
 

হাসির ট্রেন কাটা ট্র াোঁট ও তালু 
খাওযাননার ব্যাপানর িুপাসরশমালা 
 

 

  

সকছু সশশু ট্র াোঁট কাটা সননয জন্মায – এটি ঠ োটে ছিদ্র, ফোাঁক, বো ঠেরো  বো মটুের তোলুটত ছিদ্র 
আকোটর হটত পোটর। (যো বোইটর ঠেটক ঠেেো ঠযটত পোটর)   

 

1 

 

অনরাপচার করা অতযন্ত জরুসর, কোরণ এেো িোডো  
ছিশু ঠিকমত কেো বলটত নোও পোটর, সংক্রমটণর বোডছত 
ঝুাঁ ছক েোকটত পোটর, এবং েোেয ও েধু গ্রহটণ সমসযো হটত 
পোটর। 
 

2 

হাসির ট্রেননর িাজজ ন সব্নামূনলয হোছসর ঠেটনর  

ঠকোন অংিীেোর হোসপোতোটল এই ত্রুটি দরূ 
করনত পানরন। এই ত্রুটি পুটরোপুছর েরূ করোর 
একমোত্র উপোয় হল অটরোপেোর।  

 

3 
অটরোপেোটরর জনয যটেষ্ট িুস্থ ও িছিিোলী হনত 
ঠ োাঁে কোেো ছিশুটের পযযোপ্ত েোওয়োটনোেো 
গুরুত্বপূণয।  

.   
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সকন্তু – কখননা কখননা ট্র াোঁট কাটা সশশুনদর খাওযা কষ্টকর হয, কারণ- েধু নোক ঠেটক ঠবছরটয় 

আসটত পোটর অেবো এমনছক তো তোটের ফুসফুটস েটল ঠযটত পোটর। অেবো ছিশুরো বোতোটস েুষটত পোটর, 

এবং তোরো পযযোপ্ত পুছষ্ট নো ঠপটলও তোটের ঠপে ভরো মটন হটত পোটর ও তোরো ঘছুমটয় পডটত পোটর।  

 

5 



অনরাপচানরর জনয সশশুনদর ভালভানব্ পষু্ট হওযাটা জরুসর। ছনটজর ও ছিশুর জনয ঠকোনটি কোজ 

কটর তো ঠেেটত ছবছভন্ন েোওয়োটনোর ঠকৌিল প্রটয়োটের ঠেষ্টোর বযোপোটর মোটয়টের অবিযই প্রছতশ্রুছতবদ্ধ 

হটত হটব। সম্ভব হটল স্তন ঠেটক সরোসছর ছিশুটক েোওয়োটনো সবটেটয় ভোল। ছকিু ঠকৌিল ছনম্নরূপ: 
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মটন রোেটবন, ঠয 
ঠকোটনো হোছসর ঠেন 

ঠকটে সব রকটমর 
ছেছকৎসো সমূ্পণয 
এবং এটকবোটর 

ছবনোমূটলয প্রেোন 
করো হয়। 
 

 

ঠসোজো হটয় বটস 
ছিশুটক েোওয়োন। 

মুটের ঠযপোটি কোেো 
ঠনই, স্তটনর ঠবোাঁেো 
ঠসপোটি রোেুন। 

েটুধর প্রবোহ  
বোডোটত আলটতো কটর 
স্তটন েোপ ছেন। 

ছিশুটের স্বোভোছবটকর 
ঠেটয় ঘন ঘন েোইটয় 
ঠেকুর তুলুন। 

স্তন ট্রেনক খাওযাননা িম্ভব্ না হনল মোটয়র জনয অনযোনয উপোটয় ছিশুটক েোওয়োটনো অবযোহত 
রোেো জরুছর। ছকিু ঠকৌিল ছনম্নরূপ: 
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ছিশুটক েোওয়োটনোর জনয মো একটি েোমে বো 
ঠবোতটল স্তন ঠেটক েধু ঠবর করটত পোটরন। 
 

েটুধর প্রবোহ বোডোটত মো েোওয়োটনোর ঠবোতটলর বোাঁটের 
ছিদ্র সোমোনয বড করটত পোটর। 
 

ব্ুনকর দধু আনদৌ পাওযা না ট্রেনল মো 
েরুর েধু বো ফরমুলো বযবহোর করটত পোটরন। 
েরুর েধু ও ফরমুলোর পোছন ফুটিটয়  োন্ডো 
করোর বযোপোরটি ছনছিত করুন। 
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খাওযাননার জনয 
ব্যব্হৃত ট্রে ট্রকাননা 
িামগ্রী পোছনটত 
অন্তত 10 ছমছনে 
ফুটিটয় পছরষ্কোর এবং 
জীবোণুমিু করোর 
ছবষয়টি সনসিত 
করুন। অপছরষ্কোর 
েোমে ও ঠবোতল 
ঠেটক জ্বর ও 

সংক্রমণ হটত পোটর। 
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অনুগ্রহ কনর আপনার সশশুনক সনকটতম হাসির ট্রেন ট্রকনে সননত ভুলনব্ন না। ঠকটের ঠকোন 

ডোিোর ছিশুটক পরীক্ষো কটর অটরোপেোটরর জনয কেন হোসপোতোটল আসটত হটব আপনোটক তো জোনোটবন। 
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