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আয় ববষম্য র্নরসন
আয় ববষম্য পর্রর্ির্িিঃ
অর্ িননর্িক প্রবৃর্ির পাশাপার্শ আয় ববষম্য দূরীকরণ যে যকান যদবশর জন্য একটি চ্যাবেঞ্জ। বাাংোবদশ র্জর্ির্প
প্রবৃর্ির হার র্বববচ্নায় অবনক উন্নর্ি সাধন কবরবে। এই প্রবৃর্ির সুফে সমাবজর র্নম্ন আবয়র মানুবষর কাবে যপ ৌঁবে যদয়ার
েবযয সরকার কাজ কবর োবে। সব িবশষ খানা আয়-ব্যয় জর্রপ এর িথ্য অনুোয়ী সব ির্নম্ন আয়সীমার ৫ শিাাংশ মানুবষর
আয় যমাট জািীয় আবয়র ০.২৩ শিাাংশ। পযান্তবর সবব িাচ্চ আয় সীমার ৫ শিাাংশ মানুবষর আয় যমাট জািীয় আবয়র
২৭.৮৯ শিাাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষ িক (২০১০-২০১৫) পর্রকল্পনায় আয় ববষম্যবক যমাকাববো করার জন্য র্কছু যক শে ও পর্ের্স
গ্রহবণর পর্রকল্পনার প্রস্তাব করা হয়। িারমবে উবেখবোগ্য র্েে: কমিপর্রর্ধ, উৎপাদনশীেিা ও যবিন বৃর্ি, মানব মূেধবনর
উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋবণর প্রসার ও ক্ষুদ্র র্শবল্পর জন্য ঋণ প্রদান বৃর্ি, সামার্জক র্নরাপত্তা কাে িক্রবম ব্যয় বৃর্ি ও কাে িযমিা উন্নয়ন;
স্বািয, র্শযা, কৃর্ষ ও গ্রামীণ উন্নয়বন সরকার্র ব্যবয় সাংস্কার এবাং ট্যাক্স খাবি সাংস্কার। সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনায় (২০১৬২০২০) আয় ববষম্য বৃর্ির হার-যক র্বপরীি মুখী অর্ িাৎ হ্রাস করার েবযয র্বস্তার্রি কমিসূচ্ী গ্রহণ করা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক
পর্রকল্পনায় য াগ ব্যয় ববষবম্যর র্জর্ন অনুপাি ২০১০ সাবের ০.৩২ হবি ২০২০ সাবে ০.৩১ এ হ্রাস এবাং আয় ববষবম্যর
র্জর্ন অনুপাি ২০১৯ সাবের ০.৪৫৮ হবি হ্রাস কবর ২০২০ সাবে ০.৪৫০-যি র্নবয় আসার পর্রকল্পনা করা হয়।
সাম্প্রর্িক সমবয় দার্রদ্রয দূরীকরণ র্বষবয় বাাংোবদবশর রবয়বে গব ি করার মি সাফল্য। ১৯৭০ এর দশবক যেখাবন দার্রবদ্রর
হার র্েে প্রায় ৮০ শিাাংশ, ২০১০ সাবে এবস িা দাঁর্িবয়বে ৩১.৫ শিাাংবশ এবাং ২০১৮ সাবে িা হবয়বে ২১.৮ শিাাংশ।
“দ্যা যেকবটটর ইনবিক্স” এর িথ্য অনুোয়ী র্বগি ১০ বেবর বাাংোবদশ র্ববে র্জর্ির্প প্রবৃর্ির হাবর শীবষ ি অবিান করবে,
ো এক র্বরে অজিন। ২৯ আগষ্ট ২০১৯ িার্রবখ প্রকার্শি উক্ত র্রবপাট ি অনুোয়ী র্বগি ১০ বেবর বাাংোবদশ এর র্জর্ির্প
প্রবৃর্ি হবয়বে ১৮৮ শিাাংশ, চ্ীন এর ১৭৭ শিাাংশ, ারি এর ১১৭ শিাাংশ , ইবদাবনর্শয়ায় ৯০ শিাাংশ, মােবয়র্শয়ায় ৭৮
শিাাংশ হাবর। দার্রদ্রয দূরীকরবণর সমান্তরাবে সরকার আয় ববষম্য দূরীকরবণও ের্াের্ াবব মবনাবোগ র্দবয়বে। দর্রদ্র
জনবগাষ্ঠীর আয়বক সুরর্যি রাখার জন্য সরকার অন্তর্ভির্ক্তমূেক উন্নয়ন এবাং সামার্জক সুরযার র্বষয়টি র্নর্িি করবি
কাজ কবর োবে। একই সবে অঞ্চে র্ র্ত্তক আয় ববষম্য র্নরসবনর েবযয সরকার কাজ কবর োবচ্ে।
বিিমাবন আয় ববষবম্যর যে চ্যাবেঞ্জ বাাংোবদবশর সামবন রবয়বে, চ্ীন এবাং ারবির মি বৃহৎ অর্ িনীর্িও একই াবব
ক্রমবধ িনশীে আয় ববষবম্যর চ্যাবেবঞ্জর মুবখ রবয়বে। সম্পদ এবাং মানব সযমিার র্বষয়টি যেবহতু ঐর্িহার্সক াবব
অসম াবব উপর্িি র্াবক, বাজার অর্ িনীর্িবি িাই উন্নয়বনর সুফেও যে যের্ণটি সম্পদ ও সযমিায় অগ্রসর িাবদরবক
যবর্শ ো বান কবর। দীর্ ি যময়াদী আয় ববষম্য হ্রাস করার যক শবের যযবে িাই এই প্রারর্িক ববষম্য হ্রাবসর র্বষবয় র্ববশষ
মবনাবোগ যদয়া প্রবয়াজন। এোিা সহবজ ঋণপ্রার্প্ত, সামার্জক অন্তর্ভির্ক্ত এবাং আর্র্ িক নীর্ির ের্াের্ প্রবয়াগও ববষম্য দূর
করার কাে িকর যক শে র্হবসবব সরকার র্বববচ্না করবে।
“ওয়ার্ল্ি ইনইকুয়ার্েটি র্রবপাট ি ২০১৮” অনুসাবর সমগ্র র্ববেও র্বগি কবয়ক দশবক আয় ববষম্য প্রকট হবয়বে।
উদাহরণস্বরূপ, উক্ত র্রবপাবট ি উবেখ করা হবয়বে, শীষ ি আয়স্তবরর ১০% ব্যর্ক্তর অর্জিি সম্পদ যমাট জািীয় আবয়র শিকরা
হার র্হবসবব ইউবরাবপ ৩৭%, চ্ীবন ৪১%, রার্শয়াবি ৪৬%, যুক্তরাষ্ট্র ও কানািাবি ৪৭%, ব্রার্জে, ারি ও আর্িকাবি
প্রায় ৫৫% এবাং মেপ্রাবচ্য ৬১%। এই িথ্য র্ববের র্বর্ ন্ন অঞ্চবে আয় ববষবম্যর একটি র্চ্ে প্রর্িফর্েি কবর। এোিা,
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র্ববে যেসব যদবশ সাম্প্রর্িক অর্ননর্িক উন্নর্ি সার্ধি হবয়বে, যসসব যদবশও আয় ববষম্য বৃর্ি যপবয়বে। এরমবে ারবি
র্জর্ন সূচ্ক এর মান অনুোয়ী ০.৫১ (২০১৩), চ্ীবন ০.৪৭৪ (২০১৮), যুক্তরাবষ্ট্র ০.৪৯ (২০১৭), রার্শয়াবি ৩৭.৭ (২০১৫),
র্চ্র্েবি ০.৪৭ (২০১৭) যমর্ক্সবকাবি ০.৪৬ (২০১৭) আয় ববষম্য র্নরুর্পি হবয়বে। র্ববের র্বর্ ন্ন যদবশর উন্নয়ন অর্ জ্ঞিা
পে িাবোচ্না কবর অর্ িনীর্ির্বদ সাইমন কুজবনৎস (১৯৫০-৬০) আয় ববষবম্যর একটি িত্ত্ব উপিাপন কবরন, ো এবযবে
প্রাসর্েক। কুজবনৎস এর িত্ত্ব অনুসাবর েখন একটি অর্ িনীর্ি উন্নয়বনর ধারায় চ্েবি র্াবক িখন বাজার শর্ক্তর কারবণ
প্রর্মর্দবক আয় ববষম্য বৃর্ি পায় এবাং পরবিীবি িা হ্রাস যপবি র্াবক। এই প্রবণিাবক যেখর্চ্বের মােবম প্রকাশ করা
হবে িা একটি ইন াবট িি ইউ (inverted U) আকার ধারণ কবর।

বাাংোবদবশ বিিমাবন অর্ িননর্িক উন্নয়বনর যে ধারা চ্েমান রবয়বে িা ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশবকর র্শল্পায়ন ও কৃর্ষর
োর্িকীকরবণর আবোবক কুজবনৎস প্রদত্ত িবত্ত্বর সাবর্ সামঞ্জস্যপূণ ি। র্শল্পায়বনর ফবে উন্নয়বনর যকন্দ্রর্বন্দু েখন নগবরর
র্দবক ধার্বি হয়, অ যন্তরীণ অর্ গমবনর মােবম নগবরর সাবর্ গ্রামাঞ্চবের মানুবষর এক ধরবনর আয় ববষম্য সৃর্ষ্ট হয়।
র্কন্তু কুজবনৎস এর মবি, পরবিীবি র্শল্পায়ন, গণিিায়ন ও কল্যাণ রাবষ্ট্রর উদ্ভববর ফবে জনগণ ক্রমবধ িমান অগ্রগর্ির
সুফে ো করবব এবাং মার্ার্পছু আয় বৃর্ির দ্বারা আয় ববষম্য হ্রাস পাবব।
আয় ববষম্য র্নরসবন সামার্জক র্নরাপত্তা কাে িক্রমিঃ
সাধারণ জনসাধারবণর জীবনমান উন্নয়ন ির্া আয় ববষম্য র্নরসবন সরকার সামার্জক র্নরাপত্তা কাে িক্রম চ্ার্েবয় োবে।
সামার্জক র্নরাপত্তা র্বষয়ক জীবনচ্ক্র পির্িবক র্ র্ত্ত ধবর বাাংোবদশ সরকার এ কাে িক্রম বাস্তবায়ন করবে। দার্রদ্রয
র্ববমাচ্বন এবাং ববষম্য হ্রাসকরবণ জািীয় সামার্জক র্নরাপত্তা যক শেপে, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। বাাংোবদবশ বাস্তবার্য়ি
সামার্জক র্নরাপত্তা কমিসূর্চ্সমূহবক সামার্জক র্নরাপত্তা র্বষয়ক জীবনচ্ক্র পির্ির র্ র্ত্তবি পাঁচ্টি যের্ণবি র্বন্যস্ত করা
হবয়বে। মূে যের্ণর্ র্ত্তক কমিসূর্চ্গুবো হবো: (ক) র্শশুবদর জন্য কমিসূর্চ্, (খ) কমি উপবোগী নাগর্রকবদর জন্য কমিসূর্চ্,
(গ) বয়স্কবদর জন্য যপনশন ব্যবিা, (র্) প্রর্িবন্ধীবদর জন্য কমিসূর্চ্ এবাং (ঙ) ক্ষুদ্র ও র্ববশষ কমিসূর্চ্। জনগবণর খাদ্য
র্নরাপত্তা, অর্ি দর্রদ্র ও দিঃিবদর জন্য র্বনামূবল্য খাদ্য র্বিরণ, কাবজর র্বর্নমবয় খাদ্য ও যটস্ট র্রর্েফ োিাও যবশ র্কছু
কাে িক্রম সরকার পর্রচ্ােনা করবে। এবদর মবে বয়স্ক ািা, দিঃি মর্হো ািা, র্বধবা ও স্বামী পর্রিযক্তাবদর ািা
প্রদাবনর মােবম সরকার যদবশর দর্রদ্র জনবগাষ্ঠীর সামার্জক র্নরাপত্তা র্বধাবন কাজ করবে। এোিা, সামার্জক র্নরাপত্তা
যবষ্টনীর পর্রর্ধ ও প্রসার র্বববচ্নায় এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা যশবষ অর্ িাৎ ২০২০ সাবে র্জর্ির্প’র ৩ শিাাংবশ
উন্নীি করার েযয র্ির করা হবয়বে।
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সামার্জক র্নরাপত্তা যবষ্টনী কমিসূর্চ্র আওিায় নগদ অর্ ি সহায়িা প্রদানিঃ
আয় ববষম্য হ্রাস করার েবযয সরকাবরর নীর্িগি র্সিান্ত বাস্তবায়বন অর্ ি মিণােয় ধারাবার্হক াবব সামার্জক র্নরাপত্তা
কমিসূর্চ্ খাবি বর্ধ িি হাবর বরাদ্দ প্রদান কবর আসবে। এ খাবির কাে িক্রমসমূবহর ািার হার ও উপকারব াগীর সাংখ্যা
ক্রমান্ববয় বৃর্ি করা হবে। ফবে প্রর্ি বের এ বাবদ বরাবদ্দর পর্রমাণও বৃর্ি পাবে। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর সামার্জক র্নরাপত্তা
খাবি বরাবদ্দর পর্রমাণ র্েে ৬৪,১৭৭ যকাটি টাকা, ো চ্ের্ি ২০১৯-২০ অর্ িবেবর বৃৃ্র্ি যপবয় ৭৪,৩৭৬ যকাটি টাকায় উন্নীি
হবয়বে। এ বরাদ্দ যমাট বাবজবটর ১৪.২১% এবাং র্জর্ির্প'র ২.৫৮%। সামার্জক র্নরাপত্তা যবষ্টনীবি ৫.১৯ যকাটি
উপকারব াগীর জন্য ২৯৪৬.৪০ যকাটি টাকা প্রদাবনর বরাদ্দ রাখা হবয়বে। এ কমিসূর্চ্র আওিায় নগদ অর্ ি সহায়িা প্রদান
র্বষয়ক গুরুত্বপূণ ি র্কছু কমিকাবের সাংর্যপ্ত র্ববরণ র্নবচ্ উপিাপন করা হবোিঃ
বয়স্ক ািা কমিসূর্চ্িঃ
অববহর্েি বয়স্ক জনবগাষ্ঠীর আর্ ি-সামার্জক অবিার উন্নর্ির েবযয ১৯৯৮-৯৯ অর্ িবের যর্বক সরকার বয়স্ক ািা কাে িক্রম
চ্ালু কবর। সমাজকল্যাণ মিণােবয়র অর্ধভুক্ত বয়স্ক ািা কমিসূর্চ্র আওিায় ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর ২,৪০০.০০ যকাটি টাকা
বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিিমান অর্ িবেবর বয়স্ক ািাব াগীর সাংখ্যা ৪ েয বৃর্ি কবর ৪৪ েয করা হবয়বে এবাং এ খাবি
বরাদ্দ বৃর্ি কবর ২৬৪০.০০ যকাটি টাকা করা হবয়বে। ১৯৯৮-৯৯ সাবের বরাদ্দ হবি বিিমান অর্ িবেবরর বরাবদ্দর গি বৃর্ির
হার ২২.১২%। জনপ্রর্ি মার্সক ৫০০ টাকা কবর এ ািা প্রদান করা হবে।
বয়স্ক ািা কাে িক্রবমর আওিায় র্বর্ ন্ন অর্ িবেবর ািার হার, উপকারব াগীর সাংখ্যা এবাং বরাবদ্দর পর্রমাণ:
ািার হার

উপকারব াগীর সাংখ্যা

বরাদ্দ

(টাকায়)

(েয/ জবন)

(বকাটি টাকায়)

১৯৯৮-৯৯

১০০/-

৪.০৪

৪৮.৫০

২০০১-০২

১০০/-

৪.১৭

৫০.০০

২০০৬-০৭

২০০/-

১৬.০০

৩৮৪.০০

২০০৯-১০

৩০০/-

২২.৫০

৮১০.০০

২০১৪-১৫

৪০০/-

২৭.২৩

১৩০৬.৮০

২০১৮-১৯

৫০০/-

৪০.০০

২৪০০.০০

২০১৯-২০

৫০০/-

৪৪.০০

২৬৪০.০০

অর্ িবের

র্বধবা ও স্বামী পর্রিযক্তা/দিঃি মর্হো ািা কাে িক্রমিঃ
চ্ের্ি অর্ িবেবর যমাট ১৭ েয র্বধবা ও স্বামী পর্রিযক্তা দিঃি মর্হোবক ািা প্রদান করা হবে। র্বগি অর্ িবেবর এ সাংখ্যা
র্েে ১৪ েয জন। এ খাবি বরাবদ্দর পর্রমাণও আবগর অর্ িবেবরর তুেনায় ১৮০.০০ যকাটি টাকা বার্িবয় যমাট বরাদ্দ
১০২০.০০ যকাটি টাকা করা হবয়বে। ১৯৯৯-২০০০ সাবের বরাদ্দ হবি বিিমান অর্ িবেবরর বরাবদ্দর গি বৃর্ির হার
২১.৫৫%। প্রর্ি দিঃি মর্হোবক মার্সক ৫০০ টাকা হাবর এ ািা প্রদান করা হয়।

। 77 ।

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

র্বধবা ও স্বামী পর্রিযক্তা/দিঃি মর্হোবদর জন্য ািা কাে িক্রবমর আওিায় র্বর্ ন্ন অর্ িবেবর ািার হার,
উপকারব াগীর সাংখ্যা এবাং বরাবদ্দর পর্রমাণ:
অর্ িবের
১৯৯৯-২০০০
২০০২-০৩
২০০৬-০৭
২০০৯-১০
২০১৪-১৫
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

ািার হার
(টাকায়)
১০০/১২৫/২০০/৩০০/৪০০/৫০০/৫০০/-

উপকারব াগীর সাংখ্যা
(েয/ জবন)
২.০৮
২.৬৭
৬.৫০
৯.২০
১০.১২
১৪.০০
১৭.০০

বরাদ্দ
(বকাটি টাকায়)
২৫.০০
৪০.০০
১৫৬.০০
৩৩১.২০
৪৮৫.৭৬
৮৪০.০০
১০২০.০০

দর্রদ্র মাবয়বদর মাতৃত্বকােীন ািািঃ
২০০৭-০৮ অর্ িবেবর প্রর্মবাবরর মি মাতৃত্বকােীন ািা প্রদান চ্ালু করা হয়। এর আওিায় মূেিিঃ পেী এোকার দর্রদ্র
মাবয়বদর আর্র্ িক সহায়িা প্রদান করা হবয় র্াবক। এ কাে িক্রবমর আওিায় দর্রদ্র গ বি িী মর্হোবদর ািা প্রদাবনর
পাশাপার্শ স্বািয ও পুর্ষ্ট র্বষয়ক প্রর্শযণ যদয়া হবয় র্াবক। আবগ মার্সক ৫০০ টাকা হাবর এ ািা প্রদান করা হবিা। গি
অর্ িবের যর্বক দর্রদ্র মাবয়বদর মাতৃত্বকােীন মার্সক ািা ৮০০ টাকা করা হবয়বে। এোিা, ািা প্রদাবনর যময়াদও ২৪
মাস যর্বক বৃর্ি কবর ৩৬ মাস করা হবয়বে। পাশাপার্শ ািা গ্রর্হিার সাংখ্যা ৭ েয যর্বক বার্িবয় ৭.৭০ েয করা
হবয়বে। ২০১৯-২০ অর্ িবেবর এ খাবি ৭৬৩.২৭ যকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবয়বে। ২০০৭-২০০৮ সাবের বরাদ্দ হবি বিিমান
অর্ িবেবরর বরাবদ্দর গি বৃর্ির হার ৪১.৩২%।
দর্রদ্র মাবয়বদর মাতৃত্বকােীন ািা কাে িক্রবমর আওিায় র্বর্ ন্ন অর্ িবেবর ািার হার, উপকারব াগীর সাংখ্যা এবাং
বরাবদ্দর পর্রমাণ:
ািার হার
উপকারব াগীর সাংখ্যা
বরাদ্দ
অর্ িবের
(টাকায়)
(েয/ জবন)
(বকাটি টাকায়)
২০০৭-০৮
৩০০/০.৪৫
১৭.০০
২০০৯-১০
৩৫০/০.৮০
৩৩.৬০
২০১৪-১৫
৫০০/২.২০
১৩২.০০
২০১৮-১৯
৮০০/৭.০০
৬৯৩.০০
২০১৯-২০
৮০০/৭.৭০
৭৬৩.২৭
কমিজীবী ল্যাকবটটিাং মাদার সহায়িা িহর্বেিঃ
২০১০-১১ অর্ িবের যর্বক এ কাে িক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চবে কমিজীবী দর্রদ্র মাবয়বদর মাতৃত্বকােীন স্বািয ও িাবদর গ িি
সন্তান বা নবজাি র্শশুর পর্রপূণ ি র্বকাবশ সহায়িার উবদ্দবে এই ািা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর
গাবমিন্টস এোকা এবাং যদবশর সকে র্সটি কবপিাবরশন/ যপ রস াবক এই কাে িক্রবমর অন্তভুিক্ত রাখা হবয়বে। ইিিঃপূবব িএকজন
মা মাবস ৫০০ টাকা কবর ২৪ মাস পে িন্ত এ সহায়িা যপবিন। ২০১৮-১৯ অর্ িবের হবি ািার পর্রমাণ ও যময়াদ দ’টিই বৃর্ি
করা হবয়বে। বিিমাবন একজন মা মাবস ৮০০ টাকা কবর ৩৬ মাস পে িন্ত এ সহায়িা পান। িাোিা, ািাব াগীর সাংখ্যা
আবগর অর্ িবেবরর যচ্বয় ২৫ হাজার বৃর্ি কবর ২.৭৫ েয করা হবয়বে।
চ্ের্ি ২০১৯-২০ অর্ িবেবর এ খাবি ২৭৩.১১ যকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবয়বে। ২০১০-২০১১ সাবের বরাদ্দ হবি বিিমান
অর্ িবেবরর বরাবদ্দর গি বৃর্ির হার ৩১.৮০%।
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“কমিজীবী ও ল্যাকবটটিাং মাদার সহায়িা” কাে িক্রবমর আওিায় র্বর্ ন্ন অর্ িবেবর ািার হার, উপকারব াগীর সাংখ্যা
এবাং বরাবদ্দর পর্রমানিঃ
অর্ িবের
২০১০-১১
২০১৪-১৫
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

ািার হার
(টাকায়)
৩৫০/৫০০/৮০০/৮০০/-

উপকারব াগীর সাংখ্যা
(েয/ জবন)
০.৬৮
১.০০
২.৫০
২.৭৫

বরাদ্দ
(বকাটি টাকায়)
৩০
৬০.০০
২৪৮.৫০
২৭৩.১১

মুর্ক্তবোিা সম্মানী ািািঃ
জার্ির যেষ্ঠ সন্তান মুর্ক্তবোিাবদর জীবনোোর মানউন্নয়বন সরকার র্নরেস াবব কাজ করবে। বিিমাবন মুর্ক্তবোিারা
মার্সক ১২ হাজার টাকা কবর সম্মানী পাবেন। এোিা, একই হাবর বেবর দটি উৎসব ািাও যদয়া হবে। যখিাব প্রাপ্ত
মুর্ক্তবোিাবদর সম্মানীও বৃর্ি করা হবয়বে। বিিমাবন বীরবেষ্ঠবদর ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমবদর ২৫ হাজার টাকা, বীর
র্বক্রমবদর ২০ হাজার টাকা এবাং বীর প্রর্িকবদর ১৫ হাজার টাকা কবর মার্সক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্ িবের
যর্বক মুর্ক্তবোিাবদর সম্মানী ািা ও উৎসব ািার পাশাপার্শ ২ হাজার টাকা কবর বাাংো নববষ ি ািা যদয়া হবে।
এোিাও, সকে জীর্বি মুর্ক্তবোিাবদর জনপ্রর্ি ৫ হাজার টাকা কবর র্বজয় র্দবস উপেবযয র্ববশষ সম্মানী ািা প্রদান
করা হবে। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর মুর্ক্তবোিা সম্মানী ািা বাবদ ৩,৩০৫.০০ যকাটি টাকা বরাদ্দ র্েে। চ্ের্ি ২০১৯-২০
অর্ িবেবর ৩,৩৮৫.০৫ যকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবয়বে। ২০০১-২০০২ সাবের বরাদ্দ হবি বিিমান অর্ িবেবরর বরাবদ্দর গি
বৃর্ির হার ৩৭.৫৪%। কমিসূর্চ্টি মুর্ক্তবোিাবদর সামার্জক মে িাদা বৃর্িবি র্ভর্মকা রাখবে।
মুর্ক্তবোিাবদর রাষ্ট্রীয় সম্মানী ািা প্রদাবনর কাে িক্রবমর আওিায় র্বর্ ন্ন অর্ িবেবর ািার হার, উপকারব াগীর সাংখ্যা
এবাং বরাবদ্দর পর্রমাণ:
অর্ িবের
২০০১-০২
২০০৬-০৭
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৮-১৯
২০১৯-২০

ািার হার
(টাকায়)
৩০০/৫০০/৯০০/১৫০০/২০০০/৩০০০/৫০০০/১০,০০০/১২,০০০/-

উপকারব াগীর সাংখ্যা
(েয/ জবন)
০.৪২
১.০০
১.০০
১.২৫
১.৫০
২.০০
২.০০
২.০০
২.০০

বরাদ্দ
(বকাটি টাকায়)
১৫.০০
৬০.০০
১০৮.০০
২২৫.০০
৩৬০.০০
৭২০.০০
১২০০.০০
৩৩০৫.০০
৩৩৮৫.০৫

শহীদ পর্রবার ও যুিাহি মুর্ক্তবোিাবদর র্চ্র্কৎসা ও সম্মানী ািািঃ
মুর্ক্তযুবি শহীদবদর পর্রবারবগ ি ও যুিাহি মুর্ক্তবোিাবদর কল্যাবণও বিিমান সরকার কাজ করবে। শহীদ পর্রবার ও যুিাহি
মুর্ক্তবোিাবদর র্চ্র্কৎসা ও সম্মানী ািার জবন্য পৃর্ক কমিসূর্চ্ চ্ালু করা হবয়বে। এ কমিসূর্চ্র আওিায় ২০১৮-১৯
অর্ িবেবর ২৯৫.০৭ যকাটি টাকা বরাদ্দ যদয়া হবয়বে। কমিসূর্চ্টি মুর্ক্তবোিাবদর জীবনোোর মান উন্নয়ন এবাং সুস্বািয রযায়
র্ভর্মকা রাখবে।
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মুর্ক্তবোিা ও িাঁবদর যপাষ্যবদর জন্য প্রর্শযণ এবাং আত্মকমিসাংিাবনর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কমিসূর্চ্িঃ
মুর্ক্তবোিা ও িাঁবদর যপাষ্যবদর আত্মর্ন রি শীে করার েবযয র্বর্ ন্ন র্বষবয় দযিা উন্নয়বন প্রর্শযণ প্রদাবনর উবদ্দবে এ
কমিসূর্চ্ গ্রহণ করা হবয়বে। প্রর্শর্যিবদর আত্মকমিসাংিাবনর েবযয ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্ িবের যর্বক
২০১৭-১৮ অর্ িবের পে িন্ত ঘূণ িায়মান িহর্বে র্হবসবব ৩৭.৭৫ যকাটি টাকা এ কমিসূর্চ্র অনুকূবে বরাদ্দ প্রদান করা হবয়বে।
এর্িম র্শশুবদর যখারাকী ািািঃ
সরকার্র র্শশু পর্রবার ও অন্যান্য র্বর্ ন্ন সরকার্র প্রর্িষ্ঠাবন বসবাসরি এর্িম র্শশুবদর রণ-বপাষবণর দার্য়ত্ব র্নবয়বে
সরকার। সমাজকল্যাণ মিণােবয়র মােবম সরকার এ কাে িক্রম বাস্তবায়ন করবে। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর এসব প্রর্িষ্ঠাবন
র্নবাসী র্শশুবদর যখারাকী ািা র্হবসবব ৫৪.৬৬ যকাটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
যবসরকার্র এর্িমখানার কযার্পবটশন গ্রযান্টিঃ
সরকার্র এর্িমখানার পাশাপার্শ যবসরকার্র াবব প্রর্ির্ষ্ঠি এর্িমখানায় বসবাসরি এর্িম র্শশুবদর কল্যাবণ সরকার
সহায়িা কবর আসবে। কযার্পবটশন গ্রান্টস র্হবসবব এ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবরর বাবজবট ৯৮ হাজার
এর্িম র্শশুর জন্য ১০৩.৬৮ যকাটি টাকা কযার্পবটশন গ্রান্টস র্হবসবব বরাদ্দ যদয়া হয়।
যববদ ও অনগ্রসর জনবগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কাে িক্রমিঃ
সমাজকল্যাণ মিণােবয়র অধীবন ২০১২-১৩ অর্ িবের যর্বক এ কাে িক্রম শুরু হয়। কর্িপয় অপর্রহাে ি যপশার সবে সম্পৃক্ত
দর্েি, হর্রজন ও যববদ সম্প্রদায়বক সমাবজর মূেবরািধারায় র্নবয় আসবি প্রার্র্মক াবব ৭টি যজোয় পরীযামূেক াবব এ
কাে িক্রম চ্ালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্ িবের যর্বক ৬৪টি যজোয় এ কাে িক্রম র্বস্তৃি হবয়বে। এোিা, এসব সম্প্রদাবয়র
র্শযার্ীবদর সরকার উপবৃর্ত্ত প্রদান করবে। বিিমাবন জনপ্রর্ি প্রার্র্মক স্তবর ৭০০ টাকা, মাের্মক স্তবর ৮০০ টাকা এবাং
উচ্চির স্তবর ১,২০০ টাকা কবর মার্সক উপবৃর্ত্ত প্রদান করা হবে।
র্হজিা জনবগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কাে িক্রমিঃ
পার্রবার্রক, সামার্জক ও অর্ িননর্িক াবব অববহর্েি র্হজিা সম্প্রদায়বক সমাবজর মূেবরািধারায় র্নবয় আসবি সরকার
কাজ করবে। র্হজিাবদর সার্ব িক উন্নয়বন সম্পৃক্ত করার েবযয ২০১২-১৩ অর্ িবেবর প্রর্মবাবরর মি ৭টি যজোয় এ কাে িক্রম
চ্ালু করা হয়। বিিমাবন সকে যজোয় এ কাে িক্রম পর্রচ্ার্েি হবে। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর ৭ হাজার র্হজিাবক সহায়িার
েবযয ১১.৪০ যকাটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হবয়বে।
খাদ্য সাহায্য কমিসূর্চ্র আওিায় চ্েমান র্বর্ ন্ন কমিসূর্চ্র অগ্রগর্ি
ওএমএস কমিসূর্চ্িঃ
র্নম্ন আবয়র মানুবষর খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িি করার েবযয সরকার যখাো বাজাবর র্বক্রয় (ওএমএস) কমিসূর্চ্ চ্ালু কবর। এ
কমিসূর্চ্র আওিায় র্ববশষ তুর্ি কর মােবম বাজার মূবল্যর যচ্বয় কম দাবম খাদ্য সামগ্রী র্বক্রয় করা হয়। ২০১৮-১৯
অর্ িবেবর যমাট ১.২১ যকাটি দর্রদ্র মানুষবক ওএমএস কমিসূর্চ্র আওিাভুক্ত যরবখ ৮৩২.০০ যকাটি টাকা বরাদ্দ যদয়া হয়।
কাবজর র্বর্নময় টাকা (কার্বটা) কমিসূর্চ্িঃ
গ্রামীণ অবকাঠাবমা সাংস্কাবরর েবযয কাবজর র্বর্নময় টাকা (কার্বটা) কমিসূর্চ্টি চ্ালু করা হয়। দবে িাগ ব্যবিাপনা ও োণ
মিণােয় এই কমিসূর্চ্ বাস্তবায়ন করবে। কার্বটার জন্য চ্ের্ি অর্ িবেবর ৭২০.০০ যকাটি টাকা বরাদ্দ যদয়া হবয়বে।
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র্ র্জর্িিঃ
র্ র্জর্ি কমিসূর্চ্ বাাংোবদশ সরকাবরর একটি সব িবৃহৎ সামার্জক র্নরাপত্তামূেক কমিসূর্চ্। দিঃি ও অসহায় এবাং
শারীর্রক াবব সযম মর্হোবদর উন্নয়ন িায়ীবত্বর জন্য খাদ্য সহায়িার পাশাপার্শ িাবদর স্বাবেম্বী করার েবযয উন্নয়ন
প্যাবকজ যসবার আওিায় র্নব িার্চ্ি এনর্জওর মােবম প্রর্শযণ প্রদান করা হয়। কমিসূর্চ্র উপকারব াগীরা ১০০% মর্হো।
এ কমিসূর্চ্র জন্য ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর ১,৬৮৫.০৭ যকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। র্ র্জর্ি কমিসূর্চ্র আওিায় ২০১৮-১৯ অর্ ি
বেবর যদশব্যাপী ৩.৭৪ েয যমর্িকটন খাদ্যশস্য মজুদ রবয়বে।
র্ র্জএফিঃ
দবে িাগ ব্যবিাপনা ও োণ মিণােয় কমিসূর্চ্টি বাস্তবায়ন করবে। সাধারণি দবে িাগ পরবিী সমবয় দর্রদ্র মানুষবদর জীর্বকা
পুনব িহাে না হওয়া পে িন্ত যর্িগ্রস্ত পর্রবারসমূহবক এই সহায়িা প্রদান করা হয়। প্রর্ি পর্রবারবক মার্সক ২০-৪০ যকর্জ
কবর চ্াে ২ হবি ৫ মাস পে িন্ত প্রদান করা হয়। এোিা, মা ইর্েশ ও জাটকা আহরবণ র্বরি র্াকা যজবেরাও র্ র্জএফ
সহায়িা যপবয় র্াবকন। র্বর্ ন্ন ধমীয় উৎসবব দর্রদ্র জনগণও র্ র্জএফ সহায়িা পান। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবরর বাবজবট এ
খাবি ৪ েয যমর্িক টন খাদ্য শবস্যর অনুকূবে ১,৭৩০.৮১ যকাটি টাকা বরাদ্দ যদয়া হয়।
র্জআরিঃ
দবে িাগকাবে দর্রদ্র মানুষবক জরুর্র খাদ্য সহায়িা র্হবসবব র্জআর (চ্াে) সহায়িা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর
র্জআর র্হবসবব ১.২৫ েয যমর্িক টন চ্াে বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার র্হবসবব এ বরাবদ্দর মূল্যমান ৫৪০.৮৮ যকাটি টাকা।
অর্ি দর্রদ্রযবদর জন্য কমিসাংিান কমিসূর্চ্িঃ
বেবরর কমিহীন সমবয় অর্ি দর্রদ্র মানুবষর দার্রদ্রয র্ববমাচ্ন এবাং যে যকান প্রাকৃর্িক র্বপে িবয়র পর দবে িাগ যমাকাববোর
সযমিা বৃর্ির েবযয এ কমিসূর্চ্টি বাস্তবার্য়ি হবে। মূেি কমিহীন ও আপদকােীন সমবয় অর্ি দর্রদ্র মানুবষর জীর্বকা
র্নব িাবহর র্বকল্প র্হবসবব এ কাে িক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ২০০৯-১০ অর্ িবের যর্বক এটি চ্ালু হবয়বে। এ কমিসূর্চ্র আওিায়
বেবরর দ’টি পর্রবাবরর কমিহীন সমবয় দ’বাবর ৪০ র্দন কবর যমাট ৮০ র্দন অর্ি দর্রদ্রযবদর কমিসাংিাবনর ব্যবিা করা হয়।
২০১৮-১৯ অর্ িবেবর ৮.২৭ েয অর্ি দর্রদ্রযবদর কমিসাংিাবনর জন্য ১,৬৫০.০০ যকাটি টাকা বরাদ্দ যদয়া হবয়বে।
সামার্জক র্নরাপত্তা যবষ্টনীর আওিায় চ্েমান কমিসূর্চ্/প্রকল্পিঃ
দার্রদ্রয র্ববমাচ্বন সামার্জক র্নরাপত্তা খাবি নানা ধরবনর ািা ও খাদ্য সহায়িা কমিসূর্চ্ বাস্তবায়বনর মবেই সরকার িার
দার্য়ত্ব সীমাবি রাবখর্ন। অর্ধকন্তু সরকার র্বর্ ন্ন উদ্ভাবনীমূেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর দার্রদ্রয
র্ববমাচ্ন ির্া সামার্জক যমিায়ন খাবি যমাট ৭৩টি প্রকল্প অন্তভুিক্ত হবয়বে। এর মবে ৬৩টি চ্েমান প্রকল্প এবাং অবর্শষ্ট
১০টি প্রকল্প নতুন সাংবোজন করা হবয়বে। এসব প্রকবল্পর অনুকূবে যমাট ১৭,৯৯৯.৪৭ যকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবয়বে।
সামার্জক র্নরাপত্তা যবষ্টনীর আওিাভুক্ত প্রকল্পগুবোর মবে আেয়ণ-২ (দার্রদ্রয র্ববমাচ্ন ও পুনব িাসন) প্রকল্প, গৃহায়ন িহর্বে
এবাং পেী উন্নয়ন ও সমবায় র্ব াবগর আওিাভুক্ত সামার্জক র্নরাপত্তা র্বষয়ক ‘একটি বার্ি একটি খামার ও সার্ব িক গ্রাম
উন্নয়ন কমিসূর্চ্ (র্সর্ র্ির্প)-৩য় পে িায়’ প্রকল্প উবেখবোগ্য। এোিা সরকারী ও যবসরকারী র্বর্ ন্ন সাংিা যেমন- পেী কমিসহায়ক ফাউবেশন (র্পবকএসএফ), পেী দার্রদ্রয র্ববমাচ্ন ফাউবেশন (র্পর্ির্বএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন,
কমিসাংিান ব্যাাংক এবাং র্বর্ ন্ন এনর্জও (ব্র্যাক, আশা, ব্যযবরা বাাংোবদশ, কার্রিাশ, এসএসএস, শর্ক্ত ফাউবেশন,
টিএমএসএস, প্রর্শকা, স্বর্ন রি বাাংোবদশ ইিযার্দ) কতৃিক র্বর্ ন্ন সামার্জক সুরযা কমিসূচ্ী বাস্তবায়বনর মােবম দার্রদ্রয
র্নরসন কবর আয় ববষম্য হ্রাস করবি অবদান রাখবে।
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নারীর যমিায়নিঃ
র্বোয়বনর সাবর্ সাবর্ সমগ্র র্ববে সামার্জক, অর্ িননর্িক ও রাজননর্িক র্ববিিবনর ধারায় অর্ভিপূব িগর্িশীেিা সৃর্ষ্ট হবয়বে,
োর সুফে সবব িাচ্চ এবাং সব িজর্ননকরবণ আর্ ি-সামার্জক যযবের প্রর্িটি স্তবর নারী-পুরুবষর সমান অাংশগ্রহণ র্নর্িিকরবণর
যকান র্বকল্প যনই। এ কারবণই বিিমান সরকার জািীয় জীববনর সব িস্তবর নারীবদর অাংশগ্রহণ এবাং রাষ্ট্র ও জনজীববনর
সব িস্তবর নারী-পুরুবষর সমান অর্ধকার ও মে িাদা প্রর্িষ্ঠায় বিপর্রকর। এ যযবে সরকাবরর ঈষ িণীয় সাফল্যও রবয়বে।
র্ববশষি নারী র্শযা ও নারী যমিায়বনর যযবে বাাংোবদবশর সাফল্য র্বে সমাবজ প্রশাংর্সি হবয়বে। র্বে অর্ িননর্িক
যফারাবমর যজোর গ্যাপ প্রর্িববদন যমািাববক পুরুবষর তুেনায় নারীর অগ্রগর্ির যযবে ২০০৬ সাবে ১১৫টি যদবশর মবে
বাাংোবদবশর অবিান র্েে ৯১িম এবাং ২০১৮ সাবে ১৪৯টি যদবশর মবে বাাংোবদবশর অবিান ৪৮িম। বিিমাবন যজোর
গ্যাপ সূচ্বক দর্যণ এর্শয়ায় বাাংোবদশ শীষ িিাবন রবয়বে। দর্যণ এর্শয়ার অন্যান্য যদশগুবোর মবে মােদ্বীপ (১১৩), ারি
(১০৮), শ্রীোংকা (১০০), যনপাে (১০৫), র্ভটান (১২২), এবাং পার্কিান (১৪৮)িম অবিাবন রবয়বে। সমতুল্য যদশগুবোর
তুেনায় বাাংোবদবশর অগ্রগর্ি সবন্তাষজনক। মাননীয় প্রধানমিীর দূরদশী যনতৃত্ব, ব্যর্ক্তগি উবদ্যাগ ও প্রাজ্ঞ র্দক র্নবদ িশনা
এসব অগ্রগর্ির যযবে প্রধান র্ভর্মকা পােন করবে। এর স্বীকৃর্িস্বরুপ র্ির্ন যসবেম্বর ২০১৬-এ ‘প্লাবনট ৫০-৫০ চ্যার্ম্পয়ন’
এবাং ‘এবজন্ট অব যচ্ঞ্জ অযওয়াি ি’ পুরস্কাবর র্ভর্ষি হবয়বেন। এরই ধারাবার্হকিায় র্ির্ন Global summit of womenএর পয হবি ২০১৮ সাবে Global Women’s Leadership Award প্রাপ্ত হবয়বেন।
নারীর প্রর্ি সকে ববষম্য দূর কবর িাবদরবক যদবশর উন্নয়বনর গুরুত্বপূণ িঅাংশীদাবর পর্রণি করার েবযয সব িপ্রকাবরর প্রবচ্ষ্টা
অব্যাহি রবয়বে। নারী-পুরুষ সমিা অজিনবক যবগবান করবি সমতুল্য কাবজ নারী-পুরুষব বদ মজুর্র ববষম্য কমাবনা,
সরকাবরর উচ্চির পদ এবাং যবসরকার্র খাবি ব্যবিাপনার উচ্চ যসাপাবন নারীর উপর্ির্ি বৃর্ি এবাং নারীর অর্ িননর্িক
কমিকাবে অাংশগ্রহবণর সুবোগ সৃর্ষ্টর েবযয সরকার র্বর্ ন্ন পদবযপ গ্রহণ করবে। োর ফেশ্রুর্িবি প্রর্িটি অর্ িবেবরর বাবজট
প্রণয়বনর সময় মিণােয়/র্ব াবগর নারী উন্নয়বন গৃহীি নীর্ি, যক শে, কাে িক্রম, নারী উন্নয়বন প্রধান কমিকৃর্ি
র্নবদ িশকসমূবহর অজিন এবাং বাবজবটর কি অাংশ নারী উন্নয়বন ব্যয় হবব িা র্বস্তার্রি উবেখ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্ িবেবর
নারী উন্নয়বন যমাট বাবজট বরাদ্দ র্েে ২৭,২৪৮ যকাটি টাকা, ো ২০১৮-১৯ অর্ িবেবর বৃর্ি যপবয় হবয়বে ১৩৭৭৪২ যকাটি
টাকা। অর্ িাৎ বার্ষ িক গবি প্রায় ২২ শিাাংশ হাবর বৃর্ি যপবয়বে। চ্ের্ি ২০১৯-২০ অর্ িবেবর নারী উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ যদয়া
হবয়বে ১৬১২৪৭ যকাটি টাকা, ো যমাট বাবজবটর ৩০.৮২ শিাাংশ এবাং র্জর্ির্পর ৫.৫৬ শিাাংশ।
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