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জাতীয় সমাজসসবা দিবস-২০১৮ এর উসবাধন অনুষ্ঠাসন উপদিত সবাইসক আদম অদভনন্দন জানাদি। একইসসঙ্গ
সকলসক জানাদি ইংসরদজ নববসষ জর শুসভিা।
আদম গভীর শ্রদ্ধার সসঙ্গ স্মরণ করদি সব জকাসলর সব জসশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমানসক।
স্মরণ করদি, জাতীয় চারসনতা, মহান মুদিযুসদ্ধর ৩০ লাখ েদহি ও ২ লাখ দনয জাদতত মা-শবানসক। বীর মুদিসযাদ্ধাসির সালাম
জানাদি।
১৯৯৯ সাসল সমাজসসবা ভবন উসবাধনকাসল আদম প্রদত বির ২ জানুয়াদর সমাজসসবা দিবস পালসনর শ াষণা
দিসয়দিলাম। এরপর ২০১১ সাসল জাতীয় সমাজসসবা দিবসসর অনুষ্ঠাসন আদম ২ জানুয়াদরসক ‘জাতীয় সমাজসসবা দিবস’
দহসসসব উিযাপসনর শ াষণা প্রিান কদর। এরপর শেসক প্রদত বির দিবসটি পালন করা হসি। সমাসজর উন্নয়ন ও অগ্রগদতসত
গদত আনসত এ দিবসটি উিযাপন অতযন্ত গুরুত্বপূণ জ।
সুদধমন্ডলী,
জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান বসলদিসলন, ‘‘আমার জীবসনর একমাত্র কামনা, বাংলাসিসের মানুষ শযন
তাসির খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবসনর অদধকারী হয়’’। জাদতর দপতা ১৯৭২ সাসলর সংদবধাসন প্রদতবদিতা,
ববধব্য, মাতৃ-দপতৃহীন দেশু, প্রবীণ ব্যদিসহ অভাবগ্রস্তসির জন্য সামাদজক দনরাপত্তার অদধকার দনদিত কসরন। দতদন দবদভন্ন
শজলায় িাপন কসরদিসলন সরকাদর দেশু সিন। যা আমরা দেশু পদরবাসর রূপান্তর কসরদি। দতদন ১৯৭৪ সাসল িাদরদ্র্য দবসমাচসন
সুিমুি ক্ষুদ্র্ঋণ কমজসূদচ প্রবতজন কসরন। যা আজও সারাসিসে ‘পল্লী সমাজসসবা (আরএসএস) কায জক্রম’ নাসম পদরদচত।
সুদধবৃন্দ,
১৯৯৬-২০০১ শময়াসি বাংলাসিে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসস প্রবীণ ব্যদিসির জন্য প্রেমবাসরর মত বয়স্কভাতা
কায জক্রম চালু কসর। শস সময় আমরা দবধবা ও স্বামী দনগৃহীতা ভাতা এবং বীর মুদিসযাদ্ধাসির সোনী ভাতা চালু কদর।
পরবতীসত ২০০৮ সাসলর জাতীয় দনব জাচসন জনগসণর দবপুল ম্যাসন্ডট দনসয় সরকার গঠন কসর আমরা গ্রামীণ
অে জনীদতসত গদতেীলতা আনয়ন ও শটকসই সামাদজক দনরাপত্তা দনদিত করসত ব্যাপক কমজসূদচ বাস্তবায়ন কসর যাদি। আমরা
বয়স্কভাতা, দবধবা ও স্বামী দনগৃহীতা ভাতা, অসিল প্রদতবিী ভাতা ও প্রদতবিী দেক্ষােীসির জন্য দেক্ষা উপবৃদত্ত কসয়কগুণ
বৃদদ্ধ কদর।
২০১৭-১৮ অে জবিসর আমরা ৩৫ লাখ প্রবীণ ব্যদিসক জনপ্রদত মাদসক ৫০০ টাকা হাসর বয়স্কভাতা দিদি। এ বির
১২ লাখ ৬৫ হাজার নারীসক জনপ্রদত মাদসক ৫০০ টাকা হাসর দবধবা ভাতা শিওয়া হসি। এ খাসত বিসর ৭ েত ৫৯ শকাটি
টাকা প্রিান করদি। আমরা প্রদতবিী ভাতা জনপ্রদত ২০০ টাকা শেসক ৭০০ টাকায় উন্নীত কসরদি। এ খাসত সুদবধাসভাগীর
সংখ্যা ১ লাখ শেসক ৮ লাখ ২৫ হাজার জসন উন্নীত কসরদি। প্রদতবিী দেশুসির দেক্ষা দনদিত করার লসক্ষয চলদত বির ৮০
হাজার দেক্ষােীসক শিওয়া হসি প্রদতবিী দেক্ষা উপবৃদত্ত। প্রােদমক পয জাসয় ৫০০ টাকা, মাধ্যদমক পয জাসয় ৬০০ টাকা,
উচ্চমাধ্যদমক পয জাসয় ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর পয জাসয় ১২০০ টাকা কসর প্রদতবিী দেক্ষা উপবৃদত্ত প্রিান করা হসি। বতজমাসন
৮৬ হাজার ৪০০ এদতম দেশুসক জনপ্রদত মাদসক ১০০০ টাকা হাসর কযাদপসটেন গ্রান্ট প্রিান করদি।
সুদধমন্ডলী,
িদরদ্র্ জনসগাষ্ঠীর অদধকার ও কল্যাণ দনদিত করসত আমাসির সরকার দবদভন্ন আইন প্রণয়ন কসরসি। আমরা
‘ভবঘুসর ও দনরাশ্রয় ব্যদি (পুনব জাসন) আইন-২০১১’, ‘দেশু আইন-২০১৩’, ‘প্রদতবিী ব্যদির অদধকার ও সুরক্ষা আইন২০১৩’, ‘দপতা-মাতার ভরণ-শপাষণ আইন-২০১৩’ প্রণয়ন কসরদি। ‘দনউসরা-শেসভলপসমন্টাল প্রদতবিী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-

২০১৩’ ও ‘জাতীয় প্রবীণ নীদতমালা-২০১৩’ প্রণয়ন করা হসয়সি। আমাসির সরকার দহজড়া জনসগাষ্ঠীসক তৃতীয় দলঙ্গ দহসসসব
স্বীকৃদত প্রিান কসরসি।
আমরা জাতীয় সামাদজক দনরাপত্তা শকৌেলপত্র, National Social Security Strategy (NSSS),
Bangladesh অনুসমািন কসরদি। Life Cycle Base কমজসূদচ হাসত শনওয়া হসয়সি। এর মাধ্যসম সন্তান মাতৃগসভজ আসার
পর শেসক মৃত্যয পয জন্ত সকল পয জাসয় িদরদ্র্ জনসগাষ্ঠীসক রাষ্ট্রীয় সামাদজক দনরাপত্তার অদধকার সাম্যতার দভদত্তসত প্রিান সম্ভব
হসব।
সামাদজক দনরাপত্তার অদধকার শেসক সামাসজর দপদিসয় পড়া মানুষ শযন বদিত না হয় শস লসক্ষয সুদবধাসভাগীসির
জন্য Management Information System (MIS) বতদর করা হসয়সি। ইসতামসধ্য ৪৬ লাখ বয়স্কভাতা, দবধবাভাতা,
প্রদতবিী ভাতাসভাগীর তথ্য সদন্নসবে করা হসয়সি। ২০২১ সাসলর মসধ্য সকল ভাতাসভাগী যাসত ইসলকট্রদনক পদ্ধদতসত সর
বসস ভাতা শপসত পাসর শস লসক্ষয Cash Transfer Modernization (CTM) প্রকল্প গ্রহণ করসত যাদি।
প্রাদন্তক জনসগাষ্ঠীর উন্নয়সনর জন্য ‘দহজড়া জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন’, ‘শবসি ও অনগ্রসর জনসগাষ্ঠীর জীবনমান
উন্নয়ন’ এবং ‘চা-শ্রদমকসির জীবনমান উন্নয়ন’ েীষ জক দতনটি কায জক্রম বাস্তবাদয়ত হসি। িদরদ্র্ শরাগীসির জন্য ৯৯টি সরকাদর
হাসপাতাল-শমদেসকল কসলজ হাসপাতাসল সমাজসসবা কায জক্রম চলসি। উপসজলা পয জাসয় িদরদ্র্ শরাগীসির দচদকৎসা দিসত ৪ে’
১৯টি উপসজলা শহলে কমসেসে হাসপাতাসল সমাজসসবা কায জক্রম সম্প্রসারণ করা হসয়সি। এ সকল শকন্দ্র শেসক িদরদ্র্
শরাগীসির দবনামূসল্য ঔষধ-পথ্য দবতরণ করা হসি।
আমরা শস্বচিাসসবী সমাজকল্যাণ সংিাসমূহ (দনবিন ও দনয়ন্ত্রণ) অধ্যাসিে (১৯৬১ সাসলর ৪৬ নং) অনুযায়ী ৬৩
হাজার ৪০৮টি সংিাসক দনবিন দিসয়দি। শবসরকাদর পয জাসয় ক্ষমতায়সনর লসক্ষয দনবদিত সংিার মাধ্যসম সমাজকমজসক
জনগসণর শিারসগাড়ায় শপৌৌঁিাসনার পাোপাদে তাসির কায জক্রসম স্বিতাও দনদিত করা হসি।
সুদধমন্ডলী,
দেশু-দকসোরসির উন্নয়ন ও কল্যাসণ আমাসির সরকার প্রদতশ্রুদতবদ্ধ। শিেব্যাপী ৮৫টি সরকাদর দেশু পদরবাসরর
কায জক্রম চলসি। ৬ দবভাসগ ৬টি শিাটমদণ দনবাস (শবদব শহাম), ১টি দিবাকালীন দেশুযত্ন শকন্দ্র, ৩টি দুি দেশু প্রদেক্ষণ ও
পুনব জাসন শকসন্দ্রর কায জক্রম চলসি। আমরা ৬ দবভাসগ ৬টি এদতম ও প্রদতবিী শিসল-শমসয়সির কাদরগদর প্রদেক্ষণ শকন্দ্র িাপন
কসরদি। ১২টি শেখ রাসসল দেশু প্রদেক্ষণ ও পুনব জাসন শকসন্দ্রর মাধ্যসম পেদেশুসির পদরপূণ জ দবকাসের উসদ্যাগ শনওয়া হসয়সি।
দবপিাপন্ন দেশুসক পুনব জাসনসহ পদরবাসর একীভূত করার জন্য ‘চাইল্ড শসনদসটিভ শসাস্যাল প্রসটকেন ইন বাংলাসিে
(দসএসদপদব)’ েীষ জক প্রকল্প ২০১২ শেসক ২০১৬ শময়াসি ২০টি শজলায় বাস্তবাদয়ত হসয়সি। প্রকল্পটির ২য় পয জাসয় আরও ৫
বিসরর জন্য অনুসমািন চূড়ান্ত পয জাসয় রসয়সি। সরকাদর দেশু পদরবারসমূসহর পুরাতন ভবনসমূহ শভসঙ্গ নত্যনভাসব েরসমটদর
ভবন বতদর করা হসি। জয়পুরহাসট দনমজাণ করা হসব নত্যন দকসোর উন্নয়ন শকন্দ্র। ক্রমান্বসয় এদতম ও প্রদতবিী দেশুসির সকল
পুরাতন ভবন আমরা পুনঃদনমজাসণর উসদ্যাগ গ্রহণ কসরদি।
আমরা ২০১১-১২ অে জবির শেসক ‘প্রদতবদিতা েনািকরণ জদরপ’ শুরু কদর। শিসে ১৫ লাখ ৪১ হাজার প্রদতবিী
ব্যদিসক েনাি করা হসয়সি এবং এটি চলমান রসয়সি। আমরা অনলাইসনও প্রদতবিী েনািকরণ জদরসপ অংেগ্রহসণর সুসযাগ
বতদর কসরদি। এসব তথ্য সংরক্ষসণর জন্য Disability Information System (DIS) Software বতদর করা হসয়সি।
প্রদতবিী ব্যদিসির জাতীয় পদরচয়পত্র প্রিান করদি। নত্যন দনবিনপ্রাপ্ত প্রদতবিী ব্যদিসির পদরচয়পত্র প্রিান করা হসব।
টঙ্গীসত িাদপত কৃদত্রম অঙ্গ উৎপািন শকন্দ্র হসত উৎপাদিত কৃদত্রম অঙ্গ োরীদরক প্রদতবিী ব্যদিসির মসধ্য
দবনামূসল্য বা হ্রাসকৃতমূসল্য সরবরাহ করা হসি। শেইল শপ্রস শেসক মুদদ্র্ত পুস্তক দবনামূসল্য দৃদি প্রদতবিী দবদ্যালসয় সরবরাহ
করা হসি।
সুদধবৃন্দ,
জাতীয় সামাদজক দনরাপত্তা শকৌেল বাস্তবায়সনর জন্য আমরা কমজপদরকল্পনা গ্রহণ কসরদি। আমরা সকল সমাদজক
দনরাপত্তা শসবাসক দেদজটাইজ করার উসদ্যাগ গ্রহণ কসরদি। এ জন্য সমাজসসবা অদধিফতরসক শঢসল সাজাসনা হসি। আমরা
দবভাগীয় পয জাসয় সমাজসসবা কায জালয় িাপন কসরদি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসসবা অদধিফতসরর জনবল বৃদদ্ধর
উসদ্যাগ গ্রহণ কসরদি। কমজকতজাসির িক্ষতা বৃদদ্ধর জন্য গ্রহণ করা হসয়সি ‘জাতীয় সমাজসসবা একাসেদমর সক্ষমতা ও িক্ষতা
বৃদদ্ধকরণ প্রকল্প’। ‘সমাজসসবা অদধিফতসরর জন্য মানবসম্পি ব্যবিাপনা’ েীষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হসয়সি। ৬৪
শজলায় শসাস্যাল সাদভজসসস কমসেে দনমজাণ প্রকল্পও একসনক এ অনুসমািন করা হসয়সি। প্রেম পয জাসয় ২২টি শজলায় অদবলসে
এ কমসেে দনমজাণকাজ শুরু হসব।

সহকমীবৃন্দ,
আমরা যুদ্ধ কসর শিে স্বাধীন কসরদি। আমরা দবজয়ী জাদত। আমরা দপদিসয় োকব শকন? জাদতর দপতাসক
দনমজমভাসব হতযা করা না হসল আমরা অসনক আসগই উন্নত শিেগুসলার সাদরসত জায়গা কসর দনতাম। কারণ, ১৯৭৫ সাসলর
১৫ই আগসস্টর পর যারা ক্ষমতায় এসসসি, তাসির লক্ষয দিল দনসজসির ভা্য  গসড় শতালা। শোষণ-দনপীড়সনর মাধ্যসম শিেসক
তারা দপিসন দনসয় দগসয়দিল।
আজ বাংলাসিে উন্নয়সনর ‘শরাল মসেল’ দহসসসব দবশ্বব্যাপী পদরদচদত শপসয়সি। দবশ্বিরবাসর মাো উঁচু কসর িাঁড়াবার
মত অবিা আমাসির বতদর হসয়সি। িাদরসদ্র্যর হার ২২ েতাংসে শনসম এসসসি। মাোদপছু গড় আয় এখন ১৬ে’ ১০ েলার।
প্রবৃদদ্ধর হার ৭ িেদমক ২৮ ভাগ। গড় আয়ু ৭১ বির ৮ মাস। আমাসির দরজাভজ শবসড়সি। শিে এখন দনম্ন মধ্যম আসয়র শিসে
উন্নীত হসয়সি। আমরা দনজস্ব অে জায়সন পদ্মা শসত্য দনমজাণ করদি। এমদেদজ অজজসন আমরা শযভাসব সফল হসয়দি, শতমদন
এসদেদজ অজজসনও আমরা সফল হব। বাংলাসিে এদগসয় যাসি। এদগসয় যাসব। উন্নয়সনর এ ধারা অব্যাহত শরসখ ২০২১ সাসলর
পূসব জই বাংলাসিেসক মধ্যম আসয়র শিে এবং ২০৪১ সাসলর মসধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ শিসে পদরণত করসবা, ইনোআল্লাহ।
প্রদতটি মানুসষর জীবন হসব উন্নত, সমাজ হসব যত্নেীল। সমৃদ্ধ আগামীর প্রতযাোয় সকলসক আবারও ধন্যবাি জাদনসয়
আদম ‘জাতীয় সমাজসসবা দিবস-২০১৮’- এর শুভ উসবাধন শ াষণা করদি।
শখািা হাসফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাসিে দচরজীবী শহাক।
...

