
জনসংখ্যা উন্নয়ন : এগিয়য় চলয়ে বাংলায়েশ 

সসগলনা আক্তার 

 আমায়ের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মায়েও অগমত সম্ভাবনা রয়য়য়ে যা এ সেশয়ে উন্নয়ন ও অগ্রিগতর পয়ে এগিয়য় গনয়য় 

সযয়ত পায়র। এজন্য চাই ববগিে ভাবনার সায়ে সামঞ্জস্য সরয়ে সময়য়াপয়যািী সুদূরপ্রসারী সঠিে পগরেল্পনা ও তার যোে থ 

বাস্তবায়ন। ১১ জুলাই গেল গবি জনসংখ্যা গেবস। অপুগি, অপয থাপ্ত গশক্ষার সুয়যাি, সবোরত্ব, গচগেৎসায়সবার অপ্রতুলতা ইতযাগে 

সমস্যার মূয়ল রয়য়য়ে অগতগরক্ত জনসংখ্যা। মানুয়ের মায়ে সয়চতনতা বাড়ায়নার উয়েশ্য গনয়য় ১৯৮৯ সাল সেয়ে জাগতসংয়ের 

উয়যায়ি গবি জনসংখ্যা গেবস পাগলত হয়য় আসয়ে। গবয়ির অন্যান্য সেয়শর ময়তা এবারও বাংলায়েয়শ গেবসটি পাগলত হয়য়য়ে। 

এ বের গেবসটির পগতপায হয়লা- “A world of 8 billion: Towards a resilient future for all- Harnessing 

opportunities and ensuring rights and choices  for all”  যার ভাবাে থ েরা হয়য়য়ে-৮০০ সোটির পৃগেবী: সেয়লর সুয়যাি, 

পেন্দ ও অগিোর গনগিত েয়র প্রাণবন্ত ভগবষ্যৎ িগড়’। ১৯৮৭ সায়লর ১১ জুলাই গবয়ির জনসংখ্যা ৫০০ সোটিয়ত উন্নীত হয়। এর ফয়ল 

ইউএনগিগপ’র িভন্যথান্স োউগন্সল প্রগতবের গেনটিয়ে গবি জনসংখ্যা গেবস গহয়সয়ব পালন েরার প্রস্তাব েয়র। এরই পগরয়প্রগক্ষয়ত 

জাগতসংয়ের সািারণ পগরেয়ে গবিজুয়ড় গেবসটি পালয়নর গসদ্ধান্ত হয়। 

 

এেটি রায়ের সয েয়য়েটি সমৌগলে উপাোন রয়য়য়ে তার ময়ে জনসংখ্যা অন্যতম। আর এ জনসংখ্যা সোয়না সেয়শর 

জন্য সম্পে আবার সোয়না সেয়শর জন্য সবাো। সোয়না সোয়না সেয়শ অগতগরক্ত জনসংখ্যায়ে সম্পে গহয়সয়ব গবয়বচনা না েয়র 

সবাো গহয়সয়ব গবয়বচনা েরা হয়। তয়ব প্রযুগক্ত ও উন্নত গশক্ষা ব্যব্ার মােয়ম অগতগরক্ত জনসংখ্যা েক্ষ েরয়ত পারয়ল তা সম্পয়ে 

পগরণত েরা সম্ভব। গবয়ির গবগভন্ন সেয়শর গেয়ে তাোয়ল সেো যায় অপুগি, পয থাপ্ত গশক্ষার অভাব, সবোরত্ব, গচগেৎসা সসবার 

অপ্রতুলতার মূয়ল রয়য়য়ে অগতগরক্ত জনসংখ্যা। আর এসব গবেয়য়ে সাময়ন সরয়ে জনসংখ্যা গবেয়ে সমস্যাগুয়লা সবাইয়ে অবগহত 

েরা এবং তা গুরুত্ব সহোয়র সমািায়নর প্রয়চিা েরাই হয়লা গেবসটি পালয়নর মূল উয়েশ্য। 

 বাংলায়েয়শ তৃতীয় গবয়ির এেটি উন্নয়নশীল সেশ এবং গবয়ির েনবসগতপূণ থ সেশগুয়লার অন্যতম। বাংলায়েয়শর 

আয়তয়নর গেে গেয়য় জনসংখ্যার েনত্ব অয়নে সবগশ। োয, বস্ত্র, বাস্ান, গশক্ষা ও গচগেৎসা জনিয়ণর এই সমৌগলে চাগহোগুয়লা 

রায়ের মােয়ম পগরচালনা েরা হয়য় োয়ে। সেয়শর এই গবশাল জনয়িাষ্ঠীর বেনগন্দন চাগহো ও উন্নয়য়নর িগতিারা অব্যাহত রােয়ত 

প্রগতগনয়ত ভূগম, পাগনসহ অন্যান্য প্রাকৃগতে সম্পয়ের উপর মাত্রাগরক্ত চাপ পড়য়ে। যার ফলশ্রুগতয়ত এেগেয়ে সযমন প্রাকৃগতে 

ভারসাম্য নি হয়ে, অন্যগেয়ে প্রাকৃগতে দুয়য থায়ির ফয়ল জানমায়লর ক্ষগতসহ উন্নয়ন ও অগ্রিগত বািাগ্রস্ত হয়ে।  

 

স্বািীনতার পর ধ্বংসস্তূপ সেয়েই সেশটির পেচলা শুরু। গেল না অবোঠায়মা, গেল না সোয়না প্রগতষ্ঠানও। স্বািীনতার পর 

সেয়ে অজস্র বািাগবপগি সপগরয়য় বাংলায়েশয়ে এগিয়য় সযয়ত হয়য়য়ে। এেসময় গবয়ি দুগভ থয়ক্ষ জজথগরত সেশ গহয়সয়ব বাংলায়েয়শর 

পগরচয় গেল, যা এেন ইগতহাস। স্বািীনতার পরবতী সময়য় বাংলায়েয়শর অে থননগতে অগ্রিগত আশাব্যঞ্জে। সামাগজে উন্নয়ন 

সূচেগুয়লায়ত গবস্ময়ের অগ্রিগত হয়য়য়ে বাংলায়েয়শর। সযমন গশশুমৃতুযর হার েয়ময়ে, সময়য়য়ের গবযালয়য় যাওয়ার হার সবয়ড়য়ে 

অয়নে। গবিব্যাংয়ের পগরসংখ্যান অনুযায়ী স্বািীনতার পর সেয়ে বাংলায়েয়শর মানুয়ের মাোগপছু আয় প্রকৃত অয়ে থ গতনগুণ 

সবয়ড়য়ে, আর িড় আয়ু ১৯৭১-১৯৭২ সায়লর ৪৭ বের সেয়ে ২০২১ সায়ল ৭২.০৮ বেয়র উন্নীত হয়য়য়ে। জনসংখ্যা বৃগদ্ধর হার ৩ 

শতাংশ সেয়ে ১ েশগমে ৩০ শতাংয়শ সনয়ম এয়সয়ে।  

 

পগরেল্পনামন্ত্রী বয়লন, মানুয়ের িড় আয়ু সবয়ড়য়ে এটা োরুণ েবর। আমায়ের সাগব থে উন্নগত হয়ে তারই ফল িড় আয়ু সবয়ড়য়ে। 

গতগন বয়লন, িড় আয়ু, সেয়শর মানুয়ের স্বা্য ও গশক্ষায়ক্ষয়ত্র উন্নয়য়নর িারা অব্যাহত রসয়য়ে। জনবহুল সেশ হওয়ার পরও 

জনসংখ্যা গনয়ন্ত্রয়ণ সেয়শর উয়েেয়যাগ্য সাফল্য আয়ে। এেজন মা এেন িয়ড় দুটি সন্তায়নর জন্ম সেন। এেন সেয়ে ৫০ বের সপেয়ন 

তাোয়ল সেো যায়ব তেন এেজন মা িয়ড় েয়টি সন্তায়নর জন্ম গেয়তন। আমায়ের সেয়শর মানুে এেন গশগক্ষত হয়য়য়ে, সয়চতনতা 

সবয়ড়য়ে। 

 

আমায়ের সেয়শ সমাট প্রজনন হার ২ েশগমে ০৪ শতাংশ, প্রগত হাজায়র মাতৃমৃতুযর হার ১ েশগমে ৬৩ শতাংশ, ১৫ 

বের ও তদূধ্বথ জনসংখ্যার গশক্ষার হার ৭৫ েশগমে ৬ শতাংশ, ৭ বের ও তদূধ্বথ জনসংখ্যার গশক্ষার হার ৭৫ েশগমে ২ শতাংশ, 

৭ বের ও তদূধ্বথ নারী গশক্ষার হার ৭২ েশগমে ৯ শতাংশ। এোড়া সেয়শর ১৫ বের ও তদূধ্বথ জনসংখ্যার ইন্টারয়নট ব্যবহারোরীর 

হার ৪৩ েশগমে ৫ শতাংশ। এর ময়ে পুরুে ৫২ েশগমে ৭ শতাংশ এবং নারী ৩৪ েশগমে ৩ শতাংশ। 

  

 জনসংখ্যার গবচায়র আমায়ের সেশ অিম্ায়ন রয়য়য়ে। সোোও সোোও আবার নবমও উয়েে েরা হয়য়য়ে। বাংলায়েশ 

ব্যযয়রা অভ স্ট্যাটিসটিেস (গবগবএস) এর গহয়সয়ব আমায়ের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ সোটি এবং গবয়ির জনসংখ্যা ৭৮০ সোটি। আমায়ের 

সেয়শর সীগমত সম্পেয়ে োয়জ লাগিয়য় সেয়শর জনসংখ্যায়ে সম্পয়ে পগরণত েরয়ত হয়ব। ওয়ার্ল্থ সহলে অরিানাইয়জশন 



(িগিউএইচও)-এর গহসাবময়ত, প্রগত গমগনয়ট ২৫০টি গশশু জন্মগ্রহণ েয়র আর বাংলায়েয়শ জন্মগ্রহণ েয়র ১০টি গশশু। এে জগরয়প 

সেো সিয়ে সয, বতথমায়ন জন্মগ্রহণোরী ১০০ জন গশশুর ময়ে ৯৭ জন জন্মগ্রহণ েয়র তৃতীয় গবয়ির সেশগুয়লায়ত। এমগনয়তই 

সেশগুয়লা অগিে জনসংখ্যার সেশ। সসগেে সেয়ে গবয়ির অয়নে সেশ জনসংখ্যা গনয়ন্ত্রয়ণ বাংলায়েশয়ে এেন সরাল ময়িল বয়ল 

ময়ন েয়র। বাংলায়েশ এগশয়ার গিতীয় বৃহিম গজগিগপ অজথনোরী সেশ। বাংলায়েয়শর উন্নয়ন প্রবৃগদ্ধর লক্ষযমাত্রা িরা হয়য়গেল ৭ 

েশগমে ২ শতাংশ। েয়রানা সংেয়ট গবি অে থনীগত গবপয থস্ত হয়য় পড়য়লও সরেি থ িয়ড়য়ে বাংলায়েশ। গবগবএস’র গহয়সয়ব এরই 

ময়ে প্রবৃগদ্ধ হয়য়য়ে ৭ েশগমে ২৫ শতাংশ।  

 

 বাংলায়েয়শ েম থক্ষম মানুয়ের সংখ্যা সবয়ড়য়ে। এ সুয়যাি োয়জ লািায়ত জনশগক্তয়ে আরও েক্ষ েরয়ত হয়ব। েম থসং্ান 

সৃগি েয়র তরুণ যুব সবোরয়ের সবোরয়ত্বর অগভশাপ সেয়ে মুক্ত েয়র তায়ের োয়জ লািায়ত হয়ব। নেীমাতৃে বাংলায়েয়শর 

গসংহভাি অঞ্চয়লর মাটিই উব থর ও আবােয়যাগ্য। তাই আমায়ের কৃগেয়ক্ষয়ত্র েক্ষ জনশগক্তর মােয়ম আধুগনে প্রযুগক্ত ব্যবহার েরয়ত 

পারয়ল উৎপােন বৃগদ্ধ েরা আমায়ের জন্য সহজ। কৃগে, োয এবং জন্মগনয়রায়ি বাংলায়েয়শর সাফল্য উয়েেয়যাগ্য। কৃগেয়ে 

বাংলায়েয়শর প্রবৃগদ্ধর চাগলোশগক্ত বলা হয়ে। সেয়শ েম সবগশ ৮০০ সেয়ে ৯০০ সোম্পাগন গনজস্ব উয়যায়ি সফটওয়যার বতগর 

েয়র রফতাগন েরয়ে। পয থাপ্ত েক্ষ জনবল ও সুয়যাি-সুগবিা সপয়ল সফটওয়যার রফতাগনও বতগর সপাশায়ের ময়তা সবোরত্ব দূর 

েয়র সেয়শর উন্নয়নয়ে ত্বরাগিত েরয়ব বয়ল আশা েরা যায়। এ মুহূয়তথ বাংলায়েয়শ ১৫ বের সেয়ে ৬০ বের বয়য়সর মানুে সবগশ, 

যারা েম থক্ষম। সেয়শর গবশাল জনসংখ্যায়ে ববজ্ঞাগনে উপায়য় চাোবাে, প্রযুগক্তিত প্রগশক্ষণ, জনশগক্ত রফতাগনর প্রগিয়া 

সহগজেরণসহ সহজশয়তথ ঋয়ণর মােয়ম জাতীয় উন্নয়য়ন অংশগ্রহয়ণর সুয়যাি েয়র গেয়ত হয়ব। যার জন্য েরোর সঠিে 

েম থপগরেল্পনা ও বাস্তবায়ন।  

 

 জনসংখ্যা হ্রাস-বৃগদ্ধর সায়ে রয়য়য়ে উন্নয়য়নর সরাসগর সম্পেথ। পগরবার পগরেল্পনা েম থসূগচ এয়ক্ষয়ত্র সহায়ে ভূগমো 

পালন েরয়ত পায়র। পগরবার পগরেল্পনা এেটি প্রযুগক্ত, সযোয়ন উন্নয়য়নর পূব থশতথয়ে গবয়বচনায় সরয়ে সেল ববেয়ম্যর অবসান 

েটিয়য় এটি মানবতার েল্যাণ বয়য় আনয়ত পায়র। োয়য়রা সসেলয়ন (১৯৯৪) জনসংখ্যা ও গ্গতয়যাগ্য উন্নয়য়নর অব্যাহত িারা 

বজায় রাোর লয়ক্ষয পগরবার-পগরেল্পনা েম থসূগচয়ত উন্নয়নিমী গবগভন্ন োয থিময়ে সম্পৃক্ত েরা হয়য়য়ে- যার ময়ে আয়ে স্বা্য, 

চাকুগর এবং জনিয়ণর ময থাোপূণ থ অব্ান। 

 

 বাংলায়েয়শ জনসংখ্যায়ে গনয়ন্ত্রয়ণ রাোর সব থাত্মে উয়যাি গ্রহণ েরা হয়য়য়ে। জাগতর গপতা বঙ্গবন্ধু সশে মুগজব্যর রহমান 

স্বািীনতার পরপরই জনসংখ্যা বৃগদ্ধয়ে বাংলায়েয়শর এে নম্বর সমস্যা গহয়সয়ব সোেণা েয়রন। সস আয়লায়ে ১৯৭৬ সায়ল প্রণীত 

হয় জাতীয় জনসংখ্যানীগত। প্রিানমন্ত্রী সশে হাগসনা গবি জনসংখ্যা গেবয়সর বাণীয়ত বয়লন, “ভগবষ্যয়তর তরুণ সম্প্রোয়য়ে 

জনসম্পে গহয়সয়ব িয়ড় তুলয়ত সরোর অঙ্গীোরবদ্ধ। আমরা তরুণ সম্প্রোয়য়র গশক্ষা, জ্ঞান ও েক্ষতা বৃগদ্ধর পাশাপাগশ তায়ের 

প্রজননস্বায়্যর পগরচয থা গনগিত েরয়ত নানা েম থসূগচ বাস্তবায়ন েরয়ে। সারা সেয়শ েগমউগনটি গিগনে চা ক েরা হয়য়য়ে। প্রগত 

মায়স ৩০ হাজার স্যায়টলাইট গিগনে েয়র েয়র গিয়য় পগরবার পগরেল্পনা এবং মা ও গশশুস্বা্য গবেয়য় সসবা ও পরামশ থ গেয়ে”। 

এয়ত সোয়না সয়ন্দহ সনই সয, জনসংখ্যা সমস্যা সেয়ে উিরয়ণ আমরা সয়চতন।  

 

 পগরবার পগরেল্পনা োয়ত গিগজটাল বাংলায়েশ োয থিম বাস্তবায়য়ন পগরবার পগরেল্পনা অগিেপ্তয়রর সসবাসমূহ জনিয়ণর 

োয়ে সপৌৌঁয়ে যায়ে এবং মানবসম্পে উন্নয়ন ও ব্যব্াপনায় েক্ষতা বৃগদ্ধয়ত সহায়তা েরয়ে। পগরবার পগরেল্পনা েম থসূগচ সেন্দ্র, 

গবভাি, সজলা, উপয়জলা ও ইউগনয়ন তো গ্রাম পয থায়য় সব থত্র এেন গিগজটাল সসবার আওতািীন। পগরবার পগরেল্পনা হয়ে 

ভগবষ্যয়তর জন্য এেটি গবগনয়য়াি এবং সেল উন্নয়ন েম থসূগচর জন্য এেটি সমৌগলে ও মূখ্য এয়জন্ডা।  
 

 সোগভি-১৯ এবং রাগশয়া-ইউয়িন যুয়দ্ধর  প্রভায়ব বাংলায়েশসহ পুয়রা গবি আজ গবপয থস্ত। আর সসই জন্যই আমায়ের 

সীগমত সম্পয়ের সয়ব থািম ব্যবহার গনগিত েরয়ত পারয়ল জনসংখ্যা জনসম্পয়ে রূপান্তর েরা সহজ হয়ব। আর তাই সটেসই 

উন্নয়য়ন পগরেগল্পত ও েক্ষ জনসংখ্যার গুরুত্ব অপগরসীম। সরোগর-সবসরোগরভায়ব আমরা যগে উন্নয়য়নর স্বায়ে থ সুপগরেগল্পতভায়ব 

সুসংবদ্ধ, সুসংেল্পবদ্ধ, দৃঢ় প্রতযয়ী ও েয়ঠার পগরশ্রমী হয়ত পাগর তয়ব জনশগক্ত গেয়য়ই আমায়ের সাফল্য গনগিত।  
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