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ককাপনপপগপনয জাবতংপঘয তযপ কথপক ধনযফাদ জানাই।
ককাপনপপগপন াজাপযযও কফব জাবতংপঘয কভী আপছন, পপর ককাপনপপগন বিভ
দুবনয়ায় জাবতংপঘয গুরুত্বূণি যগুবরয অনযতভ। ভুখযত ককাপনপপগপন জাবতংপঘয
অপনকগুবর ংস্থা যপয়পছ মাযা বফববন্ন উন্নবতীর কদপ জনকরযাণকভিূচীয উপেপয
ওলুধত্র, যঞ্জাভ ও কাদাবযত্ব ক্রয় কপয। আবভ বনপজ জনংখযা ংক্রাত ইউ এন
তবফপরয নবডিক অবপপ কাজ কবয।
কপয়কটি াধাযণ তপথযয নকা বদপয় শুরু কযা মাক।
এই ফছয 31 অপটাফয বফপশ্বয জনংখযা াতপা ককাটি ছাবিপয় মাপফ। আভাপদয
ইবতাপ বদনটি তাই উপেখপমাগয। গত কতপযা ফছপয আভাপদয ংখযা এক ককাটি
কফপিপছ। ভানুল এখন আযও ুস্থবাপফ, আপযা কফব বদন ফাাঁপচ, অপনক দম্পবতই কভ
ংখযক তান চায়। বফপশ্বয জনংখযায অপধিপকয কফবই আজ পয ফা কপয, এফং
জনংখযায ববফলযৎ ফৃবিও ঘটপফ এই যাঞ্চপরই।
াতপা ককাটিয ভপধয বশু ও তরুণ-তরুণী 1.8 ককাটি। ইবতাপয ফৃত্তভ তরুণ
প্রজন্ম এযাই। তরুণপদয 90% ফা কপয উন্নবতীর কদগুবরপত। আবভ ভপন কবয
আনাপদয কংপেপয বফলয়ফস্তু বফপশ্বয তরুণম্প্রদায়পক মথামথ আপরাবকত কযপছ।
তারুপণযয জপনয বফবনপয়াগ ভাপন ৃবথফীয ববফলযপতয জপনয বফবনপয়াগ।
বফপশ্বয তরুণ ম্প্রদাপয়য একটা ফি অংপয ফা আবিকায়। এই বফার বশু ও
তরুণ প্রজন্মই আবিকায অথিননবতক উন্নবতয কেপত্র কানা পরাপত াপয মবদ তাপদয
কভিংস্থাপনয ুপমাগ য় ও তাযা কেচ্ছায় বযফাযবযকল্পনায বিাত কনয়। এয পপর
ঘটপফ শ্রপভয প্রাচু মি, কমপতু

এফায েল্পংখযক ফৃি-ফৃিা ও বশুপদয অন্নংস্থান

কযপত পফ। ঠিক এই ন্থাপতই একভপয় ূফি এবয়ায অথিননবতক উন্নবতয চাকা
গবিপয়বছর।

আগাভী বদপনয বশু ও তরুণ-তরুণীপদয ববফলযৎ প্রস্তুত কযায তাৎমি র তাযা
কমন কপট বখপদ বনপয় না ঘুপভায়, দযকাবয প্রবতপলধক-টিকা ইতযাবদ ায়, স্কু পর মায়,
আয বংায বকায না য়। এই ভুূপতি উত্তয-ূফি আবিকায় েু ধাতি ভানুপলয ংখযা
একপকাটি দরে। এপদয অবধকাংই ভবরা ও বশু। এটা ককাপনাবাপফই কভপন কনওয়া
মায় না। খাদয ও অনযানয অবত প্রপয়াজনীয় কমাগাপনয উন্নবতয ফযাাপয জাবতংঘ
ভুখয বূ বভকা বনপয়পছ।
তরুণপদয জনয কমৌনবোয ুপমাগ ও োস্থযবযপলফায ফপদাফস্তও থাকা চাই। তাপদয
বনপজপদয ম্পবকি ত কম-ককাপনা বিাপতয ফযাাপয তাপদযও মুক্ত ও অফবত থাকায
অবধকায আপছ। আযফদুবনয়ায াম্প্রবতক নফজাগযণ কচাপখ আঙু র বদপয় কদবখপয়
বদপয়পছ কম তরুণপ্রজন্ম খুফ োবাবফক বনয়পভই বনপজপদয ভাপজয বক্রয় অঙ্গ পয়
ওঠায দাবফদায।
ফহু কাযপণই াযা ৃবথফীপতই তরুণীপদয জনয বফবনপয়াগ বফপল বাপফ জরুবয, কাযণ
অবধকাং কেপত্র তাযাই বোয ুপমাগ ায় না, বনচু ভাপনয বাবয কাজ কপয, আয
প্রায়ই তানপদয খাফায কজাগাপিয দাবয়ত্ব তাপদয একায কাাঁপধই থাপক। আবিকায
80% খাদয উৎাদন ভবরাযাই কপয।
কাপজই মবদ তরুণীপদয বো ও োপস্থযয ওয বফবনপয়াগ কযা য় তাপর জীফন
ফাাঁচাপনা, উৎাদনীরতা আযও কজাযদায কযা, ও অথিননবতক উন্নবত াধন ম্ভফ
পফ। একই পঙ্গ এই বফবনপয়াগ স্ত্রী-ুরুপলয ভানাবধকায প্রবতষ্ঠায কেপত্রও পরপ্রূ
পফ। ববেত ও ুোপস্থযয অবধকাযী তরুণীযা ফারযবফফা, অফাবিত ভাতৃৃ্ ত্ব ও এইচ
আই বব ংক্রভণ প্রবতপযাপধ ভথি পফ।
উন্নবতীর কদগুবরপত 15 কথপক 19 ফছয ফয়ী তরুণীপদয ভৃতুযয কাযণ অবধকাং
কেপত্রই ভাতৃ ত্ব ও প্রফজবনত। তরুণীযা প্রায়ই ভাযা মায় বনযাত্তাীন বফজ্জনক
গবি াপতয কাযপণ। অধুনা 21 ককাটি 50 রে ভবরা ভাতৃ ত্ব চায় না, বকন্তু ককাপনা
গবি বনপযাধকও ফযফায কপয না। এই ফ ভাধানপমাগয চযাপরপঞ্জয পজই প্রবতবফধান
ম্ভফ। প্রপয়াজন শুধু ইপচ্ছয।
2000 াপর বফপশ্বয 189 জন যাষ্ট্রনায়ক দাবযপযযয ক্রভফধিভান আোন কযাধ কপল্প
দৃঢ়দপে কনফায বিাত বনপয়বছপরন। এই কপ্রবেত কথপকই জন্ম য় জাবতংপঘয
বভপরবনয়াভ কডপবরপভন্ট কগালস্-এয।

বফশ্বফাীয জনয জীফনধাযপণয উমুক্ত উন্নতভাপনয ববফলযৎ বনবিত কযায উপেপয
আটটি রেয ফা কগার বনবদি ষ্ট কযা পয়বছর এফং 2015 ারপক রেযূযপণয ভয়ীভা
বপপফ বনধিাযণ কযা পয়বছর।
বভপরবনয়াভ কডপবরপভন্ট কগালস্-এয ককন এই বফপল গুরুত্ব?
বভপরবনয়াভ

কডপবরপভন্ট

কগালস্

র

ুবনবদি ষ্ট

রূপযখা

বফবষ্ট

ও

ভয়-তি

আপযাবত একগুচ্ছ রেয মা দাবযযয, অনাায, অোস্থয, প্রফকারীন ভৃতুয, বনযেযতা
এফং ভবরাপদয প্রবত বফলভযভূরক আচযপণয বফরুপি মুপিয াবতয়ায।
অবধকন্তু, এই রেযূযপণয অঙ্গীকায অনুপভাদন কপযপছ জাবতংপঘয প্রবতটি দযপদ,
জাবতংপঘয ুপযা বফবধফযফস্থা, বফশ্বফযাংক ও আতজিাবতক অথি তবফর। বফলয়টা উত্তয
ও দবেপণয ভপধয বাগাবাবগয।
ইবতভপধয ফিভাপয অেগবত পয়পছ। নজপয িায ভপতা াপরয এপপছ। অনযপফয
ভপধয াাঁচফছপযয কভ ফয়ী বশুপদয ভৃতুযায হ্রা কপয়পছ। এখন বদবনক আপগয
কচপয় ফাপযাাজায কভ বশুভৃতুয ঘপট। অপনক কফব ংখযক বশু প্রাথবভক বো
াপচ্ছ। আজ 89% বশু স্কু পর মাপচ্ছ। প্রায় দুপাপকাটি ভানুল বফশুি জর াপচ্ছ।
তপফ এই অেগবতয ফণ্টন অভ। উন্নবতীর কদগুবরয দবযযতভ ও প্রাবতক ভানুলজন
এখপনা এই াপপরযয আওতায় আপবন, উন্নয়ন কভিূবচয পঙ্গ তাপদয ককাপনা কমাগই
কনই। াযা বফপশ্ব এখনও রে রে ভানুল চযভ দাবযপযযয ভপধয কফাঁপচ আপছ, বোয
ুপমাগ কনই, প্রাথবভক োস্থযবযপলফা কনই, ানীয় জর কনই, কৌচাগায কনই। চযভ
দবযযতভ কশ্রবণপত যপয়পছ কছাপটা কভপয়যা, ভবরাযা ও প্রাবতক জনগণ। বভপরবনয়াভ
কডপবরপভন্ট কগালস্-এয অথি এই নয় কম বফপশ্বয ফ চযাপরপঞ্জয কভাকাবফরায দাবয়ত্ব
ককফরভাত্র কদপয কনতা ও জাবতংপঘয প্রবতষ্ঠানগুবরয। এ আভাপদয প্রপতযপকয
দাবয়ত্ব।
এই ৃবথফী আভাপদয কপরয কমৌথ ফাবূ বভ। কই ূপত্র আভযা কপরই াযস্পবযক
ম্বপে আফি ও এই েপক কপরয জনয ফাপমাগযতভ কপয গপি কতারায কাপজ
দায়ফি। এখনও ফহু ভানুল চযভ দাবযপযয বদন মান কযপফ – এটা কভপন কনওয়া
মায় না ফপর আভযা াযা বফপশ্ব ভানফাবধকায ুবনবিত কযায উপেপয কাজ কযবছ।
বফশ্বাবত ও বনযাত্তায উপেপযও আভপদয কভিূবচ চরপছ।
বফববন্ন বাপফ ৃবথফীপক ুদযতয কপয কতারায কাপজ বক্রয় বূ বভকা কনওয়া মায়।
আভযা আভাপদয এরাকায ংগঠপন কেচ্ছাশ্রভ বদপয় পমাবগতায ভাধযপভ অংেণ

কযপত াবয। আভযা প্রপতযপকই কবাক্তা বপপফ বনপজয বনপজয অবযা ফদপর কপপর
কাফিন-ডাই-অক্সাইড দূলণ কভাপত াবয, জপরয অচয় ফে কযপত াবয এফং
বযপফ ফাাঁচাপনায রপেয ূণি ায়তা কযপত াবয। আভযা উৎাদপনয কাপজ
বশুশ্রভ বনবলি কযায ও বনযাদ তি আপযা কযায দাবফ জানাপত াবয।
2000 াপর যাজননবতক কনতৃ ফৃদ কম কম দাবয়ত্ব ারপনয প্রবতশ্রুবত বদপয় োেয
কপযবছর আভযা তাপদয ক-পফয প্রবত দায়ফি পত ফাধয কযপত াবয। একটু ও
গাবপরবত না কপয 2015-য পয অনুপভাদনপমাগয নতু ন রেযভূপয বযকল্পনা শুরু
কযপত ফরপত াবয, কম-ফ বযকল্পনা আগাভী বদপন বক্ত ও বযপফ, োস্থয ও
বোয কেপত্র ৃবথফীপক এবগপয় বনপয় মাপফ। এপযাপতা আপদারন স্পষ্টতই ংস্কায
াধপনয কাপজ এক জরুবয ভঞ্চ।
অতযত জরুবয র তরুণ প্রজন্মপক বদপয় কাজ কযাপনা – এই বফলয়টায ওয কজায
বদপয় আভায ফক্তফয কল কযায অনুভবত বদন। বফপশ্বয জনংখযায 40%-এযও কফব
এযাই। এযা উৎাী, এযা কখারাভপন নতু ন প্রমুবক্ত ও কাজকপভিয নতু ন ধাযাপক েণ
কপয।

এপদয

অপনপকই

াযস্পবযক ম্পপকি

কামিত

প্রমুবক্ত-চাবরত

াভাবজক

কমাগাপমাপগয

কৌজপনয

আফি এফং নতু ন যীবতয যাজননবতক ও াংস্কৃবতক নকা

বনভিাপণ বনযত। নতু ন ফুজ-প্রমুবক্ত ও বক্তয বফকল্প-উৎ উদ্ভাফপনয কেপত্র তরুণ
প্রজপন্ময

গুরুত্ব

অবযীভ।

তপফ

ফহু

বশু

ও

তরুণ-তরুণী

কম

প্রাবতকতায়

বনফিাবত, ফবঞ্চত অথফা বফমিপয়য বকায - এটাও কমন আভাপদয নজয না এিায়।
এপদয অবধকায আপছ আভাপদয কাছ কথপক বনযাত্তা ও াাময দাবফ কযায। ফতি ভান
বফপশ্ব আভযা কম বীলণ অথিননবতক ংকপটয ভপধয যপয়বছ, দুবিাগযফত প্রায়ই এই
তরুণ প্রজন্মপকই এয জনয ফপচপয় কফব ভূরয বদপত য়।
বফজ্ঞজপন ফপরন – বনপজয ববফলযৎ ম্বপে দূযদীতায কশ্রষ্ঠ ন্থা র বনপজই তা
বনভিাণ কযা। আবভ বনবিত কম আগাভী কবদপন আনাপদয প্রবূ ত ুপমাগ আপফ
াতপা ককাটি ভানুপলয ৃবথফীয ববফলযৎ ম্বপে আনাপদয বনপজয বনপজয ুবচবতত
ভত বফবনভপয়য।
ককাপনপপগয জাবতংপঘয ে কথপক আবভ কাভনা কবয এই কংপে পরপ্রূ ও
াপরযভবিত কাক। আনাপদয ভপনাপমাপগয জনয ধনযফাদ।
Tradukita de Mina Dan
Originalo:
Tale af Pernille Fenger, Chef for FN's Befolkningsfond's (UNFPA) Nordiske Kontor ved
åbningen af Esperanto verdenskongres i Bella Centreret, d. 23. juli 2011

