
#quit4baby

• অকালে গর ্ভপাত বা মৃতসন্ান প্রসব হলত পালেঅকালে গর ্ভপাত বা মৃতসন্ান প্রসব হলত পালে
• আপনাে শিশুে  শনর ্ভাশেত সমল়েে পূলব ্ভ জন্ম হলত পালে  

(৩৭ সপ্ালহে পূলব ্ভ) 
• হঠাৎ ককান কােন ছাডা শিশুে মৃত্যু হয় (এস ইউ শি আই অথবা 

খালে মৃত্যু হয়)
• কম ওজন সম্পন্ন শিশুে জন্ম হয় এবং শ্াস-প্রশ্ালসে সমস্া হয়

গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপালনে কােলে গলর ্ভে সন্ান গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপালনে কােলে গলর ্ভে সন্ান 
শক রেলনে ঝ ুঁশকে সম্মুখীন হলত পালে?শক রেলনে ঝ ুঁশকে সম্মুখীন হলত পালে?

গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপান তযুাগ কেলে শক  গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপান তযুাগ কেলে শক  
রেলনে উপকাে পাত্ত়ো যা়ে?রেলনে উপকাে পাত্ত়ো যা়ে?
• স্ালথ্যুে ও মানশসক উন্নশতে প্রসাে ঘলে
• অশরক অলথ ্ভে সঞ্চয় হয়

• শিশু অশরক সুস্ালথ্যুে অশরকােী হলব
• েলতে ক্ষশতকােক োসায়শনক বস্তুে পশেমান কলম যালব

কুইেোইলন কুইেোইলন 13 7848 নম্বলে ক�ান করুন অথবা তালেে ওলয়ব সাইে  নম্বলে ক�ান করুন অথবা তালেে ওলয়ব সাইে quit.org.au কেখুন  কেখুন 

মৃতসন্ান প্রসব  মৃতসন্ান প্রসব  
কোে প্ররান কােেসমূলহে কোে প্ররান কােেসমূলহে 
মলযেমলযে গর ্ভকােীন সমলয়  গর ্ভকােীন সমলয় 
ধূমপান কো অন্যতমধূমপান কো অন্যতম

গর ্ভাবথ্া়ে ধূমপান  গর ্ভাবথ্া়ে ধূমপান  
তযুাগ করুনতযুাগ করুন



যশে আপশন গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপান তযুালগে কথা শিন্া কলে থালকন, তাহলে 
আপনাে রাত্ী, শজশপ অথবা রাত্ীশবদ্াশবিােে আপনালক সাহায্য কেলত পােলব। 
তাো আপনালক উপলেি শেলবঃ 
• কয কােনগুলো ধূমপালনে প্রশত উদ্ীপনা সৃশটি কলে কসইগুলোে উপে শরশত্ত কলে 

পোমি ্ভ গ্রহন কো
• অলনক গর ্ভবতী মালয়লেে ধূমপান পশেহাে কোে জন্য সহায়ক শবশরন্ন দ্রব্াশে 

ব্বহাে কোে প্রলয়াজন হলত পালে
গর ্ভবতী  মালয়লেে জন্য সবলিলয় সহজেরযু পোমি ্ভ গ্রহলনে পশেলেবা হে 
কুইেোইন, কযখালন শবলিে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ পোমি ্ভোতাগে আপনালক ধূমপান তযুাগ 
কেলত সাহায্য কেলব যা মালয়লেে মলযে অপোর কবার সৃশটি কেলত শেলব না। 
আপনাে থ্ানীয় কুইেোইলন ১৩ ৭৮ ৪৮ নম্বলে শবনামূলযে ক�ান করুন অথবা 
গর ্ভবতী মশহোলেে জন্য ততশেকৃত ‘কুইে �ে ইউ - কুইে �ে টু’ নামক এপস 
িাউনলোি কলে শনন।  

গর ্ভাবথ্াে শুরুলত ধূমপান তযুাগ কেলত পাো হে সবলিলয় রাে, শকন্তু গর ্ভকােীন অবথ্ায়  গর ্ভাবথ্াে শুরুলত ধূমপান তযুাগ কেলত পাো হে সবলিলয় রাে, শকন্তু গর ্ভকােীন অবথ্ায়  
কয ককান সমলয় তযুাগ কেলে মালয়ে এবং গলর ্ভে সন্ালনে জন্য সু�ে বলয় আলন। কয ককান সমলয় তযুাগ কেলে মালয়ে এবং গলর ্ভে সন্ালনে জন্য সু�ে বলয় আলন। 
গর ্ভকােীন সমল়ে ধূমপান জশনত শকছু ভ্ান্ রােনা এবং প্রকৃত অবথ্াগর ্ভকােীন সমল়ে ধূমপান জশনত শকছু ভ্ান্ রােনা এবং প্রকৃত অবথ্া
আশম ইশতমলযেই শতন মালসে গর ্ভবতী। এখন আে বন্ধ কলে শক হলব? আশম ইশতমলযেই শতন মালসে গর ্ভবতী। এখন আে বন্ধ কলে শক হলব? 
ধূমপান তযুাগ কোে কক্ষলত্ কেশে বেলত শকছু কনই। গর ্ভকােীন অবথ্ায় কয ককান সমলয় ধূমপান তযুাগ কেলে 
মালয়ে এবং গলর ্ভে সন্ালনে ক্ষশতে মাত্া কলম যায়। 
ধূমপালনে মাত্া কশমলয় শেলে ককমন হলব?  ধূমপালনে মাত্া কশমলয় শেলে ককমন হলব?  
ধূমপালনে মাত্া কশমলয় শেলে মালয়ে এবং গলর ্ভে সন্ালনে  উপে ঝ ুঁশকে মাত্া শকন্তু কমলব না। 
যখন আশম িালপে মলযে থাশক তখন ধূমপান আমালক প্রিাশন্ কেয় - এো শক আমাে গলর ্ভে সন্ালনে  যখন আশম িালপে মলযে থাশক তখন ধূমপান আমালক প্রিাশন্ কেয় - এো শক আমাে গলর ্ভে সন্ালনে  
জন্য রাে নয়? জন্য রাে নয়? 
ধূমপান আপনাে হৃেস্পন্দলনে গশত বাশিলয় কেয়, এছািাও আপনাে েতেিাপ বাশিলয় কেয় এবং আপনাে গলর ্ভে 
সন্ালনে হৃেস্পন্দলনে উপে প্ররাব ক�লে। প্রিাশন্ে জন্য অন্য ককানও উপা়ে সন্ধান কো উত্তম যা উরল়েে 
জন্য শনোপে।

গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপান তযুালগ শক আপনালক সাহায্য কেলত পালে?গর ্ভকােীন সমলয় ধূমপান তযুালগ শক আপনালক সাহায্য কেলত পালে?

#quit4baby

কুইেোইলন কুইেোইলন 13 7848 নম্বলে ক�ান করুন অথবা তালেে ওলয়ব সাইে  নম্বলে ক�ান করুন অথবা তালেে ওলয়ব সাইে quit.org.au কেখুন  কেখুন 

গর ্ভাবথ্া়ে ধূমপান  গর ্ভাবথ্া়ে ধূমপান  
তযুাগ করুনতযুাগ করুন


