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হেি বিজ্ঞবতঃ 

বাাংলাদেদে প্রবীণ জনদ াষ্ঠীর মানবাধিকার পধরধিধি ধনদে জািীে মানবাধিকার কধমেদনর  দবষণা 

 
জািীে মানবাধিকার কধমেদনর প্রবীণ অধিকার ধবষেক ধিদমটিক কধমটি জাধিসাংঘ উন্নেন কম মসূধি (ইউএনধিধপ)-এর ধিউম্যান রাইটস 

প্প্রাগ্রাদমর সিােিাে বাাংলাদেদে প্রবীণ জনদ াষ্ঠীর মানবাধিকার পধরধিধি ধনদে একটি  দবষণা পধরিালনা কদরদে। এ  দবষণাে মূলি প্রবীণ 

জনদ াধষ্ঠ প্কধিক প্সবাসুধবিাসমূদির সঠিক ব্যবিাপনা ও বাাংলাদেদে প্রবীণ জনদ াধষ্ঠর সাধব মক জীবনমান উন্নেদন মানবাধিকাদরর দৃধিভধিদি 

পর্ মাদলািনার ধবষেটি উদে এদসদে।  দবষণাপত্রটি প্রস্তুি কদরদেন ইউএনধিধপ ধনযুক্ত জািীে পরামে মক োধিনুর রিমান। বধণ মি  দবষণাে প্রাপ্ত 

ফলাফদলর ধভধিদি প্রবীণ জনদ াধষ্ঠর মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নেদন ধনম্নধলধিি সুপাধরে করা িে- 

•       প্মধিকযাল একাদিমীক কাধরকুলাদম ‘দজধরোধিক প্মধিধসন’ অন্তর্ভ মক্ত করা; 

•       প্মধিকযাল কদলজ িাসপািালসমূদি ‘দজধরোধিক প্মধিধসন’ ধিপাট মদমন্ট প্রধিষ্ঠা করা; 

•       ‘প্জধরোধিক প্মধিধসন’ ও এসাংক্রান্ত প্িরাধপর ধবষদে, ধিধকৎসা প্সবার সাদি সাংধিিদের প্রদোজনীে প্রধেক্ষন প্রোন করা; 

•       পাবধলক ও প্রাইদভট িাসপািাল ও ধিধনদক ধিধকৎসা প্সবা ধনদি আসা প্রবীণদের অগ্রাধিকার প্েো এবাং িাদের জন্য আলাো 

কাউণ্টাদরর ব্যবিা রািা; প্রবীণ জনদ াধষ্ঠর প্সবা ধনধিিকরদণ ৫% ধসট বরাদ্দ রািা; 

•       প্েদের সকল প্রবীদণর জন্য স্বািয বীমা িালু করা; অধি বৃদ্ধদের জন্য িাসপািালগুদলাদি প্যাধলদেটিভ প্কোর সাধভ মস িালু করা; 

•       পাঠ্যবইদে প্রবীণদের অধিকাদরর ধবষেটি অন্তর্ভ মক্ত করা। পাোপাধে, সরকাধরভাদব প্রবীণ জনদ াধষ্ঠর অধিকার ধনদে  দবষণা, 

র্াদি িাঁদের কল্যাদণর লদক্ষয নীধি ধনি মারণ সিজ িে। 
 

এ  দবষণার প্রদোজনীেিা উপলধি কদর জািীে মানবাধিকার কধমেদনর প্রবীণ অধিকার কধমটির সভাপধি কধমেদনর মাননীয় চেয়ারম্যান 

নাছিমা চেগম কছমটির ২য় সভায় উক্ত গবেষণা পছরোলনা করার প্রস্তাে ছিবল কছমটির অন্যান্য সিস্য একমত চপাষণ কবরন। মাননীয় চেয়ারম্যান 

মবন কবরন, চেরণ্টলছে ছেষবয় ছেশ্বছেদ্যালয় পর্ যাবয় োস্তেধমী, িক্ষতামূলক ও ব্যেহাছরক চকাস য থাকা োঞ্ছনীয়। এ লবক্ষে চেরণ্টলছে ছেষবয় চকান 

চকান ছিক্ষা প্রছতষ্ঠান ছক করবি তা োনা এেং োংলাবিবির প্রেীণ েনবগাষ্ঠীর স্বাবযের অছধকার পছরছযছতর ছেষবয় গবেষণা পছরোলনা করা 

প্রবয়ােন। উক্ত কছমটির ৩য় সভায় গবেষণার ধারনাপত্র উপযাছপত হবল কছমটির সকল সিস্য তাবির মূল্যোন মতামত প্রিান কবরন। পাোপাধে 

প্রবীণ অধিকার কধমটির ৪ি ম সভাে  দবষণা প্রধিদবেন সম্পদকম ধবস্তাধরি আদলাকপাি কদরন  দবষক ও পরামে মক োধিনুর 

রিমান। গবেষণাটি ৯৯িম কধমেন সভাে অনুদমাধেি িদেদে। জািীে মানবাধিকার কধমেদনর পক্ষ প্িদক েীঘ্রই  দবষণাপত্রটি পুধস্তকা আকাদর 

প্রকাে করা িদব। পাোপাধে, প্রবীণ অধিকার ধনদে কাজ করা সরকাধর-দবসরকাধর প্রধিষ্ঠান, ধেক্ষা প্রধিষ্ঠান ও প্রবীণবান্ধব প্রধিষ্ঠানসমূদির 

অব ধির জন্য এ  দবষণাপত্রটি কধমেদনর ওদেবসাইদট প্রকাে করা িদব। 
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