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তা ত িনি ত করেত হেব।  
 
সূ  জানায়, বত র্মােন দশ লাখ aস ল িতব ী মািসক 811 টাকা কের ভাতা পান। e ছাড়া aস ল িতব ী 
পিরবােরর সদ রা িশ ার িবিভ  ের িনিদ র্  aে র ভাতা পান। আগামী বােজেট aস ল িতব ীেদর আoতা 
বািড়েয় সােড় পেনেরা লােখ u ীত করা হে । ভাতা েদoয়া হেব 861 টাকা। eখন ৯1 হাজার aস ল িতব ী 
পিরবােরর েছেলেমেয় িশ ার িবিভ  ের ( াiমাির েথেক u তর) সব র্িন  মািসক 811 টাকা eবং সেব র্া  
2311 টাকা কের বৃি  পায়। আস  বােজেট বৃি র টাকা আরo 61 টাকা বাড়ােনা হে । সব িমেল সােড় 27 লাখ 
িতব ী o তােদর পিরবােরর িশি ত েছেলেমেয়েক সামািজক িনরাপ া েব নীর আoতায় িনেয় আসা হে , যা 

eখন আেছ ায় eগােরা লাখ। aথ র্াৎ নতুন কের আরo aিতির  পাঁচ লাখ প াশ হাজার আিথ র্ক সহায়তা 
পােবন। জানা যায়, গত মােস আ জর্ািতক aিটজম িদবস aনু ােন জিরপভু  সকল িতব ী যােত মািসক ভাতা 
পান েস িবষেয় েয়াজনীয় ব া েনoয়ার িনেদশ র্ েদন ধানম ী। সমাজক াণ ম ণালয় সূে  জানা যায়, 
জিরেপ 26 লাখ 61 হাজার িতব ী িচি ত করা হয়। eর মে  দশ লাখেক iিতমে  সামািজক সুর ার 
আoতায় আনা হেয়েছ। ধানম ীর িনেদ র্শ aনুসাের বািকেদর আগামী বােজেট আoতায় আনা হেব। 
 
মুি েযা ােদর জ  eবারo সুখবর থাকেছ বােজেট। বত র্মােন ায় দুi লাখ মুি েযা া নগদ দশ হাজার টাকা 
কের মািসক ভাতা পান। 312৯-31 বােজেট তােদর শুধু ভাতা বািড়েয় 23 হাজার টাকা করা হে । aথ র্াৎ তােদর 
মািসক ভাতা আরo দুi হাজার টাকা বাড়েছ। eর বাiের মুি েযা ারা বত র্মােন দুi ঈেদ সমপিরমাণ দুিট েবানাস, 
সব্াধীনতা o িবজয় িদবস ভাতা o ƣবশাখী ভাতা েভাগ করেছন। eসব সুিবধা আেগর মেতাi a াহত থাকেছ।  
 
সূ  জানায়, সমাজক াণ ম ণালেয়র aধীেন বা বায়নাধীন সামািজক িনরাপ াবলেয়র আoতায় বত র্মােন 
বয় ভাতা হে  সবেচেয় বড় কম র্সূিচ। বত র্মােন 76 বছেরর বয়  ি  মািসক নগদ 611 টাকা কের ভাতা 
পান। সারােদেশ েমাট 51 লাখ গিরব বয়  ি  ei ভাতা পান। আস  বােজেট ভাতা aপিরবিত র্ত েরেখ তােদর 
সংখয্া বত র্মােনর েচেয় বািড়েয় 55 লােখ u ীত করা হে । aথ র্াৎ বাড়িত আরo চার লাখ বয় ভাতা পােবন। 
সামািজক িনরাপ া েব নীর আoতায় আেরকিট বড় কম র্সূিচ হে  িবধবা ভাতা। বত র্মােন 25 লাখ িবধবা মােস 
611 টাকা কের ভাতা পান। নতুন বােজেট তােদর সংখয্া আরo িতন লাখ বািড়েয় 28 লােখ u ীত করা হে । e 
ছাড়া ভাতা eকi রাখা হে । জানা যায়, বত র্মােন মিহলা o িশশুিবষয়ক ম ণালেয়র aধীেন বা বায়নাধীন 
মাতৃতব্কালীন ভাতা পাে ন 8 লাখ নারী। ভাতার a  মািসক 911 টাকা। আস  বােজেট আরo 81 হাজার দির  
মােক নতুন কের eর আoতায় আনা হে । তেব ভাতা aপিরবিত র্ত রাখা হে । 
 
সূ  জানায়, বত র্মােন সমাজক াণ ম ণালেয়র aধীেন সবেচেয় েবিশ সামািজক সুর া কম র্সূিচ বা বায়নাধীন 
আেছ। eর মে  বয় , িবধবা, aস ল িতব ী, িতব ী িশ া uপবৃি , কয্া ার, িকডিনসহ িবিভ  দুরােরাগয্ 
ািধেত আ া  ি , িপিছেয় পড়া জনেগা ী তথা েবেদ স দায় o তােদর েছেলেমেয়েদর জ  িশ াবৃি , 

িহজড়া জনেগা ী o চাবাগােনর িমকেদর জীবনমান u য়েন গৃহীত কম র্সূিচর আoতায় িবিভ  aে র মািসক 
ভাতা েদoয়া হয়। eর বাiের াণ-দুেয র্াগ,িশ া, সব্া য্সহ 33 ম ণালয় o সং া সামািজক িনরাপ া েব নীর 
আoতায় 241িট কম র্সূিচ বা বায়নাধীন রেয়েছ। েযমন- েপনশন সুিবধা eক ধরেনর সামািজক কম র্সূিচ। eেত 
বছের সরকােরর য় হয় 31 হাজার েকািট টাকার েবিশ। আবার কম দােম গিরবেদর চাল েদoয়া, িভিজিড, 
িভিজeফ, ঘের ঘের চাকির েদoয়ার লে য্ বা বায়নাধীন াশনাল সািভ র্েসর মেতা কম র্সূিচর মা েম দাির য্ 
িবেমাচন করা হয়। eরকম 241িট কম র্সূিচ আেছ, যা িবিভ  ম ণালেয়র মা েম বা বায়ন করা হে । তেব 
জনি য় eবং বড় কম র্সূিচগুেলা বা বায়ন করেছ সমাজক াণ ম ণালেয়র aধীন সমাজেসবা aিধদ র। aথ র্ 
ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, বত র্মােন েমাট বােজেটর 24 শতাংশ aথ র্ ei সামািজক সুর া খােত বরা  েদoয়া 



হয়। চলিত aথ র্বছের e খােত েমাট বরা  েদoয়া হয় 75 হাজার েকািট টাকা, যা েমাট িজিডিপর আড়াi 
শতাংশ। আগামী বােজেট e খােত েমাট 83 হাজার েকািট টাকা বরাে র াব করা হেত পাের।  
 
বত র্মান সরকার 2৯৯7-৯8 aথ র্বছের সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ চালু কেরিছল। পরবত  সমেয় সব সরকার eসব 
কম র্সূিচ a াহত রােখ। িক  প িতগত দুব র্লতা o দুন িতর কারেণ eর সুফল আশানুরূপভােব িমলেছ না বেল 
aিভেযাগ uেঠেছ। ত াবধায়ক সরকােরর সােবক aথ র্ uপেদ া ড. eিব িম র্া আিজজুল iসলাম বেলন, 
সামািজক িনরাপ া খােত িবিভ  ভাতা দােনর ে ে  াপক দুন িত হে । িতবছর e খােত িবপুল পিরমাণ 
aথ র্ য় করা হেলo eর সুফল uপকারেভাগী বা টােগ র্ট েপর কােছ েতমন eকটা েপৗঁছায় না।  
 
িবআiিডeেসর গেবষণা পিরচালক ড. জােয়দ বখত িব মান কম র্সূিচগুেলা পয র্ােলাচনা কের েযাগয্েদর কােছ তার 
সুিবধা িনি ত করার পরামশ র্ েদন। সমাজক াণ ম ণালয় সূে  জানা যায়, ভাতা দান ি য়া সব্  o ত 
েপেত aেটােমশেনর পিরক না েনoয়া হয়। eরমে  বয় , িবধবার মেতা বড় িতন ধরেনর ভাতা দান প িত 
আংি◌শক িডিজটালাiজ করা হেয়েছ। সরকােরর ল য্ হে  3131 সােলর মে  সব ধরেনর ভাতা দান কম র্সূিচ 
িডিজটালাiেজশেনর আoতায় আনা। e পিরক না বা বায়েন কাজ চলেছ বেল িতিন জানােলন।  
 
কয্া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ে াক o ারালাiিসেস আ া  গিরব েরাগীেদর eককালীন নগদ সহায়তা 
েদয় সরকার। eর পিরমাণ েরাগী িত 61 হাজার টাকা। বত র্মােন 26 হাজার েরাগী আিথ র্ক সুিবধা পাে ন। আস  
বােজেট ei সংখয্া িদব্গুণ করা হে । েবেদ o aন সর জনেগা ী eবং তােদর েছেলেমেয়রা মািসক ভাতাসহ নানা 
সুিবধা পাে । বত র্মােন 75 হাজার ei সুিবধা েভাগ করেছ। নতুন বােজেট ei সংখয্া 92 হাজাের u ীত করা 
হে । eকi সে  সুিবধােভাগী েছেলেমেয়েদর বৃি র টাকা a াহত থাকেছ। e ছাড়া চা িমকেদর জীবনমান 
u য়েন সহায়তা করেছ সরকার। বত র্মােন 51 হাজার চা িমক eককালীন 6 হাজার টাকা কের নগদ সহায়তা 
পাে ন। নতুন বােজেট আরo দশ হাজার চা িমকেক সহায়তা েদoয়া হেব। তেব টাকার a  eকi থাকেছ। 
সব িমিলেয় বাড়িত 24 লাখ 73 হাজার গিরব মানুষেক সামািজক সুর ার আoতায় আনা হে ।  
 
 
 
 
 
 


