
        TEACHER ROLE IN CREATING AWARENESS OF POPULATION 

PROBLEMS 

 

শিক্ষকগণ ককবল শিক্ষার্থীদের মদযে শিক্ষা োন কদরন না,একটি জাশিদক পুনগগঠিি করদি হদল একজন 

শিক্ষদকর শবদিষ অবোন রদেদে। শিক্ষকগণ হদলন জনসমাদজর পর্থপ্রেিগক। জািীে শিক্ষানীশি কবি 

কজাদরর সাদর্থ বদলশেদলন “No people can rise above the level of its teachers” 

অর্থগাৎ ককাদনা মানুষই শিক্ষদকর উপদরর স্তদর উঠদি পাদর না। শিক্ষকগণ হদলন জাশির স্থপশি। এমন 

অদনক শিক্ষক আদেন যারা িাদের গ্রাদমর পর্থপ্রেিগক শহদসদব পশরশিি। অর্থগাৎ শিক্ষকরাই জনগণদক 

অনুপ্রাশণি করদি পাদর কোটপশরবাদরর আেিগ গ্রহণ ,জনসংখ্ো বৃশি শনেন্ত্রদণ ককান ককান বেবস্থা কনওো 

উশিি। শনদে জনসংখ্োর সমসোর সদিিনিা তিশরদি শিক্ষদকর ভূশমকা সম্পদকগ  শনদে আদলািনা করা 

হদলা- 

 

1. শিক্ষকদক িার শনজস্ব এলাকা বা স্থান এর জনসংখ্ো সম্পদকগ  সদিিন হওো উশিি। 

 

2. জনসংখ্ো শনেন্ত্রণ ,HIV সম্পদকগ  সদিিনিা সম্পশকগ ি কমগসূশি গুশল বেবস্থা করা এবং িাদি অংি 

কনওো উশিি। 

 

3. শিশন জনসংখ্ো শবদফারদণর খ্ারাপ প্রভাব সম্পদকগ  সদিিন করদবন ,কোট পশরবাদরর আেদিগর 

গুরুত্ব ,মানুদষর স্বাস্থে, স্বাস্থেশবশয সম্পদকগ  সদিিন করাদবন। 

 

4. কেণীকদক্ষর পশরদবদি শিশন যখ্ন জনসংখ্োর শিক্ষার পাঠোন করদবন শিশন অবিেই েবণ েিগন 

(প্রদজক্টর ,দুরেিগন) পিশির বেবহার করদবন। 

 



5. পশরবাদরর আকার কয, সমাজদক প্রভাশবি কদর কস সম্পদকগ  সদিিনিা ও মূলেদবায এর মদনাভাব 

শিক্ষার্থীদের মদযে গদে িুলদবন। 

 

6. জনসংখ্ো শবদফারদণর ফদল কয,কেদির অর্থগননশিক উন্নেদন বাযা,শিক্ষার সমসো, খ্াদেের 

অভাব,অনুন্নি জীবনমান,কমগসংস্থাদনর সমসো সৃশি হে। কস শবষদে শিক্ষার্থীদের মদযে সদিিনিা 

কবায সৃশি করদবন। 

 

7. শিক্ষদকর জনসংখ্ো সম্পশকগ ি শকেু সাদভগ  করা উশিি । কযমন -পশরবাদরর আকার ,কসখ্ানকার 

মানুদষর কমৌশলক িাশহো,প্রাকৃশিক সম্পদের প্রাপেিা ইিোশে। 

 

8. শিক্ষদকর উশিি শিক্ষার শবশভন্ন অনুষ্ঠাদন অশভভাবকদের আমন্ত্রণ জানাদনা । কযমন- শহউমোন 

রাইট কে, HIV বা AIDS শনেন্ত্রণ কমগসূশি শেবস পালন। শিক্ষকদক অবিেই সবগো সমাদজর সদে 

শনশবে সম্পকগ  রাখ্দি হদব। 

 

    9. জন্মহারএবং মৃিুেহার সম্পদকগ  অবশহি করা। 

 

    10.সরকাশর জনসংখ্ো নীশি সম্পদকগ  অবশহি করা। 

 

     11.জনসংখ্ো বৃশির সদে করাগ শবস্তাদরর সম্পদকগ  সদিিন করা। 

 

12.  জনসংখ্ো বৃশি শকভাদব প্রাকৃশিক সম্পদের উপর শবরূপ প্রভাব শবস্তার কদর িা জানাদনা। 

 



13. জনসংখ্ো বৃশির সদে জল ,বােু,মাটি ও িব্দদূষদণর সংদযাগ উপলশিদি সহােিা করা। 

 
14. জনসংখ্ো বৃশির সদে পশরদবদির শবশভন্ন বাস্তুিন্ত্র শবশিি হদে শকভাদব ভারসাদমের অভাব ঘটাে 

এবং মানব প্রজাশির অশস্তত্তদক শবপন্ন কদর কিাদল কস সম্পদকগ  অবশহি কদর কিালা। 

 

শিক্ষকদের অবিেই জনসংখ্োর শিক্ষার শবষদে প্রশিক্ষণ শেদি হদব।জনসংখ্ো শিক্ষা আমাদের 

সমাদজ একটি গুরুত্বপুণগ শবষে।শিক্ষকদের জনসংখ্ো বৃশির গশিিীলিা এর কারণ সম্পদকগ  সমূ্পণগ 

সদিিন র্থাকদি হদব ।শিশন শিক্ষার্থীদের সাযারণ জীবন যাপদনর উোহরণ োন করদবন এবং 

জনসংখ্োর জ্ঞাদনর সদিিনিাদবায জাগরণ করদবন। 


