
বুকের দধু খাওয়া ছাড়াক ার পরামর্ শ 

খাওয়াক ার েরাক ার ইচ্ছা প্রোর্ েরকব   া, প্রত্যাখযা  েরকব   া 
 

• যখন শিশু চাইবে তখন শিশুবে েুবের দুধ খাওয়াবেন। তারা না চাইবে তাবদরবে 
খাওয়াবনার আগ্রহ প্রোি েরবেন না। অনযানয পরামবি ের সাবে সাবে এই সহজ পদ্ধশতটি 
েুবের দুধ খাওয়া ছাড়াবনার প্রক্রিয়াটিবে গশতিীে েরবত সহায়তা েরবত পাবর। 

 
দদ ন্দি  রুটি  পররবত্শ  েরু  
 

• ডে ডেয়ার ডেবে শিশুবে শনবয় আসার পর োসায় যাওয়ার পশরেবতে, মুশদ ডদাোবন ো 
অনয ডোবনা জায়গায় যান। “নাশস েিং ডচয়ার” ো আপনার োসার অনযানয জায়গাগুবো 
ডযগুবো আপনার শিশু েুবের দুধ ডখবত চাইবে আপশন সাধারণত েযেহার েবর োবেন 
ডসসে জায়গাগুবো এশড়বয় যাওয়ার ডচষ্টা েরুন। 

 
পররবার এবং বারড়র অ যা য সদসযকদর সাহায্য র   
 

• যশদ আপশন সাধারণত শিশু ঘমু ডেবে ডজবগ ওঠার পরপরই তাবদরবে েুবের দুধ 
খাওয়ান, তাহবে তাবদর ঘুম ডেবে ডজবগ ওঠার আবগ আপশন ডজবগ ওঠার ডচষ্টা েরুন। 
সোবের দদনক্রিন োজগুবো েরার জনয আপনার স্বামী-স্ত্রী অেো অনয োউবে েেুন। 

 
বুকের দধু খাওয়াক ার পররবকত্শ অ য োজ বা মক াকয্াগ সররকয় ন ওয়ার 
োজ েরার েথা বলু  
 

• যখন শিশু েুবের দুধ ডখবত চায় ডসই সমবয়র জনয প্রস্তুত োেুন। ঐ সমবয় তাবদরবে 
হােো খাোর অেো পানীয় খাওয়াবনার ডচষ্টা েরুন। ঐ সমবয় তাবদর শপ্রয় জায়গায় শনবয় 
যাওয়ার ডচষ্টা েরুন। মবনাবযাগ শেশিপ্ত েরার োজ, ডযমন- েই পবড় শুনাবনা, সাইবেবে 
চড়া, েনু্ধবদর োসায় ঘুরবত যাওয়া, এেটি নতুন ডখেনা ডদওয়া অেো গান ডগবয় 
ডিানাবনার মবতা পদ্ধশত েযেহার েরুন। 

 
বুকের দধু খাওয়াক ার সময় েরমকয় আ ু  
 

• সময় শপশছবয় খাওয়াবনা শিশু ডমবন ডনয় শে না তা ডদখনু। এেটি শনশদেষ্ট গান গাওয়া ডিষ 
েরার পর তাবদর খাওয়া ডিষ হবয় যাবে এমন তাবদরবে েেুন। এই রূপান্তবরর সমবয় 20 
পয েন্ত গণনা েরাও সাহাযয েরবত পাবর। যশদ আপনার শিশুর অবপিা েরা ো সমবয়র 
ধারণা না োবে, তাহবে এ পদ্ধশত োজ নাও েরবত পাবর। 

 

রদক র নবলা বুকের দধু খাওয়া ছাড়াক ার জ য পরামর্ শ: এই 
পরামি েগুবো শদবনর ডেো েুবের দুধ খাওয়াবনার ডিবে সবে োত্তমভাবে োজ েবর। 



     সোর জনয স্বাস্থ্যবসো।    866.246.8259   www.chnnyc.org      

রর্শুকে ত্াকদর র জস্ব রবছা ায় ঘুমাকত্ রদ  
 

• যশদ শিশু আপনার সাবে ঘুমায়, তাহবে তাবদরবে তাবদর শনজস্ব শেছানায় অেো এেজন 
েড় ভাই-ডোবনর শেছানায় স্থ্ানান্তর েরার ডচষ্টা েরুন। তবে, যশদ আপনার শিশু নতুন 
শেছানায় ডযবত না চায়, তাহবে আপনার শনেবি োোর অনুভূশতর জনয তারা আবরা ডেশি 
েবর েুবের দুধ ডখবত চাইবত পাবর। 

 
অ যকদর োছ নথকে সাহায্য র   
 

• ঘুবমর সমবয়র রুটিবন পশরেতেন আনবত পশরোবরর অনয সদসযবদর সাহাযয েরবত শদন। 

 
ত্াকদরকে পার  পা  েরকত্ বা হালো খাবার নখকত্ বলু  
 

• তাবদরবে িুধাতে ো তৃষ্ণাতে মবন হবে আপশন তাবদর পাশন ো হােো খাোর শদবত পাবরন। 

 
ত্াকদরকে আরলঙ্গ  েরু , বুকে জরড়কয় ধরু , গা  নগকয় বা সঙ্গীত্ 
নর্া া  
 

• রাবত অেো ঘুমাবনার সময় এধরবনর োজ শদবয় েুবের দুধ খাওয়ার অভযাস েদবে শদন। 

 
রাকত্ ঘুমাক ার এম  এেটি রুটি  দত্রর েরু  য্া স্ত যপা  নেন্দিে  
হকব  া। 
 

• দীঘ ে সময় ধবর েুবের দুধ খাওয়াবনা ডেবে এেটি ভাবো েই আবরা ডেশি গুরুত্বপূণ ে হবয় 
উঠবত পাবর। পান েরার পশরেবতে েুবে শুবয় োেবত শিশু রাক্রজ হবত পাবর। যশদ সম্ভে  
হয় তাহবে েী চেবছ ডস সম্পবেে আবগ ডেবেই আপনার শিশুর সাবে েো েেুন,  
যাবত আপশন েী আিা েবরন ডস সম্পবেে তারা আবরা জানবত পাবর। 

আকরা নোক া প্রশ্ন থােকল আমাকদর CHN এর পুটিরবকদর সাকথ েথা বলু !  

ঘুমাক ার সমকয় বুকের দধু খাওয়া ছাড়াক ার পরামর্ শ: রাবত 
ো ঘুমাবনার সময় শিশুবে েুবের দুধ খাওয়া ছাড়াবনা হবে সে েবিষ পয োয় 
এেিং তা েরা েটঠন হবত পাবর। শিশু পুবরাপুশর জাগ্রত হওয়ার আবগ দ্রতু 
মবনাবযাগ ডদওয়ার জনয তার োছাোশছ োো সহায়তা েরবত পাবর। .  

এই সময়োকল স্ত  স্ফীত্ হওয়া,  ালী বন্ধ হকয় য্াওয়া এবং স্ত গ্ররির 

প্রদাহ এগুকলা হল সাধারণ সমসযা। এসব সমসযা দরূ েরত্, নয্সব পদ্ধরত্ 

অ ুসরণ েরকত্ পাকর :  

• স্তন স্ফীত হওয়া দরূ েরবত হি পযাে েযেহার েরা। 

• আরাবমর জনয হাত শদবয় চাপ ডদয়া। 

• স্তন খাশে েরার পশরেবতে আরাবমর জনয যতিুেু প্রবয়াজন ততিুেু পাম্প েরুন। 

• দুধ প্রোহ েন্ধ েরবত ডোল্ড পযাে (ো ো াঁধােশপর পাতা! ) েযেহার েরা। 


