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েবসরকাির পয র্ােয় 2488.47 িমিলয়ন ডলার aথ র্ বরাে র েয়াজন। যার মে  েয়াজনীয় িজিনস o েসবা 
খােতর জ  েয়াজন যথা েম 448.6৯ o ৯31.86 িমিলয়ন ডলার। ড. সািথয়া েদারাiসব্ামী বেলন, চতুথ র্ 
জাতীয় সব্া য্ পিরক নায় সব্া য্ খােতর েয়াজনীয় uপকরেণর জ  বরা  েদoয়া হয় মা  2৯8.94 িমিলয়ন 
ডলার। পাঁচ বছের সব্া য্ খােতর েয়াজনীয় uপকরণ েকনার জ  ei বরাে  পরবত  সময় ঘাটিত েদখা িদেত 
পাের। সুতরাং বাংলােদেশ সব্া য্ খােত েয়াজনীয় uপকরণ িকনেত পাঁচ বছেরর eককালীন বরাে র পিরমাণ 
বাড়ােনা খুবi জরুির। েমির ে াপস, বাংলােদেশর aয্াডেভােকিস ােনজার ম ন নাহার সমকালেক বেলন, 
পিরবার পিরক নার মা েমi মাতৃসব্াে য্র u য়ন ঘটােনা যায়। তাi e ে ে  বরা  বাড়ােনা িনঃসে েহ 
সরকােরর eকিট আশা ক uে াগ। তেব কায র্করভােব বােজট েয়র িবষেয়o সেচতন হoয়া দরকার।  
 
বত র্মােন 24 হাজার 88৯িট কিমuিনিট ি িনক চালু রেয়েছ। eেককিট ি িনেক িতিদন গেড় 51 জন েসবা াথ  
েসবা িনেয় থােকন। তােদর মে  91 শতাংশi নারী o িশশু। সারােদেশ ায় চার হাজার কিমuিনিট ি িনেক 
সব্াভািবক সব েসবা েদoয়া হে । স িত বাংলােদশ u য়নশীল েদেশর পদযা ায় পা েরেখেছ। যিদo বা ব 
সীমাব তা রেয়েছ aেনক। েয কারেণ বাংলােদেশর পে  রাতারািত েকােনা ল য্ aজর্ন স ব নয়। eরপরo 
বাংলােদেশর গব র্ করার মেতা েযসব aজর্ন সারািবেশব্ সমাদৃত, তার eকিট মাতৃমৃতুয্র হার াস। 
 
বত র্মােন বাংলােদেশর জনসংখয্ার বয়স কাঠােমায় আশা ক পিরবত র্ন ল ণীয়। e েথেক , e েদেশর 
জনিমিতক লভয্াংশ (েডেমা ািফক িডিভেড ) aজর্েনর সুেযাগ রেয়েছ। কারণ জনসংখয্ার পিরমাণগত o 
কাঠােমাগত মানদে  বাংলােদশ eমন eকিট সময় পার করেছ, েযখােন িনভ র্রশীলতার হার সবেচেয় কম eবং 
কম র্ ম জনেগা ীর সংখয্া সবেচেয় েবিশ। জািতসংেঘর aথ র্ৈনিতক o সামািজক িবষয়ািদ-সং া  পপুেলশন 
িডিভশেনর ে পণ ত ানুযায়ী, 2৯86 সােল e েদেশ েযখােন 26-75 বছর বয়সী কম র্ ম জনেগা ী িছল 62 
দশিমক ৯ শতাংশ, তা মানব্েয় েবেড় 3126 সােল হেয়েছ 76 দশিমক 6 শতাংশ। জনিমিতক লভয্াংশ aজর্েনর 
লে য্ বত র্মােন সরকােরর সুিনিদ র্  কম র্েকৗশল েয়াজন। কম র্ ম জনেগা ী েথেক সেব র্া  সুিবধা িনেত হেব 
বাংলােদশেক, যা মানব্েয় েবেড় 3151 সােল েপৗঁছােব 7৯ দশিমক 4 শতাংেশ। িক  পরবত  সমেয় তা েমi 
কমেব।  
 
সব্া য্ o পিরবারক াণ ম ণালেয়র যু  সিচব, আiieম iuিনেটর পিরচালক, লাiন িডের র আiiিস 
আশরাফুে সা বেলন, বাংলােদশসহ u য়নশীল েদশগুেলায় পিরবার পিরক নােক েদখেত হেব কায র্কর পদে প 
o কম র্সূিচ িহেসেব। িবিভ  গেবষণা েথেক eিট েবশ  েয, পিরবার পিরক না জীবন র া কের eবং মা o 
িশশুসব্াে য্র u য়ন ঘটায়। ফেল পিরবার পিরক নােক িবেশষ গুরুতব্ িদেত হেব ি  o েদেশর ক ােণ, 
সাসেটiেনবল েডেভলপেম  ল য্মা া aজর্েন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


