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একিট েবাতল ��ত করা এবং েদওয়া

আপনার যখন এিট দরকার তখন �িতবােরর খাবার ৈতির করা সবসময় ভােলা। একিট েবাতল ��ত 
করার আেগ, িনি�ত করু湤ন েয আপনার উপকরণিট জীবাণুমু� করা হেয়েছ, েযখােন আপিন েবাতলিট 
��ত করেবন, েসই �ানিট েযন পির�ার হয় এবং আপিন আপনার হাত ভােলা কের ধুেয় েনন।

েকটিলেত তাজা কেলর জল েফাটান এবং এমনভােব ঠা�া করু湤ন যােত তা েকােনাভােবই েযন 
70°C–এর কম না হয় (এর অথৰ্ হল জলেক েফাটােনার পর েকােনাভােবই েযন 30 িমিনেটর েবিশ 
ঠা�া করা না হয়)।

জীবাণুমু� করা েবাতেল ঠা�া করা েফাটােনা জল �েয়াজনীয় পিরমাণ অনুযায়ী পিরমাপ করু湤ন, 
আপনার িশশর দুেধর পাউডােরর প্যােকেট েযভােব েদখােনা আেছ। �দৎতg চামচিট ব্যবহার কের, 
�েয়াজনীয় সংখ্যক চামচ পিরমাণ পাউডার েবাতেল েযাগ করু湤ন, �িতিট চামচ একিট পির�ার, শকেনা 
ছুির িদেয় েচঁেছ কানা পযৰ্� ভিতৰ্  করু湤ন। পাউডার চামেচ েঠেস ভরেবন না।

জীবাণুমু� করা বাঁট এবং িছিপ েবাতেল লাগান এবং ভােলাভােব ঝাঁকান। এিট আপনার িশশেক 
েদওয়ার আেগ, েবাতলিটেক �বািহত ঠা�া জেলর নীেচ ধের ফমূৰ্লািটেক ঠা�া করু湤ন, যত�ণ না তা 
ঈষদু� হে�। অন্যথায়, ঈষদু� হওয়া পযৰ্� েবাতলিটেক ঠা�া জেলর একিট জগ বা বািটেত রাখুন।

আপনার িশশেক খাওয়ােনার সময়, েবাতলিটেক েকাণাকুিণভােব ধরু湤ন, যােত বাঁট এবং েবাতেলর গলা 
সবসময় দুেধ ভিতৰ্  থােক। এই উপােয় আপনার িশশর েপেট বায়ু আটেক যাওয়ার স�াবনা কেম যায়। 
বা�্যিবিধজিনত কারেণ যত শী� স�ব েবাতেলর না খাওয়া খাবার েফেল িদন।

গু�রুĀ�পূণৰ্ তথ্য: েযেহতু �নদু� আপনার িশশর জন্য আদশৰ্ ভারসাম্যযু� খাবার এবং অসু�তার িবরু湤ে� সুর�া, আর মা ও িশশ উভেয়র জন্যই বহ �কার অ-েপৗি�কতামূলক উপকার �দান কের, িশশেক �নদু� পান 
করােনািটই সেবৰ্াৎকৃ� প�া।  আপনার িশশিটেক খাওয়ােনার িবষেয় িবিভ� িবকে�র মেধ্য িনবৰ্াচেনর সমেয় আমরা আপনার �া�্য পিরেসবা েপশাদােরর সে� কথা বলার জন্য সুপািরশ কের থািক। �নদু� পান করােনার জন্য ��িত 
এবং েসিট চািলেয় যাওয়ার ে�ে� েপশাদারী পরামশৰ্ও �হণ করা উিচত। যিদ আপিন �নদু� �দােনর িস�া� �হণ কেরন, তাহেল তার জন্য একিট �া�্যকর, ভারসাম্যযু� খাবার খাওয়ািট গু�রু湤�পূণৰ্। যখন মােয়রা �নদু� না 
�দােনর িস�া� �হণ কেরন অথবা যিদ েকান কারেণ তাঁরা েসিট করার জন্য স�ম না হন, তাহেল �নদুে�র পিরবতৰ্  িহসােব ইনফ্যা� ফমুৰ্লািট কাম্য। �নদু� পান না করােনার একিট িস�া�, অথবা েবাতেলর মাধ্যেম আংিশক 
খাওয়ােনা শরু湤 করািট �নদু� উৎপাদেন �াস ঘটােব।  েয েকােনা কারেণ যিদ আপিন �নদু� না পান করােনার িস�া� েনন, তাহেল অবশ্যই মেন রাখেবন েয েসই িস�া� নাকচ কের িফের আসা কিঠন হেত পাের।  ইনফ্যা� 
ফমুৰ্লা ব্যবহােরর একিট সামািজক এবং আিথৰ্ক �ভাব আেছ, েযিট আবিশ্যকভােব িবেবচনা করা উিচত। একিট িশশর �া�্যিভিৎতgক ঝঁুিকগু�িল এিড়েয় যাওয়ার জন্য ইনফ্যা� ফমুৰ্লাগু�িলর ��িত, ব্যবহার এবং মজুদকরণগু�িল সবৰ্দাই 
েলেবেল উে�িখত িনেদৰ্ শনা অনুসার হওয়া উিচত।


