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াজফিক তত্ত্বাফধানন
প্রফীণ করযাণ উকজভটি

Aa¨vcK Wvt G Gb bvwmg DwÏb Avn‡g`, †Pqvig¨vb

L›`Kvi ivwKeyi ingvb, †Kv-†Pqvig¨vb

Rbve Gg G gwR`, m`m¨ mwPe

Rbve Avwbmyj nK, m`m¨

Rbve Aveyj Kv‡mg, m`m¨

Rbve †gvt kvgmyj nK, m`m¨

exi gyw³‡hv×v gyÝx kvnRvnvb, m`m¨

†`Iqvb bKxe Avnmvb,m`m¨

K…wlwe` †gvt Rvdi Dj¨v MvRx,m`m¨

W. KvRx Avmv ỳ¾vgvb, m`m¨

Rbve †gvnv¤§` Avjx, m`m¨

Rbve Gm Gg wd‡ivR Avj †di‡`Šm, m`m¨

•mq` iRe Avjx, m`m¨

Rbve †gvt bvRgyQ mv`vZ †mwjg, m`m¨

Rbve †gvt Avãym †mvenvb, m`m¨

Rbve Gm. Gg. †gv¯Ídv Kvgvj, m`m¨

Rbve Bd‡ZLvBiæj Kwig, m`m¨

•mq` G. gyÕ‡gb, m`m¨

†gvQvt gvmy`v †eMg, m`m¨

Rbve †gvt byiæwÏb miKvi, m`m¨

Rbve †gvt Avkivdzj Bmjvg, m`m¨



জাতীয় প্রফীণ নীজতভারা
মপব্রুয়াজয ১১, ২০১৪

ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারয় কতৃি ক অননুভাজদত



ফাস্তফায়ন নয়নে :-

1 ৪০ রনেয অজধক ৫০০ টাকা ভাজক বাতা

৯০ ফেয ফয়ন ৭৫০ টাকা প্রদান ও ফতি ভানন ৮৫০ টাকা প্রদাননয ুাজয

কযা নয়নে।
ভূরিকো: রর্পেি অনযোনয কদপেি িপতো র্োাংল্োপদে র্তট িোপন র্য়স্ক জনসাংখ্যো ক্রির্িটিোন

সিসযোি সম্মুখ্ীন হপে। কদপে ১ ককোটি ৫৩ল্োখ্ প্রর্ীণ নোগরিক যো ২০৫০ সোপল্ হপর্ ৩

ককোটি ৫০ ল্োখ্ প্রর্ীণ। প্রর্ীণপদি সিসযো র্হুরর্ি



নোিী প্রর্ীণ নোগরিপকি সর্পচপয় রর্পেষ আরথটক সাংকর্  স্বোস্থয সিসযো িপয়পে,

তোিো তোপদি কগো নীয়তোি কোিপণ তোপদি স্বোস্থয সিসযো তোপদি কেপল্পদি

কোপে র্ল্পত  োপিনো । র্দৃ্ধ নোিীপদি ককোপনো রর্পনোদপনি র্যর্স্থো কনই, রর্পেষ

কপি তোপদি স্বোস্থয সিসযো তীব্র ।
সিোপজি িপিয আচিণ গত  রির্তট ন রনরিত কিো যোপত প্রর্ীণ নোগরিকপদি

সম্মোন কিো হয় এর্াং তোপদি কযন যত্ন কনয়ো হয়। এি কোিণ হল্ আইন এর্াং

কল্যোণিলূ্ক প্রকল্প গুরল্ শুিুিোত্র একটি রনরদটষ্ট  রিিোপণ প্রর্ীণ নোগরিকপদি

িঙ্গল্ রনরিত কিপত  োপি। রেক্ষো, জনসপচতনতো এর্াং প্রর্ীণ নোগরিকপদি

তরুণ প্রজপন্ি সোপথ সাংযুক্ত কিোি উদ্ভোর্নী  দপক্ষপ ি িোিযপি আচিণগত

 রির্তট পনি রর্ষয়টি প্রচোি কিো কযপত  োপি



জজনয়য জটিনজন নীজতয রেয র :

• ভূরধাযায প্রফীণ নাগজযকনদয ফয়স্ক ভজরানদয এফং তানদয

জাতীয় উন্নয়ননআনা ।
• আনয়য জনযাত্তা, মাভ মকয়ায জযনলফা, ফাধিকয মনন, স্বাস্থ্য

ফীভা জস্কভ, আফান এফং অনযানয মপ্রাগ্রাভ/মফা প্রচায কযা/

অন্তবুি ক্ত কযা,

• প্রফীণ নাগজযকনদয মনেয জফলনয় জভজিয়ানত প্রচায কযা এফং

প্রাজতষ্ঠাজনক মেনক মল অফরম্বন জানফ জফনফচনা কযনত নফ।



ুাজয ও ফাস্তফায়ন :
১. ৬০ র্ৎসি র্য়পস সিকোি কতৃট ক রসরনয়ি রসটিপজন রহপসপর্ কোর্ট প্রদোন কিো।
• কদপেি র্োস, কিল্পয়  রর্িোপন অপিটক ভোড়োয় যোতোয়োত র্যর্স্থো সুরর্িো প্রদোন।
. কজল্ো  যটোপয়ি স্বোস্থয কসর্ো কোযটক্রপিি প্রিোন উপেেয হপর্ কজল্ো হোস োতোল্,
করিউরনটি কহল্থ কসন্টোি প্রোথরিক স্বোস্থয ককন্দ্র এর্াং সোর্-কসন্টোি স্তপি কর্রর্পকপর্র্
স্বোস্থয সুরর্িো প্রদোন কিো। এই কপ্রোগ্রোপিি অিীপন স্বোস্থয কসর্ো সুরর্িোগুরল্ রর্নোিপূল্য র্ো
উচ্চ ভতুট রক কদয়োি জনয সু োরিে কিো হপল্ো
সিকোরি হোস োতোপল্ প্রর্ীণ নোগরিকপদি জনয রকেু সুরর্িোি (কযিন  ৃথক সোরি,
রর্েোনো এর্াং র্য়স্ক কিোগীপদি জনয সুরর্িো প্রদোন কিো ।
প্রর্ীণ নোগরিকপদি এই সুরর্িোগুরল্ প্রদোপনি জনয সিকোিী  কর্সিকোিী হোস োতোল্
সহ সিস্ত হোস োতোল্পক র্োিযতোিলূ্ক কিোি ল্পক্ষয আিযোপদে জোরি কিো ।
এেোড়ো, প্ররতর্ন্ধী প্রর্ীণ নোগরিকপদি জনয িোপে িোপে কহোি ককয়োি সুরর্িো প্রদোন
কিো। রর্ির্ো িোতোি ভোতো (সোিোরজক র্ীিো) িতৃ র্যরক্ত িতুৃযি তোরিপখ্ একটি
র্োিটকয ক নেন প্রোপ্ত র্ো  োয়োি অরিকোিী হপর্ন।
রর্রেষ্ট প্রর্ীণ নোগরিকপদি তোপদি কসর্ো অর্দোপনি স্বীকৃরত রহপসপর্ জোতীয়
 ুিস্কোপিি িযটোদোয় আন্তজট োরতক র্য়স্কর্যরক্ত রদর্স উদযো পনি অাংে রহপসপর্ এই
 ুিস্কোি গুরল্ কজল্ো  যটোপয় প্রদোন কিপত হপর্।
একটি অননয রস্কি যো দরিদ্র প্রর্ীণ নোগরিকপদি জনয শ্রর্ণযন্ত্র, ক্রোচ এর্াং হুইল্
কচয়োপিি িপতো অনযোনয যপন্ত্রি সোহোপযয েোিীরিক সহোয়তো প্রদোন কিো।



জজনয়য জটিনজন মজবং জস্কভ (SCSS) র একটি যকায-ভজথিত

ঞ্চয়ত্র মা ফাংরানদনয প্রফীণ নাগজযকনদয মদওয়া মায় ।
70 র্েি র্য়পস প্রর্ীণ নোগরিকপদি িোরসক ক নেন প্ররত িোপস নযূনতি

1,000 র্োকো কিো।
২. দীর্িনভয়াদী জযকল্পনা
সিকোিপক অর্েযই রনরিত কিপত হপর্ কয কজল্ো  োযটোপয়  যটোপ্ত র্দৃ্ধোশ্রি

সুরর্িো িপয়পে ।
স্বোস্থয কসর্ো কিটসূরচ সুরর্িো রর্পেষ কপি গ্রোিীণ এল্োকোয় কজরিয়োরিক

 রিচযটো  রিকোঠোপিো উন্নত কিো

তৃণিলূ্  যটোপয় ল্োইপব্ররি এর্াং ক্লোপর্ি িপতো রর্পনোদন সুরর্িো প্রদোন কিো



উংায :

প্রর্ীণ নোগরিকপদি কল্যোপণি জনয, সিোপজ ইরতিপিয রর্দযিোন ঐরতহযগত

িলূ্যপর্োি গুরল্পক সুিরক্ষত কিোি রদপক িপনোপযোগ রদপত হপর্।ক্রির্িটিোন

 রিিোকিপণি  রিপপ্ররক্ষপত, এটি র্োাংল্োপদে একটি রর্েোল্ চযোপল্ঞ্জ হপয়

উঠপে। কপঠোি আইন সর্ সিয় সিোপজি িপিয আচিণগত  রির্তট ন

প্রচোপি সিল্ হপত  োপিনো।জনসাংখ্যোপক র্য়স্কপদি প্ররত আি সাংপর্দনেীল্

হয়োি জনয উদ্ভোর্নী  কল্যোণিলূ্ক  রিকল্পনো এর্াং রেক্ষো র্রৃদ্ধি িোিযপি

ইরতর্োচক আচিণগত  রির্তট পনি িোিযপি রনরিত কিো কযপত  োপি।


