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দেশ নবজাতেকর হার কমেছ না। ১ হাজার নবজাতক জ  িনেল ৩০  মারা যাে  বয়স ২৮ িদন হওয়ার আেগই। প চ বছর 
আেগ এই হার িছল ২৮। এক বা প চ বছর বয়সী িশ েদর পিরি িতও ভােলা নয়। বাংলােদশ জনিমিত ও া  জিরপ ২০১৭-১৮ 
(িবিডএইচএস) িতেবদেন এই পিরসং ান দওয়া হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, অতীেত ধারাবািহকভােব এক বছর বয়সী িশ র 

হার কেম এেলও গত প চ বছের তা থেম আেছ। ২০১৪ সােল এক বছর বয়সী িশ র হার িছল ৩৮। এখেনা তাই। গত 
শিনবার িতেবদন  ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। দেশ িশ াে র উ িতেত কাজ করেছ া  অিধদ র ও পিরবার 
পিরক না অিধদ র। া  অিধদ েরর মা  নবজাতক ও িশ া  কম িচর লাইন িডের র শাম ল হক থম আেলােক বেলন, 

িতেবদেন কী আেছ, তা িতিন জােনন না। নবজাতেকর  বা এক বছর বয়সী িশ র  কন কমেছ না, স িবষেয় িতিন 
কােনা ম  করেত চানিন। অ িদেক পিরবার পিরক না অিধদ েরর মা  ও িশ া  কম িচর লাইন িডের র মাহা দ শরীফ 

বেলন, সমি ত নবজাতক জ ির সবা কম িচ চা  হেয়েছ। পিরি িতর উ িত হেত  হেয়েছ। 

িবেশষ রা বেলেছন, স সািরত কাদান কম িচ, ডায়িরয়াজিনত রাগিনয় ণ কম িচ, ি  কম িচ িশ াে র উ িতেত 
িমকা রেখেছ। িমনাশক, িভটািমন ‘এ’ কম িচ িশ েদর অব ার উ িত কেরেছ। অ িদেক িনরাপদ সব কম িচ, সব-
ববত  সবা, ািত ািনক সব—এসবও িশ র হার কিমেয়েছ। িশ াে র উ িতেত একসময় দাতােগা ী ও এনিজও েলার 



অেনক কাজ িছল। িক  এখন েমই এ েলা সং িচত হে । অেনক হাসপাতাল-ি িনেক জ ির অব ায় অেনেক সবা পায় না। 
আবার মানস  সবার াপােরও অেনক অিভেযাগ আেছ। িবিডএইচএস িতেবদন (২০১৭-১৮) তির কেরেছ া  ম ণালেয়র 
অধীন জাতীয় জনসং া জিরপ ও িশ ণ িত ান (িনেপাট)। রাে র দাতা সং া এই জিরেপ বরাবেরর মেতা আিথক সহায়তা 
িদেয়েছ। কািরগির সহায়তা িদেয়েছ রাে রই আইিসএফ নােমর এক  িত ান। অতীেত ধারাবািহকভােব এক বছর বয়সী িশ র 

হার কেম এেলও গত প চ বছের তা থেম আেছ। 

৬৪  জলার ৬৭৪  ন না এলাকার ২০ হাজার ২৫০  খানার ত  এই জিরপ িতেবদেন িবে ষণ করা হেয়েছ। এ ছাড়া ১৫ থেক 
৪৯ বছর বয়সী ২০ হাজার ১০০ নারীর সা াৎকােরর ত  এেত আেছ। িম  অ া  অ ােসািসেয়টস নােমর বসরকাির িত ান ত  
সং েহর েরা কাজ  কের অে াবর ২০১৭ থেক ২০১৮ সােলর মােচর মে । এর আেগর জিরপ হেয়িছল ২০১৪ সােল। ১৯৯৩ সাল 
থেক  কের এ পয  আট  জিরপ হেয়েছ। বাংলােদেশর িশ া , ি , জনসং া এসব িবষেয় সবেচেয় িনভরেযা  ত  

পাওয়া যায় এই িতেবদেন। জন া  িবেশষ , নীিতিনধারক, দিশ-িবেদিশ গেবষক, িব িব ালেয়র িশ ক, িব ানী, 
পিরক নািবেদরা এই জিরেপর ত  বহার করেত া  বাধ কেরন। 

িশ র বণতা: িতেবদেন বলা হেয়েছ, িশ র হার এক  দেশর আথসামািজক অব া ও জীবনমােনর চক িহেসেব কাজ 
কের। িবিডএইচএস ২০১৭-১৮ জিরেপর এক  ণ উে  িছল িশ েদর র মা া ও বণতা পিরমাপ করা। িতেবদেন 
নবজাতক, এক বছর বয়সী িশ  ও প চ বছেরর কম বয়সী িশ েদর ত  থকভােব উপ াপন করা হেয়েছ। ২৮ িদন পয  বয়সীরা 
নবজাতক। ২০০৭ সােল নবজাতেকর হার িছল ৩৭। এর পেরর িত  জিরেপ এই হার কমেত দখা যায়। সবেশষ ২০১৪ সােল 
িছল ২৮। আর এখন তা ৩০। এক বছর বয়সীেদর র হারও অতীেত কেমেছ। নবজাতক ও িশ র াপাের ব ব  শখ 
িজব মিডেকল িব িব ালেয়র নবজাতক িবভােগর চয়ার ান ও বাংলােদশ মিডেকল অ া  ড াল কাউি েলর চয়ার ান 

অ াপক মাহা দ সিহ া থম আেলােক বেলন, গৎব ধা সবা িদেল অব ার পিরবতন হেব না। সবার পিরিধ বাড়ােনার 
পাশাপািশ সবার মান বাড়ােনােত  িদেত হেব। িতিন বেলন, গভবতীর সব ব সবা বাড়ােল এবং ািত ািনক সব বাড়েল 
নবজাতেকর  কমেব। 

পিরবার পিরক না পিরি িত খারাপ: বাংলােদশ জনসং া খােত সাফ  অজন কেরিছল লত মাট জনন হার ( এফআর-
টাটাল ফা িল  রট) কমােনার ম  িদেয়। ১৫ থেক ৪৯ বছর বয়সী জনন ম একজন নারী মাট কয়  স ােনর জ  দয়, 
স ই এফআর। ১৯৭১ সােল একজন নারী গেড় ছয় র বিশ স ােনর জ  িদেতন, তখন এফআর িছল ৬ দশিমক ৩। ২০১১ 
থেক পিরি িত আর কমেছ না। ন ন জিরপ বলেছ, জ িনয় ণ সাম ী বহােরর হারও অেনকটা থমেক আেছ। ১৯৭৫ সােল স ম 

দ িতর ৮ শতাংশ কােনা না কােনা জ িনয় ণ প িত বহার করত। এরপর বছর বছর তা বাড়েত থােক। ২০১১ সােল এই হার 
৬১ শতাংেশ পৗঁছায়। ২০১৪ সােল সামা  বেড় ৬২ শতাংশ হয়। আর এখন তা ৬২ শতাংশ। িবেশষ রা বলেছন, পিরবার 
পিরক না অিধদ েরর মাঠকম েদর বািড় বািড় ঘারা এবং গণমা েম চার- চারণা জ িনয় ণ কম িচেক এিগেয় িনেয়িছল। এখন 
জ িনয় ণ সবার ে  এক  বড় সম া হে , মাঠপযােয় অেনক পদ খািল। আবার মাঠকম েদর অেনেকর বয়স বিশ হওয়ায় 
বািড় বািড় যান না। চােরর ে ও উে ােগ ভাটা পেড়েছ। ঢাকা িব িব ালেয়র প েলশন সােয়ে স িবভােগর চয়ার ান 
অ াপক মাহা দ মঈ ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, িকেশারী মােয়েদর মে  এফআর বিশ। বা িববাহ ব  করেত না 
পারেল এফআর কমােনা ক ন হেব। এর পাশাপািশ িসেলট, ময়মনিসংহ ও চ ােম কম িচেত আরও জার িদেত হেব। 

িশ ি র উ িত: িবিডএইচএস ২০১৭-১৮ িতেবদেন দখা যাে , িশ ি র চেক দশ উ িত কেরেছ। িশ  যিদ ধারাবািহকভােব 
অ ি েত ভােগ, তাহেল তার উ তা বয়েসর লনায় কেম যায়, িশ  খবা িতর হয়। খবকায় িশ র হার দেশ মাগত কমেছ। 

বয়েসর লনায় কম ওজেনর িশ র হারও কেমেছ। ২০০৭ সােল িছল ৪১ শতাংশ। আর এখন তা ২২ শতাংশ। অ িদেক হঠাৎ তী  
অ ি র িশকার হওয়া িশ র হারও আেগর চেয় কেমেছ। এসব িশ র উ তার লনায় ওজন কম থােক। এই থম এই হার এক 
অে  নেম এেসেছ। দেশ প চ বছেরর কম শকায় (ওয়াস ং) িশ র হার ৮ শতাংশ। ২০১৪ ও ২০০৭ সােল তা িছল যথা েম ১৪ 
ও ১৭ শতাংশ। 


