বফশ্ব প্রফীণ বদফসয বাফনা
হাসনআযা আক্তায
ফাধ ধওয ভানুসলয জীফন চসেয এওটি অবযাম ধ অং। আথ ধাভাবজও উন্নয়সনয পসর পৃবথফীয অন্যান্য হদসয
ভসতা ফাংরাসদস ভানুসলয কড় আয়ু ফাড়সে। এওই াসথ হোট বযফায কসড় হতারায ওাযসণ ওভসে স্বল্পফয়ব
যুফও-যুফবতয ংখ্যা। পসর বফশ্বব্যাী জনংখ্যাতাবিও বযফতধসনয াসথ ফাংরাসদস এওইবাসফ খটসে
জনংখ্যাতাবিও বযফতধন। নীবত-বনধ ধাযওসদয কসফলণা বযসাসট ধ এই তাব্দীয হল প্রাসে জনংখ্যাতাবিও বযাবভড
ওাঠাসভাসত হদঔা হদসফ রক্ষ্যণীয় বযফতধন। জাাসন হভাট জনংখ্যায অসধ ধওই ফসয়াসজযষ্ঠ। এই বযফতধসনয হঢউ
বফশ্বব্যাী, মায পসর হদসয আথ ধাভাবজও উন্নয়ন বফলয়ও নীবতবনধ ধাযসণ এবফলয়টি বফসল তাৎয্যপূণ ধ ভূবভওা যাসঔ।
ফসয়াবৃবিয এই ধাযায় হদস প্রফীণফান্ধফ বযসফ সৃবিয প্রসয়াজনীয়তা হদঔা বদসয়সে। কসড় তুরসত সফ প্রফীণসদয জন্য
প্রাথবভও বচবওৎা হওন্দ্র, বনবিত ওযসত সফ দীখ ধসভয়াদী বচবওৎা ব্যফস্থা। সফ ধাবয প্রফীণসদয হফায় কসড় তুরসত
সফ প্রববক্ষ্ত ওভীফাবনী এফং বৃি বনফা।
ফাংরাসদ বযংখ্যান ব্যযসযায তথ্যভসত হদস হভাট জনংখ্যায ৮% ফসয়াসজষ্ঠয, মা প্রায় ১ হওাটি ৩০
রক্ষ্। ফতধভান কড় আয়ু ৭১ ফেয। াম্প্রবতও কসফলণা বযসাসট ধ ২০৫০ াসর হদস ফসয়াসজসষ্ঠয ংখ্যা ৩ হওাটি ৬০
রসক্ষ্য হ ৌঁোসফ, মা হভাট জনংখ্যায ২৫.৯০% সফ ফসর উসেঔ ওযা সয়সে। এঔাসন ফসয়াসজষ্ঠয ফরসত ৬০ উিধ
জনংখ্যাসও ধযা সয়সে। হ বসসফ ফাংরাসদস প্রফীণসদয ওল্যাসণ হতভন হওান সুব্যফস্থা কসড় উসঠবন। প্রফীণসদয
ওল্যাসণ হম ভস্ত অফওাঠাসভা কসড় হতারা প্রসয়াজন হমভন, বৃিসদয জন্য প্রথবভও বচবওৎা ব্যফস্থা, বৃি বনফা,
দীখ ধসভয়াবদ বচবওৎা ব্যফস্থা, আবথ ধও ভথ ধন, পুবিওয ঔাদ্য, ইতযাবদ যফযাসয ব্যফস্থা প্রসয়াজসনয তুরনায় বনতােই
অপ্রতুর । অবধওন্তু এ হদসয প্রফীন জনসকাষ্ঠী ৬০ ঊর্ধ্ধ ফয় হথসও ওভধীনতা, আবথ ধও প্রফঞ্চনা, পুবিীনতা, বনযাদ
াবন  ফজধয ব্যব্যস্থানা, াবযফাবযও অফসরা, বনিঃঙ্গতা নানা জটির অফস্থায ববতয বদসয় বদনমান ওসয।
সয উচ্চবফত্ত  ভধ্যবফসত্তয ভাসে এই অফস্থা হতভন এওটা বযরবক্ষ্ত না সর বনম্নবফত্ত  কবযফ জনসকাষ্ঠীয ভাসে
ফঞ্চনায এই ভাত্রা রক্ষ্যণীয় ম ধাসয় দৃশ্যভান। ঐবতযকতবাসফ ফাংরাসদসয জনকণ াবযফাবযওবাসফ প্রফীণসদয প্রবত
মত্নীর  শ্রিাীর সর আথ ধাভাবজও বযফতধসনয ওাযসণ বদন বদন এই অফস্থায অফক্ষ্য় সে। উচ্চবক্ষ্া,
চাকুবয, হোসটা বযফায, অববফান  ািাতয ংস্কৃবতয প্রবাফ ইতযাবদয ওাযসণ াবযফাবযও এই ঐবতয েভশ্য:
বফনি সে। পসর প্রফীণ জনসকাষ্ঠী অসনওটা অফসরা  বন:ঙ্গতায় জীফন অবতফাবত ওযসে। ফাংরাসদসয
অবধওাং জনসকাষ্ঠী গ্রাসভয দবযদ্র অবধফাী য়ায় প্রফীণ ফয়স হফা মসত্নয সুবফধা ায়ায ফঞ্চনা আহযা প্রওট।
অথ ধননবতও উন্নয়সন ধীয কবত এফং এয সুপর জনকসণয হদাড়সকাড়ায় ঠিওবাসফ না হ েৌঁ াসনায ওাযসণ এই প্রফঞ্চনায
আসযা এওটি ওাযণ। গ্রাভ ম ধাসয় স্বাস্থসফা এভবনসতই নাজুও, তায য প্রফীণসদয জন্য আরাদা হওান বচবওৎা
ব্যফস্থা হনই ফরসরই চসর। হদস বফযজভান হফওাযসিয ওাযসন অসনও যুফও-যুফতীসদয ওভধীন সত হদঔা মায়। পসর
তাসদয সক্ষ্ বৃি ভা-ফাফায ঔযচ ফন ওযা অসনওটা দূয সয় সড়। মায পসর বনম্নবফত্ত  কবযফ জনসকাষ্ঠীয অসনও
প্রফীণ ববক্ষ্াবৃবত্তয আশ্রয় বনসয় থাসও। ওভধীন জনসকাষ্ঠীয এই চাস ভাসজ নানারূ বফরূ প্রবতবেয়া বযরবক্ষ্ত য়।
ফাংরাসদসয াভাবজও ঐবতসয াধাযণত: বৃি ফয়স বতা-ভাতা পুত্রোসনয য বনবধযীর য়। প্রফীণ
ফয়স বতা-ভাতা নানা জটির হযাসক আোে য়। তাযভসধ্য যসয়সে ডায়াসফটি, উচ্চ যক্তচা, াড়ক্ষ্য়, শ্বাওস্ট,
এজভা, বওডবনয অওাম ধওাবযতা, ওযান্সায নানারূ ফাধ ধওযজবনত হযাক। বযফাসয মথাথ ধ উাজধনক্ষ্ভ োন না
থাওসর বতাভাতায বযণসালসণয য এই ভস্ত ব্যয়ফহুর ঔযসচয বচবওৎা ব্যয় ফন ওযা অসনওটা দুরূ সয় সড়।
এয পসর প্রফীণ ব্যবক্ত বনসজয বযফাসয আনজন ওর্তও
ধ নানা অফসরা  বনীড়সনয বওায ন। অসনও বযফাসয
এভন হদঔা মায় বতা-ভাতাসওই বৃি ফয়স োন-েবতয ব্যয়বায ফন ওযসত য়। হ ওাযসন আভযা অসনও বৃিবৃিাসও উাজধসনয জন্য বযক্সা চারও, হপবযয়ারা বওংফা অন্য হওাসনা ওাবয়ও বযশ্রসভ জীফন মান ওযসত হদবঔ।
এ অফস্থায বযফতধসনয জন্য নীবতবনধ ধাযওসদয পূফ ধ হথসও তওধ না সর আকাভী ভসয় হদসয আথ ধাভাবজও উন্নয়সন
বফরূ প্রবতবেয়া হদঔা হদসফ।
হব কবরও অফস্থানকত ওাযসণ ফাংরাসদস প্রাকৃবতও বফম ধয় এওটি াংফাৎবযও বফলয়। প্রবতফেয ফন্যা,
জসরাচ্ছ্বা, েড়  নদীবাঙ্গসন ববসট-ভাটি হেসড় হঔারা আওাসয বনসচ আশ্রয় বনসে াজায াজায ভানুল। এইফ
দুসম ধাসক

-২ফসচসয় হফব ক্ষ্বতগ্রস্ত সে প্রফীণ জনসকাষ্ঠী। ক্ষুধা, আশ্রয়ীনতা, হযাকসাসও আোে এই জনসকাষ্ঠীহও যক্ষ্ায়
যওাবয  হফযওাবয ম ধাসয় হম াায্য হদয়া য় তা চাবদায তুরনায় এওফাসয অপ্রতুর। পসর জীফন-ধাযসনয
জন্য এই জনসকাষ্ঠী আশ্রয় হনয় ববক্ষ্াবৃবত্তসত। ক্ষুধা, আবথ ধও াভথ ধীনতা, আশ্রসয়য অবাসফ প্রফীণ এই বনবড়ীত
জনসকাষ্ঠী ধীসয ধীসয মৃতুযয হওাসর ঢসর সড়। ফাংরাসদস আশ্রয়ীন এফ জনসকাষ্ঠীয ঠিও হওাসনা বযংখ্যান
অদ্যাফবধ ততবয ওযা য়বন। উকুরীয় অঞ্চসর জনসকাষ্ঠী প্রাকৃবতও দুসম ধাসক ফসচ ক্ষ্বতগ্রস্ত। এ োড়া জরফায়ুজবনত
বযফতধসনয ওাযসণ দবক্ষ্ণঅঞ্চসরয জনজীফসন তীব্র বনযাদ াবনয অবাফ যসয়সে।
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কসফলণায় উসঠ এসসে বফশ্বব্যাী প্রবত ৬ জন প্রফীণ ব্যবক্তয ভসধ্য এওজন
নীবড়সনয বওায সে। এই তথ্য তয সর ফাস্তসফ বৃিসদয প্রবত বনীড়ন অসনওটাই দৃসশ্যয আড়াসর হথসও মাসে।
ফাংরাসদস চরভান বফববন্ন খটনায় বৃিসদয প্রবত বংতা, বনীড়ন  অফসরা বৃবিয বচত্র েভাকত
বযরবক্ষ্ত সে। বভবডয়ায বফববন্ন বযসাসট ধ হদঔা হকসে চরাচসর অক্ষ্ভ বৃি ভা-ফাফাসও োন-েবতযা হওাসনারূ
বযণসালণ ওযসে না এফং ওঔসনা ওঔসনা যাস্তাখাট, হযরসস্টন বওংফা ফাসস্টসন হপসর বনরুসে সে। এফ
ভাতা-বতা হফবযবাক হক্ষ্সত্র স্মৃবতভ্রি থাসও বওংফা যাস্তা-খাট অবযবচত থাওায় বনসজয আশ্রয়স্থসর বপসয হমসত
অক্ষ্ভ। বৃিসদয প্রবত এ ধযসনয আচযণ বযফাসযয অবত বনওটজন হমভন ওসয থাসও হতভবন বৃিাশ্রভ  অন্যান্য
আশ্রয়সওসন্দ্রয বযচম ধায় বনযুক্ত হফাওভীয ভাধ্যসভ সত াসয।
বফশ্ব প্রফীণ বদফস এ ধযসনয বনীড়সণয বফরুসি সচতনতা কসড় হতারা এফং বনীড়ন ফসন্ধ মথামথ ব্যফস্থা
গ্রহণ উসদ্যাক হনয়া জরুবয সয় সড়সে। প্রকৃত তয সে ভাতা-বতায প্রবত এ ধযসনয বনীড়ন ফসন্ধ ফাংরাসদ
যওায ভাতা-বতা বযণ হালণ আইন-২০১৩ প্রণয়ন ওসয থাওসর ফাংরাসদসয বনীবড়ত ভাতা-বতযা োসনয
বফরুসি হওাহনারূ আইসনয আশ্রয় বনসত চায় না।
াযীবযও আখাত, ক্ষ্বতওয ড্রাসকয ব্যফায, আশ্রয়স্থসর বওংফা অন্য হওাসনাবাসফ আফি ওযায ভাধ্যসভ।
বীবতপ্রদধন, অফভাননা ওযা , অওাযহণ প্রাতযবও হদালারূ, অফসরা, বৎ ধনা, বযফায-বযজন  ফন্ধু-ফান্ধফ হথসও
পৃথও ওসয যাঔা। আশ্রয়হওসন্দ্র হফাদানওাযী ব্যবক্তয ভাধ্যসভ বওংফা বযফাসয বনওট আত্মীসয়য ভাধ্যসভ হম ন
বনীড়সণয বওায। ইোকৃত ফা অবনোকৃতবাসফ ঠিওবাসফ ঔাদ্য, বনযাদ াবন, আশ্রয়, হাাও-বযেদ,
প্রসয়াজনীয় লধ যফযা না ওযা, প্রবতবদসনয প্রসয়াজনীয় ওসভধ বওংফা অন্যফ জরুবয ওসভধ ায়তা না ওযায
ভাধ্যসভ। বৃি বওংফা প্রফীণব্যবক্তয অসকাচসয তায অথ ধওবড়, ম্পদ হবাক ওযা এফং অসথ ধয ব্যফাসয তাসদয ম্মবত না
হনয়ায ভাধ্যসভ।
ফাংরাসদ যওায হদসয ফসয়াসজযষ্ঠ দুস্থ  স্বল্প উাজধনক্ষ্ভ অথফা উাজধসন অক্ষ্ভ ফয়স্ক জনসকাষ্ঠীয
াভাবজও বনযাত্তা বফধাহন এফং বযফায  ভাসজ ভম ধাদা বৃবিয রসক্ষ্য ১৯৯৭-৯৮ অথ ধফেসয ফয়স্ক বাতা ওভধসূবচ
চালু ওসয। ২০২০-২১ অথ ধফেয হথসও ৪৯ রক্ষ্ ফয়স্ক ব্যাবক্তসও জনপ্রবত ভাবও ৫০০ টাওা াসয বাতা প্রদান ওযা
সে।
বৃি ফয়স বতাভাতাসও সুযক্ষ্া প্রদাসনয জন্য ’বতাভাতা বযণসালণ আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন ওযা সয়সে।
এই আইন অনুমায়ী প্রসতযও োনসও তায বতাভাতায বযণসালণ বনবিত ওযসত সফ, বতাভাতায এওই ংসক
এওই স্থাসন ফফা বনবিত ওযসত সফ, বতাভাতায ইোয বফরুসি তাসদযসও হওাহনা বৃিবনফা বওংফা অন্য হওাথা
এওসত্র বওংফা আরাদাবাসফ ফফা ওযসত ফাধ্য ওযসফ না, বতা-ভাতায বচবওৎাসফা  বযচম ধা ওযসফ।
বতাভাতায অফতধভাসন বৃি দাদা-দাদী, নানা-নানীয বযণ-হালণ ওযসফ। এোড়া অফযপ্রাপ্ত যওাবয ওভধচাযীসদয
জন্য ভাবও হনসনয ব্যফস্থা যসয়সে।
যওায প্রফীণসদয ওল্যাসণ নানা ওভধসূবচ চালু ওযসর জনংখ্যা অনুাসত তা বনতােই অপ্রতুর। প্রফীণযা
ভাসজয ঐবতসযয ধাযও  ফাও। তাসদয প্রজ্ঞা, অববজ্ঞতা  হভধাসও বনসয়াবজত ওসয ভাসজয ইবতফাচও ওল্যাণ
 সুপর ফসয় আনসত াসয। ভাসজ প্রবতটি প্রফীসণয ভম ধাদা  বনযাত্তায াসথ বযপূণ ধ জীফন হবাক ওযায পূণ ধ
অবধওায যসয়সে। তাসদযসও াবযযীও  ভানবওবাসফ সুস্থ যাঔসত সফ।
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