
পল্লী সমাজসসবা কার্ ষক্রম 

নিব ষানিত গ্রাসমর স্থায়ী বানসন্দা, নিনি আর্ ষ সামাজজক জনরসপর মাধ্যসম সমাজসসবা 

অনধ্দফতসরর তানিকাভূক্ত পল্লী সমাজসসবা কার্ ষক্রসমর কম ষদসির 

সদসয/সদসযা।িার মার্ানপছু বানর্ ষক পানরবানরক আয় সসব ষাচ্চ ২৫ হাজার টাকা 

পর্ ষন্ত। 

নিধ্ ষানরত ফরসম ির্াির্ পদ্ধনত অিুসরণ কসর আসবদসির পর ১ম বার 

ঋণ(নবনিসয়াগ) গ্রহসণর জিয আসবদসির ১ মাসসর মসধ্য এবং ২য়/৩য় ঋণ 

(পুিঃনবনিসয়াগ)গ্রহণ এর জিয আসবদসির পর ২০ নদসির মসধ্য। 

পল্লী মাতৃসকন্দ্র কার্ ষক্রম 

নিব ষানিত গ্রাসমর স্থায়ী বানসন্দা, নিনি আর্ ষ সামাজজক জনরসপর মাধ্যসম সমাজসসবা 

অনধ্দফতসরর তানিকাভূক্ত পল্লী মাতৃসকন্দ্র কার্ ষক্রসমর কম ষদসির সদসযা। িার 

মার্ানপছু বানর্ ষক পানরবানরক আয় সসব ষাচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্ ষন্ত। 

নিধ্ ষানরত ফরসম ির্াির্ পদ্ধনত অিুসরণ কসর আসবদসির পর ১ম বার 

ঋণ(নবনিসয়াগ) গ্রহসণর জিয আসবদসির ১ মাসসর মসধ্য এবং ২য়/৩য় ঋণ 

(পুিঃনবনিসয়াগ)গ্রহণ এর জিয আসবদসির পর ২০ নদসির মসধ্য। 

 

এনসডদগ্ধ ও প্রনতবন্ধীসদর পুিব ষাসি ঋণ কার্ ষক্রম 

 

এনসডদগ্ধ ও প্রনতবন্ধী বযজক্ত িাসদর বাৎসনরক আয় ২০,০০০/-(নবশ হাজার) টাকার 

নিসি। 

 

নিধ্ ষানরত ফরসম ির্াির্ পদ্ধনত অিুসরণ কসর আসবদসির পর ১ম বার 

ঋণ(নবনিসয়াগ) গ্রহসণর জিয আসবদসির ১ মাসসর মসধ্য এবং ২য়/৩য় ঋণ 

(পুিঃনবনিসয়াগ)গ্রহণ এর জিয আসবদসির পর ২০ নদসির মসধ্য। 

 

বয়স্ক ভাতা কার্ ষক্রম 



ভাতার বরাদ্দ প্রানি 

প্রার্ী নিব ষািি 

িার ৬৫ বছর বা তদধূ্ ষ বয়সী হতদনরদ্র মনহিা বা পুরুর্, িার বানর্ ষক গড় আয় অিধু্ ষ 

৩,০০০/-(নতি হাজার) টাকা নতনি আসবদি করসত পারসবি। তসব ববনশ বয়স্ক ও 

দুঃস্থ বযজক্তগণ অগ্রানধ্কার পাসবি। 

ইউনিয়ি পনরর্সদর ভাতা বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক অিুসমাদি। 

ইউনিয়ি পনরর্সদর ভাতা বাস্তবায়ি কনমটটর মাধ্যসম প্রাি আসবদিগুসিা 

উপসজিা ভাতা বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক িািাই বাছাই ও িুড়ান্ত অিুসমাদি। 

নিধ্ ষানরত বযাংসক িূড়ান্ত তানিকা ও নড-হাফ বপ্ররণ এবং ভাতাসভাগীগণ কতৃষক ভাতা 

উসতািি। 

  



অসচ্ছি প্রনতবন্ধী ভাতা কার্ ষক্রম 

ভাতার বরাদ্দ প্রানি 

প্রার্ী নিব ষািি 

০৬ বছসরর উসদ্ধষ সকি ধ্রসণর প্রনতবন্ধী বযজক্ত নিনি বয়স্ক ভাতা নকংবা সরকার 

কতৃষক অিয ভাতা পাি িা; নিনি িাকুরীজীনব নকংবা বপিশি বভাগী িি। িাসদর 

বানর্ ষক পানরবানরক আয় ২৪,০০০/-(িজিশ হাজার) টাকার কম। 

ইউনিয়ি পনরর্সদর ভাতা বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক অিুসমাদি। 

ইউনিয়ি পনরর্সদর ভাতা বাস্তবায়ি কনমটটর মাধ্যসম প্রাি আসবদিগুসিা 

উপসজিা ভাতা বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক িািাই বাছাই ও িুড়ান্ত অিুসমাদি। 

নিধ্ ষানরত বযাংসক িূড়ান্ত তানিকা ও নড-হাফ বপ্ররণ এবং ভাতাসভাগীগণ কতৃষক ভাতা 

উসতািি। 

 

নবধ্বা ও স্বামী পনরতযক্তা দুঃস্থ মনহিা ভাতা কার্ ষক্রম 

ভাতার বরাদ্দ প্রানি 

প্রার্ী নিব ষািি 

১৮ বছসরর উসদ্ধষ বি বকাি তািাকপ্রাি, স্বামী পনরতযক্তা, নবপত্নীক, নিঃসন্তাি, 

পনরবার বর্সক নবজচ্ছন্ন িারীসদর ভাতা প্রদাি করা হয়।  

ইউনিয়ি পনরর্সদর ভাতা বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক অিুসমাদি। 

ইউনিয়ি পনরর্সদর ভাতা বাস্তবায়ি কনমটটর মাধ্যসম প্রাি আসবদিগুসিা 

উপসজিা ভাতা বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক িািাই বাছাই ও িুড়ান্ত অিুসমাদি। 

নিধ্ ষানরত বযাংসক িূড়ান্ত তানিকা ও নড-হাফ বপ্ররণ এবং ভাতাসভাগীগণ কতৃষক ভাতা 

উসতািি। 

  



 

মুজক্তসিাদ্ধা সম্মািী ভাতা কার্ ষক্রম 

 

ভাতার বরাদ্দ প্রানি 

প্রার্ী নিব ষািি 

মুজক্তসিাদ্ধা ও মুজক্তসিাদ্ধার নবধ্বা স্ত্রী িার বানর্ ষক আয় ১২,০০০/-(বার হাজার) 

টাকার উসদ্ধষ িয়, মুজক্তসিাদ্ধা বিসত জাতীয়ভাসব প্রকানশত ৪টট তানিকায় কমপসে 

দুটট তানিকায় অন্তভূষক্ত, সতন্ত্র বানহিী নবভাগ এবং বাংিাসদশ রাইসফল্স হসত প্রাি 

মুজক্তসিাদ্ধা তানিকায় িাসদর িা অন্তভূষক্ত আসছ বা মুজক্তিদু্ধ নবর্য়ক মন্ত্রণািয় 

কতৃষক প্রকানশত বগসজট বা মুজক্তিদু্ধ নবর্য়ক মন্ত্রণািয় কতৃষক প্রকানশত বগসজট বা 

মুজক্তিুদ্ধ নবর্য়ক মন্ত্রণািয় কতৃষক মুজক্তসিাদ্ধা সিদপ্রাি মুজক্তসিাদ্ধা এসেসে 

কম ষেম িি বা আংনশক কম ষেম/ভূনমহীি/কম ষহীি/সহায় সম্বিহীি 

মুজক্তসিাদ্ধাগণ অগ্রানধ্কার পাসবি। 

উপসজিা মুজক্তসিাদ্ধা কমান্ড কতৃষক অিুসমাদি 

উপসজিা মুজক্তসিাদ্ধা কমান্ড কতৃষক প্রাি আসবদিগুসিা উপসজিা ভাতা 

বাস্তবায়ি কনমটট কতৃষক িািাই বাছাই ও িূড়ান্ত অিুসমাদি। 

নিধ্ ষানরত বযাংসক িূড়ান্ত তানিকা ও নড-হাফ বপ্ররণ এবং ভাতাসভাগীগণ কতৃষক ভাতা 

উসতািি। 

 

  



অসচ্ছি প্রনতবন্ধী নশোর্ীসদর জিয নশো উপবতৃী কার্ ষক্রম 

 

ভাতার বরাদ্দ প্রানি 

প্রার্ী নিব ষািি 

সরকার কতৃষক অিুসমানদত নশো প্রনতষ্ঠাসি অধ্যয়িরত ৫ বছর বয়সসর উসদ্ধষ 

প্রনতবন্ধী ছাে-ছােী, িাসদর বানর্ ষক মার্ানপছু পানরবানরক আয় ৩৬,০০০/-(ছজেশ 

হাজার) টাকার নিসি। 

নশো প্রনতষ্ঠাি প্রধ্াসির মাধ্যসম প্রাি আসবদিগুসিা উপসজিা প্রনতবন্ধী 

নশোর্ীসদর জিয নশো উপবনৃত বাস্তবায়ণ কনমটট কতৃষক িািাই বাছাই ও িূড়ান্ত 

অিুসমাদি। 

প্রসতযক নশো প্রনতষ্ঠাসির বযাংক নহসাসব নশোর্ীসদর উপবনৃতর বিক বপ্ররণ। 

 

প্রনতবন্ধীসদর পনরিয়পে প্রদাি কার্ ষক্রম 

 

প্রনতবন্ধী বযজক্ত কতৃষক জনরপ ফরম পূরণ পূব ষক তর্য বপ্ররণ। অবশযই প্রনতবন্ধী 

জনপর সংক্রান্ত নবসশর্ প্রনশেণ প্রাি ডাক্তাসরর নিকট বর্সক প্রনতবন্ধী নিনিত 

করণ কসর উক্ত ফরসম ডাক্তার কতৃষক স্বাের প্রদাি ও বরজজসেশি িম্বর নিখসত 

হসব। 

 

উক্ত জনরপ ফরম সংনিে কার্ ষািসয় জমা প্রদাসির পর প্রনতবন্ধী পনরিয়পে প্রদাি 

করা হয়। 

  



 


