
আপনার শিশুর প্রথম বছররর জনয খাদ্য 
শিশুরদ্র শবশিন্ন বয়রে শবশিন্ন খাদ্য প্ররয়াজন হয়। এই িীটটি প্রদ্িশন করর কখন আপনার শিশু শবশিন্ন ধররের খাবার খাওয়ার জনয প্রস্তুত হয় types of food. 

জন্ম 6 মাে 8 মাে 9 মাে 10-12 মাে 1 বছর 7 মাে 
শিশুরা জন্মের পর 
থেন্মেই স্তন্যপান্ েরন্মে 
সক্ষম হয়। 
 

প্রথম বরষশর জনয 
আপনার শিশুরক 
স্তনযপান করান।  আপশন্ 
যশি স্তন্যিান্ ন্া েন্মরন্, 
েন্মে আপন্ার শিশুন্মে 
ফমমুলা শিন্। 
 

এে থোেল েুন্মের িমধ ো 
ফমমুলা থিওয়ার সময় সেুিা 
আপন্ার শিশুন্মে ধন্মর 
োেুন্। 
 
িমধ আপন্ার েশি 
সামন্মন্র শিন্মে গরম 
অন্মভে হওয়া উশিে। 
 
 
 
 
 
 
 

আপন্ার শিশুন্মে মযাি 
করা ফল ও েবশজ 
খাওয়ারনার মাধযরম 
আরম্ভ কররত পাররন। 
 

ন্েুন্ এেটা সেশজ থিষ্টা 
েরার আন্মগ 3 শিন্মন্র 
জন্য 1টা থিষ্টা েন্মর 
থিখুন্। 
  

আপশন্ আয়রন েহ 
িরেযর মাধযরম শিশুটিন্মে 
খাওয়ান্মন্া আরম্ভ েরন্মে 
পান্মরন্।  শুধুমাত্র 1টি 
ধররনর খািযিসয েযেহার 
েরুন্। এছাডাও এেটি 
কাপ থথরক জল থদ্ওয়া 
শুরু করুন। 
 
 
 
 
এেটি চামরচর মাধযন্মম 
আপন্ার শিশুন্মে 
খাওয়ান্। এেটি 
থোেন্মলর মন্মধয েখন্মন্া 
খািযিসয থিন্মেন্ ন্া। 
আপন্ার শিশুন্মে 
শ্বাসন্মরাধ হন্মে পান্মর। 

আপন্ার শিশুন্মে মযাি 
েরা থরাটিন্ ো পমষ্টিসমৃদ্ধ 
খাোর খাওয়ান্মন্া শুরু 
েরন্মে পান্মরন্। প্ররতযক 3 
শদ্রন নতুন খাবার 
পশররবিন করুন 
 
 
 
 
থিষ্টা েরুন্ আপন্ার 
শিশুন্মে শিন্মে মযাি ো 
গুন্মডা েরা: 
 মাাংস 
 মমরশগর মাাংস 
 মাছ 
 শেন্স 
 েুটির পশন্র 
 থেইন্ িই 
 রান্না েরা শিন্মমর েুসমম 
 থটাফু 
 
শিশুন্মে এগুন্মলা 
খাওয়ান্মন্ার মাধযন্মম শুরু 
েরন্মে পান্মরন্: 
 মযাি েরা ফল এোং 

সেশজ 

আপশন্ আপন্ার শিশুন্মে 
শন্ন্মেউন্মেশখে খান্মিযর মন্মো 
খাোর খাওয়ান্মন্ার মাধযন্মম 
শুরু েরন্মে পান্মরন্: 
 

 থিৌে েরা থটাস্ট 
 ক্র্যাোর 
 ন্রম টরটিল 
 স্লাইস েরা িীজ 
 রান্না েরা সেশজ 
 ন্রম ফল টুেরা 
 
 
 
 
 
9 মাস েয়ন্মস, আপন্ার শিশু 
শজশন্ষ ধরা শুরু েরন্মে 
পান্মর। আপন্ার শিশুরক 
শনরজর খাবার খাওয়ার 
থচষ্টা কররত শদ্ন। ধন্মর 
থোলা অন্মিীলন্ েরার জন্য 
োন্মির খাোন্মরর থছাট টুেরা 
শিন্। 

আপন্ার শিশু 
পাশরোশরে খাোর থেন্মে 
মযাি করা বা কাটা 
খাবার থখন্মে পান্মর। 
  
 
 
 
 

 
আপন্ার শিশুন্মে শন্ন্মজ 
এেটি চামচ বা নরম 
ক াটাচামচ শিন্ময় থখন্মে শিন্। 
 

আপন্ার সন্তান্মন্ েঠিন্ 
খািযগুশলর মন্মধয েন্মোটা 
আগ্রহী োর উপর শন্ভুর 
েন্মর রশেশিন্ 2-3 োর খািয 
শিন্।  

আপন্ার সন্তান্ন্মে শিন্মন্ 3 
োর েন্মর খাোর এোং 
স্ন্যাক্স শিন্।  
 

আপন্ার শিশু যন্মো থেশি 
িক্ত খািয খান্মে, তারদ্র 
স্তন বা থবাতল থথরক 
তরতা কম খাওয়ান। 
 

আপশন্ আপন্ার শিশুন্মে 
এগুন্মলা খাওয়ান্মন্া শুরু 
েরন্মে পান্মরন্: 
 

 িমধ 
 থগাটা শিম (শিন্মমর 

সািা এোং েুসমম) 
 োিান্মমর মাখন্ 

আপন্ার শিশুন্মে মযাি 
করা ফল এবং েশির 
এেটি শমশ্রণ নুন বা 
শচশন ছাড়া খাওয়ান্মে 
োেুন্। 
 
 
  
 
 
 
 

 
থবাতল খাওয়ারনার 
মরধয কঠিন খাদ্য শদ্ন। 
এই েয়ন্মস, আপন্ার 
শিশু ন্েুন্ খাোর থিষ্টা 
েরন্মছ। আপন্ার শিশুন্মে 
এখন্ও োন্মির শন্য়শমে 
েুন্মের িমধ ো ফমমুলা 
শিন্। 
 
আপনার শিশুরক রে 
বা জুে থদ্রবন না। 

যত্ন যার সম্পন্মেু আপশন্ ভান্মলা অন্মভে েরন্মে পান্মরন্।         866.246.8259         www.chnnyc.org      

োচ্চারা োিাম, েীজ, পপেন্ু, িক্ত ো িটিন্মট শমষ্টি, ে ািা সেশজ, শিন্াোিান্মমর মাখন্, মাাংন্মসর টুেন্মরা, এোং রুটির োরন্মণ শ্বাসরুদ্ধ হন্মে পান্মর। আপন্ার শিশুন্মে এই খাোরগুশল 
থিন্মেন্ ন্া। যখন্ আপন্ার শিশু খান্মে েখন্ োন্মে থিখুন্। খািয শন্রাপত্তার জন্য 1 েছর েয়স পযুন্ত মধু এশডন্ময় িলমন্। 



শিশু-চাশলত মারয়র দু্ধ তযাগ করা (শিশুর শনরজ থথরক খাওয়া) 
শিশুর মাধযরম - আপন্ার োচ্চা থখন্মে শিখন্মে, িামি শিন্ময় খাওয়ান্মন্ার ো মযাি েরা খাোর ছাডাই 

আমরা শকিারব আরম্ভ কররত পাশর? 
 
 আপনার পারয় বা উচু থচয়ারর আপনার শিশুরক থোজা করর বোন। শিশুরক থটশেন্মলর 

মমন্মখামমশখ হন্মে পারা উশিে এোং োন্মির হাে সরান্মে পারা উশিে। 
 
 আপন্ার শিশুর সামন্মন্ খাোরটা রাখুন্। আপনার শিশুরক শনরজর থথরক খাবার ধররত 

শদ্ন। 
 
 আপন্ার োচ্চার মমন্মখ খাোর থিন্মেন্ ন্া। আপনার বাচ্চারক শনরজর থথরক থখরত শদ্ন এবং 

তারা করতাটা থখরত চায় তা থবরছ শনরত শদ্ন।   
 

 খাবাররর োরথ আপনার শিশুরক জল শদ্ন।  

থকান খাবার আশম আমার শিশুরক শদ্রত পাশর? 
 
 ন্রম ফল, রান্না েরা সেশজ, মাাংস, পশন্র, ভাে, রান্না েরা শিন্মমর 

েুসমম, রুটি (ো থটাস্ট), পাস্তা, এোং থেশিরভাগ মাছ। 
 
 থমাটা বা দ্ীর্শ টুকররার মরধয খাবারটা কাটুন। আপন্ার শিশুন্মে 

থসটা ধরন্মে ো খাওয়ার জন্য ন্রম এোং সহজ হওয়া উশিে। ধীন্মর 
ধীন্মর খািযগুশল থপি েরুন্ যান্মে আপন্ার শিশুটি শিখন্মে পান্মর 
থসগুন্মলা থেমন্ ভান্মে খাওয়া ো পশরিালন্া েরা উশিে।  

আপনার শিশুরক শনরাপরদ্ রাখুন  
 আপন্ার শিশুন্মে এো এো খাোন্মরর সন্মে কখরনা ছাড়রবন না  
 শন্শিে েরুন্ থয আপন্ার শিশু খাওয়ার জন্য থসাজা হন্ময় েন্মস 
 আপন্ার শিশুন্মে োিাম, সম্পণূ ুো টুেন্মরান্মে থিন্মেন্ ন্া 
 থছাট ফলন্মে অন্মধুে েন্মর োটুন্ এোং থোন্ েীজ ো অন্য েছু োেন্মল সরান্ 
 আপন্ার শিশু ছাডা অন্য োউন্মে োন্মির মমন্মখর মন্মধয খািয শিন্মে থিন্মেন্ ন্া 
 আপন্ার শিশুর যত্ন অন্য শন্ন্মল, োন্মির েযাখযা েরুন্ থয শিশুর দ্বারা মান্ময়র িমধ েযাগ েরা েীভান্মে 

োজ েন্মর Explain how baby-led weaning works to anyone caring for your baby  

শিশুর দ্বারা মারয়র দু্ধ ছাড়া: 
 

 আপন্ার শিশুন্মে খাোন্মরর স্বাি এোং অন্মভূশে েরন্মে থিয় 
 আপন্ার শিশুন্মে শন্ন্মজ খাওয়া শিখন্মে সাহাযয েন্মর 
 োন্মির হাে ও থিান্মখর িলািল এোং থিোন্র িক্ষোয় শিশুন্মে সাহাযয েন্মর 
 থেন্মছ খাওয়া এোং খাোন্মরর সময় ঝান্মমলা েরা েমায় 
 

েমস্ত েুস্থ শিশুরা প্রায় ছয় মাে থথরক শনরজরা থখরত শুরু কররত পারর। 


