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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

সুবধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১১-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপবিি সিাইদ্ক আন্তবরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাবচ্ছ।  

বদিসটি পালদ্নর মধ্য বদদ্য় নির্ািকদ্ক মাতৃদুগ্ধ পাদ্নর ব্যাপাদ্র র্ন-সদ্েিনিা আদ্রা িাড়দ্ি িদ্ল আবম আো কবর।  

আগস্ট মাস িাঙাবল র্াবির শোদ্কর মাস। এই শোদ্কর মাদ্স আবম গভীর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করবি, সি জকাদ্লর সি জদ্শ্রষ্ঠ 

িাঙাবল, র্াবির বপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবর্বুর রহমানদ্ক। স্মরণ করবি, িঙ্গমািা শেখ ফবর্লাতুদ্েিা মুবর্িসহ ১৯৭৫ সাদ্লর ১৫ 

আগস্ট ঘািদ্কর বনম জম বুদ্লদ্ে বনহি আমার পবরিাদ্রর সকল সদস্যদ্ক।  

সুবধমন্ডলী,  

বেশুদ্ক মাতৃদুগ্ধ দাদ্নর সাদ্ে সময়, িান ও শ াগাদ্ াগ এ বিনটি বদক বিদ্েষভাদ্ি গুরুত্বপূণ জ। গভ জকালীন অিিা শেদ্ক 

বেশুর িয় মাস প জন্ত সময়ো মাদ্ক মানবসক ও োরীবরকভাদ্ি সুি রাখদ্ি হদ্ি। এ সমদ্য় পবরিার, সমার্, স্বািয পবরে জা 

ব্যিিাদ্ক মার প্রবি সহায়ক করদ্ি হদ্ি। দুগ্ধদানদ্ক বনরাপদ করা, উৎসাহ ও সমে জন শদওয়ার র্ন্য মার সদ্ঙ্গ সাি জক্ষবণক 

শ াগাদ্ াগ রাখদ্ি হদ্ি।  

মার প্রবি পবরিার ও সমাদ্র্র দাবয়ত্ব ও কিজব্য সম্পদ্কজ উবুদ্ধ করদ্ি বমবিয়াদ্ক আদ্রা উদ্যাগী ভূবমকা বনদ্ি হদ্ি। 

দুগ্ধদাদ্নর উপকাবরিা সম্পদ্কজ র্নমি সৃবি করদ্ি হদ্ি। এ বনদ্য় মা, পবরিার ও সমাদ্র্র মদ্ধ্য শ  সি ভুল ধারণা কার্ কদ্র 

শসগুদ্লা দূরীভূি করদ্ি হদ্ি। শুধু মা নয়, পবরিার ও সমার্দ্কও সকল সাহায্য বনদ্য় এবগদ্য় আসদ্ি হদ্ি।  

বেশুর িয় মাস িয়স প জন্ত মাদ্য়র দুধ বেশুর র্ন্য একমাত্র পবরপূণ জ ও বনরাপদ খায ও পানীয়। এটি সমাদ্র্ প্রবিবষ্ঠি 

করদ্ি হদ্ি।  

পবিত্র শকারআদ্নর সুরা িাকারা, আয়াি ২৩৩-এ বেশুদ্দর দুই িির প জন্ত মাদ্য়র দুধ খাওয়াদ্নার বনদ্দ জে শদওয়া হদ্য়দ্ি।  

আমাদ্দর সিার দাবয়ত্ব ঘদ্র-িাইদ্র সকল শক্ষদ্ত্রই অনুকূল পবরদ্িে সৃবি করা।  াদ্ি মা বনবিদ্ন্ত িার বেশুদ্ক বুদ্কর দুধ 

খাওয়াদ্ি পাদ্র।  

সুবধমন্ডলী,  

আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াদ্দ বেশুর মাতৃদুগ্ধ পান সহর্ করার লদ্ক্ষয কদ্য়কটি যুগান্তকারী পদদ্ক্ষপ গ্রহণ কদ্রবিলাম। 

মাতৃত্বকালীন ছুটি ৩ মাস শেদ্ক িাবড়দ্য় ৪ মাস কদ্রবিলাম। এিার আমরা এ ছুটি ৪ মাস শেদ্ক িাবড়দ্য় ৬ মাস কদ্রবি।  

সকল অবফস-আদালি ব্যাংক-িীমা, হাসপািাল, সরকারী ও আধাসরকারী প্রবিষ্ঠাদ্ন মাতৃদুগ্ধ পাদ্নর সুব্যিিা করা ও 

শেস্ট বফবিং কণ জার িাপন করা হদ্চ্ছ। আবম শদদ্ের সকল শিসরকারী প্রবিষ্ঠাদ্নর প্রবিও আহিান র্ানাদ্িা িারাও শ ন ৬ মাস 

মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদাদ্নর প্রদ্য়ার্নীয় ব্যিিা গ্রহণ কদ্রন এিং িাদ্দর প্রবিষ্ঠাদ্ন শেস্ট বফবিং কণ জার িাপন কদ্রন।  

আমাদ্দর মদ্ন রাখদ্ি হদ্ি, বেশুরা শদদ্ের ভবিষ্যৎ। িাই মাতৃগভজ শেদ্ক শুরু কদ্র শিদ্ড় উঠা প জন্ত িাদ্দর পূণ জ  ত্ন বনদ্ি 

হদ্ি। বেশুদ্ক োল দুধ খাওয়াদ্ি হদ্ি। মাদ্কও প জাপ্ত খািার বদদ্ি হদ্ি। বেশুর ৬ মাস িয়স শেদ্ক মাদ্য়র দুদ্ধর পাোপাবে ঘদ্র 

তিবর পুবিকর খািার বদদ্ি হদ্ি। সময়মদ্িা েীকাগুদ্লা বদদ্ি হদ্ি।  



একটি বেশু সুস্বািয ও পুিভাদ্ি শিদ্ড় উঠদ্ল িার শমধারও পূণ জ বিকাে হয়। িাহদ্ল শস শলখাপড়ায় ভাল করদ্ি। ভাল 

মানুষ হদ্য় গদ্ড় উঠদ্ি। এভাদ্ি একটি শমধািী প্রর্ন্ম সৃবি হদ্ি। এদ্ি পবরিার, সমার্ ও শদে দ্রুি এবগদ্য় শ দ্ি পারদ্ি।   

সুবধবৃন্দ,  

মাতৃদুগ্ধপান কা জক্রমদ্ক শর্ারদার করার লদ্ক্ষয আমরা িাংলাদ্দে শেস্টবফবিং ফাউদ্ন্ডেনদ্ক েবিোলী করবি। আমরা 

প্রায় একে'টি মা ও বেশু কল্যাণ শকন্দ্র িাপন কদ্রবি। ৩০ হার্ার স্যাদ্েলাইে বিবনক িাপন কদ্রবি। ইউবনয়ন প জাদ্য় ৩ হার্ার 

৯০০টি স্বািয ও পবরিার কল্যাণ শকন্দ্র বনম জাণ কদ্রবি। এগুদ্লার মাধ্যদ্ম আমরা মা, বেশু ও প্রর্নন স্বািয এিং পবরিার পবরকল্পনা 

শসিার পবরবধ সম্প্রসারণ কদ্রবি।  

মা ও বেশু স্বািয বনবিি করার লদ্ক্ষয আমরা বিন হার্ার বমিওয়াইফ তিবরর উদ্যাগ বনদ্য়বি। িাদ্দর র্ন্য িয় মাদ্সর 

প্রবেক্ষণ শকাস জ োলু করা হদ্য়দ্ি। ইদ্িামদ্ধ্য ৫৯ র্ন প্রবেক্ষণপ্রাপ্ত বমিওয়াইফ উপদ্র্লা স্বািয কমদ্েদ্ে কার্ করদ্ি।  

আমরা বেশু মৃতুয হার হ্রাদ্স সাফল্য অর্জন কদ্রবি। শস র্ন্য র্াবিসংঘ আমাদ্দরদ্ক গি িির এমবিবর্ এওয়াি জ বদদ্য়দ্ি। 

আমরা মাতৃ মৃতুযর হারও এক লাদ্খ ১৯৪ র্দ্ন কবমদ্য় এদ্নবি। উভয় শক্ষদ্ত্রই আমরা ২০১৫ সাদ্লর মদ্ধ্য এমবিবর্ লদ্ক্ষযর 

শেদ্য়ও আদ্রা ভাল অিিায় শপ ৌঁিাদ্িা।  

সুবধমন্ডলী,  

স্বািযদ্সিা র্নগদ্ণর শদারদ্গাড়ায় শপ দ্ি বদদ্ি আমরা ইদ্িামদ্ধ্য প্রায় ১১ হার্ার কবমউবনটি বিবনক পুনরায় োলু 

কদ্রবি। শসগুদ্লাদ্ি বিনা মূদ্ল্য প জাপ্ত ঔষধ বিিরণ করবি। বিবনকগুদ্লার মাধ্যদ্ম শেবল শমবিবসন সুবিধা প্রবিটি গ্রাদ্ম শপ িাদ্না 

হদ্ি।  

বিবনকগুদ্লার র্ন্য কবম্পউোর জ্ঞানসম্পে সাদ্ড় ১৩ হার্ার কবমউবনটি শহলেদ্কয়ার শপ্রাভাইিার বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্চ্ছ।   

উপদ্র্লা প জায় প জন্ত সকল হাসপািাদ্ল ওদ্য়ি কযাদ্মরা ও ইন্টারদ্নে সংদ্ াগ শদওয়া হদ্য়দ্ি। শমািাইল শফাদ্নর 

মাধ্যদ্ম আমরা শেবল শমবিবসন ব্যিিা োলু কদ্রবি। ফদ্ল ২৪ ঘন্টা স্বািযদ্সিা শদওয়ার সুদ্ াগ সৃবি হদ্য়দ্ি। শগাো স্বািয ব্যিিাদ্ক 

কবম্পউোর শনেওয়াদ্কজ যুি রাখার উদ্যাগ শনওয়া হদ্য়দ্ি।  

উপদ্র্লা স্বািয কমদ্েেগুদ্লাদ্ক ৩১ েয্যা শেদ্ক ৫০ েয্যায় উেীি করা হদ্চ্ছ। ইদ্িামদ্ধ্য ২০৬টি স্বািয কমদ্েে ৫০ 

েয্যায় উেীি হদ্য়দ্ি। আরও ৯৭টিদ্ি েয্যা িাড়াদ্নার কার্ েলদ্ি। উপদ্র্লা স্বািয কমদ্েেগুদ্লাদ্ি োর র্ন কদ্র বিদ্েষজ্ঞ 

িািার আদ্ি। আমরা ই-শহলে শকয়ার োলু করবি।  

১৭টি শর্লা হাসপািাল ২৫০ েয্যায় উেীি করা হদ্য়দ্ি। প জায়ক্রদ্ম সকল শর্লা হাসপািালদ্ক ২৫০ েয্যায় উেীি করা 

হদ্ি।  

আমরা ইদ্িামদ্ধ্য পাঁে হার্ার বেবকৎসক বনদ্য়াগ বদদ্য়বি। েীঘ্রই আরও ৫ েিাবধক বেবকৎসক এিং ১৪ হার্ার স্বািয 

সহকাবর বনদ্য়াগ শদওয়া হদ্ি। বিবভে শশ্রণীর দুই হার্ার ৬৬৪টি নতুন পদ সৃবি করা হদ্য়দ্ি। ৫ হার্ার বসবনয়র স্টাফ নাদ্স জর পদ 

সৃবি করা হদ্চ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

আমরা র্নগদ্ণর খায ও পুবি বনরাপত্তা বনবিি করবি। দবরদ্র ও বনম্নআয়দ্ভাগীদ্দর সামাবর্ক বনরাপত্তা ও সামাবর্ক 

ক্ষমিায়দ্নর র্ন্য ৮৪টি কম জসূেী িাস্তিায়ন করবি। এ র্ন্য েলবি অে জিিদ্র ২২ হার্ার ৫৫৬ শকাটি োকা ব্যয় করা হদ্চ্ছ। গি 

অে জিিদ্র ২০ হার্ার ৮৯৩ শকাটি োকা ব্যয় করা হদ্য়দ্ি।  

এ সি কম জসূেীর আওিায় িয়স্ক ভািা, বিধিা ভািা, মাতৃত্বকালীন ভািাসহ বিবভে ভািা গ্রহীিার সংখ্যা ও অদ্ে জর 

পবরমাণ িাড়াদ্না হদ্চ্ছ। পাোপাবে দবরদ্র র্নদ্গাষ্ঠীর অে জননবিক ক্ষমিায়দ্নর র্ন্য কম জসংিান সৃবির ব্যিিা করা হদ্চ্ছ। িাদ্দরদ্ক 

কৃবষ উৎপাদদ্ন আগ্রহী কদ্র শিালা হদ্চ্ছ। কৃবষ ঋণ িাড়াদ্না হদ্চ্ছ। গরীি মানুষগুদ্লার সামাবর্ক ক্ষমিায়দ্নর সুদ্ াগ কদ্র শদওয়া 

হদ্চ্ছ।  

মাধ্যবমক প জন্ত বেক্ষােীদ্দরদ্ক উপবৃবত্ত বদবচ্ছ। বিনামূদ্ল্য পাঠ্যিই বিিরণ করবি। স্কুদ্ল টিবফন প্রদাদ্নর উদ্যাগ বনদ্য়বি।  

সুবিধািবিি বেশু এিং এবিম ও অসহায় বেশুদ্দর কল্যাদ্ণ বেক্ষা, প্রবেক্ষণ ও পুনি জাসন কা জক্রম িাস্তিায়ন করা হদ্চ্ছ। 

অবি দবরদ্রদ্দর র্ন্য কম জসংিান কম জসূবে গ্রহদ্ণর ফদ্ল উত্তারািদ্লর দীঘ জ বদদ্নর মঙ্গা সমস্যা দূরীভূি হদ্য়দ্ি।  



আমরা বভক্ষাবৃবত্ত িদ্ের লদ্ক্ষয বিবভেমুখী কম জসূেী িাস্তিায়ন করবি। আমরা ঘদ্র শফরা কম জসূবের আওিায় ১ হার্ার 

২৪৫ র্ন িবস্তিাসীদ্ক পুনি জাবসি কদ্রবি।  

আমরা শিবে দাদ্ম খায আমদাবন কদ্র িা কম দাদ্ম ওএমএস, শফয়ার প্রাইস কাি জ ও শরেন বহদ্সদ্ি বদবচ্ছ। এই পবিত্র 

রমর্ান মাদ্স বিদ্েষ কম জসূেী বহদ্সদ্ি ৬৬ লাখ পবরিারদ্ক বিনামূদ্ল্য ১০ শকবর্ কদ্র োল বদবচ্ছ। স্বল্প আয়দ্ভাগী দুগ্ধদানকারী 

মাদ্য়দ্দরদ্ক ভািা বদবচ্ছ।    

বিশ্বব্যাপী খাযপণ্য সহ সি পদ্ণ্যর দাম িাড়দ্ি। আমরা ভতুজবক বদদ্য়, আমদাবন শুল্ক কবমদ্য়, িার্ার মবনেবরং শর্ারদার 

কদ্র, িার্ার হস্তদ্ক্ষপ কদ্র পদ্ণ্যর মূল্য সাধারণ মানুদ্ষর ক্রয়ক্ষমিার মদ্ধ্য রাখবি।  

সমাদ্র্ পুবি সদ্েিনিা বৃবদ্ধর লদ্ক্ষয আমরা ‘একটি িাবড় একটি খামার কম জসূেী' োলু কদ্রবি। েলবি অে জিিদ্র এ 

কম জসূেীদ্ি ৩৪৩ শকাটি োকা ব্যয় করা হদ্ি। এর ফদ্ল গভ জিিী ও দুগ্ধদানকারী মাদ্য়রাও সুষম পুবি গ্রহণ করদ্ি পারদ্ি। র্ািীয় 

পুবি কম জসূেীর আওিায় ১৮১ শকাটি োকা ব্যয় করবি।  

হিদবরদ্র মাদ্য়দ্দর স্বািয, পুবি ও বনরাপদ মাতৃত্ব বনবিি করদ্ি আমরা এিার ৯২ হার্ার দবরদ্র মাদ্ক মাতৃত্বকালীন 

ভািা বদবচ্ছ। গি িির ৮০ হার্ার মাদ্ক এ ভািা বদদ্য়বি।  

সুবধবৃন্দ,  

বেক্ষা, স্বািয, শ াগাদ্ াগ, বেল্প, বিবনদ্য়াগ, িথ্য প্রযুবি, কৃবষসহ প্রবিটি খাদ্ি আমরা অদ্নক অগ্রগবি সাধন কদ্রবি। 

বিদুযৎ উৎপাদদ্নও আমরা  দ্েি সাফল্য অর্জন কদ্রবি। র্ািীয় গ্রীদ্ি সদ্ি জাচ্চ ৫০২৫ শমগাওয়াে বিদুযৎ সরিরাহ কদ্রবি। আবম 

র্াবন, োবহদার তুলনায় এ সাফল্য  দ্েি নয়। কারণ, িিজমান োবহদা ৭০০০ শমগাওয়াে। এ ঘােবির র্ন্য কারা দায়ী আপনারা িা 

র্াদ্নন। ২০০১ সাদ্ল আমরা বিদুযৎ উৎপাদন ৪৩০০ শমগাওয়াদ্ে শরদ্খ  াই। বিএনবপ-র্ামাি শর্াে সরকার  বদ উৎপাদন এক 

হার্ার শমগাওয়ােও িাড়াদ্ি পারদ্িা িাহদ্ল আর্দ্ক এমন অিিা হদ্িা না। বিদুযৎ উৎপাদদ্ন অদ্নক ভতুজবক বদদ্ি হদ্চ্ছ। 

িারপরও আমরা উৎপাদন িাবড়দ্য়  াবচ্ছ।      

সুবধমন্ডলী,  

একটি মহল যুদ্ধাপরাধীদ্দর বিোদ্রর পেদ্ক রুদ্ধ করদ্ি, দুনীবিিার্ শিদ্লদ্দরদ্ক রক্ষা করদ্ি, ২১শে আগদ্স্টর শগ্রদ্নি 

হামলার বিোরদ্ক িাধাগ্রস্ত করদ্ি গভীর ষড় দ্ন্ত্র বলপ্ত হদ্য়দ্ি। িারা র্াবিদ্ক বিভ্রান্ত করদ্ি নানা অপদ্ক েদ্ল বলপ্ত রদ্য়দ্ি। 

বমথ্যার আশ্রয় বনদ্চ্ছ। এসি ঘৃণ্য ষড় দ্ন্ত্রর বিরুদ্দ্ধ সর্াগ শেদ্ক শদেদ্ক রক্ষার লদ্ক্ষয সি জস্তদ্রর র্নগণদ্ক স্ব স্ব শক্ষদ্ত্র ভূবমকা 

রাখার আহিান র্ানাবচ্ছ।   

সি জকাদ্লর সি জদ্শ্রষ্ঠ িাঙাবল, র্াবির বপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবর্বুর রহমাদ্নর স্বপ্ন বিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উেি র্াবি 

গঠদ্নর। এ র্ন্য প্রদ্য়ার্ন একটি সুি, সিল প্রর্ন্ম। িার র্ন্য মাদ্য়র স্বািয, পুবি, বেক্ষা বনবিি করদ্ি হদ্ি। সরকাদ্রর একার 

পদ্ক্ষ এ বিোল কম জ জ্ঞ িাস্তিায়ন সম্ভি নয়। এ র্ন্য প্রবিটি পবরিারদ্ক উদ্যাগ বনদ্ি হদ্ি। মা ও বেশুর প্রবি িাড়বি নর্র বদদ্ি 

হদ্ি।  

র্াবির বপিার লক্ষয অর্জন করদ্ি আমাদ্দরদ্ক আদ্রা এগুদ্ি হদ্ি। ২০২১ সাদ্ল স্বাধীনিার সুিণ জর্য়ন্তীদ্ি আমরা 

িাংলাদ্দেদ্ক একটি ক্ষুধা-দাবরদ্রয মুি, বেবক্ষি, পুবিসম্পে সুখী-সমৃদ্ধ োবন্তপূণ জ শদে বহদ্সদ্ি গদ্ড় তুলদ্ি োই। এ লক্ষয অর্জদ্ন 

সিাইদ্ক ঐকযিদ্ধভাদ্ি কার্ করার আহিান র্ানাবচ্ছ।  

আসুন, সিাই বমদ্ল আমরা ঘদ্র ঘদ্র সুি মা গদ্ড় তুবল। সুি সিল বেশু গদ্ড় উঠার র্ন্য সহদ্ াবগিা কবর।  

এ আহ্বান র্াবনদ্য় সকলদ্ক আিাদ্রা ধন্যিাদ র্াবনদ্য় আবম বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১১-এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করবি।  

শখাদা হাদ্ফর্।  

র্য় িাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাদ্দে বেরর্ীিী শহাক।  

...... 


