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UNICEF UK  

BABY FRIENDLY INITIATIVE 

ব োতলে খোওয়োল োর ব ষলয় 

ব লদে বিকো  
যদি আপদি ঠিক করে থারকি যয আপদি আপিাে দিশুরক য াতরে করে খাওয়ার ি, 

তর  এই দেফরেটটি আপিারক সাহাযয কের  সম্ভা য দিোপত্তা যপরত, আপদি হয়ত 

আপিাে যেরে যিয়া িধু য াতরে করে খাওয়ারত যেরত পারেি দকিং া আপদি হয়ত ঠিক 

কেরত পারেি যয যক ে ফর্ুুো িধু-ই দিশুরক খাওয়ার ি। যদি আপদি একই সারথ 

দিশুরক  রুকে িধু এ িং ফর্মুো িধু খাওয়ারত োি তর  যতটা সম্ভ  য দি য দি করে 

 রুকে িধুই যিয়া ভাে কােি তা ফর্ুুো িধু যথরক দিশুে জিয য দি উপকােী। যদি 

আপদি যকাি সর্য় সম্পমরু্ভার   রুকে িরুধ দফরে যযরত োি তর  স্বাস্থ্য যসদ কা  া 
স্বাস্থ্য পদেিিুরকে পোর্িু দিি।  

বকো  দুধটি   য হোর  করল  ?  

স সর্য়ই ি জাতরকে জিয ইিফযান্ট/প্রথর্ িধুটি জরেে প্রথর্  ছরে  য হাে করুি, 

কােি এটাই আপিাে দিশুে োদহিা যর্টায়। দিশুে  য়স এক  ছে হরয় যেরে পমরু্ িিী যুক্ত েরুে িধু যিয়া শুরু 

করুি।  

ব োতলে  খোওয়ো ল োর  জ য  উপকোরী  
পরোমিে  

দিশুে জরেে প্রাথদর্ক সপ্তাহগুরোরত আপদি ও আপিাে সঙ্গী দিশুরক 

খাওয়ারিাই য দি ভাে। এরত দিশু দিোপি ও সুেদিত য াধ কের , 

আপিাে খাওয়ারিাে ধেরিে সারথ অভযস্ত হরয় উঠর  এ িং তারিে সারথ 

একটি ঘদিষ্ঠ ও ভাে াসার্য়  ন্ধি েরে তুেরত সাহাযয কের । 

 দিশুরক সার্ািয উঁেু করে আপিাে কাছাকাদছ যেরপ ধরুি। 

 দিশুে যোরখে দিরক তাদকরয় ধীরে ধীরে কথা  েিু। 

 য াতরেে দিপে দিশুে ওপরেে যঠাঁরট হােকা করে ঘষুি যারত 

যয র্খু খুরে দজভ সার্ািয য ে কেরত উৎসাহী য াধ করে। 
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 দিশুে র্রুখ দিপেটি ধরুি যারত যস দিরজই তা র্রুখে যভতে ঢুদকরয় যিয়। 

 দশুশুরক দ শ্রার্ যি াে সুরযাে দিরত র্ারে র্ারে দিপেটি য ে করে আিিু। 

 দিশুরক পুরো িধুটুকু যখরয় যফোে জিয যজাে কের ি িা, যদি তাো তা যখরত িা োয়। 

 এক ঘন্টাে র্ারে যিষ িা হরে  ােদত িধু যফরে দিি। 

 

 

ব োতে  এ ং  অ যো য  খোওয়ো ল োর  উপকরণ  ব শুদ্ধকর   

ব শুদ্ধ করল র পলূ ে পবরস্কোর করু  এ ং ধুলয় ব   

 প্রথরর্ দিরজে হাত সা াি ও পাদি দিরয় ধুরয় দিি। তােপে পদেস্কাে কোে স্থ্ািটি সা াি ও েের্ পাদি দিরয় 

ধুরয় যফেিু। 

 খাওয়া াে য াতে এ িং দিপে েের্ সা াি পাদি দিরয় য াতে পদেস্কােক ব্রাি দিরয় পদেস্কাে করুি।  

 আপিাে সকে সেঞ্জার্ পদেস্কাে ঠান্ডা পাদি দিরয় ধুরয় যফরে তােপে দ শুদ্ধ করুি।  

  



UNICEF UK BABY FRIENDLY INITIATIVE BOTTLE FEEDING GUIDANCE: BENGALI    3 of 6 

 

ব শুদ্ধকরণ পদ্ধবত  

 আপিাে  য হৃত দ শুদ্ধকেি পদ্ধদত সম্পদকুত তথযটি পেুি 

 ঠোন্ডো পোব র ব শুদ্ধকরণ সমোধো  

 প্রদত ২৪ ঘন্টায় দ শুদ্ধকেি টযা রেরটে সাহারযয দ শুদ্ধকের্ তেে ততেী 
করুি। 

 পদেস্কাে সেঞ্জার্াদি দ শুদ্ধকেি আধারে োখুি। ভাসর্াি ঢাকিাটি উপরে 

োখুি, দিদিত করুি যয, য াতরেে যভতরে যকাি  াতারসে  িু িু যিই। 

 দ শুদ্ধকেি তেরে খাওয়ারিাে সেঞ্জার্াদি অন্তত ৩০ দর্দিট োখুি এ িং 
খাওয়াে ততেীে পমর  ুভাে র্ত খা াে পাদি দিরয় ধুরয় দিি। 

  োলে ব শুদ্ধকর  (ব দযুবতক ব শুদ্ধকর   ো মোইলরোওলয়ভ) 

  যযরহতু িািাি ধেরিে দ শুদ্ধকােক হয় তাই এটা জরুেী যয প্রস্তুতকােরকে 

দিয়র্া েী যক যর্রি েো। যদি আপদি এ দ ষরয় অদিদিত থারকি তর  আপিাে 

দর্ডওয়াইফ  া স্থ্াস্থ্ পদেিিুকরক  য হাে দ দধ যিদখরয় দিরত  েিু। 

 

 

 

 

 

বসদ্ধ কলর ব শুদ্ধকরণ 

 একটি  ে পারে পদেস্কাে কো খাওয়ারিাে  সেঞ্জার্াদি 

দিরয় তা পাদি দিরয় পমরু্ করুি। পাদি ফুটিরয় দিি এ িং 
ফুটন্ত পাদিরত অন্ততঃ ১০ দর্দিট োখুি। 

 স রেরয় ভাে হয় যদি যফাটারিাে পে পেই য াতে 

 য হাে কো যায়। দকন্তু যদি তা িা হয়, তর  

য াতরেে র্রুখ দিপে এ িং ঢাকিা ভাে করে োদেরয় 

য াতে োখিু যারত দিপে এ িং য াতরেে যভতরে 

জী াি ুিা যঢারক। 

 দিয়দর্ত েিয োখুি যয য াতে দিপে ভাঙ্গা, ফাটা  া 
িদতগ্রস্থ্ িা হয়।.  
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বকভো ল  খো োর  বতরী  করলত  হয়ঃ  

 আপিাে হাত ভাে করে যধাি এ িং যযখারি খা াে ততেী কো হর , তাও পদেস্কাে োখুি। 

 যকটদেরত কে যথরক অন্ততঃপরি ১ দেটাে পদের্ার্ ঠান্ডা পাদি ভরে দিি। পুর  ুযফাটারিা, কৃদের্ ভার  িের্কৃত 

 া য াতরেে পাদি  য হাে কের ি িা, কাের্ তা দশুশুে জিয উপযুক্ত িা হরত পারে। 

 পাদি ফুটিরয় দিি এ িং এটা ৩০ দর্দিরটে য দি ঠান্ডা কের ি যারত এে তাপর্াো 
৭০ দডদগ্র যসঃ এে র্ত থারক। 

 

 য াতেটি একটি পদেস্কাে স্থ্ারি োখুি তর  দফডাে এ িং ঢাকিা দ শুদ্ধকােক  া সসপযারিই োখুি যারত তা 
পদেস্কাে থারক। 

 প্রস্তুতকােরকে দিরিুির্াো অিসুেি করে য াতরে সঠিক পদের্ারি পাদি ঢােিু।  

 ফর্ুুো িরুধে যকৌটায় সে োহকৃত োর্রেে সাহারযয িধু দিরয় তা পদেস্কাে ছুদে  া যেরভোরেে সাহারযয সর্াি 

করে দিি। 

 য াতরেে পাদিরত পাউডাে ঢােিু, প্রস্তুতকােরকে দিরিুির্াো অিযুায়ী পাদিে পদের্ারিে জিয প্ররযাজয 
োর্রেে পদের্ারি পাউডাে যযাে করুি। 

 

 

 দিপরেে যকািায় ধরে তা য াতরে োোি। তােপে োেপারিে খাঁজগুরো আঁটরক দিি। ঢাকিা দিরয় দিপে 

ঢাকুি এ িং পাউডােগুরো যাওয়া পযুন্ত তা োঁকাি। 

 ঠান্ডা পাদিে ধাোে দিরে য াতরেে দিরেে অরধুক অিংি ধরে  ািারিা ফর্েুুা ঠান্ডা করুি। দিশুরক 

খাওয়ারিাে আরে দিরজে হারতে যভতরেে তােরুত সার্ািয তেে যঢরে এে তাপর্াো পেীিা করে দিি, যাে 

র্ারি হে এটা কুসুর্ েের্  া ঠান্ডা হরত হর , তর  েের্ িয়। 
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ব রোপত্তো  ব ষয়ক  সমসযো   

প্রদত াে খাওয়া াে পমর  ুিতুি করে িধু ততেী করে দিি। খা াে জদর্রয় োখা এর্িদক দিরজে যভতরেও হয়ত িরুধ 

 যাকরটদেয়া ততেী কেরত পারে। যা আপিাে দিশুরক অসুস্থ্ কেরত পারে। 

ঠান্ডা পাদিে কে যথরক িতুি পাদি দিরয়  য হাে করুি। আরে যসদ্ধ পাদি, কৃদের্ উপারয় িের্ কো পাদি  া 
য াতেজাত পাদি  য হাে কের ি িা, কাের্ আপিাে দিশুে দিোপি িাও হরত পারে। 

স  সর্য় যকৌটায় যিয়া োর্েটিই  য হাে করুি এ িং প্রস্তুত প্রিােী যর্রি েেিু যারত আপিাে দিশুে জিয প্ররযাজয পাদি 

ও পাউডারেে দর্শ্ররিই ফর্ুুোটি ততেী কো যায়। 

য াতরে অিয যকাি দকছু যযাে কের ি িা। (দেদি, দসদেয়াে  া েরকারেট পাউডাে সহ) 

ইিফযান্ট ফর্মুো কখিই র্াইররাওরয়রভ েের্ কের ি িা কােি তা সর্ািভার  ছদেরয় িাও যযরত পারে (ফরে ‘হট 

স্পট’ ততেী হরত পারে) এ িং আপিাে দিশুে র্রুখে যভতে পুরে যযরত পারে। 
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 ো বি  বে লক   োই লর  বি লয়  খোওয়ো ল ো  

যদি আপিাে  াদেে  াইরে দেরয় দিশুরক খাওয়ারিাে প্ররয়াজি হয় যসরিরে ততেী থাকা একটি ইিফযান্ট ফর্ুুো িধু 

একটি খাদে পদেস্কাে য াতরে দিরয় খাওয়ারিাই ভাে। যদি তা সম্ভ  িা হয়, তর  আরে ততেী কো িধু একটি ঠান্ডা 
কোে  যারে  েফসহ যেরখ সর ুাচ্চ ৪ ঘন্টা পযুন্ত োখরত পারেি। 

যদি আরে ততেী কো ফর্ুুোটি কি তাপর্াোয় োখা হয়, তর  ২ ঘন্টাে র্ারে  য হাে করুি, তর  এটি অভযারস পদেিত 

কের ি িা। 
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