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পঁচাত্তরেে েটেসের্র্বরনে েে পেরক পুরো জাসর্ সিল সদগভ্রান্ত। জাসর্ে সামরন সিল না পকান আশা আকাঙ্খা  ও স্বপ্ন। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সারলে সডরসম্বরে অনুসির্ সাধােণ সনর্ বাচরন সংকট উত্তেরণে লরযে র্াঙাসল জাসর্ে জন্য সম্ভার্নাে 

এক স্বণ বদুয়াে উরমাচন করে 'সদন র্দরলে সনদ ' সনর্ বাচসন ইশরর্হারে দুই- তৃর্ীয়াংশ সংখ্যাগসেষ্টর্া সনরয়  সির্ীয় পময়ারদ 

যমর্ায় আরসন। এে মাধ্যরম পুরো জাসর্রক সর্সন  ঐকের্দ্ধ করেসিরলন। র্াঁে সেকাে ' রূেকল্প -২০২১' র্াস্তর্ায়রনে লরযে 

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ ব পময়াসদ সুসনসদ বষ্ট লযেমাত্রা সনধ বােণ করে জনগণরক সারে সনরয় র্াস্তর্ায়ন শুরু করেন।' সদন র্দরলে সনরদে ' 

মূল সর্ষয় সিরলা ক্ষুধা দাসেদ্র্ে মুক্ত উন্নর্ র্াংলারদশ গরে পর্ালা যাে সিসত্ত হরর্ সডসজটাল র্াংলারদশ। এই 'সদন র্দরলে  

সনরদই ' সার্ বজনীন পেনশরনে সর্ষয়টি সর্ বপ্রেম উরেখ কো হরয়সিল। 

র্াংলারদরশে সংসর্ধারনে ১৫ অনুরেদ,  পমৌসলক প্ররয়াজরন ব্যর্স্হা এে ( র্) "সামাসজক সনোেত্তাে অসধকাে, অে বাৎ 

পর্কােত্ব, ব্যাসধ র্া েঙ্গুত্বজসনর্ সকংর্া  বর্ধব্য, মার্াসেতৃহীনর্া র্া র্াধ বকে জসনর্ সকংর্া অনুরূে অন্যান্য েসেসিসর্জসনর্ 

আয়ত্তার্ীর্ কােরণ অিার্গ্রস্তর্াে পযরত্র সেকাসে সাহায্যলারিে অসধকাে। "- পক সর্রর্চনায় সনরয় র্য়স্ক জনরগািীরক একটি 

পটকসই ও সুসংগঠির্ সামাসজক সনোেত্তা কাঠারমাে আওর্ায় বৃদ্ধকালীন সুেযা সনসির্ কোে লরযে সার্ বজনীন পেনশরনে 

সর্ষয়টি র্াস্তর্ায়রনে অঙ্গীকাে কো হরয়সিল। র্খন পেরকই সর্ষয়টি আরলাচনায় সিরলা। এেই ধাোর্াসহকর্ায় ২০১৫ সারল 

সেকাে কতৃবক প্রণীর্ জার্ীয় সামাসজক সনোেত্তা পকৌশলেরত্র একটি ব্যােকসিসত্তক সমসির্ অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যর্স্হা 

গরে পর্ালাে প্রস্তার্ কো হরয়সিল। 

২০১৯-২০ অে ব র্িরেে র্ারজট র্ক্তৃর্ায়  অে বমন্ত্রী সার্ বজনীন পেনশন েদ্ধসর্ প্রর্র্বরনে পর্াষণা সদরয়সিরলন। 

র্াংলারদরশে শ্রম র্াজারেে শর্কো ৮৫ িাগ মানুষই অনানুিাসনক খারর্ সনরয়াসজর্। ২০০০ সারল পদরশে পমাট শ্রমশসক্তে 

সংখ্যা সিরলা ৪ পকাটি ৭ লাখ, জনশুমাসে ও গৃহগণনা ২০২২ পমার্ারর্ক র্র্বমারন ১৫ পেরক ৫৯ র্িে র্য়স্ক পমাটসংখ্যা শর্কো 

৬২.১৪ শর্াংশ অে বাৎ  পসায়া দশ পকাটিেও পর্সশ। পদরশ ষারটার্ধ্ব জনসংখ্যা এক পকাটিেও পর্সশ যা  ২০৪১ সারল  ৩.১ পকাটি 

এর্ং ২০৬১ সারল ৫.৫৭ পকাটিরর্ দাঁোরর্। র্র্বমারন প্রর্োসশর্ গে আয়ু ৭৩ র্িে যা ২০৫০ সারল ৭৯.৯ র্িে এর্ং ২০৭৫ সারল 

৮৪.৩ র্িে হরর্। আগামী সর্ন দশরক মানুরষে অর্সে গ্রহরণে েেও গরে ২০ র্িরেে পর্সশ আয়ু োকরর্। র্র্বমারন 

সনি বেশীলর্াে হাে ৭.৭ শর্াংশ, ২০৫০ সারল ২৪ শর্াংশ এর্ং ২০৭৫ সারল ৪৮ শর্াংরশ উন্নীর্ হরর্।  র্র্বমারন প্রর্াসী 

শ্রসমরকে সংখ্যা এক পকাটিেও পর্সশ, এ সংখ্যা সদন সদন বৃসদ্ধ োরে। প্রর্াসী শ্রসমকরদে জন্য পকান প্রাসর্িাসনক সামাসজক 

সনোেত্তা না োকায় বৃদ্ধকারল র্ারদে জীর্নযােরন অসনিয়র্া পদখা পদয়। প্রর্োসশর্ গে আয়ু বৃসদ্ধে কােরণ ধীরে ধীরে র্য়স্ক 

পলারকে সংখ্যা বৃসদ্ধ োরর্।আমারদে পদরশ েসের্ারেে মাধ্যরম র্য়স্ক পলারকে জন্য গ্রারম পয সুেযাসহ সনোেত্তার্লয় সিরলা র্া 

ক্রমািরয় হাসেরয় যারে। এরর্ র্রয়াবৃদ্ধরদে সনোেত্তা সদন সদন হুমসকে সদরক ধাসর্র্ হরে। আমারদে পদরশ র্র্বমারন র্য়স্ক 

জনরগািীে তুলনায় কম বযম জনরগািীে সংখ্যা অরনক পর্সশ সর্ধায় একটি সার্ বজনীন পেনশন েদ্ধসর্ চালু কোটা এখন সমরয়ে 

দাসর্। 

সেকাে সার্ বজনীন পেনশন ব্যর্স্হােনা আইন,২০২২ ইসর্মরধ্য মহান জার্ীয় সংসরদ উেিােন করেরি। প্ররয়াজনীয় 

আনুিাসনকর্া পশরষ আইনটি োশ হরর্ এমনটা পদরশে মানুরষে প্রর্োশা। প্রস্তাসর্র্ সার্ বজনীন পেনশন ব্যর্স্হাে উরেখরযায ২১ 

সদক হরলাোঃ(১)১৮-৫০ র্িে র্য়সী সর্ কম বযম নাগসেক সার্ বজনীন পেনশন ব্যর্স্হায় অংশগ্রহণ কেরর্ োেরর্ন। (২) সর্রদরশ 

কম বের্ র্াংলারদসশ কমীগণও এ কম বসূসচরর্ অন্তর্ভ বক্ত হরর্ োেরর্ন। (৩) সেকাসে ও স্বায়ত্তশাসসর্ প্রসর্িারন কম বের্ 

কম বচােীরদে আোর্র্ নতুন জার্ীয় পেনশন ব্যর্স্হাে র্াইরে োখা হরে। িসর্ষ্যরর্ র্ারদে সর্ষরয় সেকাে সসদ্ধান্ত পনরর্। (৪). 

জার্ীয় েসেচয়েত্ররক সিসত্ত ধরে পদরশে ১৮ পেরক ৫০ র্সে র্য়সী সর্ নাগসেক পেনশন সহসার্ খুলরর্ োেরর্ন। (৫). 

প্রােসমকিারর্ এ েদ্ধসর্ পস্বোধীন োকরর্,যা েের্র্ী সমরয় র্াধ্যর্ামূলক কো হরর্। (৬).ধাোর্াসহকিারর্ কমেরয ১০ র্িে 

চাঁদা পদওয়া সারেরয মাসসক পেনশন োওয়াে পযায হরর্ন। (৭). প্রসর্টি নাগসেরকে জন্য একটি আলাদা পেনশন সহসার্ োকরর্, 

ফরল চাকসে েসের্র্বন কেরলও পেনশন সহসার্ অেসের্সর্বর্ োকরর্। (৮). সার্ বজনীন পেনশন েদ্ধসর্রর্ প্রসর্িারনে অংশগ্রহরণে 

সুরযাগ োকরর্। র্রর্ এরযরত্র কমী র্া প্রসর্িারনে চাঁদা জার্ীয় পেনশন কতৃবেয সনধ বােণ করে সদরর্। (৯) মাসসক সর্ বসনম্ন চাঁদাে 

সনধ বাসের্ োকরর্। র্রর্ প্রর্াসী কমীো বত্রমাসসক সিসত্তরর্ চাঁদা জমা সদরর্ োেরর্ন। (১০) সুসর্ধারিাগীো র্িরে নূন্যর্ম র্াসষ বক 

জমা সনসির্ কেরর্ন। অন্যোয় র্াে সহসার্ সামসয়কিারর্ িসগর্ হরয় যারর্ এর্ং েের্র্ী সমরয় সর্লম্ব সফ সহ র্রকয়া চাঁদা 

পদওয়াে মাধ্যরম সহসার্ সচল কেরর্ হরর্। (১১). সুসর্ধারিাগীো আসে বক সযমর্াে সিসত্তরর্ চাঁদা সহসারর্ র্ােসর্ অে ব ( সর্ বসনম্ন 

ধারেে অসর্সেক্ত পকান অঙ্ক) জমা সদরর্ োেরর্ন। (১২). পেনশরনে জন্য সনধ বাসের্ সময়সীমা অে বাৎ ৬০ র্িে পূসর্বরর্ পেনশন 

র্হসর্রল পুঞ্জীভূর্ লিোংশসহ জমাে সর্েেীরর্ সনধ বাসের্ হারে পেনশন পদওয়া হরর্। (১৩). পেনশনধােীো আজীর্ন অে বাৎ মৃতুেে 



আগ েয বন্ত পেনশন সুসর্ধা পিাগ কেরর্ন। (১৪). সনর্সির্ চাঁদা জমাকােী পেনশরন োকাকালীন ৭৫ র্িে পূণ ব হওয়াে আরগ মাো 

পগরল জমাকােীে নসমসন র্াকী সময়কারলে( মূল জমাকােীে র্য়স ৭৫ র্িে েয বন্ত)  মাসসক পেনশন প্রাপ্য হরর্ন। (১৫). পেনশন 

কম বসূসচরর্ জমা কো অে ব পকান েয বারয় এককালীন উরত্তালরনে সুরযাগ োকরর্ না। র্রর্ আরর্দরনে েসেরপ্রসযরর্ জমা কো 

অরে বে সরর্ বাচ্চ ৫০ শর্াংশ ঋণ সহরসরর্ উরত্তালন কো যারর্ যা সুদসহ েসেরশাধ কেরর্ হরর্। (১৬). কমেরয ১০ র্িে চাঁদা 

পদওয়াে আরগ সনর্সির্ চাঁদা দানকােী মাো পগরল জমা কো অে ব মুনাফাসহ র্াঁে নসমসনরক পফের্ পদওয়া হরর্। (১৭). 

পেনশরনে জন্য সনধ বাসের্ চাঁদা সর্সনরয়াগ সহরসরর্ গণ্য করে কে পেয়ারর্ে জন্য সর্রর্সচর্ হরর্ এর্ং মাসসক পেনশন র্ার্দ প্রাপ্ত 

অে ব আয়কে মুক্ত োকরর্। (১৮). এ ব্যর্স্হা স্হানান্তেরযায ও সহজরযায অে বাৎ কমীে চাকসে েসের্র্বন র্া স্হান েসের্র্বন 

কেরলও র্াে অর্সে সহরসরর্ সিসর্ চাঁদা প্রদান ও অর্সে সুসর্ধা অব্যহর্ োকরর্। (১৯). সনম আয়সীমাে সনরচ নাগসেকরদে 

পযরত্র পেনশন কম বসূসচরর্ মাসসক চাঁদাে একটি অংশ সেকাে অনুদান সহরসরর্ সদরর্ োরে।(২০). পেনশন কতৃবেযসহ সংসিষ্ট 

অন্যান্য প্রসর্িারনে ব্যয় সেকাে সনর্ বাহ কেরর্। (২১). পেনশন কতৃবেয র্হসর্রল জমা টাকা সনধ বাসের্ নীসর্মালা অনুযায়ী 

সর্সনরয়াগ কেরর্ ( সরর্ বাচ্চ সেটান ব সনসির্ কেরণ)। 

পেনশনরিাগীরদে স্মাট ব কাড ব পদওয়া হরর্। পেনশরনে উেে র্াসষ বক ইনসক্ররমরেেও ব্যর্স্হা োকরর্। সর্শ্বজুরে  

সাধােণর্ চাে ধেরনে পেনশন সুসর্ধা চালু আরি। এগুরলা হরলা আনফারেড,ফারেড,সডফাইে পর্সনসফটস(সডসর্), সডফাইে 

কসিসর্উশনস( সডসস)। আনফারেড পেনশরন পকান কমীরক চাঁদা সদরর্ হয় না। ফারেড পেনশরন কমী র্া প্রসর্িান র্া উিয়রক 

চাঁদা সদরর্ হয়। সডসর্ েদ্ধসর্টি সম্পূণ ব সেকাসে কম বচােীরদে জন্য। আে   সডসস েদ্ধসর্রর্ কমী র্া প্রসর্িান পেরক একটি র্হসর্রল 

অে ব জমা হয় এর্ং পসখান পেরকই পেনশন পদওয়া হয়। িােরর্ ২০০৪ সাল পেরক জার্ীয় পেনশন ব্যর্স্হা চালু হরয়রি। চীরন 

সর্ন ধেরনে পেনশন ব্যর্স্হা চালু আরি। শহরে কম বের্রদে জন্য আের্ান পেনশন সসরেম, সেকাসে ও আধাসেকাসে 

চাকসেজীর্ীরদে জন্য সসসিল ও োর্সলক সাসি বস পেনশন সসরেম এর্ং গ্রারমে পর্সেকাসে চাকসেরর্ সনরয়াসজর্রদে জন্য রুোল 

পেনশন সসরেম চালু আরি। বৃরটরন চাে ধেরনে পেনশন সুসর্ধা চালু আরি। এগুরলা হরলা োসিয়,রেশাগর্, ব্যসক্তগর্ ও 

আনফারেড। আরমসেকারর্ ৯৪ শর্াংশ জনরগািী োসিয় ব্যর্স্হায় সামাসজক সনোেত্তা আওর্ায় পেনশন পেরয় োরক। এিাোও 

চাকসে সিসত্তক,আনফারেড ও ব্যসক্তগর্ পেনশন ব্যর্স্হা চালু আরি। অরিসলয়া ও সনউসজল্যারেে র্ারজট পেরক সর্াইরক 

পেনশন পদওয়া হয়। জাোন, হংকং, দসযণ পকাসেয়া ও র্াইওয়ারন পেনশন ব্যর্স্হা চালু আরি। 

সেকাে র্য়স্ক ও দুোঃি জনরগািীে জন্য সর্সিন্ন কায বক্ররমে আওর্ায় ২০২২-২৩ অে ব র্িরে সামাসজক সুেযাকরল্প প্রায় 

১ পকাটি ১৫ লাখ সুসর্ধারিাগীরক সহায়র্া প্রদান কেরি। শুধুমাত্র র্য়স্ক িার্া সহরসরর্ ৫৭ লারখেও পর্সশ উেকােরিাগীরক 

মাসসক ৫ শর্ টাকা হারে প্রদান কো হরে। র্রর্ এটা ঠিক এিার্া র্য়স্করদে জন্য যরেষ্ট নয়। সার্ বজনীন পেনশন চালু হরল এ 

সমস্যাে সমাধান অরনকাংরশ হরয় যারর্। সার্ বজনীন পেনশন  একটি কল্যাণকে োরিে  চমৎকাে উরযাগ। জার্ীে জন্য মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী পশখ হাসসনাে সর্রশষ উেহাে সার্ বজনীন পেনশন। 

# 
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