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িনরাপদ পিরেবেশ স ানেক বেুকর ধ পান করােত চান মােয়রা। িক  অেনক সময় পিরেবশ পিরি িতর
কারেণ সই েযাগ হেয় ওেঠ না। ফেল ধুার ালায় কা াকািট কের িশ রা। এই পিরি িত থেক িন ার
পেত িনরাপদ পিরেবেশ মাতৃ  পােনর িবধা িনি েত হাইেকােট আইিন লড়াইেয় অবতীণ হেয়েছ নয়

মাস বয়সী িশ  উমাইর িবন সাদী। স ী হেয়েছন তার মা ি ম কােটর আইনজীবী ইশরাত হাসানও।

গতকাল রিববার মা ও স ােনর দােয়রকৃত ওই িরট আেবদেনর ওপর ল জাির কেরেছ হাইেকাট। েল
কম ল, িবমানব র, বাস েপজ, রলওেয় শন,  শিপং মেল  িফিডং ও বিব কয়ার কনার
াপেন েয়াজনীয় ব ব া নওয়ার িনেদশ কন দওয়া হেব না—তা জানেত চাওয়া হেয়েছ। একইসে

পাবিলক স ও বসরকাির িত ােন  িফিডং কনার              াপেন নীিতমালা তির করেত নারী
ও িশ িবষয়ক ম ণালয়েক কন িনেদশ দওয়া হেব না—তা জানেত চাওয়া হেয়েছ ওই েল। মি পিরষদ
সিচব, া  সিচবসহ সংি  িববাদীেদর এই েলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। িবচারপিত মই ল ইসলাম
চৗধরুী ও িবচারপিত খা কার িদলী ামােনর সম েয় গিঠত হাইেকােটর িডিভশন ব  এই আেদশ
দন।

বাবা-মােয়র সে  ক বাজাের ঘরুেত িগেয়িছল সাদী। ঢাকায় ফরার জ  সবাই ক বাজার িবমানব ের
আেস। সখােন আসার পর ধুার চােট কা া জুেড় দয় সাদী। িক  িনরাপদ পিরেবশ না থাকায় িশ েক
বেুকর ধ পান করােত পারিছেলন না তার মা ইশরাত হাসান। পের িবমানব ের নারী যা ীেদর চিকংেয়
দািয় রত এক কমীেক রািজ কিরেয় সখােন বেস িশ স ানেক ধ পান করান িতিন। ভিব েত মােয়েদর
এমন পিরি িত এড়ােত হাইেকােট িরটিট করা হয়।

িরেট বাংলােদশ ডেমা ািফ অ া ড হলথ সােভর (িবিডএইচএস) কািশত িতেবদন থেক জানা যায়,
২০১৪ সােলর এক জিরেপ পাচঁ বছেরর কম বয়সী িশ েদর এক-ততৃীয়াংশ িশ  খবকায়, আর ৩৩ শতাংশ
িশ র ওজন কম, ১৪ শতাংশ িশ  কৃশকায় (ল ার তলুনায় ওজন খবুই কম)। এ িুসভ  িফিডংেয়র
য হার ১০০ শতাংশ হওয়ার কথা, সখােন আমােদর রেয়েছ ৫৫ শতাংশ। িশ র পুি মান িনি েত সব

জায়গায়  িফিডং কনার চালু করা েয়াজন। আদালেত িরেটর পে  আইনজীবী মা. আব ল হািলম
নািন কেরন।

অ াডেভােকট ইশরাত হাসান বেলন, অেনক কম েল বা বাস, ন শেন  িফিডং কনার না থাকায়
মােয়েদর ভাগাি েত পড়েত হয়। িনরাপদ পিরেবেশর অভােব ও যৗন হয়রািনর ভেয় মােয়রা িশ েদর
বেুকর ধ পান করােত পােরন না। ফেল আইিন পথ ধরেত বাধ  হেয়েছন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

মােয়র কােল িশ  উমাইর িবন সাদী
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