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প্রসূতি পতরচর্ যায় তব্কল্পসমূহ 
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ভূতমকা 
 

 

আপনার প্রসূতি পতরচর্ যার অংশ তিসাবে লভ্য তেকল্পগুতল তেবেচনা করবি শুরু করা 

কখনও অবনক আবে িয় না। আপনাবক কখনও তনতদযষ্ট পতরকল্পনা করবি িবে না, 
এেং আপনার েভ্যােস্থায় আপতন যর্ যকানও পর্ যাবয় আপনার মি পাল্টাবি পাবরন। 
আমরা জাতন যর্ মতিলারা লভ্য তেকল্পগুতলর তেষবয় িথ্য পান এেং তনবজবদর 

পতরচর্ যায় জত়িি থ্াবকন িাবদর তনয়ন্ত্রণ করার সম্ভােনা যেতশ থ্াবক আর প্রসে 

সংক্রান্ত যেতশ ইতিোচক অতভ্জ্ঞিা িয়। 
 

 

 
 

আতম কীভাবব্ প্রাকপ্রসব্ পতরচর্ যা পাবব্া? 

আপতন সরাসতর আপনার ডাক্তারখানায় ধাত্রীর সাবথ্ যর্াোবর্াে করবি পাবরন, 

আদশ যভ্াবে েভ্যােস্থার 6 সপ্তাবি। সাধারণি এই সমবয় আপনার ঋিু দুই সপ্তাি 

পবর িয়। ধাত্রীর মাবন িল ‘মতিলার সাবথ্’ আর আপনার ধাত্রীর সাবথ্ আপনার 
সম্পকয িওয়া উতচৎ ভ্াল যর্াোবর্ােসি আস্থার। 

 

 

 

 
 

 

রক আমার পতরচর্ যা কবরন? 

 

ধাত্রীর দাতয়বে পতরচর্ যা 

 

এই গুরুত্বপণূ য সমবয় অতধকাংশ মতিলা শুরু যথ্বক যশষ পর্ যন্ত একজন ধাত্রীর 

পতরচর্ যায় থ্াকবেন কারণ স্বাভ্াতেক েভ্যােস্থা, প্রসে এেং প্রসে উত্তর পবে য ধাত্রীরা 

িবলন তেশারদ। আপনার েভ্যােস্থাকালীন আপতন আপনার যজনারাল 

প্রযাতিশনাবরর সাবথ্ যদখা করবি পাবরন , িবে আপনার যকানও ডাক্তাতর সমসযা না 

থ্াকবল িার প্রবয়াজন যনই। আপনার ো আপনার তশশুর তেষবয় কখনও উবেে 

িবল, আপনার ধাত্রী আপনাবক একজন ডাক্তারবক যদখাবনার পরামশ য যদবেন। 
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তব্বেষবের দাতয়বে পতরচর্ যা 

 

তকছু মতিলার একজন অেবেট্রিতশয়াবনর তেবশষজ্ঞ পতরচর্ যা লােবি পাবর, তর্তন 

িবলন েভ্যােস্থা এেং প্রসবের েযাপাবর একজন তেবশষজ্ঞ ডাক্তার। আপনার েভ্যােস্থা 

স্বাভ্াতেক িবলও আপতন একজন অেবেট্রিতশয়ানবক যদখাবি চাইবি পাবরন-

আপনার ধাত্রী ো জজতপ আপনার জনয িার েবদােস্ত করবি পাবরন। আপতন 

একজন অেবেট্রিতশয়াবনর পতরচর্ যায় থ্াকবলও , আপনার একজন মবনানীি ধাত্রী 

থ্াকবেন। 
 

আমাবক রকাথ্ায় রদখা হবব্? 

 

অতধকাংশ মতিলাবক িাবদর ধাত্রী জজতপ ডাক্তারখানায় যদখবেন িবে আপনার 

েভ্যােস্থার এক সমবয় আপনার ধাত্রী আপনাবক যদখবি আপনার োসায় আসবেন। 

 

আপনার েভ্যােস্থা জট্রিল না িবল এেং আপতন োসায় সমবয়র আবে প্রসেবেদনার 

মূলযায়ন করবি চাইবল, একজন ধাত্রী সকাল 8:00িা - সন্ধ্যা19:00িার মবধয িা 

করবি পারবেন 07786 510270। 

 

 
 

 

আতম রকাথ্ায় আমার তেশুর প্রসব্ করাবি পাতর? 
 

ব্াসায় প্রসব্ করাবনা 

 

2011 সাবল একট্রি জািীয় অনসুন্ধ্ান কবর যদখা যেবছ কম ঝুুঁ তক থ্াকা যর্ মতিলারা 

োসায় প্রসে করাবনার পতরকল্পনা করবছন িাবদর যেবত্র লেণীয়ভ্াবে কম মধযস্থিা 

করবি িয়, যর্ মতিলারা তেবশষজ্ঞ ইউতনবি প্রসে করান িাবদর িুলনায়। এর 

অন্তভু্যক্ত িল িাবদর মধযস্থিা প্রবয়াজবনর সম্ভােনা লেণীয়ভ্াবে কবম র্াওয়া যর্মন 

তসজাতরয়ান যসকশন, ফরবসপ্স, যভ্বটাইউজ (একট্রি সাকশান কযাপ   কৃজত্রম 

উপাবয় প্রসেবেদনা সৃট্রষ্ট করা এেং িাবদর যপতরতনয়াম (বর্াতন এেং পায়রু মধযেিী 

জায়ো  তছুঁব়ি ো যকবি র্াওয়ার সম্ভােনা কম। প্রথ্ম সন্তাবনর মাবয়বদর জনয 

অনুসন্ধ্ান যদতখবয়বছ িাবদর িাসপািাবল র্াওয়ার সম্ভােনা যেতশ এেং পছদ করা 

িাসপািাল িাবদর তশশুর ঝুুঁ তক সামানয োত়িবয় যদয়। 
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যর্ মতিলাবদর তেিীয় ো পরেিী সন্তান িবে িাবদর ডাক্তাতর মধযস্থিার সম্ভােনা 

লেণীয়ভ্াবে কবম র্ায় োসায় প্রসে করাবল, প্রসবের তনরাপত্তায় যকানও পতরেিযন 

ছা়িা। অনুসন্ধ্ান যদতখবয়বছ জট্রিলিার কম ঝুুঁ তক থ্াকা মতিলাবদর জনয ইংলযাবে 

প্রসে করাবনা খুে তনরাপদ, যর্খাবনই প্রসে করাবনা যিাক। 

 

সুিরাং, েহু মতিলার জনয োসায় প্রসে করাবনা িল একট্রি তনরাপদ তেকল্প এেং 

আমাবদর ধাত্রীবদর একট্রি ‘যিাম োথ্ য দল’ আবছ র্ারা এই পতরচর্ যা প্রদান কবরন। 

 

োসায় আপতন যেতশ তনজিন্ত যোধ করবেন, যেতশ যোপনীয়িা পাবেন এেং 

অনায়াবস চলাবফরা করবি পারবেন, র্ার ফবল সচরাচর প্রসেবেদনা ট্রিকমি ওবি। 

এছা়িাও জানাবনা িবয়বছ মতিলাবদর র্ন্ত্রণা কম িয়, র্ন্ত্রণা উপশম কম করবি িয় 

এেং িাবদর প্রসে করাবনার অতভ্জ্ঞিা সবন্তাষজনক িওয়ার সম্ভােনা যেতশ। 

আপনার র্ন্ত্রণা কমাবি িবল, আপতন এই তেকল্পগুতল তেবেচনা করবি পাবরন যর্মন 

িযান্সতকউতনয়াস ইবলকট্রিকাল নাভ্য তেমুবলশন (TENS , মাতলশ করাবনা, 

তচত্ততেবনাদন এেং জল ো অনয যকানও অ-যভ্ষজশাস্ত্রীয় র্ন্ত্রণা উপশমকারী 

যকৌশল র্া আপতন তশবখবছন অথ্ো আপনার ধাত্রীও আপনাবক এবটানক্স (েযাস 

এেং োয়ু   তদবি পাবরন। আপতন োসায় ওয়ািার োথ্ য করাবি চাইবল, আপনাবক 

আপনার তনজস্ব পুল ভ্া়িা করবি ো তকনবি িবে, আর তনরাপবদ কীভ্াবে ভ্তিয 

এেং প্রসবের পবর জজতনসপত্র তনষ্পতত্ত করবি িয়, িার তনবদযশ আপনাবক অেশযই 

যপবি িবে। 

 

আপনার েভ্যােস্থায় জট্রিলিা যদখা তদবল, িাসপািাবল প্রসে করাবনার পরামশ য 

যদওয়া িবি পাবর। মবন রাখা দরকার, আপতন যর্ যকানও সমবয় আপনার মি 

পাল্টাবি পাবরন , প্রসেবেদনার সমবয়ও। আপনার প্রসে করাবনার জায়োর তেষবয়। 

 

হাসপািাবে প্রসব্ করাবনা 

 

তব্বেষে ইউতনট (স্টারট্রিজ ওয়ার্য (Sturtridge Ward)) 

 

তকছু মতিলা িাসপািাবল প্রসে করাবি যেতশ স্বচ্ছদয যোধ কবরন। যর্ মতিলাবদর 

জট্রিলিা আবছ, িাবদর জনয িাসপািাল িল প্রসে করাবনার সেবথ্বক তনরাপদ 

জায়ো। োরট্রিজ ওয়াডয িল আমাবদর তেবশষবজ্ঞর দাতয়বত্ব থ্াকা প্রসবের ওয়াডয, 

যসখাবন যর্ মতিলারা অেবেট্রিতশয়াবনর তচতকৎসা যপবয়বছন িাবদর র্ত্ন যনওয়া 

িবে। িখনও ধাত্রীরা পতরচর্ যা যদবেন িবে িাবদর অেবেট্রিক দলও িদারক করবি 

পাবর, র্ার মাবন প্রসেবেদনা ো প্রসে করাবনার সমবয় আপনার যকানও ো়িতি 

সািার্য লােবল ডাক্তারবদর পাওয়া র্ায়। প্রসেবেদনার সমবয় আপনাবক খা়িা 

থ্াকবি এেং চলাবফরা করবি েলা িবে এেং র্ন্ত্রণা উপশম করার জনয একট্রি প্রসে 

করাবনার পুলও থ্াকবে। আপনার ধাত্রী লভ্য র্ন্ত্রণা উপশবমর তেতভ্ন্ন তেকল্পগুতল 
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 আপনার সাবথ্ আবলাচনা করবি পাবরন, যর্মন একট্রি ইতপডুরাল র্তদ আপনার 

একট্রি লাবে। আপনার তশশু , সমবয়র আবে জন্মাবল ো জবন্মর পবর ো়িতি র্ত্ন 

লােবল, িাসপািাবল একট্রি তেবশষ পতরচর্ যার তশশু ইউতনি আবছ, এেং 

তপতডবয়ট্রিতসয়ানরাও ( তশশু তচতকৎসক  আবছন, র্ারা প্রবয়াজনীয় তেবশষজ্ঞ পতরচর্ যা 

তদবি পারবেন। আপতন তনবজর কাবছ দুইজন প্রসে করাবনার সঙ্গী রাখবি পাবরন , 

প্রসেবেদনার সমবয় ভ্াল সিায়িা থ্াকার প্রচুর সুতেধা আবছ। িাসপািাবল থ্াকার 

সমবয় আপতন িাকা তদবয় একট্রি আলাদা ঘর যপবি চাইবি পাবরন, র্তদ খাতল থ্াবক। 

আপতন আপনার এলাকায় অনয প্রসতূি ইউতনিগুতলও যদখবি চাইবি পাবরন, কারণ 

আপতন পছদ করবি পাবরন যকাথ্ায় আপতন আপনার তশশুর জন্ম তদবি চান। 

আপতন যর্খাবনই আপনার তশশুবক জন্ম তদবি চাইবেন, প্রসবের সমবয় আমরা 

আপনাবক ইতিোচক অতভ্জ্ঞিা তদবি চাইবো , উ  মাবনর পতরচর্ যাসি। 

 

ধাত্রীর দাতয়বে থ্াকা ইউতনট (ব্যারাট প্রসব্ রকন্দ্র) 

 

আপতন আপনার েভ্যােস্থার শুরু যথ্বক যশষ পর্ যন্ত ধাত্রীর দাতয়বত্ব থ্াকবল এেং 

যকানও সমসযার অনমুান না করা িবল, আপনাবক আমাবদর ‘যিাম ফ্রম যিাম’ 

ধাত্রীর দাতয়বত্ব থ্াকা ইউতনি (MLU  -এ থ্াকার তেকল্প যদওয়া িবে, র্া আমাবদর 

প্রসতূি ইউতনবির মবধয আবছ। প্রসে করাবনার জনয চারট্রি ‘যিাম ফ্রম যিাম’ সুইি 

আবছ মতিলাবদর জনয, র্ার প্রতিট্রিবি একট্রি ডেল যেড, রান্নার জায়ো আবছ এেং 

তিনট্রিবি োতথ্ যং পুল আবছ। এর প্রধান উবেশয িল একট্রি তনজিন্ত পতরবেশ প্রদান 

করা এেং সজক্রয় প্রসেবেদনা আর প্রসবের জনয নূযনিম মধযস্থিাসি আপনাবক 

সািার্য করা। ধাত্রীবদর একট্রি দল পতরচর্ যা প্রদান কবর িবে অতিতরক্ত সািার্য 

লাোর মি পতরতস্থতি যদখা তদবল, আপনাবক আমাবদর তেবশষবজ্ঞর দাতয়বত্ব থ্াকা 

প্রসেবেদনার ওয়াবডয পাট্রিবয় যদওয়া িবে। 

 

তসজাতরয়ান করার পবর জন্ম (BAC) 

 

আপনার একট্রি তসজাতরয়ান যসকশান করা িবয় থ্াকবল, আপনাবক ভ্তেষযবি 

আোর তসজাতরয়ান করাবিই িবে না এেং অতধকাংশ মতিলা যর্াতনর মাধযবম প্রসে 

করাবি পারবেন। 
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আপতন এেং আপনার ডাক্তার র্খন তসজাতরয়ান যসকশান করবেন না যর্াতনর 

মাধযবম প্রসে করাবেন, যসই তেষবয় আবলাচনা করবেন, িখন আপনার ডাক্তারবক 

তনম্নতলতখি তেবেচনা করবি িবে: 

● আপনার পছদ এেং অগ্রেণযিা 

● আর একট্রি তসজাতরয়ান যসকশাবনর ঝুুঁ তক এেং সুতেধাগুতল 

● তসজাতরয়ান যসকশাবনর পবর যর্াতনর মাধযবম প্রসবের ঝুুঁ তক এেং সতুেধাগুতল 

 

‘তসজাতরয়ান করার পবর জন্ম (BAC) ডাক্তারখানায় আপতন একজন ধাত্রীর সাবথ্ 

যদখা করার সুবর্াে পাবেন আপনার পেূ যেিী প্রসে আবলাচনা করার জনয আর 

একসাবথ্ পরেিী প্রসবের পতরকল্পনা করার জনয। 

 

 
 

আতম আমার পছন্দ অমুর্ায়ী সাহার্য না রপবে কী হবব্? 

 

পছদ প্রকৃি িবে র্তদ আপনাবক তনরবপে িথ্য যদওয়া িবয় থ্াবক। ধাত্রী এেং 

অেবেট্রিক ডাক্তারবদর আপনাবক পরামশ য যদওয়ার দাতয়ত্ব আবছ, প্রমাণ তভ্তত্তক 

িথ্য েযেিার কবর। আপনার অতিতরক্ত সািার্য লােবল ো আপতন যর্ পতরচর্ যা 

পাবচ্ছন যসই তেষবয় উবেে থ্াকবল আপতন একট্রি অযাপবয়টবমট করবি পাবরন 

’তমি দয যমিন্স (Meet the Matrons)’ ডাক্তারখানায় 545435 নম্ববর যফান কবর। 
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হাসপািাবের রর্াগাবর্াগ তব্ব্রণ: 

(রখাো থ্াকার সময়) 

 

 

যিড অফ তমডওয়াইবফতর: (01604) 634700 এক্সবিনশন: 3572 

যমিন িসতপিাল সাভ্যবসস: (01604) 545425 

যমিন কতমউতনট্রি সাভ্যবসস: (01604) 544291 

অযাবটবনিাল তিতনক তমডওয়াইফ: (01604) 544185 

কতমউতনট্রি তমডওয়াইভ্স্ অতফস: (01604) 545430 

যিাম োথ্ য ট্রিম: 07786 510270 

তসজাতরয়ান যসকশান উত্তর জবন্মর ডাক্তারখানা: (01604) 545435 

িাইএজ তমডওয়াইফ  (24 ঘটা): 07887 566489 

 

 

উপবর্াগী ওবয়ব্সাইটসমূহ: 

 

www.nctpregnancyandbabycare.com  

www.aims.org.uk  

www.choicesforbirth.org  

www.nice.org.uk 

www.nhs.uk  

www.npeu.ox.ac.uk/birthplace/results  

www.northamptongeneral.nhs.uk 

 

সূত্র: 

 

1. Royal College of Obstetrician and Gynaecologists/Royal College of 

Midwives (2007), Joint Statement No 2 

2. NICE, Intrapartum Care, (2007) DOH 

3. Hollowell J, Puddicombe D, Rowe R, et al. (2011) The Birthplace national 

prospective cohort study: perinatal and maternal outcomes by planned 

place of birth Birthplace in England research programme. 
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উপবর্াগী ওবয়ব্সাইটসমূহ  
 

www.nhs.uk 

 

www.northamptongeneral.nhs.uk 

 

 

অনয িথ্য 

 

নরথ্যাম্পিন যজনারাল িসতপিাল একট্রি যধা ুঁয়ামুক্ত নীতি পালন কবর। র্ার মাবন 

িাে এলাকায় ধমূপান তনতষদ্ধ, এর অন্তে যি িল সকল ভ্েন, মাি আর কার পাকয। 

 

ধূমপান িযাে করা এেং তনবকাট্রিন পাল্টাবনা যথ্রাতপর উপর প্রচারপত্র, িথ্য, 

পরামশ য এেং সিায়িা স্থানীয় েপ যমাতকং যিল্পলাইবন পাওয়া র্ায় 0845 6013116 

নম্ববর, তনশুল্ক জািীয় যিল্পলাইন 0300 123 1044 নম্ববর, ই-যমল: 

smokefree@nhft.nhs.uk এেং ফাম যাতসগুতলবি। 

 

নরথ্যাম্পিন যজনারাল িসতপিাবল কার পাতকযং খুেই সীতমি িাই আবে আসা 

জরুতর , র্াবি পাতকযংবয়র জনয র্বথ্ষ্ট সময় পাওয়া র্ায়। আপনার সতুেধা িবে র্তদ 

আপনাবক নাতমবয় তদবয় পবর তনবয় র্াওয়া িয়। 

 

এই িথ্য অনয ভ্াষায় এেং আকাবর পাওয়া র্ায় অনুবরাধ করবল যর্মন যেইল, 

অতডও কযাবসি এেং CD। অনুগ্রি কবর এই নম্ববর যর্াোবয়াে করুন (01604) 

544516 অথ্ো যপবশট অযাডভ্াইস অযাে তলয়াজুঁ  সাতভ্যস (PALS)-যক যফান করুন 

এই নম্ববর (01604) 545784, ই-যমল: pals@ngh.nhs.uk 

 

 

 

 

 

Northampton General Hospital NHS Trust, Cliftonville, Northampton NN1 5BD. 

www.northamptongeneral.nhs.uk 

যডস্কিপ পােতলতশং কবরবছ প্রচার তেভ্াে 

এতপ্রল 2018-যি সাম্প্রতিক করা িবয়বছ 
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