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িজববেষ ‘কেরানায় িত  ৫০ ল  পিরবােরর মে ’ নগদ অথ  
সহায়তা দান কম িচ সং া  িনেদিশকা 

 

মাননীয় ধানম ী কেরানায় িত  সারােদেশ ৫ কা  পিরবারেক মানিবক সহায়তা দােনর িনেদশনা দান 
কেরন। এর পিরে ি েত িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর ে পণ অ যায়ী কেরানায় আিথকভােব িত  
নাগিরকেদর আিথক সহায়তা দােনর লে  গ ত আ :ম ণালয় কিম  ১.২৫ কা  পিরবারেক মানিবক 
সহায়তা দােনর পািরশ কের। আ :ম ণালয় কিম র পািরশ অ যায়ী িভিজিড, িভিজএফ ও অ া  

িবধা া  ায় ৭৬ ল  পিরবার তীত অবিশ  ায় ৫০ ল  িত  পিরবারেক মােস পিরবার িত ২৫০০ 
টাকা এককালীন নগদ সহায়তা (Cash transfer) দান করা হেব। পিরবার িত ২,৫০০/-টাকা এককালীন 
নগদ সহায়তা (Cash transfer) দান বা বায়েনর িনিম  িন প িনেদিশকা জাির করা হেলা। 

২. উপকারেভাগী: এ তািলকায় ভাসমান মা ষ, িনমাণ িমক, গণপিরবহন িমক, র ের  িমক, 
ফিরওয়ালা, রলওেয়র িল, ম র, ঘাট িমক, নর র, ফিরওয়ালা, িদনম র, ির া/ভ ান গাড়ীচালক এবং 

িন  ম িব  আেয়র লাকসহ মানিবক সহায়তা পাওয়ার যা  পিরবারবগ এবং যারা দিনক আেয়র িভি েত 
জীিবকা িনবাহ কের এরকম জনেগা ী অ  করা হেব। 

৩. আিথক সহায়তা:  তািলকা অ যায়ী মাবাইল াংিকং িবধার মা েম পিরবার িত নগদ ২৫০০ টাকা 
সরাসির উপকারেভাগীেদর িনকট রণ করা হেব।  

৪.  শাসিনক অ লিভি ক উপকারেভাগী িনধারণ:  েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় িনজ  গাইডলাইন 
অ যায়ী জলা,উপেজলা, পৗরসভা এবং িস  কেপােরশেনর অ েল  উপকারেভাগীর সং া  িনধারণ করেব। 

৫. উপকারেভাগী িনবাচন: 

৫.১ ওয়াড পযােয় িনবািচত সাধারণ সদে র সভাপিতে  গ ত কিম  াথিমকভােব উপকারেভাগী 
িনবাচন করেব।  

৫.২ উপেজলা কিম  ওয়াড কিম র িনকট থেক া  তািলকা পরী াে  ড়া  অ েমাদন দান 
করেব। উপেজলা কিম  তািলকায় অ  মাট উপকারেভাগীর ম  হেত কমপে  ১০% 
উপকারেভাগীর তািলকা সেরজিমন যাচাই করেব।  

৫.৩ উপেজলা কিম  উপেজলা িনবাহী কমকতার সভাপিতে  গ ত হেব। ইউিনয়ন পিরষেদর সকল 
চয়ার ান, থানার ভার া  কমকতা, সমাজেসবা, িবআরিডিব, ব উ য়ন, মিহলা িবষয়ক, 

সমবায়, াথিমক িশ া, মৎ  ও িষ িবভােগর উপেজলা পযােয়র কমকতাগণ এ কিম েত 
অ  থাকেব। এছাড়া উপেজলার ৩জন গ মা  ি  (িশ ক, নারী িতিনিধ, সমাজেসবক) 
কিম েত অ  হেব। 

৫.৪ জলা শাসেকর সভাপিতে  গ ত জলা কিম , েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র 
িনেদিশকা অ যায়ী উপকারেভাগীেদর স ক ও িন ল তািলকা ণয়েন মাঠ পযােয়র কায ম 
িনিবড়ভােব তদারক করেব এবং কিমশনারগণ উপকারেভাগীেদর ত  সং হ ও নগদ সহায়তা 
িবতরণ কায ম সািবক সম য় করেব। 



৬.  উপকারেভাগীর ত  সং হ ও ডাটা এি  ও ডাটা ানা র: 

৬.১ েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় ক ক িরত িনধািরত ফরেম ওয়াড কিম  
উপকারেভাগীেদর ত  সং হ করেব। এই ফরেম উপকারেভাগীর নাম, পশা, মাবাইল ন র 
এবং জাতীয় পিরচয়প  ন র আবি কভােব অ  করা হেব।  

৬.২ উপেজলা কিম  ক ক অ েমািদত ড়া  তািলকা অ যায়ী সং হীত ত  িনধািরত ফর ােট  
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ডাটা বইেজ আপেলাড করেব।  

৬.৩ ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ পরী া-িনরী াে  সং হীত স দয় ত  filtering and 
reconciliation করতঃ েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালেয় রণ করেব। 

৬.৪  েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় া  ডাটা পরী া-িনরী া কের সং হীত ত  স ক ও 
িন লভােব সং হ করা হেয়েছ মেম ত য়ন বক অথ িবভাগ ও ধানম ীর কাযালেয় রণ 
করেব । 

৭.  ততা পিরহার এবং মাবাইল াংক িহসাব খালা: 

৭.১ ততা পিরহােরর লে  অথ িবভাগ া  ত  তার ডাটােবইেজ রি ত সরকােরর অ া  
িবধােভাগীর তািলকার সােথ যাচাই করেব। ত িবধােভাগীেদর তািলকা ন:িবেবচনার জ  
ধানম ীর কাযালয়েক অবিহত রেখ েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালেয় ফরত দেব।  

৭.২ অথ িবভােগর ডাটা বইেজ অ  নয় এমন উপকারেভাগীেদর তািলকা অথ িবভাগ িনবািচত 
মাবাইল াংিকং িত ানস েহর িনকট রণ করেব। মাবাইল াংিকং িত ানস হ 

িনবাচন কিমশেনর ডাটা বইেজর সােথ উপকারেভাগীর জাতীয় পিরচয় পে র (NID) স কতা 
যাচাই কের উপকারেভাগীেদর অ েল  মাবাইল াংিকং িহসাব লেব। অথ িবভাগ িবষয়  
পিরবী ণ করেব এবং মাবাইল াংিকং িত ােনর মা েম সরাসির উপকারেভাগীর িহসােব 
নগদ সহায়তা রণ িনি ত করেব। 

৮. আিথক ম ির  

মাবাইল াংিকং পিরেসবার মা েম সরাসির উপকারেভাগীর িহসােব আিথক সহায়তা (Cash 
transfer) দােনর লে  অথ িবভাগ ধানম ীর কাযালেয়র অ েল েয়াজনীয় আিথক ম ির 

দান করেব। অথ িবভাগ মাবাইল াংিকং পিরেসবার সােথ আেলাচনা কের উপকারেভাগীর 
িহসােব টাকা ানা েরর (Cash transfer) কমেকৗশল িনধারণ করেব।  

   



৯. উপকারেভাগীেদর িনকট আিথক সহায়তা রণ  

৯.১ ধানম ীর কাযালেয়র Drawing and Disbursing Officer (DDO) িনব ন ত 
উপকারেভাগীর তািলকা হেত াচিভি ক িবল ত কের িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার 
(িসএএফও), ধানম ীর কাযালয় বরাবর দািখল করেব। 

৯.২ িসএএফও, ধানম ীর কাযালয় িবল  অ েমাদন কের েত ক উপকারেভাগীর জ  ২,৫১৫/- 
টাকার (০.৬০ শতাংশ হাের মাট ১৫ টাকা কিমশনসহ) ইএফ  বাংলােদশ াংেক রণ করেব। 

৯.৩ বাংলােদশ াংক উপকারেভাগীর একাউে  িনিদ  পিরমাণ অথ রণ করেব। 

 

১০. আিথক সহায়তা কায ম পিরদশন ও পিরবী ণ 

১০.১ িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক, উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ তার -  অিধে ে র মে  
উপকারেভাগীর িনকট অথ রেণর িবষয়  িনয়িমতভােব পিরদশন করেবন এবং পিরদশন 

িতেবদন িসিনয়র সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র িনকট রণ করেব। 

১০.২ মাবাইল াংিকং পিরেসবাস হ তািলকা অ যায়ী উপকারেভাগীর িহসােব যথাযথভােব নগদ অথ 
া ফার কেরেছ িকনা তা েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় পিরবী ণ করেব। েযাগ ব াপনা 

ও াণ ম ণালয় এ িবষেয় সমেয় সমেয় Compliance Report ধানম ীর কাযালেয় রণ 
করেব। 

১১. িনেদিশকা সংেশাধন  

সরকার বা অ েমাদনকারী ক প  িনেদিশকা  সমেয় সমেয় পিরবতন/ পিরবধন/ সংেশাধন/ 
িবেয়াজন করেত পারেব। সংি  ম ণালয়/িবভাগস হ এ িনেদিশকার আেলােক তােদর িনজ 
কােজর িবধােথ মা  িনজ কমপিরিধর জ  থক িনেদিশকা জাির করেত পারেব। 

           

   া িরত/- 
 (ড. আহমদ কায়কাউস) 
 ধানম ীর  সিচব 
 


