
এদের দ্বারবা অনুদ�বােনকৃতঃ রদ়েল অদ্রেলল়েবান এ্বাণ্ড লনউ জীল্বাণ্ড কদলজ অব অবসদেেলরক্স এ্বাণ্ড গবাইনীদকবাদলবাজী (RANZCOG), বব়েবারস অব ব�বাপ এ্বাণ্ড স্বাণ্ডস এবং নীদের 
প্রলতষ্বানগুদলবা। আ�রবা েল�র ইউদক-বক তবাদের অলিযবানদক আ�বাদের প্রদ়েবাজদন ব্যব�বার করদত বে়েবার জন্য ধন্যববাে জবানবাই। stillbirthcre@mater.uq.edu.au এখবাদন আ�বাদের 
সদগে বযবাগবাদযবাগ করুন

গি ্ভকবালীন স�দে লিশুর গি ্ভকবালীন স�দে লিশুর 
নডবােডবা গুরুত্বপূর ্ভনডবােডবা গুরুত্বপূর ্ভ

বযসব �বাদেরবা মৃত সন্বান প্রসব কদরদেন তবাদের �দযে প্রবাে অদধ ্ভক 
সংখ্যক �বাদেরবা পয ্ভদবক্ষর কদরদেন বয তবাদের গি ্ভকবালীন স�দে 
লিশুর নড়বােড়বা হ্বাস ববা বেদ� বগদে। 

গি ্ভস্থ লিশুর নডবােডবাদক বর ্ভনবা করবা বযদত পবাদর বয�ন লবালে �বারবা 
ববা ঝবাপেবালন, আঘবাত করবা ববা গলডদ়ে পডবার �ত এ�ন বয বকবান 
লকছু।
গি ্ভবতী �বা গি ্ভস্থ লিশুর নড়বােড়বা গদি ্ভরগদি ্ভর ১৬ এবং ২৪ সপ্বাদ�র ১৬ এবং ২৪ সপ্বাদ�র �দযে 
অনুিব করদত শুরু করদবন, গদি ্ভর ফুল বযখবাদনই েবাকুক নবা বকন।

গি ্ভকবালীন স�দে লিশুর নডবােডবা গুরুত্বপূর ্ভ বকন ?গি ্ভকবালীন স�দে লিশুর নডবােডবা গুরুত্বপূর ্ভ বকন ? আ�বার কী করবা উলেৎ?আ�বার কী করবা উলেৎ?

গি ্ভকবালীন স�দে কত ঘন ঘন আ�বার গি ্ভস্থ লিশু  গি ্ভকবালীন স�দে কত ঘন ঘন আ�বার গি ্ভস্থ লিশু  
নডবােডবা করদব?নডবােডবা করদব?

আপনবার ধবাত্ী ববা ডবাক্বাদরর উলেত আপনবাদক 
আপনবার ম্বােবারলনটি ইউলনদে আসদত বলবা (বযখবাদন 
ক� ্ভেবারীদেরদক ২৪ ঘণ্বা, সপ্বাদ�র ৭ লেন পবাও়েবা 
যবাদব)।
তেদন্ অন্র্ ্ভক্ েবাকদত পবাদরঃ
• গি ্ভস্থ লিশুর হৃেস্পন্দন পরীক্ষবা করবা
• আপনবার গি ্ভস্থ লিশুর বৃলধির পলর�বাপ করবা
• আলট্বাসবাউণ্ড স্্বান
• রক্ পরীক্ষবা

বয বকবান অবস্থবা়ে,বয বকবান অবস্থবা়ে, আপলন যলে আপনবার লিশুর  আপলন যলে আপনবার লিশুর 
নডবােডবার বকবান পলরবত ্ভদন লেলন্ত �ন,নডবােডবার বকবান পলরবত ্ভদন লেলন্ত �ন, তবা�দল  তবা�দল 
আপনবার ধবাত্ী ববা ডবাক্বাদরর সদগে অলবলদবে আপনবার ধবাত্ী ববা ডবাক্বাদরর সদগে অলবলদবে 
বযবাগবাদযবাগ করুন।বযবাগবাদযবাগ করুন।
আপলনআপলন তবাঁদের স�়ে নষ্ট করদেন নবা। তবাঁদের স�়ে নষ্ট করদেন নবা।

এর পর কী �দত পবাদর ?এর পর কী �দত পবাদর ?

যলে আপনবার গদি ্ভর লিশুর নড়বােড়বার ধরর যলে আপনবার গদি ্ভর লিশুর নড়বােড়বার ধরর 
পলরবত ্ভন �়ে, তবা�দল এই ধরদরর লক্ষদর পলরবত ্ভন �়ে, তবা�দল এই ধরদরর লক্ষদর 
বুঝদত �দব বয, বুঝদত �দব বয, গদি ্ভর লিশু সুস্থ নে।গদি ্ভর লিশু সুস্থ নে।

স্বািবালবক নডবােডবার বকবান লনলে ্ভষ্ট সংখ্যবা নবাই।স্বািবালবক নডবােডবার বকবান লনলে ্ভষ্ট সংখ্যবা নবাই।
গি ্ভবতী �বাদের লিশুর লনজস্ নড়বােড়বার ধরর জবানদত 
�দব। 

গি ্ভকবালীন স�দের বিদের লেদক লিশুর নড়বােড়বা কদ� যবা়ে তবা সত্ নে।গি ্ভকবালীন স�দের বিদের লেদক লিশুর নড়বােড়বা কদ� যবা়ে তবা সত্ নে।
আপনবার প্রসব ববেনবা শুরু �ও়েবা পয ্ভন্ আপলন সব ্ভেবা আপনবার লিশুর নডবােডবা অনুিব করদত সব ্ভেবা আপনবার লিশুর নডবােডবা অনুিব করদত 
েবাকবাদবন,েবাকবাদবন, এ�নলক প্রসদবর স�়েও।
আপনবার লিশুর নডবােডবা সবেদধে যলে দুলচিন্ তবা �়ে,  তবা�দল আপনবার লিশুদক উদ্ীপ্ করবার তবা�দল আপনবার লিশুদক উদ্ীপ্ করবার 
জন্য লকছু বখদল ববা পবান করদল বকবান ফল �দব নবা।জন্য লকছু বখদল ববা পবান করদল বকবান ফল �দব নবা।

লিশুর নডবােডবা সবেদধে প্রেললত ধবাররবালিশুর নডবােডবা সবেদধে প্রেললত ধবাররবা

আদরবা লবস্বালরত তদযের জন্য ওদ়েবসবাইে বেখুন:আদরবা লবস্বালরত তদযের জন্য ওদ়েবসবাইে বেখুন: movementsmatter.org.au 
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