
মা এবং পরিবারিি জন্য
ব্যরতিগত কেয়াি পরিেল্পনা

এনএইচএস (NHS) নননন ক্লিক্নক্যাল কক্িশক্নং গ্রুপ এবং কক্ববি ক্লিক্নক্যাল কক্িশক্নং গ্রুপ একনরে অংশীদযাক্িনবে ক্যানেক্িং নেনযানিল হসক্পেযাল  
এনএইচএস ফযাউনডেশন ট্যাস্ট, নরবিযাম্পেন নেনযানিল হসক্পেযাল এনএইচএস ট্যাস্ট, এবং নরবিযাম্পেনশযায়যাি নহলরনকয়যাি এনএইচএস ফযাউনডেশন  

ট্যানস্টি সযানর কযাে কিনে।

আপনযাি প্রনয়যােন হনে পযানি এিন সংক্লিষ্ট ের্ এবং কনট্যাক্ট নযাম্যািসহ এই ের্সিদৃ্ধ পকু্তিকযা  
আপনযাি গরবিকযালীন সিনয়ি শিুনুে আপনযানক প্রদযান কিযা হনব।

নে সকল িক্হলযা গরবিবেী এবং নরবিযাম্পেনশযায়যানিি িন্্ নকয়যাি বযা নদখরযাল কিযা হয় নসই সকল  
িক্হলযানদি েন্ এই পকু্তিকযা। আপনযাি গরবি্যািনেি শিুনুে এবং সম্পপূেবি গরবিকযালীন সিয় এই পকু্তিকযা  

পড়যাি নচষ্টযা কিনু। উনলেখ কিযাি িনেযা আপনযাি েন্ প্রচুি উপকযািী ের্ আনে।
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ব্ক্তিগে প্রনয়যােনীয় নকয়যাি পক্িকল্পনযা কী?

গরবি যাবস্যা, েন্ম এবং প্রযারক্িক িযােৃনবেি েন্ আপনযাি ব্ক্তিগে পেন্দ অনবেষে, অবগে হওয়যা 

এবং নিকরবি  কিযাি েন্ ব্ক্তিগে নদখরযাল পক্িকল্পনযা আপনযানক সহযায়েযা কনি। সকল িক্হলযাই 

েযানদি ব্ক্তিগে প্রনয়যােন বযা চযাক্হদযা ক্ননয় আলযাদযা বযা স্বেন্ত্র, েযা  েযািযা নে পেন্দ বযােযাই কনি 

এবং েযাি উপি নকয়যাি প্রদযান কিযা হয় এি উপি েযা প্ররযাব ক্বতিযাি কনি। নকয়যাি সম্পনকবি  ক্সদ্ধযান্ত 

আপনযাি নিেযাক্িক্নটি টীনি সযানর এবং আপনযাি কযােযাকযাক্ে আনে এিন কযানিযা (নেিন: পক্িবযাি 

এবং বনু্বযান্ব) সযানর অংশীদযাক্িনবে বযা পযােবি নযািশীনপ কিযা হনব। ্যারেী এবং ক্চক্কৎসকগে পিযািশবি 

প্রতিযাব কিনে পযানিন, ক্কন্তু ইহযা আপনযাি গরবি যাবস্যা এবং আপনযাি েন্ম প্রদযান এবং ইহযা গিুবুেপপূনবি নে 

আপনযাি নকয়যাি বযা নদখরযানলি নকন্রে আপক্ন অনরুপূ ক্ে কনিন এবং আপনযানক নে পেন্দসিপূহ প্রদযান 

কিযা হনয়নে নস ব্যাপযানি আপক্ন সেযাগ আনেন। 

এই পকু্তিকযায় নে েন্ আপক্ন ব্ক্তিগে নকয়যাি প্্যান পযানবন েযা হনলযা:

• গর্াবস্ায় স্াস্্য এবং সসু্তা 5-11

আপনযাি গরবি যাবস্যাি শিুনুে (ক্কংবযা এ সিনয়ি নেনকযাননযা সিয়) সম্পন্ন কিনু

• ব্যরতিগতেিন জন্ম বাছাইেিন 12-19

গরবি যাবস্যাি 32-34 সপ্যানহ সম্পন্ন কিনু 

• আপনাি রিশুি জন্ম হওয়াি পি 20-25

গরবি যাবস্যাি 34 সপ্যানহ সম্পন্ন কিনু 

• জন্ম প্ররতফলন 26-29

আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যা েন্ম গ্রহনেি পি সম্পন্ন কিনু

অন্যান্ ের্ রযাকনে পযানি, েযা অে:পি আপনযাি ্যারেীি সযানর আপনযাি আনলযাচনযা কিনে চযাইনে 

পযানিন। েযািপি ইহযা আপনযাি নকয়যাি সম্পনকবি  ক্সদ্ধযান্ত গ্রহে কিনে আপনযানক সযাহযাে্ কিনে পযানি। 

আপনযাি ্যারেী এবং/ক্কংবযা রযাতিযাি নেনকযাননযা পনয়নটে আপনযাি ব্ক্তিগে নকয়যাি প্্যান সম্পন্ন 

কিনে ক্কংবযা খযাপ খযাইনে আপনযানক সহযায়েযা কিনে পযানি, গরবি যাবস্যা েনুড় েযানদি সযানর আপনযাি 

পক্িকল্পনযা এবং পেন্দ নশয়যাি কিযাি েন্ আপনযানক উৎসযাক্হে কিযা হনলযা।
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ইহযা স্মিে িযাখযা গিুবুেপপূেবি নে একটি প্্যান হনলযা নকবলিযারে নে- এবং নকয়যাি সববিদযা উচ্ গেুগে 

িযাননি এবং ক্নিযাপদ, ইহযা আপনযাি প্রনয়যােনন এবং আপনযাি ক্শশিু প্রনয়যােন বযা চযাক্হদযাি েন্ 

পেবিযানলযাচনযা কিযাি প্রনয়যােন হনে পযানি এবং পক্িবেবিন কিযাি প্রনয়যােন হনে পযানি। 

এই পকু্তিকযা কীরযানব ব্বহযাি কিনবন

গরবি যাবস্যাি সিয় প্রনে্ক িক্হলযানক েযানদি ্যারেী এবং/ক্কংবযা রযাতিযানিি সযানর পযােবি নযািশীনপ  

েযানদি ক্নেস্ব নকয়যাি প্্যান সম্পন্ন কিযাি েন্ েযানদিনক উৎসযাহ প্রদযান কিযা হনছে। এই 

পকু্তিকযায় এই ব্ক্তিগে নকয়যাি প্্যান হযানে ক্লক্খে। 

েন্মদযাননি পেন্দনীয় স্যান

নরবিযাম্পেনশযায়যানি, আপক্ন নকযারযায় আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যাটিনক েন্ম ক্দনবন নস সম্পনকবি  আপনযাি 

একেযা পেন্দ রযাকনব (বযাসযাবযাক্ড়নে, ্যারেী পক্িচযাক্লে একটি েন্মদযান নকন্রে ক্কংবযা একটি নলবযাি 

ওয়যানরবি , েক্দ প্রনয়যােন হয় নেখযানন একেন রযাতিযাি প্রনবশ কিনে পযািনবন)। 

নকনেক্িং নেনযানিল হযাসপযােযাল েযানদি নরক্লরযািী সু্ নে ্যারেী এবং অবনস্টক্ট্ক ক্লর নকয়যাি উরয়টি 

প্রদযান কনি রযানক। সক্রিয় েন্ম উৎসযাক্হে কিযা হয় এবং েন্মদযান সংরিযানন্ত পলু পেবিযাপ্ আনে। 

্যারেী পক্িচযাক্লে ইউক্নে বযা শযাখযা (বযািে েন্মদযান নক্রে) নরবিযাম্পেন নেনযানিল হসক্পেযানলি 

ক্রেনি, ক্কন্তু নে সকল িক্হলযাগে নদনশি নেনকযাননযা স্যানন বসবযাস কনিন েযািযা নসখযানন েযানদি 

বযাচ্যা েন্মদযান কিনে পযানিন। আপনযাি ি্যােযািক্নটি টীনিি সযানর অংশীদযাক্িনবে এই ব্ক্তিগে 

নকয়যাি প্্যান পকু্তিকযা এই পেন্দ বযােযানয় আপনযানক সহযায়েযা কিনে পযানি।

এনএইচএস (NHS) ইংল্যাডে ক্কেু উপকযািী বযা সহযায়ক ের্ প্রেয়ন কনিনে “নকযারযায় েন্ম 
নদওয়যা েযায়: অপশন বযা পেন্দ”, েযা এনএইচএস নহলর এ-নের ওনয়বসযাইনে পযাওয়যা নেনে পযানি। 

নরবিযাম্পেনশযায়যাি ি্যােযািক্নটি সযাক্রবি নসস ওনয়বসযাইনে  
(www.northamptonshirematernityservices.co.uk) স্যানীয় পেন্দ সম্পনকবি ও 

আপক্ন ের্ নপনে পযানি, েযা িযাচবি  2019 এ েযারেযা শিু ুকিনব।  
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আিযাি সম্পনকবি

আপনযাি ক্ক পপূনববি নকযাননযা ্িননি ক্ষক্ে সযাক্্ে হনয়ক্েল ?    হ্যাাঁ     নযা

আিযাি প্রযাক্কক্লে েরযাের েযাক্িখ হনলযা...

আিযাি ি্যােযািক্নটি ইউক্নে হনলযা...

আিযাি েন্মদযাননি পেন্দনীয় স্যান  

(বযাসযাবযাক্ড়, ্যারেী পক্িচযাক্লে ইউক্নে বযা শযাখযা ক্কংবযা অবনস্টক্ট্ক-পক্িচযাক্লে ইউক্নে) হনলযা...

আিযাি টীনিি নযাি হনলযা...

আিযাি ্যারেীি নযাি হনলযা...

আিযাি ্যারেীি/টীনিি নেযাগযানেযাগি ক্বতিযাক্িে হনলযা...

আিযাি অবনস্টটিক/্যারেী কনসযালনেননটেি নযাি হনলযা...

আিযাি পক্িক্চে নিক্রক্যাল অবস্যা/এলযাক্েবি   হনলযা...
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গরবি যাবস্যায় স্বযাস্্ এবং সসু্েযা

দদক্হক স্বযাস্্ এবং সসু্েযা

1. আমাি অরতরিতি প্ররয়াজনীয়তাগুরলা হরলা…

 আিযাি রযাষযায় অনবুযাদ কিযাি েন্ অ্যাপনয়টেনিনটে আিযাি সহনেযাগীেযাি প্রনয়যােন হনব

 আিযাি এলযাক্েবি  এবং/ক্কংবযা ক্বনশষ খযাদ্যার্যাস সংরিযান্ত প্রনয়যােনীয়েযা আনে 

 আিযাি ্িমীয় ক্বশ্যাস এবং িীক্েনীক্ে আনে, েযা আক্ি পযালন কিনে পেন্দ কক্ি

 আিযাি/আিযাি পযােবি নযানিি অক্েক্িতি চযাক্হদযা আনে 

আিযাি েক্দ নকযাননযা ক্বনশষ  দযাক্ব বযা প্রনয়যােনীয়েযা রযানক, েে দ্রুে সম্ভব অনগু্রহপপূববিক আপনযাি ি্যােযািক্নটি টীিনক 

বলনু। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

2.  আমাি দীর্রময়াদী স্াস্্য অবস্া আরছ, যা আমাি গর্াবস্ারে প্ররারবত েিরত 
পারি...

  রযায়যানবটিস  িগৃীনিযাগ  হযাইনপযা/হযাইপযািরযায়িনয়ক্রেি

 সযাইনকযালক্ে সংরিযান্ত ক্বষয়   উচ্ িতি চযাপ  হযােবি  কক্ডেশন

 অ্যােিযা

 অন্যান্

 নকযানটি নযা 

অননক অবস্যা আনে, েযা আপনযাি গরবি যাবস্যাি উপি একটি প্ররযাব রযাকনে পযানি। আপনযাি নে সকল অবস্যা আনে েযাি 

নেনকযাননযাটি সম্পনকবি  আপনযাি ক্েক্প, রযাতিযাি ক্কংবযা ্যারেীি সযানর করযা বলনু, ক্কংবযা অেীনে েযা হনয়ক্েল নে সকল সম্পনক 

করযা বলনে পযানিন। এগনুলযা ক্নননেি একটি ক্কংবযা অন্ নকযাননযা  নিক্রক্যাল কক্ডেশন অনরুবিতি কিনে পযানি।

টীো:
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3.  সপুারিি েিা যারছে কয, গর্বতী হওয়াি পরূব্ রেংবা প্রাথরমে গর্াবস্ায় 
আপনাি রজরপ, ধাত্ী রেংবা ডাতিারিি সারথ প্রাে-রবদ্যমান কমরডে্যাল অবস্া 
এবং/রেংবা রবরিষ প্ররয়াজনীয়তা রনরয় আপরন আরলািনা েরুন...

 উপনিযাতি একেননি সযানর আক্ি আিযাি প্রযাক-ক্বদ্িযান নিক্রক্যাল অবস্যা ক্ননয় আনলযাচনযা কনিক্ে 

  আিযাি নিক্রক্যাল অবস্যা ক্কংবযা ক্বনশষ প্রনয়যােনীয়েযা ক্ননয় আিযাি আনিযা সযানপযােবি  প্রনয়যােন

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

টীো:

4. আরম রনম্নবর্্ত ওষধুপত্ এবং/রেংবা সম্িূে সম্রে্ েথা বলরছ...

  আিযাি সপুযাক্িশিযালযা সম্পনকবি  সেযাগ আক্ে এবং আক্ি আিযাি ক্েক্প, রযাতিযাি ক্কংবযা ্যারেীি সযানর  
আনলযাচনযা কনিক্ে 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই 

সপুযাক্িশ কিযা েযানছে নে, েযানে কনি সকল গরবিবেী িক্হলযা গরবি্যািনেি পপূনববি ফক্লক এক্সর সম্পপূিক  গ্রহে কনিন এবং েযা 

গরবি যাবস্যাি 12 সপ্যাহ পেবিন্ত। আনিনযা সপুযাক্িশ কিযা েযানছে নে, গরবিবেী িক্হলযািযা েযানে েযানদি গরবি যাবস্যাি সিয়েনুড় ক্রেযাক্িন 

ক্র সম্পপূিক গ্রহে কনিন। অন্ নকযাননযা ওষনু্ি ব্যাপযানি  আপনযানি টীনিি সযানর আনলযাচনযা কিনবন এবং পেবিযানলযাচনযা কিনবন। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

লযাইফস্টযাইল এবং সসু্েযা 
(গরবি যাবস্যাি শিুনুে সম্পন্ন কিনু)

5.  আপনারে সপুারিি েিা যারছে কয, গর্াবস্াি সময় আপনাি রেছু খাবাি এরিরয় 
িলরবন, কযরহতু এগুরলা আপনাি এবং আপনাি অনাগত রিশু বাচ্াি ক্ষরত েিরত 
পারি... 

  গরবি যাবস্যাি সিয় ক্ক ক্ক খযাবযাি এক্ড়নয় চলনে হনব  আক্ি নস ব্যাপযানি সেযাগ আক্ে

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই 
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টীো:

6.  সপুারিি েিা যারছে কয, গর্াবস্ায় স্াস্্যেি এবং সষুম খাবাি বাজয় িাখরত 
কিষ্া েরুন...

 গরবি যাবস্যায় আক্ি আিযাি পকু্ষ্ট চযাক্হদযা ক্ননয় সেযাগ আক্ে

  আক্ি ক্নক্দবিষ্ট পক্িক্স্ক্ে আনে, েযা আিযাি খযাদ্যারযাস সংরিযান্ত চযাক্হদযানক প্ররযাক্বে কিনে পযানি এবং আক্ি আিযাি 
ি্যােযািক্নটি টীি নরনক ক্দকক্ননদবিশনযা নপনে চযাই 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

7.  কবরিিরাগ সংখ্যে মরহলাি জন্য, গর্াবস্ায় রনয়রমত মাঝািী ধিরনি িিীি 
িি্া সপুারিি েিা হরলা...

 শযািীি চচবি যা সম্পনকবি  সপুযাক্িশিযালযা ক্ননয় আক্ি সেযাগ আক্ে

  আিযাি এিন একটি অবস্যা আনে, েযা শিীি চচবি যাি ব্যাপযানি আিযাি সক্ষিেযানক প্ররযাক্বে কনি এবং আক্ি আিযাি 
ি্যােযািক্নটি টীি নরনক ক্দকক্ননদবিশনযা নপনে চযাই

  আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

8.  আপনাি এবং আপনাি রিশু সন্ারনি স্াস্্য এবং সসু্তাি জন্য, গর্াবস্ায় 
ধমুপান না েিা, অ্যালরোহল পান না েিা রেংবা রবরনাদনমলূে কনিা সামগ্ী 
ব্যবহাি না েিাি জন্য আপনারে পিামি্ প্রদান েিা হরলা...

  অ্যালনকযাহল, েযািযাক/ক্ননকযাটিন সযািগ্রী এবং ক্বননযাদনিপূলক/নবআইনী ননশযা সযািগ্রী গ্রহনেি উপনদনশি ব্যাপযানি আক্ি 
সেযাগ আক্ে 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই 

্িুপযান, পযানীয় অ্যালনকযাহল ক্কংবযা ক্বননযাদনিপূলক /নবআইনী ননশযা সযািগ্রী গ্রহনন সহযায়েযাি েন্  আপক্ন আপনযাি রযাতিযাি 

ক্কংবযা ্যারেীি সযানর  আনলযাচনযা কিনে পযানিন।  
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আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

আনবগেক্নে স্বযাস্্ এবং সসু্েযা

একটি ক্শশ ুবযাচ্যানক আনন্দপপূেবি এবং উনতেেক সিয় হনে পযানি েযা আশযা কিযা, ক্কন্ত  উনবেগ, ক্বষণ্ণেযা  ক্কংবযা 

আনবগেক্নক হেযাশযা গরবিবেী িক্হলযাি েনন্ও সযা্যািে।  

9.  আমাি দীর্রময়াদী মানরসে স্াস্্য অবস্া আরছ, যা আমাি গর্াবস্ারে প্ররারবত 
েিরত পারি...

  ক্বষণ্ণেযা

  উক্বেগ্নেযা

   আনবগী বযা্্েযািপূলক ব্যাক্্  
(ওক্সক্র)

   ক্বে্যানবযা্ আনবগেক্নে ব্যাক্্ (ি্যাক্নক ক্বষণ্ণেযা 
ক্কংবযা ি্যাক্নয়যা ক্হনসনবও পক্িক্চে)

  প্রসনবযাতেি িননযাব্যাক্্

  ক্সনেযাএনফকটির ব্যাক্্

   ক্সনেযানরেক্নয়যা ক্কংবযা অন্ নকযান িনতিযাক্্বিক ব্যাক্্

  খযাবযাি সিস্যা

  ব্ক্তিবে ব্যাক্্

   অন্ নকযাননযা িযানক্সক অবস্যা, েযা আপক্ন একেন 
িননযানিযাগ ক্বনশষজ্ঞনক নদক্খনয়নেন ক্কংবযা অন্ 
নকযাননযা িযানক্সক স্বযাস্্ নপশযাদযািনক নদক্খনয়নেন। 

আপক্ন ক্কংবযা আিযাি ঘক্নষ্ট নকযাননযা পযাক্িবযাক্িক সদস্ েক্দ উপনিযাতি নেনকযাননযা অবস্যাি সম্খুীন হয় েনব অনগু্রহপপূববিক 

আপনযাি ্যারেী, রযাতিযাি ক্কংবযা স্বযাস্্ নপশযােীবীনক বলনু। এই সিয়েনুড় ক্কেু অবস্যাি বকৃ্দ্ধি আশংকযা রযাকনল এবং এি 

েন্ প্রসবপপূববি ক্কংবযা প্রসনবযাতেি িযানক্সক স্বযাস্্ পিযািশবি এবং সযানপযােবি  আনে। ক্কেু িক্হলযাি েযানদি পপূববি গরবি যাবস্যা ক্কংবযা 

সন্তযান েন্মদযান সম্পনকবি  প্রচুি প্রশ্ন রযানক ক্কংবযা ইহযা সম্পনকবি  রযাবনে িনিিযা হনয় েযান। এিন েক্দ হয় েনব আপনযাি 

্যারেীনক েযাননে ক্দন, েযানে কনি নস সম্পনকবি  করযা বলনে আপনযাি েন্ ক্েক্ন একটি বনন্দযাবতি কিনে পযানিন। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

আপনাি মানরসে স্াস্্য সমস্যাি জন্য আপরন যরদ রনরদ্রিত অনসুারি ওষধু 
গ্হ্ েরিন, তরব  অনগু্হপব্ূে এমরন এমরন ওষধু গ্হ্ েিা বন্ধ েিরবন না।
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10.  এরারবই আরম এই মহূুরত্ অনরূুরত েিরছ...

আপনযাি নকযাননযা উক্বেগ্নেযা ক্কংবযা দকু্চিন্ত রযাকনল  ক্লখনু এবং আপনযাি ব্নু্বযান্ব, পক্িবযাি, ্যারেী, ক্েক্প ক্কংবযা  
রযাতিযানিি সযানর করযা বলনু।

11.  গর্াবস্াি সময় আপনাি রিশু বাচ্া সম্রে্ জানরত িরতিমালী মাতৃত্ব সম্ে্ 
গরি তুলনু এবং আপনাি আরবগজরনত সসু্তায়ও সহায়তা েিরব। আপরন কিষ্া 
েিরত পারিন...

  আপনযাি অনযাগে ক্শশ ুসন্তযাননি সযানর করযা বলযা, গযান গযাওয়যা ক্কংবযা সংগীে বযােযাননযা

  আপনযাি বযাম্প িদৃরুযানব িযাক্লশ কিযা 

  গরবি যাবস্যা নেযাগ ব্যায়যাি এবং/ক্কংবযা ক্হপননযানরিযাপী

  আপনযাি ক্শশ ুসন্তযাননি বকৃ্দ্ধ এবং উন্নক্ে  ট্যাক কিযাি েন্ একটি অ্যাপ ব্বহযাি কিযা

  ইউক্ননসনফি ‘ক্বক্্ডং এ হ্যাপী নববী গযাইর’ পযাঠ কিযা

ক্নক্য়িেরযানব এই সকল ক্বষয় কনি একটি হিনিযান অবিতুি কিনে পক্িক্চে, েযানক অক্সিেক্সন বলযা হয়, ইহযা এিন একটি 

হিনিযান, েযা আপনযাি নরেন উন্নে কিনে আপনযানক সহযায়েযা কিনে পযানি এবং আপনযানক সখুী অনরুপূ ক্ে কনি।  

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

12.  আমাি আরবগজরনত সসু্তা বরৃধি েিরত যা রেছু েিরত হয় তা রনরয় আরম 
সজাগ আরছ...
•  ক্নয়ক্িে হযালকযা অনশুীলন, নেিন: গরবি যাবস্যা নেযাগ ব্যায়যাি, হযােযাাঁ ক্কংবযা সযােযাাঁি কযােযা 
•   ক্নক্চিে হওয়যা নে আক্ি রযানলযা আক্ে 
•   ক্শক্রলনেযাগ্ নকৌশল নচষ্টযা কিযা, গযান নশযানযা, নিক্রনেশন বযা ্্যান কিযা ক্কংবযা শ্যাস-প্রশ্যানসি অনশুীলন কিযা 
•   আিযাি ক্ননেি সযানর করযা বনল নকযারযাও আক্ি ক্িলযাসি রযাকনে পযাক্ি 
•   আক্ি ক্বশ্যাস কক্ি এিন কযানিযা সযানর করযা বলযা-বনু্, পক্িবযাি, ্যারেী, ক্েক্প ক্কংবযা রযাতিযাি 
•   পযাক্িবযাক্িক েুক্কেযাক্ক কযাে ক্কংবযা অন্যান্ ক্শশ ুবযাচ্যা সম্পনকবি  ব্বহযাক্িক কযাে সম্পনকবি  ক্েজ্ঞযাসযা কিযা 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:
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13.  উরবিগ্নতা এবং রবষণ্ণতা রেংবা অন্য কোরনা মানরসে স্াস্্য অবস্াি সারথ গর্বততী 
মরহলাি জন্য রবরিষজ্ঞ সারপাট্ আরছ...

  আিযাি গরবি যাবস্যাি সিয় আিযাি প্রনয়যােন হনল কীরযানব িযানক্সক স্বযাস্্ সযানপযানেবি  প্রনবশ কিযা েযায় আক্ি নস সম্পনকবি  
সেযাগ আক্ে 

 আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই 

আপক্ন েক্দ অনরুব কনিন নে আপনযাি ক্কেু আনবগেক্নে সযানপযােবি  প্রনয়যােন, েনব আপক্ন আপনযাি স্যানীয় েক্কং নরিযাপী 

সযাক্রবি নস নেনে পযানিন। ইহযা ক্বনযািপূনল্ কিযা হয় এবং গরবিবেী িক্হলযানদিনক অগ্রযাক্্কযাি প্রদযান কিযা হয়।  

নদখনু: https://www.nhft.nhs.uk/iapt 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

14.  আমাি পাট্নাি, পরিবারিি আরবরগি জন্য আমাি যা কদখা উরিৎ তা হরলা...
• অশ্িুরিযা
•  উদ্বনল অনুরপূেক্ কিযা
•  বক্িক্ে অনুরপূেক্ কিযা কক্ংবযা  প্িযায়ই েি্ক কিযা
•  িনসংেোগ প্িদযান কিেন কঠক্ন হওয়যা 

•  ক্ষু্যায় পিক্বি্েন
•  ঘুিযােন সিস্েযা হওয়যা কক্ংবযা প্িবল শক্েক্েন সিস্েযা
• িনসক্ং চক্ন্েযারযাবনযা
• খুবই উদ্বক্গ্নেযা অনুরপূেক্ কিযা
• আিক্ স্বযারযাবক্করযাবন পেন্দ কিক্ এিন কক্েুি প্িেক্ আিযাি আগ্িহ হযািযানো 

• েন্িদযান সি্পি্কন খুবই রয় পযাওয়যায় েযাি ি্্েন দক্য়ন আিক্ েনেন চযাই নযা

•  অসুখী চক্ন্েযারযাবনযা রযাকযা, েযা আিক্ নক্য়ন্ে্িে কিেন পযািক্ নযা কক্ংবযা ফক্িন আসেন পযািক্ নযা 

•  আে্িহে্েযািপূলক অনুরপূেক্ কক্ংবযা  নক্েনি ক্ষেক্ কিযাি চক্ন্েযারযাবনযা। 

• বযািংবযাি কযাে কিযা কক্ংবযা দৃঢ় আচযাি-আচিে বৃদ্্ক্  কিযা। 

•  আিযাি অনযাগে শক্শু বযাচ্চযাি  প্িেক্ অনুরপূেক্ননি ঘযােেক্। 

আক্ি েক্দ এসকল অনরুপূ ক্েি নেনকযাননযাটিি ব্যাপযানি উক্বেগ্ন রযানকন, েনব আপনযাি ্যারেী ক্কংবযা রযাতিযানিি সযানর করযা বলনু। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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15. প্ররত্যরে আিা েরিন কয এেটি রিশুি বাচ্াি খবি আনন্দ এবং সখু রনরয় আসরব, 
রেন্তু দিজন পাট্নারিি এেজরনি জন্য ইহা রবষণ্ণতাি রদরে রনরয় কযরত পারি। 
দারয়রত্ব অনরুুরত রবহ্বলরারব অনরূুরত হরত পারি এবং পরিবত্রনি রাবনা অনরুুত 
হরত পারি, যা এেটি রিশু বাচ্াি কপরত েরি  অরনবায্রারব বহন েিরব। আপনাি 
পাট্নারিি সারথ এই পরুতিো কিয়াি েিরল তা সহায়ে হরত পারি এবং তািা েীরারব 
অনরূুরত েিরছন তা প্রোি েিরতও এই পাতাটি তািা ব্যবহাি েিরত পারিন। 

একেন ক্পেযা হওয়যা সম্পনকবি  আপক্ন েক্দ উক্বেগ্ন নহযান েনব েযাি গরবি যাবস্যায় েযাি সযানর নবক্শ নবক্শ েযাি কযােযাকযাক্ে রযাকযাি 

নচষ্টযা কিনু। আপনযাি পযােবি নযানিি সযানর প্রসবপপূববি লিযানশ েযাওয়যা আপনযানক েযাি ক্কেু অ্যাপনয়টেনিনটে উপক্স্ে হনে সহযায়েযা 

কিনব এবং স্্যান আপনযানক কযােযাকযাক্ে রযাকনে সযাহযাে্ কিনব। 

এই পযােযা ব্বহযাি কিনু এবং এিন ক্কেু ক্লনখ িযাখনু, েযা আপক্ন চযান আপনযাি ্যারেী আপনযানক ব্যাখ্যা কনি ক্দন। ক্কংবযা 

আপনযাি রযাবনযা, অনরুুক্ে এবং প্রশ্নগনুলযা বেবিনযা কিনে দ্রুে ক্হনসনব প্রশ্নগনুলযা ব্বহযাি কিনু। 

আরম সরবরিরয় কবরি প্রত্যািা েিরছ...

আমারে সবরিরয় কবরি যা উরবিগ্ন েিরছ তা হরলা...

কয সম্রে্ আরম সবরিরয় কবরি তথ্য িাই তা হরলা...
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ব্যাক্তিগেকিন েন্মদযান সংরিযান্ত 
পেন্দগনুলযা

সন্তযান েন্মদযান সংরিযান্ত একটি পক্িকল্পনযা নলবযানি আপনযাি নকয়যানিি অবগে হওয়যা সংরিযান্ত ক্সদ্ধযান্ত ক্ননে  আপনযানক  

(এবং আপনযাি পযােবি নযাি/গেনক) সহযায়েযা কিনে পযানি। আপনযাি নদখরযালকযািীি সযানর আপনযাি পেন্দগনুলযা নশয়যাি কিনল, 

েযা েযািযা আপনযানক নে নকয়যাি বযা নসবযা প্রদযান কিনেন েযা ব্ক্তিগেকিন কিনে েযানদিনক সক্ষি কিনব। 

আপনযাি ক্নেস্ব গক্েনে প্রশ্নগনুলযাি িন্্ ক্দনয় আপনযাি পনর কযাে কিনু । 34 সপ্াহ কথরে শুরু েরি আপরন 
আপনাি ধাত্ীরে আপরন এই পরিেল্পনা কদখারত পারিন। 

1.  জন্মদান সংক্ান্ কসটিংরয় (বাসাবারি, জন্মদান কেন্দ্র এবং কলবাি ওয়াড্) আরম 
আমাি রতনটি পছন্দ সম্রে্ সজাগ আরছ এবং কোন পছন্দ বা অপিনটি আমাি 
জন্য সপুারিিেৃত কস সম্রে্ তা  আমাি ধাত্ী/ডাতিারিি সারথ আরলািনা েিরত 
হরয়রছল। আরম সন্ান জন্ম রদরত িাই...

 বযাসযাবযাক্ড়নে

 একটি সন্তযান েন্মদযান নকন্রে

 একটি নলবযাি ওয়যানরবি

 আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই 

 আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আপনযাি ব্ক্তিগে স্বযাস্্ এবং গরবি যাবস্যাি উপি ক্রক্তে কনি আপনযাি েন্ ক্নক্দবিষ্ট অপশন সপুযাক্িশ কিযা নেনে পযানি। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

2. আমাি জন্মদারনি পাট্নাি(গ্) হরবন...

আপক্ন েক্দ হযাসপযােযানল সন্তযান েন্ম নদন, েনব আপনযানি সযানর দইুেন বযারবি পযােবি নযাি পযানবন। 
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3.  যখন আমাি রিশু বাচ্া আমাি গরর্ আরস সু্রডন্ট ধাত্ী/ডাতিাি টীরমি সারথ 
োজ েিরত পারিন-

 আিযাি নলবযাি/েন্মদযাননি সিয় একেন সু্টনরটে উপক্স্ে রযাকযাি েন্ আক্ি খশুী 

 আক্ি চযাই আিযাি নলবযাি/েন্মদযাননি সিয় নকযাননযা সু্টনরটে উপক্স্ে রযাকনব নযা 

 আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

সু্টনরটেিযা েযানদি েযাক্লকযারুতি ্যারেী নিনেনিি সযানর কযােযাকযাক্ে নরনক কযাে কনিন এবং আপনযাি সম্ক্েনে নেিদযািীি 

অ্ীনন আপনযানক নকয়যাি এবং সযানপযােবি  প্রদযান কিনবন। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ:

4. আমাি অরতরিতি প্ররয়াজনীয়তা আরছ...

 আিযাি রযাষযা অনবুযাদ কিযাি েন্ আিযাি সযাহযাে্ প্রনয়যােন পড়নব 

 আিযাি এলযাক্েবি  এবং/ক্কংবযা ক্বনশষ খযাদ্যার্যাস সংরিযান্ত প্রনয়যােনীয়েযা আনে

  আিযাি ্িমীয় ক্বশ্যাস এবং িীক্েনীক্ে আনে, েযা আক্ি পযালন কিনে পেন্দ কক্ি 

  আিযাি/আিযাি পযােবি নযানিি অক্েক্িতি চযাক্হদযা আনে  

আিযাি েক্দ নকযাননযা ক্বনশষ দযাক্ব বযা প্রনয়যােনীয়েযা রযানক, েে দ্রুে সম্ভব অনগু্রহপপূববিক আপনযাি ি্যােযািক্নটি  টীিনক 

বলনু। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

5.  আরম েীরারব সন্ান জন্মদান েিব, আমাি রিন্ারাবনা এবং অনরূুরত সম্রে্ 
আমাি ধাত্ী/ডাতিারিি সারথ আমাি আলাপ-আরলািনা হরয়রছ...

নবক্শিরযাগ িক্হলযাি স্বযারযাক্বক পদ্ধক্েনে সন্তযান েন্মদযান হনব, ক্কন্তু ক্কেু িক্হলযাি েন্ ক্সেযাক্িয়যান সপুযাক্িশ কিনে পযানিন।  
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আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

যরদ আপনিাি পরিেল্পনােৃত রসজারিয়ান বাথ্ থারে তরব অনগু্হপব্ূে প্রশ্ন  
14 কদখুন। ➡ 

6.  রেছু পরিরস্রতরত, স্ারারবেরারব শুরু েিাি পরিবরত্ আপনাি ধাত্ী রেংবা 
ডাতিাি আপনাি কলবাি  বা প্রসব েৃরত্মরারব শুরু েিরত পারিন (ইহা কলবারিি 
ইনডােিন রহরসরব পরিরিত)...

 নকন একটি ইনরযাকশন সপুযাক্িশকৃে হনে পযানি আক্ি সেযাগ আক্ে

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আপনযাি েরযাের েযাক্িনখি 12 ক্কংবযা আনিযা নবক্শ নদিী কনি েযান, ক্নক্দবিষ্ট নিক্রনকল অবস্যা ক্নন, ক্কংবযা রযাতিযাি েক্দ 

আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যাি স্বযাস্্ ক্ননয় উক্বেগ্ন হন, েনব এ নক্ষনরে ইনরযাকশন অর নলবযাি প্রতিযাব কিনে পযানিন। ইহযা েত্নসহকযানি  

আপনযাি ্যারেী/রযাতিযানিি সযানর পক্িকক্ল্পেরযানব হনব। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

7.  কলবাি জন্মদারনি সময় আরম রনম্নবর্্ত পরিরস্রত সামলারনা েম্পরিেল্পনা/
কপইন পরিত্া্ রবরবিনা েরিরছ...

  Iআক্ি সকল ব্যারযা নরনক িকু্তি এড়যানে পেন্দ কক্ি

  নসলফ-ক্হপননযাক্সস/ক্হপননযাবযাক্রবিং 

 অ্যানিযানিনরিযাক্প/নহযাক্িওপ্যাক্র/ক্িনলেনসিযানলযাক্ে

 পযাক্ন (বযার ক্কংবযা বযাক্রবিং পলু)

  নেন্স নিক্শন (ট্যান্সক্কউনেনযাস দবদু্ ক্ে্ক স্যায় ুউদ্ীপনযা)

  গ্যাস এবং এয়যাি (ইননেযানসি)

 নপক্রক্রন/রযায়যািিক্ফন/নিপটির (অক্পওনয়র ইননেকশন)

  ইক্পরুিযাল 

  আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই। 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই
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ব্যারযা নরনক িকু্তিি েন্ আপনযাি অপশন আপক্ন নকযারযায় সন্তযান েন্মদযান কিনে চযান েযাি উপি ক্নরবি ি কিনব।  

আপনযাি ্যারেীি সযানর আনলযাচনযা কিনু এবং আপনযাি স্যানীয় ি্যােযািক্নটি ইউক্ননে আপনযাি েন্ কী অপশন আনে। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

8. কলবাি এবং জন্মদারনি সময় আরম কয সেল রবষয় রবরবিনা েরুন...

 িযাক্লশ  হযােযাাঁ/দযাড়যাাঁননযা

 ক্বক্রন্ন নসযােযা অবস্যান, নেিন: হযািযাগকু্ড়/উব ুহনয় 
বসযা/হযােুাঁ নগনড় বসযা

 এ বযাক্রবিং বল

 ক্বন ব্যাগ, বযারবি েুলস এবং  বযারবি নকৌচ, েক্দ 
রযানক

 একটি বযাক্রবিং পলু

 বযাক্লশসহ ক্কংবযা আিযাি পযানশ রযাকযাি সিয় ক্বশ্যাি 
ননয়যাি েন্ একটি নবর

 সংগীে বযােযাননযা হনব (েযা আক্ি প্রদযান কক্ি)

 ক্রি কিযা লযাইে  আিযাি বযারবি পযােবি নযাি েক্ব েুলনেন/ক্ফল্ম কিনেন

 আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই।  আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি 
কিনে চযাই। 

নলবযানি আপনযাি পক্িক্স্ক্ে আপনযাি কযানে ক্ক পেন্দ আনে েযা প্ররযাক্বে কিনে পযানি। 34-40 সপ্যানহ  অনগু্রহপপূববিক 
আপনযাি ্যারেীি সযানর আনলযাচনযা কিনু। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

9.   কয সেল মরহলা ধাত্ী রলড কেয়ারিি অধীরন থারেন রেংবা কসাজাসরুজ গর্াবস্া 
থারে রেংবা পরূব্ সন্ান জন্ম রদরয়রছন, তরব তারদি রিশু বাচ্াি ধািাবারহে 
মরনটরিং েিাি প্ররয়াজন নয়, কযরহতু তা উত্তম ফল প্রদান েরি বরল জানা যায়। 
এেটি হতি ধাি্োিী রডরাইস বা সিঞ্াম ব্যবহাি েরি  আপনাি ধাত্ী শুনরত 
পারিন।  
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 একটি হতি ্যািেকযািী ক্ররযাইস বযা সিঞ্যাি  কনি  আক্ি সক্বিযাি ভ্রুে হযােবি  িক্নেক্িং কিনে পেন্দ কক্ি। 

  একটি ক্সটিক্ে নিক্শন ব্বহযাি কনি আক্ি অক্বিযাি ভ্রুে হযােবি   িক্নেক্িং কিনে পেন্দ কক্ি

  আিযাি েক্দ অক্বিযাি িক্নেক্িং প্রনয়যােন হয় েনব েক্দ রযানক েনব আিযাি আক্ি নিযাবযাইল এবং ওয়যািনলস 
িক্নেক্িং নপনে চযাই 

 আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে চযাই 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

10.  কলবারিি সময়, আপনাি কলবাি বা প্রসরবি অগ্গরত মলূ্যায়ন েিরত আপনাি 
ধাত্ী এবং/রেংবা ডাতিাি র্যাজাইনাল রেংবা কযানী সংক্ান্ পরিক্ষাি জন্য 
সপুারিি েিরত পারিন। 

 র্যােযাইনযাল ক্কংবযা নেযানী সংরিযান্ত পক্িক্ষযা নকন িটুিন নকয়যানিি অংশ নস সম্পনকবি  আক্ি সেযাগ আক্ে 

  েক্দ সম্ভব হয় আক্ি র্যােযাইনযাল ক্কংবযা নেযানী সংরিযান্ত  পক্িক্ষযা  কিযা এড়যানে চযাই  

  আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

র্যােযাইনযাল ক্কংবযা নেযানী সংরিযান্ত পক্িক্ষযা হনলযা নলবযাি প্রসব অগ্রগক্ে িপূল্যায়ন কিযাি একটি িটুিন পযােবি  বযা অংশ এবং 

আপনযাি সম্ক্ে েযাড়যা সম্পযাদন হনব নযা। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

11.  রেছু পরিরস্রতরত, আপনারিি কলবাি বা প্রসরব সহায়তা েিরত আপনাি ধাত্ী 
রেংবা ডাতিাি হতিরক্ষপ সপুারিি েিরত পারিন। 

 সহযানেযাগীেযা/হতিনক্ষপ নকন সপুযাক্িশ কিযা হনে পযানি আক্ি নস সম্পনকবি  সেযাগ

  আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই।
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আপযানযাি নলবযাি বযা প্রসবনবদনযা েক্দ কনি েযায়, ক্কংবযা আপনযাি ক্কংবযা আপনযাি ক্শশিু বযাচ্যাি স্বযাস্্ ক্ননয় আপক্ন  

উক্বেগ্ন হনল হতিনক্ষপ সপুযাক্িশ কিযা নেনে পযানি।  

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

12.  রেছু পরিরস্রতরত, আপনাি ম্যাটািরনটি টীম এেটি সহরযাগীতামলূে রেংবা 
রসজারিয়ান জন্মদান সপুারিি েিরত পারি...

  আক্ি বঝুনে পযাক্ি  একটি সহনেযাগীেযািপূলক েন্মদযান নকন সপুযাক্িশ

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

সহনেযাগীেযািপূলক ক্কংবযা ক্সেযাক্িয়যান েন্মদযান সপুযাক্িশ কিযা নেনে পযানি, েক্দ েযা আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যাি ক্নিযাপদ েনন্মি 

েন্ ক্নিযাপদ বনল িনন হনে পযানি। আপনযাি রযাতিযাি ইহযা ক্ননয় আপনযাি সযানর আনলযাচনযা কিনবন এবং নকযাননযা পদ্ধক্ে 

সম্পযাদন বযা বযাতিবযায়ননি পপূনববি আপনযাি সম্ক্ে চযাইনব। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

13.  রেছু পরিরস্রতরত, আপনাি ধাত্ী রেংবা ডাতিাি জন্মদারন সরুবধাি জন্য 
কপরিরনয়াম (এরপরনসরয়ারটামী) েত্রন সপুারিি েিরত পারিন…

 আক্ি বঝুনে পযাক্ি একটি এক্পক্নসনয়যানেযািী নকন সপুযাক্িশ নেনে পযানি

 আক্ি এক্পক্নসনয়যানেযািী নবনে ননয়যা এড়যানে পযাক্ি

 আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

একটি সহনেযাগীেযািপূলক েন্মদযাননি (ফিনসপ ক্কংবযা নরনেযাউে) েন্ একটি এক্পক্নসনয়যানেযািী  সপুযাক্িশ নেনে পযানি। ক্কংবযা 

আপনযাি ্যারেী/রযাতিযাি েক্দ উক্বেগ্ন রযানকন নে আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যাি  দ্রুে েন্ম গ্রহে কিযা প্রনয়যােন।  আপনযাি ্যারেী/

রযাতিযাি সববিদযা আপনযাি সম্ক্ে(অনিুক্ে)  চযাইনবন। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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14.  আপনাি রিশু বাচ্াি জরন্মি পি, আপনাি প্ারসনটা বারতল হরব (ইহা কলবাি বা 
প্রসরবি তৃতীয় ধাপ রহরসরব পরিরিত)।  ইহা হরত পারি পারি এমন দইুটি উপায় 
আরছ...

  আক্ি একটি স্বযারযাক্বক (ক্ফক্েওলক্েক্যাল) েৃেীয় ্যাপ নপনে চযাই, করবি  বযা িজ্ ুবযাি ক্দনক অক্ষে এবং আক্ি 
প্যানসনেযা আক্ি ক্ননে বযাইনি পশু কক্ি 

  আক্ি একটি সক্রিয় েৃেীয় ্যাপ নপনে চযাই, নেখযানন কনয়ক ক্িক্নে পি করবি  বযা িজ্ ুকেবিন কিযা হয় এবং  আক্ি 
অক্সিনেযাক্সননি একটি ইননেকশন গ্রহে কক্ি, ্যারেী/রযাতিযাি আিযাি প্যানসনেযা প্রদযান কনিন 

 আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই।

  আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই।

 আক্ি/আিযাি পযােবি নযাি আিক্বক্লক্যাল করবি  বযা িজ্ ুকেবিন কিনে চযান। 

 আক্ি চযাই আিযাি ্যারেী/রযাতিযাি আিযাি আিক্বক্লক্যাল করবি  বযা িজ্ ুকেবিন কিনু। 

আপনযাি ব্ক্তিগে পক্িক্স্ক্েি কযািনন আপনযাি ্যারেী ক্কংবযা রযাতিযাি একটি সক্রিয় েৃেীয় ্যাপ সপুযাক্িশ কিনে পযানিন 

এবং সন্তযান েন্মদযাননি সিয় আপনযাি সযানর আনলযাচনযা কিনবন। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

15.  সেল রেছুি জন্য আপনাি সন্ান জন্মগ্হর্ি পি পিই আপনাি রিশুি বাচ্াি 
সারথ ত্বরে ত্বরে  স্পি্ েিাি সপুারিি েিা হরলা...

  বেনক বেনক স্পশবি নকন সপুযাক্িশ কিযা হয় আক্ি বঝুনে পযাক্ি

 আক্ি েযাৎক্ষক্েক বেনক বেনক স্পশবি কিনে চযাই 

 আক্ি অনপক্ষযা কিনে চযাই এবং নদখনে  চযাই

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

েখনই আপক্ন এবং আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যা উরয়ই সসু্ রযাকনবন, নেনকযাননযা ্িননি েন্মদযাননি পিই  বেনক বেনক স্পশবি কিযা 

েযানব। আপনযাি পযােবি নযািও আপনযাি ক্শশিু বযাচ্যাি সযানর বেনক বেনক স্পশবি কিনে পযানিন। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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16.  আরম সজাগ আরছ কয আমাি রিশু বাচ্ারে খাওয়ারনাি জন্য আমারে সারপ্াট 
প্রদান েিা হরব,  খাবাি রনরয় আমাি রাবনাগুরলা হরলা...

গরবি যাবস্যাি সিয় ক্শশ ুখযাদ্ সম্পনকবি  আনলযাচনযা কিযাি েন্ আপনযাি একটি সনুেযাগ রযাকনব, ইহযা বনুকি খযাবযানিি িপূল্িযান 

সম্পনকবি  ের্ অনরুবিতি কিনব। েখনই আপনযাি বযাচ্যা আগ্রহ নদখযানব নে ইহযা খযাবযাি গ্রহে কিনে প্রস্তুে, েখন উতেিরযানব 

শিু ুকিযাি েন্ খযাবযাি খযাওয়যাননযাি ব্যাপযানি একেন ্যারেী আপনযানক সযাহযাে্ কিনব। 

17. আমাি বাচ্াি জন্ম গ্হর্ি পি, ইহারে ররটারমন কে প্রদান েিা হরব...

 আক্ি চযাই আিযাি বযাচ্যাটি ইননেকশননি িযা্্নি ক্রেযাক্িন নক  গ্রহে কিনব

 আক্ি চযাই আিযাি  বযাচ্যাটি ওিযাল ড্রনপি িযা্্নি ক্রেযাক্িন নক  গ্রহে কিনব 

 আক্ি চযাই নযা আিযাি বযাচ্যাটি ক্রেযাক্িন নক গ্রহে কিকু 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

ক্রেযাক্িন নক হনলযা একটি সম্পপূিক, েযা সকল বযাচ্যাি েন্ সপুযাক্িশকৃে, েযা একটি দলুবিব অবস্যা প্রক্েনিযা্ কনি, েযা 

ক্রেযাক্িন নক ক্রক্ফক্সনয়ন্সী নলেক্রং (ক্রনকক্রক্ব) নযানি পক্িক্চে। েযানযািনে এি নকযাননযা  পযাশ্বি প্রক্েক্রিয়যা ননই। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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আিিযা সপুযাক্িশ কিক্ে নে, আপনযাি প্রসনবযাতেি ি্যােযািক্নটি টীনিি সযানর ইহযা নশয়যাি কিযাি িযা্্নি আপনযাি বযাচ্যাি েন্ম 

গ্রহনেি পি আপক্ন এই পযােযা আবযানিযা নদখনু। 

আপনযাি বযাচ্যাি সযানর সম্পকবি  বকৃ্দ্ধ কিযা

1.  আপরন রে ইউরনরসরফি ‘রমটিং ইউি কববী ফি দ্য ফাস্্ টাইম’  রররডও আপরন 
কদরখরছন রে? 

 হ্যাাঁ

 নযা

 আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/relationship-
building-resources/meeting-baby-for-the-first-time-video/ এ এই ক্রক্রওটি নদখনু।

2.  জন্ম গ্হর্ি পি এবং এি বাইরি আপনাি বাচ্াি সারথ ত্বরে ত্বে স্পি্ েরুন...

 বেনক বেক স্পনশবিি সকু্ব্যা বযা লযার সম্পনকবি  সেযাগ আক্ে 

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

আদি েিাি মাধ্যরম, প্রায়িই বরুেি দধু পান েিাি মাধ্যরম বাচ্া দব্ুল হয় না।

আপনযাি বযাচ্যা েন্ম গ্রহে কিযাি পি
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3.  বরুেি দধু খাওয়ারনাি মলূ্য সম্রে্ সেল মরহলারে তথ্য প্রদান েিা হরয়রছ এবং 
এেটি উত্তম শুরু েিরত এেটি রিশু বাচ্া েীরারব খাবারিি যাত্া শুরু েিরত পারি...

 বনুকি দু্  খযাওযযাননযাি িপূল্ সম্পনকবি  আক্ি সেযাগ আক্ে

  একটি উতেি শিু ুকিনে একটি ক্শশ ুবযাচ্যা কীরযানব খযাবযানিি েযারেযা শিু ুকিনে েযা আক্ি েযাক্ন

 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই।

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

4.  রিশু বাচ্ািা প্রায়ই প্রথরমই লক্ষ্ কদখায় কয তািা খাবাি গ্হর্ি জন্য প্রস্তুত আরছ...

  নকযাননযা ক্কেু নখযাাঁেযাি লক্ষ্ণে ক্হনসনব আক্ি সেযাগ আক্ে নে, আিযাি বযাচ্যাটি খযাবযাি গ্রহনেি েন্ প্রস্তুে আনে 

  আক্ি ক্নক্চিে নয়/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

পপূববি লক্ষ্ণেসিপূহ েযা আপনযাি বযাচ্যা খযাবযাি নখনে প্রস্তুে রযাকনে পযানি...

েন্ম গ্রহনেি পি প্ররি কনয়ক ঘণ্যা এবং ক্দননি েন্ প্রস্তুক্ে। 

5. আপনাি ম্যাটািরনটি ইউরনরট যাওয়াি সময় ররন্ন হরত পারি...

  আক্ি ক্রক্েটিং েযাইি নচক কনিক্ে এবং  েনন্মি পি  কযািযা আিযানক নদখনে  আসনে পযানিন আক্ি নস সম্পনকবি  
সেযাগ আক্ে।

  আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই।

ক্রক্েটিং েযাইি খুাঁনে নবি কিযা উপকযািী, ক্বনশষ কনি অননক দপূি নরনক সফি কিযা আপনযাি েক্দ ক্রক্েেি বযা দশবিনযারমী 

নরনক রযানক। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 



22

6. বাসাবারিরত রজরনসপত্ প্রস্তুত পাওয়া সম্রে্ রাবনা...

বযাসযাবযাক্ড়নে আপনযাি ক্ননেি এবং আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যাি নদখরযাল সহেেি কিনে এখন আপক্ন কী কী কিনে পযানিন 

নস সম্পনকবি  রযাবনু। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

7.  বাসাবারিরত থাোোরল্ সন্ান জন্মদারনি পি কে আপনারে সারপাট্ রদরত 
সক্ষম হরব কস সম্রে্ রাবনা...

আপনযাি পযােবি নযাি, বনু্বযান্ব, পক্িবযাি ক্কংবযা প্রক্েনবশী, বযাসযাবযাক্ড়নে নক আপনযানক সযাহযাে্ কিনে সক্ষি হনবন  ইহযা 

ক্বনবচনযা কিযা গিুবুেপপূেবি। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

েনন্মি পি আপনযাি দদক্হক এবং আনবগেক্নে সসু্েযা

8.  সন্ান জন্মদারনি পি আপনাি দদরহে সসু্তা বা আরিাগ্যতাি জন্য প্রস্তুত হওয়ায় 
তা আপনাি এবং আপনাি নতুন পরিবািরে সরব্াত্তম শুরু েিরত সহায়তা 
েিরব, আরম কয সেল রবষরয় সজাগ আরছ কসগুরলা হরলা...

  প্রে্যাশযা কিযাি দদক্হক পক্িবেবিন

  প্রসনবযাতেি ব্যারযা নরনক িকু্তি অপশন

  সসু্ স্বযাস্্ক্বক্্ি গিুবুে

  ইননফকশন বযা সংরিিনেি লক্ষ্ণে এবং ক্ক কিযা

  নপলক্রক নলেযাি এসিযািসযাইে

  ক্সেযাি কনি েন্মদযাননি পি দদক্হক সসু্েযা

  আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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9.  সন্ান জন্ম কদওয়া এবং মা হওয়া মহান আরবগতারিত পরিবত্রনি এেটি সময় 
রহরসরব পরিরিত, জরন্মি পি আপরন কেমন অনরূুব েিরত পারিন কস সম্রে্ 
সজাগ হওয়ায় তা আপনারে প্রস্তুরত রনরত সাহায্য েিরব...

  আক্ি প্রে্যাক্শে আনবগেক্নে পক্িবেবিন সম্পনকবি  সেযাগ আক্ে 

  আিযানক সযানপযােবি  প্রদযান কিনে আিযাি পক্িবযাি/বনু্বযান্ব কী কী কিনে পযানি আক্ি ক্বনবচনযা কনিক্ে

  সন্তযান েন্মদযাননি পি আিযাি আনবগেক্নে এবং িযানক্সক স্বযানস্্ি সযানর সযানপযানেবি  ক্বরযানগ প্রনবশ কিযা েযায় েযা 
আক্ি েযাক্ন 

  আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই।

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

10.  আমারে এবং আমাি পরিবািরে অনরুব েিরত কয সেল রজরনস খঁুরজ  
কবি েিরত হরব তা রনম্নবর্্তগুরলাি অনর্ুতি েরি...

•  স্যায়ী দ:ুখ/ঠযাণ্যা নিেযাে
•  শক্তিি ঘযােক্ে/ অক্েক্িতি লিযাক্ন্ত অনরুপূ ক্ে কিযা
•  আিযাি ক্শশ ুবযাচ্যানক নদখযাশনুযা কিনে অক্ষি হওয়যা 
•  সিস্যা ঘনীরুে হওয়যা ক্কংবযা ক্সদ্ধযান্ত গ্রহে কিযা
•  কু্ষ্যায় পক্িবেবিন
•  অপিযা্, আশযাহীনেযা ক্কংবযা ক্ননেনক নদযাষী অনরুপূ ক্ে কিযা

•  আিযাি ক্শশিু বযাচ্যাি সযানর বন্নন সিস্যা

•  আক্ি স্বযারযাক্বকরযানব পেন্দ কক্ি এিন ক্কেুি প্রক্ে আিযাি আগ্রহ হযািযাননযা 

•   অসখুী ক্চন্তযারযাবনযা রযাকযা, েযা আক্ি ক্নয়ন্ত্রে কিনে পযাক্ি নযা ক্কংবযা ক্ফনি আসনে পযাক্ি নযা 

•  আত্মহে্যািপূলক অনরুপূ ক্ে ক্কংবযা ক্ননেি ক্ষক্ে কিযাি ক্চন্তযারযাবনযা 

•  বযািংবযাি কযাে কিযা ক্কংবযা দঢ়ৃ আচযাি-আচিে বকৃ্দ্ধ কিযা 

আপক্ন েক্দ এসকল অনরুপূ ক্েি নেনকযাননযাটিি ব্যাপযানি উক্বেগ্ন রযানকন, েনব আপক্ন ক্বশ্যাস কনিন এবং/ক্কংবযা আপনযাি  

্যারেী ক্কংবযা নহলর ক্রক্েেি ক্কংবযা ক্েক্প এি সযানর করযা বলনু। 

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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আপনযাি ক্শশ ুবযাচ্যাি নদখরযাল কিযা

11.  বাসাবারিরত যাওয়াি পরূব্  কয সেল রবষয় রবরবিনা েিরত হরব তা 
রনম্নবর্্তগুরলা যতুি েরি...

 ক্বক্সক্ে টিকযা ( ক্দ আপনযাি ি্যােযািক্নটি ইউক্নে প্রতিযাব কনি) 

 আপনযা বযাচ্যানক উতেিরযানব খযাওয়যাননযা হনছে ক্ক নযা আপক্ন েযা কীরযানব বলনবন

 একটি অসসু্ ক্শশিু লক্ষ্ণে এবং আপক্ন উক্বেগ্ন হনল ক্ক কিযা েযায়

 আপনযাি ক্শশিু রযায়যাপযাি পক্িবেবি ননি আশযা 

আপনযাি ি্যােযািক্নটি ইউক্ননেি টীি সযানপযােবি  প্রদযাননি েন্ কযােযাকযাক্ে রযাকনব।

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

12.  আপানাি বাসাবারিরত কয সেল রবষয় রবরবিনা েিরত হরব তা রনম্নবর্্তগুরলা 
অনর্ুতি েরি…

 ক্নিযাপদ ঘিুযাননযাি চচবি যা (অকস্মযাৎ ক্শশিু িেুৃ্ উপসগবি নিযা্) 

 নবেযােনকি েক্ডেস-ক্ক স্বযারযাক্বক এবং ক্কনসি পেবিযানলযাচনযা কিযা প্রনয়যােন 

 নবেযােনকি িতি দযানগি ক্্রিক্নং নেস্ট

 নযাক্র সংরিযান্ত িজ্িু েত্ন এবং বেনকি েত্ন ননওয়যা 

 আপনযাি বযাচ্যানক নগযাসল কিযাননযা

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

কক্িউক্নে নকয়যাি এবং পিবেমী পনদক্ষপসিপূহ

13.  স্াস্্যরসবা কপিাদািরদি এেটি মারটিরডরসরপ্নািী টীম বিািা রবররন্নরারব েরমউরনটি 
প্রসরবাত্তি কেয়াি প্রদান েিা হয়। আরম কয সেল রবষরয় সজাগ তা হরলা...

 কক্িউক্নটি প্রসনবযাতেি নকয়যাি 

 আিযাি কক্িউক্নটি ্যারেীগনেি সযানর কীরযানব নেযাগনেযাগ কিযা েযায় 

 আিযাি নহলর ক্রক্েেনিি সযানর কীরযানব নেযাগনেযাগ কিযা েযায়

 অক্েক্িতি অক্েক্িতি ক্শশনুক খযাওয়যাননযাি সযানপযানেবি  কীরযানব প্রনবশ কিযা েযায়  
 আিযাি স্যানীয় ক্চন্রেনস নসটেযানি কীরযানব সযাক্রবি নস প্রনবশ কিযা েযায়   
 আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই
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আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

14. জরন্মি পি, আমাি যা যা প্ররয়াজন হরব—
 েয় সপ্যানহি িন্্ আিযাি বযাচ্যাি েন্ম নিক্েক্্রি কিযা 

 আিযাি ক্েক্পি সযানর আিযাি বযাচ্যাি েন্ম নিক্েক্্রি কিযা

  সন্তযান েনন্মি েয় নরনক আে সপ্যানহি আিযাি ক্েক্পি সযানর আিযাি এবং আিযাি বযাচ্যা উরনয়ি প্রসনবযাতেি  
নচক নিকরবি  কিযা। 

  আিযাি ক্েক্প সযােবি যািীনে আবযানিযা নেনস্টি বনন্দযাবতি কিযা (আিযাি ্যারেী ক্কংবযা রযাতিযাি কেৃবিক সপুযাক্িশকৃে)  

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

15.  আপনাি যরদ পরূব্ রবদ্যমান কমরডে্যাল েরডিিন থারে রেংবা আপনাি সন্ারনি 
জরন্মি সময় আপরন যরদ অসসু্ থারে, তরব আপনাি ডাতিাি েত্ৃে আপনাি 
রবরিষ কমরডে্যাল সপুারিিমালা থােরব...

  আিযাি একটি পপূনববি ক্বদ্িযান নিক্রক্যাল কক্ডেশন আনে এবং রযাতিযাি এবং ্যারেীি সযানর আক্ি ক্বনশষ প্রসনবযাতেি 
নকয়যাি কিেীয়েযা ক্ননয় আনলযাচনযা কনিক্ে  

  সন্তযান েন্মদযাননি সিয় আক্ি েটিলেযাি সম্কু্ষীে হনয়ক্ে/অসসু্ ক্েলযাি, আক্ি েটিলেযা সম্পনকবি  সেযাগ আক্ে, েযা 
আিযাি প্রসনবযাতেি নকয়যানি রযাকনে পযানি

  আক্ি ক্নক্চিে নই/আক্ি আনিযা ক্কেু খুাঁনে নবি কিনে চযাই।

আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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েন্ম  
প্রক্েফলন

আপনযাি ্যারেী ক্কংবযা রযাতিযানিি সযানর আনলযাচনযা কিনে আপনযাি 
গরবি যাবস্যা এবং েন্মদযান সম্পনকবি  ের্
আপনযাি গরবি যাবস্যাি অক্রজ্ঞেযা, নলবযাি বযা প্রসবনবদনযা, েন্মদযান এবং েন্মদযানিি েযাৎক্ষক্েকেযা সম্পনকবি  নকযাননযা েযাৎপেবিপপূেবি 

উক্বেগ্নেযা (নিক্রক্যাল, আনবগগে এবং অন্যান্) রযাকনল েযা ক্নননেি স্যানন ক্লখনু- ক্বনশষ কনি আপক্ন েক্দ িনন কনি 

রযানকন ইহযা আপনযাি দীঘবিনিয়যাদী দদক্হক ক্কংবযা আনবগগে স্বযাস্্, ক্কংবযা আপনযাি বযাচ্যাি স্বযানস্্ একটি প্ররযাব রযাকনে 

পযানি। আপনযাি উক্বেগ্নেযা আপনযাি ্যারেী ক্কংবযা রযাতিযানিি সযানর নশয়যাি কিনু। 
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1. গরবি যাবস্যায়...
আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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2. প্রসব নবদনযা ও সন্তযান েন্মদযান চলযাকযানল… 
আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 
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3. ক্শশিু েনন্মি পি...
আমাি রিন্ারাবনা, অনরূুরত এবং প্রশ্নসমহূ: 

আপনযাি নলবযাি বযা প্রসনবি সিয় ক্ক ঘনেক্েল আশযা কিযা েযানছে নে আপক্ন এি সবক্কেু বঝুনে পযািনবন, ক্কন্তু ক্কেু 
িক্হলযাি েন্ ইহযা এিন ক্কেু েযািপি প্রচুি রযানবন এবং ইহযা একরে কিযাি সংগ্রযাি কনিন। নরবিযাম্পেন নেনযানিল হসক্পেযাল 
এনএইচএস ট্যাস্ট এবং নকেযাক্িং নেনযানিল হসক্পেযাল এনএইচএস ফযাউনডেশন ট্যাস্ট উরনয়ি একটি সন্তযান েন্মদযান প্রক্েফলন/
শ্বে নসবযা িনয়নে, সন্তযান েন্মদযাননি পি নেনকযাননযা সিয় েযানে প্রনবশ কিযা েযায় ক্কংবযা পিবেমী গরবি যাবস্যাি েন্ েখন 
আপক্ন নফিে েযান। আপনযাি নিেযািক্নটি ইউক্ননে এই সযাক্রবি নস আপক্ন কীরযানব প্রনবশ কিনবন নস সম্পনকবি  আপনযাি ্যারেী 
ক্কংবযা নহলর ক্রক্েেনিি সযানর করযা বলনু। 

আপনাি রিশু সন্ান জন্ম লাররি পি আপরন এই পরুতিো সংিক্ষ্ েিরত পারিন, 
আপরন ইহারে আপনাি পছন্দ এবং বাছাইরয়ি এেটি প্ররয়াজনীয় কিেড্ রহরসরব কপরত 
পারিন এবং ইহা আপনারে ররবষ্যরতি কযরোরনা গর্াবস্ায় আপনারে সাহায্য এবং 
সহায়তা প্রদান েিরত পারি। 
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ননযােসিপূহ



31

ননযােসিপূহ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই পুস্েক্কযােক্ েরযা বুকলনেেক্ পোলক্শ, বযাংলযা, িোিযানীয় এবং িুশ রযাষযায় পযাওয়যা েযায়। েদক্  
আপনক্ এই রযাষযাগুলোি কোনেক্েন এই পুস্েক্কযােক্ পনেন চযান, েযাহলন অনুগ্িহ কিন আপনযাি 

িক্রওয়যাইফকন বলুন অরবযা nccg.communications@nhs.net ঠক্কযানযায় ইিনইল কিুন।

রলিরনে্যাল েরমিরনং গ্রুপ্ স্  এন্ এইচ্ এস্  নথ্ ওরয়স্ েলারবারিিন প্রস্তুতেৃত ব্যরতিগত তত্তাবধান  
পরিেলপনাি (পারস্ানাল কেয়াি প্ান) উপি রররত্ত েরি এই বকু্ কলট তথা পরুতিোটিি নেিা এবং  
রবষয়বস্তু সাজারনা হরয়রছ।

প্িকযাশনযাি েযািক্খঃ িযাি্চ 2019 

ক্লিক্নক্যাল কক্িশক্নং গ্রুপ্ স্  এন্ এইচ্ এস্  নরবি ওনয়স্ট কলযানবযানিশন এি কযাে নরনক অনিুক্ে ক্ননয় এন্ এইচ্ এস্  নীন্  এবং কক্ববি ক্লিক্নক্যাল কক্িশক্নং গ্রুপ কেৃবিক এই  

সংনশযাক্্ে সংস্িেটি প্রস্তুে হনয়নে।

সংশো্ক্ে সংস্কিে (c) 2019  
নি্রযাি্পেনশযায়যাি এল্ এি্ এস্  (এন্ এইচ্ এস্  নীন্  এবং কি্বক্ ক্লক্নক্ক্েযাল কিক্শনক্ং গ্িুপসিপূহ)।


