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অধ্যায়-১১ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

১.০ ভূমমকা 

১.১ সামামজক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও দামরদ্র্য মিমমাচমনর মাধ্যমম জীিনমামনর উন্নয়মনর জন্য সি বামে প্রময়াজন 

নারীর রাজননতিক ও অর্ থননতিক অতিকার সুরক্ষা করা। নারী উন্নয়ননর পনর্ যে সকল চ্যানলঞ্জ তচ্তিি করা 

হয়, দাতরনযযর স্থান িার মনে সর্ থানে। অর্ থনীতিতর্দনদর মনি, দাতরযয র্হুমাতিক। িনর্ সিয যে, নারীর 

যক্ষনি দাতরযয যজন্ডার বর্ষনের সনে গভীরভানর্ যুক্ত। সরকার এ সমস্যা সমািান করনি তর্তভন্ন কাে থক্রম 

েহণ কনরনে। 

১.2 সামাতজক সুরক্ষা তর্ষনয় গণপ্রজািন্ত্রী র্াাংলানদনের সাংতর্িাননর ১৫(ঘ) অনুনেনদ ‘সামাতজক তনরাপত্তার 

অতিকার, অর্ থাৎ যর্কারত্ব, ব্যাতি র্া পঙ্গুত্বজতনি তকাংর্া বর্িব্য, মাতৃ-তপত্বহীনিা র্া র্াি থকযজতনি তকাংর্া 

অনুরূপ অন্যান্য পতরতস্থতিজতনি আয়ত্ত্বািীি কারনণ অভার্েস্তিার যক্ষনি সরকাতর সাহায্য লানভর অতিকার’ 

তর্ষনয় সুস্পষ্ট তননদ থেনা যদয়া হনয়নে। এোড়া, ‘National Social Security Strategy (NSSS)’, 

যপ্রতক্ষি পতরকল্পনা এর্াং ৭ম পঞ্চর্াতষ থক পতরকল্পনাসহ অন্যান্য দতলনল সমানজর অর্নহতলি অাংে তর্নেষ 

কনর বৃদ্ধ, ক্ষুযজাতিনগাষ্ঠী, প্রতির্ন্ধী ব্যতক্ত এর্াং তর্পদাপন্ন নারী ও তেশুর প্রনয়াজনন সামাতজক তনরাপত্তা 

কম থসূতচ্ যজারদার করার ওপর তর্নেষ গুরুত্ব যদয়া হনয়নে। 

১.৩ সরকার সামাতজক তনরাপত্তা র্লনয়র আওিা ও ভািার পতরমাণ উনেখনোগ্য হানর বৃতদ্ধ কনরনে এর্াং প্রতি 

র্ের পে থায়ক্রনম িা বৃতদ্ধ করা হনে। র্াাংলানদনে সামাতজক তনরাপত্তা যর্ষ্টনীনক মূলিঃ ৪টি স্তনর তর্ন্যস্ত 

কনর দাতরযয তনরসনমূলক কাে থক্রম পতরচ্ালনা করা হনে; ক) তর্নেষ তর্নেষ ভািা প্রদাননর মােনম দাতরযয 

যমাকানর্লায় অতিদতরয জননগাষ্ঠীর সক্ষমিা সৃতষ্ট; খ) ক্ষুযঋণ র্া িহতর্ল প্রদাননর মােনম অতিদতরয 

জননগাষ্ঠীর আত্মকম থসাংস্থান র্া কম থসৃজন; গ) তর্নামূনে র্া স্বল্পমূনে খাদ্য সহায়িা প্রদাননর মােনম 

হিদতরযনদর খাদ্য তনরাপত্তা তনতিিকরণ এর্াং ঘ) তেক্ষা, স্বাস্থযনসর্া ও প্রতেক্ষণ প্রদাননর মােনম দাতরযয 

যমাকানর্লায় অতিদতরয জননগাষ্ঠীর সামর্থ্থ সৃতষ্ট করা। এনি, প্রনিযকটি যক্ষনিই নারী প্রািান্য পানর্। 

১.৪  অন্তর্ভ থতক্তমূলক প্রবৃতদ্ধ (Inclusive Growth) অজথননর তর্তভন্ন নীতি/যকৌেনলর কারনণ র্াাংলানদনে দাতরযয 

কনম এনসনে উনেখনোগ্য হানর। এখন প্রনয়াজন সামাতজক তনরাপত্তা কম থসূতচ্র বৈিিা পতরহার কনর এনক 

আনরা লক্ষযতভতত্তক করা; আমানদর সীতমি সম্পনদর সনর্ থাত্তম সৈযর্হার তনতিি করা। লক্ষযণীয় যে, 

ইনিামনে ‘National Social Security Strategy (NSSS)’ প্রণীি হনয়নে । এোড়া, NSSS 

র্াস্তর্ায়ননর জন্য মতন্ত্রপতরষদ তর্ভাগ ও সািারণ অর্ থনীতি তর্ভাগ কতৃথক Social Security Policy 

Support (SSPS) েীষ থক একটি প্রকল্প েহণ করা হনয়নে। অতিকন্ত, অর্ থ তর্ভানগ ‘Strengthening 

Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP)’ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করা 

হনে । এ সর্ কাে থক্রনমর ফনল সামাতজক তনরাপত্তা কম থসূতচ্ আরও েতক্তোলীসহ নারীনদর অতিকানরর তহস্যা 

বৃতদ্ধ পানর্। 
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১.৫  সমাজকোণ মন্ত্রণালয় মূলিঃ িম থ, র্ণ থ ও তলে তনতর্ থনেনষ সমানজর অর্নহতলি ও অনেসর জননগাষ্ঠী তননয় 

কাজ কনর র্ানক। িনর্, সমানজর তপতেনয় পড়া অাংে তহনসনর্ মন্ত্রণালনয়র প্রায় প্রতিটি কম থকানে নারীরা 

তুলনামূলকভানর্ যর্েী গুরুত্ব যপনয় র্ানক। এোড়া, প্রতির্ন্ধী কন্যা তেশুর অতিকার তনতিি করার লনক্ষয 

প্রচ্ার-প্রচ্ারণা, অটিজম সাংক্রান্ত সনচ্িনিা বৃতদ্ধ, তেক্ষা প্রতিষ্ঠানন প্রতির্ন্ধী কন্যা তেশু র্ান্ধর্ অর্কাঠানমা 

তনম থাণ, অনেসর কন্যা তেশুর সুরক্ষার লনক্ষয উপনজলা পে থানয় আর্াসন সুতর্িা সম্প্রসারণ, তপিা মািাহীন 

এর্াং সামাতজক অনাচ্ানরর তেকার কন্যা তেশুনদর তনরাপত্তা প্রদান কানজ সমাজকোণ মন্ত্রণালয় অেণী 

ভূতমকা পালন কনর োনে। 

২.০ মন্ত্রণালনয়র প্রিান কাে থার্তল 

 সমাজকোণ সাংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়ন; 

 সমানজর অনেসর জননগাষ্ঠীর জীর্নমান উন্নয়ন;  

 যস্বোনসর্ী সমাজকোণ প্রতিষ্ঠানসমূহনক তনর্ন্ধন ও সহায়িা প্রদান; 

 সুতর্িা র্তঞ্চি তেশুনদর প্রতিপালন, তেক্ষণ, প্রতেক্ষণ ও পুনর্ থাসন; 

 প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর তেক্ষণ, প্রতেক্ষণ ও পুনর্ থাসন; 

 ভর্ঘুনর, আইননর সাংস্পনে থ আসা তেশু র্া আইননর সানর্ সাংঘানি জতড়ি তেশু ও সামাতজক 

অপরািপ্রর্ণ ব্যতক্তনদর উন্নয়ন, অর্নক্ষণ (প্রনর্েন) ও অন্যান্য আফটার যকয়ার সাতভ থস র্াস্তর্ায়ন। 

৩.০  মন্ত্রণালনয়র বকােলগি উনেশ্য ও নারী উন্নয়নন এর প্রাসতেকিা 

৩.১ আর্ থ-সামাতজক অর্স্থার উন্নয়ননর লনক্ষয সােিার তর্িান: সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র আওিািীনন 

পতরচ্াতলি সুদমুক্ত ক্ষুযঋনণর ৩টি কাে থক্রনম ৫০ ভাগ এর্াং ১টি কাে থক্রনম ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভ থতক্ত 

র্ােিামূলক র্াকায় র্াতষ থক গনড় ১ লক্ষ ৭5 হাজার নারীর ক্ষমিায়ন, সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধ, 

আত্মকম থসাংস্থান, তেক্ষা ও প্রতেক্ষণ প্রাতি, আয়র্ি থক কাে থক্রনম অাংেেহণ, তনজস্ব পু ুঁতজ এর্াং সরকাতর সম্পদ 

ও যসর্া লানভর সুনোগ সৃতষ্টনি প্রিযক্ষ ভূতমকা রাখনে। সুতর্িার্তঞ্চি র্াতলকা তেশুনদর কোণ ও পুনর্ থাসনন 

অোতিকার যদয়ার ফনল র্াতষ থক গনড় সরকাতর প্রতিষ্ঠাননর মােনম ৮ হাজার ৫ েি ও যর্সরকাতর 

প্রতিষ্ঠাননর মােনম ১২ হাজার র্াতলকা তেশুর সামাতজক সুরক্ষা তনতিি করা হয়। ফনল, প্রতেতক্ষি 

মানর্সম্পদ তহসানর্ িারা আত্মকম থসাংস্থান র্া চ্াকতরর মােনম সমানজ পুনঃএকতিি হনর্। এ সকল 

কাে থক্রনম প্রতির্ন্ধী নারীর অোতিকার র্াকায় িা িানদর তেক্ষা, স্বাস্থয, প্রতেক্ষণ প্রাতি ও তনরাপদ র্াসস্থান 

তনতিি করনর্, োর ফনল িানদর সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধ পানর্ এর্াং িানদর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁতক হ্রাস 

পানর্। 

৩.২ সমস্যােস্ত জননগাষ্ঠীর জন্য সামাতজক সুরক্ষা: তর্ির্া, স্বামী তনগৃহীিা দুস্থ মতহলা ভািা প্রদাননর যক্ষনি 

েিভাগ এর্াং র্য়স্কভািা ও প্রতির্ন্ধী ভািা প্রদাননর যক্ষনি েিকরা ন্যযনিম ৫০ ভাগ নারীর অন্তর্ভ থতক্ত 

র্ােিামূলক র্াকায় ৩3.37 লক্ষ নারীর সামাতজক তনরাপত্তা তনতিি হনর্। ফনল নারীর সামাতজক মে থাদা 

ও ক্ষমিায়ন বৃতদ্ধ পানর্ এর্াং দাতরযয ঝুঁতক হ্রাস পানর্। র্য়স্ক, তর্ির্া, স্বামী তনগৃহীিা মতহলা এর্াং প্রতির্ন্ধী 
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নারীনদর র্াসস্থান, পতরনিয়, স্বাস্থয, পুতষ্ট, তচ্তকৎসা প্রাতির সুনোগ বৃতদ্ধ পানর্। যস্বোনসর্ী প্রতিষ্ঠাননর 

কাে থক্রনমর সানর্ নারী-পুরুষ উভয়ই সম্পকথযুক্ত তর্িায় সাংতিষ্ট সাংস্থাসমূনহর মােনম অোতিকার তভতত্তনি 

নারী উন্নয়ন কাে থক্রম যজারদারকরনণর কাে থক্রম েহণ করা হনর্। যস্বোনসর্ী সাংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমিায়ন, 

তর্তভন্ন যফারানম নারীর অাংেেহণ, নারীর সামাতজক মে থাদা বৃতদ্ধ, নারীর আইনী সহায়িা, নারীর সরকাতর 

সম্পদ ও যসর্া লাভ, ন্যায়তর্চ্ার প্রাতি, নারী তনে থািন হ্রাস, র্ােতর্র্াহ যরাি ও যেৌতুক প্রর্া হ্রানস তর্নেষ 

ভূতমকা রাখনর্ 

৩.৩ সামাতজক ন্যায় তর্চ্ার ও পুনঃএকিীকরণ: আইননর সাংস্পনে থ আসা র্াতলকা তেশু ও নারীনদর তেক্ষা, 

প্রতেক্ষণ ব্যর্স্থা েহনণর সানর্ সানর্ িানদর সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধ ও সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁতক হ্রাসকরনণর 

লনক্ষয তনরাপদ আশ্রয় ও ভরণনপাষণ সুতর্িা প্রদান করা হনে। ফনল নারীর উপর সতহাংসিা ও তনে থািন হ্রাস 

পানর্ এর্াং র্াতষ থক গনড় ১৫হাজার জন র্াতলকা ও নারী উপকৃি হনর্। র্াতষ থক গনড় ৬ েি জন সামাতজক-

প্রতির্ন্ধী নারীর প্রতেক্ষণ ও পুনর্ থাসন কাে থক্রম এর্াং ৬ েি নারী-তকনোরী তনরাপদ যহফাজিীনদর আর্াসন 

কাে থক্রনমর মােনম ক্ষতিেস্ত নারীনদর সামাতজক তনরাপত্তা, কম থসাংস্থান, পুনর্ থাসন, আইনী সহায়িা ও ন্যায় 

তর্চ্ার প্রাতি তনতিি করা হনর্। হাসপািানল তচ্তকৎসা সহায়িা সুতর্িানভাগীনদর মনে ৫০% নারী, ো 

নারীর সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধনি ইতির্াচ্ক ভূতমকা রাখনর্। গভ থর্িী, দতরয্ নারী ও তেশুনদর তচ্তকৎসা 

সহায়িা ও পুনর্ থাসনন অোতিকার র্াকায় িা নারীর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁতক হ্রানস তর্নেষ ভূতমকা রাখনর্। 

যর্সরকাতর হাসপািানল তর্নামূনে তচ্তকৎসা প্রদানকৃি যরাগীর মনে েিকরা ৫০ ভাগ দুঃস্থ ও প্রতির্ন্ধী 

নারীনক অন্তর্ভ থতক্ত তনতিি করা হনর্। 

৪.০  নারীর অেগতি ও অতিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র র্ভতমকা  

৪.১ তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ যদনের জননগাষ্ঠীর সাতর্ থক উন্নয়ননর একমাি সূচ্ক নয়। অর্ থননতিক উন্নয়ন অননক যক্ষনি 

সমানজ িনী-গরীনর্র মানে একটা ব্যর্িান সৃতষ্ট কনর। এোড়া, দুঘ থটনা, প্রাকৃতিক দুনে থাগ ও সামাতজক 

কারনণ ব্যতক্ত র্া পতরর্ার সমানজ এর্াং শ্রমর্াজানর অাংেেহনণর সামর্থ্থ (capacity) হাতরনয় দাতরনযয 

তনপতিি হনি পানর। যেনহতু আমানদর সমানজ নারীরা পুরুনষর তুলনায় তপতেনয় রনয়নেন এর্াং দতরয 

জননগাষ্ঠীর মনে িাঁরা অতিকির দতরয, যসনহতু োরীতরক ও মানতসক তর্কানের উপকরণ লানভর যক্ষনি শুধু 

সমিা (equality) তর্িান করাই েনর্ষ্ট নয় র্রাং সমানজর তপতেনয় পড়া অাংে তহনসনর্ সামাতজক তনরাপত্তা 

কাে থক্রনম নারীনক প্রািান্য যদয়া প্রনয়াজন। প্রনয়াজন এমন একটি সমাজ তর্তনম থানণর যেখানন নারী িার 

সক্ষমিার পূণ থ তর্কাে ঘটানি সক্ষম হনর্। সমাজকোণ মন্ত্রণালয় তপতেনয় পড়া জননগাষ্ঠীনক সমাজ ির্া 

অর্ থনীতির মূলনরানি তফতরনয় আনার জন্য তর্তভন্ন িরননর কম থসূতচ্ ও প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন কনর র্ানক। 

৪.২ সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র লক্ষয, উনেশ্য এর্াং কাে থপ্রণালী, যটকসই উন্নয়ন লক্ষযমািা (SDGs) সার্ থজনীন 

মানর্াতিকার সনদ 1948, তেশু অতিকার সনদ 1989, সর্ার জন্য তেক্ষার সার্ থজনীন যঘাষণা ১৯৯০, 

জাতিসাংঘ প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর অতিকার সনদ ২০০৬, ৭ম পঞ্চর্াতষ থকী পতরকল্পনা, যপ্রতক্ষি পতরকল্পনা 

২০১০-২০২১, জািীয় সমাজ কোণ নীতি ২০০৫, প্রতির্ন্ধী তর্ষয়ক জািীয় নীতিমালা ১৯৯৫, জািীয় তেশু 

নীতি ২০১১, জািীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, সরকানরর তনর্ থাচ্নী প্রতিশ্রুতিনি যঘাতষি হিদতরনযর জন্য 

সামাতজক তনরাপত্তা যর্ষ্টনী তর্স্তৃি করা, প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তর অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, ও তনউনরা 
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যিনভলপনমন্টাল প্রতির্ন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩, তেশু আইন ২০১৩, ভর্ঘুনর ও তনরাশ্রয় ব্যতক্ত 

(পুনর্ থাসন) আইন, ২০১১, কারাগানর আটক সাজাপ্রাি নারীনদর তর্নেষ সুতর্িা আইন, ২০০৬, যস্বোনসর্ী 

সমাজকোণ প্রতিষ্ঠান (যরতজনেেন ও তনয়ন্ত্রণ) অোনদে, ১৯৬১, দ্যা প্রনর্েন অর্ অনফন্ডাস থ অোনদে, 

১৯৬০, এতিমখানা এর্াং তর্ির্া সদন আইন, ১৯৪৪, ৈারা পতরচ্াতলি হয়। এ সকল আইন ও নীতিমালায় 

মতহলানদর অতিকানরর তর্ষনয় উনেখ করা হনয়নে।  

৪.৩  সমাজকোণ মন্ত্রণালয় পতরচ্াতলি সামাতজক তনরাপত্তা কাে থক্রনম নারী সুতর্িানভাগীর সাংখ্যা সাংখ্যা: নীনচ্র 

সারণীনি সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র আওিািীন তর্তভন্ন কম থসূতচ্নি নারী সুতর্িানভাগীর সাংখ্যা যদয়া হনয়নে। 

লক্ষযণীয় যে, প্রায় সকল যক্ষনিই এ সর্ ভািা কাে থক্রনমর নীতিমালায় নারী ও পুরুনষর সমান তহস্যা তনতিি 

করার কর্া র্লা হনয়নে। র্িথমানন, নারী উপকারনভাগীর সাংখ্যা পুরুনষর তুলনায় কম হনলও িা পে থায়ক্রনম 

বৃতদ্ধ পানে।  

সামামজক মনরাপত্তা কম বসূমচমত নারী-পুরুষ মিভাজমনর শতকরা হার (২০১৭-১৮) 

ক্রতমক 

নাং 

সামাতজক তনরাপত্তা কম থসূতচ্র নাম যমাট উপকারনভাগীর 

সাংখ্যা 

নারী সুতর্িানভাগীর 

সাংখ্যা 

নারী সুতর্িানভাগী 

(%) 

১. র্য়স্ক ভািা ৩5,0০,০০০ 16,66,700 47.62 

২. তর্ির্া ও স্বামী তনগৃহীিা মতহলানদর জন্য ভািা ১2,65,০০০ ১2,6৫,০০০ 100.00 

৩. অসেল প্রতির্ন্ধীনদর জন্য ভািা 8,25,০০০ 3,18,450 38.60 

৪. প্রতির্ন্ধীনদর জন্য তেক্ষা উপবৃতত্ত 8০,০০০ 37,080 46.35 

৫. দগ্ধ ও প্রতির্ন্ধীনদর পুনর্ থাসন িহতর্ল 95,112 31,306 32.91 

৬. 

তহজড়া, যর্নদ ও অন্যান্য অনেসর সম্প্রদানয়র 

জীর্নমান উন্নয়ন 
43,582 

নারী-17,967 

তহজড়া 7,650 

41.22 

৪.৪ র্িথমান র্ানজনটর অোতিকার এর্াং এর সানর্ নারী অেগতি ও অতিকার প্রািষ্ঠার সম্পকথ: সমাজকোণ 

মন্ত্রণালয় অতিদতরয, সামাতজকভানর্ অনেসর নারী, তেশু এর্াং োরীতরক ও মানতসকভানর্ প্রতির্ন্ধীনদর 

জীর্নমান উন্নয়নন তনরলসভানর্ কাজ কনর োনে। এ মন্ত্রণালনয়র প্রায় প্রতিটি কাে থক্রনম নারীর তহস্যা 

সুতনতদ থষ্ট করা হনয়নে। ফনল িা নারীর অর্স্থান উন্নয়নন কাে থকর ভূতমকা রাখনে। তর্নেষি সামাতজক 

তনরাপত্তা র্লয় সৃতষ্ট এর্াং দাতরযয তনরসননর মােনম এ মন্ত্রণালয় নারীর সামাতজক অর্ থননতিক বুতনয়াদ 

মজবুি করার যক্ষনি গুরুত্বপূণ ভূতমকা পালন করনে। 

৫.০ মন্ত্রণালময়র অোমিকার ব্যয়খাত/কম বসূমচসমূহ এিং নারী উন্নয়মন এর প্রভাি 

ক্রতমক 

নাং 

অোতিকার সম্পন্ন ব্যয় 

খাি/ কম থসূতচ্সমূহ 

নারী উন্নয়নন প্রভার্ (প্রিযক্ষ ও পনরাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

১. সামাতজক সুরক্ষা 

সমাজকোণ মন্ত্রণালয় তনননাক্ত কাে থক্রনমর আওিায় একটি কাে থকর সামাতজক তনরাপত্তা 

যর্ষ্টনী গনড় যিালার উনদ্যাগ তননয়নে। যেমন, জনপ্রতি মাতসক ৫০০ ঢাকা হানর 35.0০ লক্ষ 

ব্যতক্তনক র্য়স্কভািা, ১2.65 লক্ষ জন তর্ির্া ও স্বামী তনগৃহীিা মতহলানক ভািা এর্াং জনপ্রতি 

মাতসক 7০০ ঢাকা হানর 8.25 লক্ষ ব্যতক্তনক অসেল প্রতির্ন্ধী ভািা, 43.58 হাজার তহজড়া, 

যর্নদ ও অনেসর জননগাষ্ঠীনক ভািা, প্রতেক্ষণ ও উপবৃতত্ত প্রদান। 
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ক্রতমক 

নাং 

অোতিকার সম্পন্ন ব্যয় 

খাি/ কম থসূতচ্সমূহ 

নারী উন্নয়নন প্রভার্ (প্রিযক্ষ ও পনরাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

তর্ির্া ও স্বামী তনগৃহীিা মতহলা ভািা প্রদাননর যক্ষনি েিভাগ এর্াং র্য়স্কভািা, প্রতির্ন্ধী ভািা 

প্রদাননর যক্ষনি এর্াং যর্নদ ও অনেসর জননগাষ্ঠীর জীর্নমান উন্নয়ন কম থসূতচ্নি নুযনিম ৫০ 

েিাাংে নারীর অন্তথর্ভতক্ত র্ােিামূলক র্াকায় 33.37 লক্ষ নারীর সামাতজক তনরাপত্তা ও 

মে থাদা তনতিি হনর্া ফনল, নারীর সামাতজক মে থাদা বৃতদ্ধ এর্াং ক্ষমিায়ন । হনর্। এোড়া 

যাতরযয ঝতক হ্রাস পানর্। 

২. 
যসর্ামূলক সুদমুক্ত ক্ষুযঋণ 

কাে থক্রম 

যদেব্যাপী োম ও েহর এলাকার দতরয কম থক্ষম ও প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর সাংগঠিি কনর িানদর 

উপযুক্ত প্রতেক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্ থক দক্ষ জনেতক্ত তহনসনর্ সমানজর মূল যরািিারায় 

সম্পৃক্তকরণ ও দাতরযয হ্রানস এ কাে থক্রম তর্নেষ অর্দান রাখনর্ তর্নর্চ্নায় এটিনক তৈিীয় 

সনর্ থাচ্চ অোতিকার যদয়া হনয়নে। 

সুদমুক্ত ক্ষুযঋনণর ৩টি কাে থক্রনম ৫০ ভাগ এর্াং ১টি কাে থক্রনম ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভ থতক্ত 

র্ােিামূলক র্াকায় র্াতষ থক গনড় ১ লক্ষ 75 হাজার নারীর ক্ষমিায়ন, সামাতজক তনরাপত্তা 

বৃতদ্ধ, আত্মকম থসাংস্থান, তেক্ষা ও প্রতেক্ষণ প্রাতি, আয়র্ি থক কাে থক্রনম অাংেেহণ, তনজস্ব পু ুঁতজ 

এর্াং সরকাতর সম্পদ ও যসর্া লানভর সুনোগ সৃতষ্টনি প্রিযক্ষ ভূতমকা রাখনে। 

৩. 
সরকাতর ব্যর্স্থাপনায় 

সুতর্িার্তঞ্চি তেশু সুরক্ষা 

সুতর্িার্তঞ্চি তেশুনদর সুরক্ষা ও অতিকার তনতিি করার লনক্ষয িানদর আর্াসন, খাদ্য, 

পতরনিয়, তেক্ষা, তচ্তকৎসা ব্যর্স্থা তনতিি করার মােনম সমানজর এ তর্পন্নিম অাংনের 

অতিকার সুরতক্ষি হনর্ তর্নর্চ্নায় কাে থক্রমটিনক তৃিীয় সনর্ থাচ্চ গুরুত্ব যদয়া হনয়নে। 

সুতর্িার্তঞ্চি র্াতলকা তেশুনদর কোণ ও পুনর্ থাসনন অোতিকার যদয়ার ফনল র্াতষ থক গনড় 

সরকাতর প্রতিষ্ঠাননর মােনম ৮ হাজার ৫ েি ও যর্সরকাতর প্রতিষ্ঠাননর মােনম 12 হাজার 

র্াতলকা তেশুর সামাতজক সুরক্ষা তনতিি করা হয়। ফনল, প্রতেতক্ষি মানর্সম্পদ তহসানর্ িারা 

আত্মকম থসাংস্থান র্া চ্াকতরর মােনম সমানজ পুনঃএকতিি হনর্।  

৪. 

প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর 

অতিকার সাংরক্ষণ, উন্নয়ন 

ও যসর্া প্রদান 

প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর তর্নেষ চ্াতহদার প্রতি লক্ষয যরনখ আর্াসন সুতর্িা প্রদান, তর্নেষ 

ব্যর্স্থাপনায় তেক্ষা ও প্রতেক্ষণ প্রদান এর্াং সহায়ক উপকরণ সরর্রানহর মােনম িানদর দক্ষ 

জনেতক্ত তহনসনর্ সমানজর মূল যরািিারায় সম্পৃক্তকরণ, প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর অতিকার সুরক্ষা 

ও যদনের উন্নয়ননর যক্ষনি গুরুত্বপূণ থ অর্দান রাখনর্ তর্নর্চ্নায় কাে থক্রমটিনক চ্তুর্ থ সনর্ থাচ্চ 

গুরুত্ব প্রদান করা হনয়নে। 

এ সকল কাে থক্রনম প্রতির্ন্ধী নারীর অোতিকার র্াকায় িা িানদর তেক্ষা, স্বাস্থয, প্রতেক্ষণ প্রাতি 

ও তনরাপদ র্াসস্থান তনতিি করনর্, োর ফনল িানদর সামাতজক তনরাপত্তা বৃতদ্ধ পানর্ এর্াং 

িানদর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁতক হ্রাস পানর্। 

৬.৩ মন্ত্রণালময়র িামজমে নারীর মহস্যা 

(মকাটি োকায়) 

মিিরণ 

িামজে ২০১৮-১৯ সংমশামিত ২০১৭-১৮ িামজে ২০১৭-১৮ 

িামজে 

নারীর মহস্যা 

সংমশামিত 

নারীর মহস্যা 

িামজে 

নারীর মহস্যা 

নারী শতকরা হার নারী শতকরা হার নারী 
শতকরা 

হার 

মমাে িামজে 464574 136938 29.48 371495 86169 23.2 400266 112019 27.99 

মন্ত্রণালময়র িামজে 5593 2734 48.88 4818 2241 46.51 4834 2040 42.20 

উন্নয়ন িামজে 254 144 56.77 192 98 50.93 208 194 93.27 

পমরচালন িামজে 5339 2590 48.51 4626 2143 46.33 4626 1846 39.90 

সূত্রঃ আর.মস.মজ.মপ. ডাোমিইজ 
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৭.০ গত মতন িছমর নারী উন্নয়মন মন্ত্রণালময়র প্রিান কম বকৃমত মনমদ বশক (K.P.I.) সমূমহর অজবন 

ক্রতমক 

নাং 

কম থকৃতি তননদ থেক পতরমানপর 

একক 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

প্রকৃি প্রকৃি লক্ষযমািা 

১. র্য়স্ক ভািা’য় নারী সুতর্িানভাগীর হার  % 49.01 ৪৯.২৪ ৪৭.৬২ 

২. যসর্ামূলক সুদমুক্ত ক্ষুযঋণ প্রদাননর যক্ষনি নারী 

সুতর্িানভাগীর হার  

% 
59.66 ৬০.০৪ ৬০.৩৬ 

৮.০ নারী উন্নয়মন মন্ত্রণালময়র সাফল্যসমূহ 

৮.১ সমাজকোণ মন্ত্রণালয় 35.0০ লক্ষ ব্যতক্তনক র্য়স্কভািা, 12.65 লক্ষ জন তর্ির্া ও স্বামী তনগৃহীিা 

মতহলানক ভািা এর্াং 8.25 লক্ষ ব্যতক্তনক অসেল প্রতির্ন্ধী ভািা প্রদাননর মােনম একটি কাে থকর 

সামাতজক তনরাপত্তা যর্ষ্টনী গনড় যিালার উনদ্যাগ তননয়নে। তর্ির্া ও স্বামী তনগৃহীিা মতহলা ভািা প্রদাননর 

যক্ষনি েিভাগ এর্াং র্য়স্কভািা ও প্রতির্ন্ধী ভািা প্রদাননর যক্ষনি ন্যযনিম ৫০ ভাগ নারীর অন্তথর্ভতক্ত 

র্ােিামূলক করা হনয়নে। এ োড়া, তর্তভন্ন প্রতেক্ষণ যকনে মােনম মতহলানদর আর্ থসামাতজক উন্নয়নন 

চ্ামড়ার তজতনসপি বিরী, তপ্রতন্টাং, ফুল বিরী, উল বুনন, পুতুল বিরী, দতজথ তর্জ্ঞান, এমব্রয়িারী, র্াঁে ও 

যর্নির কাজসহ তর্তভন্ন বৃতত্তমূলক প্রতেক্ষণ যদয়া হনয় র্ানক। এ মন্ত্রণালনয়র অিীনস্ত তর্তভন্ন প্রতেক্ষণ যকে 

হনি এ পে থন্ত ১6,458 জন প্রতেক্ষণার্ী প্রতেক্ষণ যপনয়নে। প্রতেক্ষণ প্রাি নারীরা ঘনর র্নসই সাাংসাতরক 

সকল দাতয়ত্ব পালননর পাোপতে তনজ তনজ পতরর্ারনক আতর্ থকভানর্ সহায়িা করনেন। 

৮.২ নারীর সাফেগাঁর্া 

একজন নাজনীন 

টাাংগাইল যজলার র্াসাইল পতিমপাড়া োনমর যমনয় নাজনীন খান। ২০০০ সানল তর্নয় হয় নাজনীননর। 

তর্নয়র প্রর্ম র্েনরই স্বামী দূঘ থটনার তেকার হনয় এক পা হারান। িানদর সাংসানর দুই যেনল ও এক যমনয়। 

োরীতরক প্রতির্ন্ধী স্বামী ও তিন সন্তান লালন-পালন করনি তগনয় নাজনীন েখন তদনেহারা িখন যস 

প্রতিনর্তের কাে যর্নক জাননি পানর সমাজনসর্ার সুদমুক্ত ক্ষুযঋণ পেী সমাজনসর্া কাে থক্রনমর কর্া। 

উপনজলা সমাজনসর্া কাে থালনয় ইউতনয়ন সমাজকমীর সানর্ ক্ষুযঋণ েহনণর জন্য তিতন যোগানোগ 

কনরন। ২০০৮ সানল তিতন প্রর্ম পেী সমাজনসর্া কাে থক্রম যর্নক ৫,০০০ টাকা ক্ষুযঋণ তননয় ৩০ টি 

মুরতগ তকনন পালন শুরু কনরন। মুরতগপালনন সফল হনয় তিতন আনরা র্ড় পতরসনর মুরতগ পালননর 

পতরকল্পনা কনরন, ২০০ মুরতগ তননয় বিরী কনরন যোট এক মুরগী খামার। ভানগ্যর তনম থম পতরহানস 

অনাকাাংতিি র্াি থফ্লু যরানগ আক্রান্ত হনয় িাঁর সর্কটি মুরতগ মারা োয় হঠাৎ কনরই। তকন্তু যর্নম র্ানকন 

তন নাজনীন।  ২০১৩ সানল তিতন পুনরায় গাভী পালননর প্রতেক্ষণ েহণ কনরন, পেী সমাজনসর্া যর্নক 

পুনরায় ২০,০০০ টাকা ঋণ তননয় শুরু কনরন গাভীপালন। এর্ার িাঁনক আর তপেনন তফনর িাকানি হয়তন। 

র্িথমানন তিতন দু’টি গাভী এর্াং চ্ারটি র্াছুনরর মাতলক। এক একটি গাভী প্রতিতদন প্রায় ২৭ তলটার কনর 

দুি যদয়। গাভীর প্রতিপালন ব্যয় তমটিনয় দুি তর্তক্র যর্নক বদতনক ১০০০-১২০০ টাকা লাভ হয় িার। িা 

িাোড়াও একটি গাভী ১,০০,০০০ টাকায় তর্তক্রও কনরনেন তিতন। দু’যেনলই কনলনজ পড়নে, যমনয় ৮ম 

যশ্রতণর োিী। নাজনীন খান এখন পুনরাপুতর সচ্ছ্বল। এভানর্ই অসহায় নাজনীননদর দৃঢ় মননার্ল ও অদে 

সাহতসকিানক এতগনয় তননয় োনে সমাজনসর্া অতিদফির। সমাজনসর্া অতিদফিনরর সুদমুক্ত ক্ষুযঋণ 

যঘাচ্ায় বদন্য আনন সুতদন। 
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৯.০  ভতর্ষ্যৎ করণীয় সম্পনকথ সুপাতরে 

 যটকসই উন্নয়ন লক্ষযমািা (SDGs) এ র্তণ থি লক্ষয ৫.৪ অনুোয়ী সামাতজক সুরক্ষা নীতিমালার মােনম 

অনর্িতনক গৃহস্থালী কানজর মে থাদা উন্নীিকরণ এর্াং পাতরর্াতরক কাে থক্রনম নারী-পুরুনষর 

অাংেীদাতরত্বমূলক দাতয়ত্ব র্ন্টননক উৎসাতহি করার লনক্ষয প্রচ্ারণা বৃতদ্ধ; 

 সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র সকল কম থসূতচ্নি পে থায়ক্রনম মতহলানদর তহস্যা ৫০ েিাাংনে উন্নীি করা; 

 তেক্ষা অর্কাঠানমা তনম থানণর যক্ষনি প্রতির্ন্ধী এর্াং কন্যা তেশুর প্রনয়াজন তর্নর্চ্না করা হনে তকনা িা 

তনতিি করার উনদ্যাগ চ্লমান রাখা; 

 সামাতজক সুরক্ষা খানির সকল কম থসূতচ্নক তিতজটালাইজি করা; 

 জািীয় প্রর্ীণ নীতিমালার উনেশ্য র্াস্তর্ায়ননর লনক্ষয সরকাতর হাসপািানল প্রর্ীণ কণ থার চ্ালুর উনদ্যাগ 

েহণ এর্াং উক্ত প্রর্ীণ কণ থানর নারীনদর তর্নেষ সুতর্িা সাংনোজন; 

 তপতৃমাতৃহীন ও সামাতজক অনাচ্ানরর তেকার কন্যা তেশুনদর তনরাপত্তা প্রদাননর আওিা সম্প্রসারণ 

করা; 

 প্রতির্ন্ধী নারীনদর কম থসাংস্হান সুনোগ সৃতষ্টর লনক্ষয তর্দ্যমান প্রতেক্ষণ কাে থক্রনম প্রতির্ন্ধী নারীর 

অন্তর্ভতক্ত বৃতদ্ধ করা । 

১০.০ তর্গি র্েনর নারী উন্নয়নন সুপাতরেকৃি কাে থার্তলর অেগতির তচ্ি 

ক্রতমক 

নাং 

নারী উন্নয়নন সুপাতরেকৃি 

কাে থার্তল 
অেগতি 

১. 

যটকসই উন্নয়ন লক্ষযমািা (SDGs) 

এ র্তণ থি লক্ষয ৫.৪ অনুোয়ী 

সামাতজক সুরক্ষা নীতিমালার মােনম 

অনর্িতনক গৃহস্থালী কানজর মে থাদা 

উন্নীিকরণ এর্াং পাতরর্াতরক 

কাে থক্রনম নারী-পুরুনষর 

অাংেীদাতরত্বমূলক দাতয়ত্ব র্ন্টননক 

উৎসাতহি করার লনক্ষয প্রচ্ারণা বৃতদ্ধ 

যটকসই উন্নয়ন লক্ষযমািা (SDGs) এ র্তণ থি লক্ষয ৫.৪ অনুোয়ী 

সামাতজক সুরক্ষা নীতিমালার মােনম অনর্িতনক গৃহস্থালী 

কানজর মে থাদা উন্নীিকরণ এর্াং পাতরর্াতরক কাে থক্রনম নারী-

পুরুনষর অাংেীদাতরত্বমূলক দাতয়ত্ব র্ন্টননক উৎসাতহি করার 

লনক্ষয সমাজ কোণ মন্ত্রণালয় কতৃথক জনসনচ্নিা বৃতদ্ধ’র লনক্ষয 

কম থোলার আনয়াজননর উনদ্যাগ যনয়া হনয়নে। 

২. 

সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র সকল 

কম থসূতচ্নি পে থায়ক্রনম মতহলানদর 

তহস্যা ৫০ েিাাংনে উন্নীি করা। 

সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র কম থসূতচ্নি নারীর অন্তর্ভ থতক্ত তর্দ্যমান 

হার োচ্াই করার উনদ্যাগ যনয়া হনয়নে। সামাতজক তনরাপত্তা 

কাে থক্রমসমূনহর িাটানর্ইজ প্রণয়ন চ্লমান রনয়নে। ইনিামনে 

৫৫.৯০ লক্ষ র্য়স্ক, তর্ির্া ও প্রতির্ন্ধী ভািানভাগীর মনে ৪৭.৫১ 

লক্ষ ভািানভাগীর ির্থ্ িাটানর্ইনজ অন্তর্ভ থক্ত করা হনয়নে।  

৪৭.৫১ লক্ষ ভািানভাগীর ির্থ্ তর্নিষণ কনর যদয়া োয় নারীর 

অন্তর্ভ থতক্ত র্য়স্কভািায় ৪৭.৬২%, তর্ির্া ভািায় ১০০%, প্রতির্ন্ধী 

ভািায় ৩৮.৬০%। সকল কম থসূতচ্গুনলানি নারীর তহস্যা 

পে থায়ক্রনম বৃতদ্ধ করা হনে। 
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ক্রতমক 

নাং 

নারী উন্নয়নন সুপাতরেকৃি 

কাে থার্তল 
অেগতি 

৩. 

তেক্ষা অর্কাঠানমা তনম থানণর যক্ষনি 

প্রতির্ন্ধী এর্াং কন্যা তেশুর প্রনয়াজন 

তর্নর্চ্না করা হনে তকনা িা তনতিি 

করার উনদ্যাগ চ্লমান রাখা। 

সমাজকোণ মন্ত্রণালনয়র নতুন সকল অর্কাঠানমা তনম থানণর 

যক্ষনি প্রতির্ন্ধী এর্াং কন্যা তেশুর প্রনয়াজন তর্নর্চ্না করা হনে। 

জািীয় প্রতির্ন্ধী কমনেক্স তনম থাণ, সরকাতর তেশু পতরর্ার, 

প্রতির্ন্ধী তেশুনদর যহানস্টল তনম থাণ ইিযাতদ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ননর 

যক্ষনি তর্নেষভানর্ প্রতির্ন্ধী ও কন্যা তেশুর তর্নেষ প্রনয়াজন 

তর্নর্চ্নায় যনয়া হনে। 

৪. 
সামাতজক সুরক্ষা খানির সকল 

কম থসূতচ্নক তিতজটালাইজি করা। 

সুরক্ষা খানির সকল কম থসূতচ্নক তিতজটালাইজি করার উনদ্যাগ 

েহণ করা হনয়নে। www.bhata.gov.bd নামক একটি 

সমতিি ভািা ব্যর্স্থাপনা সফনটায়ার বিরী করা হনয়নে। োনি 

ইনিামনে ৪৭ লক্ষ ৫১ হাজার ভািানভাগীর ির্থ্ সতন্ননর্ে সম্পন্ন 

হনয়নে। িাটা এতির কাে থক্রম চ্লমান রনয়নে। 

৫. 

জািীয় প্রর্ীণ নীতিমালার উনেশ্য 

র্াস্তর্ায়ননর লনক্ষয সরকাতর 

হাসপািানল প্রর্ীণ কণ থার চ্ালুর 

উনদ্যাগ েহণ এর্াং উক্ত প্রর্ীণ কণ থানর 

নারীনদর তর্নেষ সুতর্িা সাংনোজন। 

জািীয় প্রর্ীণ নীতিমালার উনেশ্য র্াস্তর্ায়ননর লনক্ষয সরকাতর 

হাসপািানল প্রর্ীণ কণ থার চ্ালুর উনদ্যাগ েহণ এর্াং উক্ত প্রর্ীণ 

কণ থানর নারীনদর তর্নেষ সুতর্িা সাংনোজননর উনদ্যাগ েহণ করা 

হনয়নে। 

৬. 

তপতৃমাতৃহীন ও সামাতজক অনাচ্ানরর 

তেকার কন্যা তেশুনদর তনরাপত্তা 

প্রদাননর আওিা সম্প্রসারণ করা। 

তপতৃমাতৃহীন তেশুনদর আর্াসননর জন্য চ্লতি অর্ থর্েনর ৮টি 

নতুন আর্াতসক ভর্ন বিরী প্রকল্প চ্লমান রনয়নে। আগামী 

অর্ থর্েনর আরও ১৯টি ভর্ন বিরীর জন্য প্রকল্প প্রণয়ন চ্লমান 

রনয়নে। পর্তশুশুনদর সুরক্ষার জন্য ১২টি যেখ রানসল তেশু 

প্রতেক্ষণ ও পুনর্ থাসন যকে পতরচ্াতলি হনে- ো ১৯ যজলায় 

সম্প্রসারনণর পতরকল্পনা েহণ করা হনয়নে। সামাতজক অনাচ্ানরর 

তেকার কন্যা তেশুনদর তনরাপদ আর্াসননর জন্য ৬ তর্ভানগ ৬টি 

যসফ যহানমর কাে থক্রম চ্লমান রনয়নে। 

7. 

প্রতির্ন্ধী নারীনদর কম থসাংস্থান সুনোগ 

সৃতষ্টর লনক্ষয তর্দ্যমান প্রতেক্ষণ 

কাে থক্রনম প্রতির্ন্ধী নারীর অন্তর্ভ থতক্ত 

বৃতদ্ধ করা। 

সমাজনসর্া অতিদফিনরর আওিায় তর্তভন্ন প্রতেক্ষণ যকনের 

মােনম নারী ও প্রতির্ন্ধী ব্যতক্তনদর প্রতেক্ষণ প্রদাননর যক্ষনি 

অোতিকার প্রদান করা হনে। প্রতির্ন্ধী নারীনদর প্রতেক্ষণ 

কাে থক্রনম অন্তর্ভ থতক্ত বৃতদ্ধর জন্য উনদ্যাগ েহণ করা হনয়নে। 
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