
শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন
দ্যা ওয়যার্ল্ড  হেলথ অরল্ডযানযাইজেশন, হেলথ ক্যানযাডযা, ডযাজয়টিশশয়যান্স অব ক্যানযাডযা এবং দ্যা ক্যানযাশডয়যান প্যাশডয়যাশরিক হ�যা�যাইটি �ুপযাশিশ 
কজি হে শশশুজদি প্রথম ছয় মযা� হকবলমযাত্র বজুকি দধু খযাওয়যাজে েজব এবং শক্ত খযাবযাি হেযার কিযাি �যাজথ �যাজথ দইু বছি বযা েযািও 
হবশশ পেল্ডন্ত বজুকি দধু খযাওয়যাজনযা চযাশলজয় হেজে েজব। 
শকছু পশিবযাি শবশিন্ন কযািজে ফমুল্ডলযা ব্বেযাি কজি থযাজকন। আপশন আপনযাি শশশুজক ফমুল্ডলযা খযাওয়যাজনযাি �ম্পজকল্ড  শচন্তযা কিজল, আপনযাি 
স্যাস্্ হ�বযা প্রদযানকযািী বযা পযাবশলক হেলথ নযাজ�ল্ডি �যাজথ কথযা বলনু। শবজবচনযা কিযাি েন্ এখযাজন শকছু েথ্ প্রদযান কিযা েজলযা।

শিশু ফর্মুলার সম্াব্য ঝঁ্শি

যখন শিশুরা বয়্ির দধ্ পা� না 
তখন তায়দর অশধি ঝঁ্শি রয়�য়ে:

•  কযাজনি �ংক্রমজেি।

•   ফু�ফু� ও শ্যা�নযালীি �ংক্রমজেি। 

•  �ংক্রযামক ডযায়শিয়যাি। 

•   শশশুি েঠযাৎ মেু্ি লক্ষে 
[�যাজডন ইনফ্যান্ট হডথ শ�নজ্যাম 
(SIDS – এ�আইশডএ�)]

•   অশেশিক্ত ওেন এবং স্লুেযাি।

•  টযাইপ 2 ডযায়যাজবটিজ�ি। 

যখন রায়�রা শনয়জর বয়্ির দধ্ 
তায়দর শিশুয়দর প্রদান িয়রন না 
তখন রায়�য়দর অশধি ঝঁ্শি রয়�য়ে:

•   শশশু েওয়যাি পি অস্যািযাশবক 
িক্তপযাজেি।

•  টযাইপ 2 ডযায়যাজবটিজ�ি।

•   স্তন বযা শডম্যাশজয়ি ক্যান্সযাজিি। 

যখন শিশুরা বয়্ির দধ্ গ্রহণ িয়র 
না তখন তারা এসব থেয়ি অসস্্থ 
হয়� পড়য়ত পায়র:

•  দশুিে েল।

•  ফমুল্ডলযাি উৎপযাদন �ংক্রযান্ত ত্রুটি।

•  ফমুল্ডলযা প্রস্তুশে �ংক্রযান্ত িুল। 

•  ফমুল্ডলযাি অ-েথযােথ �ংিক্ষে। 

•   ফমুল্ডলযা নয় এমন শেশন� 
ব্বেযাি কিযা (উদযােিেস্রূপ 
কনজডন্সড শমল্ক)।

আপনযাি শশশুজক শকিযাজব এবং কখন খযাওয়যাজে 
েজব জ� �ম্পজকল্ড  েজথ্ি েন্ হদখুন:
•  শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন

সয়েতন শসদ্ান্ত গ্রহণ িরা
পরারিমুপত্র 

#1

2019

েযাজদি দ্যািযা  
আশথল্ডক-েেশবল প্রযাপ্ত:

(Bengali)

আপশন আপনযাি শশশুজক ফমুল্ডলযা প্রদযান কিজল শনম্নশলশখে শবিয়�মেূ শবজবচনযা করুন:

 •   ঝঁুশক�মেূ েযানযাি পি আপনযাি শশশুজক ফমুল্ডলযা প্রদযান কিজে এখন আপনযাি হকমন লযারজছ? 

 •  আপশন শক শনিযাপজদ শশশু ফমুল্ডলযা প্রস্তুে কিজে এবং খযাওয়যাজে পযািজবন?

 •  ফমুল্ডলযাি ব্য়�মেূ আপশন শক বঝুজে পযািজছন?

 •  আপশন শক েযাজনন হে 9 হথজক 12 মযা� পেল্ডন্ত ফমুল্ডলযাি প্রজয়যােন? 
শশশুজক খযাওয়যাজনযা �ম্পজকল্ড  আপনযাি আিও েজথ্ি প্রজয়যােন েজল, আপনযাি পযাবশলক হেলথ ইউশনট বযা আপনযাি স্যাস্্ হ�বযা 
প্রদযানকযািীি �যাজথ হেযারযাজেযার করুন।

আপশন শশশু ফমুল্ডলযাি ব্যাপযাজি শবজবচনযা কিজল বযা ব্বেযাি কিজল, আপনযাজক �যােযাে্ কিযাি েন্ অশেশিক্ত পিযামশল্ডপত্র এবং একটি 
শিশডও �েেলি্।

শিশিও: শশশু ফমুল্ডলযা: আপনযাি েযা েযানযা প্রজয়যােন

পরারিমুপত্রসরহূ
পরারিমুপত্র #1 – �জচেন শ�দ্যান্ত গ্রেে কিযা
পরারিমুপত্র #2 – ফমুল্ডলযা তেশি কিযাি েন্ প্রস্তুশে গ্রেে কিযা
পরারিমুপত্র #3 – �ুস্ শশশুজদি েন্ শকিযাজব খযাওয়যাজনযাি-েন্-প্রস্তুে (ready-to-feed) েিল ফমুল্ডলযা প্রস্তুে কিজে েয়
পরারিমুপত্র #4 – �ুস্ শশশুজদি েন্ শকিযাজব ঘনীিূে েিল ফমুল্ডলযা প্রস্তুে কিজে েয়
পরারিমুপত্র #5 – �ুস্ শশশুজদি েন্ শকিযাজব গঁড়যা ফমুল্ডলযা প্রস্তুে কিজে েয়
পরারিমুপত্র #6 – আপনযাি শশশুজক ফমুল্ডলযা শকিযাজব হবযােজল খযাওয়যাজে েয় এবং পশিবেন কিজে েয়

https://www.youtube.com/watch?v=O5Bo4dQ3CXU&t=12s
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf


জীবাণমুকু্ত জল সংরক্ষণ করা

বাড়তি জীবাণমুকু্ত জল একটি 
জীবাণমুকু্ত, আটঁসাটঁভাবব বন্ধ 
কাঁবের পাবরে ঘবরর িাপমারোয় 
24 ঘণ্া বা তরিবজ 2-3 তিন 
রাখা যেবি পাবর।

জল জীবাণমুকু্ত করা

ফমুমুলা প্রস্তু্ি করার জন্য 
আপতন যে পারে ব্যবহার করববন 
িাবি জল যোগ করুন।

েুলার উপর পাবরের জল 
ফুটন্ত অবস্ায় আননু এবং 
2 তমতনট যফাটান।

87

2:00 
মমমিট

তনরাপি জবল ভাবলা কবর ধুবয় 
যফলনু। জীবাণমুকু্ত করা হবয় 
যগবল এই সমস্ত জল তনরাপি: 
• যপৌরসভার কবলর জল।
•  বাতণতজ্যক যবািবলর জল 
[(অঙ্ারাতয়ি জল - কাববমুাবনবটড 
ওয়াটার, তবশুদ্ধ জল (তডসটিলড 
ওয়াটার) বা খতনজ জল ব্যিীি]

•  কুয়ার জল ো তনয়তমিভাবব 
পরীক্া করা হয়।

ফমুমুলা প্রস্তুি করার জন্য এবং 
খাওয়াবনার সরঞ্ামগুতল জীবাণমুকু্ত 
করার জন্য সবসময়ই তনরাপি 
জল ব্যবহার করবি হবব। যবািল 
এবং খাওয়াবনার সরঞ্ামগুতল 
বািাবস শুকাবনার জন্য একটি 
পতরষ্ার যিায়াবলর উপর রাখুন।

4

আপনার তিশুবক তকভাবব খাওয়াবি হবব যস সম্পবকমু  সবেিন তসদ্ধান্ত গ্রহণ করা সংক্ান্ত িব্্যর জন্য আপনার 
স্াস্্য যসবা প্রিানকারী বা পাবতলক যহল্ নাবসমুর সাব্ ক্া বলনু। গুরুত্বপূণমু িব্্যর জন্য পরামিমুপরে #1 যিখুন।

সাবান ও জল তিবয় হাি 
এবং কাউন্ার ধুবয় তনন।

পতরষ্ার যবতসবন গরম 
সাবানেুক্ত জবল সকল যবািল, 
তনপল, বলয়, ঢাকনা, োকতি, 
মাবপর কাপ, যকৌটা যখালার 
েন্ত্র, তমশ্রবণর পারেসমহূ এবং 
তেমটাসমহূ ধুবয় তনন।

যবািলসমবূহর তভিবর ও বাইবর 
এবং তনপলসমহূ মাজার জন্য 
একটি পতরষ্ার যবািবলর ব্াি 
ব্যবহার করুন।
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খাওয়াবনার সরঞ্ামগুতল জীবাণমুকু্ত 
করবি একটি বড় পারে জল 
তিবয় পূণমু করুন এবং যঢবক না 
োওয়া পেমুন্ত সমস্ত খাওয়াবনার 
সরঞ্ামগুতল িাবি যোগ করুন।

পাবরের জল ফুটন্ত অবস্ায় আননু 
এবং এটি 2 তমতনট ফুটবি তিন।

জল য্বক যবািল এবং 
খাওয়াবনার সরঞ্ামগুতল িুলবি 
জীবাণমুকু্ত তেমটা ব্যবহার করুন।

বািাবস শুকাবনার জন্য 
সরঞ্ামগুতল একটি পতরষ্ার 
যিায়াবলর উপর রাখুন। 
ব্যবহাবরর জন্য এটি এখন প্রস্তুি।

আরও িব্্যর জন্য মিশু ফমুমুলা: আপিার যা জািা প্রয়�াজি -এর 6-9 নম্বর পৃষ্া যিখুন:
•  খাওয়াবনার সরঞ্ামগুতল তকভাবব পতরষ্ার এবং জীবাণমুকু্ত করবি হয়।
• জল তকভাবব জীবাণমুকু্ত করবি হয়। 
• আপতন যে তনরাপি জল ব্যবহার করবেন িা তকভাবব তনতচিি করববন। 

2:00 
মমমিট
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ফমুমুলা তৈমর করার জি্য প্রস্তুমৈ গ্রহণ করা
পরামিমুপত্র 

#2

(Bengali)

োবির দ্ারা  
আত ম্ুক-িহতবল প্রাপ্ত:

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf


খাওয়ার-জন্য-প্রস্তুত ফর্মুলা হচ্ছে জীবাণর্ক্্ত এবং সবচ্েচ্য় ননরাপদ ফর্মুলা। আপনার নিশুচ্ে নেভাচ্ব 
খাওয়াচ্ত হচ্ব সস সম্পচ্েমু  সচ্েতন নসদ্ান্ত গ্রহণ েরা সংক্ান্ত তচ্্্যর জন্য আপনার স্াস্্য সসবা প্রদানোরী 

বা পাবনলে সহল্ নাচ্সমুর সাচ্্ ে্া বলন্। গুরুত্বপূণমু তচ্্্যর জন্য পরারিমুপত্র #1 সদখ্ন।

আপনার নিশুচ্ে নেভাচ্ব এবং েখন খাওয়াচ্ত হচ্ব সস সম্পচ্েমু  তচ্্্যর জন্য সদখ্ন:

•  শিশু ফর্মুলা: আপনার যা জানা প্রয়�াজন প্নতিোটির 16-20 নম্বর পৃষ্া।
•  পরারিমুপত্র #6
•  শিশু ফর্মুলা প্রত্াহার করা হয়ত পায়র। প্রত্যাহার সংক্ান্ত ত্্য সহল্ ে্যানাডা-এর 
ওচ্য়বসাইট www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php -এ 
পাওয়া সেচ্ত পাচ্র

প্রনতবার খাওয়ার সরয় টাটো সবাতল প্রস্তুত েরা এবং এটি 
অনবলচ্ম্ব খাওয়াচ্না সবচ্েচ্য় ননরাপদ। েনদ এেটির সবনি সবাতল 
প্রস্তুত েরা হয়, সসগুচ্লা নরিচ্জ সরচ্খ নদন এবং 24 ঘণ্ার রচ্্্য 
ব্যবহার েরুন। 

খাওয়ার-জন্য-প্রস্তুত তরল নিশু ফর্মুলার সখালা সেৌটাগুচ্লা 
সেচ্ে রাখচ্ত হচ্ব, অনবলচ্ম্ব নরিচ্জ রাখচ্ত হচ্ব এবং 48 ঘণ্া 
পেমুন্ত নরিচ্জ সংরক্ষণ েরা সেচ্ত পাচ্র।

7

জীবাণর্ক্্ত নেরটা নদচ্য় ননপল, 
োেনা ও বলয়গুচ্লা উঠিচ্য় 
ননন এবং সবাতচ্ল লাগান।

4

সাবান ও জল নদচ্য় হাত 
এবং োউন্ার ্্চ্য় ননন।

আপনার সেল জীবাণর্ক্্ত 
খাওয়াচ্নার সরঞ্ার প্রস্তুত 
রাখ্ন (পরারিমুপত্র #2 সদখ্ন)।

সেৌটা বা প্ানটিে ফর্মুলার 
পাত্রটির উপচ্রর অংি গরর জল 
এবং সাবান নদচ্য় ্্চ্য় ননন।

সেৌটার উপর সরয়াদ উত্ীণমু 
হওয়ার তানরখ পরীক্ষা েরুন।

সেৌটা ভাচ্লাভাচ্ব ঝাঁোন এবং 
এেটি জীবাণর্ক্্ত সেৌটা সখালার 
েন্ত্র নদচ্য় খ্লন্।

পনরষ্ার এবং জীবাণর্ক্্ত সবাতচ্ল 
ফর্মুলা সরাসনর সেচ্ল সফলন্।

খাওয়াচ্নার-জন্য-প্রস্তুত ফর্মুলায় 
জল সোগ েরচ্বন না।

2
ঘ�া
পর

1

5

2

6

3

আপনার হাত নদচ্য় বলয়টি 
আটঁসাটঁ েচ্র লানগচ্য় নদন।

নিশুর খাওয়ার ইনগিতসরচূ্হ 
সাড়া নদচ্য় নিশুচ্ে খাওয়ান 
(পরারিমুপত্র #6 সদখ্ন)।

সেট্কু ফর্মুলা আপনার নিশু 
খায়নন 2 ঘণ্া পর তা 
সফচ্ল নদন।

2019

োচ্দর দ্ারা  
আন ম্ুে-তহনবল প্রাপ্ত:

সস্্থ শিশুয়ের জন্ শকভায়ে খাও�ায়নার-জন্-প্রস্তুত  
(ready-to-feed) তরল ফর্মুলা প্রস্তুত করয়ত হ�

পরারিমুপত্র 

#3

(Bengali)

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


প্রতিবার আপনার তিশুকে খাওয়াকনার সময় টাটো 
প্রস্ত্তুি ববািল ব্যবহার েরা সবকেকয় তনরাপদ। আপতন 
যতদ উঞ্চ/গরম জল তদকয় ববািলগুতল প্রস্তুি েকর থাকেন, 
ঠাণ্া জকলর ধারার তনকে বা ঠাণ্া জকলর এেটি পাকরে 
বসগুতল দ্রুি িীিল েরুন। িীিল হকয় বগকল, বসগুকলা 
তরিকজ বরকখ তদন এবং 24 ঘণ্ার মকধ্য ব্যবহার েরুন।

িরল তিশু ফমতুমুলার বখালা বেৌটাগুকলা বেকে রাখকি 
হকব, অতবলকবে তরিকজ রাখকি হকব এবং 48 ঘণ্া পযমুন্ত 
তরিকজ সংরক্ষণ েরা বযকি পাকর।

10

ববািলটি মদৃতুভাকব ঝাঁোকনার 
মাধ্যকম বমিান।

8

ফমতুমুলা তিতর েরার জন্য জল 
তেভাকব জীবাণতুমতুক্ত েকর ব্যবহার 
েরা হয় বস সম্পকেমু  পরামিমুপরে 
#2 বদখতুন।
এেবার খাওয়াকনার জন্য েিটতুকু 
পতরমাণ ফমতুমুলা এবং জল ব্যবহার 
েরকি হকব বদখার জন্য কলকবল পড়তুন।
এেটি জীবাণতুমতুক্ত ববািকল 
জীবাণতুমতুক্ত জল যা ঘকরর 
িাপমারোয় িীিল েরা হকয়কে 
িা কেকল বফলতুন এবং বমকপ তনন।

4

যখন ঘনীভূি ফমতুমুলা সঠিেভাকব প্রস্তুি েরা হয় িখন তনরাপদ। আপনার তিশুকে তেভাকব খাওয়াকি হকব 
বস সম্পকেমু  সকেিন তসদ্ান্ত গ্রহণ েরা সংক্ান্ত িকথ্যর জন্য আপনার স্াস্্য বসবা প্রদানোরী বা পাবতলে 

বহলথ নাকসমুর সাকথ েথা বলতুন। গুরুত্বপূণমু িকথ্যর জন্য পরামিমুপরে #1 বদখতুন।

সাবান ও জল তদকয় হাি 
এবং োউন্ার ধতুকয় তনন।
আপনার সেল জীবাণতুমতুক্ত 
খাওয়াকনার সরঞ্াম প্রস্তুি 
রাখতুন (পরামিমুপরে #2 বদখতুন)।

বেৌটা বা প্াতটিে ফমতুমুলার 
পারেটির উপকরর অংি গরম জল 
এবং সাবান তদকয় ধতুকয় তনন।
বেৌটার উপর বময়াদ উত্ীণমু 
হওয়ার িাতরখ পরীক্ষা েরুন।
বেৌটা ভাকলাভাকব ঝাঁোন এবং 
এেটি জীবাণতুমতুক্ত বেৌটা বখালার 
যন্ত্র তদকয় খতুলতুন।

এেবার খাওয়াকনার জন্য ফমতুমুলার 
সমান পতরমাণ বমকপ তনন।

1

5

2

6 7

3

জীবাণতুমতুক্ত ববািলটিকি এেবার 
খাওয়াকনার জন্য ফমতুমুলার 
সমান পতরমাণ বযাগ েরুন।

তনপল, বলয় ও ববািকলর 
োেনা উঠাকনার জন্য জীবাণতুমতুক্ত 
তেমটা ব্যবহার েরুন।

আপনার হাি তদকয় বলয়টি 
আটঁসাটঁ েকর লাতগকয় তদন। 
আপনার হাি তদকয় তনপল স্পিমু 
না েরার ব্যাপাকর সিমু ে থাকুন।

আপনার তিশুকে তেভাকব এবং  
েখন খাওয়াকি হকব বস সম্পকেমু   
িকথ্যর জন্য বদখতুন:

•  শিশু ফর্মুলা: আপনার যা  
জানা প্রকয়াজন পতুততিোটির  
16-20 নবের পৃষ্া।

•  পরারিমুপত্র #6

শিশু ফর্মুলা প্রত্াহার করা হতত পাতর।  
প্রি্যাহার সংক্ান্ত িথ্য বহলথ ে্যানাডা-এর 
ওকয়বসাইট www.healthycanadians.gc.ca/ 
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php -এ  
পাওয়া বযকি পাকর

2
ঘ�া
পর

তিশুর খাওয়াকনার ইতগিিসমকূহ 
সাড়া তদকয় আপনার তিশুকে 
খাওয়ান (পরামিমুপরে #6 বদখতুন)।

বযটতুকু ফমতুমুলা আপনার তিশু খায়তন 
2 ঘণ্া পর িা বফকল তদন।

9

2019

সস্্থ শিশুতের জন্ শকভাতে ঘনীভূত তরল ফর্মুলা প্রস্তুত করতত হয়
পরারিমুপত্র 

#4

(Bengali)

যাকদর দ্ারা  
আতথমুে-িহতবল প্রাপ্ত:

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf


আপনার হাত দিয়ে বলেটি 
আটঁসাটঁ কয়র লাদিয়ে দিন।

যতক্ষণ পয্যন্ত গঁড়ার ককায়না 
দপণ্ড অবদিষ্ট না থায়ক ততক্ষণ 
পয্যন্ত কবাতলটি ঝাঁকান।

ঠাণ্ডা জয়লর ধারার দনয়ে বা ঠাণ্ডা 
জয়লর একটি পায়রে কবাতলগদল দ্রুত 
িীতল করুন। যখন এটি কিহ বা 
ঘয়রর তাপমারোে তখন আপনার 
দিশুয়ক খাওোন।

6 7 8

ককৌটার উপয়রর দনয়ি্যিাবলী 
অনসুায়র যথাযথভায়ব হাতাটি 
ব্যবহার করুন।

গঁড়া ফমু্যলা দিয়ে ককৌটার 
দভতয়রর হাতাটি পূণ্য করুন। 
গঁড়া কঠয়স ভরয়বন না। একটি 
জীবাণমুকু্ত ছুদর দিয়ে হাতার 
পদরমাণটি সমান করুন।

জীবাণমুকু্ত িরম জয়ল গঁড়া 
কযাি করুন।

4

গঁড়া দিশু ফমু্যলা জীবাণমুকু্ত নে। যখন দনরাপিভায়ব প্রস্তু্ত করা হে না তখন ব্যায়টেদরো বৃদধির অদধক 
ঝঁুদক থায়ক। আপনার দিশুয়ক দকভায়ব খাওোয়ত হয়ব কস সম্পয়ক্য  সয়েতন দসধিান্ত গ্রহণ করা সংক্ান্ত 
তয়থ্যর জন্য আপনার স্াস্্য কসবা প্রিানকারী বা পাবদলক কহলথ নায়স্যর সায়থ কথা বলনু। গরুত্বপূণ্য 

তয়থ্যর জন্য পরামি্যপরে #1 কিখুন।

সাবান ও জল দিয়ে হাত এবং 
কাউন্ার ধুয়ে দনন।

আপনার সকল জীবাণমুকু্ত 
খাওোয়নার সরঞ্াম প্রস্তুত 
রাখুন (পরামি্যপরে #2 কিখুন)।

জল জীবাণমুকু্ত করা

জল 2 দমদনট কফাটান। ককান 
ককান জল ব্যবহার করা দনরাপি 
তার জন্য পরামি্যপরে #2 কিখুন।

কয জয়লর তাপমারো 70কস বা তার 
কবদি তা দিয়ে ফমু্যলা ততদর করুন 
(1 দলটার ফুটন্ত জল 30 দমদনট 
পর প্রাে 70কস িীতল হে)।

সুস্ দিশুয়ির জন্য ঘয়রর 
তাপমারোে িীতল করা জীবাণুমকু্ত 
জল তখনই ব্যবহার করা 
কযয়ত পায়র যখন ফমু্যলাটি 
তাৎক্ষদণকভায়ব খাওোয়না হে।

ককৌটার উপর কমোি উত্ীণ্য 
হওোর তাদরখ পরীক্ষা করুন।

জীবাণমুকু্ত জয়লর প্রয়োজনীে 
পদরমাণ একটি জীবাণমুকু্ত 
কবাতয়ল কেয়ল কফলনু।

1 2
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3

জীবাণমুকু্ত দেমটা দিয়ে দনপল, 
োকনা ও বলেগয়লা উঠিয়ে 
দনন এবং কবাতয়ল লািান।

2:00 
মমমিট

70সে বা 
তার সবমি

প্রদতবার খাওোর সমে টাটকা প্রস্তু্ত কবাতল ব্যবহার 
করা সবয়েয়ে দনরাপি। আপদন যদি উঞ্চ/িরম জল 
দিয়ে কবাতলগদল প্রস্তুত কয়রন, ঠাণ্ডা জয়লর ধারার 
দনয়ে বা ঠাণ্ডা জয়লর একটি পায়রে কবাতলগদল দ্রুত 
িীতল করুন। িীতল হয়ে কিয়ল, কসগয়লা দরিয়জ করয়খ 
দিন এবং 24 ঘণ্ার ময়ধ্য ব্যবহার করুন।

102
ঘ�া
পর

আপনার দিশুর খাওোয়নার 
ইদগিতসময়ূহ সাড়া দিয়ে দিশুয়ক 
খাওোন (পরামি্যপরে #6 কিখুন)।

কযটুকু ফমু্যলা আপনার 
দিশু খােদন 2 ঘণ্া পর 
তা য়ফয়ল দিন।

9 আপনার দিশুয়ক দকভায়ব এবং  
কখন খাওোয়ত হয়ব কস সম্পয়ক্য   
তয়থ্যর জন্য কিখুন:

•  মিশু ফমুমুলা: আপিার যা  
জািা প্রয়�াজি পুদতিকাটির  
16-20 নম্বর পৃষ্া।

•  পরামিমুপত্র #6

মিশু ফমুমুলা প্রত্াহার করা হয়ত পায়র। 
প্রত্যাহার সংক্ান্ত তথ্য কহলথ ক্যানাডা-এর 
ওয়েবসাইট www.healthycanadians.gc.ca/ 
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php -এ  
পাওো কযয়ত পায়র

2019
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েসু্থ মিশুয়ের জি্ মকভায়ব গুঁড়া ফমুমুলা প্রস্তুত করয়ত হ�
পরামিমুপত্র 

#5

(Bengali)

যায়ির দ্ারা  
আদথ্যক-তহদবল প্রাপ্ত:

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


আপনার শিশুকে শেভাকে খাওয়াকে হকে সে েম্পকেকে  েকেেন শেদ্ান্ত গ্রহণ েরা েংক্ান্ত েক্যের জনযে 
আপনার স্াস্যে সেো প্রদানোরী ো পােশিে সহি্ নাকেকের োক্ ে্া েিনু। গুরুত্বপূণকে েক্যের জনযে 

পরামিকেপত্র #1 সদখুন।

শনকের প্রারশভিে িক্ষণেমকূহর 
মাধযেকম আপনার শিশু সদখায় 
সে সে কু্ষধােকে :
•  োর হাে নড়ােড়া েরা 
এেং নাড়া।

•  োর মখু সখািা ও স�াঁট োটা।
•  োর মা্া আপনার শদকে 
স�ারাকনা।

এটি আপনার শিশুকে 
খাওয়াকনার ভাকিা েময়।
অশধোংি শিশু 24 �ণ্ায় 
8 োর ো োরও সেশি খায়।

েখন আপশন শনকের েযোপারেমহূ 
সদকখন েখন আপনার শিশু 
অকনে সেশি কু্ষধােকে :
•  হােগুকিা োর মকুখর 
শদকে োকছে।

• সোষা ো োটা।
• অশস্রো।
• িব্দ েরা।

সোেকি খাওয়াকনার েময় 
আপনার শিশুকে খাড়া অেস্ায় 
ধরুন। শনকের স�াকঁটর শেছুটা 
শনকনে সোেকির শনপিটি রাখুন 
এেং সোেিটি শভেকর প্রকেি 
েরাকে েড় েকর মখু সখািার 
জনযে অকপক্ষা েরুন।

সোেি স�েনা সদকেন না ো 
সোেি েহ আপনার শিশুকে 
�ুকমাকে সদকেন না।

শনকের িক্ষণেমহূ েরার মাধযেকম 
আপনার শিশু সদখায় সে সে শিশু 
অেযেন্ত কু্ষধােকে :
•  শখটশখট েরা এেং 
োন্াোটি েরা।

• অিান্ত হওয়া।
•  অেেন্ হওয়া এেং �ুশমকয় পড়া।
আপনার শিশুর সমজাজ শেগশড়কয় 
সগকি আপনার োকে িান্ত েরকে 
হকে পাকর।

1 2 43

ফর্মুলা গরর করা

আপনার শিশুকক শকভাকে বোতকল খাওয়াকত হকে

শিশুরা উষ্ণ ো �াণ্া ফমুকেিা পান েরকে পাকর। 
শনকের পদ্শেেমকূহর মাধযেকম এেটি ফমুকেিার সোেি 
গরম েরুন:

•  উষ্ণ জকির এেটি পাকত্র সোেিটি সরকখ ো এেটি 
সোেি গরমেরণ েন্ত্র েযেেহার েকর।

•  15 শমশনকটর সেশি এটি গরম না েকর।
•  গরম েরার েময় সোেিটি েকয়েোর ঝাঁশেকয় শনন।
রাইক্াওকয়কভ ফর্মুলা গরর করকেন না।

ফমুকেিা গরম েরা হকি পকর, সোেিটিকে ঝাঁশেকয় শনন।

ফমুকেিা সে খুে সেশি গরম নয় ো শনশচিে েরকে 
আপনার েশজির শভেকরর শদকে ফমুকেিার েকয়ে 
সফাটঁা ঢািনু। এটি োমানযে উষ্ণ সোধ হওয়া 
উশেৎ, গরম নয়।

1 2

ক্মি

#6
পরারিমুপত্র 
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আপনার শিশুকক ফর্মুলা শকভাকে বোতকল খাওয়াকত 
হয় এেং পশরেহন করকত হয়
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আপনার শিশুকে শেভাকে এেং েখন খাওয়াকে হকে সে েম্পকেকে  েক্যের জনযে শিশু ফর্মুলা: আপনার 
যা জানা প্রকয়াজন পুশতিোটির 16-20 নম্বর পৃষ্ায় সদখুন।

োকপর মে েকর ধরা 
এেটি হাে শদকয় আপনার 
শিশুর শপ� মদৃ ুোপড়াকনার 
মাধযেকম োর সঢকুর উ�ান। 
আপনার শিশুকে সঢকুর 
উ�াকে এই অেস্ানেমহূ 
সেষ্া েরুন।

 

ফর্মুলা পশরেহন করা
ভ্রমণ েরকে হকি, ফমুকেিা আকগ স্কেই প্রস্তুে েরুন। 

সেেিমাত্র শরিকজ িীেি হওয়ার পর এেং স্পিকে েরকি 
িীেি মকন হওয়া এমন সোেি আপনার োক্ শনকয় োন।

খাওয়াকনার েময় পেকেন্ত ফমুকেিাটি েরকফর পযোকেটেহ �াণ্া 
েরার েযোকগ রাখুন।

24 �ণ্া পর অেযেেহৃে ফমুকেিা সফকি শদন।

75 6

েখন আপনার শিশু পশরপূণকেোর 
িক্ষণেমহূ সদখায় েখন খাওয়াকনা 
্াশমকয় শদন। এগুকিার মকধযে রকয়কছ:
•  সোষা মন্থর েরা ো ্াশমকয় সদওয়া।
•  োর মখু েন্ধ েকর সদওয়া।
•  োর মা্া �ুশরকয় সনওয়া।
•  সোেি ো সে েযেশতি োকে 
খাওয়াকছেন োর স্কে দকূর 
েকর োওয়া।

• �ুশমকয় পড়া

আপনার শিশু শনকের োপ েংক্ান্ত 
িক্ষণেমহূ সদখাকি, আপনার শিশুকে 
শেরশে শদন: 
•  োর মখু স্কে দধু গশড়কয় 
পকড় োওয়া।

•  খাওয়ার েময় শ্ােকরাধ হওয়া 
ো েণ্ঠকরাধ হওয়া।

•  দ্রুে ঢেঢে েকর সগিা ো 
গিাধঃেরণ েরা।

•  খাওয়ার েময় িরীর সমােড়াকনা 
ো কোেি দকূর স�কি সদওয়া।

• োর মা্া েশরকয় সনওয়া।

আপনার শিশুর সঢকুর সোিা 
সে প্রকয়াজন োর িক্ষণেমহূ হি:
•  োর পৃষ্কদি ধনকুের মে 
োঁোকনা।

•  েদকমজাজী ো শখটশখকট 
হকয় োওয়া।

•  সোেি স্কে েকর োওয়া।
•  সোষা মন্থর হওয়া ো 
স্কম োওয়া।

2
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(Bengali)

োকদর দ্ারা  
আশ ক্েে-েহশেি প্রাপ্ত:

#6
পরারিমুপত্র 

#6
আপনার শিশুকক ফর্মুলা শকভাকে বোতকল খাওয়াকত 
হয় এেং পশরেহন করকত হয়

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-BN-1.pdf
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