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নিরাপদ ঘমুের নিষমে এই পনুতিকার তথ্য অমিক নিিরু জীিি িাঁনিমেমে। এ 
সমির সেথ্থমি গমিষণাে দদখামিা হমেমে দকািও কারণ োডা হঠাৎ নিিরু 
েতুৃ্যর আিঙ্া (যামক সামেি ইিফ্যান্ট দেথ নসমড্াে, SIDS িা কট দেথ 
িলা হে) নকভামি কে করা যাে। SIDS-এর সম্ািিা কে করার জি্য, 
নিিরু ঘেু সম্পনক্থ ত এই েলূ পরােি্থগনুল পনরিামরর সকমলর অিসুরণ করা 
উনিত। এই পরােমি্থর নিষমে ো িািা এিং নিিরু লালিপালমির সামথ জনডত 
সিার দজমি রাখা জররুী।

শিশুদের জন্য শনরাপে ঘমু 

প্রদ্্যকবার ঘদুমর সময় ্াদের শচ্ কদর শিাওয়াদবন

শেন রা্ ্াদের শ�াঁয়া শেদক েদূর রাখুন

সম্ল, পশরষ্ার শিাওয়ার জায়গায়

•  প্রত্যমক িার ঘুেমর সেে- আপিার 

িনিুকম, উপুড় করম িা এক পািম কাত 

িা করম- িনত করম িোওোিমি।

•  তাদমর িনত করম িোওোিোর জি্য 

িনিমষ কোিও সরঞ্জাে িা জনিনসমর 

দরকার িমই।

কারণ: িনিু িা সদ্যোজাতকম িনত করম িা িুইেম উপুড় করম িা এক পািম কাত করম 

িোওোিোর ফলম অিমক িনিুর আকস্েনক েৃত্যু হেমেম। 1991-এ Back to Sleep (ি্যাক 

টু স্লীপ) অভনযাি িুরু করার পর থমকম SIDS-এর হার 80% কে হেমেম।

•  তারা িনজম উপুড় অিস্থা থমকম গে়নেম িনত হতম 

িনখলম, তাকম ঘুোিোর জি্য সুিনধােত অিস্থা 

খুঁজম িনতম দনতম পারমি।

•  জমগম থাকা অিস্থাে পমটমর উপর ভর দনেম উপুড় 

হেম িুলম, তার গে়ািোর জি্য যম োংসপমিী 

দরকার সমসি েজিুত করতম সুিনধা হে।

ঘুমদর জন্র সর্বো আপনার িশিুকদ চশ্ করদ িোওয়াবদন
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আপনার শিশুদক পশরষ্ার,
শনরাপে ঘদুমর জায়গা শেদবন,
শসটা আপনার রুদম হওয়া চাই

•  নিনচিত করমিি ঘমুের জােগাে দযি দকািও 
নজনিস িা থামক, এই জােগার িাগামলর েমধ্য 
ব্াইমডের রনি, িরে দখলিা িা ি্যানপর পটুুনলর 
েত নকেু দযি িা থামক

•  নদমি ও রামত, ঘমুের জি্য সমদ্যাজাত নিিমুক 
প্রথে েে োস আপিার সামথ একই রমুে রাখা 
উনিত। তার োমি এই িা দয এক কাপ িা 
করমত িা টেমলট দযমত হমল আপনি রেু দথমক 
িাইমর দযমত পারমিি িা, তমি দিনিরভাগ সেে 
যখি দস ঘেুামি তখি আপনি কাোকানে থাকমল 
দস সিমিমে নিরাপদ থাকমি। 

•  নিিমুদর িাউনসি দিোমর ঘেুামত দদওো উনিত িা 
এিং গানডমত সফর করা োডা অি্যাি্য সেে 
তামক কার সীমট ঘেুন্ত অিস্াে দরমখ দদওো 
উনিত িা।  িানডমত ঘমুের জােগা নহসামি কার 
সীট ি্যিহার করা উনিত িা।

কারণ: িরে িা উঁিুেত জােগা, িানলি িা 
দলমপর জি্য নিিরু পমষে শ্াস দিওো িা গরে 

লাগমল িরীর জডুামিা েনুকিল হে, তামত SIDS-

এর আিঙ্া িাডমত পামর। নিি ুএকা দিাওোর 

দিমে প্রাপ্তিেমকির সামথ একই রমুে িমুল SIDS-

এর আিঙ্া কে থামক। 

অনধকাংি নিিরু পনরষ্ার ঘমুের জােগা িলমত 
খাট িা দোমজজ িামকিট দিাঝাে যা নিিমুদর 
নিরাপদ রাখার জি্যই ততনর করা হে।

কিটল্যামডের Baby Box (দিনি িক্স)-এ তামদর 
নিজস্ব নিরাপদ ঘমুের তথ্য আমে।

জায়গা শরমনই শবদে শনন, এই 
শনদে্িগুশল অনসুরণ করুন:
•  দকািওরকে উঁিু জােগা িা িানলি নিহীি 
একটা সেতল, অিড গনদ

•  দকািও িানলি, কাঁথা, দলপ িা িাম্পার িে

•  দকািও পে, দিস্ট িা স্ীপ পনজিিার িে

•  আপিার নিিরু োথা যামত ঢাকা িা থামক 
তা নিনচিত করিু, যামত তামদর খিু গরে 
িা লামগ। রমুের তাপোত্া 16 দথমক 20 
নেগ্ী রাখার দিষ্া করিু যামত আপিার নিিরু 
খিু গরে িা ঠাডো িা লামগ এিং েরিমুের 
সেমোপমযাগী নিোিা সনুিনচিত করিু।

•  খামটর নিমির নদমক নিিমুক দিাওোমিি যামত 
গটুিমে িাদমরর তলাে িা িমল যাে – এমক 

িলা হে ‘ফীট টু ফুট’

মনদ রাখবদন:  
স্লীপনং ি্যাগ ি্যিহার 
করলম, িাড়তন িনোিাপত্রমর 
দরকার হে িা।
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•  গভ্থ ািস্াে ধেূপাি SIDS-এর আিঙ্া অমিকটা িানডমে দদে– 

সি গভ্থ িতী েনহলামদর ধেূপাি িন্ধ করার যথাসাধ্য প্রোমস 

স্ািীে সাহায্য দিওো উনিত।

•  গভ্থ িতী হমল অি্যমদর ধেূপামির সংস্রিও আপিার এনড়মে 

যাওো উনিত - আপিার পাট্থ িার যনদ ধেূপাি কমরি 

নতনিও িন্ধ করাে সাহায্য দপমত পামরি

•  িানডমত, গানডমত, এিং িাইমর যাতাোমত সি্থত্ আপিার 

নিিমুক দধাঁো দথমক দমূর রাখিু। 

জদমের আদগ ও ্ার পদর আপনার 
শিশুদক শ�াঁয়া শেদক েদূর রাখদবন

কারণ: যমসি িনিুর জি্েমর আগম িা পরম 

তাোকমর সংস্রিম থাকতম হে তাদমর, ধোঁো-

িনহীি পরনিমিম রাখা িনিুদমর তুলিাে, SIDS-

এর আিঙ্কা অিমক িমিন থাকম।

কারণ: যমসি িনিু অি্তত দুই োস 
িুকমর দুধ খাে তাদমর SIDS-এর 

আিঙ্কা অর্ধমক হেম যাে।

•  আপিার িিজাতকমর প্রথে েে োসম যম 

সি খাদ্যপুষ্টন প্রেোজি সমসি িুকমর 

দুধ ও িুকমর দুধ খাওোিোর ফলম পাওো 

যাে এিং সংক্রেণ ও রোগ থমকম তাকম 

সুরক্ষনত করা যাে। 

•  িুকমর দুধ খাওোিো হলম SIDS-এর 

সে্ভািিা কে হে

বুকদর েু� খাওয়ানো
িুকমর দুধ খাওোিোর িনষেম আপিার যদন আরও 

সাহায্যমর দরকার হে তাহলম আপিার েন়েওোইফ 

িা হমল্থ ভনজনটারমর সাথম কথা িলুি িা National 

Breastfeeding Helpline (ি্যািিাল ি্রমস্টফীেনং 

হমল্পলাইি) 0300 100 0212 -এ কল করুি।
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আপিন যদন জমিমিুিম একই িনোিাে িুতম িাি, িা যদন 

সমটা অপরনকল্পনত হে, কেমকটা মূল বশপোিঙ্কা 
আপনার এড়শয়দ রাওয়া উচশ্। 
আপনার িশিুর সােদ একই বশোনায় 
িোওয়া খুব বশপজ্জনক হবদ রেশ:
•  আপনশ বা বশোনায় িুয়দ োকা অন্র 

কদউ সম্প্র্শ মে্রপান করদ োকদন 
•  আপনশ বা বশোনায় িুয়দ োকা 

অন্র কদউ �ূমপান করদন
•  আপনশ বা বশোনায় িুয়দ োকা 

অন্র কদউ এমন কোনও মােক 
নশয়দ োকদন রা্দ ্ন্ে্রা আসদ

•  আপনার িশিু রোসময়দর আগদ 
(গর্ভাবস্োর 37 সপ্্াহদর আগদ) 
জন্মায় বা জন্মদর সময় ্ার 
ওজন 2.5kg বা 5½ lbs এর কম হয় 

শনরাপদে একসাদে শবোনায় শিাওয়া

কারণ: অধ্যেমি দদখা নগমেমে দয েদ্যপাি 
িা োদক দসিমির পর আপিার নিিরু সামথ 

একই নিোিাে িমুল SIDS-এর আিঙ্া 

অমিকটা দিমড যাে। যারা ধূেপাি কমরি 

তামদর কামে িমুলও SIDS-এর আিঙ্া অমিক 

দিমড যাে। অকামল জন্ম দিওো ও খুি দোট 

নিিমুদর প্রাপ্তিেমকির সামথ এক নিোিাে 

দিাওোমিা হমল SIDS-এর দিনি আিঙ্া থামক।

এইসব পরশস্েশ্শ্দ, িশিুকদ খাট বা 
মোজদজ বাস্কদটদর ম্ নশজস্ব 
নশরাপে ঘুমদর জায়গায় িোওয়ানো 
সবচদয়দ ি্রদয়। বশোনার পািদ এই 
খাট বা মোজদজ বাস্কদট রাখলদ 
ব্রাপারটা সহজ হ্দ পারদ। 

এক সাদে শবোনায় শিাওয়ার আদগ 
মদন রাখার জন্য কদয়কটি শবষয়

শনশচি্ করার শচষ্া 
করুন বা শেদখ শনন শর 

শিশু শরন শবোনায় আটদক, 
গাোগাশে অবস্ায় না োদক 
বা শবোনা শেদক পদ়ে না 
রায় বা গশে ও শেওয়াদলর 

মাদে আটদক না পদ়ে

এইসব টিপস 
অনসুরণ করুন রশে 
আপনার মদন হয় 
আপশন, শবোনায় 

আপনার শিশুর সাদে 
ঘশুমদয় প়েদ্ 

পাদরন

বাশলি এবং
ব়েদের শবোনা-
পত্র শিশুর শেদক

েদূর রাখুন

শবোনা শেদক 
শপাষ্যদের েদূর 
রারুন এবং ঐ 
শবোনায় অন্য 
শিশুদের শুদ্ 

শেদবন না
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আপিার নিিরু সামথ ঘনুেমে পডার জি্য খিু নিপজ্জিক জাগো এই দসাফা ও আরােমকদারা 

- ঘনুেমে পডমিি েমি হমল নিরাপদ জােগাে নিমে যাি।

কারণ: প্রাপ্তিেমকির সামথ দসাফা িা আরােমকদারাে িমুল নিিরু SIDS-এর আিঙ্া 50 গণু 

দিনি থামক। তাোডা তারা সহমজই এেি অিস্াে গনডমে পডমত পামর দযখামি আটমক পমর 

শ্াস নিমত িা পারার ফমল দঘু্থটিািিত তামদর েতুৃ্যর আিঙ্াও থামক।

কখনওই শসাফা বা আরামদকোরায় 
আপনার শিশুদক শনদয় ঘমুাদবন না
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রখনই আপনার মদন হদব শর শিশুদক শনদয় আপশন ঘশুমদয় 
প়েদ্ পাদরন ্খনই ্াদক শনদয় পশরষ্ার শনরাপে 
জায়গায় শচ্ কদর শুইদয় শেন। রশে শিাওয়া অবস্ায় বদুকর 
ে�ু খাওয়ান, আপনার শিশু রাদ্ উপ়ুে না হদয় রায় শস 
শবষদয় শখয়াল রাখদবন। আপনার শিশুদক শচ্ কদর রাখার 
শচষ্া করদবন বা খাওয়াদনা পদর ্াদক আবার শচ্ কদর 
শুইদয় শেন। 

প্রদ্্যক বার ঘমুাদনার সময় রশে এই পশত্রকার পরামি্ 
অনসুরণ কদরন ্াহদল SIDS-এর আিঙ্া সামান্যই 
োকদব। একা শচন্া করদবন না - রশে শকানও প্রশ্ন োদক 
আপনার শমডওয়াইফ বা শহলে শভশজটাদরর সাদেদ 
শরাগাদরাগ করুন বা The Lullaby Trust (ে্য লুলাশব ট্াস্ট) 
বা Basis (শবশসস)-এ শরাগাদরাগ করুন।

শনদ্াক্ত শবষদয় আরও ্দে্যর জন্য 
অনগু্রহ কদর এই শলঙ্গুশল ব্যবহার করুন:

শিশু রখন গ়োদ্ শুরু কদর 
lullabytrust.org.uk/sleepingposition

স্কটল্যাদডের Baby Box (শবশব বক্স) 
parentclub.scot/baby-box

সমদয়র আদগ জমোদনা শিশু
lullabytrust.org.uk/premature

শ্লং  
rospa.com/home-safety/advice/
product/baby-slings

রমজ, একদত্র শ্নটি বা ্ার শবশি জা্ 
শিশুর শনরাপে ঘদুমর শবষদয় শনদে্দির 
জন্য, শেখুন: 
twinstrust.org/safe-sleep-factsheet

মদন রাখদবন: রশে মদন 
হয় আপনার শিশুর 
অসসু্্ার শকানওরকম 
লক্ষণ শেখদেন, সব্ো 
শমশডকাল পরামি্ শচদয় 
শনন। The Lullaby Trust 
Baby Check (ে্য লুলাশব 
ট্াস্ট শবশব শচক) অ্যাদপর 
সাহাদর্য মা বাবা বা 
পশরচর্াকারী শস্র করদ্ 
পাদরন ্াদের শিশু ক্টা 
অসসু্। Google Play 
(গুগল শলে) বা App Store 
(অ্যাপ শস্টার)-এ শরিদ্ 
পাওয়া রায়। 
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Public Health England (পাবশলক শহলে ইংল্যাডে)-এর সেয় সহদরাশগ্ায় প্রস্তু্ করা হদয়দে

শরশজশ্রিকৃ্ ো্ব্য নং: 
262191

স্ািীে দযাগামযামগর নিিরণ:

UK Committee for UNICEF (UNICEF UK) (ইউদক 
কশমটি ফর ইউশনদসফ)  
Baby Friendly Initiative (শবশব শরিডেশল ইশনশিদয়টিভ)
www.unicef.org.uk/babyfriendly
শফান: 020 7375 6144
ইদমল: bfi@unicef.org.uk
Baby Sleep Information Source (Basis) (শবশব ্লীপ 
ইনফদম্িন শসাস্)
www.BasisOnline.org.uk
ইদমল: basis.online@dur.ac.uk
The Lullaby Trust (ে্য লুলাশব ট্াস্ট)
www.lullabytrust.org.uk
শফান: 020 7802 3200
্দে্যর লাইন: 0808 802 6869 (শরিদফান) 
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