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২০১৯-২০  অথবছেরর  ািবত  বােজেট  অেনক  জনকল াণমখুী  পদে প  থাকেলও  দেশর  বীণ
জনেগা ীর জ  তমন কােনা খবর নই। ২০১৮ সােলর পিরসংখ ানমেত বাংলােদেশ ায় ১ কািট
৪০ লাখ বীণ  ব ি  রেয়েছন। তােদর মেধ  ৮০ শতাংশ কমহীন,  পরমখুােপ ী এবং  অেনক ে
পিরবার ও সমাজ থেক িবি ।  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র গেবষণা অ যায়ী  দেশর ৮৮ শতাংশ বীণ
মানিসক িনযাতন, ৮৩ শতাংশ অবেহলা এবং ৫৫ শতাংশ অথৈনিতক ব নার িশকার।

দেশ বীণ  নাগিরক বা  িসিনয়র িসিটেজন িদবস পালন করা হয় এবং  ষােটা  নাগিরকেদর িসিনয়র
িসিটেজন িহেসেব মযাদা দান করা হয়। এই বীণ নাগিরকেদর জ  বােজেট কােনা াব নই।

উপর  বীণ নাগিরকরা বতমােন জীবন িনবােহর জ  য স য়প  কেনন, তার মনুাফার ওপর উৎেস
কর ৫ শতাংশ থেক বািড়েয় ১০ শতাংশ করা হেয়েছ, যা বীণ নাগিরকেদর আিথকভােব খুবই িত
করেব। তাই বােজট পােসর আেগ এ াব বািতল কের আেগর উৎেস কর অথাৎ ৫ শতাংশ বহাল রাখার
অ েরাধ করিছ। এ ছাড়া বীণ নাগিরকেদর জ  সািবকভােব স য়পে র মনুাফা বিৃ র জ  আেবদন
জানাি ।

ি তীয়ত, সরকার ঘাষণা কেরিছল ৬৫ বয়েসা  বীণ নাগিরকেদর িবনামেূল  িচিকৎসােসবা দান করা
হেব।  িক  আজ পয  এ ব াপাের া  ম ণালয় কতৃক কােনা  সা লার জাির করা  হয়িন। অতএব
সরকাির ঘাষণা অ যায়ী অিবলে  া  ম ণালয় কতৃক এই মেম েয়াজনীয় সা লার জািরর অ েরাধ

  মাহমদু হােসন
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জানাি ।

ভারত, জাপান, ইেডন, ইংল া ড, অে িলয়াসহ িবিভ  উ ত দেশ িসিনয়র িসিটেজনেদর জ  অেনক
েযাগ- িবধা িবদ মান রেয়েছ। ভারত ২০০৭ সােল আইন ণয়ন কের িসিনয়র িসিটেজনেদর িবিভ

রকম েযাগ- িবধা িদেয় আসেছ।

এর মেধ  রেয়েছ িসিনয়র িসিটেজনেদর জীবন ও স দ সংর ণ, জীবনযাপেনর মলূ চািহদা পূরণ, স ান
কতকৃ িপতামাতার অবেহলায় শাি র িবধান, গণপিরবহন তথা- রল, িবমান, বাস, ল  ইত ািদেত আসন
সংর ণ ও াসকৃত মেূল  সবা দান, ব াংক, হাসপাতালসহ িবিভ  সবামলূক িত ােন অ ািধকার ও
াসকৃত মেূল  সবা দান এবং িবিভ  জলায় বীণেদর জ  পৃথক হাসপাতাল ও বীণ িনবাস াপন।

বাংলােদশ সরকার ১৯৯৮ সােল অস ল বীণেদর জ  বয়  ভাতা চালু কেরেছ। বতমােন িত মােস
ায় ৪০-৫০ লাখ বীণ মািসক ৫০০ টাকা হাের বয়  ভাতা পাে ন। এছাড়া সরকার ও বীণ িহৈতষী

সংঘ আগারগাঁওেয় বীণ িনবাস ও ৫০ শয া িবিশ  বীণ হাসপাতাল াপন কেরেছ। বসরকাির খােত
খিতব জািহদ মু ল স ণূ িনজ অথায়েন জয়েদবপুের ১৫০০ বীেণর জ  একিট বীণ িনবাস াপন
কেরেছন।

তেব বীণ জনেগা ীর জ  সরকার উ ত দেশর মেতা কল াণমখুী িবিভ  কায ম এখনও হণ কেরিন।
তাই বাংলােদেশর বীণ জনেগা ী িবিভ  েযাগ- িবধা থেক বি ত। ভারত ও উ ত দশ েলার মেতা
বাংলােদশ সরকারেক দেশর মবধমান বীণ জনেগা ীর কল ােণ ি বিণত েযাগ- িবধা দােনর িবষয়
িবেবচনা করার জ  অ েরাধ জানাি ।

১.  বীণেদর কল াণােথ পৃথক ম ণালয়  অথবা  সমাজকল াণ ম ণালেয় পৃথক অিধদফতর গঠন,  ২.
২০১৩  সােলর  বীণ  আইন  ও  নীিতমালা  সং ারপূবক  মাতা-িপতার  ভরণেপাষণ  িনি তকে
সমেয়াপেযাগীকরণ, এছাড়া নতনু আইন ণয়ন কের বীণেদর কল ােণ িবিভ  সবামলূক সং ায় নূ নতম

েযাগ- িবধা  দােনর ব ব া,  ৩.  গণপিরবহেন বীণেদর জ  আসন সংর ণ  এবং  াসকৃত মেূল
অ া  সবা  দান,  ৪.  হাসপাতাল,  ি িনক,  ফােমিস  ও  সংি  া েসবা  িত ােন  বীণেদর
অ ািধকার দান এবং িবনামেূল  সবা  দান,  ৫.  বীণেদর জ  া বীমা  চালু  করার ব ব া,  ৬.
জাতীয় স য় ক েলায় বীণেদর জ  অেপ াকৃত উ হাের লাভ দান,  ৭.  সরকাির- বসরকাির
ব াংক, আিথক িত ান ও অ া  সবামলূক িত ােনর সবা দােন বীণেদর অ ািধকার দান তথা
পৃথক কাউ টার াপন, ৮. বীণেদর পিরিচিতমলূক পৃথক াশনাল আইিড কাড (িসিনয়র িসিটেজন কাড)

দান, ৯. সরকাির খােত চাকিরর ময়াদ অ ত ৬৫ বছের উ ীতকরণ।
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