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টিো                                                                                                                       24
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এটি আপনার কিশুর জন্য কসরা। কোবনা কেছুই োবছ আবস না।
•  মাতৃদুয়গ্ধ নিটানমন ও ননউট্রিয়েন্ট থায়ক যা আপনার নিশুর প্রয়োজন। এটি আপনার নিশুর অনাক্রমতা ব্যবস্া ততনর কয়র এবং তার 

মনতিয়কের নবকাি ঘটায়ত সাহায্য কয়র।

•  প্রস্তুত করা দুয়ের থথয়ক এই দুে সহয়জই হজম হে, যার ফয়ে োো কম ঝয়র এবং ডােনরো কম হে।

• মাতৃদুগ্ধ পান কয়র এমন নিশুয়ের পরবততীকায়ে কম থমেবহুেতা থেখা যাে।

•  মাতৃদুগ্ধ পান কয়র এমন নিশুয়ের সংক্রমণ এবং হাঁপানন, ক্যান্ার, ডাোয়বটিস এবং SIDS (সায়ডন ইনফ্যান্ট থডথ নসয়ড্াম) হওোর 
আিঙ্া কম থায়ক।

এটি আপনার জন্য কসরা।
•  মাতৃদুগ্ধ পান করায়ে গিদে াবস্া এবং প্রসয়বর — সমে জরােু সঙ্কুনিত হওো থথয়ক স্ািানবক অবস্াে নফয়র আসয়ত এবং নিশুর জয়মের পর 

রক্তপাত বন্ধ করয়ত আপনার িরীরয়ক সহােতা কয়র।

•  মাতৃদুগ্ধ পান করায়ে তা আপনার ডাোয়বটিস, জরােুর ক্যান্ার এবং তিন ক্যান্ায়রর ঝঁুনক কনময়ে থেে।

•  মাতৃদুগ্ধ পান করায়নার ফয়ে আপনার নিশুর সয়গে আপনার বন্ধন ততনর হে।

•  মাতৃদুগ্ধ পান করায়ে তা আপনার হতািা দূর করয়ত পায়র।

•  মাতৃদুগ্ধ পান করায়না সমে বাঁিাে। প্রস্তুত করা দুয়ের থথয়ক মাতৃদুয়গ্ধর তাপমাত্রা সবদেো সঠিক থায়ক এবং এর জন্য থকায়না থবাতয়ের 
প্রয়োজন থনই, পনরকোর বা জীবণুমুক্ত করার প্রয়োজন। 

•  মাতৃদুগ্ধ পান করায়না অথদে সঞ্চেী। প্রথম ছে মায়সর জন্য আপনার নিশুর যা েরকার তা হে মাতৃদুগ্ধ, প্রস্তুত করা দুয়গ্ধর জন্য খরি হওো 
হাজার হাজার ডোর বাঁিাে।

•  মাতৃদুগ্ধ পান কয়র এমন নিশুরা সাোরণত স্াস্্যবান, এবং যার ফয়ে কম অনুপনস্ত থাকয়ত হে।

থকন মাতৃদুগ্ধ পান করায়বন?
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আপকন যেন মাতৃদুগ্ধ পান েরাবনা িেন েরবেন, তেন আপনার এই কসদ্াবন্তর কক্ষবরে আপনার আিপাবির 
কোবেবের উকিত আপনাবে সমেকেন েরা। এর মবধ্য ডাক্তার, নাসকে, সগেগী, পকরোবরর সেস্য এেং েনু্রা 
অন্তভুকে ক্ত।

➢  আপনার প্রসে পূেকেোেগীন সাক্ষাত: আপনার ডাক্তারয়ক জানান থয আপনন তিন্যদুগ্ধ পান করায়ত িান। আপনার বাচ্া হওোর আয়গ 
আপনার প্রয়োজনীে তথ্য সম্পয়কদে  জানুন এবং প্রশ্ন করুন। 

➢  হাসপাতাবে: 

 •  প্রসেোেগীন অেথিাে, আপনার ডাক্তার ও নাসদেয়ের বেুন থয আপনন আপনার নিশুয়ক তিন্যপান করায়বন। তায়েরয়ক বয়ে নেন যায়ত দ্রুত 
সম্ভব তারা আপনার নিশুয়ক আপনার কায়ছ ননয়ে আসা মাত্রই আপনন তিন্যপান করায়ত পায়রন। আপনার প্রসয়বর আয়গ, নাসদেয়ক বয়ে নেন 
থয আপনন আপনার নিশুয়ক আপনার কয়ষে রাখয়ত িান।

 •  আপকন যেন কিশুবে স্তন্যপান েরা শুরু েরবেন, তখন মাথাে রাখয়বন থয এটিয়ক নকিায়ব হে তা বুঝয়ত নিশু ও মায়ের নকছুষেণ 
সমে োগয়ব। এটি ঠিে হবচ্ছ কেনা এই কনবে যকে আপকন কনকচিত না হন তাহবে, নাসকে ো ে্যােবেসন েনসােবেবটের সবগে 
পরামিকে  েরুন।

 •  যকে কিশুবে নাসকোকরবত কযবত হে, তাহবে নাসকেবে কিশুর স্তন্যপাবনর জন্য কিকরবে আনার জন্য মবন পকড়বে কেন। ডাক্তায়রর 
আয়েি ছাড়া নিশুয়ক প্রস্তুত করা দুগ্ধ, জে বা থিাষাকাঠী নেয়ত ননয়ষে করয়বন। 

 •  যকে েমমীরা আপনাবে প্রস্তুত েরা দুবগ্ধর নমুনার প্রস্তাে েবর, তাহয়ে তায়েরয়ক জাননয়ে নেন থয আপনন শুেুমাত্র তিন্যপান করায়বন। 

➢ োড়গীবত:

 •  যকে আপনার সগেগী, পকরোবরর কেউ ো েনু্বের কেউ যকে কোতে কেে, তাহয়ে তায়ের ময়ন কনরয়ে নেন থয আপনার নিশুর স্ায়স্্যর 
কথা থিয়ব আপনন তিন্যপান করান। তারা যনে আপনার নিশুর সহােতা করয়ত িান তাহয়ে তারা আপনায়ক সাহায্য করার জন্য আয়রা 
অয়নক নকছু করয়ত পায়র:

  •  আপনন যখন তিন্যপান করায়ছেন তখন আপনার পায়ি থাকয়ত বেুন এবং সমে 
আপনায়ক পানীে, পা রাখার জােগা বা বানেি নেয়ত বেুন।

  •  খাওোয়নার পর নিশুর থেঁকুর থতাোয়ত বেুন।

  • নিশুর ডাোপার পনরবতদে ন করয়ত বেুন বা তায়ক স্ান করায়ত বেুন।

  •  নিশুর যত্ন ননয়ত বেুন যায়ত আপনন স্ান করয়ত পায়রন, অল্প ঘুমায়ত ও থখয়ত পায়রন।

  •  বাড়ীর টুনকটানক কাজ থযমন রান্া, পনরকোর, েড্ী, মুনে থোকান বা নডি থোোর নবষয়ে 
সাহায্য করুন।

  • যখন আপনন তিন্যপান করায়ছেন তখন বড় সন্ায়নর যত্ন ননন।

  • রাত্রীয়বোর খাবার খাওোর জন্য বাচ্ায়ক আপনার কায়ছ ননয়ে আসুন।

অন্যয়ের এর সয়গে যুক্ত করুন 
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হাসপাতায়ে নক ননয়ে থযয়ত হয়ব
আপনার সমে আসার আবে, হাসপাতাবে আপনার সবগে োেবে এমন কেছু ে্যকক্তেত কজকনস প্যাে েবর 
কনন। মাতৃদুগ্ধ পান েরান এমন মাবেবের জন্য এোবন কেছু উপোরগী কজকনস রবেবছ:

   নানসদেং ব্া

   নানসদেং প্যাড (কাপড় বা নডসয়পায়জবে)

   নানসদেং বানেি

    নাইটগাউন বা পাজামা যার থবাতাম বা স্্যাপ

   নেো গাউন

    তিন্যপান করায়নার জন্য ননউইেকদে  মাোর'স গাইড

 
অন্যান্য সহােে আইবেম:

   থ�াঁয়টর সুগন্ধ মেম

   প্রসােন সরঞ্াম

   স্যাননটানর ন্যাপনকন

   নডসিায়জদে র সমে ইনফ্যান্ট কার সীট (ননউইেকদে  থটেট প্রয়োজন)

4

োেনপান েরার মবতা, মাতৃদুগ্ধ পান েরাবনাও েক্ষতা। এর জন্য কেছু অনুিগীেন েরবত হবত পাবর, কেন্তু 
আপকন সহবজই তা কিবে যাবেন এেং এর অবনে সুকেধা আবছ! 
  
আসুন শুরু েরা যাে
প্রেম েবেে কেন

•  নিশুর জয়মের পর আপনন সরাসনর আপনার নিশুয়ক অনুিীেন ছাড়া তিন্যপান করায়ত পায়রন — এমননক থডনেিনর রুয়মও!  
আপনন থয এটি িান তা আয়গ থথয়ক আপনার ডাক্তার ও নমডওোইফয়ক আয়গ থথয়ক বয়ে রাখুন।

• আপনার নিশুর জয়মের এক ঘন্টার ময়ে্য আপনার নিশুয়ক তিন্যপান করায়নার থিষ্া করুন।

মাতৃদুগ্ধ পান করায়না সম্পয়কদে  আপনায়ক 
নক নক জানয়ত হয়ব 

� সূকিপবরে কিবর যান।
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• আপনার নিশুয়ক ননয়জর স্পয়িদে থরয়খ শুরু করা হে খুব িায়ো উপাে।

•  আপনার নিশুর ডাক্তার সম্মত না হওো পযদেন্ হাসপাতয়ের কমতীয়ক থবাতে নেয়ত ননয়ষে করুন, এটি করা প্রয়োজন। 

•  আপনার নিশুর নখয়ে থপয়ে আপনন যায়ত তায়ক তিন্যপান করায়ত পায়রন তাই হাসপাতায়ের কমতীয়ক আয়গ থথয়ক জাননয়ে নেন থয আপনন 
আপনার নিশুয়ক আপনার রুয়ম (নাসদোনরর বেয়ে) রাখয়ত িান।

•  প্রােই তিন্যপান করান। আপনার নিশু িুয়ষ থখয়ত নিখয়ব, এটি আপনার তিন্য দুগ্ধ সরবরায়হর বৃনধি করয়ব। 

•  আপনার যনে তিন্যপান করায়ত অস্নতি হে এবং আপনার নিশু পযদোপ্ত তিন্যপান করয়ছ না বয়ে নিনন্ত থায়কন তাহয়ে থকায়না নাসদে বা 
ে্যাকয়টিন নবয়িষয়ঞের সয়গে কথা বেুন। 

•  প্রথম কয়েক নেন আপনার তিন থথয়ক থয দুগ্ধ ননগদেত হে তায়ক কেস্টাম বো হে। এটি হেুে রয়ের হে এবং এটি হে পুনষ্য়ত িরপুর। 
কেস্টাম আপনার নিশুয়ক থরাগব্যানে থথয়ক রষো কয়র এবং তার প্রয়োজনীে সবনকছু তায়ক থেে। নতন থথয়ক পাঁিনেন পর, আপনার তিন্য 
দুয়গ্ধর রে নীোি-সাো রয়ের হয়ে যায়ব এবং প্রিুর পনরমায়ণ উতপন্ হয়ব। 

• তিন্যদুগ্ধ পান করায়না বা থটপা বা দুগ্ধ থবর করার আয়গ আপনার হাত সবদেো পনরকোর করুন।

 
পরেতমী েবেে কেন

•  আপনার নিশুয়ক তিন্যপান করয়ত থেন এবং থস যতবার তিন্যপান করয়ত িাে করান, — 24 ঘন্টার ময়ে্য নেয়ন ও রায়ত প্রােই  
10 থথয়ক 12 বার। প্রােই তিন্যপান করায়ে আপনার দুয়গ্ধর প্রবাহ ঠিক থাকয়ব, আপননও থবিী কয়র তিন্যপান করায়ত পারয়বন এবং  
তা আপনার নিশুয়ক বাড়য়ত সাহায্য করয়ব। 

•  তিন্যপান করার প্রথম কয়েক নমননয়টই যনে আপনার নিশু ঘুনময়ে পয়ড়, তাহয়ে তার খাওো থিষ করার জন্য তায়ক আয়তি কয়র ঘুম থথয়ক 
তুয়ে নেন। তায়ক ঘুম থথয়ক তুেয়ত তার পায়ে সুড়সুনড় নেন বা তার সয়গে কথা বেুন। 

•  িার থথয়ক পাঁি সপ্তায়হ, সম্ভবত আপনার নিশুর ননেনমত তিন্যপায়নর একটি প্যাটানদে হয়ে যায়ব এবং
তায়ক আয়গর থথয়ক কম োেন-পােন করয়ত হয়ব।

•  খুব িীর্দেই থবাতয়ের বা প্যানসফাোয়রর ব্যবহার থথয়ক এনড়য়ে িেুন, থকননা এটি ননেনমত তিন্যপায়নর থয রাতিা তার বাো হয়ে োঁড়য়ত পায়র।

•  ছে মাস বেয়সর আয়গ খাে্যিস্য, ফে এবং সবনজর ময়তা খাবার প্রতিানবত নে।

কভোকমন কড সম্পবেকে

American Academy of Pediatrics (AAP) প্রতিাব কয়র থয প্রনতটি সে্যজাত 
নিশুয়ের জয়মের পর থথয়ক প্রনতনেন 400 IU নিটানময়নর নড-এর প্রয়োজন। এটি থসইসব 
নিশুর জন্য যারা থকবে মাতৃদুগ্ধ পান কয়রন। আয়রা তয়থ্যর জন্য আপনার ডাক্তায়রর সয়গে 
কথা বেুন। 

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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আপনার স্তবনর যত্ন কনওো 
অন্য সময়ে আপনার তিয়নর যত্ন থনওো আর তিন্যপান করায়নার সময়ে আপনার তিয়নর যত্ন থনওোর ময়ে্য থতমন পাথদেক্য থনই। প্রনতনেন স্ান 
করার সমে িায়ো কয়র েুয়ে থনওো যয়থষ্। নকন্তু এখায়ন নকছু েরকারী থছাট পরামিদে রয়েয়ছ:

•  আপনার তিনবৃয়ন্ সাবান থেওো বা সাবান ঘষা এনড়য়ে যান থকননা এর ফয়ে তিনবৃন্দ্বে শুকে হয়ে থযয়ত পায়র এবং ফাটয়ের সম্ভবনা 
থাকয়ত পায়র। 

•  আপনার তিনবৃন্ যনে থকামে হে, তাহয়ে প্রনতবার তিন্যপান করায়নার সমে আপনার তিনবৃয়ন্ দুগ্ধ (শুনকয়ে থযয়ত নেন) থেয়গ থাকয়ত নেন 
এটি হেয়তা আপনার কায়ছ সহােক হয়ত পায়র। তিন্যপান করায়নার সমে যন্ত্রণা হয়ব না। যনে আপনার যন্ত্রণা হে তাহয়ে তার মায়ন হয়ত 
পায়র এই থয আপনার নিশুর দুে খাওোর িগেী ঠিক নে (দুে খাওোর িগেী)।

•  আপনার তিন্য থথয়ক যনে দুগ্ধ নেক হয়ে থাকয়ে তা শুয়ষ থনওোর জন্য তিন প্যাড ব্যবহার করুন।

•  থিজা তিন প্যাড পনরবতদে ন না করার ফয়ে ত্বক জাো করয়ত পায়র বা োে হয়ত পায়র এবং তিনবৃয়ন্র িামড়া ককদে ি হয়ে থযয়ত পায়র। 

•  থকায়না জােগা োে হয়ে থগয়ছ নকনা, ফুসকুনড় বা থকায়না অস্ািানবক নকছু রয়েয়ছ নকনা তা পরীষো করার জন্য প্রনতনেন আপনার তিন 
থেখুন। যনে তা না ঠিক হে অথবা আপনন যনে ব্যাথা অনুিব কয়রন বা অসুস্ অনুিব কয়রন তাহয়ে থব্টেনফনডং নবয়িষয়ঞের পরামিদে ননন।

 
কেভাবে মাতৃদুগ্ধ পান েরাবত হে: স্তন েৃন্ত ঠিে েবর কিশুর মুবে প্রবেি েরাবনা এেং স্তন্যপান েরাবনা
যখন আপনার নিশু তিনবৃন্ থিায়ষ তখন হরয়মান ননগদেত হে। এই হরয়মায়নর ফয়ে দুগ্ধ “ননগদেত,” বা প্রবানহত হে। আপনার নিশু যত দুগ্ধ পান 
করয়ছ তত আপনার দুগ্ধ উতপন্ হয়ব। 

 
স্তন েৃবন্ত ঠিে েবর কিশুর মুবে প্রবেি েরাবনা

সফেিায়ব তিন্যপান করায়ত, তিন বৃয়ন্ ঠিক কয়র নিশুর মুয়খ প্রয়বি করায়না খুব গুরুত্বপূণদে। আপনন এইসব োপগুনে অনুসরণ করুন তাহয়ে 
আপননও অনিঞে হয়ে যায়বন!

1   আপনার নিশুয়ক আপনার নেয়ক এয়ন 
তার নাক বরাবর আপনার বৃন্ রাখুন। 

2   আপনার নিশুয়ক এক বা দুই ইনঞ্চ নপছয়ন 
সরান। তার মাথা নপছয়ন কাত হয়ে থাকয়ব 
এবং তার মুখ থখাো থাকয়ব। আপনার 
কিশুর জন্য মুে িাওড়া েবর কোো 
গুরুত্বপূণকে।

3    যনে থস তার মুখ না থখায়ে, তাহয়ে তার 
মুখ খুেয়ত আপনন তার থ�াঁয়ট আপনার 
তিনবৃন্ স্পিদে করায়ত পারয়বন। 

� সূকিপবরে কিবর যান।



7

আপনার নিশুয়ক ঠিকিায়ব তিনবৃয়ন্ মুখ োগায়নার জন্য সহােতা করয়ত আপনন এইসব উপায়ে দুগ্ধ 
েয়র রাখয়ত পায়রন। এখায়ন দুটি উপাে রয়েয়ছ যার মাে্যয়ম আপনন দুগ্ধ েয়র রাখয়ত পারয়বন:

•  U-Hold (ইউ-থহাল্ড): আপনন যায়ত অষের "ইউ" ততনর করয়ত পায়রন তাই তিনবৃয়ন্র 
িতুস্পায়শ্দের ঈষৎ রনঞ্ত স্ায়ন বুয়ড়া আেুে 9 টা বাজার িগেীরয়ত রাখুন এবং বানক আেুে 3 টা 
বাজার িগেীয়ত — রাখুন।

•  C-Hold (নস-থহাল্ড): আপনন যায়ত অষের "নস" ততনর করয়ত পায়রন তাই তিনবৃয়ন্ বুয়ড়া আেুে 
12 টা বাজার িগেীরয়ত রাখুন এবং বানক আেুে তিনবৃয়ন্র নীয়ি 6 টা বাজার িগেীয়ত — রাখুন।

আপনার দুগ্ধ কয সঠিেভাবে কনেকেত হবচ্ছ তার েক্ষণ

আপনন হেয়তা েষে্য কয়রয়ছন …
•  প্রনত এক থসয়কয়ডে একবার এই তায়ে তায়ে দ্রুত তিন্যপান করা থথয়ক আপনার নিশুর তিন্যপান 

করার হায়রর পনরবতদে ন।
• আপনার তিন নির নির অথবা নপন বা সঁূি থফাটায়ে থযমন োয়গ থতমন ব্যাথা হয়ব।
• হতাত কয়র তিন পূণদে বয়ে ময়ন হয়ব।
• অন্য তিন থথয়ক দুয়গ্ধর নেক হয়ছে।
• আপনার তৃষ্া পায়ব।

4   যখন থস তার মুখ বড় কয়র থখায়ে, 
তখন তায়ক আপনার নেয়ক থটয়ন মুয়খ 
তিনবৃন্ প্রয়বি করান। এটিয়ক “নিশুর 
তিনবৃন্ েরা” বো হে। 

5   আপনার এনরওো, — বৃয়ন্র িারপায়ির 
ঘন অংি — যতটা সম্ভব নিশুর মুয়খ 
েুনকয়ে নেন। 

6   আপনার নিশু সহয়জই তিন্যপান কয়র তা 
নগেয়ছ নকনা তা থেখুন। 

7   নিশুয়ক তিন্য পান করার িব্দ উপয়িাগ 
করুন!

(C-Hold) নস-থহাল্ড

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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স্তন্যপান েরাবনার কোবনা ক্ষকত হবে না! ব্যাথা হওো মায়নই হয়ো আপনার নিশু 
ঠিক কয়র তিনবৃন্ মুয়খ থেেনন। আপনার নিশু যনে তিনবৃন্ িুষয়ত থায়ক তাহয়ে, তার 
মুয়খ আপনার থছাট আেুেটি নিশুর মানড়র ও আপনার তিয়নরবৃয়ন্র মাঝখায়ন আেয়তা 
কয়র থরয়খ তিন্যপান বন্ধ করুন। তার মুখ থথয়ক তিনবৃন্ থবর কয়র ননন, এবং থস যায়ত 
তিনবৃয়ন্র িতুস্পায়শ্দের ঈষত রনঞ্ত স্ান অথদে্যাত এনরওো তার মুয়খ যতটা পায়র 
েুনকয়ে ননয়ত পায়র তার থিষ্া করুন। আপনন পাথদেক্য বুঝয়ত পারয়বন!

স্তন্যপান েরাবনা

•  যখন আপনার নিশুর নখয়ে পয়েয়ছ তখন তায়ক তিন্যপান করান। 24 ঘন্টা সমে 
পয়বদে, একজন স্াস্্যকর সে্যজাত অন্ত 8 থথয়ক 12 বার তিন্যপান করয়ব। 
আপনার নিশু কাঁেয়ছ না বয়ে তার নখয়ে পােনন এমন নে এবং অতষেণ অয়পষো 
করয়বন না — কান্া হে িরম নখয়ে পাওোর েষেণ। নিশুর থয নখয়ে থপয়েয়ছ — 
তার আয়গর — েষেণগুনে হে:

 • হাত থিাষা

 • থ�াঁয়ট জীি থবাোয়না

 • মুখ নাড়ায়না

 • ঘুয়মর সমে থিাখ নড়া

 • গিীর ঘুয়মর এক বা দুই ঘন্টা পর হােকা ঘুম

•  আপনন প্রনতবার দুে খাওোয়নার সমে একটি বা উিে তিয়নর মায়ে্যয়মও তিন্যপান করায়ত পায়রন। আপনার নিশু যনে
অপর তিয়ন কম সময়ের জন্য দুগ্ধ পান কয়র তাহয়ে তার জন্য নিন্া করয়বন না।

•  আপনন যনে ডান তিন নেয়ে তিন্যপান শুরু কয়রন তাহয়ে পয়রর বার বাম তিয়ন তিন্যপান করান। যনে আপনার ময়ন থায়ক থয থিষবার আপনন 
থকান পায়ির তিন্যপান কনরয়েয়ছনছয়েন তাহয়ে, তা ময়ন রাখয়ত আপনার ব্ায়ত এজটি থসফটিনপন এঁয়ট নেন বা থকান তিনটি আপনার িনতদে  
বয়ে ময়ন হয়ছে তা অনুিব করুন। নকছু মা তা ময়ন রাখার জন্য হায়তর আেটি বেয়ে অন্য হায়ত পয়ড় থনন।

•  আপনার নিশু সন্তুষ্ না হওো পযদেন্ তায়ক তিন্যপান করয়ত নেন — সাোরণতঃ প্রনতটি তিয়নর জন্য প্রাে 10 থথয়ক 20 নমননট। আপনার 
নিশু থয তিন্যপান কয়র সন্তুষ্ তার েষেণ: নিশুর হাত এবং িরীর ননরুয়তেজ হয়ে যাে, থস তিনবৃন্ থথয়ক মুখ সনরয়ে থনে অথবা ঘুনময়ে 
পয়ড়। 

•  আপনার নিশুর তিন্যপান সমূ্পণদে হওোর পরও যনে তার মুখ তখয়না থেয়গ থায়ক, তার মুয়খ আপনার থছাট আেুেটি নিশুর মানড়র ও 
আপনার তিনবৃয়ন্র মাঝখায়ন আেয়তা কয়র থরয়খ তিন্যপান বন্ধ করুন এবং তার মুখ সনরয়ে নেন।

� সূকিপবরে কিবর যান।



9

আপনার কিশু পযকোপ্ত পকরমাণ দুধ কেবেবছ তার েক্ষণ

•  প্রথম কয়েক নেয়ন তিন্যপান করা নিশুর 1–2 থিজা এবং 1–2 থনাংরা ডাোপার থাকয়ব।

•  2 ও 3 নেন থথয়ক, প্রনত 24 ঘন্টাে 5 বা তার থবিী ডাোপার থনাংরা হয়ব।

•  থবিীরিাগ নিশুর ওজন প্রনত সপ্তায়হ 4 থথয়ক 7 আউন্ বাড়য়ব এবং প্রথম 4 মায়স প্রাে 1 

পাউয়ডের কাছাকানছ ওজন বাড়য়ব।

অন্যান্য সাহায্যোরগী কছাে পরামিকে

•  নিশুয়ক তিয়নর কায়ছ ননয়ে আসুন, তিন নিশুর কায়ছ ননয়ে যায়বন না! হােকা কঁুয়জা হয়ে তিন্যপান করায়ে তার জন্য নপয়�র ব্যাথা হয়ত 
পায়র।

•  নকন্তু যখন আপনন থজয়গ এবং ননরাপয়ে েরয়ত পারয়বন থকবে তখন — আপনার নিশুয়ক প্রােই আপনার ত্বয়কর সংস্পয়িদে রাখুন। আপনার 
ত্বয়কর সংস্পয়িদে রাখার সমে আপনার নিশু থকবে ডাোপার পয়র থায়ক এবং থস আপনার অনাবৃত বুয়কর স্পয়িদে থায়ক। আপনন আপনায়ক 
ও নিশুয়ক কম্বে োকা ননয়ত পায়রন। (নিশুয়ক স্পয়িদে থরয়খ তিন্যপান করায়ে থস িান্ থায়ক এবং কম কাঁয়ে।)

•  আপনার দুগ্ধ সরবরাহ িায়ো করয়ত প্রােই তিন্যপান করান।

•  আপনার ননয়জর যত্ন ননন। প্রিুর নবশ্াম ননন, প্রিুর তরে পান করুন, স্াস্্যকর খাবার খান এবং আপনার ডাক্তায়রর সয়গে আপনার নিশুর 
জমেপূবদে নিটানমন বা অন্যান্য একানেক নিটানময়নর নবষয়ে কথা বেুন। 

•  আপনন যনে টিয়প বা পাম্প কয়র আপনার তিন্য দুগ্ধ থবর কয়রন (17 নং পৃষ্া থেখুন), তাহয়ে আপনার নিশুয়ক থবাতে নেয়ে দুে খাওোয়ত 
আপনার নিশুর বেস প্রাে এক মাস না হওো পযদেন্ অয়পষো করুন। 

•  আপনার িায়ো তিন্যপান রুটিন অথদে্যাত আপনার নিশু ননেনমত তিন্যপায়ন অি্যতি না হওো পযদেন্ প্যানসফাোর ব্যবহার করয়বন না।

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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স্াচ্ছন্্য হওো: জনকপ্রে স্তন্যপান েরাবনার ভগেগী 
আপনার কোন ভগেগীবত স্তন্যপান েরাবনা সুকেধা হবচ্ছ তা কেেবত কেকভন্ন স্তন্যপান েরাবনার ভগেগী কিষ্া েরুন। সিেভাবে 
স্তন্যপান েরাবনার জন্য কিশু কযন ভাবো েবর স্তন্য মুবে কনবত পাবর এেং স্কস্তজনে ভগেগী েুে গুরুত্বপূণকে।

কোোবনা ো কোবে কনবে েুবের োবছ কনওো

এই িগেীমাে সহয়জই অন্য থোয়কয়ের দৃনষ্র অয়গািয়র তিন্যপান করায়না যাে। 

1  আরাময়কোরাে থসাজা হয়ে বসুন।

2   আপনার পায়ি আপনার নিশুয়ক থিাোন এবং তার থপয়ট আপনার হাত ও তায়ক 
বাহুয়ত ননয়ে শুয়ে পড়ুন। 

3   তার ঘাড়, থমরুেণ্ড এবং নীয়ির অংয়ি সহােতার জন্য আপনার বাহু ও হাত নীয়ি 
রাখুন। 

4   তায়ক আপনার বুয়কর কায়ছ আনুন। সাময়নর নেয়ক ঝঁুকয়বন না এর ফয়ে নপয়�র 
ব্যাথা হয়ত পায়র। 

5   আপনার নিশু যায়ত আপনার বুয়কর ননকট আসয়ত পায়র তাই আপনার নিশুয়ক 
নানসদেং বানেয়ির উপর রাখয়ত পায়রন। 

িুেেে ধরার মবতা কিশুবে কোবে কনওো

আপনার তিয়নর আকার যনে বয়ড়া হে বা আপনার নিশু যনে ঘুনময়ে যাে তাহয়ে নসজার 
কয়র জমে থেওোর পর এইিায়ব েরা িায়ো।

1   কনুই িাঁজ কয়র আপনার নিশুয়ক আপনার নেয়ক
থরয়খ থকায়ে ননন।

2   আপনার উমুেক্ত হাত নেয়ে তার মাথা েরুন
আপনার তিয়নর নেয়ক তিনবৃয়ন্র নাক বরাবর তার মুখ
 রাখুন এবং তার পা আপনার নপছয়নর নেয়ক ননয়েদে ি কয়র থাকয়ব।

3     আপনার হাত নেয়ে নিশুয়ক ননয়ি থথয়ক তার নপ�, ঘাড় ও কাঁয়ে  
সায়পাটদে  নেয়ে েরুন।

4  আরায়মর জন্য আপনার থকায়ে নিশুর নীয়ি বানেি নেয়ে নেন।

5   প্রয়োজন হয়ে অন্য হাত নেয়ে আপনার তিন সামোন। 

� সূকিপবরে কিবর যান।
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পাবি কিাোবনা অেথিাে

যনে আপনার নসজার কয়র থডনেিনর হয়ে থায়ক, বয়স থাকা আপনার পয়ষে স্নতিোেক 
নে অথবা আপনন যনে তিন্যপান করায়নার সমে নবশ্াম ননয়ত িান তাহয়ে এই িগেী 
হে তার নবকল্প। নককু্ত ময়ন রাখয়বন খাওোয়নার পর আপনার নিশুর সয়গে ঘুমায়বন না; 
তায়ক তার থববী থবড বা বাচ্ায়ের থ�োগানড়য়ত শুইয়ে নেন।  

1  আপনার নেয়ক মুখ কনরয়ে আপনার নিশুয়ক শুইয়ে নেন।

2   তার িরীর ও মাথা আপনার হাত নেয়ে সায়পাটদে  করুন।

3   আপনার নিশুয়ক আপনার কায়ছ থটয়ন ননন এবং আপনার তিন িায়ো কয়র মুয়খ 
থোকায়ত সাহায্য করুন।

4   যখন আপনার নিশু ঠিক কয়র আপনার তিন মুয়খ েুনকয়ে থনয়ব তখন তা সায়পাটদে  
থেওোর জন্য হাত নেয়ে েয়র রাখুন এবং অন্য হাত নেয়ে আপনার নিশুয়ক  
সায়পাটদে  নেন। 

ক্রস-ে্যাবডে অেথিা 

থয সমতি নিশুয়ের তিন িায়ো কয়র মুয়খ থোয়ক না, থছাট নিশু, সময়ের আয়গ জমোয়না 
নিশু ও নবয়িষ সমস্যা আয়ছ এমন নিশুয়ের থষেয়ত্র এই অবস্াে থকায়ে থনওো িায়ো।

1  আরাময়কোরাে থসাজা হয়ে বসুন।

2   আপনার নিশুয়ক ক্রস হায়ত কয়র েয়র তিয়নর কায়ছ আনুন ফয়ে থস তিন্যপান 
করয়ত পারয়ব। উোহরণস্রূপ, আপনন যনে আপনার বাম তিন নেয়ে তিন্যপান 
করায়ছেন তাহয়ে নিশুয়ক েরয়ত ডান হাত ব্যবহার করুন।

3   আপনার নিশুর মুখ ও থপট সরাসনর আপনার নেয়ক থাকয়ব।

4   থয হায়ত আপনন নিশুয়ক েয়র আয়ছন থসই হায়তর  
তােু তার নপয়� থাকয়ব, আপনার বুয়ড়া আেুে মাথাে
বানক আেুে গায়ে থরয়খ তায়ক সায়পাটদে  নেন। আপনার তিয়নর নেয়ক তারা মাথা 
সরায়বন না। 

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তর 

আকম যকে স্তন্যপান না েরাই তাহবে আমার কিশুর কে কে ঝঁুকে োেবত পাবর?
প্রস্তুত করা দুে খাে এমন বাচ্ায়ের ময়ে্য কায়নর সংক্রমণ, সায়ডন ইনফ্যান্ট থডথ নসয়ড্াম (SIDS), হাঁপানন হওোর ঝঁুনক থায়ক এবং থযসব 
নিশুরা প্রিডে পনরমায়ণ তিন্যপান কয়র তায়ের ডাোয়বটিস এবং অ্যাজমা (হাঁপানন) হওোর সম্ভাবনা থায়ক।

আমাবে েত সপ্তাহ ো মাস স্তন্যপান েরাবত হবে?
আপনন আপনার নিশুয়ক যতনেন সম্ভব তিন্যপান করায়ত পায়রন তা — তার িরীয়রর পয়ষে িায়ো। নবয়িষঞেরা সুপানরি কয়রন থয আপনার 
নিশুর বেস ছে মাস না হওো পযদেন্ তায়ক তিন্যপান ছাড়া প্রস্তুত করা দুগ্ধ, জে বা খাে্য না থেওো উনিত। তারপর আপনন থববী ফুড খাওোন 
এবং তায়ক তিন্যপান করায়না বা প্রস্তুত করা দুগ্ধ ব উিেই নেয়ত থাকুন।

আকম কে পযকোপ্ত দুগ্ধ উতপন্ন েরবত পারে? আমার স্তন কছাে হবে কে হবে?
তিন থছাট থহাক বা বড় — থসটা থকায়না নবষে নে — প্রাে প্রনতটি মনহোইতার সন্ায়নর জন্য পযদোপ্ত দুগ্ধ উতপন্ করয়ত পায়রন। দুগ্ধ পাওোর 
জন্য আপনার নিশুয়ক ঠিকিায়ব তিন মুয়খ ননয়ে তিন্যপান করয়ত হয়ব। 

প্রকতোর স্তন্যপান েরাবনার কক্ষবরে, আমরা কিশুবে েতক্ষণ স্তন্যপান েরবত হবে?
আপনার নিশু সন্তুষ্ না হওো পযদেন্ তায়ক তিন্যপান করয়ত নেন সাোরণতঃ প্রনতটি তিয়নর জন্য প্রাে 10 থথয়ক 20 নমননট। যনে এইরকম হে 
থয আপনার নিশু অয়নক েয়র বা অল্পষেণ তিন্যপান করয়ছ তাহয়ে ে্যাকয়টিন কনসােট্যান্ট বা ডাক্তায়রর সয়গে কথা বেুন।আপনন যনে প্রকায়ি্য 
তিন্যপান না করায়ত িান তাহয়ে টিয়প আপনার দুগ্ধ থব র করুন (17 নং পৃষ্া থেখুন) এবং তা থবা তয়ে ননয়ে ননন যখন আপনার নিশুয়ক সয়গে 
ননয়ে বাইয়র যায়ব ন তখন তা সয়গে ননন।

আপনার কিশু পযকোপ্ত োে্য পাবচ্ছ কেনা তা আকম কে েবর েুঝবো? 
যখন আপনার নিশু সন্তুষ্ হয়ে যায়ব তখন আপনন বুঝয়ত পারয়বন। প্রােই, যখনই থকায়না নিশু সন্তুষ্ হয়ে যাে, তার িরীর এবং হাত ননরুয়তেজ 
হয়ে যাে, থস তার মুখ তিনবৃন্ থথয়ক সনরয়ে থনয়ব বা ঘুনময়ে পড়য়ব। 

এছাড়াও অন্যান্য েষেণ আয়ছ যা থেয়খ থবাঝা যায়ব থয আপনার নিশুর থপট িয়র থগয়ছ। তার ওজন বাড়য়ব, আপনার ডাক্তার আপনায়ক িায়ো 
কয়র বেয়বন। এছাড়াও প্রনতনেন তার প্রসায়বর পনরমাণ এবং নখয়ে পাওো  থেয়খ আপনন বুঝয়ত পারয়বন থয থস িায়োিায়ব তিন্যপান করয়ছ। 
এই সারণীটি আপনায়ক গাইড করয়ব: 

প্ররঃ উরঃ&

কেবনর পুরাবনা েত কভজা ডাোপার েত কনাংরা ডাোপার মবের রঙ

নেন 1 1 1 কায়ো/িটিয়ট

নেন 2 2 2 কায়ো/িটিয়ট

নেন 3 3 3 সবুজাি

নেন 4 4 3 বা তার থবিী সবুজাি

নেন 5 5 3 বা তার থবিী সবুজাি থথয়ক বীয়জর ময়তা হেুে

নেন 6+ 6 বা তার থবিী 6 তার থবিী বীয়জর ময়তা হেুে

� সূকিপবরে কিবর যান।
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আপনার নিশুর বৃনধির সয়গে সয়গে তার খাওোর পনরমাণ থবয়ড় যাে। নবনিন্ বেয়স আপনার নিশুর দুে খাওোর পনরমাণ নিন্ হে, এখায়ন তার 
নবিে রয়েয়ছ: 

মাতৃদুগ্ধ কে প্রস্তুত েরা দুবধর মবতাই?
না। মাতৃদুগ্ধ হে নবয়িষ এবং আপনার নিশুর অনন্য িানহো থমটাে। মাতৃদুগ্ধ আপনার নিশুর বৃনধির সয়গে সয়গে পনরবতদে ন হে— তাই এটি প্রনতবার 
পান করার সমে আপনার নিশুর আপনার নিশুর সঠিক িানহো থমটাে, যা প্রস্তুত করা দুয়ে হে না। মাতৃদুগ্ধ পান কয়র এমন নিশুয়ের সংক্রমণ 
এবং হাঁপানন, ক্যান্ার, ডাোয়বটিস এবং SIDS (সায়ডন ইনফ্যান্ট থডথ নসয়ড্াম) হওোর আিঙ্া কম থায়ক। প্রস্তুত করা দুে থথয়ক এই সুরষো 
পাওো যাে না।

যেন আকম স্তন্যপান েরাে, তেন কে আমাবে োে্যাভ্যাবসর পকরেতকে ন েরবত হবে? 
না। আপনায়ক িায়ো তিন্যদুয়গ্ধর জন্য নিন্ নকছু থখয়ত হয়ব না। স্াস্্যকর খাবার খাওো হয়ে  তা আপনার পয়ষে িায়ো, নকন্তু এমননক আপনার 
ডায়েট যনে িায়ো না হে তাহয়েও আপনার নিশুর জন্য তিন্যদুগ্ধ িায়োই থাকয়ব। 

আকম কে প্রোবি্য স্তন্যপান েরাবত পাকর?
আপনন যনে প্রকায়ি্য আপনার তিন না থেনখয়ে তিন্যপান করায়ত িান তাহয়ে নিশুয়ক থকায়ে থনওোর িগেীগুনে থিষ্া কয়র থেখুন (10 নং পৃষ্া 
থেখুন) অথবা িাে োকা ননন বা আপনার তিন আবৃত করয়ত কাঁয়ে কম্বে োকা নেন। আপনন যনে প্রকায়ি্য তিন্যপান না করায়ত িান তাহয়ে টিয়প 
আপনার দুগ্ধ থবর করুন (17 নং পৃষ্া থেখুন) এবং তা থবাতয়ে ননয়ে ননন যখন আপনার নিশুয়ক সয়গে ননয়ে বাইয়র যায়বন তখন তা সয়গে ননন।

স্তন্যপান েরাবে আমার স্তবনর আোর কে োরাপ হবে যাবে? 
না। গিদে াবস্াে তিয়নর পনরবতদে ন হে, তিন্যপান করায়নার পর থসগুনে আসে অবস্ায়তই থায়ক। আপনার বেয়সর সয়গে সয়গে তিয়নর আকার খারাপ 
হয়ে থযয়ত পায়র নকন্তু তিন্যপান করায়ে তা হয়ব না। আপনন সায়পদোটিি ব্া পনরোন কয়র আপনার তিয়নর আকার ঠিক রাখয়ত পায়রন, নবয়িষ 
কয়র গিদে বতী বা তিন্যপান করায়নার সমে। 

স্তন্যপান েরাবনার সমে আকম কে েভকে েতগী হবত পারে?
হ্যাঁ। আপনন তিন্যপান করায়নার সময়েও গিদে বতী হয়ত পায়রন। গিদে বস্া থরাে করয়ত, ননরাপে ও কাযদেকরী জমে ননেন্ত্রক ব্যবস্া ননন। 311 এ কে 
করুন এবং স্াস্্য েপ্তয়রর কায়ছ “জমে ননেন্ত্রণ: আপনার জন্য থসরা নক” নামক প্রিারপত্র িান। 

স্তন্যপান েরাবনার সমে আকম কে কযৌন সগেম েরবত পাকর? 
হ্যাঁ। নকন্তু ময়ন রাখয়বন থয থবিীর থহেথয়কোর থপ্রািাইডারা প্রতিাব কয়রন থয আপনার জমে-পরবততী থিক আপ না হওো পযদেন্ আপনন থযৌন 
সগেম (থযানন বা পশ্াতয়েি) করয়ত পারয়বন না, জমে থেওোর প্রাে ছে সপ্তায়হর পর এই থিক আপ করা হে। কখনও কখনও থযৌন সগেয়মর 
সমে তিনদুগ্ধ নেক হয়ে যাে; এটি সাোরণ নবষে এই ননয়ে নিন্ার নকছু থনই। এছাড়াও, বাচ্ার জমে থেওোর পর নকছু মনহো থযৌন সগেয়ম আগ্রহী 
হন না।

এে কেবনর পুরাবনা: এক আউয়ন্র ¼ (5–7 এমএে) প্রনত বার খাওোয়নার সমে  = 1–1 ½ িামি
কতন কেবনর পুরাবনা:  ¾–1 আউন্ (22–27 ml) প্রনত বার খাওোয়নার সমে  = 4 ½–5 ½ িামি
েি কেবনর পুরাবনা: 2–2 ¾ আউন্ (69–81 ml) প্রনত বার খাওোয়নার সমে  = 13–16 িামি

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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কেবিষ পকরকথিকত 

যমজ ো রেেগী
আপনন যমজ বা ত্রেী নিশুয়ের জন্য পযদোপ্ত দুগ্ধ উতপন্ করয়ত 
পারয়বন। এছাড়াও আপনন টিয়প তিন্যদুগ্ধ থবর করয়ত পায়রন (17 
নং পৃষ্া থেখুন)এবং আপনার যমজ বা ত্রেী নিশুয়ের খাওোয়ত 
পায়রন, নবয়িষ কয়র হাসপাতায়ে িনতদে  থাকাকােীন। আপনার 
বাচ্ারা সুস্ এবং পযদোপ্ত দুগ্ধ পান করয়ছ তা নননশ্ত করয়ত 
আপনার থহেথয়কোর থপ্রািাইডায়রর সয়গে কথা বেুন।

অপকরণত ো অসুথি কিশু
অপনরণত এবং অসুস্ নিশুয়ের থষেয়ত্র তিন্যদুগ্ধ নবয়িষ সুনবো 
প্রোন কয়র, তায়ের বাড়য়ত সাহায্য কয়র, তায়েরয়ক সংক্রমণ 
থথয়ক সুরনষেত কয়র। আপনার নিশু যনে সরাসনর তিন্যপান করয়ত 
না পায়র তাহয়ে আপনায়ক আবার যত দ্রুত সম্ভব তিন পাম্প 
করয়ত হয়ব। এটি আপনার দুগ্ধ ননগদেত হয়ত সাহায্য করয়ব। যতষেণ 
না আপনার নিশু মুখ নেয়ে তিন্যদুগ্ধ থখয়ত পারয়ছ ততষেণ আপনন 
আপনার দুে টিয়প থবর করয়ত বা আটয়ক রাখয়ত পায়রন। আপনার 
হাসপাতায়ের থব্সটনফনডং নবয়িষঞেরা যত িীর্ সম্ভব আপনায়ক 
সাহায্য করয়বন। 

ে্যাোেবোবসকমোে আক্রান্ত কিশু
যনে আপনার নিশু নবরে অবস্াে থায়ক তায়ক গ্যাোকয়টায়সনমোে বয়ে, তাহয়ে থস দুে হজম করয়ত পায়র না। সহােতার জন্য আপনার থহেথ 
থকোর থপ্রািাইডায়রর সয়গে কথা বেুন।

কেবিষ সমস্যা আবছ এমন কিশু
থয সমতি নিশুর নবকািগত অষেমতা বা জমেগত অপূণদেতা আয়ছ তারা মাতৃদুগ্ধ থথয়ক সুনবো থপয়ত পায়র। আপনার নিশুর নবয়িষ সমস্যা আয়ছ 
বয়ে কখনও তায়ক তিন্যপান করায়বন না এমন িাবয়বন না। আপনার নিশুয়রাগ নবয়িষঞে এবং থব্সট নফনডং নবয়িষঞে আপনায়ক তিন্যপান বা 
মাতৃদুগ্ধ পান করায়নার উপাে খঁুজয়ত সাহায্য করয়ত পায়র।

আপকন যেন সুথি কোধ েবরন না
অসুস্তা থযমন �াডো োগা, ফু্ এবং অন্যান্য সংক্রময়ণর সমে, তিন্যপান করায়না অব্যাহত রাখা গুরুত্বপূণদে কারণ তিন্যপান করায়ে তা আপনার 
নিশুয়ক সংক্রময়ণর হাত থথয়ক রষো করার জন্য অ্যানন্টবনড থেে। আপনার অসুস্তার কারয়ণ আপনার নিশুর ষেনত হয়ব বয়ে যনে আপনন 
নিনন্ত থায়কন তাহয়ে আপনায়ক হাসপাতায়ে থযয়ত হয়ব নকনা এই ননয়ে আপনার থহেথ থকোর থপ্রািাইডায়রর সয়গে কথা বেুন। থবিীরিাগ 
থষেয়ত্র, থপ্রািাইডায়রর অনুমনত ননয়ে আপনন সুস্ না হওো পযদেন্ আপনার পনরবায়রর কাউয়ক বয়ে আপনন আপনার দুগ্ধ পাম্প কয়র থবর কয়র 
আপনার নিশুয়ক নেয়ত পায়রন। কয়েকটি অবস্া আয়ছ থযখায়ন মায়ক তিন্যপান করায়না এনড়য়ে থযয়ত হে (উোহরণস্রূপ, HIV-পনজটিি 
মায়েয়ের তিন্যপান করায়না উকিত নে)।

� সূকিপবরে কিবর যান।
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ওষুধ
থবিীরিাগ ননয়েদে নিত এবং নবনা থপ্রসনক্রপিয়ন পাওো যাে ওষুে তিন্যপান করায়নার থনওো ননরাপে। তয়ব, নকছু ওষুে আয়ছ (জমে ননেন্ত্রক নপে 
ও থিষজ ওষুে) যা তিন্যপান করান এমন মায়েয়ের থনওো উনিত নে। তিন্যপান করায়নার সমে আপনায়ক যনে নননেদে ষ্ থকায়না ওষুে ননয়ত হে 
তাহয়ে তা ননরাপে নকনা থসই সম্পয়কদে  আপনার থহেথ থকোর থপ্রািাইডায়রর সয়গে কথা বেুন। 

ধূমপান েরা 
েূমপান কয়রন এমন মায়েরাও তিন্যপান করায়ত পায়রন। অবি্যই েূমপান না করাই িায়ো। নকন্তু, —আপনন যনে  তাও েূমপান কয়র যান 
তাহয়েও প্রস্তুত-করা দুয়ের থথয়ক মাতৃদুগ্ধ থবিী িায়ো। আপনন তিন্যপান করান বা প্রস্তুত করা দুে খাওোন, যাই করুন না থকন নিশু থয ঘয়র 
আয়ছ থসখায়ন আপনার েূমপান করা উনিত নে। পয়রাষেিায়ব েূমপান হে নিশুয়ের পয়ষে ষেনতকারক এবং এর ফয়ে সায়ডন ইনফ্যান্ট থডথ 
নসয়ড্াম (SIDS) এবং হাঁপানন হওোর আিঙ্া থবয়ড় যাে। আপনার যনে সহােতার প্রয়োজন বা আপনন যনে স্ানীে এোকার েূমপান বয়ন্ধর 
থপ্রাগ্রাম খঁুজয়ত িান তাহয়ে 311 নম্বয়র থফান করুন।

মে্যপান 
তিন্যপান করায়নার সমে মে্যপান করা ঠিক নে। মায়ঝ মায়ঝ, একবার মে্যপান করা ঠিক আয়ছ, নকন্তু তিন্যপান করায়নার আয়গ থথয়ক তিন্যপান 
করায়নার পয়র মে্যপান করুন। 

অবেধ মােে দ্রে্য
অববে মােক তেব্য — থযমন ক্রাক, থকায়কইন, মানরজুোনা, 
নহয়রাইন এবং এক্সয়টনস — মা ও নিশুর উিয়ের ষেনত 
করয়ত পায়র। থসগুনে মাতৃদুয়গ্ধর মাে্যয়ম নিশুর িরীয়র িয়ে 
থযয়ত পায়র, তাই আপনন যনে তিন্যপান করায়ছেন তাহয়ে 
অববে মােক থসবন করয়বন না।

মে্যপান বা মােক থসবন ননয়ে সমস্যার জন্য, আপনার 
ডাক্তারয়ক কে করুন অথবা 1-800-LIFENET  
(1-800-543-3638)-এ থফান করুন বা নবনামূয়ে্য, 
িতদে সায়পষে থরফায়রয়ের জন্য 311 নম্বয়র থফান করুন।

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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অল্প ধধযকে ্য ধরবে, স্তন্যপান েরাবনার সমস্ত সমস্যার সমাধান েরা কযবত পাবর। এটি ধবর িেবত োকুন! এোবন 
কেছু সাধারণ সমস্যা এেং তার — সমাধান রবেবছ:
স্তনেৃবন্ত োেকিবে োে
আপনার নিশু যনে ঠিক কয়র আপনার তিন তার মুয়খ না থোকাে তাহয়ে আপনার তিনবৃয়ন্ কােনিয়ট োগ পড়া শুরু হয়ত পায়র। জমে থেওোর 
পর, আপনার নিশু যায়ত সঠিকিায়ব আপনার তিন মুয়খ ননয়ত পার তার জন্য নাসদে বা ে্যাকয়টিন নবয়িষঞেয়ক সহােতার জন্য বেুন।  
এছাড়াও এটিয়ত এটি সহােতা করয়ব:

• আপনার নিশু যায়ত তার মুয়খ যতটা সম্ভব তিনবৃয়ন্র িতুস্পায়শ্দের ঈষত রনঞ্ত অংিটি থোকায়ছে তা নননশ্ত হন।

• অল্প সময়ের জন্য আয়রা ঘন ঘন তিন্যপান করান।

• প্রথয়ম কম কােনিয়ট আয়ছ এমন তিয়নর পািটি পান করান।

• তিন্যপান করায়নার পর তিন্যদুগ্ধ নেয়ে তিনবৃন্ আবৃত করুন এবং হাওোয়ত শুনকয়ে ননয়ত নেন।

কনকেষ্ েরা স্তন
যখন আপনার দুগ্ধ ননগদেত হে তখন আপনার তিন ফুয়ে থাকয়ত পায়র, নবয়িষ কয়র নিশুর জমে থেওোর পর নতন থথয়ক পাঁি নেয়নর ময়ে্য। 
আপনার তিন পূণদে এই রকম ময়ন হয়ত পায়র। এয়ক এনগ্রজয়মন্ট বো হে, এবং আপনন যত তিন্যপান করায়বন এটি তত ঠিক হয়ে যায়ব। এই 
সময়ে:

•  স্ান করুন বা উষ্, থিজা কাপড় আপনার তিয়ন তিন্যপান করায়নার আয়গ োগান, এবং তারপর �াডো নকছু (থতাোয়ে নেয়ে থমারায়না বরফ 
প্যাক বা ডাে নহমানেত ব্যাগ) োগান।

•  যনে আপনার নিশুর তিন মুয়খ ননয়ত সমস্যা হে, তাহয়ে অস্নতি উপিম এবং থফাো কমায়ত আপনার তিন নিশুর মুয়খ থেওোর আয়গ অল্প 
দুে টিয়প থবর কয়র ননন।

• ঘন ঘন তিন্যপান করা ন (24 ঘন্টাে 10 থথয়ক 12 বার), প্রনত বার উিে তিন থথয়কই তিন্যপান করান। 

অেরুদ্ দুগ্ধ নােগী 
তিয়ন যনে যন্ত্রণাোেক োেয়ি জােগা বা নপডে থায়ক তাহয়ে দুগ্ধ নােী অবরুধি হয়ে থাকয়ত পায়র। নক করয়ত হয়ব তা এখায়ন রয়েয়ছ:
•  আপনার ব্া নফট আয়ছ এবং খুব িক্ত িায়ব থেয়গ থনই তা নননশ্ত করুন। এছাড়া, আপনার তিয়ন িাপ পড়য়ছ এমন ঘুমায়নার অবস্া এড়ান।

•  যন্ত্রণাোেক পাি থথয়ক প্রথয়ম তিন্যপান করান। এটি আপনার নােী দ্রুত খুেয়ত সাহায্য করয়ব।

•  প্রিুর তরে পান করুন এবং নবশ্াম ননন।

•  স্ান করুন এবং থয তিয়ন যন্ত্রণা হয়ছে থসখায়ন উষ্, থিজা নকছু োগান। 
•  আেয়তা কয়র জােগাটি ম্যায়সজ করুন।

•  যনে দুই এক নেয়নর ময়ে্য নপডেটি বয়স না যাে তাহয়ে ডাক্তার থেখান। 

স্তন সংক্রমণ (স্তনপ্রোহ)
যনে আপনার তিয়ন নপডে থায়ক, ব্যাথা সহ নকছু জােগা োে হয়ে থায়ক এবং িরীর �াডো হয়ে যাে, ব্যথা ও জ্বর হে (প্রাে ফু্-এর ময়তা) তাহয়ে 
আপনার তিন সংক্রমণ হয়ে থাকয়ত পায়র। নক করয়ত হয়ব তা এখায়ন রয়েয়ছ:
•  আপনার থহেথ থকোর থপ্রািাইডারয়ক থফান করুন। আপনার অ্যানন্টবায়োটিয়কর প্রয়োজন হয়ত পায়র; আপনার ডাক্তার আপনার তিন্যপান  

করায়নার জন্য ননরাপে এমন অ্যানন্টবায়োটিক িেন কয়র থেয়বন। 
•  দুগ্ধ নােী অবয়রায়ের থষেয়ত্র পেয়ষেপগুনে অনুসরণ করুন (উপয়র)।
•  তিন্যপান অব্যাহত রাখুন।

সমস্যার থমাকায়বো করা

� সূকিপবরে কিবর যান।
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টিয়প দুে থবর করা 
তিন্যপান করায়নার সমে আপনন যনে কায়জ থযাগোন বা সু্য়ে যাওোর পনরকল্পনা কয়রন, তাহয়ে আপনায়ক আপনার দুগ্ধ টিয়প থবর করয়ত হয়ব 
যায়ত আপনার অনুপনস্নতয়ত আপনার নিশুর পনরিযদোকারী আপনার নিশুয়ক তা নেয়ত পায়রন। দুে টিয়প থবর করার জন্য নকছু অনুিীেন করয়ত হে; 
থকায়না ে্যাকয়টিন কনসােট্যান্ট বা থহেথ থকোর থপ্রািাইডায়রর সাহায্য ননন। 

দুে টিয়প থবর করার দুটি উপাে আয়ছ: হাত নেয়ে এবং পায়ম্পর মাে্যয়ম।
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জে ও সাবান নেয়ে আপনার হাত 
েুয়ে ননন।

 আপনার দুগ্ধ সংরষেয়ণর জন্য 
পনরকোর পাত্র থযমন বাটি বা কাপ 

রাখুন।

আয়রা িায়োিায়ব দুগ্ধ ননগদেত 
হওোর জন্য আয়তি আয়তি ম্যাসাজ 
করুন। উপর থথয়ক তিনবৃয়ন্র নেয়ক  

আয়তি আয়তি টিপুন।1
2

3

4
5

6

7

 তিয়ন আপনার হাত রাখয়ত
C-Hold (নস-থহাল্ড) পধিনতর 

ব্যবহার করুন।

আপনার হাত সরাসনর বুয়কর 
নেয়ক পুি করুন।

 দুগ্ধ টিয়প থবর করয়ত আপনার 
আেুে নেয়ে টিপুন/থরাে করুন। 

তিয়নর অন্য জােগাে আপনার আেুে থঘারান এবং 
তার পুনরাবৃনতে করুন।

1 2 3

5 6 7

4

হাত কেবে দুগ্ধ কের েরা
হাবতর অকভে্যকক্তর জন্য কতনটি ধাপ অনুসরণ েরুন:

1
2

3

4
5

6

7
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6

7

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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দুগ্ধ কের েরবত পাবম্পর ে্যেহার
দুে টিয়প থবর করার থষেয়ত্র পাম্প ব্যবহার করয়ে থসই কাজ দ্রুত হে। নকছু হাসপাতাে, কনমউননটি নিনতেক সংগ�ন এবং WIC অনফয়সর 
তরয়ফ কম খরয়ি বা নবনা খরয়ি —দুগ্ধ পায়ম্পর মাে্যয়ম থবর করা হে, তাই এইসব সূত্র থথয়ক আপনন এই সুনবো থপয়ত পায়রন নকনা তা 
সম্পয়কদে  নজঞোসা করুন। যনে না হে, তাহয়ে আপনন থকাথাে িাড়া পায়বন বা নকনয়ত পারয়বন তা নজঞোসা করুন।

নবনিন্ েরয়নর পাম্প উপেব্ধ, প্রনতটির ননজস্ উপকারীতা আয়ছ। ননয়ি ছনব ও বণদেনা থেখুন:

ম্যানুোে করেস্ট পাম্প

•  হাত পায়ম্পর মাে্যয়ম আপনন এক সময়ে থকবে একটি তিয়ন  
পাম্প করয়ত পায়রন

•  মায়ঝ মায়ঝ ব্যবহায়রর জন্য িায়ো, থযমন নেয়ন একবার

• কম খরয়ির এবং বহনয়যাগ্য

•  পায়ম্পর গনত ও থিাষয়ণর উপর সমূ্পণদে ননেন্ত্রণ

•  আপনন যনে বাড়ীয়ত থাকয়বন বা আংনিক-সময়ে কাজ করয়বন  
তাহয়ে তার জন্য িায়ো পছন্দ

কসবগেে ইবেেট্রিে করেস্ট পাম্প

•  ইয়েকট্রিক িানেত (ব্যাটানর বা পাওোর আউটয়েট) পায়ম্পর মাে্যয়ম আপনন এক সময়ে  
থকবে একটি তিয়ন পাম্প করয়ত পায়রন

• ম্যানুোে পায়ম্পর থথয়ক দ্রুত এবং অনেক কাযদেকরী

• মায়ঝ ময়ে্য পাম্প করার জন্য িাে

• ঘন ঘন তেননক পাম্প করার জন্য বাঞ্ছনীে নে

ডেে ইবেেট্রিে করেস্ট পাম্প

•  প্রনতনেন বা নেয়নর একানেক বার পাম্প করার জন্য িায়ো

• দুগ্ধ সরবরাহ বাড়ায়ত সাহায্য করয়ত পায়র

• একই সময়ে উিে তিন পাম্প করুন

•  নসয়গেে ইয়েকট্রিক থব্টে পায়ম্পর থথয়ক কম সময়ে দুগ্ধ 
ননগদেত হে

হায়তর ছনব, থসৌজয়ন্য: Medela Inc. and Evenflo Company, Inc.

� সূকিপবরে কিবর যান।
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হসকপোে করেড ইবেেট্রিে পাম্প

•  আপনার যনে অপনরণত নিশু বা যমজ/ত্রেী থায়ক তাহয়ে প্রতিানবত

•  আপনার দুগ্ধ ননগদেত হয়ত এবং দুগ্ধ সরবরাহ হয়ত সাহায্য করয়ত পায়র

•  হাসপাতাে, WIC থকন্দ্র বা ে্যাকয়টসন কনসােট্যায়ন্টর থথয়ক িাড়া পাওো  
থযয়ত পায়র

আপকন যকে কয কোবনা রেবমর করেস্ট পাম্প ে্যেহার েবরন তাহবে ে্যেহার ও 
পকরষ্ার েরার কনবেকে িনা কয আপকন অনুসরণ েরবছন তা কনকচিত েরুন। প্রস্তাকেত 
সমবের কেিগীক্ষণ ধবর পাম্প েরবেন না। 

কের হওো দুবগ্ধর সংরক্ষণ
টিয়প থবর করা দুয়গ্ধর সংরষেণ এবং ব্যবহার সম্পয়কদে  এখায়ন নকছু থছাট পরামিদে রয়েয়ছ:

•  মাতৃদুগ্ধ গ্াস বা প্্যানটেয়কর পায়ত্র সংরষেণ করা উনিত। নকন্তু 3, 6 বা 7 বার পুনবদে্যবহারয়যাগ্য এমন প্্যানটেয়কর পায়ত্র বা জীণদে প্্যানটেয়কর 
পায়ত্র (মাতৃদুয়গ্ধ রাসােননক নময়ি যাওোর ঝঁুনক এড়ায়ত) ব্যবহার এড়ান।

•  মাতৃদুগ্ধ থরনরিয়জটর বা নরিজায়র সংরষেণ করা সব থথয়ক িায়ো, নকন্তু এটিয়ক 24 ঘন্টা পযদেন্ বরফ খণ্ড সহ কুোর ব্যাগ বা ঘয়রর 
তাপমাত্রাে ছে থথয়ক আট ঘন্টার জন্য রাখা থযয়ত পায়র।

• থরনরিয়জটয়র রাখা দুে দুই নেয়নর ময়ে্য ব্যবহার করুন।

•  েীঘদে নেয়নর সংরষেয়ণর জন্য যত দ্রুত সম্ভব নহমানেত করয়ত হয়ব। নরিজায়রর নপছয়ন যা সাোরণতা িীতেতম স্ান—থসখায়ন রাখুন।

•  নহমানেত দুে নতন থথয়ক ছে মায়সর জন্য সঞ্চে করা থযয়ত পায়র। প্রনতটি মাতৃদুয়গ্ধ তানরখ নেয়খ নেন পাত্র এবং থযমন নহমানেত হয়েনছে 
থতমন ক্রয়ম ব্যবহার করুন।

•  গো নহমানেত দুে দ্রুত উষ্, কয়ের জে বা আয়তি আয়তি থরনরিয়জটয়র রাখুন। একবার থবর কয়র ননয়ে 24 ঘন্টার ময়ে্য ব্যবহার করুন বা 
থফয়ে নেন।

• কখনই থটোি বা মাইয়ক্রাওয়িয়ন মাতৃদুগ্ধ থফাটায়বন না। 

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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অয়নক মা আয়ছন যারা তিন্যপান কনরয়েয়ছন তারাও কায়জ ও সু্য়ে বাড়ীর বাইয়র যান। আপনার আসার আয়গ, আপনার ননয়োগকতদে া/সু্য়ে 
জানান থয আপনন নেয়ন আপনার দুগ্ধ টিয়প (পাম্প) কয়র থবর করয়ত িান। ননউইেকদে  িহয়রর শ্ম আইয়নর অনুয়ছেে নং 7-এর োরা 206-c 
(New York State Labor Law Article 7, Section 206-c Right of Nursing Mothers to Express Breast

Milk) এর তিন্যপান করান এমন মায়েয়ের অনেকার অনুসায়র ননয়োগকতদে া তিন্যপান করান এমন মায়েরা তায়ের নিশুর জয়মের নতন বছর পযদেন্ 
নিশু টিয়প থবর করা দুে খাওোর জন্য সময়ে ছাড় থেন। 

তিন্যপান কনরয়ে আবার কায়জ বা সু্য়ে থযাগ থেওোর থষেয়ত্র প্রথম কঠিন ময়ন হয়ত পায়র। এখায়ন পনরবতদে নয়ক সহজতর করয়ত সাহায্য করার 
জন্য নকছু থছাট পরামিদে থেওো হয়েয়ছ:

•  থসামবার থফর কায়জ থযাগ থেওোর থথয়ক সপ্তায়হর মায়ঝ থযাগ থেওোর কথা নবয়বিনা করুন। এটি আপনার রুটিয়নর সমন্বে করার জন্য 
সমে থেয়ব এবং কয়েকনেন পর আপনার নিশুর সয়গে একসয়গে থাকয়বন। 

•  কায়জ থযাগ থেওোর কয়েক সপ্তাহ আয়গ থব্টে পাম্প ননবদোিন করুন এবং খাওোয়নার ময়ে্য পাম্প করা শুরু করুন। আপনন কায়জ  
থযাগ থেওোর পর আপনার নিশুয়ক খাওোয়নার ময়তা পযদোপ্ত দুগ্ধ যায়ত সনঞ্চত থায়ক তাই কায়জ থযাগ থেওোর আয়গ পাম্প করা দুগ্ধ  
সঞ্চে করুন।

•  আপনন কায়জ থযাগ থেওোর আয়গ ও কাজ থথয়ক নফয়র এয়স আপনার নিশুয়ক তিন্যপান করান। 

•  নেয়ন আপনার দুগ্ধ টিয়প থবর করুন এবং তা থরনরিয়জটর বা বরফ খডে সহ কুোর ব্যায়গ থরয়খ নেন। আপনন যখন নফয়র আসয়বন তখ দুগ্ধ 
থরনরিয়জট করুন (পৃষ্া 19 থেখুন)।

•  সম্ভব হয়ে, এমন থপািাক পরুন যা আপনায়ক তিন্যপান করায়ত বা সহয়জ পাম্প করায়ত থেয়ব থযমন তিন্যপান করায়নার জন্য নডজাইন করা 
টু-নপস থপািাক।

•  বাড়ীয়ত থাকাকােীন, সপ্তাহায়ন্ আপনন আপনার নিশুয়ক থবিী কয়র তিন্যপান করান। এটি আপনার দুে সরবরাহ বজাে রাখয়ব এবং আপনার 
নিশুয়ক কায়ছ রাখয়ব।

কায়জ বা সু্য়ে নফয়র যাওো

� সূকিপবরে কিবর যান।
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আপনার তিন থথয়ক নিশুর মুখ ছাড়ায়না
তিন থথয়ক নিশুর মুখ ছাড়ায়না, বা তিন্যপান আয়তি আয়তি 
থিষ করা িায়ো। দুয়ের িানহো কম হওোর নবষেটি আপনার 
তিনয়ক সমন্বে করয়ত হয়ব, এবং আপনন ও আপনার নিশু 
উিয়েই এটি এবং মাতৃদুয়গ্ধর মাে্যয়ম প্রেতে সুরষোর থষেয়ত্র 
অস্নতি থবাে করয়ত পায়রন। 

আয়তি আয়তি তিন থথয়ক নিশুর মুখ ছাড়ায়ত, যতনেন না 
আপনন তিন্যপান বা পানম্পং বন্ধ করয়ছন ততনেন পযদেন্ 
প্রনতনেন আপনন একবার তিন্যপান বা পানম্পং থসিন বন্ধ করয়ত 
িাইয়ত পায়রন। সাোরণত, থয সব সময়ে থিষ তিন্যপান বন্ধ করা 
হে তা হে সকাে, িাতঘুয়মর সমে এবং রায়ত্র থিাোর সমে। 

থযয়হতু আপনন তিন থথয়ক নিশুর মুখ ছাড়ায়ছেন, তাই এটি 
দ্রুত হয়ছে নকনা তার েষেণগুনে থেখুন:

 
কিশুর জন্য —  নবরক্ত, সংেগ্ন বা উয়দ্বগ

মাবের জন্য —  তিন মাত্রানতনরক্ত পূণদে, স্ীত, স্পিদে 
করয়ে উষ্ োয়গ অথবা যন্ত্রণাোেক; 
জ্বর; অসুস্ থবাে; নবষণ্ণতা (হরয়মান 
পনরবতদে ন থথয়ক)

আপনার এবং আপনার নিশুর স্নতির মাত্রার উপর নিনতে কয়র আপনার গনতিগেী সামঞ্স্য করুন। আপনার তিন ননয়ে যনে আপনন স্নতিয়বাে না 
কয়রন তাহয়ে হাত বা থব্টে পাম্প, থযটা প্রয়োজন তা নেয়ে পযদোপ্ত দুগ্ধ থবর করুন। ব্যাথা ও তিন সংক্রমণ এড়ায়ত, স্নতিোেক ব্া পনরোন 
করুন এবং তিন থজায়র থবঁয়ে রাখয়বন না! আপনার তিন থকামে তাই তীব্ ব্যাথার কারয়ণ তিন উষ্ হয়ে যাে বা জ্বর আয়স, অনবরত ব্যাথা 
হয়ত থায়ক, অসুস্তা থবাে করয়ে ডাক্তারয়ক থফান করুন। 

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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তিনবৃয়ন্র িারপায়ির গাঢ় অংি।

পুরু, িটিয়ট দুে, হেুে রয়ের হে। এটি সে্যজাতয়ের থরাগ থথয়ক সুরনষেত কয়র। 

যখন সে্যজাত পযদোপ্ত তরে পাে না। থছাট বা িনক্তহীন, শুকে মুখ, শুকে থিাখ, ঠিক কয়র 
না কাঁো, জ্বর এবং থকবেমাত্র একটি থছাট োগ বা মূত্রহীন সহ থকায়না নিশুর ময়ে্য 
নডহাইয়রেিয়নর েষেণ।

তিন্যপায়নর বা টিয়প দুে থবর করার মাে্যয়ম যখন পযদোপ্ত দুে থবর হে না তখন তিন ফুয়ে 
যাে। তিন উষ্ এবং ব্যাথা হয়ব।

যখন থকায়না নিশুয়ক থকবে মাতৃদুগ্ধ পান করায়না হে— অন্য থকায়না তরে বা খাবার 
(নিটানমন নড রেপ ছাড়া) থেওো হে না।

আপনার হাত নেয়ে বা থব্টে পাম্প ব্যবহার কয়র দুে থবর করা যায়ত আপনন পয়র থবাতয়ে 
থরয়খ আপনার নিশুয়ক খাওোয়ত পায়রন।

আপনার নিশু ষুেোতদে  তার েষেণ: নিশু হাত থিায়ষ, তার মুখ ও থিাখ নাড়াও, থ�াঁয়ট জীি 
থবাোে বা প্রসানরত কয়র।

যখন নিশুর মুখ তিনবৃন্ এবং এনরওো যতটা সম্ভব মুয়খ েুনকয়ে থনে, যায়ত থস িায়ো 
কয়র তিন্যপান করয়ত পায়র।

ননম্ননেনখত উপসগদে সহ তিন সংক্রমণ: থকামে, উষ্, তিন োে হয়ে যাওো, জ্বর, ক্ানন্; 
অনবরত যন্ত্রণা, থপয়টর সমস্যা।

তিয়নর ময়ে্যর কার সরু নােী যা নেয়ে তিনবৃয়ন্ দুগ্ধ আয়স।

যখন জয়মের পর মা ও নিশু হাসপাতায়ের একই ঘয়র থায়ক, তখন তিন্যপান করায়না 
সহজ।

নিশু শুেু একটি ডাোপার পয়র থায়ক এবং তা মায়ের অনাবৃত বুয়কর উয়্ানেয়ক থায়ক।

মাতৃদুগ্ধ ছাড়া থকায়না তরে, যা নিশুয়ক থেওো হে (থযমন প্রস্তুত করা দুে, ফয়ের রস 
বা জে)।

থয থকায়না কঠিন খাবার যা নিশু থেওো থযয়ত পায়র থযমন (খাে্যিস্য, ফে  
এবং সবনজ)।

একরওো (েেুন “এর-ই-ও-ো”)

েবোস্টাম  
(েেুন “ে-কোস-ট্াম”)

কডহাইবরেিন
 

এনরেজবমটে
(কনকেড় েরা স্তন)

শুধুমারে স্তন্যপান েরাবনা

টিবপ দুধ কের েরা

কেবে পাওোর েক্ষণ

স্তন েৃবন্ত ঠিে েবর কিশুর মুবে প্রবেি 
েরাবনা 

স্তন প্রোহ  

দুগ্ধ নােগী

এেঘবর োো

ত্ববের স্পিকে

পকরপূরে োোর

সমূ্পরে োোর

� সূকিপবরে কিবর যান।
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আপনার কোবনা প্রশ্ন ো সমস্যা োেবে, অবপক্ষা েরবেন না।

স্তন্যপান েরান এমন এেজন মা ো মাবের সহােতা কোষ্গী প্রােই সাহায্য েরবে। আপনার হাসপাতাে, WIC 
অকিস, কিশুর ডাক্তার, কমডওোইি ো ধারেগী / স্তগীবরােকেিারে আপনাবে কোবনা ে্যােবেিন েনসােে্যাটে, 
স্তন্যপান েরাবনার সমস্যা সমাধাবনর কেবিষবঞের োবছ পাঠাবত পাবরন।
 

স্তন্যপান েরাবনা সংক্রান্ত তবে্যর সূরে:

National Breastfeeding Helpline  
(U S  Department of Health and Human Services) 
800-994-9662 
থসাম থথয়ক শুক্রবার সকাে 9 টা থথয়ক 6 টা

African-American Breastfeeding Alliance 
Help line: 877-532-8535 
থসাম থথয়ক শুক্রবার সকাে 9 টা থথয়ক 5 টা

TheBump com

BreastfeedingBasics com

Growing Up Healthy Hotline (WIC তবে্যর জন্য) 
800-522-5006

La Leche League (সহােতা গ্রুপ এেং স্তন্যপান পরামিকেোতাবের জন্য) 
lalecheleague.org 
800-Laleche (800-525-3243)

Women’s Healthline (জন্ম কনেন্ত্রণ সম্পকেকে ত তবে্যর জন্য) 
311 নম্বয়র কে করুন

� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।

www.thebump.com
www.breastfeedingbasics.com
www.lalecheleague.org
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� সূকিপবরে কিবর যান।



আমার থফায়নর তানেকা 

কিশুর ডাক্তার:

আমার ডাক্তার:

কেকেকসোর:

অন্য পকরকিকত:

25
� সূকিপবরে কিবর যান। � সূকিপবরে কিবর যান।
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