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আগামী ৫ বছরে বোদ্দ দ্বিগুণ কোে ঘ াষণা: সামাদ্বিক সুেক্ষাে আওতা বাড়রছ 

দ্বনিস্ব প্রদ্বতরবদক    

ঘদরে দাদ্বেদ্র্য দ্ববরমাচন ও ববষম্য হ্রাস কেরত সামাদ্বিক সুেক্ষা খারত বোদ্দ বাদ্বড়রেরছ সেকাে। দ্ববগত অর্ থবছরেে ঘচরে আগামী 

২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বারিরে ১০ হািাে ঘকাটি োকা ঘবদ্বে বোদ্দ োখা হরেরছ। একই সরে সামাদ্বিক সুেক্ষাে ভাতারভাগীরদে 

সংখ্যাও বাড়ারনা হরেরছ। দ্বনব থাচনী অেীকাে অনুযােী আগামী পাাঁচ বছরে সামাদ্বিক সুেক্ষা খারতে বোদ্দ দ্বিগুণ কো হরব বরেও 

িাদ্বনরেরছন অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাে। 

২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বারিরে সামাদ্বিক সুেক্ষা খারত ৭৪ হািাে ৩৬৭ ঘকাটি োকা বোদ্দ োখা হরেরছ, যা বারিরেে ১৪.২১ েতাংে 

ও দ্বিদ্বিদ্বপে ২.৫৮ েতাংে। আরগে বছে সংরোদ্বিত বারিরে সামাদ্বিক সুেক্ষা খারত বোদ্দ োখা হরেদ্বছে ৬৪ হািাে ৪০৪ ঘকাটি 

োকা। সামাদ্বিক দ্বনোপত্তা কম থসূদ্বচে কায থকাদ্বেতা বাড়ারনাে েরক্ষয সঠিক উপকােরভাগী দ্বনব থাচন দ্বনদ্বিত কোে ওপে ঘিাে ঘদওো 

হরে। এ উরদ্দরে সব কম থসূদ্বচে এমআইএস ও উপকােরভাগীে তথ্যভাণ্ডাে প্রস্তুত এবং ভাতারভাগীরদে কারছ সোসদ্বে সেকাদ্বে 

ঘকাষাগাে ঘর্রক দ্বিটুদ্বপ পদ্ধদ্বতরত ঘপ্রেণ কো হরে বরেও িানান অর্ থমন্ত্রী। 

অর্ থমন্ত্রী বরেন, ‘দাদ্বেদ্র্য দ্ববরমাচন ও ববষম্য হ্রারস িাতীে সামাদ্বিক দ্বনোপত্তা ঘকৌেেপত্র-২০১৫ প্রণেন কো হরেরছ। এে বাস্তবােরন 

অযাকেন প্ল্যান ২০১৬-২১ অনুরমাদ্বদত হরেরছ। দদ্বেদ্র্ িনগরণে অবস্থা উন্নেরন আমো সামাদ্বিক দ্বনোপত্তা খারত প্রদ্বতবছেই বোদ্দ 

বৃদ্বদ্ধ করে চরেদ্বছ। বত থমারন ঘদরেে এক-চতুর্ থাংে পদ্বেবােরক সামাদ্বিক দ্বনোপত্তা কম থসূদ্বচে আওতাে দ্বনরে এরসদ্বছ। আমারদে 

দ্বনব থাচনী ইেরতহাে-২০১৮ অেীকাে অনুযােী আগামী পাাঁচ বছরে এ খারত বোদ্দ দ্বিগুণ কো হরব।’ 

সামাদ্বিক সুেক্ষা খারতে আওতাে মুদ্বিরযাদ্ধা সম্মানী ভাতা, বেস্ক, দ্ববিবা ও স্বামী দ্বনগৃহীতা, অসেে প্রদ্বতবন্ধী, দ্বহিড়া, ঘবরদ ও 

অনগ্রসে িনরগাষ্ঠী, ঘোরগ আক্রান্ত, চা শ্রদ্বমক ও দদ্বেদ্র্ মারেরদে ভাতারভাগীে সংখ্যা বাড়ারনা হরেরছ। এ ছাড়া প্রদ্বতবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী 

ভাতারভাগী ও োকাে পদ্বেমাণও বৃদ্বদ্ধ কো হরেরছ। 

সামাদ্বিক সুেক্ষা খারতে আওতাে মুদ্বিরযাদ্ধারদে সম্মানী ভাতা ১০ হািাে োকা ঘর্রক বৃদ্বদ্ধ করে ১২ হািাে োকা, বেস্ক ভাতারভাগীে 

সংখ্যা ৪০ োখ ঘর্রক বাদ্বড়রে ৪৪ োখ এবং দ্ববিবা ও স্বামী দ্বনগৃহীতা মদ্বহো ভাতারভাগীে সংখ্যা ১৪ োখ ঘর্রক বাদ্বড়রে ১৭ োখ কো 

হরেরছ। অসেে প্রদ্বতবন্ধীরদে ভাতারভাগীে সংখ্যা ১০ োখ ঘর্রক ১৫.৪৫ োখ কো হরেরছ। প্রদ্বতবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরদে উপবৃদ্বত্তে সংখ্যা 

৯০ হািাে ঘর্রক বাদ্বড়রে এক োখ কো হরেরছ। উপবৃদ্বত্তে হাে প্রার্দ্বমক স্তরে ৭০০ োকা ঘর্রক ৭৫০ োকা, মাধ্যদ্বমক স্তরে ৭৫০ 

োকা ঘর্রক ৮০০ োকা এবং উচ্চ মাধ্যদ্বমক স্তরে ৮৫০ োকা ঘর্রক বাদ্বড়রে ৯০০ োকা কো হরেরছ। 

সমারিে অনগ্রে িনরগাষ্ঠীরক এদ্বগরে দ্বনরতও পদ্বেকল্পনা করেরছ সেকাে। আরগে ঘচরে এবাে এে আওতা বাড়ারনা হরেরছ। দ্বহিড়া 

িনরগাষ্ঠীে িীবনমান উন্নেন কম থসূদ্বচে উপকােরভাগীে সংখ্যা ছে হািাে িরন উন্নীত কো হরেরছ, ঘবরদ ও অনগ্রসে িনরগাষ্ঠীে 

উপকােরভাগীে সংখ্যা ৬৪ হািাে ঘর্রক ৮৪ হািাে িন, কযান্সাে, দ্বকিদ্বন, দ্বেভাে দ্বসরোদ্বসস, ঘরারক প্যাোোইিি ও িন্মগত 

হৃদরোগীরদে আদ্বর্ থক সহােতা কম থসূদ্বচে উপকােরভাগীে সংখ্যা ১৫ হািাে ঘর্রক বাদ্বড়রে ৩০ হািাে কো হরেরছ। চা শ্রদ্বমকরদে 

িীবনমান উন্নেন কম থসূদ্বচে উপকােরভাগীে সংখ্যা ৪০ হািাে ঘর্রক উন্নীত করে ৫০ হািাে কো হরেরছ। দদ্বেদ্র্ মারেে িন্য 

মাতৃত্বকােীন ভাতারভাগীে সংখ্যা সাত োখ ঘর্রক বাদ্বড়রে সাত োখ ৭০ হািাে িন এবং কম থিীবী ল্যাকরেটিং মাদাে সহােতাে 

আওতাে ভাতারভাগীে সংখ্যা দুই োখ ৫০ হািাে ঘর্রক বাদ্বড়রে দুই োখ ৭৫ হািাে কো হরেরছ। 

 


