
                          ROLE OF MASS MEDIA – (NEWSPAPERS,RADIO,T.V) 

 

জনসংখ্যার সমসযা সম্পর্কি ত জ্ঞান এবং দৃর্িভর্ির প্রসার ঘটাতত গণমাধ্যম  র্বতেষ ভূর্মকা 

পালন কতর। জনসংখ্যা র্েক্ষার র্বষয়বস্তুতত জনসংখ্যা, স্বাস্থ, পর্রতবে, র্েক্ষা,খ্াদয ও পুর্ি, 
অর্িননর্তক উন্নয়ন ইতযার্দ সম্পর্কি ত প্রচুর পর্রমান তর্য ও পর্রসংখ্যান অন্তভুি ক্ত 
রতয়তে।এই সমস্ত তর্য সু্কল গুর্লতত অধ্যয়নরত র্েক্ষার্ীতদর এবং সু্কতলর বাইতর যুব 
সমাতজর মতধ্য র্বদযালয়তক পপ ৌঁতে পদওয়া দরকার। জনসংখ্যা র্নয়ন্ত্রতণ গণমাধ্যম নানান 
ভাতব ভূর্মকা পালন কতর – 

 সংবাদপত্র:- 

         সংবাদপত্র হতলা এমন একটি মাধ্যম যা পেণীকতক্ষর মতধ্য এমনর্ক পেণীকতক্ষর 
বাইতর জনসংখ্যা বৃর্ি ও তার র্নয়ন্ত্রণ সম্পতকি  সতচতনতা দান কতর – 

1. সংবাদপত্র ের্ব,গ্রাফ,কাটুি ন,ডায়াগ্রাম,পটর্বল ইতযার্দর মাধ্যতম জনসংখ্যা সম্পতকি  
নতুন নতুন তর্য এবং সংবাদ সরবরাহ কতর। 

2. সংবাদপত্রগুর্ল র্বর্ভন্ন ধ্রতণর জনসংখ্যার বৃর্ি বা তার সমসযা পকর্িক নানা ধ্রতণর 

পলাগান প্রকাে কতর,জনগতণর মতধ্য সতচতনতা পবাধ্ ততর্র কতর। 
3. সারার্বতে জনসংখ্যা বৃর্ির কুফল সম্পতকি  জনগতণর মতধ্য সতচতনতা জাগরতণর জনয 

“র্বে জনসংখ্যা র্দবস”এর র্দতন সংবাদপতত্রর মধ্যর্দতয় নানান র্বতেষ র্নবন্ধ প্রকার্েত 

হয়। যা জনগণতক সতচতন কতর। 

4. সংবাদপত্র জনসংখ্যার বতি মান পর্রর্স্থর্ত সম্পতকি  র্বেদ তর্য পদয়। জনসংখ্যা বরৃ্ির 

কারণ , ভর্বষযত পর্রণর্ত র্ক হতত পাতর ,তার পূবিাভাস পদয়। 

5. সংবাদপত্র জনসংখ্যা বৃর্ি ,পর্রবার পর্রকল্পনা সম্পতকি  জনমত ততর্র করতত সহায়তা 

কতর। 

 

 

পবতার :- 



             পরর্ডও বা পবতার হতলা সামার্জক ও তনর্তক মূলযতবাধ্ সৃর্িতত গণতযাগাতযাগ এর এক 

ের্ক্তোলী মাধ্যম। জনসংখ্যা র্েক্ষায় পরর্ডওর ভূর্মকা গুর্ল হতলা – 

1. জনসংখ্যা সম্পর্কি ত গুরুত্বপূনি নানানতর্য পযমন জনসংখ্যা বৃর্ি,জনসংখ্যা হ্রাস,সরকার্র 

র্নয়মনীর্ত, কমিসূচী ইতযার্দ পবতার এর মাধ্যতম সম্প্রচার্রত হয়। যা জনগণতক 

নানানভাতব সতচতন কতর পতাতল। 

2. পবতার সারার্বতের জনসংখ্যার সমসযা সম্পতকি  র্েক্ষার্ীতদর দৃর্িভর্ি  প্রেস্ত করতত 

সহায়তা কতর।ভারতবতষি পবতার পর্তক প্রচার্রত র্কেু পপ্রাগ্রাম বা অনুষ্ঠান কমিসরূ্চ 

পর্রবার পর্রকল্পনা র্নতয় সতচতনতা গ্রহণ কতর। 

3. পবতার এর “ PHONE – IN – PROGRAM “ জনগণতক , তাতদর এলাকার র্বর্ভন্ন 

জনসংখ্যার  সমসযা সম্পতকি  র্বভ্রার্ন্ত দূর করতত এবং পয ন সম্পর্কি ত পরাগ সম্পতকি ও 

জানতত সহায়তা কতর। 

4. জনসংখ্যা বৃর্ির কুফল সম্পতকি  সতচতনতা দাতনর জনয র্েক্ষার পর্রপূরক উপাদান র্হতসতব 

পরর্ডওতত সম্প্রচার্রত র্বর্ভন্ন জনসংখ্যা সম্পর্কি ত নাটক এবং কর্াবাতি া প্রচার্রত হয়। 

 

দূরদেিন:- 

1. দূরদর্শনের মাধ্যনম জেসংখ্যা শর্ক্ষার অনেক গুরুত্বপূর্শ শজশেস এবং সংস্থােগত উপাদাে (resource 

material) শ্রের্ীকনক্ষ আোনেনত পানর,ো সাধ্ারর্ পশরশস্থশতনত অেুপলব্ধ(unavailable)। 

2. দূরদর্শে হল একটি সময় সােয়কারী েন্ত্র। জেসংখ্যা শর্ক্ষার শবশিন্ন শর্ক্ষামূলক উপকরর্ তুলোমূলক 
অনেক কম সমনয় দূরদর্শনের মাধ্যনম শর্ক্ষক উপস্থাপে করনত পানরে এবং শর্ক্ষার্থীরাও তা অজশ ে 
করনত পানর। 

3. দূরদর্শে জেসংখ্যা শর্ক্ষার একটি শেশদশ ষ্ট শবষনয় শর্ক্ষার্থীনদর দৃশষ্ট আকষশর্ কনর। দূরদর্শে েবর্-দর্শে 
েন্ত্র শহসানব ,শর্ক্ষার্থীনদর একটি শেশদশ ষ্ট জেসংখ্যা সম্পশকশ ত শবষয় শ্রদখ্নত ও শুেনত সহায়তা কনর  
এবং তানদর মনোনোনগর দৃশষ্ট আকষশর্ কনর। 

4. দূরদর্শে জেসংখ্যা শর্ক্ষার শবশিন্ন শবমূতশ (abstract) ধ্ারর্া ততশর কনর।শ্রেমে -মৃতুযহার ,প্রাচুেশ, 
শ্রেৌে সম্পশকশ ত শ্ররাগ ইতযাশদ সম্পনকশ  সঠিক ধ্ারর্া শ্রদয়। 

5. মােুনষর মনোিাব এবং দৃশষ্টিঙ্গী আধূ্শেকীকরনর্র জেয দূরদর্শে একটি অতযন্ত কােশকরী উপায়। 



6. দূরদর্শে প্রনয়াজেশিশিক শেরক্ষর মােুষনদরনকও জেসংখ্যা শর্ক্ষায় সহায়তা কনর। 

             


