
বাচ্চাদের কিছু পরামর্শ 

• বাচ্চাদের কিানরুপ ক ারাদ াকর না িদর স্বাভাকবিভাদব তাদের সাদে মতৃ বযাকি প্রসদে 
িো বলুন । 

• বাচ্চার কনদ র অনুভুকতর বযাপাদর সতিশ  োকুন । তার সাদে এভাদব িো বলা শুরু 
িদরন কে, কস কি বুদেদছ এই প্রদের উত্তর কেবার আদে । 

• হয়দতা আপকন সব প্রদের উত্তর কেদত পারদবন না , আপকন বলদত পাদরন কে আপকন 
সব প্রদের উত্তর কেদত পারদবন । 

• সহ  কবাধেময র্ব্দ বযাবহার িরুন । এইসব র্ব্দ বযাবহার িরদবননা কে মতৃ বযাকি 
কিদর আসদত পাদর (চদল কেদছন,হুমাদত কেদছন) । 

• আশ্চেশ হদবন না েকে বাচ্চার প্রদয়া ন হয় বড়দের সাদে োিার োরা তার চারপাদর্ 
আদছ এবং এরাও িাদ  লাোদবন োর সাদে বাচ্চার ঘকনষ্ট সম্পিশ  আদছ । 

• েতটুকু সম্বব এই েৃহবন্ধী োিা অবস্থায় এিটি প্রতযাকহি রুটিন কমদন চলার , ো 
বাচ্চাদি আশ্বস্থ িরদব এবং কেয়াল রােদব বাচ্চা কেদনা েুব কবকর্ কনদ দি এিা না রাদে 
। 

• সম্ভব হদল বাচ্চাদের বড়দের আলাপ কেদি েদূর রােদবন । কমকিয়ায় কে সমস্ত েবর 
মানুষদি কবকর্ আতঙ্কগ্রস্থ িদর । 
 
আমরাও আপনাদের পাদর্ আকছ মৃদতর কর্াদি আপনার সন্তানদি সে কেদত।  

 

িকভি – ১৯ এ আক্রান্ত হদয় োরা মারা কেদছন তাদের পকরবাদরর প্রকত মানকসি 
সমেশন । 
 
িকভি – ১৯ এর িারদে আপকন পকরবাদরর িাউদি হাকরদয়দছনঃ  

 
কবদর্ষ পকরকস্থকতর িারদে এই করাদে আক্রান্ত হদয় মতুৃযবরে িারীদের কর্ষ 

অন্তুষ্ঠ্যকক্রয়া েুবই  টিল হদয় পদর । হঠাত মতুৃযবরে আক্রান্ত সেদসযর সাদে কোোদোে 
কবকিন্ন হদয় পড়ায় আপকন হয়দতা তাদি কর্ষ কেো কেেদত পাদরনকন এবং েহৃবন্ধী 
অবস্থায় োিার িারদে আপকন কনদ ও তার অন্তুষ্ঠ্যকক্রয়ায় অংর্ কনদত পারদছননা । 

 
আপনার এই িঠিন পকরকস্থকতদত আপনার পাদর্ োিার  নয আপকন কোোদোে 

িরদত পাদরন আমাদের কেদিান সেদসযর সাদে সামদনর কেনগুকলদত অেবা আোমী 
সপ্তাহগুকলদত । 

 
এই মানকসি সমেশদনর এই  ায়োটি হদব সবার িো বলার এবং েুবই গুরুত্ব 

সহিাদর িোগুদলা কর্ানাও হদব আপনার পকরবাদরর অেবা বাচ্চাদের । 



এই িোগুদলা পকরপূেশভাদব কোপন রাো হদব এবং এই কসবাটি কেয়া হদব। কবনামূদলয 
মানকসি িািার ও মদনাদরাে কবদর্ষজ্ঞদের কসনস্র করক ওনাল সাইদিাটু্রমাটি ম পযাকরস 
নিশ  CRPPN কেদি । 
 
আপনি য োগোয োগ করযে পোরযেি । 


