
বয়স্ক ভাতা 
 

দেশের বশ োশযেষ্ঠ েুস্থ ও স্বল্প উপোযজনক্ষম অথবো উপোযজশন অক্ষম ব স্ক যনশ োষ্ঠীর সোমোজযক ননরোপত্তো 

নবধোশন ও পনরবোর ও সমোশয মর্ জোেো বজৃির লশক্ষে ১৯৯৭-৯৮ অথ জ বছশর  ‘ব স্কভোতো’ কম জসূনি প্রবতজন  করো 

হ । প্রোথনমকভোশব দেশের সকল ইউনন ন পনরষশের প্রনতটি ও োশডজ ৫ যন পুরুষ ও ৫ যন মনহলোসহ ১০ 

যন েনরদ্র বশ োশযেষ্ঠ বেজিশক প্রনতমোশস ১০০ িোকো হোশর ভোতো প্রেোশনর আওতো  আনো হ । পরবতীশত 

দেশের সকল দপৌরসভো ও নসটিকশপ জোশরেন এ কম জসূনির আওতোভুি করো হ । 

 

বতজমোন সরকোশরর ননব জোিনী ইেশতহোর বোস্তবো শনর অনিকোর নহশসশব ২০২১ সোশলর মশধে 

ব স্কভোতোশভো ীর সংখ্েো নিগুণ করোর লশক্ষে ক্ষমতো গ্রহশণোত্তর ২০০৯-১০ অথ জ বছশর ব স্কভোতোশভো ীর 

সংখ্েো ২০ লক্ষ যন দথশক বজৃি কশর ২২ লক্ষ ৫০ হোযোর যশন এবং যনপ্রনত মোনসক ভোতোর হোর ২৫০ 

িোকো দথশক বজৃি কশর ৩০০ িোকো  উন্নীত করো হ ।  ২০২০-২১ অথ জ বছশর ৪৯ লক্ষ ব স্ক বেজিশক 

যনপ্রনত মোনসক ৫০০ িোকো হোশর ভোতো প্রেোন করো হশব। িলনত ২০২০-২১ অথ জ বছশর এ খ্োশত বরোদ্দ 

রশ শছ ২৯৪০ দকোটি িোকো। সরকোশরর সশব জোচ্চ পর্ জোশ র নননবড় তেোরনক এবং সমোযশসবো অনধেফতশরর 

সব জস্তশরর কম জকতজো ও কম জিোরীশের ননরলস পনরশ্রশম নব ত ৪ বছশর ব স্কভোতো নবতরশণ প্রো  েতভো  

সোফলে অজযজত হশ শছ।  

 

বতজমোশন ব স্কভোতো কোর্ জক্রশম অনধকতর স্বচ্ছতো ও যবোবনেনহতো ননজিতকরণ এবং সব জমহশল গ্রহণশর্ো ে 

কশর দতোলোর যনে দর্ সকল পেশক্ষপ গ্রহণ করো হশ শছ তো হশলো; ২০১৩ সোশল প্রণীত বোস্তবো ন নীনতমোলো 

সংশেোধন কশর র্ুশ োপশর্ো ীকরণ, অনধক সংখ্েক মনহলোশক ভোতো কোর্ জক্রশমর আওতো  অন্তভুজজির লশক্ষে 

মনহলোশের ব স ৬৫ বছর দথশক কনমশ  ৬২ বছর ননধ জোরণ, উপকোরশভো ী ননব জোিশন স্থোনী  মোননী  সংসে 

সেসেসহ অনেোনে যনপ্রনতনননধশের সম্পিৃকরণ, ডোিোশবইয প্রণ শনর উশেেো  গ্রহণ এবং ১০ িোকোর 

নবননমশ  সকল ভোতোশভো ীর ননয নোশম বেোংক নহসোব খু্শল ভোতোর অথ জ পনরশেোধ করো হশচ্ছ।  

  

বাস্তবায়নকারী দফতর: 

সমোযশসবো অনধেফতর 

  

কার্ যক্রম শুরুর বছর 

১৯৯৭-৯৮ অথ জবছর 

  

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

(১) ব স্ক যনশ োষ্ঠীর আথ জ-সোমোজযক উন্ন ন ও সোমোজযক ননরোপত্তো নবধোন; 

(২) পনরবোর ও সমোশয তোাঁশের মর্ জোেো বজৃি; 

(৩) আনথ জক অনুেোশনর মোধেশম তোাঁশের মশনোবল দযোরেোরকরণ; 

(৪) নিনকৎসো ও পুটি সরবরোহ বজৃিশত সহো তো করো। 

  

প্রার্থী ননব যাচদ্দনর মানদন্ড: 

(ক) নো নরকত্ব: প্রোথীশক অবেেই বোংলোশেশের স্থো ী নো নরক হশত হশব। 



(খ্) ব স: সশব জোচ্চ ব স্ক বেজিশক অগ্রোনধকোর প্রেোন করশত হশব। 

( ) স্বোস্থে ত অবস্থো: নর্নন েোরীনরকভোশব অক্ষম অথ জোৎ সম্পূণ জরূশপ কম জক্ষমতোহীন তোাঁশক সশব জোচ্চ 

অগ্রোনধকোর নেশত হশব।  

(ঘ) আথ জ-সোমোজযক অবস্থো:   

(১)  আনথ জক অবস্থোর দক্ষশে: ননিঃস্ব, উিোস্ত্ত ও ভূনমহীনশক ক্রমোনুসোশর অগ্রোনধকোর নেশত হশব। 

(২) সোমোজযক অবস্থোর দক্ষশে: নবধবো, তোলোকপ্রোপ্তো, নবপত্নীক, ননিঃসন্তোন, পনরবোর দথশক নবজচ্ছন্ন 

বেজিশেরশক ক্রমোনুসোশর অগ্রোনধকোর নেশত হশব। 

(ঙ) ভূনমর মোনলকোনো: ভূনমহীন বেজিশক অগ্রোনধকোর নেশত হশব। এশক্ষশে বসতবোড়ী বেতীত দকোশনো বেজির 

যনমর পনরমোণ ০.৫ একর বো তোর কম হশল নতনন ভূনমহীন বশল  ণে হশবন। 

  

ভাতা প্রানির যর্াগ্যতা ও শ্তযাবলী 

(১) সংনিি এলোকোর স্থো ী বোনসন্দো হশত হশব; 

(২) যন্ম ননবন্ধন/যোতী  পনরনিনত নম্বর থোকশত হশব; 

(৩) ব স পুরুশষর দক্ষশে সব জননম্ন ৬৫ বছর এবং মনহলোশের দক্ষশে সব জননম্ন ৬২ বছর  হশত হশব। 

সরকোর কতৃজক সম  সম  ননধ জোনরত ব স নবশবিনো  ননশত হশব;  

(৪) প্রোথীর বোনষ জক  ড় আ  অনূধ জ ১০,০০০ (েে হোযোর) িোকো হশত হশব; 

(৫) বোছোই কনমটি কতৃজক ননব জোনিত হশত হশব। 

নবিঃ দ্রিঃ ব স ননধ জোরশণর দক্ষশে যোতী  পনরি পে, যন্ম ননবন্ধন সনে, এসএসনস/সমমোন পরীক্ষোর 

সনেপে নবশবিনো করশত হশব। এ দক্ষশে দকোন নবতকজ দেখ্ো নেশল সংনিি কনমটির নসিোন্ত     িূড়োন্ত বশল 

নবশবনিত হশব। 

  

ভাতা প্রানির অদ্দর্াগ্যতা 

(১) সরকোনর কম জিোরী দপনেনশভো ী হশল; 

(২) েুিঃস্থ মনহলো নহশসশব নভজযনড কোডজধোরী হশল; 

(৩) অনে দকোশনোভোশব নন নমত সরকোরী অনুেোন/ভোতো প্রোপ্ত হশল; 

(৪) দকোশনো দবসরকোনর সংস্থো/সমোযকলেোণমূলক প্রনতষ্ঠোন হশত নন নমতভোশব আনথ জক অনুেোন/ভোতো প্রোপ্ত 

হশল। 


