
আপনি নি পপতৃত্ব বা 
মাতৃত্ত্বর জি্য প্রস্তুত?
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নতুন পিতামাতাদের জন্য িরামর্্শ, 
উিদের্ এবং সহায়তা 

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

#ReadyforParenthood

Bengali



এিজি িতুি পপতা বা মাতা  
হওয়ায় অভিিন্দি 

একজন নতুন পিতামাতা হওয়া মাদন হদছে  
জীবদনর িররবত্শ ন। এটা আনন্দোয়ক এবং 
রোরামাঞ্চকর হওয়ার িার্ািাশর্ ক্ান্তিকর এবং 
চূড়াতি চ্যাদেদজের হদত িাদর।

আমাদের #ReadyforParenthood 
প্রচারণার েক্ষ্য হদো নতুন পিতামাতা এবং 
িররচর্্শাকারীদের সহায়তা করা। আিনার 
নবজাতদকর রবষদয় আিনাদক সাহার্্য করদত 
প্রচুর তথ্্য ও সহায়তা রদয়দে, অতএব আিনার 
প্রদয়াজনীয় রোর্দকাদনা সাহাদর্্যর জন্য বেুন।

#ReadyforParenthood



িবজাতত্ির পনরচর্্যা

আিনার বাচ্ার জন্ম র্রে তাড়াতাড়ড় (37 সপ্াদহর 
আদে) হয় বা রোস অসুস্থ হয়, তদব তার নবজাতক ইউরনদট 
িররচর্্শার প্রদয়াজন হদত িাদর। একন্ট বাচ্াদক নবজাতক 
িররচর্্শায় রাখা উদবেদের হদত িাদর, তদব আিরন আিনার 

প্রদয়াজনীয় সকে তথ্্য এবং 
সহায়তা িাদবন।

রোসখাদনও আিরন আিনার বাচ্ার িররচর্্শায় রনদয়ারজত 
থ্াকদবন এবং বাচ্াদক খাওয়াদত সমথ্্শ হদবন, রো�ায়া, তাদের 
িররদ�য় রোতায়াদে িররবত্শ ন ও রোকাদে রনদত িারদবন। এন্ট 
আিনাদক এদক অিদরর  
বন্ধদন আবদ্ধ  
থ্াকদত সাহার্্য  
করদব।



সংর্কু্তি

আিনার নতুন বাচ্ার সাদথ্ বন্ধন ততররদত সময় োেদত 
িাদর। আিরন ত্বক-রোথ্দক-ত্বদক সংস্পদর্্শর মা�্যদম তাদের 
ভাদোভাদব জানদত শুরু করদত িাদরন। আিনার বাচ্া 
কী িেন্দ কদর তা েক্ষ্য রোরদখ 
এবং খাওয়াদনার সময় বা 
তাদের িররদ�য় 
িররবত্শ দনর 
সময় তার সাদথ্ 
কথ্া বদে সময় 
ব্যয় করা তার 
সাদথ্ প্রাথ্রমক 
বন্ধদনর জন্য চমৎকার।

আিনার বাচ্াদক রোকাদে রোনওয়া, রোচাদখ রোচাদখ রোর্াোদর্াে, 
তাদের সাদথ্ হাসা ও কথ্া বো, আিনার বাচ্াদক রনরািে 
ও সংরু্ক্ত রোবা� করদত সাহার্্য কদর এবং আিনার সাদথ্ 
সম্পক্শ  েদড় রোতাদে।
আিনার বাচ্া আিনার সাদথ্ থ্াকদত ভাদোবাদস!



শিশুত্ের খাওয়াত্িা 

মা ও বাচ্াদের জন্য স্তন্যিান করাদনার অদনক উিকাররতা 
রদয়দে। আিনার র্রে স্তন্যিান করাদনার রোক্ষত্রে সহদর্াশেতা 

প্রদয়াজন হয়, তদব আিনার �ারেী বা স্াস্থ্য 
রোসরবকাদক বেুন বা আিনার স্থানীয় স্তন্যিাদন 
সহায়তা রোোষ্ীর সাদথ্ রোর্াোদর্াে করুন।

র্রে আিনার শর্শুর বয়স প্রায় েয় মাস হয় এবং মাথ্া ড়স্থর 
কদর বদস থ্াদক ও তাদের রোচাখ, হাত এবং মুদখর সমন্বয় 
হয়, তাহদে এন্ট র্ক্ত খাবাদরর সাদথ্ িররড়চত হওয়ার সময় 
হদত িাদর। খুবই দ্রুত প্রন্রিয়ান্ট শুরু না করাই গুরুত্বিূণ্শ। 
আিনার স্াস্থ্য রোসরবকার সাদথ্ কথ্া বেুন।



নিরাপে ঘমু

আিনার বাচ্ার ঘুমাদনার সবদচদয় রনরািে উিায় হদো 
রোকাদনা খাট, রোোেনা বা রোমাদজস ঝুড়ড়দত একন্ট র্ক্ত, সমান 
েরেদত তার পিদের উির ভর রেদয় শুদয় থ্াকা। অরতররক্ত 
েরম এড়ড়দয় চেুন র্া  
সাদেন ইনফ্্যান্ট রোেথ্  
ন্সনত্্রাম (আকস্মিক শর্শু  
মৃতু্যজরনত উিসে্শ)  
(SIDS) ঘটাদত িাদর।

রোকাদনা রোকাদনা পিতামাতা তাদের বাচ্ার সাদথ্ একই 
রবোনায় থ্াদকন। এন্ট কীভাদব রনরািদে করদত হয় তা 
জানা গুরুত্বিূণ্শ। রোির্াোর িরামর্্শ রনন এবং Lullaby 
Trust রোথ্দক রনরািে ঘুদমর িরামর্্শ অনুসরণ করুন।



বাচ্ার িান্া 

সব বাচ্াই কাঁদে এবং রোকাদনা রোকাদনা বাচ্া অন্যদের 
রোচদয় রোবশর্ কাঁদে। কান্া হদো আিনার বাচ্ার আিনাদক 
প্রদয়াজন তা আিনার কাদে বোর উিায়। তাদের কু্ষ�া, 
ক্ান্তি, খুবই েরম বা খুবই োণ্া বা রোতায়াদে িররবত্শ ন বা 
একটু রোোেনার প্রদয়াজন হদত িাদর।  

আিরন চাি বা হতার্ র্াই অনুভব করুন না রোকন রোকাদনা 
ব্যািার নয়, আিরন অবর্্যই কখদনা আিনার বাচ্াদক 
ঝাঁকাদবন না। আিনার র্রে সাহার্্য বা সহায়তার প্রদয়াজন 
হয় তদব কাউদক বেুন। আিনার বাচ্া অসুস্থ হদয় র্াওয়ার 
ব্যািাদর আিরন র্রে উড়বেগ্ন হন, তদব আিনার রজপি (GP)-
এর সাদথ্ কথ্া বেুন বা NHS 111 নম্বদর কে করুন।



সন্াি জন্মোত্ির নিি আত্ে ও 
পত্রর মািক্সি স্াস্থ্য 

একন্ট বাচ্া রোনওয়া হদো জীবদনর একন্ট বড় ঘটনা এবং 
রবরভন্ �রদনর আদবদের অরভজ্ঞতা হওয়া 

স্াভারবক। র্রে আিরন েুব্শে বা রবষণ্ণ 
রোবা� কদরন, তদব আিনার িররবার, 
বনু্ধবান্ধব, �ারেী, স্াস্থ্য রোসরবকা বা 
GP-এর সাদথ্ কথ্া বেুন। রনদজর 
জন্য সময় রোবর করুন এবং আিরন 
র্া উিদভাে কদরন তা করদত 

থ্াকুন।

আিরন র্রে মদন কদরন 
আিনার সঙ্ীর সতিান 

জন্মোন-িরবত্শ ী রবষণ্ণতা 
আদে, তদব তাদের 
প্রদয়াজনীয় সাহার্্য ও 
ড়চরকৎসা রোিদত আহ্ান 

জানান। 

আিনার বাচ্ার র্ত্ন রোনওয়ার িার্ািাশর্ েৃহস্থাপে কাদজর 
মদতা ব্যবহাররক কাজগুপের ভার ভাোভাশে কদর আিরন 
সাহার্্য করদত িাদরন।

সঙ্ীরও উড়বেগ্ন বা হতার্াগ্রস্ত হওয়া স্াভারবক ব্যািার তাই 
আিরন র্রে েুব্শে রোবা� কদরন তদব সাহার্্য রনন।



আমরা আমাদের বাচ্াদের রোর্ িররদবর্ রেই তা তাদের 
অরভজ্ঞতার উন্য়ন ঘটায়। স্াস্থ্যকর খাবার খাওয়ার রোচষ্া 
করুন ও রনয়রমত ব্যায়াম করুন এবং এন্ট আিনার 
বাচ্াদের স্াস্থ্যকর আচরণ উন্ত করদব।

স্াস্থ্য সম্মত  
জীবির্াপি

র্ারীররক কম্শকাণ্ র্ন্ক্তর স্তর বৃড়দ্ধ কদর এবং আিনাদক 
ভাদো রোবা� করদত সাহার্্য কদর। এর অথ্্শ এই নয় রোর্ রোকাদনা 
রজদম ভরত্শ  হওয়া। প্র্যাম বা বশে রোোকাদন বা িাদক্শ  রোেদে 
রনদয় র্াওয়া কম্শে থ্াকার একন্ট ভাদো উিায়। রকেু িাক্শ  
এমনরক রবনামূদে্য সবুজ রজম আদে রোর্গুপে আিরন ব্যবহার 
করদত িাদরন।



পপলভিত্ির স্াস্থ্য

বাচ্া হওয়ার ির আিনার রোর্ারন রোথ্দক রক্তিাত হদব। এন্ট 
প্রথ্দম রোবশর্ হদব এবং আিনার অরত-রোর্াষক স্যারনটারর 
রোতায়াদে প্রদয়াজন হদব। র্রে আিনার রোসোই রোথ্দক থ্াদক, 
রোসগুপেদক িররষ্ার ও শুকদনা রাখুন এবং র্রে আিরন 
রোসগুপে রনদয় উড়বেগ্ন হন তাহদে আিনার �ারেী, স্াস্থ্য রোসরবকা 
বা GP-রোক বেুন।

বাচ্া হওয়ার ির, আিরন র্রে হাদসন, কাশর্ রোেন বা হোৎ 
নড়াচড়া কদরন তাহদে রকেুটা প্রস্াব রোবর হওয়া খুবই 
স্াভারবক ব্যািার। রোিেরভক স্থদের ব্যায়াম এদত সাহার্্য 
করদত িাদর। র্রে আিনার রোিেরভদক ব্যথ্া হয় বা প্রস্াব 
রোবদরাদত থ্াদক, তদব সাহার্্য রনদত 
রফ্রজওদথ্রাপির সুিাররদর্র 
জন্য কথ্া বেুন।



ধমূপাি বন্ধ িরা

�ূমিান আিনার বাচ্ার জদন্মর িদরও তার স্াদস্থ্যর 
ক্ষরত করদত িাদর। িদরাক্ষ �ূমিান সাদেন ইনফ্্যান্ট রোেথ্ 
ন্সনত্্রাম (SIDS)-এর সম্াবনা বাড়ড়দয় রেদত িাদর এবং 
আিনার বাচ্ার প্রথ্ম বেদর ফু্সফু্দসর সমস্যা বা সংরিমণ 
রনদয় হাসিাতাদে ভরত্শ  হওয়ার সম্াবনা রোবশর্।

�ূমিান বন্ধ করা করেন হদত িাদর রকন্তু রোচষ্া করার িদক্ষ 
কখদনাই রোবশর্ রোেরর হদয় র্ায়রন। আিনার �ারেী, স্াস্থ্য 
রোসরবকা বা GP-এর সাদথ্ কথ্া বেুন বা আিনার স্থানীয় 
�ূমিান বন্ধ করার িররদষবার সাদথ্ রোর্াোদর্াে করুন।



সসু্থ সম্পি্য

একন্ট বাচ্া হওয়া প্রায়ই সম্পদক্শ র উির চাি সৃন্ষ্ কদর। 
র্খন আিরন িাদরন তখন এদক অিদরর জন্য 
সময় রোবর করার রোচষ্া করুন।  
এদক অিদরর র্ত্ন রোনওয়া  
এবং অতিরঙ্ হওয়া রোবা�  
করার জন্য রোোট রোোট  
রজরনসগুপে করুন।

আিনার র্রে সাহার্্য বা সহায়তার েরকার হয় তদব 
কাউদক বেুন। সম্পক্শ  রবষয়ক একজন িরামর্্শোতার 
সাদথ্ রোর্াোদর্াে করদত িারার অদনক উিায় রদয়দে 
এবং এদের মদ�্য কদয়কজনদক রবনামূদে্য িাওয়া র্ায়। 
সতিান জদন্মর ির িাররবাররক বেন্দ্ব ও রনর্্শাতন রোবদড় 
রোর্দত িাদর। আিরন র্রে তাৎক্ষন্ণক রবিদে িদড়ন 
তাহদে সাহার্্য রনন এবং 999 নম্বদর কে করুন।



েি্য নিত্রাধ এবং  
েি্য ধারত্ের ব্যবধাি

আিরন একন্ট বাচ্ার জন্মোদনর কমিদক্ষ রতন সপ্াদহর 
মদ�্য েভ্শ বতী হদত িাদরন, এমনরক র্রে আিরন স্তন্যিান 
করান এবং আিনার মান্সক আবার শুরু নাও হয়।

আিরন আবার েভ্শ বতী হদত না চাইদে, প্রথ্মবার সহ, সতিান 
জন্ম রোেওয়ার ির প্ররতবার সহবাস করার সময় রোর্দকাদনা 
�রদনর েভ্শ রনদরা�ক িদ্ধরত ব্যবহার করা জরুরর। 
আরও তদথ্্যর জন্য আিনার GP-এর সাদথ্ কথ্া বেুন 
বা আিনার স্থানীয় িররবার িররকল্পনা রক্রনদকর সাদথ্ 
রোর্াোদর্াে করুন।



ক্িিাোি

শর্শুর এবং তর্র্বকােীন ন্টকাগুপে আিনার GP 
রবনামূদে্য রেদয় থ্াদক রোর্গুপে আিনার বাচ্ার জদন্মর 
িরিরই শুরু হয়। আিনার রনদজর শর্শুদক রক্ষা করার 
িার্ািাশর্ আিরন রোরাদের রবস্তার রোরা� কদর অন্যান্য বাচ্া 

এবং শর্শুদেরও রক্ষা করদেন।

ন্টকা রোনওয়া ব্যন্ক্তদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সম্াবনা 
অদনক কম এবং র্খন রেদত চাওয়া হয় তখন আিনার 
অসুস্থতার রবরুদদ্ধ এগুপে রোনওয়া উড়চত। 



েরিারী পলঙ্কসমহূ 
এই িুন্স্তকান্টদত উশলিশখত রোর্দকাদনা রবষয় সম্পদক্শ  আরও জানদত 
এখাদন রবরভন্ �রদনর েরকারী পেঙ্ক রদয়দে:
নবজাতকের পররচর্্যা
• bliss.org.uk
• tommys.org/premature-birth 
• nhs.uk (খঁুজনু premature babies ) 
সংর্কু্তি
• unicef.org.uk/babyfriendly
• bbc.co.uk/tiny-happy-people/bonding 
• nhs.uk/start4life/baby (এখাদন রক্ক করুন baby moves )
শিশুকের খাওয়াকনা
• unicef.org.uk/babyfriendly
• nhs.uk (খঁুজনু breastfeeding) 
• nhs.uk/start4life/baby (feeding your baby -এ রক্ক করুন)
রনরাপে ঘমু
• lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice
• unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources
• nhs.uk (খঁুজনু SIDS ) 
বাচ্ার োন্া 
• iconcope.org
• cry-sis.org.uk 
• nhs.uk (খঁুজনু crying baby ) 
সন্ান জন্মোকনর রিে আকে ও পকরর মানক্সে স্াস্থথ্য 
• tommys.org (খঁুজনু postnatal depression ) 
• mind.org.uk (খঁুজনু perinatal ) 
• nct.org.uk (খঁুজনু perinatal depression )

স্াস্থথ্য সম্মত জীবনর্াপন 
• nhs.uk/healthier-families
• nhs.uk/live-well
• nhs.uk (খঁুজনু keeping fit ) 
পপলরিকের স্াস্থথ্য 
• nct.org.uk (খঁুজনু pelvic floor )
• nhs.uk (খঁুজনু post pregnancy )
• squeezyapp.com
ধমূপান বন্ধ েরা 
• nhs.uk/better-health/quit-smoking
• nhs.uk (খঁুজনু breast feeding and smoking )
• lullabytrust.org.uk/smoking 
সসু্থ সম্পে্য  
• respectphoneline.org.uk
• relate.org.uk  
• nationalDAhelpline.org.uk
েি্য রনকরাধ এবং েি্য ধারকের বথ্যবধান 
• nhs.uk (খঁুজনু contraception after baby )
• nhs.uk (খঁুজনু planning baby )
• nhs.uk (খঁুজনু planning another pregnancy )
ক্িোোন 
• nhs.uk (খঁুজনু pregnancy and covid )
• nhs.uk/conditions/vaccinations
• nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine

এই প্রচারণা সম্পদক্শ  আরও তদথ্্যর জন্য এবং আরও ররদসাস্শ 
রোেখদত, রভরজট করুন:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood



আপনি নি পপতৃত্ব বা 
মাতৃত্ত্বর জি্য প্রস্তুত?
আরও তদথ্্যর জন্য রভরজট করুন:

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

অরভভাবকত্ব সম্পদক্শ  আরও সংন্ক্ষপ্ ইরঙ্ত এবং ন্টিদসর 
জন্য, আিনার িেদন্দর রোসার্্যাে রমড়েয়া চ্যাদনদে 
#ReadyforParenthood অনুসন্ধান করুন৷
রনম্নপেশখত স্থানীয় মাতৃত্ব ও নবজাতক ব্যবস্থা (LMNS) সহ রবসৃ্তত 
রোটেকদহাল্ারদের সমথ্্শদন NHS েন্ক্ষণ িূব্শ আঞ্চপেক মাতৃত্ব েে 
আিনার কাদে রনদয় এদসদে:

• Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West LMNS
• Frimley Health LMNS
• Southampton, Hampshire, Isle of Wight and Portsmouth 

LMNS
• Kent and Medway LMNS
• Surrey Heartlands LMNS
• Sussex LMNS 
 

 

আিরন আমাদের প্রচার সহদর্ােীদত আগ্রহী হদত িাদরন: 
আপরন রে েি্য ধারকের জনথ্য প্রস্তুত?

আরও তদথ্্যর জন্য রভরজট করুন: 
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforpregnancy

আপনি নি েি্য ধারত্ের 
জি্য প্রস্তুত?

Looking after your body

An easy way to improve your health is 
to take regular exercise to boost 
fertility levels. 
If you do it together, 
it can be more fun 
and make it easier 
to stick to. 

Eating a healthy diet will help you to 
maintain a healthy weight, and ensure 
your baby grows and develops well. 
Aim to eat five or more different types  
of fruit and vegetables every day, as 
well as protein such as lean meat, 
beans, or tofu.

#ReadyforPregnancy

Are you ready for pregnancy?

#ReadyforPregnancy

How to prepare for a pregnancy and to be in the best shape possible for the health of you and your baby
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#ReadyforParenthood


