
প্রতিবন্ধী ভািা কার্ যক্রম 
 

বর্তমান সরকার প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের সমঅতিকার ও সমমর্ তাো প্রোদন বদ্ধপতরকর। ২০০১ সাদে বাাংোদেশ 

প্রতর্বন্ধী কেযাণ আইন ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্ীদর্ এ আইনটি বাতর্ে কদর 'প্রতর্বন্ধী বযক্তির 

অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়। প্রতর্বন্ধী বযক্তির অতিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ 

প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের অতিকার সাংরক্ষণ ও র্াদের সুরক্ষা প্রোদনর অননয েতেে। বাাংোদেশ সাংতবিাদনর ১৫, 

১৭, ২০ এবাং ২৯ অনুদেদে অনযানয নাগতরকদের সাদে প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের সমসুদর্াগ ও অতিকার প্রোন 

করা হদয়দে। সাংতবিাদনর ১৫(ঘ) অনুদেে োয়-োতয়দের অাংশ তহদসদব ২০০৫-০৬ অে ত বের হদর্ 

অসেে প্রতর্বন্ধী ভার্া কম তসূতি প্রবর্তন করা হয়। শুরুদর্ ১,০৪,১৬৬ জন প্রতর্বন্ধী বযক্তিদক জনপ্রতর্ 

মাতসক ২০০ িাকা হাদর ভার্া প্রোদনর আওর্ায় আনা হয়।  

 

২০০৮-০৯ অে ত বেদর উপকারদভাগীর সাংখ্যা ২ েক্ষ জন এবাং জনপ্রতর্ মাতসক ভার্ার হার ২৫০ তহদসদব 

বাতষ তক বরাদ্দ তেে ৬০.০০ ককাটি িাকা। ২০০৯-১০ অে ত বেদর উপকারদভাগীর সাংখ্যা ২ েক্ষ ৬০ হাজার 

জদন, মাতসক ভার্ার হার ৩০০ িাকায় এবাং বাতষ তক বরাদ্দ ৯৩.৬০ ককাটি িাকায় উন্নীর্ করা হয়। ২০১০-

১১ অে ত বেদর উপকারদভাগীর সাংখ্যা ২ েক্ষ ৮৬ হাজার জদন উন্নীর্ করা হয় এবাং মাোতপেু মাতসক ভার্া 

৩০০ িাকা িাকা তহদসদব বাতষ তক বরাদ্দ ১০২.৯৬ ককাটি িাকায় উন্নীর্ করা হয়। িেতর্ ২০২০-২১ অে তবেদর 

১৮ েক্ষ প্রতর্বন্ধী বযক্তিদক মাতসক ৭৫০ িাকা তহদসদব ১৬২০ ককাটি িাকা প্রোন করা হদে। সরকাদরর 

সদব তাচ্চ পর্ তাদয়র তনতবড় র্োরতক এবাং সমাজদসবা অতিেফর্দরর সব তস্তদরর কম তকর্তা ও কম তিারীদের 

তনরেস পতরশ্রদম অসেে প্রতর্বন্ধী ভার্া তবর্রদণ প্রায় শর্ভাগ সাফেয অক্তজতর্ হদয়দে।   

 

বর্তমান সরকাদরর সময় প্রতর্বন্ধী ভার্া কার্ তক্রদম অতিকর্র স্বের্া ও জবাবতেতহর্া তনক্তির্করণ এবাং 

সব তমহদে গ্রহণদর্াগয কদর কর্াোর জনয কর্ সকে পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দে র্া হে, তবেযমান বাস্তবায়ন 

নীতর্মাো সাংদশািন কদর র্ুদগাপদর্াগীকরণ, উপকারদভাগী তনব তািদন স্থানীয় মাননীয় সাংসে সেসযসহ 

অনযানয জনপ্রতর্তনতিদের সম্পিৃকরণ, ডািাদবইজ প্রণয়দনর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। এ োড়া ১০ 

িাকার তবতনমদয় সকে ভার্াদভাগীর তনজ নাদম বযাাংক তহসাব খু্দে ক্তজিুতপ পদ্ধতর্দর্ ভার্ার অে ত পতরদশাি 

বযবস্থা িােু করা হদয়দে।  

  

বাস্তবায়নকারী দফির 

সমাজদসবা অতিেফর্র 

  

কার্ যক্রম শুরুর বছর 

২০০৫-০৬ অে তবের 

  

কম যসূতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

১. প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের প্রতর্ প্রেত্ত সাাংতবিাতনক ও আইনগর্ প্রতর্শ্রম্নতর্ পূরণ; 

২. অসেে প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের আে ত-সামাক্তজক উন্নয়ন; 

৩. েুুঃস্থ প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের সামাক্তজক তনরাপত্তা কম তসূতির আওর্ায় আনয়ন; 



৪. সুতনতেতষ্ট নীতর্মাো অনুসরণপূব তক উপর্ুি করৃ্তপক্ষ করৃ্তক বাোইকৃর্ প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের জনয 

মাতসক ভার্া প্রোন; 

৫. প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের তবষয়টি জার্ীয় কম তপতরকল্পনায় অমত্মভুতিকরণ। 

 সংজ্ঞা: 

‘প্রতর্বন্ধী বযক্তি’ প্রতর্বন্ধী বযক্তির অতিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর িারা ৩ এ বতণ তর্ কর্ ককান িরদনর 

প্রতর্বতন্ধর্াসম্পন্ন ককান বযক্তি; 

  

প্রার্থী তনব যািদ্দনর মানদন্ড: 

১. আদবেনকারীদক অবশযই প্রতর্বন্ধী বযক্তির অতিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর সাংজ্ঞানুর্ায়ী 

প্রতর্বন্ধী হদর্ হদব; 

২. বাোইকাদে আদবেনকারীর আে ত-সামাক্তজক অবস্থা তবদবিনায় আনদর্ হদব; 

৩. ভার্া প্রোদনর কক্ষদে বদৃ্ধ/বদৃ্ধা প্রতর্বন্ধীদের অগ্রাতিকার প্রোন করদর্ হদব; 

৪. ভূতমহীন ও গহৃহীন প্রতর্বন্ধীগণ ভার্া প্রাতির কক্ষদে অগ্রাতিকার োভ করদব; 

৫. নারী প্রতর্বন্ধীদের অগ্রাতিকার তেদর্ হদব; 

৬. বহুমাক্তেক প্রতর্বন্ধী বযক্তিদের অগ্রাতিকার তেদর্ হদব; 

৭. নরু্ন ভার্াদভাগী মদনানয়দন অতিকর্র োতরদ্রপীতড়র্ ও অদপক্ষাকৃর্ পিােপে বা েরূবর্ী 

এোকাদক অগ্রাতিকার তেদর্ হদব। 

৮. তিতকৎসার েদক্ষয গরীব মানতসক/অটিতিক প্রতর্বন্ধী তশশু (বয়স তশতেেদর্াগয) এবাং সম্পূণ ত েৃটষ্ট 

প্রতর্বন্ধী বযক্তিদক অগ্রাতিকার তেদর্ হদব। 

  

ভািা প্রাপদ্দকর যর্াগ্যিা ও শ্িযাবলী: 

১. সাংতিষ্ট এোকার স্থায়ী বাতসন্দা হদর্ হদব; 

২. প্রতর্বন্ধী বযক্তির অতিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুর্ায়ী  সমাজদসবা কার্ তােয় হদর্ তনবন্ধন ও 

পতরিয়পে গ্রহণ করদর্ হদব। প্রতর্বন্ধী বযক্তি কর্ কজোর স্থায়ী বাতসন্দা কস কজো হদর্ তনবন্ধন ও 

পতরিয়পে গ্রহণ করদবন; 

৩. মাোতপেু বাতষ তক আয় ৩৬,০০০ (েক্তেশ হাজার) িাকার উদি ত  নয় এমন প্রতর্বন্ধী বযক্তিগণ; 

৪. আদবেনকারীদক অবশযই েুুঃস্থ প্রতর্বন্ধী হদর্ হদব; 

৫. ৬ (েয়) বেদরর উদি ত সকে িরদণর প্রতর্বন্ধীদক ভার্া প্রোদনর জনয তবদবিনায় তনদর্ হদব; 

৬. বাোই কতমটি করৃ্তক তনব তাতির্ হদর্ হদব। 

  

ভািা প্রাতির অদ্দর্াগ্যিা: 

১. সরকাতর কম তিারী হদে তকাংবা সরকাতর কম তিারী তহদসদব কপনশনদভাগী হদে; 

২. অনয ককানভাদব তনয়তমর্ সরকাতর অনুোনপ্রাি হদে; 

৩. ককান কবসরকাতর সাংস্থা/সমাজকেযাণমূেক প্রতর্ষ্ঠান হদর্ তনয়তমর্ভাদব আতে তক অনুোনপ্রাি হদে। 


