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মা এবং শশশুর স্াযথ্্যর জন্য বুযের েধু খাও়োযনা গুরুত্বপূর্ণ।
শশশুযে বুযের েধু খাও়োযনা আপনাযে শশখযত হযব এবং এর জন্য সম়ে ও ধধর্ণ প্রয়োজন। শশখার সম়ে সাহার্য পাও়ো গুরুত্বপূর্ণ।

শুরুর দিকের দিনগুক�োকে  
• জযমের পযর মায়ের সাযে শশশুর গায়ের সাযে গায়ের সংস্পশ্ণ বুযের েধু খাও়োযনার োযজ সাহার্য েযর।
• নবজাতে শশশু জযমের প্রেম েয়েে ঘন্ার মযধ্য খুব সজাগ  োযে। শশশু শর খাবার খাও়োর জন্য প্রস্তুত শসই ধরযনর লক্ষনগুশল খুঁজনু। 

খাবাযরর পর পরই বাচ্ারা এেটি লম্া ঘুম শে়ে।
• আপশন শর অল্প পশরমান শালেধু (অেবা প্রেম েধু) ধতরী েযরন তা আপনার শশশুর শরাগ প্রশতযরাধ ব্যবথ্ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
• েয়েে শেযনর মযধ্য শশশুরা আরও শবশশ সজাগ হয়ে উযে এবং পশরষ্ারভাযব কু্ষধার ইশগিত শে়ে। ২৪ ঘণ্ার মযধ্য তাযেরযে প্রা়ে বাযরা বার 

বুযের েধু খাও়োযনা শরযত পাযর। 
• ন শক্ত হয়ে ওযে এবং েয়েে শেযনর জন্য শপণ্ডম়ে হযত পাযর। শশশুযে শন়েশমত খাও়োন এবং স্তযন শশশুর অবথ্ান পশরবত্ণ ন েরযত োেুন।  

অল্প পশরমাযর েধু চাপ শেয়ে শবর েযর শনযল  শনপযলর চাশরশেযের জা়েগা (রা এশরওলা নাযম পশরশচত) নরম হ়ে এবং এযত েযর স্তযনর সাযে 
শশশুর সংযরাজন সহজ হয়ে উযে। অস্শস্তের শবাধ েরযল, প্যাযেযের গায়ের শনযে্ণশনা অনুরা়েী োন্া েমযপ্রস, মৃে ুম্যাযসজ এবং ব্যো নাশে 
ব্যবহার েরুন।

• েধু খাও়োযনার সম়ে েীভাযব বসযত হযব এবং েধু খাও়োযনার পদ্ধশত সম্পযে্ণ  আপনার ধাত্ীর সাযে েো  বলুন। 
• সঠিে অবথ্ান এবং সংযরাজন  সমস্যা প্রশতযরাধ েরযব।
• শেযন ও রাযত ঘশনষ্ঠভাযব  শশশুযে সগি শেন এবং এযত েযর তার কু্ষধা ও  ক্ান্ত হও়োর লক্ষর বুঝযত সুশবধা হযব ।
• আপনার শশশু রশে আপনার সাযে না োযে বা আপশন সরাসশর বুযের েধু খাও়োযত সক্ষম না হন তযব েীভাযব েধু শবর েরা রা়ে শস সম্পযে্ণ  

সাহাযর্যর জন্য শজজ্াসা েরুন। এযত েযর আপনার েধু সরবরাহ বাড়যব এবং শশশু শবশী েধু পাযব।

ক্ষু ধো �োগোর �ক্ণ  (CUES)
• হঁাোর সম়ে হাশম আসা এবং হাত পা োন োন েরা।
• মুখ নাড়াযনা এবং শেঁাে চঁাো।
• মুযখ হাত আনা।
• োন্া হল অশথ্রতার লক্ষর এবং খাবার শেরী হও়োর এেটি ইশগিত।

কেোন স্তন দিকে খোওেোকেন এেং েেক্ণ ধকর? 
• প্রশতবার খাও়োযনার সম়ে আপশন শর স্তন শেয়ে শুরু েযরন তা বেল েযর শনন।
• প্রেম েয়েে শেযন প্রযত্যে স্তন শেযে এেই পশরমান সম়ে ধযর েধু খাও়োযনার শচষ্া েরুন। রখন আপনার েধু সরবরাহ শবযড় রাযব, তখন 

প্রশতবার  খাও়োযনার সম়ে এেটি স্তন ভাল েযর খাশল েরার শচষ্া েরুন। আপনার শশশুযে আগ্রহী শেখযল অন্য স্তন শেযে েধু শেন।
• শবশশরভাগ শশশুই শপে ভযর শগযল খাও়ো শশষ েযর শে়ে; সুতারাং সম়েসূচী শমাতাযবে  খাও়োযনার শোন প্রয়োজন শনই।
• শশশু বড় হও়োর সাযে সাযে খাও়োযনার সম়ে েমযত োেযব।

দিশুকে স্তকনর েোকে ধরো এেং �োদগকে রোখো 
• সাবান পাশনযত হাত ধুয়ে, ঝশরয়ে ও শুশেয়ে শনন।
• আপনার শপেযে শেো শে়োর জন্য  আরামো়েে শেছু শেয়ে শনন।
• শমাড়াযনা োপড় সশরয়ে শশশুযে শনযজর োযছ শনয়ে আসুন। 
• শশশুযে আপনার শেযে মুখ েযর শনন এবং হাত  শেয়ে এমনভাযব ধযর রাখুন শরন মযন হ়ে শশশু ও মা এে শরীর।
• মাোর পশরবযত্ণ  শশশুযে তার গলা়ে এবং েঁাযধ ধরুন।  
• শশশুর েুতশন  স্তযনর শবাো (বা শনপযলর) পাযশ লাগযত হযব এবং তার নাে শনপল বরাবর োেযব।
• শশশুর মুখ ভালমত  েযর শখালার আগ পর্ণন্ত অযপক্ষা েরুন। আপনার শনপল শেয়ে আলতভাযব শশশুর শেঁােযে নাড়া শেন অেবা তার মুযখ  

শেছুো েধু   শেন। এযত েযর শশশু মুখ খুলযত   উৎসাশহত হযব।
• স্তযনর শবাো (বা শনপল) শশশুর মুযখর শভতযর উপযরর শেযে শেযল শেন। শশশু শরন শনপল ছাড়াও স্তযনর শবশ খাশনেো অংশ মুযখর শভতযর 

শনযত পাযর শসশেযে শখ়োল রাখযবন। 
• প্রেমবার শশশু দ্রুত শচাযষ, তারপর শবরশত সহোযর আযস্ত আযস্ত শচাষার বা শ�াে শগলার অভ্যাস গযড় শতাযল। 

Breastfeeding Tips for New Mothers

রশে আপনার শ্াভাষীর প্রয়োজন হ়ে, ে়ো েযর Translating and Interpreting service (TIS) –এ শ�ান  েরুন এই নম্যর 131 450। 
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• অযনে সম়ে শশশু রখন স্তন শেযে সযর আযস তখন শনপল শেছুো শবেৃত অবথ্া়ে শেখা রা়ে। এর মাযন হল মায়ের শরীযরর সাযে শশশুর 
শরীযরর থ্াপন ঠিেমত হ়ে নাই। 

• প্রেম েয়েে শেযন শনপল শক্ত োেযত পাযর রা খুবই স্াভাশবে। রশে শনপযল সবসম়ে  ব্যো োযে বা শনপযলর চামড়ায�যে রা়ে এবং 
রক্তক্ষরর হ়ে, তা শেন্তু স্াভাশবে ন়ে – শসযক্ষযত্ সাহাযর্যর জন্য বলুন।

পদরপক্ক েষুকের িষুধ 
• শশশুর জযমের শতন শেযে পঁাচ শেন পযর আপশন অশধে পশরমাযন বুযের েধু ধতশর েরযত শুরু েরযবন। রশে আপশন স্তযনর মযধ্য শোন  

পশরবত্ণ ন লক্ষ্য না েযরন তাহযল  ধাত্ীযে জানান।  আপনার ভরাে ও শক্ত স্তন েইু শেযে চার সপ্াযহর মযধ্য স্াভাশবে হয়ে রা়ে।
• খাও়োযনার শুরুযত েধু শেখযত অযনেো 'পাশনর মত তরল' সাোযে-নীল রং।  এই েধু আপনার শশশুর তৃষ্া শমো়ে।
• খাও়োযনার  শশযষর শেযে েযুধর মযধ্য ননীর পশরমান বাড়যত োযে রা আপনার শশশুর কু্ষধা শমো়ে। 

রোকে খোওেোকনো
• প্রেম েয়েে মাযস অযনে শশশু শেযন শবশশ ঘুমা়ে। এযত েযর বাে পযর রাও়ো বুযের েধু তারা পড়ন্ত শবযেযল বা সন্্যা়ে খা়ে। সারা রাত জযুড় 

শবশশরভাগ শশশুরাই  অন্ততঃ এে বা েইু বার বুযের েধু খা়ে।

দেকেচনো ক�োগ্য দেেু গুরুত্বপূণ্ণ েথ্য 
•  বুযের েধু খুব দ্রুত হজম হ়ে এবং এজন্য শশশুযের ঘন ঘন খাবার প্রয়োজন।
•  সম়েসূচী শমাতাযবে না খাইয়ে রশে কু্ষধাত্ণ  অবথ্া়ে শশশুযে খাও়োযনা হ়ে তাহযল শবশশরভাগ মশহলারা তাযের শশশুর জন্য পর্ণাপ্  পশরমান 

েধু ধতশর েযর। 
•  সম়েসূচী শমাতাযবে েধু খাও়োযনার জন্য ডাশম ব্যবহার েরা হ়ে বা শশশুযে শেৌোর েধু শে়ো হ়ে। এযত েযর মায়ের বুে েযুধ ভারী হয়ে রা়ে, 

স্তযন সংক্রমন হযত পাযর অেবা েযুধর পশরমান েযম শরযত পাযর। এছাড়াও শশশুযের মযধ্য এলাশজ্ণ বা অন্যান্য স্াথ্্য সমস্যার ঝঁুশে ধতরী হযত 
পাযর।    

• বুযের েধু খাও়োযনার শবষয়ে আপনার শোন উয্গ োেযল, স্াথ্্য শপশাোযরর সাযে েো বলা গুরুত্বপূর্ণ বা Australian Breastfeeding 
Association Counsellor এর সাযে 1800 686 268 নম্যর েো বলুন।

আরও সোহোক�্যর প্রকেোজন হক� ক�োগোক�োগ েরুন
• আপনার থ্ানী়ে মাতৃত্ব ইউশনে।
• আপনার থ্ানী়ে Child and Family Health Nurse
• Australian Breastfeeding Association Helpline
 শ�ান: 1800 686 268, সপ্াযহ ৭ শেন, অেবা শভশজে েরুন www.breastfeeding.asn.au
• MotherSafe (Medications in Pregnancy & Lactation Service)
 শ�ান: (02) 9382 6539 or 1800 647 848 রশে শসডশন শময্াপশলেযনর বাইযর োযেন। শসাম-শুক্র, ৯ো-৫ো
• এেজন বুযের েধু খাও়োযনার  পরামশ্ণোতার শখঁাযজ শেখুন (IBCLC) www.lcanz.org/find-a-consultant.htm
• শনশে্ণ ষ্ সময়ের পযর শেশলয�ান পরামশ্ণ লাইযনর তাশলো  আপনার Baby’s Personal Health Record (Blue Book) –এ আযছ।  

ইংকরদজকে েথো ে�োর প্রকেোজন হক� দে েরকে হকে? 
ইংযরশজ বুঝযত বা ইংযরশজযত েো বলার প্রয়োজন হযল এেজন শপশাোর শোভাষীর সাহার্য শনন।  আপনার পশরবাযরর এেজন সেস্য বা বনু্ 
উপশথ্ত োেযত পাযর, শেন্তু আপনার রত্াশে সম্পযে্ণ  সব ধরযনর শরাগাযরাগ এেজন শপশাোর শোভাষীর মাধ্যযম হযত হযব। শোভাষী শসবা 
শবনামূযল্য পাও়ো রা়ে এবং তা শগাপনী়ে হ়ে। শ�ান: 131 450।

সূকরের উকলেখ 
Eat for Health, NHMRC Infant Feeding Guidelines for Health Workers 2012.
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