
‘‘দরিদ্র মা’ি জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কম মসূরি’’  

ভূরমকা/পটভুরমিঃ 

 

         পল্লী অঞ্চললি দরিদ্র গভমবতী মালেলদি অসহােলত্বি কথা রবলবিনা কলি তালদি দিঃখ দদ মশা লাঘব কিাি জন্য ২০০৭-

০৮অথ ম বছি হলত দরিদ্র মা’ি জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কম মসূরি গ্রহন কিা হলেলছ। কার্ মক্রমটি িলমান। একার্ মক্রলমি 

আওতাে দরিদ্র গভমবতী মালেলদি ভাতা প্রদালনি পাশাপারশ স্বাস্থ্য- পুরি এবং অন্যান্য রবষলেি উপি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হলে 

থালক। মরহলা রবষেক অরিদপ্তি কতৃমক এ কার্ মক্রমটি বাস্তবারেত হলে আসলছ।  

 

কম মসূরিি লক্ষয ও উলেশ্যিঃ  

1. SDG ঘঘারষত লক্ষয অনুর্ােী মা ও রশশু মৃত্যযহাি হ্রাস                  

2. মাতৃদগ্ধ পালনি হাি বৃরি। 

3. গভমাবস্থ্াে পুরি উপাদান গ্রহণ উৎসারহতকিণ। 

4. প্রসব ও প্রসলবাত্তি ঘসবাি গুরুত্ব সম্পলকম সলিতনতা বৃরিকিণ। 

5. ইরপআই ও পরিবাি পরিকল্পনা গ্রহলণি হাি বৃরি। 

6. ঘর্ৌত্যক, তালাক ও বাল্যরববাহ প্রবণতা ঘিাি। 

7. জন্ম রনবন্ধন উৎসারহতকিণ। 

8. রববাহ রনবন্ধন উদ্বিুকিণ। 

প্ররশক্ষণিঃ 

        মরহলা ও রশশু রবষেক মন্ত্রণাললেি আওতািীন মরহলা রবষেক অরিদপ্তি কতৃমক বাস্তবারেত দরিদ্র মা’ি জন্য মাতৃত্বকাল  

ভাতা প্রদান কম মসূিীি আওতাে সমগ্র বাংলালদলশি ইউরনেন সমূলহ ২০১৬-১৭ অথ ম বছলি ৫,০০,০০০ জন ভাতালভাগীলক মারসক 

 ৫০০/-(পািশত) টাকা হালি ২(দই) বছি ভাতা প্রদান কিা হে। ঘসই সালথ জীবন র্াত্রাি মান উন্নেনালথ ম করতপে গুরুত্বপূণ ম রবষলে  

  সলিতনতামূলক প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হে। কম মসূরিি প্ররশক্ষণ কার্ মক্রম পরিিালনাি ললক্ষয ঘস্বচ্ছালসবী মরহলা সরমরত (রসরবও)/ 

এনরজও রনব মািন কিা হে।  

অজমন : 

আরথ মক বছি ঘজলাি  

সংখ্যা 

উপলজলাি 

সংখ্যা 

ইউরনেলনি 

সংখ্যা 

ভাতালভাগীি 

সংখ্যা 

বিােকৃত ভাতাি পরিমাণ মারসক ভাতাি 

পরিমাণ 

ব্যে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৭-২০০৮ ৬২টি ৩৩৫টি ৩০০০ টি ৪৫০০০ জন ১৬,২০,০০,০০০.০০(ঘষাল ঘকাটি 

রবশ লক্ষ) টাকা 

৩০০.০০ ১৬,২০,০০,০০০.০০ 

২০০৮-২০০৯ ৬৪টি ৪৩৭টি ৪০০০ টি ৬০০০০ জন ২১,৬০,০০,০০০.০০ 

(একুশলকাটি ষাট লক্ষ) টাকা 

৩০০.০০ ২১,৬০,০০,০০০.০০ 

 

২০০৯-২০১০ ৬৪টি ৪৮১টি ৪৪৯৫ টি ৮০০০০ জন ৩৩,৬০,০০,০০০.০০ 

(ঘতরত্রশলকাটি ষাট লক্ষ) টাকা 

৩৫০.০০ ৩৩,৬০,০০,০০০.০০ 

 

২০১০-২০১১ ৬৪টি ৪৮৪টি ৪৪৯৫টি ৮৮০০০ জন ৩৬,৯৬,০০০০০.০০ 

(ছরত্রশলকাটি রছোনববই 

লক্ষ)  

৩৫০.০০ ৩৬,৯৬,০০,০০০.০০  

২০১১-২০১২ ৬৪টি ৪৮৪টি ৪৫০২টি  ১০১২০০ জন ৪০,৫০,৪২,০০০.০০ 

(িরলশ ঘকাটি পঞ্চাশ লক্ষ 

রবোরলশ হাজাি) 

৩৫০.০০ ৪০,৫০,৪২,০০০.০০ 

 

২০১২-২০১৩ ৬৪টি ৪৮৫টি ৪৫৩৫ টি ১০১২০০ জন ৪০,৫০,৪২,০০০.০০  

(িরলশ ঘকাটি পঞ্চাশ  লক্ষ 

রবোরলশ হাজাি) 

৩৫০.০০ ৪০,৫০,৪২,০০০.০০  

 

২০১৩-২০১৪ ৬৪টি ৪৮৬টি ৪৫৪৬ টি ১১৬৩৮০ জন ৫৩,১৭,০০,০০০.০০ ৩৫০.০০ ৪৮,৮৭,৯৬,০০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ৬৪টি ৪৮৮টি ৪৫৪৭ টি ২২০০০০ জন ১৪২,৬২,৬০,০০০.০০  ৫০০.০০ ১৪০,২৯,৫৪,৩৪৩.৬৭ 

২০১৫-২০১৬ ৬৪টি ৪৮৮টি ৪৫৪৬টি ২৬৪০০০ জন ১৫৮,৪০,০০,০০০.০০ ৫০০.০০ ১৫৮,৪০,০০,০০০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ৬৪টি ৪৮৯টি ৪৫৫৩টি ৫০০০০০ জন ৩১৭,০০,০০,০০০,.০০ ৫০০.০০     =১৫৮,৫১,৫০,০০

০.০০ 



ফলাফলিঃ 

          এ কার্ মক্রমটি বাস্তাবারেত হওোি ফলল শুরু ঘথলক ২০১৫-১৬ পর্ মন্ত ১০,৭৫,৭৮০ জন মালক ৫৩৬,৯৪,৩৪,৩৪৩.৬৭ 

টাকা ভাতা প্রদান কিা হলেলছ। বতমমান অথ ম বছলি ৫০০০০০ জনলক মারসক ৫০০.০০ টাকা হালি ভাতা প্রদান কিা হলিছ। 

SDG ঘঘারষথ লক্ষয অনুর্ােী মা ও রশশু মৃত্যযহাি  হ্রাস,               সহ মাতৃদগ্ধ পালনি হাি বৃরি, পুরি স্বাস্থ্য রশশু 

স্বাস্থ্য ও পরিবাি পরিকল্পনা সহ রবরভন্ন রবষলেি প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হলেলছ। ফলল তািা সলিতন হওোি মাধ্যলম ব্যরিগত, 

পারিবারিক  ও সামারজক ভালব উপকৃত এবং দরিদ্রতা হ্রাসসহ মা ও রশশুি পুরি উপাদান গ্রহলণ সহােক হলচ্ছ। জাতীসংঘ 

কতৃমক MDG অরজমত হলেলছ। ঘর্খালন মা ও রশশু মৃত্যযহাি  হ্রাস সহ রশক্ষা ও স্বাস্থ্য খালতি উন্নরত পরিলরক্ষত হওোে 

জাতীসংঘ ঘঘারষত MDG অজমলন সফলতা স্বীকৃরত স্বরূপ মাননীে প্রিান মন্ত্রী পুিস্কৃত হলেলছ। র্াি অংরশদাি মরহলা রবষেক 

অরিদপ্তিও বলট। ঘকননা মা ও রশশু স্বালস্থ্যি উন্নরত, মা ও রশশুি রশক্ষাি হাি বৃরি, মা ও রশশুি মৃত্যযি হাি  হ্রাস কিাি ইতযারদ 

কার্ মক্রম সব মপ্রথম গ্রহন কলিন মরহলা রবষেক অরিদপ্তি।                                    

 

উলল্লখলর্াগ্য অগ্রগরত সমূহিঃ 

 

1) সফটওেযাি এি মাধ্যলম ভাতা রবতিন িলমান। প্রলতযক ভাতালভাগীি রনজস্ব/রনজ নালমি ব্যাংক রহসালবি মাধ্যলম 

ভাতা পরিলশািকিা হে। 

2) রিরজটাল পিরতলত ভাতা রবতিন কার্ মক্রম পরিিালনাি জন্য মাননীে প্রিানমন্ত্রীি কার্ মাললেি এ টু আই কম মসূরিি 

অিীলন সফটওেযাি,  প্ররশক্ষণ ও মাঠ পর্ মালে বাস্তবােলনি কার্ মক্রম িললছ। টাঙ্গাইল  ঘজলাি সকল উপলজলাে 

পাইলট প্রকল্প রহসালব সফল বাস্তবােন হলেলছ অরতসত্বি মাননীে প্রিান মন্ত্রী উি সফটওেযািটি উলিািন কলি 

সকললি জন্য উন্মিু কিলবন।    

3) ভাতালভাগীলদি মালে বাধ্যতামূলক ব্যাংক একাউন্ট খুললত  সংরিি সকললই বিপরিকি। ঘকননা  ব্যাংক একাউন্ট 

ছাড়া ভাতা রবতিন কিা হে না। 

4) ৪৫৫৩টি ইউরনেলন ঘজলা, উপলজলা মরহলা রবষেক কম মকতমালদি মাধ্যলম ইউরনেন পর্ মালে ৫ রদলনি প্ররশক্ষণ কার্ মক্রম 

সমাপ্ত কিা হলেলছ।  

5) মা ও রশশুি জন্ম ও মৃত্যয হাি ক্রলম হ্রাস পালচ্ছ।  

6) নািী ও রশশু স্বাস্থ্য ও রশক্ষাি হাি ক্রলমই বৃরে পালচ্ছ। 

7) উন্নেলন নািীি অংশগ্রহণ ও নািী উন্নেন মূলক কাম মকান্ড নািীি ভূরমকা বৃরি পালচ্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‘‘দরিদ্র মা’ি জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কম মসূরি’’ এি ফলটাগ্যালািীিঃ  
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www.dwa.gov.bd.com এই ওলেবসাইলট  আলবদন ফিম পাওো র্ালব। 

 

  :  :  ০১৫-১৬                              = ৬৪০০০ জ  

  ০১৬-১৭                             =৫০০০০০ জ  

  ০১৬-১৭                                 = ৩৬০০০ জ  

  ০১৬-১৭                                         =১ ৬৬ ০ জ  

  ০১৫-১৬                          এ                        =১৩৭৩৮০ জ  

 এ         ০১৬-১৭                                       

     =১ ৬৬ ০+ ৩৬০০০=৩৬ ৬ ০ জ   

http://www.dwa.gov.bd.com/

