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সম্মাবনি সভাপবি,  

সহকমীবৃন্দ,  

উন্নয়ন সহদ্ াগী সংস্থার প্রবিবনবধিগ গ,  
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আসসালামু আলাইকুম। 

 

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাদ্হর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপবস্থি সিাইদ্ক শুদ্ভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

আগ  মাস শোদ্কর মাস। আবম শ্রদ্ধাভদ্র স্মরণ করবি ১৯৭৫ সাদ্লর ১৫ আগস্ট ঘািকদ্ের হাদ্ি বনহি সি গকাদ্লর সি গদ্শ্রষ্ঠ 

িাঙাবল, জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমানদ্ক। স্মরণ করবি আমার মা শিগম ফবজলাতুন শনিা মুবজি, আমার বিন ভাই - 

কযাদ্েন শেখ কামাল, শল. শেখ জামাল এিং শেখ রাদ্সলসহ ১৫ আগদ্স্টর সকল েহীেদ্ক। মহান আল্লাহর েরিাদ্র িাঁদ্ের রুদ্হর 

মাগবফরাি কামনা করবি। 

সুবধবৃন্দ,  

গি শময়াদ্ে ২০০৯ সাদ্ল আবম মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ সরকাবরভাদ্ি পালদ্নর বনদ্ে গে বেদ্য়বিলাম। ২০১০ সাল শেদ্ক এ বেিসটি 

সরকাবরভাদ্ি পাবলি হদ্য় আসদ্ি।  

ঐবিহযগিভাদ্ি আমাদ্ের শেদ্ের মাদ্য়রা নিজািক বেশুদ্ের বুদ্কর দুধ খাওয়ান। বকন্তু বিবভন্ন কারদ্ণ এ প্রিণিায় বকছুটা 

ভাটা পদ্েবিল। িদ্ি আোর কো, কদ্য়ক িির  ািি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ শজাদ্রদ্সাদ্র পাবলি হওয়ার ফদ্ল মানুদ্ষর মদ্ে সদ্েিনিা 

শিদ্েদ্ি। বেশুদ্ের মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার হারও বৃবদ্ধ পাদ্চ্ছ। 

গি ৫ িিদ্র ৬ মাদ্সর কম িয়সী বেশুদ্ের শুধুমাত্র মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার হার ৪৭ েিাংে শেদ্ক বৃবদ্ধ শপদ্য় িিগমাদ্ন          

৬৪ েিাংদ্ে উন্নীি হদ্য়দ্ি।  

ভূবমষ্ঠ হওয়ার পর মাদ্য়র দুধ পান করা নিজাি বেশুর অবধকার। বেশুর স্বাভাবিক বৃবদ্ধর জন্য মাদ্য়র দুদ্ধর শকান বিকল্প 

শনই। িয় মাস িয়স প গন্ত বেশুর জন্য মাদ্য়র দুধই একমাত্র পবরপূণ গ ও বনরাপে খািার।  

বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থার বহসাি অনু ায়ী জন্ম শেদ্ক িয়মাস িয়স প গন্ত পৃবেিীর সকল বেশুদ্ক শুধুমাত্র মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্না হদ্ল 

িিদ্র ১৫ লাদ্খরও শিবে বেশুর অকাল মৃতুয শরাধ করা সম্ভি।  

শেদ্ের সকল বেশুদ্ক জদ্ন্মর ১ ঘন্টার মদ্ে শুরু কদ্র ৬ মাস প গন্ত শুধুমাত্র মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্না বনবিি কর      ।  

পবিত্র শকারআন েরীদ্ফর সুরা িাকারা’র আয়াি ২৩৩-এ বেশুদ্ক দুই িির প গন্ত মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার বনদ্ে গেনা রদ্য়দ্ি। 

মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্ল বেশু মানবসক ও োরীবরক বেক শেদ্ক সুস্থ ও সিলভাদ্ি শিদ্ে উদ্ে। 

নিজাি বেশুর শিদ্ে ওো ও োরীবরক-মানবসক সুস্থিার জন্য প্রদ্য়াজনীয় সকল উপাোন মাদ্য়র দুদ্ধ আদ্ি। সফলভাদ্ি 

মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার জন্য িােবি শকান টাকার প্রদ্য়াজন হয় না। িদ্ি শ  মা বেশুদ্ক বুদ্কর দুধ খাওয়াদ্িন িাঁর স্বাস্থয সুরক্ষার জন্য 

িাঁদ্ক একটু শিেী খািার বেদ্ি হদ্ি। এজন্য পবরিাদ্রর সেস্যদ্ের প্রসূবি মাদ্য়র প্রবি  ত্নিান হদ্ি হদ্ি। শুধু নারী নয়, পবরিাদ্রর পুরুষ 
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সেস্যদ্ের এ ব্যাপাদ্র মুখ্য ভূবমকা পালন করা উবেি িদ্ল আবম মদ্ন কবর। িািাো, বেশুদ্ক দুধ বকদ্ন খাওয়াদ্নার শেদ্য় মাদ্য়র  ত্ন 

শনওয়ার খরে অদ্নক কম।  

অদ্নদ্ক  শো      বিকল্প দুধ বহদ্সদ্ি আখ্যাবয়ি কদ্র োদ্কন। বকন্তু মাদ্য়র দুদ্ধর বিকল্প িদ্ল বকছু শনই। বেশুদ্ক মাদ্য়র 

দুধ খাওয়াদ্ল শুধু বেশুর জীিন রক্ষা এিং সুস্বাস্থয বনবিি হয় িাই নয়, িরঞ্চ শকৌটার দুধ আমোবন করদ্ি শ  শকাটি শকাটি বিদ্েবেক 

মুদ্রা খরে হয়, িাও সাশ্রয় হদ্ি।  

আমাদ্ের শেদ্ে িিদ্র প্রায় ৪ হাজার শকাটি টাকার গুদ্ো দুধ আমোবন করদ্ি হয়। এর শিবের ভাগই বেশু খাদ্য বহদ্সদ্ি 

ব্যিহৃি হয়। আমরা  বে েিভাগ বেশুদ্ক মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্ি পাবর, এ বিপুল পবরমাণ বিদ্েবেক মুদ্রার সাশ্রয় হদ্ি।  

বেশুদ্ের সুস্বাস্থয এিং  ো ে পুবি বনবিি করা উন্নি জাবি গেদ্নর অন্যিম প্রধান েিগ। এজন্য সরকার স্বাস্থয ও পুবি 

উন্নয়দ্ন অগ্রাবধকার প্রোন কদ্রদ্ি। আমরা ৫-িির শময়ােী জািীয় পুবি শসিাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কম গকাণ্ড পবরোলনা কদ্র আসবি।  

বেশু স্বাস্থয উন্নয়দ্ন আমরা বিবভন্ন কম গসূবে িাস্তিায়ন কদ্র  াবচ্ছ। আমরা ইদ্িামদ্েই নিজািদ্কর স্বাস্থয শকৌেলপত্র 

অনুদ্মােন বেদ্য়বি। জািীয় পুবিনীবি শঘাষণা করা হদ্য়দ্ি। আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি শিিনসহ ৬ মাদ্স উন্নীি কদ্রবি। আ        

মানসম্পন্ন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প বেশুখাদ্য, িাবণবজযকভাদ্ি প্রস্তুিকৃি বেশুর িােবি খাদ্য ও িা ব্যিহাদ্রর সরঞ্জামাবে (বিপণন বনয়ন্ত্রণ) আইন, 

২০১৩ প্রণয়ন কদ্রবি।  

সরকাবর-শিসরকাবর অবফদ্স শেস্টবফব ং কণ গার স্থাপন করা হদ্য়দ্ি। কম গজীিী ল্যাকদ্টটিং মাোর সহায়িা িহবিল শেদ্ক 

কম গজীিী মাদ্য়দ্ের ভািা শেওয়া হদ্চ্ছ।  

৬ মাস পর শেদ্ক মাদ্য়র দুদ্ধর পাোপাবে বেশুদ্ক ঘদ্র বিবর পবরপূরক খািার বেদ্ি হয়। এ খািার  াদ্ি  ো ে পুবিকর 

এিং স্বাস্থযসম্মি হয়, শস ব্যাপাদ্র লক্ষয রাখা প্রদ্য়াজন। এজন্য এ কা গক্রমদ্ক স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদ্য়র জািীয় পুবি শসিা 

কা গক্রদ্মর সদ্ঙ্গ যুক্ত করা হদ্য়দ্ি।  

আমরা কবমউবনটি বিবনক ও ইউবনয়ন স্বাস্থযদ্কদ্ের মােদ্ম মা ও বেশুর স্বাস্থযদ্সিাদ্ক জনগদ্ণর শোরদ্গাোয় শপৌৌঁদ্ি বেদ্য়বি। 

শেদ্ের প্রবিটি হাসপািাদ্ল একজন কদ্র পুবিবিে বনদ্য়াগ শেওয়ার বনদ্ে গে শেওয়া হদ্য়দ্ি।  

শেদ্ের সকল হাসপািাল ও স্বাস্থয কম  ক্সদ্ক জািীয় পুবি শসিার মােদ্ম বেশুিান্ধি          বহসাদ্ি পুনঃেবক্তোলী 

করার      ২০৭ টি                 কম গসূবে সম্পন্ন হদ্য়দ্ি।   

বেশুদ্ক জদ্ন্মর ১ ঘন্টার মদ্ে মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্না শুরু করা, প্রেম িয় মাস শুধুমাত্র মাদ্য়র দুধ এিং ৬ মাস পূণ গ হওয়ার পর 

শেদ্ক বেশুর দুই িির িয়স পূণ গ হওয়া প    ঘদ্র বিবর পবরপূরক খািাদ্রর পাোপাবে মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্না প্রদ্য়াজন।  

আবম এ ব্যাপাদ্র       সকল স্বাস্থযদ্কে ও       বিভাগগুদ্লাক সদ্েিনিামূলক কা গক্রম অব্যাহি রাখার বনদ্ে গে বেবচ্ছ। 

বেশুদ্ক গুদ্োদুধ খাওয়াদ্না   রু       করদ্ি হদ্ি। এজন্য আবম সকল স্বাস্থয শপোজীিীদ্ের আহ্বান জানাি আপনারা 

বেশুদ্ক মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার বিষদ্য় সদ্ি গাত্তম সহদ্ াবগিা ও উৎসাহ শ াগাদ্িন। পাোপাবে বেশুখাদ্য শকাম্পাবনর প্রদ্লাভদ্ন পদ্ে 

শকান অিস্থাদ্িই গুদ্ো দুদ্ধর পদ্ক্ষ মিামি বেদ্িন না। 

আমরা মাতৃদুগ্ধ বিকল্প (বিপণন বনয়ন্ত্রণ) ২০১৩-শি আইন লঙ্ঘনকারীদ্ের বিরুদ্দ্ধ োবস্ত প্রোদ্নর ব্যিস্থা রদ্য়দ্ি। এ আইনটি 

 াদ্ি  ো েভাদ্ি প্রদ্য়াগ হয় শস জন্য সংবিি সকলদ্ক অনুদ্রাধ জানাবচ্ছ। 

সুবধবৃন্দ, 

শেদ্ের সাবি গক বেবকৎসা ব্যিস্থার মদ্েই বেশু স্বাদ্স্থর বিষয়টি বনবহি রদ্য়দ্ি। গি পাঁে িিদ্র শেদ্ের বেবকৎসা ব্যিস্থার আমূল 

পবরিিগন সাবধি হদ্য়দ্ি। শুধু েহর নয়, গ্রামীণ েবরদ্র মানুষ  াদ্ি সহদ্জ বেবকৎসা সুবিধা পায় আমরা শস ব্যিস্থা কদ্রবি। সারাদ্েদ্ে 

প্রায় ১৫ হাজার কমুযবনটি বিবনক এিং ইউবনয়ন স্বাস্থযদ্কে স্থাপন করা হদ্য়দ্ি।  

প্রবিটি কবমউবনটি বিবনদ্কর জন্য কমপদ্ক্ষ একজন কদ্র শমাট ১৩ হাজার ২৫০ জন Community Health 

Care Provider বনদ্য়াগ প্রোন করা হদ্য়দ্ি। কবমউবনটি বিবনদ্ক প্রদ্য়াজনীয় ২৯ প্রকাদ্রর ঔষধ বনয়বমি সরিরাহ করা হদ্চ্ছ।  

বিগি ৫ িিদ্র বিবসএস পরীক্ষার মােদ্ম ২ হাজার ৪৪০ জন সহকাবর সাজগন এিং ১৯৬ জন সহকাবর শ ন্টাল সাজগন বনদ্য়াগ 

শেওয়া হদ্য়দ্ি। এিাো এ হক বভবত্তদ্ি ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকাবর সাজগন বনদ্য়াগ করা হদ্য়দ্ি। ৩৩িম বিবসএস এর মােদ্ম ৬ হাজার  

২২১ জন সহকাবর সাজগন আগামীকাল শ াগোন করদ্ি। 

৬৪টি শজলায় ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থয সহকাবর বনদ্য়াগ করা হদ্য়দ্ি। ৪ে গ শশ্রণীর বিবভন্ন পদ্ে ২ হাজার ৯৮৯ জনদ্ক বনদ্য়াগ 

প্রোন করা হদ্য়দ্ি। বসবনয়র স্টাফ নাস গ পদ্ে ১ হাজার ৭৮৭ জনদ্ক বনদ্য়াগ শেওয়া হদ্য়দ্ি। প্রবিটি বিভাদ্গ ১টি কদ্র বেশু হাসপািাল 

স্থাপদ্নর পবরকল্পনা শনওয়া হদ্য়দ্ি। রাজোহী, বসদ্লট ও িবরোদ্ল একটি কদ্র বেশু হাসপািাল স্থাপদ্নর কাজ েলদ্ি।  

এিাো ১ হাজার ২০ জন Sub Assistant Community Medical Officer পোয়ন প্রবক্রয়াধীন 

রদ্য়দ্ি।  
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২০১১ সাদ্ল শুরু হওয়া HPNSDP কম গসূবে ২০১৬ প গন্ত বৃবদ্ধ করা হদ্য়দ্ি। এই কম গসূবের আওিায় মাতৃ ও বেশু স্বাদ্স্থযর 

উন্নয়দ্ন জরুবর প্রসূবি শসিা, প্রবেক্ষণ, ইবপআইসহ আরও বিবভন্ন পেদ্ক্ষপ শনওয়া হদ্য়দ্ি।  

এ কম গসূবের আওিায় দুগ গম এলাকাসহ সুবিধািবঞ্চি জনদ্গাষ্ঠীর স্বাস্থযদ্সিা উন্নয়দ্ন বিবভন্ন কা গক্রম িাস্তিায়ন করা হদ্চ্ছ। 

স্বাস্থযখাদ্ি আমাদ্ের এসি কা গক্রম জািীয় ও আন্তজগাবিকভাদ্ি প্রেংবসি হদ্চ্ছ। এমব বজ পুরস্কার, সাউে-সাউে এযাওয়া গসহ 

আমরা বিবভন্ন আন্তজগাবিক পুরস্কাদ্র ভূবষি হদ্য়বি।  

িাংলাদ্েে এখন অে গননবিক উন্নয়দ্নর মদ্ ল। িাংলাদ্েেদ্ক েবক্ষণ এবেয়ার ‘মানিাহক’ বহদ্সদ্ি বেবিি করা হয়। শেদ্ের 

প্রবিটি ইউবনয়ন আজ িথ্য-প্রযুবক্তর বনবিে শ াগাদ্ াদ্গর মদ্ে এদ্সদ্ি।  

অে গননবিক উন্নয়দ্নর পাোপাবে োবরদ্রয বিদ্মােন ও সামাবজক উন্নয়দ্নও আমাদ্ের অজগন লক্ষণীয়। বেক্ষা, স্বাস্থয ও 

স্যাবনদ্টেন খাদ্ি ব্যাপক অগ্রগবি হদ্য়দ্ি। োবরদ্দ্রযর হার ২০১০ সাদ্লর ৩১ েেবমক ৫ েিাংে শেদ্ক ২০১৩ সাদ্ল ২৬ েেবমক ৪ 

েিাংদ্ে হ্রাস শপদ্য়দ্ি।  

গি পাঁে িিদ্র বিদুযৎ উৎপােদ্নর সক্ষমিা ১১ হাজার ৭০০ শমগাওয়াদ্ট শপৌৌঁদ্িদ্ি। আমাদ্ের মাোবপছু আয় এখন ১১৯০ 

মাবকগন  লার। বরজাদ্ভগর পবরমাণ ২১ বিবলয়ন  লাদ্ররও শিবে। শেদ্ে কম গসংস্থান শিদ্েদ্ি। এক শকাটিরও শিবে মানুদ্ষর কম গসংস্থান 

হদ্য়দ্ি। প্রায় ৫ শকাটি মানুষ েবরদ্র শেদ্ক মেবিদ্ত্ত উন্নীি হদ্য়দ্ি।  

আমরা রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়দ্নর লদ্ক্ষয বনরলসভাদ্ি কাজ করবি। ২০২১ সাদ্লর মদ্ে আমরা িাংলাদ্েেদ্ক মেম আদ্য়র 

শেদ্ে পবরণি করি। আর ২০৪১ সাদ্লর মদ্ে িাংলাদ্েে হদ্ি একটি উন্নি, সমৃদ্ধ উচ্চ আদ্য়র শেে। 

আগামী প্রজদ্ন্মর জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধ িাংলাদ্েে গদ্ে শিালার আহ্বান জাবনদ্য় আবম বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৪-এর শুভ 

উদ্বাধন শঘাষণা করবি। সিাইদ্ক ধন্যিাে । 

 

শখাো হাদ্ফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাদ্েে বেরজীিী শহাক। 

... 


