জলি
দ্যোজাতয জলি কী

দ্যেজাত ফাচ্চাদ্যয একটি প্রচলরত অুখ র জলি মা ত্বদ্কয এফং চচাদ্খয াযা অংদ্য যং
রুয কদ্য চযয়। চম লুদ্যয গাদ্য়য যং কাদ্রা এফং ফাযাভী, তাদ্যয গাদ্য় রুয যং চযখা খুফ
ভুলির তাদ্যয ুধু াদ্তয চচদ্টা এফং াদ্য়য তরায় রুয চযখা মায়। এটা অলত প্রচলরত এফং
লচন্তায লফলয় নয় মা 10-14 লযন দ্য অযৃে দ্য় মায়।
ঘনঘন ভরতোগ কযাদ্নায জনে মত চযাচয ম্ভফ আনায লুদ্ক খাওয়াদ্না উলচত। আলন
স্তনান কযাদ্র, আনায লুদ্ক লনয়লভত স্তনান কযান। লকছু স্তনায়ী লুয চেদ্ে, তাদ্যয ত্বদ্কয
যং 12 প্তা মযন্ত াভানে রুয চযখদ্ত রাগদ্ত াদ্য। এটা স্তদ্নয যুদ্ধয াদ্থ ম্পলকয ত, এফং
স্বাবালফক মতেণ আনায লু ুস্থ এফং ফাড়দ্ত থাদ্ক।
অুখ চযভ দ্র, আনাদ্ক য়ত আনায লুদ্ক লকছু ভদ্য়য জনে াাতাদ্র লনদ্য় আদ্ত দ্ফ
লফদ্ল আল্ট্রা বাদ্য়াদ্রট আদ্রা চনওয়ায জনে। দ্যোজাতয জলি াধাযণত যুই প্তা ফয়
নাগায চদ্য মায়। চযভ জলি দ্র লচলকত্া কযাদ্ত দ্ত াদ্য। 14 লযদ্নয চফল জলি থাকদ্র,
জদ্েয দ্য াতলযদ্নয ভদ্ধে জলি ুযু না দ্র ফা লুয ভর চদ্কয ভত াযা দ্র আনাদ্ক
অফেই আনায স্বাস্থেকভী ফা লজলয াদ্থ চমাগাদ্মাগ কযদ্ত দ্ফ।
1.
ভদ্ন দ্ে আভায লুয াল্কা জলি দ্য়দ্ছ, আলভ কী কযফ?
2.
মত ঘনঘন ম্ভফ আনায লুদ্ক খাওয়ান মাদ্ত তাযা লিাইদ্েদ্টি না দ্য় মায়।
3.
উদ্েগ থাকদ্র আনায ধােী, স্বাস্থেকভী ফা লজলয াদ্থ কথা ফরুন।

জলিদ্য যীো কযা
ধা
ত্বদ্কয উয াল্কাবাদ্ফ আনায আঙু রগুলর টিুন, চমভনবাদ্ফ আলন লচ পর চদ্কদ্ছ কী না
চযখায জনে টিদ্ফন, চমখাদ্ন আনায আঙ্গুর লছর চই জায়গাটায যং চযখুন। লুয নাদ্কয িগা
চটায চচষ্টা কযুন।

ধা 2
জায়গাটিয যং রুয রাগদ্র (াযায ফযদ্র), ম্ভফত তা জলি। এই যীোটি অফেই লযদ্নয
আদ্রাদ্ত ফা ফ্লুদ্যাদ্ন্ট আদ্রাদ্ত কযদ্ত দ্ফ একটি (একটি জানরায াদ্ দ্র ফ চথদ্ক বার
য়)। লুয জাভাকাড় খুদ্র চপরদ্ত দ্ফ মাদ্ত যীদ্যয লফলবন্ন অং তু রনা কযা মায়। চম
লুদ্যয ত্বদ্কয যং গাঢ় তাদ্যয াদ্তয চচদ্টা ও াদ্য়য তরা মাচাই কযুন।
ধা 3
আনায স্বাস্থেকভী ফা লজলয াদ্থ কথা ফরুন।

