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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

সুবধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১০ উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সিাইদ্ক শুদ্ভচ্ছা র্ানাবচ্ছ।  

এই প্রথমিাদ্রর মি শদদ্ে সরকাবরভাদ্ি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পাবলি হদ্চ্ছ। গি িছর মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ অনুষ্ঠাদ্ন আবম 

সরকাবরভাদ্ি বদিসটি পালদ্নর অনুদ্রাধ কদ্রবছলাম।  

আবম মদ্ন কবর সরকাবর-শিসরকাবর শ ৌথ উদ্যাদ্গ এই বদিসটি পালদ্নর মধ্য বদদ্য় নির্ািকদ্ক মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার 

ব্যাপাদ্র আরও শিবে র্নসদ্েিনিা িাড়দ্ি।  

মাদ্য়র দুধ বেশুর র্ন্য একমাত্র পবরপূণ জ ও বনরাপদ  খায ও পানীয়। র্দ্ের ১ ঘন্টার মদ্ধ্য মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্না শুরু 

করা এিং ৬ মাস প জন্ত শুধুমাত্র মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্না বেশুর র্ন্য খুিই গুরুত্বপূণ জ। িারপর ৬ মাদ্সর পর শথদ্ক ২ িছর িয়স প জন্ত 

মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার পাোপাবে বেশুদ্ক ঘদ্র তিরী খািার খাওয়াদ্ি হদ্ি। পবিত্র শকারআদ্নর সুরা িাকারা, আয়াি ২৩৩-এ 

বেশুদ্দর দুই িছর প জন্ত মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার বনদ্দ জে শদওয়া হদ্য়দ্ছ। মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্ল বেশু মানবসক ও োরীবরক বদক 

শথদ্ক সুস্থ ও সিলভাদ্ি শিদ্ড় উঠদ্ি।  

ঐবিহযগিভাদ্ি আমাদ্দর শদদ্ের মাদ্য়রা বেশুদ্দর বুদ্কর দুধ খাওয়ান। বকন্তু বিবভন্ন কারদ্ণ আর্কাল এ প্রিণিা বকছুটা 

কমদ্ছ। আিার  াঁরা বুদ্কর দুধ খাওয়ান িাঁরা কিটুকু বনয়ম শমদ্ন খাওয়াদ্চ্ছন এ বনদ্য় প্রশ্ন রদ্য়দ্ছ।  

সফলভাদ্ি মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার র্ন্য িাড়বি শকান টাকার প্রদ্য়ার্ন হয় না। শুধু দরকার মাদ্য়র প্রবি সহায়িা ও 

সহমবম জিা। এই সহায়িা ও সহমবম জিা দরকার িাড়ীদ্ি, হাসপািাদ্ল এিং কম জস্থদ্ল। আবম সিার কাদ্ছ এই মাদ্য়দ্দর  প্রবি 

সহমমী হও ার আহিান র্ানাবচ্ছ। প্রসূবি মাদ্য়রা শ ন মানবসক োবন্ত বনদ্য় সি জক্ষণ উৎফুল্ল থাদ্ক শসবদদ্ক বপিাদ্ক নর্র বদদ্ি 

হদ্ি। প্রসূবিদ্দর প্রদ্য়ার্নীয় প জাপ্ত বিশ্রাম পবরিারদ্ক বনবিি করদ্ি হদ্ি।  

সুবধবৃন্দ,  

১৯৯৬ শথদ্ক ২০০১ শময়াদ্দ দাবয়দ্ত্ব থাকাকাদ্ল আমরা মাদ্য়দ্দর র্ন্য যুগান্তকারী বকছু পদদ্ক্ষপ গ্রহণ কদ্রবছলাম।  ার 

একটি হদ্চ্ছ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৩ মাস শথদ্ক িাবড়দ্য় ৪ মাস করা হদ্য়বছল। আমরা এিার দবয়ত্ব শনওয়ার পর মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ 

মাস শথদ্ক িাবড়দ্য় ৬ মাদ্স উন্নীি করার উদ্যাগ বনদ্য়বছ। মাতৃদুগ্ধ দাদ্নর প্রধান সময়কাল এই ছয় মাস স্বাস্থযিান ভাবি প্রর্ে 

গড়দ্ি মাতৃদুগ্ধ পান র্রুবর। আমরা শসই ছয় মাসই মাতৃত্বকালীন ছুটি িরাদ্দ শরদ্খবছ। আর্কাল সদ্েিন ব্যবিরা অবধকহাদ্র সন্তান 

না শনয়ায় মাতৃত্বকালীন এ ছুটিদ্ি কার্কম জ ব্যহি হওয়ার কথা নয়।  

গিিার আমাদ্দর সমদ্য় প্রবিটি হাসপািাদ্ল শেস্টবফব ং কন জার স্থাপন করার উদ্যাগ শনওয়া হদ্য়বছল।  া বিগি 

বিএনবপ-র্ামাি শর্াট সরকাদ্রর আমদ্ল িন্ধ হদ্য়  ায়।  এিার দাবয়ত্ব শনয়ার পর ১৯৯৬-২০০১ সমদ্য় স্থাবপি শেস্টবফব ং 

কন জারগুদ্লাদ্ক আিার সেল করা হদ্য়দ্ছ। পাোপাবে নতুন শেস্টবফব ং কন জার স্থাপদ্নর বনদ্দ জে শদওয়া হদ্য়দ্ছ। অবফস, আদালি, 

েবপং মল সিখাদ্ন শেস্ট বফব ং-এর ব্যিস্থা রাখার কথা আমরা ভািবছ। িাইদ্র শগালমাল হদ্ল বেশু দুধ পান িন্ধ কদ্র শদয়। শস 

শক্ষদ্ত্র র্নাকীণ জ এলাকায় আলাদা স্তন্য পাদ্নর ব্যিস্থা রাখা দরকার।  



এছাড়াও শদদ্ের সকল হাসপািাল, স্বাস্থয কমদ্েক্স ও বিবনকগুদ্লাদ্ক বেশুিান্ধি হাসপািাল বহদ্সদ্ি শঘাষণার কা জক্রম 

েলদ্ছ। ইবিমদ্ধ্য বকছু অবফদ্স শ -শকয়ার শসন্টার োলু করা হদ্য়দ্ছ এিং প জায়ক্রদ্ম সকল সরকাবর ও শিসরকাবর অবফসগুদ্লাদ্ি 

শ -শকয়ার শসন্টার োলুর উদ্যাগ শনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

সবেিালদ্য় আমরাই প্রথম শ -শকয়ার শসন্টার োলু কবর। কারণ সাি জক্ষবণক িাচ্চারা কাছাকাবছ থাকদ্ল মা বনবিন্ত হদ্ি। 

এমনও নর্ীর আদ্ছ িািা-মা িাইদ্র েদ্ল আসদ্ল ভাল ঘদ্রর িাচ্চাদ্দর প জন্ত শদখভাদ্লর কাদ্র্ বনদ্য়াবর্ি ব্যবিরা বভক্ষার র্ন্য 

ভাড়া শদয়। এছাড়া পািবলক পবরিহদ্নও বেশুদ্ক বনদ্য় েলােদ্লর সুবিধাদ্থ জ শছাট বেশু ও মাদ্য়দ্দর র্ন্য সংরবক্ষি আসদ্নর ব্যিস্থা 

রাখা হদ্ি।  

সহস্রাদ্ের উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অনু ায়ী ২০১৫ সাদ্লর মদ্ধ্য নির্ািদ্কর মৃতুযর হার প্রবি হার্াদ্র ৩৭  শথদ্ক  ২১ এ 

নাবমদ্য় আনা হদ্ি। এ লক্ষয অর্জদ্ন আমাদ্দর সরকার দৃঢ় প্রবিজ্ঞ।  

িিজমাদ্ন বেশু পুবিহীনিা দূর করার অন্যিম উপায় বহদ্সদ্ি বেবিি হদ্য়দ্ছ বেশুর খায-বনরাপত্তা,  থা থ শসিা ত্ন ও 

শরাগ বনয়ন্ত্রণ। এব্যাপাদ্র  আমাদ্দর সিাইদ্ক উদ্যাগী হদ্ি হদ্ি।  

আমাদ্দর সরকার স্বাস্থয শসিাদ্ক র্নগদ্ণর শদারদ্গাড়ায় শপৌৌঁদ্ছ বদদ্ি প্রবিশ্রুিিদ্ধ। িাই আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াদ্দ 

প্রবি ৬ হার্ার র্নদ্গাবষ্ঠর র্ন্য ১টি কদ্র কবমউবনটি বিবনক বনম জাদ্ণর উদ্যাগ বনদ্য়বছলাম। িখন প্রায় ১১ হার্ার বিবনদ্কর 

বনম জাণ কার্ সম্পন্ন হদ্য়বছল। বকন্তু ২০০১ সাদ্লর পর বিএনবপ-র্ামাি শর্াট সরকার কবমউবনটি বিবনদ্কর কা জক্রম িন্ধ কদ্র 

বদদ্য়বছল।  

িন্ধ হদ্য়  াওয়া কবমউবনটি বিবনকগুদ্লা আমরা পুনরায় োলু কদ্রবছ। ১৮টি শর্লা হাসপািাদ্ল ৮৭৫ টি েয্যা বৃবদ্ধ করা 

হদ্য়দ্ছ। কবমউবনটি বিবনকগুদ্লার র্ন্য ১৩ হার্ার ৫০০ স্বাস্থযকমী বনদ্য়াদ্গর প্রবক্রয়া েলদ্ছ। ১৩টি নতুন নাবস জং স্কুল ও বিএসবস 

নাবস জং শকাস জ োলু করা হদ্য়দ্ছ।   

১ হার্ার ৪৪৫ র্ন নতুন নাস জ বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ছ। আরও ৩০১ র্ন নতুন নাস জ এ মাদ্সই মাদ্সই বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্ি।  

এ হক বভবত্তদ্ি প্রায় সাদ্ড় ৩ হার্ার নতুন বেবকৎসকদ্ক বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ছ। আরও ৫৮২ র্ন বেবকৎসদ্কর বনদ্য়াগ 

প্রবক্রয়া েলদ্ছ। বিবসএস-এর মাধ্যদ্মও ৮০০ নতুন বেবকৎসকদ্ক বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ছ। বনদ্য়াগপ্রাপ্ত বেবকৎসকরা প্রিযন্ত অঞ্চদ্লর 

স্বাস্থযদ্কদ্ন্দ্র শ াগদান কদ্রদ্ছন। বকন্তু কম জস্থদ্ল না শথদ্ক সংযুবির নাদ্ম েহদ্র েদ্ল আদ্সন অবধকাংে বেবকৎসক। বেবকৎসকরা 

বিদ্িদ্কর কাদ্ছ বর্জ্ঞাসা কদ্র শদখদ্িন র্নগণদ্ক স্বাস্থয শসিা শথদ্ক িবঞ্চি করা উবেি বক-না। আবম এ অভযাস পবরিযাদ্গ 

আপনাদ্দর অনুদ্রাধ করবছ - এরপর কঠিন হি। সংবিধাদ্ন সিার র্ন্য স্বাস্থয শসিার কথা রদ্য়দ্ছ। এ লক্ষয বনদ্য়ই আমাদ্দর 

সরকার কার্ করদ্ছ।  

কবমউবনটি বিবনকগুদ্লা কা জকর করার লদ্ক্ষয ইবিমদ্ধ্য ১০ হার্ার কবমউবনটি গ্রুপ গঠন করা হদ্য়দ্ছ। এসি গ্রুদ্পর প্রায় 

১ লাখ সদস্যদ্ক প্রবেক্ষণ শদওয়া হদ্য়দ্ছ। কবমউবনটি বিবনকগুদ্লা পূণ জাঙ্গভাদ্ি োলু হদ্ল গ্রামাঞ্চদ্লর প্রসূবি মাদ্য়রা আরও 

সহদ্র্ই প্রদ্য়ার্নীয় শসিা গ্রহণ করদ্ি পারদ্িন।  

সুবধবৃন্দ,  

র্দ্ের ১ ঘন্টার মদ্ধ্য বেশুদ্ক মাদ্য়র বুদ্কর দুধ শদওয়া বনবিি করদ্ি হদ্ি, মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার সঠিক পদ্ধবি মাদ্ক 

বুবিদ্য় িলদ্ি হদ্ি। সকল গভ জিিী এিং প্রসূবি মাদ্ক মাদ্য়র দুদ্ধর উপকাবরিা সম্পদ্কজ র্ানাদ্ি হদ্ি, োবহদা অনু ায়ী বেশুদ্ক 

মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার র্ন্য মাদ্ক উৎসাবহি করদ্ি হদ্ি।  

এ সি কাদ্র্  ািার, নাস জ ও স্বাস্থযকমীর সহদ্ াবগিা এিং পবরিাদ্রর সহদ্ াবগিা ও সহমবম জিা প্রদ্য়ার্ন। এ ব্যাপাদ্র 

স্বাস্থযদ্সিা শকন্দ্র, কবমউবনটি বিবনদ্ক এিং ঘদ্র ঘদ্র বুদ্কর দুধ খাওয়াদ্নার কা জক্রদ্ম মাদ্য়দ্দর সহদ্ াবগিা প্রদাদ্নর ব্যিস্থা 

বনদ্ি হদ্ি। মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নায় লজ্জার বকছু শনই।  

মাদ্য়র স্বাস্থয সুরক্ষায় মাদ্ক একটু শিেী খািার শখদ্ি হদ্ি। বেশুদ্ক দুধ বকদ্ন খাওয়াদ্নার শেদ্য় মাদ্য়র  ত্ন শনওয়ার খরে 

অদ্নক কম। িাছাড়া শকৌটার দুদ্ধ বিবভন্ন ধরদ্নর ক্ষবিকারক শরাগর্ীিানু থাদ্ক।  া বেশুর স্বাদ্স্থযর র্ন্য ক্ষবিকর। গুদ্ড়া দুধ 

আমদাবন করদ্ি িছদ্র প্রায় ২ হার্ার শকাটি টাকার শিবে তিদ্দবেক মুদ্রা খরে হয়। মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্ল এ টাকা সাশ্রয় হদ্ি।  



বিেিব্যাপী মাদ্য়র দুধ দাদ্নর প্রথা পুনরায় র্নবপ্রয় করার আদ্ন্দালদ্ন বিদ্েির সকল শদে একবত্রি হদ্য় কার্ করদ্ছ। 

২০০২ সদ্ন WHO ও UNICEF বেশুদ্দর খাওয়াদ্নার ব্যাপাদ্র  Infant and Young Child Feeding 

(IYCF) Strategy প্রণয়ন কদ্র।  

শস আদ্লাদ্ক িাংলাদ্দদ্েও স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদ্য়র অধীনস্থ র্নস্বাস্থয পুবি প্রবিষ্ঠান কতৃজক শদেীয় উপদ্ াগী 

কদ্র বেশু ও িাড়ন্ত বেশুদ্দর খাওয়াদ্নার শকৌেলপত্র, কম জ পবরকল্পনা ও শ াগাদ্ াগ পবরকল্পনা প্রণয়ন কদ্র।   

আমরা দাবয়ত্ব শনওয়ার পর নির্ািদ্কর স্বাস্থয শকৌেল পত্র অনুদ্মাদন কদ্র র্ািীয় পুবিনীবি শঘাষণা কদ্রবছ।   

২০১০ সাদ্ল বিশ্ব স্বাস্থয সদ্েলদ্ন গৃহীি প্রস্তািসহ বেশু খায, পুবি, ও স্বাস্থয বিষয়ক সিকটি প্রস্তাদ্ির আদ্লাদ্ক বিকল্প 

বেশু খায বিপনন -১৯৮৪ অধ্যাদ্দেটি (গুদ্ড়া দুধ ও বেশু খাদ্যর িার্ারর্াি করণ ও বিপনন আইন) সংদ্োধন ও সঠিক 

িাস্তিায়দ্নর বনদ্দ জে বদবচ্ছ।  

শদদ্ের প্রবিটি হাসপািাদ্ল একর্ন কদ্র পুবিবিদ বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্ি। শসই সাদ্থ প্রবিটি কবমউবনটি বিবনদ্ক 

শেস্টবফব ং কণ জার প্রবিষ্ঠা করা ও স্বাস্থয কম জসুবেদ্ি সরকাবর ও শিসরকাবর উদ্যাদ্গ মাতৃদুগ্ধ দাদ্নর সাবি জক প্রদ্েিার আহিান 

র্ানাবচ্ছ।  

এক সময় আমাদ্দর শদদ্ের মাদ্য়রা োল দুধদ্ক খারাপ দুধ মদ্ন কদ্র বেশুদ্ক না খাইদ্য় শফদ্ল বদি। ব্যাপক প্রোরণার 

ফদ্ল িিজমাদ্ন োল দুধ খাওয়াদ্নার শক্ষদ্ত্র আমাদ্দর সাফদ্ল্যর হার প্রায় ১০০%। োল দুদ্ধর মি আমরা মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার 

বিষদ্য়  াদ্ি সাফল্য অর্জন করদ্ি পাবর শস ব্যাপাদ্র সিাইদ্ক সি জাত্মক শেিা োবলদ্য় শ দ্ি হদ্ি ।  

স্বাস্থয বিভাদ্গর র্ািীয় বভটাবমন এ এিং র্ািীয় টিকা কা জক্রম বিদ্শ্ব মদ্ ল কা জক্রম বহদ্সদ্ি স্বীকৃি। আবম আো করি 

বভটাবমন এ এিং টিকা কা জক্রদ্মর মি িাংলাদ্দদ্ে বেশুদ্ক মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার কা জক্রমও বিদ্শ্ব অবেদ্রই একটি মদ্ ল 

কা জক্রম বহদ্সদ্ি স্বীকৃবি পাদ্ি। এ ব্যাপাদ্র সংবিি সকল প্রবিষ্ঠানদ্ক এবগদ্য় আসার আহিান র্ানাবচ্ছ।  

আপনাদ্দর সকলদ্ক ধন্যিাদ।   

শখাদা হাদ্ফর্।  

র্য় িাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাদ্দে বেরর্ীিী শহাক। 

--- 

 


