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What to Bring to Hospital when Having a Baby 

আপনতার একজন দ�তাভতাষীর প্রলয়তাজন হলে, অনুগ্রহপূে্বক ট্তান্সলেটিং এন্ড ইন্তারলপ্রটিং সতাকভ্ব লস (TIS) ১৩১ ৪৫০ নম্বলর দ�তান করুন।
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আপনতার কিশুর জলমের সময় হতাসপতাততালে সতালে কলর কক আনলত হলে ততার একট পরতামি্ব ততাকেকতা এখতালন দ�য়তা হে।

গাড়ির জন্য
• ২ ট পকরস্তার পুরতালনতা দততায়তালে
• প্তাকটিলকর েতাট, যক� গতাকিলত েকম হয় 

দেেতালর/প্রসলে যতাওয়তার পূলে্ব �য়তা কলর কনকচিত করুন দয আপনতার গতাকিলত একট অনুলমতাক�ত, কিশুর কসট েতাগতালনতা আলে।  

আপনার প্রয়�াজন হয়ে
• আপনতার অ্তালন্নতাটতাে কতার্ব
• দমকরলকয়তার কতার্ব
• ইনসুলরন্স কেেরণ (যক� আপনতার েতালক)
• দেেতালর/প্রসলে েতাকতাকতােীন সমলয় পকরধতালনর জন্ কতাপি দযমন- একট েি ট-িতাট্ব েতা একট পুরলনতা রতালতর দপতািতাক
• রতালতর দপতািতাক এেিং একট দরেকসিং গতাউন
• ককেু কিেতা, আরতাম�তায়ক ক�লনর দপতািতাক
• আরতাম�তায়ক জতুতা
• ২ ট নতাকস্বিং ব্তা সহ আন্ডতারওয়্তার । অলনক মকহেতা একেতার ে্েহতালরর পর দ�লে দ�য়তা যতায় এই ধরলনর অন্ে্বতাস ে্েহতার কলর।
• মতাতৃত্বকতােীন সতাইলজর স্তাকনটতাকর প্তার
• স্তন েতা নতাকস্বিং প্তার
• প্রসতাধন সতামগ্রী দযমন সতােতান, টুে ব্তাি, টুেলপটি, করওলরতালরন্, ি্তাম্ু, ব্তাি, কিরুকন এেিং মুলখর কতাপি
• কেপ েতাম
• দহয়তার রেতাইয়তার
• িুষতার জন্ কমষ্টি/ েকে  
• দ�তান িতাজ্বতার

আপনার সঙ্গী ো সহয়�াগগী ল�ায়ের জন্য
•  খতােতার, স্্তাক এেিং পতানীয়
• কিেতা আরতাম�তায়ক দপতািতাক এেিং জতাম্তার কতারণ হতাসপতাততাে িীততাতপ কনয়ক্রিত
• কেম এেিং কতাগজ �রকতারী হলত পতালর
• সাতাততালরর দপতািতাক
• ক্তালমরতা / কভকরওসহ দ�তান, ক্তালমরতা েতা কভকরও দরকর্ব তার এেিং িতাজ্বতার

োচ্ার জন্য
•  ন্তাপী (৮-১০ ট কলর প্রকতক�ন)
• দেকে ওয়তাইপস্
• আপকন যক� কিশুলক �মু্বেতা �ধু খতাওয়তালনতার পকরকল্পনতা কলর েতালকন ততাহলে আপনতালক �মু্বেতা �ধু এেিং দেতাতে সতালে কলর কনলয় আসলত হলে
• েতাকিলত যতাওয়তার সময় পকরধতান করতার জন্ েতাচ্তার জতামতাকতাপি

ইিংলরজী েুঝলত ও েেলত দয দকতান ধরলনর সহতায়ততার জন্ দপিতা�তার দ�তাভতাষী রলয়লে। দ�তাভতাষী দসেতা ে্েস্তা দগতাপনীয়ততা েজতায় রতালখ এেিং ততা 
কেনতামূলে্ পতাওয়তা যতায়। আপকন যক� একজন দ�তাভতাষী িতান ততাহলে �য়তা কলর টিতা�লক ততা েেুন অেেতা ট্তান্সলেটিং এন্ড ইন্তারলপ্রটিং সতাকভ্ব লস (TIS) 
১৩১ ৪৫০ নম্বলর দ�তান করুন।

স্ানগী� ল�াগায়�াগ 

নতাম:____________________________________________________ দ�তান:_________________________


