
 

 

 

 

শদুে া ঘৎুাদা ৌু কাণ আদে। েয় প্ত ৌয়দ শদুে াাাত ঘৎুাদা স্বা্াশৌক 
য়। শদে উ আস্থা রদে োু আা শ ুপ্রকৃত শৌন্ন া অশস্থ। শদে োত 
জ্ঞাদ উ আস্থা ােু। 

ু ুরথদক একটি শয়শৎত ঘৎুাদা শতযচূী ঠিক কা রচষ্টা কু শয়শৎত ৎদয় তাদে ইুদয় 
শেদয় (শেদ এৌং াদত)। আা দেযাোত শদুক শচত্ দয় ঘৎুাদত শে, প্রথৎ েয় ৎা 
আা রায়া ঘদ একটি আাো োদে। ঘৎুাদা েয একটি উষ্ণ আাৎোয়ক োয়গা ততশ 
কু, ৌৎয় আা শদুক রোাদৌ া ৌা ‘তাদে োইদয়’ ঘৎু াড়াদৌ া কাণ তা 
একটি অ্যা দয় রদত াদ। াৌাকদে শৌোা শদুে েয ততশ কা য় শ এৌং 
রগশু শাত্তা শশে া কদ া। রকৌ স্তা কাদা শদুে শৌোায় োওয়াদা 
রদত াদ এৌং তাদে োদে ৌাইদ ােদত দৌ এৌং োওয়া দয় রগদ তাদে োদে ইুদয় 
শেদত দৌ।  

রায়া ৎদয় আা শদুক শকেু দড় রাাদ তাা শস্থ দত াদ, এৌং আশ তা াদথ 
শকেু শৌদ ৎয় কাোদত াদ। আা শ ুঅন্ধকাদ ্য় রদ একটি াদত আদা 
জ্বাশদয় ােু। শৌোায় শশ কা উ্দয় েয অস্বশস্তক এৌং তা েু আা শ ুরেদগ 
উঠদত াদ। এো োা ে য় রক শকেু শ ুাশিদৌা অযদে রথদক রৌশক্ষণ শশ া 
কদ থাদক। তৈয াাদৌ া ৌা তাদে াশস্ত রেদৌ া, আা শ ুইদে কদ এৎ কদে 
া। ৌাচ্চাা শদেদে গশতদত রদে তাই প্রংা এৌং য়তায় কাে রেয়।  

আশ আা শদুক শাে এৌং গ্ী্াদৌ ঘৎুাদত াায কদত াদ তাদে ঘদ 
তাৎািা 16-20°C–এ ৎদৈয রদে। একটি াৈাণ থাদৎযাশৎো শেদয় আশ তাৎািা রেয়া 
ােদত াদ। 

ঘৎুাদা 
 

তৈয, প্রংা এৌং াশি 



1. 
আৎা শ ুে াশিদৌা রেদগ ওদঠ তে আশৎ এত ক্লাি থাশক আৎা ৎদ য় েেুদ 
একাদথ রাওয়া ে দৌ। 

2. 
আা শু ঘৎুাদা ৌ রথদক শাে োয়গা  আা শৌোা াদ একটি োদে 
অিত প্রথৎ েয় ৎাদ েয। একটি শয়শৎত ঘদুৎ ৎয় ঠিক কা রচষ্টা কু। 

3. 
কী্াদৌ আা শদুক শাে ােদৌ এৌং শদে োশকক্ষণ ঘৎুাদত াদৌ রই ৌযাাদ 
আা স্বাস্থযকৎী াদথ কথা ৌু। 

 
আা শদুক শদে কাদে রায়াদা কেও ুদাুশ শাে য়। আা শৌোায় 
আা াদথ শু ঘৎুদা শৌদ্াদৌ শৌজ্জক আশ (অথৌা আা ঙ্গী): 
• ৈূৎায়ী দ (আশ শৌোায় ৌা ৌাশড়দত ৈূৎা া কদও)।  
• অযাদকা া কদ ৌা রকাও ৎােকদ্রৌয রৌ কদ। 
• এৎ রকাও ওৈু শদয়দে া আাদক শদ্রা ুকদে।  
• আা শ ুঅকাোত দ (37 প্তাদ আদগ েন্াদ)।  
• প্রৌকাদ আা শু ওে কৎ থাকদ (2.5 রকশে কৎ)। 
• আশ ৌা আা ঙ্গী ওে রৌশ থাকদ।  

একাদথ রাোা, আৎযদচয়া ৌা রটিদত ঘশুৎদয় ড়া ্ীণ শৌজ্জক এৌং শদুক একা একটি 
াৌাদক শৌোায় ঘদুৎাদত রেওয়াও ঝঁুশকূণয। 

 

শাদে ঘৎুাদা শদৌ 
1. আা শদুক ‘শোে েু োুে’ অৌস্থাদ ােু থা শু া োদে াদয় শেদক থাকদৌ। 

2. দেযাোত শুা শতাৎাতা শৌোায় অথৌা শেদ রৌায় আশ রোদ থাদক রইোদ 
একটি োদে ঘৎুায়। 

3. রেেদৌ শ ুাদত েুৌ গৎ ৌা েৌু ঠান্ডা া থাদক। 

4. শদুে োদে শচত্ কদ ঘৎু াড়া ৎতুৃয ঝঁুশক কৎাদা েয। 

5. শু ৎাথা রঢদক ােদৌ া। 

6. ৈূৎা কদৌ া এৌং ৌাশড় রৈাঁয়াৎকু্ত ােদৌ। 



7. ৌাশ, তুদা ্া েন্তু, রো ৌা ৌাম্পা যাড রেদৌ া। 

8. ্াী ৌা আগা কম্ব রেদৌ া। 

9. কম্ব ৌযৌা কদ তা শু ৌকু যি াদ শেদক অৌযই গুদঁে রেদৌ। 

10. শু োদে চাে অৌযই োো কদ গশে উদ াতা থাকদৌ। 

11. একটি শষ্কা, েঢৃ় এৌং ৎাা গশে ৌযৌা কু। গশেদত BSI ম্ব BS-1877-10:1997 

উদেশেত থাকা উশচত। 

12. এই ৌযৌস্থা শেদ ও াদত ঘৎুদা েয প্রদােয। 

উত্: www.lullabytrust.org.uk 

0800 032 0102 ম্বদ ক কু অথৌা www.smokefree.nhs.uk ওদয়ৌাইে রেেু 

 

 


