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দ�রদ্র ম�ন��ষর অভ�ব-অনটন এব� দ�ঘ��ময়��দ দুদ�শ� 

ল�ঘ�বর জন� স�ম��জক স�রক্ষ� কম�স��চসম�হ 

স�ম��জক প�রবত�ন স�ধ�ন গুরুত্বপ�ণ� �ক�শলগত 

ভ��মক� প�লন কর�ত প��র। এ ল�ক্ষ� ব��ল��দশ 

সরক�র এক�ট জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শল 

(এনএসএসএস) প্রণয়ন ক�র��। জ�ত�য় স�ম��জক 

�নর�পত্ত� �ক�শ�লর ম�ল উ��শ� হ�ল� সম্প�দর আরও 

দক্ষ ও ক�য�কর ব�বহ�র, মজব�ত �সব� প্রদ��নর 

ক�ঠ��ম� প্র�ত�� এব� সম��জর সব�চ�য় দ�রদ্র ও 

����কগ্রস্ত সদস��দর অগ্র��ধক�র �দ�য় জ�বনচক্র�য় 

সমস��ব�ল ক�য�করভ��ব �ম�ক��বল�য় সক্ষম এক�ট 

অন্তভ���ক্তম�লক স�ম��জক �নর�পত্ত�ব�ব�� গ�� �ত�ল�।

দ�রদ্র ন�র� ও প�রু�ষর ����ক ব� সমস�� এক রকম নয়। �যমন প��ষ্ট, স���ন�টশন, স্ব���, 

জন�সব�, অথ�ন��ত, ব�জ�রব�ব��, কম�স���ন ইত���দ�ত �বষ�ম�র �শক�র হওয়� ন�র��দর জন� 

এক�ট �ব�শষ সমস��। �ক�শ�র� �ম�য়�দর প�রব��রর জন� উপ�জ�ন কর�ত ব� �ব�ভন্ন প্রক�র 

গ�হ���লর ও প�রচয��ম�লক ক��জর (���ট ভ�ই�ব�ন ব� প্র�তবন্ধ� দ�দ�-দ��দর প�রচয��) ম�ত� 

অ�ল�খত �ক�� প��রব��রক দ��য়ত্ব প�ল�নর জন� স্ক�ল �থ�ক �����য় আন� হয়। এরপরও �যসব 

�ম�য় স্ক��ল �ট�ক থ��ক, ত��দর স্ক��লর �লখ�প�� ও প��রব��রক দ��য়ত্ব প�ল�নর ��গুণ ভ�র 

বহন কর�ত হয়। এ ���� ন�র�র� স��মত চল�চল, গভ�ধ�রণ ও ম�ত�ত্ব, কম��ক্ষ�ত্র �য�ন হয়র��ন, 

�বব�হ�ব��দ ব� প্র�তবন্ধ� সন্ত�ন জন্ম �দওয়�র জন� কল��র �শক�র হওয়�, �বধ�ব�র ক�র�ণ 
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হ�য়��। এ �ক্ষ�ত্র প�রব��রর অভ�ন্ত�র ন�র�র প�রবত�নশ�ল চ��হদ�সম�হ �ব�বচন� কর� হ�য়��। 

এর ফ�ল ন�র��দর আরও ভ��ল� �সব� প্রদ�ন ও �জ��র-সমত� প্রস��রর জন� প্র�য়�জন�য় 

স�স্ক�রস�ধ�নর পথ স�গম হ�য়��। জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শ�ল �ব�ব�চত এ ধর�নর 

স�স্ক��রর ম�ধ� র�য়��:

শু�� ��ত� নয়, ��ন হ��ন্তর

তথ�প্রম�ণ �থ�ক �দখ� য�য় �য স�ম��জক �নর�পত্ত��বষ্টন� সহ�য়ত� �দওয়�র প�শ�প��শ প�রব��রর 

অভ�ন্ত�র প��ষ্ট ব� শ্র�মর অসম বণ্ট�নর ম�ত� সমস�� সম�ধ��নর ল�ক্ষ� আচরণগত প�রবত��নর 

জন� স�চতনত�ম�লক ব�ত��র সমন্বয় ঘট��ল ত� ক�য�করভ��ব স�ম��জক র��তন��তর স�স্ক�র স�ধন 

কর�ত প��র। ব�ল��বব�হ, গভ�ধ�রণ ও প�রব�র প�রকল্পন��বষয়ক �শক্ষ� এ �ক্ষ�ত্র �বশ 

সহ�য়ক। প��রব��রক স�হ�সত�, উত্তর��ধক�র আইন ও আইনগত অ�ধক�র �বষ�য় প্র�শক্ষণ খ�বই 

গুরুত্বপ�ণ�। ��নই শ�ক্ত। স�চতনত�ম�লক প্রচ�রণ� ও উঠ�ন প্র�শক্ষণ �সশনগু�ল��ত শুধ� 

ন�র��দর অ�শগ্রহণ থ�ক�লই হ�ব ন�, বর� ক�মউ�ন�টর সব সদস��ক এ�ত অন্তভ��ক্ত কর�ত 

হ�ব। �সই স�� স���ষ্ট �সব� প্রদ�নক�র��দরও প্র�শক্ষণ �দ�ত হ�ব। ত�ব দু�খজনক �বষয় হ�ল� 

সরক�র, �বচ�রব�ব��, আইন প্র�য়�গক�র� স��� এব� �বসরক��র খ�তসম�হ এখ�ন� �পত�ত��ন্ত্রকত� 

চচ��য় গভ�রভ��ব আট�ক আ��। য�দও স��বধ��ন ন�র��দর সম�ন অ�ধক�র �দওয়� হ�য়��, তব� 

ত�র� ন�ন�ভ��ব �বষ�ম�র �শক�র হন। প��রব��রক স�হ�সত� (প্র�ত�র�ধ ও স�রক্ষ�) আইন ও 

ব�ল��বব�হ �ন�র�ধ আইন ন�র� অ�ধক�র রক্ষ�য় ম�ল�ব�ন রক্ষ�কবচ। এ সম্প�ক� ন�র��দর 

স�চতনত� ব��দ্ধ কর�ত হ�ব।

অ���ন�তক ক্ষমত�য়ন �ন��তকরণ

স�ম��জক স�রক্ষ� কম�স��চ�ত প্রদত্ত সহ�য়ত�র লক্ষ� হ�ত হ�ব সম�য়র স�� ন�র��ক 

অথ��ন�তকভ��ব স্ব�বল�� হ�ত স�হ�য� কর�। ন�র�র� যখন চরম দ��রদ্র� �থ�ক �ন�জ�দর উত্তরণ 

ঘট��ন�র �চষ্ট� ক�রন, তখন ত�র� �যসব বহুম��ত্রক প্র�তবন্ধকত�র ম��খ�ম��খ হন, �সগু�ল� 

অ�তক্রম ক�র দ��রদ্র� �থ�ক উত্তর�ণর জন� এক�ট স��ব�ক প���কজ সহ�য়ত� প্রদ��নর 

প্র�য়�জন�য়ত� স্ব�ক�র কর� হ�য়��। এককভ��ব নগদ অথ� ব� সম্পদ-সহ�য়ত� য�থষ্ট নয়। 

অথ��ন�তক ক্ষমত�য়�নর অগ্রগ�তর জন� ন�র��দর প্র�য়�জন অথ�, ব�জ�রব�ব�� ও আয় ব����ন�র 

জন� প্র�য়�জন�য় প�র�ষব�সম�হ সম্প�ক� প্র�শক্ষণ এব� ত��দর প�রব�ত�ত অব���ক �টকসই 

কর�ত প্র�য়�জন এক�ট ক�য�কর সঞ্চয় �ক�শল। প�� অঞ্চ�ল ও দুগ�ম এল�ক�য় বসব�সরত 

ন�র��দর ক�য�করভ��ব সহ�য়ত� �দওয়�র জন� আ�থ�ক অন্তভ���ক্তর ���জট�ল পদ্ধ�তগু�ল� ব�বহ�র 

কর� �য�ত প��র। কম�জ�ব� দ�রদ্র ন�র�র� ম�লত স্বল্প দক্ষত��ভ�ত্তক উৎপ�দন খ��ত (�ত�র 



�প�শ�ক খ�ত) অথব� অন�ন����নক খ��ত (�নম��ণক�জ ব� গ�হ���লর ক�জ) ক�জ ক�রন। ত��দর 

ক্ষ�দ্র উপ�জ�ন ত��দর স�ম��জক �নর�পত্ত� ক�য�ক্র�ম অন্তভ���ক্তর জন� অ�য�গ� ক�র �ত��ল এব� 

এর ফ�ল ত�র� আরও �ব�শ ����কর ম�ধ� প��ন। �ব�শর ভ�গ কম��ক্ষ�ত্র শ্রম অ�ধক�র ব� 

প্রজন�নর অ�ধক�র, স্ব����বম�, ম�ত�ত্বক�ল�ন স��বধ� ও �শশু প�রচয��ব�ব�� �নই। এ ���� 

ময��দ�প�ণ� ক��জর �নশ্চয়ত� �নই এব� মজু�র�ত ন�র� ও প�রু�ষর ম�ধ� �বষম� র�য়��।

জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শ�ল �বসরক��র খ��তর চ�ক�রদ�ত� কত��ক �দব� প�রচয�� �সব� 

প্রদ�ন ও ক���বউট�র প্র�ই�ভট �পনশন চ�ল�র স�প��রশ কর� হ�য়��। এর ফ�ল সরক��র খ��ত 

প্রদত্ত �ব�ভন্ন স��বধ� �বসরক��র খ��ত ব��পকভ��ব চ�ল� কর�র জন� �বসরক��র খ��তর 

চ�ক�রদ�ত��দর স�� গভ�র সম্প�ক্তত�র প্র�য়�জন হ�ব। ক�য�করভ��ব ব�স্তব��য়ত স�স্ক�রসম�হ 

এক�ট অন্তভ���ক্তম�লক শ্রমব�জ�র গ�� তুল�ত স�হ�য� কর�ব।

�শশু প�রচ���

জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শ�ল �ব�ভন্ন প্রক�র �শশু সহ�য়ত� প���কজ ও গভ�বত� ন�র��দর 

জন� প��ষ্ট-সহ�য়ত� ক�য�ক্রম প্র�ত��র স�প��রশ কর� হ�য়��। বত�ম��ন দুই ল��খর �চ�য় কম ন�র� 

ম�ত�ত্বক�ল�ন ভ�ত� ও স্তন�দ�য়� ম��য়�দর জন� ভ�ত�—এই দু�ট কম�স��চর আওত�য় সহ�য়ত� 

প���ন, অথচ এখ�ন� প্র�য় দুই �ক��ট ম�ন�ষ চরম দ��রদ্র�স�ম�র �ন�চ বসব�স ক�র। �শশ�ব 

পয��প্ত প��ষ্ট ন� �প�ল �শশুর� ভ�বষ��ত উৎপ�দনশ�ল প�ণ�বয়স্ক ম�ন�ষ �হ�স�ব গ�� উঠ�ত প��র 

ন�। ক��জই এ �ক্ষ�ত্র এখনই �ব�ন�য়��গর প�ক্ষ য�থষ্ট �জ�র��ল� য��ক্ত র�য়��।

জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শ�ল নগর অঞ্চ�ল বসব�সরত কম�জ�ব� দ�রদ্র ন�র��দর �শশু 

প�রচয�� ও ম�ত�ত্বক�ল�ন স্ব����সব�-সহ�য়ত� প্রদ��নর স�প��রশ কর� হ�য়��। এ�ট এক�ট 

প্রশ�স��য�গ� স�প��রশ। ক�রণ, বত�ম�ন ব�ব��য় নগ�রর দ�রদ্র ব��ক্তর� ব��পকভ��ব অব�হ�লত। 

এই সহ�য়ত� �শশুশ্রম �নম��ল কর�ত এব� �ক��ট� বয়স্ক ও কম বয়স� ���ল�ম�য়�দর ত��বধ��ন 

�শশু�দর �র�খ ন�র��দর ক��জ য�ওয়�র ফ�ল স�ষ্ট ����কসম�হ দূর কর�ত স�হ�য� কর�ব।

জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শ�ল �শক্ষ� উপব��ত্তর আওত� ও সহ�য়ত�র প�রম�ণ ব����ন�র 

প্রস্ত�ব কর� হ�য়��, য� ���ল ও �ম�য় উভ�য়র ক্ষমত�য়ন কর�ব। ত�ব তথ�প্রম�ণ �থ�ক �দখ� 

য�য় �য ম�ধ��মক �বদ��ল�য়র পর �ম�য়র� আব�রও ����কর ম�ধ� প��। ব�ল��বব�হ ও 

প��রব��রক স�হ�সত� �র�ধ কর�ত ক��রগ�র প্র�শক্ষণ ও কম�স����নর ম�ধ��ম �ক�শ�র� 

�ম�য়�দর অথ��ন�তক ক্ষমত�য়�নর প্র�ত আরও �ব�শ ম�ন��য�গ �দ�ত হ�ব। এই ����কগ্রস্ত 

জন�গ���র সমস�� সম�ধ��নর জন� স��ন�দ�ষ্ট স�ম��জক স�রক্ষ� কম�স��চ প্রণয়ন কর�ত হ�ব।



অন��ন� �সব�প্র���র স����গ ব���

স�ম��জক স�রক্ষ� কম�স��চসম�হ উপক�র�ভ�গ��দর স্ব���, গ�হ�য়ণ, স���ন�টশন, �নর�পদ প��ন 

সরবর�হ ও অন��ন� �সব�, আ�থ�ক ও আই�ন সহ�য়ত�র ম�ত� �ব�ভন্ন �সব� প্রদ�নক�র�র স�� 

স�য�ক্ত হ�ত গুরুত্বপ�ণ� ভ��মক� প�লন ক�র। সম্প�দর অ�ধক�র� ন�র��দর অন��ন� �সব�র 

প্র�য়�জন হয়। প্র�তবন্ধ� ন�র� ও প্র�তবন্ধ� সন্ত��নর ম��য়�দর জন� শুধ� প্র�তবন্ধ� ভ�ত�ই য�থষ্ট 

নয়; ত��দর স্ব����সব�, প��রব��রক বন্ধন, চল�চ�ল সহ�য়ত� এব� অথ��ন�তক ক্ষমত�য়ন 

প্র�য়�জন। উপক�র�ভ�গ��দর সহ�য়ত� প্রদ��ন এব� ইউ�নয়ন ক�ম�টগু�ল��ত ত��দর প্র�ত�ন�ধত্ব 

কর�র জন� ম�ঠপয���য়র কম�কত���দর (সহ�য়ত� প্রদ�নক�র� স���ষ্ট মন্ত্রণ�ল�য়র) প্র�শক্ষণ �দ�ত 

হ�ব। এসব চ��হদ� প�রণ �ন�শ্চত কর�ত ন�র� ইউ�প সদস��দর অ�ত�রক্ত �ক�� প্র�শক্ষণ ও 

দ��য়ত্ব �দওয়� �য�ত প��র।

স�ম���ক প���� ও ক�� বল�র অ��ক�র প্র�ত��

দলগত ক�য�ক্রম, এ�ক অ�ন�র �থ�ক �শখ� ও ক�মউ�ন�ট�ক উ��দ্ধকর�ণর ম�ত� �যসব উপ�দ�ন 

স�ম��জক প���জ গ�� তুল�ত সহ�য়ক ভ��মক� প�লন ক�র, �সগু�ল��ক উৎস��হত কর�ত হ�ব। 

দলবদ্ধভ��ব ক�জ কর�ল ন�র��দর �জ�র��ল� ব��স্ব�ধ�নত� ও দর-কষ�ক�ষর ক্ষমত� থ��ক। 

ন�র�র� ঐক�বদ্ধ হ�য় মত�মত �দ�ল ত� আরও �ব�শ গুরু�ত্বর স�� �শ�ন� ও �ব�বচন� কর�র 

স��বন� থ��ক।

������ল প�রব�ক্ষণ ব�ব��

কম�স��চর প্রভ�ব প�রব�ক্ষণ আরও �জ�রদ�র কর� ও �জ��র-স�চক প�রম�প কর� প্র�য়�জন। 

ক�গজপত্র�ভ�ত্তক প�রব�ক্ষ�ণর �দন �শষ। দ্রুত ও ক�য�কর ���জট�ল প�রব�ক্ষণ অ�পক্ষ�ক�ত 

স�শ্রয়� এব� আরও �ব�শ ক�য�কর।

জ�ত�য় স�ম��জক �নর�পত্ত� �ক�শ�ল �যমন�ট প্রস্ত�ব কর� হ�য়��, স�ম��জক স�রক্ষ�র ম�ধ��ম 

�জ��র-সমত�র প্রস�র ঘট��ত হ�ল ন�র�র দৃশ�ম�ন ক্ষমত�য়ন �ন�শ্চত ক�র এমন কম�স��চর 

প�রকল্পন� প্রণয়ন ও স�স্ক��রর উ�দ��গ গ্রহ�ণ ম�ন��য��গর প্র�য়�জন। এই লক্ষ� স�ম�ন �র�খ 

এক�ট �জ��র ন��তম�ল� প্রণয়ন কর�ল ত� এ ধর�নর স�স্ক��রর জন� সহ�য়ক ভ��মক� প�লন 

কর�ব।

�ম�হ�ম্মদ শ��উল আলম: ম�ন্ত্রপ�রষদ স�চব, ম�ন্ত্রপ�রষদ �বভ�গ এব� সভ�প�ত, জ�ত�য় 

স�ম��জক �নর�পত্ত� কম�স��চসম��হর �ক��য় ব�ব��পন� ক�ম�ট (�সএম�স)।


