
পরিচয় করুন...

শিশুর নাম:                                                                                           

শিতা/মাতার নাম(সমহূ):                                                                          

জন্ম তাশরখ:                                     সময়:                          

জন্ম-ওজন:                               জন্ম-দৈর্ঘ্য:                             

শিশিৎসি/ধাত্রী:                                              

জন্ম স্ান:                                                       

4 চচহািা চেখা যায়
4 মাথা সবসময় স্াধীনভাবব নাড়বে পাবি
4 নাক এবং মখু ঢাকা না থাবক
4 মাথা একরেবক চ�ািাবনা থাবক
4 �াড় চসাজা থাবক, বাঁকাবনা না থাবক

4  কাঁধ আপনাি শিীবিি  
সাবথ চচবটে থাবক, আপনাি  
ববুকি সাবথ বকু

4  রপঠ একটি কম্বল রেবয়  
ঢাকা থাবক

ত্ববকি-সাবথ-ত্ববকি স্পবশশেি জন্য রনিাপে অবস্াবন 
স্াপন কিা
রনবজবক সমেবল নয়, একটু খাড়া অবস্াবন িাখুন। আপনাি রশশুবক এমনভাবব স্াপন করুন 
যাবে কবি:

জবমেি পি প্রথম রকছু রেন ত্ববকি-সাবথ-ত্বি লাশিয়য় ধরার সময় আিনার শিশুর 
চিহারা ির্ঘয়েক্ষণ িরুন। চৈখুন চর রঙ স্াভাশেি, শ্াস-প্রশ্াস শনয়শমত এেং 
শিশু আিনার স্পয়ি্ঘ প্রশতশরিয়া প্রিাি িরয়ে শিনা।

রনিাপবে �মুাবনাি জন্য, আিনার রশৈ রুম িায় এেং আিনায়ি এেং 
আিনার শিশুয়ি নজয়র রাখার চিউ না থায়িন, শিশুয়ি তার শনয়জর 
শেোনায় শিৎ িয়র শুইয়য় রাখুন।

আপনাি রশশুবক আবটেপবৃটে জড়াবনা বা বারডিল কিা পরিহাি 
করুন, এটি তায়ৈর আিনায়ি খাওয়ায়নার ইশগিতসমহূ প্রৈি্ঘন  
িরা চথয়ি শেরত িরয়ত িায়র।

রায়ৈর অনমুশত শনয়য় অশভয়রাশজত িরা হয়য়য়ে:  
শসময়িা মাসয়িািা শিশ্রিক্ট চহলথ ইউশনট 

স্ানীয় সহায়ো:

চটরলবহলথ অন্ারিও: 
শৈয়ন 24 রণ্া/সপ্ায়হ 7 শৈন

1-866-797-0000 
টিটিওয়াই: 1-800-797-0007

প্রয়য়াজন হয়ল, এিজন েয়ুির ৈধু খাওয়ায়না 
শেষয়ি নায়স্ঘর িথা শজজ্াসা িরুন।

সহায়ো এবং  
পরিবেবাসমহূ
আপনাি করমউরনটিবে ববুকি েধু খাওয়াবনা 
সংক্ান্ত পরিবেবাসমবূহি জন্য: 

•  োইশলগিয়ুাল অনলাইন অন্াশরও চরেস্টশিশিং 
সাশভ্ঘ য়সস-এর তথ্য-সম্বশলত শনয়ৈ্ঘ শিিা  
www.ontariobreastfeeds.ca

আিও েবথ্যি জন্য:

•  স্তন্যিান www.beststart.org/
resources/breastfeeding

•  শিশুর খাওয়া www.beststart.org/
resources/nutrition 

রায়ৈর দ্ারা  
আশথ্ঘি-তহশেল প্রাপ্:

প্রথম চথবকই এবং �ন �ন হাবে চাপ রেবয় 
আপনাি েধু ববি করুন
চকন:
4  স্শস্তর জন্য আিনার স্তন চথয়ি ৈধু চের 
িরয়ত সাহার্য িয়র।

4  শিশুয়ি স্তয়ন মখু চ�ািায়ত সাহার্য িয়র।
4  আিনার শিশুয়ি আরও ৈধু প্রৈায়ন 
সাহার্য িয়র।

4  আিনার ৈয়ুধর সরেরাহ েশৃধিয়ত সাহার্য িয়র।

রকভাবব:
1. আিনার হাত ধুয়য় শনন।
2. আিনার স্তন আলয়তাভায়ে মাশলি িরুন।
3.  স্তয়নর চোটঁার িারিায়ির লালয়ি স্ায়নর শিেয়ন আিনার হায়তর আগিলুসমহূ এেং েয়ু�া আগিলু 

“শস” (“C”) আিায়রর ময়তা স্ািন িরুন।
4.  আিনার েয়ুির শিেয়নর শৈয়ি িাি শৈন। আিনার আগিলুসমহূ এিসায়থ এেং স্তয়নর চোঁটার 

শৈয়ি সঙু্শিত িরুন।
5. আিনার শিশুয়ি খাওয়ায়ত ো সংরক্ষণ িরয়ত ৈয়ুধর চিাটঁাসমহূ সংগ্রহ িরুন।
6.  িুনরােশৃতি িরুন (শিেয়ন িাি শৈন, সংয়িািন িরুন, শিশথল িরুন) এেং আিনার স্তয়নর 

িাশরশৈয়ি না�ািা�া িরুন। 
7. স্তন েৈল িরুন এেং িুনরােশৃতি িরুন।

যত্ন চনওয়া  
আিনার এেং আিনার শিশুর রত্ন চনওয়া গুরুত্বিূণ্ঘ। আিনার ময়ন হয়ত িায়র চর আিশন আরও 
সাহার্য িান ো আিনার আরও সাহায়র্যর প্রয়য়াজন। শনম্নশলশখত শেষয়সমহূ শেয়েিনা িরুন: 

আরম
4  আশম ির্ঘাপ্ শেশ্াম িাশছি।
4   আশম জাশন চর প্রথম 2 সপ্াহ িান্ািাটি িরা ো িান্ার অনভূুশত 

হওয়া স্াভাশেি হয়ত িায়র। 
4   আশম জাশন চিাথায় সাহার্য িাইয়ত হয়ে এেং প্রয়য়াজন হয়ল, আশম তা িাইয়ো।

রশশু

4   আমার শিশুয়ি খাওয়ায়নার চক্ষয়ত্ আশম আয়রা আত্মশেশ্াসরী হশছি এেং স্াছিন্্যয়োধ িরশে।
4   আশম আমার শিশুর প্রারশভিি খাওয়ায়নার ইশগিতসমহূ শিনয়ত শিখশে এেং য়সগুয়লায়ত 

সা�া চৈই। 
4   আশম জাশন চর আমার শিশুর জন্য রন রন খাওয়া স্াভাশেি।
4   রক্ত িররীক্ষা এেং টিিা প্রৈান িরার সময় আশম আমার শিশুয়ি েুয়ির 

ৈধু খাওয়ায়নার মাধ্যয়ম ও/ো ত্বয়ির-সায়থ-ত্বি লাশিয়য় প্রিময়ন সাহার্য 
িরয়ত িাশর।

4   আমার রশৈ শিশুয়ি খাওয়ায়না সংরিান্ত চিায়না প্রশ্ন থায়ি আশম জাশন 
চিাথায় সাহার্য িাওয়া রায়ে।

প্রারশভিি খাওয়ার 
ইশগিত: মখু চখালা, 

হাই চতালা, 
চ�াঁট িাটা।

�িতিদন 8 বার বা তারও েবশী খাওয়ােনা।
আপনার িশশুĀ �বলভােব, ধীের ধীের, ি�রভােব চুষেছ এবং ঘন ঘন িগলেছ।

েচরীর
আকার

আখেরােটর
আকার

 

 

জে�র পর �থম 3 িদেন অিধকাংশ িশশুĀই ওজন হারায়।
4থৰ্ িদন এবং এরপর েথেক অিধকাংশ িশশুĀরই িনয়িমতভােব ওজন বাড়েত থােক।

   

3 বার বা তারও েবশী �চুর
ও নরম হলদু বা বাদামী রেঙর

কমপে� 6িট
�চ� িভজা

কমপে� 1 বার েথেক
2 বার কােলা অথবা
গাঢ় সবজু রেঙর

কমপে�
1িট
িভজা

কমপে�
2িট
িভজা

কমপে�
3িট
িভজা

কমপে�
4িট
িভজা

কমপে� 3 বার বা
তার েবশী বাদামী,
সবজু বা হলদু রেঙর

 

 

িদন বয়স 1 2 3 4 5 6 7 8

খাওয়ােনা

েপেটর
আকার

ময়লা
ডায়াপার

িভজা
ডায়াপার

ওজন

অন্যান্য
ল�ণসমহূ

খুবানী 
(অ্যাি�কট)-
এর আকার

িডেমর
আকার

আপনার িশশুĀেক েজাের কাঁদেত হেব, সি�য়ভােব
নড়াচড়া করেত হেব এবং সহেজ ঘুম েথেক েজেগ উঠেত হেব।

ভােলাভােব বুেকর দধু খাওয়ােনার ল�ণসমহূ

(Bengali)

www.ontariobreastfeeds.ca
https://resources.beststart.org/product-category/resources/breastfeeding/  
https://resources.beststart.org/product-category/resources/breastfeeding/  
https://resources.beststart.org/product-category/resources/nutrition/
https://resources.beststart.org/product-category/resources/nutrition/

