
               ROLE OF YOUTH IN POPULATION EDUCATION 

 

বর্ত মানের র্রুণ প্রজন্ম ভববষ্যনর্র োগবরক।োগবরকনের ববকানে ,সমানজর ববকানে জেসংখ্যা বেয়ন্ত্রনণ এই র্রুণ প্রজন্ম প্রর্যক্ষ এবং 

পনরাক্ষ ভূবমকা পালে কনর। 

র্রুণ প্রজনন্মর সমসযা ববাঝা:- জেসংখ্যা বেক্ষায় র্রুণ প্রজনন্মর ববনেষ্ ভূবমকা রনয়নে।বকন্তু র্রুণ প্রজনন্মর জেসংখ্যা 
বেক্ষায় ভূবমকা গ্রহনণর আনগ জেসংখ্যা বৃবি এবং ব ৌে সম্পবকত র্ সামাবজক কা তকলাপ সনের্ে থাকনর্ হনব। এজেয অবেযই 
বেক্ষক এবং ববনেষ্জ্ঞ বযবির ভূবমকা অরু্লেীয়।প তনবক্ষণ কনর বেখ্া বগনে বাইনরর কাউবিলর বা মনোববে বের রু্লোয়  
বয়ঃসবির োত্রোত্রীরা র্ানের সমসযাগুনলা বকানো বেক্ষক বেবক্ষকা বা ববনেষ্জ্ঞ বযবির কানে মে খু্নল কথা বলনর্ স্বাচ্ছন্দ্য 
ববাধ কনর। এই সময় বেক্ষক বেবক্ষকাগণ ও ববনেষ্জ্ঞগণ এই র্রুণ প্রজনন্মর বেক্ষাথীনের র্ানের বযবিগর্ ,পাবরবাবরক, 
সামাবজক সমসযাসহ োোে সমসযা দূরীকরণ কনরে এবং র্রুণ প্রজন্মনক সনের্ে কনরে। এই র্রুণ প্রজন্ম র্ানের এবং 
পাবরপাববতক জগনর্র সমসযার সমাধাে সম্পনকত  সনের্ে হনয় র্ারা জেসংখ্যা বেক্ষা সম্পবকত র্ োোে কমতসূবেনর্ প্রর্যক্ষ ও 
পনরাক্ষভানব অংেগ্রহণ কনর। 

একথা অবেযই মনে রাখ্া েরকার ব  র্রুণ প্রজন্ম এর ভুিনভাগী েয়,র্ারা জেসংখ্যা বেক্ষায় র্থা জেসংখ্যা সমসযায় ,র্ার 
সমাধাে এবং র্ানের জীবনের একটি উৎস হনর্ পানর। বলাগানের বথনক  বে েবিোলী উন্নয়ে করার কথা বেন্তা করা  ায় 
,মবহলা এবং বকনোর বয়সী বমনয়নের  বে প তাপ্ত পবরমানণ বেক্ষাোে করা  ায় এবং র্ানের সরাসবর োকুরীনর্ অংেগ্রহনণ 
প্রভাববর্ করানো  ায় র্াহনল র্ারা অবেযই বেক্ষার সানথ সানথ র্ারা র্ানের স্বানযযর উপর আরও বববে সনের্ে হনর্ 
পারনব।  া জেসংখ্যা বেক্ষায় ববনেষ্ভানব প্রভাববর্ কনর। 

 

জেসনের্ের্ামূলক কমতসূবে:- 

      CINI:- র্রুণ-র্রুণীরা  Child In Need Institute (CINI) এর মধযবেনয় জেসংখ্যা বেক্ষায় সহায়র্া 
কনর। CINI হনলা একটি আন্তজত াবর্ক মােববক সংযা। ভারনর্  ইহার সের েপ্তর বকালকার্া। এনের মূল লক্ষয হনলা 
বেশু,বকনোর এবং মবহলানের পুবি, স্বাযয ,বেক্ষার পবরপূণত ববকাে করা। CINI এর সানথ  ুি অবভজ্ঞ বযাবিরা বেশুনের 
এবং বেক্ষাথীনের র্থা  ুবক- ুবর্ীনের র্ানের বববভন্ন বয়নস প্রবেক্ষণ বেয় জেসংখ্যা বেক্ষা সম্পনকত । এখ্াে বথনক প্রবেক্ষণ 
বেনয় র্রুণ-র্রুণীরা জেসংখ্যা ববনফারণ সম্পনকত  কযাম্প বা বেববর কনর এবং র্ারাও প্রবেক্ষণ বেয় বকভানব জেসংখ্যা 
ববনফারণ বরাধ করা  ানব। 

NSS:- National Service Scheme(NSS)  জার্ীয় সমাজ বসবামূলক কমতসূবেনর্ ববনেষ্ ভূবমকা পালে 
কনর। ভারর্বনষ্ত ইহার সের েপ্তর বেউ বেল্লী। NSS এর বেক্ষা বর্ত মাে সমনয় বববভন্ন ববেযালয়, মহাববেযালয় ,বববববেযালনয় 



পাঠোে এবং কমতসূবে গ্রহণ করা হয়। NSS এর বববভন্ন ধরনণর জেকলযাণমূলক কমতসূবের মনধয জেসংখ্যা বেক্ষা কমতসূবে 
অেযর্ম গুরুেপূণত । এই কমতসূবেনর্ ববনেষ্ভানব সবিয় হনয় অংে গ্রহে কনর  র্রুণ-র্রুণীরা। র্ারা এ সম্পনকত  োোে 
বিৃর্া , োটক,মূখ্াবভেয় সহ োোে অেুষ্ঠাে কমতসূবেনর্ অংে গ্রহে কনর এবং জেগণনক সনের্ে কনর। 

 


