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২৯ ভা  ১৪২৯

িবষয:় MIS System- MIS System- এএ  িব মানিব মান   নীিতমালানীিতমালা   অ যায়ীঅ যায়ী  বয়সবয়স   অ পঅ প   বয়বয়   ভাতােভাগীেদরেকভাতােভাগীেদরেক
উপকারেভাগীরউপকারেভাগীর   স ি য়সি য়   তা িলকাতািলকা   হ েতহেত   অেপ মানঅেপ মান   তা িলকায়তািলকায়  ানা রানা র ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বয়  ভাতা কায ম বা বায়ন নীিতমালা- ২০১৩ অ যায়ী বয়  ভাতা াি র
ে  তম বয়স ষ- ৬৫ বছর এবং নারী- ৬২ বছর। িক  ২০২০ - ২১ অথ বছের সামািজক িনরাপ া কম িচর উপর য

অিডট কায ম পিরচািলত হয় সখােন বয়স অ প  হওয়া সে ও MIS এ অ  হেয় ভাতা হণ করায় সরকােরর আিথক
িত হেয়েছ মেম অিডট আপি  হয়। চলিত অথবছের নীিতমালা অ যায়ী কমবয়সী ভাতােভাগীেদর অ েল যােত পেরাল রণ

করা না হয় স িবষয় েক সেবা   িবেবচনায় বিণত উপেভাগীর তািলকা ক ীয়ভােব ল ডাটােবইজ থেক অযাচাই কের
অেপ মাণ তািলকায় ানা র করা েয়াজন। 

    এমতাব ায়, বয় ভাতার সি য় উপকারেভাগীর তািলকায় িব মান নীিতমালা অ যায়ী আগামী ২০ সে র ২০২২ এর মে
NID অ যায়ী কম বয়  ি েদরেক (০১ লাই ২০২২ পয  বয়স ষ- ৬৫ বছর এবং নারী- ৬২ বছর তীত) ক ীয়ভােব

ল ডাটােবইজ থেক অযাচাই কের অেপ মাণ তািলকায় ানা র করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

িবষয়িবষয়   অতীবঅতীব   জ রীজ রী।।

১৩-৯-২০২২

ধান িনবাহী কমকতা
Soft bd Ltd. ৫২/১ িনউ ই াটন রাড, ঢাকা, 
বাংলােদশ।

ড. মাঃ মাকতার হােসন
পিরচালক

ফান: +৮৮০২-৫৫০০৭০২৪
ইেমইল: dg@dss.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
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