
যকারয ায়তায় আথ থাভারজক সুযক্ষা াচ্ছেন ফীযমুরিচ্ছমাদ্ধাযা 

সুরপ আব্দুল্লারর ভারুপ 

 

ফাঙারর জারতয াজায ফছচ্ছযয শ্রেষ্ঠ অজথন ১৯৭১ াচ্ছরয মুরিমৄচ্ছদ্ধয ভাধ্যচ্ছভ প্রাপ্ত স্বাধীনতা । ভান 

স্বাধীনতামৄচ্ছদ্ধ অংগ্রণকাযী ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয এ অাভান্য অফদাচ্ছনয প্ররত ম্মান শ্রদরিচ্ছয় রফরবন্ন কল্যাচ্ছণ 

রফরবন্ন কাম থক্রভ গ্রণ  ফাস্তফায়ন কচ্ছয আ শ্রছ মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় । মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গুরুত্বপূণ থ াঁচটি জাতীয় রদফ মথা : গণতযা রদফ, ভান স্বাধীনতা  জাতীয় রদফ , ঐরতারক মুরজফনগয 

রদফ, রদ বুরদ্ধজীফী রদফ এফং রফজয় রদফ উদমাচ্ছন ারফ থক ভন্বচ্ছয়য দারয়ত্ব াপচ্ছল্যয াচ্ছথ ারন 

কচ্ছয আচ্ছছ।  
 

শ্রিতাফপ্রাপ্ত মুরিচ্ছমাদ্ধা , রদ মুরিচ্ছমাদ্ধা রযফায , মৄদ্ধাত মুরিচ্ছমাদ্ধা   এফং মৃত মৄদ্ধাত 

মুরিচ্ছমাদ্ধায শ্রভাট ১১৮৭০টি রযফাযচ্ছক যাস্ট্রীয় ম্মারন বাতা প্রদান কযা চ্ছে। ঙ্গুচ্ছত্বয ায অনুমায়ী ‘এ’ 

শ্রেরণ (৯৬ তাং-১০০ তাং) মৄদ্ধাত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ভারক ৪৫,০০০/- (পঁয়তারল্ল াজায) টাকা, ‘রফ’ 

শ্রেরণ (৬১ তাং-৯৫ তাং) মৄদ্ধাত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ভারক ৩৫,০০০/- (পঁয়রি াজায) টাকা, ‘র’ শ্রেরণ 

(২০ তাং-৬০ তাং) মৄদ্ধাত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ভারক ৩০,০০০/- (রি াজায ) টাকা, ‘রি’ শ্রেরণ (০১ 

তাং-১৯ তাং) মৄদ্ধাত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ভারক ২৫,০০০/- (রচ াজায) টাকা, রদ ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধা 

রযফাচ্ছযয উত্তযারধকাযীচ্ছদয ভারক ৩০,০০০/- (রি াজায ) টাকা, ফীযচ্ছেষ্ঠ রদ মুরিচ্ছমাদ্ধা রযফাচ্ছযয 

উত্তযারধকাযীচ্ছদয ৩৫,০০০/- (পঁয়রি াজায ) টাকা, ফীয উত্তভ ফীযত্বভূলণপ্রাপ্ত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছয ভারক 

২৫,০০০/- (রচ াজায ) টাকা, ফীয রফক্রভ ফীযত্বভূলণপ্রাপ্ত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ২০,০০০/- (রফ াজায ) টাকা 

এফং ফীয প্রতীক ফীযত্বভূলণপ্রাপ্ত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ভারক ১৫,০০০/- (চ্ছনচ্ছযা াজায ) টাকা াচ্ছয যাস্ট্রীয় 

ম্মারন বাতা প্রদান কযা চ্ছে। এছাড়া শ্রযন, রফদ্যযৎ, গ্যা সুরফধা প্রদান কযা চ্ছে।   
 

ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ম্মানী বাতা রফতযণ আচ্ছদ , ২০২০ প্রণীত চ্ছয়চ্ছছ। উি নীরতভারায আতায় 

াভারজক রনযাত্তা ফরয় কভ থসূরচয আতায় াধাযণ মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ভারক ১২,০০০ টাকা রচ্ছচ্ছফ 

বাতা প্রদান কযা চ্ছে এফং বাতা প্রাপ্ত মুরিচ্ছমাদ্ধা /রযফাযচ্ছক ১০,০০০ টাকা াচ্ছয ফছচ্ছয দ্য ’টি উৎফ 

বাতা প্রদান কযা চ্ছে। প্রচ্ছতযক জীরফত মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছক ৫ াজায টাকা রফজয় রদফ বাতা এফং ২ 

াজায টাকা ফাংরা নফফল থ বাতা প্রদান কযা চ্ছে। ২০১৯-২০ অথ থ ফছচ্ছয াধাযণ মুরিচ্ছমাদ্ধা রাচ্ছফ 

১ রক্ষ ৯১ াজায ৮৯৮ জনচ্ছক ২ াজায ৭৬৩ শ্রকাটি ৩৩ রক্ষ টাকা ম্মানী প্রদান কযা চ্ছয়চ্ছছ।  
 

ভান স্বাধীনতামৄচ্ছদ্ধ অংগ্রণকাযী ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয রযরচরতমূরক ৩৩ ধযচ্ছনয প্রভাণক যচ্ছয়চ্ছছ। 

একজন ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধায একারধক প্রভাণচ্ছক নাভ -রযচয় থাকায কাযচ্ছণ ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ংখ্যাগত 

রফভ্রাট ততরয য় এফং তাচ্ছদয ঠিক রযরচরত ম্পচ্ছকথ অস্পষ্টতা থাচ্ছক। এই রফভ্রারি দূয কযায রচ্ছক্ষয জাতীয় 

রযচয়ি (NID) এয াচ্ছথ ংচ্ছমাগ স্থান কযত : কর জীরফত ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধা এফং মৃত ফীয 

মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয য়ারযচ্ছদয NID এয তথ্যারদ স্বয়ংরক্রবাচ্ছফ ংগ্র পূফ থক ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয পূণ থাঙ্গ তথ্য 

ম্বররত একটি Management Information System (MIS) প্রস্তুত কযা চ্ছয়চ্ছছ। NID এয াচ্ছথ 

ঙ্গরতপূণ থ কচ্ছয প্রচ্ছতযক ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধায নাভ-রযরচরত এফং জন্ম তারযি রনধ থাযণ কযা চ্ছফ এফং প্রচ্ছতযচ্ছকয 

পৃথক রযরচরত নম্বয প্রদান কযা চ্ছফ। এছাড়া , উি MIS এয রবরত্তচ্ছত অচ্ছটাফয , ২০২০ শ্রথচ্ছক 

Government To Person (G2P) প্ররক্রয়ায় ফাংরাচ্ছদ ব্াংক শ্রথচ্ছক যারয ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয 

ব্াংক রাচ্ছফ ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয ম্মারন বাতা প্রদান কযা চ্ছফ এফং শ্রভাফাইচ্ছর এএভএচ্ছয ভাধ্যচ্ছভ 

প্রচ্ছতযক বাতাচ্ছবাগীচ্ছক অফরত কযা চ্ছফ। এয পচ্ছর ম্পূণ থ য়যারনমুিবাচ্ছফ অথ থ রফতযণ চ্ছফ এফং রিরজটার 

ফাংরাচ্ছদ রফরনভ থাণ এক ধা এরগচ্ছয় মাচ্ছফ।  

 

 



-২- 

 

ফঙ্গফন্ধু ছািবৃরত্ত নীরতভারা ২০১২ এয আতায় প্ররতফছয ৬০০ জন কচ্ছয ছাি -ছািীচ্ছক বৃরত্তয 

আতায় আনা চ্ছয়চ্ছছ। গত ০৬ ফছচ্ছয শ্রভাট ৩ াজায ৪৬০ জনচ্ছক এ বৃরত্ত প্রদান কযা চ্ছয়চ্ছছ। 

াধাযণ ছাি /ছািীচ্ছদয বৃরত্তয রযভাণ  ভারক ১০০০/- (এক াজায ) টাকা এফং শ্রভরিচ্ছকর  

ইরিরনয়ারযং এ অধ্যায়নযত ছাি /ছািীচ্ছদয বৃরত্তয রযভাণ ভারক ১ াজায ৫০০ টাকা প্রদান কযা 

চ্ছে। এছাড়া বাযত যকাচ্ছযয আরথ থক চ্ছমারগতায় উচ্চ ভাধ্যরভক ম থাচ্ছয় ১০০০ াজায ছাি/ছািী  

স্দাতক ম থাচ্ছয়য ১০০০ ছাি/ছািীশ্রক প্ররতফছয শ্রভাট ৭ শ্রকাটি টাকায বৃরত্ত প্রদান কযা চ্ছে।    
 

মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় মুরিমৄদ্ধ পূফ থ ঐরতারক ঘটনাফরর , মুরিমৄদ্ধকারীন উচ্ছল্লিচ্ছমাগ্য ঘটনা , 

স্থানমূচ্ছক আগাভী প্রজচ্ছন্ময জন্য ংযক্ষণ এফং ফীয মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয কল্যাচ্ছণ অচ্ছনক প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কযচ্ছছ। মুরিমৄদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারচ্ছয় রফরবন্ন প্রকচ্ছল্পয কাজ চরভান যচ্ছয়চ্ছছ। এয ভচ্ছধ্য যচ্ছয়চ্ছছ -(০১) ‘কর 

শ্রজরায় মুরিচ্ছমাদ্ধা কভচ্ছেক্স বফন রনভ থাণ ’ প্রকল্প, (০২) ‘উচ্ছজরা মুরিচ্ছমাদ্ধা কভচ্ছেক্স বফন রনভ থাণ ’ 

প্রকল্প, (০৩) ‘মুরিমৄচ্ছদ্ধয স্মৃরত স্থানামূ ংযক্ষণ  পু নরনভ থাণ’ প্রকল্প, (০৪) ‘মুরিমৄচ্ছদ্ধয 

ঐরতারক স্থানমূ ংযক্ষণ  মুরিমৄদ্ধ স্মৃরত জাদ্যঘয রনভ থাণ ’ প্রকল্প, (০৫) ‘ঢাকাস্থ শ্রাযায়াদী 

উদ্যাচ্ছন স্বাধীনতা স্তম্ভ রনভ থাণ (৩য় ম থায় )’ প্রকল্প; (০৬) ‘নতুন প্রজন্মচ্ছক মুরিমৄচ্ছদ্ধয শ্রচতনায় 

উদ্বুদ্ধকযণ’ প্রকল্প; (০৭) ‘ঢাকাস্থ গজনফী ড়চ্ছক মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয কল্যাণাচ্ছথ থ ফহুতর রফরষ্ট আফারক  

ফারণরজযক বফন রনভ থাণ ’ প্রকল্প;  (০৮) ‘মুরিমৄদ্ধকারীন উচ্ছল্লিচ্ছমাগ্য মু্মি ভচ্ছযয স্থানগুচ্ছরা ংযক্ষণ  

উন্নয়ন’ প্রকল্প; (০৯) ‘মুরিমৄচ্ছদ্ধয স্মৃরতস্তম্ভ রনভ থাণ ’ প্রকল্প; (১০) মুরিমৄদ্ধ জাদ্যঘয রনভ থাণ ; (১১) ‘ভূরভীন  

অের মুরিচ্ছমাদ্ধাচ্ছদয জন্য ফাস্থান রনভ থাণ ’ প্রকল্প; (১২) ‘রভিফারনীয রদ দস্যচ্ছদয স্মযচ্ছণ স্মৃরতচ্ছৌধ 

রনভ থাণ প্রকল্প’। 

 

 ভান মুরিমৄদ্ধ আভাচ্ছদয আচ্ছফগ শ্রচতনায স্থান , শ্র রফচ্ছফচনায় মুরিচ্ছমাদ্ধাযা ফীচ্ছযয ভম থাদা ায়াটাই 

স্বাবারফক। ১৯৭১ চ্ছরা ফাংরাচ্ছদচ্ছয জন্ম রযচচ্ছয়য সূরতকাগায। জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শ্রি মুরজবুয 

যভাচ্ছনয শ্রনতৃচ্ছত্ব স্বাধীনতাকাভী মুরিফারনী ারকস্তারন ানাদায ফারনী  তাচ্ছদয এচ্ছদীয় দারারচ্ছদয 

প্ররতচ্ছযাধ-প্ররতত কচ্ছয পর য়ায রযণরত আজচ্ছকয ফাংরাচ্ছদ। শ্রই ফ সূম থিানশ্রদয মথাচ্ছমাগ্য ভম থাদা 

রদচ্ছত যকাচ্ছযয াচ্ছথ দরভত রনরফ থচ্ছচ্ছল আভাচ্ছদয ফাইচ্ছক একচ্ছমাচ্ছগ এরগচ্ছয় আচ্ছত চ্ছফ। 
 

# 

২১.০১.২০২১                                       রআইরি রপচায 

 

লেখক : সিসিয়র তথ্য অসিিার, মুসিযুদ্ধ সিষয়ক মন্ত্রণােয়। 

 


