
প্রতিতিন কমপক্ষে ৮ বার খাওয়াক্ি হক্ব (প্রতি ১ থেক্ক ৩ ঘণ্ায়)। আপনার তিশু প্রবলভাক্ব, ধীক্র ধীক্র, তথিরভাক্ব চুষক্ে এবং ঘন ঘন তিলক্ে। 

একটি থচরীর আকার একটি আখক্রাক্ের আকার

আপনার শিশুর পপটের আকার

আপশন কত ঘন ঘন বটুকর  
দধু খাওয়াটবন?
প্রতিতিন, িক্ে ২৪ ঘণ্ায়

তিশুরা জক্মের পক্র প্রেম ৩ তিক্ন িক্ে িাক্ির জমে 
ওজক্নর ৭ িিাংি হারায়

৪ে্থ তিন এবং এরপর থেক্ক আপনার তিশুক্ক প্রতিতিন ২০ থেক্ক ৩৫ গ্াম বােক্ি হক্ব (২/৩ থেক্ক ১ ১/৩ আউন্স) 
এবং ১০ থেক্ক ১৪ তিক্নর মক্ধযে িার জমে ওজন তিক্র থপক্ি হক্ব।

আপনার শিশুর ওজন

কমপক্ষে ১টি  
তভজা

কমপক্ষে ২টি  
তভজা

কমপক্ষে ৩টি  
তভজা

কমপক্ষে ৪টি  
তভজা

িযোকাক্ি হলিু অেবা স্বচ্ছ প্রস্াক্বর কমপক্ষে ৬টি ভারী তভজা

প্রস্াটবর ডায়াপার:
কতগুট�া, কতেুকু শিজা 
প্রতিতিন, িক্ে ২৪ ঘণ্ায়

কমপক্ষে ১ বার থেক্ক ২ বার কাক্লা 
অেবা িাঢ় সবজু রক্ের 

কমপক্ষে ৩ বার কাক্লা,  
সবজু অেবা হলিু রক্ের 

কমপক্ষে ৩ বার তবিাল,  
নরম ও বীক্জর মি হলিু রক্ের 

ময়�া ডায়াপার:  
মট�র সংখ্া ও রঙ
প্রতিতিন, িক্ে ২৪ ঘণ্ায়

আপনার শিশুর বয়স ১ শদন ২ শদন ৩ শদন ৪ শদন ৫ শদন ৬ শদন ৭ শদন

২ সপ্াহ ৩ সপ্াহ১ সপ্াহ

বুটকর দধু হটছে পকান শিশুর প্রথম ছয় মাটস প্রটয়াজনীয় একমাত্র খাদ্- ছয় মাস বয়স পথটক িক্ত খাবাটরর সাটথ পশরচয় কশরটয় পদওয়া শুরু 
কটর ২ বৎসর বা তার পবশি বয়স পর্যন্ত বুটকর দধু খাওয়াটনা চাশ�টয় রান। (শবশ্ব স্াস্্ সংস্া, ইউশনটসফ, কানাশডয়ান পপশডয়াশরিক পসাসাইটি)

আপনার সাহাটর্র প্রটয়াজন হট�, আমাটদর শচশকৎসক, নাস্য বা ধাত্রীটক শজজ্াসা করুন। আপনার শনকেতম স্াস্্ শবিাগ খঁুটজ পাওয়ার জন্ 
আমাটদর তথ্ �াইন: ১-৮০০-২৬৮-১১৫৪ নম্বটর পফান করুন। সমকক্ষ স্তন্দান সহটরাশগতার (Peer breastfeeding support) জন্ �া �ীচ �ীগ 
কানাডা পরফাটর� সাশি্য টসসটক (La Leche League Canada Referral Service) ১-৮০০-৬৬৫-৪৩২৪ নম্বটর পফান করুন

একটি খুবানীর (কমলা রক্গের  
িল তবক্িষ) আকার একটি তিক্মর আকার

আপনার তিশুক্ক থজাক্র কাঁিক্ি হক্ব, সতরিয়ভাক্ব নোচো করক্ি হক্ব এবং সহক্জ ঘুম থেক্ক থজক্ি উঠক্ি হক্ব। বকু্কর িধু খাওয়াক্নার পক্র আপনার স্তন  
অক্পষোকৃি নরম এবং কম পূর্থ মক্ন হক্ব।

অন্ান্ �ক্ষণসমহূ

স্তন্দাত্রী   মাটয়টদর   জন্   শনটদ্য িাব�ী
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