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১৪ সামাজিক জনরাপত্তা খাতে ভাো বাজিতে বাতিট পপশ 

 দাজরদ্র্য হ্রাতস সব বাজিক গুরুত্ব জদতে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ভাো ও উপকারতভাগীর সংখ্যা বৃজির প্রস্তাব 

অর্ বমন্ত্রীর  

স্টাফ জরতপাট বার ॥ ‘সমৃি আগামীর পর্যাত্রাে বাংলাতদশ : সমে এখন আমাতদর, সমে এখন বাংলাতদতশর’ 

জশতরানাতম ২০১৯-২০ অর্ ববছতরর বাতিট পপশ করতছন অর্ বমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল। অর্ বমন্ত্রীর অসুস্থোে 

বৃহস্পজেবার িােীে সংসতদ ২০১৯-২০ অর্ ববছতরর এ বাতিট উপস্থাপন কতরন প্রিানমন্ত্রী পশখ হাজসনা। এবাতরর 

বাতিতট সামাজিক জনরাপত্তার আওোে সুজবিাতভাগীর সংখ্যা উন্নীে কতর সামাজিক সুরক্ষা খােতক অরাধাজিকার 

জদতে জবজভন্ন ভাো বািাতনা হতে। ২০১৯-২০ অর্ ববছতর সামাজিক জনরাপত্তা খাতে পমাট ৭৪ হািার ৩৬৭ পকাটি 

টাকা বরাদ্দ রাখা হতেতছ যা পমাট বাতিতটর ১৪.২১ শোংশ এবং জিজিজপর ২.৫৮ শোংশ। ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর 

সংতশাজিে বাতিতট এটি জছল ৬৪ হািার ৪০৪ পকাটি টাকা। 

অর্ বমন্ত্রী বাতিট ব্তৃতোে বতলন, বেবমাতন পদতশর প্রাে এক-চতুর্ বাংশ পজরবারতক সামাজিক জনরাপত্তা কম বসূচীর 

আওোে জনতে এতসজছ। আমাতদর জনব বাচনী ইশতেহার ’১৮ অঙ্গীকার অনুযােী আগামী ৫ বছতর এ খাতে বরাদ্দ 

জিগুণ করা হতব। অর্ বমন্ত্রী বতলন, বাংলাতদতশর দাজরদ্র্য হ্রাতস উতেখতযাগ্য অরাধগজে হতেতছ। ২০০৫ সাতল দাজরতদ্র্যর 

হার জছল ৪০ শোংশ ’১৮ সাতল ো ২১.৮ শোংতশ পনতম এতসতছ। ২০২৩-২৪ সাতলর মতে দাজরদ্র্য ১২.৩০ এবং 

চরম দাজরতদ্র্যর হার ৪.৫০ নাজমতে আনার প াষণা অনুযােী কাি করতছ সরকার। 

জবশ্বস্ত সূত্র িানাে, গজরব ও সুজবিাবজিে িনতগাষ্ঠীতক আজর্ বক সহােোসহ সভাবায স সব িরতনর সহােো পদোর 

য সবস্থাই হতলা সামাজিক জনরাপত্তা পবষ্টনী। বেবমান বাতিতট সামাজিক জনরাপত্তা পবষ্টনীর আওোে সাতি ৭৪ লাখ 

মানুষ জবজভন্ন ভাো পাতেন। সরকাতরর দাজরদ্র্য জবতমাচন পকৌশলপত্র (জপআরএসজপ) পচৌদ্দটি সামাজিক জনরাপত্তা 

কম বসূচী জচজিে কতরতছ। এসব কম বসূচীতে বাতিতট মুজ্তযািাতদর সম্মানী মাজসক ভাো ১০ হািার টাকা পর্তক 

বাজিতে বাতিতট ১২ হািার টাকা করার প্রস্তাব করা হতেতছ। ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ২ লাখ মুজ্তযািা প্রজে মাতস 

সম্মানী ভাো জহতসতব ১০ হািার টাকা কতর পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ ২ হািার ৬শ’ পকাটি টাকা। 

এছািা োতদর উৎসব ভাো জহতসতব ১০ হািার টাকা, নববষ ব ভাো জহতসতব ২ হািার টাকা এবং জবিে জদবস 

ভাো ৫ হািার টাকা কতর পদোর জসিান্ত অপজরবজেবে রাখা হতে। 

বেস্ক ভাোে ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ৪০ লাখ উপকারতভাগী প্রজে মাতস ৫শ’ টাকা হাতর বেস্ক ভাো পাতেন। এ 

কম বসূচীতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ ২ হািার ৪শ’ পকাটি টাকা। আগামী ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ ২৪০ 

পকাটি টাকা বাজিতে রাখা হতে ২ হািার ৬৪০ পকাটি টাকা। ভাোতভাগীর সংখ্যাও ৪০ লাখ পর্তক বাজিতে ৪৪ 

লাতখ উন্নীে করার জসিান্ত পনো হতেতছ। এছািাও জবিবা ও স্বামী জনগৃহীো ভাোর জবষতেও প্রস্তাব করা হতেতছ। 

বাতিতট বেস্ক ভাোতভাগীর মতো এ ভাোরও পজরজি ও বরাদ্দ বািতছ। চলজে ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ১৪ লাখ 

উপকারতভাগী প্রজেমাতস ৫শ’ টাকা হাতর জবিবা ও স্বামী জনগৃহীো ভাো পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ 

৮৪০ পকাটি টাকা। আগামী ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে রাখা হতে ১ হািার ২০ পকাটি টাকা। 



ভাোতভাগীর সংখ্যাও ১৪ লাখ পর্তক বাজিতে ১৭ লাতখ উন্নীে করার প্রস্তাব করা হতেতছ। অসেল প্রজেবন্ধী ভাোর 

পক্ষতত্র ভাোতভাগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বািাতনার প্রস্তাব করা হতেতছ। চলজে ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ১০ লাখ 

উপকারতভাগী প্রজে মাতস ৭শ’ টাকা হাতর এ ভাো পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ ৮৪০ পকাটি টাকা। 

আগামী ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে ১ হািার ৯০ পকাটি টাকার প্রস্তাব করা হতেতছ। ভাোতভাগীর 

সংখ্যাও ১০ লাখ পর্তক বাজিতে ১৫ লাখ ৫৪ হািাতর উন্নীে করারও প্রস্তাব করা হতেতছ। একই সতঙ্গ ভাোর হার 

প্রজে মাতস ৭শ’ পর্তক বাজিতে ৭৫০ টাকা জনি বারণ করা হতে। প্রজেবন্ধী জশক্ষার্ীতদর জশক্ষা উপবৃজত্ত কায বক্রতম 

ভাোতভাগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বািাতনা প্রস্তাব করা হতেতছ। চলজে ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ৯০ হািার উপকারতভাগী 

জবজভন্ন স্ততর জশক্ষার্ী জবজভন্ন হাতর এ ভাো পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ ৮০ পকাটি ৩৭ লাখ টাকা। 

আগামী ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে রাখা হতে ৯৫ পকাটি ৬৪ লাখ টাকা। ভাোতভাগীর সংখ্যাও 

৯০ পর্তক বাজিতে এক লাতখ উন্নীে করার প্রস্তাব করা হতেতছ। 

কযান্সার, জকিজন, জলভার জসতরাজসস, পরাতক আক্রান্ত হতে প্যারালাইিি ও িন্মগে হৃদতরাগীতদর আজর্ বক সহােো 

॥ আগামী বাতিতট এ কম বসূচীতে সহােোতভাগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বািাতনার প্রস্তাব করা হতেতছ। চলজে ২০১৮-১৯ 

অর্ ববছতর ১৫ হািার উপকারতভাগী সতব বাচ্চ ৫০ হািার টাকা আজর্ বক সহােো পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা 

হতেতছ ৭৫ পকাটি টাকা। আগামী ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ জিগুণ বাজিতে করা হতে ১৫০ পকাটি টাকা। 

সহােোতভাগীর সংখ্যাও জিগুণ কতর ৩০ হািাতর উন্নীে করার প্রস্তাব করা হতেতছ। 

চা শ্রজমকতদর িীবনমান উন্নেন কম বসূচীতে উপকারতভাগী ও বরাদ্দ বািাতনার প্রস্তাব করা হতেতছ। ২০১৮-১৯ 

অর্ ববছতর ৪০ হািার উপকারতভাগী িনপ্রজে ৫ হািার টাকা আজর্ বক সহােো পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ 

২০ পকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে রাখা হতে ২৫ পকাটি টাকা। সহােোতভাগীর 

সংখ্যাও বাজিতে ৫০ হািাতর উন্নীে করার লক্ষযমাত্রা জনি বারণ করা হতেতছ। রাধামীণ স্স্থ মাতেতদর মাতৃত্বকালীন 

ভাোর আওো ও বরাদ্দ বািতছ। চলজে ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ৭ লাখ উপকারতভাগী জেন বছর পমোতদ প্রজেমাতস 

৮শ’ টাকা হাতর ভাো পাতেন। ২০১৯-২০ সাতল এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে রাখা হতে ৭৩৯ পকাটি ২০ লাখ টাকা। 

ভাোতভাগীর সংখ্যাও ৭ লাখ পর্তক বাজিতে ৭ লাখ ৭০ হািাতর উন্নীে করার প্রস্তাব করা হতেতছ। 

কম বিীবী মার সহােো েহজবতলর আকার ও উপকারতভাগীর সংখ্যা বািাতনার প্রস্তাব করা হতেতছ। ২০১৮-১৯ 

অর্ ববছতর ২ লাখ ৫০ হািার উপকারতভাগী জেন বছর পমোতদ প্রজে মাতস ৮০০ টাকা হাতর ভাো পাতেন। এ খাতে 

বরাদ্দ রাখা হতেতছ ২৪০ পকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে রাখা হতে ২৬৪ পকাটি টাকা। 

ভাোতভাগীর সংখ্যাও বাজিতে ২ লাখ ৭৫ হািাতর উন্নীে করার প্রস্তাব করা হতেতছ। জভজিজি কায বক্রতম েহজবতলর 

আকার ও উপকারতভাগীর সংখ্যা অপজরবজেবে রাখা হতে। অজেদজরদ্র্তদর িন্য কম বসংস্থান কায বক্রতম েহজবতলর 

আকার ও উপকারতভাগীর সংখ্যা অপজরবজেবে রাখা হতে। ২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ৯ লাখ ৬৭ হািার ৫১ 

উপকারতভাগী দদজনক ২শ’ টাকা কতর ভাো পাতেন। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হতেতছ ১ হািার ৬৫০ পকাটি টাকা।  

খাদ্যবান্ধব কম বসূচী কায বক্রতম েহজবতলর আকার ও উপকারতভাগীর সংখ্যা অপজরবজেবে রাখার প্রস্তাব করা হতেতছ। 

২০১৮-১৯ অর্ ববছতর ১৫ লাখ উপকারতভাগী প্রজে মাতস ৩০ পকজি চাল পাতেন (বছতর ৫ মাস)। এ খাতে বরাদ্দ 

রাখা হতেতছ ২ হািার ৬০৬ পকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্ ববছতর এ খাতে বরাদ্দ ও সুজবিাতভাগী একই রাখার প্রস্তাব 

করা হে। পবতদ িনতগাষ্ঠীর িীবনমান উন্নেন কায বক্রম ২০১৯-২০ সাতল এ খাতে বরাদ্দ বাজিতে রাখা হতে ৬৭ 

পকাটি ১০ লাখ টাকা। েতব শুধু পবতদ িনতগাষ্ঠীর ভাোতভাগীর সংখ্যা কজমতে ১০ হািার নাজমতে আনার লক্ষযমাত্রা 

জনি বারণ করা হতেতছ। আর এ খাতের আওোে ৭১ হািার অনরাধসর িনতগাষ্ঠীতক জনতে আসা হতে।  


