
বিধিা ও স্বামী বিগৃহীতা মবহলা ভাতা 

 

১৯৯৮-৯৯ অর্ থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্রেে নিেন্ত্রণাধীি সমাজরসবা অনধদফতেরেে মাধযরম নবধবা 

ও স্বামী নিগহৃীতা মনহল্ারদে ভাতা কম থসূনি প্রবতথি কো হে। ঐ অর্ থ বছরে ৪ ল্ক্ষ ৩ হাজাে ১১০ জিরক 

এককাল্ীি মানসক ১০০ টাকা হারে  ভাতা প্রদাি কো হে। ২০০৩-০৪ অর্ থ বছরে এ কম থসূনিটট 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্ে থর্রক মনহল্া ও নিশু নবষেক মন্ত্রণাল্রে িযস্ত কো হে।  

 

নবধবা ও স্বামী নিগহৃীতা মনহল্া ভাতা কম থসূনি বাস্তবােরি অনধকতে গনতিীল্তা আিেরিে জিয বতথমাি 

সেকাে পুিোে ২০১০-১১ অর্ থ বছরে এ কম থসূনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্রে িযস্ত করে। বতথমাি সেকারেে 

উরদযারগ প্রবনতথত এ কম থসূনি সমাজরসবা অনধদফতে সফল্ভারব বাস্তবােি কেরছ। এ কম থসূনিে আওতাে 

২০২০-২১ অর্ থ বছরে ২০ ল্ক্ষ ৫০ হাজাে জি ভাতারভাগীে জিয জিপ্রনত মানসক ৫০০ টাকা হারে থমাট 

১২৩০ থকাটট টাকা বোদ্দ োখা হরেরছ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্রে িযস্ত কোে পে নবগত ৯ বছরে নবধবা ও 

স্বামী নিগহৃীতা মনহল্া ভাতা নবতেরণ প্রাে িতভাগ সাফল্য অর্জথত হরেরছ। 

 

মনহল্া ও নিশু নবষেক মন্ত্রণাল্ে হরত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্রে িযস্ত হওোে পে এ কম থসূনিরত অনধকতে 

স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা নির্িতকেণ এবং সব থমহরল্ গ্রহণর াগয করে থতাল্াে জিয নবগত ৬ বছরে থ  

সকল্ পদরক্ষপ গ্রহণ কো হরেরছ তা হরল্া, মনহল্া ও নিশু নবষেক মন্ত্রণাল্ে কতৃথক প্রণীত বাস্তবােি 

িীনতমাল্া সংরিাধি করে  ুরগাপর াগীকেণ, উপকােরভাগী নিব থািরি স্থািীে মািিীে সংসদ 

সদসযসহ  অিযািয জিপ্রনতনিনধরদে সম্পকৃ্তকেণ, ডাটারবইজ প্রণেরিে উরদযাগ গ্রহণ। এ ছাড়া ১০ টাকাে 

নবনিমরে সকল্ ভাতারভাগীে নিজ িারম বযাংক নহসাব খুরল্ ভাতাে অর্ থ পনেরিাধ কো হরচ্ছ। ২০১৭-১৮ 

অর্ থবছে থর্রক ভাতারভাগীরদে অিল্াইি মাধযরম G2P বা গভরম থন্ট টু পােসি পদ্ধনতরত ভাতা প্রদাি িালু্ 

কো হরেরছ। অনিরেই সকল্ ভাতারভাগী এ পদ্ধনতরত ভাতা পারবি। 

  

িাস্তিায়িকারী দফতর 

সমাজরসবা অনধদফতে 

  

কার্ যক্রম শুরুর িছর 

১৯৯৮-৯৯ অর্ থবছে 

  

কম যসূবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

১.নবধবা ও স্বামী নিগহৃীতা মনহল্ারদে আর্ থ-সামার্জক উন্নেি ও সামার্জক নিোপত্তা নবধাি; 

২. পনেবাে ও সমারজ তাাঁরদে ম থাদা বরৃ্দ্ধ; 

৩. আনর্ থক অিুদারিে মাধযরম তাাঁরদে মরিাবল্ থজােদাে কো; 

৪. নিনকৎসা সহােতা ও পুটি সেবোহ বরৃ্দ্ধরত আনর্ থক সহােতা প্রদাি 

  

সংজ্ঞা: 

নবধবা ও স্বামী নিগহৃীতা মনহল্া ভাতা প্রদাি কম থসূনি আওতাে -‘নবধবা’ বল্রত তারদেরকই বুঝারিা হরব 

 ারদে 



স্বামী মৃত; ‘স্বামী নিগহৃীতা’ বল্রত তাাঁরদেরকই বুঝারিা হরব  া াঁো স্বামী কতৃথক তাল্াকপ্রাপ্তা বা অিয থ  

থকাি কােরণ 

অন্ততঃ দু’বছে  াবৎ স্বামীে সংরগ থ াগার াগ নবর্চ্ছন্ন বা একরে বসবাস করেি িা । 

  

প্রার্থী বিি যািদ্দির মািদন্ড: 

(ক) িাগবরকত্ব: প্রার্ীরক অবিযই বাংল্ারদরিে স্থােী িাগনেক হরত হরব। 

(খ) িয়স: বেস অবসযই ১৮ (আঠাে) বছরেে ঊরব থ হরত হরব। তরব সরব থাচ্চ বেস্ক মনহল্ারক অগ্রানধকাে 

প্রদাি কেরত হরব। 

(গ) স্বাস্থ্যগত অিস্থ্া: ন নি িােীনেকভারব অক্ষম অর্ থাৎ সম্পূণ থরূরপ কম থক্ষমতাহীি তারক সরব থাচ্চ 

অগ্রানধকাে নদরত হরব। 

(ঘ) আর্থ য-সামাজিক অিস্থ্া : 

(১) আনর্ থক অবস্থাে থক্ষরে: নিঃস্ব, উদ্বাস্ত্ত ও ভূনমহীিরক ক্রমািুসারে অগ্রানধকাে নদরত হরব। 

(২) সামার্জক অবস্থাে থক্ষরে: নিঃসমত্মাি, পনেবাে থর্রক নবর্চ্ছন্ন বযর্ক্তরদেরক ক্রমািুসারে অগ্রানধকাে 

নদরত হরব। 

(ঙ)  ভূবমর মাবলকািা: ভূনমহীি প্রার্ীরক অগ্রানধকাে নদরত হরব। এ থক্ষরে বসতবাড়ী বযনতত থকাি 

বযর্ক্তে জনমে পনেমাণ 

০.৫ একে বা তাে কম হরল্ নতনি ভূনমহীি বরল্ গণয হরবি। 

  

ভাতা প্রাপদ্দকর যর্াগযতা ও শ্তযািলী: 

১.     সংনিি এল্াকাে স্থােী বানসন্দা হরত হরব; 

২.     জন্ম নিবন্ধি/জাতীে পনেনিনত িম্বে র্াকরত হরব; 

৩.    বেঃবদৃ্ধা অসহাে ও দুঃস্থ নবধবা বা স্বামী নিগহৃীতা মনহল্ারক অগ্রানধকাে প্রদাি কো হরব; 

৪.    ন নি দুঃস্থ, অসহাে, প্রাে ভূনমহীি, নবধবা বা স্বামী নিগহৃীতা এবং  াে ১৬ বছে বেরসে িীরি 

২টট সন্তি েরেরছ, নতনি ভাতা পাওোে থক্ষরে অগ্রানধকাে পারবি; 

৫.    দুঃস্থ, দনেদ্র, নবধবা ও স্বামী নিগহৃীতারদে মরধয  াো প্রনতবন্ধী ও অসুস্থ তাো ভাতা পাওোে 

থক্ষরে অগ্রানধকাে পারবি; 

৬.     প্রার্ীে বানষ থক গড় আেঃ অিূধ থ ১২,০০০ (বাে হাজাে) টাকা হরত হরব; 

৭.     বাছাই কনমটট কতৃথক নিব থানিত হরত হরব। 


