
নিরাপদভাবে ফর্মুলা 
খাওয়াবিা



প্রিয় নতুন প্িতা-মাতা,

আপিার োচ্ার সাবে আপিার প্রের নদিগুনলবে 
আরাবদরবে এেটি অংশ হওয়ার অির্নে দদওয়ার 
জি্য ধি্যোদ। আরাবদর োজ হবলা আপিাবে ভাল 
েে্য এেং সহব�ানিো প্রদাি েরা �াবে নপোরাো 
নহবসবে আপনি আপিার োচ্াবে লালিপালবির 
লক্্যগুনল পূরণ েরবে পাবরি। এই ব্রনশওবর ফর্মুলা 
খাওয়াবিার ঝঁ্নের ে্যাপাবর েে্য আবে। �নদ আপনি 
আপিার োচ্াবে ফর্মুলা খাওয়াবিার নসদ্ান্ত দিি 
োহবল নিরাপবদ ো েরার জি্য দ� েে্য আপিার 
প্রবয়াজি, ো এই ব্রনশওর আপিাবে দদবে।

ধি্যোবদর সনহে, 
আপিার স্াস্্য পনরচ�মুা দল



1. ফমুমুলার ঝঁুপ্ি
স্তি্যদাি হবলা োচ্াবে খাওয়ার সেবচবয় নিরাপদ, স্াস্্যের উপায়। 
নেভাবে স্তি্যপাি েরাবে হয় ো দশখা েঠিি হবে পাবর নেন্তু 
আপিাবে সাহা�্য েরার জি্য আরাবদর েরমীরা রবয়বেি।

আপিাবে োচ্াবে ফর্মুলা খাওয়াবেি নেিা নেিা দসই নসদ্ান্ত দিওয়ার 
আবি, আপিার প্রধাি ঝঁ্নেগুনল দজবি রাখা উনচে: 

• ফর্মুলা জীোণ ্দেবে রক্্ত িয়। েখবিা েখবিা ফর্মুলাবে দ� 
ে্যাবটেনরয়া পাওয়া �ায় ো োচ্াবদর জি্য নেপজ্জিে হবে 
পাবর। �নদ আপনি ফর্মুলা ে্যেহার েরার নসদ্ান্ত দিি োহবল 
সংক্ররবণর ঝঁ্নে েরাবিার জি্য এই ব্রনশওর পদবক্পগুনল 
অিস্রণ েরুি।

• অোলজাে নশশু, অস্স্ নশশু এেং নেি রাবসর ের েয়সী 
োচ্াবদর ফর্মুলার দেবে সংক্ররণ হওয়ার ঝঁ্নে দেশী োবে। 



2. এিটি ব�াতল ততপ্র িরা
সঠিেভাবে এেটি দোেল তেনর েরার জি্য:

• সাোি এেং উষ্ণ জবলর সাহাব�্য হাে ধ্বয় 
নিি।

• আপনি দ� জায়িায় দোেলটি তেনর েরবেি 
দসটিবে সংক্ররণ-রক্্ত েরুি।

• আপিার খাওয়াবিার নজনিসপত্র নদবি অন্তে 
এেোর সংক্ররণ-রক্্ত েরুি। এটি েরার 
জি্য, এেটি দোেল দটেনরলাইজার অেো 
নিশওয়াশার ে্যেহার েরুি (�নদ 
নিশওয়াশার নিরাপদ হয়), অেো দসগুনলবে 
পাঁচ নরনিবের জি্য ফ্েন্ত জবল রাখ্ি। আপিার 
োচ্া �নদ নেি রাবসর ের েয়সী, অোলজাে অেো োর 
দে্মুল দরাি-প্রনেবরাধ ক্রো োবে োহবল এটি নেবশষভাবে 
গুরুত্বপূণমু।

• ে্যেহার েরার আবি খাওয়াবিার নজনিসপত্র ঠান্া হবে নদি।

• খাওয়াবিার রাবঝ, সাোি এেং জল নদবয় দোেল এেং নিবপল 
দধায়ার জি্য েেল ব্রাশ ে্যেহার েরুি।

3. ফমুমুলা বমশাননা
• দরয়াদ উত্ীণমু হওয়ার োনরখ অনেক্রান্ত হয়নি ো নিনচিে েরার জি্য 
েবটেইিার দদখ্ি। foodsafety.gov/recalls-এ ফর্মুলা নরেল দদখ্ি। 

• আপিার েেো জল এেং ফর্মুলা (পাউিার অেো 
েিসাব্রেে) দরোর ো দদখার জি্য ফর্মুলার 
প্যাবেবজর ওপর নিবদমুশােলী পড্ি।

• আপিার �ে পনররাণ ফর্মুলা তেনর েরার ইবছে 
আবে োর জি্য �বেষ্ট রাবপ ঠান্া ে্যাবপর জল 
নিি। 

• এে নরনিবের জি্য জল দফাোি এেং 30 নরনিে প�মুন্ত 
ঠান্া হবে নদি। ফর্মুলার ে্যাবটেনরয়া রারার জি্য জল 158 নিনরি 
ফাবরিহাইে (70 নিনরি দসন্সয়াস)-এর দচবয় দেনশ ঠান্া হওয়া অেশ্যই 
উনচে িয়। 

• সংক্ররণ-রক্্ত দোেবলর রবধ্য সঠিে পনররাবণ দফাোবিা এেং ঠান্া জল 
ঢালি্। জবলর পবর ফর্মুলা (পাউিার অেো েিসাব্রেে) দ�াি েরার েো 
সেসরয় রবি রাখবেি।



• �নদ েিসাব্রেে ে্যেহার েবরি োহবল দখালার আবি েবটেইিারটি ভালভাবে 
ঝাঁনেবয় দিবেি। দোেবলর রবধ্য সঠিে রাত্রায় ফর্মুলা (পাউিার অেো 
েিসাব্রেে) দ�াি েরুি। েড দেনশ অেো খ্ে ের ফর্মুলা ে্যেহার েরা হবল 
আপিার োচ্া অস্স্ হবয় পডবে পাবর।

• দোেবলর ওপর নিবপল, নরং এেং েপ রাখ্ি। ভালভাবে ফর্মুলা দরশাবিার 
জি্য দোেলটি ঝাঁনেবয় নিি।

ফর্মুলা তেনর অেো প্িরায় িরর েরার জি্য েখিই 
রাইবক্রাওবয়ভ ে্যেহার েরবেি িা। রাইবক্রাওবয়ভ 
অসরািভাবে ফর্মুলা িরর েবর। এই োরবণ “হে স্পে” তেনর 
হবে পাবর �া োচ্ার রখ্ প্নডবয় নদবে পাবর। 

4. ফমুমুলা ঠান্া িরা 
• আপিার েনজির নভের নদবে নেে্ ফর্মুলা দঢবল 
োপরাত্রা �াচাই েবর নিি। এটি উষ্ণ লািা 
উনচৎ, িরর িয়।

• এটি �নদ খ্ে উষ্ণ হয় োহবল ফর্মুলা ঠান্া 
েরার জি্য দোেবলর েপ লািাবিা অেস্ায় 
শীেল েবলর জবলর েলায় ধবর রাখ্ি। 
আপনি েরফ জবলর এেটি োটিবেও দোেলটি 
রাখবে পাবরি। 

• ফর্মুলাটি সঠিে োপরাত্রায় এবস দিবল দোেবলর োইবরর অংশটি শুনেবয় 
নিি।

• তেনর েরা ফর্মুলাটি দ ্ঘটোর জি্য ঘবরর োপরাত্রায় রাখা দ�বে পাবর। 
�নদ খাওয়াবিা আরম্ভ েবর োবেি োহবল এে ঘটোর রবধ্য ফর্মুলাটি 
ে্যেহার েরুি এেং দফবল নদি। 



5.  িনর �্য�হার িরার জন্য ফমুমুলা 
ততপ্র িরা এ�ং মজতু িরা

• �নদ আপিাবে আবি দেবে খাোর তেনর েরবে হয়, দোেলটি েৎক্ণাৎ 
নরিবজ ঢ্নেবয় নদি। দরনরিজাবরেরবে 35 এেং 40 নিনরি ফাবরিহাইে 
(1.66 এেং 4.44 নিনরি দসন্সয়াস)-এর রবধ্য অেশ্যই োেবে হবে। 

o 24 ঘটোর রবধ্য দরনরিজাবরেবর রাখা দোিও ফর্মুলা ে্যেহার িা েরা 
হবল ো দফবল নদি।

• দরনরিজাবরের দেবে দের েরার পর 15 নরনিবের রবধ্য ফর্মুলাটি আোর 
িরর েরুি। 

o িরর েরার জি্য দোেলটি উষ্ণ জবলর এেটি োবপ রাখ্ি এেং ফরমুলা 
সরািভাবে িরর হবয়বে ো স্নিনচিে েরার জি্য ভালভাবে ঝাঁনেবয় 
নিি। 

o দরনরিজাবরের দেবে ফর্মুলাটি দের েরার পর দ ্ঘটোর রবধ্য দ� দোিও 
ে্যেহৃে ফরূমুলা দফবল নদি।

• অে্যেহৃে ফর্মুলা রজে্ েরার জি্য েবটেইিাবরর নিবদমুশােলী অিস্রণ 
েরুি। 

6. এিটি ব�াতল বেনি খাওয়াননা
• আপিার োচ্াবে আপিার শরীবরর োবে ধরুি, আপিার োচ্ার দচাবখ 
দদখ্ি এেং দচাখ নরনলবয় রাখ্ি। খাওয়াবিা সম্পেমু  তেনর েরার এেটি 
স্ব�াি।

• আপিার োচ্াবে এরিভাবে ধরুি �াবে োবদর রাো োবদর েব্ের দেবে 
দেনশ উচ্োয় োবে। এটি োচ্াবে নিরাপদভাবে খাোর নিলবে সাহা�্য 
েবর েবর।

• আপিার োচ্ার ইশারারগুনল েঝ্্ি। আপিার োচ্ার এেে্ ধীবর অেো 
দ্রুে খাওয়ার ইবছে হবে পাবর।

• োচ্াবে প্রায়ই দচাষা েন্ধ েরবে নদি। খাওয়ার সরয় নেরনে দিওয়া খ্ে 
স্াভানেে। 

• প্রনেোর খাওয়াবিার সরয় এেং খাওয়াবিার পর োচ্াবে দঢকুর দোলাি।  

• োচ্ার দপে ভনেমু  হবয় দিবল, োরা োবদর রাো ঘ্নরবয় নিবে পাবর, ঘ্নরবয় 
পডবে পাবর এেং দচাষা েন্ধ েবর নদবে পাবর। এই সংবেেগুনলবে সম্াি 
জািাি। েখিই োচ্াবে প্বরা দোেল খাওয়ার জি্য দজার েরবেি িা। 

েখিই োচ্ার দোেলটি োচ্ার রব্খ, োচ্াবে এো দোেবলর 
সাবে অেো শ�্যা অেো নক্রবের ওপর োচ্ার সাবে দরবখ 
�াবেি িা। এর ফবল োচ্ার দর েন্ধ হবয় দ�বে পাবর, রখ্ দেবে 
খাোর দেনরবয় দ�বে পাবর, োবির সংক্ররণ হবে পাবর অেো 
োবদর দাঁে ক্বয় দ�বে পাবর।
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