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েখতাবpাp মিুkেযাdারা িনধর্ািরত ভাতার বাiের সাধারণ মুিkেযাdােদর নয্ায় সাধারণ ভাতাo েপেত
যােcন। eছাড়া  তােদর  oপর  িনভর্ রশীলরা েরশনসহ সুেযাগ-সুিবধা  পােবন  আiেনর  e ধারা  সংেশাধন
কের ভাiেবানরাo পােবন শb সংেযাজন করা হেc।
জানা যায়, েখতাবpাp মিুkেযাdােদর দািবর পিরেpিkেত মিুkযুd িবষয়ক মntণালয় e িবষেয় করণীয়
িনধর্ারেণ aথর্ o েলিজসেলিটভ—সংসদ িবষয়ক মntণালেয়র মতামত েচেয় পt পািঠেয়েছ। e জনয্ বীর
মিুkেযাdােদর সmানী ভাতা িবতরণ নীিতমালা 2016 eবং মিুkেযাdা কলয্াণ াs আiন 2018 eর
সে  স িত েরেখ সংেশািধত নীিতমালা করা হেc।  সংি  সূt জানায়, বতর্ মােন েখতাবpাp চার ে িণর
মিুkেযাdা রেয়েছন। eরা  হেলন বীরে , বীর-utম, বীরিবkম o বীরpতীক। eসব বীর মিুkেযাdা
যথাkেম বীরে  পাঁচ জন মািসক 30 হাজার টাকা, বীরিবkম 52 জন 25 হাজার টাকা, বীর-utম
154 জন 20 হাজার টাকা, বীরpতীক 376 জন 15 হাজার টাকা কের সmানী েপেয় থােকন। সাধারণ
মিুkেযাdারা পান মািসক 12 হাজার টাকা।               eখন ঐ সmানীর সে  েযাগ হেব 12 হাজার টাকা।
eখন েমাট 587 জন েখতাবpাp বীর মুিkেযাdা সmানী েপেয় থােকন। সাধারণ মুিkেযাdার সংখয্া 2
লাখ 2 হাজার জন।
েখতাবpাpেদর মেধয্ পুিলশ, সশst বািহনী, বাংলােদশ মিুkেযাdা কলয্াণ ােsর তািলকাভুkরা রেয়েছন।
মিুkযুd িবষয়ক মntী আ ক ম েমাজােmল হক জানান, েখতাবpাp বীর মুিkেযাdােদর িবদয্মান সmানীর
সে  সাধারণ মিুkেযাdােদর েদয় 12 হাজার টাকা aিতিরk েদoয়ার িবষেয় মntণালয় িসdাn িনেয়েছ। e
জনয্ আiন o নীিতমালার িকছু aস িত দরূ করা pেয়াজন eবং বাড়িত aথর্o লাগেব। িতিন জানান, eরi
মেধয্ নীিতমালার সংেশাধন িবষেয় েলিজসেলিটভ িবভােগ মতামত pদােনর জনয্ পt েpরণ করা হেয়েছ।
পাশাপািশ  aথর্  িবভােগর  মতামতo  চাoয়া  হেয়েছ।  e  দিুট  িবষেয়  িন িt  হেল  েখতাবpাp  বীর
মিুkেযাdােদর সাধারণ মিুkেযাdার েদয় সmানী েযাগ কের পৃথক েগেজট pকাশ করা হেব।
eক pে র জবােব িতিন বেলন, িবদয্মান নীিতমালায় েকােনা মুিkেযাdার pাp সmানী তার aবতর্ মােন
তার oপর িনভর্ রশীলরা পােবন মেমর্ uেlখ আেছ। িনভর্ রশীল বলেত stী, পুt সnান, সnােনর সnানেদর
েবাঝােনা হেয়িছল। eখন েসখােন ভাiেবানরাo pাp হেবন বেল aিতিরk শb েযাগ করা হেc।
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