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স্বত্বাধিকবার 2015 চবাইল্ড মবাইন্ড 
ইন্সটিটিউট

ক�োন�ো দঃুখজ�� ও 
আঘোতজন�ত ঘট�ো ঘনট যোওয়োর 
পর কেটির েোনে আঁটিয়ো উঠনত 
নিশুনদর েহোয়তো �রণ
মবাতবা-ধিতবা, ধিক্ষক এবং গ�বাষ্ঠীর গেতৃত্ স্বােঠীয় ব্যধতিদের 
জে্যিুেরুদ্বাদরর ধবষদয় সহজ টীকবা সম্বধিত ধেদেদে ধিকবা



গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
গসটির সবাদে আঁটিদয় উঠদত ধিশুদের সহবায়তবা করণ

 এই ন�নদদে নি�ো েম্বনধে

 কয ক�োন�ো বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�

 মো�নে� আঘোত বো দদনহ� অেুস্থতোর লক্ষণেমূহ

বয়নের তোরতম্য অ�ুেোনর ন�নদদে নি�ো

 0-2 বছর বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�

 2-5 বছর বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�

 6-11 বছর বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�

 12-18 বছর বয়ে ী ন�নিোরনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�

 ছোত্রনদর েোহোয্যোনেদে নিক্ষ�রো � ী �রনত পোনর�

নবষয় েূনির েোরণ ী

1 �ং পৃষ্ো

2 �ং পৃষ্ো

4 �ং পৃষ্ো

5 �ং পৃষ্ো

6 �ং পৃষ্ো

8 �ং পৃষ্ো

11 �ং পৃষ্ো

12 �ং পৃষ্ো



ধরিয় মবাতবা-ধিতবা এবং ধিক্ষদকরবা,

গয গকবাদেবা আঘবাতজধেত েঘুদেটেবায়, আিধে হয়দতবা উৎকণ্বা অেববা েঃুখ-কদটে জজদে ধরত। 
তবওু আিধে যতই উধবিগ্ন ববা ধবহ্বি গহবাে েবা গকে, অধিিবাবক ববা ধিক্ষক ধহসবাদব আিেবার 
ধিশুদের স্ববািবাধবক অবস্বায় ধিধরদয় আেবার ক্ষমতবা আিেবারই রদয়দে। আিেবার স্বধতি, 
সমেদেে এবং িরসবা রিেবাে তবাদের ধেরবািে এবং সুরধক্ষত েবাকবার অেিূুধত রিেবাদে সবাহবায্য 
করদব, তবাদের িঠীধত এবং েঃুখ-কটেজধেত অবস্বা গেদক স্ববািবাধবক জঠীবদে ধিরদত িেধেদেদেি 
গেদব, এবং রিিধম্বত মবােধসক রিিবাদব কটে িবাওয়বা গেদক রিধতদরবাি করদব।

এই ধেদেদে ধিকবাটি গয গকবাদেবা সঙ্কটিূণদে িধরধস্ধতর ধবষদয় ধবদিষজ্ঞ হদয়দেে এমে মদেবাদরবা� 
ধবদিষজ্ঞ, মদেবাধবজ্ঞবােঠী এবং মবােধসক স্ববাস্্য ধবদিষজ্ঞদের বিবারবাই সঙ্কধিত হদয়দে। কঠী 
রিত্যবািবা করবা উধচৎ, ঠিক কঠী করবা উধচৎ এবং গকবাে ধবষয়গুধি ধেদয় সতকদে  ও সবাবিবাে 
েবাকবা উধচৎ গসই ধবষয়গুধি সম্পদকদে  সহজ টীকবা সম্বধিত ধেদেদে ধিকবা রদয়দে। এখবাদে সকদির 
জে্য সবািবারণ িরবামিদেও গযমে রদয়দে গতমেই রদয়দে ধেধেদেটে বয়দসর গরিধক্ষদত ধেধেদেটে তে্য-
িরবামিদে। আিধে এবং আিেবার সন্বাে গকবাদেবা গিিবােবার মবােধসক স্ববাস্্য ধবদিষদজ্ঞর কবাে 
গেদক সবাহবায্য চবাইদি, তদব একজে ধচধকৎসক ববা অে্য গয গকবাদেবা স্ববাস্্য-সুরক্ষবারিেবােকবারঠীর 
কবাে গেদক গসই সম্পদকদে  সুিবাধরি চবাইদত ধবিিবা করদবে েবা।  

শুদিচ্বা সহ 

হ্যবারল্ড এস গকবাদিিউইকজ্MD
অি্যক্ষ, চবাইল্ড মবাইন্ড ইন্সটিটিউট

এই ন�নদদে নি�ো েম্বনধে

1 �ং পষৃ্ো

গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
গসটির সবাদে আঁটিদয় উঠদত ধিশুদের সহবায়তবা করণ



গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
গসটির সবাদে আঁটিদয় উঠদত ধিশুদের সহবায়তবা করণ

2 �ং পষৃ্ো

কয ক�োন�ো বয়ে ী নিশুনদর জ�্য েহোয়তোমূল� টী�ো 
  আপ�োর েন্ো�ন� ন�রোপত্োর আশ্োে কযোগো� সে্য হবঁাটদত গিখবা ধিশু গেদক ধকদিবার বয়স ঠী সমতি ধিশুই 

আিেবার স্পদিদে—একটু গবধি আের, আধিঙ্গে করবা অেববা ধিদঠ মৃে ুিরসবা গযবা�বাদেবা চবািদেই ধেরবািে 
গববাি করদব। এটি তবাদের ধেরবািত্বারিরসবা গযবা�বায়, গযটি ি ঠীধতকর অেববা সঙ্কটিূণদেঘটেবার রিিবাদব খুবই 
গুরুত্িূণদে। ক ঠী করদত হদব এবং ক ঠী বিদত হদব, এই ধবষদয় ধেধেদে টে তদে্যর জে্য বয়দসর তবারতম্য অেুযবায় ঠী 
গয ধেদেদে ধিকবা গেওয়বা আদে গসটি গেখুে।

  িোন্ েোকু�। গকবাদেবা িয়বােক আঘবাতজধেত ঘটেবার িদর ধিশুরবা রিবাপ্তবয়স্কদের কবাদেই িরসবা এবং 
ধেিদে রি ঠীিতবার রিত্যবািবা কদর। আিেবার উধবিগ্নতবা ববা উৎকণ্বার ধবষয় ধেদয় ধিশুদের সদঙ্গ ববা তবাদের 
উিধস্ধতদত আদিবাচেবা করদবে েবা, এবং আিেবার কণ্স্বদরর ওঠবােবামবা সম্পদকদে  সতকদে  েবাকুে, গযদহতু ধিশুরবা 
সহদজই উধবিগ্নতবা ববা উৎকণ্বার ধবষয়টি বুঝদত িবাদর।

  প্োত্যনহ� �োজগুনল যতটো েম্ভব িোলু রোখোর কিষ্ো �রু�। ধবিৃঙ্খিবা ও েবােবা িধরবতদে দের মদি্য, রিবাত্যধহক 
কমদেসূধচগুধি চবাি ুরবাখদি তবা ধিশুদের মদেিরসবা গযবা�বায় গয তবাদের জ ঠীবে খুব ি ঠীঘ্রই আববার আদ�র 
মদতবা স্ববািবাধবক হদয় যবাদব। ধেয়ধমতিবাদব গিবাজদের সময় এবং ঘুদমবাদেবার সময় ঠিক রবাখবার গচটেবা করুে। 
যধেআিধে সবামধয়কিবাদব অে্য গকবােবাও আশ্রয় গেে ববা �ৃহহ ঠীে হদয় িদেে, গসখবাদেও রিবাত্যধহক কবাদজর 
েতুে ধেেসূধচ চবাি ুকরুে। এবং িবাদিবা ব্যবহবাদরর মদতবািধরববাদরর সবািবারণ ধেয়মগুধির রিধত কদঠবার 
েবাকুে।

  নিশুরো যোনত ন�নজরো ন�নজনদর মনতো আ�নদে েোন� তোনত েোহোয্য �রু� ধিশুদেরঅে্যবাে্যদের সদঙ্গ 
গখিদত এবং েবােবাে ধরিয়কিবাদি অংি ধেদত উৎসবাহ ধেে। তবাদের িদক্ষ ধচত্ধবদক্ষি িবাদিবা, এবং এদত 
তবাদের মদে স্ববািবাধবক িধরধস্ধত গয ধিরদে এমে এক উিিধধি ঘদট।

  � ী ঘনটনছ কেই েম্পন�দে  তে্য ভোগ �নর ন��। আঘবাতজধেত েুঘদেটেবার ধবিে ধববরণ গকবাদেবা একজে 
ধেরবািে এবং ধবশ্বাসদযবা�্য রিবাপ্তবয়স্ক ব্যধতির কবাে গেদক গেয়বা সব সমদয় সবদচদয় িবাদিবা হয়। আিধে 
সংধক্ষপ্তিবাদব কেবা বিুে, সৎ েবাকুে, ধিশুদের গয গকবাদেবা রিশ্ন ধজজ্ঞবাসবা করবার অেুমধত ধেে। এইটি 
মদে করদবে েবা গয ধিশু বদি তবাদের গববাি গেই, তবারবাও ধকন্তু বেদের মদতবাই একইিবাদব উধবিগ্ন এবং 
উৎকধণ্ত হয়।



3 �ং পষৃ্ো

গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
গসটির সবাদে আঁটিদয় উঠদত ধিশুদের সহবায়তবা করণ

  �েো বলোর জ�্য উপযুক্ত েময় কবনছ ন��। আদিবাচেবার জে্য স্ববািবাধবক িধরধস্ধত গবদে ধেে।

  েংবোদ কদখো বো কিো�োর কক্ষনত্র প্নতনরোধ বো ে ীমোবদ্ধতো বলবৎ �রু�। সে্য হবাঁটদত ধিদখদে এমে 
ধিশুদের জে্যএবং সু্কদি যবাওয়বার বয়স হদয়দে এমে ধিশুদের গক্ষদরে এটবা ধবদিষ িবাদব গুরুত্িূণদে, তবারবা যখে 
গটধিধিিদে ববা খবদরর কবা�দজ এমেধক গরধিওদতও উদত্জক খব গেদখ, গিবাদে ববা িদে, তবাদের মদে হদত 
িবাদর গসই েুঘদেটেবাটি এখদেবা হদয় চদিদে।গয সব ধিশু ধবশ্বাস কদর গয েুঘদেটেবা সবামধয়কিবাদব একববারই 
ঘদটদে, তবারবাই আদরবা গবধি দ্রুত এর অধিঘবাত গেদক গবধরদয় আসদত িবাদর।

  বুনে ন�� কয নিশুরো �ো�োভোনব েোমনল ওনঠ।গকউ গকউ আত্ঠীয়-বনু্দের সদঙ্গ খবাধেকক্ষণদবধি সময় 
কবাটবায়; গকউ আববার হয়দতবা একবাই গবধি সময় কবাটিদয় গেয়। আিেবারসন্বােরবা জবােুক গয রবা�, 
অিরবািদববাি এবং েঃুদখর অধিজ্ঞতবা গববাি করবা খুবই স্ববািবাধবক, এবং এই সমতি অেুিূধতগুধিেবােবািবাদবই 
রিকবাি করবা যবায়—গযমে, গকউ হয়দতবা খুব েঃুখ গিদয়ও কবাঁদে েবা।

  ভোনলো �নর শু�ু�। আিেবার সন্বাে ক ঠীিবাদব এই িধরধস্ধত গেখদে, এবং গকবাে ধবষয়টিতবার কবাদে 
ধবভ্বাধন্কর ববা সমস্যবা ততধর করদে গসটি গববাঝবা খুব জরুধর। ধতরস্কবার করদবে েবা ববা বতৃিতবা ও গেদবে 
েবা - শুিু সহমম মী হদয় উঠুে। গয গকবাদেবা সমদয় তবাদের গকমে কদর ক ঠী মদে হদচ্ গসটবা গয আিেবাদক 
তখেই বিবা যবায় গসটবাই তবাদের গববাঝবাে।

  আপ�োর েন্ো� �খ� ক�ম� কবোধ �রনছ কেটি স্ ী�োর �রু�, মযদে োদো নদ�। আিেবার সন্বাে গকবাদেবািবাদব 
উধবিগ্ন হদয় উঠদি, তবাদক এমেটি বিদবে েবা, “ওঃ, এত উধবিগ্ন হওয়বার ধকেু গেই,”কবারণ তবাদত গস হয়দতবা 
ধবব্রত ববা সমদিবাধচত হদয়দে বদি মদে করদত িবাদর। আিধে যবা শুেদে্ে সরিিবাদব গসটবাই েৃঢ়তবার সদঙ্গ 
বিুে: “হ্যবাঁ আধম গেখদত িবাধচ্ গয তুধম উধবিগ্ন হদয়ে।”

  বুেু� কয, “আনম জোন� �ো।” এম� উত্র নদনলও কেটি গ্োহ্য হনব। ধিশুদের জে্য সবদচদয় গবধি গযটি 
রিদয়বাজে, গসটবা হি এমে গকউ গয তবাদের রিশ্নগুধি মদেবাদযবা� ধেদয় শুেদবে, তবাদের অেুিূধতর মযদেবােবা 
গেদবে এবং গসখবাদে গেদক তবাদেরইদেখবাদিবােবা করদবে। সঠিকিবাদবই গয সব কেবা বিদত হদব এই ধবষদয় 
অযেবা উধবিগ্ন হদবে েবা—আসদি, এমে গকবাদেবাউত্র হয় েবা যবাদত সবধকেু তখেই স্ববািবাধবক অবস্বায় গিৌঁদে 
যবায়।

  বুেু� কয প্শ্নগুনলো বোর বোর নজজ্োেো �রো কযনত পোনর কবারণ গকবাদেবা এক ধবিযদেদয়র িরবত মী অবস্বায় 
হয়দতবা িধরধস্ধতরিমবা�তই বেদি গযদত িবাদর, এদকর গবধিধিন্ন িধরধস্ধতদত হয়দতবা ধিশুদের মদে গস 
ধবষদয় বহু রিশ্ন আসদত িবাদর। আিধে তবাদের গববাঝবাে গয আিধে গয গকবাদেবা সমদয়ই কেবা বিদত রিস্তুত। 
তবাদের ধেজস্ব ধেেসূধচ অেুযবায় ঠী ধিশুরবা িবাওয়বা তে্য বুদঝ গেয় এবং গকবাদেবা রিশ্ন করবার েবা েবাকদিও 
তবাদের মদে রিশ্ন জবা�দত িবাদর।

  ক�োন�ো নপ্য় মো�ুনষর মৃতু্যনত পনরবোনরর মনধ্য তোঁন� ন�নয় আনলোি�োয় উৎেোহ নদ�। একটি গ�বাটবা 
িধরববার গকবাদেবা ধবষদয় একই সবাদেআদিবাচেবা করদি ববা েঃুখদববাি করদি, ধিশুদের িদক্ষ তখে তবাদের 
অেুিূধতগুধি সকদির সদঙ্গ িবা� কদর গেওয়বা সহজতর হয়।

  নিশুনদর প্নয়োজন�র কিনয় কবনি দোনয়ত্ব কদনব� �ো। এটি গববাঝবা জরুধর গয ধিশুদের রিধতগুরু-েবাধয়দত্র 
গববাঝবা েবা ববােবাদেবাই িবাদিবা, অেববা বেদের গকবাদেবা কবাজ তবাদক করদত বিদি, গসটি তবার জে্য এক রিকবার 
ি ঠীেে ববা চবাি ততধর কদর। তবার বেদি, আসন্ন িধবষ্যদত ববাধের কবাজ এবং সু্কদির েবােবা েবাব ঠীর ধকেুটবা 
েবাধয়ত্ ধিশুদের মদি্য িবা� কদর ধেদত িবাদরে, অল্প ধকেু েবাধয়ত্ িবািে করবা তবাদের িধবষ্যদতর জে্যও 
িবাদিবা িি গেদব।

   কয নিশুনদর নবনিষ প্নয়োজ� আনছ তোনদর জ�্য নবনিষ েোহোনয্যর ব্যবস্থো �রু�। এই িরদের ধিশুদের 
অে্য সবািবারণ ধিশুদের তুিেবায় আদরবা গবধি সময়, সমেদেে এবং তত্তবাবিবাদের রিদয়বাজে হয়।  আিেবাদক 
হয়ত তবাদের জে্য কে্য-িবাষবাদক আদরবা সহজ কদর বিদত হদব, এবং রিবায়ই ববার ববার একই কেবা বিদত 
হদত িবাদর। আিেবার সন্বাদের ক্ষমতবােুযবায় ঠী আিেবাদক তে্য তবার মদতবা কদর সংধক্ষপ্তবাকবাদর সবাধজদয় বিদত 
হদত িবাদর, গয ধিশুর িবাষবা বুঝদত সমস্যবা রদয়দে তবাদক হয়দতবা েবােবা েৃদি্যর মবাি্যদম আিধে গযিবাদব 
অি্যতি গতমে অে্য ধকেু ধেদয় তে্য গববাঝবাদি গস গবধি িবাদিবা বুঝদব।



  নিশুনদর শ্োে-প্শ্োনের ব্যোয়োম �নরনয় আরোম নদনত েোহোয্য �রু�। গবধি উৎকধণ্তহদি দ্রুত শ্বাস 
িদে; েবাধি গেদক �ি ঠীর এবং ে ঠীঘদে শ্বাস ধেদি ধিশুরবা রিদম িবান্ হয়। আিেবার সন্বাদের মুদখর সবামদে 
একটি িবািকববা খবাধেকটবা তুদিবা িদর তবাদক বিুে ি ঠীদর ি ঠীদর গসটিদত িঁু ধেদত।অেববা আিধে বিদত 
িবাদরে, “আধম ধতে গুণব, তুধম ি ঠীদর ি ঠীদর শ্বাস েবাও, আববার আধম ধতে গুণদি তুধম ওই শ্বাসটি ি ঠীদর 
ি ঠীদর গেদে গেদব।” আিেবার ধিশুদক শুইদয় ধেদয় তবার েবাধির ওিদর একটি ববাধিি রবাখুে এবং তবাদক বিুে 
এমেিবাদব ি ঠীদর শ্বাস ধেদত এবং েবােদত গয ববাধিিটি গযে গিদটর উির ওঠবা-েবামবা কদর এবং গস গযে 
গসটি িক্ষ্য কদর।

  আঘোতজন�ত লক্ষণগুনল প্�োি পোনছে ন��ো 
তোর নদন� লক্ষ্য রোখু�।গকবাদেবা ধবিযদেদয়র িদর 
রিেম মবাদসই সবািবারণত ধিশুরবা অধিকবাংি গক্ষদরেই 
স্ববািবাধবক হদয় ওদঠ। এরিদর, ধববিতবা েূর ঠীিূত 
হয় এবং তখে হয়দতবা ধিশুরবা আদরবা অে্যবাে্য 
উিসদ�দে আরিবান্ হয়—ধবদিষত গসই সব ধিশুরবা 
যবারবা কবাদরবাদক আঘবাত গিদত গেদখদে ববা মৃতু্য হদত 
গেদখদে, খুব ধেকট আত্ঠীয়দক হবাধরদয়দে, আদ�ও 
গকবাদেবা সমদয় আঘবাতজধেত অধিজ্ঞতবার সমু্খ ঠীে 
হদয়দে অেববা যবারবা এখদেবা েতুে ববাধেদত িুেরবায় 
ধস্ত হদত িবাদরধে।

  কজন� ন�� �খ� েোহোয্য িোইনত হনবযধেও 
উৎকণ্বা এবং অে্যবাে্য সমস্যবাগুধি একমবাস িদর 
চিদত িবাদর, তদব গসইগুধি একটুও েবা কমদি ববা 
আিেবার সন্বাে যধে গকবাদেবা অদু্ত ধকেু শুেদত 
িবায়, এমে ধকেু গেদখ যবা আেদতই গসখবাদে গেই, 
খুব ি ঠীতু হদয় ওদঠ, তবাদক গকউ হঠবাৎ আরিমণ 
করদে বদি মদে হয়, অেববা ধেদজই ধেদজর ক্ষধত 
ববা অিদরর ক্ষধত করবা ববা অিরদক/ধেদজদক 
আঘবাত করবার গচটেবা কদর, তখে আিধে আিেবার 
�ৃহ-ধচধকৎসদকর কবাদে ববা গিিবােবার মবােধসক স্ববাস্্য 
ধবদিষদজ্ঞর কবাদে অধবিদম্ব সবাহবায্য চবাে।

  ন�নজর যত্ন ন��। আিধে ধেদজর যত্ন ধেদজ ধেদি 
তদবই সন্বাদের যত্ন আদরবা িবাদিবািবাদব করদত 
িবারদবে। আত্ঠীয়-বনু্দের সদঙ্গ উৎকণ্বা-উধবিগ্নতবার 
ধবষদয় কেবা বিুে; একটি সমেদেেকবার ঠী েি �ঠে 
করদি আদরবা িবাদিবা হদব। আিধে গকবাদেবা � ঠীজদে বা 
ববা গ�বাষ্ ঠীর সেস্য হদি, গসটির বিবারবা আদয়বাধজত 
অেুষ্বাদে অংি-গ্রহণ করদত েবাকুে।  সুষম খবাে্য 
খবাে, িযদেবাপ্ত িধরমবাদণ জি খবাে, ধেয়ধমত ির ঠীর-
চচদে বা করুে এবং িযদেবাপ্ত সময় িদর ঘুদমবাে। 
িবার ঠীধরক স্ববাস্্য িবাদিবা েবাকদি মবােধসক আদব��ত 
েুবদেিতবার ধবরুদদ্ গযবাঝবা যবায়। ি ঠীেে ববা চবাি 
কমবাদত, �ি ঠীরএবং ে ঠীঘদে শ্বাস ধেে। আিধে 
িয়বােক উৎকণ্বায় কটে িবাদচ্ে এবং তবা আিেবার 
রিবাত্যধহক কবাজ-কদমদে ববািবার সৃধ টে করদে এমেটি হদি, আিধে আিেবার �ৃহ-ধচধকৎসদকর কবাদে ববা গিিবােবার 
মবােধসক স্ববাস্্য ধবদিষদজ্ঞর কবাদে অধবিদম্ব সবাহবায্য চবাে। এবং যধে আিধে গতমে কবাউদক েবাও িবাে, তদব 
গয গকবাদেবা িম মীয় গুরুর সদঙ্গ কেবা বিুে। আিেবার সবাহবাদয্য চবাওয়বার িরে বুদঝ ধেদয় গসটি যবাদত গিদত 
িবাদরে তবা গেখুে। আিধে অে্য গকবাদেবা কবারণ খুঁদজ েবা গিদি, অন্ত আিেবার সন্বাদের জে্যই এইগুধি 
করুে।
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আঘোতজন�ত লক্ষণগুনল
   তোনদর মন�অনবরত ঘট�োটি ঘনট িনল

 রোনতর দঃুস্প্ন 

 নবশ্োে �রনত শুরু �নর কয এই পনৃেবী 
েোধোরণভোনব বড়ই অেরুনক্ষত

 নবরনক্ত, রোগ এবং কমজোজী

  মন�োনযোগহী�তো

  খোনদ্য অরুনি এবং ঘনুমর েমে্যো

  আিরণগত েমে্যো

  অ�্য ক�োন�ো ব্যনক্তর েনগেএ�োন্ আলোনপ স্োয়নব� 
কদৌবদেল্য, নবিনলত হনয় পড়ো

 উচ্চ আওয়োনজ, হট্টনগোনল স্োয়নব� কদৌবদেল্য, 
নবিনলত হনয় পড়ো

  খুব কছোট নিশুনদর কক্ষনত্রআনগর আিরনণর 
প্ত্যোগনত, কযম�: �োউন� আঁ�নড় েো�ো, প্স্োনব 
নবছো�ো নভজোন�ো, বুনড়োআগেলু কিোষো

 ঘনুম ব্যোঘোত

 অ�্যনদর প্নত অ�োেক্ত ভোব, ন�নজন� ে�নলর 
�োছ কেন� েনরনয় ক�ওয়োর প্বণতো

 ন�নিোর বয়েীনদর মদ্যপো� বো ড্োগ-আেক্ত হনয় 
ওঠো

  �োযদে�রী দব�ল্য: সু্নল কযনত, �তু� ন�ছু নিখনত, 
বধুেনদর েনগে কখলনত ইত্যোনদনতঅ�োগ্হ
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গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
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0-2 বছর বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�
আিেবার আদবদ�র অেদে খুব গেবাট ধিশুরবাও গববাদঝ, এবং গসই মদতবা সবােবা গেয়। আিধে িবান্ 
েবাকদি, আিেবার সন্বাে ধেদজদক ধেরবািে মদে করদব। আিধে উৎকধণ্ত হদি, ধবহ্বি-ধচত্ হদি, 
আিেবার সন্বাে হয়দতবা আিেবাদক েবােবা অধেিবায় ব্যধতব্যতি কদর তুদি, সমস্যবার রিিমদে অযেবা 
সময় ধেদয়, অধেয়ধমতিবাদব গখদয় ববা ঘুধমদয়, এমেধক ধেদজদক সববার কবাে গেদক েূদর সধরদয় 
ধেদয় তবার রিধতধরিয়বা গেখবাদব।

আপন� � ী �রনত পোনর�
  আপন� ন�নজ িোন্ েো�োর যেোেোধ্য কিষ্ো �রু�। এমেধক আিধে রিচণ্ড মবােধসক চবাি ববা উৎকণ্বার 

মদি্য েবাকদিও, আিেবারসন্বাদের সদঙ্গ েরম এবং স্ববািবাধবকিবাদব কেবা বিুে।

  আপ�োর নিশুর স্োভোনব� িোনহদো-পূরনণ ধোরোবোনহ�তো রোখোর কিষ্ো �রু�। এই বয়দস 
িধরচযদেবাকবার ঠীদক ধবশ্বাস করবাই উন্নধতর িক্ষণ যবাদত ধিশুটি এক বধিষ্, স্ববাস্্যকর সঙ্গ-সবাহচযদে িবাি কদর।

  আপন� নিশুন� এখন�ো স্ত�্যপো� �রোনত েো�নল উপিযদে ো িোনলনয় যো�। যধেও কেবায় বদি গয গকবাদেবা 
মবা হঠবাৎ আঘবাত গিদি তবার তিেেুগ্ধ েটে হদয় যবায়, এবং এই েুি িবাে করদি তবার সন্বাে ধিখদত 
ি ঠীর�ধত হয় এবং ধকেু অসুধবিবাও গিবা� কদর, তদব এই তে্যটি সধত্য েয়। আিেবার ধিশুর উিচযদেবা 
চবাধিদয় যবাওয়বা জরুধর গযদত গস সুস্-সবি েবাদক এবং আিেবার সবাহচযদে তবাদক ধেরবািত্বা গেয়। তিে্যিবাে 
করবাদেবার জে্য আিেবাদক অবি্যই সুস্-সবি েবাকদত হদব, অতএব আিধে সমদয় সুষম খবাে্য খবাে এবং 
িযদেবাপ্ত সমদয় ঘুদমবাে।

  আপ�োর নিশুর কিোনখর নদন� তো�ো�। তবার ধেদক তবাধকদয় হবাসুে। তবাদক স্পিদে করুে। �দবষণবায় গেখবা 
ধ�দয়দে গয গচবাদখ গচবাখ রবাখবা, সহজিবাদব স্পিদে করবা, এবং শুিু মবা গয কবাদেই আদে এই গববািটবাই ধিশুর 
আদবদ�র িবারসবাম্য রবাখদত অদেকটবা সবাহবায্য কদর।

বয়েো�ুপোনত পেন�নদদে ি
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2-5 বছর বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�
এই বয়দস যধেও ধিশুদের রিিূত িবার ঠীধরক ও মবােধসক উন্নধতমূিক অগ্র�ধত হদয় েবাদক, তবওু তবারবা 
তখদেবা অধিিবাবকদের সযত্ন রিধতিবািদের উির সমূ্পণদে ধেিদে রি ঠীি েবাদক। ধিশুদের গযমে হয়, তবারবা 
তবাদের অধিিবাবকদেরদযমে গেদখ ঠিক গতমেই িধরধস্ধত অেুযবায় ঠী রিধতধরিয়বা গেখবায়। আিধে িবান্ 
এবং আত্-ধবশ্বাস ঠী েবাকদি, আিেবার ধিশু আদরবা গবধি ধেরবািে গববাি করদব। আিধে উৎকধণ্ত 
অেববা ধবহ্বি হদয় িেদি, আিেবার সন্বােও ধেরবািত্বাহ ঠীেতবায় িু�দব।

2 কেন� 5 বছর বয়ে ী নিশুনদর আদিদে প্নতনরিয়োগুনল:
 ঘট�োটির নববরনণর পু�রোবৃনত্ �রো অেবো কখলোছেনল কেই ঘট�োর নবষয়-বস্তু ন�নয়ই  

“ঘট�ো-কখলো” �রো
 কখয়োল ী, বদনমজোজ ী বোয়�ো, অেবো নখটনখনট ভোব-ভগে ী
 �োন্ো এবং েব েমনয় কিোনখ জল করনখ কঠোঁট ক�োলোন�ো
 রিমবধদেমো� ভ ীনত—প্োয়ই অধে�োনর ভয়, দদত্য-দোন�োর ভয়, অেবো এ�লো েো�োর ভয়
  উচ্চ িব্দ, বজ্র-নবদু্যনতর িব্দ, বোতোনের িনব্দ অনত েংনবদ�ি ীলতো বৃনদ্ধ
  খোওয়ো, ঘুম এবং স্ো� ও প্নত�নমদে ব্যোঘোত
 নবশ্োে �রো কয এই নবপযদেয় কেন� উদ্ধোর পোওয়ো েম্ভব
  পনরিযদে ো�োর ীনদর আঁ�নড় ধনর েোন� এবং তোনদর �োছ কেন� েরোনত কগনলই নবপনত্ শুরু �নর
 বোচ্চোনদর মনতো �েো বলো, প্স্োনব নবছো�ো নভনজনয় ক�লো এবং বুনড়োআগেুল কিোষোর মনতো 

কছোটনবলোর আিরণ আবোর শুরু হনয় যোয়

আপন� � ী �রনত পোনর�: 
 আপ�োর েন্োন�র ন�রোপত্ো কবোধ ন�নরনয় আ�ু� যতটবা আিেবার িদক্ষ সম্ভব আিধে আিেবার সন্বােদক 

কবাদে গিদক ধেে, খুব আের করুে।তবাদক বিুে, িরসবা ধেে গয আিধেই সবসময় তবার কবাদে রদয়দেে 
এবং তবার গকবাদেবা েঃুখ ববা অসুধবিবা হদিই গযে আিধেই তবার মে িবাদিবা কদর ধেদত িবাদরে। গয সমতি 
ধিশুরবাকেবা বিদত ধিখদে, তবারবা সরি ববাক্য বদি গযমে “মবা এখবাদে।”

 আপন� � ী বলনছ� কে নবষনয় লক্ষ্য রোখু�2] গেবাট্ট ববাচ্বারবা অদে্যর গচদয় গবধি গববাদঝ এবং আিেবার 
উৎকণ্বা হয়দতবা তবার মদেও েবায়বা গিিদব, তবারবা যবা গিবাদে তবাদত িুি বুঝদত িবাদর, অেববা যবা ধকেু 
বুঝদত িবাদর েবা গসই সমতি ধবষদয় অযেবা িয় িবায়।

  প্োত্যনহ� �মদেেূনি আনগর মনতোই িোলু রোখোর যেোেোধ্য কিষ্ো �রু�। এখে আিেবার গবঁদচ েবাকবার 
িধরধস্ধত যবাই গহবাক েবা গকে, ধেয়ধমত সময় িদর খবাওয়বার এবং গিবাওয়বার ব্যবস্বা করদতযেবাসবাি্য গচটেবা 
করুে। আিধে যধে �ৃহহ ঠীে হদয় িদেে অেববা েতুে গকবাদেবা স্বাদে বসববাস শুরু কদরে, তদব েতুে 
ধেেসূধচ ততধর করুে। আিধে আিেবার সন্বােদের সদঙ্গ এতধেে গযমে ব্যবহবার কদর এদসদেে, গসইগুধি 
চবাধিদয় যবাওয়বার গচটেবা করুে, গযমে একসবাদে �বাে �বাওয়বা ববা ঘুদমবাদত যবাওয়বার আদ� রিবােদেেবা করবা।

  ঘুনমোনত যোওয়োর আনগ এ�টু কবনি �নর ভরেো নদ�। গয সমতি ধিশুদের আঘবাতজধেত ঘটেবার অধিজ্ঞতবা 
গিদয়দে তবারবা রবাদত একটু গবধিউৎকধণ্ত হদয় িদে।  আিধে আিেবার সন্বােদক যখে ধবেবােবায় গিবায়বাদবে, 
এমধে সমদয় কেবা বিবা ববা �ল্প বিবার গচদয় আদরবা একটু গবধি সময় তবার কবাদে েবাকুে। খুব গেবাট 
ধিশুদের আিেবার সদঙ্গ একসবাদেদিবাববার ব্যবস্বা করদত িবারদি খুব িবাদিবা হয়, তদব তবাদের বদি গেদবে গয 
এটি এক সবামধয়ক অবস্বা এবং আ�বাম ঠী অমুক ধেে গেদক গস আববার আদ�র মদতবা স্ববািবাধবকিবাদব একবাই 
গিবাদব।
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গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
গসটির সবাদে আঁটিদয় উঠদত ধিশুদের সহবায়তবা করণ

  নিশুনদর ক�োন�ো খবর কদখোনব� বো কিো�োনব� �ো। খুব গেবাট ধিশুরবা ধবষয়বস্তুদক ি ঠীধতর সদঙ্গ গুধিদয় 
গিদি।তবারবা বুঝদত িবাদর েবা গয েধবগুধি তবারবা গেখদে ববা কেবাগুধি তবারবা শুেদে গসইগুধি এখে আর ববার 
ববার ঘটদে েবা। তবাদের গরধিও গিবােবাও উধচৎ েয়।

  অ�ুভূনত ভোগ �নর ক�ওয়োর জ�্য নিশুনদর উৎেোনহত �রু�। একটি সহজ রিশ্ন ধজজ্ঞবাসবা করদত িবাদরে 
গযমে িরুে, “আজদকতুধম গকমে আে?” ধিশুদের আদরবা ধেরবািে গববাি করবাদত এবং িবান্ রবাখদত মবারে 
ধকেুধেে আদ� ঘদট যবাওয়বা গকবাদেবা ঘটেবার ধবষদয় কেবাববাতদে বা শুরু কদর গসটি অেুসরণ কদর ধরিয় গকবাদেবা 
�ল্প ববা িধরববাদরর গকবাদেবা অেুষ্বাদের ধবষদয় কেবাববাতদে বা চবাধিদয় যবাে।

  আপ�োর েন্ো� ক� ন� ঘনটনছল তোর গল্প বলোর অনধ�োর নদ�। এদত গস ঘদট যবাওয়বা ঘটেবার মমদেবােদে 
বুঝদত িবারদব এবং তবার অেুিূধতগুধি সবামদি উঠদত সদচটে হদব। গখিবাচ্দিও আিধে আিেবার সন্বােদক 
সবাহবায্য করদত িবাদরে তবাদক বিুে ধেদজর মদতবা কদরএকটি �ল্প ততধর কদর ঘটেবাটিদক বণদেেবা করদত। 

  ছনব আঁকু�। গেবাট ধিশুরবা অদেক সময় তবাদের আদব� সুন্দর কদর এদঁক গববাঝবাদত িবাদর।এটি আদরকটি 
সুদযবা� গযিবাদব আিধে তবাদক আববার ব্যবাখ্যবা কদর িরসবা গযবা�বাদত িবাদরে। গকবাদেবা আদিবাচেবা শুরু করদত, 
আিধে ধিশুটি যবা এঁদকদে গসটিদত মন্ব্য করদত িবাদরে।

  আপ�োর েন্ো� যনদ খোরোপ আিরণ �নর তোহনল তো এ�টি প্মোণ নহেোনব ধনর ন�নত পোনর� কয তোর 
অনতনরক্ত মন�োনযোগ প্নয়োজ� হনত পোনর তবাদক ধবধিন্ন অেুিূধতগুধির েবাম বদি ধজজ্ঞবাসবা করুে গয গস 
গকমে গববাি করদে: ি ঠীত? রবা� হদচ্? েঃুখ হদচ্? তবাদক গববাঝবাে গয এমেটি মদে হওয়বা খুব স্ববািবাধবক, 
এরির গকমে আচরণ করবা উধচৎ তবাদক গসই সঠিক আচরণটি ধিধখদয় ধেে—আিধে এই সমদয় বিদত 
িবাদরে, “এদত রবা� হদতই িবাদর, ধকন্তু তবাই বদি তুধম গতবামবার গববােদক গমদরবা েবা।”

  নিশুন� �ো�ো �োনজ ব্যস্ত রোখু�। এই বয়দসর ধিশুদের মে অে্য ধেদক ঘুধরদয় ধেদি তবাদের জে্য তবা 
িবাদিবাই হদব।তবাদের সদঙ্গ গখিুে, এবং তবার সদঙ্গ অে্যবাে্য ধিশুদের সদঙ্গ গখিবার জে্য সময় গবদে ধেে।

  ভোনলো ঘট�ো এবং ভোনলো নজন�নের �েো বলু�। এমেধক খুব কঠিে সমদয়, এটি জরুধর গয ধকেু িবাদিবা 
ঘটেবা, িবাদিবা ধজধেদসর কেবা মদে কদর তবাদের সদঙ্গ আদিবাচেবা করবা। যবাদত তবারবা িধবষ্যদতর আিবার 
আদিবা গেখদত িবায় এবং আিেবার সন্বােস্ববািবাধবক জ ঠীবদে ধিদর আসদত িবাদর। আিধে এমে ধকেু বিদত 
িবাদরে, “আমবারবা গেদখবা এত ধকেুর িদরও গকমে একসবাদে রদয়ধে। আধম গতবা গতবামবার সদঙ্গই আধে, এবং 
সব সময় গতবামবার সদঙ্গই েবাকব।” গকবাদেবা িবাদিবা ধকেু খুঁদজ গবর কদর গসইধেদক েজর গঘবারবাদি আিেবারও 
িবাদিবা িবা�দব।

তোনদর নপ্য়জন�র মৃতু্যনত 2 কেন� 5 বছর বয়ে ী নিশুনদর েোহোয্য 
�রনত:
  তোনদর মনতো �নর তোনদর েনগে �েো বলু�। ধিশুদের গববাঝবাদত একই িরদের গকবাদেবা অধিজ্ঞতবা িবা� কদর 

ধেে, গযমে গকবাদেবা গিবাদষ্যর মৃতু্য অেববা ববা�বাদে িুি গিবাদট আববার ঝদর যবায়।

  েহজ �নর ব্যোখ্যো �রু�। গযমে, “যখে গকউ মবারবা যবাে, আমরবা তবাদের আরদেখদত িবাই েবা ধকন্তু 
আমরবা তবাদের েধবদত গেখদত গিদত িবাধর এবং তবাদের মদে কদর রবাখদত িবাধর।”

  আপ�োর েন্ো�ন� আবোর আশ্স্ত �রু�। তবাদের মদে হদত িবাদর যবা ঘদটদে তবাদত তবাদেরই গেবাষ রদয়দে; 
তবাদের গববাঝবাে এটবা গমবাদটই ঠিক কেবা েয়।

  পু�রোবৃত্ প্নশ্নর প্ত্যোিো �রু�। এইিবাদবই গেবাট ধিশুরবা তে্য বুদঝ গেয়।
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6-11 বছর বয়ে ী নিশুনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�
এই বয়স ঠী গেদিদমদয়রবা, তবাদের ধচন্বা এবং অেুিূধতর সম্পদকদে  অদেক গবধি ধকেু বিদত িবাদর এবং 
কঠিে িধরধস্ধত একটু গবধি িবাদিবািবাদব সবামদি গেয়, ধকন্তু তবওু স্বধতি এবং িেধেদেদে দির জে্য 
তবারবা অধিিবাবকদের উির ধেিদে র কদর। তবাদের কেবা গিবােবাই তবাদের রিধত আিেবার রিধতশ্রুধতর 
রিমবাণ ধহসবাদব িতদে ব্য। যখে ি ঠীধতজেক গকবাদেবা ঘটেবা ঘদট, তখে যধে গেদখ গয তবার অধিিবাবকরবা 
গমবাদটই ধবচধিত হেধে, তদব গয গকবাদেবা ি ঠীত সন্বােও তবার মদে সবাহস ধিদর গিদত েবাদক কবারণ 
গকবাদেবা ধিশুর কবাদে তবার মবাতবাধিতবাই সবদচদয় আশ্তিকবার ঠী এবং িরসবাস্ি হ’ে।

6 কেন� 11 বছর বয়ে ী নিশুনদর আদিদে প্নতনরিয়োগুনল:
 উৎ�ণ্ো
  আগ্োে�, রোগ এবং অস্নস্তনবোধ বনধদেত হনয়নছ 

(কযম� বধুেনদর উপর তজদে �-গজদে � বো তোনদর েনগে মোরোমোনর �রো)
 ঘুম এবং খোওয়োর রুনিনত ব্যোঘোত
 ক�োন�ো ঘট�োর জ�্য ন�নজন� কদোষ ী মন� �রো
 কমজোজ হোরোন�ো বো �োন্ো
 তোর যত্ন ঠি� মনতো ক�ওয়ো হনছে �ো বনল অযেো উনবেগ
 ভনবষ্যনত নপ্য়জ�নদর আঘোতপ্োনতিজন�ত বো মৃতু্য ভয়
 ঘট�োটি কয ঘনটনছ কেটিই কবমোলুম অস্ ী�োর �রো 
  িোর ীনর� অেুনবধোর জ�্য অনভনযোগ, কযম� কপনট ব্যেো মোেোয় ব্যেো এবং আলে্য, যো হয়নতো 

মো�নে� িোনপর জ�্য হনছে।
 বোর বোর প্শ্ন নজজ্োেো �রো
 ঘট�ো েম্পন�দে  ন�ছুই আনলোি�োয় অ� ীহো (9 কেন� 11 বছর বয়ে ী কছনলনমনয়নদর মনধ্য এটি 

খুবই কদখো যোয়)
 েোমোনজ� আদো�-প্দোন� অ�োেনক্ত এবং অ� ীহো
  নিক্ষো েংরিোন্ েমে্যো: সু্নল নগনয় স্ৃনতিনক্ত এবং মন�োনযোগ ধনর রোখনত ন�ছু কগোলনযোনগর 

�োরনণ সু্নল কযনতই িোইনছ �ো।

আপ�োর েন্ো�ন� েোহোয্য �রনত আপন� � ী �রনব�:
  আপ�োর েন্ো� কয ন�রোপদ কে নবষনয় তোন� আবোর আশ্স্ত �রু�। এই বয়স ঠী গেদিদমদয়রবা আসি ধবষয়-

বস্তু গজদে স্বধতি িবায়। ববাতিব িব্দ ব্যবহবার করুে, গযমে সবামুধরিক ঝে, িূধমকম্প, বে্যবা, িূধমকদম্পর 
িদরও মবাটিদত গেবািে। এই বয়স ঠী গেদিদমদয়দের জে্য জ্ঞবােই িধতি গযবা�বায় এবং উদবি� েূর ঠীিূত করদত 
সবাহবায্য কদর।

  েব ন�ছুই যতটো েম্ভব “স্োভোনব�” রোখোর কিষ্ো �রু�। ধেধেদে টে সমদয় খবাওয়বার সময় এবং গিবাববার সময় 
হদি গসটি ধিশুদক এক রিকবারধেরবািত্বা এবং সুরক্ষবা ধেদয় েবাদক। আিধে �ৃহহ ঠীে হদি ববা েতুে গকবাদেবা 
স্বাদে বসববাস শুরু করদি, অে্য একটি েতুে ধেেসূধচ বিবৎ করুে এবং ধকেু ধকেু ধবষদয় আিেবার 
সন্বােদক গবদে গেওয়বার সুদযবা� ধেে— গযমে, গিবাববার সময় গস গকবাে �ল্পটি শুেদব, গসটি তবাদকই গবদে 
ধেদত বিুে। অধেধচিত সমদয় এটি ধিশুদক ধেয়ন্ত্রদণর গববাি রিেবাে কদর।
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  টিনভ, করনিও এবং খবনরর �োগজ কদখো বো পড়োর কক্ষনত্র ে ীমোবদ্ধতো আনরোপ �রু�। সু্কদি িদে এমে 
ধিশুরবা যত গবধি খবারবাি খবর শুেদব, তবারবা তত গবধি উৎকধণ্ত হদয় উঠদব। খবদরর ধবতিবার গসই 
ঘটেবার আঘবাতজধেত অবস্বাদক আদরবা গবধি কদর বিদত েবাদক, িদি যখে গকবাদেবা ধিশু খবর গেদখ ববা 
গিবাদে, তবার সদঙ্গই আিধেও বসুে যবাদত এই ধবষদয় আিধে িদর তবার সদঙ্গ আদিবাচেবা করদত িবাদরে। 
গকবাদেবা েধব গেখদত গেওয়বা ববা গেখবাদেবা গেদক আিেবার সন্বােদক েূদর রবাখুে

  আপ�োর বোচ্চোর েোনে �েো কবোনল েময় �োটো�। তবাদক গববাঝবাে গয রিশ্ন ধজজ্ঞবাসবা করবা এই সময় 
খুবই সঙ্গত এবং েঃুখ ববা উদবি� রিকবাি করবাও গেবাদষর েয়। কেবাববাতদে বায় উৎসবাধহত করদত একটি িে 
হ’ি িধরববাদরর সকদির সদঙ্গ বদস কেবা বিবার সময় ব্যবহবার করবা (গযমে খবাওয়বার সময়) এই সময় 
িধরববাদরর ববা গ�বাষ্ ঠীদত ক ঠী ঘদটদে সকদির সবামদে তবা বিুে। তবার বনু্রবা ক ঠী বিদে তবাও ধজজ্ঞবাসবা 
করুে, যবাদত আিধে গকবাদেবা িুি তে্য সংদিবািে কদর ধেদত ধেধচিত হ’ে।

  েংনক্ষতিভোনব অেি েৎভোনব প্নশ্নর উত্র নদ�। গকবাদেবা ধিশু একটু বে হদি এবং গকবাদেবা ধবষয় সম্পদকদে  
ধকেু বিদত শুরু করদি, রিেদমই তবাদক ধজজ্ঞবাসবা করুে এই ধবষদয় তবার ক ঠী িবারণবা যবাদত আিধে বুঝদত 
িবাদরে তবার উদবিদ�র কবারণটি ঠিক ক ঠী। সবািবারণত ধিশুরবা রিশ্ন ধজজ্ঞবাসবা কদর কবারণ তবারবা অদেক সময় 
ধেধেদে টে ধকেুদত িয় িবায়। এক রিকবার িরসবাজেক উত্র ধেে। গকবাদেবা রিদশ্নর উত্র আিধে েবা জবােদি, 
“আধম এটবা জবাধে েবা।” বিবাই ঠিক হদব। িবাটকবাববাধজ ববা গুজদবর িুেরবাবৃধত্ করদবে েবা।

  কয নিশু �েো বলনত পোনর �ো তোনদর এনঁ� কদখো�। আিেবার ধেদজর অেুিূধতগুধি তবার সদঙ্গ িবা� কদর 
ধেদয় আদিবাচেবা শুরু করুে—গযমে, আিধে বিদিে, “এটি গবি িদয়র ব্যবািবার, এবং গকবাদেবা সময় গতবা 
রবাদত ঘুধমদয় গেদকও আধম এদত িয় গিদয় চমদক গজদ� উঠি। গতবামবার ক ঠী মদে হয়?” এটি করদি আিেবার 
সন্বাে বুঝদত িবারদব গয গস একবাই িয় িবাদচ্ েবা ববা উধবিগ্ন হদয় িেদে েবা। ধকন্তু, আিেবার ধেদজর 
উধবিগ্নতবার সম্পদকদে  অধতধরতি ধববরণ গেদবে েবা।

  নিশুনদর ব্যস্ত রোখু�। গরবাজকবার কবাজ-কমদে, গযমে বনু্দের সদঙ্গ গখিবা অেববা সু্কদি যবাওয়বা, হয়দতবা ক্ষধতগ্রতি 
হদব। গকবাদেবা ধবকল্প কবাজ-কমদে খুঁদজ গবর করদত ধিশুদের সবাহবায্য করুে এবং অে্যবাে্য অধিিবাবকদের সদঙ্গ 
ধমদিধমদি এক একটি গখিবার েি ততধর করুে।

  বধুের ন�রোপত্োর নবষনয় উৎ�নণ্ত �ো হনয় িোন্ েোকু�। আিেবার সন্বােদের আববার আশ্তি করুে গয 
তবাদের বনু্দের অধিিবাবকরবাও তবাদের গখয়বাি রবাখদেে ঠিক গযমে আিধে আিেবার সন্বােদের ধেরবািত্বা ও 
িধরচযদেবার ধেদক িক্ষ্য রবাখদেে।

  কগোষ্ ী পু�রুদ্ধোনরর নবষনয় �েো বলু�। ধিশুরবা বুঝদত িবারুক এবং তবাদের জবােবাে গহবাক গয এই সমতি 
ধকেু করবা হদচ্ তবাদের ধেরবািদে রবাখবার জে্য, অেববা ধবেু্যৎ-সংদযবা� এবং জিসরবরবাহ ব্যবস্বা আববার চবাি ু
করবার জে্য এবং রিদয়বাজদে গেদির সরকবার এবং গ�বাষ্ ঠীর সমতি ব্যধতিরবা এদত সবাহবায্য করদে।

  এনত অংি ন�নত নিশুনদর উৎেোনহত �রু�। যখে তবারবা অসহবায় বদি ধেদজদের মদে কদর তখে এটি 
তবাদের মদে একটবা সমদয় উদদেি্যময় িূণদেতবার এক আশ্বাস গযবা�বায়। আিেবার জে্য গেবাট ধিশুরবা গেবাট গেবাট 
কবাজ কদর গেদব; তবার গচদয় একটু বে ধিশুরবা গ�বাষ্ ঠীর মদি্য গস্বচ্বাদসব ঠী রিকদল্প অংি ধেদত িবাদর।

  আিোর আনলো খঁুনজ কবর �রু�। িধবষ্যদত িুেরুদ্বার করদত িবারবা যবাদচ্ তবা গেখদত িবাওয়বা ধিশুদের 
রিদয়বাজে ধবদিষ ধজধেদসর রিধত এই বয়স ঠী ধিশুরবা তবাধরি করদত িবাদর। গযমে গয গকবাদেবা রিবাকৃধতক 
ধবিযদেদয়র ঘটেবায়, আিধে বিদত িবাদরে: “সবারবা গেদির সমতি মবােুষ গমধিক্যবাি ধজধেস-িরে, খবাে্য, এবং 
জি সরবরবাহ কদরদেে। তবারবা েতুে এক স্বাে ততধর করদে গযখবাদে গয সমতি ব্যধতি আঘবাত গিদয়দেে 
তবাদের িধরচযদেবা করবা হদব, এবং তবারবা েতুে ববাধেও ততধর করদব। শুিু মবারে ধকেুধেদের জে্য এটি এমেই 
কঠিে বদি মদে হদব”
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6 কেন� 11 বছনরর নিশুনদর তোর নপ্য়জন�র মৃতু্য েোমনল উঠনত েহোয়তো 
�রনত:

  অ�ুেধেো� �রু� আপ�োর েন্ো� � ী ভোবনছ। আিধে গকবাদেবা িবারণবা করবার আদ�ই রিশ্ন ধজজ্ঞবাসবা 
করুে, গয আিেবার সন্বাে ক ঠী জবােদত চবায়। গযমে আিধে বিদত িবাদরে, “যখে ঠবাকুমবা মবারবা 
গ�দিে তখে আধম এদতবা ধবহ্বি হদয় িদেধেিবাম, গয ক ঠী বধি। গতবামবার ক ঠী মদে হয়? এটি গমদে 
গেওয়বা কঠিে, তবাই েবা?”

  বোস্তব েত্য রনয়নছ এম� িব্দ ব্যবহোর �রু�। মৃতু্য গববাঝবাদত ববাতিব সদত্যর বেদি সুিবাধষত িব্দ 
ব্যবহবার িধরহবার করুে গযমে, “ধতধে আদরবা িবাদিবা একটি স্বাদে চদি গ�দিে।”এই িরদের অস্পটে 
উত্দর সু্কদি যবাদচ্ এমে ধিশুরবা খুব সহদজই ধবভ্বান্ হদয় িদে। তবার বেদি, আিধে বিদত িবাদরে, 
“ঠবাকুমবা মবারবা ধ�দয়দেে, ধতধে আর গকবাদেবাধেে ধিদর আসদবে েবা, এবং এর জে্য েঃুখ িবাওয়বা 
খুবই স্ববািবাধবক।”

  যতটো েম্ভব বোস্তবতো েম্পন্ কহো� গযমে ির ঠীর এবং তবার আঘবাতগুধি গববাঝবাদত সহজিবাদব 
গসগুধি এদঁক গেখবাে।

  আপ�োর েন্ো�ন� জো�ো�। তবাদক জবােদত ধেে গয এই সমদয় রবা� ববা েঃুখ হদতই িবাদর এবং 
এখে যধে গস গজবার কদর এই অেুিূধতগুধি এধেদয় গযদত চবায় তদব িধবষ্যদত তবার আদরবা গবধি 
কদর খবারবাি িবা�দব।

  বোনড়র প্োত্যনহ� �ো�ো �োনজর প্ত্যোনিত পনরবতদে ন�র জ�্য আপ�োর েন্ো�ন� মো�নে�ভোনব 
প্স্তুত �নর তুলু�। আদিবাচেবা করুে গয এই িধরবতদে েগুধি সম্পদকদে  গস ক ঠী িবাবদে।

  আপ�োর েন্ো�ন� বোর বোর ভরেো কযোগো�। এই সমদয় সু্কদি, তবার বনু্দের সদঙ্গ এবং িধরববাদরর 
মদি্যও গকবাদেবা সমস্যবা হদি তবাদক গববাঝবাে গয গতমে ধকেু হয়ধে এবং এই সমদয় এটবাই স্ববািবাধবক।

  যেোযে অেদেপূণদে স্ৃনত-তপদেনণ উৎেোনহত �রু�। িধরববাদরর সকদি একসবাদে রিবােদেেবা করুে এবং 
আিেবার সন্বােদকসদঙ্গ ধেদয় � ঠীজদে বায় রিে ঠীি জ্বািবাদত যবাে। আিেবার সন্বাে হয়তমৃত ব্যধতিদক ধচঠি 
ধিখদত চবাইদত িবাদর, অেববা তবার েধব আঁকদত িবাদর গযটি আিধে গেওয়বাদি টবাধঙ্গদয় ধেদিে।

  দধযদে ্য রোখু�। 11 বের বয়স অবধি ধিশুরবা মদে করদত িবাদর গয মৃতু্য হদিও আববার তবারবা গজদ� 
উঠদত িবাদর, এবং তবাদের এটি ধবশ্বাস করদত কটে হয়দয গসই ব্যধতির মৃতু্য হদি ধতধে আর ধিদর 
আসদবে েবা। আিধে হয়দতবা ববার ববার বিবার রিদয়বাজে বদি মদে করদবে গয, “ধতধে মবারবা 
ধ�দয়দেে এবং ধতধে আর ধিদর আসদবে েবা, এবং এই জে্য আধম েঃুখ িবাধচ্।”
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12-18 বছর বয়ে ীনদর � ীভোনব েোহোয্য �রনব�
কমবয়স ঠীদের জে্য বয়ঃসধন্ক্ষণ এক রিকবার চ্যবাদিদজের সময়, যবাদের এই সময় বহু িধরবতদে ে তবাদের 
ির ঠীদর ঘদট যবায়। তবারবা অধিিবাবকদের কবাে গেদক আদরবা স্ববাি ঠীেতবা আেবাদয়র জে্য িেবাই কদর।এই 
রকম এক রিবণতবা েবাদক গয তবারবা মদে কদর গকবাদেবা ধকেুদতই তবারবা রিিবাধবত হদত ববা ক্ষধতগ্রতি হদত 
িবারদব েবা। আঘবাতজধেত ঘটেবার িদি মদে মদে তবারবা ধেদজদের ধেয়ন্ত্রদণর ববাইদর চদি গযদত েবাদক, 
যধেও তবারবা গেখবায় গয তবারবা িতি-গিবাতি এবং অেমে ঠীয়ই রদয়দে। তবারবা অে্য সকদির জে্য েঃুখদববাি 
কদর।ধবিযদেদয় রিিবাধবত হদয়, এবং এর িদি মদের মদি্য এটি জবােববার েৃঢ় ববাসেবার উৎিধত্ গয এই 
ঘটেবাটি গকে ঘটি।

12 কেন� 18 বছর বয়ে ী ন�নিোরনদর আদিদে প্নতনরিয়ো:
 অ�ুভূনত পনরহোর�রণ
 দুনযদে োগ েম্পন�দে  রিমোগত স্ৃ্ নত করোমন্থ�
 ন�নজনদর বধুে এবং পনরবোর কেন� দূরত্ব বজোয় রোখো
 রোগ বো নবরনক্ত
 অবেোদ, এবং হয়নতো আত্মহত্যোমূল� নিন্োর প্�োি
 ভনবষ্যনতর নিন্োয় ভ ীনত েহ অযেো উনত্জ�ো এবং উৎ�ণ্ো
 মুহূমুদে হূ কমজোজ হোরোন�ো এবং েদোনবরনক্ত
 খোনদ্য রুনি এবং/বো ঘুনমো�র েমনয় পনরবতদে �
  স্ৃনত িনক্ত বো মন�োনযোগ েংরিোন্ ক�োন�ো েমে্যো, এবং /অেবো কয �োরনণ সু্নল কযনত আপনত্
 মদ্যপোন�র মনতো ক�োন�ো েঁুন�পূণদে অেবো কবআইন� �োনজ অংি-গ্হণ

আপন� � ী �রনত পোনর�: 

  আপ�োর ন�নিোর েন্ো�ন� আবোর ন�রোপত্োর অ�ুভূনত কযোগো�। ধকদিবার বয়স ঠীরবা চবায় েবা তবাদের েঃুখ 
সকদির সবামদে রিকবাি গহবাক; তবারবা, হয়দতবা িবাে করদত চবায় গয তবারবা িবািই আদে আসদি যখে তবারবা 
খুব েঃুখ িবাদচ্। তবারবা হয়দতবা আধিঙ্গে করদত গ�দি, ববািবা গেদব, অতএব আিেবার গকবামি স্পিদেই তবাদের 
মদে বরসবা এবং ধেরবািত্বা য�বাদব। আিধে এমে ধকেু বিদত িবাদরে,, “আধম জবাধে তুধম এখে বে হদয়ে, 
ধকন্তু আধম গতবামবাদক শুিু েুইহবাদত জধেদয় িরদত চবাই।”
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  তোরোও কয �োনরোর উপ�োনর লোগনত পোনর ন�নিোরবয়ে ীনদর এটো কবোেো�: তবাদের ববাধের গেবাটখবাট 
কবাজ ববা েবাধয়ত্ ধেে, এরির গসটি গিষ করবার িরতবাদের কবাদজর রিিংসবা করুে। তদব ধকদিবার বয়স ঠীদের 
বেদের মদতবাখুব িবার ঠী কবাজ ববা েবাধয়ত্ গেদবে েবা, এদত আববার তবাদেরউৎকণ্বা গবদে যবাদব

  আনলোি�োর জ�্য মন�র দরজো খুনল নদ�। ধকদিবার বয়দস এটি খুবই স্ববািবাধবক গয তবারবা রিবায়ই বদি েবাদক 
এখে তবাদের কেবা বিবার ইচ্বা গেই। আিেবারবা েুজদে গকবাদেবা কবাজ করবার সময় কেবাববাতদে বা ববা আদিবাচেবা 
শুরু করবার গচটেবা করুে, যবাদত কেবাববাতদে বা খুব গুরু-�ম্ভ ঠীর অেববা মুদখবামুখ ঠী তদকদে  িধরণত েবা হয়।

  তোনদর বধুেনদর দনলর �েোও নবনবি�োয় আ�ু�। ধকেু সংখ্যক ধকদিবার হয়দতবা তবাদের বনু্দের 
েদির মদি্য কেবা বিদত গবধি স্বচ্ন্দ গববাি কদর, অতএব এমে ধকেুর আদয়বাজে করদতই িবাদরে। এেবােবাও 
ধিক্ষক ববা আত্ঠীদয়র মদতবা অে্যবাে্য ধবশ্বাসদযবা�্য বেদের সদঙ্গ কেবা বিদত তবাদের উৎসবাহ ধেে।

  কটনলনভি� বো করনিও কত অ�ুষ্ো� কদখো বো কিো�োর কক্ষনত্র ে ীমোবদ্ধতো আনরোপ �রু�। গেবাট ধিশুদের 
গচদয় ধকদিবারবয়স ঠীরবা গকবাদেবা খবর শুদে আদরবা িবাদিবািবাদব তবারদমবাকবাধবিবা করদত িবাদর, গযখবাদে গেবাট 
ধিশুরবা গটধিধিিে ববাদরধিও শুেদত গবধি িবাদিবাববাদস, তবারবা হয়দতবা আচমকবা এমে গকবাদেবা উদত্জক খবর 
শুদে িুিিবাদব তবাদের উৎকণ্বা ববা উদত্জেবাদক ধেদজদের বদি আেদত চবায়। গয গকবাদেবা রিদম, রিদয়বাজদে 
আিেবারধকদিবার বয়স ঠী সন্বাদের সদঙ্গ কেবা বিুে এবং জবােদত চবাে গয গস ক ঠী গেদখদে ববা শুদেদে।

  আপ�োর ন�নিোর বয়ে ী েন্ো�ন� েনরিয় হনত েোহোয্য �রু�: এই বয়স ঠী ধিশুরবা গ�বাষ্ ঠীর েবােবা কবাদজ 
সবাহবায্য করদত চবায়। যেবাদযবা�্য গস্বচ্বাদসব ঠীর সুদযবা� খুঁদজ ধেে।

  দ্রনব্যর অপব্যবহোনরর প্নত েনিত� হনত হনব। তবাদের উৎকণ্বা ধববি করদত ড্বাদ� আসধতি ববা মে্যিবাদের 
ধেদক ঝঁুদক িেবার ধবষদয় ধকদিবার বয়স ঠীরবা গবি খবাধেকটবা ঝঁুধকদত অবস্বাে কদর। আিেবার ধকদিবারবয়স ঠী 
সন্বাে আিেবাদক িুধকদয় ধকেু করদি ববা আিেবার যধে মদে হয় গস মে্যিবাে কদর মত্ অবস্বায় রদয়দে, 
তদব একজে ধচধকৎসদকর সদঙ্গ গযবা�বাদযবা� করুে। ে ঠীদচ গেওয়বা িদ্ধতঅেুসবাদরও আিধে আিেবার 
ধকদিবারবয়স ঠী সন্বাদের সদঙ্গ কেবা বিদত িবাদরে। উেবাহরণ ধহসবাদব বিবা যবায়, “গকবাদেবা ধবিযদেদয়র িদর 
রিবায়ই গেখবা যবায় অদেদকই ধেদজদের িবান্ করবার জে্য ববা ঘটেবাটি িুদি েবাকবার জে্য ড্বা� ববা মে্যিবাদে 
আসতি হ’ে, ধকন্তু গেখবা যবায় এদত সমস্যবাগুধি আদরবা বৃধদ্ই িবায়। ধকেু েূর গহঁদট আসবা, আিধে গকমে 
গববাি করদেে গসই ধবষদয় আমবার সদঙ্গ ববা অে্য গকবাদেবা বনু্র সদঙ্গ কেবা বিবা, অেববা আিধে অেূর 
িধবষ্যদত যবা ধকেু আিবা কদরে গসইগুধির সম্পদকদে  ধকেু ধিদখ গিিবা ইত্যবাধের মদতবা অে্য ধকেুও আিধে 
করদত িবাদরে।”

12 কেন� 18 বছর বয়ে ীনদর ক�োন�ো ভোনলোবোেোর ব্যনক্তর মৃতু্য হ’কল 
� ীভোনব তোনদর কিো� �োটিনয় উঠনত েহোয়তো �রনব�:
  দধযদে ্য রোখু�। মৃতু্যর সম্পদকদে  গকবাদেবা অেুিূধত রিকবাি করদত হয়দতবা ধকদিবার বয়স ঠীদের গকবাদেবা ি ঠীধত কবাজ 

কদর। ধেম্নধিধখত ধকেু বদি তবাদের কেবা বিদতউৎসবাধহত করুে, “আধম জবাধে এটি অত্যন্ েঃুখজেক গয 
ঠবাকুমবা গিবাকবান্দর চদি গ�দিে।ধবদিষজ্ঞরবা বিদেে এই সমদয় আমবাদের ধেদজদের অেুিূধত িরস্পদরর সদঙ্গ 
িবা� কদর গেওয়বা উধচৎ তুধম গকমে আে?”

  অত্যন্ কখোলোনমলো ব্যবহোর �রু�। এই মৃতু্য তবার আচরদণ হয়দতবা গযিবাদব েবাি গিদিদে বদি আিধে 
মদে করদেে গসগুধি আদিবাচেবা করুে।

  �ম� ীয় কহো�। ধিক্ষবা�ত এবং আচরণ�ত রিত্যবািবার ধেয়ম-ধবধিদত আদরবা একটু গবধি েমে ঠীয়তবা, এই 
সমদয়, এটি সঠিক।

  অেদেপূণদেভোনব স্ৃনত-েংরক্ষণ �রু�। একসবাদে ববাধেদত রিবােদেেবা করুে, আিেবার ধকদিবার বয়স ঠী 
সন্বােদক � ঠীজদে বায়একটি গমবামববাধত জ্বািবাদত বিুে, স্বারক িবািে অেুষ্বাদে তবাদক অন্িুদে তি করুে। ধতধে 
হয়দতবািধরববার�তিবাদব ববাধেদত আদয়বাধজত ব্যধতি�ত শ্রদ্বািদেদণরও রিিংসবা করদবে।
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গকবাদেবা েঃুখজেক ও আঘবাতজধেত ঘটেবা ঘদট যবাওয়বার ির 
গসটির সবাদে আঁটিদয় উঠদত ধিশুদের সহবায়তবা করণ

ছোত্রনদর েোহোয্যোনেদে নিক্ষ�রো � ী �রনত পোনর� 
  যতটো েম্ভব প্োত্যনহ� নদ�েূনি বজোয় রোখোর কিষ্ো �রু�। তবারবা ক ঠী চবাইদত িবাদর গসটি যখে ধিশুরবা 

বুঝদত িবাদর তখেই তবারবা আদরবা িবাদিবা কবাজ কদর। ধেয়ধমত সু্কদির ধেেসূধচদত ধিদর গ�দি েবারেরবা 
উিিধধি করদব গয ধবিযদেয় হদিও তবা রিবাত্যধহক জ ঠীবদের সমতি কবাজ-কদমদে ধেয়ন্ত্রণ বজবায় রবাদখধে।

  ছোত্রনদর প্ত্যোিো পূরনণর ব্যবস্থো বজোয় রোখু�। এটি গয 100% হদতই হদব তবা েয়, তদব স্বল্পমবারেবায় ধকেু 
ববাধের কবাজ এবং গশ্রধণর কবাজ করদত ধেদি তবাও খুবই সহবায়ক হয়।

  ক�োন�ো নিশু যনদ অনতনরক্ত েোহোনয্যর প্নয়োজ� অ�ুভব �নর কেইনদন� েত�দে  েোকু�। অিধরস ঠীম েঃুদখ, 
ি ঠীধতদত, অেববা মবারেবাধতধরতি গরিবাদি ধেমধজিত েবাকবায় গয সমতি ধিশুরবা সবািবারণ কবাজ-কমদেগুধিও করদত 
অিবার� তবাদের ধচধকৎসবার কবারদণ গকবাদেবা গিিবােবার মবােধসক স্ববাস্্য ধবদিষদজ্ঞর কবাদে সুিবাধরি করবা 
উধচৎ। ধিশুদের মদের েঃুখ-কদটের রিকবািজধেত কবারদণ তবাদের মবােবা-ব্যেবা, গিদট ব্যেবা অেববা অত্যধিক 
ক্বাধন্র মদতবা িবার ঠীধরক অসুস্তবা গেখবা যবায়।

  � ী ঘনট নগনয়নছ তো আনরো কবনি �নর বুেনত নিশুনদর েোহোয্য �রু�। উেবাহরণ ধহসবাদব, আিধে ধবধিন্ন 
িরদের সবাহবায্য গয আসদে গস ধবষদয় উদলেখ করদত িবাদরে, এবং সবামদি গেওয়বার জে্য ধকেু েতুে 
িবারণবাও ব্যতি করদত িবাদরে। 

  স্ৃনতনেৌনধর নবষনয় নবনবি�ো �রু�। 2] সৃ্ধতদসৌিগুধি রিবায়ই হবাধরদয় যবাওয়বা মবােুষ এবং ধকেু ধবষয় 
ধিধত্ক সৃ্ধতরক্ষবা সহবায়ক হয়। সু্কদির স্বারক কবাযদেরিমগুধি সবািবারণ সু্কদির েবারে-গ�বাষ্ ঠীর বয়স এবং 
রিদয়বাজেবােুযবায় ঠী সংধক্ষপ্ত এবং যেবাযে মবাদের এবং সময় িধরমবাি মদতবা হওয়বা উধচৎ। চবার বেদরর 
কমবয়স ঠী ধিশুদের হয়দতবা গযবা�েবাে করবার মদতবা 
মদেবাদযবাদ�র ধবতিবার েবাদক েবা। অদন্্যধ টেধরিয়বা ববা স্বারক কবাযদেরিদমর সমদয় একজে িধরধচত িধরচযদেবাকবার ঠী, 
বনু্ অেববা আত্ঠীয় অবি্যই গসই ধিশুর সঙ্গ ঠী ধহসবাদব েবাকদবে।

  নিশুনদর আবোর ভরেো কযোগো� কয সু্ল-�তৃদে পক্ষ তোনদর ন�নচিন্ �নরনছ� কয তোরো ন�রোপনদ রনয়নছ। 
ধিশুদের িয় েূর ঠীিূত হয় যখে তবারবা বুঝদত িবাদর গয ধবশ্বাসদযবা�্য রিবাপ্তবয়স্করবা তবাদের িবাদিবার জদে্যই 
এই সব ধকেু করদে।

  মোতো-নপতোনদর েনগে কযোগোনযোগ রোখু� তবাদের সু্কদির অেুষ্বাে ববা েবােবা িরদের কবাজ-কদমদের ধবষদয় 
বিুে যবাদত তবারবা তবাদের ববাধেদতও এই ধবষদয় আদিবাচেবাগুধি চবাধিদয় গযদত িবাদর তবার জে্য রিস্তুত েবাদক। 
ধিশুদের যবাদত সব িরদের খবর গেখদত ববা শুেদত েবা গেওয়বা হয় গসই ধবষদয় অধিিবাবকদের উৎসবাধহত 
করুে।

  ন�নজর যত্ন ন��। আিধে আিেবার েবারেদের সহবায়তবায় এতই ব্যতি েবাদকে গয আিধে ধেদজর যদত্নর 
রিধতঅবদহিবা করদেে। এদক অিরদক সবাহবায্যবাদেদে আিধে এবং আিেবার সহকম মী েবােবা উিবায় খুঁদজ ধেে।



445 িবাকদে  এধিেু্য
ধেউ ইয়কদে , NY 10022

212.308.3118

ে্য চবাইল্ড মবাইন্ড ইন্সটিটিউট একটি স্বধেিদে রি ঠীি অিবািজেক সংস্বা 
গযটি মবােধসক স্ববাদস্্য েুবদেি এবং ধিখদত সমস্যবা হয় এমে ধিশুদের 
এবং তবাদের িধরববাদরর জ ঠীবদের অেদে বেদি ধেদতই উৎস� মীকৃত। 
আমবাদের েি রিধতধেয়ত িধরশ্রম করদে যবাদত উচ্মবাদের িধরচযদেবা 
গেওয়বা সম্ভব হয়, মধতিদকের উন্নধত ও অগ্র�ধতর ধবজ্ঞবাদের সদঙ্গ তবাি 
ধমধিদয় মবাতবা-ধিতবাদের, গিিবােবারদের এবং িধরকল্পেবা �ঠেকবার ঠীদের 
আদরবা সদচতে করবা হদচ্, তবাদের আদরবা ক্ষমতবা গেওয়বা হদচ্ যবাদত 
ধিশুদের সবদচদয় গবধি রিদয়বাজদে গযে তবারবা উিযুতি সবাহবায্য 
গিদত িবাদর। আমবাদের সমেদেকদের সদঙ্গ একসবাদে, আমরবা ধিশুদের 
সবাহবায্য করদত চবাই যবাদত তবারবা সু্কদি এবং জ ঠীবদে সকি সম্ভবাব্যতবা 
যেবাযেিবাদব গিদত িবাদর। 

আমরবা মুতিিবাদব আমবাদের সকি সম্পে িবা� কদর গেদববা এবং 
িবামদেবাধসউটিক্যবাি ধিল্পদক্ষরে গেদক গকবাদেবা তহধবি গ্রহণ ববা স্ব ঠীকবার 
করব েবা। childmind.org গেদক আদরবা গবধি জবােুে।
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