
 

 

Information for parents after a stillbirth 

মৃত বাচ্চা প্রসববর পর বাবা মাবেবের জন্য তথ্য  
➢ Bengali  ➢ জানু্োরর ২০২০ 

 

প্রায় ক্ষেত্রেই মৃত বাচ্চা একটি অপ্রতযাশিত বযাপার। বাবা মা শিত্রেত্রব এটি আপনার জনয একটি হৃদয়শবদারক অশিজ্ঞতা। এই তথ্য আপনাত্রক এবং আপনার পশরবারত্রক 

কঠিন শেদ্ধান্তগুত্র া শনত্রত েিায়তা করত্রব। আপশন যখন শুনত্রবন ক্ষয আপনার বাচ্চা মারা যাত্রব, শকংবা মারা ক্ষেত্রে, তখন েমাজ কমী আপনাত্রক শনম্নশ শখত 

ক্ষেেগুত্র াত্রত শনত্রদে িনা এবং েিায়তা প্রদান করত্রত পাত্ররন: 
 

• পরবতী করনীয়  

• আপনার বাচ্চার োত্রথ্ েময় কাটাত্রনা 

• বাচ্চার সৃ্মশত ক্ষরত্রখ ক্ষদওয়া  

• ক্ষিষকৃত্রতযর বযবস্থা করা  

• আশথ্েক েিায়তা  

• জন্মেনদ  

• ময়না তদন্ত  

• ক্ষিাক েংক্রান্ত ক্ষেবা  

 
পরবতী করন্ীে 
 

িােপাতাত্র র একটি ওয়াত্রডে  শেত্রে  রুত্রম আপনাত্রক িশতে  করা িত্রব। ডাক্তার, নােে এবং েমাজ কমীরা আপনার বাচ্চা প্রেত্রবর পশরকল্পনা শনত্রয় আত্র াচনা করত্রত 

আপনার োত্রথ্ ক্ষদখা করত্রবন। আপশন েিায়তার জনয োত্রথ্ কাউত্রক রাখত্রত পাত্ররন ক্ষযমন আপনার স্বামী শকংবা পশরবাত্ররর অনয ক্ষকাত্রনা েদেয শযশন িােপাতাত্র  

আপনার োত্রথ্ থ্াকত্রবন।    

 
আপন্ার বাচ্চার সাবথ্ সমে কাটাবন্া 
 

আপশন আপনার বাচ্চাত্রক ক্ষদখত্রত চাইত্রত পাত্ররন। িােপাতাত্র র কমী এবং েমাজ কমী আপনার বাচ্চা ক্ষদখত্রত ক্ষকমন তা ব ত্রবন যাত্রত কত্রর আপশন এ বযাপাত্রর 

প্রস্তুশত শনত্রত পাত্ররন। কমীরা আপনার বাচ্চাত্রক কাপড় পশরত্রয় একটি কম্বত্র  মুশড়ত্রয় শদত্রত পাত্ররন যাত্রত কত্রর আপশন তার োত্রথ্ েময় কাটাত্রত পাত্ররন। অত্রনক বাবা 

মাই বত্র ত্রেন এই অশিজ্ঞতা তাত্রদরত্রক ক্ষিাক করত্রত এবং বাচ্চার সৃ্মশত ক্ষরত্রখ শদত্রত োিাযয কত্ররত্রে।   
 

বাচ্চার োত্রথ্ আপশন কতটুকু েময় কাটাত্রত চান ক্ষেই শেদ্ধান্ত আপশনই শনত্রবন। িােপাতাত্র র কমীরা আপনার পশরবাত্ররর আকাঙ্ক্ষাত্রক প্রাধানয ক্ষদত্রবন।  
 

পশরবাত্ররর অনযানয েদেযরাও আপনার বাচ্চাত্রক আদর করার জনয ক্ষদখত্রত চাইত্রত পাত্ররন। বাবা মা শিত্রেত্রব আপনারাই শেদ্ধান্ত ক্ষনত্রবন ক্ষক আপনার বাচ্চাত্রক ক্ষদখত্রত 

পারত্রব। আপশন চাইত্র  একটি আিীবোদ অনুষ্ঠান করার জনয আপনাত্রদর স্থানীয় ধমীয় ক্ষনতার োত্রথ্ ক্ষযাোত্রযাে করত্রত পাত্ররন। েমাজ কমী িােপাতাত্র  আপনার 

রুত্রম একাত্রন্ত শকংবা িােপাতা  চযাত্রপত্র  এই অনুষ্ঠান করার বযবস্থা কত্রর শদত্রত পারত্রবন।  

 

আপন্ার বাচ্চার সৃ্মরত ররবে রেওো 
 

বাচ্চার সৃ্মশত ক্ষরত্রখ শদত্র  তা আপনার দুঃখ  াঘব করত্রত পাত্রর। সৃ্মশতর মত্রধয থ্াকত্রত পাত্রর একটি ক্ষমত্রমাশর বক্স যাত্রত বাচ্চার শবস্তাশরত (ত্রযমন তার ওজন এবং 

দদঘেয), তার কট কাডে , শরষ্ট বযান্ড, িাত ও পাত্রয়র োপ, এক ক্ষোো চু  শকংবা তার েশব। এোড়াও আপশন বাচ্চার োত্রথ্ েময় কাটাত্রত চাইত্রত পাত্ররন, তাত্রক ক্ষোে  

কশরত্রয় কাপড় পশরত্রয় আপনার শনত্রজর মত কত্রর েশব তু ত্রত চাইত্রত পাত্ররন। েমাজ কমী আপনাত্রক এই সৃ্মশতগুত্র া রাখার ক্ষেত্রে োিাযয করত্রত পাত্ররন।   

 



 

St George Hospital Social Work Department 

ক্ষ ানুঃ 9113 2494    South Eastern Sydney Local Health District কতৃে ক প্রকাশিত   

রেষকৃবতযর বযবস্থা করা 
 

যশদ আপনার েিে কা  ২০ েপ্তাত্রির ক্ষবিী িত্রয় থ্াত্রক শকংবা যশদ বাচ্চার েিে কা ীন বয়ে জানা না থ্াত্রক এবং তার ওজন ৪০০ গ্রাত্রমর ক্ষবিী িত্রয় থ্াত্রক তািত্র  

বাচ্চার ক্ষিষকৃতয করা আইনেতিাত্রব আবিযক।  
 

অত্রনক পশরবার বাচ্চার জীবত্রনর প্রশত েম্মান ক্ষদশখত্রয় একটি ক্ষিষকৃতয অনুষ্ঠাত্রনর আত্রয়াজন করত্রত চায়। একজন অত্রন্তযশষ্টশক্রয়া পশরচা ক শনযুক্ত করার আে পযেন্ত 

আপনার বাচ্চাত্রক িােপাতাত্র র মত্রেে ক্ষরত্রখ ক্ষদয়া িত্রব। অত্রন্তযশষ্টশক্রয়া পশরচা ক আপনার বাচ্চাত্রক িােপাতা  ক্ষথ্ত্রক শনত্রয় যাওয়ার আে পযেন্ত আপশন ক্ষযত্রকাত্রনা 

পযোত্রয় আপনার শিশুর োত্রথ্ েময় কাটাত্রত পাত্ররন।  
  

আপনার শনযুক্ত অত্রন্তযশষ্টশক্রয়া পশরচা ক বাচ্চার মৃতুয েনদপে শনবন্ধত্রনর জনয Registry Office of Births, Deaths and Marriages এ পাঠিত্রয় 

ক্ষদত্রবন। 

 

আরথ্িক সহােতা 
 

ক্ষিষকৃত্রতযর খরচ ক্ষমটাত্রনা এবং চাকরী ক্ষথ্ত্রক শকেু শদন অবের ক্ষনওয়ার জনয আপশন আশথ্েক েিায়তার আত্রবদন করত্রত পাত্ররন। আপনার শমডওয়াই  আপনাত্রক 

Family Tax Benefit Bereavement Payment এবং Maternity Allowance এর জনয একটি Centrelink  মে ক্ষদত্রবন। আপনার ক্ষকান প্রশ্ন 

থ্াকত্র  আপশন Centrelink ক্ষক ১৩৬ ১৫০ নম্বত্রর ক্ষ ান করত্রত পাত্ররন। 

 

জন্ম সন্েপত্র  
 

আপনার শমডওয়াই  আপনাত্রক জন্ম শনবন্ধত্রনর জনয আত্রবদন পত্রের একটি কশপ ক্ষদত্রবন। আপনাত্রক এই আত্রবদন পেটি পূরণ কত্রর ডাকত্রযাত্রে পাঠিত্রয় শদত্রত িত্রব 

শকংবা জন্ম শনবন্ধন অশ ত্রে শেত্রয় জমা শদত্রত িত্রব। জন্ম শনবন্ধত্রনর অশ ে এবং শচঠি পাঠাত্রনার ঠিকানা  ত্রমের ক্ষপেত্রন ক্ষদওয়া আত্রে।  

 

মেন্া তেন্ত  
 

মৃতুযর কারণ শনধোরত্রণর জনয আপশন ক্ষকাত্রনা পরীো করাত্রত চান শকনা ক্ষে বযাপাত্রর ক্ষমশডকযা  টিম আপনার োত্রথ্ আত্র াচনা করত্রত পাত্ররন। ক্ষকাত্রনা ক্ষকাত্রনা বাবা মা 

মৃতুযর কারণ বংিেত শকনা তা জানত্রত চান। এটি েমূ্পণে আপনার শেদ্ধান্ত। এত্রেত্রে েবেময়ই ক্ষয পরীোর   া ত্র  উত্তর খুুঁত্রজ পাওয়া যাত্রব তা নয় এবং এত্রত 

শকেুটা েময়  ােত্রত পাত্রর।   া   এত্রে ক্ষেত্র  ক্ষমশডকযা  টিম পরবতী একটি োোতকাত্রর আপনাত্রক ক্ষেগুত্র া ক্ষদত্রবন।  

 

রোক সংক্রান্ত রসবাকমি 
 

Red Nose Grief and Loss 
ক্ষিাক েিায়তা (২৪ ঘণ্টা) 
ক্ষ ান:  1300 308 307 
www.rednosegriefandloss.com.au 

ইত্রমই : support@rednose.com.au 

 

Bears of Hope 
েিে ধারণ এবং নবজাতত্রকর মৃতুয েংশিষ্ট েিায়তা  
ক্ষ ান: 1300 114 073 
www.bearsofhope.org.au 

 
Sands Australia 
Sands োত্রপাটে   াইন 
ক্ষ ান: 1300 072 637 
www.sands.org.au 

 
ইংত্ররশজ বুঝত্রত শকংবা কথ্া ব ায় েিায়তার প্রত্রয়াজন িত্র  ক্ষপিাদার ক্ষদািাষীর বযবস্থা রত্রয়ত্রে। আপশন আপনার ক্ষকাত্রনা বনু্ধ শকংবা পশরবাত্ররর একজন েদেযত্রক 

োত্রথ্ রাখত্রত পাত্ররন, তত্রব আপনার পশরচযো েংক্রান্ত েক  আত্র াচনা একজন ক্ষপিাদার ক্ষদািাষীর মাধযত্রম িত্রত িত্রব। ক্ষদািাষী পশরত্রষবা শবনামূত্র য ক্ষদওয়া িত্রব 

এবং ক্ষোপনীয়তা বজায় রাখা িত্রব। আপনাত্রক যশদ ক্ষদািাষী ক্ষদওয়া না িয় ক্ষেত্রেত্রে তা ক্ষচত্রয় ক্ষনওয়ার অশধকার আপনার আত্রে। কমীরা আপনার জনয একজন 

ক্ষদািাষীর বযবস্থা কত্রর ক্ষদত্রবন।  

St George Hospital কনু্স্যমার অযাডিাইজশর গ্রুপ শডত্রেম্বর ২০১৭ কতৃে ক পযোত্র াশচত  

http://www.rednosegriefandloss.com.au/
http://www.bearsofhope.org.au/
http://www.sands.org.au/

