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নাগরিক সমাজেি ধািনা পত্র 

সিকাজিি সর্বেনীন পপনশন কমবসুরি এর্ং কি নযায্যতা 
১. পপনশন র্যর্স্থাি ধািনা এর্ং র্াংলাজেজশ এি অনুশীলন 
সাধািণত সরিয় কমবেীর্ন পশজেি একরি রনরেবষ্ট র্য়সসীমাি 
পি অর্সজিি র্য়স রনধবািণ কজি র্য়স্ক মানুজেি েনয পয্ 
ভাতাি র্যর্স্থা কিা হয়, তাজক পপনশন র্লা হয়। এখন পয্বন্ত 
আমাজেি পপনশন র্যর্স্থা সর্বেনীন নয়। আমাজেি পেজশ পয্ 
পপনশন র্যর্স্থা িালু আজে তা শুধু সিকারি কমবিািীজেি মজধয 
সীমার্দ্ধ। র্তবমান পপনশন কমবসুরিি র্যয় সিকািী িােস্ব 
পেজক খিি কিা হয়, অেবাৎ েনগজনি কজিি িাকায় সিকািী 
কমবিািীজেি পপনশন পেওয়া হয়। এখাজন উজেখয পয্ পেজশি 
পমাি শ্রমশরিি মাত্র ৫ শতাংশ সিকারি িাকরিেীর্ী এর্ং 
পেজশ র্তবমাজন প্রায় ৬০ ঊর্ধ্ব র্য়সী েনসংখযা প্রায় ১.৫ 
পকারি। সিকারি কমবিািীিা পেজশি পমাি োজিার্ধ্ব র্য়সীজেি 
১ শতাংশ মাত্র। 
তজর্ সিকাি র্তবমান সমজয় ‘র্য়স্ক ভাতা’ নাজম ৬৫ র্েজিি 
ঊজর্ধ্ব েরিদ্র র্যরিজেি এ কায্বিজমি আওতায় মাজস ৬০০ 
িাকা ভাতা পেওয়া হয়। প্রায় ৫০ লাখ েরিদ্র মানুে এি 
আওতাভুি র্জল োরর্ কিা হয়। তা োড়া সামারেক 
রনিাপত্তাজর্ষ্টনীি আওতায় িজয়জে আিও অজনক কায্বিম। 
তজর্ এসকল কমবসূিীসমুহ আসজল পপনশন কমবসুরি রহসাজর্ 
র্লা য্ায় না।  

২. সিকাজিি র্তবমান পপনশন র্যর্স্থা ও েনগজনি োয় 

সিকাজিি র্তবমান পপনশন র্যর্স্থায় রকেু নীরতগত বর্েময 
আজে র্জল আমাজেি কাজে মজন হজয়জে। প্রেমত: র্তবমান 
পপনশন র্যর্স্থায় সাধািন েনজগাষ্ঠীি পকান অন্তভূবরি নাই, 
দ্বীরতয়ত: পয্ পপনশন পেওয়া হজে তা সাধািন এর্ং সকল 
েনগজনি কজিি িাকায়। সিকারি কমবিািীজেি মজধয সীমার্দ্ধ 
এই পপনশন কমবসুরিি েনয সিকািী কমবিািীগন পকান রনরেিৃষ্ট 
পরিমান অেব র্া রপ্ররময়াম প্রোন কজিন না রকন্তু সুরর্ধা পভাগ 
কজিন। অেবাৎ আমিা পেখজত পারে সিকািী কমবিািীজেি 
অর্সিকালীন সুরর্ধা প্রোজনি োয়ভাি র্হন কিজত হজে 
আসজল েরিদ্র সকল েনজগাষ্ঠীজকই কািন পর্শীিভাগ কি 
িােস্ব আহিন হজয় োজক সাধািন েনগজনি পেওয়া প্রতক্ষ 
ও পজিাক্ষ কি পেজক। 

 

৩. প্রস্তারর্ত সর্বেনীন পপনশন কায্বিজমি রূপজিখা 
সিকাি আসন্ন ২০২২-২৩ অেবর্েজি র্াজেি প ােণায় 
সর্বেনীন পপনশন স্কীজমি প ােনা রেজর্ন র্জল আশা কিা 
য্াজে। প্রস্তারর্ত সর্বেনীন পপনশন র্যর্স্থায় ১৮-৫০ র্েি 
র্য়সী সকল নাগরিক অন্তভূবি হজত পািজর্। এ প্রসজে উজেখয 
পয্, র্াংলাজেশ পরিসংখযান রু্জিা’ি রর্জেেন ও প্রজক্ষপন 
অনুসাজি ৬০ র্েজিি উজর্ধ্ব েনসংখযা ২০৩০ সাজল হজর্ প্রায় 
২.১৫ পকারি [জমাি েনসংখযাি ১১.৫%] এর্ং ২০৫০ সাজল 
হজর্ ৪.৩৪ পকারি [জমাি েনসংখযাি ২১.৫% ]। সুতিাং 
আগামী ১০-৩০ র্েজিি মজধয র্য়ষ্ক এর্ং কমবহীন েনজগাষ্ঠীি 
সংখযা র্িৃরদ্ধ পাজর্ এর্ং এসকল েনজগাষ্ঠীি োয় িাষ্ট্র র্া 
সিকাজিি উপিই োকজর্ রনসজেজহ একো র্লা য্ায়। 

পপনশন র্যর্স্থায় রনর্রিত প্রজতযক র্যরি র্া সেসযজক একরি 
সুরনরেিৃষ্ট হাজি র্াৎসরিক িাাঁো ৬০ র্েি র্য়স পয্বন্ত িারলজয় 
য্াওয়াি পি ৬১ র্েি র্য়স পেজক ৭৫ র্েি পয্বন্ত পপনশন 
পপজত পাজিন। সিকাি পপনশন কায্বিম র্াস্তর্ায়ন কিাি 
উজেজশয ইরতমজধযই োতীয় পপনশন কতিৃ বপক্ষ আইন, ২০২২ 
এি খসড়া প্রনয়ন কজিজেন। আশা কিা য্াজে এই আইজনি 
অধীজন আগামীজত পপনশন কমবসুরিি র্াস্তর্ায়ন নীরতমালা 
প্রনয়ন ও র্াস্তর্ায়জনি রেজক অগ্রসি হজর্ন। 

৪. সিকািী কমবিািীজেিজক প্রস্তারর্ত পপনশন র্যর্স্থাি 
র্ারহজি িাখা কতিা পয্ৌরিক র্া নযায়সংগত? 

োতীয় পপনশন কতিৃ বপক্ষ আইন, ২০২২ (খসড়া) এি ১৩’গ 
ধািায় সিকারি ও আধা-সিকারি র্া স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠাজন 
কমবিত কমবিািীগণ সর্বেনীন পপনশন র্যর্স্থাি আওতা 
র্রহভুবত িাখাি প্রস্তার্ কিা হজয়জে। অেবাৎ সিকািী 
কমবিািীগন প্রস্তারর্ত পপনশন কমবসুরিজত যু্ি হওয়াি 
প্রজয়ােন পনই কািন তািা পপনশন পাজেন। এখন প্রশ্ন হজে 
সিকাি পয্জহতু সর্বেনীন পপনশন র্যর্স্থা িালু কিজত য্াজেন 
তাহজল েনগজনি কজিি িাকায় সিকািী উচ্চরর্ত্ত অর্সিপ্রাপ্ত 
কমবিািীজেি েনয র্তবমান পপনশন র্যর্স্থা িালু িাখা কতিা 
পয্ৌরিক? 

এখাজন উজেখয পয্, েনগজনি কি পেজক আহরিত িােস্ব খাত 
পেজক সামারেক রনিাপত্তা কমবসুরিি অধীজন এ ধিজনি পপনশন 
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কমবসুরিি অেব র্যয় কিা হজে। উোহািন স্বরূপ গত ২০২০-২১ 
অেবর্েজি সিকাজিি সামারেক রনিাপত্তা র্িাজেি প্রায় ৪৬ 
শতাংশ [২৭৮৩২ পকারি িাকা] এর্ং ২০২১-২২ অেবর্েজি ৪৮ 
শতাংশ [২৮৩৭৩ পকারি িাকা] র্িাে পেওয়া হজয়জে শুধুমাত্র 
পপনশন র্যয় রনর্বাজহি েনয। এসকল পপনশন পর্শীি ভাগ অেব 
আসজল উচ্চরর্ত্ত সিকািী কমবিািীগনই পপজয় োজকন, কািন 
তাজেি পপনশন পর্শী। অেি য্ািা কি রেজেন এর্ং পেজশি 
উন্নয়জন অর্োন িাখজেন তািা এই র্যর্স্থাি র্াইজি পকন 
োকজর্ন? তাজেি েনয একিা নূনযতম পপনশন কমবসুরি নাগরিক 
অরধকাি রনরিতকিজন সিকাজিি এই কায্বিমজক আিও 
গ্রহনজয্াগযতা রেজত পাজি। 

৫.  সর্বেনীন পপনশন র্যর্স্থায় সিকািী সকল 
কমবিািীজেিজক অন্তভূবিকিজনি আওতায় আনা উরিৎ 

র্িং নতুন পপনশন র্যর্স্থায় সিকািী কমবিািীজেিজক স্থানান্তি 
কিা হজল তাি রকেু অগ্রসিমান সুরর্ধা পাওয়া পয্জত পাজি। 
পয্মন সিকািী কমবিািীগন নতুন পপনশন র্যর্স্থায় স্থানান্তরিত 
হজল তািা এই কমবসুরিি পিকসই রূপজিখা প্রনয়জন আিও 
মজনাজয্াগী ও রনষ্ঠার্ান হজত পাজিন, রর্জশে কজি তহরর্ল গঠন 
ও র্যর্স্থাপনাি পক্ষজত্র। দ্বীরতয়ত: র্যরিগত ও আরেবক অর্োন 
োকাি কািজন সিকািী িােস্ব র্যজয়ি উপি িাপ কমজত পাজি, 
কািন এই খাজত খিি িজমই র্াড়জে। তাই আমিা মজন করি 
সিকািী কমবিািীজেিজক প্রস্তারর্ত পপনশন স্কীজম অন্তভূবি কজি 
সিকাি িােস্ব খিি কমাজত পাজি এর্ং তা েরিদ্র রর্জমািজন 
খিি কিজত পাজি। 

৬. কিোতাজেিজক পপনশন র্যর্স্থায় সিাসরি অন্তভূবি কিা 
হজল আয়কি আোজয়ি হাি আিও র্াড়জর্ 

েরক্ষন এরশয়াি মজধয র্াংলাজেশই হজে সর্জিজয় রনম্ন কি-
রেরিরপ অনুপাজতি পেশ [জনপাল ২১.৭৫%, ভািত ১৯.৬৮%, 
পারকস্তান ১২.৭৪% পক্ষান্তজি র্াংলাজেশ হজে মাত্র ৯.৯%]। 
র্াংলাজেশ ইরতমজধযই রনম্ন-মধযম আজয়ি পেশ এর্ং অর্যাহত 
মাোরপেু আয় র্িৃরদ্ধি োর্ী কিজলও পস অনুপাজত কি সংগ্রজহি 
মাধযজম আভযন্তিীন সম্পে সংগ্রহ কিজত পািজে না। এি 
ফলাফল হজে উন্নয়ন কায্বিজমি েনয ঋণ গ্রহন এর্ং প্ররতর্েি 
ঋজনি পর্াঝা ও সুজেি হাি র্াড়াজনা। প্রস্তারর্ত পপনশন র্যর্স্থা 
এজক্ষজত্র একরি সুজয্াগ হজত পাজি। য্রে পকান আয়কিোতা তাি 
র্াৎসরিক নূনযতম আয়কি প্রোন কজিন তাহজল তাজক সিাসরি 
পপনশন র্যর্স্থায় অন্তভূবি কিা হজর্। এজক্ষজত্র সিকাি তাি 

আহরিত কজিি একিা অংশ [৫-১০% র্া ১৫%ও হজত পাজি] 
সিাসরি পপনশন ফাজে প্রোন কিজর্ন। এই প্ররিয়ায় সকল 
আয়কিোতাজেি [ধনী-েরিদ্র] েনয এখাজন রমরনমাম পপনশজনি 
পরিমান প ােনা কিা োকজর্। এিাই হজর্ “সর্বেনীন পপনশন”। 
য্রে পকউ পর্শী পপনশন প্রতাশা কজিন তাি েনয আলাো নীরত 
োকজত পাজি। আমিা মজন করি এজত আয়কি োতাি সংখযা 
এর্ং আয়কজিি পরিমান অর্শযই র্াড়জর্। র্াংলাজেজশ লাখ লাখ 
রিআইএন ধািী োকজলও িােস্ব পর্াজিবি রহসার্ অনুয্ায়ী মাত্র 
১৩-১৪ লাখ মানুে কি রেজেন। এিা আশাপ্রে নয়। সুতিাং 
পপনশন র্যর্স্থায় অন্তভূবরিি প্ররিয়া আয়কি োতাি সংখযা ও 
কি আোয় র্িৃরদ্ধি সুজয্াগ রহসাজর্ গ্রহন ও পিীক্ষা কিা পয্জত 
পাজি। 

৭. পপনশন কমবসুরি র্াস্তর্ায়জন প্রারতষ্ঠারনক কাঠাজমা হজত 
হজর্ অন্তভূবরিমূলক, স্বে এর্ং ের্ার্রেহরতাি রনিয়তা 
সম্পন্ন 

পপনশন কমবসুরি র্াস্তর্ায়জনি উজেজশয সিকাি োতীয় পপনশন 
কতিৃ বপক্ষ আইন’২০২২ (খসড়া) এি ৯ ধািা অনুর্জল অেবমন্ত্রীজক 
পিয়ািমযান কজি একরি পপনশন গভরনবং পর্ািব গঠন কিজর্ন। 
উি গভরনবং পর্াজিবি সকল সেসযই হজে সিকািী কমবিািী র্া 
আমলা। আমিা মজন করি শুধুমাত্র আমলাতন্ত্র দ্বািা গরঠত গভরনবং 
পর্ািব গঠন কিা হজল পসজক্ষজত্র োয়র্দ্ধতা এর্ং ের্ার্রেরহতাি 
পক্ষত্র সংকুরিত হজত পাজি এর্ং ফলস্বরূপ অেক্ষতা ও েুনবীরত 
র্িৃরদ্ধ পাওয়ািও আশংকা িজয়জে। পপনশন কমবসুরি র্াস্তর্ায়জনি 
েনয পয্জহতু েনগজনি প্রেত্ত অজেব তহরর্ল গঠন হজর্ এর্ং এই 
তহরর্ল লাভেনক পক্ষজত্র রর্রনজয়াজগি [ঋন ও অনযানয 
উৎপােশীল রর্রনজয়াগ] মাধযজমই ভরর্েযজত পপনশন কমবসুরিি 
কায্বকি র্াস্তর্ায়ন এর্ং স্থায়ীত্বশীলতা রনভবি কিজে। সুতিাং 
আমিা েনগজনি অেব রনজয় পর্রসক র্যাংক, পসানালী র্যাংক এর্ং 
সর্বজশে রপজক হালোি পকজলংকারি আশা করি না। তাই আমিা 
মজন করি শুধুমাত্র আমলা রনভবি গভরনবং পর্ািব গঠন না কজি 
পপনশন কমবসুরি র্াস্তর্ায়জন প্রারতষ্ঠারনক কাঠাজমা হজত হজর্ 
অন্তভূবরিমূলক পয্খাজন অরভজ্ঞ আমলা, েনসংখযা রর্জশেজ্ঞ, 
অেবনীরতরর্ে, অরভজ্ঞ ও সফল রশল্প-উজেযািা, র্যর্সায়ী, 
রশক্ষারর্ে এর্ং িােনীরতরর্ে। র্াংলাজেজশি র্তবমান পপ্রক্ষাপজি 
এধিজনি স্বে এর্ং ের্ার্রেহরতাি রনিয়তা সম্পন্ন 
অন্তভূবরিমূলক র্যর্স্থাই সিকাজিি এই সুেি রূপকল্পজক সফল 
কিজত পাজি র্জল আমিা মজন করি।  
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