প্রদয়া নয়নে। 

সুদমুি ক্ষুদ্রঋনণয ৩ ব কাম থক্রনভ ৫০ বাগ এফাং ১ ব কাম থক্রনভ ১০০ বাগ নাযীয 

অন্তর্ভ থতি ফাধ্যতামূরক থাকায় ফাতল থক গনচ ১ রক্ষ ১৩ ািায নাযীয ক্ষভতায়ন, 

াভাতিক তনযাত্তা বৃতদ্ধ, আত্মকভ থাংস্থান, তক্ষা এ েতক্ষণ োতি, আয়ফধ থক 

কাম থক্রনভ অাংগ্রণ, তনিস্ব পু ৌঁতি এফাং যকাতয ম্পদ এ প্রফা রানবয সুনমাগ সৃতষ্টনত 

েতলক্ষ ভূতভকা যাওনে। 

৩. 
যকাতয ব্যফস্থানায় 

সুতফধাফতঞ্চত তশু সুযক্ষা 

সুতফধাফতঞ্চত তশুনদয সুযক্ষা এ অতধকায তনতিত কযায রনক্ষল তানদয আফান, 

ওাদ্য, তযনধয়, তক্ষা, তযাতকৎা ব্যফস্থা তনতিত কযায ভাধ্যনভ ভানিয এ তফন্নতভ 

অাংনয অতধকায সুযতক্ষত নফ তফনফযানায় কাম থক্রভ বনক তৃতীয় নফ থাচ্চ গুরুত্ব প্রদয়া 

নয়নে। 

সুতফধাফতঞ্চত ফাতরকা তশুনদয কোণ এ পুনফ থানন অগ্রাতধকায প্রদয়ায পনর ফাতল থক 

গনচ যকাতয েততষ্ঠাননয ভাধ্যনভ ৮ ািায ৭৫০ ত এ প্রফযকাতয েততষ্ঠাননয 

ভাধ্যনভ 12.৫ ািায ফাতরকা তশুয াভাতিক সুযক্ষা তনতিত কযা য়। পনর, 

েততক্ষত ভানফম্পদ তানফ তাযা আত্মকভ থাংস্থান ফা যাাকতযয ভাধ্যনভ ভানি 

পুনঃএকতেত নফ।  

৪. 

েততফন্ধী ব্যতিনদয 

অতধকায াংযক্ষণ, 

উন্নয়ন এ প্রফা েদান 

েততফন্ধী ব্যতিনদয তফনল যাাতদায েতত রক্ষল প্রযনও আফান সুতফধা েদান, তফনল 

ব্যফস্থানায় তক্ষা এ েতক্ষণ েদান এফাং ায়ক উকযণ যফযানয ভাধ্যনভ 

তানদয দক্ষ িনতি তননফ ভানিয মূর প্ররাতধাযায় ম্পৃিকযণ, েততফন্ধী 

ব্যতিনদয অতধকায সুযক্ষা এ প্রদনয উন্নয়ননয প্রক্ষনে গুরুত্বপূণ থ অফদান যাওনফ 

তফনফযানায় কাম থক্রভ বনক যাতুথ থ নফ থাচ্চ গুরুত্ব েদান কযা নয়নে। 

এ কর কাম থক্রনভ েততফন্ধী নাযীয অগ্রাতধকায থাকায় তা তানদয তক্ষা, স্বাস্থল, 

েতক্ষণ োতি এ তনযাদ ফাস্থান তনতিত কযনফ, মায পনর তানদয াভাতিক 

তনযাত্তা বৃতদ্ধ ানফ এফাং তানদয ম্ভাব্য ক্ষতত এ ঝৌঁতক হ্রা ানফ। 

৬.৩ মন্ত্রণালতয়র বাতজতে িারীর মহস্যা 

(তকাটি োকায়) 

তফফযণ 

ফানিে ২০১৯-২০ াংনাতধত ২০১৮-১৯ ফানিে ২০১৮-১৯ েকৃত ২০১৭-১৮ 

ফানিে 

নাযীয তস্যা 

াংনাতধত 

নাযীয তস্যা 

ফানিে 

নাযীয তস্যা 

েকৃত 

নাযীয তস্যা 

নাযী 
তকযা 

ায 
নাযী 

তকযা 

ায 
নাযী 

তকযা 

ায 
নাযী 

তকযা 

ায 

মমাে বাতজে 523190 161247 30.82 442541 136036 30.74 464573 136938 29.48 321861 88441 27.48 

মন্ত্রণালতয়র বাতজে 6881 3535 51.38 5584 2700 48.36 5593 2715 48.54 4747 2342 49.33 

উন্নয়ি বাতজে 326 203 62.15 245 124 50.41 254 139 54.75 182 94 51.36 

পমরিালি বাতজে 6555 3333 50.84 5339 2577 48.26 5339 2576 48.25 4565 2248 49.25 

সূত্রঃ অর.মস.মজ.মপ. ডাোতবআজ 
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৭.০ গে মেি বছতর িারী উন্নয়তি মন্ত্রণালতয়র প্রিাি কম মকৃমে মিতদ মশক (K.P.I.) সমূতহর জমি 

ক্রতভক 

নাং 

কভ থকৃতত তননদ থক তযভানয 

একক 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

েকৃত েকৃত রক্ষলভাো 

১. ফয়স্ক বাতা’য় নাযী সুতফধানবাগীয ায  % ৪৯.২৪ ৪৭.৬২ ৪৮.৬২ 

২. প্রফামূরক সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ েদাননয প্রক্ষনে নাযী 

সুতফধানবাগীয ায  

% 
৬০.০৪ ৬০.১০ ৬১.০০ 

৮.০ িারী উন্নয়তি মন্ত্রণালতয়র সাফল্যসমূহ 

৮.১ ভািকোণ ভন্ত্রণারয় ৪০.0০ রক্ষ ব্যতিনক ফয়স্কবাতা, ১৪.০০ রক্ষ িন তফধফা এ স্বাভী তনগৃীতা 

ভতরানক বাতা এফাং ১০.০০ রক্ষ ব্যতিনক অের েততফন্ধী বাতা েদাননয ভাধ্যনভ এক ব কাম থকয 

াভাতিক তনযাত্তা প্রফষ্টনী গনচ প্রতারায উনদ্যাগ তননয়নে। তফধফা এ স্বাভী তনগৃীতা ভতরা বাতা েদাননয 

প্রক্ষনে তবাগ এফাং ফয়স্কবাতা এ েততফন্ধী বাতা েদাননয প্রক্ষনে ন্যলনতভ ৫০ বাগ নাযীয অন্তথর্ভতি 

ফাধ্যতামূরক কযা নয়নে। এোচা, তফতবন্ন েতক্ষণ প্রকনেয ভাধ্যনভ ভতরানদয আথ থাভাতিক উন্নয়নন 

যাাভচায তিতনে বতযী, তেতন্টাং, ফুর বতযী, উর বুনন, পুতুর বতযী, দতিথ তফজ্ঞান, এভব্রয়ডাযী, ফাঁ এ 

প্রফনতয কাি তফতবন্ন বৃতত্তমূরক েতক্ষণ প্রদয়া নয় থানক। এ ভন্ত্রণারনয়য অধীনস্ত ৮০ ব দক্ষতা উন্নয়ন 

েতক্ষণ প্রকে নত ২০১৭-১৮ অথ থফেনয প্রভাে ২৩,৩০৯ িন েতক্ষণাথী েতক্ষণ প্রনয়নে, মায ভনধ্য 

৯,৩২৩ িন অর্থ্থাৎ তকযা োয় ৪০ বাগ নাযী। েতক্ষণ োি নাযীযা ঘনয ফনই াাংাতযক কর দাতয়ত্ব 

ারননয াাত তনি তনি তযফাযনক আতথ থকবানফ ায়তা কযনেন। 

৮.২ নাযীয াপেগাঁথা 

অদম্য প্রযানা 

দাতযদ্রতা এ াযীতযক েততফতন্ধতা প্রকান ফাঁধা নত ানযতন প্রযননা প্রফগনভয িীফনন। াযীতযক েততফন্ধকতানক িয় 

কনয অনন্য দৃষ্টান্ত গনচনেন িয়পুযানেয প্রক্ষতরার উনিরায আরভপুয ইউতনয়ননয তফপুয গ্রানভয েততফন্ধী 

প্রযননা প্রফগভ। অতত দতযদ্র তযফানয িন্ নরএ িীফন াংগ্রানভ প্রযননা একিন পর নাযী। শূণ্য অফস্থা প্রথনক 

আি তায যনয়নে সুন্দয এক ব ফাচী,  পুকুয বততথ ভাে, ওাভায বযা াঁ, মুযগী আয োগর। শূন্য ানত িীফন 

াংগ্রাভ শুরু কযা র্ভতভীন প্রযননা প্রফগনভয াপনেয কাতনী েতচনয় নচনে এরাকা াযানদন। পরতায 

াাাত প্রনয়নেন একাতধক পুযস্কায। ফ থনল প্রনয়নেন প্রশ্রষ্ঠ ক্ষুদ্র উনদ্যািা ত ব পুযস্কায। ম্মাননা তননফ 

প্রনয়নেন প্রক্রস্ট এ ানচ ততন রক্ষ োকা।  

৮ বাই-প্রফাননয অবাফী াংানয তায প্রফনচ এো। েততফন্ধী এয়ায় তফনয় নফ না! এভন ধাযনা  ভানে ভানে তানক 

ীচা তদত। অথ থননততক দূযফস্থায ভানেএ শুদৄ ভননয প্রিানয পাতির া কনযন। পাতির া কযায য যাাকুযীয 

িন্য িানয িানয ঘুযতেনরন। তকন্তু যাাকুযী না প্রনয় তাায় র্ভগতেনরন। স্থানীয় ভািনফা অতপন বাতায িন্য 

প্রমাগানমাগ কনযন। উনিরা ভািনফা অতপানযয অনুনেযণায় ২০০৪ ানর েততফন্ধী নাযীনদয তননয় গনচ 

প্রতানরন ‘েততফন্ধী কোণ এ পুনফ থান তভতত’ নানভ এক ব াংগেন। ভািনফা কাম থারয় প্রথনক েততফন্ধী তননফ 

সুদমুি ক্ষুদ্রঋণ ান ১০,০০০ (দ ািায) োকা। ১ভ ফায ক্ষুদ্র তযনয াঁ েততারন কযা শুরু কনযন। তকন্তু এ 

অল্প তযভান পু ৌঁতি তদনয় তায আানুরূ াপে অিথনন মনথষ্ট প্রফগ প্রনত তের। যফতীনত  আযএ অন্যান্য 

যকাযী প্রফযকাযী দপতনযএ প্রমাগানমানগয ভাধ্যনভ েতক্ষণ এ ঋণ গ্রন কনয ম থায়ক্রনভ প্রযননা প্রফগভ ানেঁয 

ওাভায, মুযগীয ওাভায, োগনরয ওাভায এ পুকুনয ভাে যাাল কনয ঈল থণীয় াপে অিথন কনযন। ভািনফা 

কাম থারনয়য নমাগীতায় েততফন্ধী র্ভতভীন তননফ যকায প্রথনক এক একয ওািতভ ফনন্দাফস্ত ান তততন। তায 

দু’ন্তান চনে বানরা স্কুনর। অদম্য েততফন্ধী প্রযননা আি উন্নয়ন এ স্বাফরতিতায ভনডর কন্যা। 
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৯.০ তফগত ফেনয নাযী উন্নয়নন সুাতযকৃত কাম থাফতরয অগ্রগততয তযাে 

ক্রতভক 

নাং 

নাযী উন্নয়নন সুাতযকৃত 

কাম থাফতর 
অগ্রগতত 

১. 

প্রেকই উন্নয়ন রক্ষলভাো (SDGs) 

এ ফতণ থত রক্ষল ৫.৪ অনুমায়ী 

াভাতিক সুযক্ষা নীততভারায ভাধ্যনভ 

অনফততনক গৃস্থারী কানিয ভম থাদা 

উন্নীতকযণ এফাং াতযফাতযক 

কাম থক্রনভ নাযী-পুরুনলয 

অাংীদাতযত্বমূরক দাতয়ত্ব ফন্টননক 

উৎাতত কযায রনক্ষল েযাাযণা বৃতদ্ধ 

প্রেকই উন্নয়ন রক্ষলভাো (SDGs) এ ফতণ থত রক্ষল ৫.৪ অনুমায়ী 

াভাতিক সুযক্ষা নীততভারায ভাধ্যনভ অনফততনক গৃস্থারী 

কানিয ভম থাদা উন্নীতকযণ এফাং াতযফাতযক কাম থক্রনভ নাযী-

পুরুনলয অাংীদাতযত্বমূরক দাতয়ত্ব ফন্টননক উৎাতত কযায 

রনক্ষল ভাি কোণ ভন্ত্রণারয় কতৃথক িননযানতা বৃতদ্ধ’য রনক্ষল 

কভ থারা আনয়ািন এ প্রেতরতবনন তফজ্ঞান েযাানযয উনদ্যাগ 

প্রনয়া নয়নে। 

২. 

ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য কর 

কভ থসূতযানত ম থায়ক্রনভ ভতরানদয 

তস্যা ৫০ তাাংন উন্নীত কযা। 

ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য কর কভ থসূতযানত নাযীয অন্তর্ভ থতি 

তফদ্যভান ায মাযাাই কযায উনদ্যাগ প্রনয়া নয়নে। াভাতিক 

তনযাত্তা কাম থক্রভমূনয ডাোনফইি েণয়ন যারভান যনয়নে। 

৫২.০০ রক্ষ বাতানবাগীয তর্থ্ তফনিলণ কনয প্রদয়া মায় নাযীয 

অন্তর্ভ থতি ফয়স্কবাতায় ৪৮.৬২%, তফধফা বাতায় ১০০%, 

েততফন্ধী বাতায় ৪২.৭৮%। কর কভ থসূতযাগুনরানত নাযীয তস্যা 

ম থায়ক্রনভ বৃতদ্ধ কযা নে। 

৩. 

তক্ষা অফকাোনভা তনভ থানণয প্রক্ষনে 

েততফন্ধী এফাং কন্যা তশুয েনয়ািন 

তফনফযানা কযা নে তকনা তা তনতিত 

কযায উনদ্যাগ যারভান যাওা। 

ভািকোণ ভন্ত্রণারনয়য নতুন কর অফকাোনভা তনভ থানণয 

প্রক্ষনে েততফন্ধী এফাং কন্যা তশুয েনয়ািন তফনফযানা কযা নে। 

দৃতষ্ট েততফন্ধী তশুনদয িন্য প্রানস্টর তনভ থান (ফাতরকা ৬ ব এ 

ফারক ৫ ব তনভ থান এ ২০ ব প্রানস্টর ম্প্রাযণ) েকল্প যারভান 

যনয়নে। 

৪. 
াভাতিক সুযক্ষা ওানতয কর 

কভ থসূতযানক তডতিোরাইিড কযা। 

সুযক্ষা ওানতয কর কভ থসূতযানক তডতিোরাইিড কযায উনদ্যাগ 

গ্রণ কযা নয়নে। www.bhata.gov.bd নাভক এক ব 

ভতিত বাতা ব্যফস্থানা পেএয়ায বতযী কযা নয়নে। মানত 

ইনতাভনধ্য ৫২.০০ রক্ষ বাতানবাগীয তর্থ্ তন্ননফ ম্পন্ন 

নয়নে। ডাো এতিয কাম থক্রভ যারভান যনয়নে। 

৫. 

িাতীয় েফীণ নীততভারায উনেশ্য 

ফাস্তফায়ননয রনক্ষল যকাতয 

াাতানর েফীণ কণ থায যাালুয 

উনদ্যাগ গ্রণ এফাং উি েফীণ কণ থানয 

নাযীনদয তফনল সুতফধা াংনমািন। 

িাতীয় েফীণ নীততভারায উনেশ্য ফাস্তফায়ননয রনক্ষল যকাতয 

াাতানর েফীণ কণ থায যাালুয উনদ্যাগ গ্রণ এফাং উি েফীণ 

কণ থানয নাযীনদয তফনল সুতফধা াংনমািননয উনদ্যাগ গ্রণ কযা 

নয়নে। 

৬. 

ততৃভাতৃীন এ াভাতিক অনাযাানযয 

তকায কন্যা তশুনদয তনযাত্তা 

েদাননয আএতা ম্প্রাযণ কযা। 

ততৃভাতৃীন তশুনদয আফাননয িন্য যারতত অথ থফেনয ৮ ব 

নতুন আফাতক বফন বতযী েকল্প যারভান যনয়নে। আগাভী 

অথ থফেনয আযএ ১৯ ব বফন বতযীয িন্য েকল্প েণয়ন যারভান 
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ক্রতভক 

নাং 

নাযী উন্নয়নন সুাতযকৃত 

কাম থাফতর 
অগ্রগতত 

যনয়নে। থতশুশুনদয সুযক্ষায িন্য ১৩ ব প্রও যানর তশু 

েতক্ষণ এ পুনফ থান প্রকে তযযাাতরত নে- মা ১৯ প্রিরায় 

ম্প্রাযনণয তযকল্পনা গ্রণ কযা নয়নে। াভাতিক অনাযাানযয 

তকায কন্যা তশুনদয তনযাদ আফাননয িন্য ৬ তফবানগ ৬ ব 

প্রপ প্রানভয কাম থক্রভ যারভান যনয়নে। 

7. 

েততফন্ধী নাযীনদয কভ থাংস্থান সুনমাগ 

সৃতষ্টয রনক্ষল তফদ্যভান েতক্ষণ 

কাম থক্রনভ েততফন্ধী নাযীয অন্তর্ভ থতি 

বৃতদ্ধ কযা। 

ভািনফা অতধদপতনযয আএতায় তফতবন্ন েতক্ষণ প্রকনেয 

ভাধ্যনভ নাযী এ েততফন্ধী নাযীনদয েতক্ষণ েদাননয প্রক্ষনে 

অগ্রাতধকায েদান কযা নে। েততফন্ধী নাযীনদয েতক্ষণ 

কাম থক্রনভ অন্তর্ভ থতি বৃতদ্ধয িন্য উনদ্যাগ গ্রণ কযা নয়নে। 

১০.০  বতফষ্যৎ কযণীয় ম্পনকথ সুাতয 

 প্রেকই উন্নয়ন রক্ষলভাো (SDGs) এ ফতণ থত রক্ষল ৫.৪ অনুমায়ী াভাতিক সুযক্ষা নীততভারায ভাধ্যনভ 

অনফততনক গৃস্থারী কানিয ভম থাদা উন্নীতকযণ এফাং াতযফাতযক কাম থক্রনভ নাযী-পুরুনলয 

অাংীদাতযত্বমূরক দাতয়ত্ব ফন্টননক উৎাতত কযায রনক্ষল েযাাযণা বৃতদ্ধ; 

 েততফন্ধী নাযীনদয তফনলাতয়ত েিনন স্বাস্থল নযাতনতা বৃতদ্ধয  রনক্ষল নতুন েকল্প গ্রণ;   

 ভািকোণ ভন্ত্রণারয় কতৃথক নাযী এ েততফন্ধী নাযী উন্নয়নন গৃীত যারভান কাম থক্রভ এ েকল্পমূনয 

মূোয়ন এ েবাফ তফলয়ক গনফলণা ম্পাদন এফাং গনফলণায পরাপনরয উয তবতত্ত কনয 

কাম থক্রভমূনয ভান উন্নয়ন এফাং োি পরাপর িনগনণয িন্য েকা; 

 ক্ষুদ্র নৃ-প্রগাষ্ঠীয নাযীনদয িীফনভান উন্নয়ননয রনক্ষল তফনলাতয়ত কভ থসূতযা ফা েকল্প গ্রণ; 

 যকানযয প্রঘাতলত তফতবন্ন সুনমাগসুতফধা েততফন্ধী নাযীনদয িন্য তনতিতকযনণয রনক্ষল কাম থক্রভ গ্রণ 

এফাং েততফন্ধী  নাযী াংক্রান্ত াংগৃীত তর্থ্-উাত্ত িনগনণয জ্ঞাতানথ থ েকা; 

 তক্ষা অফকাোনভা তনভ থানণয প্রক্ষনে েততফন্ধী এফাং কন্যা তশুয েনয়ািন তফনফযানা কযা নে তকনা তা 

তনতিত কযায উনদ্যাগ যারভান যাওা; 

 তিচা িননগাষ্ঠীয ব্যতিনদয াভাতিক অন্তর্ভ থতি তনতিতকযনণয রনক্ষল েযাাযণা কভ থকাে বৃতদ্ধ; 

 নাযী উন্নয়নন গৃীত যারভান কাম থক্রভ ফা েকল্পমূনয পরাপর ফা েবাফ মূোয়ন ফা তযফীক্ষনণয 

রনক্ষল এক ব ভতিত এ ভানম্মত তযভাক (indicator) েস্তুতকযণ;  

 ততৃভাতৃীন এ াভাতিক অনাযাানযয তকায কন্যা তশুনদয তনযাত্তা েদাননয আএতা ম্প্রাযণ; 

 েততফন্ধী নাযীনদয কভ থাংস্ান সুনমাগ সৃতষ্টয রনক্ষল তফদ্যভান েতক্ষণ কাম থক্রনভ েততফন্ধী নাযীয 

অন্তর্ভতি বৃতদ্ধ কযা। 

 


