জনসংখ্যা েরাধ
কালাম, েরহানা, শাহানা এবং এমন আরও অেনেকই আেছ যারা গর্িবত ৩-৪
সন্তােনর জনক জননী। অথচ প্রিতিনয়ত তােদর সাহায্েযর দরকার হয়
েছেলেমেয়র নামকাওয়াস্তা পড়াশুনা িকংবা েপাশাক পিরচ্ছেদর জন্য।
যখন প্রশ্ন কির েয মানুেষর কােছ হাত েপেতই যিদ বাচ্চােক বড় করেত
হয় তাহ’েল এতগুেলা বাচ্চা েনয়া েকন? সকেলরই জবাব একটাই “আল্লাহ্
খাওয়ােব”। এই শ্েরনীর েকান জন্ম িনয়ন্ত্রন েনই। তাই অবােধ েবেড়
চেলেছ এই জনশক্িতহীন অথর্ব জনসংখ্যা। জন্ম হচ্েছ নয়নবন্ডেদর মত
অপশক্িতশালীেদর।
এইসব কালাম, েরহানা, শাহানার সােথ যুক্ত হেয়েছ আমােদর েমহমানরা।
শুেনিছ প্রিতিদন গেড় ১২৫ িট েরািহঙ্গা িশশুর জন্ম হচ্েছ।
েকমন কের জনসংখ্যা িনয়ন্ত্রন করেত হয় েদিখেয় িদেয়েছ আজেকর
িবশ্েবর দ্িবতীয় ধনী েদশ চায়না। ১৯৮০ সাল েথেক ২০১৫ সাল পর্যন্ত
“একিট সন্তান” পিলিসর ফেল ৪০০ িমিলয়ন জন্ম েরাধ কেরেছ। বাবা
িডজএবল হেল, মা এবং বাবা একমাত্র সন্তান হেল এবং বাচ্চািট
শািররীক বা মানিসক প্রিতবন্ধী হেল েকবলমাত্র তখনই দরখাস্ত কের
দ্িবতীয় বাচ্চা িনেত েহাত, তাও ৩-৪ বছেরর বার্থ স্েপিসং িদেয়। আর
গ্রামাঞ্চেল প্রথম বাচ্চা েমেয় হেল দ্িবতীয়িট এলাউ করা েহাত একই
পদ্বিতেত। অমান্যকারীেক হারােত েহাত সরকারী চাকুরী, িদেত েহাত
অর্থদন্ড যার নাম িছল “Social child-raising fee” বা “Family
planning fee”, এবং বন্ধ কের িদত েছেলেমেয়র স্বাস্থ্য ও িশক্ষা
সুিবধা। িতন বাচ্চা জন্মদােনর জন্য একজনেক ফাইন িদেত হেয়েছ ১.২
িমিলয়ন ডলার। জন্ম িনেরােধর জন্য েয কপার িট ব্যবহার করত তা
খুলেত প্রেয়াজন েহাত সার্জারীর। অর্থাৎ চাইেলই েয েকউ টান েমের
খুেল েফেল পারত না।
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জন্য। আবার িবেদেশ িগেয়ও দ্িবতীয় বাচ্চা িনত েকউ েকউ, িবেশষ কের
হংকং এ।
এই দীর্ঘ ৩৫ বছেরর িনয়েমর জন্য যারা একা একা মানুষ হেয়েছ তােদর
মধ্েয অেটাম্যািটকালী বীজ বপন হেয় েগেছ একিট সন্তােনর। তাই ২০১৬
েথেক দুই সন্তান পিলিসর প্রবর্তন করেলও এখনও অিধকাংশই আর এ পিলিস
গ্রহন করেত পারেছ না। তারা একিট সন্তান িনেয়ই সুখী।

জনসংখ্যার ভাের নুহ্য বাংলােদেশর
প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক।।
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বক্ষবন্ধনী ব্যবহার না করেল িক
স্বাস্থ্েযর সমস্যা হয়?
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িলগােমন্ট সােপার্ট না থােক, তাহেল শরীেরর ওপর প্রভাব পড়েত পাের
। সাধারণত ঘাড় এবং িপেঠ ব্যাথা হয়।
বয়স বাড়ার সঙ্েগ সঙ্েগ শারীিরক গঠেনর পিরবর্তন হয়, ত্বেকর
পিরবর্তন আেস এবং স্তেনর িলগােমন্ট সােপার্টও কেম আেস। এ সময়
ব্যায়াম করেল স্তন নড়াচড়া কের। স্েপার্টস ব্রা ব্যবহার করেল
স্তেনর ব্যথা কমােত পাের, েসই সঙ্েগ ঘাড় এবং িপেঠ ব্যথা হওয়া
েঠকােত পাের।
একইভােব কারও স্তন েকমন েদখাচ্েছ বা নড়াচড়া করেছ, এ িনেয় েবশী
আত্মসেচতন হেল িবব্রত েবাধ করা স্বাভািবক। ক্যানসার িকংবা অন্য
কারেণ যােদর স্তন েকেট েফলেত হেয়েছ,তারা বক্ষবন্ধনী ব্যবহার কের
উপকৃত হন। ফেল তােদর আচরণ আর আত্মিবশ্বােস সমস্যা হয় না।
বক্ষবন্ধনী ব্যবহার কেরও যারা অস্বস্িত েবাধ কেরন বা ব্যথা েবাধ
কেরন, তারা আসেল সিঠক মােপর বক্ষবন্ধনী ব্যবহার কেরন না।
বক্ষবন্ধনী ব্যবহােরর সঙ্েগ স্তন
িবজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়িন।
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