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Allocate 4pc of GDP to safety net programmes 

CPD Fellow tells mock parliament session 

 

Fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Professor Mustafizur Rahman and Chairman of Debate for 

Democracy Hassan Ahamed Chowdhury Kiron hand over crest to a member of the winning team at a 

mock parliament session on 'Micro Credit and Social Safety Net Programmes’, at the Bangladesh Film 

Development Corporation (BFDC) in the city on Saturday. 

FE Report 

Distinguished Fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) Professor Mustafizur Rahman            

suggested on Saturday an allocation of four per cent of GDP to social safety net programmes                

instead of the existing 2.2 per cent to help poverty alleviation in the country.He said about 15                 

million people of the country are now living below extreme poverty and 30 million below the                

poverty line whereas budgetary allocations on social safety net programmes should be            

increased to help them come out of the vicious cycle of poverty. 
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Mustafizur Rahman also said though there are some problems of micro credit, it has been               

playing a significant role in poverty eradication in the country and Bangladesh's micro credit              

model is being followed in different countries of the world. Mr. Mustafizur Rahman made the               

observations at a mock parliament on 'Micro Credit and Social Safety Net Programmes," at the               

Bangladesh Film Development Corporation (BFDC). Debate for Democracy organised the          

programme where Eastern University participated as the ruling party and University of Asia             

Pacific as the Opposition. Chairman of Debate for Democracy Hassan Ahamed Chowdhury Kiron             

presided over the programme. It was also attended, among others, by Professor Abu             

Mohammad Royis, Dr. S M Morshed and Journalist Doulot Akter Mala. 

 

Speaking on the occasion Mustafizur Rahman said micro credit contributed a lot to the poverty               

alleviation in the country though it has some problems in some arenas. "I think one of the                 

problems of the micro credit is that sometimes to pay the loan of one organisation the                

borrowers again take loan from another organisation which keeps them in the vicious cycle of               

poverty," he added. Mustafizur Rahman said social safety net programmes should include right             

people. 

 

Marking some of the irregularities of the social safety net programmes, he said a social safety                

net programme providing 30 kg rice per person to 5 million low income people left many who                 

ought to have been brought under the programme. Mr. Rahman said social safety net              

programmes also should be inclusive otherwise discrimination will increase in the society. 

 

Hassan Ahamed Chowdhury Kiron said though different NGOs are working in the country in              

different micro credit schemes, there are opposite views about the micro credits too. He said               

there are also complaints that many poor people lost everything availing micro credit loans but               

there are also positive scenarios that a lot of poor people changed their fate and came out of                  

the poverty through micro credit loans. 

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/03/18/64710/Allocate-4pc-of-GDP-to-safety-net

-programmes 

 

 

 

 

 

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/03/18/64710/Allocate-4pc-of-GDP-to-safety-net-programmes
http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/03/18/64710/Allocate-4pc-of-GDP-to-safety-net-programmes


 

 

 



http://www.ekalerkantho.com/arc/pre_page/2017-03-19/4 

 

 

িতন  �কা�  মানষু  দাির�  সীমার  িনেচ  রেয়েছ : �মা�ািফজরু  রহমান 
 ১৮  মাচ�   ২০১৭ , ১৮ :২২  | আপেডট  : ১৮  মাচ�   ২০১৭ , ১৮ :২৪  | 

 

�দেশর �দড় �কা� �লাক চরম দির� এবং িতন �কা� �লাক দাির� সীমার িনেচ বসবাস করেছ বেল ম�ব� কেরেছন �স�ার                   
ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড ) স�াননীয় �ফেলা ড . �মা�ািফজরু রহমান। িতিন বেলন , দাির�� িবেমাচেন �ু� ঋেণর               
অবদান রেয়েছ। �াি�ক জনেগা�ীর আথ� -সামািজক অব�ার উ�য়েন �ু� ঋণ�হীতােদর দ�তা বিৃ�র পাশাপািশ আয়বধ�ক             
কােজ  স�ৃ�  করা  হেল  দািরদ�  িবেমাচন  �টকসই  হেব । 
শিনবার  িবএফিডিসেত  িডেবট  ফর  �ডেমাে�িস  আেয়ািজত  এক  িবতক�   অন�ুােন  এ  ম�ব�  কেরন  িতিন । 
ড . �মা�ািফজ বেলন , �ু� ঋেণর বড় এক� সমস�া হেলা ঋণ �হীতারা �কউ �কউ এক� সং�া �থেক ঋণ িনেয় তা পিরেশাধ                    
করেত িগেয় আবার অন� এক� সংগঠন �থেক ঋণ িনে�। যা তােদরেক দাির� চে�ই আবিত� ত রাখেছ। তেব িকছু িকছু                  
��ে� �ু� ঋেণর সমস�া �দখা �গেলও সামি�কভােব দাির� িবেমাচেন �ু� ঋেণর অবদান রেয়েছ। িবে�র িবিভ� �দেশ                
বাংলােদেশর  ঋ�  ঋণ  কম�সূিচর  মেডল  অনসুরণ  করা  হে� । 
িতিন বেলন , �দেশ এখেনা �দড় �কা� �লাক চরম দির� এবং িতন �কা� �লাক দাির�� সীমার িনেচ বাস করেছ। বত� মােন                   
িজিডিপর  ২ .২  শতাংশ  সামািজক  সুর�া  খােত  ব�য়  হেলও  এই  খােত  িজিডিপ ’র  ৪  শতাংশ  বরা�  করা  �েয়াজন । 
সামািজক সুর�া কম�সূিচর উপকারেভাগী িনধ�ারেণ িকছু অিনয়েমর কথা উে�খ কের িতিন বেলন , উ�য়ন কম�সূিচ              
অ�ভু� ি�মলূক না হেল সমােজ ��িণ �বষম� বাড়েব। ৫০ লাখ মানষুেক ৩০ �কিজ কের চাল �দয়া কম�সূিচর ��ে� যােদর                  
পাওয়ার  কথা  তােদর  �কউ  �কউ  অ�ভু� �  হনিন  আবার  যােদর  পাওয়ার  কথা  নয়  তােদর  অেনেকই  অ�ভু� �  হেয়েছন । 
অন�ুােন িডেবট ফর �ডেমাে�িস ’র �চয়ারম�ান হাসান আহেমদ �চৗধুরী িকরণ , অধ�াপক আবু �মাহা�দ রইস , ড . এস এম                
�মােশ�দ �মখু উপি�ত িছেলন। �িতেযািগতায় ই�ান� ইউিনভািস��েক পরািজত কের ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক             
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িবজয়ী  হয় । 
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NewsBroadcastingService 

দাির�  িবেমাচেন  �ু�ঋেণর  অবদান  অপিরসীম 
মাচ�  ১৯, ২০১৭ 

িসিপিড ’র স�ািনত �ফেলা ড . �মা�ািফজরু রহমান বেলেছন , দাির�� িবেমাচেন �ু�ঋেণর িবরাট অবদান            
রেয়েছ। �াি�ক জনেগা�ীর আথ� -সামািজক অব�ার উ�য়েন �ু� ঋণ�হীতােদর দ�তা বিৃ�র পাশাপািশ           
আয়বধ�ক কােজ স�ৃ� করা হেল দািরদ� িবেমাচন �টকসই হেব। একইসােথ সরকােরর নানা সামািজক             
সুর�া  কম�সূচী  বা�বায়েন  ��তা  ও  জবাবিদিহতা  িনি�তকরণও  জ�রী । 

গতকাল শিনবার (১৮ মাচ�  ) িবএফিডিসেত িডেবট ফর �ডেমাে�িস আেয়ািজত িবতক� অন�ুান ইউিসিব            
পাবিলক পাল�ােমে� �ধান অিতিথর ব�েব� িতিন অিভমত ব�� কেরন। অন�ুােন সভাপিত� কেরন িডেবট             
ফর  �ডেমাে�িস ’র  �চয়ারম�ান  হাসান  আহেমদ  �চৗধুরী  িকরণ । 

ড . �মা�ািফজ আেরা বেলন , �ু�ঋেণর বড় এক� সমস�া হেলা ঋণ �হীতারা �কউ �কউ এক� সং�া �থেক                
ঋণ িনেয় তা পিরেশাধ করেত িগেয় আবার অন� এক� সংগঠন �থেক ঋণ িনে� যা তােদরেক দাির�চে�ই                
আবিত� ত রাখেছ। তেব িকছু িকছু ��ে� �ু�ঋেণর সমস�া �দখা �গেলও সামি�কভােব দাির� িবেমাচেন             
�ু�ঋেণর  অবদান  রেয়েছ।  িবে�র  িবিভ�  �দেশ  বাংলােদেশর  ঋ�ঋণ  কম�সূচীর  মেডল  অনসুরণ  করা  হে� । 

িতিন বেলন , �দেশ এখেনা �দড় �কা� �লাক চরম দির� এবং িতন �কা� �লাক দাির�� -সীমার িনেচ বাস                
করেছ। বত� মােন িজিডিপর ২ .২ % সামািজক সুর�া খােত ব�য় হেলও এই খােত িজিডিপ ’র ৪ % বরা� করা               
�েয়াজন। সামািজক সুর�া কম�সূচীর উপকারেভাগী িনধ�ারেণ িকছু অিনয়েমর কথা উে�খ কের িতিন            
বেলন , উ�য়ন  কম�সূচী  অ�ভু� ি�মলুক  না  হেল  সমােজ  ��নী  �বষম�  বাড়েব । 

িতিন আেরা বেলন , ৫০ ল� মানষুেক ৩০ �কিজ কের চাল �দয়া কম�সূচীর ��ে� যােদর পাওয়ার কথা                
তােদর  �কউ  �কউ  অ�ভু� �  হন  িন  আবার  যােদর  পাওয়ার  কথা  নয়  তােদর  অেনেকই  অ�ভু� �  হেয়েছন । 

সভাপিতর ব��েব হাসান আহেমদ �চৗধুরী িকরণ বেলন , দাির� এক� অিভশাপ। এর �থেক মিু�র লে��              
বাংলােদেশ �ু�ঋণ ব�ব�া িনেয় িজও -এনিজও�েলা দীঘ�িদন ধের কাজ করেলও এর সফলতা ও ব�থ�তা িনেয়              
িভ�মখূী ব�ব� পাওয়া যায়। অিভেযাগ রেয়েছ �ু�ঋেনর যাতাঁকেল পেড় অেনক দির� মানষু তােদর             
সহায় -স�ল হািরেয় পেথ বেসেছ। আবার অেনক দির� মানষু �ু�ঋেণর উপকারেভাগী িহেসেব ঘুের            
দাঁড়ােনার  িচ�ও  রেয়েছ । 
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http://dainikamadershomoy.com/economy/70033/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8


িতিন আেরা বেলন , সরকার �াি�ক জনেগা�ীর সুর�ার জন� িবিভ� কম�সূচী িনেয় কাজ করেছ। এর মেধ�               
বয়�ভাতা , িবধবাভাতা , দ�ু মিহলা ভাতা , কম�িজবী ল�াকেটক�ং মাদার কম�সূচী , �িতব�ীভাতা , �আর ,           
কািবখা ইত�ািদ উে�খেযাগ�। তেব িকছু িকছু ��ে� সামািজক সুর�া কম�সূচীর উপকার �ভাগী িনধ�ারেণ             
অ��তা , অিনয়ম ও দনু�িতর কারেণ এর বা�বায়েন বাঁধার স�ুিখন হেত হে�। �দখা যায় দির� মানেুষর               
পিরবেত� অব�াস�� �লােকরা সুিবধা �ভাগীর তািলকায় �ান পাে�ন। �ানীয় পয�ােয় সামিজক সুর�া            
খােতর তািলকা �তিরেত ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান ও �ম�ারগেনর �ভাব থাকায় অেনক ��ে�            
রাজৈনিতক  িবেবচনা  �াধান�  পাে� । 

�িতেযািগতায় ই�ান� ইউিনভািস��েক পরািজত কের ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক িবজয়ী হয়।           
�িতেযািগতায় িবচারক িছেলন অধ�াপক আবু �মাহা�দ রইস , ড . এস এম �মােশ�দ ও সাংবািদক �দৗলত              
আ�ার  মালা।  �িতেযািগতা  �শেষ  অংশ�হণকারী  দলেক  ���  ও  সা�� িফেকট  �দান  করা  হয় । 
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