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আপিন িক িচি�ত েয আপনার িশশ কিলেক আ�া�?

আপনার িশশর কিলক আেছ িকনা তা আপিন কীভােব জানেবন?
 

 

যা করেবন যা করেবন যা করেবন

যা করেবন না

অনয্ানয্ ল�েণর অ�ভুর্ � হল:

•     
•     
•        
•     
•    

েছাট িশশেদর মেধয্ খাওয়ােনা সং�া� সবেচেয় সাধারণ সমসয্াগিলর মেধয্ অনয্তম হল কিলক বা েপট বয্থা। এিট অেনকগিল কারেণ ঘেট বেল িবেশষ�রা িব�াস কেরন। এর 
মেধয্ পাচনতে�র অপিরণত অব�া, আটেক থাকা বায়ু, লয্াকেটাজ সহয্ করেত না পারা এবং অে� বয্াকেটিরয়ার ভারসাময্ রেয়েছ। বুেকর দুধ এবং েবাতেলর দুধ েখেয় অভয্� 
িশশেদর মেধয্ কিলক ঘটার �বণতা সমান থােক। মােয়র ধূমপান করারও একিট ভূিমকা আেছ বেল মেন হয়। 

একজন িশশ টানা 3 স�াহ ধের 3 বা তার েবিশ িদেনর জনয্ �িতিদন 3 ঘ�ার েবিশ কা�াকািট করেল েসিটেক কিলক বেল বণর্না করা হয়। এটা �ায়শই 2 – 3 স�াহ 
বয়েস শরু� হয় এবং িবেকেল ও স�য্ার সময় সবেচেয় খারাপ হয়। কিলক সাধারণত 3 – 6 মাস বয়েসর মেধয্ চেল যায় এবং আপনার িশশর উপর েকান দীঘর্েময়াদী 
�ভাব থােক না। 

েচাখ েটেন থাকা

মুখ লাল হেয় থাকা

পা েটেন বুেকর কােছ িনেয় আসা

�চুর কা�াকািট করা

হােতর মুেঠা ব� কের থাকা 

িশশেক খাওয়ােনার সময় ঘন ঘন তার বায়ু 
িনঃসরণ করু�ন, িবেশষত যিদ িশশিটর �ত 
খাওয়ােনা �বণতা থােক। 

তােদর �চুর আদর করু�ন; তােদর আলেতা কের 
েদাল িদন বা আপনার কাছাকািছ েদালনােত 
শইেয় িদন। িশশেক িবিভ� অব�ােন ধরার েচ�া 
করু�ন। গিত আরামদায়ক হেত পাের; আপনার 
িশশেক িনেয় হাঁটার বা আলেতা কের েদাল 
েদওয়ার েচ�া করু�ন। গাড়ীেত কের েবড়ােত 
িনেয় যাওয়াটাও �শাি�দায়ক হেত পাের।

িকছু মনেভালােনা েকৗশল েচ�া করেত 
পােরন, েযমন গান করা, তােদরেক আয়নােত 
েদখােনা এবং েখলনা েদখােনা। 

িকছু ে�ে� িশশরা ঘেরর িকছু শ�েক 
�শাি�দায়ক মেন কের েযমন ভয্ািকউম 
ি�নার, ওয়ািশং েমিশন বা েহয়ার �ায়ােরর 
আওয়াজ।

কিলেকর জনয্ অেনক ধরেনর �িতকার উপল� 
আেছ, তাই আপনার ফামর্ািসে�র কােছ পরামশর্ চান।

যিদ �নয্পান করান, তাহেল আপনার খাদয্তািলকািট 
েদখা সহায়ক হেত পাের: কয্ািফন, মশলাযু� খাবার, 
রসুন, দু�জাত খাবার এবং েয খাদয্গিল (েযমন 
বাঁধাকিপ, ফুলকিপ, �েকািল, েপঁয়াজ) বায়ু বৃি� কের 
েসগিলর সবকিটর সােথ কিলেকর স�কর্  পাওয়া 
েগেছ। 

এগিলর েকােনািটই যিদ কাজ না কের তাহেল 
হতাশ হেবন না। আরও পরামেশর্র জনয্ আপনার 
�া�য্ পিরদশর্েকর সে� কথা বলুন এবং কিলক আেছ 
এমন অনয্ িশশেদর মােয়র সােথ কথা বলুন এবং 
েদখুন তােদর ে�ে� েকানটা কাজ কের। সহায়তা 
দলগিল উপল� আেছ; েযগিল আপনার �ানীয় 
এলাকায় অবি�ত েসগিলর স�েকর্  আপনার �া�য্ 
পিরদশর্েকর কােছ তথয্ জানেত চান।

আপনার িশশেক দুইবার খাওয়ােনার মধয্বত� সমেয় 
খুব �ুধাতর্  হেত েদেবন না। তােদর আরও 
িনয়িমতভােব েছাট েছাট পিরমােণ খাওয়ােল সাহাযয্ 
হেত পাের।

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।


