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এ বছর আরও ৪ লাখ যাগ হেয় উপকারেভাগীর সংখ া দাড়ঁােব ৪৪ লােখ

ওয়ােজদ হীরা ॥ নূর বা  (৬৮)। টা াইল জলার এক ত  ােমর বািস া। সরকার থেক িতমােস বয়  ভাতা
পান িতিন। িত মােসর এই ভাতায় বৃ  বয়েস অেনক উপকাের আেস তার। আশপােশর নূরজাহান, হাসনা হনা,
শরবা  সবার জীবনই এখন বয়েসর ভাের । এেদর কােরা স ানও নই। তেব সরকােরর িতমােসর দয়া
ভাতায় তারা খুবই উপকতৃ। কথা বলেত বলেত কােরা কােরা চাখ িভেজ আেস। কিলমউ া (৭২) নােমর একজন
বেলন, শষ বয়েস অ েখ-িব েখ নানা খরচ। এই ভাতা আমােদর য িক উপকাের আেস বেল বঝুােনা যােব না। এই
ভাতা পেয় সরকােরর শংসায় প মখু সমােজর অস ল জ  নাগিরকরা। সেরজিমেন ত  ােমর ায় অধশত

বীণ মা ষ সরকােরর এই উেদ ােগর শংসা কেরেছন। এছাড়াও সামািজক র া িহেসেব অস ল বয় েদর িত
সরকােরর দািয় েবাধেক সাধুবাদ জািনেয়েছন নবীনরাও।

জানা  গেছ, সারােদেশর নূর বা  িকংবা  কিলমু ােদর মেতা  ৪০ লাখ বয় েদর ভাতা িদে  সরকার। চলিত
২০১৯-২০ অথবছের আরও ৪ লাখ নতুন কের গিরব বীণেক বয়  ভাতা দয়া হেব। ফেল দশব াপী ৪৪ লাখ
মা ষেক এ ভাতার আওতায় আনা হে । এই ভাতা কমসূচী পিরচালনার জ  বােজেট বরা  থাকেছ ২ হাজার ৬৪০
কািট টাকা। িতমােস ৫০০ টাকা হাের ২০১৮-১৯ অথবছের ৪০ লাখ মা েষর জ  বরা  িছল ২ হাজার ৪০০
কািট টাকা। তার আেগর অথবছের ই হাজার ১০০ কািট টাকা বরা  িছল। আর ভাতা পেয়েছ ৩৫ হাজার মা ষ।

২০১৬-১৭ অথবছের ৩১ হাজার পাঁচশ মা ষ ভাতা পেয়েছ ১৮৯০ কািট টাকা। অথাৎ গত কেয়ক বছর ধেরই
ধারাবািহকভােব সরকার বয়  ভাতােভাগীর সংখ া বিৃ  কেরেছ। সই সে  বিৃ  কেরেছ ভাতার পিরমাণও।

বতমান মতাসীন দল বাংলােদশ আওয়ামী লীগই সব থম দির  বয়  ব ি েদর ভাতা দয়ার উেদ াগ নয়। ফেল
দেশর ৪০ লাখ বয়  লাক এর আওতায় আেছ। এই বছর এর আওতায় নতনু কের আরও ৪ লাখ আসেছ। দেশর

বেয়ােজ   ও  উপাজন ম অথবা উপাজেন অ ম বয়  জনেগা ীর সামািজক িনরাপ া িবধােন এবং
পিরবার ও সমােজ মযাদা বিৃ র লে  আওয়ামী লীগ সরকােরর থম ময়ােদ ১৯৯৭-৯৮ অথবছের ‘বয় ভাতা’
কমসূচী বতন করা হয়। াথিমকভােব দেশর সকল ইউিনয়ন পিরষেদর িতিট ওয়ােড ৫ পু ষ ও ৫ মিহলাসহ
১০ জন দির  বেয়ােজ  ব ি েক িতমােস ১০০ টাকা হাের স সময় ভাতার আওতায় আনা হয়। পরবতীেত
দেশর সকল পৗরসভা ও িসিট কেপােরশন এ কমসূচীর আওতাভু  করা হয়।

এছাড়াও  বতমান  সরকােরর  িনবাচনী  ইশেতহার  বা বায়েনর  অ ীকার  িহেসেব  ২০২১  সােলর  মেধ  বয়
ভাতােভাগীর সংখ া ি ণ করার লে  মতা হেণর পর ২০০৯-১০ অথবছের বয়  ভাতােভাগীর সংখ া ২০ লাখ
থেক বিৃ  কের ২২ লাখ ৫০ হাজার জেন এবং জন িত মািসক ভাতার হার ২৫০ টাকা থেক বৃি  কের ৩০০

টাকায় উ ীত করা হয়। ২০১০-১১ অথবছের বয়  ভাতােভাগীর সংখ া ২ লাখ ২৫ হাজার জন বিৃ  কের ২৪ লাখ
৭৫ হাজার জেন উ ীত করা হয়। ২০১৮-১৯ অথবছের ৪০ লাখ বয়  ব ি েক জন িত মািসক ৫০০ টাকা হাের
ভাতা দান করা হয়। সমাজকল াণ ম ণালেয়র কমকতারা জািনেয়েছন, সরকােরর সেবা  পযােয়র িনিবড় তদারিক
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এবং সমাজেসবা অিধদফতেরর সব েরর কমকতা ও কমচারীেদর িনরলস পির েম িবগত ৪ বছের বয় ভাতা
িবতরেণ ায় শতভাগ সাফল  অিজত হেয়েছ।

সরকােরর এই উেদ াগ িনেয় ঢাকা িব িবদ ালেয়র সােবক উপাচায আ আ ম স আেরিফন িসি ক জনক েক বেলন,
থম ময়ােদ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর দেখিছ ধানম ী দির  মা ষ, অস ল, মিু েযা ােদর িনেয়

িচ া  কেরেছন। সসময় বােজেট কম বরাে র িবষয়িট িনেয় অথ ম ণালয় কমকতােদর ধানম ী বেলিছেলন,
সমােজর এই মা ষ েলার জ  আপাতত বরা  কম হেলও আিথক ব ব া ভাল হেল বরা  বাড়েব। ধানম ীর সই
দূরদশী িচ াই এখন বড় আকার পেয়েছ। িপিছেয় পড়া জনেগা ীর জ  িচ া করা সরকােরর দািয় । আর সরকার
সিটই করেছ।

সমাজকল াণ ম ণালেয়র সমাজেসবা অিধদফতর সূে  জানা গেছ, বতমােন বয় ভাতা কায েম অিধকতর তা
ও জবাবিদিহতা িনি ত এবং হণেযাগ  কের তলুেত িকছু পদে প নয়া হেয়েছ।

এর মেধ  ২০০৪ সােলর বা বায়ন নীিতমালা সংেশাধন কের যেুগাপেযাগীকরণ, অিধকসংখ ক মিহলােক ভাতা
কায েমর আওতায় অ ভুি র লে  মিহলােদর বয়স ৬৫ বছর থেক কিমেয় ৬২ বছর িনধারণ করা হেয়েছ।
এছাড়াও উপকারেভাগী িনবাচেন ানীয় সংসদ সদ সহ অ  জন িতিনিধেদর স ৃ করণ, ডাটােবইজ ণয়েনর
উেদ াগ হণ এবং ১০ টাকার িবিনমেয় সকল ভাতােভাগীর িনজ নােম ব াংক িহসাব খুেল ভাতার অথ পিরেশাধ করা
হে  বেল জানা গেছ। ১৯৯৭-৯৮ অথবছের ৪ লাখ িতন হাজার ভাতােভাগী থেক বতমােন ৪০ লাখ ভাতােভাগীর
িবষয়িট বশ শংসা পেয়েছ সব মহেলই। ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশ াথী সিজবলু ইসলাম বেলন, সরকােরর এই
সামািজক ায়ব তার কাজ েলা সিত কার অেথই শংসা যাগ ।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র সমাকল াণ ও গেবষণা ইনি িটউেটর সহকারী অধ াপক তৗিহ ল হক জনক েক বেলন, িকছু
মা ষেক অবদান ছাড়াই সহায়তা করেত হয়। এই উেদ াগেক াগত জানাই। যারা কল াণমূলক রা  িহেসেব ীকিৃত
পেয়েছ  তারা  এসব  কেরই  পেয়েছ।  বতমান  সরকারও  সিট  করেছ।  তেব  অথ  দয়ার  পিরবেত  বীণেদর
েয়াজনীয় চািহদা যিদ মটােনা যায় তেব সিট আরও ভাল উেদ াগ হেব। এখন থেকই সিট ভাবেত হেব। টাকা

দয়ার উেদ াগটাও সাহসী। তেব নতনু িচ ার মাধ েম এিগেয় যেত হেব বেলও জানান িতিন। যখােন বয়  ব ি র
িচিকৎসা, র াসহ অ া  িবষয় থাকেব বেল মেন কেরন িতিন।

সমাজকল াণ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব জুেয়না আিজেজর মাবাইল ব  থাকায় ব ব  পাওয়া যায়িন। একািধক
অ া  কমকতা নাম কাশ না করার শেত বেলন, সরকার সব ধরেনর িপিছেয় পড়া মা ষেদর িনেয় এিগেয় যেত
চায়। তােদর পােশ থাকেত চায়। ম ণালয় সভােব কাজ করেছ।

এিদেক এবােরর বােজট ব তৃার সময় অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, ২০১৯-২০ অথবছের সামািজক
িনরাপ া খােত মাট ৭৪ হাজার ৩৬৭ কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ, যা বােজেটর ১৪.২১ শতাংশ এবং িজিডিপর
২.৫৮ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অথবছের সংেশািধত বােজেট এ বাবদ ৬৪ হাজার ৪০৪ কািট টাকা বরা  িছল। অথাৎ
সামািজক িনরাপ ার িবষয়িট সরকার বশ  িদে ।

স িত সংসেদ ন েকানা-৩ আসেনর সংসদ সদ  অসীম মার উিকেলর এক ে র জবােব ধানম ী শখ
হািসনা  বেলেছন,  ২০১৮-১৯  অথবছের  বয়  ভাতােভাগীর  সংখ া  ৪০  লাখ।  আগামী  অথবছের  বয় ভাতার
উপকারেভাগীর সংখ া বৃি  কের ৪৪ লােখ উ ীত করা হেব। বয় ভাতা সহায়তার আওতা স সারণ ও ভাতার
পিরমাণ পযায় েম আরও বৃি  করা হেব। ধানম ী সসময় আরও বেলন, বয়  জনেগা ী িবেশষ কের বয়
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মিহলােদর আথ-সামািজক উ য়ন, সামািজক িনরাপ া িবধান, পিরবার ও সমােজ তােদর মযাদা বিৃ  ও িচিকৎসার
লে  আওয়ামী লীগ সরকার সব থম ১৯৯৭-৯৮ অথবছের বয় ভাতা চালু কের। তখন বয় ভাতার পিরমাণ িছল
জন িত মািসক ১০০ টাকা এবং ভাতােভাগীর সংখ া িছল ৪ লাখ ৩ হাজার। আমরা জন িত মািসক ভাতার হার
৫০০ টাকায় বিৃ  কেরিছ। িতিন বেলন, িবধবা ও ামী পিরত   মিহলােদর আথ-সামািজক ায়ন ও র া
িবধােনর লে  আওয়ামী লীগ সরকার থম ১৯৯৮-৯৯ অথবছের িবধবা, ামী পিরত ,  মিহলােদর জ
ভাতা চাল ুকের।

অেনক সময় খবর শানা যায় বয়স হেলও ভাতা পাে ন না। াম িকংবা শহর অস ল বীণরা চান সামািজক
িনরাপ ায় সিত কােরর মা ষই যন ভাতা া  হন। ভাতা া  বীণরা বেলেছন, নতনু যারা আওতায় আসেব তােদর
যন অেহতুক হয়রািন বা কােরা াের াের ঘুরেত না হয়।
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