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সামািজক র ার জ  বাংলােদেশ গিরব মা েষর পছেন  যতটা  খরচ হয়,  এর চার ণ বিশ খরচ হয়
ধনীেদর পছেন। আবার নারীেদর চেয় পু ষরা বাংলােদেশ বিশ পিরমােণ সামািজক র া ভাগ কের
থােকন। অব  সামািজক র ায় মাট ব েয়র িদক থেকও বাংলােদশ এিশয়ার অ  দশ েলার তলুনায়
বশ িপিছেয়। এশীয় উ য়ন ব াংেকর (এিডিব) স িত কািশত এক িতেবদেন এসব তথ  উেঠ এেসেছ।

সামািজক র া কায ম িনেয় এিশয়ার ২৫িট দেশর ‘দ  সা াল ােটকশন ইি ডেকটর ফর এিশয়া :
অ ােসিসং াে স’ শীষক িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদশ িজিডিপর মা  ১ দশিমক ২ শতাংশ পিরমাণ
আথ-সামািজক র ায় খরচ কের। তািলকার শীেষ থাকা জাপান খরচ কের িজিডিপর ২১ শতাংেশর বিশ।
বাংলােদশ  এিশয়ার  িনেচর  িদককার  পাঁচিট  দেশর  একিট।  বাংলােদেশর  পছেন  আেছ  ধু  িময়ানমার,
কে ািডয়া, ভটুান ও লাওস। এ ে  বাংলােদেশর অব ান ২১তম। বাংলােদেশর মা  ১৬ দশিমক ৬ শতাংশ
মা ষ সামািজক র ার কােনা না কােনা িবধা পান। তেব বাংলােদেশ মাথািপছু িজিডিপর মা  দশিমক ২
শতাংশ গিরব মা েষর পছেন খরচ হয়। আর ধনীেদর পছেন খরচ হয় দশিমক ৮ শতাংশ। এর মােন,
গিরেবর পছেন যত টাকা খরচ হয়, এর চার ণ বিশ টাকা ধনীেদর জ  খরচ হয়। জানা যায়, দেশ এখন
৭৪ লাখ লাক সামািজক িনরাপ া কমসিূচর িবধা পান। এই কমসূিচর আওতায় সরকার িবধবা ভাতা, দির
নারীেদর মাতৃ কালীন ভাতা, যু াহত মুি েযা ার িচিকৎসা ভাতা ইত ািদ িদেয় থােক। এ ছাড়া ট  িরিলফ,
ভালনােরবল প িফিডং (িভিজিড), কােজর িবিনমেয় টাকাসহ (কািবটা) িবিভ  কমসিূচও আেছ। তেব সব
নাগিরক পায় এমন কােনা সবজনীন সামািজক র া কমসিূচ বাংলােদেশর নই। গত অথবছের ১৬ ধরেনর
কমসূিচেত ২৭ হাজার ৫২৫ কািট টাকা বরা  দওয়া আেছ। ১০ বছর আেগ বরা  িছল মা  ৮ হাজার ৯০০
কািট টাকা। চলিত ২০১৯-২০ অথবছের সামািজক িনরাপ া খােত ৭৪ হাজার ৩৬৭ কািট টাকা  বরা
দওয়া হেয়েছ, যা িজিডিপর ২ দশিমক ৫৮ শতাংশ। এই িহসােবর মেধ  অব  সরকাির পনশনেভাগীেদর

জ  বরা  করা টাকাও আেছ। সরকাির চাকিরর পর অবসরেভাগীেদর ায় শতভাগই দাির সীমার ওপের
বাস কেরন। তাই পনশন বাবদ খরচ বাদ িদেল সামািজক িনরাপ ায় খরচ িজিডিপর ২ শতাংেশর মেতা হয়।
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