
 
□ 説明の時通訳を希望します 
 আিম ব�াখার সময় একজন �দাভাষী রাখেত চাই।
□ 宗教上の理由から⼥医さんを希望します 
 আিম ধম�য় কারেণ একজন মিহলা ডা�ারেক �দখেত চাই।
□ 触診は最低限にして欲しいです 
 আিম প�াে�শনেক সব�িন� রাখেত চাই।
□ 内診は最低限にして欲しいです 
 আিম অভ��রীণ পরী�া  কম করেত চাই।
□ 毎回超⾳波検査をして欲しいです 
    আিম �িতবার এক� আ�াসাউ� �পেত চাই।
□ 宗教上の理由から薬はカプセルではなく、錠剤のものをお願いします
    ধম�য় কারেণ, ক�াপসুল�িল নয়, বিড় আকাের ওষুধ িলখুন।
 

□ ⾃然分娩を希望します 
 আিম নরমাল �ডিলভাির চাই।
□ フリースタイルで産みたいです 
 আিম এক� ি��াইল জ� িনেত চাই।
□ 無痛分娩を希望します 
 আিম ব�াথামু� জ� চাই।
□ 帝王切開を希望します 
 আিম এক� িসজািরয়ান িবভাগ �পেত চাই।
 

バースプラン
জ��পিরক�না

〜病院の⽅へ伝えたい出産についての希望〜
হাসপাতােল��সেবর�অনেুরাধ
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医療関係者のみなさまへ
হাসপাতােলর কম�েদর সদস�েদর কােছ

 
 赤ちゃんと母体の安全が脅かされる場合をのぞき、文化、宗教、風習に出来るだけ配慮したお産を

サポートして下さるとありがたいです。
আপিন যিদ সং�� িত, ধেম�র জন� যতটা িবেবচনা কের আমার �মেক সমথ�ন করেত পােরন তেব এ� দদু� া� হেব

এবং যতটা স�ব ��, আমার বা�া বা আমােক সরু�ার �মিকর মেধ� রেয়েছ এমন ��ে� বােদ।
 

【診察に関して　�মিডেকল পরী�া】 

【出産の形式　�সেবর উপায়】
 

名前　নাম　　　　　　　　　
希望年月日 অনুেরােধর তািরখ    বছর:      মাস:      িদন:      　

�যখােন ই�া �সখােন এক� �চক (☑ বা ○ িচ�) রাখনু।
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ベンガル語

【産前入院中　�সবপূব� হাসপাতােল ভিত�】

 
□��中、お�りする場�と時間が⼀⽇5回必�です。
(お�り中は�しかけられても�じられません)
    হাসপাতােল ভিত� র সময়, আমার িদেন পঁাচবার �াথ�না করার জন� এক� জায়গা এবং সময় �েয়াজন।
(�াথ�নার সময়, দয়া কের আমার সােথ কথা বলেবন না কারণ আিম �িতি�য়া জানােত পাির না))
□お�りの前に�回�体を洗う必�があるため、シャワーを使わせて�しいです。

 আমার সালাত আদােয়র জন� পািন ব�বহােরর অনুমিত চাই(িদেন ৫বার)।



□ カンガルーケアを希望します 
 আিম ক�া�া� �কয়ার করেত চাই।
□ すぐに⺟乳をあげたいです 
 আিম সে� সে� বুেকর দধু খাওয়ােত চাই।
□ ⺟乳で育てたいです 
 আিম বুেকর দধু খাওয়ােত চাই
□ ミルクも使いたいです 
 আিম পাউডার দধু ও ব�বহার করেত চাই। 
□⾚ちゃんに、ハラルの粉ミルクの持ち込みを許可して欲しいです。
  আিম আমার িশ�র জন� হালাল পাউডার দধু আনার অনুমিত চাই।
□ ⺟⼦同室を希望します 
 আিম আমার হাসপাতােল ভিত� র সময় আমার িশ�র সােথ একই ঘের থাকেত চাই।
□ ⺟⼦異室(⾚ちゃんと別々の部屋)を希望します 
 আিম আমার হাসপাতােল ভিত� র সময় আমার িশ�র সােথ একই ঘের থাকেত চাই না।
□ ⼤部屋を希望します 
 আিম অন�ান� �রাগীেদর সােথ এক� ঘর ভাগ কের িনেত চাই।
□ 個室を希望します 
 আমােক একটা �াইেভট �ম িদন।
□ ⼊院中上の⼦も⼀緒に泊まらせたいです 
 আিম চাই আমার বড় বা�া হাসপাতােল ভিত� র সময় আমার সােথ থাকুক।
□ ⼊院中シャワーに⼊りたいです 
 আিম আমার হাসপাতােল ভিত� র সময় ঝরনা িনেত চাই।
□ ⼊院中シャワーに⼊りたくありません 
 আিম আমার হাসপাতােল ভিত� র সময় �গাসল করেত চাই না।

 

□ ⽴ち会いを希望します ( 夫・実⺟・上の⼦ ) 
  আিম আমার (�ামী, মা, বড় িশ�) উপি�ত থাকেত চাই।
□ ⾳楽を聴きながら産みたいです 
 আিম গান �শানার সময় আমার বা�া রাখেত চাই।
□ 会陰切開しないで欲しいです 
 আিম এক� এিপিসওটিম রাখেত চাই না।
□ 臍帯をすぐに切らないで欲しいです (⾚ちゃんへの臍帯⾎の移⾏が終わるまで) 
 আিম চাই না �য অিবলে� নািভক কড�� কাটা �হাক
 (যত�ণ না িশ�র কােছ কড�  র�   �ানা�র স�ূণ� হয়)।

【出産の時　�সেবর সময়】

【産後　�সেবর পের】
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ベンガル語

【陣痛中　�ম ব�থার সময়】
 

 
□ 夫や家族に付き添ってもらいたいです
  আিম চাই আমার �ামী বা পিরবােরর অন�ান� সদস�রা আমার সােথ থাকুক।
□ アロマを焚きたいです 
 আিম সুগ� �পাড়ােত চাই
□ 好きな⾳楽をかけたいです 
 আিম আমার ি�য় সংগীত বাজােত চাই।
□ そばにいて欲しいです 
 আিম চাই ত� িম আমার সােথ থােকা



その他の希望（⾃由記載）
অন���কানও�অনুেরাধ/ম�ব�

�
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ベンガル語

□ ⾷べ物について希望があります 
 আমার হাসপাতােল ভিত� র সময় খাবােরর জন� আমার িকছ�  অনুেরাধ রেয়েছ।
   ➤宗教上の理由から(豚⾁、鶏⾁、⽜⾁及びそのエキス、卵、⿂、⽣もの、アルコール
を使ったもの)は⾷べられません。
  ধম�য় কারেন আিম (�েয়ােরর মাংস/মুরগী/গ�র মাংস এবং তােদর িন�াশন িডম,মাছ,কাচা
খাবার,অ�ালেকাহলযু� খাবার) এসব খাবার খােবানা।
   ➤ベジタリアンで⾁は⾷べませんが ( ⿂・卵・⽜乳 ) は⾷べます
      আিম িনরািমষ এবং মাংস খাই না, তেব আিম (খাওয়া/পানীয়) [মাছ, িডম, দধু] কির।
□できれば栄養⼠さんとお話ししたいです。
  আিম যিদ স�ব হয় তেব একজন পু�িবদেদর সােথ কথা বলেত চাই।

 


