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আগামী বছর (২০২০) থেক ‘মাদার অব িহউম ািনিট সমাজকল াণ পদক’ দেব সরকার। বয় , িবধবা
ও ামী িনগৃহীতা নারীেদর কল াণ ও পুনবাসন এবং সামািজক ে  িবেশষ অবদােনর জ  এ পদক
দয়া হেব।

২ জা য়াির জাতীয় সমাজেসবা িদবেস এ পদক দয়ার ল  িনেয় কায ম  কেরেছ সমাজ কল াণ
ম ণালয়। এরই মেধ  মেনানয়ন আ ান কের সব ম ণালয় ও িবভােগ িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ।

িব ি  কাশ করা হেয়েছ পি কায়। অন সর মা েষর জীবনমান উ য়েন ভিূমকা রাখা এবং িময়ানমােরর
১১ লাখ নাগিরকেক আ য় িদেয় ধানম ী শখ হািসনা সারা িবে  ‘মাদার অব িহউম ািনিট’  িহেসেব

ীকৃিত পেয়েছন। তাই ধানম ীর স উপািধ অ সােরই ‘মাদার অব িহউম ািনিট সমাজকল াণ পদক’
চলন করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছন ম ণালেয়র কমকতারা।

িচিঠ অ যায়ী, জলা পযােয়র কিমিটেত আেবদন হণ ৩১ জলুাই, জলা কিমিটেত মেনানয়ন চড়ূা  ১৭
আগ ,  জলা কিমিটর ম ণালেয় মেনানয়ন পািরশ পাঠােনা  ৩১ আগ ,  ম ণালয় পযােয় সরকাির

িত ান মেনানয়ন চড়ূা করণ ২০ আগ , জাতীয় কিমিটর মেনানয়ন চড়ূা করণ করা হেব ১৫ অে াবর।
জাতীয় পুর ার সং া  মি সভা কিমিটর অ েমাদেনর জ  মেনানয়ন মি পিরষদ িবভােগ পাঠােনা হেব
৩১ অে াবর। এরপর ধানম ীর অ েমাদেনর পর পুর ার চড়ূা  হেব।

এর আেগ গত বছেরর ১৯ নেভ র ‘মাদার অব িহউম ািনিট সমাজকল াণ পদক নীিতমালা ২০১৮’ এর
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খসড়া অ েমাদন দয় মি সভা। নীিতমালা অ যায়ী, পাচঁ ে  এ পুর ার দয়া হেব। পদক সংখ া িত
বছর ব ি  পযােয়  িতনিট  এবং  সং া  বা  িত ান  পযােয়  িটসহ মাট  পাঁচিট।  পদক া  ব ি  ও
সং ােক ১৮ ক ােরট মােনর ২৫ াম েণর একিট পদক, পদেকর একিট রি কা, ২ লাখ টাকা ও একিট
স াননা সনদ দয়া হেব।
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