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Can I give a bottle so mum can rest? 
 
Unless there’s a medical reason, it is 
recommended that babies are not given a 
bottle or a dummy in the first few weeks while 
breastfeeding is being established. Sucking  
on an artificial teat is a very different action  
to breastfeeding and can cause breastfeeding 
problems for some babies. If someone suggests 
to a new mum that baby needs a bottle, this 
can undermine a mum’s confidence in her 
ability to breastfeed. The new mum will need 
support, and there are lots of other things that 
you can do. 

আমি মি এিটি ব োতল মিতত পোমি যোতত িো 
ম শ্রোি িিতত পোতিন? 

 
যদি না ক ান কেদিক ল সংক্রান্ত  ারণ থাক , তকে 

এটিই পরাের্শ কিয়া হকয় থাক  কয দর্শুকির স্তনযপান 

 রা অভ্যাকস পদরণত  রার সেকয় তাকিরক  কযন 

ক ানরূপ কোতল ো চুষনি প্রথে  কয়  সপ্তাকহ না 
কিয়া হয়। ব োতলে দধু পোি অথ ো চুষনি  য হোর 

 ুলের দধু পোি েরো বথলে সমূ্পর্ণ নিন্ন এ ং ব োতে 

অথ ো চুষনি দ ছু দর্শুর জনয স্তনযপান সংক্রান্ত 

সেসযা ততদর  রকত পাকর। যদি ক উ নতুন োক  

দর্শুর এ টি কোতল প্রকয়াজন েকল পরাের্শ কিন, 

তকে এটি োকয়র দনকজর দধু পোি   রাকনার 

আত্মদেশ্বাসক   দেকয় দিকত পাকর। নতুন োকয়র 

সেথশকনর প্রকয়াজন, এেং আলরো অকন  দ ছু আকছ 

যা আপদন  রকত পাকরন। 

  
“Nearly all women are physically capable of 
breastfeeding but breastfeeding can sometimes 
be hard without accurate information and 
without support from close family.” 

”প্রায় স ল নারী র্ারীদর ভ্াকে স্তনযপান  রাকত 

সক্ষে দ ন্তু স্তনযপান  রাকনা োকেেকযয ঘদনষ্ট 

পদরোরজকনর  াছ কথক  সঠি  তথয ও সেথশন িো 
বপলে  ঠিন হকয় উঠকত পাকর।”  

  
Common Myths 
 
Mums used to be told all kinds of things, such 
as ‘Nipples need to toughen up so it is bound to 
hurt’, ‘Red-headed women will have more 
pain’.   
We know that these things are not true. 
New mums may be particularly sensitive to 
negative comments, and family support can 
make the world of difference to her at this 
vulnerable time. Positivity and encouragement 
can really help build her confidence in her 
ability to provide for her little one. 
It can feel hard when someone makes different 
parenting choices to our own and seeing 
someone breastfeed can bring up all kinds of 
memories for us. If you would like to talk 
through your own experiences, an ABM 
Breastfeeding Counsellor will be glad to listen. 

প্রচমলত ভুল ধোিণো 
 
োকিরক  প্রায় সে যরকনর  থা েলা হত, কযেন 

“স্তকনর কোোঁটা র্ক্ত হকয় ওঠা প্রকয়াজন কয  ারকণ এটি 

েযাথা  রকেই’, ‘লাল-চুলওয়ালা নারীকির আকরা 
কেদর্ েযাথা হকে’। 

আেরা জাদন কয এগুদল সতয নয়। নতুন োকয়রা 
দেকর্ষ  কর কনদতোচ  েন্তকেযর প্রদত সংকেিনর্ীল 

হকত পাকরন, এেং এই িেুশল েহুুকতশ  পাদরোদর  

সেথশন তার  াকছ অকন  েড় পাথশ য ততদর েরলত 

পোলর । যলথষ্ট উৎসোহ এ ং ইনত োচে উদ্দীপিো এই 

িতুি মোলের আত্মন শ্বোস গলে তুেল  এ ং এলত 

েলর এই মো টি তোর ব োট নিশুলে পযণোপ্ত পনরমোি 

 ুলের দধু পোি েরলত সক্ষম হল  ।  

এটো  অলিে সমে অলিে েঠিি হলত পোলর 
যখি পনর োলরর অিযরো তোলদর নিলেলদর 
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অনিিো নেও প ন্দ গুলেো আমোলদর উপর 
চোনপলে বদে এ ং তোলদর নিলেলদর  ুলের দধু 
খোওেোলিোর অনিজ্ঞতো গুনে আমোলদর উপর 
চোনপলে  বদে ।  
আপনার দনকজর অদভ্জ্ঞতার দভ্দিকত যদি আপদন 

 থা েলকত চান, তকে  এই এদেএে কেস্টদিদিং 
 াউকেলর আপনার  থা সানকে শুনকেন। 

  
How can I help with my grandchild? 
 
You have a key role to play. Ask mum what she 
would like. You could cuddle the baby while 
mum has a shower, wind, bathe and take them 
out for a short walk. Help with housework, 
making a cup of tea or a meal will probably be 
accepted gratefully. Breastfeeding can be 
thirsty work - you could make sure that mum 
has a drink to hand when she feeds. Just being 
with mum and encouraging her while she finds 
her feet is very supportive and confidence-
boosting. 
Encourage mum to be comfortable 
breastfeeding in your company, so she knows 
that you support her decision to breastfeed. If 
mum experiences a breastfeeding problem, you 
could listen fully to her concerns and perhaps 
help her to solve it, if necessary, with help from 
a breastfeeding counsellor, midwife or health 
visitor. 
When you support mum and help her self-
confidence, she’ll be able to give your 
grandchild the love and care they need and give 
them the best possible start by breastfeeding. 
Whilst it’s mum’s job to feed the baby, your 
role could be to look after mum. That’s a vital 
part of the team. 
You might like to show your support for mum  
by giving her a gift subscription to the ABM.  
Her welcome pack will contain all our ABM 
breastfeeding leaflets and she’ll receive our 
ABM magazine (published three times a year). 
You might like to build your knowledge of 
breastfeeding with our short online course 
Team Baby. See our website for more 
information. 

আিোি নোমত/নোতমনতি মনতে আমি মিভোত  

সোহোযয িিতত পোমি? 

 
আপদন এ টি েুখ্য ভূ্দে া পালন  রকত 

পাকরন।োক  দজকজ্ঞস  রুন দতদন দ  চান। ো 
যখ্ন স্নান  রকেন, তখ্ন আপদন দর্শুক  আির 

 রকত পাকরন, উইন্ড  রকেন, স্নান  রাকেন এেং 
তাকিরক  দনকয় অল্পক্ষকণর জনয হাোঁটকত কেকরাকত 

পাকরন।  োদড়র  াকজ সাহাযয  রুন, এ   াপ চা 
ো এ টি খ্াোর ততদর  রাক  হয়ত  ৃতজ্ঞতার 

সাকথ গ্রহণ  রা হকত পাকর। স্তনযপান  রাকনা হয়ত 

কের্ ক্লাদন্তর  াজ হকত পাকর- আপদন এটি দনদিত 

 রকত পাকরন কয ো যখ্ন খ্াওয়াকেন তখ্ন তার 

হাকতর  াকছ এ টি পানীয় থাক । শুযু োকয়র সাকথ 

থা া  ও তাক  উৎসাদহত  রকল কস দনকজক  অকন  

কেদর্ সেদথশত েকন  রকত পাকরন ও তার 

আত্মদেশ্বাস োড়কত পাকর। 

 

আপনার সকে থা া ালীন োক  স্তনযপাকন 

উৎসাদহত  রুন, যাকত দতদন জানকত পাকরন কয 

তার স্তনযপান  রাকনার দসদ্ধান্তটিক  আপদন সেথশন 

 করন। যদি োকয়র স্তনযপান  রাকত সেসযা হয় 

তকে, আপদন তার দচন্তাগুদলক  পূণশরূকপ শুনকত 

পাকরন ও হয়ত এটি সোযাকন তাক  সাহাযয  রকত 

পাকরন, যদি প্রকয়াজন হয়, এ জন কেস্টদিদিং 
 াউকেলর, যাই ো স্বাস্থ্য পদরির্শক র সাহাযয 
ননয়েও করয়ে পায়রন। 

আপদন যখ্ন োক  সেথশন  করন ও তার 

আত্মদেশ্বাসক  সাহাযয  করন, েখন দতদন আপনার 

নাদত/নাতদনক  ভ্ালোসা ও পদরচযশা প্রিাকন সক্ষে 

হকেন কযটি তাকির প্রকয়াজন এেং তাকিরক  

স্তনযপান শুরু  রার োযযকে তাকিরক  সকেশাচ্চটা 
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প্রিান  রকত পারকেন। যখ্ন োকয়র  াজ দর্শুক  

খ্াওয়াকনা, তখ্ন আপনার  াজ হকে োকয়র 

কিখ্াকর্ানা  রকেন। এটি িকলর এ টি গুরুত্বপূণশ 
অংর্। 

এদেএে-এ সােদিপর্নক  উপহার দহকসকে তাক  

প্রিাকনর োযযকে আপদন োকয়র প্রদত আপনার 

সেথশনক  প্রির্শন  রকত পারকেন। তার স্বাগতে 

পযা টিকত আোকির স ল এদেএে কেস্টদিদিং 
দলিকলটসেূহ থা কে এেং দতদন আোকির এদেএে 

েযাগাদজন পাকেন ( েছকর দতনোর প্র াদর্ত হয়)। 

টিে কেদে নাে  আোকির কছাট অনলাইন ক াকসশর 

োযযকে আপনার স্তনযপান  রাকনার জ্ঞানক  ততদর 

 রকত পাকরন। আকরা তকথযর জনয আোকির 

ওকয়েসাইট কিখ্ুন।  
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এতসোমসতেশন অফ বেস্টমফম িং িোিোিস 

  
Congratulations,   
you’re going to be  
a grandparent! 

অদভ্নেন, 

আপদন এ জন িািী/িািা/নানা/নাদন হকত যাকেন! 

  
helpline: 0300 100 0212 কহল্পলাইন:০৩০০ ১০০ ০২১২ 

www.abm.me.uk www.abm.me.uk 
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Congratulations on becoming a Grandparent! 
 
Naturally, you want the very best for your new 
grandchild. You’d like to pass on advice and the 
benefit of your wisdom to the new mum. Mum 
is going to breastfeed and perhaps you don’t 
know an awful lot about it. Perhaps you didn’t 
get support or help to breastfeed when you 
became a parent. This leaflet will give you the 
latest information on breastfeeding, so you can 
feel more confident in supporting mum in her 
decision to breastfeed your grandchild. Family 

এিজন িোিো/িোিী/নোনো/নোমন হওেোি জনয 
আপনোতি অমভনন্দন! 

 
স্বাভ্াদে ভ্াকেই, আপনার নতুন নাদত/নাতদনর 

জনয সে কথক ই ভ্াকলাটাই আপদন চান। আপদন 

নতুন োক  পরাের্শ দিকত ও আপনার জ্ঞাকনর 

সুদেযাসেূহ দিকত চাইকত পাকরন। ো স্তনযপান 

 রাকত চাইকত পাকরন এেং সম্ভেত আপদন এর 

অকন  দ ছুই হয়ত না জানকত পাকরন। সম্ভেত 

Nov 2019

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


support makes a big difference to new mums,  
so you’ve got an important role to play. 

আপদন যখ্ন ো হকয়দছকলন তখ্ন হয়ত স্তনযপান 

 রাকনার েযাপাকর আপদন ক ান সেথশন ো সাহাযয 
পানদন। এই দলিকলটটি আপনাক  স্তনযপান  রাকনা 
সম্পক শ  আপনাক  সেশাযদুন  তথয প্রিান  রকে, 

যাকত আপনার নাদতক  স্তনযপান  রাকনার েযাপাকর 

োকয়র দসদ্ধান্তক  সাহাযয  রকত আপদন আকরা কেদর্ 

আত্মদেশ্বাসী অনুভ্ে  রকত পাকরন। পাদরোদর  

সেথশন নতুন োকয়কির জনয অকন  পাথশ য আনকত 

পাকর, তাই আপনাক  এ টি গুরুত্বপূণশ ভূ্দে া পালন 

 রকত হকে। 

  
Why are babies fed on cue?  
 
Breastmilk is easily digested so baby will need 
to feed at least 8 to 12 times a day in the early 
weeks. Feeding less often can decrease mum’s 
milk supply, affect baby’s weight gain and lead 
to blocked ducts and mastitis. 
 
Baby needs to feed when they show early 
hunger signs (rooting, finger sucking). Crying is 
a last resort. The more baby feeds, the more 
milk mum will make. 
 
Trying to space feeds, or feed on a schedule can 
mean that baby doesn’t get enough milk. Being 
told to feed every 3 or 4 hours is one of the 
reasons that so many mums in the past found 
that they ‘didn’t have enough milk’. 
 
Babies may sometimes feed for several hours in 
a row, hardly coming off at all. This is called 
‘cluster feeding’ and often happens in the 
evening, though it can happen at any time. 
Baby is getting fat-rich milk and sending signals 
to develop mum’s milk supply. 

মশশুতিিতি ঠিি সিতে বিন খোওেোতনো হে? 

 
েুক র িযু সহকজ হজে  রা যায় তাই দর্শুকিরক  

প্রথে দিক র সপ্তাহগুদলকত দিকন অন্তত ৮ কথক  

১২োর খ্াওয়াকনা উদচত। প্রায়র্  ে পান  রাকল 

োকয়র িযু কযাগাকনর ক্ষেতাক   দেকয় দিকত পাকর, 

দর্শুর ওজন েযশকন প্রভ্াে কিলকত পাকর এেং এটি 

িাক্টসেূহ (নালী) েি  রকত পাকর ও জ্বালাকপাড়ার 

সৃদষ্ট  রকত পাকর। 

 
 

দর্শুরা যখ্ন প্রাথদে  কু্ষযার সংক ত (ঠ াট নিয়ে 

ঠ াষার ভাব করা, আঙুল কচাষা) প্রির্শন  কর 

তখ্ন তাকিরক  খ্াওয়াকনা প্রকয়াজন।  ান্না হল কর্ষ 

উপায়। দর্শু যত খ্াকে, ো তত িযু উৎপািন 

 রকেন। 

 
  
খ্াওয়াকনার সেয় ততদর  রার কচষ্টা  রা, ো  
এ টি রুটিকন খ্াওয়াকনা অথশ হকত পাকর দর্শু যকথষ্ট 

িযু পায়েনা। প্রদত ৩ ো ৪ ঘন্টায় খ্াওয়াকনার 

 থা েলার  ারণগুদলর েকযয এ টি  ারণ হল এই 

কয অতীকত অকন  োকয়রা এটি খ্ুোঁকজ পান কয তারা  
‘যকথষ্ট িযু পায় দন।’ 

 
 
দর্শুকিরক  োকেেকযয এ টানা  কয় ঘন্টা 
খ্াওয়াকনা হকত পাকর, হয়ত এ োকর থােকতই 

চায়না। এটিক  ‘ক্লাস্টার দিদিং’ েলা হয় এেং প্রায়ই 
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সিযার দিক  এেন ঘকট, যদিও এটি কযক ান সেয় 

হকত পাকর। দর্শু িযাটসেৃদ্ধ িযু পাকে এেং োকয়র 

িকুযর কযাগান েৃদদ্ধর জনয সংক ত পাঠাকে।  

  
Lots of babies are bottlefed and turn out OK. 
Why breastfeed? 
 
Formula provides adequate basic nutrition for a 
baby, but it has lots of disadvantages compared 
with mum’s milk. 

অতনি মশশুতি ব োততল খোওেোতনো হে এ িং 
তোিো ঠিি থোতি। তোহতল স্তনযপোন বিন 

িিতত হত ? 

 
 
িেুশলা এ টি দর্শুর জনয যকথষ্ট কেৌদল  পুদষ্ট প্রিান 

 কর, দ ন্তু োকয়র িকুযর তুলনায় অকন  যরকনর 

অসুদেযা এর আকছ।  

  
• Babies fed formula are at greater risk of 

having ear infections and diarrhoea. 

•   Formula feeding increases baby’s risk 
of serious illnesses like diabetes and 
childhood cancers. 

• Formula-fed babies are more likely to 
be obese as they get older. 

•   Formula-fed babies have an increased 
risk of SIDS (cot death). 

•   Formula is harder to digest, and baby 
is more likely to suffer constipation. 

•  Bottle-feeding is expensive and time-
consuming: milk, bottles, teats, 
steriliser, bottle bag all add up.   
It takes time to prepare formula safely, 
day and night, following current 
guidelines. Breastfeeding needs no 
special equipment. 

• দর্শুকির খ্াওয়াকনার িেুশলায় ইনকি র্ন 

ও িায়দরয়ার হওয়ার েড় েুোঁ দ  আকছ। 

• িেুশলা খ্াওয়াকল দর্শুর িায়াকেটিস ও দর্শু 

 যাোকরর েত গুরুতর করাগ হওয়ার েুোঁ দ  

েৃদদ্ধ পায়। 

• িেুশলা খ্াওয়াকনা দর্শুরা েয়ষ েৃদদ্ধর সাকথ 

কোটা হকয় যাওয়ার সম্ভােনা আকছ। 

• িেুশলা খ্াওয়াকনা দর্শুকির এসআইদি 

(র্যযা েতুৃয) হওয়ার েুোঁ দ  েৃদদ্ধ পায়। 

• ফর্মলুা হজর্ করা শক্ত, এবং নশশু 

ঠকাষ্ঠকাঠ য়নে ভুগয়ে পায়র। 
• কোতল খ্াওয়াকনা অকন  িাদে ও 

সেয়সাকপক্ষ: িযু, কোতল, চুষনি 

স্টযাদরলাইজার, কোতল েযাগ সে কযাগ 

হকে। দনরাপকি িেুশলা প্রস্তুত  রকত সেয় 

লাকগ, দিকন ও রাকত, েতশ োন দনকিশর্না 
পালন  কর। স্তনযপান  রকত ক ান দেকর্ষ 

উপ রকণর প্রকয়াজন হয় না। 

  
Advantages for mum িোতেি জনয সুম ধোসিহূ 

• Breastfeeding costs less and can be 
more convenient. No need to pack 
bottles or find somewhere to warm 
them when out. Breastfeeding can 
quickly calm a crying baby. 

• Breastfeeding helps mum and baby 
bond and is enjoyable. There is a great 

• স্তনযপাকন খ্রচ  ে ও আকরা সুদেযাজন  

হকত পাকর। কোতল কনয়ার প্রকয়াজন হয় না 
ো োইকর দগকয় ক াথাও গরে  রার 

প্রকয়াজন হয় না। স্তনযপান দ্রুত  ান্নারত 

দর্শুক  র্ান্ত  রকত পাকর। 
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sense of satisfaction for a mum feeding 
her baby from her own body. 

• Breastfeeding helps the womb return 
to its normal size quickly after the baby 
is born and delays the return of mum’s 
periods. 

• Breastfeeding reduces mum’s risk of 
getting breast cancer, ovarian cancer 
and osteoporosis.  

• Breastfeeding is a great way for mum 
to relax. Sitting or lying down to 
breastfeed makes sure she gets enough 
rest. 

• স্তনযপান ো ও দর্শুর োকে সম্প শ  ততদরকত 

সাহাযয  কর ও উপকভ্াগকযাগয। দনকজর 

র্রীর কথক  তার দর্শুক  খ্াওয়াকত পারকল 

োকয়র েকযয সন্তুদষ্টর এ টি েড় ভ্াে চকল 

আকস। 

• স্তনযপান দর্শুর জকের পর গভ্শ ক  দ্রুত 

স্বাভ্াদে  আ াকর দিকর আসকত সাহাযয 
 কর এেং োকয়র ঋতুস্রাে পুনরায় দিকর 

আসকত কিদর  দরকয় কিয়। 

• স্তনযপান োকয়র কেস্ট যাোর, ওভ্াদরয়ান 

 যাোর ও ওসটিওকপাকরাদসস েুোঁ দ   দেকয় 

কিয়। 

• স্তনেপান র্ায়ের নবশ্রায়র্র একঠট বড় 

উপাে। বময়কর িমধ খাওোয়নার সর্য়ে 

বসা বা শুয়ে থাকার ফয়ল নেনন যয়থষ্ট 

নবশ্রার্ পান। 
 

  
Advantages of Breastfeeding for baby মশশুতিি জনয স্তনযপোতনি সুম ধো 

• Breastmilk has hundreds of 
components which work together to 
give a baby everything they need for 
growth and development. It’s a living 
liquid, and we are constantly finding 
out more about it. Formula cannot 
compare with this.   

• Breastmilk is produced on a demand 
and supply system. There is always milk 
ready when baby is hungry or thirsty. 
Breastmilk has lots of infection-fighting 
agents to protect baby, from the first 
milk (colostrum) to the last drop of milk 
when weaning. 

• েুক র িকুযর র্তর্ত উপািান আকছ যা 
দর্শুর েৃদদ্ধ ও উন্নয়কনর জনয প্রকয়াজনীয় 

সেদ ছু এ সাকথ প্রিাকন  াজ  কর থাক । 

এটি এ টি জাগ্রত তরল পিাথশ, এেং 
আেরা এর সম্পক শ  অনেরত আকরা অকন  

দ ছু পাদে। িেুশলা এর সাকথ তুলনীয় হকত 

পাকর না। 

• েুক র িযু এ টি চাদহিা ও কযাগান দভ্দি  

পদ্ধদতকত উৎপাদিত হয়। দর্শু যখ্নই 

কু্ষযাতশ  ো তৃষ্ণাতশ  তখ্নই িযু প্রস্তুত থাক । 

েুক র িকুয দর্শুক  রক্ষা  রার েত প্রচুর 

ইনকি র্ন প্রদতকরায  উপািান আকছ, িযু 

খ্াওয়াকনার সেকয় িকুযর প্রথে 

(ক াকলাস্ট্রাে) কথক  কর্ষ দেেুকত।  

  
Shouldn’t baby start solids soon? মশশুতিিতি মি শীঘ্র শক্ত খো োি খোওেো শুরু 

িিো উমচত নো? 

We now know that breastmilk is all the food 
baby needs in their first six months. Baby shows 
that they’re ready for solid foods by sitting 
unsupported, holding food and feeding 
themselves. This usually happens around six 

আেরা এখ্ন জাদন কয েুক র িযুই হল সেযরকনর 

খ্াোর যা দর্শুর প্রথে ছয় োকস প্রকয়াজন। দর্শু 

এটি প্রির্শন  কর কয ক ান সাহাযযই ছাড়াই েসা, 
খ্াোর যরা ও দনকজ দনকজ খ্াওয়ার োযযকে তারা 
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months. Giving any solids or drinks, including 
formula, before six months is linked with later 
health problems. Introducing solid food early 
will mean breastmilk is replaced by less 
nutritious first foods, and baby gets fewer of 
mum’s antibodies. 
And there’s no need to give water, either. Even 
on the hottest day, baby will get all the water 
they need from breastmilk, as long as they can 
feed as often as they like. 

র্ক্ত খ্াোকরর জনয প্রস্তুত। এটি সাযারণত ছয় োকস 

ঘকট থাক । িেুশলাসহ ক ান র্ক্ত খ্াোর ো পানীয় 

কিয়ার সাকথ পরেতী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেসযা সংযকু্ত 

থাক ।র্ীঘ্র র্ক্ত খ্াোর প্রিান  রার অথশ হল েুক র 

িকুযর পদরেকতশ  প্রথেদিক   ে পুদষ্ট র খ্াোর 

প্রিান  রা, এেং দর্শু োকয়র এদন্টেদিসেূহ কর্ 

পায়। 

এেং ক ানরূপ জল প্রিাকনরও ির ার কনই। 

এেনদ  সেকথক  গরকের দিকনও, দর্শুর যা জল 

প্রকয়াজন তা েুক র িযু কথক ই তারা পাকে, যতক্ষণ 

তাকিরক  তাকির ইোনুযায়ী খ্াওয়াকনা হকে।  

  
How long should feeds last? িতক্ষণ ধতি খোওেোতত হত ? 

Feeds don’t need to be timed. Baby should be 
left at the breast until they come off of their 
own accord. The other breast can then be 
offered, which may or may not be wanted. 
Long or frequent feeds are comfortable for 
mums if baby latches deeply. Breastfeeding’s 
not supposed to hurt. You can encourage mum 
to get help if she’s finding it painful - most 
breastfeeding problems can be solved with the 
right help. 

খ্াওয়াকনা সেয় যকর হওয়ার প্রকয়াজন কনই। দর্শুক  

স্তকন করকখ্ দিকত হকে যতক্ষণ না তারা দনকজ সকর না 
আকস। অনয স্তনটিও কিয়া কযকত পাকর, কযটি হয়ত 

চাইকতও পার ো নাও চাইকত পাকর। িীঘশ ো 
োরংোর খ্াওয়াকনা োকয়কির জনয আরােিায়  

হকত পাকর যদি দর্শু ভ্ালভ্াকে খ্ায়। স্তনযপান  রায় 

েযাথা হওয়ার  থা নয়। োকয়র  াকছ এটি েযাথাপূণশ 
হকল োক  সাহাযয দনকত উৎসাহ দিকত পাকরন- 

কেদর্রভ্াগ স্তনযপান সংক্রান্ত সেসযা সঠি  

সাহাকযযর োযযকে সোযান  রা কযকত পাকর।  

  
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. 

যদিও আোকির উপািাকন ো ও স্তনযপান র্ব্দগুদল 

েযেহার  রা হকয়কছ, তেুও আেরা এটি ভ্ালভ্াকে 

অেগত কয এটি প্রকতয  ো/োো দ্বারা েযেহৃত 

হয়না। এদেএে সেযরকনর পদরোরক  সাহাযয  কর 

এেং পদরোরক  কয র্কব্দ তারা স্বােেয কোয  কর 

তা দজকজ্ঞস  রকে। 
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