
গর্্ভ ভাবস্ভায় একসভাথে মিথে কভাজ করভা 

1   একটি বাচ্াকক বড় ককে তুলকত অকেক শক্তিে প্রক�াজে হ� – 
সাহাক্যযেে জেযে আপক্ে ্যাই কেকবে তাে মাকে হল আপোে সঙ্গী 
আপোে সন্াকেে জেযে বাড়ক্ত বল ক্িকত পােকবে। 

2  শােগীক্েক, বযেবহাক্েক এবং মােক্সক সহা�তা গুরুত্বপরূ্্ণ। 

3   আপক্ে ক্ক বাক্ড়ঘে গুক্িক� োখকত এবং খাবাে ততক্েকত সাহা্যযে কেকত 
পাকেে? মাক্লশ কেকত? পা মাক্লশ ককে ক্িকত?  

4   আপোে সঙ্গীে কথা শুেুে – সন্াকেে জন্ম এবং মা হও�াে ক্বষক� 
তাো ককমে অেুভব ককেে?

5   বাচ্াে জন্ম সম্পকক্ণ  কথা বলেু, আগ্রহ কিখাে এবং তাে পিন্দগুক্ল 
কজকে বাচ্াে জকন্মে জেযে প্রস্তুত হকত সাহা্যযে করুে৷

6  অেুকোধ কো হকল সকেতে ক্সদ্ান্ ক্েকত সাহা্যযে করুে। 

7  আপক্ে সাহা্যযে কেকত কগী কগী কেকত পাকেে কস সম্পকক্ণ  কথা বলেু।

8   আপোে বাড়ন্ ক্শশু আপোে কণ্ঠস্বে শুেকত, গল্প পড়কত, আপোে 
গুেগুে বা ক্ফিতগকভ্ণ ে কাকি গাে শুেকত পিন্দ ককে (১৮ কথকক ২০ 
সপ্াহ পকে তাো আপোকক শুেকত পাকে)।

9  অেযে বাবাকিে তাকিে অক্ভজ্ঞতা সম্পকক্ণ  ক্জজ্ঞাসা করুে।

10   গভ্ণ াবস্া এবং আল্টাসাউন্ড অযোপক�ন্টকমন্ট এবং প্রসবপবূ্ণ গ্রুপগুক্লকত 
অংশগ্রহর্ করুে (্যক্ি সম্ভব হ�)।

11   আপোে ক্েকজে ক্পতামাতা সম্পকক্ণ  গল্প কশ�াে করুে – আপক্ে কগী 
কগী পেুোবৃত্ক্ত কেকবে? আপক্ে কগী কগী পক্েবত্ণ ে কেকবে?

12  কলবাকেে সক্রি� পক্জশেগুকলা ক্শখেু এবং অেুশগীলে করুে। 

13   একটি শান্ িকন্দে সাকথ িজুকে শ্াস কেও�া ক্শখেু এবং অেুশগীলে 
করুে। এটি বাচ্া প্রসকবে জেযে েমৎকাে প্রক্শক্ষর্।

14   আপোে সঙ্গীে শেগীে এবং হেকমাে পক্েবত্ণ ে হকছে। কখেও তা াকিেকক 
‘তা াকিে মত’ মকে ো হকত পাকে – তধ্য্ণ ধরুে, উকবেকগে তাকিে কথা 
শুেুে, তা াকিে পক্েকপ্রক্ক্ষত বুঝুে এবং েম্রভাকব তা াকিেকক আশ্াস ক্িে। 

15   আপোে ভালবাসাে প্রকাশ এবং রিমাগত সহা�তা গুরুত্বপরূ্্ণ – 
গভ্ণ াবস্া� আপোে পক্েবাকেে প্রক্ত আপোে প্রক্তশ্রুক্তকক কজােিাে 
করুে।

16  বাচ্া আসাে আকগ প্রেুে ক্বশ্াম ক্েে।

17   প্রস্তুত হে: ক্কভাকব হাসপাতাকল ্যাকবে? একত কতক্ষে সম� লাগকব? 
আপক্ে ককাথা� গাক্ড় পাক্ণ  কেকবে? গাক্ড়কত কতল আকি কতা? 

18  গাক্ড়কত ক্শশুে আসে ইেস্টল কোে জেযে কপশািাে কাউকক খুাজেু। 

19   ক্শশু ককাথা� ঘমুাকব তা ক্েক� আকলােো কোে সম� আপোে সঙ্গীে 
পিন্দকক সমথ্ণে করুে। 

20   হাসপাতাকল, এবং বাচ্াে জকন্মে পে ্যখে বাক্ড় ্যাকবে তখে পক্েবাে 
এবং বনু্বান্বকিে কিখা কেকত আসা ক্েক� আকলােো করুে। সগীমাো 
কসট করুে এবং ক্বকশষ ক্িেটি আসাে আকগ এগুকলা সবাে সাকথ 
কশ�াে করুে। তাো কগীভাকব আপোকক এবং আপোে পক্েবােকক 
সহা�তা কেকত পাকে? 

21   একসাকথ ক্তেটি বযোগ গুক্িক� ক্েে। আপোে, আপোে সঙ্গী এবং 
আপোে ক্শশুে জেযে। 

অমর্নন্দন! সখুগী, স্বাস্যেবাে বাচ্া লালে পালে কো একটি সমক্বিত কাজ, সতুোং আপোকক এবং আপোে সঙ্গীকক 
একসাকথ কাজ কেকত হকব এবং এমেক্ক আপক্ে এখেও বাবা ো হকলও – আপক্ে অকেক ক্কিু কেকত পাকেে 
ঠিক এখনই! এখাকে ক্কিু ক্েকি্ণশো েক�কি কগীভাকব আপোে বাচ্াকক তভার জীবথনর সম্ভাব্য সসরভা প্ভারমম্ক 
িুহূত্ভটি মিথত পভাথরন। 

নিখুঁত বাবা বলে নিছু নিই! িখিও িখিও আপিার নিি ভাে যালব, আবার িখিও খারাপ যালব। আপিার 
যথাসাধ্্য নেষ্া িরুি, এবং বানি নিনিসগুলো সম্পলিকে  খুব নবনি নেন্া িরলবি িা। আরও তলথ্যর িি্য নিখুিঃ
www.birthingdads.com.au www.cope.org.au/readytocope/ www.sms4dads.com.au
PREPARE ফাউকন্ডশে এে সহক্যাক্গতা� Sutherland and St George Child and Family Interagency এে একটি উকিযোগ (www.prepare.org.au).

তভাহথে আপমন বভাবভা হথত যভাথছেন?

So, you’re going to be a dad? | Bangla
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বভাচ্ভার জথমের সিয় িেগতর্ভাথব কভাজ করভা

1   ্যখে কলবাে শুরু হকব বাক্ড় কথকক কবে হকত তখেও আপোে অকেক 
সম� কলকগ ক্যকত পাকে। আপোে সঙ্গীকক ক্মউক্জক, ক্সকেমাে 
মাধযেকম অেযেমেস্ক ককে ক্িে বা আপক্ে ্যক্ি পাকেে তকব তাকক ক্কিুটা 
ক্বশ্াম ক্িে। 

2   বাক্ড়কত ক্েোপকি থাকুে এবং খবু তাড়াতাক্ড় হাসপাতাকল আসকবে 
ো। ক্মডও�াইফকিে কফাে করুে, তাো আপোকক কখে আসকত হকব 
বকল কিকবে। 

3   এককবাকে শুরু কথকক কলবাকেে পকুো সম�টা শান্ থাকুে এবং 
আপোে সঙ্গীকক শান্ থাককত সাহা্যযে করুে। 

4   মকে োখকবে আপোে শ্াস-প্রশ্াকসে প্রক্শক্ষর্ তা াকক শান্ িকন্দ শ্াস 
ক্েকত সাহা্যযে কেকব।

5   আপোে সক্রি� কলবাে প্রক্শক্ষর্ মকে োখকবে এবং তা াকক পিকন্দে 
পক্জশকে ক্যকত সাহা্যযে করুে। 

6   ক্মডও�াইফকক প্য্ণকবক্ষর্ করুে এবং আপোে সঙ্গীকক সাহা্যযে কোে 
জেযে তাে ককৌশল অেুকের্ করুে। 

7  ক্কিু বেফ, জল, স্যোকস বা একটি কভজা স্পঞ্জ আেুে।

8  আপোে সঙ্গীে প্রক্ত সব্ণিা মকোক্যাগ ক্িে এবং মকোক্যাগগী থাকুে। 

9   ্যক্ি কস আপোে সাকথ ক্েৎকাে ককে বা আপোে অেুভূক্তকত আঘাত 
ককে তকব কু্ষব্ধ হকবে ো।

10  কমাবাইল কফাে বন্ ককে োখেু এবং মকোক্যাগ হাোকবে ো। 

11   তাকক শােগীক্েক, মােক্সক এবং বযেবহাক্েক ক্িক ক্িক� সহা�তা করুে। 
এে অথ্ণ কগী/এটি কিখকত ককমে তা ক্েক� কথা বলেু।

12  ক্কিু ইক্তবােক 'প্রতযে�ে' ক্শখেু। কসগুকলা ক্লকখ োখেু এবং মখুস্ করুে। 

13   কলবাকেে সম�ও আপোে ক্শশু আপোে প্রশান্ কণ্ঠস্বে শুেকত পিন্দ 
কেকব। 

14   মকে োখকবে ককাটি ককাটি বাে ক্েোপকি বাচ্া প্রসব হক�কি। ক্বশ্াস 
করুে এবােও এটি ক্েোপকিই হকব। 

15   কলবাকেে অেুভূক্তগুকলা ক্েক� কাজ কোে জেযে আপোে সঙ্গীে ইছো 
সম্পকক্ণ  জােেু। ্যতক্ষর্ ো কস পক্েবত্ণ ে ো� ততক্ষর্ এটি োক্লক� ্যাে। 

16   আপোে সঙ্গী ্যক্ি োে – তা াে ভােবহে করুে, তাে ভ্রু আােকড় ক্িে, 
ক্পকেে েগীকেে অংকশ মযোকসজ ককে ক্িে এবং ফুকল কগকল তাে ক্েতম্ব 
কেকপ ক্িে। 

17   হাসপাতাকলে কমমীকিে প্রক্ত সি� এবং শ্দ্াশগীল কহাে, তা াো সাহা্যযে 
কোে জেযে আকিে এবং প্রক্তক্িেই এটি ককেে। 

18   বাচ্াে জন্ম ক্েক� আপোে সঙ্গীে পিন্দগুকলা মকে োখকবে। ক্যককাকো 
সমক� আপক্ে স্বাস্যে কপশািােকিেকক প্রশ্ন কেকত পাকেে।

19  প্রক�াজকে আপোে সঙ্গীকক সকেতে ক্সদ্ান্ ক্েকত সহা�তা করুে। 

20   আপোে সঙ্গী এবং ক্শশুকক ককামল, প্রশাক্ন্িা�ক ককণ্ঠ উত্সাক্হত 
করুে ্যাকত ককে তাো ভালবাসা, ক্েোপত্া এবং আপোে সহা�তা 
অেুভব কেকত পাকে৷ 

21  আপোে সঙ্গীে ্যখে প্রক�াজে হকব তখে তা াে জেযে কথা বলেু।

22   আপোে ্যক্ি ক্বশ্াম কে�াে িেকাে হ� তাহকল ক্মডও�াইফকক বলেু 
আপোে সঙ্গীকক সাকপাট্ণ কেকত, একটা ্যুতসই সম� কবকি ক্েে এবং 
খবু কবশগী কিক্ে কেকবে ো।

বভাচ্ভার জথমের পর িেগতর্ভাথব কভাজ করভা 

1   আপোে বাচ্াে সম্বকন্ জাো একটি কোমাঞ্চকে আক্বষ্াে প্রক্রি�া। 
েতুে েতুে ক্জক্েস কেষ্া করুে এবং তাকিে প্রক্তক্রি�া প্য্ণকবক্ষর্ 
করুে। ককৌতূহলগী হে এবং হতাশা এড়াকত কেষ্া করুে। তাকিে কগী 
পিন্দ তা শগীঘ্রই আপক্ে কবে কেকত পােকবে। 

2   একটি েবজাতক ক্শশুে কিখাকশাো কো একটি পরূ্্ণকালগীে কাজ – 
ক্বকশষ ককে প্রথম কক�ক মাকস। আপোে এবং আপোে সঙ্গীে অেযে 
ক্কিুে জেযে সম� বা শক্তি োও থাককত পাকে। 

3  কাজ কথকক িুটি ক্েে – ্যক্ি আপক্ে পাকেে। 

4   বাক্ড়কত কগী কগী কেকত হকব তা ক্েধ্ণাের্ ককে ক্েে। কক গ্রসাক্ে ক্েক� 
আসকব, ক্ডোে োন্া কেকব, বাক্ড়ে কাজ কেকব? আপক্ে ক্ক পক্েবাে 
এবং বনু্বান্বকিে কাি কথকক সাহা্যযে কপকত পাকেে?

5   প্রথকমই ্যক্ি আপোে ক্েকজকক বাবাে মকতা মকে ো হ� তা ক্েক� ক্েন্া 
কেকবে ো – কেষ্া কেকত থাকুে – হক� ্যাকব। 

6   বাচ্াো বাবাকিে সাকথ একাকন্ সম� কাটাকত পিন্দ ককে। তাো 
উষ্ণতা, ভালবাসা এবং সংকবিেশগীলতাে প্রক্ত সকব্ণাত্ম সাড়া কি�। 
আপক্ে ্যখে তাকিে সাকথ কথা বলকবে, তাকিে সাকথ গাে গাইকবে, 
তাকিে েযোক্প পক্েবত্ণ ে কেকবে এবং তাকিে কগাসল কোকবে তখে 
তাো ভাকলাভাকব ক্বকক্শত হকব। তাকিে জামাকাপড় পোকো, কান্া 
থামাকো এবং তাকিে সাকথ কখলা� ক্েকজকক জক্ড়ত করুে। 

7   আপোে ক্শশুে মক্তিস্ক ক্বকক্শত হকব ্যখে আপক্ে তাকিে েড়ােড়া 
এবং শব্দ অেুকের্ কেকবে – একত ককে তাো ক্েোপি এবং আপোে 
ভালবাসা অেুভব কেকব। 

8   বকুকে িধু খাও�াকল বাচ্াো কবকড় উকে সতুোং ্যক্ি আপোে সঙ্গী বকুকে 
িধু খাও�াকত ো� তাহকল তাকক সহা�তা করুে – বাক্লশ এবং কম্বল 
ক্িক� জা�গাটা ততক্ে ককে ক্িে? বাচ্াকক ক্েক� আসেু? ক্কিু ফল কককট 
ক্েে ক্কংবা অেযোেযে োতিা বাক্েক� ক্িে। এক গ্াস পাক্ে ক্কংবা জসু? 

9   আপক্ে ্যখে তধ্য্ণশগীল, শান্ এবং ি�াশগীল হকবে তখে আপোে বাচ্া 
তা পিন্দ কেকব। 

10   আপোে ক্শশুকক ক্েক� কের্গী� সবক্কিু সম্পকক্ণ  আপোে সঙ্গীে সাকথ 
প্রক্তক্িে কথা বলকত থাকুে। আপোো একটি অক্ভভাবক িল – 
আপোো ্যা ক্শকখকিে তা কশ�াে করুে এবং আপোে বাচ্াকক 
জােকত একক অপেকক সাহা্যযে করুে 

11   আপোে সঙ্গীকক ক্জজ্ঞাসা করুে সবক্কিু সম্পকক্ণ  তাে ককমে লাগকি 
এবং তাকক সহা�তা কোে জেযে আপক্ে এে কেক� আে কবশগী কগী 
কেকত পাকেে।

12   আপোে সঙ্গীকক বাচ্াে কাি কথকক ক্ে�ক্মত ক্বেক্ত ক্িে – আপক্ে 
আপোে বাচ্াে কিখাশুো কোে সম� তাকক বনু্কিে সাকথ কিখা 
কোে পোমশ্ণ ক্িে, ক্কিু বযো�াম কেকত বা এমেক্ক আোম কেকত বলেু। 

13   বাচ্াো প্রযোকম ককে হা াটকত এবং আপোে বনু্বান্বকিে সাকথ সাক্ষাৎ 
কেকত পিন্দ ককে। 

14   আপোে সঙ্গীকক সবসম� বলকবে ক্য আপক্ে তাকক ক্েক� গক্ব্ণত এবং 
কস েমৎকাে এক মা। 

15   আপোে এবং আপোে সঙ্গীে মকধযে ক্বষণ্ণতা এবং উকবেকগে লক্ষর্গুক্ল 
কিখেু – ককােও স্বাস্যে কপশািাকেে সাকথ আপোে ক্যককাকো উকবেগ 
কশ�াে করুে।

16   সঙ্গীে সাকথ সম্পক্ণ  বজা� োখাে জেযে তাে সাকথ একাকন্ সম� কাটাে – 
সবকেক� ভাকলা ক্য ক্জক্েসটি আপক্ে আপোে সন্ােকক ক্িকত পাকেে 
তা হল একটি সসু্ সম্পক্ণ । 

17   কথা বলাে জেযে অেযোেযে বাবাকিে কখাাজ করুে – কবশগীেভাগ বাবাই 
তাকিে বাচ্াকিে ক্েক� কথা বলকত পিন্দ ককেে। 

18   শােগীক্েক ঘক্েষ্ঠতা ক্ফকে আসকত ক্কিুটা সম� লাগকত পাকে তধ্য্ণ ধরুে। 

19   আপক্ে ্যক্ি সব সম� সবক্কিু ঠিকোক কেকত ো পাকেে তকব ক্েকজে 
বা আপোে সঙ্গীে প্রক্ত ককোে হকবে ো৷ 

20  ক্বকশষ সম�টিে সকব্ণাত্ম বযেবহাে করুে এবং সকব্ণাপক্ে মজা করুে! 


