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এই পশ্তি�া আপনায়� শনয়ের শবষ�সরূয়ে 
শনয় ম্ু িনা ক্য়ব:
 •  একটি সচেতন সসদ্ধান্ত গ্রহণ করচত।

 •  সনরধাপচে সতন ধরচনর ফর্মুলধা প্রস্তুত করচত।

 •  আপনধার সিশুর খধাওয়ধার ইসগিত অনয্ধায়ী আপনধার সিশুচক 
খধাওয়ধাচত।

 • ফর্মুলধা সনরধাপচে সংরক্ষণ ও পসরবহন করচত।

এই পশ্তি�া� “ফর্মুলা” িব্দটি বযবোর �রা েয়�য়ে। 
ফর্মুলার  অনযানয নারগুয়লা েল:
 • সিশুর কৃসরির েধ্।

 • বচ্কর েচ্ধর সবকল্প।

 • বধাসণস্যিক সিশু ফর্মুলধা।

 • সিল্প্ধাত সিশু েধ্।

 • সিল্প্ধাত রধাচয়র েধ্।

 • রধানব েধ্ নয় এরন েধ্।
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এই পশ্তি�া বযবোর�রণ
পসরবধারসরহূ সেসকৎসধা্সনত বধা বযিসক্তগত কধারচণ বকবলরধারি বধা সমূ্রক সহচসচব ফর্মুলধা খধাওয়ধায়। এই ত্যিপূণমু সম্ে সপতধা-রধাতধা, পসরবধার, 
পসরেযমুধাকধারী ও সিশু পসরেযমুধা প্রেধানকধারীচের ফর্মুলধা সনরধাপচে প্রস্তুত করচত, খধাওয়ধাচত ও সংরক্ষণ করচত সধাহধাযযি করচব। ত্যিটি স্স্থ, 
পূণমুচরয়ধােী সিশুচের উচদেচিযি করধা। এই প্সতিকধায় পসরবধারসরহূচক ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত ঝ্ুঁ সক ও বযিয় সম্চকমু  একটি সচেতন সসদ্ধান্ত গ্রহচণ 
সধাহধাযযি করধার ্নযি ত্যি রচয়চে।



ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সবচবেনধা
েযিধা ওয়ধার্মু  বহল্ অগমুধানধাইচ্িন, চহল্ কযিধানধাডধা, ডধাচয়টিসিয়ধানস অব কযিধানধাডধা এবং েযিধা কযিধানধাসডয়ধান পযিধাসডয়ধাসরিক বসধাসধাইটি বেধাট সিশু 
এবং অল্প বয়সী সিশুচের প্র্র েয় রধাস বকবলরধারি ব্চকর েধ্ খধাওয়ধাচনধা এবং েই্ বের  বধা তধারও ববসি পযমুন্ত য্ধায্ পসরপূরক খধাওয়ধাচনধা 
েধাসলচয় যধাওয়ধার ্নযি স্পধাসরি প্রেধান কচর।

সপতধা-রধাতধাগণ তধাচের সিশুচের সিশু ফর্মুলধা সবসভন্ন কধারচণ প্রেধান করচত পধাচরন। সপতধা-রধাতধাগণ তধাচের সিশুচের বকবলরধারি ফর্মুলধা খধাওয়ধাচত 
পধাচরন, বধা সকে্ ফর্মুলধা এবং সকে্ বচ্কর েধ্ প্রেধান করচত পধাচরন। ফর্মুলধা প্রেধান করধা তধাচের প্র্র পেন্দ নধাও হচত পধাচর। আপনধার বচ্কর 
েধ্ খধাওয়ধা সিশুচক সমূ্রক প্রেধাচনর প্রচয়ধা্ন হচল, 4 নম্বর পৃষ্ধা বেখ্ন।

সপতধা-রধাতধাগণ তধাচের সিশুচের ফর্মুলধা প্রেধান করধা সম্চকমু  অস্বসতি বধা অপরধাধচবধাধ অনভ্ব করচত পধাচরন। আপসন এরন ববধাধ করচল, এক্ন 
স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর সধাচ্ ক্ধা বলধা উপকধারী হচত পধাচর। 

আপনধার এবং আপনধার সিশুর ্নযি ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধা সঠিক সসদ্ধান্ত হচল, আপনধার পসরকল্পনধার সধাচ্ স্বধাচ্ছন্দযিচবধাধ করধার ্নযি আপনধার 
কধাচে প্রচয়ধা্নীয় ত্যি ্ধাকধা গরুত্বপূণমু। আপসন বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধায় সফচর যধাওয়ধার আিধা করচল, চসটধা অ ম্ু ন করধার উচদেচিযি  পসরকল্পনধা 
ততসর এবং সহধায়তধাসরচূহর  ্নযি আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারী বধা এক্ন বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সবচিষজ্ঞ পরধারিমুেধাতধার সধাচ্ 
বযধাগধাচযধাগ করুন।
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বয সকল পসরবধার তধাচের সিশুচের ফর্মুলধা প্রেধান করধার ক্ধা ভধাবচেন, 
তধাচের কধাচে একটি সচেতন সসদ্ধান্ত গ্রহণ করধার ্নযি সনম্নসলসখত 
ত্যিসরহূ ্ধাকধা গরুত্বপূণমু:

স্ায়থ্যর উপর প্রভাব

 •  বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা সিশুচক ফর্মুলধা প্রেধান রধাচয়র বচ্কর 
েচ্ধর সরবরধাহচক হ্ধাস করচত পধাচর এবং তধার বচ্কর েধ্ 
খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত পসরকল্পনধার উপর প্রভধাব বফলচত পধাচর।

 •  চয সকল সিশুচক বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা হয় নধা তধাচের কধাচনর 
সংক্রণ, ফ্সফ্স ও শ্ধাচস সরসযিধা, ডধায়সরয়ধা এবং সিশুর হঠধাৎ 
রত্ৃযির লক্ষণ [সধাচডন ইনফযিধান্ট বড্ সসনচ্ধার (SIDS)]-এর 
উচ্চরধারিধার ঝ্ুঁ সকসরহূ রচয়চে। পরবততী ্ীবচন বসধমুত স্বধাস্থযি 
সংক্ধান্ত ঝ্ুঁ সক ্ধাচক বযরন অসতসরক্ত ও্ন, স্থল্তধা ও 
ের্ধাচরধাগযি অস্খ বযরন ডধায়ধাচবটিস।

 •  চয সকল রধাচয়রধা বচ্কর েধ্ খধাওয়ধান নধা তধাচের প্রসচবধাত্তর 
রক্তপধাত, টধাইপ 2 ডধায়ধাচবটিস, তিন ও সডম্বধািচয়র কযিধান্ধাচরর 
রত স্বধাস্থযি সরসযিধার উচ্চরধারিধার ঝ্ুঁ সক রচয়চে।

ফর্মুলধা আরম্ভ করধার পর প্র্র সেচক  রধাচয়রধা পূণমু ও যন্ত্রণধােধায়ক তিন 
অনভ্ব করচত পধাচরন। অচনক আরধারেধায়ক বযিবস্থধা রচয়চে বযগচলধা 
সনচয় আপসন আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর সধাচ্ আচলধােনধা করচত 
পধাচরন যধার রচধযি রচয়চে ঠধাণ্ধা প্ট্সল লধাগধাচনধা, রেৃ ্েধাপ সেচয় বচ্কর 
েধ্ ববর করধা ও প্রেধাহসবচরধাধী বযি্ধার ঔষধ বযিবহধার করধা।

আশ ম্ু� বয�

সনচের বটসবলটি একটি সিশুচক এক বেচরর ্নযি বরৌসলক ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধার গড় বযিয় বেখধায়। চবধাতল, সনপল, অনযিধানযি খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত 
যন্ত্রপধাসতর রলূযি বধা ফর্মুলধা প্রস্তুসত ও সংরক্ষচণর বযিয় এটির অন্তভ্মু ক্ত নয়।

 

ফর্মুলার  গুণ

কধারখধানধায় ফর্মুলধা ততসর করধার সরয় কখনও কখনও সকে্ ভ্ল হচয় বযচত পধাচর। উেধাহরণস্বরূপ, এটি বযিধাচটেসরয়ধার সংস্পচিমু 
আসচত পধাচর বধা এটিচত উপধােধাচনর অনপ্সস্থসত বধা ভ্ল উপধােধান ্ধাকচত পধাচর। চহল্ী কযিধানধাসডয়ধানস ওচয়বসধাইট সনরধাপত্তধা্সনত 
উচবেগ এবং প্রতযাোর সংক্ধান্ত সতকমু তধা তধাসলকধাভ্ক্ত কচর। আপনধার ফর্মুলধার পধাচরির গচ্ছ নম্বচরর (লট নধাম্বধার) সধাচ্ এই 
ওচয়বসধাইচটর গচ্ছ নম্বচরর ত্লনধা করুন। এই ওচয়বসধাইট বেখচত এবং সতকমু বধানী প্রধাসতির ্নযি সনবন্ধন করচত  
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php.–এ যধান।

আপনার শিশুয়� ফর্মুলা খাও�ায়নার জনয শসদ্ান্ত গ্রেণ �রয়ল, এই পশ্তি�া শনরাপয়্ ফর্মুলা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পশরবেন এবং 
শিশুয়� খাও�ায়না সংক্ান্ত প্রয়�াজনী� ত্য আপনায়� প্র্ান �য়র।

অনগ্্রে �য়র এই পশ্তি�াটি পযমুায়লােনা �রুন এবং কযয়�ায়না উয়বেগ সম্পয়�মু  আপনার স্াথ্য কসবা প্র্ান�ারী, নাসমু, পাবশল� 
কেল্ নাসমু, বয়্�র ্ধ্ খাও�ায়না সংক্ান্ত শবয়িষজ্ঞ পরারিমু্াতা, শনবশন্ধত প্য শবয়িষজ্ঞ বা অনযানয কপিাজীবীর সায়্ 
আয়লােনা �রুন।

এটি ্ন্ম ব্চক এক বের বয়স পযমুন্ত ফর্মুলধা সংক্ধান্ত বযিচয়র 
একটি আনর্ধাসনক বযিয়। সরচয়র সধাচ্ সধাচ্ এই বযিয়টি সভন্ন 
হচব এবং আপসন বকধা্ধায় বধাস কচরন তধার উপর সনভমু র 
করচব। সংখযিধাগচলধা 2014 ও 2015 সধাচল অন্টধাসরওর সতনটি 
্ধায়গধার আনর্ধাসনক সহসধাচবর উপর সভসত্ত করধা।

ফর্মুলার ধরন প্রশত বেয়রর বয�
খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত  প্রসত বের $3,360

ঘনীভূত তরল প্রসত বের $1,100

গুঁড়ধা  প্রসত বের $900

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


বয়্�র ্ধ্ খাও�া শিশুয়� সম্পরূ� প্র্ান
আপশন বয়্�র ্ধ্ খাও�ায়ল এবং আপনার শিশুর আরও কবশি �যালশরর প্রয়�াজন েয়ল, আপনায়� সম্পরূ� প্র্ায়নর প্রয়�াজন 
েয়ব। সবয়েয়� ভায়লা শব�ল্প েয়ছে ব্য়�র ্ধ্। এটি োত শ্য়� কেয়প ও/বা পাম্প �রার রাধযয়র কবর �রা কযয়ত পায়র। বচ্কর েধ্ 
খধাওয়ধাচনধা সিশুচক ফর্মুলধা প্রেধান আপনধার বচ্কর েচ্ধর সরবরধাহ হ্ধাস করচত পধাচর। বচ্কর েধ্ ফর্মুলধার সধাচ্ প্রসতস্থধাপন পসরকসল্পত সরচয়র আচগই 
আপনধার বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা সরধাসতির কধারণ হচত পধাচর। বন্ধ করধার পর বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা প্নরধারম্ভ করধা কঠিন হচত পধাচর।

প্রাশতি সায়পয়ক্ষ, প্র্য়র ক�ানটি কেষ্া �রয়ত েয়ব  কসই ক্রানস্ায়র সম্পরূ�গুয়লার এ�টি তাশল�া এখায়ন ক্ও�া েল:

 1.  হধাত সেচয় বেচপ ও/বধা পধাম্ কচর ববর করধা আপনধার সনচ্র টধাটকধা বচ্কর েধ্।

 2.  আপনধার সনচ্র বচ্কর েধ্ যধা সহরধাসয়ত করধা হচয়সেল এবং বযিবহধার করধার একট্ আচগ গলধাচনধা হচয়চে।

 3.  রধানব েধ্ সংক্ধান্ত বযিধাংক ব্চক পধাস্তুসরত রধানচ্ষর েধ্ (বচ্কর েধ্)। সকে্ রধানব েধ্ সংক্ধান্ত বযিধাংচক বকবলরধারি সবচিষ েধাসহেধা-সম্ন্ন 
সিশু বযরন অকধাল্ধাত সিশুচের ্নযি পযমুধাতি েধ্ ্ধাকচত পধাচর।

 4.  গরুর েধ্-সভসত্তক বধাসণস্যিক ফর্মুলধা।

ফর্মুলধা পধান করধা অসধকধাংি সিশুই গরুর েধ্-সভসত্তক ফর্মুলধা সবচেচয় ভধাচলধাভধাচব 
গ্রহণ কচর। আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারী সবচিষ ধরচনর ফর্মুলধা স্পধাসরি করচল 
বকবলরধারি বসগচলধা বযিবহধার করচত হচব।

অচনক সপতধা-রধাতধা সমূ্রক প্রেধান করচত ববধাতল বযিবহধার কচরন তচব এটি সবসরয় 
সিশুচক সমূ্রক খধাওয়ধাচনধার সবচেচয় ভধাচলধা পদ্সত নয়। চবধাতল খধাওয়ধা সিশুচের 
বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাটধা কঠিন হচত পধাচর।

আপসন আপনধার সিশুচক সনম্নসলসখত পদ্সতগচলধার একটি বধা একধাসধক পদ্সত বযিবহধার 
কচর সমূ্রক খধাওয়ধাচত পধাচরন। এক্ন সবেক্ষণ বপিধা্ীবীর সহধায়তধা সনচয় সনচের 
পদ্সতগচলধা সবচবেনধা করুন:

 • কধাপ (রখ্ বখধালধা কধাপ, নলধাকৃসত কধাপ নয়) বধা েধারে।

 •  আপনধার তিচন নল বযিবহধার কচর এরন একটি বচ্কর েধ্ সহধায়তধাকধারী যন্ত্র।

 •  আপনধার পসরষ্ধার আগিচ্লর সধাচ্ সংয্ক্ত নল সম্বসলত খধাওয়ধাচনধার পধারি।

 •  স্সনসেমুষ্টভধাচব ততসরকৃত আরও অনযিধানযি খধাওয়ধাচনধার যন্ত্র।

এই প্সতিকধার 9 নম্বর পৃষ্ধায় ববধাতল-খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সরবরধাহসরহূ এবং 17 নম্বর পৃষ্ধায় ববধাতচল কীভধাচব খধাওয়ধাচনধা যধায় বস সম্চকমু  ত্যি রচয়চে।

আপশন ফর্মুলা বযবোর �রা সম্পয়�মু  শেন্তা �রয়ল বা আপনার ফর্মুলা প্র্ায়নর প্রয়�াজন েয়ল শনয়ের শবষ�সরেূ শবয়বেনা �রুন:

 •  আপনধার বচ্কর েচ্ধর সরবরধাহ ব্ধায় রধাখচত এবং বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধার উন্নসত করচত জ্ঞধানসম্ন্ন সধাহধাযযি গ্রহণ করধা।

 •  বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা এবং সমূ্রক সহচসচব ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধা।

 •  েধাপ সেচয় ববর করধা বচ্কর েধ্ এবং ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধা।

বয়্�র ্ধ্ খাও�ায়না সংক্ান্ত সো�তা শবষ�� ত্যপণূমু সম্প্:

 •  আপনধার কসরউসনটিচত পসরচষবধাসরহূ বযরন বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সলিসনক বধা রধা-চ্চক-রধাচক সহধায়তধা। আপসন এগচলধা  
www.ontariobreastfeeds.ca–এ খ্ুঁচ্ বপচত পধাচরন।

 •  লধা লীচে লীগ www.lllc.ca-এ বেখ্ন।

  •  আপনধার স্থধানীয় পধাবসলক বহল্ ইউসনট www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx–এ বেখ্ন।

 •  আপনধার এলধাকধায় েধ্ খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সবচিষজ্ঞ পরধারিমুেধাতধা (লযিধাকচটিন কনসধালচটন্ট) খ্ু্ঁ চত www.ilca.org/why-ibclc/falc-এ যধান।

 •  চটসলচহল্ অন্টধাসরওর সতিধাচহ 7 সেন 24 ঘণ্ধা বচ্কর েধ্ খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সহধায়তধা 1-866-797-0000 নম্বচর।

www.beststart.org4

রখ্ বখধালধা কধাচপ খধাওয়ধাচনধা

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন

http://www.ontariobreastfeeds.ca
http://www.lllc.ca
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.ilca.org/why-ibclc/falc
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ফর্মুলা �ীভায়ব শনবমুােন �রয়ত েয়ব
ফর্মুলা শনবমুােয়নর জনয সপ্াশরিসরূে:

 •  অসধকধাংি ফর্মুলধা গ্রহণকধারী সিশুর ্নযি গরুর েধ্-সভসত্তক ফর্মুলধা স্পধাসরি করধা হয়।। অসধকধাংি ফর্মুলধারই সংচযধাস্ত প্সষ্টকর পেধা ম্ু 
সহ গরুর েচ্ধর সভসত্ত রচয়চে।

 •  সবচিষ সেসকৎসধা্সনত অবস্থধা বযিতীত সিশুচের ্নযি সয়ধা-সভসত্তক ফর্মুলধা স্পধাসরি করধা হয় নধা। সপতধা-রধাতধাগণ কখনও কখনও 
বযিসক্তগত, কৃসষ্টগত বধা ধরতীয় কধারচণ সয়ধা বযিবহধার করধার সসদ্ধান্ত গ্রহণ কচরন।

 •   ঘয়র প্রস্তুত ফর্মুলা বযবোর �রয়বন না এবং সধাধধারণ গরুর েধ্ বধা অনযিধানযি প্রধাণীর েধ্ বযিবহধার করচবন নধা। এগচলধাচত সঠিক 
পসররধাণ প্সষ্টকর পেধা ম্ু ্ধাচক নধা এবং আপনধার সিশুর ্নযি ক্ষসতকর হচত পধাচর।

 •  পধাসন এবং ফর্মুলধার পসররধাচণর ্নযি পযিধাচকচটর য্ধায্ সনচেমুিধাবলী অনস্রণ করুন। তরল করধার ্নযি ফর্মুলধায় অসতসরক্ত পধাসন 
সংচযধা্ন করধা বধা ঘন করধার ্নযি অল্প পধাসন সংচযধা্ন করধা আপনধার সিশুর ্নযি অস্বধাস্থযিকর এবং সবপজ্জনক হচত পধাচর।

  •  চযসকল ফর্মুলধা ত্ব সহচসচব সবক্য় করধা হয়, সপ্রবধাচয়ধাটিকস, চপ্রধাবধাচয়ধাটিকস সহকধাচর ততসর করধা হয়, সডএইেএ (DHA) েসবমু 
সংচযধা্ন করধা হয় বধা “আংসিকভধাচব ভধাগিধা” চপ্রধাটিন সহ ততসর করধা, চসগচলধার প্রচয়ধা্ন বনই। গচবষণধা এগচলধাচক উপকধারী সহচসচব 
প্ররধাণ কচরসন।

 •  ফর্মুলধা খধাওয়ধা সিশুচের 9-12 রধাস বয়স পযমুন্ত বধাসণস্যিক ফর্মুলধায় ্ধাকধা প্রচয়ধা্ন। “ফচলধা-আপ” ফর্মুলধার প্রচয়ধা্ন বনই।

শতন ধরয়নর ফর্মুলা রয়�য়ে:

 •  খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত – বকধাচনধা পধাসনর প্রচয়ধা্ন বনই।

 •  ঘনীভূত তরল –  ্ীবধাণর্ক্্ত পধাসনর সধাচ্ সরসরিত করধা 
প্রচয়ধা্ন।

 •  গুঁড়ধা – ্ীবধাণর্ক্্ত পধাসনর সধাচ্ সরসরিত করধা প্রচয়ধা্ন।

বকৌটধা নধা বখধালধা পযমুন্ত খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত এবং ঘনীভূত তরল 
ফর্মুলধাসরহূ ্ীবধাণর্ক্্ত ্ধাচক। গুঁড়ধা ফর্মুলধা ্ীবধাণর্ক্্ত নয় এবং 
ক্ষসতকধারক বযিধাচটেসরয়ধা বহন করচত পধাচর যধা আপনধার সিশুচক 
অস্স্থ করচত পধাচর।

বয সকল সিশুর সংক্রচণর সবচেচয় ববসি সম্ভধাবনধা রচয়চে 
তধাচের ্ীবধাণর্ক্্ত তরল ফর্মুলধা গ্রহণ করধা উসেত বযরন 
খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত বধা ঘনীভূত তরল ফর্মুলধা। 

কয স�ল শিশু গুুঁড়া ফর্মুলা ক্য়� সংক্রয়ণর সবয়েয়� 
কবশি ঝ্ুঁ শ�য়ত রয়�য়ে তারা েয়লা যারা:

 •  অকধাল্ধাত।

 •  সনম্ন ্ন্ম-ও্ন সম্ন্ন সেল এবং েই্ রধাচসর কর 
বয়চসর।

 •  েব্মুল বরধাগ-প্রসতচরধাধ বযিবস্থধা সম্ন্ন।

ফর্মুলা �ীভায়ব প্রস্তুত এবং খাও�ায়ত ে� কস সম্পয়�মু  
শবতিাশরয়তর জনয শনম্নশলশখত পষৃ্াসরূে পড়্ন।



কবাতল এবং যন্ত্রপাশত 
পশরষ্ার �রা

www.beststart.org6

ফর্মুলধা খধাওয়ধা বযচকধাচনধা বয়চসর সিশুচের ববধাতল এবং খধাওয়ধাচনধা 
সংক্ধান্ত সকল যন্ত্রপধাসত সবসরয় পসরষ্ধার করুন। ্ীবধাণ্রক্্ত 
করধার পূচবমু এটি ফর্মুলধার অেিৃযি অংিসরহূ বধা রয়লধার ক্্ষদ্র কণধা 
অপসধারণ করচব।

কধাুঁচের ববধাতল বধা বধাইচফেনল-এ [সবসপএ (BPA)]-রক্্ত প্ধাসটিচকর 
ববধাতল বযিবহধার করুন। সরতি অংচি বকধাচনধা ফধাটল নধা ্ধাকধা, 
বণমুহীন নধা হওয়ধা এবং বভচগি বযচত পধাচর এরন বকধাচনধা সিলধা অংি 
নধা ্ধাকধা সনসচিত করুন।

সধাবধান এবং উষ্ণ পধাসন সেচয় 
আপনধার হধাত ধ্চয় সনন। 
একটি পসরষ্ধার ্ধালধা-বধাসন 
বরধােধার কধাপড়, সধাবধান ও 
উষ্ণ পধাসন সেচয় আপনধার 
ববসসন এবং কধা্ করধার স্থধান 
ধ্চয় সনন। তধারপর 5 সরসল 
(1 েধা েধারে) গৃহস্থধাসলর 
কধাচ্ বযিবহৃত সলিচের সধাচ্ 
750 সরসল (3 কধাপ) পধাসন 

বরিধাচনধার রধাধযিচর কধাউন্টধারটি ্ীবধাণর্ক্্ত করধা ভধাচলধা বস্দ্। এই দ্রবণ 
একটি ব্রে ববধাতচলর সভতচর রধাখ্ন এবং ববধাতলটিচত বলচবল লধাসগচয় 
সেন। আপনধার কধাউন্টধাচর ব্রে করুন এবং একটি পসরষ্ধার বতধায়ধাচল 
সেচয় এটি রচ্ে বফলন্।

একটি ববধাতচলর ব্ধাি বযিবহধার করুন যধা নব্ধাতকচের বকবলরধারি 
খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত যন্ত্রপধাসতর ্নযি বযিবহধার করধা হয়। ফর্মুলধার বয 
বকধাচনধা সেহ্ন ব্চক বয এগচলধা রক্্ত তধা সনসচিত করধার ্নযি ববধাতল 
এবং সনপচলর সভতর ভধাচলধা কচর বরচ্ সনন।

গরর পধাসনচত ভধাচলধা কচর ধ্চয় বফলন্। চবধাতল এবং খধাওয়ধাচনধা 
সংক্ধান্ত যন্ত্রপধাসত বধাতধাচস শুকধাচনধার ্নযি একটি পসরষ্ধার পৃষ্ভধাচগ 
পসরষ্ধার বতধায়ধাচলর উপর রধাখ্ন। এই যন্ত্রপধাসত ্ীবধাণর্ক্্ত করচত 
আপসন এখন প্রস্তুত।

িধাকনধা

েধাকসত (সডস্ক)

 বলয় (সরং)

 সনপল

ববধাতল

21

3 4

গরর সধাবধানয্ক্ত পধাসনচত সকল ববধাতল, সনপল, বলয়, 
িধাকনধা, েধাকসত, রধাচপর কধাপ, প্রচয়ধা্ন হচল বকৌটধা বখধালধার 
যন্ত্র, সররিচণর পধারিগচলধা এবং সেরটধা ধ্চয় সনন। প্রচয়ধা্ন হচল, 
্ীবধাণর্ক্্ত পধাসন সংরক্ষণ করধার পধারিগচলধাও ধ্চয় সনন।

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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  একটি বড় পধারি পধাসন সেচয় পূণমু করুন। সনচের সধারগ্রীগচলধা বযধাগ করুন: 

 • চবধাতল।

 • সনপল।

 • বলয়।

 • িধাকনধা।

 • েধাকসত।

 • রধাচপর কধাপ এবং ে্সর।

 • চকৌটধা বখধালধার যন্ত্র (প্রচয়ধা্ন হচল) এবং সররিচনর পধারিগচলধা।

 • হধাতল ববর হচয় ্ধাকধা সেরটধা।

  সনসচিত করুন বয আপনধার সকল যন্ত্রপধাসত পধাসন সেচয় িধাকধা আচে এবং বধাতধাচসর  
বকধাচনধা বে্বে্ বনই।

  পধাচরির পধাসন ফ্টন্ত অবস্থধায় আনন্। িধাকনধা েধাড়ধা এটি েই্ সরসনট ফ্টচত সেন।

              পধাসন ব্চক ববধাতল এবং খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত যন্ত্রপধাসত অপসরণ করচত ্ীবধাণর্ক্্ত সেরটধাটি বযিবহধার করুন। 
অসতসরক্ত পধাসন বঝচড় বফলন্। বধাতধাচস শুকধাচনধার ্নযি যন্ত্রপধাসত একটি পসরষ্ধার বতধায়ধাচলর উপর রধাখ্ন। 
বযিবহধাচরর ্নযি এই যন্ত্রপধাসত এখন প্রস্তুত।

           সধারগ্রীগচলধা সধাচ্ সধাচ্ই বযিবহধার করধা নধা হচল, এগচলধা শুকধাচত সেন এবং একটি 
পসরষ্ধার স্থধাচন এগচলধা সংরক্ষণ করুন। কধাউন্টধাচরর উপচর একটি পসরষ্ধার এবং 
শুকচনধা বতধায়ধাচলর উপর এগচলধা রধাখধা বযচত পধাচর এবং আচরকটি পসরষ্ধার বতধায়ধাচল 
তধাচের উপর বেয়ধা বযচত পধাচর। এগচলধা একটি নত্ন প্ধাসটিক বযিধাচগ সংরক্ষণ করধা 
বযচত পধাচর। যন্ত্রপধাসতর সভতচর ফর্মুলধার বযখধাচন সংস্পিমু হচব বসখধাচন স্পিমু করচবন 
নধা। সনপল, িধাকনধা এবং বলয়গচলধা একসধাচ্ লধাগধান। যতক্ষণ পযমুন্ত নধা আপসন এটি 
বযিবহধার করধার ্নযি প্রস্তুত ততক্ষণ পযমুন্ত পসরষ্ধার রধাখচত সনপলটি ববধাতচলর সভতচর 
স্থধাপন করুন। 

বাশড়য়ত বযবোরয়যাগয জীবাণ্নাি� যন্ত্র, যধা আপসন বেধাকধাচন ক্য় করচত পধাচরন, তধা বযিবহধার করধা সনরধাপে। এর রচধযি রধাইচক্ধাওচয়ভ 
্ীবধাণন্ধািক রচয়চে। প্ধাসটিক এবং ধধাত্সরহূ সনরধাপে ্ধাচক, তধা সনসচিত করচত প্রস্তুতকধারচকর সনচেমুিধাবলী অনস্রণ করচত ভ্লচবন নধা। 
ে্লার উপয়র এ�টি পাত্রও ভায়লা �াজ �য়র। শিিও�ািার সাধারণত ফর্মুলার যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �য়র না।

আপসন এ�বার-বযবোরয়যাগয কবাতল বযবথ্া বযিবহধার করচল, বযিবহধারচযধাগযি  সকল যন্ত্রধাংি বযরন সনপল এবং িধাকনধাগচলধা ধ্চয় তধারপর 
এগচলধা ্ীবধাণর্ক্্ত করুন। নত্ন লধাইনধারগচলধা পসরষ্ধার এবং বকবলরধারি একবধার বযিবহধাচরর ্নযি প্রস্তুত।  

বাশড়য়ত স্�ংশক্� ফর্মুলা প্রস্তুতী�রণ যন্ত্র বযবোর �রা সপ্াশরি �রা ে� না। চয পধাসন বযিবহধার করধা হয় তধা েীঘমু সরচয়র ্নযি 
অবযিবহৃত অবস্থধায় ্ধাকচত পধাচর। এই পধাসনচত আরও বযিধাচটেসরয়ধা ্ন্মধাচত পধাচর। যখন পধাসন গরর করধা হয় তখন তধা বযিধাচটেসরয়ধা যধা গুঁড়ধা ফর্মুলধায় 
্ধাকচত পধাচর তধা সবনষ্ট করধার ্নযি যচ্ষ্ট গরর হয় নধা। এেধাড়ধাও, এই সকল যন্ত্রধাসে সগিসতপূণমুভধাচব গুঁড়ধা ফর্মুলধা ভধাচলধাভধাচব সরসরিত কচর নধা।
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কবাতল এবং যন্ত্রপাশত জীবাণ্র্ক্ত �রা
কয ক�ায়না ব�য়সর শিশুয়্র জনয স�ল কবাতল, খাও�ায়না সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত এবং ফর্মুলার জনয পাশন জীবাণ্রক্্ত �রুন। 
শনরাপয়্ জীবাণ্রক্্ত �রা �খন ্ারায়ত েয়ব কস সম্পয়�মু  ক�ায়না গয়বষণা কনই। তার অ ম্ু এই কয যতশ্ন পযমুন্ত আপনার শিশু 
ফর্মুলা পান �রয়ে ততশ্ন পযমুন্ত পাশন এবং কবাতল খাও�ায়না সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �রা সবয়েয়� শনরাপ্।

কধা�ার পর কবাতল এবং খাও�ায়না সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �রয়ত:

1

2

3

4



ফর্মুলা ততশর �রয়ত পাশন শনবমুােন �রা
আপশন জীবাণ্রক্্ত �রার পর শনয়ের পাশনসরূে ঘনীভূত 
তরল এবং গুুঁড়া ফর্মুলার জনয বযবোর �রা শনরাপ্ 
(9 নম্বর পষৃ্া ক্খ্ন): 
 •  আপনধার গ্রধার, িহর বধা নগরীর কচলর পধাসন।

 •  চবধাতচলর পধাসন যধা আপসন ক্য় করচত পধাচরন।

 •  কুয়ধার পধাসন যধা সনয়সরতভধাচব পরীক্ষধা করধা হচয়চে। এই পধাসনর অবিযিই সনরধাপে 
পসররধাণ বযিধাচটেসরয়ধা এবং য্ধায্ নধাইচরিচটর পসররধাণ ্ধাকচত হচব। কুয়ধার পধাসনর ঘনীভূত 
নধাইচরিট 45 সরসলগ্রধার/সল-এর সনচে (বধা 10 সরসলগ্রধার/সল বযরন নধাইচরিট-নধাইচরিধাচ্চনর 
বক্ষচরি পসররধাপ করধা হচয়চে) ্ধাকধা সম্চকমু  সনসচিত বহধান। পধাসনচত নধাইচরিট ববসি ্ধাকচল, এটি 
ফ্টধাচল নধাইচরিচটর পসররধাণ আরও বসৃদ্ পধাচব। েয় রধাচসর কর বয়চসর সিশুচের ্নযি নধাইচরিচটর 
উচ্চতির খ্বই সবপজ্জনক। ফর্মুলধা প্রস্তুত করধার ্নযি কুয়ধার পধাসন বযিবহধার করধা সম্চকমু  বধা 
আপনধার পধাসন সরবরধাহ সম্চকমু  বকধাচনধা প্রশ্ন ্ধাকচল আপনধার স্থধানীয় পধাবসলক বহল্ ইউসনটচক 
বটসলচফধান বধা ইচরইল করুন।

আপনার �শরউশনটিয়ত কফাোয়না পাশন সংক্ান্ত ক�ায়না পরারিমুরলূ� সত�মু তা ্া�য়ল, পাশন ক্� �রুন এবং এটি জীবাণ্রক্্ত 
�রুন (9 নম্বর পষৃ্া ক্খ্ন)। য়�ান ক�ান এলা�া� নীল-সবজ্ কিওলা (ব্লু-গ্রীন অযালশজ) সংক্ান্ত সরসযা আয়ে। আপনার 
এলা�া উচ্চতিয়রর কিওলার সম্খ্ীন েয়ল, য়বাতয়লর পাশন বযবোর �রুন যা আপশন ফর্মুলার সায়্ করিায়ত জীবাণ্রক্্ত 
�য়রয়েন। ফ্োয়না �য়লর পাশন শনরাপ্ েয়ব না। এ�টি জরুশর অবথ্ার জনয প্রস্তুত ্াকুন কযরন ্ীঘমু সরয়�র জনয শব্য্ৎ 
শবভ্াে। 72 ঘণ্ার জনয পযমুাতি খাও�ার-জনয-প্রস্তুত ফর্মুলা শনয়� প্রস্তুত ্াকুন।

অনগ্্রে �য়র লক্ষয �রুন:
 •  গধাহমু স্থযি পধাসন প্রসক্য়ধাকরণ সংক্ধান্ত যন্ত্রপধাসত সিশুচের ্নযি পধাসন ্ীবধাণর্ক্্ত করধার প্রচয়ধা্নীয়তধাচক প্রসতস্থধাপন কচর নধা।

 •  ঠধাণ্ধা কচলর পধাসন বযিবহধার করুন। সনরধাপে হওয়ধার ্নযি, সবষধাক্ত পেধা ম্ু পধাসনর প্রবধাহ বেধারধা ধ্চয় বফলচত প্র্চর েই্ সরসনচটর ্নযি ঠধাণ্ধা 
পধাসন েধাসলচয় সেন। গরর কচলর পধাসনচত ধধাতব সবষধাক্ত পেধা ম্ু বযরন পধাইচপর সীসধা ্ধাকচত পধাচর। সনরধাপে প্রস্তুসতর ্নযি পধাসন বফধাটধাচনধা 
প্রচয়ধা্ন। পধাসনচত সীসধা ববসি ্ধাকচল, এটি বফধাটধাচনধা সীসধার ঘনত্ব আরও বৃসদ্ করচব। সীসধার পধাইপ বধা সীসধার পধাইপ সহ বধাসড়র ্নযি 
সফল্ধার সম্চকমু  আরও ্ধানচত www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/lead-plomb-eng.php–এ বেখ্ন।

ফর্মুলার জনয শনয়ের পাশনসরেূ বযবোর �রয়বন না:
 •  চকধারল পধাসন যধাচত বসধাসডয়ধার ববসি আচে।

 •  খসন্ পধাসন যধাচত বসধাসডয়ধার এবং অনযিধানযি খসন্দ্রবযি ববসি আচে।

 •  অগিধারধাসয়ত পধাসন (কধাচবমুধাচনচটড ওয়ধাটধার): সিশুচের ্নযি কধাচবমুধানযিধািন এবং সংচযধাস্ত স্বধাে-গন্ধ উপয্ক্ত নয়। অগিধারধাসয়ত 
পধাসনচত সংচযধাস্ত লবনও ্ধাকচত পধাচর।

 •  চয সকল এলধাকধার পধাসনচত প্রধাকৃসতকভধাচব ব্ধারধাইচডর পসররধাণ ববসি (1.5 সরসলগ্রধার/সল-এর সনচেমুিনধার বেচয় ববসি)।

শনম্নশলশখত পাশনর ধরনগুয়লার শনরাপত্া সম্পয়�মু  জানা যা�শন কসজনয এগুয়লা বযবোর �রয়বন না:
 •  যধাসন্ত্রকভধাচব প্রসক্য়ধা্ধাত সবশুদ্ পধাসন (সপউসরফধাইড ওয়ধাটধার)।  •  সবশুদ্ পধাসন (সডসটিলড ওয়ধাটধার)।

 •  সবপরীত আসব্ণ (সরভধাসমু ওসচরধাসসস) বেধারধা প্রসক্য়ধা্ধাত পধাসন।  •   আয়সনত পধাসন (সডআচয়ধানধাই্ড ওয়ধাটধার)।

 •  খসন্ অপসধাসরত পধাসন (সডসরনধাচরলধাই্ড ওয়ধাটধার)।   •  ববসিষ্টযিসম্ন্ন নধাসমুধাসর বধা সিশুচের ্নযি পধাসনসরহূ।
 
শবঃদ্ঃ: আপনার শনরাপ্ পাশনর উৎস না ্া�য়ল, খাও�ার-জনয-প্রস্তুত তরল ফর্মুলা বযবোর �রুন।

www.beststart.org8

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/lead-plomb-eng.php


9

�ীভায়ব পাশন জীবাণ্র্ক্ত �রয়ত েয়ব, 
ফর্মুলা এবং কবাতল-খাও�ায়না সংক্ান্ত 
সরবরােসরূে শনবমুােন �রয়ত েয়ব
কযয়�ায়না ব�য়সর শিশুয়্র ফর্মুলার জনয বযবোর �রা পাশন জীবাণ্রক্্ত �রুন।

শনরাপয়্ জীবাণ্রক্্ত �রা �খন ্ারায়ত েয়ব কস সম্পয়�মু  ক�ায়না গয়বষণা কনই। তার অ ম্ু  এই কয যতশ্ন পযমুন্ত আপনার শিশু 
ফর্মুলা বযবোর �রয়ে ততশ্ন পযমুন্ত পাশন এবং কবাতল সংক্ান্ত যন্ত্রপাশত জীবাণ্রক্্ত �রা সবয়েয়� শনরাপ্।

ফর্মুলার জনয পাশন প্রস্তুত �রা:
 •  ে্লধার উপর পধাচরির পধাসন ফ্টন্ত গরর অবস্থধায় আনন্। েই্ সরসনট বফধাটধাচনধা অবযিধাহত রধাখ্ন। এরন বকতসল বযিবহধার করচবন নধা যধা পধাসন 

েই্ সরসনট বফধাটধার আচগই বন্ধ হচয় যধায়।

 • আপশন ঘনীভূত তরল ফর্মুলা বযবোর �রয়ল:

  – পধাসন েই্ সরসনট বফধাটধান এবং এটি ফর্মুলধার সধাচ্ বরিধাচনধার আচগ িীতল করুন।

  –  পধাসন েই্ সরসনট বফধাটধাচনধার রধাধযিচরও ্ীবধাণর্ক্্ত করধা বযচত পধাচর এবং তধারপর সংরক্ষণ করধা বযচত পধাচর। ্ীবধাণর্ক্্ত পধাসন একটি 
্ীবধাণর্ক্্ত, আটুঁ সধাটুঁ ভধাচব বন্ধ পধাচরি ঘচরর তধাপরধারিধায় 24 ঘণ্ধা বধা সরিচ্ 2-3 সেন রধাখধা বযচত পধাচর। আপনধার সিশুচক এরন ফর্মুলধা 
খধাওয়ধান যধা বেচহর তধাপরধারিধার কধােধাকধাসে।

 • আপশন গুুঁড়া ফর্মুলা বযবোর �রয়ল:

  –  পধাসন েই্ সরসনচটর ্নযি ফ্টন্ত গরর অবস্থধায় আনন্। তধারপর যখন পধাসন করপচক্ষ 70°বস (1 সলটধার পধাসন প্রধায় 30 সরসনট পর 
প্রধায় 70°বস িীতল হয় তচব এটি সবসভন্ন ধরচনর পধারি এবং পধাসনর পসররধাচণর কধারচণ সভন্ন হয়) তখন এটি ফর্মুলধার সধাচ্ বরিধান। 
যখন পধাসন 70°বস-এর কর ্ধাচক তখন ফর্মুলধার ক্ষসতকধারক বযিধাচটেসরয়ধা সবনষ্ট করধার  রত যচ্ষ্ট গরর হয় নধা। আপনধার সিশুচক 
খধাওয়ধাচনধার আচগ সরসরিত ফর্মুলধা বেচহর তধাপরধারিধায় দ্রুত িীতল করুন।

  –  5 এবং 12 নম্বর পৃষ্ধায় বযরন বলখধা আচে বতরন কচর আপসন “ঝ্ুঁ সকচত” চনই এরন সিশুচের ্নযি গুঁড়ধা ফর্মুলধা পধাসনর সধাচ্ বরিধাচত 
পধাচরন যধা উপচরধাসলিসখতভধাচব একটি ্ীবধাণ্রক্্ত, আটুঁ সধাটুঁ ভধাচব বন্ধ পধাচরি ্ীবধাণর্ক্্ত, িীতল এবং সংরক্ষণ করধা হচয়চে। এটি 
আপনার শিশুয়� সায়্ সায়্ই খাও�ায়ত েয়ব।

ফর্মুলার ক�ৌো বাোই �রা:
 •  সনসচিত করুন বয ফর্মুলধার বকৌটধা বটধাল খধাওয়ধা বধা বফধালধা নয় কধারণ এগচলধা ফর্মুলধা বয নষ্ট হচয় বযচত পধাচর তধার সনেিমুন।
 •  চকৌটধার উপর বরয়ধাে উত্তীণমু হওয়ধার তধাসরখ পরীক্ষধা করুন। চরয়ধাে উত্তীণমু হওয়ধা তধাসরচখর পর ফর্মুলধা বযিবহধার করচবন নধা।

কবাতল-খাও�ায়না সংক্ান্ত সরবরােসরূে বাোই �রা:
 •  আপনধার সিশুচক পযমুচবক্ষণ করুন এবং একটি সনপল বযিবহধার করুন যধা আপনধার সিশুচক সনসচিচন্ত, সনরুচবেগভধাচব বখচত সধাহধাযযি কচর। 

খধাওয়ধাচনধার ইসগিত এবং েধাপ সংক্ধান্ত ইসগিত সম্চকমু  আরও ্ধানচত 18 নম্বর পৃষ্ধা বেখ্ন।

 •  চবধাতচলর সনপলগচলধা সবসভন্ন আকৃসতর এবং রধাচপর হচত পধাচর।

 •  সনপচলর প্রবধাহ হধার হচচ্ছ েধ্ বধা ফর্মুলধা কত দ্রুত ববর হয়। প্রবধাচহর হধার এবং  
সনপচলর সেচদ্রর আকধার এক সনপল ব্চক অনযি সনপচল সভন্ন হচত পধাচর, এরনসক  
একই পযিধাচকচটর সনপলগচলধার রচধযিও।

 •  সবসভন্ন সরচয় সবসভন্ন সনপল ভধাচলধা কধা্ কচর। একটি পযিধাচকট সকনন্ এবং পযমুচবক্ষণ করুন  
বয খধাওয়ধার সরয় আপনধার সিশু সনরুচবেগ। আপনধার সিশুর সরসযিধা হচল, আচরকটি সভন্ন  
ধরচনর বেষ্টধা করুন।

 •  চবধাতচলর সনপলগচলধা সবসভন্ন ধরচনর উপধােধান সেচয় ততসর করধা হচত পধাচর।

 •  চবধাতচলর সনপলগচলধা ঘন ঘন পরীক্ষধা করুন। এগচলধা বফচট বগচল, আঠধাচলধা হচয় বগচল,  
সেচড় বগচল, সববণমু হচয় বগচল বধা সেদ্রটি বড় হচত ্ধাকচল এবং ফর্মুলধা বফধাুঁটধা সেচয় দ্রুত  
পড়চত ্ধাকচল,  চসগচলধা বেচল সনন।



খাও�ার-জনয-প্রস্তুত তরল ফর্মুলা 
প্রস্তুত �রা
খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত ফর্মুলধা হচচ্ছ সবচিষভধাচব অকধাল্ধাত সিশু, সনম্ন ্ন্ম-ও্ন সম্ন্ন সিশু, অস্স্থ সিশু বধা বয সকল সিশুর বরধাগ-
প্রসতচরধাধ বযিবস্থধা েব্মুল হচত পধাচর তধাচের ্নযি সবচেচয় সনরধাপে ফর্মুলধা। এই ধরচনর ফর্মুলধা ্ীবধাণ্রক্্ত।

 •  সধাবধান এবং উষ্ণ পধাসন সেচয় আপনধার হধাত ধ্চয় সনন এবং 6 নম্বর পৃষ্ধার সনচেমুিধাবলী অনয্ধায়ী কধাউন্টধাচরর স্থধানটি ্ীবধাণর্ক্্ত করুন।

 • আপনধার সকল ্ীবধাণর্ক্্ত সরঞ্ধারসরহূ প্রস্তুত রধাখ্ন (6 এবং 7 নম্বর পৃষ্ধা বেখ্ন)।).
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একটি পসরষ্ধার ্ধালধা-বধাসন বরধােধার কধাপড় বযিবহধার কচর 
বকৌটধার উপচরর অংি গরর পধাসন এবং সধাবধান সেচয় ধ্চয় সনন।

বকৌটধা বধা ববধাতলটি ভধাচলধাভধাচব ঝধাুঁকধান এবং প্রচয়ধা্চন 
একটি ্ীবধাণর্ক্্ত বকৌটধা বখধালধার যন্ত্র সেচয় খ্লন্।

পসরষ্ধার এবং ্ীবধাণর্ক্্ত ববধাতচল ফর্মুলধা সরধাসসর বিচল 
বফলন্। পাশন কযাগ �রয়বন না।

সনপল, িধাকনধা ও বলয়গচলধা উঠধাচনধার ্নযি ্ীবধাণর্ক্্ত 
সেরটধা বযিবহধার করুন এবং এগচলধা ববধাতচল লধাগধান।

�ীভায়ব এবং �খন আপনার শিশুয়� খাও�ায়ত 
েয়ব কস সম্পয়�মু  পরবততীয়ত এই পশ্তি�ার 
শনয় ম্ু িনা পড়্ন।

আপনধার হধাত সেচয় বলয়টি আটুঁ সধাটুঁ  কচর লধাসগচয় সেন। 
সনপল স্পিমু নধা করধার বযিধাপধাচর সতমু ক ্ধাকুন।

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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ঘনীভূত তরল ফর্মুলা প্রস্তুত �রা
ঘনীভূত তরল ফর্মুলধা ্ীবধাণর্ক্্ত। সনচেমুিধাবলী অনয্ধায়ী পধাসন সেচয় সরসরিত ঘনীভূত তরল ফর্মুলধা হচচ্ছ আপনধার সিশুচক খধাওয়ধাচনধার ্নযি 
ফর্মুলধার সবচেচয় পরবততী সনরধাপে ধরন।

 •  সধাবধান এবং উষ্ণ পধাসন সেচয় আপনধার হধাত ধ্চয় সনন এবং 6 নম্বর পৃষ্ধার সনচেমুিধাবলী অনয্ধায়ী কধাউন্টধাচরর স্থধানটি ্ীবধাণর্ক্্ত করুন।

 • আপনধার সকল ্ীবধাণর্ক্্ত সরঞ্ধার প্রস্তুত রধাখ্ন (6 এবং 7 নম্বর পৃষ্ধা বেখ্ন)।

একটি পসরষ্ধার ্ধালধা-বধাসন বরধােধার কধাপড় 
বযিবহধার কচর বকৌটধার উপচরর অংি গরর 
পধাসন এবং সধাবধান সেচয় ধ্চয় সনন।

1

বকৌটধাটি ভধাচলধাভধাচব ঝধাুঁকধান এবং প্রচয়ধা্চন 
একটি ্ীবধাণর্ক্্ত বকৌটধা বখধালধার যন্ত্র সেচয় 
খ্লন্। 

2

একটি ্ীবধাণর্ক্্ত পসররধাপ কধাচপ ফর্মুলধা বরচপ 
সনন। কতট্কু পসররধাণ ফর্মুলধা এবং পধাসন বযিবহধার 
করচত হচব বেখধার ্নযি বলচবল পড়্ন।

3

্ীবধাণর্ক্্ত পধাসন যধা ঘচরর তধাপরধারিধায় িীতল 
করধা হচয়চে তধা বযধাগ করুন।

4

একটি ্ীবধাণর্ক্্ত সরঞ্ধার সেচয় রেৃভ্ধাচব বরিধান।

5

্ীবধাণর্ক্্ত ববধাতচল ফর্মুলধা বিচল বফলন্।

6

সনপল, িধাকনধা ও বলয়গচলধা উঠধাচনধার ্নযি 
্ীবধাণর্ক্্ত সেরটধা বযিবহধার করুন।

7

�ীভায়ব এবং �খন 
আপনার শিশুয়� খাও�ায়ত 
েয়ব কস সম্পয়�মু  পরবততীয়ত 
এই পশ্তি�ার শনয় ম্ু িনা 
পড়্ন।

আপনধার হধাত সেচয় বলয়টি আটুঁ সধাটুঁ  কচর 
লধাসগচয় সেন। সনপল স্পিমু নধা করধার বযিধাপধাচর 
সতমু ক ্ধাকুন।
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গুুঁড়া ফর্মুলা প্রস্তুত �রা
গুঁড়ধা ফর্মুলধা ্ীবধাণর্ক্্ত নয় এবং এটি কসতপয় সিশুচক অস্স্থ কচরচে। আপনধার সিশুর অস্স্থ হচয় পড়ধার ঝ্ুঁ সক করধাচত গুঁড়ধা ফর্মুলধা 
সঠিকভধাচব প্রস্তুত করধা গরুত্বপূণমু। একবধার বরিধাচনধা হচল  বধাচসে ক্য়কৃত ঘনীভূত তরচলর বযিয় এবং গুঁড়ধা ফর্মুলধার বযিয় অচনকটধা একই রকর 
(3 নম্বর পৃষ্ধা বেখ্ন)।

বয সকল সিশুর সংক্রচণর সবচেচয় ববসি সম্ভধাবনধা রচয়চে তধাচের ্ীবধাণর্ক্্ত তরল ফর্মুলধা গ্রহণ করধা উসেত বযরন খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত বধা 
ঘনীভূত তরল ফর্মুলধা। গুুঁড়া ফর্মুলা েয়ত সংক্রয়ণর সবয়েয়� কবশি ঝ্ুঁ শ�য়ত কসই শিশুরা যারা:

 •  অকধাল্ধাত।
 •  সনম্ন ্ন্ম-ও্ন সম্ন্ন সেল এবং েই্ রধাচসর কর বয়চসর।.

 •  েব্মুল বরধাগ-প্রসতচরধাধ বযিবস্থধা সম্ন্ন।

আপসন আপনধার সিশুচক গুঁড়ধা ফর্মুলধা খধাওয়ধাচনধা সম্চকমু  সনসচিত নধা ্ধাকচল, আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর সধাচ্ যধােধাই কচর সনন। 
এক বধা একধাসধক এই সকল ঝ্ুঁ সক সচ্বেও যসে আপনধার সিশুচক বনহধাচয়ত গুঁড়ধা ফর্মুলধা খধাওয়ধাচত হয়, সনচেমুিধাবলী খ্বই রচনধাচযধাচগর সধাচ্ 
অনস্রণ করুন।

শনয় ম্ু িাবলী:
 •  সধাবধান এবং উষ্ণ পধাসন সেচয় আপনধার হধাত ধ্চয় সনন এবং 6 নম্বর পৃষ্ধার সনচেমুিধাবলী অনয্ধায়ী কধাউন্টধাচরর স্থধানটি ্ীবধাণর্ক্্ত করুন।

 • আপনধার সকল ্ীবধাণর্ক্্ত সরঞ্ধারসরহূ প্রস্তুত রধাখ্ন (6 এবং 7 নম্বর পৃষ্ধা বেখ্ন)।

গুুঁড়া ফর্মুলা ততশর �রার জনয জীবাণ্রক্্ত গরর পাশন বযবোর �রুন। ফর্মুলা োে�া ততশর �রা এবং এটি ঠাণ্া 
েও�ার সায়্ সায়্ই বযবোর �রা সবোইয়ত ভায়লা। 
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পধাসন েই্ সরসনট বফধাটধান।

1

পধাসনর তধাপরধারিধা যখন করপচক্ষ 70°বস 
তখন ফর্মুলধা ততসর করুন। ক্ষশত�ার� 
বযায়টেশর�া যা গুুঁড়ার রয়ধয ্া�য়ত 
পায়র তা শবনষ্ �রার জনয তাপরাত্রা 
অবিযই 70°কস-এর উপয়র ্া�য়ত েয়ব। 
ফ্টন্ত পধাসন ঘচরর তধাপরধারিধায় 30 সরসনচটর 
ববসি অবস্থধান করচল, ফর্মুলধার সধাচ্ বরিধাচনধার 
আচগ আপনধার এটিচক 70°বস বধা ববসি 
তধাপরধারিধায় প্নরধায় উত্ততি করধা প্রচয়ধা্ন হচব।

2

ফর্মুলধার বলচবলটি পড়্ন। এটি আপনধাচক 
কতট্কু ফর্মুলধা এবং পধাসন বযিবহধার করচত 
হচব তধা বলচব। ্ীবধাণর্ক্্ত পধাসনর 
প্রচয়ধা্নীয় পসররধাণ একটি ্ীবধাণর্ক্্ত 
কধাুঁচের পসররধাপ কধাচপ বিচল বফলন্।

3

2:00 
শরশনে

70°কস- 
এর কবশি

শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
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গুুঁড়া ফর্মুলা প্রস্তুত �রা ( েলরান)

“ঝ্ুঁ শ�য়ত” না ্া�া শিশুয়্র জনয (12 নম্বর পষৃ্ার উপয়র ক্খ্ন) আপশন গুুঁড়া 
ফর্মুলা পাশনর সায়্ করিায়ত পায়রন যা জীবাণ্রক্্ত এবং িীতল �রা েয়�য়ে। এটি 
আপনার শিশুয়� সায়্ সায়্ই খাও�ায়ত েয়ব।

12

এই ধরচনর ফর্মুলধা প্রসতবধার খধাওয়ধার সরয় 
টধাটকধা বরিধাচনধা ভধাচলধা। চকধাচনধা কধারচণ এটি 
সম্ভব নধা হচল, প্রস্তুত ফর্মুলধাটি সরিচ্ রধাখ্ন। 
এটি 24 ঘণ্ধার রচধযি বযিবহধার করুন। 
আপনার শিশুয়� �ীভায়ব এবং �খন 
খাও�ায়ত েয়ব কস সম্পয়�মু  পরবততীয়ত 
এই পশ্তি�ার শনয় ম্ু িনা পড়্ন।

11

ফর্মুলধার ববধাতল ঠধাণ্ধা পধাসনর ধধারধার সনচে বধা 
ঠধাণ্ধা পধাসনর একটি পধাচরি দ্রুত িীতল করুন। 
যখন এটি বেহ বধা ঘচরর তধাপরধারিধায় তখন 
আপনধার সিশুচক খধাওয়ধান।

10

আপনধার হধাত সেচয় বলয়টি আটুঁ সধাটুঁ  
কচর লধাসগচয় সেন। সনপল স্পিমু নধা করধার 
বযিধাপধাচর সতমু ক ্ধাকুন।

7

যতক্ষণ পযমুন্ত গুঁড়ধার বকধাচনধা সপণ্ অবসিষ্ট নধা 
্ধাচক ততক্ষণ পযমুন্ত একটি ্ীবধাণর্ক্্ত সরঞ্ধার 
সেচয় সরসরিত করুন।

8

একটি ্ীবধাণর্ক্্ত ববধাতচল একবধার 
খধাওয়ধাচনধার রত পসররধাণ ফর্মুলধা বিচল 
বফলন্।

9

সনপল, িধাকনধা ও বলয়গচলধা উঠধাচনধার ্নযি 
্ীবধাণর্ক্্ত সেরটধা বযিবহধার করুন এবং 
ববধাতচল স্থধাপন করুন। 

5

হধাতধার রচধযি গুঁড়ধা বঠচস ভরচবন নধা। 
একটি ্ীবধাণর্ক্্ত ে্সরর সরতল পধাি সেচয় 
হধাতধাটি সরধান করুন। 

4

গুঁড়ধা ফর্মুলধার প্রচয়ধা্নীয় পসররধাণ বরচপ 
সনন। চকৌটধার সভতচরর হধাতধাটি বযিবহধার 
করুন।

6

্ীবধাণর্ক্্ত গরর পধাসনচত গুঁড়ধা বযধাগ করুন।



ফর্মুলা শনরাপয়্ সংরক্ষণ �রা
 •  ফর্মুলধা প্রস্তুত করধার পচর তধাৎক্ষসণকভধাচব এটি বযিবহধার করধা উত্তর।

 •  ফর্মুলধা সংরক্ষণ করচত হচল, চকৌটধার উপর একটি বলচবল লধাসগচয় শুরু করুন। চলচবচলর উপর বকৌটধাটি কখন বখধালধা হচয়সেচলধা 
বসই তধাসরখ এবং সরয় লধাসগচয় সেন।

খাও�ার-জনয-প্রস্তুত এবং ঘনীভূত তরল:

 – পায়ত্র সংরশক্ষত:
  •  একটি প্ধাসটিক িধাকনধা বধা প্ধাসটিক বরধাড়ক সেচয় বকৌটধাগচলধা আবতৃ করুন। 

  •  ঘনীভূত এবং খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত ফর্মুলধার বখধালধা বকৌটধাগচলধা সরিচ্ রধাখ্ন।

  • 48 ঘণ্ধা পর বধা বকৌটধার উপচরর বলচবল অনয্ধাযী বকৌটধাগচলধা বফচল সেন।

 – য়বাতয়ল সংরশক্ষত:
  • ফর্মুলধা সহ ববধাতলগচলধা সবমুধাসধক 24 ঘণ্ধা সরিচ্ রধাখ্ন।

  • 24 ঘণ্ধা পর প্রস্তুতকৃত ফর্মুলধা বফচল সেন।

  •  চবধাতলগচলধা সরিচ্র সপেন সেচক বযখধাচন এটি ববসি িীতল ্ধাচক বসখধাচন সংরক্ষণ করুন।

গুুঁড়া ফর্মুলা:
 • ফর্মুলধাসহ ববধাতলগচলধা সবমুধাসধক 24 ঘণ্ধা সরিচ্ রধাখ্ন।

 •  িধাকনধা সহ আটুঁ সধাটুঁ ভধাচব বন্ধ করধা বখধালধা গুঁড়ধার বকৌটধাগচলধা একটি িীতল, শুকচনধা স্থধাচন সংরক্ষণ করুন (সরিচ্ নয়)।

 •  চকৌটধা বখধালধার পর অবসিষ্ট গুঁড়ধা ফর্মুলধা এক রধাচসর রচধযি এবং বরয়ধাে উত্তীণমু হওয়ধা তধাসরচখর আচগ বযিবহধার করুন।

পয়র বযবোর �রার জনয ফর্মুলা 
�খনই শেরাশ�ত �রয়বন না �ারণ 
এটি উপা্ানসরয়ূের শবনযাস এবং পশ্ষ্ 
তিয়রর পশরবতমু ন �রয়ত পায়র।
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খাও�ায়নার জনয ফর্মুলা গরর �রা

গরর �রা

•  আপনধার সিশুচক খধাওয়ধাচনধার প্রচয়ধা্চনর ঠিক আচগ সরি্ ব্চক 
ফর্মুলধা ববর করুন।

•  অচনক সিশু বেচহর তধাপরধারিধায় (উষ্ণ) ফর্মুলধা ববসি পেন্দ কচর এবং 
অনযিরধা এটি িীতল পেন্দ কচর। উভয় পন্ধাই ঠিক। আপনধার সিশু 
বকধানটি পেন্দ কচর তধা আপনধাচক বস্ঝচয় বেচব।

•  উষ্ণ পধাসনর একটি পধাচরি বধা একটি ববধাতল গররকরণ যচন্ত্র ফর্মুলধার 
ববধাতলটি গরর করুন। সনপচলর স্থধানটি পধাসনর বধাইচর রধাখ্ন।

•  রাইয়ক্াওয়�য়ভ ক�ায়না কবাতল গরর �রয়বন না। এটি 
ফর্মুলধাচক উত্ততি কচর এবং “গরর এলধাকধা” সৃসষ্ট কচর যধা আপনধার 
সিশুর রখ্ প্সড়চয় বফলচত পধাচর।

•  15 সরসনচটর ববসি ববধাতলটি উষ্ণ করচবন নধা। উষ্ণ করধার 
সরয় ববধাতলটি কচয়কবধার ঝধাুঁসকচয় সনন।

•  খধাওয়ধাচনধার আচগ ফর্মুলধা বয খ্ব ববসি গরর নয় তধা সনসচিত 
করচত পরীক্ষধা করুন। আপনধার কসজির সভতচরর সেচক 
ফর্মুলধার কচয়ক বফধাুঁটধা রধাখ্ন। এটি সধারধানযি উষ্ণ ববধাধ হচব, 
গরর নয়।

•  একবধার ফর্মুলধা গরর করধা হচল, আপনধার সিশুচক তধা সধাচ্ 
সধাচ্ই খধাওয়ধান।

•  খাও�ায়নার সর� ফর্মুলা পন্রা� গরর �রয়বন না বা 
আংশি� বযবহৃত কবাতল শরেয়জ রাখয়বন না।

•  গরর �রার ্ই্ ঘণ্ার রয়ধয কবাতলটি বযবোর �রয়ত 
েয়ব বা ক�ৌোর উপয়র কযভায়ব বলা আয়ে কসভায়ব।

•   য়য ক�ায়না উবেতৃ্ ফর্মুলা কফয়ল শ্ন।



�খন আপনার শিশুয়� খাও�ায়ত েয়ব
্ীবচনর প্র্র কচয়ক রধাস অসধকধাংি সিশুই 24 ঘণ্ধায় করপচক্ষ 8 বধার খধায়। এর অ ম্ু এই নয় বয তধারধা প্রসত সতন ঘণ্ধায় খধায়। যখনই তধারধা 
ক্্ষধধাতমু  হচব তখনই তধারধা খধাচব। তধারধা রধাচত খধাচব এবং অচনক রধাচসর ্নযি রধাচত খধাওয়ধাটধা স্বধাভধাসবক। বড় সিশুচের কর ঘন ঘন খধাওয়ধার 
প্রচয়ধা্ন হচত পধাচর। আপনধার সিশু কী েধায় তধা অনস্রণ এবং সম্ধান করধা গরুত্বপূণমু। এগচলধা হচচ্ছ আপনধার সিশুর ইসগিত। আপনধার সিশুর 
আেরণ অনস্রণ করুন। 

োসপাতাল বা বাশড়য়ত কযখায়নই কো� না ক�ন আপনার শিশুয়� আপনার �য়ক্ষ রাখ্ন। এটি সপ্াশরি �রা ে� 
কয আপনার শিশু প্র্র ে� রাস আপনার �য়ক্ষ তার শনজস্ ঘর্ায়নার থ্ায়ন ঘর্ায়ব। এটি সবয়েয়� ভায়লা �ারণ 
এটি আপনায়� শনয়ের বযাপারগুয়লায়ত সাোযয �রয়ত পায়র:
  •  আপনধার সিশু কখন ক্্ষধধাতমু  আপনধাচক তধা লক্ষযি করচত।

  •  সপতধা/রধাতধা সহচসচব আপনধার নত্ন ভূসরকধা ভধাচলধা কচর সিখচত। 

  •  সিশুর হঠধাৎ রত্ৃযির লক্ষণ (সধাচডন ইনফযিধান্ট বড্ সসনচ্ধার) যধা এসআইসডএস (SIDS) 
সহচসচবও পসরসেত বসটধার ঝ্ুঁ সক হ্ধাস করচত। 

আপনার শিশু �খন কস খাও�ার জনয প্রস্তুত আপনায়� তা জানায়ব। এই 
ইশগিতগুয়লা কবাঝা গুরুত্বপণূমু। যখন আপনার শিশু প্রারশভি� খাও�ায়নার 
ইশগিত ক্খায়ছে তখন খাও�ায়না উত্র।

যখন আপশন শনয়ের ক্্ষধার প্রারশভি� ইশগিতগুয়লা ক্য়খন তখন আপনার শিশুয়� 
খাও�ান, য়যরন:

  • নড়ধােড়ধা করধা, হধাতগচলধা নধাড়ধা।
  •  চেধাচখর পধাতধার সনচে বেধাখগচলধা দ্রুতগসতচত নড়ধাচনধা।

  • রখ্ বখধালধা, হধাই বতধালধা, চঠধাুঁট েধাটধা।

  •  চখধালধা রখ্ সনচয় (খধাচেযির সন্ধধাচন বখধাুঁ্ধাখ্ুঁস্ করধা) আপনধার সেচক বধা বকধাচনধা সকে্ যধা 
তধার গধাল স্পিমু করচে বসসেচক তধার রধা্ধা বঘধারধাচনধা।

এটি আপনধার সিশুচক খধাওয়ধাচনধার ভধাচলধা সরয়।

যখন আপশন শনয়ের বযাপারগুয়লা ক্য়খন তখন আপনার শিশু অয়ন� কবশি ক্্ষধাতমু :

  •  হধাতগচলধা রচ্খর সেচক যধাচচ্ছ।

  •  চেধাষধা বধা েধাটধা সংক্ধান্ত নড়ধােড়ধা।

  •  অসস্থরতধা।
  •  রেৃ ্কু্ন বধা েীঘমুশ্ধাস বফলধার িব্দ যধা ক্রি প্রবল হচয় আসচে।

শবলশম্বত খাও�ায়নার ইশগিতগুয়লা যা ক্খা� কয আপনার শিশু অতযন্ত ক্্ষধাতমু । তার 
রয়ধয রয়�য়ে:

  •  সখটসখট করধা।

  •  কধান্নধাকধাটি করধা।

  •  অিধান্ত হওয়ধা

  •  অবসধাে।
  •  ঘ্সরচয় পড়ধা।

আপনধার সিশু সবলসম্বত খধাওয়ধার ইসগিতসরহূ প্রেিমুন করচল, সিশুচক খধাওয়ধাচনধার আচগ আপনধার তধাচক 
িধান্ত করচত হচত পধাচর বধা স্বল্প সরচয়র ্নযি ঘ্রধাচত সেচত হচত পধাচর। আপনধার সিশুচক িধান্ত করধার 
সবচেচয় ভধাচলধা একটি উপধায় হচচ্ছ আপনধার বচ্কর  ওপর তধাচক ত্বচকর-সধাচ্-ত্বক লধাসগচয় ধচর রধাখধা।
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প্রধারসম্ভক খধাওয়ধাচনধার ইসগিতসরহূ: রখ্ বখধালধা, 
হধাই বতধালধা, চঠধাুঁট েধাটধা।

সবলসম্বত খধাওয়ধার ইসগিতসরহূ: সখটসখট 
করধা, কধান্নধাকধাটি করধা, অিধান্ত হওয়ধা।

রধযিবততী খধাওয়ধার ইসগিতসরহূ: অসস্থরতধা, 
ক্রি প্রবল হচয় আসধা েীঘমুশ্ধাস বফলধার 
িব্দ।
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আপনার শিশুয়� �ীভায়ব কবাতয়ল খাও�ায়ত েয়ব
•  খধাওয়ধাচনধার সরয় আপনধার সিশুচক সনসবড়ভধাচব বচ্ক ্সড়চয় ধরুন বধা 
কধােধাকধাসে ধচর রধাখ্ন। খধাওয়ধাচনধার সরয়টিচক একটি সবচিষ সরয় বধানধান।

•  রা্া� কঠস শ্য়� করয়খ আপনার শিশুয়� খাড়া অবথ্া� ধরুন যধাচত 
তধার রধা্ধা তধার িরীচরর বেচয় অচনক উে্ুঁ চত ্ধাচক।

•  সনচের বঠধাুঁচটর সকে্টধা সনচম্ন ববধাতচলর সনপলটি রধাখ্ন এবং ববধাতলটি 
সভতচর  প্রচবি করধাচনধার একটি “আরন্ত্রচণর” ্নযি অচপক্ষধা করুন। আরন্ত্রণটি 
হচচ্ছ আপনধার সিশু বড় কচর রখ্ খ্চল এই স্পচিমু সধাড়ধা বেওয়ধা। সনপচলর 
ববসির ভধাগই সিশুর রচ্খর সভতচর ্ধাকধাটধা সনসচিত করুন যধাচত কচর 
খধাওয়ধার সরয় সনপচলর সবিধাল অংচির উপর আপনধার সিশুর রখ্ বড় কচর 
বখধালধা ্ধাচক। আপনধার সিশুর রচ্খর সভতচর সনপলটি শুধ্ বঠচল বেওয়ধা 
পসরহধার করুন। 

•  চবধাতলটি প্রধায় সরতল অবস্থধাচন বরচখ এটি একট্ কধাত করুন যধাচত কচর 
আপনধার সিশুর ্নযি ফর্মুলধা প্রবধাহ সনয়ন্ত্রণ করচত সহ্ হয়। সনপচলর 
সভতচরর সকে্ বধাতধাস আপনধার সিশুর ্নযি সরসযিধা সৃসষ্ট করচব নধা।

•  য়বাতল কঠ�না ক্য়বন না বা কবাতল সে আপনার শিশুয়� ঘয়্রায়ত ক্য়বন না। আপনধার সিশু অতযিসধক বধা অসত সধারধানযি পধান 
করচত পধাচর এবং এেধাড়ধাও, এটি শ্ধাসচরধাধ হওয়ধা, েধাুঁচতর ক্ষয় (েধাুঁচত গতমু ) এবং কধাচনর সংক্রচণর কধারণ হচত পধাচর। খাও�ায়নার সর� 
ধয়র রাখা এবং স্পিমু �রা শিশুয়্র জনয গুরুত্বপণূমু।

•  খধাবধার খধাওয়ধাচনধার ্নযি বকধাচনধা বকধাচনধা সরয় সিশুচক এক হধাচত এবং অনযি সরচয় আচরক হধাচত ধরুন। যখন আপনধার সিশু আপনধার সেচক 
তধাকধাচনধার ্নযি তধার রধা্ধা ঘ্রধাচচ্ছ তখন এটি তধার রধাংসচপসির উন্নয়ন ঘটধাচত সধাহধাযযি কচর।

•  খধাওয়ধাচনধা একটি সবচিষ সরয়। আপনধার সিশুচক উপচভধাগ করুন, তধার সধাচ্ ক্ধা বলন্, হধাস্ন, গধান বিধানধান, বচ্ক ্সড়চয় ধরুন।

ত্বয়�র-সায়্-ত্ব�

আপনধার নব্ধাত সিশুচক প্রসতসেন ত্বচকর-সধাচ্-ত্বক লধাসগচয় ধচর রধাখ্ন। প্র্র কচয়ক রধাস 
আপনধার সিশুচক ঘন ঘন ত্বচকর-সধাচ্-ত্বক লধাসগচয় ধচর রধাখধা েধাসলচয় যধান।

গয়বষণা� ক্খা যা� কয ত্বয়�র-সায়্-ত্ব� লাশগয়� প্রে্র সর� �াোয়ত পারা:

 •  আপনধার সিশুচক সনরধাপে ও সনরধাপত্তধাচবধাধ করচত সধাহধাযযি কচর।

 •  আপনধার সিশুচক উষ্ণ রধাচখ।

 •  ্ চন্মর পর আপনধার সিশুর হৃেস্পন্দন, শ্ধাস এবং রচক্তর িকমু রধাচক সস্থর রধাচখ।

 •  আপনধার সিশুচক িধান্ত রধাচখ এবং কধান্নধাকধাটি হ্ধাস কচর।

 •  আপনধার সিশু কখন ক্্ষধধাতমু  তধা আপনধাচক ববধাঝধাচত সধাহধাযযি কচর।

 •  রধা, পসরবধাচরর সেসযি এবং সিশুচের এচক অচনযির প্রসত আরও ভধাচলধা কচর সধাড়ধা 
বেওয়ধা বিখধাচত সধাহধাযযি কচর।

 •  সিশুচের আরও ভধাচলধা কচর সধারধাস্কভধাচব বরলধাচরিধা করধা বিখধাচত সধাহধাযযি 
কচর।

 •  রসতিচষ্র সবকধাি ঘটধাচত সধাহধাযযি কচর।

 •  রধাচয়চের প্রসচবধাত্তর সবষণ্ণতধা হ্ধাস কচর।

সগিী এবং পসরবধাচরর অনযিধানযি পসরেযমুধাকধারীগণও তধাচের সিশুচের সধাচ্ ত্বচকর-সধাচ্-ত্বক লধাগধাচনধা সরয় উপচভধাগ করচত পধাচরন। খধাওয়ধাচনধার 
সরয়, চগধাসচলর সরয়, যখন আপনধার সিশু সখটসখচট বধা বয বকধাচনধা সরয় অনি্ীলন করুন।  
http://library.stfx.ca/abigelow/skin_to_skin/skin_to_skin.parents.mp4-এ বেখ্ন।
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আপনার শিশুর ইশগিতসরূে অনয্া�ী 
খাও�ান 
খধাওয়ধাচনধার গসত এরন করুন যধাচত কচর এটি আপনধার সিশুর ্নযি একটি আরধারেধায়ক হধাচর ্ধাচক। খধাওয়ধার সরয় আপনধার সিশুচক সনরুচবেগ 
বেখধাচত হচব। প্রিধান্ত রখ্রণ্ল এবং সনরুচবেগ হধাত ও বধাহুর ্নযি পযমুচবক্ষণ করুন, সবচিষকচর খধাওয়ধা শুরু হওয়ধার পর। খধাওয়ধাচনধার সরয় 
তধাড়ধাহুচড়ধা করচবন নধা। আপসন সরয় সনন এবং আপনধার সিশু যধা েধায় তধার বেচয় ববসি খধাওয়ধাচনধার ্নযি তধাচক ব্ধার করচবন নধা।

আপনধার সিশুর ইসগিতগচলধা পযমুচবক্ষণ করধা গরুত্বপূণমু। অস্বসতি বধা খধাওয়ধার সরয় েধাপ সংক্ধান্ত লক্ষণসরচূহর সেচক লক্ষ রধাখ্ন।

খাও�ায়নার সর� োপ সংক্ান্ত লক্ষণসরেূ েয়ত পায়র:
  •  তধার রখ্ ব্চক েধ্ সনগমুত হওয়ধা বধা বফধাুঁটধা বফধাুঁটধা কচর পড়ধা।

 •  খধাওয়ধার সরয় শ্ধাসচরধাধ হওয়ধা বধা কণ্ঠচরধাধ হওয়ধা।

  •  প্রসতটি বগলধার পর শ্ধাস গ্রহণ করধা েধাড়ধাই দ্রুত িকিক কচর 
বগলধা বধা গলধাধঃকরণ করধা।

  •  দ্রুত শ্ধাস বনওয়ধা বধা শ্ধাস বনওয়ধার ্নযি কচঠধার পসররির 
করধা।

  •  ে্ক ে্ক বধা সেুঁ -সেুঁ  িব্দ করধা।

  •  খধাওয়ধার সরয় িরীর বরধােড়ধাচনধা বধা ধ্বতিধা-ধ্বসতি করধা।

  •  তধার হধাত বধা স্হ্ধা সেচয় ববধাতল েচূর বঠচল বেওয়ধা বধা তধার 
রধা্ধা সসরচয় বনওয়ধা।

  •  তধার কপধাচল সবরসক্তর ভসগি।

আপনধার সিশু খধাওয়ধার সরয় েধাপ সংক্ধান্ত লক্ষণসরহূ বেখধাচল, কচয়ক রহূ্চতমু র ্নযি খধাওয়ধাচনধা রন্র করুন বধা ্ধাসরচয় সেন। চবধাতলটি কধাত 
করধার রধাধযিচর আপনার শিশুয়� শবরশত শ্ন যধাচত কচর সনপচল অল্প পসররধাণ েধ্ ্ধাচক বধা স্বল্প সরচয়র ্নযি বকধাচনধা েধ্ নধাও ্ধাকচত 
পধাচর। এেধাড়ধাও, আপসন তধার রখ্ ব্চক ববধাতলটি ববর কচর সনচত, আপনধার সিশুচক ্সড়চয় ধরচত, আপনধার সিশুর বিকুর উঠধাচত এবং 
প্নরধায় শুরু করধার ্নযি ক্্ষধধার লক্ষণসরহূ পযমুচবক্ষণ করচত পধাচরন।

যখন আপনধার সিশুর শ্ধাস-প্রশ্ধাস প্রিসরত হচয় আচস এবং আপনধার সিশু আরও েধাচচ্ছ তখন প্নরধায় খধাওয়ধাচনধা শুরু করুন। খধাওয়ধাচনধার 
ইসগিতগচলধা পযমুচবক্ষণ করুন (16 নম্বর পৃষ্ধা)। খধাওয়ধাচনধার ইসগিত ্ধাকচল, খধাওয়ধাচনধা অবযিধাহত রধাখ্ন। খধাওয়ধাচনধার আর বকধাচনধা ইসগিত নধা 
্ধাকচল, খধাওয়ধাচনধা ্ধাসরচয় সেন।

খধাওয়ধাচনধার সরয় আপনধার সিশু েধাপ সংক্ধান্ত লক্ষণসরহূ বেখধাচত ্ধাকচল, আপনধার খধাওয়ধাচনধা সংক্ধান্ত সরবরধাহসরহূ আপনধার সিশুর ্নযি 
ঠিক সকনধা পরীক্ষধা কচর বেখ্ন। উেধাহরণস্বরূপ, আপসন বয সনপলটি বযিবহধার করচেন তধা ব্চক েচ্ধর প্রবধাহ খ্ব দ্রুত হচত পধাচর। সরসযিধাটি 
সরধাধধান করচত আপনধার অস্সবধধা হচল, এক্ন সবেক্ষণ বপিধা্ীবীর কধাে ব্চক সধাহধাযযি সনন।

যখন আপনার শিশু পশরপণূমুতার লক্ষণসরেূ ক্খা� তখন খাও�ায়না ্াশরয়� শ্ন। এগুয়লার রয়ধয রয়�য়ে:
  •  চেধাষধা রন্র করধা বধা ্ধাসরচয় বেওয়ধা।

  • তধার রখ্ বন্ধ কচর বেওয়ধা।

  • তধার রধা্ধা ঘ্সরচয় বনওয়ধা।

  •  চবধাতল বধা বয বযিসক্ত তধাচক খধাওয়ধাচচ্ছন তধার ব্চক েচূর সচর যধাওয়ধা।

  • ঘ্সরচয় পড়ধা এবং খধাওয়ধাচত আর আগ্রহী নধা ্ধাকধা।

ববধাতল বিষ করধার ্নযি আপনধার সিশুচক েধাপ বেচবন নধা। আপনধার সিশুর খধাওয়ধার ইসগিতগচলধার সেচক রচনধাচযধাগ সেন এবং কতট্কু বধা কত 
সধারধানযি বখচত হচব বস বযিধাপধাচর আপনধার সিশুচক সসদ্ধান্ত সনচত সেন। আপনধার সিশুর প্রসত প্রসতসক্য়ধািীল হউন।

খধাওয়ধার পরও আপনধার সিশু রেৃ ্বেধাষধা-চেধাষী করচত পধাচর। এটি স্বধাভধাসবক সিশু আেরণ।
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কেকুর উঠায়না

   •  খধাওয়ধার রধাঝখধাচন এবং খধাওয়ধার পচর কচয়ক সরসনচটর ্নযি আপনধার 
সিশুর বিকুর উঠধাচত বেষ্টধা করুন।

 •  চিকুর বতধালধাচনধা খধাওয়ধার সরয় বয বধাতধাস বগলধা হচয়সেল তধা ববর কচর 
আনচত পধাচর।

আপনার শিশুর কেকুর কতালা কয প্রয়�াজন তার লক্ষণসরেূ েল:
  • তধার পৃষ্চেি ধনচ্কর রত বধাুঁকধাচনধা

  • বেচর্ধা্ী বধা সখটসখচট হচয় যধাওয়ধা।

  • চবধাতল ব্চক সচর যধাওয়ধা।

  •  চেধাষধা রন্র হওয়ধা বধা ব্চর যধাওয়ধা।

�ায়পর রত �য়র ধরা এ�টি োত শ্য়� আপনার শিশুর শপঠ রৃ্ ্োপড়ায়নার রাধযয়র তার কেকুর উঠান। 
আপনার শিশুয়� কেকুর উঠায়ত  এই অবথ্ানসরূে কেষ্া �রুন:

খাও�ায়নার পর:
  •  অবযিবহৃত ফর্মুলধা বফচল সেন। কখনই প্নরধায় বযিবহধার করচবন নধা, প্নরধায় গরর করচবন নধা বধা পচর বযিবহধার করধার 

্নযি এটি সরিচ্ রধাখচবন নধা। েই্ ঘণ্ধা পর উবেতৃ্ত ফর্মুলধায় ক্ষসতকধারক বযিধাচটেসরয়ধা বসৃদ্ পধাওয়ধা শুরু করচত পধাচর।

  • খধাওয়ধাচনধার সধাচ্ সধাচ্ই ববধাতল এবং ববধাতচলর অংিগচলধা ধ্চয় বফলন্।

  •  প্রসতবধার খধাওয়ধাচনধার পর একটি পসরষ্ধার, উষ্ণ, সভ্ধা কধাপড় সেচয় আপনধার সিশুর রধাসি পসরষ্ধার করুন।

  •  আপনধার সিশু বড় হওয়ধার সধাচ্ সধাচ্ েধাুঁচতর ক্ষয় প্রসতচরধাচধ সধাহধাযযি করচত তধার রধাসি রচ্ে সেন এবং তধার েধাুঁত বরচ্ 
সেন। যখন তধার এক বের বয়স তখন ব্চক তধাচক েন্ত সেসকৎসচকর কধাচে সনচয় বযচত শুরু করধা সনসচিত করুন।.

আপনধার সিশুচক আপনধার কধাুঁচধর উপচর 
খধাড়ধা কচর ধরুন।

বসধা অবস্থধায় সিশুচক আপনধার বকধাচলর 
উপর ধরুন। আপনধার হধাত সেচয় তধার 
বেধায়ধাচল বঠস সেচল আপনধার সিশু সধারধানযি 
একট্ সধারচনর সেচক বহচল ্ধাকচব।

সিশুচক তধার বপচটর ওপর বরচখ আপনধার 
বকধাচল আড়ধাআসড়ভধাচব রধাখ্ন।



আপনার বাড়ন্ত শিশুয়� খাও�ায়না
প্র্র সতিায়ে খাও�ায়না:
  •  প্র্র কচয়ক সেন আপনধার সিশুর বপট এচকবধাচরই বেধাট ্ধাচক। প্রসতবধার খধাওয়ধাচনধার সরয় আপনধার সিশুর ফর্মুলধার বকবলরধারি অল্প 

পসররধাণ প্রচয়ধা্ন হচব।

  •  তধারধা কতট্কু এবং কত ঘন ঘন বখচত েধায় বসটধা প্রসতটি সিশুর ্নযি সভন্ন। আপনধার সিশু যখনই ক্্ষধধাতমু  হওয়ধার লক্ষণসরহূ বেখধায় 
তধাচক খধাওয়ধান। 18 নম্বর পৃষ্ধায় আরও সিশুর খধাওয়ধাচনধার ইসগিত সম্চকমু   বেখ্ন। আপনধার সিশু ক্্ষধধাতমু  সকনধা বসটধা কীভধাচব ববধাঝধা 
যধায় তধা সরচয়র সধাচ্ সধাচ্ আপসন আরও ববসি কচর সিখচবন। 

  •  চবধাতল বধা একটি সনসেমুষ্ট পসররধাণ বিষ করধার ্নযি আপনধার সিশুচক ব্ধার করচত বেষ্টধা করচবন নধা। প্রধাতিবয়স্কচের রতই, প্রসতবধার 
খধাওয়ধার সরয় সিশুরধা কী পসররধাচণ েধায় বস বযিধাপধাচর তধারধা সভন্ন হয়। অল্প পসররধাচণ এবং ঘন ঘন খধাওয়ধাচনধা খ্ব ভধাচলধা।

  •  প্র্র কচয়ক সতিধাচহ আপনধার সিশু যত বড় হচব, প্রসতবধার খধাওয়ধার সরয় বস একট্ ববসি বনচব।

  •  রধাচয়রধা ভধাবচত পধাচরন তধাচের সিশুচের তধারধা অচনক কর বধা অচনক ববসি খধাওয়ধাচচ্ছন সকনধা। আপনধার সিশুর খধাওয়ধার ইসগিতগচলধাচত 
সধাড়ধা সেন এবং আপনধার বকধাচনধা প্রশ্ন ্ধাকচল আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর সধাচ্ ক্ধা বলন্।

  •  আপনধার সিশুচক খধাওয়ধাচনধা সম্চকমু  আপনধার বকধাচনধা প্রশ্ন বধা উচবেগ ্ধাকচল, আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর সধাচ্ ক্ধা বলন্।

প্র্র সতিায়ের পর খাও�ায়না:
  •  আপনধার সিশুচক প্র্র রধাচস বধা রধাসখধাচনক ঘন ঘন খধাওয়ধাচনধা প্রতযিধািধা করুন। তধারপর আপনধার সিশু েই্ খধাবধাচরর রধাঝখধাচন লম্বধা 

সরয় বযচত পধাচর এবং তধারপর প্রসতবধার খধাওয়ধার সরয় ববসি পধান করচব।

  •  আপনধার সিশুর ইসগিত অনস্ধাচর খধাওয়ধান, সনসেমুষ্ট পসররধাণ অনস্ধাচর নয়।

  •  প্রধায় সতন সতিধাচহ, েয় সতিধাচহ, সতন রধাচস এবং েয় রধাচস দ্রুত সবকধাচির পযমুধায়সরহূ সধাধধারণ বযিধাপধার। এই সরয়গচলধাচত আপনধার সিশু 
ববসি ফর্মুলধা েধাইচত পধাচর বধা আরও ঘন ঘন বখচত েধাইচত পধাচর।

  •  সিশুরধা বকবলরধারি ফর্মুলধা গ্রহণ করচল তধাচের সভটধাসরন সড সমূ্রচকর প্রচয়ধা্ন বনই কধারণ ফর্মুলধার রচধযি সংচযধাস্ত সভটধাসরন সড 
রচয়চে। আপনধার সিশুর সংচযধাস্ত সভটধাসরন সড প্রচয়ধা্ন সকনধা বস সম্চকমু  ্ধানচত আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর সধাচ্ ক্ধা বলন্।

  •  অচনক স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারী সিশুচের পসররধাপ অনস্রণ করচত বসৃদ্ সংক্ধান্ত তধাসলকধা বযিবহধার কচরন। আপনধার সিশুচক অনযি 
সিশুচের সধাচ্ ত্লনধা নধা করধার বেষ্টধা করুন। সিশুরধা সবসভন্ন হধাচর বসৃদ্ পধায়। সিশুচের বসৃদ্ সংক্ধান্ত তধাসলকধা www.dietitians.ca/
secondary-pages/public/who-growth-charts.aspx-এ বেখধা বযচত পধাচর। “ই্ রধাই েধাইর্ বগ্রধাইং ওচয়ল” চেখ্ন।

ফর্মুলা পশরবেন �রা
  •  নধা-চখধালধা খধাওয়ধার-্নযি-প্রস্তুত ফর্মুলধা সনচয় ভ্ররণ 

করধা সবচেচয় সনরধাপে। 

  •  আপসন বযখধাচন যধাচচ্ছন আপনধার ফর্মুলধার ্নযি 
পধাসন বসখধাচন প্রস্তুত করধাটধা হচচ্ছ তধার পরবততী 
সবচেচয় সনরধাপে উপধায়। আপসন বযখধাচন যধাচচ্ছন 
বসখধানকধার পধাসনর সনরধাপত্তধা সম্চকমু  আপসন 
অসনসচিত ্ধাকচল, বধাসড় ব্চক সনরধাপে পধাসন 
যধা ফ্টধাচনধা হচয়সেল তধা সধাচ্ কচর সনচয় যধান। 
এটি একটি ্ীবধাণর্ক্্ত পধাচরি সংরক্ষণ করধা এবং 
পসরবহন করধা সনসচিত করুন।

  •  আপনধাচক ফর্মুলধা আচগ ব্চকই প্রস্তুত করচত 
হচল, এটি সরিচ্র তধাপরধারিধা যধা প্রধায় 40°বস-এ 
িীতল হওয়ধার পর একটি ববধাতল আপনধার সধাচ্ 
সনচয় যধান।
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এই পশ্তি�ার ত্যগুয়লা সর� শনয়� পড়ার জনয আপনায়� ধনযবা্। আপশন আপনার শিশুর যত্ন সম্পয়�মু  �তে্কু গুরুত্ব প্র্ান 
�য়রন এটি তার অয়ন�গুয়লা পদ্শতর এ�টি। 

ফর্মুলা এবং আপনার শিশুয়� খাও�ায়না সম্পয়�মু  আরও তয়্যর জনয অনগ্্রে �য়র ক্খ্ন:

  •  সিশুর গুঁড়ধা ফর্মুলধা প্রস্তুত এবং  ঘধাটধাঘধাটি (সপ্রচপয়ধাসরং অযিধান্ড হযিধান্ডসলং পধাউডধারড ফর্মুলধা) সম্চকমু  : 
http://healthycanadians.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/safety-salubrite/
milk-lait/formula-nourrisson-eng.php-এ বেখ্ন।

  •  সিশু ফর্মুলধা (ইনফযিধান্ট ফর্মুলধা) http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/infant-care-soins-
bebe/formula-formule-eng.php-এ বেখ্ন।

  •  চবটি টিধাটমু  সরচসধাসমু বসন্টধাচর প্সষ্ট সংক্ধান্ত ত্যি : 
www.beststart.org/resources/nutrition-এ বেখ্ন।

  •  ইটরধাইট অন্টধাসরও-চত এক্ন সনবসন্ধত প্যি সবচিষচজ্ঞর সধাচ্ ক্ধা বলচত 1-877-510-510-2 নম্বচর বটসলচফধান করুন বধা : 
www.eatrightontario.ca-এ বেখ্ন।

  •  আপনধার স্থধানীয় পধাবসলক বহল্ ইউসনট : 
www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx-এ খ্ু্ঁ ন্।

  •  সিশুর গুঁড়ধা ফর্মুলধা প্রস্তুত এবং  ঘধাটধাঘধাটি (সপ্রচপয়ধাসরং অযিধান্ড হযিধান্ডসলং পধাউডধারড ফর্মুলধা) সংক্ধান্ত স্পধাসরিসরচূহর ্নযি : 
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/pif-ppn-recommandations-eng.php-এ বেখ্ন 

  •  অনযিধানযি স্থধানীয় পসরচষবধাসরহূ:                                                                                                     
 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                           

  •  আপসন বযখধাচন যধাচচ্ছন একবধার বসখধাচন বপৌুঁেধাচনধার পর যখনই সম্ভব ফর্মুলধাটি সরিচ্ রধাখ্ন।

  •  চসখধাচন বকধান সরি্ পধাওয়ধা নধা বগচল, খধাওয়ধাচনধার সরয় পযমুন্ত ফর্মুলধাটি ঠধাণ্ধা করধার বযিধাচগ রধাখ্ন।

  •  যখনই ফর্মুলধা সরি্ ব্চক ববর করধা হয় েই্ ঘণ্ধার রচধযি এটি বযিবহধার করধা সবচেচয় সনরধাপে। 

  •  যতক্ষণ পযমুন্ত আপসন সনচের বক্তবযিসরচূহর প্রসতটির “হযিধাুঁ” উত্তর সেচত পধারচবন ততক্ষণ পযমুন্ত ফর্মুলধার ববধাতলটি প্রস্তুত করধার 24 ঘণ্ধা 
পযমুন্ত সরিচ্ বফরত রধাখধা বযচত পধাচর:

  1.  ভ্ররণ করধার সরয় ফর্মুলধার ববধাতলটি ঠধাণ্ধা রধাখধা হচয়চে।

  2.  ফর্মুলধার ববধাতলটি 2 ঘণ্ধার বেচয় কর সরচয়র ্নযি সরি্ ব্চক ববর করধা হচয়চে।

  3.  সিশুটি ববধাতল ব্চক বকধাচনধা ফর্মুলধাই গ্রহণ কচরসন, এরনসক বকবলরধারি সধারধানযি পসররধাণও।
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ধনযবা্ জ্ঞাপন: 
এই প্সতিকধা নধায়ধাগ্রধা সরস্ওন পধাবসলক বহল্ ব্চক অনর্সত সনচয় 
সংচিধাসধত করধা হচয়চে। আররধা হযিধাসরল্ন বহল্ সধাচয়ন্-চকও 
তধাচের অবেধাচনর ্নযি ধনযিবধাে ্ধানধাই। সবএফআই �যিধাচট্ী 
ইরসপ্চরচন্টিন কসরটির সেসযি এবং অচনক বপিধা্ীবী যধারধা 
রতধারত প্রেধান কচরচেন তধাচেরচকও ধনযিবধাে ্ধানধাই। রধাগমু 
লধা সযিধাল, সবএফআই লীড অযিধাচসসরচক তধার অবেধাচনর ্নযি 
ধনযিবধাে। পসরচিচষ, চয সকল রধাচয়রধা এই নস্টি পযমুধাচলধােনধা 
কচরচেন তধাচের অসংখযি ধনযিবধাে ্ধানধাই।

পশ্তি�া সম্পয়�মু  কযাগায়যাগ �রার ত্য: 
কসপ, বধা কসপরধাইট বধা প্নরুৎপধােন সংক্ধান্ত তচ্যির 
্নযি অনচ্রধাধ করচত ববটি টিধাটমু  সরচসধাসমু বসন্টধাচরর সধাচ্ 
beststart@healthnexus.ca এ বধা 1-800-397-9567 
নম্বচর বযধাগধাচযধাগ করুন বধা অনলধাইচন www.beststart.org –এ 
অনচ্রধাধ করুন।

এই নস্টি অন্টধাসরও সরকধার কতৃমু ক সরবরধাহকৃত তহসবচল প্রস্তুত করধা 

হচয়চে। এই নস্র ত্যিগচলধা বলখকচের রতধারতসরহূচক প্রসতফসলত কচর 

এবং অন্টধাসরও সরকধার বেধারধা আনষ্্ধাসনকভধাচব অনচ্রধাসেত নয়। চবটি টিধাটমু  

সরচসধাসমু বসন্টধার, রধাইচকল গযিধারন হসসপটধাল এবং েযিধা প্রসভসন্য়ধাল কধাউসন্ল 

ফর রযিধাটধারনধাল েধাইর্ বহল্ এই সম্চে তধাসলকধাভ্ক্ত ত্যিপূণমু সম্ে 

ও পসরচষবধাসরহূচক অবধধাসরতভধাচব অনচ্রধােন কচর নধা। এই প্সতিকধার 

পরধারিমুসরহূ আপনধার স্বধাস্থযি বসবধা প্রেধানকধারীর স্বধাস্থযি সম্সকমু ত পরধারিমুসরহূচক 

প্রসতস্থধাপন কচর নধা। এই নস্টি 2017 সধাচল সম্ন্ন করধা হচয়চে।
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