UNICEF UK
BABY FRIENDLY INITIATIVE
বুকের দুধ পান েরাবার
ননকদে নিো
নতু ন শিশুর জন্মে আপনান্মে অশিনন্দন, এই শিফন্মিট (পশরপত্র) টি আপনান্মে সাহায্য েরন্মে েুন্মের দুধ খাওয়াোর মুি
শেষয়গুন্মিা েুঝন্মত, য্ার মান্মঝ আন্মে শেিান্মে শুরু েরন্মত হন্মে এেং শেিান্মে েুঝন্মেন যয্ আপনার শিশু য্ন্মেষ্ট পশরমান্মন
দুধ পান্মে। েুন্মের দুধ আপনার শিশুন্মে যয্াগান্মে জীেন্মনর সম্ভােয সেন্মেন্ময় িাি শুরু। েুন্মের দুধ ওন্মদরন্মে যদয় সেন্মেন্ময়
যেশি পুশষ্ট, ওন্মদর শেোন্মি সাহায্য েন্মর এেং ওন্মদর অসুখ-শেসুখ
হোর এেং সংক্রমন্মন (ইনন্মফেিন্মন) আক্রান্ত হোর ঝুুঁ শে েমায়।

জকের পরপর
য্শদ আপশন এেং আপনার শিশু সুস্থ োন্মেন, তন্মে জন্মের
পরপরই শিশুন্মে আপনার িরীন্মরর সান্মে যিন্মে ধরা খুে জরুরী।
এর মান্মন হি োচ্চান্মে খাশি গান্ময় (এেটি নযাপশেন পড়া
অেস্থায়) আপনার েুন্মের ওপর ধরন্মত হন্মে। আপনারা দুজনই
যেেিমাত্র এেটি েম্বি শদন্ময় ঢাো োেন্মেন। এই জশড়ন্ময় োোর
ফন্মি আপনার শিশুর িরীর গরম োেন্মে, ওর শ্বাস-প্রশ্বাস
স্বািাশেে হন্মে, হৃদশপন্মের স্পন্দন ঠিে হন্মে এেং ওন্মদর
ইনন্মফেিন্মনর ঝুুঁ শে েমন্মে, আপনার ত্বন্মের স্পিশ যপন্মি শিশু
আপনার েুে খুুঁজন্মে এেং দুধ পান্মন আগ্রহী হন্ময় পান শুরু েরন্মে। জন্মের পর প্রেম ঘন্টাটি আপনার ও আপনার শিশুর
শনন্মজন্মদরন্মে শেন্মন যনোর সেন্মেন্ময় িাি সময় এেং ওন্মদরন্মে তাড়াতাশড় দুধ যখন্মত শুরু েরন্মত সাহায্য েরার মাধযন্মম
আপশন আপনার েুন্মে দুধ ততরী হওয়া শুরু েরন্মেন। অল্প পশরমান্মনর িাি দুধ (ঘন,
হিুদাি তরি) য্া জন্মের পর পেম েন্ময়েশদন ততশর হয় তা শিশুর জনয খুেই উপোরী
োরন িাি দুন্মধ োন্মে ঘনীিূ ত পুশষ্ট য্া শিশুন্মে সংক্রমণ যেন্মে োুঁোয়।

প্রাথনিে নদনগুক া
জন্মের পর প্রেম েয়শদন ো সপ্তাহ আপনার শিশু হয়ন্মতা ঘন ঘন যখন্মত োইন্মে। এটা
খুে স্বািাশেে োরন য্ত যেশি েন্মর শিশু েুন্মের দুধ খান্মে, আপনার েুন্মে তত যেশি
দুধ ততরী হন্মে। আপনার এেং আপনার শিশুর হয়ত এেটু সময় িাগন্মত পান্মর সঠিে
উপান্ময় েুন্মের দুধ খাওয়া শিন্মখ উঠন্মত, তাই য্ত যেশি োর আপনারা যেষ্টা েরন্মেন,
ততই িাি, শিশুন্মে আপনার োোোশে রাখুন য্ান্মত শিশু েখণ যখন্মত োন্মে, তা
আপশন যদখন্মত পান্মরন, যয্মন- শনন্মজর আঙ্গুি যোষা, মুখ হা েন্মর শজি নাড়া, োচ্চা
েতক্ষন্মণ খাোর জনয োুঁদন্মে, যস পয্শন্ত অন্মপক্ষা েরার প্রন্ময়াজন যনই োরণ এন্মত
আপনার ও শিশু উিন্ময়র জনযই শেষয়টি েঠিন হন্ময় দাড়ান্মে।
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নিশুকে দুধ পান েরাবার জনয িা ও নিশুর অবস্থান
েুন্মের দুধ পান েরাোর শুরুর অেস্থায় আপনার ও শিশুর জনয উপোরী
শেেু পরামিশ শনন্মে যদয়া হন্মিাোঃ



শিশুর নাে, যপট ও পান্ময়র আঙ্গুি এেই িাইন্মন োো অেস্থায়
শিশুন্মে আপনার েুন্মের োন্মে ধরুন।



শিশুর মাোর যপেন্মন হাত শদন্ময় না ধন্মর যরন্মখ তার ঘান্মড়র
যপেন্মন ধরুন য্ান্মত দুধ পান েরার সময় শিশু তার সুশেধা মত
সামন্মন শপেন্মন েরন্মত পান্মর।



শিশুর নাে ও ওপন্মরর যঠাুঁন্মটর মান্মঝর অংন্মি আিন্মতা েন্মর
আপনার স্তন্মনর োি অংি (শনপি) ঘষুন, য্ান্মত শিশু মুখ হা
েরন্মত আগ্রহী হন্ময় উন্মঠ।



শিশু তার মুখ খুন্মি সামানয শজি যের েন্মর মাো শপশেন্ময় যনয়া পয্শন্ত অন্মপক্ষা েরুন, তারপর হািো
েন্মর েুন্মের োন্মে যটন্মন আনুন, আপনার শনপিন্মে শিশুর মুন্মখর যিতর ওপন্মরর যঠান্মটর শদন্মে মুন্মখর
ওপন্মরর তািুর শদন্মে যয্ন্মত শদন।



আপনার হয়ত এেটি শিরশিরাশন অনুিূশত হন্মত পান্মর (য্া েযাোয্ুক্ত ো েযােযামুক্ত হন্মত পান্মর) শেন্তু
েযাো য্শদ এে শমশনন্মটর মান্মঝ েন্ধ না হয়, তন্মে সাহায্য োন।

নিশু যকথষ্ট পনরিাকন দুধ পাকেছ তার ক্ষন সিূহ:


আপনার শিশু েড় েন্মর হা েরন্মে।



আপনার শিশুর গাি ফু ন্মি উঠন্মে।



আপনার শিশু খাোর সময় িান্ত োেন্মে।



প্রশত ২-৩ োর যোষার পর আপশন হয়ত শিশুর শগন্মি খাোর িব্দ পান্মেন।



আপনার শনপি খাওয়া যিষ হওয়ার পর এেই আোন্মরর োেন্মে যোন রেম দিশনীয় ক্ষত ো েযাো
োড়াই।



আপনার শিশুর অন্মনেগুন্মিা নযাপশেন যিজান্মে (শিশুর েয়স ৬ শদন হন্মি ৬-৮ টি) প্রশত ২৪ ঘন্টায়।



আপনার শিশুর ২৪ ঘন্টায় অন্তত ২টি তন্মে সাধারনত: আরও যেশি পশরমান্মন পায়খানা য্ুক্ত
নযাপশে োেন্মে এেং তান্মদর পায়খানার রং য্া প্রেম ১-২ শদন োি এেং আঠান্মিা যেন্মে ৪
শদন যেন্মে হিুদ এেং তরি হন্মে। যনদ আপনার নিশু ২৪ ঘন্টায় পায়খানা না েকর,
তাহক স্বাস্থযেিী বা স্বাস্থয সসবীর পরািিে সনয়া জরুরী।
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আপনার বু কের দুধ গলাক া।
বাাচ্চান্মে েুন্মের দুধ পান েরান্মত উৎসাহী েরার জনয আপনার েুন্মের দুধ গিান্মনার শনয়ম জানাটা এেটি
উপোরী যেৌিি, শেন্মিষ েন্মর য্শদ তারা এেটু ঘুম ঘুম োন্মে শেংো আপনার েুে জন্মম ফু ন্মি ওন্মঠ। এটা শেিান্মে
েরন্মত হন্মে তা যদখার জনয এটি এেটি িাি শিশিও: unicef.uk/handexpression


আিন্মতা েন্মর আপনার স্তনন্মে োপন্মড় শদন এেং মযাসাজ েরুন য্তক্ষন পয্শন্ত না আপশন স্বেন্দ যোধ
েরন্মেন।



আপনার েুন্মড়া আঙ্গুি এেং তজশনীর সাহান্ময্যর ‘শস’ এর মত ততরী েরুন।



আপনার শনপন্মির শনে যেন্মে ২-৩ যস.শম েওড়া েন্মর েুন্মড়া আঙ্গুি এেং তজশনী টি এশগন্ময় আনুন।



এই অংিটি ২-৩ যসন্মেন্মের জনয যেন্মপ রাখুন, তারপর যেন্মড় শদন, পুনরায় এমন েরুন।



আপনার দুধ যেশরন্ময় আসন্মত শেেু টা সময় িাগন্মত পান্মর। দুধ েন্মম না য্াওয়া পয্শন্ত এেই স্থান্মন যেন্মপ
রাখা ও যেন্মড় যদয়া োশিন্ময় যয্ন্মত োকুন।



স্তন্মনর োরপান্মি ঘুশরন্ময় ঘুশরন্ময় অনযানয অংন্মিই এেইিান্মে যেন্মপ য্ান ও যেন্মড় যদয়া ক্রমাগত রাখুন।



আপনার েুন্মড়া আঙ্গুি এেং তজশনীন্মে পরস্পর যেন্মে উন্মটা শদন্মে রাখুন য্ান্মত তা স্তনন্মে উপর শনন্মে
শপেন্মি য্াওয়া যেন্মে শেরত রাখন্মত পান্মর।
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আপনার নিশুর োনহদা পূরণ
পৃশেেী যদখার পর যেন্মে আপনার নোগত শিশু
আপনার োন্মে খাোর, শনরাপত্তা ও শনশ্চয়তা
খুুঁজন্মে। শিশুন্মে জশড়ন্ময় ধরা, আদর েরা, েো েিা
ও প্রশত উত্তর েরা হন্মি শিশুর হরন্মমান শনোঃস্বরণ হয়
য্া শিশুর মানশসে শেোন্মি সহায়তা েন্মর, এেং
তান্মদর শনরাপত্তার অনুিূশত যদয়। নতু ন শিশুর
োশহদা পূরন্মনর মাধযন্মম তান্মদরন্মে েন্মখ যদয়া য্ায় না
এেং স্তনযপানোরী শিশুন্মদর অশতশরক্ত খাওয়ান্মনা
য্ায় না। তাই আপশন শিশুন্মে আরাম যদয়া এেং
খাওয়ার জনয েুন্মের দুধ শদন। শিশুন্মে আদর েরা এেং খাওয়াোর মাধযন্মম আপশনও এেটু আরান্মম েন্মস শেশ্রাম শনন্মত
পান্মরন এেং শিশুর সঙ্গ উপন্মিাগ েরন্মত পান্মরন।
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