ম ুক্তা য য োদ্ধ ো স ম্ম োন ী ভ োত ো ক োয যক্র ম

বাাংলাদেদের সকল উপদেলা এবাং সসটি কদপপাদরেদের ান্তর্ভপ ক্ত সকল থাোয় বসবাসকারী মভসক্তদ াদ্ধাদক প্রসিমাদস ৫০০ টাকা
হাদর সম্মােী র্ািা প্রোে করা হয়। সসদেদে উপদেলার ান্তর্ভপ ক্ত াআউসেয়ে পসরষে এাআ প্রসিয়া পসরচালোর সেদে গভরত্বভ পূর্প
র্ূ সমকা পালে কদর।

ম ুক্তা য য োদ্ধ ো ক্তি ক্তি ত ক র োর ম োন দ ন্ড





মভসক্তদ াদ্ধা সবষয়ক মন্ত্রর্ালদয়র সসচব এবাং মভসক্তদ াদ্ধা সবষয়ক মন্ত্রর্ালদয়র োসয়ত্বপ্রাপ্ত মােেীয় প্রসিমন্ত্রী কিতপ ক
স্বােসরি সামসয়ক সেেপে ধারী বযসক্ত।
এ প ন্তপ োিীয়র্াদব করা ৪টি িাসলকার মদধয াদের োম কমপদে ২টি িাসলকায় াঅদে।
সেস্ত্র বাসহেী সবর্াগ এবাং বাাংলাদেে রাাআদেল্স সথদক পাওয়া মভসক্তদ াদ্ধা িাসলকায় াদের োম রদয়দে।
পরবিীদি াদের োম াচাাআ বাোাআদয়র মাধযদম সগদেট সোটিসেদকেদের মাধযদম চভ ড়ান্তর্াদব প্রকাে করা হদব।

ভ োত ো প োও য়োর যয োগ্ য ম ুক্তা য য োদ্ধ ো



স মভসক্তদ াদ্ধার বাসষপক াঅয় সমাটামভটি ১২,০০০ টাকার সবসে েয়।
কমপেম েে বা াঅাংসেক কমপেম/ র্ূ সমহীে/ সহায়সম্বলহীে মভসক্তদ াদ্ধা।

স ম্ম োন ী ভ োত ো প োব োর যও য ে স য ব যোপ অ গ্র োক্তি ক োর প োও য়ো ম ুক্তা য য োদ্ধ ো






সবদচদয় সবসে বয়স্ক।
স সে বয়স্ক র্ািা/সবধবা ও স্বামী পসরিযক্তা েভাঃস্থ মসহলা র্ািাদর্াগী, সিসে মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােীর্ািা সপদল র্ািা
প্রাসপ্তর মাস হদি াঅর বয়স্ক র্ািা/সবধবা ও স্বামী পসরিযক্তা েভাঃস্থ মসহলা র্ািা পাদবে ো।
স সে র্ূ সমহীে ার্থাৎ ার েমস ও বাস্িভ র্সটা েদাআ।
বসিবাসড় াঅদে সকন্তু াঅবােী েসম সোআ।
াাঁর পসরবাদর উপােপ েেম সকাে বযসক্ত সোআ।

ম ুক্তা য য োদ্ধ ো স ম্ম োন ী ভ োত ো প োব োর যও য ে অ য য োগ্ যত ো




স সে সরকাসর বা সবসরকাসর প্রসিষ্ঠাদে কাে কদরে।
গ্রাচভ াআটি বা সপেেদের সভসবধাসহ ার বাসষপক াঅয় ১২,০০০ টাকার উপদর।
স সে মভসক্তদ াদ্ধা কলযার্ ট্রাস্ট বা সবসরকাসর সাংস্থা হদি সেয়সমি াঅসথপক ােভোে সপদয় থাদকে।

প্র োর্ যী ব োছ োই প দ্ধ ক্তত

মভসক্তদ াদ্ধাদের সম্মােী র্ািা প্রোদের েেয প্রর্ীি পূদবপর িাসলকা সেদনাক্ত রেবেলসহ পভদরাটাাআ বহাল থাকদব






মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােী র্ািা প্রাপদকর বিপ মাে িাসলকা সাংসিষ্ট উপদেলা কসমটি (প্রদ ােয সেদে সেলা কসমটি)
প াপ দলাচো কদর ারা স্বচ্ছল বা ামভসক্তদ াদ্ধা িাদের োম িাসলকা হদি বাে সেয়।
সমােসাংখ্যক স াগয প্রাথী মদোেয়ে কদর উর্য় সেদে সেলা কসমটির চভ ড়ান্ত ােভদমােদের পর িা উপদেলা
কসমটিদি ান্তর্ভপ ক্ত করা হয়।
সেলা, উপদেলা, সপৌরসর্া এবাং সসটি কদপপাদরেদের এলাকার্ূ ক্ত থাোসমূদহ েিভ ের্াদব র্ািা সবিরদর্র েেয
াসিসরক্ত প্রাথী বাোাআকদে বযাপক প্রচাদরর মাধযদম েরখ্াস্ত াঅহবাে করা হয়। এাআ সবষদয় বিপ মাে মভসক্তদ াদ্ধা
কমান্ড কাউসিল/ সপৌরসর্া সচয়ারমযাে/ কসমেোর এবাং স্থােীয় সবেযালয়/মাদ্রাসা সমূদহর প্রধাে সহ ােযােয
উদেখ্দ াগয বযসক্তদের সবজ্ঞসপ্ত াঅকাদর োোদি হদব।
মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােী র্ািা গ্রহদর্ াঅগ্রহীদের একটি সেধপাসরি েদক সাংসিষ্ট উপদেলা সমােদসবা কমপকিপ া ও উপদেলা
কসমটির সেসয-সসচব বরাবদর সেধপাসরি েরদম াঅদবেে করদি হয়।
মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােী র্ািা প্রোদের েেয প্রাথী বাোাআদয়র লদেয উপদেলা প াপ দয় একটি সসটি কদপপাদরেদের
এলাকার্ভ ক্ত থাোসমূদহর েেয সসটি কদপপাদরেদের এলাকার্ভ ক্ত থাোসমূহ র্ািা সবিরর্ সাংিান্ত কসমটি এবাং সেলা
প াপ দয় একটি কসমটি থাদক।

ভ োত ো প ক্তর য োি প দ্ধ ক্তত










সকাে উপদেলা বা সকাে সমদট্রাপসলটে থাোয় সেধপাসরি সাংখ্যক স াগয প্রাথী পাওয়া ো সগদল সাংসিষ্ট সেলার ােয
সকাে উপদেলা বা সমদট্রাপসলটে থাোর স াগয প্রাথী দ্বারা সাংখ্যা পূরর্ করা হয়। এ সবষদয় সসদ্ধান্ত সেয় সেলা
কসমটি।
উপদেলার সেদে উপদেলা সমােদসবা কা াপ লয় র্ািা প্রোে সাংিান্ত কসমটি কিতপ ক চূ ড়ান্তর্াদব ােভদমাসেি র্ািা
প্রাপদকর িাসলকা এবাং প্রদয়ােেীয় উপকরর্ স মে র্ািা পসরদোদধর বাআ ও েসব ও ােযােয িথয উপদেলা
সহসাব রের্ কমপকিপ ার সেকট সপ্ররর্ কদর।
উপদেলার সেদে সাংসিষ্ট উপদেলা সমােদসবা কমপকিপ া চূ ড়ান্তর্াদব প্রর্ীি র্ািা প্রাপদকর িাসলকা সাংরের্ কদর।
মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােী র্ািা প্রোদের েেয বাদেদট বরাদ্দ াথপ সমাে ২ সকসস্তদি াথপ মন্ত্রর্ালয় াবমভক্ত কদর।
িারপর সমােদসবা াসধেপ্তর ওাআ াথপ সসাোলী/েেিা/াগ্রর্ী/রােোহী কত সষ উন্নয়ে বযাাংক/ বাাংলাদেে কত সষ
বযাাংদকর প্রধাে কা াপ লদয় েযস্ত কদর।
উপদেলায় াবসস্থি সসাোলী/েেিা/াগর্ী/রােোহী কত সষ উন্নয়ে বযাাংক/ বাাংলাদেে কত সষ বযাাংদকর োখ্ার
মাধযদম এ র্ািা পসরদোধ করা হয়।
ারা র্ািা পাদবে িাদের েসবদি সাংসিষ্ট ওয়ার্প সমম্বার/প্রথম সের্ীর কমপকিপ া/উপদেলা সেবপাহী কমপকিপ ার
স্বােরসহ একটি পােবাআ থাদক। উপদেলা সহসাব রের্ কমপকিপ া এাআ বাআ াআসভয কদর থাদকে। সকাে একেে র্ািা







গ্রহীিার পাস বাআ হাসরদয় বা েষ্ট হদয় সগদল িার াঅদবেদের সপ্রসেদি সাংসিষ্ট উপদেলা কসমটি সবষয়টি াাঁচাাআ
বাোাআ করদব এবাং সাংসিষ্ট উপদেলা সহসাবরের্ কমপকিপ ার সেকট একটি র্ভ সিদকট পাস বাআ াআসভয করার েেয
সভপাসরে করদব।
উপদেলা সহসাব রের্ াসেস ও সমােদসবা কমপকিপ ার াসেস বয়স্ক র্ািা প্রাপদকর োম, েসব ও েমভো
স্বােরসহ সরসেস্ট্রার সাংরের্ কদরে।
োরীসরকর্াদব ােম সকাংবা পেপ ােেীল হবার কারদর্ র্ািা গ্রহদর্র েেয সকউ স্বেরীদর উপসস্থি হদি ো পারদল
সিসে িার পদে একেেদক মদোেয়ে োে করদবে। মদোেয়ে প্রাপ্ত বযসক্তর েসবদি সমম্বার/প্রথম সের্ীর
কমপকিপ া/উপদেলা সেবপাহী কমপকিপ ার স্বাের থাকদব। মদোেীি বযসক্তদক র্ািা গ্রহদর্র সময় র্ািা প্রাপ্ত বযসক্ত
েীসবি াঅদে বদল স্থােীয় প্রসিসেসধ (ওয়ার্প সমম্বার/ সচয়ারমযাে, াআউসেয়ে পসরষে) এর সেেপে সপে করদি
হয়।
মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােী র্ািা প্রসিমাদস প্রোে করা হয়। িদব সকউ চাাআদল একাসধক মাদসর বদকয়া র্ািা একদে
িভ লদি পাদর।
মভসক্তদ াদ্ধা সম্মােী র্ািা গ্রহীিা মতিভযবরর্ করদল সস সাংবাে সমােদসবা কমপকিপ া স্থােীয় াআউসেয়ে পসরষে
সচয়ারমযাে এর সেকট সথদক মতিতয সেেপে সাংগ্রহ কদর সাংসিষ্ট সকল কিতপ পে ও কা াপ লয়দক সবষয়টি োোে।

