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How can I increase my milk supply? 
 
Lots of people worry that they may have milk 
supply problems when baby might actually be 
unsettled for other reasons, or they might be 
feeding more frequently to increase your 
supply for the future. It’s a good idea to talk to 
someone trained in breastfeeding if you are 
worried. Good positioning at the breast is also 
important for a good milk supply. 

আমার বুকের দুকের উৎপাদন কেভাকব বাড়াকে পাকর? 

 

শিশুরা অন্যক ান্  ারকে আসকে সুশির হয়শন্, বা ভশবষ্যকে 

আপন্ার য াগান্ক  বৃশি  রকে োরা প্রায়ি পান্  রকে শবধায় 

োকের দুকধর উৎপােকন্ সমসযা হকে পাকর বকে অকন্ক  শিন্তা 

 কর থাক ন্। স্তন্যপাকন্ প্রশিশিে  এমন্ য ান্ বযশির সাকথ  থা 

বোই যেয়  শে আপশন্ শিশন্তে থাক ন্। ভাে দুধ য াগাকন্ বুক  

শিশুক  ঠি ভাকব ধরাও এ টি গুরুত্বপূেণ  াজ। 

  

What does it feel like when your milk  
‘comes in’? 
 
Colostrum (the ‘first’ milk) begins to change to 
mature milk during the first few days, and this  
is often referred to as the milk ‘coming in’. Your 
breasts may be swollen with extra fluids and 
may become uncomfortable. Frequent feeding 
with an effective latch can relieve this. Call us 
on the helpline or speak to your midwife if 
anything else is worrying you. 
 
Will breastfeeding spoil my breasts? 
 
No, research tells us that it’s pregnancy that 
affects your breast shape. Breastfeeding may 
actually help them to remain firmer than they 
otherwise would. A well-fitting nursing bra will 
support your breasts and keep you comfortable 
during the day. A bra that is too tight can lead 
to blocked milk ducts and mastitis. 

আপনার বুে থেকে দুে ‘থবকরকে আসল‘ থেমন অনুভূে 

হে? 

 

 

প্রথম  কয়  শেকন্ য াকোস্ট্রাম (‘প্রথম‘ দুধ)দুধক  যপাি 

 রকে পশরবশেণ ে হওয়া শুরু  কর, এবং এটিক  প্রায়িঃ দুধ 

‘যবশরকয় আসা’ বো হকয় থাক । আপন্ার স্তন্ হয়ে অশেশরি 

ফূ্লইকের  ারকে ফুকে থা কে পাকর এবং অস্বশস্ত র মকন্ হকে 

পাকর। শিশুক  বুক  সঠি ভাকব যরকে বারংবার পান্  রাকে এই 

অস্বশস্ত িকে  াকব। যহল্পোইকন্ আমাকেরক   ে  রুন্ বা 

আপন্ার ধাইকয়র সাকথ  থা বেুন্  শে আর য ান্ শ েু আপন্াক  

শিশন্তে  কর যোকে। 

 

স্তনযপাকনর ফকল আমার স্তন কবেৃে হকব কে? 

 

ন্া, গকবষ্ো আমাকেরক  এটি জান্ায় য  গভণ ধারে আপন্ার 

স্তকন্র আ ারক  প্রভাশবে  কর। স্তন্যপান্ আসকে অন্য য  য ান্ 

উপাকয়র যথক  আকরা যবশি দৃঢ়  কর যোকে। এ টি ভাে 

শফটিকের ন্াশসণং ব্রা আপন্ার স্তন্ক  ভাে রােকব ও আপশন্ 

স্বশস্তকে থা কবন্। যবশি টাইট ব্রা দুকধর পথক  আটক  শেকে 

পাকর ও জ্বাোকপাড়া সৃশি  রকে পাকর। 

  

Do I have to eat a special diet? 
 
No. A normal, balanced diet will provide your 
body with all the nutrients necessary to make 
plenty of milk for your baby’s needs without 
depleting your own stores of nutrients or 
energy. Just eat to hunger and drink to thirst. 
You don’t have to avoid particular foods unless 
you are medically advised to do so. 

 আমার এেটি কবকেষ ডাকেট অনুযােী খাওো উকিে? 

 

ন্া। এ টি সাধারে, সুষ্ম োকয়ট আপন্ার শন্কজর পুশির ভান্ডারক  

বা িশিক  ন্া  শমকয় আপন্ার িরীরক  শিশুর প্রকয়াজন্ অনু্ ায়ী 

 কথি দুধ উৎপােন্  রকে স ে ধরকন্র প্রকয়াজন্ীয় পুশি 

সরবরাহ  রকব। শুধু িুধায় োন্ ও েৃষ্ণায় পান্  রুন্। আপন্াক  

োিার য ান্ রূপ পরামিণ ন্া শেকে য ান্ শবকিষ্ োবার এশড়কয় 

িেকে হকব ন্া।  

  



How do I know if my baby is getting enough 
milk? 
 
If your newborn baby is feeding whenever they 
ask to, is gaining weight steadily, has plenty of 
pale, wet nappies, has at least two poos a day  
and seems contented, then relax – they’re 
getting enough. They’ll enjoy the cuddling and 
close contact with you, so don’t be afraid of 
“spoiling” them by breastfeeding frequently. 

 আমার কেশু থয যকেষ্ট দুে পাকে ো আকম কেভাকব বুঝব? 

 

  

আপন্ার সেযজাে শিশু  শে  েন্ োরা িাইকে েেন্ োওয়াকন্া 

হকয় থাক , ধীকরসুকি ওজন্ বাড়কে,  কথি পশরমাকে ফযা াকস 

বকেণর শভকজ ন্যাশপ থা কে, অন্তে শেকন্ দুবার পায়োন্া  রকে 

এবং যেকে সন্তুি মকন্ হয়, োরপর িান্ত বকে মকন্ হয়- েকব 

োরা  কথি পাকে। োরা আের  রা ও আপন্ার সাকথ ঘশন্ষ্ঠ 

সংস্পিণ উপকভাগ  রকে আপশন্ বারংবার স্তন্যপান্  শরকয় 

োকেরক  ‘মাথায় েুেকে‘ ভুেকবন্ ন্া। 

  

What about night feeds? 
 
A baby’s tummy cannot hold much milk so your 
baby will ask to breastfeed often. Night feeds 
help boost your milk supply and prevent 
engorged breasts. There’s no set age at which a 
breastfed baby will stop wanting to feed at 
night. Each baby is an individual with individual 
needs. Research suggests that breastfeeding 
mums get better quality sleep at night than 
mums who don’t breastfeed, even if they are 
woken several times. 

রাকের খাওো সম্পকেে  কে বলকবন? 

 

শিশুর যপট যবশি দুধ ধারে  রকে পাকর ন্া োই আপন্ার শিশু 

প্রায়ই যেকে িাইকব। রাকের োওয়া আপন্ার দুকধর উৎপােন্ 

বৃশিকে সাহা য  কর ও ভারী বুক র সমসযাক  প্রশেকরাধ  কর। 

এমন্ য ান্ শন্ধণাশরে বয়স যন্ই  েন্ এ টি শিশু রাকে যেকে 

িাইকে বন্ধ  রকে পাকর। প্রকেয  শিশু স্বেন্ত্র িাশহো সম্পন্ন 

এ জন্ স্বেন্ত্রয শিশু। গকবষ্ো এই পরামিণ যেয় য   ারা স্তন্যপান্ 

 রায় ন্া োকের েুেন্ায় স্তন্যপান্ ার  মাকয়রা রাকে ভাে ঘুম 

পায়,  শেও োরা যবি  কয় বার রাকে যজকগ ওকে।  

  

What if I need more help? 
 
Visit the ABM’s website to find out the different 
ways we can support you and how you can find 
us on social media. You might also choose to 
become a member.  
The ABM has an online course called ‘Team 
Baby: getting ready to breastfeed’ which is a 
great introduction to the world of 
breastfeeding for a new family: 
 
https://courses.abm.support/courses/team-
baby-getting-ready-to-breastfeed/ 

আমার যকদ আকরা সাহাকযযর প্রকোজন হে েকব কে েরব? 

 

আমরা আর  ে শবশভন্ন উপাকয় আপন্াক  সাহা য  রকে পাশর ও 

সামাশজ  মাধযকম আপশন্ আমাকেরক  শ ভাকব েুুঁকজ যপকে 

পাকরন্ ো জান্কে এশবএম ওকয়বসাইকট  ান্। আপশন্ এ জন্ 

সেসযও হকে পাকরন্ িাইকে। 

এশবএম-এর এ টি ‘টিম যবশব‘ ন্াম  অন্োইন্ য াসণ আকে: 

স্তন্যপান্  রাকে প্রস্তুে হওয়া হে এ টি ন্েুন্ পশরবারক  

স্তন্যপান্  রাকন্ার জগকে এ টি বড় পশরিকয়র সূত্রপাে ঘটাকন্া: 

 

https://courses.abm.support/courses/team-baby-

getting-ready-to-breastfeed/ 
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Why is breastfeeding good for my baby? 
 
Breastmilk contains everything a baby needs to  
eat and drink for around the first six months of 
life. But breastfeeding is much more than 
nutrition: it’s also about comfort, relationship-
building and brain development. 
 
Breastmilk increases baby’s resistance to many 
infections and diseases, and reduces their risk 
of developing allergies, diabetes and childhood 
cancers, and being readmitted to hospital with 
conditions like gastroenteritis and respiratory 
infections. Breastmilk costs less than the 
alternatives. It’s always available and is fresh, 
clean and served at the right temperature. 

আমার কেশুর জনয স্তনযপান থেন ভাল? 

 

বুক র দুকধ জীবকন্র প্রায় প্রথম েয় মাস োওয়া ও পাকন্র জন্য 

এ টি শিশুর  া শ েু প্রকয়াজন্ োর সবশ েুই থাক । শ ন্তু 

স্তন্যপান্ হে পুশির যথক ও আকরা যবশি শ েু: এটি স্বােন্দ্য, 

সম্প ণ  তেশর ও মশস্তষ্ক উন্নয়কন্রও বযাপার। 

 

বুক র দুধ শিশুর ইন্কফ িন্ ও যরাগ প্রশেকরাধ িমো বাড়ায়, 

এবং োকের বৃশিিীে এোশজণ , োয়াকবটিস ও শিশু  যান্সাকরর 

ঝুুঁ শ   মায়, এবং গযাকস্ট্রান্টারাইটিস ও শন্ঃশ্বাসজশন্ে 

ইন্কফ িকন্র  ারকে হাসপাোকে ভশেণ  হওয়া যথক  রিা  কর। 

বুক র দুধ শব ল্প বযবিার যথক   ম েরকির। এটি সবসময় 

উপেব্ধ ও টাট া, পশরষ্কার ও সঠি  োপমাত্রায় প্রোন্  রা  ায়। 

  

Is breastfeeding good for me? 
 
Breastfeeding reduces your risk of breast and 
ovarian cancers and helps your uterus return to 
its pre-pregnancy size. Research suggests that 
mums who breastfeed are less likely to suffer 
from mental health issues postnatally and may 
find it easier to lose weight after the birth. 

 স্তনযপান েরাকনা কে আমার জনয ভাল? 

 

স্তন্যপান্ আপন্ার স্তন্ ও ওভাশরয়ান্  যান্সাকরর ঝুুঁ শ   মায় ও 

আপন্ার গভণ পূবণ আ াকর শফকর আসকে আপন্ার জরায়ুক  

সাহা য  কর। গকবষ্ো এটি পরামিণ যেয় য  মাকয়রা  ারা বুক র 

দুধ োওয়ান্ োকের মান্শস  স্বািয প্রসব পরবেী সমকয় স্বল্পমাত্রায় 

োরাপ হয় এবং প্রসকবর পর ওজন্  মাকন্া সহজও হকে পাকর। 

  

How often should I feed my baby? 
 
Breastfed babies need to feed frequently. 
Young babies will generally need at least 8-12 
feeds in 24 hours, perhaps more. Your baby 
may ‘cluster’ feed, having a few breastfeeds 
close together. Feeding in response to your 
baby’s signals allows your milk supply to 
develop and meet your baby’s needs, so you 
and your baby get breastfeeding off to the right 
start. Occasionally a sleepy young baby may 
need to be woken to be fed. Your midwife can 
guide you. At times during the early weeks, 

আমার কেশুকে আকম েেবার খাওোব? 

 

বুক র দুধ পান্ ারী শিশুকেরক  বারংবার োওয়াকে হয়। ন্েুন্ 

শিশুর সাধারেে ২৪ ঘন্টায় ৮-১২ বার প্রকয়াজন্ হকে পাকর, এর 

যথক  যবশিও হকে পাকর। আপন্ার শিশু ‘ক্লাস্টার শফে‘ অথণাৎ 

এ টান্া  কয় বার বুক র দুধ পান্  রকে পাকর। আপন্ার শিশুর 

সংক ে অনু্সাকর োওয়াকন্াকে আপন্ার দুকধর য াগান্ বৃশি হয় 

ও আপন্ার শিশুর প্রকয়াজন্ যমকট। োই আপশন্ ও আপন্ার 

শিশুক  সঠি  সমকয় বুক র দুকধর পান্ শুরু  রকে হকব। 

মাকঝমকধয এ টি ঘুমন্ত শিশুক  োওয়াকন্ার জন্য জাগাকে হকে 

পাকর। আপন্ার ধাই আপন্াক  এটি যেশেকয় যেকব। প্রথম 

http://www.abm.me.uk/


your baby may appear to be more hungry than 
usual. They will be “asking” to build up your 
supply in preparation for a spurt of growth and 
development. 

সপ্তাহগুশেকে সমকয় সমকয় আপন্ার শিশু স্বাভাশবক র েুেন্ায় 

িুধােণ  হকে পাকর। বৃশি ও উন্নয়কন্র প্রারকের প্রস্তুশের জন্য 

আপন্ার য াগান্ক  োরা তেশর ‘ রকে বেকে‘ পাকর। 

  

How do I put my baby to the breast? 
 
A baby’s suckling instinct is strong in the first 
hour after birth, so allowing your baby to come 
to the breast as soon as possible will get you off 
to a good start. After you give birth, you will 
usually have skin-to-skin with your baby and 
you’ll stay together. Your baby has natural 
instincts that help them to come to breast. 
Sometimes you may need to offer them more 
guidance. 
We use the memory aid C.H.I.N to help us 
remember how to get started with 
breastfeeding: 
 
C for Close. Your baby should be held close to 
your body and should be able to reach the 
breast easily without having to stretch or twist. 
 
H for Head free. Your hand supports their neck 
so they can move their head to latch on, but 
they are free to move and flex their head. 
 
I for In line. Baby’s head, shoulders and body 
are in a straight line without their body being 
twisted. They are facing the breast. 
 
N for Nose to Nipple. Hold your baby with their 
nose opposite your nipple. Brush your nipple 
against their lips or nose to encourage them to 
open their mouth and reach for your breast. 
Wait for the ‘gape’ (their mouth opening like a 
yawn). Bring them to the breast with their chin 
touching the breast first. Make sure they take a 
good mouthful of the areola (the darker area 
surrounding the nipple) and not just the nipple 
itself. 
Allowing your baby to suck on just the nipples 
will make them sore and can lead to cracking 
and bleeding. The baby moves to you, rather 
than you moving the breast to the baby. 
A more reclined position is sometimes called 
biological nurturing or laid-back breastfeeding. 
This can trigger baby’s natural latching 
instincts. Your midwife can support you with 
this, or you can try it yourself by relaxing back 

আকম কেশুকে কেভাকব বুকে েরব? 

 

জন্ম পরবেী প্রথম ঘন্টায় শিশুর িুকষ্ োওয়ার প্রবৃশি েুব দৃঢ় 

থাক , োই শিশুক  িীঘ্রই স্তকন্র  াকে আন্াই হকব আপন্ার 

ভাে প্রারে। আপন্ার প্রসব  রার পর, স্বাভাশব ভাকব আপন্ার 

ত্ব  শিশুর ত্বক র সংস্পকিণ শন্কয় আসকবন্ এবং আপন্ারা 

এ সাকথ থা কবন্। আপন্ার শিশুর প্রা ৃশে  প্রবৃশিই স্তকন্র 

 াকে আসকে োকেরক  সাহা য  রকব। মাকঝমকধয আপন্াক  

োকেরক  আকরা অকন্ ভাকব সাহা য  রকে হকব। 

আমরা যমকমাশর এইে শস.এইি.আই.এন্ বযবহার  কর থাশ   া 

আমাকের স্তন্যপান্  রা শ ভাকব শুরু  রকে হকব ো মকন্ 

 রাকে সাহা য  কর থাক : 

 

কস অেোৎ থলাজ (কনেটবেী): আপন্ার শিশুক  আপন্ার 

িরীকরর েুব শন্ কট ধরকে হকব এবং য ান্রূপ হােপা েম্বা বা 

বাুঁ  া  কর স্তকন্র ন্াগাে সহকজ পাকব। 

 

এইি অেোৎ থহড কি (মুক্ত মাো): আপন্ার হাে োকের ঘাড় 

ধকর থা কব  াকে োরা বুক  মুে রােবার সময় মাথা ন্াড়াকে 

পাকর, যসই সাকথ োকের মাথা মুিভাকব ন্াড়াকে ও ন্মন্ীয়ভাকব 

বাুঁ  াকে পাকর। 

 

এল অেোৎ ইন লাইন (ক্রকম োো): শিশুর মাথা,  াুঁ ধ ও িরীর 

োকের িরীরক  বাুঁ  া ন্া  করই যসাজা োইকন্ থা কব। োরা 

স্তকন্র শেক  মুে  কর থা কব। 

 

এন অেোৎ থনাজ টু কনপল (স্তনযকবাোঁ টাে নাে): শিশুর ন্া  

বরাবর আপন্ার স্তন্যকবাুঁ টা ধরুন্। আপন্ার স্তকন্র যবাুঁ টা োকের 

যোকট বা ন্াক  ঘষু্ন্ োকেরক  মুে েুেকে ও আপন্ার স্তকন্ 

আসকে উৎসাশহে  রার জন্য। ‘যগপ‘ এর জন্য অকপিা  রুন্ ( 

হাই যোোর মে  কর োকের মুে যোোর ভশি)। োকের শিবু  

প্রথকম স্তন্ক  েুুঁ কয় আকে এমন্ভাকব োকেরক  স্তকন্র  াকে 

আনু্ন্। েি রােকবন্ োরা য ন্ এশরকয়াোকে ভােভাকব মুে রাকে 

( যবাুঁ টার িারপাকির  াকো অংি) এবং শুধুমাত্র যবাুঁ টায় য ন্ মুে 

ন্া রাকে। 

আপন্ার শিশুক  শুধু যবাুঁ টায় মুে রােকে শেকে যবাুঁ টা  ােশিকট 

হকয়  াকব ও এটি যভকে  য কে ও রিপাে ঘটাকে পাকর। 

শিশুক  আপশন্ স্তকন্র শেক  সশরকয় যন্য়ার পশরবকেণ  শিশু 

আপন্ার শেক  সকর আকস । আকরা যবশি আড়  কর থা া 

অবিান্ক  মাকঝমকধয বাকয়ােশজ াে যেেভাে বা আড়  কর 



in an armchair or in bed with your back 
supported. You may see a lot of head bobbing 
as baby finds and attaches to the breast in this 
position, and you can gently guide them. 

যিায়াকন্া স্তন্যপান্ বো হকয় থাক । এটি শিশুর স্বাভাশব ভাকব 

স্তকন্ মুে রাোর প্রবৃশিক  উদু্বি  রকে পাকর। আপন্ার ধাই 

আপন্াক  এই বযাপাকর সাহা য  রকে পাকরন্, বা এ টি 

আরামক োরায় বা শবোন্ায় যহোন্ শেকয় শুকয় আরাম  কর 

আপশন্ এটি শন্কজ যিিা  রকে পাকরন্।ক কহেু শিশু স্তকন্ এই 

অবিাকন্ ভােভাকব থা কে ও সং ুি হকে পাকর োই আপশন্ 

অকন্  মাথা ঝাুঁ  াকন্া েি  রকে পারকবন্, ও আপশন্ 

য ামেভাকব োকেরক  শন্কেণ িন্াও শেকে পারকবন্। 

  

How can I avoid sore nipples? 
 
Some nipple tenderness is common during the 
first few days as your body gets used to the 
natural stretching of the nipple. Any discomfort 
should get easier after the first few moments of 
the feed and the nipple shouldn’t come out of 
baby’s mouth looking squashed, flattened or 
ridged. If the discomfort persists, don’t hesitate 
to seek help from a breastfeeding counsellor or 
midwife to check how your baby is positioned. 

আকম োলকেকট পড়া থবাোঁ টা হওো কেভাকব প্রকেকরাে 

েরব? 

 

প্রথম  কয়  শেকন্ আপন্ার িরীকরর স্তকন্র যবাুঁ টার প্রিস্ত হওয়ায় 

অভযস্ত হওয়া  ােীন্ স্তকন্র যবাুঁ টার ভিুরো হকে পাকর। প্রথম 

 কয় বার োওয়াকন্ার পর য  য ান্ ধরকন্র অস্বশস্ত স্বাভাশব  

হকয়  াকব এবং স্তকন্র যবাুঁ টা শন্শিেভাকব ভাো, িাপা অবিায় 

য ন্ শিশুর মুে যথক  যবশরকয় ন্া আকস।  শে অস্বশস্ত যথক   ায়, 

েকব এ জন্ যব্রস্টশফশেং  াউকন্সেকরর  াে যথক  সাহা য 

শন্কে শদ্বধা  রকবন্ ন্া বা ধাইকয়র  াে যথক  শিশুর অবিান্ 

পরীিা  কর শন্ন্। 

  

Breastmilk is a natural antiseptic. If your nipples 
re sore, express a little milk after a feed and 
allow the milk to dry on the nipple. If your 
nipples are cracked, you may need more 
than breastmilk. Someone trained in 
breastfeeding can talk to you about ‘moist 
wound healing’. 
 

বুক র দুধ এ টি প্রা ৃশে  এশন্টকসপটি ।  শে আপন্ার স্তকন্র 

যবাুঁ টা  ােশিকট পকড়  ায়, েকব োওয়াকন্ার পর অল্প এ টু দুধ 

যিকপ যবর  কর শেন্ ও যবাুঁ টায় দুধটি শুক াকে শেন্।  শে আপন্ার 

যবাুঁ টা যফকট  ায় েকব আপন্ার বুক র দুকধর যথক ও যবশি শ েুর 

প্রকয়াজন্ হকব। স্তন্যপাকন্ প্রশিশিে  াকরার সাকথ আপশন্ ‘আর্দ্ণ  

িে শন্রাময়‘ সম্পক ণ   থা বেকে পাকরন্। 

  

  

How long does a feed last? 
 
Feeds can vary a lot from baby to baby and 
from hour to hour. Anything from 5 to 40 
minutes may be normal and sometimes longer. 
Let your baby decide when a feed has ended. 
Taking your baby off the breast too soon may 
reduce the amount of milk you produce and 
might mean they don’t get everything they 
need. 

েেক্ষণ খাওোকে হে? 

 

োওয়াকন্া শিশুকের উপর শন্ভণ র  কর ও ঘন্টায় ঘন্টায় এর শভন্নো 

যেো  ায়। ৫ যথক  ৪০ শমশন্ট অশি স্বাভাশব  সময় এবং য ান্ 

সময় এর যথক  েীঘণ ােীন্ হকে পাকর। আপন্ার শিশুক  শসিান্ত 

শন্কে শেকন্  েিে যস োকব। আপন্ার শিশুক  িীঘ্র স্তন্ যথক  

োশড়কয় শন্কে আপন্ার দুকধর উৎপােন্  কম য কে পাকর এবং 

এর অথণ োুঁ ড়াকব য  োকের স ে প্রকয়াজন্ শমটকে ন্া। 

  

How does my baby “tell” me they’re hungry? 
 
Signs that a baby needs a feed include 
opening/closing their mouth, putting their fist 
in their mouth, rooting or latching onto 

আমার কেশু আমাকে কেভাকব ‘জানাকব‘ থয থস কু্ষোেে ? 

 

এ টি শিশুর োওয়ার প্রকয়াজকন্র সংক কের মকধয মুে 

যোো/বন্ধ  রা, োকের হাকের মুঠি মুকের মকধয যন্য়া, োকের 



anything around them, wriggling and 
squirming, and finally crying. Crying is a late 
cue, and latching may be more difficult at this 
point, so try and look for the early signs. 

আকিপাকির য  য ান্ শ েুকে মুে রাো, যমািড় যেয়া ও 

আড়াকমাড়া োওয়া, এবং অবকিকষ্  ান্না াটি  রা।  ান্না হে 

যিকষ্র শেক  সংক ে, এবং এই সমকয় মুে রাো হয়ে যবি 

 ঠিন্ হকে পাকর, োই স ে প্রারশে  সংক ে যবাঝার যিিা 

 রুন্ ও েি রােুন্।  

  

Although the terms mother and breastfeeding 
are used in our materials, we are mindful of the 
fact these are not used by every parent. The 
ABM supports all kinds of families and will ask 
families which terms they are most comfortable 
with 

 শেও মা ও স্তন্যপান্/বুক র দুধ পান্-এর মে িিগুশে আমাকের 

 াগজপকত্র বযবহার  রা হকয়কে, েবুও আমরা এ বযাপাকর সমূ্পেণ 

অবগে য  সব অশভভাবক রা এমন্টি বযবহার  করন্ ন্া। এশবএম 

সবধরকন্র পশরবারক  সমথণন্  করন্ এবং আমরা পশরবারক  োরা 

য ান্ িি বযবহাকর স্বােন্দ্যযবাধ  করন্ ো শজকজ্ঞস  রব। 

  

 




