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মায়ের দুধ বিশুর জীিনধারণ এিং পুবি ও বৃবির জন্য একটি 

উৎকৃি সুষম খাদ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া এিং জাবিসংঘ বিশু িহবিল 

বিশুযক মাতৃদুগ্ধ পান করাননার জন্য বকছু সুপাবরি প্রদান কনরনে। 

সুপাবরিগুনলা বনযে দেয়া হয া- 

বিশু জযের এক ঘন্টার মযে মাযয়র বুযকর দুধ খাওয়াযনা/িা  দুধ 

খাওয়াযনা।  

• জযের পর বিশুর মুযখ পাবন, বেবন, মধু, বমছবরর পাবন 

িা অন্য দকান প্রকার তর  িা খািার খাওয়াযনা যাযি 

না। 

• িা দুধ: সন্তান প্রসযির পর মাযয়র স্তযন প্রথম দয দুধ 
আযস তাযক িা  দুধ িয । িা  দুধ হা কা হলুে 

িযণ ের ঘন আঠায া এিং পবরমাযণ কম হয়। এটি বিশুর 

জীিযনর প্রথম টিকা বহসাযি কাজ কযর। বিশু প্রথম 

খািার বহসাযি িা দুধ গ্রহণ খুিই জরুরী। যার বিকল্প 

দকান খািার দনই। 

• বিশুনক িাড়ািাবড় িাল দুধ খাওয়ানল িা মানয়র গর্ ভফুল 

পড়নি সাহায্য কনর, ফনল মানয়র রক্তক্ষরণ কম হয় 

এিং মা রক্তস্বল্পিা থেনক রক্ষা পায়। 

 

বিশুর িয়স ৬ মাস পয েন্ত শুধুমাত্র বুযকর দুধ পান করাযনা। 

• বিশু জযের পর দথযক বিশুর িয়স ৬ মাস/১৮০ বদন 

পর্ ভন্ত শুধুমাত্র মানয়র বুনকর দুধ পান করানি হনি। এই 

সমনয় শুধু মানয়র বুনকর দুধই বিশুর জন্য র্নেষ্ট। আর 

থকাননা খািানরর প্রনয়াজন থনই। এই সমনয় থকাননা 

ধরননর জল, মধু, বিবনর িরিি ইিযাবদ বিশুনক 

খাওয়াননা র্ানি না।  

• র্বদ বিশুর িা মানয়র থকাননা সমস্যা হয়, িাহনল 

বিবকৎসনকর পরামি ভ অনুর্ায়ী জল িা ওষুধ খাওয়াননা 

থর্নি পানর।  
 

বিশুর স্বাভাবিক বৃবি ও বিকাযির জন্য পূণ ে ছয় মাস িয়স দথযক মাযয়র 

দুযধর পািাপাবি পবরপূরক/পাবরিাবরক খািার দেয়া প্রযয়াজন। নরম ভাত, 

দসি করা েটকাযনা মাছ-মাংস, ফয র রস, েটকাযনা আলু, েটকাযনা 
িাক-সিবজ, বিযমর কুসুম, বিবভন্ন প্রকার হালুয়া, পাকা ক া ইতযাবে বেযয় 

মাযয়র দুযধর পািাপাবি বিশুযক সুষম খািার খাওয়াযনা উবেত।  

বিশুর দুই িছর িয়স পয েন্ত মাযয়র দুধ খাওয়াযনা োব যয় যাওয়া।  

বিশুর দুই িছর িা তার দিবি সময় ধযর মাযয়র বুযকর দুধ খাওয়া 

উবেত, কারণ এটা বিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃবির জন্য পুবির 

গুরুত্বপূণ ে উৎস বহযসযি কাজ কযর এিং নানা অসুযখ বিশুরমৃত্যযর 

সম্ভািনা অযনকাংযি কবমযয় দেয়। বিশু অসুস্থ থাকয ও দুধ 

খাওয়াযনা োব যয় যাওয়া উবেত।  

 

বিশুর জন্য মাতৃদুযগ্ধর উপকাবরতা  

• বিশুর িারীবরক ও মানবসক বিকাযির জন্য প্রযয়াজনীয় 

সি উপাোন মাযয়র দুযধই আযছ। 

• খািার সহযজ হজম হয় এিং অযা াবজে হয় না। 

• মাযয়র দুযধ অযাবন্টিবি থাযক, যা বিশুর দরাগ প্রবতযরাধ 

ক্ষমতা িাড়ায় এিং িায়বরয়া, বনউযমাবনয়া ও অন্যান্য 

সংক্রামক দরাগ দথযক বিশুযক রক্ষা কযর। 

• মাযয়র দুধ দখয  বিশুর বুবি িাযড়। 

• মাযয়র সযে আত্নীক িন্ধন ততবর হয়। 

 

মাযয়র জন্য দুগ্ধোযনর উপকাবরতা 

• মাযয়র আত্মবিশ্বাস িাড়ায়। 

• মাযয়র দুধ প্রাকৃবতক, দযযকাযনা অিস্থায়, দযযকাযনা 

সময় মা খাওয়াযত পাযরন। দকাযনা প্রস্তুবতর প্রযয়াজন 

পযড় না। 

• বিশুর জযের পর মাযয়র রক্তক্ষরণ কম হয়। 

• শুধু বুযকর দুধ খাওয়ায  প্রাকৃবতকভাযি জেবনয়ন্ত্রযণর 

কাজ কযর। 

• মাযয়র জরায়ু ও স্তন কযানসার দরাধ কযর।         

 

মাতৃদুযগ্ধ পবরিার এিং সমাযজর উপকাবরতা 

• অথ ে িাাঁোয়। 

• পবরিার-পবরকল্পনায় সহায়তা কযর। 

• দযসি বিশুযক যথাথ েভাযি বুযকর দুধ খাওয়াযনা হয়, 

তাযের হাসপাতায  কম ভবত ে করযত হয়। 

• বিশুযক সুস্থভাযি দেঁযে থাকযত সহায়তা কযর। আর 

একজন সুস্থ বিশুই পাযর সমাজযক তার সযি োচ্চটুকু 

বেযত।       

 

দকাবভি-১৯ সংক্রবমত মাযয়র দুগ্ধোন 

থকাবর্ড-১৯ এ আক্রান্ত মা িাইনলই বিশুনক মানয়র দুধ খাওয়ানি 

পারনিন। িনি বননমাক্ত স্বাস্থ্যবিবধ থমনন িলনি হনি- 

• দুই হাি র্ানলা কনর সািান ও জল বদনয় অন্তি ২০ 

থসনকন্ড ধুনয় পবরষ্কার কনর বননি হনি।  

• বিশুনক মানয়র দুধ খাওয়াননার সময় মাস্ক ব্যিহার 

করনি হনি।  

• বিশুনক দুধ পান করাননার সময় হাাঁবি-কাবি জবনি 

বিষ্টািার থমনন িলুন।  

• মা বননজ থেনক দুগ্ধোযন অপারগ হনল, পবরির্ ভাকারী 

স্বাস্থ্যবিবধ থমনন িলনিন এিং দুধ খাওয়াননার িাটি ও 

িামি জীিাণুমুক্ত করনি হনি।  
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বিশুর দুগ্ধোথন বপিার ভূবমকা:  

মানয়র বিশুযক দুগ্ধোন শুরু করা এিং িাবলনয় র্ািার থক্ষনত্র বপিা এিং পবরিানরর অন্য সদস্যনদর ভূবমকা গুরুত্বপূণ ভ। বপিা বিশুর সঠিক পুবষ্ট 

বনবিি করার লনক্ষয বননমাক্ত কাজগুনলা করনি পানরন- 

• স্বামী-স্ত্রী একসানে স্বাস্থ্যনকনে প্রসিপূি ভ পবরদি ভন করনি পানরন এিং প্রসিকালীন প্রস্তুবি সম্পনকভ জাননি পানরন। 

• সন্তান জমদান পরিিী সমনয় মা বুনকর দুধ খাওয়াননার বিষয়টি বনযয় বিধায় োকনি পানরন। এই সমনয় বপিার বনিঃিি ভ সমে ভন 

আত্মবিশ্বাস থদওযা এিং মা থক আশ্বস্ত করার জন্য জরুরী।   

• বপিা মাতৃদুনের প্রনয়াজনীয়িা সম্পনক ভ র্ানলার্ানি জাননি পানরন এিং মা থক দুগ্ধোন করনি উৎসাবহি করনি পানরন।  

• মানক বিশ্রাম থদিার জন্য বপিা সাংসাবরক বিবর্ন্ন কানজ সহয়িা করনি পানরন। 

• মা দুগ্ধোনকায  থকান সমস্যার (নর্মন, বিশু দুধ না থপনল, স্তন ফুনল িক্ত হনয় থগনল, স্তননর থিাটা থফনট থগনল, স্তনন ব্যাো ইিযাবদ) 

সম্মুখীন হনল স্বাস্থ্যনকনে বননয় র্াওয়া, সমস্যা সম্পনক ভ ভায াভাযি থজনন বননয় মা থক সমস্যা সমাধানন সহনর্াবগিা করনি পানরন।  

• বিবর্ন্ন ধরননর সামাবজক কুসংস্কার (নর্মন, জনমর পনর বিশুনক মধু, বিবন ইিযাবদ থদওয়া, িাল দুধ না খাওয়াননা ও থফনল থদওয়া, ৬ 

মাস পূণ ভ  হওয়ার আনগই পাবরিাবরক খািার খাওয়াননা, বিপস, থকাল্ড-বরংকস, থদাকান থেনক বিবর্ন্ন প্রবক্রয়াজাি খািার খাওয়াননা 

ইিযাবদ) থেনক মা থক দূনর রাখনি পানরন।  

• সঠিক উৎস(নর্মন, বিবকৎসক, স্বাস্থ্যনকে, স্বাস্থ্যনসবিকা ইিযাবদ) থেনক িথ্য সংগ্রহ করনি পানরন এিং ভুল িথ্য গ্রহণ করা থেনক 

মা থক দূনর রাখনি পানরন।  

• সন্তাননক দুই িের িয়স পর্ ভন্ত বুনকর দুধ খাওয়াননা িাবলনয় থর্নি মা থক সহনর্াগীিা করনি পানরন।  

• বিশুর র্ত্ন বননল বিশুর সানে বপিার সম্পকভ দৃঢ় হয়।  

 

মাতৃদুনের বিকল্প খাদ্য, বিশু খাদ্য ও িাবনবজযকর্ানি  প্রস্তুিকৃি খাদ্য:  

• িাজানর বিবর্ন্ন মাতৃদুনের বিকল্প খাদ্য, বিশু খাদ্য ও িাবণবজযকর্ানি  প্রস্তুিকৃি বিশুর িাড়বি খাদ্য রনয়নে (নর্মন, গুড়াদুধ), র্া 

বিশুর স্বাস্থ্য ও পুবষ্টর জন্য ক্ষবিকর। অননক সময় মা-িািা মনন কনরন থর্, মাতৃদুনের বিকল্প খাদ্য বিশুর জন্য উপকারী, বকন্তু 

স্বল্পনময়াদী ও দীঘ ভনময়াদী অননক ক্ষবির কারণ হনলা এই সি খািার।  

• মানয়র দুনধর বিকল্প, বিশু খাদ্য, িাবণবজযকর্ানি প্রস্তুিকৃি বিশুর িাড়বি খাদ্য ও থসগুনলার ব্যিহানরর সরঞ্জামাবদ (বিপণন 

বনয়ন্ত্রন) আইন, ২০১৩ ( ২০১৩ সননর ৩৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমিািনল সরকার এই সি খাদ্য উৎপাদন, 

িাজারজািকরণ, আমদানীকরনণর উপর বননষধাজ্ঞা আনরাপ কনরনে।  

• মাতৃদুেই বিশুর জন্য সনি ভাত্তম খাদ্য। অন্য মাতৃদুনের বিকল্প খাদ্য, বিশু খাদ্য ও িাবণবজযকর্ানি  প্রস্তুিকৃি বিশুর িাড়বি 

খাদ্য বিশুনক খাওয়াননা থেনক বিরি োকা উবিি।  

 

 

 


