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খাওয়ােনার সম�য় হল যখন আপিন িকছু সময় 
আপনার িশশেক �নয্পান করান এবং বািক সময় 
আপনার িশশেক েবাতল েথেক পান করান, বার করা 
বুেকর দুধ বা িশশেদর ফরমূলা।

অনয্ েকউ যােত আপনার িশশেক খাওয়ােত পাের, 
খাওয়ােনার সম�য় আপনােক েসই িবষেয় স�ম কের 
েতােল – উদাহরণ�রপ রােত, বা যিদ আপনােক 
কােজ েফরৎ েযেত হয়। 

খাওয়ােনার সম�য় শরু� করার আেগ আপনােক 
�নয্পােনর অভয্াস ভালভােব �িতি�ত করার জনয্ 
অেপ�া করেত হেব। 

আপিন যিদ িশশেদর ফরমূলা বয্বহার কেরন, তাহেল 
খাওয়ােনার সম�য় আপনার শরীের উৎপািদত বুেকর 
দুেধর পিরমাণ কিমেয় েদেব।

আপিন যিদ কােজ েফরৎ যান, তাহেল আপনার েফরৎ 
যাওয়ার কেয়ক স�াহ আেগ েথেকই খাওয়ােনার 
সম�য় শরু� করু�ন যােত আপনার িশশ েবাতল েথেক 
পান করেত অভয্� হওয়ার সুেযাগ পায়।

শরু� করার জনয্ আপনার িশশেক িদেন একবার 
েবাতেল পান করেত িদন, যােত আপনার �ন 
পিরবতর্ েনর সােথ মািনেয় েনওয়ার সময় পায়।

েবাতল েথেক েখেত অভয্� হেত আপনার িশশর 
িকছু সময় লাগেত পাের। ৈধযর্ ধরু�ন এবং আপনার 
িশশ যখন �া� বা খুব �ুধাতর্  থােক, তখন তােক 
েবাতেলর সােথ পিরিচত করােনার েচ�া করেবন না।

�িত িদন একই সমেয় েবাতেলর দুধ খাওয়ােনা 
বা �নয্পান করােনার একিট রু�িটন ৈতির করেত 
েচ�া করু�ন।

ইনফয্া� এবং ফেলা-অন দুধ বয্বহােরর-জনয্-��ত 
পয্ােকেট পাওয়া যায় যা খাওয়ােনার সম�েয়র 
জনয্ সুিবধাজনক। 

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।
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