তথ্যপত্র
বিড়াল কলয়াণ
লবডোি দুদদোন্ত ট োষো প্রোণী– অফেলিযোন লিবোফিি প্রোয এক তৃতীযো়াংশ লিবোফিি মফযয এক
বো একোলযক ট োষো লবডোি িফযফে এব়াং টবলশিভোগ মোনুষই এফদি লিবোফিি অ়াংশ লিসোফব
লবফবচনো কফিন। ট োষো লবডোি আমোফদি জফনযও ভোি– সঙ্গ টদবোি োশো োলশ গফবষণো
বিফে টে এগুলি আমোফদি আিও ভোি শোিীলিক এব়াং মোনলসক স্বোস্থ্য বজোয িোখফত সিোযতো
কফি, এব়াং তোিো আমোফদি িোলস-খুলশ িোফখ।
আ লন টকোনও ফেি লবডোিফক খোওযোফনোি এব়াং তোি সোফে বন্যুত্ব কিোি লসদ্ধোন্ত লনফযফেন,
বো টকোনও আশ্রয টকন্দ্র টেফক গ্রিণ কফিফে বো আ নোি লবডোিটেফক একটে লিডোি টেফক
টবফে লনফযফেন, েোই টিোক নো টকন, আ নোি লবডোিটেফক বন্ধ্যো কিো িফযফে লক নো
(জীবোণুমুক্ত কিো িফযফে) তো লনশ্চিত কিফত িফব। আ নোি লবডোিটেফক বন্ধ্যোকিণ অলতলিক্ত
লবডোফিি স়াংখযো টিোয কফি এব়াং এটে আ নোি লবডোি এব়াং লিফবফশি জফনযও ভোি।
একটি বিড়ালকক কক়ান িয়কের িন্ধ্য়া কর়া উবিত?
সবোলযক
দ
স্বোস্থ্য এব়াং সোমোশ্চজক সুলবযোি জনয, সমস্ত লবডোিেোনো টেৌন লি ক্বতোয ট ৌৌঁেোফনোি
আফগই তোফদি বন্ধ্যো কিো উলচত (12-16 সপ্তোি/3-4 মোস)। তফব, প্রোপ্তবযস্ক লবডোিফদি বন্ধ্যো
কলিফয অেোলচত লবডোিেোনো প্রলতফিোয কিফত কখনই টবলশ টদলি িয নো।
লবডোিেোনো 8-10 সপ্তোি বযস টেফক লনিো ফদ বন্ধ্যো কিোফনো টেফত োফি (টে সমফয তোিো 1
টকশ্চজ ওজফনি িয)। প্রোেলমক বযফস বন্ধ্যোকিণ টেৌন লি ক্বতোি সোফে জলডত অসোমোশ্চজক
আচিণ লবকোফশি োশো োলশ অেোলচত লবডোিেোনোি জন্মফিোয লনশ্চিত কফি।
পুর়াকন়া রূপকথ়্ায় এককি়াকরই কক়ান েতযত়া কনই কে কেকয় বিড়ালকের িন্ধ্য়াকরকণর
আকে ত়াকের একগুচ্ছ বিড়ালছ়ান়া হকত কেওয়়া উবিত। আেকল, প্রেি করকল ত়াকের
কয়ান্স়াকরর ঝুঁু বক ি়াকড।
বন্ধ্যোকিণ কিো িয লন এমন (‘ ুফিো’) ুরুষ লবডোিফদি খোিো গন্ধ্েুক্ত মূত্র লেটেফয টদওযো
(ঘফিি অভযন্তফিও), ঘুফি টবডোফনো এব়াং অনযোনয লবডোফিি সোফে িডোইফযি মফতো অেোলচত
আচিণ প্রদশনদ কিোি সম্ভোবনো অফনক টবলশ। এিো মোনুফষি সোফে আিও আক্রমণোত্মক িফত
োফি এব়াং সোযোিণত বন্ধ্যো ুরুষ লবডোফিি টচফয কম ভোি আচিণ প্রবন িয।
বন্ধ্যো কিো িয লন এমন লবডোিিো টবলশ আঘোত োওযোি, গোলডি লনফচ ডোি এব়াং ল িোইন
ইলমউফনোফডল লসফযশ্চি ভোইিোস এব়াং ল িোইন লিউফকলমযো ভোইিোস জোতীয মোিোত্মক
টিোফগি ঝুুঁ লকফত েোফক। বন্ধ্যোকিণ ুরুষ এব়াং মলিিো উভয লবডোফিি মফযয লবলভন্ন যিফণি
কযোিোফিি ঝুুঁ লক হ্রোস কফি।
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িন্ধ্য়াকরণ বিড়ালকের স্ব়াস্থ্যকর ককর, েুখী ককর এিং ঘুকর কিড়াকন়ার েম্ভ়ািন়া কে
ককর: েংকেকপ, িন্ধ্য়া বিড়ালর়া কপ়াষ়া প্র়াণী বহকেকি আরও ভ়াল হয়।
এর ে়াকথ্ কী কী জবডত?
বন্ধ্যোকিণ বো শশশবকোিীন বন্ধ্যোকিফণি সোফে সম্পলকদত দীঘফমযোদী
দ
টকোন ঝুুঁ লক টনই।
শশশবকোিীন বন্ধ্যোকিণ 20 বেফিিও টবলশ সময যফি অনুশীিন কিো িফযফে এব়াং এটে
লবডোিফদি জনয লচলকৎসো এব়াং আচিণগতভোফব লনিো দ বফি প্রমোলণত িফযফে।
মলিিো বন্ধ্যোকিণ (েোফক স্প্যোই়াং/টস্প্ই়াংও বিো িয) এি মফযয লডম্বোশয এব়াং জিোযুি
অফরো চোি অ সোিণ জলডত েোফক ( োফশ বো ট ফেি লদফক একটে টেোে কোেো লদফয) েখন
লবডোিটে সোযোিণ অযোনোফস্থ্টেফকি অযীফন েোফক। অফরো চোফিি ফি, লবডোিটেফক লবশ্রোম
লনফত িফব এব়াং িবতী কফযক লদফনি জনয বোলডি লভতফি এব়াং শোন্ত িোখো উলচত। আ নোি
কোেো দোফগি লদফক নজি িোখো উলচত এব়াং েলদ দোগ ট োিো, টভজো বো িক্তক্ষিণ িফত টদখো
েোয তফব আ নোি শুলচলকৎসফকি সোফে টেোগোফেোগ করুন। কী যিফণি টসিোই বযবিোি কিো
িফযফে তোও আ নোি জোনফত িফব এব়াং আ নোি লবডোি টেন তো নো েোফন তো লনশ্চিত কিফত
িফব।
ু ষ বন্ধ্যোকিণও (েোফক লনউেোলি়াংও বিো িয) সোযোিণ অযোনোফস্থ্টেফকি অযীফন কিো িয
রু
এব়াং এি সোফে অণ্ডফকোফষি মফযয একটে টেোে কোেোি মোযযফম টেস্টস অ সোিণ জলডত
েোফক। টকোন টসিোই েোফক নো। অফরো চোফিি ফি, লবডোিটেফক কফযক লদফনি জনয বোলডি
লভতফি এব়াং শোন্ত িোখো উলচত।
টবলশিভোগ ুরুষ এব়াং মলিিো লবডোি এব়াং লবডোিেোনো বন্ধ্যোকিফণি ি খুব দ্রুত সুস্থ্ িফয
ওফে। আ নোি শুলচলকৎসফকি আ নোফক অফরো চোফিি ফি েফেি লনফদদশোবিী টদফবন।
আ নোি লবডোিফক প্রচুি লিমোফণ লবশুদ্ধ োলন োন কিোফনো এব়াং তোফদি েন্দসই
খোবোিগুলি সিবিোি কিোি লবষযটে লনশ্চিত করুন। তোফদি লনলবডভোফব েফবক্ষণ
দ
করুন এব়াং
েলদ আ নোি লবডোিটে তোলিকোলবিীন প্রদলশতদ িয এব়াং 24 ঘণ্টোি মফযয েলদ তোি স্বোভোলবক
ক্ষুযো নো ল ফি আফস তফব আ নোি শুলচলকৎসফকি সোফে টেোগোফেোগ কিো উলচত।
উপক়াবরত়া
বন্ধ্যোকিফণি সুলবযো - টকোনও অেোলচত লবডোিেোনো নয; অসোমোশ্চজক আচিণ গফড ওেোি
প্রলতফিোয; এব়াং টবশ কফযকটে টিোফগি ঝুুঁ লক হ্রোস- ঝুুঁ লকি তু িনোয অফনক টবলশ।
দুুঃখজনকভোফব, এনএসডোব্িুফত প্রলত বেি িোজোি িোজোি লবডোি োউন্ড এব়াং
আশ্রযফকশ্চন্দ্রকভোফব লনিত িয (মোিো িয) কোিণ প্রচুি লবডোি এব়াং লবডোিেোনো িফযফে েোফদি
েোপ্ত
দ আবোসন টনই। আ নোি লবডোিটেফক বন্ধ্যোকিণ লনশ্চিত কফি আ লন এটে বন্ধ্ কিফত
সিোযতো কিফত োফিন।
লবলভন্ন শুলচলকৎসো লিলনকগুলি বন্ধ্যোকিফণি জনয লবলভন্ন মূিয চোজদ কফি, প্রোয $120 টেফক
প্রোয $300। ে়াশ্রয়ী েূকলযর িন্ধ্য়াকরণ অ্য়াকেে কর়ার জনয আপন়ার েবে েহ়ায়ত়া
প্রকয়়াজন, Cat Protection আপন়াকক েহ়ায়ত়া করকত প়াকর। আ লন েলদ ই়াংফিশ্চজ নো
বিফত োফিন, তফব অনুগ্রি কফি টকোন ই়াংফিশ্চজভোষী বন্যু বো আত্মীযফক আমোফদি অল ফস
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কি কিফত বিুন (সকোি 9েো-লবকোি 4েো, টসোমবোি টেফক শুক্রবোি, 9519 7201) এব়াং
আমিো এমন একটে লিলনক বো টপ্রোগ্রোম খুফুঁ জ ট ফত োলি েো আ নোফক আ নোি লবডোফিি
জনয েোডেুক্ত বন্ধ্যোকিণ সিবিোি কিফব।
ে়াইকর়াবিবপং এিং করজজকেশন কী?
একটে মোইফক্রোলচ যোফনি শীফষি সমোন এব়াং এফত একটে বোিফকোড েোফক েো মোইফক্রোলচ
স্কযোনোি নোমক একটে টেোে িোফত যিো লডভোইস দ্বোিো ' ডো টেফত োফি'। একটে মোইফক্রোলচ
টকোন অবস্থ্োন বো ট্র্যোলক়াং লডভোইস নয। এটে কোুঁফযি কোেোকোলে ত্বফকি লনফচ স্থ্ো ন কিো িয।
মোইফক্রোলচ বোিফকোড টেফক নম্বিগুলি এনএসডোব্িু কফম্পলনযন অযোলনমযোি টিশ্চজস্টোফিি
একটে ডোেোফবফজ প্রফবশ কিো িয, এব়াং আ লন েখন আ নোি লবডোিটে লনবন্ধ্ভুক্ত কফিন,
তখন আ নোি টেকোনো এব়াং টেোগোফেোফগি লবশদটে টসই মোইফক্রোলচ নম্বফিি সোফে স়াংেুক্ত
িয।
এি মোফন িি েলদ আ নোি লবডোিটে িোলিফয েোয এব়াং তোফক এক োউন্ড বো আশ্রযফকফন্দ্র
টনওযো িয, তফব টসখোফন কমীিো আ নোি লবডোফিি মোইফক্রোলচ নম্বিটে ' ডফত' একটে
স্কযোনোি বযবিোি কিফত োফিন। কফম্পলনযন অযোলনমযোি টিশ্চজস্টোফি েখন তোিো এই নম্বিটে
সন্ধ্োন কিফবন তোিো আ নোি টেোগোফেোফগি লবশদটে টদখফত োফবন এব়াং আ নোি লবডোিটে
তোফদি সোফে িফযফে তো জোনোফত আ নোি সোফে টেোগোফেোগ কিফবন।
আ নোি তেয টগো নীয এব়াং শুযুমোত্র কোউশ্চিি, োউন্ড, আশ্রযফকন্দ্র এব়াং
লিলনকগুলিফত অনুফমোলদত কমীিো এটে টদখফত োফব।

শুলচলকৎসো

আ নোি ট োষো প্রোণীি মোইফক্রোলচল ়াং এব়াং লনবন্ধ্নকিণ এনএসডোব্িু আইন দ্বোিো
প্রফযোজনীয। চোি মোস বযফসি আফগই লবডোিফক বন্ধ্যোকিফণ লনবন্ধ্ন কিো উফেখফেোগযভোফব
খিচ কম। আিও তফেযি জনয আ নোি স্থ্োনীয কোউশ্চিফিি সোফে টেোগোফেোগ করুন বো
https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/ টদখুন
আ নোি টেোগোফেোফগি লবশদটে আ েু টডে িোখো গুরুত্ব ূণ েোফত
দ
আ নোি লবডোিটে েলদ
কখনও িোলিফয েোয তফব আ লন ুনিোয তো ট ফত োফিন। আ লন এনএসডোব্িু ট ে
টিশ্চজলে লদফয লনফজি অযোকোউন্ট শতলি কফি বো আ নোি স্থ্োনীয কোউশ্চিফিি সোফে
টেোগোফেোগ কফি আ নোি ট োন এব়াং টেকোনো আ ফডে কিফত োফিন।
আে়ার বিড়াকলর কী ওষুধ খ়াওয়়া উবিত?
সমস্ত লবডোিেোনোি তোফদি F3 ভযোকলসফনি সম্পূণ টকোস
দ
সম্পূ
দ
ণ কিো
দ
উলচত এব়াং তোি ফি,
আ নোি শুলচলকৎসফকি িোমফশিদ উ ি লনভদি কফি প্রলত এক টেফক লতন বেি েন্ত
দ
তোফদি বুস্টোি টদওযো উলচত। F3 একটে ‘টকোি’ ভযোকলসন লিসোফব লিলচত এব়াং এটে ল িোইন
যোফনলিউফকোফ লনযো ভোইিোস, ল িোইন কযোলিলসভোইিোস এব়াং ল িোইন িোল সদ ভোইিোস
টেফক সুিক্ষো প্রদোন কফি।
আ নোি লবডোফিি িজীবী প্রলতফিোফযি জনয ( ু সকুলড এব়াং কৃলম) লনযলমত লচলকৎসো কিো
দিকোি। কখনই আ নোি লবডোফিি উ ি কুকুফিি জনয লডজোইন কিো ণয বযবিোি কিফবন
নো – এগুলি আ নোি লবডোিটেফক টমফি ট িফত োফি। মোলে এব়াং কৃলম আ নোি লবডোফিি
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জনয গুরুতি স্বোস্থ্য সমসযো এব়াং আ নোি
সমসযো শতলি কিফত োফি।

লিবোফিি অনয ট োষো প্রোণী এব়াং টিোকফদি জনয

েলদ আ নোি লবডোি অসুস্থ্তোি িক্ষণগুলি টদখোয (উদোিিণস্বরূ , ক্ষুযো হ্রোস বো অলতলিক্ত
তৃষ্ণো) বো আঘোত (উদোিিণস্বরূ , যিফি চমফক উেো) বো লিবলতদত আচিণগত (টেমন তোিো
সোযোিণত এটে নো কফি নো তফব এখন িুলকফয েোকফে) আ নোি এফদি শুলচলকৎসফকি
কোফে টনওযো উলচত। এমনলক আ নোি লবডোি সুস্থ্ েোকফিও, আ নোি টচকআফ ি জনয
বেফি একবোি শুলচলকৎসফকি কোফে টনওযো উলচত: মফন িোখফবন, 12 মোস একটে লবডোফিি
জীবদ্দশোয দীঘ সময
দ
বযয কফি।
পুটি এিং জীিনধ়ার়া
সব লবডোফিি একটে ভোি ডোফযে, প্রচুি লিমোফণ লবশুদ্ধ োলন (তোফদি খোবোি টেখোফন টদওযো
িয টসখোন টেফক দূফি বোটেফত টিফখ টদওযো), একটে লিষ্কোি লিেোি টট্র্ এব়াং টকোেোও লনিো দ
এব়াং আিোমদোযক ঘুমোফনোি জোযগোি দিকোি। টখিোি সময টেফকও টেফক এিো উ কৃত িয এটে তোফদি মোনলসক এব়াং শোিীলিকভোফব সুস্থ্ িোখফত সিোযতো কফি। আ নোফক প্রচুি অে দ
বযয কিফত িফব নো - লবডোিিো কোডদফবোফডদি বোক্স েন্দ কফি, টমোচডোফনো কোগজ তোডো কিো
েন্দ কফি এব়াং আ লন আ নোি লবডোফিি লবস্কুেগুলি একটে কোডদফবোডদ টেউবটেফত টিফখ
(টেমন একটে খোলি েযফিে ট
োি টিোি) খোবোি যোুঁযোুঁ শতলি কিফত োফিন। লবডোিফদি উুঁচু
বসোি জোযগো েোকফি এিো উ কৃত িয - লবডোিফদি জনয উেম্ব স্থ্োন গুরুত্ব ূণ -দ এব়াং তোফদি
সকফিি শক্তভোফব প্রসোলিত কিফত এব়াং তোফদি নখি ঝোলিফয লনফত স্ক্র্যোলচ়াং ট োফিি মত
জোযগোি প্রফযোজন।
লবডোিফদি খোবোি টকনোি সময, টিফবিটেফত " ুটিগতভোফব সম্পূণ এব়াং
দ
সুষম" টিখো লক নো
তো লনশ্চিত করুন - লবডোিফদি খুব লনলদদি খোফদযি প্রফযোজন িফযফে এব়াং তোিো প্রফযোজনীয
সমস্ত লভেোলমন এব়াং খলনজ-িবণ নো ট ফি খুব অসুস্থ্ িফয ডফত োফি। কুকুফিি খোবোি
লবডোফিি খোবোফিি লবকল্প িফত োফি নো। লকেু লবডোি জোতীয খোবোি " লি ূিক" লিসোফব
টিফবিেুক্ত - এটে টকবি কখনও কখনও টট্র্ে লিসোফব টদওযো উলচত কোিণ এটে আ নোি
লবডোফিি ুটিি প্রফযোজনীযতো ূিণ কফি নো।
েলদ আ নোি লবডোিটে টকবি বোলডি অভযন্তফি নো েোফক, তফব আ নোি টবডোিটেফক
আ নোি টবডো লবডোফিি সুলবযোমত কফি শতলি কফি আ নোি লনজ এিোকোয িোখোি টচিো
করুন। আ নোি লবডোিটেি স্বোস্থ্য ও সুিক্ষোি জনয, আফশ োফশি সুফেোগসুলবযো এব়াং
বনযজীবন সুিক্ষো সবদো
দ আ নোি লবডোিটেফক লনিো ফদ িোতোিোলত ঘফি িোফখ।
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