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হাইক াকট ের রুল 

সব প্রতিষ্ঠাকে ব্রেস্ট তিত িং  ে োর ব্র ে েয় 

সর ার পতরচাতলি বা স্বায়ত্তশাতসি প্রতিষ্ঠাে ,  র্ েস্থল, হাসপািাল, শতপিংর্ল, তবর্ােবন্দর, বাসস্টযান্ড , ব্ররলওকয় ব্রস্টশকের র্কিা 

জেসর্াগর্স্থকল ব্রেস্ট তিত িং  ে োর ও ব্রবতব ব্র য়ার  ে োর স্থাপকের পদকেপ তেকি ব্র ে তেকদ েশ ব্রদওয়া হকব ো, জােকি ব্রচকয় রুল 

জাতর  করকেে হাইক াট ে। পাশাপাতশ পাবতল  ব্রেস ও ব্রবসর াতর প্রতিষ্ঠাকে ব্রেস্ট তিত িং (তশশুকদর র্াকয়র বুক র দুধ পাে  রাকো)  

 ে োর স্থাপকে েীতির্ালা তিতর  রকি র্তহলা ও তশশু ল্যাণ র্ন্ত্রণালয়ক  ব্র ে তেকদ েশ ব্রদওয়া হকব ো, রুকল িাও জােকি চাওয়া 

হকয়কে।  

 

তবচারপতি র্ইনুল ইসলার্ ব্রচৌধুরী ও তবচারপতি ব্র ান্দ ার তদলীরুজ্জার্াে সর্ন্বকয়  গঠিি হাইক াট ে ব্রবঞ্চ গি াল ব্ররাববার এই রুল 

জাতর  করে। আগার্ী চার সপ্তাকহর র্কে র্তন্ত্রপতরষদ সতচব, র্তহলা ও তশশু ল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয়, সর্াজ ল্যাণ র্ন্ত্রণালয় 

এবিং তবর্াে ও পর্ েটে র্ন্ত্রণালকয়র সতচবসহ সিংতিষ্ট তববাদীকদর এই রুকলর জবাব তদকি বলা হকয়কে। আদালকি তরকটর পকে শুোতে 

 করে ব্যাতরস্টার ব্রর্া. আব্দুল হাতলর্। িার সকে তেকলে অ্যা ক াক ট রাতশদুল হাসাে ও জাতর্উল হ  িয়সাল। 

 

তেরাপদ পতরকবকশ ও স্বাচ্ছকন্দয র্াকয়র বুক র দুধ পাে  রাকি গি ২২ অ্কটাবর ৯ র্াকসর তশশু উর্াইর তবে সাতদক র পকে িার র্া 

ইশরাি হাসাে হাইক াকট ে এ টি তরট দাকয়র  করে। তরকট  র্ েকেত্র, শতপিংর্ল, এয়ারকপাট ে, বাসকস্টশে, ব্ররলকস্টশকে ব্রেস্ট তিত িং 

 ে োর স্থাপকের তেকদ েশো চাওয়া হয়। তরকট বলা হয়, এর্ে পতরকবকশ ব্রেস্ট তিত িং  ে োর বা ব্রবতব ব্র য়ার  ে োর স্থাপে  রকি  হকব, 

ব্রর্ াকে ব্র াকো র্া সন্তােক  বুক র দুধ পাে  রাকি ব্র াকো অ্স্বতি ব্রবাধ  রকবে  ো বা ব্রর্ৌে হয়রাতের তশ ার হকবে ো। 

 

ইশরাি বকলে, তশশুর র্ােতস -শারীতর  বৃতি ও পুতষ্টর জন্য সবকচকয় ব্রবতশ প্রকয়াজে র্াকয়র বুক র দুধ। আর্ার র্কিা হাজাকরা র্া 

তশশু সন্তােক   বুক র দুধ  াওয়াকি সর্স্যার মুক ামুত  হে। িাই তবষয়টি তেকয় হাইক াকট ে তরটটি দাকয়র  রা হয়।  

 

তরকট এ তবষকয় সিংবাদপকত্র প্র াতশি এ টি প্রতিকবদেও সিংযুক্ত  রা হয়। প্রতিকবদকে বলা হয়, সুন্দর, সুস্থ ও সবল াকব তশশুর 

ব্রবকে ওঠা এবিং তেরাপদ র্াতৃত্ব তেতিকি সর াতর-ব্রবস াতর প্রতিটি  র্ েস্থকল ব্র  ব্র য়ার ব্রসন্টার ও র্াতৃদুগ্ধ দাে  ে স্থাপে  রকি 

প্রধাের্ন্ত্রী ব্রশ  হাতসো ২০০৯ সাকল তেকদ েশো তদকয়তেকলে। এরপর ৯ বের পার হকলও এ ব্রেকত্র দৃশ্যর্াে ব্র াকো উন্নতি  ব্রদ া র্ায়তে। 

 


