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আপনার ব্াচ্চার জয়নয সব্ ছেয়ি র্াল দিেু িরয়ে পায়রন 
ধূমপান ছেয়ে দিয়ে  
 
আমরা জাদন ছে ধূমপান ছেয়ে ছিো অয়নি িয়ের। দিন্তু আমরা আয়রা জাদন ছে আপদন চান আপনার ব্াচ্চা ছেন র্াল ছেয়িই োর 
জীব্ন শুরু িয়র।  
 
ধূমপান ছেয়ে ছিো হল সব্ ছেয়ি গুরুত্বপূর্ভ দব্ষে ো আপনার দিশুর স্বাস্থয, বৃ্দি এব্ং উন্ধেয়ন অয়নি রু্দমিা রায়ে। 
দিন্তু অয়নি পুরায়না গল্প আয়ে গর্ভ াব্স্থাে ধূমপান িরা দনয়ে ো আসয়ল সন্তান সম্ভাব্য মায়ি ধূমপান োেয়ে দব্রে 
রায়ে। োই আমায়ির উদচে আপনার সায়ে দিেু দব্ষে ছিোর িরা ো আপনার জানা িরিার।  
 
এই পুদিিাে আপদন দিেু সব্ভাদধি দজজ্ঞাদসে প্রয়ের উত্তর পায়ব্ন। প্রয়েযি উত্তর আপনায়ি জানায়ব্ ধূমপান ও 
আপনার দিশু সম্পয়িভ ।  
 
আপদন গর্ভ াব্স্থার ছে পেভায়েই োয়িন না ছিন, ধূমপান ছেয়ে ছিোর ছিান সমে ছনই। এব্ং NHS এর সহােোে 
আপদন চার গুয়র্র ছব্িী সফল র্ায়ব্ ধূমপান ছেয়ে দিয়ব্ন। েেন আপদন এই পুদিিা টি পেয়ব্ন, সব্ ছেয়ি র্াল দব্ষে হয়ল, আপদন 
আমায়ির সায়ে ছোগায়োগ িরুন। আমরা এোয়ন আপনায়ি, আপনার পার্ভ নার ও আপনার দিশুয়ি সাহােয িরয়ে।    
 
 
 

q ধূমপান আমার ব্াচ্চার উপয়র দি িয়র? 
 

X েেন আপদন ধূমপান িয়রন, আপদন ৪,০০০ এর ছব্িী রাসােদনি পিােভ আপনার দনিঃশ্বায়সর সায়ে োে। 

a X  ধূমপান আমার ফুসফুস ছেয়ি রয়ে দময়ি োে।  
X রে আপনার ফুল ও নাদের ছর্েয়র োে – োরপয়র আপনার ছোর্ দিশুর িরীয়র ঢুয়ি। 

 
X এর িারয়র্ আপনার দিশু অদিয়জয়নর জনয সংগ্রাম িয়র এব্ং োয়ির ছোর্ হৃদপিণ্ড আয়রা ছব্িী িে িয়র 

রে পাম্প িরার জয়নয। 
 

এটি দচন্তা িরয়ে িঠিন েেন আপদন আপনার ব্াচ্চায়ি ছিেয়ে পায়ব্ন না, দিন্তু েেন আপদন গর্ভ ব্েী েেন আপনার দিশুর মুয়ে ছধাোঁ ো 
োোর মে। েেন আপদন ধূমপান িয়রন েেন ছসই দব্ষ আপদন আপনার ব্াচ্চার িরীয়র দিয়েন। শুধু োই নে এটি আপনার ব্াচ্চায়ি অয়নি 
িে ছিে, দিন্তু এই দব্ষ ১৫ মিমিটের মে োিয়ে পায়র। এর মায়ন হল আপনার দিশুয়ি ১৫ দমদনয়র্র মে ছধাোঁ োর ময়ধয রাো!  

 
এটি ঘয়র্ প্রদে সমে েেন আপদন ধূমপান িয়রন, োই ধূমপান ছেয়ে না দিয়ে িম ধূমপান িরয়লও এিই ক্ষদে হয়ে পায়র 
আপনার ব্াচ্চার র্ায়লার জয়নয। আপনার ছোর্ দিশুর িরীর আপনার উপয়র দনর্ভ র িয়র, োই আপনার পুয়রা গর্ভ াব্িাে আপদন েদি 
ধুমপান িয়রন, আপনার দিশুর জয়ের পয়র দনয়িাটিন েযায়গর মধয দিয়ে োে। এটি আপনার দিশুয়ি িয়ে ও দের্দেয়র্ অব্স্থাে 
ছফয়ল ছিে এব্ং হেয়ো এটি িঠিন হয়ব্ োর িান্ধা োমায়ে। এব্ং গর্ভ াব্িাে ধূমপান িরয়ল দিশুর মৃেুযর হার ছব্য়ে োে ২৫%।  



 

q জরােু ব্াচ্চার জয়নয দি রক্ষািারী নে?  
 

a আপনার জরােু আপনার ব্াচ্চায়ি অয়নি দিেু ছেয়ি রক্ষা িয়র। দিন্তু ছেয়হেু আপনার ব্াচ্চা আপনার রে ছিোর িয়র, এটি ধূমপায়নর ছধাোঁ ো 
ছেয়ি আপনায়ি ব্াোঁ চায়ে পায়র না।  
X দসগায়রয়র্র মায়ে ৪,০০০ এর ছব্িী রাসােদনি পিােভ োয়ি িাব্ভন ময়নািাইড, হাইয়রায়জন 

সােনাইড ও আয়সভদনি সহ।  
X আপদন েেদন ধূমপান িয়রন প্রয়েযি সমেই আপনার ব্াচ্চার মধয দিয়ে োে।   
X ধূমপান িম ওজয়নর ব্াচ্চার িারর্, োর ফয়ল গর্ভ িাত, অকাল জন্ম, পির জন্ম, অসুিতা এবং খাটের মৃতুু হয়ে 

পায়র। 

 
দসগায়রয়র্র রাসােদনি পিােভ আপনার ব্াচ্চার ছর্েয়র 
দির্ায়ব্ োে 
 
েেন আপদন এিটি দসগায়রর্ পান িয়রন, ধুোঁো আপনার ফুসফুয়সর মাধযয়ম আপনার রয়ে দময়ি োে। ঐ রে োরপয়র আপনার িরীয়রর 
ছর্েয়র সব্ োেগাে োে েেক্ষর্ এটি আপনার জরােু ও নােীর ময়ধয োে – এিিম আপনার দিশুর ছোর্ িরীয়র োে। জরােু আপনার 
ব্াচ্চায়ি দিেু দজদনস ছেয়ি রক্ষা িয়র – দিন্তু দসগায়রয়র্র ধুোঁোর দব্ষ ছেয়ি নে।  
 
আয়রা ক্ষদেির দব্ষে হল ছে িাব্ভন ময়নািাইড িরীয়রর অদিয়জয়নর সরব্রাহ িমাে। ফয়ল আপনার দিশু অল্প অদিয়জন 
পাে ব্ে হওোর জনয ো িরিার হে, এব্ং এর ফয়ল োয়ির উন্ধেয়ন প্রর্াব্ ছফয়ল।  



 
 
 

q েেন আদম ছেয়ে ছিে, ব্াচ্চার অস্বদস্থ ছব্য়ে োয়ব্ না? 
 

a X না। ধূমপান আপনার ও আপনার ব্াচ্চার স্বায়স্থযর জয়নয অয়নি ক্ষদেির ছেয়ে ছিোর ফয়ল ছে অস্বদস্থ হে োর ছেয়িও। 
 

X দসগায়রয়র্র মায়ে ধূমপায়নর আিাঙ্ক্ষা ো আপনায়ি অস্বদস্থ ও উদিয়ে ছফয়ল ছিে, োই েেন আপদন ধূমপান িয়রন েেন 
আপদন িাদন্ত অনুর্ব্ িয়রন। দিন্তু আপদন িম অস্বদস্থয়ে রু্গয়ব্ন েেন আপদন ধূমপান ছেয়ে দিয়ব্ন এব্ং আর ছিান ধূমপায়নর 
আিাঙ্ক্ষা োিয়ব্ না।  

 
ধূমপান ছেয়ে দিয়ল আসয়ল আপনার মায়ে 
হোিার পদরমার্ িয়ম োে 
 
আপদন র্াল ও স্বাস্থযির ছব্াধ িরয়ব্ন েেন ধূমপান ছেয়ে দিয়ব্ন। প্লাস আপদন সাধারর্ে এিটি স্বাস্থযির ও প্রািৃদেি র্ায়ব্ 
ব্াচ্চা জে দিয়ব্ন, ো আপনার ও ব্াচ্চার জয়নয র্াল। 
 
ছিান ছিান সমে আপদন হেয়ো হোিাে রু্গয়ে পায়রন এব্ং ছব্াধ িরয়ে পায়রন ধূমপান আপনায়ি সহয িরয়ে সাহােয িরয়ব্। 
দিন্তু োরা ধূমপান িয়রন না োয়ির মায়ে হোিার পদরমার্ িম োয়ি। োই গর্ভ াব্স্থাে ধূমপান ছেয়ে দিয়ল আপনার হোিার পদরমার্ 
িয়ম োয়ব্।   



q 
a 

 
আদম জানোম না ছে আদম গর্ভ ব্েী। োহয়ল 
দি আদম ধূমপান ছেয়ে দিয়ে ছিরী িয়রদে? 
 
 
X ধূমপান ছেয়ে ছিোর জনয আপনার িেয়না ছিরী হে দন।  
 
X েেন আপদন ধূমপান ছেয়ে দিয়ব্ন, আপদন ও আপনার ব্াচ্চার জয়নয উপিার ব্য়ে আনয়ব্ সায়ে সায়েই 

এব্ং অদিয়জয়নর পদরমার্ সায়ে সায়েই নমভাল হয়ে োয়ব্।   
X েদিও আপদন আপনার গর্ভ াব্স্থার প্রেম দিেু মাস ধূমপান িয়রয়েন, আপনার উদচে এেদন ধূমপান ব্� িরা 

িারর্ দব্য়িষ িয়র ধুমাপায়ন অয়নি ক্ষদেির প্রর্াব্ পয়ে আপনার ব্াচ্চার বৃ্দি ও উন্ধেয়ন।   
X এব্ং আপদন েদি গর্ভ াব্স্থার ১৫ েম সপ্তায়হর মায়ে ধূমপান ছেয়ে দিয়ে পায়রন, োহয়ল সময়ের আয়গ 

ব্াচ্চা জে ব্া িম ওজয়নর দিশু জয়ের সম্ভাব্না অয়নি িয়ম োে অধূমপােী ব্যদের মে।  
 
ছিন ব্াচ্চা জে ছিোর জনয এেয়না ছিরী হে দন 

 
সাধারর্ িো হয়ল ধূমপান োোর জয়নয এেয়না ছিরী হয়ে োে দন। 

 
িারর্ দসগায়রয়র্র মায়ের িাব্ভন ময়নািাইড আপনার দিশুর অদিয়জয়নর সরব্রাহ িদময়ে ছিে, প্রয়েযি ব্ার আপদন েেন ধূমপান 

িয়রন এটি আপনার দিশুর ছোর্ হৃদস্পন্দন িঠিন িয়র ছিে। োই েেন আপদন ধূমপান ব্� িয়রন, আপদন ও আপনার ব্াচ্চা সায়ে 

সায়েই র্াল ছব্াধ িরা শুরু িয়র।  
 
েদি আপদন গে পাোঁ চ মায়সর গর্ভ ব্িাে ধূমপান িয়র োয়িন এটি আপনার ব্াচ্চার ছব্য়ে ওঠা ও স্বায়স্থযর 
জয়নয আয়রা ক্ষদেির। োই েদিও আপদন গর্ভ ব্িার শুরুয়ে ধূমপান িয়রয়েন োই এটি র্াল হয়ব্ এেন 
ছেয়ে ছিো।  

 
 

 

q 
a 

 
 

 

আমার মা ধূমপান িয়রয়ে এব্ং আদম র্াল আদে।  
োহয়ল সমসযা দি? 
 
X ধূমপান দর্ন্ধর্ায়ব্ প্রর্াব্ ছফয়ল, োই আপদন র্াল আয়েন োর মায়ন এই নে ছে আপনার ব্াচ্চা র্াল 

োিয়ব্।  
 
আপনায়ি ছিন োেয়ে হয়ব্ 

 
প্রদে ব্ের আমরা অয়নি দিেু দিদে গর্ভ াব্স্থাে ধূমপায়নর ফয়ল স্বায়স্থযর ক্ষদে দনয়ে। েেন আপনার মা গর্ভ ব্েী দেয়লন, আমরা েেন অয়নি 
িম জানোম ক্ষদের দব্ষে টি দনয়ে। এেন আমরা অয়নি জাদন গর্ভ াব্স্থাে ধূমপান িরয়ল আপনার ব্াচ্চা ও োয়ির উপয়র িেরু্কু প্রর্াব্ 
ছফয়ল, এমন দি োয়ির জয়ের পয়রও। গর্ভ াব্স্থাে ধূমপায়নর ফয়ল গর্ভ পাে, অিাল জে, অিাল মৃেুয, অসুস্থো এব্ং িয়র্র মৃেুয ঘয়র্ 
োয়ি, োই আপনার ব্াচ্চার স্বায়স্থযর িো দচন্তা িয়র ধূমপান ব্� িয়র অয়নি গুরুত্বপূর্ভ িাজ িরয়ে পায়রন। 
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আমার পার্ভ নার ধূমপান িয়রন, 
োয়িরও দি ছেয়ে ছিো 
উদচে? 
 
X হযাোঁ , োয়ির উদচে। দনেদমের্ায়ব্ ছসয়িন্ড হযান্ড ধূমপান আপনার অিাল গর্ভ পাে েুোঁ দি ব্াদেয়ে ছিে।   
X েদি আপনার পার্ভ নার ধূমপান িয়রন, োহয়ল সফল র্ায়ব্ ধূমপান ছেয়ে দিয়ে আপদনও ছব্গ 

পায়ব্ন।  
X োরা ধূমপান িয়রন োয়ির িায়ে ছব্য়ে ওঠা ব্াচ্চারা দেন গুর্ পদরমায়র্ ধূমপান িরার প্রব্র্ো ছব্য়ে 

োে।  
আপনার পার্ভ নায়রর ধূমপান দির্ায়ব্ আপনার ব্াচ্চায়ি ক্ষদে িয়র 

 
েদি আপনার পার্ভ নার ধূমপান িয়রন এটি শুধুমাত্র োর স্বায়স্থযর ক্ষদেই িয়র না, 
আপনার ও ব্াচ্চার স্বায়স্থযর উপয়রও দিন্তু প্রর্াব্ ছফয়ল।  

 
ছব্দির র্াগ ছক্ষয়ত্র আপনার অিাল গর্ভ পাে ঘয়র্ েদি আপনার ব্াচ্চা 
দনেদমের্ায়ব্ ছসয়িন্ড হযান্ড ধুমপায়ন উেুে হে।  

 
ব্ে আর এিটি েুোঁ দি হল অিায়ল জে, মৃে দিশুর জে, িম ওজন, সমসযা 
দনয়ে জে হওো এব্ং ো আপনার ব্াচ্চার উপয়র অয়নি িীঘভ সমে ধয়র 
প্রর্াব্ ছফয়ল – ছেমন এযালারদজ, হাোঁ ফাদন, শ্বাসকষ্ট, মটনাট াটগর ঘােপত 
এবং এমনপক খাটের মৃতুু।   
আমরা জাদন আপদন িেয়নাই চাইয়ব্ন না আপনার ব্াচ্চা ধূমপান িয়র।  

 
দিন্তু ধূমপােী ব্যদের ব্াচ্চারা দেন গুয়র্র ছব্িী ধূমপান ধরয়ে পায়র ব্ে হওোর 
সমে। এর মায়ন হল োরা হেয়ো দেন গুয়র্র ছব্িী গুরুেব্ অসুস্থো, অক্ষমো, ব্া 
অিাল মৃেুয ঘয়র্ ধূমপায়নর ফয়ল।  

 
দব্না মূয়লয আয়রা েেয NHS এর সহােো পায়ব্ন আপনার পার্ভ নায়রর 
ধূমপান ব্� িরার জয়নয, দর্দজর্ িরুন 

www.smokefree.nhs.uk 
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িম ওজয়নর ব্াচ্চার জে ছিো দি সহজ?  
  
X না। ব্াচ্চার ওজন িম হওো মায়ন ব্াচ্চা জে ছিো সহজ হয়ব্ না। 
 
X এর ফয়ল দস্থর জে ছিোর েুোঁ দি ছেয়ি োে এব্ং ফয়ল আপনার ব্াচ্চা দুব্ভল হে এব্ং আয়রা ছরাগ ব্ালাে 

হওোর সম্ভাব্না ছেয়ি োে। 

 
দির্ায়ব্ িম ওজন আপনার ব্াচ্চায়ি ক্ষদে িরয়ে পায়র 
 
ব্াচ্চার ওজন িম হওো শুধুই ব্াচ্চা জে ছিো সহজ িয়র না, এটি আসয়ল আপনার ব্াচ্চার ক্ষদে হওোর েুোঁ দি ব্াোে। 
 
দিেু মানুষ ব্য়ল ছে োরা ধূমপান িরয়ে োিয়ব্ ছেন ব্াচ্চার ওজন িম হে এব্ং সহয়জ জে দিয়ে পায়র। এটি সদেয ছে 
দনেদমের্ায়ব্ ধূমপান িরয়ল আপনার ব্াচ্চা ছোর্ হয়ব্ িারর্ অদিয়জয়নর অর্াব্ হয়ে পায়র। দিন্তু োর মায়ন এই নে ছে ব্াচ্চা 
জে ছিো সহজ হয়ব্।  
 
িম ওজয়নর ব্াচ্চা দস্থর জয়ের েুোঁ দি ব্াোে, এব্ং আপনার ব্াচ্চায়ি দুব্ভল িয়র ছিে এব্ং ছরাগ ব্ালায়ের েুোঁ দি ব্াোে, িায়ন 
ছিানার ব্ে েুোঁ দি হে, দিক্ষার অক্ষমো এব্ং ছচায়ের সমসযা হে, এমন দি ছসদরব্রাল পালদসও তেদর িরয়ে পায়র।   
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গর্ভ াব্স্থাে আদম দি দনয়িাটিন দরয়প্লসয়মন্ট ছেরাদপ 
ব্যব্হার িরয়ে পারব্? 
 
X আসয়ল আপনার ছচো িরা উদচে না ধূমপান ব্� িরা দনয়িাটিন দরয়প্লসয়মন্ট ছেরাদপ দিয়ে (NRT), 

দিন্তু েদি আপদন িঠিন ময়ন িয়রন োহয়ল আয়রা দব্দর্ন্ধ উপাে আয়ে গর্ভ াব্িাে ো দনরাপয়ি ব্যব্হার িরা 
োয়ব্।   

X ময়ন রােয়ব্ন, আপদন চার গুয়র্র ছব্িী ধূমপান সফল র্ায়ব্ ব্� িয়র দিয়ব্ন NHS সহােোর সায়ে।  
 
দির্ায়ব্ দনয়িাটিন দরয়প্লসয়মন্ট ছেরাদপ আপনায়ি 
সফলর্ায়ব্ ধূমপান োেয়ে সাহােয িরয়ব্ 
 
েদি এটি আপনায়ি ধূমপান োেয়ে সাহােয িয়র, NRT ব্যব্হার অয়নি র্াল উপাে ধূমপান িরার ছেয়ি। 
 
NRT ছে ব্যব্হৃে দনয়িাটিন িম ক্ষদেির দসগায়রয়র্র অন্তরু্ভ ে রাসােদনি ও দব্য়ষর ছেয়ি। 
 
গর্ভ ব্েী মদহলায়ির জয়নয েে ধরয়নর NRT পাওো োেিঃ িুাচ, মাপ়ি, একটি ইনটেটলের, অনুনাপসক স্প্রে, লটজন্স বা মাইটরােুাব। েদি 
এটি জটিল ময়ন হে দচন্তার ছিান িারর্ ছনই। NRT সম্পয়িভ  আপদন পরামিভ ও দনয়িভ িনা পায়ব্ন দমডওোইফ, স্বাস্থয িমী, ডাোর, 
ফামভাদিে ব্া এিজন গর্ভ ব্েী ধূমপান ব্� দব্য়িষয়জ্ঞর ছেয়ি।  
 
NRT ব্যব্হায়রর আয়গ আপনার অব্িযই এিজন পরামিভয়ির সায়ে আয়লাচনা িয়র দনয়ব্ন। শুধুমাত্র দব্য়িষজ্ঞরাই 
আপনায়ি ব্লয়ে পারয়ব্ন আসয়ল ছিান ওষুধপত্র গর্ভ াব্িাে ব্যব্হার িরা উদচে ব্া অনুদচে, োরা সাহােয িরয়ে ছপয়র 
েুিী হয়ব্ন। 



when i quit, isn’t the stress worse  
for my baby?

  No. Smoking is far more damaging to your health and your baby’s health 
than any stress that comes from quitting.

  It’s the cravings between cigarettes that make you feel stressed and 
anxious, so when you smoke the cigarette you feel calmer. But you’ll feel 
much less stressed once you quit and don’t have cravings any more.

stopping smoking can actually  
reduce your stress levels
You’ll feel better and healthier when you quit. Plus you’re more likely to have a healthy 
and natural birth, which is much better for you and your baby.

You might be feeling stressed from time to time and you might feel that smoking helps 
you cope. But non-smokers normally have lower stress levels. So stopping smoking while 
you’re pregnant should bring your stress levels down. 
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Call:   0800 013 0553

Email:   blmkccg.stopsmokingservice@nhs.net

Vist:  www.thestopsmokingservice.co.uk
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