
                                  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ হাসিনা  

 

ঢাকা, রসিিার, ১৮শ্রািণ ১৪১৬, ০২ আগস্ট ২০০৯  

 

সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

িম্মাসনত িভাপসত,  

সপ্রয় িহকমীবৃন্দ,  

িম্মাসনত উপদেষ্টাগণ,  

উন্নয়ন িহদ াগী িংস্থার প্রসতসনসধবৃন্দ,  

উপসিহত সুসধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুম।  

সিশ্ব মাতৃদুগ্ধ িপ্তাদহর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপসস্থত িকলদক স্বাগত জানাসি।  

মহান আল্লাহ্র িিদেদয় সিস্ময়কর ও সুন্দরতম সৃসষ্ট হদি মানি সেশু। জীিজগদতর প্রসতটি প্রাণীই অিহায় হদয় জন্মগ্রহণ 

কদর। কান্না সেদয় একটি সেশু তার আগমনী িাততা জানান শেয়। তার জন্য োই পুসষ্টকর খািার, স্বাস্থযকর আিাি ও সনম তল পসরদিে। 

প্রসতটি স্তন্যপায়ী নিজাতদকর জন্য আল্লাহ্ রািবুল আলাসমন তার জদন্মর আদগ শেদকই মাদয়র দুদধর ব্যিস্থা কদর রাদখন।  

সুসধবৃন্দ,  

প্রোগতভাদিই মাদয়রা তাঁদের নিজাতক সেশুদের বুদকর দুধ খাইদয় োদকন। সিংে েতাব্দীর পূদি ত সেশুদের জন্য কৃসিম 

খাদের শতমন শকান প্রেলন সিল না। ইউদরাদপ সেল্প সিপ্লদির পদর মাদয়দের ব্যস্ততা িাড়দত োকদল ধীদর ধীদর কৃসিম সেশু 

খাদের প্রেলন শুরু হদত োদক। আদস্ত আদস্ত তা আমাদের মত উন্নয়নেীল শেেগুদলাদত িসড়দয় পদড়।  

একটা িময় েদল আদি  খন নিজাতকদক মাদয়রা, সিদেষ কদর উচ্চসিত্ত পসরিাদরর মাদয়রা, বুদকর দুধ না খাওয়াদনা 

ফ্যােন সহদিদি গ্রহণ কদর। ধীদর ধীদর তা মধ্যসিত্ত শেদক সনম্ন মধ্যসিত্ত পসরিাদর িংক্রাসমত হদত োদক। েসরদ্র পসরিাদরর সেশুরা 

অিশ্য এখনও মাদয়র বুদকর দুদধর উপরই সনভ তরেীল।  

মাদয়র দুধ শুধু সেশুর িিদেদয় সনরাপে ও পুসষ্টকর খােই না, মা তার িন্তানদক বুদকর দুধ খাওয়াদনার মাধ্যদম মাতৃদের 

িন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। শ  মা সেশুদক বুদকর দুধ পান করান, সতসন তাঁর সেশুদক শ মন সনরাপদে রাদখন, শতমসন সতসন সনদজ 

হৃেদরাগ, ডায়াদিটিি, কযান্সারিহ নানারকম শরাগ-ব্যাসধ শেদক মুক্ত োকদত পাদরন। মাদয়র দুধ পান করা সেশুরা কৃসিম দুধ পান 

করা সেশুদের োইদত অদনক শিসে বুসিমান ও শেৌকষ হয়।  

 সেশুর জন্য মাদয়র দুধ একমাি পসরপূণ ত ও সনরাপে খািার। ইউসনদিদফ্র িমীক্ষা অনু ায়ী জন্ম শেদক িয়মাি িয়ি 

প তন্ত পৃসেিীর িকল সেশুদক শুধুমাি মাদয়র দুধ খাওয়াদনা হদল িিদর ১৫ লাদখরও শিসে সেশুর অকাল মৃত্যয শরাধ করা িম্ভি।  

নিজাত সেশুর শিদড় ওঠা ও োরীসরক-মানসিক সুস্থতার জন্য প্রদয়াজনীয় িকল উপাোন মাদয়র দুদধ িততমান। তাই 

মাদয়র দুদধর শকান সিকল্প শনই। িফ্লভাদি মাদয়র দুধ খাওয়াদনার জন্য িাড়সত শকান টাকার প্রদয়াজন হয় না।  



মাদয়র দুধ মাদয়র েরীর শেদক সেশুর মুদখ িরািসর  ায় িদল সেশুর খাে িরিরাদহ শকান অসনয়ম িা শভজাল শমোদনার 

শকান সুদ াগ শনই। পৃসেিীদত মাদয়র দুধই একমাি খািার  া ধনী গরীি িকল সেশু শভাগ করার সুদ াগ পায়। এদক্ষদি মাদয়র 

স্বাস্থয সুরক্ষায় মাদক এক ব শিেী খািার শখদত হদি। মাদয়র  ন ন সনদত সেশুদক দুধ সকদন খাওয়াদনার শেদয় অদনক কম খরে হদি।  

সুসধবৃন্দ,  

িততমাদন বিসশ্বক উষ্ণতার কারদণ পৃসেিীদত প্রাকৃসতক দুদ তাগ শিদড় সগদয়দি, এিং এ ধরদণর দুদ তাদগর িময় িি শেদক 

ঝুঁসকর সেকার হয় মা ও শিাট সেশু। শিইসেক শেদক সিদিেনা কদর এ িিদরর সিেি মাতৃদুগ্ধ িপ্তাদহর প্রসতপাে সিষয়: ‘‘দুদ তাদগর 

িময় মাদয়র দুধ সেশুর জন্য িি তদশ্রষ্ঠ খাে ও পানীয়'' অতযন্ত িমদয়াপদ াগী িদল আসম মদন কসর।  

২০০২ িদন WHO ও UNICEF সেশুদের খাওয়াদনার ব্যাপাদর  Infant and Young Child 

Feeding (IYCF) Strategy প্রণয়ন কদর। সিগত আওয়ামী লীগ িরকাদরর আমদল আমরা নিজাতদকর জন্য স্বাস্থয 

শকৌেলপি অনুদমােন কদর জাতীয় পুসষ্টনীসতও শঘাষণা কদরসিলাম। এ শকৌেদলর আওতায় সেশুর জদন্মর এক ঘন্টার মদধ্য মাদয়র 

দুধ পান শুরু করা ও  প্রেম িয় মাি শুধুমাি বুদকর দুধ খাওয়াদনা সনসিত করার কো িলা হয়। ৭ম মাি শেদক সেশুর দুই িির 

পূণ ত হওয়া প তন্ত ঘদর বতরী উপযুক্ত ও সনরাপে িাড়সত খািাদরর পাোপাসে তাদক মাদয়র দুধ খাওয়াদনা অব্যাহত রাখদত হদি। শিই 

িাদে মাদয়রা তাঁদের পসরিার, িমাজ ও তাঁদের কম তিহদল  াদত প্রদয়াজনীয় িাহায্য পায়, তা সনসিত করদত হদি।  

শ  সেশুদের জন্ম শেদক ৬ মাি প তন্ত শুধুমাি মাদয়র দুধ খাওয়াদনা হয় তাদের জন্য দুদ তাদগর িময় সনরাপে পুসষ্টকর 

খািাদরর সেন্তা মা-িািাদক করদত হয় না। কারণ সেশুটি সনরাপে, পুসষ্টকর ও িি তদশ্রষ্ঠ খাে ও পানীয় মাদয়র দুদধই পায়। এর ফ্দল 

দুদ তাদগর িময় েরম খাে ও পানীয় িঙ্কদটর মদধ্যও সেশুটি সুস্থ োদক।  

মাদয়র দুদধ একরকদমর জীিন্ত শেহদকাষ (living cells) আদি  াদত রদয়দি শরাদগর সিরুদি প্রসতদরাধ গদড় শতালার 

উপদ াগী নানা ধরদনর উপাোন। মাদয়র দুদধর এিি উপাোন সেশুদক নানা শরাগ-ব্যাসধর হাত শেদক সনরাপে রাদখ।  

সুসধবৃন্দ,  

পসিি শকারআদনর সুরা িাকারা, আয়াত ২৩৩-এ সেশুদের দুই িির প তন্ত মাদয়র দুধ খাওয়াদনার সনদে তে আদি। এর 

অনুিরদণ সিশ্ব-মাতৃদুগ্ধ িপ্তাদহর লক্ষয হ'ল সেশুদক শুধুমাি মাদয়র দুধ খাওয়াদনার সিষয়টি িম্পদকত িকলদক বুদে উঠদত এিং এর 

সুফ্ল িম্পদকত সিশ্বাি গদড় ত্যলদত িাহায্য করা।  াদত মাদয়রা তাঁদের সেশুদক বুদকর দুধ পান করান।  

দুদ তাদগর িময় সেশুখাে সহিাদি গুুঁদড়াদুধ পাওয়া  ায়। সকন্তু, গুুঁদড়াদুদধর িাদে শমোদনার জন্য সনরাপে পাসন পাওয়া 

 ায় না। অসনরাপে পাসন সেশুর সিপে আরও িাসড়দয় শতাদল। এিময় মাদয়দের সনরাপত্তা োন, খাে গ্রহদণ পসরিাদর মাদয়দের 

অগ্রাসধকার, সনরাপে পাসন, আশ্রয় এিং প্রদয়াজদন সেশুদক দুধ খাওয়াদনার জন্য একটি পে তাদঘরা স্থান সনসিত করদত হদি।  

সেশুদের মাতৃদুগ্ধ ও উপযুক্ত িম্পূরক খািার এিং মাদয়দের পুসষ্টর উন্নত ব্যিস্থার কা তক্রম শজারোর করার লদক্ষয স্বাস্থয 

মন্ত্রণালদয়র িদে িাংলাদেে শেস্টসফ্সডং ফ্াউদেেনদক একদ াদগ কাজ করদত হদি। িাংলাদেে শেস্টসফ্সডং ফ্াউদেেন-শক 

েসক্তোলী কদর গদড় ত্যলদত হদি।  

সেশু ও মাতৃপুসষ্টিহ িামসগ্রক পুসষ্ট কম তসূসের স্বতন্ত্র ব্যিস্থাপনার আশু প্রদয়াজন। সিকল্প সেশুখাদের সিপণন আইদনর 

প্রদয়াগ ও িাস্তিায়ন শজারোর করদত হদি।  

িরকাদরর পাোপাসে শিিরকাসর িংস্থাগুদলাদক মাদয়র দুদধর ব্যাপাদর জনিদেতনতা গদড় ত্যলদত ব্যাপক কা তক্রম গ্রহণ 

করদত হদি। সিদেষ কদর ইদলকট্রসনক সমসডয়া  ও পি-পসিকা এ ব্যাপাদর গুরুেপূণ ত ভূসমকা পালন করদত পাদর।  

আসম সিকল্প সেশুখাদের সিপণন আইন িি তস্তদর িাস্তিায়দনর সনদে তে সেসি। শিই িদে আরও শঘাষণা করসি শ  এিির 

শেদক প্রসতিির ১ শেদক ৭ই আগস্ট জাতীয় মাতৃদুগ্ধ িপ্তাহ সহদিদি িরকাসরভাদি পাসলত হদি। প্রসতটি কসমউসনটি সিসনদক 

শেস্টসফ্সডং কণ তার প্রসতষ্ঠা করা ও স্বাস্থয কম তসূসেদত িরকাসর ও শিিরকাসর উদোদগ মাতৃদুগ্ধ পাদনর িাসি তক প্রদেষ্টার আহিান 

জানাসি।  

            আমাদের অদনক মাদক আজকাল অসফ্ি-আোলত, কদল-কারখানায় কাজ করদত হয়। তাঁদেরদক েীঘ ত িময় ঘদরর 

িাইদর োকদত হয়। একজন মা  াদত তাঁর সেশুদক িময়মত বুদকর দুধ খাওয়াদত পাদরন, শি জন্য অসফ্ি আোলত, েসপং মল, 

হািপাতাল, ব্যাংক, িীমা, িরকাসর, আধা-িরকাসর িকল প্রসতষ্ঠাদন সেশুদের মাতৃদুগ্ধ প্রোদনর লদক্ষয মাদয়দের জন্য সনসে তষ্ট স্থান 



সনধ তারণ করার ব্যিস্থা শনওয়ার আহিান জানাসি। কম তরত মাদয়দের দুগ্ধ-পানরত সেশুদের জন্য শড-শকয়ার শিন্টার প্রসতষ্ঠা কদর 

মাতৃদুগ্ধ পান করার সুদ াগ সৃসষ্ট করার ব্যিস্থা কদর সেদত হদি। তদিই আমাদের এ প্রয়াি িাফ্ল্য অজতন করদি।  

সুসধবৃন্দ,  

েসরদ্র মাদয়দের কো সেন্তা কদরই আমাদের ১৯৯৬-২০০১ োিনামদল প্রসত ৬ হাজার মানুদষর জন্য আমরা একটি কদর 

কসমউসনটি সিসনক স্থাপন করার পেদক্ষপ শনই। আপনারা জাদনন, সিগত সিএনসপ-জামাত শজাট িরকার ক্ষমতায় এদি শিগুদলা 

িন্ধ কদর সেদয়সিল। িততমান িরকার িারাদেদে কসমউসনটি সিসনক সনম তাণ ও োলুর মাধ্যদম জনগদণর শোরদগাড়ায় পসরিার 

পসরকল্পনা এিং মা ও সেশুস্বাস্থয শিিা শপৌুঁদি সেদত িিপসরকর। এ লক্ষয িাস্তিায়দন িন্ধ হদয়  াওয়া কসমউসনটি সিসনকগুদলা 

পুনরায় োলু করা হদি।  

সুসধবৃন্দ,  

২০২১ িাল আমাদের স্বাধীনতার সুিণ তজয়ন্তীর িির। ২০২১ িাদলর মদধ্য আমরা একটি আধুসনক, সিজ্ঞানসভসত্তক, ক্ষুধা, 

োসরদ্রয ও সনরক্ষরতামুক্ত সডসজটাল িাংলাদেে গড়ার েপে সনদয়সি। ২০২১ িাদলর মদধ্য শেদের ৮৫ েতাংে নাগসরদকর 

মানিম্মত পুসষ্ট োসহো পূরণ সনসিত হদি। শেে শেদক িকল প্রকার িংক্রামক ব্যাসধ িম্পূণ ত সনর্ম তল করা হদি। গড় আয়ু ৭০ এর 

শকাঠায় উন্নীত করা হদি।  

           সেশুমৃত্যযর হার িততমাদনর হাজাদর ৫৪ শেদক কসমদয় ১৫ করা হদি। ২০২১ িাদল মাতৃমৃত্যযর হার ৩.৮ েতাংে শেদক 

কদম ১.৫ েতাংদে নাসমদয় আনা হদি।  

আজদকর সেশু আগামীর িম্ভািনা। স্বাস্থয, পুসষ্ট িিসেক শেদক একটি সেশুদক সুস্থভাদি শিদড় উঠার সুদ াগ কদর না সেদল 

আগামীদত শি শেদের শকান কাদজ আিদি না।  আমাদের ভসিষ্যত প্রজন্ম  াদত সুন্দরভাদি শিদড় উঠদত পাদর আমাদেরদক তা 

অিশ্যই সনসিত করদত হদি। আমাদের িরকার এ ব্যাপাদর িম্পূণ ত িদেতন। আসুন আমরা িকদল সমদল আগামীর নাগসরকদের 

সুস্থভাদি শিদড় উঠার সুদ াগ কদর শেই। আসম সিশ্ব মাতৃদুগ্ধ িপ্তাদহর শুভ উদবাধন শঘাষণা করসি।  

িিাইদক ধন্যিাে।  

শখাো হাদফ্জ।  

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু  

িাংলাদেে েীঘ তজীিী শহাক।  

--- 


