
出血があります

আিম র পাত করিছ।

破水しました

আমার জল ভেঙ গল।

頭が痛いです

আমার মাথাব থা.

気持ち悪いです

আমার বিম বিম ভাব আেছ।

息が苦しいです

আমার াস িনেত ক  হে ।

手が震えます

আমার হাত কাঁপেছ।

眠いです

আমার ঘুম পাে .

うんちがしたいです

আিম মলত াগ করেত চাই.

おしっこが出そうです

আমার াব করা দরকার.

NPO法人
Mother’s Tree Japan

指差し
সনা  করা お産ボード ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল ) 産前ママ用①
জ পূব মােয়র জন ① 



暑いです

আমার গরম লাগেছ.

寒いです

আমার ঠা া লাগেছ.

のどが渇きました

আিম তৃ াত.

お腹が空きました

আমার িখেদ পাে .

歩きたいです

আিম ঘুের বড়ােত চাই।

向きを変えたいです

আিম আমার শরীর ঘুরােত  
চাই।

痛みに耐えられません

আিম ব থা সহ  করেত পাির 
না।

腰をさすってもらえますか

তুিম িক আমার িপেঠ ঘষেত 
পােরা।

側にいて下さい

আমার পাশ ছেড় যও না।

NPO法人
Mother’s Tree Japan

お産ボード
産前ママ用②

জ পূব মােয়র জন ② 

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )



おしっこが出ません

আিম াব করেত পাির না।

血の塊が出ました

আমার র  জমাট বেঁধেছ।

食欲がありません

আমার ুধা নই।

眠いです

ঘুম পাে .

赤ちゃんを預かって貰えますか

আপিন িক আমার িশ র য  
িনেত পােরন?

赤ちゃんに会いたいです

আিম আমার বা া দখেত 
চাই।

傷が痛いです

খত ােন ব াথা।

下腹(子宮)が痛いです

আমার জরায় ুব াথা করেছ।

痔が痛いです

আমার হেমারেয়ড ব াথা 
করেছ।

NPO法人
Mother’s Tree Japan

お産ボード
産後ママ用①

সেবা র মােয়র জন
① 

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )



便が出ません

মল পাস করা ক ন।

腰が痛いです

আমার িপঠব াথা আেছ.

恥骨が痛いです

আমার পুিবস হাড় ব াথা।

薬をもらえますか

আিম িক ঔষধ পেত পাির??

母乳不足が心配です

আিম ভাবিছ আমার যেথ  
বুেকর দধু আেছ িকনা।

乳首がヒリヒリします

আমার নবৃে  ব থা আেছ।

乳房が張って痛いです

আমার ন জেম আেছ এবং 
বদনাদায়ক।

暑いです

আমার গরম লাগেছ.

寒いです

আমার ঠা া লাগেছ.

NPO法人
Mother’s Tree Japan

お産ボード
産後ママ用②

সেবা র মােয়র জন
②

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )



診察(内診)します

আিম পলিভক পরী া করব।

母子手帳を預かります

আিম িক আপনার থসেচা(মা ও 
িশ র হ া বুক) িনেত পাির?

何時頃からですか

কান সময় থেক  
হেয়েছ?

破水しています

জল ভেঙ গেছ।

薬を飲んでください

দয়া কের এই ওষুধ  খান।

モニターをつけます

আিম আপনােক এক  
মিনটেরর সােথ সংযু  করব।

赤ちゃんは元気です

তামার বা া ক আেছ।

浣腸をします

আমরা এক  এিনমা েয়াগ 
করেত যাি ।

好きな体位でよいですよ

リラックスしてください

দয়া কের আরােম থা ন।

いきまないでください

এখনও ন করেবন না।

ゆっくり息をはいてください

দয়া কের ধীের ধীের াস 
ছাড়ুন।

আপিন আপনার পছ  মত য 
কান অব ােন েয় থাকেত 

পােরন।

NPO法人
Mother’s Tree Japan

お産ボード
産前病院用①

া েসবা কম েদর জন  
(জ পূব)① 

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )



部屋を移動します

আিম তামােক অন  ঘের িনেয় 
যাই।

いきんでも良いですよ

শার দয়া ক আেছ।

赤ちゃんが苦しくなっています

আপনার িশ  অ ি  এবং 
িবপদ বাধ কের।

陣痛促進剤を使います

আিম আপনােক ডিলভািরর 
ব াথার জন  িকছু ঔষধ িদব।

帝王切開に切り替えます

িসজািরয়ান িবভাগ পিরবতন 
করব।

同意書にサインしてください

স িত ফম া র ক ন.

点滴をします

আিম আপনােক এক  IV ি প 
িদেত যাি ।

採血をします

আিম রে র নমুনা িনেত 
যাি ।

赤ちゃんの頭が見えています

আপনার িশ র মাথা দখা 
গেছ.

これから胎盤が出ます

এখন থেক ােস া বর 
হেব।

麻酔します

আিম তামােক এেনে িশয়া 
দব।

切開します

আিম এখন কাটেবা।

NPO法人
Mother’s Tree Japan

お産ボード
産前病院用②

া েসবা কম েদর জন  
(জ পূব)② 

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )



আপিন পেররবার সাব করেত 
চাইেল আমােদর জানান।

次にトイレへ行きたくなったら
呼んでください

おしっこは出ましたか

আপিন িক াব কেরেছন?

血の塊が出たら教えてください

先生の診察があります

ডা ার এক  মিডেকল 
পরী া স ালন করা হেব.

検温をします

আিম আপনার তাপমা া 
পরী া করব।

眠れましたか

আপিন িক ভােলা ঘুিমেয়েছন?

便は出ましたか

আপনার িক কােনা মলত াগ 
হেয়েছ?

体重を計ります 採血をします

আিম রে র নমুনা িনেত 
যাি ।

検尿があります

আিম আপনার সাব পরী া 
করব।

シャワーに入れます

আপিন গাসল করেত পােরন।

授乳の前に呼んでください

NPO法人
Mother’s Tree Japan

お産ボード
産後病院用①

া েসবা কম েদর জন  
( সেবা র)①

আপনার র  জমাট বেঁধ 
থাকেল দয়া কের আমােদর 

জানান।

আিম তামার ওজন পিরমাপ 
করব।

আপিন যখন িশ েক বুেকর 
দধু খাওয়ান তখন দয়া কের 

আমােদর জানান।

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )



母乳は充分足りています

আপনার যেথ  বুেকর দধু 
আেছ।

○mlミルクを足しましょう

-----িমিল িলটার পাউডার 
দধু যাগ করা ভােলা। 

赤ちゃんの沐浴をします

আপনার বা ােক গাসল করাই।

赤ちゃんの採血をします

আিম আপনার িশ র রে র 
নমুনা িনেত যাি ।

赤ちゃんの耳の検査があります

আপনার িশ র বণশি  পরী া 
করা হেব।

赤ちゃんの診察があります

ডা ার আপনার িশ র 
িচিকৎসা পরী া করেবন।

赤ちゃんを預かります

আমরা আপনার িশ র 
দখােশানা করব।

○時からです

এ  00:00 থেক হেব।

部屋を移動します

আিম তামােক অন  ঘের িনেয় 
যাই।

薬を飲んでください

এই ঔষধ  খােবন।

子宮収縮

抗生剤

痛み止め

貧血

痔

不眠

NPO法人
Mother’s Tree Japan

গভাশয় ব থানাশক হেমারেয়েডর জন  
ওষুধ 

অ াি বােয়া ক র শূন তা ঘুেমর বিড় 

お産ボード
産後病院用②

া েসবা কম েদর জন  
( সেবা র)②

指差し
সনা  করা

ベンガル語/বাংলা

জ  বাড (িল )


