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মাবুবুর রমান তুহন 

‘প্রবীণ’ লব্দটি উচ্চারণ করতেআ মতন পতে যায় জনহপ্রয় কন্ঠহলল্পী নহচতকোর সআ গাতনর কথা ‘সকউ বত বুতো ভাম , 

সকউ বত পাহজ , সকউ এআবার ব্যাটা মরতআ বাঁহচ ’। এ গান মাতজ প্রবীণতের ো হিল্যভতর সেখার একটি করুণ ছহব। এআ 

গাতনরআ সযন একটি প্রহে  উত্তর পাওয়া যায় সুমতনর একটি গাতন ‘অজতক সয সবতপাতরায়া হবচ্ছু , ঘরকুতনা তয় যাতব কা স ’। 
মতয়র াতথ অমরা হবরাম সেঁতট চতহছ। ময় অমাতের  বললব , বকতলার, সযৌবন, সপ্রৌঢ় ও বার্ ধতকে উপনীে কতর। পয ধাতয় 

অীন কতর  োআ প্রবীণতের বতা নয় , োঁতের বরণ কতর সনয়ার মানহকো জাগ্রে করতে তব।  প্রবীণতের সুরক্ষা ও 

হর্কার হনহিতের পালাপাহল বার্ ধতকের হবতয় হবশ্বব্যাপী গণতচেনো সৃহির তক্ষে ১৯৯১ া সথতক প্রহেবছর ১ তটাবর 

অন্তজধাহেকভাতব হবশ্ব প্রবীণ হেব পাতনর হদ্ধান্ত সঘাণা কতর জাহেংঘ। এ বছর  প্রবীণ হেবতর  প্রহেপাদ্য হনর্ ধারণ করা 

তয়তছ- “Digital Equity for All Ages’. থ ধাৎ ক বয়তর জন্য প্রামৄহিক াম্য ’ প্রযুক্তি এখন জনগণের 

ক্ষমতায়ন ও দাক্তরদ্র্যদূরীকরণের অন্যেম াহেয়ার। এ াহেয়ারতক কাতজ াহগতয় তজ  ও সুতভ হবহভন্ন সবা গ্রণ একহেতক 

সযমন জীবতন স্বািন্দ্ে এণনণে অন্যহেতক ময় ও তথ ধর াশ্রয় ঘটিতয়তছ।  এআ বােহে ময় একহেতক নতুন নতুন হচন্তার দুয়ার 

উতন্াচন কতরতছ ন্যহেতক প্রমৄহি পুতরা পৃহথবীতক একআ প্ল্োটফতম ধ হনতয় এততছ। এআ প্ল্োটফতম ধ েরু ণরা সযমন নতুন নতুন 

গন্তব্য সবতছ হনতে পারতছ। প্রবীণতের জন্য ও এই প্ল্োটফতম ধ প্রতবতলর সুতযাগ বাহরে করতে তব। এখাতন সকা সনা হবতভে  ও  

ববম্য করা যাতব না।  

২০০২ াত মাহিতে নুহিে ১৫৯টি সেতলর প্রহেহনহর্তের উপহিহেতে প্রবীণ হবয়ক হিেীয় হবশ্ব তেতন একটি 

অন্তজধাহেক কম ধপহরকল্পনা ও রাজননহেক সঘাণা গৃীে য়। এতে হদ্ধান্ত সনয়া য় সয ‘ক বয়হতের জন্য উপমৄি একটি 

মাজ হনম ধাতণর জন্য উন্নয়তনর হর্কার , সমৌহক স্বার্ীনো ও ক র্রতনর মানবাহর্কার রক্ষা ও উন্নয়ন খুবআ প্রতয়াজন। ’ এআ 

তেতন সয এগাতরাটি হবতয়র ওপর গূরুত্ব অতরাপ করা য় সগুতা তি (১) ক প্রবীণ নাগহরতকর সমৌহক স্বার্ীনো ও 

মানবাহর্কাতরর পূণ ধ বাস্তবায়ন , (২) হনরাপে বার্ ধকে জধন এবং প্রবীণ বয়ত োহরিেদূরীকরণ এবং প্রবীণতের জন্য জাহেংঘ 

নীহেমাা বাস্তবায়ন , (৩) হনতজতের মাতজ সস্বিামূক কাজ ও অয় বর্ ধকমূক কাতজর মাধ্যতম ামাহজক , রাজননহেক ও 

থ ধননহেক জীবনযাপতন পহরপূণ ধ ও কায ধকরভাতব ংলগ্রণ করার জন্য প্রবীণতের ক্ষমোয়ন , (৪) জীবনব্যাপী এবং সল 

জীবতনও ি , অত্মপহরতৃহি ও ব্যহিগে উন্নয়তন সুতযাগ সৃহি করতে তব (৫) প্রবীণরা সকাতনা একক মজােীয় বস্তু নয় – 

হবয়টি স্বীকার কতর োতের জীবনব্যাপী হলক্ষা ও কহমউহনটি ংলগ্রতণর সুতযাগ , (৬) প্রবীণরা সযন থ ধননহেক , ামাহজক ও 

াংস্কৃহেক হর্কার এবং ব্যহির নাগহরক ও রাজননহেক হর্কার হনহিে এবং োর হবরুতদ্ধ ক ববম্য ও ন্ত্রা দূর করতে 

তব, (৭) সজণ্ডারতকহিক ববম্য দূর কতর প্রবীণতের মতধ্য সজণ্ডার াম্য প্রহেষ্ঠা করার ঙ্গীকার ; (৮) ামাহজক উন্নয়তনর জন্য 

পারস্পহরক ংহে, অন্তঃপ্রজন্ হনভ ধরলীো ও পহরবাতর স্বীকৃহে প্রোন , (৯) প্রহেতরার্ ও পুনব ধানমূক স্বািেতবা , ায়ো 

এবং ামাহজক হনরাপত্তার সুতযাগ থাকা (১০) প্রবীণতের মতধ্য প্রাআতভট সটর , হহভ সাাআটি ও রকাতরর বমতর মতধ্য 

ংলীোহরত্ব গতে সোার তযাহগো , (১১) উন্নয়নলী সেলমূত ন্যাতন্যর মতধ্য বার্ ধতকের ব্যহিগে , ামাহজক ও স্বািেগে 

প্রহেহিয়াগুতা সকি কতর যন্ত্রপাহে অহবষ্কার ববজ্ঞাহনক গতবণা ও েক্ষ জনলহি বেহরতে উৎা প্রোন , এোড়াও অহেবাী 

প্রবীণতের হবতল পহরহিহে ও ন্যান্য পাহরপাহশ্বধকো হবতবচনায় সরতখ োতের বিব্য কায ধকরভাতব প্রকাতলর সুতযাগ সেওয়া।  

এআ তেতন সয হেনটি হনতে ধলনা কায ধকর করতে বা তয়তছ সগুতা তা : (ক) প্রবীণ জনতগাষ্ঠী ও উন্নয়ন , (খ) প্রবীণতের 

স্বািে ও িো বৃহদ্ধ ; (গ) প্রবীণতের জন্য ক্ষমো ও ায়োমূক পহরতবল হনহিে করা। তেতন ২৩৯টি সুপাহরল 

ব ধেেভাতব গৃীে য়। জাহের হপো বঙ্গবন্ধু সলখ মুহজবুর রমান স্বার্ীনোর পর পরআ বতহে , পিাৎপে ও বহিে 

মানুতর কল্যাতণ ংহবর্াতন  োতের হর্কাতরর কথা হন্নতবহলে কতরহছতন । বঙ্গবন্ধুআ স্বার্ীনোর পর ১৯৭২ াত প্রবীণ 

হনেী ংঘতক সুংগঠিে করার হনতে ধলনা হেতয়হছতন । প্রবীণতের হভজ্ঞোতক কাতজ াহগতয় সেল পহরচানায় সনতৃত্ব 

সেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর দূরেলী হচন্তার গুরুত্ব নস্বীকায ধ। 

সেতল বেধমাতন েরুণ জনতগাষ্ঠীর ংখ্যা তুনামূক সবহল ত ও অর মাত্র হেনেলতকর মতধ্য প্রবীণতের সমাট ংখ্যা 

প্রাি বয়স্কতের ছাহেতয় যাতব । ৬০ বছতরর সবহল বয়হ মানুতক সেতল প্রবীণ হততব হবতবচনা করা য় । পহরংখ্যান বুেতরার 

ব ধতল হততব বাংাতেতল বেধমাতন মানুতর গে অয়ু ৭১ বছতরর সবহল। সেতল ২০৩০ াতর অতগআ প্রবীণ জনতগাষ্ঠীর ংখ্যা 

দুআ সকাটি ছাহেতয় যাতব , যার একটি হবলা প্রভাব পেতব শ্রমবাজাতরর ওপর । জনংখ্যা হবতলজ্ঞতের হভমে , ২০৪৭ া 

নাগাে বাংাতেতল প্রাি বয়স্কতের তুনায় প্রবীণতের ংখ্যা সবহল থাকতব । সেতল এখন ৬৮ লোংতলর সবহল মানু কম ধক্ষম ; 

হকন্তু হেনেলক পর প্রবীণতের ংখ্যা অরও সবতে সগত সেতলর াহব ধক উৎপােতনও একটি বসো ঘাটহে সেখা হেতে পাতর। 

প্রবীণতের যহে মাতজর হবহভন্ন প্রহিয়ার মতধ্য মহিে করা না য় োত প্রবীণ জনতগাষ্ঠী একময় মাতজর সবাঝা 

তয় োঁোতব। বেধমান াতর ২০৫০ া নাগাে সেতল প্রবীণ জনতগাষ্ঠীর ংখ্যা োঁোতব প্রায় াতে চার সকাটি। 

বাংাতেতলর মাজনীহে ও রকার সমাটামুটি প্রবীণ বান্ধব , হবতল কতর সেতলর হবরাট অকাতরর প্রবীণতের বাস্তব 

কল্যাণ হবর্াতন প্রর্ানমন্ত্রী সলখ াহনার হবচক্ষণ উতদ্যাগ , াফল্য ও সুনাম প্রলংনীয় । এতেতল ১৯২৫ াত হিটিল রকার 



প্রবহেধে বরকাীন সপনলন ব্যবিারপর ১৯৯৭ -৯৮ থ ধবছতর মৄগান্তকারী বয়স্ক ভাো কম ধসূহচ প্রচন , জােীয় প্রবীণ 

নীহেমাা-২০১৩ এবং মাোহপোর ভরণতপাণ অআন -২০১৩ প্রণয়ন, কম ধকেধা-কম ধচারীতের বর গ্রতণর বয় ৫৯ -৬০ করা, 

সপনলন সুহবর্া ম্প্রারণ,  মাোহপোতক ন্তর্ভ ধি কতর পহরবাতরর েস্য ৪ সথতক ৬ জতন উন্নীেকরণ , বাংাতেল প্রবীণ হনেী 

ংতঘর প্রবীণ স্বািেতবাখাতে নুোন বৃহদ্ধ করা  প্রবীণ উন্নয়ন ফাউতেলন গঠতনর উতদ্যাগ প্রবীণতের সুরক্ষায় রকাতরর 

োয়বদ্ধোর প্রেেক্ষ উোরণ। 

সেতলর বয়ঃতজেষ্ঠ দুি ও স্বল্প উপাজধনক্ষম থবা উপাজধতন ক্ষম বয়স্ক জনতগাষ্ঠীর ামাহজক হনরাপত্তা হবর্াতন পহরবার ও 

মাতজ ময ধাো বৃহদ্ধর তক্ষে ১৯৯৭-৯৮ থ ধবছতর ‘বয়স্কভাো’ কম ধসূহচ প্রবেধন করা য়। ২০০৯-১০ থ ধবছতর বয়স্ক ভাোতভাগীর 

ংখ্যা ২০ াখ সথতক বাহেতয় ২২ াখ ৫০ াজার এবং জনপ্রহে মাহক ভাোর ার ২০০ টাকা সথতক বাহেতয় ৩০০ টাকায় 

উন্নীে করা য়। চহে ২০২০-২১ থ ধবছতর ৪৯ াখ বয়স্ক ব্যহিতক জনপ্রহে মাহক ৫০০ টাকা াতর ভাো প্রোন করা য়। 

বেধমাতন বয়স্কভাো কায ধিতম হর্কের স্বিো ও জবাবহেহ হনহিেকরণ এবং ব ধমত গ্রণতযাগ্য কতর সোার 

জন্য সয ব পেতক্ষপ গ্রণ করা তয়তছ ো তা - ২০১৩ াত প্রণীে বাস্তবায়ন নীহেমাা ংতলার্ন কতর মৄতগাপতযাগীকরণ , 

হর্কংখ্যক মহাতক ভাো কায ধিতমর অওোয় ন্তর্ভ ধহির তক্ষে মহাতের বয় ৬৫ বছর সথতক কহমতয় ৬২ বছর 

হনর্ ধারণ, উপকারতভাগী হনব ধাচতন িানীয় ংে েস্য ও ন্যান্য জনপ্রহেহনহর্তের ম্পৃিকরণ , ডাটাতবজ প্রণয়তনর উতদ্যাগ 

গ্রণ এবং ১০ টাকায় ভাোতভাগীর হনজ নাতম ব্যাংক হসব খুত ভাোর থ ধ পহরতলার্ করা তি। 

কাউতক সফত সরতখ নয় , বরি বাআতক হনতয় হবশ্বমাতজর প্রবৃহদ্ধ , উন্নয়ন ও মৃহদ্ধর হভযাত্রা চমান রাখতে তব । 
জাহেংঘ সঘাহে সটকআ উন্নয়ন ক্ষে েহতর মাত্মা এখাতনআ । প্রবীণরা মাতজ বটবৃতক্ষর মতো । োতের ারাজীবতনর 

হভজ্ঞো েরুণতের চার পতথর পাতথয়। 

অজতকর প্রবীণরাআ েরুণ বয়ত জীবনতক তুি কতর মান মুহিমৄতদ্ধ ঝাঁহপতয় পতেতছ। পরবেী প্রজন্তক একটি স্বার্ীন 

স্বতেল উপার হেতয়তছ। এআ েরুণরাআ োরুতের স্পহর্ ধে ংকাতর মস্ত ব্যাহরতকড ভাঙার লপথ উচ্চারণ কতরতছ। রিস্নাে 

প ভূহমতে মুহির বীজবপন কতরতছ। বুততটর ামতন হগতয় বততছ ‘জীবন সযখাতন সিাতর প্রহেলব্দ, মৃতুেআ সখাতন সল 

কথা নয়’। সআ েরুণরাআ অজতক প্রবীণ। অমাতের পথহনতে ধলক। বয়তর ভার নুেব্জ। োতেরতক বতা মাতন অমাতের অত্মা 

ও হস্তত্বতক স্বীকার করা। োআ অজতকর নবীনতের সলকে ন্ধানী তে তব। েতবআ োরা সেতলর জন্য সযমন অরও হনতবহেে 

তব এবং যারা গ্রজতক োন ও শ্রদ্ধা করতে হলখতব।  

ময় েথ্য ও প্রমৄহি হনভ ধর। েথ্যপ্রমৄহির নব নব অহবষ্কাতর জীবতন এখন নবসুন্দ্র গহের্ারা।  এ গহের্ারায় নবীন ও 

প্রবীণ বাআ উদ্ভাহে হণে। আমরা েণো ‘নেীন-প্রেীে গড়ণে দদল, ক্তিক্তজটা হণে োাংাণদল’।  
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