
শশুয সুযক্ষায় ভাতৃদুগ্ধাননয শফকল্প ননআ 

নশরনা অক্তায 

 

 কন্যা, জায়া, জননী নরা নাযীয শতনটি রূ। শতনটি ম যায়। ‘ভা’ ব্দটি জাশত ধভ য -ফণ য শনশফ যননল প্রনতেনকযআ 

অনফনগয একটি জায়গা তানত নকাননা শিভত ননআ। জীণ য কুটিয নথনক দাশভভর ফ জায়গায় ‘ভা’-আ নস্দ , বানরাফাায, 

ভভতায অশদ  কৃশিভ অধায । এআ ভানয়য ভাতৃত্বরূ নৌন্দনম যয পূণ যতায় শযপূণ য। কথায় অনে ‘ফনন্যযা ফনন সুন্দয 

শশুযা ভাতৃনরানে’। 
 

 ন্তাননয প্রশত ভানয়য ফদাননয কথা ফনর নল কযা মানফ না। ভা শুদৄ গব যধাযণআ কনয না , অমৃত্যে ন্তাননয ানথ 

থানক তায শফনেদ্য এক ফন্ধন। এ ফন্ধননয মূরভন্ত্র  নরা ‘ভানয়য দুধ ’। এজন্য আরাভ ধনভ য ভানক শফনল স্থান নদয়া 

নয়নে। 
 

 শতন ফেয ফয়শ কন্যা ভয়না াযাফেযআ ডায়শযয়া , ফদজভ, কনরযা নানাযকভ নযানগ ভুগনত ভুগনত ফতযভানন 

কঙ্কারায নোযা শননয় মৃতপ্রায় নমন। ফাল্যশফফানয শকায েযভ বাফী ংানযয এ শকনাযী ভাতাটি পুশিীনতা য় 

শননজআ নমখানন াশযনয়নে যীনযয স্বাবাশফকতা , নখানন একফেনযয ব্যফধানন যয জন্ শদনয়নে পুি  দুন া শনষ্পা 

শশু। োযফেয ফয়শ  ফনো নেনরটি জনন্য য কনয়কভা ম যন্ত ভাতৃদুগ্ধাননয সুনমাগ ননর ভয়নায বানে নজান শন 

একনপোঁ া দুধ। নযানগনানক সুস্থ ানরায পুশিীন তায কাযনণ জনন্য য ভয়না ায়শন বুনকয দুধ। নক তাআ ৪/৫ 

ভা ম যন্ত এক ানা খায়ানত নয়নে বানতয ভাে , গরুয দুধ আতোশদ কৃশিভশশু খাদ্য। এযয এআ নম শুরু নরা 

ফােশফোযীন খায়াদায়া অজ েরনে নআ ধাযা। একনাগানে ৬ ভা ম যন্ত বুনকয দুধ াননতা দূনয য কথা, াশফজাশফ 

নখনয়আ তানক এ ম যন্ত অনত নয়নে। পনর মা ফায তাআ নয়নে। ভাতৃদুগ্ধ াননয সুনমাগ না ায়ায় শশুটিয য 

নননভ এননে প্রকৃশতয খেগ। 

 

 উনযয গল্প নথনক এ াআ বুঝা মায় নম ভয়নায জন্য ভাতৃদুনগ্ধয ভূশভকা শের নস্বীকাম য। ভানয়য দুনধয নকাননা 

শফকল্প ননআ। উন্নত জাশতয জন্য োআ সুস্থ ভা। একভাি সুস্থ ভানয়যাআ ানযন উায শদনত সুস্থ ন্তান। শশুযা অভানদয 

বশফষ্যৎ জীফননয কণ যধায। ভাতৃদুগ্ধ ন্তাননয সুস্থতা, পুশি  স্বাবাশফক ভানশক শফকান তেন্ত গুরুত্বপূণ য ভূশভকা যানখ।  
 

 প্রশতফেয পৃশথফীয ১৭০টি নদন ১ নথনক ৭ অগস্ট শফশ্ব ভাতৃদুগ্ধ  প্তা ারন কযা য়। শশুনক বুনকয দুধ 

খায়াননায উৎা শদনত এফং শশুনদয স্বানস্থেয উন্নশত ঘ ানত এআ কভ যসূশে। বুনকয দুধ খায়াননানত নজায শদনত ১৯৯০ 

ানরয অগস্ট ভান শফ শ্বস্বাস্থে ংস্থা (হু) এফং আউশনননপয নমৌথ নঘালণানক পর কযনতআ এআ কভ য সূশে। ১৯৮১ ানরয 

নভ ভান শফ শ্বস্বাস্থে নেরনন আন্টাযন্যানার নকাড ফ নেস্ট াফশস্টটিউ  নুনভাশদত য়। এযয নথনক ভানয়য দুনধয 

প্রশত প্রাধান্য ফা গুরুত্ব ফাোননায রনক্ষে এয শফকল্প নেয প্রোয ফনন্ধ নযশড -ন শরশবন, ংফাদি গণভাধ্যনভ ব্যাক 

প্রোয-প্রোযণা শুরু য়। 
 

 ফাংরানদন ১৯৯২ ার নথনক প্রশতফেয ১-৭ অগস্ট শফশ্ব ভাতৃদুগ্ধ প্তা শননফ াশরত নয় অনে।  তনফ এ 

ফেয ২ অগস্ট নথনক ৭ অগস্ট ম যন্ত প্তাটি াশরত নফ। প্রধানভন্ত্রী নখ াশনায শননদ যন জাতীয়বানফ এআ প্তা াশরত 

য়। ২০২১ ানর শফশ্ব ভাতৃদুগ্ধ প্তানয মূর ভন্ত্র নরা - “Protect Breastfeeding : Responsibility” মায বাফাথ য 

নরা “ভাতৃদুগ্ধদান সুযক্ষায় : কনরয শেশরত দায় ”। নফজাতক  শশুনদয াযীশযক ংক  নথনক মুক্ত কনয তানদয 

ফোঁশেনয় নতারা এফং তানদয স্বাস্থে  যীনযয উন্নশতয জন্য ভানয়য দুনধয প্রনয়াজনীয়তায উয নজায শদনতআ এআ কভ যসূশে। 

এনদন অফভানকার নথনক দু ’ অোআ ফেয ম যন্ত শশুনক বুনকয দুধ খায়াননায প্রথা  ঐশতে েনর এনর শকছু শকছু 

ভা তায শশুনক ভাতৃদুগ্ধ াননয নক্ষনি নীা প্রদ যন এফং অশি কনয থানকন তানদয স্বাস্থে  নৌন্দম য নি য়ায 

জুানত। অফায নকউ নকউ পোান শননফ বুনক য দুনধয ফদনর ফাজানযয প্যানক জাত শশুখাদ্য খাআনয় শশু 

প্রশতারনন অগ্রী। শকন্তু এয পনর প্রাণাশধক শশুয নম শক ভভ যাশন্তক ক্ষশত নে , তা তাযা বুঝনতআ ানযন না। জরুশয 

াযীশযক ংকন  শশু যাআ ফনেনয় নফশ ভস্যায মুনখ নয । এযভনধ্য অনযা নফশ ভস্যায় নে নফজাতক। এভন শক 

ডায়শযয়া এফং শনউনভাশনয়ায় তানদয মৃত্যে নত ানয। াযীশযক ংকন  ভানয়য দুধআ খায়াননা উশেত। এ ভনয় ভানয়য 



দুনধয শফকল্প শকছু শযশভত শযভানণ এনকফানযআ খায়াননা উশেত নয়।  এনত ভানয়য দুনধয উকাশযতানক উনক্ষা কযা 

য়। 

-২- 

 

 উন্নত শফনশ্বয ত্যরনায় অভানদয নদনয ভানয়যা ন্তা ননক ননক নফশ শযভানণ বুনকয দুধ খায়ান। এ া 

শযভাণ এফং ভয় উবয় শদক শদনয় নফশ। WHO শফশবন্ন নদন ভীক্ষা কনয নদনখনে নম ফাংরানদ এ ব্যাানয 

প্রথভস্থান শধকায কনযনে। যকাশযবানফ শদনটি ারন কযায পনর ভানয়য দুনধয উকাশযতা ম্পনকয অয ননক তথ্য 

জনগণ জাননত ানযন। এ নত ভানয়য দুধ খায়াননায প্রফণতা অনগয নেনয় ননক া ফােনে। এক তনথ্য জানা মায় , ন্তত 

৯০০০টি গনফলণা নিয পরাপর ম যানরােনা কনয নদখা নগনে , স্তন্যদানকাযী ভা প্রফ যফতী শফলন্নতায় কভ নবানগন। 

স্তন্যদানকানর শিন াশন নাভক একটি যনভাননয ভািা যীনয নফনে মায় নমটি ভান শক শযল্যানিন (প্রাশন্ত) অনয়ন 

কনয। স্তন্যদানকাযী ভানয়য যীনয এআ যনভাননয ভািা ৫০% নমখানন ন্য ভানয়নদয ভনধ্য এয ভািা ৮%। ন্যশদনক 

স্তন্যদানকাযী ভানয়য স্ত ন  জযায়ুয কোন্পায য়ায অ ঙ্কা কভ। স্তন কোন্পায ফতযভানন নাযীনদয মৃত্যেয ন্যতভ 

কাযণ। মতশদন ভা ন্তাননক দুধ খায়ান ততশদন তায শডম্বনকাল নথনক াধাযণতঃ শডম্ব শনঃসৃত য় না থ যাৎ শডম্বনকালটি 

শনশিয় থানক। এআ কাযনণ নম ভস্ত ভা বুনকয দুধ নফশশদন খায়ান তানদয ভানঝ শডম্বনকানলয কোন্পায কভ নদখা মায়। 

অফায, ন্তান গ্রনণয পনর যীনয নম ফােশত নভদ জভা য় , স্তন্যদান কযনর তা অফায কনভ মায়। স্তন্যদান কযাননায 

ভাধ্যনভ গব যধাযনণয নয অফায যীনযয স্বাবাশফক অকানয শপনয অা জ য়।  

 

 ভানয়য দুনধ ম যাপ্ত শযভানণ অশভল , েশফ য, রফণ, খশনজ দাথ য, এনজাআভ অয়যণ থানক। প্রচুয াশন থানক। তাআ 

গ্রীষ্মকানর শশুনক অরগা াশন খায়ানত  য় না এফং শশুনদয নকাননা শতশযক্ত শব াশভন খায়ানত য় না। পনর 

শশুনদয যক্তশূেতা য় না। নকাননা প্রকায নযাগজীফাণু থানক না , তাআ এআ দুধ নখনয় শশু সুস্থ য় না। ফযং ডায়শযয়া 

নর ডাক্তাযযা ভানয়য বুনকয দুধ নফশ কনয ফাযফায খায়ানত ফনরন। 

 

 ভানয়য দুনধ নযাগ প্রশতনযাধ ক্ষভ তা ফাোননায উকযণ প্রচুয শযভানণ থানক। ভানয়য দুধ নখনর শশুয যীনয 

নযাগ প্রশতনযাধ কযায জন্য একযকভ এশন্টফশড ততশয য়। শফনলজ্ঞনদয ভনত , শশুমৃত্যেনযানধ ভানয়য দুনধয শফকল্প ননআ। 

জনন্য ভাি এক ঘণ্টায ভনধ্য শশুনক ভানয়য দুধ খায়াননা শনশিত কযা নগনর নফজাতনকয মৃত্যেয ায তকযা ৩১ বাগ 

কনভ মায়। ভানয়য দুধ প্রশতফেয ৫৫ াজায নফজাতনকয মৃত্যে প্রশতনযাধ কযনত ানয। অয বুনকয দুধ  ম্পূযক খাফায 

ফেনয ১৯ বাগ শশুমৃত্যে নযাধ কযনত ানয। পৃশথফীনত অয নকাননা প্রশতনযা ধক ননআ মা একানথ ১৯ তাং শশুমৃত্যে 

কভানত ানয। 

 

 ভানয়য বুনকয দুধ ফভয় ততশয ফস্থায় ায়া মায়। এজন্য অরাদা নকাননা শ্রভ ,  াকা ফা ভয় ব্যয় কযনত য় 

না। কভ যজীফী ভানয়নদয শফনল সুশফধা নরা তাযা বুনকয দুধ নফাতনর কনয শিনজ ২৪ ঘণ্টা এফং শিনজয ফাআনয ৬ ঘণ্টা 

যাখনত ানযন। এনত দুনধয গুণগত ভাননয নকাননা শযফতযন য় না। ভা ফাআনয কভ যব্যস্ত থাকনর  এআ দুধ ফাযফায 

খায়াননা মায়। খযে ননআ ফরনরআ েনর। এনত ভা  ন্তাননয ফন্ধন দৃঢ় য়।  

 

 ফাংরানদ নেস্ট শপশডং পাউনে ননয (শফশফএপ) এয কভ যসূশেয পুশিশফদযা ভনন কনযন , শশুনক ভানয়য দুধ 

খায়ানত শননজনদয নেতনতা ফাোননায শফকল্প ননআ। ভানয়যা আো কযনরআ শশুনক বুনকয দু ধ খায়ানত ানযন। এটি 

ম্পূণ য ভানয়য আোয য শনব যয কনয। জন্ নথনক ৬ ভা ফয় ম যন্ত শশুয ন  কখননাআ ভানয়য দুধ োো ন্য শকছু 

শননত প্রস্তুত থানক না, এভনশক এক নপোঁ া াশন না।  জন্শনয়ন্ত্রণ দ্ধশত শননফ ভানয়য দুনধয ভূশভকা ননক নফশ।  

 

 ভানয়য দুধ খায়াননা  ধনী, ম্পদারী শকংফা বােফাননদয শফরাশতা নয় ফযং ভানয়য দুধ খায়াননা ফ 

ভানয়যআ ধভীয়, াভাশজক  তনশতক দাশয়ত্ব কতযব্য। মতশদন ভা ভাতৃদুগ্ধ ান কযানফন , ততশদন ফাচ্চায ানথ ভানয়য ফন্ধন 

টু  থাকনফ। উন্নত নদন এয য প্রচুয গনফলণা নে। এোো শশু নদয জরুশয া যীশযক ংক  নভাকাশফরা  প্রস্তুশতয 

ঙ্গ শননফ া াতার এফং স্বাস্থে নকন্দ্রগুনরা নত প্রশশক্ষত না য ফা স্বাস্থেকভী থাকা উশেৎ , মাযা ভানক বুনকয দুধ 

খায়াননায নক্ষনি াায্য কযনত ানয।  

 



-৩- 
 

ফতযভানন পুরুনলয াাশ নাযীযা শফশবন্ন কভ যংস্থানন শননজনদয শননয়াশজত কযনেন। উদাযণ শননফ অভযা 

নদখনত াশয ফতযভানন ফাংরানদন গানভ যন্টন কভ যযত শ্রশভকনদয তকযা ৮৫ বাগআ নাযী মাযা প্রশতফেয ফাংরানদনয 

থ যনীশতনত শফযা  ভূশভকা ারন কনয অনে। এনক্ষনি একজন কভী  বশফষ্যৎ প্রজনন্য স্বাস্থে সুযক্ষায রনক্ষে নফ যাশয 

নদনয উন্নয়ন বৃশদ্ধনত এফ নাযী কভীনদয গব যাফস্থা নথনক শুরু কনয প্রফ  যফতী প্রশতটি ধান অভানদয নফ যাচ্চ 

নমাশগতা প্রদান কযা জরুশয। নজন্য যকায ৬ ভা ভাতৃত্বকারীন ছুটি প্রদান কযা যফতী কভ যনক্ষনি এ কর 

ভানয়নদয শশুনক দুধ খায়াননায নুকূর শযনফ যাখায শফলনয় উৎা শদনয় অনে। 

 

 শশুয শনযাদ জন্গ্রণ  ফোঁো শধকায শনশিত কযায রনক্ষে ১৯৭৪ ানর জাতীয় শশু নীশত প্রণয়ন কযা য়। 

প্রধানভন্ত্রী নখ াশনা ভাতৃদুগ্ধ প্তা ২০০৯, ২০১০, ২০১১  ২০১৪ এয উনিাধন নুষ্ঠানন প্রশতটি  শপ, অদারত, 

শংভর, ব্যাংক, শফভা, াাতানর ভাতৃদুগ্ধ াননয সু ব্যফস্থা, পূনফ য ততশযকৃত নেশপশডং কন যাযগুনরা ের কযা এফং 

নত্যন কন যায স্থা ননয ব্যফস্থা কযা ভাতৃ  শশু পুশি উন্নয়নন মৄগান্তকাযী শফশবন্ন শননদ যনা নদন।  ফতযভানন শনযানদ 

ভাতৃদুগ্ধ ান কযনত ঢাকা নয ২৫টি, শফবাগীয় নয ৫টি, নজরা নয ১৩টি নভা  ৪৩টি নড -নকয়ায নন্টায োলু 

যনয়নে। ভাতৃত্বকারীন বাতায নভয়াদ ২ ফেয নথনক ফাশেনয় ৩ ফেয কযায শযকল্পনা কযা নে। 

 

এনক্ষনি গণভাধ্যভগুশর ভানুনলয নেতনতা সৃশি  বৃশদ্ধনত গ্রণী ভূশভকা ারন কযনত ানয। ধভীয় ননতাগণ , স্কুর 

কনরনজয শক্ষকযা ভাতৃদুনগ্ধয গুরুত্ব  প্রনয়াজনীয়তা শফলনয় শশুনদয নেতন কযনত ানযন। শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরায 

াঠ্যপুস্তনক শফলয়টি ন্তভু যক্ত কযা নর শক্ষাথীযা এ শফলনয় অনযা শধক নেতন নফ। যকায নফযকাশয প্রশতষ্ঠান 

এফং নফ যাশয অভানদয শেশরত প্রনেিা শশুয ভাতৃদুগ্ধ ানন য শধকাযনক শনশিত কযনত ানয। শফনশ্বয প্রশতটি শশু 

নফনে উঠুক ভাতৃদুনগ্ধয অীফাদ  শনযাদ োয়াতনর- এভন স্বপ্ন অভযা নদখনতআ াশয। 
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