
সসিয়ার সটিজজি ক্লাব – একটি ম্ভাবিা  

প্রবীণদের গ্রাম 

    ২০১১ াজর ভারতীয় জিগিিা অিুাজর ভারতবজে ৬০ বছজরর  উজধে  বয়স্ক বযসিজের ংখ্যা ৯.৩ 
ককাটি, যা ২০১১ াজ ১৪.৩ ককাটিজক ছাসিজয় যাজব বজ আলা করা জে। ভারতবজে দেসিক ১৭,০০০ বযসি 
৬০ বছজর পা সেজেি। প্রবীণ বযসিজের জিংখ্যার ৯.৩ ককাটির মজযয ৩ ককাটি বা কজরি লজর। এই 
অবস্থায় োাঁসিজয়, এই ব মািুজর সবজলত লহুজর প্রবীণজের বাস্থাি একটা সবরাট মযা জয় োাঁিাজে, যা 
রকার এবং আন্তজে াসতক ংস্থাগুসজক (যথা ইউিাইজটড কিলি) যজথষ্ট ভাবিায় কেজজছ। এবাজর প্রশ্ন এই ব 
মািুগুস ৬০ বছর ওয়ার আজগ সক তাজ গাছতায় সছজি? ঘটািাটা , এখ্িকার যুজগ প্রজতযজকর ন্তাি 
ংখ্যা ১টি বা ২টি ওয়াজত এবং তাাঁরা উচ্চসলসিত ওয়াজত তাাঁরা কবসলরভাগ মজয় চাকুসরূজে বাবা-মাজক 
কেজ করজখ্ বাইজর থাকজত বাযয ি। এইভাজবই কাছাকাসছ থাকা কমেিম সিকটাত্মীজয়র ংখ্যাও কজম যাজে। 
একটা বজয়জর পর মািুজক অজিযর াাযয সিজয় বাাঁচজতই য়। কযখ্াজি ঘজর ঘজর প্রবীণ মািু, আর যুবজকরা 
ভাজা ককসরয়াজরর েরুণ চাকরী ূজে সবজেজল বা রাজজযর বাইজর অথোৎ এককথায় ঘর ছািা। তাজ ঘজরর 
সিতযনিসমসিক কাজগুজা, কযমি বাজার করা, ইজকসিক সব কেওয়া,  বযাজে যাওয়া, টযাক্স কেওয়া, কক 
করজব? কই বৃধ মািুটিই। আর সতসি যসে স্ত্রী করজখ্ মারা যাি, তাজ কতা প্রবীণার অবস্থাটা বুঝজতই 
পারজছি? আপিারা খ্বজরর কাগজজ প্রায়ই পিজছি – একা ফ্ল্যাজট বৃধ-বৃধা খ্ুি বা রাাজাসি। এই অবস্থায় 
েজুটা উপায় থাজক। এক জে, াজপাটে  াসভে  অথোৎ ককাি ংস্থা আপিার এই কাজগুজা কজর সে – আমাজের 
কেজল িতুি কজেপ্ট। ককাতায় জব চাু জয়জছ। যসেও এই বযবস্থা ব সকছু ুরাা করজত পাজর  িা। েইু 
, ককাি বৃধাশ্রজম সগজয় থাকা। ককাি মািেজের কতায়াক্কা িা কজরই চারসেজক বযাজঙর ছাতার মত গসজজয় 
উঠজছ, যার কবলীরভাগই বযবাসয়ক সভসিজত দতরী। বৃধাশ্রম  কসমউসিটি সসভং, কযখ্াজি একই বয়জর 
মািু এক জায়গায় বা করজবি এবং কবাঁজচ থাকার উপকরণগুস ঠিকভাজব পাজবি। প্রশ্ন , এই 
উপকরণগুস তাাঁরা এই ব জায়গায় পাজেি সক?  
    এবাজর সকছু মািুজর কথা বস, যারা এ রাজজযর বা কেজলর বাইজর চাকরীূজে অন্তত ৩০ বছর বা 
করজছি, এখ্ি প্রবীণ। এই মািুগুস সকছু কসিজমি থাকার েরুণ কেজল সেজর বাংার মাটিজত কল জীবিটা 
কাটাজত চাইজছি।  এাঁরা সকন্তু সেরজত পারজছি িা। ককি িা, তাাঁর কেল বাসিজত থাকার বযবস্থা িষ্ট জয় 
সগজয়জছ। আবার িতুি কজর ফ্ল্যাট সকজি একা একা বা করার া ঞ্চয় করজত পারজছি িা। তাছািা, এত 
সেি কয ুসবযা সিজয় বা করসছজি কটাও বাংায় অপ্রতু, অথচ বাংাজক ভাজবজ বাংার মাটিজত মরজত 
চাইজছি।  
    মূ্পণে অবযবাসয়ক সভসিজত সিসরসবস েূণীি ুন্দর প্রাকৃসতক পসরজবজলর মাজঝ শুযুমাে প্রবীণজের জিয 
বেুসবযাযুি একটা গ্রাম  - অজযাযযা পাাজির (পুরুসয়া)   মাথায় – িাম কাক প্রবীণদের গ্রাম (অজযাযযা 
পাাি ারা বছর কবিাজিার উপযুি জায়গা, গরম কবল কম, থাকার রকারী জ ও অিযািয বযবস্থা 
আজছ)। এই গ্রাজম থাকজব কছাট কছাট সকজচজিট , ি  কজটজ এবং বি সবসডং-এ আাো আাো ঘর 
(াজগায়া বাথরুম) বা কলয়াসরং রুম, ুইসমংপু  ক্লাব াউ, কগস্ট াউ, কটসি ি, াইজেরী, 
সজমিাসয়াম, অসডজটাসরয়াম,  ওজপি এয়ার সথজয়টার, ইিারজিট পাোর, সচজেি পাকে , কজিাজর কস্টার, 
এমারজজসে রুম  সক্লসিক, সেসজওজথরাসপস্ট, সি, কজিাজর সকজচি, ২৪ ঘিা ককয়ার কপ্রাভাইডার, 
কমসডজটলি রুম, কজরিসজ ইেটিটিউট এবং যসে পারা যায় একটি এটিএম (এটি গ্রাজমর মািুজিও বযবার 
করজবি)। এই কজটজ বা রুম আপিারা সকিজত পাজরি, কযখ্াজি আপসি সিজজ রান্না কজর কখ্জত পাজরি, আবার 
ইো করজ কজিাজর সকজচজি খ্াবাজরর অডে ার করজত পাজরি। আবার সডজপাসজজটর মাযযজম রুম ভািাও কিওয়া 
কযজত পাজর। একটু অিযরকম প্রবীণজের কথাও আমরা মাথায় করজখ্সছ। লযযালায়ী, মৃতুযপথযােী, মািসক 
প্রসতবন্ধী (কমিা সরটারজডড), মািসক রুগী, লাসররীক প্রসতবন্ধী প্রবীণরাও থাকার ুজযাগ পাজবি। তজব 
এাঁজের জিয আাো ওয়াডে  বা সবসডং দতরী জব।  বয়স্ক মািু এখ্াজি স্বল্প মজয়র জিযও এজ থাকজত 
পাজরি, যাজক বা য় ‘লটে  কস্ট কাম’। মৃতুয পথযােী প্রবীণ মািু জজির লাসন্তজত পরজাকযােী বার জিয 
আাো বযবস্থা, যাজক বা য় ‘সপ’।  আবাসকজের আত্মীয়-স্বজিজতা এজ থাকজতই পাজরি কগস্ট াউজ 



বা আপিার কজটজজ । আমরা আমাজের এাকার মজযয চারসেক সঘজর সবসভন্ন যরজণর েজর বাগাি, দজব ার 
প্রজয়াজগ ব্জীর বাগাি করব এবং টাটকা েজুযর জিয গরুও পুব। এাকার েুুঃস্থ প্রবীণ যারা আর অথে 
করাজগাজরর উপজযাগী কিই তাাঁজের জিয ‘কড ককয়ার কিার’-এর মাযযজম, মলাপাসত বািাজিার মাযযজম সকছু 
করাজগাজরর বযবস্থা করার কথাও ভাবা জে। যসে ম্ভব য় তাজ েুুঃস্থ সবযবাজের জিয সিখ্রচায় থাকার 
বযবস্থা। েুুঃস্থ প্রবীণজের সিজয় এই যরজির কাজ ভারত রকাজরর গ্রাি-ইি-এইড প্রজজজের আওতায় করজ 
রকারী অথে াাযয পাওয়া যাজব। তজব ঘর-বাসি বািাজিার খ্রচ আমাজেরজক বি করজত জব। আমাজের 
ংস্থায় প্রযািত কাজ পাজবি সিকটবতী গ্রামগুসর মসারা এবং প্রসতবন্ধীী্রা।     
    এবাজর সচসকৎা বযবস্থা ম্পসকে ত আমাজের ভাবিার কথা বস। এটা বি জরুরী; বাই এটাই আজগ 
জািজত চাি। আমাজের কভতজর সিজস্ব একটা সচসকৎা বযবস্থা থাকজব। যথা অসক্সজজি, কিবুাইজার, কাসডে য়াক 
মসিটর  কজয়কটি কবড সিজয় দতরী এমারজজেী রুম। ভাবিায় আজছ একটা কছাট াপাতাজর, কযখ্াজি 
আমাজের ভয বযতীত আজলপাজলর গ্রাজমর মািুজিও যাজত ুজভ সচসকৎা পাি। তজব এই যরজণর 
াপাতাজক স্বসিভে র জত জব, িা জ চাাজিা মুসস্ক। এটা জত কবল সকছুসেি অজপিা করজত জব । 
আমাজের কভতজরর সচসকৎা করার জিয সিকটবতী ককাি ডািারবাবুর াজথ বযবস্থা করজত জব। এছািাও 
আমরা চাইসছ েইুজি সরটায়াডে  ডািারবাবু, যারা ওখ্াজি আবাসক জবি। তাাঁরা অিযািয আবাসকজের সচসকৎা 
করার সবসিমজয় কজটজ ককিায় এবং কমজিজিে চাজজে  অথেনিসতক ুসবযা পাজবি । এরপজর আজছ অযাম্বুজে ও ২৪ 
ঘিার ড্রাইভার। তাজ একেম পাাজির মাথায় রকারী প্রাথসমক াপাতা ছািা আজলপাজল াপাতা 
বজত কগজ পুরুসয়ার ের াপাতা বা সকছু কবরকারী াপাতা কযগুজা ৪২ সকসম েজূর। মাে ৯৩ 
সকসম েজূর জামজলেপুর, কযখ্াজি টাটা কমি াপাতা, কটজকা াপাতা অবসস্থত। এছািাও রজয়জছ 
আািজাজ াপাতা, বাাঁকুিা সিিী কমসডজক কজজ এবং েগুোপুর সমলি াপাতা। 
    প্রতযন্ত গ্রাজম থাকজ দেিসন্দি বযবাযে সজসিপজের অপ্রতুতা থাজক। এর মাযাি কজরসছ ‘কজিাজর 
কস্টার’-এর মাযযজম। সভজজজর িুখ্ভাজগই থাকজব একটা কজিাজর কস্টার। তার কভতজর এবং বাইজর েসুেজকই 
থাকজব কাউিার । বাইজরটা বযবার করজব গ্রামবাী, কভতজররটা আবাসজকরা। গ্রাজমরই ককাি একটি সলসিত 
েম্পসতজক এটি চাাজিার ভার কেওয়া জব। ঘর আমরাই বাসিজয় কেব এবং প্রাথসমকভাজব সবিাুজে কেরতজযাগয 
পুাঁসজ সাজব সকছু টাকাও কেওয়া জব। আপসি এখ্াজি পাজবি মসণারী, মুসে, ব্জী, করাজকার কপাাক (চাের, 
গামছা, পাজামা ইতযাসে) ও সকছু ওুযপে (কপ্রলার, ঘুম, ুগার, বযথা ইতযাসে)। এর বাইজর সকছু াগজ 
এজি কেওয়া জব। কাম াসভে জর বযবস্থা থাকজব।  

    আরও ইো ‘কজরজিাসজ ইিসস্টটিউট’ দতরী করা। কযখ্াজি সবসভন্ন ইউসিভাসেটি কথজক ছােরা আজবি 
সরাচে  করজত এবং আমরাও কাছাকাসছ ছােজের ‘ককয়ার সগসভং’-এর উপর কিসিং কেব। ঠিকঠাক চাাজত 
পারজ এজিজেও রকারী াাযয পাব। 

    এখ্াজি ববা শুরু করজ আপসি ারাসেি সকভাজব কাটাজবি? শুযু শুজয় শুজয়, টিসভ কেজখ্? আপসি 
আপিার জি েুজর বাগাি করজত পাজরি। আবার ইো করজ আমাজের সবসভন্ন ামাসজক প্রকল্পগুসজত 
অংলগ্রি করজত পাজরি, সবিামূজয েুুঃস্থ ছােজের পিাজত বা সকছু কলখ্াজত পাজরি, কযব গ্রাজমর মসারা 
মাজঠ-ঘাজট কাজজ যাি বা আমাজের এখ্াজি কাজ করজবি তাজের ন্তািজের সিজয় কেল চাাজত পাজরি, বাসি 
বাসি সগজয় গ্রাজমর প্রবীণজের সিয়সমত কখ্াাঁজখ্বর সিজত পাজরি, ঘজর ঘজর সগজয় যাসিটসর এবং াইসজি সলিা 
সেজত পাজরি। কেলজক ভাবাজ, গ্রাজমর মািুজক ভাবাজ এরকম অজিক সকছু করার আজছ। কল জীবজি 
অিয স্বাে। এই যরজণর কমেকাণ্ডজক ‘এসেভ এসজং’ বজ। গজবিা বজছ মািুজর আয়ু এজত বাজি, মািসক 
স্বাস্থয ভা থাজক।   
    আজরা একটি কথা। কযজতু আমাজের ংস্থা বেযমে মন্বজয় সবশ্বাী, তাই সিসেেষ্ট ককাি যজমের স্থাি এখ্াজি 
থাকজব িা । তজব একটি কমসডজটলি রুম থাকজব কযখ্াজি কবেীতজ থাকজব ব যজমের  প্রতীক। কয ককাি 
আবাসক সিজ যজমের চচে া সিজজর চার কেওয়াজর মজযয করজতই পাজরি।   
    এত বি কমেকাজণ্ডর টাকা-পয়া ককাথা কথজক আজব? এটা গজি উঠজব বার সমসত প্রজচষ্টায়। 
আমরা প্রথজম একটি  অযাডভাইারী কসমটি গিসছ, কযখ্াজি থাকজবি কবল সকছু িাম করা স্বে বযসিত্ব। 
কযমি, ইউসিভাসেটির প্রজের, সডি, ডািার, ইসিসিয়ার, মাজ কবক ও একজি কাকা বযসিত্ব। রাজজযর 
কাযা ওজয়জেয়ার েপ্তরজক জাসিজয়, সিয়মািুযায়ী  উসক-চাটে াডে  আকাউিযাি সিজয়াগ কজর, প্রজজে কসস্টং 



কজর, প্রজজে সরজপাটে  বাসিজয়, কপ্র কিোজরে ডাকা জব ও সবজ্ঞাপি কেওয়া জব। তারপর ইিস্টজমি 
সজস্টজম ম্ভাবয আবাসকজের কাছ কথজক টাকা কতাা জব। কযজতু মূ্পণেভাজব  এটি একটি অবযবাসয়ক প্রজচষ্টা 
তাই আমাজের উজেলয কত কম করজচ ঘর-বাসি বািাজিা যায়। একটা আিুমাসিক সাব বসছ । আমরা কমাট 
১০০টি কজটজজর মজযয যসে প্রথম ৫০টি কজটজজর (৪০০-৪৫০ কস্কাুঃ েুুঃ) োম আিুমাসিক ৬ ি টাকা টাকা 
কজর যজরসছ। যােবপুর ইউসিভাসেটির অবরপ্রাপ্ত এক প্রজের আসকে জটে কম খ্রজচ বাসি বািাজিার পরামলে 
কেজবি। আর এক ইসিসিয়ার সযসি রামকৃষ্ণ সমলি, বযসপ্টস্ট সমলজির সবসডং সডজাইি কজরি, সতসিও াজথ 
আজছি। ম্ভাবয আবাসজকরা প্রথম যাজপ এক ি টাকা কজর কেজবি, যা জসম ককিাজত খ্রচ জব। জসম 
ককিার পর েস কেজখ্ বাকী টাকা যাজপ যাজপ কেজবি। জসম ংস্থার িাজম ককিা জব। করসজস্টাডে  চুসি 
অিুাজর প্রজতযক টাকা প্রোিকারী বযসি ংস্থার ভয জবি এবং জসমজত তাজের ক থাকজব । পরবতী ৫০টি 
কজটজ কবলী োজম কেওয়া জব এবং কই টাকা কথজক প্রথম ৫০ জি কজটজজর মাসকজক ৫০ াজার টাকা 
কেরত কেওয়া জব। দতরী কজটজ প্রজতযজকর িাজম সবেয় ককাবাা কজর কেওয়া জব। সতসি ইো করজ পজর 
এটা সবেয় করজত পারজবি। ম্পসি সবেজয়র বযপাজর সকছু কথা বস। আপসি ইো করজই সবসে কজর সেজত 
পাজরি (সরজয় এজস্টজটর ের ব মজয়ই বাজি), তজব কটা ককাি সসিয়ার সটিজজিজকই করজত জব। যসে 
সিজজ খ্ুাঁজজ িা পাি তাজ আমাজের সস্ট কথজক কপজয় যাজবি। েরোম সিজজজের মজযযই ঠিক করজত জব, 
ংস্থা এর মজযয িাক গাজব িা। তজব ংস্থা াত বেজর ময় ে ুপি কথজক যৎামািয সকছু সে কিজব। ভয 
মারা কগজ িসমসি কজটজজর উিরাসযকার পাজবি। যসে িসমসি সসিয়ার সটিজজি িা ি তাজ উপজরাি 
সিয়জম কজটজটি সবেয় জয় যাজব এবং িসমসি টাকা কেরত কপজয় যাজবি।  
    উপজরর ভাবিাটা যসে আপিাজক ভাবায় তাজ আমরা কারা এবং আমাজের ইসতা সক এই ম্পজকে  
কখ্াাঁজখ্বর কিওয়া শুরু করুি। এই ভাবিার াজথ িতুি ককাি আইসডয়া কযাগ করজত চাইজ কটাও জািাজত 
পাজরি। আমরা সবগত ছয় বৎর যাবত শ্রীরামপুজর একটি কলল্টারড অযাজকামজডলি চাাসে। আমাজের 
ওজয়বাইজট, কেবুজক আমাজের কাজকমে কেখ্ুি, ভাজা াগজ একবার কচাজখ্র কেখ্া কেখ্জত,  ামিাামসি 
কথা বজত, কোি কজর চজ আুি। ারাসেজির াযারি খ্াওয়া-োওয়া জিপ্রসত ১৫০-২০০ টাকার মজযয জয় 
যাজব। ইো করজ ে-ুএকসেি কথজকও কযজত পাজরি। সপসজ াপাতা কথজক ৩১ সকসম, ডািপ কথজক ১৮ 
সকসম গাসিজত।   

সবিীত 
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