UNICEF UK
BABY FRIENDLY INITIATIVE
বুকের দুধ পান েরান োর
ননকদে নিো
নতু ন শিশুর আগমন উপলক্ষে আপনাকে অশিনন্দন জানাই৷ এই তথ্যপত্রটি আপনাকে বুকের দুধ
খাওয়াননার মূল শবষয়গুকলা বুঝকত সাহায্য েরকব, য্ার মকধয আকে কিিাকব শুরু েরকত হকব এবং
শেিাকব বুঝকবন যয্ আপনার শিশু য্কথ্ষ্ট পশরমানে দুধ পাকে। বুকের দুধ আপনার শিশুকে সম্ভাবয
সবকেকয় িানলাভাক্ষে জীেন শুরু িরক্ষে সাহায্য িরক্ষে। বুকের
দুধ শিশুকে যদয় নেরা পুশষ্ট, তার শবোকি সাহায্য েকর এবং
ওকদর অসুখ-শবসুখ হবার এবং সংক্রমকে (ইনকেেিকন) আক্রান্ত
হবার ঝুুঁ শে েমায়।

জকের পরপর
য্শদ আপশন এবং আপনার শিশু সুস্থ থ্াকেন, তাহকল জকের
পরপরই শিশুকে আপনার িরীকরর সাকথ্ যলকে ধরাটা গুরুত্বপূেণ।
এর মাকন হল বাচ্চাকে খাশল গাকয় (শুধু এেটি নযাপশেন পরা
অবস্থায়) আপনার বুকের ওপর ধরকত হকব। আপনারা দুজনই
এেটি েম্বল শদকয় ঢাো থ্ােকবন। এই জশিকয় থ্াোর েকল আপনার শিশুর িরীর গরম থ্ােকব, ওর
শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন কিকেশীল হকব এবং ওর সংক্রমকের ঝুুঁ শে েমকব৷ আপনার ত্বকের স্পিণ যপকল
শিশু আপনার বুে খুুঁজকব এবং দুধ পাকন আগ্রহী হকয় পান শুরু েরকব। জকের পর প্রথ্ম ঘণ্টা আপনার
ও আপনার শিশুর শনকজকদরকে শেকন যনবার সবকেকয় িাল সময় এবং ওকে তািাতাশি দুধ যখকত শুরু
েরকত সাহায্য েরার মাধযকম আপনার বুকে দুধ ততশর হওয়া শুরু হক্ষে। অল্প পশরমানের িাল দুধ (ঘন,
হলুদাি তরল) য্া জকের পর প্রথ্ম েকয়েশদন ততশর হয় তা শিশুর জনয খুবই উপোরী োরে িাল
দুকধ থ্াকে ঘনীিূ ত পুশষ্ট য্া শিশুকে সংক্রমে যথ্কে বাুঁোয়।

প্রারনিে নদনগুক া
জকের পর প্রথ্ম েয়শদন ও িক্ষেি সপ্তাহ আপনার শিশু হয়কতা খুে ঘন
ঘন যখকত োইকব। এটা স্বািাশবে োরে য্ত যবশি েকর শিশু বুকের দুধ
খাকব, আপনার বুকে তত যবশি দুধ ততশর হকব। সঠিে উপাকয় বুকের দুধ
খাওোক্ষনা ও খাওয়া শিকখ উঠকত আপনার এবং আপনার শিশুর হয়নো
এেটু সময় লাগকত পাকর, তাই য্ত যবশি বার আপশন অনুশীলক্ষনর েুক্ষ াগ
পাক্ষেন তত িাল৷ শিশুকে আপনার োোোশে রাখুন য্াকত শিশু েখন
যখকত োইকে, তা আপশন যদখকত পাকরন, যয্মন- শনকজর আঙ্গুল যোষা, মুখ
হা েকর শজি নের িরা৷ বাচ্চা েতক্ষকে খাবার জনয োুঁদকব, যস পয্ণন্ত
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অকপক্ষা েরার প্রকয়াজন যনই োরে একত আপনার ও শিশুর উিকয়র
জনযই শবষয়টি েঠিন হকয় দািাকব।

নিশুকে দুধ পান েরান োর জনয মা ও নিশুর অবস্থান
ভাক্ষলাভাক্ষে বুকের দুধ পান েরাননা শুরু িরক্ষে আপনার ও শিশুর
জনয কিছু উপোরী শেেু পরামিণ শননে যদয়া হকলা:

•

শিশুর নাে, যপট ও পাকয়র আঙ্গুল এেই লাইকন থ্াো
অবস্থায় শিশুকে আপনার বুকের োকে ধরুন

াক্ষে কনে

নেক্ষি কশশুটি আপনার স্তক্ষনর কিক্ষি মুখ িরা োক্ষি৷
•

শিশুর মাথ্ার যপেকন হাত শদকয় না ধকর যরকখ তার
ঘাকির যপেকন ধরুন য্াকত দুধ পান েরার সময় শিশু
তার সুশবধা মত মাো সামকন শপেকন েরকত পাকর।

•

শিশুর নাে ও ওপকরর যঠাুঁকটর মাকঝর অংকি আলকতা েকর আপনার স্তকনর শনপল
(নোোঁটা) ঘষুন, য্াকত শিশু মুখ হা েরকত আগ্রহী হকয় উকঠ।

•

শিশু তার মুখ খুকল সামানয শজি যবর েকর মাথ্া শপশেকয় যনয়া পয্ণন্ত অকপক্ষা েরুন,
তারপর হালো েকর স্তক্ষনর োকে যটকন আনুন, আপনার শনপলকে শিশুর মুকখর যিতর
ওপকরর ন াোঁযটর কনে কিক্ষে মুকখর ওপকরর তালুর শদকে যয্কত শদন।

•

আপনার হয়কতা এেটি শিরশিনর অনুিূশত হকত পাকর (এক্ষে বযথ্া হকত পাকর ো নাও
হক্ষে পাক্ষর) শেন্তু প্রাে এি কমকনক্ষটর মক্ষযে এটি বন্ধ হওো উকেে৷ ক্রমাগেভাক্ষে বযথ্া
হক্ষে োিক্ষল, সাহায্য োন৷

নিশু যকেষ্ট পনরমানে দুধ পোওয়োর ক্ষণসমূহ:
•

আপনার শিশু বি েকর হা েরকব।

•

আপনার শিশুর গাল ভকেি োিক্ষে।

•

আপনার শিশু খাবার সময় িান্ত থ্ােকব।

•

প্রশত ২-৩ বার যোষার পর আপশন হয়নো শিশুর শগকল খাবার িব্দ পাকবন।

•

খাওয়া যিষ হওয়ার পর আপনার শনপল এেই আোকরর থ্ােকব যোননা রেম দিণনীয়
ক্ষত বা বযথ্া োিাই।

•

আপনার শিশু প্রশত ২৪ ঘন্টায় অকনেগুকলা নযাপশেন যিজাকব (শিশুর বয়স ৬ শদন
হওোর পর ৬-৮টি)।
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•

আপনার শিশুর ২৪ ঘন্টায় অন্তত ২টি তকব সাধারনত আরও যবশি পশরমাকে
পায়খানা য্ুক্ত নযাপশেন থ্ােকব এবং তাকদর পায়খানার রং য্া প্রথ্ম ১-২ শদন
োনলা এবং আঠাকলা যথ্কে ৪ শদন যথ্কে হলুদ এবং তরল হকব। যনদ আপনার
নিশু ২৪ ঘন্টায় পায়খানা না েকর, তাহক

মিডওয়োইফ বা স্বাস্থয পমরদর্শ কের

পরামিে ননয়া গুরুত্বপূণে।

আপনার বুকের দুধ নেকপ নের েরো
বাচ্চাকে বুকের দুধ পান েরাকত উৎসাহী েরার জনয আপনার বুকের দুধ নের িরার শনয়ম
জানাটা এেটি উপোরী যেৌিল, শবকিষ েকর য্শদ োচ্চার এেটু ঘুম ঘুম ভাে থ্াকে শেংবা
আপনার স্তন ভকেি হক্ষে

াওোর অনুভূকে হে। এটা শেিাকব েরকত হকব তা যদখার জনয এটি

এেটি িাল শিশিও: unicef.uk/handexpression
•

আলকতা েকর আপনার স্তনন োপকি শদন এবং মযাসাজ েরুন য্তক্ষে পয্ণন্ত না আপশন
স্বেন্দ যবাধ েরকেন।

•

আপনার বুকিা আঙ্গুল এবং তজণনীর সাহাকয্যর ‘C’ এর মত আিৃ কে ততশর েরুন।

•

আপনার বুকিা আঙ্গুল এবং তজণনীনি শনপল যথ্কে আলক্ষোভাক্ষে ২-৩ যস.শম. কপছক্ষন
কনক্ষে

•

ান৷

এই জােগাটি ২-৩ যসকেকের জনয যেকপ যক্ষর রাখুন, তারপর যেকি শদন, পুনরায় এমন
েরুন।

•

আপনার দুধ যবশরকয় আসকত শেেু টা সময় লাগকত পাকর। দুধ েকম না য্াওয়া পয্ণন্ত
এেই স্থাকন যেকপ রাখা ও যেকি যদয়া োশলকয় যয্কত থ্াকুন।

•

স্তকনর োরপাকি ঘুশরকয় ঘুশরকয় অনযানয অংকি এেইিাকব োপ নিো ও যেকি যদয়া
অবযাহত রাখুন।

•

আপনার বুকিা আঙ্গুল এবং তজণনীকে পরস্পর যথ্কে উকটা শদকে রাখুন এবং নেগুক্ষলা
কপছক্ষল স্তক্ষনর উপক্ষর ও া ও কনক্ষে ননক্ষম

াওো একিক্ষে েলুন৷
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আপনার নিশুর চানহদা পূরণ
পৃশথ্বী যদখার পর যথ্কে আপনার নবাগত
শিশু আপনার োকে খাবার, শনরাপত্তা ও
শনশ্চয়তা খুুঁজকব। শিশুকে জশিকয় ধরা,
আদর েরা, োর োক্ষে েথ্া বলা ও োর
প্রকে োিা নিো হকল ো শিশুর হরকমান
শনিঃেরনে েহােি হয় য্া শিশুর মানশসে
শবোকি সহায়তা েকর, এবং তানি
শনরাপত্তার অনুিূশত যদয়। নোগে শিশুর
োশহদা পূরে িরক্ষল নে বকখ য্ায় না এবং স্তনযপানোরী শিশুকদরনি অশতশরক্ত খাওয়াকনা য্ায়
না, তাই আপশন শিশুকে শান্ত িরক্ষে এবং খাওয়ার জনয বুকের দুধ শদন৷ শিশুকে আদর েরা
এবং খাওয়াননার মাধযকম আপশনও এেটু আরাকম বকস শবশ্রাম শনকত পাকরন এবং শিশুর সঙ্গ
উপকিাগ েরকত পাকরন।
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