ককোষ্ঠকোঠিন্য
কয তললুরো লুযমু োত্র স্তন্পোন্ কদর তোদের কেদত্র তবর

ককোষ্ঠকোঠিন্য বোচ্চোদের মদযয একটি অতত প্রচতত মযো। বু বোচ্চো োযোরণত মতযোগ কদর
কদেকতেন্ অন্তর। যোই কোক, লক্ত মদক আপন্োর ককোষ্ঠকোঠিন্য মোন্ো উতচত কযগুত তযোগ করো
মুতি।
স্তন্পোেী তললুদের োযোরণত তেদন্ কদেকবোর পোেখোন্ো দব তকন্তু মোদঝমদযয প্তোদ মোত্র একবোর
স্বোভোতবক ন্রম মতযোগ করদব। কবোতদ খোওেো তললুদের তু ন্োে তোদের কবতল বোর পোেখোন্ো
ে। উেোরণস্বরূপ স্তন্পোেী তললুরো প্তোদ 5 কথদক 40 বোর পোেখোন্ো করদব কযখোদন্ ফমুু ো পোন্
করো তললুরো করদব 5 কথদক 28 বোর। েুয বো ফমুোু র যরন্ বেোদও ককোষ্ঠকোঠিন্য দত পোদর।
ককোষ্ঠকোঠিদন্র তপছদন্ অদন্ক কোরণ আদছ তকন্তু কয তললু ও বোচ্চোরো ুম আোর পোে তোদের
োযোরণত ককোষ্ঠকোঠিন্য ে ন্ো।
আপন্োর স্বোস্থ্যকমীর কোদছ পরোমলু তন্ন্। তবর কেদত্র, ককোষ্ঠকোঠিন্য লরীদরর ককোন্ও অুদখর েরুন্
দত পোদর, তোই কদেকতেদন্র মদযয মযো েূর ন্ো দ, আপন্োর তজতপর োদথ কথো বো
েরকোর।
1.
আমোর তললুর ককোষ্ঠকোঠিন্য ে।
2.
েুবোর খোওেোর মযযবতী মদে ঠোন্ডো করো কফোটোদন্ো জ খোওেোন্।
3.
মযো েূর ন্ো দ আপন্োর স্বোস্থ্যকমী বো তজতপর োদথ কথো বুন্।

স্বোস্থ্যকমীর পরোমলু
ককোষ্ঠকোঠিন্য এড়োদন্োর জন্য এবং তো যোদত আবোর ন্ো ে তোরজন্য আপন্োর তললুদক অবলযই
ুম পথয কেদবন্ কযমন্ প্রচু র আঁলযুক্ত খোবোর কযমন্ ফ, ব্জী, কবকড্ তবন্স এবং কগোটো

লযেোন্োর কেকফোস্ট ততরেো। আমরো আন্প্রদ ভূ তর ুপোতরল কতর ন্ো (তকছু খোবোদরর একটি
উপোেোন্), যোর জন্য কঢকুর উঠদত পোদর, ফ্ল্যোটু দন্স (উইন্ড) দত পোদর এবং মোইদরো
তন্উতিদেদন্সর কলোণ কম দত পোদর। প্রচু র পতরমোণ তর পোন্ করোন্।

স্তন্পোন্ করো তললুরো
লুযমু োত্র স্তন্পোন্ করো তললুদের কেদত্র ককোষ্ঠকোঠিন্য তবর, তকন্তু কয তললুরো ফমুু ো েুয খোে বো লক্ত
খোবোর খোে তোদের ককোষ্ঠকোঠিন্য ে। তচতকত্োর জন্য আপন্োর স্বোস্থ্যকমী বো ফোমুোতদস্টর পরোমলু
তন্ন্। আপন্োদক অবলযই ঠিক পতরমোণ জ তেদে ফমুু ো পোউডোর গুদত দব। তকছু ফমুু ো
তবদলভোদব োমোন্য ককোষ্ঠকোঠিন্য ওেো তললুদের জন্য তততর করো দেদছ – আপন্োর স্বোস্থ্যকমী
আপন্োর োদথ তবকল্পগুত আদোচন্ো করদত পোদরন্।
আপন্োর তললু ইততমদযযই লক্ত খোবোর কখদত লুরু কদর থোকদ ফদর র বো ফ ককোষ্ঠকোঠিন্য েূর
করদত পোরদব। আদপ, ন্োপোতত, প্রুন্স-এর মত ফদ তবুট থোদক, যো একটি প্রোকৃ ততক
কজোোপ, যো তন্ম্নঅদে জ যদর রোখদত োোযয কদর এবং কই জ ম ন্রম কদর ফদ অন্োেোদ
তো তযোগ করো যোে। কছোট তললুদের েুদযর বেদ অন্য তকছু তেদত লুরু করোর আদগ আপন্োর
স্বোস্থ্যকমীর পরোমলু তন্ন্।
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