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য দেতু মোন স্বাধীনতা যুদদ্ধ অাংশগ্রেণকারী সকল যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা ও শবেে িীর মুবিদ াদ্ধার 

কল্যাণ সাধনকদে Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 

(President’s Order No 94 of 1972)-এর অধীন গঠিত িাাংলাদেশ মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর কদম ের 

ধারািাবেকতা  রক্ষাদথ ে এিাং অন্যান্য সকল িীর মুবিদ াদ্ধার কল্যাণ সাধনকদে উি Bangladesh 

(Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 রবেতক্রদম পবরমাযেনপূি েক যুদগাপদ াগী 

কবরয়া িাাংলাদেশ মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণীত েইয়াদে, এিাং 

 

 য দেতু উি আইদনর ৬ষ্ঠ অধ্যাদয়র ২৩ নাং অনুদেে অনু ায়ী িাাংলাদেশ মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্র 

কল্যাণ প্রবিধান ১৯৮৪ রবেত ও পবরমাযেনপূি েক যুদগাপদ াগী কবরয়া নূতনভাদি প্রণয়ন করা সমীচীন ও 

প্রদয়াযনীয়; 

 

যসদেতু এতদ্দ্বারা বনম্নরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করা েইল: — 

 

সাংবক্ষপ্ত বশদরানাম 

 

 

১। এই প্রবিধান িাাংলাদেশ মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কল্যাণ প্রবিধান, ২০২১ নাদম অবভবেত েইদি। 

 

 (১) ইো অবিলদে কা েকর েইদি। 

 

২। সাংজ্ঞা- বিষয় িা প্রসাংদগর পবরপবি যকাদনা বকছু না থাবকদল এই প্রবিধাদন— 

 

৩। “যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা” অথ ে স্বাধীনতাযুদদ্ধ িীরত্বপূণ ে অিোদনর কারদণ িীরদেষ্ঠ, িীরউত্তম, 

িীরবিক্রম িা িীরপ্রতীক যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা; 

 

৪। “যচয়ারম্যান” অথ ে ট্রাবস্ট যিাদড ের যচয়ারম্যান; 

 

কল্যাণ প্রবিধান 



৫।  “ট্রাস্ট” অথ ে িাাংলাদেশ মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট; 

 

৬।  “পবরিার” অথ ে িীর মুবিদ াদ্ধা, যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা িা শবেে িীর 

মুবিদ াদ্ধা পবরিার; 

 

৭।  “পঙ্গুত্ব” অথ ে যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধার আেত েওয়ার মাত্রা; 

 

৮।  “িীর মুবিদ াদ্ধা” অথ ে যাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু যশে মুবযবুর রেমান কর্তেক স্বাধীনতার য াষণায় সাড়া 

বেদয়  াোরা যেদশর অভিন্তদর গ্রাদম-গদে যুদদ্ধর প্রস্তুবত ও অভিন্তরীণ প্রবশক্ষণ গ্রেণ কবরয়াদেন এিাং 

১৯৭১ বিস্টাদের ২৬ মাচ ে েইদত ১৬ বডদসের প েন্ত িাাংলাদেদশর মোন স্বাধীনতা অযেদনর লদক্ষি 

পাবকস্তাবন োনাোর িাবেনী ও যামায়াদত ইসলামী এিাং তাোদের সেদ াগী রাযাকার, আলিের, 

আলশামস িাবেনীর বিরুদদ্ধ মুবিযুদদ্ধ সবক্রয় অাংশগ্রেণ কবরয়াদেন এইরূপ সকল যিসামবরক নাগবরক 

এিাং সশস্ত্র িাবেনী, মুবযি িাবেনী, মুবিিাবেনী ও অন্যান্য স্বীকৃত িাবেনী, পুবলশ িাবেনী, ইবপআর, 

যনৌ-দকামাদডা, বকদলা-ফ্লাইট, আনসার িাবেনীর সেস্য এিাং বনম্নিবণ েত িাাংলাদেদশর নাগবরকগণ, উি 

সমদয়  াোদের িয়স সরকার কর্তেক বনধ োবরত িয়সসীমার মদধ্য, িীর মুবিদ াদ্ধা বেদসদি গণ্য েইদিন, 

 থা:- 

 

(ক) য  সকল ব্যবি মুবিযুদদ্ধ অাংশগ্রেদণর লদক্ষি িাাংলাদেদশর সীমানা অবতক্রম কবরয়া ভারদত 

বিবভন্ন প্রবশক্ষণ কিাদে তাোদের নাম অন্তর্ভ েি কবরয়াবেদলন; 

 

(ে) য  সকল িাাংলাদেবশ যপশাযীিী মুবিযুদদ্ধর সময় বিদেদশ অিস্থানকাদল মুবিযুদদ্ধর পদক্ষ 

বিদশষ অিোন রাবেয়াবেদলন এিাং য  সকল িাাংলাদেবশ নাগবরক বিশ্বযনমত গঠদন সবক্রয় 

ভূবমকা পালন কবরয়াবেদলন; 

 

(গ)  াঁোরা মুবিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রযাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকাদরর (মুবযিনগর সরকার) অধীন 

কম েকতো িা কম েচারী িা দূত বেদসদি োবয়ত্ব পালন কবরয়াবেদলন; 

 

( ) মুবিযুদদ্ধ অাংশগ্রেণকারী ও গণপ্রযাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকাদরর (মুবযনগর সরকার) সবেত 

সেৃি সকল এম. এন. এ (Member Of National Assembly) িা এম.বপ. এ 

(Member of Provincial Assembly),  াঁোরা পরিতীকাদল গণপবরষদের সেস্য 

(Member Of Constituent Assenbly) বেদসদি গণ্য েইয়াবেদলন; 

 

(ঙ) পাবকস্তাবন োনাোর িাবেনী ও তাোদের সেদ াগী কর্তেক বন োবতত সকল নারী (িীরাঙ্গনা); 

তদি সদেোতীতভাদি প্রমাবণত বন োবততা নারী ও িীরাঙ্গনার যক্ষদত্র সরকার কর্তেক বনধ োবরত 

িয়সসীমা প্রদ াযি েইদি না; 

 

(চ) স্বাধীন িাাংলা যিতারদকদের সকল বশেী ও কলা-কুশলী এিাং যেশ ও যেদশর িাবেদর 

মুবিযুদদ্ধর স্বপদক্ষ োবয়ত্ব পালনকারী সকল িাাংলাদেবশ সাাংিাবেক; 

 

(ে) স্বাধীন িাাংলা ফুটিল েদলর সকল যেদলায়াড়; এিাং 

 

(য) মুবিযুদ্ধকাদল আেত িীর মুবিদ াদ্ধাগদণর বচবকৎসাদসিা প্রোনকারী যমবডকিাল টিদমর সকল 

ডািার, নাস ে ও বচবকৎসা-সেকারী; 



 

ি      “ব্যিস্থাপনা পবরচালক” অথ ে ট্রাদস্টর ব্যিস্থাপনা পবরচালক; 

 
(ঞ) “মুবিযুদ্ধ” অথ ে যাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু যশে মুবযবুর রেমান কর্তেক স্বাধীনতার য াষণায় সাড়া 

বেয়া পাবকস্তাবন োনাোর িাবেনী ও যামায়াদত ইসলামী এিাং তাোদের সেদ াগী রাযাকার, 

আলিের, আলশামস িাবেনীর বিরুদদ্ধ গণপ্রযাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর স্বাধীনতার যন্য ১৯৭১ 

বিস্টাদের ২৬ মাচ ে েইদত ১৬ বডদসের প েন্ত সাংগঠিত যুদ্ধ; 

 

ট “যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা” অথ ে মুবিযুদ্ধ চলাকাদল যুদদ্ধ আেত েইয়াদেন এইরূপ িীর 

মুবিদ াদ্ধা,  াঁোর শরীদরর এক িা একাবধক অঙ্গ িা গ্রবি ক্ষবতগ্রস্ত েইয়াদে; 

 

ঠ “শবেে িীর মুবিদ াদ্ধা” অথ ে এইরূপ িীর মুবিদ াদ্ধা ব বন মুবিযুদ্ধ চলাকাদল যুদদ্ধ অাংশগ্রেণ 

কবরয়া শবেে েইয়াদেন। 

 

৯. তাবলকার্ভবির বনয়ম: 

 শবেে/যুদ্ধােত যগদযট, বস.এম.এইচ কর্তেক পঙ্গুত্ব বনণ েদয়র কবপ, স্থানীয় যচয়ারম্যান 

সাটি েবিদকট/ওয়াবরশ সনে এিাং অন্যান্য প্রমাণক সাংযুি করত ট্রাদস্টর ব্যিস্থাপনা পবরচালক িরাির 

আদিেন োবেদলর যপ্রবক্ষদত পরীক্ষাদন্ত সঠিক প্রমাবণত েইদল রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার তাবলকায় অন্তভূ েি 

করা েইদি। 

 

১০। ভাতা প্রাপ্তাবধকার সেবকেত বনয়ম: 

 

(ক) িীর মুবিদ াদ্ধাগদণর যক্ষদত্র— 

 
 (অ) িীর মুবিদ াদ্ধা; িা 

 

 (আ)  িীর মুবিদ াদ্ধার অিতেমাদন তাঁোর স্ত্রী িা স্বামী; িা 

 

 (ই) িীর মুবিদ াদ্ধা এিাং তাঁোর স্ত্রী িা স্বামীর অিতেমাদন িীর মুবিদ াদ্ধার বপতা-মাতা; িা 

 

 (ঈ) িীর মুবিদ াদ্ধা, তাঁোর স্ত্রী িা স্বামীর এিাং বপতা-মাতার অিতেমাদন িীর মুবিদ াদ্ধার 

 সন্তান; িা 

 

 (উ) (অ)- (ঈ) প েন্ত িবণ েত ব্যবিগদণর অিতেমাদন িীর মুবিদ াদ্ধার ভাই-যিান; 

   

 

(ে) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাগদণর যক্ষদত্র— 

 

 (অ) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা; িা 

 

 (আ) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধার অিতেমাদন তাঁোর স্ত্রী িা স্বামী; িা 

 



(ই) যুদ্ধােত িীর মুু্বিদ াদ্ধা এিাং তাঁোর স্ত্রী িা স্বামীর অিতেমাদন িীর মুবিদ াদ্ধার বপতা-

মাতা; িা 

 

(ঈ) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, তাঁোর স্ত্রী িা স্বামী এিাং বপতা-মাতার অিতেমাদন িীর 

মুবিদ াদ্ধার সন্তান; িা 

 

 (উ) (অ)-(ঈ) প েন্ত িবণ েত ব্যবিগদণর অিতেমাদন যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধার ভাই-যিান; 

 

 

(গ) যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধাগদণর যক্ষদত্র- 

 

(অ) যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা; িা 

 

 (আ) যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধার অিতেমাদন তাঁোর স্ত্রী িা স্বামী; িা 

 

 

(ই) যেতািপ্রাপ্ত িীর মুু্বিদ াদ্ধা এিাং তাঁোর স্ত্রী িা স্বামীর অিতেমাদন যেতািপ্রাপ্ত িীর 

মুবিদ াদ্ধার বপতা-মাতা; িা 

 

(ঈ) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, তাঁোর স্ত্রী িা স্বামী এিাং বপতা-মাতার অিতেমাদন যেতািপ্রাপ্ত 

িীর মুবিদ াদ্ধার সন্তান; িা 

 

(উ) (অ)-(ঈ) প েন্ত িবণ েত ব্যবিগদণর অিতেমাদন যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধার ভাই-যিান; 

 

 

( ) শবেে িীর মুবিদ াদ্ধাগদণর যক্ষদত্র- 

 

 (অ) শবেে িীর মুবিদ াদ্ধার স্ত্রী িা স্বামী; িা 

 

(আ) শবেে িীর মুু্বিদ াদ্ধার স্ত্রী িা স্বামীর অিতেমাদন শবেে িীর মুবিদ াদ্ধার বপতা-মাতা; িা 

 

(ই)  শবেে িীর মুবিদ াদ্ধার স্ত্রী িা স্বামী এিাং বপতা-মাতার অিতেমাদন শবেে িীর 

মুবিদ াদ্ধার সন্তান; িা 

 

 (ঈ) (অ)-(ই) প েন্ত িবণ েত ব্যবিগদণর অিতেমাদন শবেে িীর মুবিদ াদ্ধার ভাই-যিান। 

 

(ঙ) (ক)-( ) এ  াো বকছু থাকুক না যকন, িীর মুবিদ াদ্ধা িা যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা িা 

যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা িা শবেে িীর মুবিদ াদ্ধার উত্তরাবধকারীগণ মুবিযুদদ্ধর যচতনায় 

বিশ্বাসী না েইদল এই আইদনর আওতায় সুবিধাদভাগী বেদসদি গণ্য েইদিন না। 

 

 

  



১১. কল্যাণ কা েক্রদমর আওতায় যেয় সুদ াগ সুবিধা : 

 

(ক) সরকার তথা মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তেক বিবভন্ন কিাটাগবরদত বনধ োবরত রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা (যুদ্ধােত 

িীর মুবিদ াদ্ধা, যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা ও যেতািপ্রাপ্ত, শবেে, মৃত যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা পবরিার) প্রাপ্য 

েইদিন; 

 

(ে) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, শবেে ও মৃত যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা পবরিাদরর প্রাপ্য অন্যান্য সুদ াগ-সুবিধা: 
 

০১। বশক্ষা ভাতা (অনবধক ২ সন্তান) : ২০% িা তদুর্ধ্ে পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, 

যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা ও তাদের পবরিার িাবষ েক 

বনধ োবরত োদর বশক্ষা ভাতা প্রাপ্য েইদিন; 

০২। বিিাে ভাতা (অনবধক ২ কন্যা) : ২০% িা তদুর্ধ্ে পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, 

যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা ও তাদের পবরিার বনধ োবরত 

োদর বিিাে ভাতা প্রাপ্য েইদিন; 

০৩। উৎসি যিানাস ২টি  : ২০% িা তদুর্ধ্ে পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, 

যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা, শবেে িীর মুবিদ াদ্ধা ও 

তাদের পবরিার মূল ভাতার সমপবরমাণ অথ ে উৎসি 

যিানাস প্রাপ্য েইদিন; (০২টি) 

০৪। প্রীবতদভায (২৬ মাচ ে ও ১৬ 

বডদসের) 

: ২০% িা তদুর্ধ্ে পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, 

যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধা, শবেে িীর মুবিদ াদ্ধা ও  

তাদের পবরিার প্রীবতদভায-এর যন্য বনধ োবরত অথ ে 

প্রাপ্য েইদিন; 

০৫। (ক) বচবকৎসা েরচ  

      (দেদশ) 

: ২০% ও তদুর্ধ্ে পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধােত মুবিদ াদ্ধাদের 

ট্রাদস্টর স্বাস্থি উপদেষ্টার পরামশ ে অনু ায়ী প্রাপ্য েদিন; 

(ে) বচবকৎসা েরচ  

     (বিদেশ) 

: ২০% ও তদুর্ধ্ে পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধােত মুবিদ াদ্ধাগণ 

বিদশষজ্ঞ বচবকৎকদের সমন্বদয় গঠিত যমবডদকল 

যিাদড ের সুপাবরশক্রদম ভারত, থাইল্যাড ও বসঙ্গাপুদর 

উন্নত বচবকৎসার সুবিধা প্রাপ্য েইদিন। এদক্ষদত্র যুদ্ধােত 

িীর মুবিদ াদ্ধাদের বিদেদশ বচবকৎসা সাংক্রান্ত 

নীবতমালা, ২০১২ অনুসৃত েইদি। 

০৬। কৃবত্রম অঙ্গ-প্রতিঙ্গ : যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাগণ চলাচদলর যন্য মটরাইযড 

হুইল যচয়ার, ক্রিাচ, লাঠি, কৃবত্রম অঙ্গ, জুতা-যমাযা, 

েিণ  ন্ত্র, চশমা ইতিাবে নীবতমালা অনু ায়ী প্রাপ্য 

েইদিন; 

০৭। আিোওয়া পবরিতেন : হুইল যচয়াদর চলাচলকারী যুদ্ধােত িীর 

মুবিদ াদ্ধাগদণর যন্য  িৎসদর একিার কক্সিাযাদর 

আিোওয়া পবরিতেন/ঐবতোবসক স্থান পবরেশ েদনর 

ব্যিস্থা কবরদত েইদি; 

০৮। িাবষ েক ক্রীড়া ও িনদভাযন : ঢাকায় অিস্থানরত যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, তাদের 

পবরিার এিাং শবেে িীর মুবিদ াদ্ধা পবরিাদরর যন্য 

িাবষ েক ক্রীড়া প্রবতদ াবগতা ও িনদভাযন আদয়াযন 

কবরদত েইদি; 



০৯। যাতীয় যশাক বেিস ও অন্যান্য 

যাতীয় বেিস পালন 

: প্রবত িের ১৫ আগস্ট যাতীয় যশাক বেিস, স্বাধীনতা 

বেিস, বিযয় বেিস, িঙ্গিন্ধুর যন্ম িাবষ েকী, শবেে 

বুবদ্ধযীিী বেিস ও মুবযিনগর বেিস পালন কবরদত 

েইদি; 

১০। মৃতদেে োিন/সৎকার : তাবলকার্ভি যকান যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা মৃতুিিরণ 

কবরদল তাোর োিন/সৎকার কার্য্ে সোেদনর যন্য 

প্রদয়াযনীয় েরচ ট্রাস্ট িেন কবরদি। বনয িাড়ী োড়া 

অন্যত্র মৃতুিিরণ কবরদল তাোর মৃতদেে ট্রাদস্টর েরদচ 

তাোর িাড়ীদত যপৌৌঁোইয়া যেওয়া েইদি অথিা তাোর 

আত্মীয় স্বযদনর ইোয় তাোদের বনকট েস্তান্তর করা 

অথিা অন্যত্র োিন/সৎকার করা  াইদি।  ার ব্যয়ভার 

নীবতমালা অনু ায়ী ট্রাস্ট িেন কবরদি; 

১১। পাবন ও পয়ঃ বনস্কাশন বিল 

মওকুি 

: বসটি কদপ োদরশন এলাকায় িসিাসরত যুদ্ধােত 

মুবিদ াদ্ধা ও শবেে মুবিদ াদ্ধা পবরিার গৃেস্থলী কাদয 

ব্যিহৃত পাবনর বিল সরকার কর্তেক বনধ োবরত োদর 

মওকুি সুবিধা প্রাপ্য েইদিন; 

 

১২। িাবড়র যোবডাং ট্যাক্স মওকুি : বসটি কদপ োদরশন এলাকায় িসিাসরত যুদ্ধােত 

মুবিদ াদ্ধা ও শবেে মুবিদ াদ্ধা পবরিার বনযস্ব যোবডাং 

ট্যাক্স সরকার কর্তেক বনধ োবরত োদর মওকুি সুবিধা 

প্রাপ্য েইদিন; 

 

১৩। যমািাইল যিান 

(হুইলদচয়ারধারী) 

: বচবকৎসা ও অন্যান্য কাদয ট্রাদস্টর সবেত য াগাদ াদগর 

যন্য হুইল যচয়াদর চলাচলাকারী যুদ্ধােত িীর 

মুবিদ াদ্ধা প্রদেয় যমািাইল যিান ব্যিোদরর যন্য 

বনধ োবরত োদর অথ ে প্রাপ্য েইদিন; 

১৪। পবরচয়পত্র : ২০% পঙ্গুত্বধারী িা তদুর্ধ্ে যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা ও 

যেতািপ্রাপ্ত িীর মুবিদ াদ্ধাদের যন্য পবরচয়পত্র প্রোন 

করা েয়। পবরচয়পত্র প্রেশ েন কবরদল বনদম্নাি সুবিধা 

প্রাপ্য েইদিন: 

 

ক) ইো পবরেশ েনপূি েক যরলওদয়, বিআরটিবস এর যকাচ, 

িাস এিাং যল াদন সদি োচ্চ যেবণদত বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ 

কবরদত পাবরদিন; 

 

ে) িাাংলাদেশ বিমাদনর অভিন্তরীণ প্রবত রুদট 

( াতায়াত) িেদর একিার এিাং আন্তেযাবতক য  যকান 

রুদট (ইদকানবম যেবণদত) বভ.আই.বপ লাউন্স ব্যিোরসে  

বিনা ভাড়ায় িেদর ( াতায়াত) দুইিার ভ্রমণ কবরদত 

পাবরদিন; 

গ) ইো প্রেশ েনপূি েক িীর মুবিদ াদ্ধার ব্যিোরকারী 

গাড়ী, যিরী এিাং ব্রীদয যটাল বি চলাচল করদত 



পাবরদিন এিাং যিবরদত বভআইবপ যকবিন ব্যিোর 

করদত পাবরদিন; 

 

 ) প েটন কদপ োদরশন যোদটল/যমাদটদল বিনা ভাড়ায় 

দুই রাত িেদর একিার এিাং যযলা পবরষদের ডাক 

িাাংদলাদত স্ব-পবরিাদর ৪৮  ন্টা থাকদত পাবরদিন; 

১৫। যমািাইল যিান সুবিধা :  

 

১৬। গ্যাস বিল ও বিদুিৎ বিল 

মওকুি সুবিধা 

: রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা ও 

শবেে মুবিদ াদ্ধা পবরিার সরকার কর্তেক বনধ োবরত 

োদর গ্যাস ও বিদুিৎ বিল মওকুি সুবিধা প্রাপ্য েইদিন; 

 

১৭। ফ্লিাট ও যোকান িরাদ্দ : যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা ও মৃত যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা 

পবরিার ও শবেে িীর মুবিদ াদ্ধা পবরিাদরর যন্য 

বনবম েত ফ্লিাট ও যোকান িরাদদ্দর সাংদশাবধত নীবতমালা 

২০১৫ অনু ায়ী িরাদ্দ প্রাপ্য েইদিন; 

 

১৮। যরশন সুবিধা : িাাংলাদেশ মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর ভাতাদভাগী 

সকল যেবণর যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা, শবেে পবরিার, 

মৃত যুদ্ধােত মুবিদ াদ্ধা পবরিার, ৭ যন িীর যেষ্ঠ 

পবরিার, সরকার কর্তেক বনধ োবরত মূদল্য যরশন সামগ্রী 

নীবতমালা, ২০১৩ অনু ায়ী মাবসক যরশন প্রাপ্য 

েইদিন; 
 

 

১২। (১) রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রোদনর সময়কাল : 

 

রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা যভাগকারী  তক্ষণ না যস্বোয় ভাতা গ্রেদণ বলবেতভাদি অবনো প্রকাশ 

কবরদিন অথিা অমুবিদ াদ্ধা প্রমাবণত েইদল তাবলকা েইদত িাে না পড়া প েন্ত উি সুবিধা 

পাইদত থাবকদিন। 

 

 (২) যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা যরাগমুবি বিোমাগার ও ইোর ব্যিস্থাপনা : 

যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা িবলয়া বিদিবচত এিাং হুইল যচয়াদর চলাচলকারী যুদ্ধােত িীর 

মুবিদ াদ্ধাদের যেোশুনা ও বচবকৎসার প্রদয়াযন সাংখ্যক বিোমাগার প্রবতষ্ঠা কবরদত েইদি। 

ইদতামদধ্য প্রবতবষ্ঠত বিোমাগাদর যেদশর বিবভন্ন অঞ্চল েইদত আগত যুদ্ধােত িীর 

মুবিদ াদ্ধাগণ বনদম্নাি সুবিধা যভাগ কবরদত পাবরদিন : 

 

(ক) বচবকৎসার বনবমদত্ত যেদশর বিবভন্ন স্থান েইদত আগত এিাং তাৎক্ষবণকভাদি 

োসপাতাদল ভবতেদত অপারগ যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা। বিোমাগাদর অিস্থানকাদল 

এইরূপ যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধা শুধু ডািাদরর পরামশ ে ও ব্যিস্থাপত্র যমাতাদিক োদ্য 

ঔষধ ও পথ্য পাইদিন; 
 

(ে) িৎসদর একিার িনদভাযন/ঐবতোবসক/স্বাস্থিকর/বচত্তকষ েক স্থান পবরেশ েদনর ব্যিস্থা 

কবরদত েইদি; 



 

(গ) বনয়বমত যেলাধুলা ও বচত্তবিদনােন ব্যিস্থা কবরদত েইদি; 

 

( )  বিোমাগাদর অিস্থানকারী যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাগণ বচবকৎসার যন্য সি েপ্রকার 

সুবিধা পাইদিন। তদি ট্রাদস্টর বনযুি ডািাদরর ব্যিস্থাপত্র ও সুপাবরশ যমাতাদিক 

তাো করা েইদি। বচবকৎসা সাংক্রান্ত  ািতীয় বিষদয় ট্রাদস্টর বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত িবলয়া 

বিদিবচত েইদি; 

 

(ঙ) বচবকৎসার প্রদয়াযদন ঢাকার িাবেদর দূর-দূরান্ত েইদত আগত যুদ্ধােত িীর 

মুবিদ াদ্ধাদের তাৎক্ষবণকভাদি োসপাতালসমূদে ভবতে সম্ভি না েইদল যরুবর 

বচবকৎসা এিাং োসপাতাল তিাদগর পর বচবকৎসার প্রদয়াযন েইদল তাোদের যন্য 

উি বিোমাগাদর থাকা োওয়া ও অন্যান্য সুবিধাসে স্বে সাংখ্যক বিোনার ব্যিস্থা 

থাবকদি। বকন্তু  াোরা বিোমাগাদরর বনকট অথিা ঢাকা শের ও শেরতলী এলাকায় 

িসিাস কদরন তাোরা উি সুবিধা পাইদিন না; 

 

(ঙ)  বিোমাগাদরর সাবি েক োবয়ত্ব ট্রাদস্টর কল্যাণ বিভাদগর উপর ন্যস্ত থাবকদি। উি 

বিোমাগার সুষ্ঠুভাদি পবরচালনার বনবমত্ত প্রদয়াযনীয় বযবনষপত্র ক্রয় ও সরিরাদের 

ব্যাপাদর প্রচবলত ক্রয় নীবত অনুসরন কবরদত েইদি। সাংবিষ্ট কম েকতো/কম েচারী 

প্রদয়াযনীয় দ্রদব্যর তাবলকা প্রণয়ন কবরয়া মাসওয়ারী চাবেোর আকাদর ঊর্ধ্েতন 

কর্তেপদক্ষর অনুদমােদনর যন্য যপশ কবরদিন এিাং  থা বনয়দম অনুদমাবেত দ্রব্যাবে 

ক্রদয়র যন্য সাংবিষ্ট কম েকতো ব্যিস্থা গ্রেণ কবরদিন এিাং প্রদতিকটি দ্রব্য বনধ োবরত 

মজুে িবেদত অন্তর্ভ েি কবরয়া বনয়ম যমাতাদিক সরিরাদের ব্যিস্থা কবরদিন । 

 

(০৩)  বচবকৎসা: 

 

ক)  বিবভন্ন োসপাতাদল বচবকৎসাধীন অথিা ট্রাদস্টর ডািাদরর বচবকৎসাধীন সকল 

যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাদের বচবকৎসা সাংক্রান্ত প্রবতটি যকইদসর গুরুত্ব বিদিচনাপূি েক 

ও কর্তেপদক্ষর অনুদমােন সাদপদক্ষ সাধ্যমত প্রদয়াযনীয় েরচ িেন কবরদত েইদি এিাং 

যমবডদকল যিাদড ের সুপাবরশক্রদম যেদশ ও বিদেদশ বচবকৎসার ব্যিস্থা কবরদত েইদি। 

 

ে)  যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাদের যুদ্ধযবনত ক্ষত ও ক্ষদতর কারদণ িা যুদদ্ধর সাদথ সেৃি 

যরাগসমূদের বচবকৎসার ব্যিস্থা থাবকদি। ট্রাস্ট কর্তেক বনযুি ডািাদরর তত্ত্বািধাদন 

োসপাতাদল ভবতে ও প্রদয়াযনীয় বচবকৎসার ব্যিস্থা করা েইদি। বচবকৎসা সাংক্রান্ত 

সমুেয় েরচ ট্রাস্ট িেন কবরদি। মুবিযুদদ্ধর সাদথ সেৃি নয় এমন যকান যরাদগর 

বচবকৎসার েরচও প্রদয়াযনদিাদধ িেন করা  াইদি। তদি, যরাদগর প্রকৃবত ও গুরুদত্বর 

উপর বভবত্ত কবরয়া ডািাদরর সুপাবরশ এিাং ট্রাস্ট কর্তেপদক্ষর অনুদমােনক্রদম উো 

করা েইদি এিাং এই বিষদয় ট্রাদস্টর বসদ্ধান্তই চূড়ান্ত িবলয়া বিদিবচত েইদি । 

 

গ)  োসপাতাদল বচবকসাধীন থাকাকালীন সময়  বে যকান যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধার 

যরুরী ঔষধ প্রদয়াযন েয় এিাং তাো োসপাতাদল না থাদক তাো েইদল োসপাতাদলর 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর বরদপাদট ের বভবত্তদত ট্রাস্ট উি ঔষধ সরিরাে কবরদি অথিা 

উোর মূল্য পবরদশাধ কবরদি। 



 )  োসপাতাদলর সাধারণ যিদডই বচবকৎসার ব্যিস্থা কবরদত েইদি, তদি বিদশষ যরুরী 

প্রদয়াযদন সাংবিষ্ট ডািাদরর সুপাবরশ যমাতাদিক এিাং ট্রাস্ট কর্তেপদক্ষর অনুদমােন 

সাদপদক্ষ যকবিদন বচবকৎসার ব্যিস্থা করা  াইদত পাদর । 

 

ঙ)  োসপাতাদল বচবকৎসাধীন থাকাকালীন সমদয় এিাং োসপাতাদলর কর্তেপদক্ষর 

ব্যিস্থাপদত্রর বভবত্তদত বচবকৎসার বিবভন্ন পথ্যাবে য মন-েরবলক্স, িল, মুরগীর সুিপ, 

গ্লুদকায ইতিাবে প্রোন করা  াইদি। 

 

চ)  োসপাতাদল বচবকৎসাধীন অিস্থায় প্রদতিক যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাদক পথ্য িািে 

প্রবতবেন বনধ োবরত োদর আবথ েক সাোর্য্ প্রোন করা েইদি। তদি, এই আবথ েক সুবিধা 

িৎসদর অনবধক বতন মাদসর যন্য প্রোন করা  াইদত পাদর। উপদরাি ৬(ঙ) 

অনুদেদে িবণ েত সুবিধা যভাগকারীর যিলায় উো প্রদ াযি েইদি না । 

 

১৩। যুদ্ধােত িীর মুবিদ াদ্ধাদের চলাচদল সাোর্য্কারী দ্রব্যাবে প্রোন: 

 

ক)    াোরা কৃবত্রম অাংগ প্রতিাংগ ব্যিোর কদরন তাোদের কৃবত্রম পা, োত, যচাে ইতিাবে কৃবত্রম 

পাদয়র জুতা, প্রদয়াযনীয় সাবযেকিল সুি, যমাযা, হুইল যচয়ার, ক্রাচ, লাঠি, চশমা, বেয়াবরাং 

এইড ইতিাবে ট্রাদস্টর েরদচ সরিরাে করা েইদি। উি বযবনষপত্রাবে সরিরাদের ব্যাপাদর ট্রাস্ট 

কর্তেপদক্ষর বসদ্ধান্তই চুড়ান্ত িবলয়া বিদিবচত েইদি । 

 

১৪। ভাতা যপ্ররণ সেবকেত বনয়ম : 

তাবলকার্ভি সকল সুবিধা যভাগকারীদের মাবসক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা তাোদের বনয বনয ব্যাাংক 

একাউদন্ট প্রবত মাদস পাঠাইদত েইদি। ব্যাাংক এিডভাইযসমূে কল্যাণ বিভাগ প্রবত মাদসর ১০ (েশ) 

তাবরদের মদধ্য অথ ে বিভাদগ যপ্ররণ কবরদি, অথ ে বিভাগ এিডভাইযসমূে উি মাদসর ১৫ তাবরদের মদধ্য 

সাংবিষ্ট ব্যাাংদক যমা বেদি এিাং ব্যাাংক যসই মাদসর ২০ তাবরদের মদধ্য সমস্ত ভাতার টাকা সুবিধা 

যভাগকারীদের বনয বনয ব্যাাংক বেসাি নেদর যমা বনবিত কবরদি । 

 

১৫। িঙ্গিন্ধু োত্রবৃবত্ত: 

িঙ্গিন্ধু োত্রবৃবত্ত নীবতমালা, ২০১২ এর আওতায় বৃবত্ত প্রোদনর ব্যিস্থা কবরদত েইদি। প্রবতিৎসর 

সাধারণ বশক্ষায় অধ্যয়নরত (অনাস ে ও মাষ্টাস ে), যমবডদকল ও ইবেবনয়াবরাং এ অধ্যায়নরত োত্র-োত্রী 

এিাং বপ.এইচ.বড গদিষকদক মাবসক বনধ োবরত োদর বৃবত্ত প্রোন কবরদত েইদি।   

 

 

১৬। প্রবিধান পবরিতেন, সাংদশাধন প্রভৃবত সাংক্রান্ত : 

 

ক)  এই প্রবিধাদন অন্তর্ভ েি েয় নাই এমন যকান বিষয় অথিা সমদয়াপদ াগী বিষয়াবে িাাংলাদেশ 

মুবিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর ২৩ অনুদেে যমাতাদিক ট্রাবস্ট যিাড ে/সরকাদরর পূি ে 

অনুদমােনক্রদম অন্তের্ভি করা  াইদি। একইভাদি উি প্রবিধানমালার যকান অনুদেে 

সাংদশাধন, পবরিতেন, সাংদ াযন ও পবরিধ েদনর প্রদয়াযন েইদল সরকার/ট্রাবস্ট যিাদড ের পূি ে 

অনুদমােনক্রদম করা  াইদি। 


