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UNICEF UK  

BABY FRIENDLY INITIATIVE 

বিোতলে খোওয়োল োর বিষলয় 
ব লদে বিকো1  

যদি আপদি ঠিক করে থারকি যয আপিাে বাচ্চারক যবাতরে করে খাওয়ারবি, তাহরে 
এটি যথাসম্ভব নিরাপদে কোে জিয এই দেফরেট আপিারক সাহাযয করদব৷ আপদি 
হয়রতা আপিাে চেদপ চবর কদর যিয়া িধু যবাতরে করে খাওয়ারত চাইরত পারেি 
দকিংবা আপদি হয়রতা ঠিক করেরেি যয যকবে ফর্মেূা িধু-ই দিশুরক খাওয়ারবি। যদি 
আপদি একই সারথ দিশুরক বুরকে িধু এবিং ফর্মেূা িধু খাওয়ারত চাি তরব যতটা 
সম্ভব যবদি যবদি করে বুরকে িধু যিয়া ভাে কােণ তা ফর্মূো িধু যথরক দিশুে জিয 
যবদি উপকােী। যদি আপদি যকারিা সর্য় সম্পমণূভারব বুরকে িধু খাওয়ারত চাি 
তাহরে নিডওয়াইফ বা স্বাস্থ্য পদেিিূরকে পোর্ি ূদিি।  

বকো  দু ধ  িয ি হোর  কর লি ?  

সবসর্য়ই িবজাতরকে জিয ইিফযান্ট/ফার্স্ট  নিল্ক জরেে প্রথর্ বেরে বযবহাে করুি, কােণ এটাই আপিাে 
দিশুে চাদহিা যর্টায়। দিশুে বয়স এক বেে হরয় যেরে পমণূ িিীযুক্ত েরুে িধু যিয়া শুরু করুি।  

বিোত লে  খোওয়ো ল ো র  জ য  পরোমিে  

দিশুে জরেে প্রাথদর্ক সপ্তাহগুরোরত আপদি ও আপিাে সঙ্গী যদি 
দিশুরক খাওয়াি তাহরে যবদি ভারো হয়। এরত দিশু দিোপি ও 
সুেদিত যবাধ কেরব, আপিাচেে খাওয়ারিাে ধেরিে সারথ অভযস্ত 
হরয় উঠরব এবিং তাে সারথ একটি ঘদিষ্ঠ ও ভােবাসার্য় বন্ধি েরে 
তুেরত আপিাচেরদক সক্ষি কেরব। 

• দিশুরক নকছুটা খাড়া অবস্থায় আপিাে কাোকাদে অবস্থ্ারি 
ধরুি। 

• দিশুে যচারখে দিরক তাদকরয় শান্তভাদব কথা বেিু। 
• যবাতরেে দিপে দিশুে ওপরেে যঠাোঁরট হােকা করে ঘষুি 

যারত যয র্ুখ খুরে দজভ সার্ািয যবে কেরত উৎসাহী যবাধ করে। 

 
• দিশুে র্ুরখ দিপেটি ধরুি যারত যস দিরজই তা র্ুরখে যভতে ঢুদকরয় যিয়। 

                                              
1 আপনার শিশুকে খাওয়াকনার সবকেকয় স্বাস্থ্যসম্মত উপায় হক া বুকের দুধ খাওয়াকনা। আপশন যশি বুকের দুধ খাওয়াকনা বন্ধ েরার বা না খাওয়াকনার শসদ্ধান্ত 

শনকয় থাকেন তকব আবার শুরু েরা সম্ভব। দুকধর শিশুকে ব োতলের দুধ খাওয়াক  তা আপনার দুকধর যযাগান েশিকয় শিকব। বুকের দুধ খাওয়াব োর সময় 

আপনার শবকিষ যোকনা খাবার গ্রহণ েরকত হকব না, তকব অনয সবার িকতা স্বাস্থ্যের খাবার গ্রহণ েরা আপনার জনয উপোরী হকব। 
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• দিশুরক দবশ্রার্ যিবাে সুরযাে দিরত র্ারে র্ারে দিপেটি যবে করে আিিু। 
• দিশুরক পুরো িধুটুকু যখরয় যফোে জিয যজাে কেরবি িা, যদি তাো তা যখরত িা চায়। 
• এক ঘন্টাে িদযে চখদয় যিষ িা করদে অবনশষ্ট িধু যফরে দিি। 

 

 

বিোতে  এিং  অ যো  য  খো ওয়ো ল ো র  উপকরণ  বিশুদ্ধ  করো   

বিশুদ্ধ করোর আগে, পবরষ্কোর করু  এিং ধুলয় ব   

• প্রথরর্ দিরজে হাত সাবাি ও পাদি/জে দিরয় ধুরয় দিি। তােপে পদেষ্কাে কোে স্থ্ািটি সাবাি ও 
েের্ পাদি দিরয় ধুরয় যফেুি। 

• খাওয়াচিাে যবাতে এবিং দিপে েের্ সাবাি পাদি ও যবাতে পদেষ্কাে কোে ব্রাি দিরয় পদেষ্কাে 
করুি।  

• আপিাে সকে সেঞ্জার্ পদেষ্কার ঠান্ডা পাদি দিরয় ধুরয় তােপে নবশুদ্ধ করুি।  
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বিশুদ্ধ করোর পদ্ধবত   

• আপিাে বযবহৃত দবশুদ্ধ কোে পদ্ধদত সম্পদকূত তথয পেিু 

 ঠোন্ডো পোব  দিগে বিশুদ্ধকরণ সমোধো  

• প্রদত ২৪ ঘন্টায় দবশুদ্ধ কোে টযাবরেরটে সাদথ সঠিক পনরিাদে পানি 
নিনশদয় দবশুদ্ধকেণ তেে ততনর করুি। 

• পদেষ্কাে সেঞ্জার্ দবশুদ্ধকেণ পাদে োখুি। ভাসর্াি ঢাকিাটি উপরে 
োখুি, দিদিত করুি যয, যবাতরেে যভতরে যকারিা বাতারসে বুদ্বেু 
যিই। 

• দবশুদ্ধকেণ তেরের চভতর খাওয়ারিাে সেঞ্জার্ অন্তত ৩০ দর্দিট 
োখুি এবিং খাবার ততনরে আদে ভাে র্ত ফুটাদিা পাদি দিরয় ধুরয় 
দিি। 

 িোলে বিশুদ্ধকরণ (বিদযুবতক বিশুদ্ধকরণ িো মোইলরোওলয়ভ) 

•  যযরহতু িািাি ধেরিে দবশুদ্ধকরে যন্ত্র েরয়রে তাই প্রস্তুতকােরকে দিয়র্াবনে 
যর্রি চো গুরুত্বপমণূ। যদি আপদি এ দবষরয় অদিদিত থারকি, তাহরে আপিাে 
দর্ডওয়াইফ বা স্বাস্থ্য পদেিিকূরক চসটির বযবহাে দবদধ যিদখরয় দিরত বেিু। 

 

 

 

 

 

ফুটিগে বিশুদ্ধকরণ 

• একটি বে পারে পদেষ্কার কো খাওয়ারিাে  সেঞ্জার্ 
দিরয় তা পাদি দিরয় পমণূ করুি। পাদিচক ফুটদত 
নেি এবিং ফুটন্ত পাদিচত অন্ততঃ ১০ দর্দিট োখুি। 

• সবরচরয় ভাে হয় যদি যফাটারিাে পে পেই যবাতে 
ও নিপে বযবহাে কো যায়। দকন্তু যদি তা িা 
করা হয়, তাহরে যবাতরেে র্ুরখ দিপে এবিং ঢাকিা 
ভাে করে োদেরয় োখুি যারত দিপে এবিং যবাতরেে 
যভতরে জীবােু প্রদবশ িা কদর। 

• দিয়দর্ত েিয োখুি যযি যবাতে ও দিপে ভাঙ্গা, 
ফাটা বা িদতগ্রস্ত িা হয়।  
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দ িভো লি  খোিো র  তত দ ি  কর লত  হয়  

• শুরু করার আদে আপিাে হাত ভাে করে যধাি এবিং যযখারি খাবাে ততনর কো হরব চসই জায়োটিও 
পদেষ্কাে করুি। 

• যকটদেরত কে যথরক অন্ততঃপরি ১ দেটাে পদের্াণ ঠান্ডা পাদি ভরে দিি। আদে যফাটারিা, কৃদের্ভারব 
চকািে করা, বা যবাতরেে পাদি বযবহাে কেরবি িা, কােণ এগুদো দিশুে জিয নিরাপে িাও হরত 
পারে।2 

• পাদি ফুটিরয় দিি এবিং এটা ৩০ দর্দিরটে যবদি ঠান্ডা কেরবি িা যারত এে 
তাপর্াো কিপদক্ষ ৭০ দডদগ্র যসনিদেড থারক। 

 
• যবাতেটি একটি পদেষ্কাে স্থ্ারি োাঁড় কনরদয় োখুি তরব নিপে এবিং ঢাকিা দবশুদ্ধকােে যদন্ত্রর ঢাকিার 

উপর বা সসপযারি োখুি যারত চসগুদো পদেষ্কাে থারক। 
• প্রস্তুতকােরকে দিরিূির্াো অিসুেণ করে যবাতরে সঠিক পদের্াচে পাদি ঢােিু।  
• ফর্মেূা িরুধে যকৌটায় সেবোহকৃত চার্রচে সাহারযয িধু দিরয় তা পদেষ্কাে েুদের সিতে প্রান্ত নেদয় বা 

সাদথ চেয়া যেরভোরেে সাহারযয সর্াি করে দিি। 
• পাউডােগুদো যবাতরেে পাদিচত ঢােিু, প্রস্তুতকােরকে দিরিূির্াো অিযুায়ী পাদিে পদের্ারণে জিয 

প্ররযাজয চার্রচে পদের্ারণ পাউডাে যযাে করুি। 

 
 

• দিপরেে বাইদরর প্রাদন্ত ধরে তা যবাতরে োোি। তােপে আটদক রাখার োকনতটি ঘুনরদয় ঘুনরদয় 
চবাতদের উপর োনেদয় নেি৷ ঢাকিা দিরয় দিপেটি ঢাকুি এবিং পাউডােগুরো েদে িা যাওয়া পযূন্ত 
চবাতেটি োোঁকাি। 

 

                                              
2 এই তথয যুক্তরাকজয বযবহাবরর জনয – শিন্ন যোকনা যিকি শিশুর জনয দুধ/ফমমূ া ততশর েরার সিয় অনুগ্রহ েকর ট্যাকপর পাশন বযবহার েরার যেকে স্থ্ানীয় 

শনকিে িনা অ ুসরণ েরুন। 
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• ঠান্ডা পাদিে ধাোে দিরচ যবাতরেে দিরচে অরধূক অিংি ধরে ফিমটো েযু ঠান্ডা করুি। দিশুরক 
খাওয়ারিাে আরে দিরজে হারতে যভতরেে তােুরত সার্ািয েযু যঢরে এে তাপর্াো পেীিা করে দিি৷ 
এর তাপর্াো চেদহর তাপর্াোর সিাি হওয়া উনেত, যাে র্ারি হে এটা কুসুর্ েের্ বা ঠান্ডা 
অিুভম ত হরত হরব, দকন্তু েের্ িয়। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ব রোপত্তো  সংরো ন্ত  দ িষেসম ূ হ   

প্রদতবাে খাওয়াচিাে আদে িতুি করে িধু ততনর করে দিি। খাবাে জদর্রয় োখা - এর্িদক দিরজে যভতরে 
হদেও - িরুধ বযাকরটদেয়া চবদড় ওঠার সুদযাে কদর নেদত পারে, যা আপিাে দিশুরক অসুস্থ্ কেরত পারে। 

ঠান্ডা পাদিে কে যথরক িতুি পাদি দিরয় বযবহাে করুি। আরে েের্ কো পাদি, কৃদের্ উপারয় চকািে কো 
পাদি বা যবাতেজাত পাদি বযবহাে কেরবি িা, কােণ এগুদো আপিাে দিশুে জিয দিোপি িাও হরত পারে।3 

সব সর্য় যকৌটায় যিয়া চার্চটিই বযবহাে করুি এবিং প্রস্তুত প্রোেী যর্রি চেুি যারত আপিাে দিশু পাদি ও 
পাউডারেে সঠিক দর্শ্রে পাওয়ার দবষয়টি দিদিত করা যায়৷ 

যবাতরে অিয যকারিা দকেু (দচদি, দসদেয়াে বা চরকারেট পাউডােসহ) যযাে কেরবি িা। 

ইিফযান্ট ফর্মূো কখচিাই র্াইররাওরয়রভ েের্ কেরবি িা কােণ এর ফদে খাবার অসিভাদব েরি হদত পাদর 
(যার ফরে ‘হট স্পট’ ততনর হরত পারে) এবিং আপিাে দিশুে র্ুরখে যভতচর পুরে যযরত পারে। 

                                              
3 এই তথয যুক্তরাকজয বযবহাবরর জনয – শিন্ন যোকনা যিকি শিশুর জনয দুধ/ফমমূ া ততশর েরার সিয় অনুগ্রহ েকর ট্যাকপর পাশন বযবহার েরার যেকে স্থ্ানীয় 

শনকিে িনা অ ুসরণ েরুন। 
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িো বির  িো ই লর  খোওয়ো ল ো  

যদি আপিাে বাদেে বাইরে দিশুরক খাওয়ারিাে প্ররয়াজি হয় যসরিরে ততদে অবস্থায় থাকা একটি ইিফযান্ট 
ফর্মেূা িধু একটি খাদে পদেষ্কাে যবাতরে দিরয় খাওয়ারিাই ভাে। যদি তা সম্ভব িা হয়, তাহরে আরে ততনর 
কো িধু একটি কুোর বযারে আইস পোকসহ সরবূাচ্চ োর ঘন্টা পযূন্ত োখরত পারেি। 

যদি ততনর কো ফর্মেূা কি তাপর্াোয় োখা হয়, তাহরে ২ ঘন্টাে িদযে বযবহাে করুি - দকন্তু এটিচক 
অভযারস পদেেত কেরবি িা। 
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