
বাাংলাদেদে সরকারী সফর শেদে জাতিসাংদের স্বাধীন তবদেেজ্ঞ ডক্টর ক্লাউতডয়া মালার-এর বয়স্ক 

বযক্তিদের সব ধরদের মানবাতধকার শ াদের তবেদয় প্রাথতমক পর্ যদবক্ষে এবাং প্রস্তাবনা 

ঢাকা, ১৭ নদ ম্বর ২০২২ 

সরকাদরর আমন্ত্রদে বয়স্ক বযক্তিদের মানবাতধকার শ াে তবেয়ক জাতিসাংদের স্বাধীন তবদেেজ্ঞ 

তিদসদব আতম ৭ শথদক ১৭ নদ ম্বর ২০২২ পর্ যন্ত বাাংলাদেদে আমার সরকারী সফর আজ শেে 

কদরতি। জাতিসাংে মানবাতধকার কাউক্তিল শথদক আমাদক োতয়ত্ব শেওয়া িদয়দি তবশ্ববযাতপ বয়স্ক 

বযক্তিদের মানবাতধকার অজযন, অগ্রেতি, সুদর্াে ও প্রতিবন্ধকিার প্রকৃি অবস্থা সম্পদকয 

প্রতিদবেন তিতর করদি।  

শুরুদিই আন্তজযাতিক মানবাতধকার আইন এবাং মানেন্ড অনুর্ায়ী এবাং তবেযমান আইদনর 

আওিায় বয়স্ক বযক্তিদের প্রাপ্ত সব মানবাতধকার কিটা অক্তজযি িদয়দি বা শকান স্তদর রদয়দি এবাং 

শেদের অ যন্তদর তবেযমান প্রদয়াজন ও প্রতিবন্ধকিা তবেদয় এদের অত জ্ঞিা কী শস সম্পদকয 

মূলযায়ন করদি আমাদক এই সফদর আমন্ত্রে জানাদনার জনয আতম বাাংলাদেে সরকাদরর প্রতি 

আমার আন্ততরক াদব কৃিজ্ঞিা ও সাধুবাে জ্ঞাপন করতি।  

েি ১১ তেদন আতম ঢাকা, রাংপুর এর তবত ন্ন অঞ্চল (কুতিগ্রাম, উতলপুর ও তিলমারী), িট্টগ্রাম ও 

সীিাকুন্ডু পতরেে যন কদরতি। আতম সমাজকলযাে মন্ত্রী এবাং জািীয় ও তব ােীয় পর্ যাদয়র অনযানয 

সাংতিষ্ট সরকাতর কম যকিযা, জাতিসাংদের কম যরি প্রতিতনতধ, ডািার এবাং িাসপািাল প্রধান, তবত ন্ন 

কতমউতনটট প্রধান, তেক্ষাতবে, সুেীল সমাজ সাংক্রান্ত সাংেঠন এবাং তবত ন্ন শেতে-শপো শথদক আসা 

বয়স্ক বযক্তিদের সাদথ সাক্ষাি কদরতি। 

আতম তবদেে াদব ধনযবাে জানাই বাাংলাদেদের পররাষ্ট্র মন্ত্রোলয়, জাতিসাংদের আবাতসক 

সমন্বয়কারী এবাং ইউএনতডতপর আবাতসক প্রতিতনতধর পাোপাতে বাাংলাদেদে অবতস্থি ইউনাইদটড 

নযােনস কাতি টটম এবাং শজদন ায় জাতিসাংদের মানবাতধকার তবেয়ক িাইকতমেনার অতফসদক 

আমার এই সফরদক ফলপ্রসূ করদি সদব যাচ্চ প্রদিষ্টা অবযািি রাখার জনয। র্ারা সময় বযয় কদর 

আমার সাদথ সাক্ষাি কদরদিন িাদের প্রদিযদকর প্রতি আমার ে ীর কৃিজ্ঞিা প্রকাদের সুদর্াে 

িাই। 

এখন আতম আপনাদের সদে কদয়কটট প্রাথতমক এবাং অ-সমূ্পে য পর্ যদবক্ষে িুদল ধরদি িাই। 

অনুগ্রি কদর মদন রাখদবন শর্ ২০২৩ সাদলর শসদেম্বদর তিউমযান রাইটস কাউক্তিদলর কাদি 

অনযানয প্রতিদবেদনর সদে আদরা একটট তবস্তাতরি ও ে ীর াদব বতে যি প্রতিদবেন শপে করা 

িদব। 

বিষয়  



বাাংলাদেদে জনেদের জীবনর্াত্রার মাদনান্নয়ন ও মৃিুযিার কতমদয় আনার শর্ প্রোংসনীয় প্রদিষ্টা 

িাতলদয় র্াদে িা খুবই ইতিবািক। শেেটটদি েি ৫০ বিদর েি আয়ুস্কাল ২৬ বির বৃক্তি শপদয়দি। 

১৯৭২ শথদক ১৯৭৩ সাদল শর্ েি আয়ু তিল ৪৭ বির িা ২০২০ সাদল লাতফদয় বৃক্তি শপদয় ৭৩ 

বিদর উন্নীি িদয়দি। বাাংলাদেদে জন্মিার কতমদয় আনার সদে সদে েীে যায়ূও দ্রুি বৃক্তি শপদয়দি। 

র্ার ফদল জনসাংখযার তিসাদব বয়স্ক জনদোষ্ঠীর েিকরা িারও বৃক্তি পাদে (২০২২ সাদলর তিসাব 

অনুর্ায়ী ১ শকাটট ৫৩ লাখ বয়স্ক মানুে রদয়দি র্া শমাট জনসাংখযার েিকরা ১০  াে)(১)। এর অথ য 

িদলা, এই শর্ বয়স্ক জনদোষ্ঠী, রাদষ্ট্রর সাংজ্ঞা অনরু্ায়ী র্াদের বয়স ৬০ বিদরর উপদর, িারা 

২০৫০ সাদলর মদধয বাাংলাদেদের প্রতি ৫ জদনর ১ জন তিসাদব থাকদবন(২)। 

শর্দিিু বয়স্ক মানুদের সাংখযা বৃক্তি পাদে, ফদল এই জনসাংখযাজতনি পতরবিযন বাাংলাদেদের 

সমাদজ একটট ে ীর প্র াব তিতর করদি এবাং বয়সজতনি মানবাতধকার প্রদে উদেে বৃক্তি পাদে। 

বাাংলাদেে বিযমাদন বাতেক্তজযক ও অথ যননতিক সাংকদটর সম্মুখীন। এই সাংকটদক শকাত ড-১৯ 

মিামারী এবাং তবদেে কদর খােয ও জ্বালানী তনরাপত্তার শক্ষদত্র ইউদক্রন র্ুদির পদরাক্ষ প্র াব 

আদরা িীব্র কদর িুদলদি। জলবায় ুপতরবিযন সাংতিষ্ট অবযািি হুমকীর েটনাবলী শেেটটদক আদরা 

গুরুত্বপূে য িযাদলদের সম্মুখীন কদর িুদলদি। বাাংলাদেদে ২০২৩ সাদল তনব যািন অনুটষ্ঠি িদব র্ার 

প্র াব ও উদত্তজনা আমার সফদরর সময় পতরলতক্ষি িদয়দি। শেেটটর এইরকম পতরতস্থতিদি 

বয়স্ক মানুেদের মানবাতধকার শ াদের শক্ষদত্র একটট জটটল প্র াব পিদি। এই সমসযাগুতলদক 

তবদবিনায় রাখা আমার জনয গুরুত্বপূে য।  

নীবি ও প্রাবিষ্ঠাবনক কাঠাম া 

১৯৮২ সাদল ত দয়না ইন্টারনযােনাল প্ল্যান অব অযাকেন অন এক্তজাং েৃিীি িওয়ার পর 

প্রথমবাদরর মদিা একটট নযােনাল কতমটট অন এক্তজাং প্রতিষ্ঠা করা িয়। বয়সজতনি তবেয়দক 

তবদবিনায় তনদি এটটই তিল সরকাতর পর্ যাদয় প্রথম উদেযাে বা প্রতিশ্রুতি। তকন্তু শকাত ড-১৯ শুরু 

িদল এই কতমটট তনক্তিয় িদয় পদি। িদব আমাদক তনশ্চয়িা শেওয়া িদয়দি শর্ এই কতমটট তেঘ্রই 

পূনে যঠন করা িদব।  

‘নযােনাল পতলতস অন ওল্ডার পারসন ২০১৩’ িদলা বাাংলাদেদে বয়স্ক মানুেদের মানবাতধকার 

সুতনক্তশ্চি করার একটট অনযিম প্রোংসনীয় পেদক্ষপ।  এই নীতি অনুসাদর সকল োট বির এবাং 

িদোধ য বয়দসর মানুেদক 'তসতনয়র তসটটদজন' তিসাদব তবদবিনা করা এবাং িাদের কতমউতনটটর মদধয 

অবোনদক স্বীকৃতি শেওয়ার কথা রদয়দি। এদি শর্াোদর্াে ও সামাক্তজক সুদর্াে সুতবধার প্রতি 

শজার শেওয়া িয়, শসই সদে িাদের প্রতি র্ত্ন এবাং স্বাস্থয সম্পতকযি প্রদয়াজনীয়িাগুতলর তেদকও 

নজর শেওয়ার কথা রদয়দি। তকন্তু এই জাতিয় নীতি েৃিীি িওয়ার পর ৯ বির পার িদয় শেদলও 

এখন পর্ যন্ত িা বাস্তবায়ন করা র্ায়তন। এর কারে িদলা সুতনতেযষ্ট সময় শবেঁদধ কম য পতরকল্পনা তিতরর 

অনুপতস্থতি। বাাংলাদেে সরকাদরর প্রতি আমার শজারাদলা পরামে য থাকদব, র্ি িািািাতি সম্ভব 

বয়স্ক মানুেদের প্রদয়াজনগুতল কার্ যকর াদব তিতিি করদি এবাং শসই সদে পতলতস বাস্তবায়ন 



মতনটর করার জনয একটট প্রাতিষ্ঠাতনক প্ল্যাটফম য তিতর করার। এই মতনটতরাং বতড বয়স্কদের কলযান 

ও মানবাতধকার তবেয়গুতলদি সরকাদরক পরামে যও তেদি পারদব।  

................................................................................... 

১) সমাজকলযান কলযান মন্ত্রোলদয়র পতরদবতেি িথয 

২)   https://ageingasia.org/ageing-population-bangladesh/ 

িয়সিাদ এিং িয়স-বিষ য 

বাাংলাদেদের সমাদজ প্রাতন্তক পর্ যায় শথদক সরকাদরর স্তর পর্ যন্ত বয়সবাে এবাং বয়স তবেদমযর 

ধারো সম্পদকয সাধারে াদব অজানা।  

এই ধারোগুতল ে ীর াদব অ যন্তরীে বদল প্রিীয়মান িয় এবাং সিদজই কাঠাদমােি াদব 

বয়সবাে তিতর কদর  র্া েনাি করা র্ায় না। বাাংলাদেতে আইদন বৃি বয়স শর্দিিু সুতনতেযষ্ট 

তবেদমযর কারে বদল তবদবিনা করা িয় না, িাই বয়সজতনি তবেমযদক উদপক্ষা করা িয় এবাং 

এটাই নযায়সেি তিসাদব স্বা াতবক আিরে বদল ধদর শনওয়া িয়। সুেীল সমাজ প্রতিতনতধদের এবাং 

বয়স্ক বযক্তিদের সদে আমার পুদরা আদলািনা শথদক আতম জানদি এবাং বঝুদি শপদরতি শর্ বয়স্ক 

শলাদকদের পতরতস্থতি বযাপক াদব উদপতক্ষি এবাং সরকার োরা জািীয় ও স্থানীয় পর্ যাদয় র্দথষ্ট 

পতরমান িোরতক করা িয় না। আমার আদয়াজন করা তকিু কদথাপকথদন র্খনই বয়স্ক মানুেদের 

সমাদজ  ূতমকা এবাং তবদেে কদর িাদের কম যক্ষমিা শথদক সদর আসা তনদয় আদলািনা কদরতি, 

িখনই আদলািনায় অাংেগ্রিেকারীরা বা েঁধাধরা একই শনতিবািক  একদেদয়তমর কথা জাতনদয়দিন। 

এই বয়সবাে একদেদয়তম এবাং  ুল ধারোগুদলার তবস্তার শরাধ করদি সদিিনিা জাতেদয় শিালার 

প্রিারাত র্ান তবদেে  ূতমকা রাখদি পাদর র্া জনসাধারেদক সমাদজ বয়স্ক মানুেদের ইতিবািক 

 ূতমকার কথা জাতনদয় শেদব। এটা একই সদে ধারো পাদে তেদি সািার্য করদি পাদর শর্ বৃি 

মানুেরা শকাদনা োন গ্রিীিা নয়, বরাং িারা িাদের তিসযার োতবোর।  

এটা শজদন আতম খুতে িদয়তি শর্ তকিু আইনী সরুক্ষার োটতি পূরে করদি সম্প্রতি জািীয় সাংসদে 

(পাল যাদমদন্ট) একটট এতন্ট-তডসক্তক্রতমদনেন তবল বা তবেমযতবদরাধী তবল উত্থাপন করা িদয়দি। বয়স 

শর্ তবেদমযর একটট উপলক্ষ শসটাদক অন্ত ূযি করার বযাপাদর আতম পূে য সমথ যন কতর। তকন্তু 

বিযমান তবদল শসটার োটতি আদি। এই ধরদনর সাংদর্াজন িদব একটট ইতিবািক এবাং  তবেযৎমুখী 

পেদক্ষপ র্া বয়স্ক বযক্তিদের এবাং িাদের অতধকারদক সম্মান করার প্রদয়াজনীয়িা আরও িুদল 

ধরদি পাদর।  

বাাংলাদেদে বয়স্ক বযক্তিদের িরম বয়স-তবেদমযর সম্মুখীন িওয়ার সবদিদয় েৃেযমান স্থানগুতলর 

মদধয একটট িল েমবাজার তবদেে কদর অনানুষ্ঠাতনক েমবাজার। আমার অতধকাাংে  তবঠদক 

বয়স্ক  বযক্তিরা  িুদল ধদরদিন, িাদের কম যসাংস্থাদনর সন্ধাদন কাঠাদমােি বয়সবাে িাদের কাদজর 

অনুসন্ধাদনর শক্ষদত্র কী াদব ধৃষ্টিা কদরদি, অথবা এটট িাদের িাকতরর তনরাপত্তাদক  কী াদব 



প্র াতবি কদরদি। উোিরে তিসাদব বলদি পাতর,  িট্টগ্রাদমর একজন ৭৫ বির বয়সী জািাজ  াঙা 

েতমক আমাদক জাতনদয়দিন, শর্ সাি সেসয তবতেষ্ট পতরবাদরর জনয উপাজযনকারী তিসাদব ইয়াদডয 

কাজ িাতলদয় শর্দি তিতন তনদজও িার বয়স তনদয় তমথযা বদলদিন।  নীতি তনধ যারেী প্রক্তক্রয়া 

িলাকাদলও িরুেদের িুলনায় বয়স্ক বযক্তিদের শক্ষদত্র তবেদমযর খবর পাওয়া তেদয়দি। এ তনদয় 

িাদের সদে খুব কমই আদলািনা করা িয় এবাং বয়স্ক নারীদের এই েৃষ্টাদন্ত কখদনাই আমন্ত্রে 

জানাদনা িয় না।  

সা াজিক সুরক্ষা এিং বনরাপত্তা বিষ্টনী প্রকল্প  

বাাংলাদেদের ১৯৭২ সাদলর সাংতবধাদনর ১৫ (তড) অনুদেদে সামাক্তজক সুরক্ষার অতধকার সুতনক্তশ্চি 

করার কথা বলা িদয়দি, র্াদক সাংতবধাদনর ১১ অনুদেেও সমথ যন কদর।   তবধবা ও বৃিসি 

অনগ্রসর জনদোষ্ঠীর জনয সামাক্তজক তনরাপত্তা বযবস্থা বিই প্রদয়াজন।  

১০০ টটরও শবতে অসম কম যসূতির মদধয সামাক্তজক সুরক্ষা প্রকল্পটট টুকদরা টুকদরা। বাাংলাদেে 

বিযমাদন এই কম যসূতিগুদলাদক একটট সাব যজনীন সামাক্তজক সুরক্ষা বযবস্থায় একী ূি করদি 

আন্তজযাতিক সাংস্থা এবাং অনযানয অাংেীোরদের সাদথ কাজ করদি। আতম এই ধরদনর উদেযােদক 

স্বােি জানাই র্া শপ্রাগ্রামগুতলর মদধয আরও  াল সমন্বয় তনক্তশ্চি করদব এবাং অদনক বয়স্ক বযক্তি 

র্াদের সাদথ আতম শেখা কদরতি িাদের োরা অিযন্ত আমলািাতন্ত্রক তিসাদব শেখা পিতিগুতলদক 

সিজির করদব।  

বিযমাদন এই কম যসূতিগুদলাদক একটট সাব যজনীন সামাক্তজক সুরক্ষা বযবস্থায় একী ূি করদি 

বাাংলাদেে আন্তজযাতিক সাংস্থা এবাং অনযানয অাংেীোরদের সাদথ কাজ করদি। আতম এই ধরদনর 

উদেযােদক স্বােি জানাই র্া প্রকল্পগুদলার মদধয আরও  াল সমন্বয় তনক্তশ্চি করদি পাদর। এবাং 

র্াদের সাদথ আতম সাক্ষাি কদরতি িাদের োরা  ীেে াদব আমলািাতন্ত্রক তিসাদব তবদবতিি 

প্রক্তক্রয়াগুতলদক সিজির করদি পাদর। 

ওল্ড এজ এলাওদয়ি(ওএএ) বা বয়স্ক  ািা একটট অপতরিার্ য (নন-কতিতবউটতর) অনুৎপােনেীল  

তনরাপত্তা শবষ্টনী প্রকদল্পর জনয সিায়ক।  প্রতি মাদস ৫০০ টাকার এই নেে িস্তান্তর প্রকল্প বয়স্ক 

বযক্তিদের উপলক্ষয কদর (৬২ বির বয়সী নারীদের জনয এবাং ৬৫ বির বা িার শবতে বয়সী পুরুে 

বয়স্কদের জনয), র্ারা েুব যল পতরতস্থতিদি এবাং োতরদের মদধয বাস কদর। এই েৃষ্টান্তমূলক বয়স্ক 

 ািা প্রকল্প বিযমাদন, তবদেে কদর প্রিযন্ত অঞ্চদল ৫৭ লাখ বয়স্ক মানুেদক (র্া এই বয়স সীমার 

৪৩ েিাাংে)  উপকৃি করদি। িদব এটট একটট উদেদের তবেয় শর্ এই  ািা পাওয়ার শর্ােয তকিু 

বৃি মানুে এই প্রকল্প সম্পদকয এখদনা ওয়াতকবিাল নয় এবাং বাকী অদনদকই িাদের আদবেন 

েৃিীি িওয়ার অদপক্ষায় আদিন বরাি অথ য সীতমি িওয়ার কারদে।  

সব বয়স্ক বযক্তিদের জনয সব যজনীন সামাক্তজক সুরক্ষা শবষ্টনীর োটতির কারদে, আমাদক জানাদনা 

িদয়দি শর্ তকিু শবসরকারী সাংস্থা িাদেরদক োিা সাংস্থার কাি শথদক প্রাপ্ত  িিতবল শথদক  ািা 

প্রোন কদর থাদক। আতম বয়স্ক বযক্তিদের কাি শথদক এটাও শুদনতি শর্ ৫০০ টাকা একটট 



সন্মানজনক জীবনর্াপদনর জনয পর্ যাপ্ত নয়। িাদের মদি, িাদের শমৌতলক িাতিো তনক্তশ্চি করদি 

বয়স্ক  ািা  প্রতি মাদস ৩,০০০ টাকায় উন্নীি করা উতিি।  আতম ওইসকল বয়স্ক বযক্তিদের  ািা 

বৃক্তির জনয বরাদের অগ্রাতধকাদরর পতরবিযদনর কথা তবদবিনা করার জনয আতম সুপাতরে কতর,  

র্ারা বিযমান সাংকদটর কারদে জীবনর্াত্রার ক্রমবধ যমান বযয় বৃক্তির োরা একটট তবোল প্র াদবর 

সম্মুখীন িদব। 

এটা শজদন আমার  াদলা শলদেদি শর্  ািা উত্তদলান করার শক্ষদত্র বযবিাতরক সমসযার সমাধাদনর 

জনয তকিু বযাাংক বয়স্ক বযক্তিদের আলাো লাইন এবাং িায়া ঢাকা অদপক্ষা করার জনয জায়ো 

তিতর কদরদি। অতধকন্তু তবেুযতিক মাধযদম  ািা গ্রিদের সুতবধার জনয শর্মন ক্তজ২তপ( সরকার 

শথদক বযক্তি) অথবা তবকাে বযবস্থা রদয়দি র্া বয়স্ক বযক্তিরা প্রায়ই বযবিার করদিন। এই বযবস্থা 

সুতবধাদ াতেদের জনয অথ য প্রাতপ্তর প্রক্তক্রয়াদক সিজ কদরদি।   

আতম জানদি শপদর উতেগ্ন িদয়তি শর্ বাাংলাদেদে তফদর আসার পর বয়স্ক অত বাসী েতমকরা 

প্রায়েই িাদের পতরবাদরর অ যন্তদরই কলঙ্ক এবাং তবেদমযর তেকার িন। বয়স্ক অত বাসী েতমকরা 

শকান শপনেন পান না, র্া িাদেরদক অথ যননতিক তনরাপত্তািীনিা এবাং আতথ যক নানা সাংকদটর 

উচ্চ ঝুেঁ তকদি শফদল। 

স্বাস্থ্য বসিা প্রাবি 

আমার সফরকাদল বয়স্ক বযক্তিরা আমাদক জাতনদয়দিন, বয়স্কদের স্বাস্থয শসবা প্রাতপ্তর অতধকার 

িাদের অনযিম একটট উদেদের তবেয়। আমাদক জানাদনা িদয়দি শর্ জনস্বাস্থয বযবস্থায় অথ যায়ন 

পর্ যাপ্ত নয় এবাং অিযন্ত জনাকীে য।   শর্ কারদে মানুেজন সাধারেি প্রাইদ ট স্বাস্থয শসবার উপর 

তন যর কদর র্া অিযন্ত বযয়বহুল। িাই সামাক্তজক সরুক্ষা অথবা বয়স্ক  ািা’র উপর তন যর করা 

িািা এই বযয়  ার বিন করা বয়স্ক বযক্তিদের োরা সম্ভব নয়।  

আতম সরকারদক িাদের ২০১৮ সাদলর তনব যািনী প্রতিশ্রুতির সম্মান করার জনয আহ্বান জানাই 

শর্খাদন ৬৫ বির বা িার অতধক বয়সী সকদলর জনয তবনামূদলয তিতকৎসা স্বাস্থযদসবা তনক্তশ্চি 

করার কথা রদয়দি। বয়স্ক বযক্তিদের স্বাস্থযদসবার প্রদে তবদেে িাতিো রদয়দি। র্তেও িাসপািাল 

এবাং কতমউতনটট স্বাস্থয শকন্দ্রগুদলা বয়স্ক বযক্তিদের বয়স তবদবিনা না কদর অনযানয প্রজদন্মর 

বযক্তিদের সদে সমান াদবই তিতকৎসা তেদয় থাদক, তকন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুতলর অতধকাাংদেরই 

শকাদনা শজতরদয়টিক শকয়ার বা বয়স্কদের তবদেে পতরির্ যার স্থান শনই। শর্টা আতম বুঝদি পারলাম 

িা িদলা তকিু িাসপািাদল শজতরদয়টিক তডপাটযদমন্ট বা ইউতনট আদি, তকন্তু ঢাকায় মাত্র একটট 

শবসরকাতর িাসপািাল িািা  বাাংলাদেদে সরকাতর শকাদনা শজতরদয়টিক িাসপািাল শনই। সরকাতর 

প্রতিতনতধদের কাি শথদক এটা জানদি শপদর স্বক্তস্ত শপদয়তি শর্ সরকার একটট শজতরদয়টিক 

িাসপািাল তিতরর তিন্তা করদি। এটা তনক্তশ্চি করা খুবই গুরুত্বপূে য শর্ তবদেোতয়িই শিাক, অথবা 

সাধারে শপোোরই শিাক িার বািযদকযর সদে র্ুি তবদেে স্বাস্থয সমসযা সম্পদকয ধারো থাকদি 

িদব শর্ কী াদব সম্পােন করা র্ায়। িাসপািাল এবাং স্বাস্থয শসবা শকন্দ্রগুদলাদি বয়স্ক বযক্তিদের 



প্রদয়াজনগুদলাদক অগ্রাতধকার ত তত্তদি তিতিি করা  উতিি এবাং িাদের অদপক্ষা করার জনয 

আলাো আসন তবনযাস করা প্রদয়াজন। শর্মনটট আতম রাংপুর কতমউতনটট শমতডদকল কদলজ 

িসতপটাল পতরেে যনকাদল শেদখতি।  

তবনামূদলয ঔেুধ পাওয়ার তবেয়টট বয়স্ক বযক্তিদের জনয আদরা একটট প্রতিবন্ধকিা। কতমউতনটট 

স্বাস্থযদকন্দ্র এবাং িাসপািালগুতলর ২৭ টট প্রদয়াজনীয় ঔেুদধর বযবস্থা করা উতিি। তকন্তু আতম 

জানদি শপদরতি শর্ অতধকাাংে কতমউতনটট স্বাস্থয শকদন্দ্রই েদি ১১ টট প্রদয়াজনীয় অেুধ পাওয়া 

র্ায়। শর্ কারদন বয়স্ক বযক্তিদের িাদের আদয়র এবাং বয়স্ক  ািার অথ য ঔেদুধর শপিদনই বযয় 

করদি িয়। তিতকৎসা শসবায় পদকট শথদক এই বযয় অিযন্ত শবতে।  

জরুতর অবস্থার শক্ষদত্র এবাং জলবায়ুজতনি েুতব যপাকপ্রবে এলাকায় বয়স্ক বযক্তিদের তিতকৎসা শসবা 

পাওয়া অিযন্ত েুস্কর। বয়স্ক বযক্তিদের বনযার সদে র্ুি ডায়তরয়া এবাং টাইফদয়ড জ্বদর পিার 

সম্ভাবনা শবতে থাদক। এর কারে সুদপয় পাতনর অ াব। িাদের অতধকাাংদেরই সদে সদে তিতকৎসা 

সুতবধা পাওয়ার সুদর্াে থাদক না, র্া িাদের মৃিুয ঝুেঁ তকদক বাতিদয় শেয়।  

আতম জানদি শপদর উতেগ্ন িদয়তি শর্ িট্টগ্রাদমর জািাজ  াঙা তেদল্পর েতমকদের তনিঃশ্বাদসর সদে 

তবোি জািাজ াঙা বজযযধুদলা গ্রিে করার ফদল ফুসফুদসর কযিার এবাং শ্বাসর্দন্ত্র নানা সমসযা 

িদয় থাদক। িাদের পর্ যাপ্ত তনরাপত্তা সরোদমর বযবস্থা করা িয় না। এবাং শকাদনা াদব আিি 

অথবা েুে যটনা কবতলি িদলও িাদের র্ত্ন শনওয়া িয় না। আতম শুদন আদরা উতেগ্ন িদয়তি শর্ 

অতধকাাংে বৃি েতমক প্রদয়াজনীয় তিতকৎসা শসবা িাইদি পাদরন না এবাং ঔেুধ তকনদি অপারে 

িন।  

বাাংলাদেদে র্দথষ্ট সাংখযক মানুে শকাত ড-১৯ এর প্রথম এবাং তেিতয় শডাজ গ্রিে কদরদি। শজদন 

খুতে িদয়তি শর্ ৫০ বৎসদরর উদধ য বযক্তিদের অগ্রাতধকাদরর িাতলকায় শনওয়া িদয়তিল। স্বাস্থয 

মন্ত্রোলদয়র প্রতিতনতধদের কাি শথদক জানদি শপদরতি শর্ িাসপািাল এবাং অনযানয স্বাস্থয 

শকন্দ্রগুদলা মিামাতরর সময় শখালা রাখা িদয়তিল। তকন্তু সুেীল সমাজ তবেয়ক সাংেঠনগুদলার 

কাি শথদক শজদন উতেগ্ন িদয়তি শর্ প্রিুর সাংখযায় বৃি মানুে শকাত ড-১৯ এর তেকার িদয় 

মৃিুযবরে কদরদিন।  

িয়স্ক িযজিমদর বসিা  

বাাংলাদেদে রদয়দি পতরবারিাতন্ত্রক সমাজ বযবস্থা। বাাংলাদেদের মানুদেরা েীে যকাদলর ঐতিদিযর 

অাংে তিসাদব পতরবাদরর বৃিজনসি আত্মীয়দের শসবা তেদয় থাদক। অধকাাংে বয়স্ক মানুে িাদের 

সন্তানদের সদে বতধ যষু্ণ পতরবাদর বসবাস করদলও, বাাংলাদেদে অধুনা তববতিযি একক পাতরবাতরক 

কাঠাদমা তিতর িদে। শসই সদে সন্তানরা গ্রাম শথদক েিদর অতব াতসি িদে, র্া বৃিদের জনয 

ঐতিিযবািী শসবা বযবস্থায় বযাপক প্র াব শফলদি।  



এই পতরবিযদনর কথা মাথায় শরদখ বাাংলাদেে ‘শমইনদটনযাি অব পযাদরন্টস অযাক্ট-২০১৩’ 

আইন প্রেয়ন কদরদি।  শসখাদন তনেযেনা শেওয়া িদয়দি র্তে তপিা মািা অথবা োো োেীর সামথ য 

না থাদক িািদল িাদের শসবা ও আতথ যক সিায়িার বযবস্থা করদি।  আতম এটা শজদন উতেগ্ন িদয়তি 

শর্ এই আইদন বয়স্ক বযক্তিদের  রে শপােদের োয় ও বাধয বাধকিা রাদষ্ট্রর বেদল প্রাথতমক াদব 

পাতরবাদরর সেসযদের কিযবয তিসাদব বিযাদনা িদয়দি।  আতম এ কথা মদন কতরদয় তেদি িাই শর্ 

পতরবাদরর সেসযদের োরা বৃি মানুেদের সব শমৌতলক শসবা, মানবাতধকার উন্নীি করা এবাং সুরক্ষা 

শেওয়া রাদষ্ট্রর বাধযবাধকিার  তবকল্প িদি পাদর না।  এই অইন তিতরর পর েি ৯ বিদর ৫টটর কম 

নাতলে জানাদনা িদয়দি। এদি শবাঝা র্ায় শর্ বৃি বযক্তির প্রতিকার অথবা তবিার পাওয়ার শক্ষদত্র  

বৃি বযক্তিদের িয়দিা নানা প্রতিবন্ধকিার সম্মুখীন িদি িয়।   সরকাদরর উতিি মানবাতধকার এবাং 

তিতকৎসাত তত্তক প্রতেক্ষে তেদয়, কাউদিতলাং এর মাধযদম এবাং অথ যননতিক, সামাক্তজক ও 

মনস্তাক্তিক সিায়িার মাধযদম পতরবারগুদলাদক সিায়িা শেওয়া। গ্রামীে ও প্রিযন্ত অঞ্চদল বয়স্ক 

বযক্তিদের র্ত্ন শনওয়া পতরবারগুতলদক আরও সিায়িা করার এবাং কতমউতনটট ত তত্তক র্ত্ন 

পতরদেবাগুতল তবকাে করার জনয জািীয় শিাম-শকয়ার প্রকল্প েদি শিালা রাদষ্ট্রর জনয অিযন্ত  

গুরুত্বপূে য। 

ঐতিিযবািী সমাজ বযবস্থা শ দঙ র্াওয়ার তবরুদি বযবস্থা গ্রিদে সরকাদরর একটট বযবস্থা িদলা 

তবিাতিি বা তনিঃসে বৃি মানুেদের জনয বৃিােম েদি শিালা। শর্দিিু শেদে বৃিােদমর সাংখযা 

সীতমি, অবাধ িথয অবিতির মধয তেদয় বৃিােদমর জনয একটট পতরস্কার মান তিতর িওয়া উতিি, 

তবদেে কদর মানতসক স্বাস্থয শসবা প্রতিষ্ঠার শক্ষদত্র। 

অদনক বৃি মানুে আমাদক বদলদিন শর্ িারা একাকী শবাধ কদরন এবাং িাদের তনজস্ব বলদয় িারা 

শবাঝা িদি িান না। আতম এ বযাপাদর বৃি সম্প্রোদয়র অযাদসাতসদয়েন েদি শিালা, তবত ন্ন 

প্রজদন্মর আত্মতন যরেীল ক্লাব সৃটষ্ট অথবা সমবয়সীদের তবদনােন প্রোতন্তর জনয বযবস্থা েদি 

শিালার সমথ যন কতর। এমন পতরকল্পনাগুদলা একাকীত্ব এবাং সামাক্তজক াদব তনিঃসেিার তবরুদি 

একটট ইতিবািক বযবস্থা তিসাদব কাজ কদর।  শসই সদে েতরে এবাং অনগ্রসর বয়স্ক বযক্তিদের 

কলযানদক উন্নীি কদর। এমন বযবস্থা বৃি মানুেদের জনয একটট উদেখদর্ােয প্ল্াটফম য তিতর কদর  

শর্খাদন িারা মানবাতধকাদরর োবীগুদলা উত্থাপন করদি পাদরন এবাং িাদের তনজস্ব বলদয়র মদধয 

তনদজদেরদক সক্ষম কদর িুলদি পাদরন।   

অবনজিি পবরবস্থ্বিমি িয়স্ক িযজিরা 

* িয়স্ক িযজিির্ গ এিং িলিায় ুপবরিিগন 

বাাংলাদেে জলবায় ুপতরবিযদনর সবদিদয় ঝুেঁ তকপূে য শেেগুদলার একটট। জলবায়ু পতরবিযজতনি 

েটনাগুদলা বয়স্ক বযক্তিদের মানবাতধকাদরর উপর অসামেসযপূে য প্র াব শফদল এবাং এ জািীয় 

প্র াব বয়স-তবেময বাতিদয় শিাদল। প্র াবগুতল প্রায়ই োতরেয এবাং অবস্থান, শর্মন প্রিযন্ত গ্রামীে 

এলাকা বা উপকূলীয় অঞ্চল োরা বৃক্তি পায়। আমার সফদরর সমদয় বনযা,  ূতমক্ষয়, সমুদের 



উচ্চিা বৃক্তি,  ূতমধস এবাং েূতে যঝদি, তবদেে কদর, রাংপুর ও িট্টগ্রাম অঞ্চদল ক্ষতিগ্রস্ত শবে 

কদয়কজন বয়স্ক বযক্তির সাদথ আতম সাক্ষাৎ কদরতি। 

বাাংলাদেে সরকার, েুদর্ যাে বযবস্থাপনা ও ত্রাে মন্ত্রীর মাধযদম জলবায় ুপতরবিযন সাংক্রান্ত িযাদলে 

শমাকাদবলায় শবে তকিু শকৌেল ও নীতি গ্রিে কদরদি। িদব এটট উদেদের তবেয় শর্, শবতের াে 

উদেযাদের শক্ষদত্রই বয়স্ক বযক্তিদের প্রতি তবদেে মদনাদর্াে শেয়া িয়তন, অথি জরুতর পতরতস্থতিদি 

বদয়াবৃি বযক্তিদেরই ঝুেঁ তকর েঙ্কা থাদক সবদিদয় শবতে । জরুতর সমদয়, জরুতর পতরকল্পনা শথদক 

বদয়াবৃিদের ঝুেঁ তকর তবেয়টট বাে শেওয়ার প্রবেিা বয়স তবেমযদক বাতিদয় শিাদল, র্া মূলি অসম 

এবাং অপর্ যাপ্ত পতরদেবার তেদক পতরিাতলি কদর। আমাদক আরও জানাদনা িদয়দি শর্, এই 

শকৌেল, পতরকল্পনা এবাং কম যসূতির শবতের ােই এখনও বাস্তবাতয়ি িয়তন। 

স া িলাকালীন আমাদক জানাদনা িদয়দি শর্, স্থানীয় কিৃযপক্ষ (ইউতনয়ন এবাং উপদজলা) প্রায়ই 

জলবায়-ুসম্পতকযি েুদর্ যাদের শক্ষদত্র জনেেদক সিায়িা প্রোন কদর এবাং প্রদয়াজদন 

িাৎক্ষতেক াদব সািা তেদয় থাদক। বয়স্ক বযক্তিরা জাতনদয়দিন, িারা বিদর তিন শথদক িারবার 

েুদর্ যাদের তেকার িদয় থাদকন , তকন্তু শর্ পতরমান েুদর্ যাদে শ াদেন শস িুলনায় সিায়িার সাংখযা 

অপ্রিুল। বয়স্ক বযক্তিরা আমাদক এও বদলদিন কী াদব িারা জরুতর উোসন-পতরবিন, উপর্ুি 

সযাতনটাতর সুতবধাসি আেয়, খাবার, সুদপয় পাতন এবাং ওেুধ খুেঁদজ শপদি প্রতিকুলিার সম্মুখীন 

িদয়তিদলন। িারা উদেখ কদরদিন শর্, সািাদর্যর জনয প্রাথতমক াদব িাদের আত্মীয়স্বজন এবাং 

প্রতিদবেীদের উপর তন যর কদরন। আতম আরও শজদনতি শর্ অদনকদক িাদের এলাকা শিদি 

শর্দি িদয়দি এবাং এখন নিুন গ্রাদম বাস্তুিুযি বযক্তি তিসাদব বসবাস করদিন। 

সরকার, স্থানীয় শবসরকাতর সাংস্থা এবাং বয়স্ক বযক্তিরা আমাদক বনযাপ্রবে এবাং েূতে যঝি-প্রবে 

এলাকাসমূদির আেয়দকদন্দ্রর অবস্থা সম্পদকয জাতনদয়দি, র্ার মদধয কদয়কটট প্রতিবন্ধীসি বয়স্ক 

বযক্তিদের জনয সিজল য। আতম জানদি শপদর উতেগ্ন, প্রাথতমক তবেযালয়সমূদির মদধয 

শর্গুদলাদক আেয়দকদন্দ্র রূপান্তর করা িদয়দি শসগুদলার শবতের ােই তবপর্ যয়কালীন সমদয় 

বাধ যকয-বান্ধব নয় এবাং বয়স্ক বযক্তিদের তনতেযষ্ট প্রদয়াজদনর জনয উপর্ুি নয়। 

স ার সমদয় জলবায় ুপতরবিযদনর ফদল বয়স্ক বযক্তিদের তস্থতিস্থাপকিা শেদখ আতম অবাক 

িদয়তি। আমার পতরেতে যি সম্প্রোয়গুদলার বয়স্ক বযক্তিদের এই েুদর্ যাদের প্রতিকূলিায় সািা 

শেওয়ার এবাং পতরবতিযি পতরতস্থতির সদে মাতনদয় শনওয়ার জনয জ্ঞান, অত জ্ঞিা এবাং েক্ষিা 

রদয়দি। 

বয়স্ক বযক্তিদের ওপর জলবায়ু পতরবিযদনর প্র াব প্রেতমি করার জনয সরকাদরর জরুরী এবাং 

অথ যপূে য পেদক্ষপ শনওয়া অপতরিার্ য। এই ধরদনর বযবস্থা শনয়ার প্রবেিা অনযানয সকদলর মদধয 

েদি িুলদি িদব। বয়স্ক বযক্তিদের তবদেে িাতিো, িাদের অক্ষমিা এবাং শজন্ডার তবদবিনায় তনদি 

িদব। স্থানীয়, তব াে এবাং জািীয় পর্ যাদয় জলবায় ুপতরবিযন সাংক্রান্ত তসিান্ত গ্রিদের প্রক্তক্রয়ায় 



বয়স্ক বযক্তিদের অাংেগ্রিে এবাং অবোন আরও উপর্ুি বয়স-বান্ধব জলবায় ুপেদক্ষপদক 

উৎসাতিি করদব। 

* বরাবিঙ্গা িয়স্ক িযজিরা 

েি ১১ তেদন কক্সবাজার ভ্রমে করদি না পারদলও, শবে কদয়কজন অাংেীোর আমাদক শরাতিো 

বয়স্ক েরোথীদের অবস্থা সম্পদকয অবতিি কদরদিন। ২০১৭ সাল শথদক প্রায় েে লাখ (এক 

তমতলয়ন) েরোথীদক িাদের  ূখদে আেয়োদনর জনয বাাংলাদেে সরকাদরর অবযািি প্রদিষ্টাদক 

স্বােি জানাই। কক্সবাজাদরর েরনাথী তেতবদরগুদলার বয়স্ক েরোথীদের জীবনর্াত্রার অতনক্তশ্চি 

অবস্থা সম্পদকযও আমাদক জানাদনা িদয়দি। জলবায়ু সম্পতকযি েটনাসমিূ শর্মন বনযা,  ারী 

বৃটষ্টপাি এবাং  ূতমধস ইিযাতের কারদে শবতের াে বয়স্ক েরনাথী সুদপয় পাতন, বয়স-বান্ধব 

সযাতনটাতর সুতবধা বা তনয়তমি প্রাথতমক বা বয়স-তনতেযষ্ট স্বাস্থযদসবার সটঠক সুতবধা পাদেন না । 

অদনক শরাতিো বয়স্ক বযক্তিদের প্রদয়াজনীয় ওেুধ শপদিও সমসযা িদে। 

আতম তেতবদরর মদধয উপেম পতরির্ যার জনয িয়টট শকন্দ্র স্থাপনসি বয়স্ক শরাতিো েরোথীদের 

িাতিো এবাং অতধকারগুদলাদক সমাধান করার জনয শবসরকাতর সাংস্থা এবাং জাতিসাংদের 

সাংস্থাগুতলর তনরলস প্রদিষ্টার প্রোংসা কতর। আতম উদেদের সাদথ জানাক্তে শর্, শরাতিো 

েরোথীদের সিায়িার জনয বরােকৃি আন্তজযাতিক সিায়িা হ্রাদসর তসিান্ত ৪ েিাাংে বয়স্ক 

শরাতিোদের অতনশ্চয়িার তেদক ধাতবি করদব। আতম শরাতিো েরোথীদের সাদথ কাজ করা সমস্ত 

অাংেীোর প্রতিষ্ঠানদক বয়স্ক বযক্তিদের তনতেযষ্ট িাতিোর প্রতি সুতনতেযষ্ট মদনাদর্াে তেদি এবাং িাদের 

জরুতর সািা-প্রোন কম যসতূির মদধয অন্ত ুযি করার আহ্বান জানাই। 

* শিরাঞ্চমলর িজিমি িসিাসকারী িয়স্ক িযজিরা 

একটট পর্ যাপ্ত সামাক্তজক সুরক্ষা বযবস্থার অনুপতস্থতি বৃি বয়দস েতরে থাকার উদেখদর্ােয ঝুেঁ তক 

গ্রিদেরই নামান্তর। তকিু মানুে তনরাপে পানীয় জদলর সুতবধা িািা বক্তস্ত এলাকাগুদলাদি অিযন্ত 

অতনক্তশ্চি পতরতস্থতিদি বসবাস কদর। িট্টগ্রাদমর েিীে নেদরর একটট সম্প্রোয় পতরেে যন কদরতি, 

শর্খাদন শবতের াে বয়স্ক বযক্তি োতরেযসীমার তনদি বাস কদর এবাং এখনও শকাটার কারদে বয়স্ক 

 ািা (ওএএ) শি প্রদবোতধকার পায়তন। এই সম্প্রোদয়র বয়স্ক বযক্তিরা জতমর মাতলকদের োরা 

ক্রমােি িয়রাতনর তেকার িওয়ার কথাও বে যনা কদরদিন। জতমর মাতলকরা িাদের শজারপূব যক 

উদেদের হুমতক শেয়। বয়স্ক বযক্তিদের শজারপূব যক উদেে িাদের পর্ যাপ্ত বাসস্থাদনর অতধকারদক 

বাধাগ্রস্ত করার পাোপাতে িাদের স্বাস্থয ও কলযাে বযবস্থাপনাদক মারাত্মক াদব প্র াতবি করদি 

পাদর। 

আতম ঢাকার শজদন া কযাম্প পতরেে যন কদরতি, শর্খাদন তবিারী সম্প্রোয় বা "স্ট্রাদন্ডড 

পাতকস্তানীরা" বক্তস্তর মদিা পতরদবদে বসবাস করদি। ২০০৮ সাদল সুতপ্রম শকাদটযর একটট তসিাদন্ত 

বাাংলাদেেী নােতরকত্ব মঞ্জরু করা সদিও, বয়স্ক তবিারীরা িরম সামাক্তজক বতিস্করে পতরতস্থতির 

কথা জাতনদয়দিন। সুদপয় পাতন, পয়িঃতনষ্কােন বযবস্থা এবাং সযাতনদটেন সুতবধার েুব যল বযবস্থাসি 



তেতবরটটদি রদয়দি উপদি পিা ত ি। বাাংলাদেদের অ যন্তদর তবিারীদের তবরুদি পিতিেি 

তবেদমযর তবেয়টট প্রবীে বযক্তিদের বলা েটনাগুদলাদি  স্পষ্ট িদয়দি , তবদেে কদর, কম যসাংস্থান 

এবাং প্রাথতমক স্বাস্থযদসবা পতরদেবাগুদলার সুতবধা পাওয়ার শক্ষদত্র। 

* িয়স্ক িযজিরা স্বাধীনিা বেমক িজঞ্চি 

ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাোর পতরেে যদনর সময় শেদখ খুতে িদয়তি শর্ বয়স্ক বযক্তিদের জনয আলাো 

ওয়াডয রদয়দি। আমাদক জানাদনা িদয়দি, তনয়তমি স্বাস্থয পরীক্ষা করার সুদর্াে রদয়দি। িদব 

স্কযাতবস, ডায়াদবটটস এবাং অযালাক্তজযদি  ুেদিন এমন বয়স্ক কদয়তেদের কাি শথদক শুদন উতেগ্ন 

িদয়তি, এই শরােগুদলার সম্ভাবয কারে কারাোদরর অতিতরি ত ি তকাংবা ধারে ক্ষমিার তেগুে 

মানুদের সাংকুলান । এটাও একটট উদেদের তবেয় শর্, “প্রবীে নােতরক”ওয়াদডযর তকিু বন্দী পােঁি 

বিদররও শবতে সময় ধদর িাদের তবিাদরর জনয অদপক্ষা করদিন। কারা কম যকিযাদের উপতস্থতিদি 

আমার শবে কদয়কজন বয়স্ক বন্দীর সাদথ শেখা করার সুদর্াে িদয়তিল। আতম েুিঃদখর সদে 

জানাক্তে, বয়স্ক বন্দীদের সাদথ বযক্তিেি াদব শেখা করার জনয শর্ অনুদরাধ কদরতিলাম কারা 

কিৃযপক্ষ িা রাখদি পাদরতন। 

বিভািন এিং বিষম যর বিবভন্ন ধরণ 

* িময়ািৃদ্ধ নারী 

র্তেও বাাংলাদেে েি কদয়ক েেক ধদর তলে তবেদমযর বযবধান হ্রাস করার লদক্ষয  ূয়সী অগ্রেতি 

সাধন কদরদি, বয়স্ক নারীরা িাদের পতরবার, সম্প্রোয় এবাং সমাদজ তলে-ত তত্তক তবেময এবাং 

অসমিার সম্মুখীন িদেন। 

বয়স্ক নারীরা, তবদেে কদর, ধমীয় আইদনর অধীদন তবেমযমূলক সম্পতত্ত এবাং উত্তরাতধকার আইন 

োরা ক্ষতিকর প্র াদবর তেকার িয়, র্া িাদের অথ যননতিক ও আতথ যক তনরাপত্তািীনিার ওপর 

মারাত্মক প্র াব শফদল। এই ধরদনর আইনগুদলা বয়স্ক নারীদের িাদের আত্মীয়দের োরা আতথ যক 

তনর্ যাতিি িওয়ার এবাং জতম ও সম্পতত্ত েখদলর ঝুেঁ তকদক আরও বাতিদয় শিাদল। এগুদলা পরবিীদি 

িাদেরদক সিায় সম্বলিীন িদি বাধয কদর। বয়স্ক নারীদের উত্তরাতধকার এবাং সম্পতত্তর 

অতধকারদক বাধাগ্রস্ত কদর এমন তবেমযমূলক আইন এবাং তবধান বাতিল করার জনয আতম 

সরকাদরর প্রতি শজারাদলা াদব আহ্বান জানাক্তে।  

কু্ষেঋে ও উদেযািা কার্ যক্রদমর মাধযদম নারীদের অথ যননতিক াদব ক্ষমিায়দনর লদক্ষয 

বাাংলাদেে সরকার শবে তকিু কম যসূতি গ্রিে কদরদি। র্তেও এই ধরদনর কম যসূতি প্রোংসনীয়, তকন্তু 

ঝুেঁ তকদি থাকা নারীদের গ্রুপ শডদ লপদমন্ট কম যসূতি ৫০ বির বা িার শবতে বয়সী নারীদের বাে 

শেয়। এটটও অিযন্ত গুরুত্বপূে য শর্, সেয তনতম যি েুব যল নারী সুতবধা শপ্রাগ্রাম, র্া একটট সঞ্চয় 

বযবস্থাপনা প্রকল্প তিসাদব কাজ কদর, ৫০ বির বা িার শবতে বয়সী তবধবা বা অতববাতিি নারীদের 



সুতবধাপ্রাতপ্তর জনয কাজ করদি। এই ধরদনর কম যসূিী সািার্যপ্রাথী িাজার িাজার বয়স্ক বাাংলাদেেী 

নারীর ক্ষমিায়দন অবোন রাখদব। 

* প্রবিিন্ধী িয়স্ক িযজি 

প্রতিবন্ধী বয়স্ক বযক্তিরা সবদিদয় ঝুেঁ তকপূে য শোষ্ঠীর মদধয রদয়দি। বয়স এবাং অক্ষমিা তব াজন 

এবাং তবেময বািাদি পাদর। 

আতম শজদন সন্তুষ্ট শর্, প্রতিবন্ধী বযক্তিরা প্রতি মাদস ৮৫০ টাকা পাওয়ার জনয তবদবতিি। িদব, শবে 

তকিু বয়স্ক প্রতিবন্ধী বযক্তি আমাদক জাতনদয়দিন শর্, এই পতরমাে টাকা িাদের স্বাস্থয সাংক্রান্ত 

সমস্ত খরি শমটাদি অপর্ যাপ্ত। উোিরেস্বরূপ, প্রতিবন্ধী বয়স্ক বযক্তিরা শপ্রাদথতসস বা েৃটষ্ট প্রতিবন্ধী 

বয়স্ক বযক্তিরা িাদের েৃটষ্টেক্তি এবাং জীবনর্াত্রার অবস্থার উন্নতি করদি পাদর এমন অদরাপিাদরর 

সামথ যয রাদখ না। 

আমার আদলািনার সময়, আমাদক আরও বলা িদয়তিল শর্, তডদমনতেয়া আক্রান্ত বযক্তিদের 

সাংখযা বািদি এবাং িারা শবতের ােই িাদের পতরবাদরর োরা অবদিতলি। প্রকৃিপদক্ষ, 

তডদমনতেয়ায় আক্রান্ত বয়স্ক বযক্তিদের পাতরবাতরক আত্মীয়রা জানাদে শর্, িারা আক্রান্ত বযক্তির 

র্ত্ন ও সিায়িা প্রোদনর জনয অপ্রস্তুি। আতম শজদন খুতে শর্, সরকাদরর মানতসক স্বাদস্থযর উপর 

তনতেযষ্ট কম যসূতি রদয়দি, এবাং আতম েৃঢ় াদব কম যকিযাদের বয়স্ক বযক্তিদের প্রতি আরও মদনাদর্াে 

তেদি এবাং মানবাতধকার-ত তত্তক পিতির মাধযদম তডদমনতেয়া সমসযাটটর সমাধান করার জনয 

উৎসাতিি কতর। স্মৃতিভ্রাংদের সাদথ জতিি তনয়তিবাে এবাং কলদঙ্কর তবরুদি লিাইদয়র জনয 

সদিিনিা বািাদনার প্রিারাত র্ান শুরু করা অিযন্ত গুরুত্বপূে য। 

* িয়স্ক এলজিবিটি িযজি 

সুেীল সমাজ সাংস্থার প্রতিতনতধদের োরা আমাদক জানাদনা িদয়দি শর্, বয়স্ক িািদজন্ডার নারীরা, 

র্াদের তিজরাও বলা িয়, িারা প্রকাদেয িাদের পতরিয় প্রকাে করদি পাদর৷ িদব, এটট অনযানয 

শর্ৌন এবাং তলে সাংখযালেুদের জনয প্রদর্াজয নয়৷ বয়স্ক এলক্তজতবটট বযক্তিরা তবেময, সামাক্তজক 

প্রিযাখযান, িয়রাতন, আক্রমে এবাং েৃোর সম্মুখীন িদে। পতরবার ও সম্প্রোদয়র সিদর্াতেিার 

অ াব বয়স্ক এলক্তজতবটট বযক্তিদের তবেে্নিার তেদক তনদয় শর্দি পাদর। 

িয়স্ক িযজিমদর বিরুমদ্ধ সবিংসিা এিং অপিযিিার 

বয়স্ক বযক্তিদের তবরুদি সতিাংসিার কথা খুব কমই সামদন িুদল ধরা িয় এবাং বাাংলাদেদে এটট 

একটট না-বলা বাস্তবিা তিসাদব রদয় শেদি, অথি সুেীল সমাদজর সাংস্থাগুদলার মাধযদম জানা 

র্াদে, সতিাংসিার েটনা বািদি। বয়স্ক বযক্তিরা িাদের পতরবার এবাং সম্প্রোদয়র মদধয েদট র্াওয়া 

তনর্ যািন এবাং অবদিলার তেকার িদি পাদর৷ শর্দিিু শবতের াে বয়স্ক বযক্তিরা একান্নবিী পতরবাদর 

থাদকন, িারা প্রায়েই প্রতিদোদধর  য় পান র্তে িারা আত্মীয়দের কাি শথদক অবদিলা বা 



অপবযবিাদরর জনয আোলদি মামলা কদরন। িারা  য় পান শর্,  সতিাংসিার খবর জানাজাতন 

িদয় শেদল িাদের সন্তাদনরা সিায়িা শেওয়া বন্ধ কদর তেদব। উপরন্তু লজ্জার কারদে বয়স্ক 

বযক্তিদের তবরুদি সতিাংসিার খবর প্রিার করা িয় না। বয়স্ক বযক্তিরা বে যনা কদরদিন শর্, সতিাংসিা 

এবাং অবদিলার েটনাগুদলা সাধারেি অনযানয বয়স্ক বযক্তিদের সাদথ মধযস্থিা প্রক্তক্রয়ার মাধযদম 

সম্প্রোদয়র মদধয তনষ্পতত্ত করা িয়। আতম আহ্বান করতি শর্, সরকার শর্ন বয়স্ক বযক্তি এবাং িাদের 

সন্তান উ দয়র জনয সদিিনিা বৃক্তির প্রিারো িালায়। ওএএ-এর পতরমাে বৃক্তি সতিাংসিার আরও 

েটনা সামদন িুদল ধরদি অবোন রাখদি পাদর, কারে িখন বয়স্ক বযক্তিরা িাদের সন্তানদের 

উপর িিটা তন যর করদব না। 

র্তেও বয়স্ক নারীরা োিযস্থয সতিাংসিা (প্রতিদরাধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীদন সুরতক্ষি িদি 

পাদর, আতম বয়স্ক বযক্তিদের তবরুদি সতিাংসিা সম্পদকয আইতন সুরক্ষা এবাং প্রতিদরাদধর ফােঁক 

তনদয় উতেগ্ন। আতম বয়স্ক বযক্তিদের তবরুদি সতিাংসিা শমাকাদবলা করার জনয এবাং তবত ন্ন বয়দসর 

নারীদের প্রতি সতিাংসিার িদথযর অবাধ প্রবাি তনক্তশ্চি করদি আইতন সুরক্ষা বযবস্থা গ্রিদের জনয 

সরকাদরর প্রতি আহ্বান জানাই। 

সন্তানদের কাি শথদক িাদের বয়স্ক বাবা-মাদয়র প্রতি আতথ যক তনর্ যািনও বািদি বদল মদন িয় এবাং 

এর শকাদনা সুরািা িয়তন। বয়স্ক বযক্তিদের শমাবাইল শফাদন ওএএ-এর তডক্তজটাল বযাঙ্ক িািফাদরর 

প্রবিযন িাদেরদক এই ধরদনর অপবযবিার শথদক রক্ষা করার জনয েৃেযমান একটট উন্নতি তিল। 

তকন্তু প্রদিযক বয়স্ক মানুে একটট শমাবাইল শফান ক্রয় করার মদিা সামথ যয রাদখন না।  

আতম বয়স্ক বযক্তিত্ব র্ারা রাজনীতিদি তনর্ুি বা জতিি বা শেদের সামাক্তজক উন্নয়দন অবোন 

রাখদিন বা শরদখদিন িাদের িয়রাতন এবাং  য় ীতি প্রেে যদনর তবেয়টট জানদি শপদর উতেগ্ন। 

বয়স্ক বযক্তিদের তবরুদি এ ধরদের তনর্ যািন িাদের োরীতরক ও মানতসক ক্ষতির এবাং কদষ্টর কারে 

িদয় ো েঁিায়।  অনযানয বয়সী মানুদের মদিাই বয়স্ক বযক্তিদের িাদের রাজননতিক ও নােতরক 

অতধকার পুদরাপুতর শ াে করদি শেওয়া উতিি। ২০২৩ সাদলর আসন্ন জািীয় তনব যািদনর আদে, 

আতম বয়স্ক বযক্তিদের স্বাধীন মিপ্রকাে এবাং োতন্তপূে য সমাদবে বজায় রাখার অতধকার তনক্তশ্চি 

করদি কিৃযপক্ষদক আহ্বান জানাই। 

উপসাংিার 

শর্মনটট আতম আমার বিদবযর শুরুদি উদেখ কদরতি, আমার মন্তবযসমূি এদকবাদরই প্রাথতমক 

পয় যাদয়র এবাং অবেযই সমস্ত তবেয়দক বযাপক াদব িুদল ধদর না। আতম আমার সফদরর সাদথ 

সম্পতকযি প্রাপ্ত িথযগুদলা আরও তবদিেে করব এবাং ২০২৩ সাদলর শসদেম্বদর, মানবাতধকার 

কাউক্তিদলর কাদি শপে করদি র্াওয়া প্রতিদবেদন আমার ফলাফলগুদলা তবেে াদব বে যনা করব। 

আতম তবশ্বাস কতর, ২০১৩ সাদলর বয়স্ক বযক্তিদের জািীয় নীতির েেটট অগ্রাতধকাদরর উপর ত তত্ত 

কদর তিতর বয়স্ক বযক্তিদের উপর মানবাতধকার পতরতস্থতির একটট সাধারে মলূযায়ন তবেযমান 

োটতিগুদলা বযাপক াদব তিতিি করদি এবাং েক্ষিার সাদথ শসগুদলাদক সমাধান করদি সিায়ক 



িদব। জাতিসাংে এবাং সুেীল সমাজ সাংস্থাগুদলার সাদথ অাংেীোতরদত্বর ত তত্তদি আতম সরকারদক 

এই জািীয় মূলযায়ন করার জনয সুপাতরে করতি। এই ধরদনর মূলযায়দনর ফলাফল সরকারদক 

বয়স্ক বযক্তিদের সুরক্ষার জনয িার আন্তজযাতিক মানবাতধকার প্রতিশ্রুতিদক আরও শজারোর 

করার পাোপাতে বাধ যকয সম্পতকযি ত দয়না শোেো এবাং মাতেে ইন্টারনযােনাল প্ল্যান অফ 

অযাকেন অন এক্তজাং বৃক্তি এবাং শটকসই ও পর্ যাপ্ত অথ যায়দনর সুদর্াে সৃটষ্ট করদব। আতম বয়স, তলে 

এবাং অক্ষমিা অনুসাদর আলাো আলাো ডাটা সাংগ্রদির জনয আরও শজার আহ্বান জানাই। বয়স্ক 

বযক্তিদের বিযমান পতরতস্থতি প্রতিফতলি করদি এবাং সমস্ত সরকাতর কম যসূতির মাধযদম 

কার্ যকর াদব িাদের সমসযা সমাধাদনর জনয িথয সাংগ্রি অপতরিার্ য। 

আতম বাাংলাদেে সরকাদরর সাদথ সাংলাপ িাতলদয় র্াওয়ার জনয আমার প্রতিশ্রুতি পুনব যযি করদি 

িাই এবাং বয়স্ক বযক্তিরা র্াদি িাদের মানবাতধকার পুদরাপুতর শ াে করদি পাদরন িা তনক্তশ্চি করার 

লদক্ষয সাংতিষ্ট কিৃযপদক্ষর সাদথ সিদর্াতেিার মদনা াব তনদয় কাজ করদি সো প্রস্তুি। 

আপনাদের সতবদেে মদনাদর্াদের জনয ধনযবাে।  


