
শ�োনো এবং  
দ্রুত  কোজ করো
তার জীবন বাাচাতত পাতর

HEAR
ত ার উদ্বেগগুদ্ি শুনুন

আপশন কীভোশব সোহোয্য করশত  পোশরন?
যদি ক�ানও গর্ভ বতী বা সম্প্রদত গর্ভ বতী হতেতেন এমন ক�াতনা মদহলা কিখা কিওো কয ক�ানও 
উপসগ্ভ সম্পত�্ভ  উতবেগ প্র�াশ �তরন তাহতল কসটা মতনাতযাগ সহ�াতর শুনুন। দতদন যদি বতলন 
কয দ�েু এ�টা সঠি� বতল মতন হতছেনা তাহতল উনাত� দচদ�ৎসাগত সহােতা দনতত বলুন। 
যদি দতদন জরুরী ক�াতনা মাতৃত্ব-সম্পর�কিত সত�্ভ তামূল� সংত�ত অনরুব �তরন, তাহতল 
উনাত� অদবলতবে দচদ�ৎসা পদরতেবা কনওো উদচত। দনদচিত হতে দনন কয দতদন বতলতেন কয 
দতদন গর্ভ বতী বা গত বের গর্ভ বতী দেতলন।
মাতৃত্ব�ালীন জরুরী সত�্ভ তার লক্ষণগুদল সম্পত�্ভ  জানুন:

•  গুরুতর মাথা ব্যথা যা কসতর যাে না 
বা সমতের সাতথ সাতথ আরও খারাপ 
হে

•  মাথাত�ারা বা জ্ান হারাতনা
•  আপনার দনতজর বা আপনার দশশুর 

ক্ষদত �রার দচন্া
•  আপনার িষৃ্টিশদতিতত পদরবত্ভ ন
•  100.4º F বা তার কবদশ জ্বর
•  আপনার হাত বা মুখমন্ডল 

অত্যদি� ফুতল যাওো
•  শ্াস দনতত সমস্যা হওো
•  বুত� ব্যথা বা দ্রুত হৃৎস্পন্দন
•  গুরুতর বদমরাব এবং বদম হওো 

(স�ালতবলার বদমরাতবর মত নে)

•  কপতট তীব্র ব্যথা যা কসতর যাে না
•  গর্ভ াবস্াে দশশুর নড়াচড়া বন্ধ বা 

িীর হতে যাওো
•  গর্ভ াবস্াে কযাদন কথত� রতি পড়া বা 

তরল চুাইতে কবর হওো
•  গর্ভ াবস্ার পতর কযাদন কথত� প্রচুর 

রতিক্ষরণ বা িগু্ভন্ধযুতি তরল চুাইতে 
কবর হওো

•  আপনার পাতে কফালা, লালরাব বা 
যন্ত্রণা

• অদতমাত্াে ক্াদন্

CDC-র তার উতবেগগুদল শুননু প্রচার অদরযান সম্পত�্ভ  আরও জাননু www.health.ny.gov/HearHer এ।



গভ্োবস্োর সময় 
•  এই মুহূতত্ভ  কয পদরবত্ভ নগুদল হতছে তার মতি্য ক�ানটি স্ারাদব� তা বলা শতি। আপদন 

ক�ানও দবেতে উদবেগ্ন দ�না তা যাচাই �তর কনওো রাল।
•  এই তথ্যটি আপনার দচদ�ৎস�ত� জানাতনা এবং সবদ�েু ঠি� আতে তা দনদচিত �রা 

আমাতির �াতে গুরুত্বপূণ্ভ।
•  আদম আপনার জন্যই এখাতন রতেদে। আপনার প্রতোজনীে পদরচয্ভা গ্রহণ �রার জন্য 

চলুন এ�জন স্াস্্যতসবা প্রিান�ারীর সাতথ �থা বলা যা�।

গভ্োবস্োর পশর 
•  প্রসতবর পতর ক্ান্ অনরুব �রা এবং খাদন�টা ব্যথা হওো স্ারাদব�, দ�ন্তু আপদন 

আপনার শরীরত� সবতথত� রাতলা কবাতেন। যদি ক�ানও দ�েু আপনাত� দচদন্ত �তর 
কতাতল, তাহতল আপনার এ�জন দচদ�ৎসত�র সাতথ �থা বলা উদচৎ।

•  যদিও আপনার সতি্যাজাত দশশুর প্রচুর মতনাতযাগ ও যত্ন প্রতোজন, দ�ন্তু এরসাতথ 
দনতজর যত্ন কনওোও গুরুত্বপণূ্ভ।

•  আপদন এ�া নন। আদম আপনার �থা শুনদে। আপনার প্রতোজনীে পদরচয্ভা গ্রহণ 
�রার জন্য চলুন এ�জন স্াস্্যতসবা প্রিান�ারীর সাতথ �থা বলা যা�।

ত োর উশবেগগুশি শুনুন

করাগ দনেন্ত্রণ ও প্রদততরাি ক�ন্দ্র বোরা 
উদ্াবন �রা হতেতে।

ত োর উশবেগগুশি শুনুন
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যদি আপনার দপ্রেজন জানান কয দতদন ক�াতনা দ�েু ঠি� বতল কবাি �রতেন না, ততব 
�তথাপ�থতন সহােতা �রার জন্য এখাতন দ�েু আতলাচনার দবেে কিওো হল:

(Centers for Disease Control and Prevention)


