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কাশ : ১০ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধু বাংলােদশ নয়, সারািবে র জনসংখ া মাগত বাড়েছ। আগামী ৮০ বছেরও এ িবষেয় কােনা খবর
নই। অব  জািতসংঘ স িত তােদর এক িরেপােট বেলেছ, চলিত শতা ীর শেষ জনসংখ ার বিৃ

শূ  পযােয় আসেব। বাড়িত জনসংখ ার চাপ সামলােত দেশ দেশ নানা পদে প নওয়া হেয়েছ। িক
অিধকাংশ ে  ফল মেলিন।  তেব ২১০০ সােল  িত নারীর গড় স ান নওয়ার হার দাড়ঁােব  ১
দশিমক ৯ জেন। বতমােন এিটর গড় আড়াই জন। তেব সবেচেয় উে গজনক খবর হে —চলিত শতা ীর
শেষ িগেয় অথাত্ ২১০০ সােল িবে র জনসংখ া দাড়ঁােব এক হাজার ৯০ কািটেত। ১৯৫০ সােল িছল

আড়াই শ কািট। বতমােন জনসংখ া দাঁিড়েয়েছ ৭৭০ কািটেত।

আগামীেত জনসংখ া  সবেচেয়  বিশ  বাড়েব  আি কা  অ েল।  ২০২০ সােল  এ  মহােদেশ জনসংখ া
দাড়ঁােব  ১৩০ কািটেত।  ২১০০ সােল  এ  সংখ া  দাড়ঁােব  ৪৩০ কািটেত।  অব  যু রা ,  কানাডা,
অে িলয়া এবং িনউিজল াে ড এ সময় জনসংখ া বাড়েলও তার হার হেব অেনক কম।

এিদেক, শতা ীর বািক বছর েলােত ইউেরাপ এবং ল ািটন আেমিরকার দশ েলােত জনসংখ া বিৃ র হার
উে খেযাগ  হাের কমেব। অপরিদেক, এিশয়ার দশ েলােত ২০৫৫ সােলর আেগ জনসংখ ার হার কমেব
না। ২০২০ সােল এিশয়ার জনসংখ া হেব ৪৬০ কািট। ২০৫৫ সােল িগেয় তা দাঁড়ােব ৫৩০ কািটেত।
২০৩১ সােল চীেনর জনসংখ া বিৃ  শূ  হেব। অপরিদেক, জাপান এবং দি ণ কািরয়ার জনসংখ া
২০২০ সাল থেক কমেত থাকেব। আর ভারেতর জনসংখ া ২০৫৯ সাল পয  বাড়েত থাকেব। তখন
দশিটর জনসংখ া  দাঁড়ােব ১৭০ কািটেত।  ২০২৭  সােল  ভারেতর জনসংখ া  চীনেক ছািড়েয়  যােব।

অপরিদেক, ২০৬০ সােলর মেধ  স ান                জ দােনর ে  আি কার দশ েলা এিশয়ােক
পছেন ফলেব। ২১০০ সােল সারািবে  যত িশ  জ ােব তার অেধকই জ ােব আি কার দশ েলােত।

আগামী িদেন অিভবাসেনর কারেণ উ র আেমিরকার জনসংখ া বাড়েব। জািতসংঘ বলেছ, আগামী ৮০
বছের যু রাে  সােড় ৮ কািট লাক অিভবাসী হেব।

এিদেক,  ২০২০ থেক ২১০০ সাল  পয  ৯০িট  দেশর জনসংখ া  কমেব।  এর মেধ  ৩২িট  দশই
ইউেরােপর। ২১০০ সাল থেক এসব দেশর জনসংখ া কমেত থাকেব। এছাড়া ল ািটন আেমিরকা এবং
ক ািরিবয়ান অ েলর অেনক দেশর জনসংখ াও কমেব এ সমেয়। 

২১০০ সােল ধ ুজনসংখ া বিৃ র হার শূ েত নামেব তা নয়, মাঝবয়সীর সং াও পাে  যােব। বতমােন
৩১ বছর বয়সী লাকেদর মাঝ বয়সী ধরা  হয়। ২১০০ সােল ৪২ বছর বয়সী লাকেদর মাঝ বয়সী
িহেসেব ধরা হেব। সে  সে  এই সমেয় বয়  লােকর সংখ াও বাড়েব। জািতসংঘ বলেছ, বতমােন িবে
৮০ বছেরর ওপের লাকসংখ া ১৪ কািট ৬০ লাখ। ২১০০ সােল তা িগেয় দাঁড়ােব ৮৮ কািট ১০ লােখ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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