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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

জনাি সভাপবি,  

সম্মাবনি বিদ্েষ অবিবিবৃন্দ,  

সহকমীগণ,  

কূটননবিক বমেদ্নর সিস্যিগ গ,  

উন্নয়ন সহদ্ াগী সংস্থাসমূদ্হর সম্মাবনি প্রবিবনবধগণ,  

উপবস্থি সুবধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আজদ্কর এই অনুষ্ঠাদ্ন উপবস্থি সিাইদ্ক আমার আন্তবরক শুদ্ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

            আমরা এমন এক সমদ্য় বিশ্ব জনসংখ্যা বিিস পালন করবি  খন বিশ্বব্যাপী অি গননবিক মন্দা চলদ্ি। আপনারা জাদ্নন, 

অন্যান্য উন্নয়নেীল শিদ্ের মি আমরাও এই মন্দায় ক্ষবিগ্রস্ত হবচ্ছ। মন্দার এই প্রভাি সিদ্চদ্য় শিবে পদ্েদ্ি িবরদ্র জনদ্গাষ্ঠীর 

ওপর, বিদ্েষ কদ্র শ সি পবরিাদ্র সিস্য সংখ্যা তুলনামূলকভাদ্ি শিবে।  

িাংলাদ্িদ্ের অন্যিম প্রধান সমস্যা মাত্রাবিবরক্ত জনসংখ্যা। এক লাখ ৪৭ হাজার িগ গ বকদ্লাবমটাদ্রর এ শিদ্ে িিগমান 

জনসংখ্যা ১৪ শকাটি িাবেদ্য় শগদ্ি। প্রবি িগ গ বকদ্লাবমটাদ্র ৯৭৯ জন মানুষ িাস কদ্র। আপনারা জাদ্নন আমাদ্ির শিমন শকান 

প্রাকৃবিক সম্পি শনই। কৃবষ জবমর উপরই আমাদ্ির বনভ গর করদ্ি হয়। ১৯৮৬ সাদ্ল শিদ্ে কৃবষ জবমর পবরমান বিল ৮৬ লাখ 

শহক্টর। িিগমাদ্ন জবমর পবরমান িাঁবেদ্য়দ্ি ৬৯ লাখ ৮৭ হাজার শহক্টদ্র। ১৯৮৬ সাদ্ল শ খাদ্ন িসিিােীর সংখ্যা বিল ১ শকাটি 

৩৮ লাখ, ২০০৩ সাদ্ল ১ শকাটি ৮৭ লাখ। অপবরকবিি নগরায়ন, নিী ভাঙন, বেি-কলকারখানা তিবর ও জবম ভাগাভাবগর কারদ্ণ 

িিদ্র প্রায় ৫৫ হাজার শহক্টর জবম কমদ্ি।  

িিগমান হাদ্র জনসংখ্যা িােদ্ি িাকদ্ল আগামী ৪০-৪৫ িিদ্র শিদ্ের জনসংখ্যা ৩০ শকাটি িাবেদ্য়  াদ্ি।  

একিার শভদ্ি শিখুন, ৩০ শকাটি মানুদ্ষর িাকার ব্যিস্থা করদ্িই িাংলাদ্িদ্ের সি জবম লাগদ্ি। ফসল চাষ করার জন্য 

শকান আিািী জবম অিবেষ্ট িাকদ্ি না। এ অিস্থার কিা বচন্তা কদ্রই জাবির জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান ১৯৭৫ সাদ্ল ২৬ 

মাচ গ এক ভাষদ্ণ িদ্লবিদ্লন: ‘‘একটা কিা ভুদ্ল শগদ্ল চলদ্ি না শ , প্রদ্িেক িির আমাদ্ির ৩০ লক্ষ শলাক িাদ্ে। আমার জায়গা 

হল ৫৫ হাজার িগ গমাইল।  বি আমাদ্ির প্রদ্িেক িির ৩০ লক্ষ শলাক িাদ্ে, িাহদ্ল ২৫-৩০ িিদ্র িাংলার শকান জবম িাকদ্ি না 

হাল-চাষ করার জন্য। িাংলার মানুষ িাংলার মানুদ্ষর মাংস খাদ্ি। শসজন্য আমাদ্ির পপুদ্লেন কদ্রাল, ফোবমবল প্ল্োবনং করদ্ি 

হদ্ি ---''।  

এখনও হয়দ্িা মানুষ মানুদ্ষর মাংস খাদ্চ্ছ না, বকন্তু এভাদ্ি চলদ্ি িাকদ্ল িঙ্গিন্ধুর আেংকা িাস্তদ্ি রূপ বনদ্ি খুি 

একটা শিেীবিন লাগদ্ি না। আমাদ্ির শসৌভাগ্য শ  বিগি কদ্য়ক িেদ্ক একবিদ্ক ফসদ্লর উৎপািন শিদ্েদ্ি, অন্যবিদ্ক অনািাবি 

জবম আিািীকরণ করা হদ্য়দ্ি। বকন্তু জবমর উৎপািন ক্ষমিার একটা বনবি গষ্ট সীমাদ্রখা রদ্য়দ্ি। আমরা প্রায় শসই সীমাদ্রখার 

কািাকাবি চদ্ল এদ্সবি।   

িািাো, অবিবরক্ত মানুষ শুধু জবম আর খাদ্ের উপরই চাপ সৃবষ্ট কদ্র না; স্বাস্থে, বেক্ষা, বিদ্নািন সি বকছুই দুঃষ্প্রাপ্য 

কদ্র শিাদ্ল। আমাদ্ির সীবমি সম্পি  ি শিেী মানুদ্ষর মদ্ে ভাগাভাবগ হদ্ি, িি শিেী অভাি-অনটন শিখা বিদ্ি।  

িার উপর মানুষ িাোর সদ্ঙ্গ সদ্ঙ্গ পবরদ্িদ্ের বিপ গয় ঘদ্ট। পবরদ্িে বিপ গদ্য়র কারদ্ণ ইিাবনং আমরা প্রায়ুঃেই 

প্রাকৃবিক দদ্ গাদ্গর মুদ্খামুবখ হবচ্ছ। এসি বিপ গয় কাটিদ্য় উঠদ্ি হদ্ল অন্যান্য ব্যিস্থা গ্রহদ্ণর পাোপাবে আমাদ্ির জনসংখ্যাদ্ক 



সীবমি রাখার বিষয়টিদ্ক শিবে গুরুত্ব বিদ্ি হদ্ি, বিদ্েষ কদ্র িবরদ্র শেণীর মদ্ে। কারণ, অি গননবিক মন্দা ও প্রাকৃবিক দদ্ গাদ্গর 

সময় িবরদ্র বেশু-বকদ্োর-নারী-পুরুদ্ষরাই শিবে দদ্ভ গাদ্গর বেকার হন।  

সুবধবৃন্দ,  

            আমাদ্ির সামদ্ন অদ্নক চোদ্লঞ্জ। জনসংখ্যা বৃবির উচ্চ হারসহ মাতৃ ও বেশু মৃতুের হার হ্রাস, িাবরদ্রে বিদ্মাচন, বেক্ষার 

হার বৃবি, নারীর ক্ষমিায়ন, দনীবিমুক্ত সমাজ গদ্ে শিালা¾এসি চোদ্লঞ্জ শমাকাদ্িলা কদ্র সুখী ও সমৃি িাংলাদ্িে গদ্ে শিালার 

লদ্ক্ষে আমরা কাজ কদ্র  াবচ্ছ। ১৯৭১ সাদ্ল স্বাধীনিা সংগ্রাদ্মর সময় এ কা গক্রম মারাত্মকভাদ্ি ব্যাহি হয়। িঙ্গিন্ধু শেখ 

মুবজবুর রহমান শিদ্ে প্রিোিিগদ্নর পর পরই যুিবিধ্বস্ত শিে পুনগ গঠদ্নর পাোপাবে জনসংখ্যা সমস্যাদ্ক শিদ্ের সিদ্চদ্য় িে 

সমস্যা বহদ্সদ্ি গুরুত্ব বিদ্য় বিবভন্ন কম গসূবচ হাদ্ি শনন। ১৯৭৩ শিদ্ক ১৯৭৫ সাল প গন্ত সমদ্য় গৃহীি শিেবকছু পিদ্ক্ষপ কম গসূবচদ্ি 

প্রাণ সঞ্চার কদ্রবিল।  ার মদ্ে বিল: গভ গবনদ্রাধক খািার িবে প্রিিগন, সক্ষম িম্পবি বনিন্ধীকরণ পিবি চালু করা, পবরিার 

পবরকিনায় স্থায়ী পিবির জন্য স্বাস্থে সুবিধার ব্যিস্থা করা এিং অস্থায়ী গভ গবনদ্রাধক সামগ্রী বিনা মূদ্ে বিিরণ। ১৯৭৫ সাদ্ল 

স্বাস্থে মন্ত্রণালদ্য়র অধীদ্ন একটি স্বিন্ত্র পবরিার পবরকিনা পবরিপ্তর এিং জনসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ ও পবরিার পবরকিনা বিভাগ সৃবষ্ট 

করা হয়। এ সমদ্য়ই মা ও বেশুস্বাস্থে কম গসূবচদ্ক স্বাস্থে সাবভ গদ্সস শিদ্ক সবরদ্য় জনসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ ও পবরিার পবরকিনা বিভাদ্গর 

অধীদ্ন আনা।  

পবরিার পবরকিনা অবধিপ্তদ্রর কমীবৃন্দ,  

নানাবিধ সমস্যার মদ্ে আপনাদ্ির কাজ করদ্ি হয়। শিদ্ের জনসংখ্যা বৃবির হার, শমাট প্রজনন হার এিং মাতৃ ও বেশু 

মৃতুের হার হ্রাদ্সর শক্ষদ্ত্র আমাদ্ির সাফে এদ্কিাদ্র নগণ্য নয়।  িদ্ি, আবম িলি, আমাদ্ির প্রদ্য়াজদ্নর তুলনায় িা  দ্িষ্ট না। 

প্রায় ৫ িেক ধদ্র এ শিদ্ে জন্ম বনয়ন্ত্রণ কম গসূবচ বনদ্য় কাজ চলদ্ি। বকন্তু অবপ্রয় হদ্লও সিে, আমাদ্ির অজগন প্রিোবেি নয়।  

অিচ জািীয় জীিদ্ন আমাদ্ির রদ্য়দ্ি বিোল অজগন। িাঙাবল জাবি িীদ্রর জাবি। িন্যা, খরা, ঝে-ঝঞ্ঝা নানা প্রবিকূল 

পবরদ্িে শমাকাবিলা কদ্র এ শিদ্ের মানুষ সংগ্রাম কদ্র শেঁদ্চ িাদ্ক। আমরা মাত্র নয় মাদ্স শিদ্ের স্বাধীনিা এদ্নবি। আমরা 

আদ্ন্দালন কদ্র িার িার হৃি গণিন্ত্র বফবরদ্য় এদ্নবি।   

অিচ আমরাই আিার শকান শকান শক্ষদ্ত্র - শ মন বেক্ষা, জন্ম বনয়ন্ত্রণ শক্ষদ্ত্র শিমন সাফে অজগন করদ্ি পাবরবন। এটা 

জনগদ্ণর ব্যি গিা না প্রোসদ্নর ব্যি গিা িা শভদ্ি শিখার সময় এসদ্ি।  

িদ্ি আবম মদ্ন কবর বিবভন্ন সমদ্য় বিবভন্ন সরকাদ্রর ভ্রামত্ম নীবি এিং সংবিষ্ট বিভাগগুদ্লার গাবফলবির কারদ্ণ 

স্বাধীনিার ৩৮ িির পরও আমরা জন্ম বনয়ন্ত্রদ্ণর কাবিি লদ্ক্ষে শপৌে িদ্ি পাবরবন।  

আমাদ্ির আর সময় নষ্ট করার শকান সুদ্ াগ শনই। জনসংখ্যা বৃবির হার দ্রুি ১ ভাদ্গর নীদ্চ শনদ্ম আনদ্ি হদ্ি। িা না 

হদ্ল এ শিে মানুদ্ষর িসিাদ্সর অনুপদ্ াগী হদ্য় পেদ্ি।  

সুবধমন্ডলী,  

            শ  শকান উন্নয়ন কম গসূবচর অগ্রগবি অব্যাহি রাখার জন্য কম গসূবচদ্ক রাজনীবির প্রভািমুক্ত রাখদ্ি হদ্ি। অিচ বিগি 

বিদ্ন আমরা এসি বনদ্য় রাজনীবি শিদ্খবি। এ প্রসদ্ঙ্গ একটি উিাহরণ বিবচ্ছ। িাংলাদ্িদ্ের উচ্চ মাতৃ ও বেশুমৃতুের হার হ্রাদ্স 

সদ্চিনিা বৃবির রদ্ক্ষে ১৯৯৭ সাদ্লর ২৮ শম িাবরখটিদ্ক আমাদ্ির িৎকালীন সরকার ‘বনরাপি মাতৃত্ব বিিস' বহদ্সদ্ি শঘাষণা 

কদ্রবিল। বকন্তু পরিিী সরকার এদ্স শুধু রাজননবিক প্রবিবহংসার কারদ্ণই এই বিিসটি উোপদ্নর সকল কম গসূবচ িাবিল কদ্র 

শিয়।  

আপনারা জাদ্নন, গভগ ও প্রসিজবনি কারদ্ণ আমাদ্ির শিদ্ে এখনও িিদ্র ১২ হাজার মাদ্য়র অকাল মৃতুে হয়। আবম 

মদ্ন কবর, অিীদ্ির বিনগুদ্লাদ্ি কম গসূবচ রাজনীবির প্রভািমুক্ত িাকদ্ল এদ্ক্ষদ্ত্র অিস্থার আরও উন্নবি হি। িিগমাদ্ন ক্ষমিায় 

এদ্সই এ সরকার গি ২৮ শম শিদ্ক পুনরায় ‘বনরাপি মাতৃত্ব বিিস' উোপন শুরু কদ্রদ্ি। আো করা  ায়, এ বিিসটি উোপদ্নর 

মে বিদ্য় এ বিষদ্য় জনগদ্ণর মদ্ে সদ্চিনিা বৃবি পাদ্ি এিং মাতৃ ও বেশুমৃতুের হার আমাদ্ির শিদ্ে ক্রমেুঃ হ্রাস পাদ্ি।  

সুবধবৃন্দ,  

            আরও একটি গুরুত্বপূণ গ বিষদ্য় আবম সংবিষ্ট সকদ্লর দৃবষ্ট আকষ গণ করদ্ি চাই, শসটা হ'ল¾শিদ্ের িবরদ্র শেণীর মানুষ 

 াদ্ি সঠিক শসিা পায় শস বিষয়টিদ্ক আপনাদ্ির অগ্রাবধকার বিদ্ি হদ্ি। আমাদ্ির লক্ষে হদ্চ্ছ, সমাদ্জর িবরদ্র মানুদ্ষর জন্য 



বিদ্েষ কদ্র নারী ও বেশুদ্ির জন্য পবরিার পবরকিনা এিং মা ও বেশুস্বাস্থে শসিা বনবিি করা। িঙ্গিন্ধু এ শিদ্ের আপামর 

জনগণ বিদ্েষ কদ্র কৃষক-েবমক-শমহনবি মানুদ্ষর জীিন-মান উন্নয়দ্নর বিষয়টিদ্ক গুরুত্ব বিদ্িন। গ্রাদ্মর নারী, বেশু ও িবরদ্র 

জনদ্গাষ্ঠী  াদ্ি হাদ্ির কাদ্ি পবরিার পবরকিনা ও স্বাস্থেদ্সিা পায় শস ব্যিস্থা আদ্গ বিল না। আমরা ২০০০ সাদ্ল এ কা গক্রম শুরু 

কবর। বকন্তু পরিিী সরকার এদ্স এ কম গসূবচটি রাজননবিক কারদ্ণ িন্ধ কদ্র শিয়। িিগমান সরকার সারাদ্িদ্ে কবমউবনটি বিবনক 

বনম গাণ ও চালুর মােদ্ম জনগদ্ণর শিারদ্গাোয় পবরিার পবরকিনা এিং মা ও বেশুস্বাস্থে শসিা শপৌে দ্ি বিদ্ি িিপবরকর। এ লক্ষে 

িাস্তিায়দ্ন িন্ধ হদ্য়  াওয়া ১৮ হাজার কবমউবনটি বিবনকগুদ্লা পুনরায় চালু করা হদ্চ্ছ এিং শ  সকল স্থাদ্ন কবমউবনটি বিবনক 

শনই শস সকল স্থাদ্ন প্রবি ৬ হাজার জনদ্গাষ্ঠীর জন্য একটি কদ্র কবমউবনটি বিবনক বনম গাদ্ণর পবরকিনা সরকাদ্রর রদ্য়দ্ি।  

            এসি কবমউবনটি বিবনক চালু হদ্ল জনগণ সহদ্জই পবরিার পবরকিনা এিং মা ও বেশুস্বাস্থে শসিা পাদ্িন। কম সমদ্য় 

এিং কম পবরেদ্ম হাদ্ির কাদ্ি শসিা শপদ্ল পবরিার পবরকিনা পিবি গ্রহীিার সংখ্যা শ মন বৃবি পাদ্ি শিমবন মা ও বেশুস্বাস্থে 

শসিা গ্রহণ সহজির হদ্ি। এর ফদ্ল মাতৃ ও বেশুমৃতুে ক্রমেুঃ হ্রাস পাদ্ি। এর সাবি গক প্রভাি পেদ্ি আমাদ্ির উন্নয়ন কম গকাদ্ন্ডর 

ওপর। এজন্য কবমউবনটি বিবনকগুদ্লা হদ্ি  াদ্ি সঠিকভাদ্ি শসিা প্রিান করা হয় শস বিষদ্য় বনয়বমি সুপারবভেন ও মবনটবরং 

বনবিি করদ্ি হদ্ি।  

সুবধমন্ডলী,  

            আপনারা জাদ্নন, সরকার স্বাস্থে, পুবষ্ট ও জনসংখ্যা শসক্টর কম গসূবচদ্ি শিে বকছু সুবনবি গষ্ট লক্ষেমাত্রা অজগদ্ন িিপবরকর। 

িাবরদ্রে বিদ্মাচন এিং পবরদ্িে সংরক্ষণ করার লদ্ক্ষে পবরিার পবরকিনা কম গসূবচদ্ক অগ্রাবধকার শিওয়াই িিগমান সরকাদ্রর জন্য 

অন্যিম ব্যয়-সােয়ী উপায়। এিাো সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষেমাত্রাসমূহ এিং বভেন ২০২১ অজগন শিদ্ের উন্নয়ন ও সমৃবির জন্য অিেন্ত 

গুরুত্বপূণ গ। িিগমান সরকার শস লদ্ক্ষেই কাজ কদ্র  াদ্চ্ছ। এসি শক্ষদ্ত্র আবম আপনাদ্ির সকদ্লর সহদ্ াবগিা চাই।  

            আপনাদ্ির সিাইদ্ক ধন্যিাি জাবনদ্য় আবম আমার িক্তব্য শেষ করবি।    

শখািা হাদ্ফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাদ্িে বচরজীিী শহাক।  

 


