বnয্াtকরণ

কয্াটস েpােটকশন
pেয়াজনীয় িনেদর্ িশকা

কয্াটস েpােটকশন িব াস কের েয িবড়ােলর দািয়tশীল মািলকানার
eকিট গুরtু পূণর্ aংশ হল আপনার িবড়ােলর বnয্াtকরণ৷

বnয্াtকরণ িক?
বnয্াtকরণ হল eকিট astপচারমূলক পdিত েযিট রানী িহসােব পিরিচত stী িবড়ালেদর
গভর্ বতী হoয়া eবং টম িহসােব পিরিচত পুরষু িবড়ালেদর, stী িবড়ালেদর গভর্ বতী কের েদoয়া,
pিতেরাধ কের৷
•

eকিট stী িবড়ালেক বnয্া করা হয় তাতার গভর্ াশয় eবং জরায়ু বাদ েদoয়া হয়)

•

eকিট পুরষু িবড়ালেক বnয্া করা হয় (তার শুkাশয় বাদ েদoয়া হয়)

কয্াটস েpােটকশন গৃহপািলত িবড়ালেদর চার মাস বয়স েথেক বnয্া করােনার সুপািরশ কের,
িকn pিতিট sতnt িবড়ােলর েkেt আপনার পশু িচিক সেকর কাছ েথেক আপনার পরামশর্
েনoয়া uিচত৷

েকন বnয্া করা হয়?
বnয্াtকরেণর aেনকগুিল sাsয্মলূ ক uপেযািগতা আেছ, eকi সে তা iu েক-eর aযািচত
িবড়ােলর সংখয্া hাস করেত সাহাযয্ কের৷
বnয্া পুরষু িবড়ালরা :
•

aেনক কম েঘারাঘুির করেব, তােদর চাপা পড়ার ঝুঁ িক কেম যােব

•

aেনক কম মারামাির করেব, তােদর আহত হoয়ার ঝুঁ িক কেম যােব

•

মারামাির করার মােধয্েম গুরত
ু র েরাগ েযমন েফলাiন iিমuেনােডিফিসেয়িn ভাiরাস
(FIV) বা েফলাiন িলuেকািময়া ভাiরাস (FeLV)-eর সংsেশর্ aেনক কম আসেব৷

•

psাব কের েদoয়া জাতীয় দখলদারী আচরণ aেনক কম pদশর্ন কের

•

শুkাশেয় িটuমার ৈতরী হেত পাের না

বnয্া stী িবড়ালরা :
•

গভর্ বতী হেয় পড়েত পাের না eবং aযািচত aেনক বাcা জnােত পাের না

•

pজননকােল বnয্া না করা রানীেদর মতন, ডােকর বা িবলােপর সাড়া েদয় না

•

কামেড়র মাধয্েম ছিড়েয় পড়া েরাগ েযমন FIV eবংFeLV -র সংsেশর্ aেনক কম আেস

•

গভর্ াশয় বা জরায়ুর কয্াnার হয় না

•

sেনর কয্াnার কম হয় - িবেশষ কের ছয় মােসর েচেয় কম বয়েস বnয্া কের িদেল

astপচার
আপনার িবড়ালিটেক ei িদনিটেত ajান করােনা হেব, তাi astপচােরর পূেবর্ তােক েকান
খাদয্ েদoয়া যােব না - আপনার পশু িচিক সক আপনােক ei বয্াপাের পরামশর্ েদেবন৷ পুরষু
eবং stী uভয় িবড়ােলর astপচারi খুব সরল eবং সাধারণত েসiজনয্ আপিন তােক eকi
িদেন িনেয় আসেত eবং েফরত িনেয় েযেত পােরন৷
stী িবড়ালেদর eকটা েছাট aংেশর েলাম কামােনা হেব; ei েলামগুিল কেয়ক সpােহর মেধয্
পুনরায় গিজেয় যােব৷ stী িবড়ালেদর কতগুেলা েসলাio করা হেব৷ যিদ eগুিল িমিলেয় না যায়,
তাহেল astপচােরর দশ িদন পের পশু িচিক সক েসগুেলা খুেল েদেবন৷
িবড়ালরা সাধারণত astপচােরর পের খুব dত েসের oেঠ৷ আপনার িবড়ালিট েসের oঠার পর
তার িবেশষ যেtর িবষেয় আপনার পশু িচিক সক আপনােক পরামশর্ েদেবন৷

eর জনয্ কত খরচ হেব?
আপিন েদেশর েকান aংেশ বসবাস কেরন eবং আপিন েকান পশু িচিক সকেক েদখান তার
uপর িনভর্ র কের astপচারিটর জনয্ খরেচর পাথর্কয্ হেয় থােক৷ eকিট পুরষু িবড়ােলর জনয্
গড় খরচ £20 েথেক £40 হেয় থােক eবং eকিট stী িবড়ােলর জনয্ গড় খরচ £30 েথেক
£60 হেয় থােক৷ astপচারিট করােনার পূেবর্ আপনার পশু িচিক সক আপনােক সানেn eকটা
খরেচর িহসাব েদেবন৷ বnয্াtকরেণর জনয্ খরেচর েজাগােনার মাধয্েম িবড়ােলর মািলকেদর
সুিবধা িদেত বা কম আেয়র বয্িkেদর সহায়তা করেত কয্াটস েpােটকশন aথর্ৈনিতক সহায়তা
pদান কের৷ আেরা তেথয্র জনয্ www.cats.org.uk -e যান বা 08702 099 099-e
েফান করুন৷

বnয্াtকরেণর ঘটনাগুিল
বnয্াtকরেণর িবষেয় aেনক গl ছিড়েয় আেছ৷ েরকডর্ গুেলা সরাসির জানােনার জনয্, eখােন
ঘটনাগুেলা েদoয়া হল :
•

pায় 2.5 িবিলয়ন রাsার িবড়াল iuেক-েত বসবাস করেছ

•

eকিটমাt বnয্া না করা িবড়াল শুধমু াt পঁাচ বছর সমেয়i 20,000 utরািধকারীর জনয্
দায়বd হেত পাের

•

েকবলমাt চার মাস বয়স েথেকi িবড়ালরা েযৗনতার িদক েথেক সিkয় হেয় uঠেত পাের

•

বnয্া কের েদoয়ার পূেবর্ 'েকবলমাt eকবার pসব করাo' িবড়ালিটর জনয্ uপকারী নয়৷

•

িবড়ােলর গভর্ কাল (গভর্ াবsার সময়কাল) েকবলমাt নয় সpাহ eবং eকবার জn
েদoয়ার মাt ছয় সpাহ পর েথেক eকিট stী িবড়ােলর আবার pজননকাল শুরু হেয় েযেত
পাের

•

eকিট িবড়ােলর পেk গভর্ াবsা eবং মাতৃ t শারীিরকভােব খুবi pভাব েফেল - kমাগত
গভর্ াবsার জনয্ তােদর মূলয্ িদেত হয়

•

িবড়ালরা তােদর ভাi eবং েবানেদর সে pজনন কের

•

eক বছের eকিট িবড়াল িতনবার পযর্n pসব করেত পাের েয সবেkেt pিতবার pসেব পঁাচ
েথেক ছয়িট কের ছানা হয়৷ যার ফেল েকবলমাt eকিট িবড়ােলর ছানােদর জনয্i
pিত বছের 18 িট কের পালেকর গৃহ কয্াটস েpােটকশনেক খুেঁ জ eক বছের eকিট
িবড়াল িতনবার পযর্n pসব করেত পাের েয সবেkেt pিতবার pসেব পঁাচ েথেক ছয়িট কের
ছানা হয়৷

ei পুিsকািট িবড়ােলর যt সংkাn িবিভn িবষেয়র uপের কয্াটস েpােটকশন
dারা pদt eক সাির পুিsকার aনয্তম৷
কয্াটস েpােটকশন iuেক (UK)-র েনতৃ sানীয় িবড়ােলর ম ল সংkাn দাতবয্
সংsা eবং তারা pিত বছর pায় 140,000 িবড়াল o িবড়াল শাবকেক
সহাযয্ কের৷ei গুরtু পূণর্ ম লসাধেনর কােজর aথর্ েজাগােনার জনয্ আমরা
সmণর্ূ রেূ পi জনগেণর uদারতার uপের িনভর্ র কির৷
েপাষার জনয্ িবড়াল েনoয়া, আমােদর জনয্ েscােসবা করা বা দান েদoয়া
সংkাn aিধক তেথয্র জনয্ www.cats.org.uk-e যান৷

Cats Protection, National Cat Centre,
Chelwood Gate, Nr Haywards Heath RH17 7TT
সহায়তালাiন : 08702 099 099 iেমল : cp@cats.org.uk
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