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গর্ভাবস্ভায় এবং নবজভাতক শিশুদের  
মদ্যে গ্রুপ শব স্ট্রেদ্ভাকক্ভাস (শজশবএস)

Bengali/বভাংলভা



এই তথ্য আপনার জন্য যদি আপদন (বা ক�ানও বন্ধু  বা আত্মীয়) 
সন্ান সম্ভবা হয়য় থায়�ন, গর্ভ বতমী হওয়ার পদর�ল্পনা �য়রন বা 
সম্প্রদত সন্ান জন্ম দিয়য় থায়�ন। এদি আপনায়� জন্ম পরবততী 
(আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস দহসায়ব পদরদিত) প্রথম সপ্ায়হ দিশুয়ির 
ময়্্য গ্রুপ দব ক্রেয়্া�ক্াস (দজদবএস) সংক্রময়ের দবষয়য় জানায় 
এবং ক্ি-অনয়সি দজদবএস সংক্রমে সম্পয়�্ভ  আরও তয়থ্যর দ্ং� 
সরবরাহ �য়র। নবজাত� দিশুয়ির ময়্্য দজদবএস সংক্রমে প্রদতয়রা্ 
�রার জন্য যধুক্তরায়জ্যর বত্ভ মান প্রস্াবনাগুয়্া এয়ত অন্র্্ভ ক্ত রয়য়য়ে।

এই তয়থ্য ব্যবহৃত সব দিদ�ৎসা সম্পদ�্ভ ত িব্দগুয়্া িব্দয়�াষ 
আরদসওদজ ওয়য়বসাইয়ি পাওয়া যায়ছে:  
www.rcog.org.uk/en/patients/medical-terms

গ্রুপ শব স্ট্রেদ্ভাকক্ভাস (শজশবএস) 

গর্ভাবস্ভায় সংক্রমণ

আরশসওশজ এবং শজশবএসএস নবজভাত শিশুদের মদ্যে গ্রুপ শব স্ট্রেপ-এর সংক্রমণ প্রশতদরভা্ 
করভার উন্নয়দন একসভাদে কভাজ করদত স্টপদর গশব্ত। উরয় সংস্ভা একমত স্টে, েখন এই প্রস্ভাবনভাগুদলভা 
পুদরভা েুক্তরভাজযে জদু়ে পুদরভাপুশর প্রদয়ভাগ করভা হদব, তখন নবজভাতক শিশুদের মদ্যে এ়েভাদনভাদেভাগযে 
গ্রুপ শব স্ট্রেপ সংক্রমদণর হভার কদম েভাদব।

https://www.rcog.org.uk/en/patients/medical-terms
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গুরুত্বপূণ্ শেকসমূহ

• গ্রুপ দব ক্রেয়্া�ক্াস (দজদবএস) এমন অয়ন�গুয়্া 
ব্যা�য়িদরয়ার ময়্্যর এ�দি যা স্ারাদব�রায়ব আমায়ির কিয়হ 
থায়� এবং সা্ারেত ক�ানও ক্ষদত �য়র না

• যধুক্তরায়জ্য স�্ গর্ভ বতমী মদহ্ায়িরয়� দজদবএস দ্রিদনং 
রুদিনমাদি� �রায়নার জন্য ব্া হয় না

• আপদন যদি দজদবএস বহন �য়রন, কসয়ক্ষয়রে কবদিররাগ সময় 
আপনার দিশু দনরাপয়িই জন্মগ্রহে �রয়ব এবং ক�ানও সংক্রমে 
হয়ব না। তয়ব, এদি খধুবই দবর্ কক্ষয়রে গুরুতর সংক্রময়ের �ারে 
হয়ত পায়র কযমন কসপদসস, দনউয়মাদনয়া বা কমদননজাইদিস

• কবদিররাগ আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রমেগুয়্া 
প্রদতয়রা্য়যাগ্য

• আপনার বত্ভ মান গর্ভ াবস্ায় যদি দজদবএস আপনার মূরে, কযাদন 
বা ম্দ্ায়র (অন্ত্র) পাওয়া দগয়য় থায়�, বা যদি পূয়ব্ভ আপনার 
ক�ানও দিশু দজদবএস সংক্রময়ে আক্রান্ হয়য় থায়�, কসয়ক্ষয়রে 
আপনার দিশুর এই সংক্রময়ের ক্ষধু দ্র ঝধু ঁদ�য়� �মায়ত আপনায়� 
প্রসব�া্মীন সময়য় অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার �থা।

• আপনার দিশুর দজদবএস সংক্রময়ের �ারয়ে অসধুস্ হওয়ার ঝধু ঁদ� 
কবয়়ে যায় যদি আপনার দিশু জয়ন্মর আয়গই জন্মগ্রহে �য়র, 
প্রসব�া্মীন সময়য় আপনার জ্বর থায়�, বা আপনার প্রসব কবিনা 
শুরু হওয়ার আয়গ আপনার পাদন করয়ে যায়

• যদি আপনার নবজাত� দিশুর ময়্্য দজদবএস সংক্রময়ের 
উপসগ্ভগুয়্ার দব�াি হয়, কসয়ক্ষয়রে তায়ির দিদ�ৎসা সরাসদর 
অ্যাদটিবায়য়াদি� দিয়য় �রায়ত হয়ব 
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শজশবএস কী?
দজদবএস এ�দি সা্ারে ব্যা�য়িদরয়া (বাগ) যা যধুক্তরায়জ্যর প্রদত 10 জন মদহ্ার 2 - 4 জয়নর 
(20 - 40%) কযাদনয়ত এবং ম্দ্ায়র ময়্্য বাদহত হয়। দজদবএস ক�ানও কযৌনয়রাগ নয় এবং 
দজদবএস বহন �রয়েন এমন কবদিররাগ মদহ্ার ময়্্য ক�ানও উপসগ্ভ থায়� না। দজদবএস বহন 
�রা আপনার জন্য ক্ষদত�র নয়, তয়ব এদি জন্মিায়নর সময় আপনার দিশুয়� আক্রান্ �রয়ত 
পায়র। দজদবএস �িাদিৎ নবজাত� দিশুয়ির ময়্্য এবং খধুবই �িাদিৎ গর্ভ াবস্ায় এবং প্রসব 
কবিনার আয়গ গুরুতর সংক্রময়ের �ারে হয়ত পায়র।

শজশবএস শকরভাদব পভাওয়ভা েভায়?
আপনার কযাদন বা ম্দ্ায়রর কসায়ায়বর বা মূরে পরমীক্ষা �রায়নার মা্্যয়ম �খনও �খনও 
গর্ভ াবস্ায় দজদবএস পাওয়া যায়। 

যধুক্তরায়জ্য, এনএইিএস দনয়দমতরায়ব স�্ গর্ভ বতমী মদহ্ায়ির দজদবএস-এর জন্য দ্রিদনং 
�রায়নার জন্য বয়্ না। উপ্ব্ধ পরমীক্ষাগুয়্া সম্পয়�্ভ  আরও তয়থ্যর জন্য, গ্রুপ দব ক্রেপ সায়পাি্ভ 
(দজদবএসএস) ওয়য়বসাইি কিখধুন: www.gbss.org.uk/TestingforGBS.

আমভার শিশুর জনযে শজশবএস বলদত কী স্টবভাঝভাদত পভাদর?
অয়ন� দিশু প্রসব�া্মীন বা জয়ন্মর সময় দজদবএয়সর সংস্পয়ি্ভ আয়স। এই দিশুয়ির দবিা্ 
অংি অসধুস্ হয়য় প়েয়ব না। তয়ব, আপদন যদি দজদবএস বহন �য়রন, কসয়ক্ষয়রে এ�ি্ সামান্য 
সম্ভাবনা রয়য়য়ে কয আপনার দিশুদির দজদবএস সংক্রমে হয়ব এবং কস মারাত্�রায়ব অসধুস্ হয়য় 
প়েয়ব, বা এমন �মী কস মারাও কযয়ত পায়র।

যধুক্তরাজ্য এবং আয়ার্্যায়ডে প্রদত 1750 জন নবজাত দিশুর ময়্্য প্রায় 1 জয়নর আদ্্ভ-অনয়সি 
দজদবএস সংক্রমে ্রা পয়়ে। নবজাত� দিশুয়ির ময়্্য দজদবএস-এর কয সংক্রমে সবয়িয়য় কবদি 
ঘয়ি তা হ্ কসপদসস (রয়ক্তর সংক্রমে), দনউয়মাদনয়া (িধু সিধু য়সর সংক্রমে) এবং কমদননজাইদিস 
(মদস্য়কের িারদিয়� তর্ এবং আস্রয়ের সংক্রমে)।

যদিও দজদবএস সংক্রমে আপনার দিশুয়� খধুব অসধুস্ �রয়ত পায়র, তথাদপ তাৎক্ষদে� দিদ�ৎসার 
মা্্যয়ম কবদিররাগ দিশু পধুয়রাপধুদর সধুস্ হয়য় উঠয়ব। তয়ব, কযসব দিশুয়ির আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস 
সংক্রমে হয় তায়ির ময়্্য, প্রদত 19 জয়নর ময়্্য 1 জন (5.2%) মারা যায়ব এবং, যারা কবয়ঁি উঠয়ব 
তায়ির প্রদত 14 জয়নর ময়্্য 1 জয়নর (7.4%) িমীঘ্ভয়ময়ািমী দিয়জদবদ্দি থা�য়ব।

যধুক্তরায়জ্য গয়়ে, প্রদত মায়স

• 43 জন দিশুর আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রমে হয়
• 38 জন দিশু পধুয়রাপধুদর কসয়র উয়ঠ 
• 3 জন দিশু িমীঘ্ভয়ময়ািমী িারমীদর� বা মানদস� দিয়জদবদ্দি দনয়য় কবঁয়ি থায়� 
• 2 জন দিশু তায়ির আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রময়ের �ারয়ে মারা যায়

https://www.rcog.org.uk/en/patients/medical-terms/#r
http://www.gbss.org.uk/TestingforGBS
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কী আমভার শিশুদক শজশবএস সংক্রমদণ আক্রভান্ত 
হওয়ভার উচ্চ ঝঁুশকদত স্টেদল?
সংক্রমে হওয়ার সম্ভাবনা কবদি থায়� যদি:

• আপনার দিশু দন্্ভাদরত সময়য়র আয়গই জন্মগ্রহে �য়র (গর্ভ াবস্ার 37 সপ্াহ সম্পন্ন �রার 
পূয়ব্ভ) - আপনার দিশু যত আয়গ জন্মগ্রহে �রয়ব, ঝধু ঁদ� ততিাই কবদি হয়ব

• পূয়ব্ভ দজদবএস সংক্রময়ে আক্রান্ হয়য়দে্ আপনার এমন ক�ানও দিশু হয়য় থা�য়্
• প্রসয়বর সময়য় আপনার ময়্্য তমীব্র জ্বর বা সংক্রময়ের অন্যান্য উপসগ্ভ থা�য়্
• এই গর্ভ াবস্ায় দজদবএস-এর জন্য আপনার ক�ানও মূরে বা কসায়াব পরমীক্ষা ইদতবাি� হয়্
• আপনার দিশুর জয়ন্মর 24 ঘণ্া আয়গ আপনার পাদন করয়ে কগয়্

শকরভাদব আমভার শিশুর ঝঁুশক কমভাদনভা েভায়?
• দজদবএস-এর �ারয়ে হওয়া মূরে সংক্রময়ের দিদ�ৎসা সরাসদর অ্যাদটিবায়য়াদি� ি্যাবয়্ি দিয়য় 

�রয়ত হয়ব এবং প্রসব কবিনার সময়য় আপনায়� দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি� দিয়ত হয়ব।

• প্রসব কবিনার সময়য় আপনায়� দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি� দিয়ত হয়ব যদি ক�ান 
এনএইিএস বা অন্যান্য অনধুয়মাদিত পরমীক্ষাগার কথয়� দজদবএস-এর জন্য আপনার মূরে  
বা কসায়াব পরমীক্ষা ইদতবাি� হয় (আরও তয়থ্যর জন্য দজদবএসএস ওয়য়বসাইি কিখধুন:  
www.gbss.org.uk/TestingforGBS).

• পূয়ব্ভ দজদবএস সংক্রময়ে আক্রান্ হয়য়দে্ আপনার এমন ক�ানও দিশু হয়য় থা�য়্, প্রসব 
কবিনার সময়য় আপনায়� দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার �থা।

• যদি আপনার গর্ভ াবস্ার 37 সপ্াহ পয়র আপনার পাদন রায়ে এবং আপদন দজদবএস বহন 
�রয়েন বয়্ জানা যায়, কসয়ক্ষয়রে আপনায়� সরাসদর প্রসব কবিনা শুরু �রায়নার জন্য ব্া 
হয়ব। এদি আপনার সন্ায়নর জয়ন্মর আয়গ দজদবএস-এর সংস্পয়ি্ভ আসার সময়য়� �মায়নার 
জন্য। আপনায়� দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি�ও কিওয়ার �থা।

• এমনদ� যদি আপদন দজদবএস বহন �রয়েন বয়্ জানা না যায়, দ�ন্তু প্রসব কবিনার সময়য় 
আপনার ময়্্য সংক্রময়ের ক�ানও ্ক্ষয়ের দব�াি হয়, কসয়ক্ষয়রে আপনায়� দরিয়পর মা্্যয়ম 
অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার জন্য ব্া হয়ব যা দজদবএস সহ দবস্তৃত পদরসয়রর সংক্রময়ের 
দিদ�ৎসা �রয়ব।

• যদি আপনার গর্ভ াবস্ার 37 সপ্ায়হর আয়গ প্রসব কবিনা শুরু হয়, কসয়ক্ষয়রে আপনার 
কহ্থয়�য়ার কপিািার সধুপাদরি �রয়ব কয আপদন দজদবএস বহন �রয়েন না বয়্ জানা 
কগয়্ও আপদন দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি� কনয়বন। 

https://www.rcog.org.uk/en/patients/medical-terms/#a
http://www.gbss.org.uk/TestingforGBS
https://www.rcog.org.uk/en/patients/medical-terms/#i
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আশম স্টকভােভায় আমভার শিশুর জন্ম শেদত পভাশর স্টসই 
বযেভাপভাদর আমভার জনযে কী কী শবকল্প রদয়দে?
গর্ভ াবস্ায় আপনার কহ্থয়�য়ার কপিািায়রর সায়থ আপনার পদর�দল্পত জন্মিায়নর স্ান দনয়য় 
আয়্ািনা �রয়ত হয়ব এদি দনদচিত �রার জন্য কয আপদন কযন প্রসব কবিনার সময়য় প্রয়য়াজন 
অনধুযায়মী অ্যাদটিবায়য়াদি� গ্রহে �রয়ত পায়রন। আপদন যদি অ্যাদটিবায়য়াদি� কনওয়া কবয়ে দনয়ত 
িান, কসয়ক্ষয়রে এগুয়্া দরিয়পর মা্্যয়ম কিওয়া হয়ব এবং বাদ়েয়ত বা ক�ান ক�ান দমিওয়াইিাদর 
কনততৃত্া্মীন ইউদনয়ি সব্ভিা এদির ব্যবস্া �রা সম্ভব নাও হয়ত পায়র।

আপনার প্রসব কবিনা শুরু হওয়ার বা পাদন করয়ে যাওয়ার সায়থ সায়থ, আপনার কহ্থয়�য়ার 
কপিািায়রর সায়থ কযাগায়যাগ �রুন ক�ননা এদি গুরুত্পূে্ভ কয আপনায়� যত তা়োতাদ়ে সম্ভব 
অ্যাদটিবায়য়াদি� দনয়ত হয়ব। আপনার যদি আয়গ এমন ক�ানও দিশু হয়য় থায়� যার দজদবএস 
সংক্রমে দে্ বা আপনার এই গর্ভ াবস্ায় দজদবএস পরমীক্ষার ি্াি্ ইদতবাি� হয় কসয়ক্ষয়রে 
সব সময় আপদন আপনার কহ্থয়�য়ার কপিািারয়ির জানায়বন।

েশে শজশবএস পভাওয়ভা েভায়, স্টসদষেদরে আমভাদক কখন 
অযেভাশটিবভাদয়ভাশিক শনদত হদব?
যদি আপনায়� কযাদন বা ম্দ্ায়র দজদবএস বহন �রয়ত কিখা যায়, কসয়ক্ষয়রে আপনার প্রসব 
কবিনা শুরু হওয়ার আয়গ অ্যাদটিবায়য়াদি� দিয়য় আপনার দিদ�ৎসা �রা আপনার দিশুর 
দজদবএস সংক্রময়ের সম্ভাবনায়� �দময়য় কিয় না। যদি আপনার দিশুর সংক্রময়ের সম্ভাবনা 
�মায়ত দরিয়পর মা্্যয়ম আপনায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার জন্য ব্া হয়, কসয়ক্ষয়রে প্রসব 
কবিনা শুরু না হওয়া পয্ভন্ আপনার অ্যাদটিবায়য়াদি� দিয়য় দিদ�ৎসা �রার প্রয়য়াজন হয়ব না। 
এই অ্যাদটিবায়য়াদি�গুয়্া আপনার দিশুর জমীবয়নর প্রথম সপ্ায়হ দজদবএস সংক্রময়ের ঝধু ঁদ�য়� 
400 জয়নর ময়্্য 1 জন কথয়� 4000 জয়নর ময়্্য 1 জয়ন �দময়য় কিয়।

যদি আপনার মূয়রে দজদবএস পাওয়া যায় কসয়ক্ষয়রে আপনার মূরেনাদ্র সংক্রমে দনে্ভয় হওয়ার 
সায়থ সায়থ আপনার অ্যাদটিবায়য়াদিয়�র প্রয়য়াজন হয়ব; আপনার দিশুর দজদবএস সংক্রমে করা্ 
�রয়ত প্রসব�া্মীন সময় দরিয়পর মা্্যয়ম আপনায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়া হয়ব।

অন্যান্য আরও পদরদস্দত রয়য়য়ে কযখায়ন আপনায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়া হয়ব দ�ন্তু এগুয়্া 
সধুদনদি্ভষ্টরায়ব দজদবএস সংক্রময়ের সায়থ সম্পদ�্ভ ত নয়:

যদি দন্্ভাদরত সময়য়র আয়গই আপনার পাদন করয়ে যায় (37 সপ্ায়হর আয়গ) দ�ন্তু আপনার  
প্রসব কবিনা শুরু না হয়, কসয়ক্ষয়রে আপনায়� এ�দি অ্যাদটিবায়য়াদিয়�র ক�াস্ভ কিওয়া  
হয়ত পায়র। দপ্রিাম্ভ ক্বার অ্যাডে বাথ্ভ সম্পদ�্ভ ত ন্যািনা্ ইন্সদিদিউি অি কহ্থ অ্যাডে  
ক�য়ার এদসিয়্ন্স (এনআইদসই) দনয়ি্ভ দি�া NG25 কিখধুন:  
www.nice.org.uk/guidance/ng25/ifp/chapter/If-your-waters-break-early. 

• আপনার যদি পদর�দল্পত দসজাদরয়ান কস�িন �রা হয় এবং আপদন দজদবএস বহন �য়রন, 
কসয়ক্ষয়রে আপনার দিশুর দজদবএস সংক্রমে করা্ �রয়ত আপনার অ্যাদটিবায়য়াদিয়�র 
প্রয়য়াজন কনই যদি না প্রসব কবিনা শুরু হয়য় যায় বা আপনার পাদন রায়ে। দবস্তৃত পদরসয়রর 
সংক্রময়ের ঝধু ঁদ� �মায়ত অপায়রিয়নর সময় দসজাদরয়ান কস�িন �রায়ছেন এমন স�্ 
মদহ্ায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়া হয়ব। 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng25/ifp/chapter/If-your-waters-break-early
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আমভার পূদব্র গর্ভাবস্ভায় শজশবএস হদয় েভাকদল,  
প্রসব স্টবেনভার সমদয় আমভাদক কী অযেভাশটিবভাদয়ভাশিক 
স্টেওয়ভা হদব?
• যদি পূব্ভবততী ক�ানও দিশু দজদবএস সংক্রময়ে আক্রান্ হয়য় থায়� কসয়ক্ষয়রে আপনায়� 

পরবততী স�্ গর্ভ াবস্ায় প্রসব�া্মীন সময়য় অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার �থা, �ারে এ�দি 
বদ্্ভত ঝধু ঁদ� রয়য়য়ে কয ক�ান এ�দি রদবষ্যত দিশুও আক্রান্ হয়ত পায়র।

• তয়ব, যদি এমন হয় কয আয়গর গর্ভ াবস্ায় দজদবএস পাওয়া দগয়য়দে্ এবং আপনার দিশু 
আক্রান্ হয়দন, কসয়ক্ষয়রে 2 জয়নর ময়্্য 1 জয়নর (50%) ময়্্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়য়য়ে 
কয আপদন এই গর্ভ াবস্ায় আবারও এদি বহন �রয়বন। আপদন প্রসব কবিনার সময়য় 
অ্যাদটিবায়য়াদি� দনয়ত িান দ�না তা কবয়ে দনয়ত আপনায়� সহায়তা �রয়ত, যখন আপদন 35-
37 সপ্ায়হর গর্ভ বতমী হয়বন তখন আপদন এ�দি সধুদনদি্ভষ্ট কসায়াব পরমীক্ষা �রয়ত পায়রন (যা 
ি্য এনদরিি �া্িার দমদিয়াম বা ইদসএম পরমীক্ষা দহসায়ব পদরদিত) আপদন দজদবএস বহন 
�রয়েন দ�না তা কিখয়ত। যদি ি্াি্ কিখায় কয:

 ¡ আপদন গর্ভ াবস্ার এই পয্ভায়য় এখনও দজদবএস বহন �রয়েন কসয়ক্ষয়রে আপনার  
দিশুর আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রময়ের ঝধু ঁদ� কবয়়ে 400 এর ময়্্য 1 জয়নর হয়য় 
যায় এবং আপনায়� প্রসব�া্মীন সময়য় অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার জন্য ব্া হয়ব।

 ¡ আপদন গর্ভ াবস্ার এই পয্ভায়য় এখনও দজদবএস বহন না �রয়্, কসয়ক্ষয়রে আপনার  
দিশুর আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রময়ের ঝধু ঁদ� অয়ন� �য়ম যায় (5000 এর ময়্্য 1)  
এবং আপদন অ্যাদটিবায়য়াদি� না কনওয়া কবয়ে দনয়ত পারয়বন।

আমভার প্রসবকভালীন শিশকৎসভায় কী কী অন্তর্্ক্ত েভাকদব?
আপনার দিশুর ময়্্য দজদবএস সংক্রমে করা্ �রয়ত যদি আপনায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার 
�থা ব্া হয়, কসয়ক্ষয়রে এগুয়্া আপনার প্রসব কবিনা শুরু হওয়ার বা পাদন রাঙ্ার পয়র যত 
তা়োতাদ়ে সম্ভব শুরু �রয়ত হয়ব। এগুয়্া এ�দি দরিয়পর মা্্যয়ম কিওয়া হয়ব এবং আপনার 
দিশুর জন্ম না হওয়া পয্ভন্ দনয়দমত দবরদতয়ত কিওয়া (সা্ারেত 4 ঘণ্া) অব্যাহত থা�য়ব।

আপনার এখনও প্রসব�া্মীন সময় অবায়্ কঘারাঘধুদর �রয়ত সক্ষম হওয়ার �থা এবং এদির 
আপনায়� ওয়ািার বাথ কিওয়া কথয়� দবরত রাখার �থা নয়।

যদি প্রসব কবিনার আয়গ আপনার পাদন করয়ে যায়, কসয়ক্ষয়রে আপনার কহ্থয়�য়ার কপিািার 
আপনার �খন অ্যাদটিবায়য়াদিয়�র প্রয়য়াজন হয়ব এবং আপনার সন্ান জন্ম কিওয়ার সবয়িয়য় 
রায়্া সময় কসই সম্পয়�্ভ  আপনার সায়থ �থা ব্য়বন। এদি আপনার স্তন্ত্র পদরদস্দত এবং 
আপদন �ত সপ্ায়হর গর্ভ বতমী কসদির উপর দনর্ভ র �রয়ব।

আপনার দিশুর ময়্্য দজদবএস সংক্রমে করা্ �রার জন্য আপনায়� কয অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়া 
হয়ব তা সা্ারেত কপদনদসদ্ন হয়য় থায়�। আপনার যদি কপদনদসদ্য়ন অ্যা্াদজ্ভ কথয়� থায়� 
কসয়ক্ষয়রে আপনায়� উপযধুক্ত দব�য়ল্পর জন্য ব্া হয়ব। 
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প্রসবকভালীন সমদয় স্টেওয়ভা অযেভাশটিবভাদয়ভাশিকগুদলভা  
শক স্টকভানও ষেশত করদত পভাদর?
দ�েু দ�েু মদহ্ার ময়্্য অস্ায়মী পার্্ভ প্রদতদক্রয়া কিখা দিয়ত পায়র কযমন অসধুস্ কবা্ �রা বা 
িায়দরয়ায় আক্রান্ হওয়া। মদহ্ায়ির সধুদনদি্ভষ্ট দ�েু অ্যাদটিবায়য়াদি� কথয়� অ্যা্াদজ্ভ হয়ত পায়র 
এবং দবর্ কক্ষয়রে প্রদতদক্রয়া তমীব্র এবং প্রােঘাতমীও (অ্যানাদি্্যাদসিস) হয়ত পায়র। আপনার যদি 
কপদনদসদ্ন বা অন্য ক�ানও ওষধুয়্ অ্যা্াদজ্ভ হয় বয়্ জানা থায়� তয়ব আপনার কহ্থয়�য়ার 
কপিািারয়� ব্ধুন।

আপনার কহ্থ ক�য়ার কপিািার আপনার সায়থ আপনার দিশুর আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস 
সংক্রমে করা্ �রয়ত প্রসব�া্মীন সময়য় অ্যাদটিবায়য়াদি� কনওয়ার সধুদব্া এবং ঝধু ঁদ� দনয়য় 
আয়্ািনা �রয়বন।

যদি আপদন প্রসব�া্মীন সময়য় অ্যাদটিবায়য়াদি� না কনওয়ার দসদ্ান্ কনন তয়ব আপনার দিশুয়� 
জয়ন্মর পয়র 12 ঘণ্া দনদব়েরায়ব পয্ভয়বক্ষে �রা হয়ব �ারে তারা আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস 
সংক্রময়ের বদ্্ভত ঝধু ঁদ�য়ত রয়য়য়ে।

আমভার শিশু জন্ম স্টনওয়ভার পদর  
শকরভাদব পে্দবষেণ করভা হদব?
যদি আপনার দিশু কময়াি পূে্ভ হওয়ার পয়র জন্ম কনয় (37 সপ্াহ পূে্ভ �রার পয়র) এবং আপদন 
জন্ম কিওয়ার �মপয়ক্ষ 4 ঘণ্া আয়গ প্রসব�া্মীন সময়য় দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি� দনয়য় 
থায়�ন কসয়ক্ষয়রে আপনার দিশু জন্ম কনওয়ার পয়র দবয়িষ পয্ভয়বক্ষে �রার ির�ার কনই।

যদি আপনার দিশু দজদবএস সংক্রময়ের কবদি ঝধু ঁদ�য়ত বয়্ ময়ন হয় এবং আপদন জন্ম কিওয়ার 
�মপয়ক্ষ 4 ঘণ্া আয়গ দরিয়পর মা্্যয়ম অ্যাদটিবায়য়াদি� না কপয়য় থায়�ন কসয়ক্ষয়রে আপনার 
দিশুয়� �মপয়ক্ষ 12 ঘণ্া ্য়র সংক্রময়ের ্ক্ষেগুয়্ার জন্য দনদব়েরায়ব পয্ভয়বক্ষে �রা হয়ব। 
এর ময়্্য আপনার দিশুর সা্ারে সধুস্তা, হায়ি্ভর হার, তাপমারো, র্াস কনয়া এবং খাওয়ায়নার 
মূ্্যায়ন �রা অন্র্্ভ ক্ত থা�য়ব।

আপনার যদি আয়গ ক�ানও দিশু হয়য় থায়� কয দজদবএস সংক্রময়ে আক্রান্ হয়য়দে্ কসয়ক্ষয়রে 
আপনার দিশুয়� 12 ঘণ্া ্য়র পয্ভয়বক্ষে �রা হয়ব এমন �মী প্রসব�া্মীন সময়য় দরিয়পর মা্্যয়ম 
আপনায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়া হয়য় থা�য়্ও।

আপনার দিশুর 12 ঘণ্া পয়র দজদবএস সংক্রমে হওয়ার সম্ভাবনা খধুব �ম এবং যদি না আপদন 
বা আপনার দিশু অসধুস্ না হয়য় পয়়েন কসয়ক্ষয়রে আপনার বা আপনার দিশুর এই সময়য়র পয়র 
আর অ্যাদটিবায়য়াদিয়�র প্রয়য়াজন হয়ব না। 

https://www.rcog.org.uk/en/patients/medical-terms/#a
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আমভার শিশুর মদ্যে শজশবএস সংক্রমদণর  
কী কী লষেণগুদলভা েভাকদব?
কবদিররাগ দিশু যায়ির দজদবএস সংক্রমে হয় তারা জমীবয়নর প্রথম সপ্ায়হ অসধুস্ হয়য় পয়়ে (যা 
আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রমে দহসায়ব পদরদিত), সা্ারেত জয়ন্মর 12-24 ঘণ্ার ময়্্য। যদিও 
�ম সা্ারে, ক্ি-অনয়সি দজদবএস সংক্রময়ে আপনার দিশু দতন মাস বয়সমী না হওয়া পয্ভন্ 
আক্রান্ হয়ত পায়র। প্রসব�া্মীন সময়য় অ্যাদটিবায়য়াদি� কনওয়া ক্ি-অনয়সি দজদবএস ক� 
প্রদতয়রা্ �য়র না। ক্ি-অনয়সি দজদবএস সংক্রময়ের উপর আরও তথ্য এখায়ন পাওয়া যায়:  
www.gbss.org.uk/infection. 

কযসব দিশুয়ির ময়্্য আদ্্ভ-অনয়সি দজদবএস সংক্রমে হয়য় থায়� তায়ির ময়্্য দনম্নদ্দখত 
্ক্ষেগুয়্া কিখা কযয়ত পায়র:

• কঘাঁত কঘাঁত �রা, সিব্দ র্াস কনওয়া, কগাোয়না, আপদন তায়ির বধু� বা কপয়ির দিয়� তা�ায়্ 
ময়ন হয়ব কয র্াস দনয়ত �য়ঠার পদরশ্রম �রয়ে বা এয়�বায়রই র্াস দনয়ছে না

• খধুব দনদ্রা্ধু এবং/অথবা প্রদতদক্রয়াহমীন হওয়া

• ক�ায়নারায়বই থামায়না যায় না এমনরায়ব �াঁিয়ত থা�া

• অস্ারাদব� র�ম দনয়স্জ

• রায়্ারায়ব না খাওয়া বা িধ্ু  খাওয়ার পয়র কপয়ি রাখয়ত না পারা

• উচ্চ বা দনম্ন তাপমারো থা�া এবং/অথবা তায়ির ত্� খধুব গরম বা ঠাণ্া অনধুরূত হওয়া

• তায়ির ত্য়�র রয়ে পদরবত্ভ ন হওয়া (িাগযধুক্ত ত্� সহ)

• অস্ারাদব� দ্রুত বা ্মীর গদতর হাি্ভ করি বা র্াস প্রর্ায়সর হার থা�া

• দনম্ন রক্তিাপ থা�া *

• রয়ক্ত ি�্ভ রার পদরমাে �ম থা�া *

হাসপাতায়্ �রা পরমীক্ষাগুয়্ার দ্ারা সনাক্ত হওয়া

যদি আপদন এই ্ক্ষেগুয়্ার ক�ানও এ�দিও ্ক্ষ্য �য়রন বা আপনার দিশুয়� দনয়য় উদদ্গ্ন হন, 
কসয়ক্ষয়রে আপদন জরুরমীদরত্দতয়ত আপনার কহ্থয়�য়ার কপিািায়রর সায়থ কযাগায়যাগ �রয়বন 
এবং দজদবএস উয়লেখ �রয়বন। আপনার দিশুর যদি দজদবএস সংক্রমে হয়, কসয়ক্ষয়রে তা়োতাদ়ে 
করাগ দনে্ভয় এবং দিদ�ৎসা �রা গুরুত্পূে্ভ �ারে দব্ম্ব খধুব মারাত্� বা এমনদ� প্রােনাি�ও 
হয়ত পায়র। 

http://www.gbss.org.uk/infection
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আমভার শিশুর জনযে কী কী পরীষেভা এবং  
শিশকৎসভা উপলব্ধ রদয়দে?
যদি ময়ন �রা হয় কয আপনার নবজাত� দিশুর সংক্রমে রয়য়য়ে, কসয়ক্ষয়রে দজদবএস এর �ারে 
দ�না তা কিখার জন্য পরমীক্ষা �রা হয়ব। এয়ত আপনার দিশুর রয়ক্তর নমধুনা কনওয়া বা আপনার 
দিশুর কমরুিয়ণ্র (কমরুিয়ণ্ িধু য়িা �য়র) িারপায়ির তরয়্র নমধুনা কনওয়া জদ়েত থা�য়ত পায়র। 
পরমীক্ষাগুয়্া �রার আয়গ এদি দনয়য় আপনার সায়থ পধুয়রাপধুদর আয়্ািনা �রা হয়ব।

দজদবএস সংক্রময়ের ্ক্ষেযধুক্ত দিশুরা বা কযসব দিশুয়ির সংক্রমে হওয়ার আিঙ্া রয়য়য়ে 
তায়ির দিদ�ৎসা যত তা়োতাদ়ে সম্ভব অ্যাদটিবায়য়াদি� দিয়য় শুরু �রয়ত হয়ব। সংক্রমে হয়য়য়ে 
এমন সয়দেহযধুক্ত দিশুয়ির কিওয়া হয়্ অ্যাদটিবায়য়াদি�গুয়্া জমীবন রক্ষা�ারমী হয়ত পায়র। 
দিদ�ৎসা বন্ �য়র কিওয়া হয়ব যদি �মপয়ক্ষ 36 ঘণ্া পয়র সংক্রময়ের ্ক্ষে না থায়�, এবং সব 
পরমীক্ষা কনদতবাি� হয়।

আশম শক তখনও বুদকর েু্  খভাওয়ভাদত পভাশর?
আপনার নত্ন বাচ্চায়� বধুয়�র িধ্ু  খাওয়ায়না দনরাপি। বধুয়�র িধ্ু  খাওয়ায়নার িয়্ দজদবএস 
সংক্রময়ের ঝধু ঁদ� কবয়়েয়ে এমনদি কিখা যায়দন, এবং এদি আপনার এবং আপনার দিশু উরয়য়র 
জন্য অয়ন� সধুদব্া দিয়য় থায়�।

েুক্তরভাদজযে গর্ভাবস্ভায় সকল মশহলভার স্টকন  
শজশবএস-এর জনযে পরীষেভা করভাদনভা হয় নভা?
ইউয়� ন্যািনা্ দ্রিদনং �দমদি দজদবএস উপদস্দতর জন্য কযাদন এবং ম্দ্ায়র কসায়াব ব্যবহার 
�য়র স�্ গর্ভ বতমী মদহ্ায়ির পরমীক্ষা �রায়� সধুপাদরি �য়র না। এদি এই �ারয়ে কয:

• অয়ন� মদহ্ারাই দজদবএস ব্যা�য়িদরয়া বহন �য়রন এবং কবদিররাগ কক্ষয়রে তায়ির দিশুরা 
দনরাপয়ি জন্মগ্রহে �য়র এবং সংক্রমে হয় না।

• গর্ভ াবস্ায় কিয়ষর দিয়� স�্ মদহ্ার দ্রিদনং �রা সদঠ�রায়ব রদবষ্যদ্ােমী �রয়ত পায়র না 
কয ক�ান দিশুয়ির ময়্্য দজদবএস সংক্রমে হয়ব।

• ক�ানও দ্রিদনং পরমীক্ষা পধুয়রাপধুদর সদঠ� নয়: কনদতবাি� কসায়াব পরমীক্ষা গ্যারাদটি কিয় না কয 
আপদন দজদবএস বহন �য়রন না।

• দজদবএস সংক্রময়ের িয়্ মারাত্�রায়ব আক্রান্ দিশুয়ির ময়্্য অয়নয়�ই কময়াি পূে্ভ 
হওয়ার আয়গই জন্ম কনয়, দ্রিদনংয়য়র জন্য প্রস্াদবত সময়য়র আয়গ (35-37 সপ্াহ)

• দজদবএস বহন�ারমী স�্ মদহ্ায়� অ্যাদটিবায়য়াদি� কিওয়ার অথ্ভ হ্ দবিা্ সংখ্য� মদহ্া 
দিদ�ৎসা কনয়বন যা তায়ির প্রয়য়াজন কনই। 
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আরও তেযে
গ্রুপ দব ক্রেপ সায়পাি্ভ (দজদবএসএস): www.gbss.org.uk

আরদসওদজ দগ্রন-িপ গাইি্াইন নম্বর 36, দপ্রয়রনিন অব আদ্্ভ-অনয়সি দনউন্যািা্ গ্রুপ দব 
ক্রেয়্ায়�া�া্ দিদজজ: www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg36/

এনআইদসই দলিদন�া্ গাইি্াইন দসদজ190, ইন্টাপাি্ভাম ক�য়ার ির কহ্দি উইয়মন অ্যাডে 
কবদবস: www.nice.org.uk/guidance/cg190

এনআইদসই দলিদন�া্ গাইি্াইন দসদজ149, দনউন্যািা্ ইনয়ি�িন (আদ্্ভ অনয়সি): 
অ্যাদটিবায়য়াদি�স ির দপ্রয়রনিন অ্যাডে দরিিয়মটি: www.nice.org.uk/guidance/CG149

ইউয়� ন্যািনা্ দ্রিদনং �দমদি, গর্ভ াবস্ায় দজদবএয়সর দ্রিদনংয়য়র দবষয়য় সধুপাদরি: https://
legacyscreening.phe.org.uk/groupbstreptococcus

প্রয়য়াজনমীয় সংস্াগুদ্র এ�দি সম্পূে্ভ তাদ্�া (উপয়রাক্ত সহ) আরদসওদজ ওয়য়বসাইয়ি এখায়ন 
উপ্ব্ধ: www.rcog.org.uk/en/patients/other-sources-of-help

স্টবদে স্টনওয়ভা

If you are asked to make a choice, you may have lots of questions 
that you want to ask. You may also want to talk over your options 
with your family or friends. It can help to write a list of the questions
you want answered and take it to your appointment.

Ask 3 Questions
To begin with, try to make sure you get the answers to three key 
questions if you are asked to make a choice about your healthcare.

1. What are my options?
2. What are the pros and cons of each option for me?
3. How do I get support to help me make a decision that is right 
    for me?

*Ask 3 Questions is based on Shepherd HL, et al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information 
     physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85

https://www.aquanw.nhs.uk/SDM

Shared Decision Making

 

 

 

 

স্টিয়ভারড শডশসিন স্টমকভার
যদি আপনায়� ক�ায়নাদি কবয়ে দনয়ত ব্া হয়, কসয়ক্ষয়রে আপনার অয়ন� প্রশ্ন থা�য়ত পায়র 
যা আপদন দজয়ঞেস �রয়ত িাইয়ত পায়রন। আপদন দনয়জর দব�ল্পগুয়্া দনয়য় আপনার 
পদরবার বা বন্ধু য়ির সায়থ �থা ব্য়ত িাইয়ত পায়রন। আপদন কয প্রশ্নগুয়্ার উত্তর কপয়ত 
িান কসগুয়্ার এ�দি তাদ্�া দ্য়খ রাখা সহায়তা �রয়ত পায়র এবং এদি আপনার 
অ্যাপয়য়টিয়ময়টি দনয়য় যান।

3 শি প্রশ্ন শজদঞেস করুন 
েশে আপনভাদক আপনভার স্টহলেদকয়ভার সম্পদক্ স্টকভানও শসদ্ভান্ত শনদত বলভা হয়, স্টসদষেদরে 
আপশন শতনশি মূল প্রদশ্নর উত্তর স্টপদয়দেন তভা শনশচিত করভার স্টিষ্ভা করভার মভা্যেদম শুরু করুন।

1. আমার দব�ল্পগুয়্া �মী �মী? 
2. আমার জন্য প্রদতদি দব�য়ল্পর কক্ষয়রে �মী �মী সধুদব্া এবং অসধুদব্া রয়য়য়ে? 
3. আমার জন্য সদঠ� দসদ্ান্ দনয়ত আমায়� সহায়তা �রার জন্য আদম দ�রায়ব সহায়তা কপয়ত পাদর?

If you are asked to make a choice, you may have lots of questions 
that you want to ask. You may also want to talk over your options 
with your family or friends. It can help to write a list of the questions
you want answered and take it to your appointment.

Ask 3 Questions
To begin with, try to make sure you get the answers to three key 
questions if you are asked to make a choice about your healthcare.

1. What are my options?
2. What are the pros and cons of each option for me?
3. How do I get support to help me make a decision that is right 
    for me?

*Ask 3 Questions is based on Shepherd HL, et al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information 
     physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85

https://www.aquanw.nhs.uk/SDM

Shared Decision Making

 

 

 

 

Shepherd HL, et al উপর দরত্দত �য়র 3 দি প্রশ্ন দজয়ঞেস �রুন। দিদ�ৎস�রা দিদ�ৎসার দব�ল্পগুয়্া সম্পয়�্ভ  কয তথ্য কিন তার মান উন্নত �রয়ত করাগমীরা কয 

দতনদি প্রশ্ন দজয়ঞেস �রয়ত পায়রন: এ�দি ক্রস-ওরার রিায়া্। Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85

*

http://www.gbss.org.uk
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg36/
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190
https://www.nice.org.uk/guidance/CG149
https://legacyscreening.phe.org.uk/groupbstreptococcus
https://legacyscreening.phe.org.uk/groupbstreptococcus
https://www.rcog.org.uk/en/patients/other-sources-of-help
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গ্রুপ দব ক্রেপ সায়পাি্ভ হ্ যধুক্তরায়জ্যর িাতব্য 
সংস্া যা দিশুয়ির ময়্্য গ্রুপ দব ক্রেপ (দজদবএস) 
সংক্রমে বন্ �রয়ত �াজ �য়র। আমরা:

• জনগয়ের ময়্্য গ্রুপ দব ক্রেপ সম্পয়�্ভ  
সয়িতনতা বতৃদদ্ �দর এবং ক্ষদতগ্রস্ 
পদরবারগুয়্ায়� সহায়তা কিই 

• দিশুয়ির ময়্্য দ�রায়ব দজদবএস সংক্রমে 
করা্, সনাক্ত�রে এবং দিদ�ৎসা �রা যায় কস 
সম্পয়�্ভ  কহ্থ কপিািারয়ির তথ্য প্রিান �দর

• যধুক্তরায়জ্য প্রদতয়রায়্র ক�ৌি্গুয়্ার 
উন্নয়য়নর জন্য প্রিারো �দর 

• দিশুয়ির ময়্্য দজদবএস সংক্রমে করায়্ 
গয়বষো �রয়ত সহায়তা �দর

এ�দি শ্রয়দ্য় দিদ�ৎসা পরামি্ভ প্যায়ন্ এর 
সহায়তায়, দজদবএসএস সন্ান প্রত্যািমী মা-বাবা 
এবং এমন নত্ন মা-বাবায়ির যারা গ্রুপ দব ক্রেপ 
দ্ারা আক্রান্/প্ররাদবত এবং যধুক্তরাজ্য জধুয়়ে 
এনএইিএস কহ্থ কপিািারয়িরয়� দবনামূয়্্য তথ্য 
উপ�রে সরবরাহ �য়র থায়�।

www.gbss.org.uk
দনবদন্ত ি্যাদরদি: 1112065

আরদসওদজ দলিদন�্যা্ প্র্যা�দিয়সর মান দন্্ভারে 
�য়র, দিদ�ৎস�য়ির প্রদিক্ষে এবং আজমীবন 
দিক্ষা প্রিান �য়র , এবং দবর্ব্যাপমী মদহ্ায়ির 
কহ্থ ক�য়ার-এর জন্য পরামি্ভ দিয়য়, সব্ভরে 
মদহ্ায়ির জন্য কহ্থ ক�য়ার-এর উন্নয়ন �রা 
দনয়য় �াজ �য়র। আমরা:

• মদহ্ায়ির জন্য দলিদন�্যা্ গাইি্াইন এবং 
তয়থ্যর উন্নয়ন �দর

• দিদ�ৎস�য়ির জন্য দিক্ষা, প্রদিক্ষে এবং 
আজমীবন কিখার জন্য সহায়তা কিই যারা 
মদহ্ায়ির স্ায়স্্যর উপর দবয়িষঞে হয়ছেন

• মদহ্ায়ির কহ্থ ক�য়ায়রর উন্নয়ন �রয়ত 
গয়বষো, দনরমীক্ষে এবং গুেগত মান উন্নয়য়নর 
প্র�ল্পগুয়্া সম্পািন �দর

• উইয়মন'স কহ্থ ক�য়ার/মদহ্ায়ির স্াস্্যয়সবা 
ম্্যস্ নমীদতর উন্নয়য়ন সহায়তা �রয়ত 
অংিমীিারয়ির সায়থ �াজ �দর

www.rcog.org.uk
দনবদন্ত ি্যাদরদি: 213280

উৎস এবং স্ীকৃশত 
গ্রুপ দব ক্রেপ সায়পাি্ভ (দজদবএসএস) এর সহয়যাদগতায় আরদসওদজ কপয়িটি 
ইনিরয়মিন �দমদি এই তথ্য ততদর �য়রয়ে। এদি কসয়্ম্বর 2017 সায়্ প্র�াদিত 
আরদসওদজ দগ্রন-িপ গাইি্াইন নম্বর 36, No. 36, দপ্রয়রনিন অব আদ্্ভ-অনয়সি 
দনউন্যািা্ গ্রুপ দব ক্রেয়্ায়�া�া্ দিদজজ-এর উপর দরত্দত �য়র ততদর হয়য়য়ে। 
গাইি্াইয়ন ব্যবহৃত প্রমায়ের উৎসগুয়্ার এ�দি সম্পূে্ভ তাদ্�া রয়য়য়ে। আপদন 
অন্াইয়ন কযখান কথয়� আরও জানয়ত পারয়বন:  
www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg36.

এই তথ্য প্র�ািনার আয়গ করসিহাম এবং ্ডেয়নর দলিদন�গুয়্ায়ত অংি গ্রহে�ারমী 
মদহ্াগে, আরদসওদজ উইয়মন'স কনিওয়া�্ভ  এবং আরদসওদজ উইয়মন'স রয়য়য়সস 
ইনর্রয়মটি প্যায়ন্, এবং গ্রুপ দব ক্রেপ সমথ্ভন এবং তায়ির কনিওয়া�্ভ গুয়্ার দ্ারা 
পয্ভায়্ািনা �রা হয়য়য়ে। 

এই দ্িয়্ি সম্পদ�্ভ ত আরও তথ্য এবং 
অদতদরক্ত �দপর জন্য আমায়ির সায়থ 
দজদবএসএস-এ কযাগায়যাগ �রুন।

0330 120 0796
info@gbss.org.uk

দিয়সম্বর 2017 এ প্র�াদিত (পরবততী পয্ভায়্ািনার তাদরখ: 2020)

গ্রুপ দব ক্রেপ সায়পাি্ভ �ততৃ্ভ � যধুক্তরায়জ্য মধুদদ্রত এবং দবতরে�তৃ ত। সব 
দবষয়বস্তু স্া্মীনরায়ব দজদবএসএস এবং আরদসওদজ দ্ারা ততদর �রা হয়য়য়ে।

http://www.gbss.org.uk
http://www.rcog.org.uk
http://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg36

