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When to Come to Hospital in Labour

আমাবের সাবে য�াগাব�াবগর জন্য �দে আপনার একজন যোভাষীর প্রব�াজন হ�, তাহবে 131 450  
নম্ববর যেদেব�ান ইন্ারবপ্রোর সাদভভি বসর (TIS)  সাবে য�াগাব�াগ করুন।  
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োডী যেবক যের হও�ার আবগ অনুগ্রহ কবর আপনার  সন্াবনর জন্ম য�খাবন হবে অেভিাৎ োদেভিিং সাদভভি বস দকিংো 
আপনার ধাত্ী অেো দমডও�াই� এর সাবে য�াগাব�াগ করুন। আপনাবক দক করবত হবে তা ধাত্ী অেো 
দমডও�াই�  আপনাবক েেবেন এেিং আপনার য� যকান প্রবনের উত্তর যেবেন।  

এটি যদি আপনার প্রথম সন্ান হয়ে থায়ে
আপনার সন্ান প্রসবের দেন �দে কাছাকাদছ হব� োবক (৩৭ সপ্াহ দকিংো তার যেব� যেদি ), তাহবে আপনাবক 
হাসপাতাবে আসবত হবে:

• আপনার প্রসে ে্যাো �খন দন�দমত এেিং তীব্র হবছে এেিং শুরু যেবক যিষ প�ন্ ৬০ যসবকন্ড স্া�ী হবছে। আপনার 
প্রসে ে্যাো �াবক ইিংবরদজবত েো হ� কন্টাকিন তা অন্ত এক ঘন্া ধবর একই রূবপ আসবে। যেিীর ভাগ 
মদহোবের যষেবত্ প্রসে ে্যাো দতন যেবক পাাে দমদনবের ে্যেধাবন আবস। 

অথবা
• �খন আপনার “পাদন ভাঙবে”। এটি হে যসই সম� �খন দিশুর োরপাি দঘবর োকা পাদনর ে্যাগ ভাবঙ। আপনার 

যষেবত্ য�া াো� য�া াো� পাদন দনগভিত হবত পাবর দকিংো হঠাৎ প্রেে যেবগ পাদন যেদরব� আসবত পাবর। আপনার �খন 
পাদন ভাঙবে তখন একটি স্যাদনোদর প্যাড োদগব� দনবে ভাে হবে। আপদন �খন হাসপাতাবে আসবেন তখন 
আপনার ধাত্ী অেো দমডও�াই� পাদনর রিং এেিং গন্ধ পরীষো কবর যেখবেন।

অথবা
• �দে আপনার উজ্জ্বে োে রবঙর রক্তপাত হব� োবক।

এটি �দে আপনার প্রেম োচ্া হব� োবক এেিং আপদন �দে ৩৭ সপ্াবহর কম অন্তঃসত্তা হন, তাহবে প্রসবের েষেন য�মন 
প্রসে যেেনা, পাদন ভাঙা দকিংো রক্তপাত হবে, আপনার উদেৎ হবে হাসপাতাবের সাবে য�াগাব�াগ করা।

যদি আপদন এর আয়ে সন্ান জন্ম দিয়ে থায়েন
আপনার আপনার প্রসে ে্যাো ো কন্টাকিন �খন প্রা� পাাে যেবক সাত দমদনবের ে্যেধাবন হবে তখন আপনাবক 
হাসপাতাবে আসবত হবে। এটি ে্যাদতত আপনাবক উপবর প্রেত্ত পরামিভি অনুসরণ করবত হবে। 

ইংয়রদজয়ে েথা বলয়ে গেয়ল যদি আমার সাহায়যযের প্রয়োজন হে?
আপনার �দে ইিংবরদজ েুঝবত দকিংো ইিংবরদজ কো েেবত সহব�াদগতার েরকার হ�, তাহবে যপিাোর যোভাষী রব�বছ। 
আপনার সাবে আপনার একজন পাদরোদরক সেস্য দকিংো েনু্ধ োকবত পাবর, দকন্তু আপনার দেদকৎসা সম্পদকভি ত 
আবোেনা হবত হবে একজন যপিাোর যোভাষীর মাধ্যবম। গিাভাষী পদরয়ষবা দরি এবং গোপনীে ।
আপনাবক �দে যোভাষী যেও�া না হব� োবক তাহবে আপনার অদধকার আবছ একজনবক যেব� যনও�ার। কমমীরা 
আপনার জন্য একজন যোভাষীর ে্যেস্া কবর যেবেন। 
আমাবের সাবে য�াগাব�াবগর জন্য �দে আপনার একজন যোভাষীর প্রব�াজন হ�, তাহবে ১৩১ ৪৫০ নম্ববর যেদেব�ান 
ইন্ারবপ্রোর সাদভভি বসর (TIS)  সাবে য�াগাব�াগ করুন। 
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