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‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ নীসতভারা-২০১৮ 

 

১. এ নীসতভারা ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক-২০১৮’ নাদভ অফসত দফ।  

২. দদকয নাভঃ শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক (Sheikh Hasina Mother of 

Humanity Social Welfare Award)     

৩. ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ প্রদাদনয টভূসভ :  

ামাজের ঝুঁকিপূর্ ণ বয়ষ্ক, কবধবা ও স্বামী কিগৃীতা মকা, প্রকতবন্ধী, প্রাকিি ও অিগ্রর েিজ াষ্ঠীর ামাকেি 

সুরক্ষা ও েীবিমাি উন্নয়জি জক্ষে মািবববকিজযের প্রকত শ্রদ্ধা ররজে ব্যকি বা প্রাকতষ্ঠাকিি পয ণাজয় ামাকেি 

ন্যায়কবিার প্রকতষ্ঠা, মািবাকধিার সুরক্ষা ওামাকেি িল্যাজর্ ব্যকি এবং প্রাকতষ্ঠাকিি পয ণাজয় বাংাজেজল 

মােজবামূি িায ণক্রম বাস্তবায়ি িরা জে। জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু ফদরসছদরন, ‘‘আভায জীফদনয একভাত্র 

কাভনা, ফাাংরাদদদয ভানুল শমন তাদদয খাদ্য া, আশ্র া এফাং উন্নত জীফদনয অসধকাযী ।’’ সতসন ১৯৭২ 

াদরয াংসফধাদন ১৫ (ঘ) অনুজেে “(ঘ) ামাকেি কিরাপত্তার অকধিার, অর্ ণাৎ রবিারত্ব, ব্যাকধ বা পঙ্গুত্বেকিত 

কিংবা ববধব্য, মাতাকপতৃীিতা বা বাধ ণিেেকিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পকরকিকতেকিত আয়ত্তাতীত িারজর্ 

অভাবগ্রস্ততার রক্ষজয রিারী াায্য াজভর অকধিার” ংযুি িজর ামাকেি কিরাপত্তাজি রাকিয় িাঠাজমার 

অির্ভ ণি িজরি।  

এ ধাযাফাসকতা, জাসতয সতায সুদমাগ্য কন্যায আন্তসযক উদদ্যাদগ ১৯৯৭-৯৮ অথ থফছদয শদদ প্রথভফাদযয ভদতা 

ফস্কবাতা এফাং ১৯৯৮-৯৯ অথ থফছদয সফধফা, স্বাভী সনগৃীতা, ভৄসিদমাদ্ধাম্মাণী ইতযাসদ নানা প্রকায াভাসজক 

সনযাত্তা কভ থসূসচ শুরু কযা । সিতী শভাদদ প্রধানভন্ত্রীয দাসত্ব গ্রদণয য প্রসতফন্ধী শফা ও াায্য শকন্দ্র, 

প্রসতফন্ধী সক্ষা উবৃসত্ত, সজড়া, শফদদ ও অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন, চা-শ্রসভক, কযান্পায, সকডসন, সরবায 

সদযাস ও জন্গত হৃদদযাগীদদয আসথ থক াতা, প্রসতফন্ধী শভাফাইর শথযাী বযান নানাসফধ াভাসজক 

সনযাত্তা কাম থক্রভ গ্রণ কযা । এছাড়াও, জাতী াভাসজক সনযাত্তা শকৌর, বফঘুদয ও সনযাশ্র ব্যসি 

(পুনফ থান) আইন, ২০১১, সশু আইন, ২০১৩, প্রসতফন্ধী ব্যসিয অসধকায ও সুযক্ষা আইন, ২০১৩ সতা-ভাতায বযণ-

শালণ আইন, ২০১৩, সনউদযা-শডদবরদভন্টার প্রসতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণন সফসবন্ন শকৌরগত 

াংস্কায কদয শদদক কল্যাণ যাষ্ট সদদফ প্রসতষ্ঠা প্রভূত অগ্রগসত াসধত । 

একসফাং তাব্দীয শুরু শথদক াযা পৃসথফীদত ফাস্তচ্যযত যণাথীযা আশ্রা ও জীসফকায ন্ধাদন জীফদনয ঝুঁসক সনদ 

াগযতীদয ফা সবন্ন শদদয ীভাদন্ত আশ্র রাদবয আকুসত সনদ অা অফস্থা সদনমান কযদছ। উন্নত শদদয যাষ্ট্র 

নাকযা জাসতাংদঘয যণাথী সফলক াই কসভন মখন যণাথী ব্যফস্থানা  সভসভ খাদে, তখন, 

সফশ্বফাীদক তাক রাসগদ ফাাংরাদদদয প্রধানভন্ত্রী, জাসতয জনদকয  সুদমাগ্য কন্যা শখ াসনা- প্রদাজদন একদফরা 

শখদ থাকফ, এ দৃঢ় প্রতযদ  ফরীান দ সভানভায শথদক আগত যণাথীয ঢরদক সফার জনাংখ্যায শছাট্ট 

আতদনয ফাাংরাদদদয  ভূখদে আশ্রা ভানসফক সফম থদযাদধ কর উদদ্যাগ গ্রণ কদযন এফাং প্রা ১১ রাখ 

শযাসঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক াসফ থক াভাসজক সনযাত্তা প্রদাদন ক্ষভ দদছন।  ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শখ াসনায এ 

ভানসফক ভান উদদ্যাগ আজ াযা সফদশ্ব “ভাদায অফ সউম্যাসনটি” সদদফ স্বীকৃসত রাব কদযদছ।    

ভাননী প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায এ ভান উদদ্যাগ শদদয জনগণ ও ভাজদফায াদথ াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠানভদয ভদে 

ছসড়দ শদা ভােদভ শদদয কর ভানুদলয ভাদঝ ভানসফক ভল্যদফাধ জাগ্রত কদয করদক ভানফতায কাদজ 



সনদফসদত কযায সুদমাগ সৃসষ্ট দদছ।  এ ভান উদদ্যাগ ফাস্তফাদন শমাগ্য ব্যসি ও প্রসতষ্ঠান, শস্বোদফী ব্যাসি ও  

াংস্থা সচসিত কদয প্রদণাদনা প্রদান কযা শগদর শদদয াধাযণ ভানুদলয ভদে ভাজকল্যাণভরক কভ থকাদে কভ থসৃ্পা 

বৃসদ্ধ াদফ এফাং যকাদযয উন্নন রক্ষযভাত্রা অজথন াক দফ।  

 উদেখ্য, জাতী ম থাদ ভৄসিযুদ্ধ, সক্ষা, কৃসল, াংস্কৃসত, াাংফাসদকতা প্রভৃসত নানা সফলদ দদকয ব্যফস্থা থাকদরও 

ভাজকল্যাদণ সফদল অফদাদনয জন্য শকান দক শনই। ভাজকল্যাণ ও াভাসজক ন্যা সফচায প্রসতষ্ঠা সফদল  

অফদাদনয জন্য দক চালু কযা দর সফদশ্ব ফাাংরাদদদয ভম থাদা ফহুরাাংদ বৃসদ্ধ াদফ। ভানফতায উন্নদন ভাজদফা, 

ভাজকল্যাণ ও াভাসজক ন্যা সফচায প্রসতষ্ঠা সফদল অফদাদনয জন্য ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি 

ভাজকল্যাণ দক’ অন্যতভ দফ থাচ্চ জাতী দক সদদফ গণ্য দফ।    

৪. ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ প্রদাদনয শক্ষত্র: 

সনম্নসরসখত শক্ষদত্র গুরুত্বপূণ থ অফদান ও শগৌযফজ্জ্বর ভূসভকায জন্য ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি 

ভাজকল্যাণ দক’ প্রদান  কযা দফ- 

(ক) সুসফধাফসিত ও অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয াভাসজক সুযক্ষা প্রদান: 

৪.১ ফষ্কা, সফধফা ও স্বাভী সনগৃীতা  ভসরাদদয কল্যাণ ও পুনফ থাদন অফদান;    

৪.২ প্রাসন্তক, অনগ্রয ও সুসফধাফসিত জনদগাষ্ঠীয াভাসজক সুযক্ষা, আত্মসনবথযীরকযণ ও কভ থাংস্থান 

সৃসষ্ট; 

           (খ) প্রসতফন্ধী ব্যসিদদয ভসিত ও ভ উন্নন সনসিতযণ: 

 ৪.৩ প্রসতফন্ধী ও সনউদযা-শডদবরদভন্টার প্রসতফন্ধী ব্যসিদদয কল্যাণ, জীফনভান উন্নন, কভ থাংস্থান,  

ইনক্লুসব সক্ষা ফাস্তফান ও াভাসজক সুযক্ষা উদেখদমাগ্য অফদান। 

(গ) াভাসজক ন্যা সফচায ও পুনঃএকীকযণ সনসিতযণ: 

৪.৪ সুসফধাফসিত, আইদনয াংস্পদ থ আা, আইদনয াদথ াংঘাদত জসড়ত সশু, কাযাভৄি কদসদ, 

বফঘুদয ও সনযাশ্র ব্যসিদদয কল্যাণ, উন্নন ও পুনএকত্রীকযণ।  

৪.৫ দীঘ থস্থাী াযীসযক ও ভানসক শযাগী ফা ভাদকািদদয সচসকৎা, সচসকৎা াতা, তাদদয 

কল্যাণ, উন্নন, পুনফ থান এফাং াভাসজক অফক্ষ শযাদধ জনদচতনতা সৃসষ্ট। 

             (ঘ) ভানফকল্যাণ ও ভানফতাদফাদধ   ভাজ ফা যাষু্ট্রদক ইসতফাচকবাদফ প্রবাসফত কদয এভন কভ থকাে: 

    ৪.৬ শকান ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয এভন শকান কভ থ মা ভাদজয ভানুদলয শভধা ও ভনদনয সফকা, 

জীফনভান   ও   সযদফদয উন্নন, ভাজফদ্ধ ভানুদলয ভানসক ও স্বাদস্থয উন্ননন ও ফ থসয 

ভানফকল্যাণ ও ভানফতাদফাদধ   ভাজ ফা যাষু্ট্রদক ইসতফাচকবাদফ প্রবাসফত কদয। 

 

 

 



৫.   দক প্রাসিয শমাগ্যতা(Criteria) 

  ৫.১ ব্যসি ম থাদ- 

৫.১.১   এ দদকয জন্য ভদনানীত ব্যসিদক অফশ্যই ফাাংরাদদদয নাগসযক দত দফ; 

৫.১.২   চাসযসত্রক গুনাফরী ও শদাত্বদফাদধ অনন্য দত দফ; 

৫.১.৩  দক প্রদাদনয জন্য ব্যসিয াভসগ্রক জীফদনয কৃসতত্ব ও অফদানদক গুরুত্ব প্রদান কযা দফ; 

    

          ৫.২     শফযকাসয াংস্থা ফা প্রসতষ্ঠাদনয শক্ষদত্র- 

৫.২.১ ‘শস্বোদফী ভাজকল্যাণ াংস্থাভ (দযসজদেন ও সনন্ত্রন) অোদদ, ১৯৬১’ অনুমাী 

সনফন্ধীত দত দফ; 

৫.২.২ প্রসতষ্ঠানটি সযচারনা ল থদ ও াধাযণ দস্যদদয সনজস্ব তসফদর সযচাসরত  দফ;  

৫.২.৩ অরাবজনক, অযাজননসতক, শস্বোদফী কভ থকাে সযচারনা অনন্য দত দফ;  

৫.২.৪ স্থানী চাসদা ও াভর্থ্থ সফদফচনা ভানফ ম্পদদক দক্ষ, আত্মসনবথযীর ও আত্মপ্রতযী 

সদদফ গদড় তুরদত উদেখদমাগ্য অফদান থাকদত দফ।  

         ৫.৩  যকাসয দিয, াংস্থা ফা প্রসতষ্ঠাদনয শক্ষদত্র- 

 ভন্ত্রণারবসফবাগ, ভন্ত্রণারবসফবাদগয অধীন দিয, াংস্থা ফা প্রসতষ্ঠান এ দক প্রাসিয জন্য আদফদন 

কযদত াযদফ। 

৬.      দক প্রাসিয অদমাগ্যতা-  

৬.১  যাষ্ট্রসফদযাধীয কাম থকরাদব শদপৌজদাসয আইদন াসস্ত প্রাি ফা অসবযুি ফা শপৌজদাসয অযাদধ 

দসেত ফা শদউসরা শকান ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠান এ দক প্রাসিয জন্য সফদফসচত দফন না। 

৬.২ একফায দক’ প্রাি ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠান যফতী ৫ (াঁচ) ফছদয একই সফলদ পুনযা দদকয 

জন্য সফদফসচত দফন না।  

৭. দক াংখ্যা 

প্রসত ফৎয ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’  এয াংখ্যা  অনুদেদ ৪ এ ফসণ থত 

শক্ষদত্রভদ ব্যসি ম থাদ ৩ টি এফাং াংস্থা/প্রসতষ্ঠান ম থাদ ২টি  সদদফ ফ থদভাট ৫টি দফ।তদফ, উদেখ 

থাদক শম, যকায প্রদমাজয শক্ষদত্র শকান ফৎয উযুি ব্যাসিবপ্রসতষ্ঠান না শদর দক াংখ্যা হ্রা কযদত 

াযদফ।  

৮.   ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ প্রাি ব্যসিফগ থ ও াংস্থা/প্রসতষ্ঠানদক প্রদদ 

সফলাসদ  

৮.১ ১৮ (আঠায) কযাদযট ভাদনয ২৫ (পঁসচ) গ্রাভ স্বণ থ িাযা সনসভ থত একটি দক; 

৮.২  ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ এয একটি শযসিকা;  

৮.৩  ব্যসি ম থাদ ২,০০,০০০ (দুই রাখ) এফাং দিয, াংস্থা/প্রসতষ্ঠান ম থাদ ২,০০,০০০(দুই রাখ) টাকা 

(ক্রড শচক এয ভােদভ প্রদদ); 

৮.৪  একটি ম্মাননা নদ।  



৯. দক প্রদান কভ থসূসচয ব্য: 

              দক প্রদান কভ থসূসচয জন্য ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয ফাদজদট প্রসতফছয ফযাদ্দ সনধ থাসযত থাকদফ।    

১০.ভদনানন প্রসক্রা 

১০.১    ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার পূফ থফতী ফছদযয অফদাদনয সবসত্তদত সনসদ থষ্ট শক্ষদত্র ভদনানন আফান কযদফ;  

১০.২   ভদনানন আফাদনয জন্য ইদরকট্রসনক ও সপ্রন্ট সভসডা ফহুর প্রচাদযয ব্যফস্থা কযা দফ; 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয অসধনস্ত ভাজদফা অসধদপতয অন্যান্য াংস্থায ওদফাইদট এ 

াংক্রান্ত কর তর্থ্ প্রকা কযা দফ; 

    ১০.৩       ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার এয ভাঠম থাদ অফসস্থত শজরা ভাজদফা কাম থারদ আদফদন দাসখর কযদত 

দফ;    

   ১০.৪     শজরা ভাজদফা কাম থার শজরা ফাছাই কসভটিদত প্রাথসভক ফাছাইপূফ থক   প্রসতটি পুযষ্কাদযয সফযীদত 

দফ থাচ্চ ২টি কদয শভাট ১০ টি নাভ সুাসয ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয জাতী কসভটিদত শপ্রযণ কযদফ;   

 ১০.৫ ভন্ত্রণারবসফবাগ ম থাদয ভদনানন শপ্রযদণয শক্ষদত্র যাসয ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয ফাছাই  কসভটিদত শপ্রযণ 

কযদত দফ। 

  ১০.৬ ভদনানদনয াদথ জনদফায ভান উন্নদনয জন্য অনুসৃত সৃসষ্টীর দ্ধসত, ভ এফাং কী সযসস্থসতদত 

কাম থক্রভটি ম্পাসদত দসছর তা উদেখ থাকদত দফ। এ শক্ষদত্র কভ থম্পাদদন াংসিষ্ট ব্যসিবব্যসিদদযবপ্রসতষ্ঠাদনয 

াংসিষ্টতায সুসনসদ থষ্ট সফফযণও থাকদত দফ। 

১০.৭ ভদনানদনয দক্ষ কাম থক্রভটিবপ্রকল্পবকভ থসূসচয টভূসভ, উদদ্দশ্য ও অগ্রাসধকায, ফাস্তফাদনয জন্য গৃীত 

শকৌর, ব্যফহৃত উদ্ভাফনীভরক দ্ধসত, ফাস্তফানকার, অাধাযণ অজথন ও পরাপর, ইসতফাচক সযফতথন ও প্রবাফ, 

শটকই এফাং দফ থাসয এ প্রসক্রা ভদনানীত ব্যসিবব্যসিদদযবপ্রসতষ্ঠাদনয ভূসভকা এফাং াংসিষ্টতা ম্পসকথত  

প্রভাণাসদ থাকদত দফ।       

  ১০.৮ কর ভদনানন শপ্রযদণয শক্ষদত্র অফশ্যই সন থাসযত ছক ব্যফায কযদত দফ (াংদমাজনী-ক)।  

১১.    ভদনানন ফাস্তফান ভসূসচ 

১১.১ পুযস্কায প্রদাদনয শক্ষদত্র পূফ থফতী অথ থফছদযয (জুরাই-জুন) কভ থকাে সফদফচনা শনা দফ এফাং এ প্রসক্রা    

ম্পাদদনয ভসূসচ সনম্নরূ দফ: 

(ক) ভদনানন আফান       ৫ জুরাই 

(খ) শজরা  ম থাদয কসভটিদত আদফদন গ্রণ                           ৩১ জুরাই 

(গ) শজরা কসভটিদত ভদনানন চ্যড়ান্তকযণ              ১৭ আগস্ট  

(ঘ) শজরা কসভটি কর্তথক ভন্ত্রণারদ ভদনানন সুাসয শপ্রযণ            ৩১ আগস্ট 

(ঙ) ভন্ত্রণারবসফবাগ ম থাদ যকাসয প্রসতষ্ঠান ভদনানন চ্যড়ান্তকযণ            ২০ আগস্ট 

 (চ) জাতী কসভটি কর্তথক ভদনানন চ্যড়ান্তকযণ    ১৫ অদটাফয 

 (ছ) জাতী কসভটি কর্তথক চ্যড়ান্ত ভদনানন কযাসফদনট সডসবদন শপ্রযণ           ৩১ অদটাফয  

 (ঝ) ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ভদনানন অনুদভাদনক্রদভ দক শঘালণা  ০২ জানুাসয 

 



 

১২.  প্রাথসভক ফাছাই কসভটি 

১২.১  শজরা ম থা- 

(ক)  শজরা প্রাক                                 - বাসত 

(খ)  সসবর াজথন                                   - দস্য 

(গ)  উসযচারক কৃসল ম্প্রাযণ                - দস্য 

(ঘ)  শজরা সক্ষা অসপায                          - দস্য 

(ঙ)  শজরা ভসরা সফলক কভ থকতথা                - দস্য 

(চ)   শজরা তর্থ্ অসপায                             - দস্য 

(ছ)  যকাসয কদরদজয অেক্ষ                     - দস্য 

            (দজরা প্রাক কর্তথক ভদনানীত) 

(জ)      শপ্রক্লাদফয বাসতবম্পাদক                  - দস্য 

(ঝ)       শজরা ফসনক সভসতয বাসত                -দস্য 

(ঞ)  উসযচারক, শজরা ভাজদফা কাম থার - দস্য সচফ 

         ১২.১.১ শজরা কসভটিয কভ থসযসধ- 

(ক)  প্রস্তাসফত ব্যসি ও াংস্থা/প্রসতষ্ঠাদনয তর্থ্াসদ মাছাই ফাছাইক্রদভ সনধ থাসযত ছক শভাতাদফক 

প্রাথসভক ভল্যান প্রসতদফদন প্রস্তুত; 

(খ) প্রার্কমি প্রার্ী কিব ণািি িকমটি োতীয় িকমটির কবজবিিার েন্য প্রার্কমি তাকিা প্রস্তাব িরজব; 

 ( )    ভা অনুষ্ঠাি ি িায ণাকে ম্পন্ন িজর ৩১ আ স্ট এর মজে প্রকতটি পুরষ্কাজরর  কবপরীজত 

জব ণাচ্চ ২টি িজর রমাট ১০ টি িাম সুপাকরল প্রস্তাব োতীয় িকমটির কিিট রপ্ররর্ িরজব; 

(ঘ   উপযুি প্রার্ীর অভাব জ পেি প্রোজির সুপাকরলিাজ কব ত বছজরর সুপাকরলপ্রাপ্ত কিন্তু পেি 

পািকি এমি ব্যকিজের কবয় কবজবিিা িরজত পারজব; 

(ঙ)   র্তণভর ও প্রাসন্ত ম থাদয অফদসরত, অনগ্রয, িাদদ এরাকায উযুি ব্যসি ফা াংস্থাদক 

অগ্রাসধকায প্রদাদনয সফল সফদফচনা কযদত দফ। 

 

  

 ১২.২  জাতী ম থা- 

(ক)  ভাননীভন্ত্রী / ভাননী প্রসতভন্ত্রী                                                  বাসত 

(খ)  ভাননী প্রসতভন্ত্রী (মসদ থাদক)                                       - দস্য 

(গ)  সচফ, স্বাস্থয শফা সফবাগ।স্বাস্থয ও সযফাযকল্যাণ ভন্ত্রণা                   - দস্য 

(ঘ)  সচফ, ভােসভক ও উচ্চ সক্ষা সফবাগ, সক্ষা ভন্ত্রণার                      - দস্য 

(ঙ)  সচফ, কৃসল ভন্ত্রণার                                                              - দস্য 

(চ)  সচফ, ভসরা সফলক ভন্ত্রণার                                                 - দস্য 

(ছ)  সচফ, াংস্কায ও ভি, ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ                                  - দস্য 

(জ)  সচফ, তর্থ্ ভন্ত্রণার                                                              - দস্য 

(ঝ)  সচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার                                                   - দস্য 

(ঞ)       বাসত কর্তথক ভদনানীত ২(দুই) জন সফসষ্ট ব্যসি                          -দস্য 

(ত)        ভাসযচারক,ভাজদফা অসধদপতয                                          -দস্য 

             (থ)       অসতসযি সচফ (ফা,কা ও ভ.) ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার                       - দস্যসচফ  

 



১২.২.১ জাতী কসভটিয কভ থসযসধ-   

(ক)  শজরা ম থা শথদক প্রস্তাসফত ব্যসি ও াংস্থা/প্রসতষ্ঠাদনয তর্থ্াসদ মাছাই ফাছাইক্রদভ সনধ থাসযত ছক 

শভাতাদফক চ্যড়ান্ত ভল্যান প্রসতদফদন প্রস্তুত; 

(খ) ভন্ত্রণারবসফবাগ দত যাসয প্রাি আদফদনত্রভও মাচাই ফাছাই পূফ থক ভল্যান; 

                        (গ)  জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভসন্ত্রবা কসভটিয সফদফচনায জন্য তাসরকা প্রস্তুত; 

(ঘ)        জাতী কসভটি ৩১ অদটাফয ভদে বা অনুষ্ঠান কর কাম থাসদ ম্পন্ন কদয ভসন্ত্রবা কসভটিয 

সনকট প্রস্তাফ শপ্রযণ; 

 (ঙ)  উযুি প্রাথীয অবাফ দর দক প্রদাদনয সুাসযকাদর সফগত ফছদযয সুাসযপ্রাি সকন্তু দক 

ানসন এভন ব্যসিদদয সফল সফদফচনা কযা মাদফ; 

(চ)   র্তণভর ও প্রাসন্তক ম থাদয অফদসরত, অনগ্রয, িাদদ এরাকায উযুি ব্যসি ফা াংস্থাদক 

অগ্রাসধকায প্রদাদনয সফল সফদফচনা কযা মাদফ। 

১৩.  তাসরকা চুড়ান্তকযণ 

১৩.১  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার জাতী কসভটি কর্তথক সুাসযকৃত তাসরকা াংসিষ্ট তর্থ্াসদ ও প্রভানক ৩১ 

অদটাফয ভদে জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভসন্ত্রবা কসভটিয সফদফচনায জন্য ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগ শপ্রযণ 

কযদফ। 

১৩.২  ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগ তাসরকা শপ্রযণকাদর জাতী ভাজদফা দদকয জন্য সুাসযকৃত সফসষ্ট ব্যসি ও 

াংস্থা/প্রসতষ্ঠাদনয সফস্তাসযত অফদাদনয শক্ষত্র ম্পদকথ তর্থ্াসদ থাকদত দফ। 

১৩.৩  জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভসন্ত্রবা কসভটিয সুাসয এফাং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয অনুদভাদনক্রদভ জাতী 

ভাজদফা দক প্রদাদনয সফলটি চ্যড়ান্ত কযা দফ। 

১৩.৪  ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তথক দকপ্রািদদয নাভ অনুদভাদদনয দয ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার শথদক সনফ থাসচত 

ব্যসিদদয ভতাভত/ম্মসত গ্রণ কযদত দফ। দদকয জন্য সনফ থাসচত শকান ব্যসি ফা াংস্থা/প্রসতষ্ঠান দক 

গ্রদণ অাভথ থ দর উি সনফ থাসচত ব্যসি ফা াংস্থা/প্রসতষ্ঠান এয নাভ দক প্রািদদয চ্যড়ান্ত তাসরকা 

অন্তভূ থি দফ না এফাং দকপ্রাি সদদফ নাভ শঘালণা দফ না। 

১৩.৫  কর কাম থক্রভ ম্পদন্নয য এফাং দক প্রদান াংক্রান্ত পুযস্কায প্রদাদনয পূদফ থ গণভােদভ সনফ থাসচত 

ব্যসিদদয নাভ প্রকা কযা দফ। 

১৩.৬  ভযদনাত্তয দক প্রদাদনয শক্ষদত্র অথফা দকপ্রাি ব্যসিয াযীসযক অসুস্থতায কাযণ ফা অন্য কাযদণ দক 

সফতযণী অনুষ্ঠাদন উসস্থত থাকদত অাভথ থ দর তাঁয ভদনানীত উযুি  উত্তযাসধকাযীবপ্রসতসনসধ দক 

গ্রণ কযদত াযদফন। 

১৩.৭  দকপ্রাি  ব্যসি সফদদদ অফস্থান কযদর এফাং উযুি উত্তযাসধকাযীবপ্রসতসনসধয নাভ ভদনানন না কযদর 

যফতী ফছয দক গ্রণ কযদত াযদফন। 

১৪.  প্রসতফছয ০২ জানুাসয ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার কর্তথক আদাসজত ‘জাতী ভাজদফা সদফ’ অনুষ্ঠাদন এই দক   প্রদান 

কযা দফ। 

১৫. এই নীসতভারা অসফরদে কাম থকয দফ এফাং ইদতাপূদফ থ জাসযকৃত এতদাংক্রান্ত শকান সনদদ থাফরী থাকদর তা ফাসতর ফদর 

গণ্য দফ। 

 

 

 

 



াংদমাজনী-ক 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাদদ সচফার, ঢাকা 

www.msw.gov.bd 

 

‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ ভদনানন ছক  

 

১। শম শশ্রসণদত পুযস্কাদযয জন্য ভদনানন সুাসয কযা দে[ প্রদমাজয শশ্রণীদত টিক (√) সচি সদন  ]  

  (ক) সুসফধাফসিত ও অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয াভাসজক সুযক্ষা প্রদান ≥ 

  (খ) প্রসতফন্ধী ব্যসিদদয ভসিত ও ভ উন্নন সনসিতযণ ≥ 

  (গ) াভাসজক ন্যা সফচায ও পুনঃএকীকযণ সনসিতযণ ≥ 

  (ঘ) ভানফকল্যাণ ও ভানফতাদফাদধ   ভাজ ফা যাষু্ট্রদক ইসতফাচকবাদফ প্রবাসফত কদয   

এভন কভ থকাে 

≥ 

২। ভদনানীত ব্যসিবপ্রসতষ্ঠান ম্পসকথত তর্থ্  

 ব্যসিবপ্রসতষ্ঠাদনয নাভ:  

 শমাগাদমাগ ঠিকানা  

 শপান দািসযক/ আফাসক  

 শভাফাইর ,পযাক্স নেয, ই-শভইর  

 প্রসতষ্ঠাদনয ওদফাইট শইজ  

৩। ভদনানন প্রদানকাযী ব্যসিবপ্রসতষ্ঠান ম্পসকথত তর্থ্  

 ব্যসিবপ্রসতষ্ঠাদনয নাভ:  

 শমাগাদমাগ ঠিকানা  

 শপান দািসযক /আফাসক  

 শভাফাইর ,পযাক্স নেয ,ই-শভইর  

 প্রসতষ্ঠাদনয ওদফাইট শইজ  

৪। শম উদদ্যাগবপ্রকল্পবধাযণায জন্য ভদনানন শদা দে তায নাভ  

৫। সুাসযকৃত ভদনানদনয প্রকৃসত নীসতভারা ফসণ থত শম সফলদয (নীসতভারায ৪ অনুদেদ) অন্তগ থত 

তায উদেখ করুন 

 

৬। সুাসযকৃত ভদনানন নীসতভারা (নীসতভারায ৪ অনুদেদ অনুমাী) ফসণ থত শকান্  শকান্  ইসতফাচক 

অফদান যাখদছ তা উদেখ করুন 

 

৭। অসজথত সুপর সযভাদয জন্য ভদনানীত প্রকল্পবউদদ্যাদগয শকান স্বাধীন াংস্থা কর্তথক 

অসডটবসযভাবমাচাই দদছ সকনা 

 

৮। যাঁ/না  

৯। উত্তয যাঁ দর অসডট সযদাদট থয ভন্তব্য াংযুি করুন।  

১০। অসডটবসযভাবমাচাইকাযী প্রসতষ্ঠাদনয শমাগাদমাদগয ঠিকানা ও শটসরদপান নেয  



১১। সফদফচয উদদ্যাগবভদনানীত ব্যসিবদরবপ্রসতষ্ঠান আন্তজথাসতক শকান াংস্থা কর্তথক পুযস্কৃত দদছ সকনা ?  

১২। দ থাকদর অনুর্ধ্থ ১০০ দব্দয ভদে তায সফফযণ, দক্ষ দাসখরকৃত কাগজত্রাসদ (অনুসধক ৫ পৃষ্ঠা) 

াংযুি করুন। 

 

১৩। অনসধক ২৫০ দব্দয ভদে ভদনানদনয দক্ষ সনম্নসরসখত সফল েসরত একটি ধাযণাত্র াংযুি 

করুন 

 

১৩.১। শপ্রক্ষাট  

১৩.২.। অগ্রাসধকায ও উদদ্দশ্যভ  

১৩.৩। ব্যফহৃত সৃজনীর দ্ধসতভ  

১৩.৪। 

 

প্রকল্প/ উদদ্যাদগয শুরুবফাস্তফাদনয ভকার  

১৩.৫। প্রকল্পবউদদ্যাদগয পদর সৃষ্ট প্রবাফবসযফতথন  

১৩.৬। অাধাযণ অজথন (প্রসতটি সচসিত প্রবাফদক ব্যাখায জন্য ১৫০ দব্দয ভদে সফফযণ সদন)  

১৩.৭। প্রকল্পবউদদ্যাগ ভদনানীত ব্যসিবদরবপ্রসতষ্ঠাদনয ভূসভকাবম্পৃিতায ধযণ ; এফাং  

১৩.৮। শটকই অফস্থা  

১৪। অনসধক ১০০ দব্দয ভদে ভদনানদনয দক্ষ একটি সফফযণ প্রদান করুন।  

   

 ভদনানন শপ্রযণকাযী কভ থকতথায স্বাক্ষয ও দসফ  

 

 

 

  



াংদমাজনী-খ 

মূল্যায়ি ছি (প্রাকতষ্ঠাকিি পুরস্কাজরর েন্য) 

 

ভল্যান সনণ থাক দফ থাচ্চ শস্কায 

শফা উন্নন শকৌর এফাং রক্ষয 

O     ভদনানীত প্রসতষ্ঠাদনয রক্ষয ও শফা উন্নদনয শকৌর। 

O    প্রসতষ্ঠাদনয রক্ষয এফাং শফা উন্নদনয শকৌর প্রণদনয শক্ষদত্র শবািায ভতাভত সফদেলণ ও 

গ্রণ। 

 

১০ 

শফা উন্নদন গৃীত উদদ্যাগ এফাং তায পরাপর 

O     াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাদনয শফা উন্নদন গৃীত উদদ্যাগগুদরায সযকল্পনা ও ফাস্তফান। 

O     শফা উন্নদন অসজথত। 

O     শবািাবজনগদণয উন্নদনয প্রভাণাসদ। 

O     সফসনদাদগয সফযীদত প্রাসি (গুণগত এফাং সযভাণগত অজথদনয প্রভাণাসদবদসররাসদ)। 

 

৫০ 

শফা প্রদাদনয ভানসকতায উন্নন 

O    শফা প্রদাদনয ভানসকতায উন্নদনয রদক্ষয কভ থকতথাবকভ থচাসযবদফা প্রদানকাযীদদয যাভ থ 

প্রদাদনয উদদ্দদশ্য প্রসতষ্ঠান কর্তথক গৃীত প্রদচষ্টা। 

O    সফসবন্ন শফা/ উদদ্যাগ ফাস্তফাদন কভ থচাসযদদয ম্পৃিতা এফাং দরগত উদ্দীনা বৃসদ্ধয রদক্ষয 

গৃীত দদক্ষ এফাং জনপ্রাদন এয ইসতফাচক প্রবাফ। 

 

২০ 

যকাদযয বাফভসতথ উন্নন 

O    প্রসতষ্ঠাদনয উন্নত নতুন শফা/ উদদ্যাগ ম্পদকথ জনগণ ও প্রচায ভােদভয কাদছ ইসতফাচক 

ধাযণা সৃসষ্টদত গৃীত সক্ষাভরকবপ্রচাযণাভরক দদক্ষ। 

O    যকাদযয বাফভসতথ উন্নদন ভদনানীত প্রসতষ্ঠাদনয ভূসভকা। 

 

২০ 

 

 

   

  



াংদমাজনী-গ 

ভল্যান ছক (ব্যসি ম থাদ) 

 

ভল্যান সনণ থাক দফ থাচ্চ শস্কায 

শকৌর এফাং উদদ্দশ্য ১৫ 

 ভদনানীত ব্যসিয প্রসতষ্ঠান ও াভসগ্রকবাদফ যকাদযয সভন এফাং সবদনয াদথ 

উদ্ভাসফত সফলবশফায াভঞ্জস্যপূণ থতা। 

 ভদনানীত ব্যসিয কভ থযত প্রসতষ্ঠাদনয, াভসগ্রকবাদফ যকাদযয শফা শকৌর ও উদদ্দদশ্যয 

াদথ তায উদ্ভাসফত সফলবদফায  াভঞ্জস্যপূণ থতা। 

 নতুন উদ্ভাসফত সফলবদফায সুসনসদ থষ্ট সযভাদমাগ্যতা এফাং অজথনদমাগ্যতা। 

 

      শফায কাঠাদভা  ৩০ 

দক্ষ, ব্যফাযফান্ধফ এফাং কাম থকযী শফা  

 জনদফায দক্ষতা, ব্যফায ফান্ধফতা এফাং কাম থকাসযতা সনসিতকযদণ উদ্ভাসফত 

সফলবদফায ভূসভকা। 

 শফা সযকল্পনা শফা গ্রণকাযী এফাং শফা প্রদাদন াংযুিদদয ভতাভত সফদিলণ এফাং 

সফদফচনা। 

  প্রস্তাসফত উদ্ভাসফত সফলবদফায আন্তজথাসতক গ্রণদমাগ্যতাবভানম্পন্নতা। 

 

সৃজনীরতা 

 প্রস্তাসফত উদ্ভাসফত সফলবদফায সৃজনীরতা। 

 প্রস্তাসফত উদ্ভাসফত সফলবদফায ভােদভ শফা গ্রণকাযীয দফ থাচ্চ কল্যাণ সনসিতকযণ।  

 

ব্যদয মথাথ থতা 

  ম্পদদয কাম থকযী ব্যফাদযয ভােদভ প্রস্তাসফত শফা প্রদাদন ব্যদয মথাথ থতা 

সনসিতকযণ। 

 

শফায ফাস্তফান ৩০ 

প্রসতফন্ধকতা 

  শফা প্রদাদন অনুসভত জটিরতাবপ্রসতফন্ধকতা শভাকাদফরা ও প্রসতকাদযয াভর্থ্থ। 

 

সক্ষা এফাং প্রচাযণা 

  নতুন প্রথাবদফায কাম থকয ব্যফায সনসিতকযণ এফাং উকাযদবাগীয োনধাযণা বৃসদ্ধয 

জন্য গৃীত সযফীক্ষণ দ্ধসত। 

 

সনযফসেন্ন উন্নন 

 সনযফসেন্ন উন্নদনয রদক্ষয শফা প্রদানকাযীবকভ থচাসযগদণয এফাং শবািায ভতাভত 

সফদিলণ ও অগ্রাদন গৃীত সযফীক্ষণ দ্ধসত। 

 

দরগত কাম থক্রভ 

  শফা/ উদদ্যাগ প্রদাদন দরগত কাম থক্রদভয ভূসভকা(মসদ থাদক)। 

 

পরাপর ২৫ 

 নতুন প্রথাবদফা তায রক্ষয অজথন কযদত শদযদছ সকনা ? 

 ভদনাননপ্রাি ব্যসিয কভ থস্থর, শবািা এফাং জনগদণয সনকট নতুন প্রথাবদফায 

উদমাসগতা (সযভাদমাগ্য)। 

 শবািায ভতাভত জসযদয ভােদভ অথফা অন্য শকান উাদ শফা গ্রীতায ন্তুসষ্ট মাচাই। 

 সফসনদাদগয  সফযীদত প্রাসি (গুণগত এফাং সযভাণগত অজথদনয 

প্রভাণাসদবদসররাসদ)। 

 

 

 

 

 

 

 

 



াংদমাজনী-ঘ 

 

 

জাতী ম থাদ ‘শখ াসনা ভাদায অফ সউম্যাসনটি ভাজকল্যাণ দক’ প্রদাদন ম্ভাব্য ব্য 

 

উকযণ ইউসনট ইউসনট প্রসত 

ব্য 

 শভাট ব্য 

১৮ কযাদযট ভাদনয ২৫ গ্রাভ স্বণ থ িাযা 

সনসভ থত দক (দবরদবদটয কাদড় 

শভাড়াদনা ফাক্স) 

৫ টি ২০,০০০ব- ২০,০০০ x৫ =১,০০,০০০ব- 

নদ ফাফদ ব্য ৫ টি ৫০০ব- ৫০০ x৫ =২,৫০০ব- 

দকপ্রািদদয জন্য নগদ আসথ থক 

পুযস্কায (ব্যসিয শক্ষদত্র) 

৩ টি ২,০০,০০০ব- ২,০০,০০০ x ৩ =৬,০০,০০০ব- 

দকপ্রািদদয জন্য নগদ আসথ থক 

পুযস্কায (দরগত শক্ষদত্র) 

২ টি ২,০০,০০০ব- ২,০০,০০০ x ২ = ৪,০০,০০০ব- 

মাতাাত ৩ টি 

ভাইদক্রাফা 

৩,০০০ব- ৩,০০০ x ৩ = ৯,০০০ব- 

দক প্রদান অনুষ্ঠাদনয ভি ও 

সভরনাতন জ্জা ফাফদ 

- - ৬,০০,০০০ব- 

আভন্ত্রণ ত্র সফতযণ, সচঠি-ত্র সফসর, 

মাতাাত, শঘালদকয ম্মানী, ক্বাযীয 

ম্মানী এফাং াংসিষ্ট 

কভ থকতথাবকভ থচাসযদদয াসযশ্রসভক 

ইতযাসদ ফাফদ 

- - ৫০,০০০ব- 

সফসবন্ন বায আপ্যান, নাস্তা, াংসিষ্ট 

কাদজয জরুসয খযচ ইতযাসদ ফাফদ 

- - ৫০,০০০ব- 

শস্টনাসয দ্রব্যাসদ ক্র ফাফদ - - ২০,০০০ব- 

দক সফতযণ অনুষ্ঠাদনয সফসবন্ন 

অসনসদ থষ্ট জরুসয ব্য 

- - ৩০,০০০ব- 

আভন্ত্রণ ত্র ভৄদ্রণ ও দকপ্রািদদয 

াংসক্ষি সযসচসত ভৄদ্রণ ফাফদ খযচ 

- - ৭০,০০০ব- 

দক প্রদান অনুষ্ঠাদনয সদদন আপ্যান - - ২,৭০,০০০ব- 

দক প্রদান অনুষ্ঠাদনয অপ্রতযাসত 

ব্য 

- - ৫০,০০০ব- 

ফ থদভাট ব্য                   ২২,৫১,৫০০ব- 

 

   

  

 

 

 

 


