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দুধ েতালা

েছাট িশশরা �ায়ই খাওয়ার পর সামানয্ দুধ তুেল েদয়। এিট “পেসিটং” নােম পিরিচত। যত�ণ পযর্� আপনার িশশ 
পিরতৃ� থােক এবং ওজন বৃি� হয়, তত�ণ এিট িনেয় িচ�া করার িকছু েনই।

আপনার িশশর খাওয়ার আেগ এবং পের বায়ু িনঃসরণ করা খুবই গরু��পূণর্।

আপনার িশশর বায়ু িনঃসরেণর জনয্ আপনার কাঁধ বা েকােলর উপের আপনার িশশেক েঠস িদেয় েসাজা কের রাখুন, 
এবং আলেতা কের তার িপঠ ঘেষ িদন যত�ণ পযর্� না েস বায়ু িনঃসরণ কের।

আপনার িশশেক খাওয়ােনার পর সােথ সােথ িনেচ শইেয় েদেবন না। তােদরেক �ায় 20 িমিনট একটা েছাট গিদ 
িদেয় িনরাপেদ েসাজা কের েঠস িদেয় বসান বা তােদর েসাজা অব�ােন ধরু�ন যােত দুধটা নীেচর িদেক েনেম েযেত 
সাহাযয্ হয়।

আপিন যিদ েবাতেল কের খাওয়ান, তাহেল যাচাই কের িনন েয আপনার িশশর বয়স এবং পযর্ায় অনুযায়ী সিঠক 
মােপর বাঁটিট আপিন বয্বহার করেছন। যিদ আপিন “�ত �বাহযু�” বাঁট বয্বহার কেরন, তাহেল দুধ খুব �ত েবিরেয় 
আসেত পাের।

আপনার িশশ যতটা চায়, তার েচেয় েবিশ দুধ েখেত েজার করেবন না, তারা পিরতৃ� হেল তারা তা আপনােক 
জানােব।

আপনার িশশ যিদ �িতবার খাওয়ার পর দুধ তুেল েদয় বা তােদর য�ণা হে� মেন হয় বা েবশ 
েজােরর সে� বিম কের তাহেল আপনার িজিপ বা �া�য্ পিরদশর্েকর সােথ কথা বলুন।

গরু樌�পূণর্ তথয্: েযেহতু �নদু� আপনার িশশর জনয্ আদশর্ ভারসাময্যু� খাবার এবং অসু�তার িবরু�ে� সুর�া, আর মা ও িশশ উভেয়র জনয্ই বহু� �কার অ-েপৗি�কতামূলক উপকার �দান কের, িশশেক �নদু� পান 
করােনািটই সেবর্াৎকৃ� প�া।  আপনার িশশিটেক খাওয়ােনার িবষেয় িবিভ� িবকে�র মেধয্ িনবর্াচেনর সমেয় আমরা আপনার �া�য্ পিরেসবা েপশাদােরর সে� কথা বলার জনয্ সুপািরশ কের থািক। �নদু� পান করােনার জনয্ ��িত 
এবং েসিট চািলেয় যাওয়ার ে�ে� েপশাদারী পরামশর্ও �হণ করা উিচত। যিদ আপিন �নদু� �দােনর িস�া� �হণ কেরন, তাহেল তার জনয্ একিট �া�য্কর, ভারসাময্যু� খাবার খাওয়ািট গরু��পূণর্। যখন মােয়রা �নদু� না 
�দােনর িস�া� �হণ কেরন অথবা যিদ েকান কারেণ তাঁরা েসিট করার জনয্ স�ম না হন, তাহেল �নদুে�র পিরবতর্  িহসােব ইনফয্া� ফমুর্লািট কাময্। �নদু� পান না করােনার একিট িস�া�, অথবা েবাতেলর মাধয্েম আংিশক 
খাওয়ােনা শরু� করািট �নদু� উৎপাদেন �াস ঘটােব।  েয েকােনা কারেণ যিদ আপিন �নদু� না পান করােনার িস�া� েনন, তাহেল অবশয্ই মেন রাখেবন েয েসই িস�া� নাকচ কের িফের আসা কিঠন হেত পাের।  ইনফয্া� 
ফমুর্লা বয্বহােরর একিট সামািজক এবং আিথর্ক �ভাব আেছ, েযিট আবিশয্কভােব িবেবচনা করা উিচত। একিট িশশর �া�য্িভিৎত㊴ক ঝঁুিকগিল এিড়েয় যাওয়ার জনয্ ইনফয্া� ফমুর্লাগিলর ��িত, বয্বহার এবং মজুদকরণগিল সবর্দাই 
েলেবেল উে�িখত িনেদর্ শনা অনুসার হওয়া উিচত।


