উন্নয়নে েবীে প্রবীনের যযোগসূত্র জরুরর
যমো. কোমো যোনে
“ত োমোর লো শুরু আমোর লো োরো —ত োমোয় আমোয় মমল এমমি বল ধোরো ” মিয় গোলির কম িোয়ই গুণগুমিলয়
গোইল থোলকি অবরিোপ্ত স্কু মলক্ষক োলো তবগম । ত োল ো তরোোি গোলির মমম তবোলেিো শুধু িোমির মুলখর মিলক ফ্যো ফ্যো
কলর োমকলয় থোলক । িোম তরোোিলক মিলয়ই োলো তবগলমর অখণ্ড অবর ময় কোল । মিলির শুরু িোম লক মিলয় , তলও
ত মিই। একজি মোনুলর জীবিচক্র যথো- িবজো ককো, শললবকো, মকললোরকো, িোপ্তবয়স্ককো এবং বোধ মকযকো। এই পঞ্চম
ধোলপর তল ধোপ লো বোধ মকযকো, আর একোল অবস্থোির মোনুগুলোলক আমরো বম িবীণ।
বোংোলিলল একজি মোনুলক ো ব র পোর ওয়োর পূলব মই বোধ মলকয পম ল তিখো যোয় । এর তপ লির কোরণগুলো
লো- িোমরদ্র্য, কল োর পমরশ্রম, অপুমি, অসুস্থ ো এবং ত ৌলগোমক অবস্থোি। োলো তবগলমর মল ো িোম িো মি মকংবো পমরবোর
পমরজলির োলথ আিন্দিোয়ক ময় কো োলিোর তৌ োগ্য ক িবীলণর য় িো । পমরবোর পমরজি মবীি অলিলকর ঠিকোিো য়
িবীণ মিবো তকউবো ি আশ্রয় ম্বীণ বঘুলর। জোম ংঘ জিংখ্যো মবলর মলবমল ২০২০ োলর মলে ো ব র বো
োর তচলয় তবমল বয়ম তোলকর ংখ্যো পোচ ব লরর কম বয়ম মলশুলির তুিোয় তবমল লব। পরব ী ম ি িললক মবশ্বব্যোপী
িবীণলির ংখ্যো মিগুলণরও তবমল ওয়োর আলঙ্কো করো লে। ২০৫০ োলর মলে তিড় মবময়লিরও তবমল তোক িবীণ লবি
এবং োলির আমল ল োংল মিম্ন-মেম আলয়র তিলল বো করলব।
প্রবীেনের উন্নয়নের রবয়টি জোতীয় ও আন্তজজোরতকভোনব যবল গুরুত্বপূে জ ইস্যু নয় োঁরিনয়নে। প্রবীেনের মস্যো ম্পনকজ
নেতেতো সৃরির জন্য জোরতংঘ ১৯৯১ ো যেনক ১ অনটোবরনক আন্তজজোরতক প্রবীে রেব রননব পোে কনর আনে।
রেবটির এ বেনরর প্ররতপোদ্য রের্ জোররত নয়নে ‘ববরিক মোমোররর বোতজো, প্রবীেনের যবোয় েতুে মোত্রো’ বোংোনেনলও রেবটি
যেোযে ময জোেোয় পোরত নয় আনে।
তকোম ড-১৯ এর মল ো মোমোমর িোদু োম লবর ময় িবীণ ব্যমিগণ
যয উচ্চ র স্বোস্থযঝমুঁ কর মুলখোমুমখ লয়ম  ো
মবলবচিো কলর িীম ,কমমসূমচ ও বোস্তবোয়ি তকৌল মিধ মোরণ করল লব। োলির মবলল িলয়োজি ম্পলকম লচ ি ো বৃমির
মিলকও ক্ষয রোখল লব। তকোম ড- ১৯ মোমোমরল আক্রোন্ত ও মৃতুযর ংখ্যোয় িবীণ জিলগোষ্ঠীর ংখ্যো ম লো বোর উপলর।
একই মলয় অন্য জটি তরোলগ আক্রোন্ত িবীণলির স্বো োমবক স্বোস্থয তবোও মবশ্বজুলড় মোরোত্নক োলব বোধোগ্রস্ত য়।
জোম ংঘ
মোমচব কলরোিো মোমোমরল িবীণলির অবস্থো বি মিো করল মগলয় বলল ি, “তকোম ড-১৯ মোমোমর মবশ্বজুলড় িবীণ ব্যমিলির
জন্য অবি মিীয় ীম এবং যন্ত্রণোর কোরণ লয় িোমড়লয়ল । তকোম ড-১৯ এর কোরনে োৎক্ষমণক স্বোস্থযগত ঝরুঁ কর ি োলবর বোইলরও
মোমোমরটি িবীণ ব্যমিলির িোমরদ্র্য, শবম্য এবং মবমেন্ন োর ঝমুঁ কল তফ্লল । উন্নয়িলী তিলগুমর িবীণ ব্যমিলির উপর এটি
ম্ভব আরও মবধ্বংী ি োব তফ্লব”।
গড় আয় বৃমির োলথ োলথ বোংোলিললর িোগমরকলির গড় আয়ুও বৃমি তপলয়ল । ত ধোরোবোমক োয় িবীণ জিলগোষ্ঠীর
ংখ্যোও বৃমি পোলে। িবীণগণ স্বো োমবক োলবই পমরবোলরর োলথই থোকল চোি এবং োমোমজক োলবও ত োর িচি
আবমোিকো ধলর। লব মলয়র োলথ োলথ োমোমজক অবস্থো এবং পোমরবোমরক কো োলমোল তয পমরব িম এলল , োর োলথ
ো মমমলয় িবীণলির জন্য যলথি তবো-ব্যবস্থো গলড় ওল মি। তযৌথ পমরবোলরর ংখ্যো কলম একক পমরবোর গ ি এবং মোনুজি
গ্রোম ত লড় ললর বো তিললর বোইলর চল যোলেি। এই পমরমস্থম ল অলিক পমরবোলরর অলিক িবীণ িস্য অরমক্ষ লয়
পড়ল ি। িবীণলির ংখ্যো ক্রমল: বোড়ল থোকলও মবষ্যল এই জিলগোষ্ঠীর তবো ও মচমকৎোর জন্য িলয়োজিীয় অবকো োলমো
এবং জিব এখিও অিতু।
জোম র মপ ো বঙ্গবন্ধু তলখ মুমজবুর রমোি স্বোধীি োর পরপরই অবলম
, পশ্চোিপি ও বমঞ্চ মোনুলর কল্যোলণ
ংমবধোলি োলির অমধকোলরর কথো মন্নলবমল
কলরম লি। বঙ্গবন্ধুই স্বোধীি োর পর ১৯৭২ োল িবীণ মল ৌম ংঘলক
সুংগঠি করোর মিলি মলিো মিলয়ম লি। িবীণলির অম জ্ঞ োলক কোলজ োমগলয় তিল পমরচোিোয় তিতৃত্ব তিওয়োর জন্য
বঙ্গবন্ধুর দূরেলী মচন্তোর গুরুত্ব অেস্বীকোয ম।
জিংখ্যোর মবলবচিোয় বোংোলিল এখি তোিোম ময় পোর করল । আমোলির মি রম লী জিংখ্যোর তচলয় কমমক্ষম
জিংখ্যো তবমল। জিংখ্যোর পলির তথলক ঊিো ব র বয়ম কমমক্ষম জিলগোষ্ঠী এখি ল করো আ মি োগ। জিমমম র
পমর োোয় এ োই লো একটি তিললর তডলমোগ্রোমফ্ক মডম লডন্ড বো জিমমম ক  যোংল। তকোলিো জোম র োলগ্য এ ধরলির
জিমমম ক সুবণ মকো একবোরই আল যো থোলক কম তবমল মিল-পয়মিল ব র।
বোংোলিলল ব মম োলি রুণ জিলগোষ্ঠীর ংখ্যো তুিোমূক তবমল লও আর মোি ম ি িললকর মলে িবীণলির তমো
ংখ্যো অিোপ্তবয়স্কলির োমড়লয় যোলব। ো ব লরর তবমল বয়ম মোনুলক বোংোলিলল িবীণ মললব মবলবচিো করো য়
।
পররংখ্যোে ব্যুনরোর ব জনল রননব, বোংোলিলল ব মমোলি মোনুলর গড় আয়ু একোত্তর ব লরর তবমল । বোংোলিলল ২০৩০ োলর
আলগই িবীণ জিলগোষ্ঠীর ংখ্যো দুই তকোটি োমড়লয় যোলব , যোর একটি মবলো ি োব পডশলব শ্রমবোজোলরর ওপর। বোংোলিলল এখি
আ মি ল োংললর তবমল মোনু কমমক্ষম। ম ি িলক পলর িবীণলির ংখ্যো আলরো তবলড় তগল তিললর োমব মক উৎপোিলিও একটি
বলড়ো ঘো ম তিখো মিল পোলর । িবীণলির যমি মোলজর মবম ন্ন িমক্রয়োর মলে মমি করো িো য় োল িবীণ জিলগোষ্ঠী
একময় মোলজর তবোেো লয় িাঁড়োলব।

িবীণ জিলগোষ্ঠী মোলজর ম্পি। আর োই াঁলির স্বোস্থযসুরক্ষো মিমশ্চ করো রোলের িোময়ত্ব।
অোয় িবীণলির
মিরোপি জীবলির জন্য তিললর ৬৪ তজোয় রকোমর মলশু পমরবোলর লোমন্ত মিবো চোলু করোর িীম গ মিোন্ত লয়ল
। যখোনে
রবনেোেে রেরোপনে ববোনর ক স্যরবর্ো রোখো নব। পোলোপোরল যোরো উৎপোেেলী কোনজ ম্পৃক্ত নত েোে তোনের জন্য
প্রনয়োজেীয় প্ররলক্ষনের ব্যবস্থো রোখো নব। উৎপোরেত পণ্য রবক্রনয়র জন্য আউটনটও রোখো লব। বোংোলিললর মোজিীম এবং
রকোর তমো োমুটি িবীণবোন্ধব। মবলল কলর তিললর মবরো আকোলরর িবীণলির বোস্তব কল্যোণ মবধোলি ব মম োি িধোিমন্ত্রী তলখ
োমিোর মবচক্ষণ উলযোগ , োফ্ল্য এবং সুিোম িলংিীয়। এলিলল ১৯২৫ োল বৃটিল রকোর িবম ম অবরকোীি তপিলি
ব্যবস্থোর পর ১৯৯৭ -৯৮ অথ মব লর মৄগোন্তকোমর বয়স্ক ো ো কমমসূমচ িচি , জো ীয় িবীণ িীম মোো -২০১৩ ও মপ োমো োর
রণলপোণ আইি -২০১৩ িণয়ি , কমমক োম /কমমচোরীলির অবর গ্রলণর বয় ৫৯ /৬০ করো , তপিলি সুমবধো ম্প্রোরণ ,
মপ োমো োলক অন্তর্ভমি কলর পমরবোলরর িস্য ৪ ল ৬ জলি উন্নী করণ , বোংোলিল িবীণমত ী ংলঘর িবীণ -স্বোস্থযলবো
খোল অনুিোি বৃমি করো িবীণ উন্নয়ি ফ্োউলন্ডলি গ লির উলযোগ িবীণলির সুরক্ষোয় রকোলরর
িোয়বি োর ি যক্ষ
উিোরণ৷
ব মম োি রকোলরর মিব মোচমি ইলল োর বোস্তবোয়লির অমঙ্গকোর মললব ২০২১ োলর মলে বয়স্ক ো োল োগীর ংখ্যো
মিগুণ করোর লক্ষয ক্ষম ো গ্রলণোত্তর ২০০৯-১০ অথ ম ব লর বয়স্ক ো োল োগীর ংখ্যো মবল ক্ষ জি তথলক বৃমি কলর বোইল ক্ষ
পঞ্চোল োজোর জলি এবং জিিম মোমক ো োর োর দুইল োকো তথলক বৃমি কলর ম িল োকোয় উন্নী করো য়। ২০২০২১ অথ ম ব লর ঊিপঞ্চোল ক্ষ বয়স্ক ব্যমিলক জিিম মোমক পোচল োকো োলর ো ো িিোি করো লব। চম ২০২০ -২১ অথ ম
ব লর এ খোল বরোদ্দ রলয়ল দুই োজোর িয়ল চমিল তকোটি োকো। রকোলরর লব মোচ্চ পয মোলয়র মিমবড় িোরমক এবং
মোজলবো অমধিফ্ লরর ব মস্তলরর কমমক োম ও কমমচোরীলির মির পমরশ্রলম বয়স্ক ো ো মব রলণ িোয় ল োগ োফ্ল্য
অমজম লয়ল ।
ব মম োলি বয়স্ক ো ো কোয মক্রলম অমধক র স্বে ো ও জবোবমিম মিমশ্চ করণ এবং ব মমল গ্রণলযোগ্য কলর ত োোর
জন্য তয ক পিলক্ষপ গ্রণ করো লয়ল ো লো; ২০১৩ োল িণী বোস্তবোয়ি িীম মোো ংললোধি কলর মৄলগোপলযোগীকরণ ,
অমধক ংখ্যক মমোলক ো ো কোয মক্রলমর আও োয় অন্তর্ভমমির লক্ষয মমোলির বয় পয়মি ব র তথলক কমমলয় বোমি
ব র মিধ মোরণ , উপকোরল োগী মিব মোচলি স্থোিীয় ংি িস্য অন্যোন্য জিিম মিমধলির ম্পৃিকরণ , ডো োলবইজ িণয়লির
উলযোগ গ্রণ এবং িল োকোয় ো োল োগীর মিজ িোলম ব্যোংক মোব খুল ো োর অথ ম পমরললোধ করো লে। ো োড়ো িবীণলির
োয় োয় রকোলরর পোলোপোমল তবরকোমর উলযোগও তচোলখ পড়োর মল ো।
১৯৬০ োল ডো . এ তক এম আবদু ওয়োললির ব্যমিগ উলযোলগ ধোিমমন্ডল াঁর বোমড়ল িবীণলির জন্য
বোংোলিল িবীণ মত ী ংঘ িোলম িম ষ্ঠোিটির কোয মক্রম শুরু য় । ত মললব বোধ মকযকবম অবম্বিীি মোনুলির তবোয়
এর স্থোি পমথকৃল র । রকোলরর োয় োয় রোজধোিীর আগোরগাঁওলয় ১৯৮৫ োল িম ষ্ঠোিটির স্থোয়ী বি শ মর য়
।
মোজকল্যোণ মন্ত্রণোয় িম ষ্ঠোিটির পৃষ্ঠলপোক ো কলর থোলক। এখোলি িবীণলির জন্য মচমকৎো তবো িিোলির ব্যবস্থো রলয়ল ।
িবীণলির োোয্য লযোমগ ো মবলল কলর ঔষুধ তখল োয় ো করো , পমিকো পলড় তলোিোলিো, তবড়োল তযল োয় ো
করো মকংবো গল্প বল াঁলির ময়লক আিন্দময় কলর তুল ইল োমলে মকছু উলযোগ স্বল্প পমরলর শুরু লয়ল
। বোংোলিলল
বৃিবয়ল তবো তিওয়োর জন্য মবলল োলব িমলক্ষণিোপ্ত তবোিোিকোরীও তিই । তয ো মবষ্যল তবল গুরুত্বপূণ ম লয় িাঁড়োলব । যমি
জিলমি িস্তু করো ম্ভব য় তলক্ষলি দুই মিলক ো লব । িথম রুণলির জন্য কমমলক্ষি শ মর লব --যো তবকোরত্ব কমোল
োোয্য করলব। মি ীয় িবীণলির মোিম্ম তবো িোি ম্ভব লব । মবষ্যল এই তবোিোি ো জিক ব্যবো মললবও গলড়
উ ল পোলর। িবীণলির জন্য োমোমজক ময মোিো বৃমির আলন্দোলি রুণলির এমগলয় আো িলয়োজি , কোরণ িবীণলির জন্য যখি
মস্যো িক লব োর র্ভিল োগী থোকলব ব মম োি রুণ িজন্।
কোউলক তফ্ল তরলখ িয় , বরঞ্চ কলক মিলয় মবশ্ব মোলজর িবৃমি , উন্নয়ি এবং মৃমির অম যোিো চমোি রোখল
লব। জোম ংঘ তঘোম ত কই উন্নয়ি ক্ষয িমলর মোোত্ম্য এখোলিই । িবীণরো মোলজ ব বৃলক্ষর ন্যোয় । োলির োরো
জীবলির অম জ্ঞ ো রুণলির চোর পলথর পোলথয় । মমি উলযোগ িবীণলির আরও ন্োিজিক জীবি মিমশ্চ করল পোলর ।
িবীি িবীলণর ততুবন্ধ উন্নয়লির গম লক রোমি করলব। তোিোর বোংো িম ষ্ঠোয় িবীি িবীলণর এই তযোগসূি খুবই জরুমর।
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