আগাভীয ফাাংরাদেদ প্রফীণযা থাকদফন ন্মাদনয াদথ ননযা ে ও আনদে
ভাসুমুয যভান
জানিাংদঘয উদযাদগ কর ভানুদলয জন্য ২০৩০ াদরয ভদে একটি সুেয নফশ্ব গড়ায রদযে ২০১৫ াদর ১৭ টি টেকই
উন্নয়ন অবীষ্ট (SDGs) ও১৬৯ টি রযেভাত্রা গৃীি দয়দে। নফদশ্বয প্রনিটি টেদয বনফষ্যি ননবভয কযদে এনিনজ'য পর
ফাস্তফায়দনয উয। এনিনজ' য ১৭ টি অবীদষ্টয ভদে ৩ নম্বয ক্রনভদক আদে ' সুস্বাস্থ্ে ও কল্যাণ' । এ অবীদষ্টয টভাে ০৯টি
রযেভাত্রা যদয়দে। 'সুস্বাস্থ্ে ও কল্যাণ' অবীদষ্টয ০৯ টি রযেভাত্রা (৮ নম্বয রযেভাত্রা ব্যিীি,০৯ রযেভাত্রায় দুইটি) ফাস্তফায়দন িথ্য
ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারয় দমাগী ভন্ত্রণারয় নদদফ গুরুত্বপূণ ভ ভূনভকা ারন কযদে। এনিনজ ফাস্তফায়দন িথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারদয়য
মূর োনয়ত্ব একটি (১৬.১০), দমাগী নদটফ ৩০ টি। এোড়াও িথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্ িথ্য অনধেপিদযয দমাগী
নদটফ ০৭ টি োনয়ত্ব যদয়দে । 'সুস্বাস্ে ও কল্যাণ ' রযেভাত্রা ফাস্তফায়দন িথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ্ িথ্য অনধেপিয,
গণদমাগাদমাগ অনধেপ্তয,চরনিত্র ও প্রকানা অনধেপ্তয ফাাংরাদে টেনরনবন ও ফাাংরাদে টফিায ফেযনবনিক ভায়াফদ্ধ
নযকল্পনা ফাস্তফায়ন কযদে।
নফনফএ এয নযাংখ্যান অনুমায়ী ০১ জানুয়ানয ২০২১ াদর টেদয টভাে জনাংখ্যা নের ১৬ টকাটি ৮২ রাখ। এযভদে
পুরুল ০৮ টকাটি ৪১ রাখ ৯০ াজায, ভনরা ০৮ টকাটি ৪০ রাখ ৩০ াজায। ফাাংরাদেদয ভানুদলয গড় আয়ু ৭২ ফেয ০৮ ভা।
পুরুদলয গড় আয়ু ৭১ ফেয ০২ ভা, ভনরাদেয গড় আয়ু পুরুলদেয টথদক টফন, ৭৪ ফেয ০৫ ভা। জনাংখ্যায স্বাবানফক বৃনদ্ধয ায
১ েনভক ৩ জন। নশুমৃত্যেয ায প্রনিাজাদয ২১ জন। ফাাংরাদেদ ১৯৯২ াদর াঁচ ফেদযয কভ ফয়ন প্রনিাজায নশুয ভদে
মৃত্যে দিা ১২১ জদনয। যকাদযয নানামুখী েদয গ্রদণয পদর ২০১৯ াদর এ াংখ্যা ৪০ এ নানভদয় আনা ম্ভফ দয়দে। অথ ভাৎ
২৭ ফেদয নশুমৃত্যেয ায প্রায় ৬৭ িাাং কদভদে। ভাতৃমৃত্যেয ায ১.৬৩ জন।
জনাংখ্যা আভাদেয জন্য ম্পে। এয কাযণ দরা, এ মুহুদিভ এ জনাংখ্যায একো নফযাে অাং কভভযভ ভানুল। এযা
টেদয অথ ভনননিক উন্নয়দন অফোন যাখদে। আভাদেয গড় আয়ু নেননেন ফাড়দে। এো একো ফদড়া অজভন। নকন্তু নগনগযই এ াংখ্যা
নযফিভন দফ। ননবভযীর ভানুদলয অনুাি এখন কভদে। নকন্তু খুফ দ্রুিই িা ফাড়দফ। জননভনিক সুনফধা ফাযফায আদ না। িাই এয
দফ ভাি ব্যফায নননিি কযদি দফ। আভাদেয টেদ ৬৫ ফেদযয টফন ফয়দয ভানুলদক প্রফীণ নাগনযক ফা নননয়য নটিদজন
নদদফ ধযা য়। টেদ এ ফয়দয ভানুদলয াংখ্যা টভাে জনাংখ্যায াি িাাং ফা িায টফন দর িাদক ফদয়াবৃদ্ধ ভাজ ফদর। এ
াংখ্যা ১৪ ফা িায টফন দর িাদক প্রফীণ ভাজ ফদর। ফাাংরাদে ২০২৯ াদর ফদয়াবৃদ্ধ ভাজ এফাং ২০৪৭ এ প্রফীণ ভাজ দফ। এ
নযফিভদন ফাাংরাদে ভয় টনদফ ভাত্র ১৮ ফেয।
জাাদনয টযদত্র ভয় টরদগদে ২৪ ফেয। আভাদেয নযফিভন জাাদনয টথদকও দ্রুি দফ। নগযায়টণয পদর গ্রাভীণ
ভানুদলয াংখ্যা নেননেন কভদে। ফাড়দে নগদযয নযনধ, ও ভানুল। নত্যন নত্যন কভভাংস্থ্ান সৃনষ্ট দে। ভানুদলয আনথ ভক যভিা বৃনদ্ধ
াদে। ভানুদলয স্বাস্থ্ে দচিনিা বৃনদ্ধ নচনকৎা সুনফধা বৃনদ্ধ ও জরবে ওয়ায় গড় আয়ু বৃনদ্ধয াদথ াটথ টেদ প্রফীণ
ভানুদলয াংখ্যাও ফাড়দে। আফায আভাদেয জন্ম ও মৃত্যে ায কভদে। পদর আগাভী ফেযগুদরাদি ফয়স্কদেয াংখ্যা বৃনদ্ধ াদফ এফাং
কভভযভ ভানুদলয াংখ্যা নেননেন কভদফ। প্রফীণদেয টেখাশুনা ও িাদেয চানো পূযদণয ভস্যা টেখা টেদফ। গদফলণায় টেখা টগে
২০২০ াদর একজন ফয়স্ক ব্যনিদক টেখাশুনায জন্য ১৩ জন কভভযভ ভানুল নের। ২০৪০ াদর ০৬ জন কভভযভ ব্যনি একজন
প্রফীণদক টেখাশুনা ফা টফামত্ন কযদফ। ২০৬০ াদর এ াংখ্যা কদভ োঁড়াদফ নিন জদন অথ ভাৎ একজন প্রফীণ ব্যনিদক টফামত্ন কযায
জন্য নিনজন ব্যনিয টফন াওয়া মাদফ না। নচনকৎা টফায প্রচনরি ধাযণায নযফিভন দফ। প্রফীণ জনদগাষ্ঠীয জন্য নফদলানয়ি
নচনকৎায প্রদয়াজন দফ। শুধু নচনকৎা টফা নননিি কযদরই দফ না,িাদেয খায, ফস্ত্র অন্যান্য প্রদয়াজনীয় চানো ও নবন্ন দফ।
টগুদরা পূযদণয জন্য নফদল ব্যফস্া গ্রদণয এফাং েয জনফদরয প্রদয়াজন দফ। অনিনযি ভয় ও অদথ ভয েযকায দফ। িাদেয
সুযযা ও কল্যাদণয নফলয় গুরুত্ব নেদি দফ।
ফাাংরাদেদ িরুদণয াংখ্যা ৪ টকাটি ৭৬ রাখ মা টভাে জনাংখ্যায ৩০ িাাং । ফিভভান নশু ও িরুণটেয এ চোদরঞ্জ
টভাকানফরা কযদি দফ। এজন্য িাদেযদক টমাগ্য কদয গদড় ত্যরদি দফ। এজন্য প্রদয়াজন নশুদেয জন্য ফনধ ভি নফননদয়াগ,নফদলি

-২স্বাস্থ্ে, নযা, পুনষ্ট, স্যাননদেন,াভানজক ননযািাখাদি টফন গুরুত্ব টেওয়া। টেকই উন্নয়দনয জন্য নশু ও নকদাযদেয জন্য
নফননদয়াগ ফাড়াদনা েযকায। চত্যথ ভ নল্পনফপ্লফ খুফ টফন দূদয নয়। এ নফপ্লদফয প্রবাদফ আগাভীয কভভদযত্র দফ
অদোদভন ও উদ্ভাফনী প্রমৄনি ননবভয। নািনী প্রনিষ্ঠান নেননেন হ্রা াদফ,িায জায়গায় প্রমৄনি ননবভয নত্যন নত্যন
প্রনিষ্ঠান গদড় উঠদফ। শ্রভ ফাজাদযয চানোয নযফিভন দফ। টাার ইদভানার নস্কর ও অনবদমাজন েযিায চানো ফাড়দফ। ট
জন্য পে নস্কর প্রনযদণয উয গুরুত্ব নেদি দফ। চত্যথ ভ নল্পনফপ্লদফয অন্যিভ বফনষ্টে দরা দ্রুিিা। এয প্রবাফ পূদফ ভয
নল্পনফপ্লদফয টচদয় গনিীর দফ। িাই ফাস্তফিায াদথ াভঞ্জস্য টযদখ আভাদেয নশু নকদাযদেয াঠ্যসূনচ,নযা ও নযণ
নযকল্পনায় নযফিভন কযদি দফ। কদযানা অনিভানযয কাদর আভাদেয নযাথীযা প্রমৄনি ননবভয অনরাইন ক্লাদ ইদিাভদে অবেস্ত
দয়দে। আগাভী নেদন বুনদ্ধবৃনিক েযিায চানো ফাড়দফ। মায ভাথায় মি ভস্যায ভাধান িায িি চানো ফাড়দফ।
ফাাংরাদেদয শ্রভ ফাজাদয পুরুদলয অাংগ্রণ প্রায় ৮৫ িাাং, আয ভনরাদেয অাংগ্রণ প্রায় ৩৬ িাাং। ফনভনরদয়
ফাাংরাদেট কভভযভ জনফদরয ৬০ িাাং শ্রভ ফাজাদয কাজ কযদে। এখদনা ৪০ িাাংদক শ্রভ ফাজাদয আনা ম্ভফ য়নন।
িাদেযদকও শ্রভ ফাজাদয আনদি দফ। বনফষ্যদি আভাদেয াভানজকখাদি অদনক ব্যয় কযদি দফ। প্রফীণদেয টেখাশুনায জন্য
নফার কভভমজ্ঞ শুরু কযদি দফ। এজন্য অদনক নকছু কযণীয় আদে। যকাদযয ননফ ভাচনন ইদিায অনুমায়ী এক ফেদযয ননদচ ও ৬৫
ফেদযয ওয করদক নফনামূদল্য স্বাস্েদফা টেওয়ায নযকল্পনা যদয়দে। কদরয জন্য স্বাস্ে, পুনষ্টদফা প্রানপ্ত নননিি কযা
যকাদযয অন্যিভ রয্ম। এফ রযে ফাস্তফায়দনয ভােদভ আগাভীয ফাাংরাদে দফ একটি কল্যাণকয যাষ্ট্র ,টমখাদন প্রফীণযা
থাকদফন ন্মাদনয াদথ ননযা ে ও আনদে ।
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