
অকালজাত শিশুদের 
জন্য বুদকর েদুের 

উপকাশরতা

গদবষণায় দেখা যায় দয অকালজাত 
শিশুদের জন্য, তাদের মাদয়রা বুদকর 
তাজা েেু সবদেদয় গুরুত্বপূণ্ণ এবং 
কায্ণকর পুশটি। 
আপনার বুকের দধু আপনার অোলজাত শিশুর অন্ত্রকে 
ননক্াশিশজং এন্াকরােলাইশিস নেকে রক্া েরকত 
এেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূশিো পালন েকর, যা অকন্ত্রর 
এেশি িারাত্মে অবস্া। এিা তাকদর িশতিষ্ক, নরাগ 
প্রশতকরাধ ক্িতা, ন�াখ এবং ফুসফুসকে সাহায্য 
েকর। অোলজাত শিশুকদর জন্য, শিশু বড় হওয়ার 
সিয় বুকের দধু িারীশরে শবোকির সাকে সংযুক্ত 
(িারীশরে শবোি নযিন- হাঁিা, সিন্বয়, েো বলার 
িকতা সক্িতা অন্তভ্্ণ ক্ত)।

প্রশতশি 
দ�াঁিাই 

গুরুত্বপূণ্ণ

আপনার বুকের 
দধু আপনার 

শিশুর পুশটি, সকব্ণাত্তি 
অকন্ত্রর স্াস্্য এবং 

নরাগ প্রশতকরাকধরজন্য 
শবকিষভাকব  
উৎপাশদত।.

অোলজাত 
শিশুর িাকয়র 
বুকের দকুধর 

প্রশত শিশলশলিার 
শিশুকদর িরীকরর 
উপর ইশতবা�ে 
প্রভাব নফকল।

সব শিশুই, যত 
অোলজাত বা 

অসুস্ই নহাে না নেন, 
তাকদর িাকয়র েকলাস্টাি 
(বুকের শবকিষ প্রােশিে 

দধু) তাকদর িুকখর 
িাধ্যকি শনকত পাকর।



আশম কখন আমার শিশুর জন্য বুদকর েেু এক্সদপ্রস 
(পাম্প বা শিন্ন দকৌিদল সংগ্রহ) করা শুরু করদত পাশর?
যশদও আপশন তাড়াতাশড় জন্ম শদকত পাকরন, তোশপ আপনার িরীর বুকের দধু উৎপাদন েরকত সক্ি হকব, শেন্তু 
বুকের দধু উৎপাদন শুরু এবং বজায় রাখকত আপনার তিন শনয়শিত এক্সকপ্রস েরার জকন্য উদ্ীপনা প্রকয়াজন হকব।

আপনার শিশুর জদমের আদগ এক্সদপ্রস 
(পাম্প বা শিন্ন দকৌিদল বুদকর েেু সংগ্রহ) করা 
আপনার শিশুর জকন্মর আকগই আপশন তার জন্য বুকের দধু এক্সকপ্রস েরা শুরু েরকত পাকরন। আপনাকে অবি্যই 
আপনার ডাক্তার বা শিডওয়াইকফর সাকে এশটিনািাল (শিশু িূশমষ্ঠ হওয়ার পূদব্ণ) এক্সদপ্রশসং শুরু করার আদগ 
এই শবষদয় আদলােনা করদত হদব এবং এশি শুেুমাত্র তখশন করা যাদব যখন আপশন শনশচিত হদবন দয আপশন 
আগামী কদয়ক ঘণ্ার মদে্য আপনার শিশুদক জমে শেদবন। 

আপনার শসদ্ান্তকে সিে্ণন েরার জন্য আপশন অবকটেশরিে এবং শিডওয়াইফাশর শিকির সাকে এই শবষকয় আকলা�না 
েরকত পাকরন।

•  এশন্নািাল (শিশু ভূশিষ্ঠ হওয়ার পূকব্ণ) এক্সকপ্রশসং হাত শদকয় বা শবকিষ ‘শপ্রি্যাশ�উর 
নরেটে পাম্প’ ব্যবহার েকর েরা নযকত পাকর। হাত বা পাম্প দ্ারা এক্সকপ্রশসং 
জন্মোলীন আপনার তিকন দকুধর প্রবাহ শিে রাখকত সহায়তা েকর। এর িাকন হকলা 
আপনার বুকের দধু আপনার শিশুর প্রেি (এবং সবক�কয় গুরুত্বপূর্ণ) শ�শেৎসাগুশলর 
এেশি হকত পাকর। 

আপনার শিশুর জদমের পর েেু এক্সদপ্রসকরা
• গনবষরায় নদখা যায় নয আপশন যশদ জদমের প্রথম 1 - 2 ঘণ্ার মদে্য দধু 

এক্সকপ্রস েরকত পাকরন তাহকল আপনার দকুধর প্রবাহ 7 শদকনর িকধ্য শদ্গুর হকব 
(যশদ আপশন জকন্মর পর 2 ঘণ্া পয্ণন্ত অকপক্া েকরন নসই ত্লনায়), এবং এই 
পাে্ণে্য অন্তত 4 সপ্াহ পয্ণন্ত �লকত োকে।

আপশন হয়দতা এখদনা শসদ্ান্ত দননশন কীিাদব েীঘ্ণ সময় েদর 
খাওয়াদবন, শকন্তু যশে আপনার শিশু অকাদল অথ্ণাৎ প্রত্যাশিত 
সমদয়র আদগ জমে গ্রহণ কদর, তাহদল জদমের পর খুব িীঘ্রই 
তাদের জন্য েেু এক্সদপ্রস করদত (পাম্প বা শিন্ন দকৌিদল সংগ্রহ 
করদত) আপনাদক উৎসাশহত করা হদব। 
যশদও এিা আপনার জন্য শবিাল এবং অকনে প্রশ্য়া হকত পাকর, শিডওয়াইফ, নাস্ণ এবং খাদ্য শবকিষজ্ঞরা 
আপনার সাকে েো বলকবন এবং আপনার শিশুকে আপনার বুকের দধু এক্সকপ্রস, সংরক্র এবং শবতরর েরকত 
সাহায্য েরকবন। এই প্র�ারপত্রশি প্রত্যাশিত সিকয়র পূকব্ণ জন্ম গ্রহরোরী শিশুকদর জন্য বুকের দকুধর উপোশরতা 
শবষয়ে শবজ্ঞান-শভত্শতে শেছু তে্য নিয়ার েরার জন্য সাজাকনা হকয়কছ।

আপনার শিশুর জন্য  
বুদকর েেু সরবরাদহর 

শসদ্ান্ত দনওয়া 



োতার (শিন্ন মশহলার) বুদকর েেু
আপনার বুকের তাজা দধু অোলজাত শিশুকদর রক্া েরার জন্য সবক�কয় গুরুত্বপূর্ণ পুশটি সরবরাহ েকর। 
নযখাকন সম্ভব, আিরা অোলজাত বা খুব েি ওজন শনকয় জন্ম গ্রহরোরী শিশুর জন্য ফিু্ণলা নদওয়া এশড়কয় 
যাই োরর এশি অকন্ত্রর এেশি অত্যন্ত গুরুতর জশিলতার (এনইশস), ননক্াশিশসং এন্াকরােলাইশিকসর 
ঝঁুশের পািাপাশি ন�াখ এবং ফুসফুকসর সিস্যা বাড়াকত পাকর। আপনার শিশুকে খাওয়াকত আপনার শনকজর 
বুকের দধু উৎপাদকন সহায়তা েরকত আিরা যোসাধ্য ন�টিা েরব, শেন্তু যখন আপনার দকুধর পশরিার 
বাড়কছ, আপনার অনুিশত সাকপকক্ আিরা সেল শিশুর জন্য দাতা বুকের দধু অফার েরব। <৩২ সপ্াকহর 
গভ্ণ ধারর অেবা ১.৫ নেশজর েি। নডানর নরেটে শিল্ক (দাতা তিন দধু) আিাকদর সাউেওকয়টে শনওকনিাল 
ননিওয়াে্ণ  নরেটে শিল্ক ব্যাংে নেকে প্রাপ্ এেশি অত্যন্ত শনয়শন্ত্রত, পাস্তুশরত পর্য।

এক্সকপ্রশসং নেৌিল এবং দধু সংরক্র সম্পকে্ণ  ব্যবহাশরে পরািকি্ণর জন্য অনুগ্রহ েকর ‘োতার বুদকর েেু’ 
এবং ‘আপনার েেু এক্সদপ্রস করা’ সম্পশে্ণ ত আিাকদর অন্যান্য প্র�ারপত্র নদখুন।

খাওয়াকনার ব্যাপাকর আপনার যশদ আকরা সাহাকয্যর প্রকয়াজন হয় তাহকল অনুগ্রহ েকর আপনার শিডওয়াইফ 
বা শিশুর নাস্ণকে আপনার স্ানীয় শিশু খাদ্য শবকিষজ্ঞকদর সাকে নযাগাকযাগ েরকত বলুন।

বুদকর েেু এক্সদপ্রস করার হার:
• যখন আপনার শিশুর ত্বকের সাকে আপনার ত্বকের নবশি পশরিার সংস্পকি্ণ আসা সম্ভব হকব তখন তা দধু 

উৎপাদকন সাহায্য েরকব।
• লক্্য হকলা প্রশত 24 ঘটিায় 8 দথদক 10 বার েেু এক্সকপ্রস েরা; েিমীরা হাত শদকয় এক্সকপ্রস েরা এবং পাম্প 

ব্যবহার উভয় নক্কত্র সাহায্য েরকত পাকরন।
• রাদতর দবলা েেু এক্সদপ্রস করা গুরুত্বপূর্ণ োরর তখনই হরকিান শরকসপ্টর দধু উৎপাদন শনশচিত েরকত সবক�কয় 

নবশি প্রস্তুত। যশদও �্যাকলশ্জং তারপকরও এিা আপনার সরবরাহ শনশচিত েরকত সাহায্য েরকব। দধু উৎপাদন 
শনশচিত েরকত সাহায্য েরার জন্য রাকত এক্সকপ্রস (সংগ্রহ) েরা জরুশর শহকসকব আপনার এেশি অ্যালাি্ণ নসি 
েরার প্রকয়াজন হকত পাকর।

• প্রােশিেভাকব খুবই েি দধু নবর হকল তা হতািাজনে িকন হকত পাকর, শেন্তু এই উদ্ীপনা তিকন দকুধর উৎপাদন 
বৃশদ্কত গুরুত্বপূর্ণ হকব। বুদকর েদুের প্রশতশি দ�াঁিা উপকারী এবং আপনার শিশুদক প্রদয়াজনীয় পুশটির 
দযাগান দেয়।

বুদকর েদুের সরবরাহ বৃশদ্ করা: 
েখনও েখনও, শনয়শিত এক্সকপ্রস েরা সত্কত্বও, আপনার দকুধর সরবরাহ েিকত শুরু েরকত পাকর। এই শবষকয় 
আিাকদর সাকে শনশদ্্ণধায় আিাকদর সাকে েো বলুন, শেন্তু আপনার বুকের দকুধর সরবরাহ বাড়াকত সাহায্য েরার 
জন্য আিরা আপনাকে উশলিশখত শেছু পরািি্ণ শদকয়শছ:

• আপনার শিশুর সাকে আপনার নযাগাকযাগ এবং ত্বকের সাকে ত্বকের স্পকি্ণর পশরিার বৃশদ্ েরা (টোফ আপনাকে 
এই োকজ সহায়তা েরকব)।

• আপনার শিশুর োছাোশছ এক্সকপ্রস েরা, আপনার শিশুর েো শ�ন্তা েরা এবং আপশন এক্সকপ্রস েরার সিয় 
আপনার শিশুর ছশব নদখা।

• শিশুর সাকে আপনার োছাোশছ োো নযকোকনা িসশলন োপড় বা নপািাে শবশনিয় েরা। তারা আপনার গন্ধ 
দ্ারা সান্ত্বনা পাকব এবং এক্সকপ্রস েরার সিয় আপনার শিশুর োছাোশছ শছল এিন শেছু আপশন স্পি্ণ েরকত 
পাকরন এবং গন্ধ নপকত পাকরন।

• প্র�্র পশরিাকর পান েকর শনকজর যত্ন শনন যাকত আপশন হাইকরেকিড োকেন, পুশটিের খাবার খান এবং সিয় নপকল 
শবশ্াি শনন।

• এক্সকপ্রস েরার হার বৃশদ্ েরা: হাত দ্ারা এক্সকপ্রস (বুকের দধু সংগ্রহ) েরার এবং পাম্প ব্যবহার েরার ন�টিা 
েরুন।

• পাম্পশি আপশন সশিেভাকব শফি েকরকছন শে না তা যা�াই েরুন। শবশভন্ন আোকরর শিল্ড পাওয়া যায় এবং 
আপশন সশিেশি শনকয়কছন শে না তা যা�াইকয় সাহায্য নপকত আপশন নযকোকনা েিমীকে বলকত পাকরন।


