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Bengali October 2018

শবশ্ব স্োস্থ্য সংস্ো শিশুদক বুদকর েধু খোওযোদনোর পরোমি্শ বেয। আপশন যশে সম্পূর্শরূদপ শিশুদক বুদকর েধু নো খোওযোন বো 
খোওযোদত  অক্ষম হন, তোহদল  ১২ মোদসর নীদের েদুধর শিশুদের গুদ়োেধু বেযো গুরুত্বপপূন্শ।   

প্রথম ১২ মোস গুদ়োেধু অবিথ্যই েদুধর বকৌটোর বলদবদল উদলেশখত শনযমোনুযোযী এবং পশরস্োর ও জীবোনুমুক্ত পোদরে ততরী করদত 
হদব।    

ব�োতল ও ব�োতললর নিপল নিভোল� পনরস্োর িরলত হয়
১. সোবোন ও পোশন শেদয ভোলভোদব হোত ধুদয শনন।
২. অবশিষ্ট গুদ়োেধু ববোতল বথদক বেদল শেন। ববোতল ও শনপল ঠোন্ো ও প্রবহমোন পোশনদত ধুদয শনন।
৩. একটি পশরষ্োর ববোতল ব্োি বথ্যবহোর কদর গরম, সোবোন পোশনদত ধুদয শনন। শনপদলর গদত্শ র মধথ্য শেদয সোবোন পোশন বেদপ ববর কদর 

শেন। 
৪. তোরপর প্রথদম হোলকো গরম ও পদর ঠোন্ো প্রবহমোন পোশনদত ধুদয শনন এবং শনপদলর গদত্শ র মধথ্য শেদয আবোর পোশন বেদপ ববর 

কদর শেন।  
৫. সরঞ্োমোশে এখন জীবোরুমুক্ত করদত প্রস্তুত।

জী�োণুমুক্তিরলির উপোয়সমূহ

ফুটন্ত পদ্ধনত – যো পছন্দিীয় 

১. বধোযো শজশনষপরেগুদলো একটি ব় পোদরে রোখুন, পোশনদত ডুশবদয শেন এবং বোতোদসর বুেবুে ববর কদর শেন।
২. বুেবুে ততরী হদয বগদল পাোে শমশনট ধদর েুটোন ।
৩. শজশনষপরেগুদলো পোদরের মদধথ্য ঠোন্ো হদত শেন অথবো বোস্প প্রেোহ নো লোগোর জনথ্য শেমটো বো টং বথ্যবহোর করুন।  

রোসোয়নিি পদ্ধনত

সরঞ্োমোশে জীবোরুমুক্তকরদনর বথ্যোকদটশরযো নোিক সলুথ্যিন বো টথ্যোবদলট সুপোরমোদক্শ দট বো েোদম্শশসর কোদে পোওযো যোয।  
সঠিক শমশ্রন ততরী করদত পথ্যোদকদটর গোদয শনদে্শিোবলী সোবধোদন অনুসরর করুন।সরঞ্োমোশে অবিথ্যই প্োশটিক বো কোদের 
হওযো েোই বকননো ধোতুর ততরী শজশনষ ক্ষয হদয যোয।
১. পশরষ্োদরর পর, শনপদলর মধথ্য শেদয বেদপ সলুথ্যিন ববর কদর শনন এবং সব শজশনষপরেগুদলো ডুশবদয রোখুন। বোতোদসর সব বুে বুে 

ববর কদর শনন এবং পোরেটি বেদক রোখুন।   
২. কতক্ষর ডুশবদয রোখদবন তোর জনথ্য শনদে্শিোবলী অনুসরন করুন। সব্শদিষ সরঞ্োমটি  বযোগ করোর পর বথদক সময গরনো শুরু 

হদব। 
৩. শজশনষপরেগুদলো নো ধুদয বরং ভোল কদর ঝাোশকদয শনদল অশতশরক্ত সলুথ্যিন ববর হদয যোদব।  
৪. পোরেটি গরম সোবোন পোশনদত ধুদয শনন। প্রশত ২৪ ঘন্োয নতুন সলুথ্যিন ততরী করুন।
৫. ঘনীভূত এবং ততরীকৃত সলুথ্যিন শিশুদের নোগোদলর বোইদর রোখুন।

মোইল্োওলয়ভ �ো ব�দযুুনতিভোল� বতরী �োলপের মোধযুলম জী�োণুমুক্তিরলণর বমনিি

বথ্যবহোর উপদযোগী অদনক বমশিন এখন পোওযো যোয। বথ্যবহোদরর সময শনম্শোতোর শনদে্শিোবলী  অনুসরর করুন। জীবোরুমুক্ত 
ববোতলগুদলো একটি পশরষ্োর ও েোকো পোদরে ভদর শরিদজ বরদখ শেন। বথ্যবহোর নো হদলও প্রশত ২৪ ঘন্োয সকল সরঞ্োমোশে 
পুনরোয জীবোরুমুক্ত করুন।
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গুল়োদধু প্রস্তুতিরি
• গুদ়োেদুধর বকৌটোর গোদয বেযো েকটি একটি শনদে্শিমোলো মোরে, ওখোদন বয পশরমোন উদলেখ করো আদে আপনোর শিশুর হযত তোর 

বথদক ববশি বো কম লোগদত পোদর। স্োস্থ্যকমমীরো এই বথ্যোপোদর আপনোদক উপদেি শেদবন। 
•  পোশনর সোদথ েধু শক আনুপোশতক হোদর বমিোদত হদব এই বথ্যোপোদর গুদ়োেদুধর বকৌটোর গোদয বযভোদব উদলেখ করো আদে ঠিক 

বসই সংখথ্যক েোমে পশরমোন েধু বমিোন। কম বো ববশি পশরমোন বমিোদল আপনোর শিশু অসুস্ হদয বযদত পোদর। অেুটন্ত পোশন বো 
জীবোরুমুক্ত করো হযশন এমন ববোতদলর কোরদনও শিশু অসুস্ হদত পোদর।   

পদ্ধনত

• গুদ়োেধু  প্রস্তুত করোর আদগ হোত ধুদয শনন। পশরষ্োর জোযগোয গুদ়োেধু প্রস্তুত করুন।
•  গুদ়োেধু ততশরদত শসদ্ধ পোশন ঠোন্ো কদর বথ্যবহোর করুন। বোসোয কদলর শবশুদ্ধ পোশন শসদ্ধ করুন ও বথ্যবহোদরর আদগ ঠোন্ো কদর 

শনন। হোসপোতোদল আপনোদক ববোতল ততশরর জনথ্য জীবোনুমপূক্ত ববোতলজোত পোশন বেওযো হদব।
•  ভোল হয যশে খোওযোদনোর ঠিক আদগ গুদ়োেধু প্রস্তুত কদরন।খোওযোদনোর অদনক আদগ যশে ততরী করো হয তোহদল শরিদজ বরদখ 

শেন এবং ২৪ ঘণ্োর মদধথ্য তো বথ্যবহোর করুন।  
•  পোউডোর েধু এবং পোশন সঠিক পশরমোদন আদে শক নো তো বেখদত সব্শেো শনদে্শিোবলী পড়ুন। এই শনদে্শিোবলী শবশভন্ন গুদ়োেদুধর 

বক্ষদরে শভন্ন হদয থোদক।   
•  সব সময গুদ়োেদুধর সোদথ বেযো স্কু প (বো েোমে) বথ্যবহোর করুন কোরন শবশভন্ন েমু্শলোর সোদথ শভন্ন ধরদনর স্কু প বথ্যবহৃত হয। 

ববোতদলর মদধথ্য প্রথদম  পোশন েোলুন, তোরপর েদুধর গুা ়ো শেন।
•  েধু মোপোর স্কু পটি েদুধর গুা ়ো শেদয ভরুন। আলদতোভোদব স্কু পটিদত েোপ শেন যোদত েদুধর মধথ্য বথদক বোতোস ববর হদয যোয। 

তোরপর েধু শেদয স্কু পটি টোয টোয করুন। 
•  ববোতদল থোকো পোশনদত সঠিক সংখথ্যক স্কু প পশরমোন েধু েোলুন। শনদে্শিনোয যো বলো আদে তোর বথদক  অদধ্শক স্কু প বো এর বেদযও 

ববিী স্কু প পশরমোন েধু শেদবন নো। ববোতদলর মুখ লোশগদয ভোল কদর ঝাোশকদয শনন। 
•  গুদ়োেদুধর স্কু প ধুদবন নো।

সংরক্ষি

• ততরীকৃত গুদ়োেধু শরিদজর েরজোয নো বরদখ বরং শপেদনর শেদক রোখুন কোরন ওখোদন ঠোণ্ো ববশি। ২৪ ঘন্োর মদধথ্য এই েধু 
বথ্যবহোর করুন।

•  গুদ়োেধু খোওযোদনোর ববোতদল অবশিষ্ট েধু থোকদল তো ঘণ্ো খোদনদকর মদধথ্য বেদল শেন। 
• েদুধর বকৌটো ঠোণ্ো ও শুষ্ জোযগোয রোখুন। 
•  বখোলোর পর প্োশটিদকর েোকনো আবোর লোশগদয শেন এবং গুা ়ো েধু েোর সপ্োদহর মদধথ্য বথ্যবহোর করুন। 
•  ভ্রমরকোদল ঠোন্ো, শসদ্ধপোশন এবং গুদ়োেধু আলোেোভোদব সোদথ শনন। যখন প্রদযোজন হয তখনই বমিোন। 

নিশু ভোল খোওয়ো দোওয়ো িলর তোর লক্ষণসমুহ
• প্রশতবোর খোওযোদনোর পর শিশুদক সোধোররত সন্তুষ্ট ও িোন্ত বেখো যোয। এেো়োও শিশুর গোদযর রঙ এবং ত্বদকর গঠন স্োস্থ্যকর 

বেখোয।  
•  েয বথদক আটটি অনুজ্জ্বল বদর্শর, বভজো, কোপদ়র নথ্যোপী অথবো একবোর বথ্যবহোরদযোগথ্য এমন ধরদনর পাোে বথদক েযটি ভোরী, 

শভজো নথ্যোপী প্রশত ২৪ ঘন্োয যশে বথ্যবহোর করো হয।
• শনযশমত যশে নরম পোযখোনো হয। 
•  ওজন বৃশদ্ধ পোয।
•  যশে আপশন বকোন অসুশবধোর সম্ুখীন হন, তোহদল েযো কদর আপনোর স্োস্থ্য কমমীর সোহোযথ্য শনন।  
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আপনি যনদ নিশুলি জলমের পর বেলিই  গুল়োদধু খোওয়োলিো শুরু িরলত চোি তল� হোসপোতোলল আসোর সময় নি নি 
নজনিষ সলগে িলর নিলয় আসলত হল� ধোত্ী বসই �যুোপোলর  আপিোলি পরোমি্শ নদল�: ি�জোতি নিশুর জিযু উপযুক্ত 
গুল়োদলুধর বিৌটো।
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ইংলরনজলত িেো �লোর প্রলয়োজি হলল নি িরলত হল�? 

ইংদরশজ বুঝদত বো ইংদরশজদত কথো বলোর প্রদযোজন হদল একজন বপিোেোর বেোভোষীর সোহোযথ্য শনন।  আপনোর পশরবোদরর 
একজন সেসথ্য বো বনু্ উপশস্ত থোকদত পোদর, শকন্তু আপনোর যত্োশে সম্দক্শ  সব ধরদনর বযোগোদযোগ একজন বপিোেোর 
বেোভোষীর মোধথ্যদম হদত হদব। বেোভোষী বসবো শবনোমপূদলথ্য পোওযো যোয এবং তো বগোপনীয হয। বফোি িম্বর হলঃ 131 450

আপিোর আরও সোহোযযু প্রলয়োজি হলল বযোগোলযোগ িরুি
• গুদ়োেধু খোওযোদনোসম্দক্শ  আরও তদথথ্যর জনথ্য www.raisingchildren.net.au বেখুন। 
•  আপনোর স্োনীয মোতৃত্ব বসবো বকন্দ্র অথবো শিশু ও পশরবোর স্োস্থ্য বকন্দ্র। 
•  অশেস সমদযর বোইদর  বটশলদেোদনর মোধথ্যদম উপদেি পোওযোর জনথ্য বটশলদেোন নম্বদরর তোশলকো আপনোর শিশুর বথ্যশক্তগত স্োস্থ্য 

বরকদড্শ  (বো নীল বইদত) বেযো আদে। 

সূলত্র উললেখ

Eat for Health, NHMRC Feeding Guidelines Information for Health Workers 2012.

•  ববশিরভোগ শিশু ঘদরর বয তোপমোরেো বসই রকম তোপমোরেোর  গরম েধু পেন্দ কদর । েধু গরম করোর সবদেদয শনরোপে উপোয 
হল গরম পোশনদত ববোতল খো়ো কদর রোখো।

•  েধু গরম করোর জনথ্য মোইদ্োওদযভ বথ্যবহোর করদবন নো। এটো ববোতদলর সব জোযগোয েধু সমোনভোদব গরম কদর নো এবং এদত 
কদর শিশুর মুখ পুদ় বযদত পোদর। ববোতল গরম করোর যন্ত্র বথ্যবহোর করো শনরোপে শকন্তু ১০ শমশনদটর ববশি সময ধদর বসখোদন 
ববোতল রোখো ঠিকনো।

•  সবসময কদযক বেোটো েধু আপনোর কশজির নীদের পোদি বেদল েদুধর তোপমোরেো পরীক্ষো কদর শনদবন।
•  েদুধর প্রবোহ পরীক্ষো করদত ববোতদলর উপদরর শেকটিদক শনম্নমুখী করুন। ববোতদলর শনপল শেদয েধু স্চ্ছদন্দ পরো উশেত। 
•  শিশু শনদজ শনদজ ববোতল খোদব এরকম বভদব ববোতল বঠকো শেদয রোখোর বথ্যবস্ো করদবন নো কোরন এদত কদর শিশুর কোশি বো 

শ্বোসদরোধ হদত পোদর।  
•  মুদখ ববোতল শেদয শিশুদক ঘুম পোরোদবন নো। শিশুর শ্বোসদরোধ হদত পোদর, এেো়োও শিশুর কোদনর সং্মর এবং ো োদতর ক্ষয 

হদত পোদর।
• খোওযোদনোর সময শিশুদক আপনোর বকোদল রোখুন এবং তোদের বেোদখ বেোখ রোখুন। এটি তোদের মশতিদষ্র উন্নযদনর জনথ্য 

গুরুত্বপপূর্শ।

http://www.raisingchildren.net.au

