
 

শক্ত খাবারেে সারে আপনাে শশশুরে পশেশিত েোন 
 
 

 
 

 

যখন আপনাে শশশুে বয়স হরব প্রায় ছয় মাস তখন 

তাো বুরেে দুধ ও ইনফ্যান্ট ফ্মুলুাে পাশাপাশশ শেছু 

শক্ত খাবাে গ্রহরেে উপরযাগী হয়।প্রায় ৬ মাস থেরে 

শশশুো শনরেরদে থবরে ওঠা ও উন্নশত সাধরনে েনয 

অনযানয পুষ্টিে উৎরসে মুখারপক্ষী হয়।  

শক্ত খাবাে শুরু েো এেটা ধাোবাশহে প্রক্রিয়া। 

প্রশতটা শশশুই পেস্পে থেরে শিন্ন শিন্ন এবং আপনাে 

শশশুে গশতরত যাওয়া গুরুত্বপূে।ু  

এে বছে বয়সী অশধোংশ শশশু শদরন ৩ বাে খাবাে 

এবং ২-৩ বাে পুষ্টিেে হালো খাবাে গ্রহে েেরব। 

এগুরলা হরত পারে শবশিন্ন ধেে ও গরেে সমন্বরয় 

পশেবারেে অনযানয সদসযরদে েনয বােীরত ততশে 

খাবারেে মতই।    

 

 

 
 

যখন শশশু প্রেম শক্ত খাবাে খাওয়া শুরু েরে তখন অরনে পশেবােই প্রিুে পশেমারে পেস্পে সাংঘশষেু পোমশ ু 

থপরয় োরে। অশধোংশ শশশুই তারদে প্রায় ৬ মাস বয়রস শক্ত খাবাে খাওয়া শুরু েরে োরে। যশদ আপশন মরন 

েরে এে আরগই আপনাে শশশু শক্ত খাবারেে েনয উপযুক্ত হরয়রছ তাহরল আপনাে স্বাস্থ্য পশেদশরুেে সারে 

থযাগরযাগ েরুন, শতশন আপনারে পোমশ ু প্রদান েেরবন।মুষ্টি িবেু, আেও দুধ থখরত িাওয়া, োরে স্বািাশবরেে 

থিরয়ও থবশশবাে থেরগ ওঠা িুলিরম শশশুে শক্ত খাবাে গ্রহরেে েনয প্রস্তুশতে শিহ্ন শহরসরব থদখা শদরত পারে। 

শতনষ্টট এমন স্পি শিহ্ন েরয়রছ থযগুরলা এেরে ৬ মারসে মরধয পাওয়া থগরল বুঝা যারব থয, আপনাে শশশুষ্টট 

প্রস্তুত।তাো হয়ত: 

 তারদে মাো শস্থ্েিারব ধরে থেরখ বসাে িশিরত োেরত পারে। 

 তারদে িকু্ষ,হাত এবং মরুখে সমন্বয় ঘষ্টটরয় খাবারেে শদরে তাশেরয় োো, উঠারনা এবং মরুখ শদরত পারে।  

 খাবাে শগরল থফ্লা 

 

আপনাে শশশুে আরগিারগ েন্ম হরল আপনাে স্বাস্থ্য পশেদশেুরে ক্রেজ্ঞাসা েরুন েখন শুরু েেরত হরব। 



 

তাদের কতবার খাওয়া উচিত? 

 

আপনাে শশশুরে সুরযাগ শদন থস আপ নারে থদশখরয় শদরব তাে েতটুেু প্ররয়ােন?তখনই বে েরে শদন যখন থস 

আপনারে থদখারব থয,তারদে যরেষ্ঠ হরয় থগরছ।যশদ তাো দরূে সশেরয় থনয়,মুখ বে েরে থফ্রল শেংবা অনাগ্রহ 

থদখায় তারদেরে খাবাে থখরত বাধয েেরবন না। 

 

আপনাে শশশু আরে আরে অশধে শক্ত খাবাে থখরত শুরু েেরল তারদে দুধ পারনে পশেমাে েমরত োেরব।   

How much do they need to eat? 

 
এমন এেটা সময় থবরছ শনন যখন আপনাে শশশু োেরব শান্ত, সতে ুএবং ক্লান্ত শেংবা কু্ষধাত ুনয়। তারে শদরন 

এেবাে খাবাে শদন। যখন আপনাে শশশু থবশী পশেমাে খাবারেে অিযাস েেরব তখন শিতীয়বাে এবং তােপে 

তৃতীয়বাে খাবাে থদয়া শুরু েো থযরত পারে। 

প্রেম খাবাে হরত পারে আলুিতাু, শমশ্রে এবং/অেবা নেম খাবাে। আনুমাশনে ৬ মাস বয়রস অরনে শশশুই 

িারলািারবই শমশ্রে ও নেম খাবাে থখরত পােরব। শশশুরদেরে আলুিতাু থদয়া হরল এটা গুরুত্বপূে ু থয তাো যতই 

দ্রতু প্রস্তুত হরব লুম্পিয়াে থটক্সারেে শদরে এশগরয় যারব। প্রায় ১০-১২ মাস পযনু্ত আরে আরে অল্প িুে ু হরত হরব 

এবং পাশেবাশেে খাবাে নেম েরে প্রদান েো থযরত পারে। 

 

শবশিন্ন ধেরনে স্বাদ,গঠনএবং অরনে সুস্বাদ ও শততাে সমন্বয় েরুন।এমন শােসবক্রেে সমন্বয় ঘটারবন যা অরনে 

শমষ্টি নয় থযমন-ফু্লেশপ এবং শাে।    

 

মরন োখরবন থয,খাওয়াও নতুন ধেরনে দক্ষতা থশখাে এেটা অংশ।শেছু শেছু েুেু থফ্লা স্বািাশবে এবং সবদুা এে 

অে ু এই নয় থয,শশশু ঐ খাবােষ্টটরে পছন্দ েরে না। 

পেবতী পাতাে থটশবরল এেটা ধােো প্রদান েরেরছ থয ধেরনে খাবাে তারে থদয়া থযরত পারে থস বযাপারে।    

 

 

 



 

 

বয়স 
গঠনশবনযারসে পশেশিশত 

থয খাবােগুরলাে পশেশিত েো হরব 

প্রেম খাবাে ৬ মাস 

বয়রসে আরশপারশ  

  

* আলু িতাু 

* িুে ু খাবাে 

* নেম খাবাে 

থশখাে উপরযাগী দক্ষতা 

* িামরি খাবাে গ্রহে 

* শিবারনাে উরেরশয 

মুরখে সামরন থেরে 

খাবাে শপছরনে শদরে 

শনরয় যাওয়া 

* অরপক্ষােৃত ঘন িতাু, 

িুে ু এবং নেম খাবাে  

* োপ শেংবা পানপাে 

থেরে পান েো।  

* নেম োন্নােৃত সবক্রে। থযমন- ফু্লেশপ, গােে োতীয় 

হলুদ েরেে, শমষ্টি আলু, লাল আলু, গােে, ধুন্দল।  

* নেম ফ্লমুল।রযমন- েলা, পীি, এরিােযার া, োন্নােৃত 

আরপল, নাশপাশত 

* নেম োন্নােৃত মশুে ও মটেশুষ্টট 

* োউ, নেম োন্নােৃত িাত, থবশব োইস, গ্রাউন্ড োইস, িুট্টা। 

* দশধ, ক্রিম পশনে, েরটে পশনে 

* আলু  

 

প্রশতশদন এমন খাবাে শদন যারত আয়েে েরয়রছ:  

* লাল থগাশত (গরু, থিো, শুেে) 

* সবুে সবক্রে (ফু্ল েশপ, মটে, পাতােশপ) 

* ততলাক্ত মাছ (সযালমন, মযাোরেল, শুেনা লবোক্ত, 

শপলিা ,ু ট্রাউট) 

* শ ম 

* শশম,  াল 

* আইেন ফ্ষ্টটুফ্াই  থসরেয়াল, অল্প শিশন ও লবে (শেছু 

ব্রারন্ডে হুইট শবস্ক এবং থেশ  ওয়াটস) 

* মসৃে বাদাম মাখন, িীনা বাদাম 

পানীয়- সাধােে পাশন শেংবা বুরেে দুধ শেংবা শশশুে ফ্মুলুা   

 



 
  

পেবতী ধাপ  

প্রায় ৭-৯ মাস 

শবশিন্ন ধেে ও স্বাদ 

বকৃ্রি েো  

* েীমা এবং নেম িুে ু 

খাবাে 

* আিুরল খাবাে 

উপরযাগী খাদয 
 

দক্ষতা শশখন 

* মুরখে িােপারশ খাদয 

শনরয় যাওয়া 

* খাদয শিবারনা 

* আিুরলে খাবাে 

* োরপ পান েো 

* িামি শদরয় শনরে 

শনরে খাওয়া 

শদরন ৩ বাে খাবারেে টারগটু শনরিে 

শবষয়গুরলারত বকৃ্রি ঘটায়ঃ 
* ফ্লমূল ও শােসশি; শতক্ত স্বারদে সমন্বয়। 

থযমন- ফু্লেশপ, শাে, পাতােশপ, শশম।  

* শশম,  াল( াল, থছালা), মাছ, শ ম, থগাশত, 

মসৃে বাদারমে মাখন 

* আলু, রুষ্টট, িাত, থপো, এবং অনযানয শক্ত 

খাদয (থযমন-েম সুগাে সমৃি, অল্প লবোক্ত 

থসরেয়াল, োউসোউস, িাপাষ্টট্ট, েষ্টেন 

আলু, ওটস) 

* ফু্ল ফ্যাট দুগ্ধোত খাবাে শেংবা শমষ্টি নয় 

এমন, ফ্ষ্টটুফ্াইর ে শবেল্প থযমন- দুধ, 

পশনে, দশধ, তাো পশনে।  
 

পানীয়- সাধােে পাশন শেংবা বুরেে দধু 

শেংবা শশশুে ফ্মুলুা।  

A guide to introducing your baby to solid food 

বয়স 
গঠনশবনযারসে পশেশিশত 

থয খাবােগুরলাে পশেশিত েো হরব 

   

১০-১২ মাস বয়রসে 

সময়  
 
শশশু পাশেবাশেে 

খাবাে শহরসরব 

প্রস্তুতেৃত প্রায় সেল 

পুষ্টিেে খাবাে 

পশেবারেে সবাে মতই 

খারব। 

  

* েুশি েো পাশেবাশেে 

খাবাে 

* অশধে শক্ত খাবাে  

 
দক্ষতা শশখন  
* েীমা ও োটা খাবাে 

শিবারনা 

* িামি শদরয় শনরে 

শনরে খাওয়াে থিিা 

* োপ থেরে পান েো।  

 

শদরন ৩ বাে খাবাে 

আপনাে শশশুে কু্ষধাে উপে শিশি েরে আরে আরে 

তদশনে ২-৩ বাে নাো থদয়া থযরত পারে।  
 

িােষ্টট প্রধান খাবারেে গররুপ থেরে থযাগ েরুন:  

১. ফ্লমূল এবং শােসবক্রে 

২. শশম,  াল, মাছ, শ ম, থগাশত, মসৃে বাদারমে মাখন 

৩. আলু, রুষ্টট, িাত, থপো, এবং অনযানয শক্ত খাদয  

৪. ফু্ল ফ্যাট দুগ্ধোত খাবাে শেংবা শমষ্টি নয় এমন খাবাে।  
 

পানীয়- সাধােে পাশন শেংবা বরুেে দুধ শেংবা শশশুে 

ফ্মুলুা। 

 

৬ মাস থেরে ৫ বছে বয়স্ক শশশুরদেরে শিটাশমন এ, শস এবং শ  এে সমন্বরয় সিুেে খাবাে থদয়া উশিত (শদরন 

৫০০ এমএলএস এে থবশী ফ্মুলুা দুধ পান না েেরল)। বুরেে দুধ খাইয়া শশশুরে েন্ম থেরেই শিটাশমন শ  

সিুেে প্রদান েো উশিত। অশধে তরেযে েনয আপনাে স্বাস্থ্য পশেদশেু শেংবা েমুযশনষ্টট ফ্াম ুাশসরেে সারে 

েো বলুন।  

আপশন শি স্বাস্থ্যেে শিটাশমন (ফু্  িাউিােসহ) পাওয়াে থযাগয শেনা োনরত www.healthystart.nhs.uk শিক্রেট 

েরুন।  



 

চিরাচিষদ াজী এবং চিরাচিষ খাবাদরর চিদেি  

শেছু পশেবাে হয়ত তারদে শশশুরে শনোশমষ খাওয়ারত পছন্দ েরেন। প্ররয়ােনীয় সেল পুষ্টিে িাশহদা থমটারত 

আপনাে শশশুরে শবশিন্ন গররুরপে খাবাে থদয়া গুরুত্বপূে।ু আপনাে স্বাস্থ্য পশেদশরুেে োছ থেরে এেটা 

"আপনাে শশশুরে শনোশমষ খাওয়ান" মরম ু উপরদশমূলে শশট থিরয় শনন। আপশন আপনাে শশশুরে শনোশমষ 

খাওয়ারত িাইরল শশশু  ারয়ষ্টটশশয়ারনে োরছ থেফ্াে েেরত অনুরোধ েরুন।   

• পাশেবাশেে খাবাে ততশেে সময় আপনাে শশশুে েনয অল্প পশেমারে গরুে দধু বযবহাে েো থযরত পারে 

আপনাে শশশুে ১২ মাস বয়স হওয়াে পে থেরে। 

• যতশদন শশশু ও তাে মা িান ততশদন বুরেে দুধ িলমান োখরত হরব।  

• ১২ মাস বয়স থেরে শশশুে ফ্মুলুা দুরধে আে প্ররয়ােন থনই(স্বাস্থ্য শবরশষরজ্ঞে পোমশ ু োেরল শিন্ন েো)। 

ফ্রলা অন, থটা লাে এবং থগ্রাশয়ং আপ দুধ অপ্ররয়ােনীয়।  

• ১২ মাস বয়স থেরে শদরন ৩  বাে দুগ্ধোত খাবাে প্ররয়ােনীয় েযালশসয়ারমে থযাগান থদয়। আপনাে শশশুরে 

প্রিুে দুধ শদরল তারদে প্ররয়ােন পুেে হরব এবং খাবারেে সময় তারদে কু্ষধা েশমরয় থদরব।   

 

 

অরনে পশেবাে তারদে শশশুরে এমন খাবাে শদরত অপছন্দ েরেন যা এলাক্রেেু সষৃ্টি েরে োরে। এগুরলারে প্রায়ই 

"এলারেষু্টটে ফু্ স" বলা হয়। এে মরধয েরয়রছ- গরুে দুগ্ধোত খাবাে, শ ম, মাছ, থশলশফ্স, সয়াশবন, বাদাম, 

িীনাবাদাম, বীে, গম এবং আঠারলা খাবাে। আপশন যখন শক্ত খাবাে শদরবন তখন প্রশত ২-৩ শদরন এেবাে অল্প 

পশেমারে এলাক্রেেুশনত খাবাে শদন। এরত আপশন তাৎক্ষশনেিারব প্রশতক্রিয়া বুঝরত পােরবন। এেবাে শুরু েোে 

পে যশদ থস সরয় যায় তাহরল আপনাে শশশুে শনয়শমত খাবারেে অংশ শহরসরব শদরত োেুন(তারদে থসসব খাবারে 

এলাক্রেেু সম্ভাবনারে েশমরয় থদয়াে বযাপারে সাহাযয েেরত)।  

খাবারে এলাক্রেেু শিহ্ন(শনরিে এেষ্টট শেংবা এোশধে 

প্রশতক্রিয়া োেরত পারে) 

* ায়শেয়া বা বশম  

* েফ্ 

* শ্বাস প্রশ্বারসে সমসযা 

* গলা ও ক্রেহ্বারত িুলোশন 

* িামোে উপরে িুলোশন 

* থঠা োঁট এবং গলা ফু্রল যাওয়া  

* নারে সশদু শেংবা বে হরয় যাওয়া 

*ক্ষত, লাল শেংবা িকু্ষরত িুলোশন। 

যশদ আপনাে শশশুে উপরোক্ত থোন সমসযা োরে তাহরল আপনাে ক্রেশপ শেংবা স্বাস্থ্য পশেদশরুেে সারে েো 

বলুন। যশদ আপশন মরন েরেন আপনাে শশশুে তীব্র এলাক্রেেুশনত সমসযা েরয়রছ তাহরল সবদুা ৯৯৯ এ থফ্ান 

েরুন।     



 

যেিব খােয চিয়ন্ত্রণ চকংবা পচরহার করদত হদব 

েতটুেু পশেমাে শনয়ন্ত্রে শেংবা পশেহাে েেরত হরব  থেন?  

শশশুে খাবারে লবে থযাগ েেরবন না। এটারত শেউব এবং থগ্রশি 

গ্রানুরয়ল েরয়রছ।  

প্রক্রিয়াোত খাবাে থদয়া উশিত হরবনা। থযমন-থবেন, পাো সস, 

সুযপ, থপশে) 

লবোক্ত স্ন্যােস থদয়া উশিত হরবনা। থযমন- ক্রিসপস  

অরনে লবে শশশুে শে শনরত সহয েেরত 

পারেনা।  
  

আপনাে শশশুে খাবারে সগুাে থদয়া উশিত হরবনা।  

শশশুে শমষ্টি খাবাে থদয়াে প্ররয়ােন থনই। থযমন- িেরলট, শমষ্টি, 

শবসু্কট,থেে এবং থপশিস। এগুরলারত অরনে সুগাে ও ফ্যাট 

োরে।  
 

শুেরনা ফ্ল- শুধমুাে খাবারেে সমরয় 
 

আসল ফ্রলে েসু- আপনাে শশশুে শুধুমাে প্ররয়ােন সাধােে 

পাশন,বুরেে দুধ এবং শশশুে ফ্মুলুা দধু। আপশন শশশুরে ফ্রলে 

েসু শদরল থসটারে পাশনে সারে িারলা েরে শমশশরয় থনয়া এবং 

শুধুমাে খাবারেে সমরয় এেটা োরপ থদয়াটা গুরুত্বপেূ।ু     
 

সুগাে শেংবা শমষ্টিসমিৃ অনযানয পানীরয়ে প্ররয়ােন থনই। থযমন-  

* েসু ক্রিঙ্ক, শফ্ক্রে ক্রিঙ্ক, সগুােী ক্রিঙ্ক,সু্কয়ারশস, থেিাে  শমল্ক 

এবং পাশন 

* শমষ্টিোেরেে সারে পানীয়,  ারয়ট শেংবা অল্প েযালেী সমিৃ;  

* থবশব ক্রিঙ্ক, হােবাল িা 

* িা এবং েশফ্   

সুগাে সংবশলত খাবাে এবং পানীয় (শসোপ, মধ ু

এবং থনেটােসহ)দারতে ক্ষয় সষৃ্টিরত িুশমো 

োরখ।   

শশশুো এসব খাবাে এবং পানীরয়ে অিাব 

পুেে েেরত পারে এবং অশধেতে পুষ্টিে 

সমন্বরয় তারদে কু্ষধা েরম থযরত পারে। 

শশশুো শুধমুাে শমষ্টি ছাোও শবশিন্ন স্বাদ থশখা 

উশিত।   

আইেন থশাষে েোে বযাপারে প্রিাব সষৃ্টি 

েেরত পারে এবং েযারফ্ইন েরয়রছ।  

প্রেম বছরে মধু পশেহাে েো উশিত  
  

এরত বযােরটশেয়া োেরত পারে থযটা 

শবষক্রিয়াে থক্ষরে িুশমো োরখ। মধ ুসগুারেে 

িাো গষ্টঠত এবং এগুরলা দারতে ক্ষশত েেরত 

পারে।  

পুরো বাদাম ৫ বছরেে শনরিে শশশুরদে থদয়া উশিত নয়। অল্প 

লবে থদরখ- শক্ত খাবাে প্রদান শুরু েোে সময় মসেৃ বাদারমে 

মাখন শেংবা সুন্দে েরে ততেী েো িীনাবাদাম থদয়া থযরত 

পারে।  

পুরো বাদাম শ্বাসক্রিয়া বে েরে শদরত পারে।  
  

প্রেম বছরে শাে,ু থসা শুফ্স শেংবা মােশলন পশেহাে েো উশিত।  
মাোুেী েরয়রছ;এেষ্টট শশশুে নািাুস 

শসরেরমে উন্নয়রন খাোপ প্রিাব সষৃ্টি েরে। 

ে' থশল শফ্শ প্রেম বছরে পশেহাে েো উশিত খারদয শবষক্রিয়াে আশঙ্কা  

োইস ক্রিংে ৫ বছরেে শনরেে বাচ্চারদে েনয উপযুক্ত নয়।  অরনে আরস ুশনে োেরত পারে 



 

 

শশশুরদে পযারেট শনয়শন্ত্রত োো উশিত। পযারেট থেরে সোসশে 

িুষরল শশশুে দাত ক্ষশতগ্রে হরত পারে। শশশুরদে েনয িারলা থয 

তাো থযটা খারে থসটা, থদখরব, গে শুেরব এবং  খাবাে স্পশ ু 

েেরব। পযারেট এবং োে বাদ শদরয় বােীরত ততেী খাবাে শদরল 

থসটা তারদে অরনে স্বাদ আস্বাদরনে দেো খুরল শদরব এবং 

পেবতীরত খাবারেে গে েম হরব।  

প্রায়ই অরনে বযয়বহুল হয়,েম 

পুষ্টিসিন্ন হয় এবং বােীরত ততেী 

খাবারেে থিরয় থবশশমাোয় সুগাে 

োরে। 

 

গুরুত্বপূণ ণ টিপি 

 

* এটারে ইনেয় েরুন।নতুন খাবাে শুরু েোটা হরত হরব আপনাে ও আপনাে শশশুে েনয এেটা ইনেয়মলুে 

অশিজ্ঞতা। 

* আপনাে শশশুে গশতরত আপশন িলুন। সব শশশুই পেস্পে থেরে আলাদা এবং তারদে শনেস্ব ধারি তারদে 

প্রবকৃ্রি ঘরট।  

* তারদে সারে সময় শদন।যখন তাো খায় তারদে সারে োেুন এটা শনক্রিত হওয়াে েনয থয, তারদে গলায় থবরধ 

যারেনা।শশশুরদে বযাপারে সতে ুহওয়া উশিত খাবাে থদয়াে সময় তাো বসাে িশিরত আরছ শেংবা মুখ এশগরয় 

শদরে। শশশুো শনোপরদ োেরত পােরব এটা শনক্রিত েোে েনয এেটা উিু, প্রশে এবং শস্থ্ে থিয়াে বযবহাে 

েরুন। 

* শশশুরে খাবারেে পশেবরত ু শমষ্টি হাশস ও আশলিন শদরয় পুেসৃ্কত েরুন।পুেস্কাে শহরসরব শেংবা শশশুে আিেে 

ষ্টঠে েোে েনয খাবাে শদরল থসটা কু্ষধাত ুনা োেরলও শশশুরে খাওয়াে প্রশত উৎসাশহত েো হয়।  

* আপনাে শশশুরে শনরে শনরে খাওয়াে সরুযাগ শদন।শুরু থেরেই আপনাে শশশুরে শনরে শনরে থখরত 

উৎসাশহত েরুন।তারদেরে িামি ধেরত এবং নেম খাবাে আিুরলে মাধযরম খাওয়ায় উৎসাশহৎ েরুন। 

* তাো হয়ত এটারে শনছে পছন্দ েরে।যশদ আপশন থোন এেষ্টট খাদয পছন্দ না েরেন এটা খুবই গুরুত্বপূে ু 

থয,আপশন শশশুরেও আপশন থসটা েোে থিিা েরুন।আপশন েখনও োনরবননা তাো হয়ত এটা পছন্দ েরে। 

* অরগাছারলা হওয়া!খাবাে শনরয় থখলা েো এবং খাবাে অরগাছারলা োখাটা স্বািাশবে।এটা এেটা পন্থা যারত 

শশশুো নতুন শেছু শশখরত পারে।শেছু শপতামাতা বে,সো প্লাশেরেে থটশবল ক্লেরে থোে ঢাোে েনয উপযুক্ত 

মরন েরেন।আপনাে শশশুে খাবাে থশষ না হওয়া পযনু্ত শশশুে থিহাো ও হাত না মুছারনাে থিিা েরুন। 

* এেসারে খান।তারদেরে থদখারনাে থিিা েরুন থয,আপশনও শবশিন্ন ধেরনে স্বাস্থ্যেে খাবাে থখরত পছন্দ 

েরেন।তাো থদখরত ও অনুেেে েেরত িারলাবারস।খাবারেে সমরয় থটশলশিশন শেংবা ক্রিন দরূে োখুন। 

* িুপিাপ ও শান্ত োোে থিিা েরুন।যশদ আপনাে শশশু থোন খাবাে প্রতযাখযান েরে তাহরল হইিই না েরে থসটা 

সশেরয় োখুন এবং অনযশদন থসটা থিিা েরুন।যখন তাো িারলা েরে খারব শেংবা নতুন খাবাে খারব তখন 

থসশদরে মনরযাগ শদন এবং প্রশংসা েরুন।রযরোন ধেরেে হািামা এশেরয় িলুন। 

* বােীে ততেী খাবাে।পুরো পশেবারেে েনয বােীরত ততেী এেই ধেরনে পষু্টিেে খাবাে শদন-প্ররয়ােরন 

িুে/ুেশততু/শপরষ প্রস্তুত েরুন এবং শশশুে েনয লবে শেংবা শিশন শদরবন না। 



 

* আমারে নতুন খাওয়া পছন্দ েোে েনয সময় শদন।মারঝ মারঝ এেষ্টট খাবাে আপনাে শশশু পছন্দ েোে আরগ 

তারে ১০-১৫ বাে খাবােষ্টট থদয়াে প্ররয়ােন হরত পারে। এেই খাবাে শবশিন্নিারব থদয়াে থিিা েরুন। থযমন-িুে ু 

ফু্লেশপ, আিুরলে উপরযাগী েরে ফু্লেশপ, পশনরেে মত ফু্লেশপ এবং আলু।  

* হা োঁসরত িুলরবন না।শনক্রিত হরত আপনাে শশশু পুেোয় শনক্রিত হওয়াে েনয আ পনাে শদরে তাোরব।  

* শশশুো শক্রক্তশালী গেরে পছন্দ েরে। হাবসু, থপয়াে, েসুন এবং হালো মশলাে সমন্বয় শদরত থিিা েরুন। 

* আলু িতাুয় আটরে োেরবন না। আপনাে শশশু প্রস্তুত হওয়াে সারে সারে প্রস্তুত েোে েনয আলু িতাু থেরে 

মসৃে িুরেেু শদরে এশগরয় যারবন।  

* আিুরল খাওয়াে উপরযাগী খাবাে শদন।অরনে শশশুো শনরে শনরে থখরত অগ্রাশধোে থদয়। আিুরলে উপরযাগী 

খাবাে োমোরনা ও শিবারনাে দক্ষতাে উন্নশত ঘটায়।  

* গযাশগং।অরনে শশশু খাবাে খাওয়াে সময় গযাশগং েরে ও েতুু থফ্রল,থযটা সাধােেিারব খাওয়া থশখাে এেটা 

সাধােে অংশ।শান্তিারব আপনাে শশশুরে শনক্রিত েরুন। আপনাে স্বাস্থ্য পশেদশরুেে সারে গযাশগং ও গলায় 

আটরে যাওয়াে পােেুয শনরয় েো বলুন। 

* তারদেরে শেিারব থখরত হয় থস বযাপারে শসিান্ত শনরত সুরযাগ শদন। শেিারব থখরত হয় থস বযাপারে শসিান্ত 

শনরত তারদেরে স্বাস্থ্যেে খাবাে এবং নাো শদন। আপনাে শশশুরে বলরত সরুযাগ শদন থয,থস যরেষ্ঠ 

থখরয়রছ।তারদেরে পুরো খাবাে থশষ েেরত বাধয েেরবন না। 

* তাো হয়ত সবসময় পুরো খাবাে শেংবা পুরো থবাতল থশষ েেরত িারব না। অশবেল আপনাে মতই।আপনাে 

শশশুে কু্ষধা এরেে শদন শিন্ন শিন্ন হরত পারে।     

আপনাে শশশুরে খাওয়ারনাে বযাপারে আেও তরেযে েনয আপনাে স্বাস্থ্য পশেদশেু শেংবা েমযশনষ্টট নাস ুাশেে 

নারসেু সারে েো বলুন।  
 

 

ষ্টটপস, থেশসশপ এবং খাবারেে বযাপারে আইশ য়া থনয়াে েনয শিক্রেট েরুনঃ 

 

 

www.everychildwales.co.uk  

www.firststepsnutrition.org 

www.firststepsnutrition.org www.nhs.uk/start4life  
 

 

 

োশ ফু্ এন্ড িযারল ইউশনিাশস ুষ্টটে থহলে থবা  ু ারয়রটশশয়ানরসে েতৃেু এশপ্রল ২০১৯ তাশেরখ 

প্রস্তুতেৃত।  

http://www.firststepsnutrition.org/
http://www.firststepsnutrition.org/
http://www.nhs.uk/start4life

