
সর্বজনীন জাতীয় পেনশন ননয়য় নিছু সুোনিশ 
ড. পতাফায়য়ল আহয়েদ স্থানীয় শাসন নর্য়শষজ্ঞ ও নশক্ষি 

 
সিিাি সর্বজনীন নাগনিি পেনশন চালুি এিনি যুগান্তিািী েদয়ক্ষে র্াস্তর্ায়য়নি 
নীনতয়িৌশল প্রণয়ন িয়ি আগােী র্ছয়িি জুলাই পেয়ি এিনি োইলি নিে চালু িিয়র্ 
র্য়ল সিিানি সূয়ে জানা পগয়ছ। ২০২২-২৩ সায়লি র্ায়জি ততনিি প্রাক্কায়ল সর্বজনীন 
নাগনিি পেনশয়নি নর্ষয়নি ননয়য় নীনতগত নসদ্ধান্ত হয়ত যায়ে। এ পক্ষয়ে গুরুত্বেূণব হয়ে, 
এিনি পেনশন আইন প্রণয়ন ও আইয়নি আওতায় এিনি পেনশন িতত বেক্ষ গঠন। 

এ েযবন্ত এই আইয়নি খসড়াি নর্ষয়য় যা জানা যায়, তা হয়ে ১৮ পেয়ি ৫০ র্ছি র্য়সী র্যনিিা নননদবষ্ট এিনি চাাঁদা 
নদয়য় পেনশয়নি জনয ননর্নিত হয়র্ন। নূযনেয়ক্ষ ১০ র্ছি এ চাাঁদাি ধািার্ানহিতা োিয়ল তাাঁিা নননদবষ্ট র্য়সসীো 
অনতক্রে িিাি েি িাষ্ট্রীয় পেনশন োওয়াি উেযুিতা অজবন িিয়র্ন। তা ছাড়া পর্সিিানি খাতয়ি পেনশন-র্যর্স্থায় 
অন্তরু্বনিিও এিনি েেয়িখা িিা হয়ে র্য়ল জানা পগয়ছ। পেনশন আইন ও এ-নর্ষয়ি নীনতোলা চূড়ান্ত িিাি আয়গ 
জনেত গ্রহণ ও নর্য়শষজ্ঞ েিােশব গ্রহয়ণি প্রয়য়াজন িয়য়য়ছ। সংনিষ্ট েন্ত্রণালয়য়ি র্লর্, েনন্ত্রেনিষয়দ পেশ িিাি আয়গ 
খসড়া আইননি জনেয়তি জনয প্রিাশ িরুন। নননদবষ্ট সেয়য়ি েি জনেতগুয়লা সনিয়র্শ িয়ি আইয়নি চূড়ান্ত খসড়া 
েনন্ত্রেনিষয়দি অনুয়োদয়নি জনয পেশ িরুন। 

আোতত পেনশন–নর্ষয়ি পযসর্ খর্ি েেেনেিায় প্রিানশত হয়য়য়ছ, তাি নর্নিয়ত নিছু েতােত সিিায়িি নর্য়র্চনাি 
জনয উেস্থােন িিনছ। 

১. সর্বজনীন পেনশন–র্যর্স্থাি ও প্রিাি–প্রিত নত: পদয়শি সােনিি–য়র্সােনিি, সিিানি িেবিতবা-িেবচািীিা পেনশন–
র্যর্স্থাি অন্তরু্বি। সিিানি িেবচািীয়দি প্রচনলত পেনশন–র্যর্স্থায়ি নর্শ্বনর্দযালয়সহ স্বায়িশানসত প্রনতষ্ঠানগুয়লায়তও 
সম্প্রসানিত িিা হয়য়য়ছ। তাাঁয়দি পস জনয পেনশন তহনর্য়ল পিায়না নগদ চাাঁদা নদয়ত হয় না। সিিাি প্রনতর্ছি জাতীয় 
সুিক্ষা খায়তি েধয পেয়ি পোি র্িাদ্দ নদয়য় সিিানি িেবচািীয়দি পেনশয়নি অেব সংস্থান িয়ি োয়ি। প্রস্তানর্ত 
সর্বজনীন পেনশন–র্যর্স্থায় অন্তরু্বনিয়ি র্যনিি ইোধীন িয়ি োয়স োয়স এিনি নননদবষ্ট ‘চাাঁদা’ র্া নপ্রনেয়াে পদওয়াি িো 
পশানা যায়ে। পেনশন–র্যর্স্থাি প্রিত নত পস্বোধীন র্া পস্বোধীন নর্ো প্রিত নতি হয়ে, নানি তা জনগয়ণি নাগনিি 
অনধিায়িি অংশ হয়র্, পস নর্ষয় শুরুয়তই েীোংসা িিা গুরুত্বেূণব। েনিো নর্য়শ্ব পেনশন নাগনিি অনধিায়িি নহসায়র্ 
স্বীিত ত এর্ং পদয়শি নাগনিিয়দি আয়িি প্রদান ও পেনশন প্রানি এিনি অনর্য়েদয ও এিীরূ্ত েদ্ধনত। 

২. পেনশয়নি আওতা ও অংশগ্রহণিািী: সর্বজনীন পেনশন–র্যর্স্থাি আওতায় িািা োিয়র্ন, নর্ষয়নি স্বে নয়। 
প্রস্তার্েয়তা যনদ ১৮ পেয়ি ৫০ র্ছি র্য়সীয়দি িাছ পেয়ি আনেবি নিনস্ত ননয়য় এ র্যর্স্থাি সূচনা হয়, তাহয়ল পর্শ িনি 
প্রশ্ন অেীোংনসত োয়ি, যা স্পষ্ট িিা প্রয়য়াজন। এি. েঞ্চায়শার্ধ্ব োনুষয়ি িীর্ায়র্ এ র্যর্স্থাি আওতায় আনা হয়র্। 
দুই. যাাঁিা এখন ৬০ র্ছি র্য়স অনতক্রে িয়িয়ছন, নিন্তু সিিানি চািনি িয়িননন, তাাঁয়দি জনয িী নর্ধান হয়র্? নতন. 
১৮ র্ছি র্য়সী যাাঁিা ৩০ র্ছি র্য়য়সি েয়ধয সিিানি চািনিয়ত পযাগ পদয়র্ন, তাাঁয়দি এিিা নর্ধান োিয়ত হয়র্। চাি. 
এিই েনির্ায়িি স্বােী-স্ত্রী দুজয়ন নি এিই নিয়ে পেনশনধািী হয়ত োিয়র্ন, নানি এিজয়নি পক্ষয়ে তা প্রয়যাজয হয়র্ 
এর্ং এিজয়নি অর্তবোয়ন অনযজন এিই সুনর্ধা পর্াগ িিয়র্ন। 

৩. অেবায়ন-য়েনশয়নি র্যর্স্থা ননয়য় পদয়শি সাধািণ োনুষ র্ায়দও পর্াদ্ধায়দি ননস্পতহতাি িািণ নছল অেবায়ননর্ষয়ি 
জনিলতা। সিিানি িেবচািীয়দি পর্তন-র্াতা-য়েনশন জাতীয় র্ায়জয়িি ওেি এিনি র্ড় চাে। তাি ওেি সর্বজনীন 
পেনশন এনি। এখন নর্োেদ্ধনতি েয়তা নিনস্ত–র্যর্স্থাি োধযয়ে পেনশন চালুি নচন্তাও সম্ভর্ত খুর্ এিিা িাযবিি েদ্ধনত 



নহয়সয়র্ সোদতত হয়র্ না। দূয়িি র্াদয শুয়ন নিনস্ত পদওয়াি েয়নার্নি এর্ং আেলাতানন্ত্রিতাি প্রনত পননতর্াচি দতনষ্টর্নি এ 
েদ্ধনতি েয়ে এিনি অনযতে র্াধা হয়য় দাাঁড়ায়ত োয়ি। 

৪. র্াস্তর্ায়য়নি ধাে র্া স্তি: সর্বজনীন পেনশন এিনি জনিল িেবযজ্ঞ। এনি িাতািানত সমূ্পণব র্াস্তর্ায়য়ন যাওয়া সম্ভর্ 
না–ও হয়ত োয়ি। তাই এনিয়ি সুনননদবষ্ট নিছু ধাে নস্থি িয়ি অন্তত োাঁচ র্ছি সেয় ননয়য় র্াস্তর্ায়য়নি এিনি পিাডেযাে 
িিা উনচত। এখায়ন পিিসই তহনর্ল, র্ায়লা আইনন িাঠায়ো ও দক্ষ প্রশাসননি সংগঠন প্রয়য়াজন। 

উেনিউি চািনি র্িয়র্যি আয়লায়ি নিছু সুোনিশ  

১. র্াংলায়দয়শি সর্বজনীন পেনশন–র্যর্স্থা হয়ত হয়র্ ‘নাগনিি অনধিাি’। এনি পিায়না দানিদ্র্য নর্য়োচন র্া নর্ো–র্যর্স্থাি 
অংশ র্া আদয়ল পস্বোধীন িাযবক্রে হয়ল েূণব সুফল োওয়া যায়র্ না র্া তা িলযাণিায়ষ্ট্রি সেীচীন সেেযবায়রু্ি হয়র্ না। 
পদয়শি আয়িি–র্যর্স্থাি সয়ি পেনশন–র্যর্স্থা যুি িিয়ত হয়র্। িি প্রদানিািী নাগনিিয়দি সনক্রয় িেবজীর্ন পশয়ষ 
পেনশন োওয়া এিনি অনধিাি নহয়সয়র্ স্বীিত ত হয়র্। পেনশন ও সাোনজি সুিক্ষা আইন ও নীনতোলা পসর্ায়র্ প্রণীত 
হওয়া উনচত। িি পদওয়া হয়র্ নাগনিি িতবর্য এর্ং পেনশন োওয়া হয়র্ নাগনিি অনধিাি। 

২. িির্যর্স্থাি সয়ি পেনশনয়ি যুি িিা হয়ল পদয়শ িিদাতাি সংখযা জযানেনতি হায়ি র্াড়য়র্। এখন পদয়শ িি 
প্রদানিািীয়দি িযায়েি নর্েিীয়ত সিাসনি পিায়না উেিাি লার্ হয় না। পেনশন োওয়াি গযািানি োিয়ল পদয়শ িয়িি 
নর্নি শনিশালী হয়র্। প্রয়তযি িিদাতাি নায়ে পেনশন নহসার্ স্বয়ংনক্রয়র্ায়র্ পখালা হয়য় পযয়ত োয়ি এর্ং িিদাতাি 
প্রদি িয়িি এিনি শতাংশ (৫, ৭, ১০%) তাাঁি পেনশন নহসায়র্ জো হয়র্ এর্ং সিিায়িি সেনিত এিনি পেনশন 
তহনর্য়ল সেুদয় অেব জো হয়র্। প্রনতর্ছি সিিাি প্রাি পোি র্যায়িি ৫ পেয়ি ১০ শতাংশ পেনশন তহনর্য়ল জো িয়ি 
পদয়র্। এ তহনর্ল এননর্আি সংিক্ষণ িিয়র্। সিিাি এ অেব নর্ননয়য়াগ িিয়র্ এর্ং েুনাফাি অেব এ তহনর্য়ল নফয়ি 
আসয়র্। িিদাতাি অয়েব তহনর্ল সতনষ্ট ছাড়া পেনশন তহনর্ল সতনষ্টি অনয নর্িল্প পখাাঁজা উনচত নয়। 

৩. আগােী অেবর্ছয়িি নিতীয়াধব পেয়ি পর্সিিানি র্যনি (চািনি, র্যর্সা, চাষার্াদ র্া পযয়িায়না পেশাধািী) ননয়নেত গত 
১০ র্ছি িি নদয়য় যাাঁিা ৬০ উিীণব, তাাঁয়দি জনয পদয় িয়িি অনুোত ও জাতীয়র্ায়র্ জীর্নযাোি র্যয়সূচি েযবায়লাচনা 
িয়ি পেনশয়নি র্যর্স্থা পহাি। আগােী অেবর্ছি পেয়ি িয়িি অেব পেয়ি পেনশন তহনর্ল গঠন শুরু িিা পহাি 

৪. পেনশন পহাল্ডািয়দি নানা পেনণয়ত নর্র্ি িয়ি পেনশয়নি হাি ও েনিোণ ননধবািণ িিা প্রয়য়াজন হয়র্। পযেন 
আনুষ্ঠাননি খায়তি চািনিজীর্ী, অনানুষ্ঠাননি খায়তি চািনিজীর্ী, প্রানতষ্ঠাননি নশল্পেনত ও র্যর্সায়ী, স্বিয়েব ননয়য়ানজত 
র্যনি, পর্িাি ও হতদনিদ্র্। সিিানি চািনিজীর্ীিা পযয়হতু িাষ্ট্রীয় পেনশন োয়েন, তাাঁিাও এিনি পেনণ। পদয়শি সর্ 
িেবক্ষে ও িয়েব ননয়য়ানজত োনুয়ষি জনয নিআইএন র্াধযতােূলি হয়র্। প্রনতনি নিআইএয়নি নর্েিীয়ত এিনি পেনশন 
নহসার্ োিয়র্। প্রয়তযি নাগনিয়িি র্য়স ৫০ ও ৫৫ অনতক্রয়েি েি তাাঁয়দি পেনশন নহসার্ েযবায়লাচনা িয়ি পদখা হয়র্ 
এর্ং ৬০ র্ছি অনতক্রায়ন্তি েি পেয়ি পেনশন পেয়ত োিয়র্ন। েযবায়লাচনায় যাাঁয়দি পেনশন নহসায়র্ েযবাি অেব োিয়র্ 
না র্া শূনয োিয়র্, তাাঁয়দি নর্ষয়য় সিিাি নসদ্ধান্ত পনয়র্। 

সর্বয়োনি পেনশন আইন ও এ-নর্ষয়ি নীনতোলা চূড়ান্ত িিাি আয়গ জনেত গ্রহণ ও নর্য়শষজ্ঞ েিােশব গ্রহয়ণি প্রয়য়াজন 
িয়য়য়ছ। সংনিষ্ট েন্ত্রণালয়য়ি র্লর্, েনন্ত্রেনিষয়দ পেশ িিাি আয়গ খসড়া আইননি জনেয়তি জনয প্রিাশ িরুন। নননদবষ্ট 
সেয়য়ি েি জনেতগুয়লা সনিয়র্শ িয়ি আইয়নি চূড়ান্ত খসড়া েনন্ত্রেনিষয়দি অনুয়োদয়নি জনয পেশ িরুন। 
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