মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরেে নামঃ িন অবিদপ্তে
বিরোনামঃ সামাবিক িনায়রন সম্পৃক্ত উপকােরভাগীরদে মরে অন লাইরন শিয়ারেে অর্ থ বিতেণ।
সমস্াঃ সামাবিক িনায়ন এখন একটি সফল কমথসূচী এিং এরত গ্রাম িাংলাে লক্ষ লক্ষ দবেদ্র মবিলাসি সািােণ মানুষ অংিগ্রিণ
করে শেমন তারদে িীিন ও িীবিকাে উন্নয়ন িরয়রে, শতমবন ক্ষবয়ষ্ণু িনাঞ্চলরক পুনোয় বৃক্ষাচ্ছাদরনে আওতায় এরন পবেরিি ও
প্রবতরিরিে ভােসাম্য েক্ষায় বিরিষ অিদান শেরখরে। আি অিবি সামাবিক িনায়রনে আওতায় সৃবিত িাগারন ৬ লক্ষ ২৭ িািাে
৬২৭ িন উপকােরভাগীরক সম্পৃক্ত কো সম্ভি িরয়রে োে মরে মবিলা ১ লক্ষ ১৪ িািাে ৩৩৬ িন মবিলা উপকােরভাগী। এ োিৎ ১
লক্ষ ৬৭ িািাে ১িত ৮৫ িন উপকােরভাগীে মরে ৩০৯ শকাটি ১৮ লক্ষ টাকা বিতেণ কো িরয়রে। এ কাে থক্রম িাস্তিায়রন প্রিান
সমস্া বেল শিয়ারেে অর্ থ বিতেরণ দীর্ থসূবিতা।
সমস্াটি সমািারনে িন্য সামাবিক িনবিভাগ, োিিািীরত পাইলট আকারে কাে থক্রম গ্রিণ কো িরয়রে। উরেখ্য শে, িবণ থত িন বিভারগ
সামাবিক িনায়রন সম্পৃক্ত উপকােরভাগীে সংখ্যা ৩২ িািাে ১ িত ৪৬ িন (পুরুষ- ২২ িািাে ৬ িত ৩৯ িন এিং মবিলা ৯ িািাে
৫ িত ৭িন)। ইত োমতে ৭ হোজোর ৮ শ ৯২ জন পুরুষ এবং ১ হোজোর ৭ শ ৭৬ জন মবিলা উপকােরভাগীরক শিয়ারেে অর্ থ বিতেণ
কো িরয়রে। তন্মরে চলবত অর্ থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্ থিেরে অল্প সমরয় শভাগাবি ব্যবতরেরক অনলাইরনে মােরম ৪৩৩ িন
উপকােরভাগীে বনিস্ব একাউরে শিয়ারেে অর্ থ বিতেণ কো িরয়রে।
উপকােরভাগীে মরে শিয়ারেে অর্ থ বিতেরণে প্রবক্রয়া িরচ্ছ: প্ররয়ািনীয় শেকর্ থপি সি (ইউবপ শচয়ােম্যান কর্তথক সতযাবয়ত েবি,
থ
িাতীয় পবেচয় পরিে অনুবলবপ, চুবক্তনামাে অনুবলবপ এিং উপকােরভাগীে মৃত্যযিেণ/বিিাি বিরচ্ছরদে কােরন ওয়াবেি সাটিবফরকট)
আরিদন পি ফরেষ্টারেে কাে থালরয় দাবখল োচাই িাোই এে ভােপ্রাপ্ত কমথকতথাে কাে থালরয় শপ্রেণপেীক্ষারি সিকােী িন
সংেক্ষরকে কাে থালরয় শপ্রেণ পেীক্ষারি বিভাগীয় িন কমথকতথাে কাে থালরয় শপ্রেণবিভাগীয় িন কমথকতথাে সংবিষ্ট িাখা কর্তথক
প্ররয়ািনীয় শেকর্ থপরিে বভবিরত সকল
উপকােরভাগীে নারম শচক ইস্যয এিং শচক
বিতেরণে িন্য বদন বনি থােণপূি থক একটি
অনুষ্ঠারনে আরয়ািন। এ প্রবক্রয়ায় একিন
উপকােীেরভাগীে শচক প্রাবপ্তরত দীর্ থ সময় অর্ থাৎ
ইরতাপূরি থ শচক প্রাবপ্তরত প্রায় ৬ মারসে অবিক
সময় ব্যয় িরয়রে। এোড়াও উপকােরভাগী দবেদ্র
িনরগাষ্ঠী িওয়ায় শচক বিতেরণে বদরন শস তাে
দদবনক কমথ এিং আয় শর্রকও িবঞ্চত িরয়রে এিং
প্রতযিাঞ্চল শর্রক িিরে শচক শনওয়াে িন্য আসাে
কােরন সময় এিং অরর্ থে বদক শর্রক ক্ষবতগ্রস্থ
িরয়রে। এোড়াও বনবদ থষ্ট বদরন উপকােরভাগী শকান
কােরণ উপবস্থত না িরত পাোয় পেিতীরত শচক
প্রাবপ্তরত শভাগাবিে সৃবষ্ট িরয়রে। অরনক শচক
একসারর্ প্রদারনে কােরণ একিরনে শচক
অন্যিরনে কারে অর্িা বমথ্যাে আশ্রয় বনরয়
উপকােরভাগী নয় এমন ব্যবক্তও শচক গ্রিণ কেরত পারে। উপকােরভাগীে কাগিপি এিং একাউে পেীক্ষারি অনলাইরন শিয়ারেে অর্ থ
বিতেণ উদ্ভািরনে ফরল স্বল্প সমরয় শভাগাবি ব্যবতরেরক বনিস্ব একাউে এে মােরম উপকােরভাগীে টাকা প্রাবপ্ত বনবিত কো িরয়রে।
উদ্ভািনী পন্থায় স্বল্প সমরয় শভাগাবি ব্যবতরেরক িনগণরক আবর্ থক স্যবিিা প্রদান কো সম্ভি িরচ্ছ ো তারদে আর্ থ-সামাবিক উন্নয়রন
গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালন কেরে।
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