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অবেহলায় থাকেব শাি

তপন িব াস ॥ বৃ  িপতামাতােক সে  রাখা এবং ভরণেপাষণ আইনী বাধ বাধকতার মেধ  আনা হে । আইেন
িপতামাতার িত অবেহলায় শাি মলূক ব ব া থাকেছ। ‘িপতামাতার ভরণেপাষণ’ িশেরানােম এই আইেন এক লাখ
টাকা জিরমানা ও িতন মাস জেলর িবধান রাখা হেয়েছ। বতমােন আইনিটর িবিধমালা তিরর কাজ ি য়াধীন।
ইেতামেধ  একিট খসড়া তির করা হেয়েছ। িকছু সংেশাধেনর পর তা চড়ূা  করা হেব। সমাজকল াণম ী নূ ামান
আহেমদ জনক েক বেলন, আমােদর দেশ অিধকাংশ স ানই িপতামাতার দািয়  িনেয় থােকন। তােদর জ
আইেনর কান েয়াজন হয় না। িকছু িকছু স ান আেছন যারা বৃ  িপতামাতার দািয়  িনেত চান না। তােদর অসহায়
িপতামাতার কথা িবেবচনায় রেখই আইনিট কেঠার করা হে । খসড়া িবিধমালািটেত আরও িকছু সংেশাধনী এেন
শী ই তা চড়ূা  অ েমাদেনর জ  পাঠােনা হেব।

গত বছেরর শষ নাগাদ ‘িপতামাতার ভরণেপাষণ’ শীষক আইনিট ণয়ন করা হয়। আইনিট কাযকর করার জ
িবিধমালা ণয়েনর কাজ  হয় তখনই। বতমােন িবিধমালার খসড়া সমাজকল াণ ম ণালেয় রেয়েছ। এর মেধ
আইেনর িকছু বলতা ধরা পেড়েছ। এসব বলতা কাটােনার জ  খসড়া িবিধমালায় িকছু সংেশাধন কের তা চড়ূা
করা হেব।

আইেনর যসব বলতা রেয়েছ তার মেধ , আইেন শাি র িবধান থাকেলও শাি  মেন িনেয় কউ বৃ  িপতামাতােক
িতপালেন রািজ না হেল, ক তােদর দখভাল করেব এমন কান িদকিনেদশনা আইন বা খসড়া িবিধমালায় নই।

সমাজকল াণ ম ণালেয়র িবধবা ভাতা, বয়  ভাতা চালু থাকেলও স ে ও বি ত থাকার অসংখ  নিজর রেয়েছ।
এমনিক িতব ী ভাই- বান থাকেল তােদর ভরণেপাষণ ক, িকভােব করেব তার কান কথাই আইন বা িবিধেত
রাখা হয়িন। এছাড়া িনঃস ান বৃ েদর িক হেব তাও কাথাও বলা হয়িন। এ ব াপাের সমাজকল াণম ী নূ ামান
আহেমদ জনক েক বেলন, িবষয় েলা িবেবচনায় রাখা  উিচত। িবিধমালােত এ েলা অ ভু  করা হেব। িতিন
বেলন, আমরা বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা চালু কেরিছ। এখন স ান কতৃক বয়  িপতামাতার ভরণেপাষেণরও ব ব া
নয়া হে । িবিধমালায় এসব িবষয় িনিদ  করা হেব।

স ত, ভারেতর অসম সরকার এই সম া িতকাের স িত একিট আইন পাস কেরেছ। সখােন কান চািকরজীবী
স ান বৃ  িপতামাতােক  িতপালন  না  করেল  তার বতেনর ১০ শতাংশ  কতন কের িপতামাতার  এ াকাউে ট

দােনর িবধান রেখেছ। এছাড়া িতব ী ভাই- বানেদর জ  বতেনর পাঁচ শতাংশ কতেনর িবধান রাখা হেয়েছ।

খসড়া িবিধমালায় বলা হেয়েছ, স ান িপতামাতােক সে  রাখেত হেব। একািধক স ান থাকেল িপতামাতা যার সে
বসবাস করেত চান তা াধা  িদেত হেব। অ  স ানরা সমভােব িপতামাতার ভরণেপাষণ ব য় বহন করেবন।
একমা  স ান যৗি ক কারেণ িপতামাতােক সে  রাখেত না পারেল তােদর ভরণেপাষণ ব য় ব াংিকং চ ােনেল
তােদর িহসাব ন ের পাঠােবন। একািধক স ান থাকেল এবং যৗি ক কারেণ িপতামাতােক সে  রাখেত না পারেল
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তারা সি িলতভােব িনধািরত অথ সরাসির অথবা ব াংিকং চ ােনেলর মাধ েম তােদর িদেত হেব। যসব স ান
িপতামাতার িত যথাযথ দািয়  পালন করেবন, তােদর েণাদনা িহেসেব স াননা দান করা হেব। উেপেজলা,
জলা  এবং  জাতীয়  পযােয়  অ ি ত  জাতীয়  িদবেস  অিতিথ  িহেসেব  তােদর  আম ণ  করা  হেব।  িপতামাতার

ভরণেপাষেণ  ায়ী  ও চলিত তহিবল  গঠন করা হেব। চলিত  তহিবল  জাতীয়, জলা,  উপেজলা ও  সমাজেসবা
অিধদফতেরর আওতায় পিরচািলত হেব। ায়ী তহিবল জাতীয় পযােয় পিরচািলত হেব। খসড়া িবিধমালার ি তীয়
অধ ােয় জাতীয়, জলা, উপেজলা, পৗরসভা, শহর এবং িপতামাতার ভরণেপাষণ সহায়ক কিমিট গঠেনর িবধান রাখা
হেয়েছ। িবিধমালািটর খসড়া চূড়া  কের তা অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ বেল সমাজকল াণ ম ণালেয়র অপর
এক সূে  জানা গেছ।

খসড়া  িবিধমালায়  িপতামাতার  আচরেণর  িবষেয়  বলা  হেয়েছ,  তােদর  েয়াজন  ও  অ ভিূত েলা  স ানেদর
একি তভােব অথবা আলাদাভােব অবিহত করেবন। সব সম া িনেয় স ানেদর সে  আেলাচনা করেবন। সম া
সামাধান না হেল বিধত পিরবােরর সদ  অথবা ানীয় ভরণেপাষণ কিমিটর সহায়তা নেবন। তােদর াবর-অ াবর
স ি  র ার চ া করেবন। তােদর ভিব ত র ায় স য় করেবন। িনজ িনজ ধমীয় ও সাং িৃতক মূল েবাধ
এবং নিতকতা িবষয়ক িশ া স ানসহ পরবতী জে র কােছ তুেল ধরেবন। তােদর শারীিরক সামথ  অ যায়ী
িনেজেদর সবাযতœ িনেজরাই নয়ার চ া করেবন। স ান িপতামাতার কান েয়াজন তাৎ িণকভােব মটােত না
পারেল যথাস ব ধযধারণ করেবন। স ানেদর আচরণ িবষেয় খসড়া িবিধমালায় বলা হেয়েছ, িপতামাতার সে
সবাব ায় মযাদাপূণ আচরণ ও যতœসহকাের দখভাল করেবন। িপতামাতার মতামতেক ে র সে  িবেবচনা
করেবন। িপতামাতার শারীিরক ও মানিসক, া গত িবষয় িবেশষভােব খয়াল রাখেবন। েয়াজনীয় সবা ƒষা,
পথ  ও অ া  উপকরণ যথাস ব ত সরবরাহ করেবন। িপতামাতার িনজ  স দ িবন  করা যােব না। তােদর
আইনগত অিধকার,  উ রািধকার,  স ি  ও  মাহরানা  সমু ত  রাখেত  হেব।  িপতামাতার অিভ তা  ও  দ তা
ব বহােরর েযাগ িনি ত করেব। কান কার ছলচাতুিরর মাধ েম িপতামাতার স েদর যেথ া ব বহার করা যােব
না। িপতামাতার স েদ অ  উ রািধকািরগেণর অংশ আ সাৎ করা যােব না। িপতামাতার িনজ  স দ না থাকেল
তােদর কান প দাষােরাপ করা যােব না। িপতামাতার নাম, মযাদা ও পািরবািরক ঐিত  বজােয় রাখেত হেব।
পািরবািরক ও সামািজক আচার, অ ান এবং িবিভ  সামািজক কমকাে- িপতামাতার অংশ হেণর েযাগ িদেত
হেব। িপতামাতার ভাটািধকার, ধমাচার, নাগিরক অিধকার িতপালন িনি ত করেত হেব। িপতামাতােক দিনক
িতনবার খাদ  সরবরাহ, বয়স,অ তা ও িতবি তা িবেবচনায় িনেয় িচিকৎসা এবং পুি িবেদর পরামেশ পুি মান
িনি ত করেত হেব।

িবেশষ িদবেস বা  অ ােন িচিকৎসেকর পরামশ  অ সরণ কের উ তমােনর খাবার িদেত  হেব। াে র  জ
িতকর তামাক, ধূমপান, মাদক ব  ইত ািদ পিরহাের িপতামাতার সে  কাউে িলং করেত হেব। ঋতু িবেবচনা

কের িপতামাতার পছ মেতা আরামদায়ক বে র ব ব া করেত হেব। বছের অিতির  একেসট নতনু পাশাক িদেত
হেব। িপতামাতার শারীিরক অব া িবেবচনা কের তােদর জ  িবছানাপ , আসবাবপে র সং ান, শৗচাগার ও
পির ার পির তার ব ব া এবং বীণবা ব িজিনসপে র ব ব া করেত হেব। িচিকৎসার ে  বছের কমপে
একবার িচিকৎসেকর পরামশ িনেত হেব। িপতামাতার িবেশষ রােগর ে  িবেশষ  িচিকৎসেকর পরামশ িনেয়
ওষুধ  এবং  পেথ র  ব ব া  করেত  হেব।  িচিকৎসা  সং া  যাবতীয়  কাগজপ ,  পরী া  িনরী ার  িরেপাট  ও

সি পশন সংর ণ করেত হেব। স ােনর অ পি িতেত তােদর ী-স ান বা পিরবােরর অ  সদ রা িপতামাতার
উপযু  পিরচযা িনি ত করেত হেব। নািত,পু বধূ বা িনকটআ ীয়রা পিরচযা করেত না পারেল কয়ািগভােরর
মাধ েম  পিরচযা  িনি ত  করেত  হেব।  তা  স ব  না  হেল  পিরচযা  কে র  মাধ েম  তা  িনি ত  করেত  হেব।
পিরচযােকে  িনয়িমত িবরিতেত িপতামাতার সে  সা াত করেত হেব।
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স  দান ॥ স ান ও পিরবােরর সদ রা িপতামাতার সে  িনয়িমত স  িদেত হেব। স ােনর চাকির বা অ  কারেণ
িনয়িমত দখা করা স ব না হেল বছের কমপে  বার িপতামাতার সে  সা াত করেত হেব। বাসী স ান বা
স ানরা েয়াজেন আধুিনক যাগােযাগ প িতর মাধ েম িপতামাতার িনয়িমত খাঁজখবর িনেত হেব। িবেনাদনেক

 িদেয় িপতামাতােক টিলিভশন, কি উটার দখার, াব, পাঠাগার, পাক ঘারার, খবেরর কাগজ, বই ইত ািদ
পড়ার জ  িনয়িমত সরবরাহ করেত হেব। তােদর ই ােক  াধা  িদেয় স ানেদর সামথ  অ সাের মেণর
আেয়াজন করেত হেব। িপতামাতা  মৃতু বরণ  করেল  সব  স ান  সশরীের উপি িত  থেক  তােদর দাফনকাফন,
সৎকােরর ব ব া করেত হেব এবং তােদর দায়েদনা পিরেশােধর ব ব া করেত হেব। কান স ান িবেদেশ অব ান
করেল  বা  যৗি ক  কান  কারেণ  অ পি ত  থাকেল  উপযু  িতিনিধর  মাধ েম  িপতামাতার  দাফনকাফন  ও
সৎকােরর ব ব া করেত হেব।

পিরচযােক  িত া ॥ সরকার িপতামাতার ভরণেপাষণ িনি ত করেত পিরচযােক  িত া ও পিরচালনা করেব।
সরকার গেজট াপনমূেল য কান িত ানেক িপতামাতার পিরচযা ক  িহেসেব ঘাষণা করেত পারেব।
সরকােরর িনয় ণ ও ত াবধােন কান িত ান, সং ােক িপতামাতার পিরচযা ক  াপন ও পিরচালনার অ মিত

দান করেব। সই ে  বসরকারী উেদ ােগ িতি ত ও পিরচািলত পিরচযা ক েকও ণীতমালা অ সরণ
করেত হেব। সরকারী, বসরকারী, উেদ ােগ িতি ত ও পিরচািলত পিরচযা ক  িদবাপিরচযা ক , রাি কালীন
পিরচযা কে  পথৃক কনার থাকেব। বসরকারী যসব সং া পিরচযা ক  াপন ও পিরচালনা করেত চায় তােদর
জলা  সমাজেসবা  কমকতার  মাধ েম  সমাজেসবা  অিধদফতেরর  মহাপিরচালক  বরাবর  আেবদন  করেত  হেব।

আেবদেনর সে  সং ািটর িনব ন সনেদর সত ািয়ত কিপ, অ েমািদত গঠনতে র সত ািয়ত কিপ, কাযকরী কিমিটর
সত ািয়ত কিপ, বািষক কায ম িতেবদন, হালনাগাদ বািষক িনরী া িতেবদন এবং জলা শাসেকর পািরশ
থাকেত হেব। থাকেত হেব তফিসলী ব াংেকর দয়া হালনাগাদ অিথক স লতার সনদ, আেয়র উৎেসর িববরণী,
সং ািটর নােম িসিট কেপােরশন এলাকার বাইের দশ শতক জিমর দিলল, িসিট কেপােরশেনর ভতের হেল িতন
কাঠার ওপর ািপত বািড় ভাড়ার চিু প ।
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