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নিৰ্ণ্ট
ঘ
শিশুৱে শিশিব আৰু সমভাগী হ’ব লগা 100টা স্বাস্থ্য বাৰ্তা হহৱে 8-14 বেৰ বয়সীয়া
শিশুি লক্ষ্য িৰা সহজ, শবশ্বাসৱ াগয স্বাস্থ্য শিক্ষ্াৰ বাৰ্তা। সসইিাৰৱে 10-14 বেৰ
বয়সৰ শিশুি ইয়াৰ্ সামশৰ সলাো হহৱে। আশম অনুভে িৱৰা স 10-14 বেৰ বয়সৰ
শিৱিাৰসিল অেগৰ্ সহাোৱটা শনশ্চিৰ্ িৰাৱটা শবৱিষভাৱে প্ৰৱয়াজনীয় আৰু
গুৰুত্বপূে িাৰে
ত
এই বয়সৰ সিৱল শনজ পশৰয়ালৰ শিশুৰ প্ৰশৰ্ প্ৰাৱয়ই দাশয়ত্বিীল
হয়। এইদৱৰ পশৰয়ালি সহায়ৰ িাৰৱে সৰ্ওঁ ৱলাৱি িৰা িামি স্বীিৃশৰ্ শদয়া আৰু
প্ৰিংসা িৰাৱটাও গুৰুত্বপূে।ত
এই 100 বাৰ্তা 10 টা স্বাস্থ্য শবষয়ৰ প্ৰশৰ্ৱটাৱৰ 10টাকি বাৰ্তাৱৰ গঠিৰ্: সমৱলশৰয়া,
ডাৱয়শৰয়া, পুঠি, িাঁহ, পানীলগা আৰু জ্বৰ, আশিি সপলু, পানী আৰু অনাময়,
টীিািৰে. এইে আই শভ আৰু এইডে আৰু দূৰ্টনা,
ত
আৰ্াট আৰু আগৰ্ীয়া
শিশুেস্থ্া শবিাি। সহজ স্বাস্থ্য বাৰ্তাৱবাৰ অশভভােি আৰু স্বাস্থ্যশবষয়ৰ
শিক্ষ্িসিৱল ৰ্ৰ, শবদযালয়, ক্লাে আৰু শক্লশনিৰ্ শিশুৰ সক্ষ্ত্ৰৰ্ বযেহাৰ িৰাৰ
িাৰৱে।
এই স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু স্বাস্থ্য শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা শবিাি ৰ্থা
প াৱলাচনা
ত
িৰা হহৱে। এইৱবাৰৰ অনুবাদ ৰ্থা অশভৱ াশ্চজৰ্ িৰা হহৱে াৱৰ্ স্বাস্থ্য
বাৰ্তা এৱি শুদ্ধকহ থাৱি। এই স্বাস্থ্য-বাৰ্তাসমূহ াৱৰ্ শনভভল
ত আৰু সিহৰ্ীয়া ৰ্থযজ্ঞাৱনৱৰ উপৱ াগী িশৰ সৰ্ালা হয় ৰ্াৰ বাৱব সৰ্িতৰ্া অেলম্বন িৰা হহৱে। স্বাস্থ্য
শিক্ষ্াশবদসিৱল এই স্বাস্থ্য বাৰ্তাৱবাৰ সৰ্ওঁ ৱলািৰ সেেীৱিািাৰ্, আৰু প্ৰৱজক্টৰ্
স্বাস্থ্য িা ক্ৰম
ত
গিন আৰু সুস্থ্ আৱলাচনা ৰ্থা অনয িা ক্ৰমি
ত
উৰ্্সাশহৰ্ িৰাৰ
বাৱব বযেহাৰ িৱৰ।
উদাহৰে স্বৰূৱপ, হাৰ্-স াোৰ শবষৱয় এটা বাৰ্তা শিিাৰ পােৰ্, শিশুহঁ ৱৰ্ ইৱটাৱে
শসৱটাি বা পশৰয়ালৰ শবশভন্নজনি সুশ ব পাৱৰেঃ আমাৰ পশৰয়ালৱটাৰ সলািসিৱল
বা আমাৰ সমাজৰ মানুৱহ ভালকি হাৰ্ স াোৰ সক্ষ্ত্ৰ অসুশব া সপাোৰ িাৰে
শি?’শিশুসিৱল এই শবষয়ৱটাকল িথা-বৰ্ৰা পাশৰ্ এটা শসদ্ধান্তকল আশহ সমসযাৱটাৰ
এটা সমা ান উশলয়াব পাৱৰ আৰু এইদৱৰ পশৰবৰ্তনৰ এৱজন্ট হ’ব, স্বাস্থ্য বাৰ্তা
শিিাৰ ৰ্লৰ্ গুৰুত্ব আৱে। এইবাৰ্তাৱটা দৰাচলৱৰ্ আৱলাচনা আৰু িা িৰাৰ
ত
বাৱব
এখন দুোৰ মুখ সদৃিয।
অশভভােি বা শিক্ষ্িসিৱল এই স্বাস্থ্য-বাৰ্তাসমূহ মনৰ্ ৰাশখবকল শিশুসিলি
পৰামি শদব
ত
পাৱৰ। অথবা শিশুসিৱলও প্ৰশৰ্ৱটা স্বাস্থ্য-বাৰ্তা িা ক্ষ্ম
ত
িশৰ ৰ্ভ শলবকল
সিৌিল অেলম্বন িশৰব পাৱৰ াৱৰ্ এই বাৰ্তা সহৱজ সৰ্ওঁ ৱলািৰ মনৰ্ থাৱি। সৰু
সৰু পুৰস্কাৰৰ বযেস্থ্া িশৰও শিশুসিলি শিশিবকল আৰু এটা স্বাস্থ্যবাৰ্তা ইজৱন
শসজনৰ মাজৰ্ সমভাগী িশৰব পাশৰ। উদাহৰে স্বৰূৱপ, এডাল শিৰ্া বা ৰঙীনিুলাম
িাৱপাৰ আশদ পুৰস্কাৰ শহচাৱপ শদবপৰা ায়। শিশুহঁ ৱৰ্ এইৱবাৰ লাখুঠট এডালৰ্

2

বাশি ‘ৰামৱ নু-দণ্ড'(Rainbow Stick) সাশ্চজ আনন্দ লাভ িশৰ সৰ্ওঁ ৱলাৱি শিক্ষ্ালাভ
িৰা আৰু সমভাগীৱহাো স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহ সদখুোব পাৱৰ।
শিশুৱে শিশিব আৰু সমভাগী হ’ব লগা 100টা স্বাস্থ্য বাৰ্তাৱবাৰ হৰ্য়াৰ িশৰ
উশলয়াইৱে ক্ত
ু ৰাজযৰ সিম্শিজ শস্থ্ৰ্ ‘স্বাস্থ্যৰ বাৱব শিশু' নামৰ এটা অলাভজনি
চৰিাৰী প্ৰশৰ্ষ্ঠাৱন। ‘স্বাস্থ্যৰ বাৱব শিশু নামৰ এই প্ৰশৰ্ষ্ঠানৱটাৱে স্বাস্থ্য-শিক্ষ্াৰ
সহৱ াগী প্ৰশৰ্ষ্ঠানৰ লগৰ্ সমগ্ৰ পৃশথেীৱৰ্ িাম িশৰ আৱে।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ
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আমাদের সম্পদকঘ

শিশুৱে শিশিব আৰু সমভাগী হ’ব লগা 100টা স্বাস্থ্য বাৰ্তা হহৱে 8-14 বেৰ বয়সীয়া
শিশুি লক্ষ্য িৰা সহজ, শবশ্বাসৱ াগয স্বাস্থ্য শিক্ষ্াৰ বাৰ্তা। সসইিাৰৱে 10-14 বেৰ
বয়সৰ শিশুি ইয়াৰ্ সামশৰ সলাো হহৱে। আশম অনুভে িৱৰা স 10-14 বেৰ বয়সৰ
শিৱিাৰসিল অেগৰ্ সহাোৱটা শনশ্চিৰ্ িৰাৱটা শবৱিষভাৱে প্ৰৱয়াজনীয় আৰু
গুৰুত্বপূে তিাৰে এই বয়সৰসিৱল শনজ পশৰয়ালৰ শিশুৰ প্ৰশৰ্ প্ৰাৱয়ই দাশয়ত্বিীল
হয়। এইদৱৰ পশৰয়ালি সহায়ৰ িাৰৱে সৰ্ওঁ ৱলাৱি িৰা িামি স্বীিৃশৰ্ শদয়া আৰু
প্ৰিংসা িৰাৱটাও গুৰুত্বপূে।ত
এই 100 বাৰ্তা 10 টা স্বাস্থ্য শবষয়ৰ প্ৰশৰ্ৱটাৱৰ 10টাকি বাৰ্তাৱৰ গঠিৰ্: সমৱলশৰয়া,
ডাৱয়শৰয়া, পুঠি, িাঁহ, পানীলগা আৰু জ্বৰ, আশিি সপলু, পানী আৰু অনাময়,
টীিািৰে. এইে আই শভ আৰু এইডে আৰু দূৰ্টনা,
ত
আৰ্াট আৰু আগৰ্ীয়া
শিশুেস্থ্া শবিাি। সহজ স্বাস্থ্য বাৰ্তাৱবাৰ অশভভােি আৰু স্বাস্থ্যশবষয়ৰ
শিক্ষ্িসিৱল ৰ্ৰ, শবদযালয়, ক্লাে আৰু শক্লশনিৰ্ শিশুৰ সক্ষ্ত্ৰৰ্ বযেহাৰ িৰাৰ
িাৰৱে।
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ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 1: নিশুৰ যত্ন

1. আপুশন শ মান পাৱৰ শিশু আৰু শিৱিাৰ-শিৱিাৰীৰ লগৰ্ সখলি,অন্তেঃিৰৱেৱৰ
মৰম িৰি, িথা পাৰ্ি, গাব গাওি।
2. শিশু আৰু শিৱিাৰ-শিৱিাৰীৰ খং উঠি, ভয় খায় আৰু সহৱজ িাৱন্দ, িাৰে
সৰ্ওঁ ৱলাৱি শনজৰ অনুভে প্ৰিাি িশৰব নাজাৱন। সসৱয় সদায় সদয় হব লাৱগ।
3. বয়েঃ সশি িালৰ লৰা-সোোলীৱবাৱৰ অশৰ্ সসােিাৱল সখাজ িঢ়া, িব্দ িৰা,
আহাৰ সখাো আৰু পানীৱখাো আশদ শিৱি। শসহঁ ৰ্ি ৰ্দাৰি িশৰবৰ লাৱগ, শিন্তু
সৰু সুৰা ভভল িশৰবৰ বাৱব এশৰও শদব লাৱগ।
4. সিৱলা সোোলী অথবা সিৱলা লৰা সমাৱনই গুৰুত্বপূে।ত সিৱলাৱি সু-বযেহাৰ
িশৰব লাৱগ, শবৱিষকি অসুস্থ্ আৰু শবৱিষভাৱে সক্ষ্ম সিলি।
5. উঠি অহা শিশুসিৱল সৰ্ওঁ ৱলািৰ িাষৰ্ থিা সিলি অনুসৰে িৱৰ। সসৱয়
শনজৱি সৱচৰ্ন ৰখা আেিযি, শসহঁ ৰ্ৰ ওচৰৰ্ সু বযেহাৰ আৰু সৰ্্ পথ প্ৰদিনত
িৰা উশচৰ্।
6. স শৰ্য়া শিশুৱে িাৱন্দ শিবা এটা িাৰে থাৱি (সভাি, ভয় বা িি)। িাৰেৱটা
জাশনবকল সচিা িশৰব লাৱগ।
7. সৰু লৰা-সোোলীি শবদযালয় শিক্ষ্া গ্ৰহেৰ্ সহায় িৰাৰ বাৱব শসহঁ ৰ্ৰ লগৰ্ িব্দ
আৰু সংখযাৰ সখল, চশব অঁিা, ৰং িৰা আশদৰ্ সহায় িশৰব। শসহঁ ৰ্ি গল্প সিাো,
গানৱগাো, নাচ আশদৰ্ সহৱ াগ িশৰব।
8. এটা দলৰ্ এজন শিশুৱে সিৱনকি থুনুি থানাি সখাজ িঢ়া প যায়
ত পাইৱে আৰু
প্ৰথম িথাৱিাো, সখাজ িঢ়া আশদ শলশপ বদ্ধ িশৰ ৰাখি।
9. শিশু আৰু শিৱিাৰ শবলািৰ পশৰষ্কাৰ পশৰচন্নৰ্া(শবৱিষকি হাৰ্ মুখ) শবশুদ্ধ পানী
আৰু ৱথি সুক্ষ্ম খাদয খাবকল শদব লাৱগ।
10.শিশু আৰু শিৱিাৰ সিলৰ ত্ন সলাোৰ্ গুৰুত্ব শদওঁ ৱৰ্ আৱপানাৰ শনজৰ িথাও
শচন্তা িশৰব। িাৰে আপুশনও অপশৰহা য।ত
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
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শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

নিশুৰ যত্ন: নিশুদে নক কনৰব পাদৰ-

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

শিশুসিলৰ ত্ন সম্পিতৰ্ আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ বাৰ্তা প্ৰস্তুৰ্
িৰি।
বাৰ্তাশবলাি পাহশৰ না াবকল মনৰ্ ৰাখি।
বাৰ্তাশবলাি পশৰয়ালৰ লৰা-সোোলীৰ হসৱৰ্ আৱলাচনা িৰি।
লৰা-সোোলীি দল শবভক্ত িৰি, লৰািৱোোলীৰ আৰু সোোলীি লৰাৰ সখল
সখশলবকল শদয়ি। পাচৰ্ দলবদ্ধ আৱলাচনা িশৰবকল শদয়ি। স ৱন সখলা লৰা
আৰু সোোলীৰ বুশল ভাগ িৰাৰ্ এিমৰ্ সন ? হয় সন নহয়?
ভাল আচৰে আৰু সবয়া আচৰে সম্পিতৰ্ ৰ্ৰৰ্ আৰু শবদযালয়ৰ্ আৱলাচনা
িৰি আৰু শিয় ভাল বা সবয়া বুশল সিাো হয় বাখযা িৰি।
এই শবষয়ৱটাৰ সম্পিতৰ্ প্ৰাচীৰ পত্ৰ লগাই আনি অবগৰ্ িৰি।
ৰ্ৰৰ্, শবদযালয়ৰ্ বা ৰাজহভো সিন্দ্ৰ শবলািৰ্ পুৰ্লা সজা, প্ৰশৰ্ৱ াগীৰ্া অনুশস্থ্ৰ্
িৰি।
চাৱবাৱনৱৰ হাৰ্ স াো, পশৰস্কাৰ পশৰচন্নৰ্া আৰু সুক্ষ্ম আহাৰ গ্ৰহে িৰা সম্পিীয়
চশব আৰু প্ৰাচীৰ পত্ৰ হৰ্য়াৰ িশৰ সা াৰে সৰাগৰ পৰা সিৱনকি প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰব
পাশৰ প্ৰদিনত িৰি।
শিৱিাৰ সিলৰ হসৱৰ্ সখশল থিা াত্ৰী সিলিকল এখন চভঠট নাটি প্ৰস্তুৰ্ িৰি।
দুগৰািী মাৰ্ৃৰ মাজৰ্ িৱথাপ িথন িশৰব- এগৰািী মাৰ্ৃৱয় সন্তানি আবদ্ধ
িশৰ ৰাশখবকল শবচাৱৰ আৰু আনগৰািীৱয় মুিশলকি শবচৰে িৰাৱটা শবচাৱৰ।
আিাৰ ইংশগৱৰ্ৱৰ আৰু মুখৰ অংগীভংগীৱৰ প্ৰিাি িৰাওি। অনয শিশু সিৱল
াৱৰ্ অনুমান িৱৰ শবষয়ৰ শি অনুভে বা আৱবগ।
অশভভােি সিলি প্ৰশ্ন িৰি শিশুৱে শিয় িাৱন্দ বা হাঁৱহ আৰু লগৰীয়াসিলৰ
হসৱৰ্ মৰ্ শবশনময় িৰি।
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•
•
•

•
•
•

এটা সগাৱট স্থ্ানীয়ৱলািৰপৰা এটা শিশু পালন িশৰবকল লব পাৱৰ। মাৰ্ৃৱয়
প্ৰশৰ্মাৱহ আশহ শিশুৱটা সিৱনদৱৰ ডাঙৰ হহৱে লক্ষ্য িশৰব পাশৰব।
সবমাৰ প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰবকল শবশুদ্ধ সখাোপানী সংৰক্ষ্ে িৰাৰ শবষৱয় এটা গীৰ্
ৰচনা িশৰ ৰ্ৰৰ্ পশৰৱবিন িৰাৰ বযেস্থ্া লওি।
ুেি- ে
ু ৰ্ী সিৱল অশভভােি সিলি সাক্ষ্াৰ্্িাৰ গ্ৰহে িশৰব, শিশু আৰু
শিৱিাৰৰ ত্ন লওৱৰ্ সন্মূখীন সহাো অসুশব া সম্পৱিত আৰু এই সক্ষ্ত্ৰৰ্
সিৱন ৰেৰ সহায় লাভ িশৰশেল।
এজন স্বাস্থ্য িমী বা শবজ্ঞান শিক্ষ্ৱি আৱপানাি ি’ব –সিৱনকি এঠট শিশুৰ
মগজু শবিাি হয়।
ডাঙৰ লৰা-সোোলী শবলাৱি সজষ্ঠ সিলি গীৰ্, িাশহনী আৰু সখলাশিিাই
শদবকল অনুৱৰা িশৰব পাৱৰ আৰু শিশু সিলৰ িাৰৱে গীৰ্ গাব পাৱৰ।
লৰা-সোোলী শ ভাৱৰ ৰ্াৱিই প্ৰশ্ন িশৰব পাৱৰ। শিন্তু শিশু সিলি ৰুগমুক্ত িশৰ
ৰখাৱৰ্া জৰুৰী।

অশ ি ৰ্থযৰ জাশনবৰ বাৱব অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।

ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 2: কাাঁহ,
পািীলগা আৰু জ্বৰ

1. ৰিনিালৰ স াঁোই িশলজাৰ্ সসামাই অসুখ িশৰব পাৱৰ। বাশহৰৰ্ বা ’ৰ্ মুক্ত
বায়ু চলাচল িৱৰ ৰ্াৰ্ ৰিন স াঁোৰ পৰা হাৰ্ সাশৰব পাশৰ।
2. পাৰ্ সসেন িশৰৱল িশলজা দুবলত িৱৰ। আৱন সসেন িৰা স াঁোও অপিাৰী।
3. প্ৰৱৰ্যৱিই িাঁহ পানীলগাৰ্ সভাৱগ। সবশচ ভাৱগই সসানিাৱল ভাল পায়। শদৱহ
িাঁহপানীলগা 3 সপ্তাহৰ্কি সবশচশদন থাৱি স্বাস্থ্য সিন্দ্ৰৰ্ সদখুো উশচৰ্।
4. সবৱলগ সবৱলগ ৰেৰ শবজােু আৱে, শিেভমানি সবৱক্টশৰয়া আৰু শিেভমানি
ভাইৰাচ বুশল সিাো হয়। িাঁহ-জ্বৰ শবলাি ভাইৰাচৰ পৰা হয় আৰু দৰেৰ দ্বাৰা
মাশৰব সনাোশৰ।
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5. আশম শ্বাস ি অথাৰ্
ত ্ িশলজাৰ দ্বাৰা উিাহ-শনিাহ লঁও। িাঁহ-পানী লগাই শ্বাস ি
দুেলত িৱৰ। শনউৱমানীয়া সবৱক্টৰীয়াৰ পৰা হয় আৰু দুেলত শ্বাস ি হ’সল গুৰুত্বৰ
ভাৱে অসুস্থ্ িৱৰ।
6. শনউৱমানীয়াৰ লক্ষ্ে হ’ল ৰ্ন উিাহ শনিাহ। উিাহ লওৱৰ্ িব্দ িৱৰ বুিুখন উিা
নমা িৱৰ। অনয লক্ষ্ে শবলাি হ’ল জ্বৰ, বুিুৰ শবষ আশদ।
7. এটা সিচঁভ োই শমশনটৰ্ 60 বাৰ বা ৰ্াৱৰ্াশ ি সবশেকি উিাহ ল’সল ৰ্ৰ্্ক্ষ্োৰ্ স্বাস্থ্য
িমীি সদখুোব লাৱগ। 1-5 বেৰ বয়সৰ শিশুৱে শমশনটৰ্ 2-30 বাৰ উিাহ লয়।
8. সুক্ষ্ম আহাৰ(আৰু দুগ্ধপান িৰা শিশু), স াঁো মুক্ত ৰ্ৰ আৰু ঠটিািৰেৰ দ্বাৰা
শনউৱমানীয়া দৱৰ গুৰুত্বৰ অসুখৰ পৰা বচাই ৰাশখব পাশৰ।
9. গৰম, স্বাদ ুক্ত পনীয় (চ’প আৰু িলৰ ৰসৰ দৱৰ), শ্চজৰশে আৰু নাি পশৰষ্কাৰ
িশৰ িাঁহ পানীলগাৰ শচশিৰ্্সা িশৰব পাশৰ।
10.এজনৰ পৰা আনজনকল িাঁহ-জ্বৰ, শবয়শপব সনাোৰাকি ৰাখি। হাৰ্, সখাো বাচনবৰ্তন পশৰষ্কাৰকি ৰাখি আৰু সখিাৰ িাগজৰ্ সপলাওি।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

কাাঁহ, পািীলগা আৰু মবমাৰ: নিশুদে নক কনৰব পাদৰ ?

•
•
•
•

িাঁহ, পানীলগা আৰু অসুখৰ ওপাৰৰ্ আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ বাৰ্তা হৰ্য়াৰ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৰ শবলািৰ লগৰ্ শবশনময়
িৰি।
শনজৰ ৰ্ৰৰ এটা নক্সা হৰ্য়াৰ িৰি। ি’ৰ্ স াঁো ুক্ত, ি’ৰ্ স াো মুক্ত। ি’ৰ্
শিশুৰ িাৰৱে স াঁো মুক্ত ভাৱে সখলাৰ উপৱ াগী।
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

বসন্ত, লাং িাঁহ আশদ মাৰাত্মি সবমাৰৰ পৰা ৰক্ষ্া পাবকল ঠটিািৰে িৰাৰ
ওপৰৰ্ সপািাৰ বনাওি।
শনউৱমানীয়াৰ শবষৱয় এটা গীৰ্ শলশখ পশৰয়াল আৰু বিুৰ লগৰ্ অংি গ্ৰহে
িৰি।
এডাল ৰচী আৰু এটা শিলগুঠটৱৰ এটা সপন্দুলাম সাশ্চজ উিাহ সিশৰ্য়া নকি
হলৱে আৰু সিশৰ্য়া শনয়মীয়াকি আমাৰ পশৰয়ালি শিিাওি।
শিশুৰ দুগ্ধপান সম্পিীয় নাটি প্ৰৱ াজনা িৰি।
জ্বৰ িাণ্ডা িৰা আৰু পানীলগাৰ্ গৰম িৰা নাটি এখন প্ৰস্তুৰ্ িৰি
সখাোৰ আৱগ পাৱে আৰু টয়ৱলট বযেহাৰ িৰৰা শপেৰ্ হাৰ্ ব
ু কল ৰ্ৰ আৰু
শবদযালয় উভয়ৱৰ্ এটাকি সটপৰ বযেস্থ্া িৰি।
বীজানু সংক্ৰামে নহবকল আৰু শনজৱি িাঁহ পানীলগাৰ পৰা বচাই ৰাশখবকল
চাৱবাৱনৱৰ হাৰ্ ুবকল শিিাওি।
সবৱলগ সবৱলগ পশৰশস্থ্শৰ্ৰ সৃঠি িশৰ শনৱমানীয়া বা িাণ্ডা লগা জ্বৰ সম্পৱিত জ্ঞানৰ
পৰীক্ষ্া চাওি।
শনউৱমাশনয়াৰ শবপদজনি শচন শি বযাখা িৰি আৰু পশৰয়ালৰ সিৱলাৱে
অংিগ্ৰহে িৰি।
ি’ৰ্ ুম-পান শনৱষ জনাওি। আৱপানাৰ শবদযালয় ম
ু পান মুক্ত হয়ৱন।
বাখযা িৰি শিয় আমাৰ উিাহ ৰ্ন হয়। আমাৰ শ্বাস- প্ৰশ্বাস জুশখবকল শিশিব
পাৱৰা াৱৰ্ সিাৱনা এজন সলাি শনউৱমানীয়াৰ্ আক্ৰাি হৱল শচনাক্ত িৰে িশৰব
পাশৰ।
িাঁহ-পানীলগা শচশিৰ্্সা নৰ্ভ ন আৰু পুৰো পদ্ধশৰ্ সম্পৱিত প্ৰশ্ন িৰি।
বীজানু সিৱনকি শবয়ৱপ সসা ি। সহণ্ডৱচি সখলৰ স াৱগশদ শিিাওি।

ঠটপী সটপ, সপে্ডভলাম আৰু সহণ্ডৱচি সগম, ৰ্থা অনয সিাৱনা ৰ্থযৰ বাৱব
অনুগ্ৰহ িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।
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ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 3:
অসংক্ৰামযকৰণ বা টীকাকৰণ

1. শবশ্বজুশৰ প্ৰশৰ্ বেৱৰ লক্ষ্ লক্ষ্ শপৰ্ৃ মাৰ্ৃৱয় অসংক্ৰামযিৰে িৰাই সৰ্ওঁ ৱলািৰ
সন্তানৰ িশ্চক্তিালী শবিাি আৰু সৰাগৰ পৰা ৰক্ষ্া িৰাৱটা শনশ্চিৰ্ িৱৰ।
2. এটা সংক্ৰামি সৰাগৰ িালৰ্ ৰ্ভ শম স শৰ্য়া অসুস্থ্ সহাো,এটা ক্ষ্ুদ্ৰ, অদৃিয বীজােু
সৰ্ামাৰ সদহৰ্ প্ৰৱবি িৱৰ। এই বীজানূৱটাৱে অশ ি বীজােুৰ সৃঠি িৱৰ আৰু
সৰ্ামাৰ সদহৱটাি ভালদৱৰ িাম িৰাৰ্ বা া শদৱয়।
3. সৰ্ামাৰ সদহৰ্ বীজােুৰ শবৰুৱদ্ধ ুঁশ্চজবকল এশন্টবশডজ বুশল সিাো শবৱিষ হসনযৰ
দৱৰ ৰক্ষ্ািৰ্তা থাৱি। বীজােুৱবাৰ স শৰ্য়া নাি হয় এশন্টবশডৱবাৰ পুনৰ ুঁজৰ
িাৰৱে প্ৰস্তুৰ্ হহ সদহৰ্ থাৱি।
4. অসংক্ৰামযিৰৱে সৰ্ামাৰ িৰীৰৰ্ এশিৱজন ভৰাই শদৱয়(সবজীৱৰ বা মুৱখৱৰ)।
সসইৱবাৱৰ সৰ্ামাৰ িৰীৰৱটাি সৰাগৰ শবৰুৱদ্ধ ুঁশ্চজবকল হসনযসদৃি এশন্টবশডজ
গিন িশৰবকল শিিায়।
5. সৰ্ামাৰ িৰীৰৱটাি এটা সৰাগৰ পৰা ৰক্ষ্া িৰাৰিাৰৱে প াপ্ত
ত এশন্টবশড গিন
িশৰবলাই শিেভমান অসংক্ৰামযিৰে এবাৰৰ্কি সবশে শদব লগা হয়।
6. মৃৰ্ভয ৰ্টাব পৰা আৰু িি সভাৱগাো ভয়ংিৰ সৰাগ স ৱন বসন্ত, ক্ষ্মা,
সৰ্াঁৰািলখা, লাং িাঁহ, পশলঅ’ আৰু নুিংিাৰ (আৰু বহভৱৰ্া) অসংক্ৰামযিৰেৰ
দ্বাৰা প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰব পাশৰ।
7. সৰ্ামাৰ িৰীৰৱটাি সুৰক্ষ্া শদবকল সৰ্ামাি সৰাৱগ আক্ৰমে িৰাৰ পূৱেইত
অসংক্ৰামযিৰন িৰা প্ৰৱয়াজন।
8. শিশুৰ প্ৰৰ্যক্ষ্ভাৱে সুৰক্ষ্া শদবকল সিঁ চভো অেস্থ্াৱৰ্ অসংক্ৰামযিৰে িৰা হয়।
শদ সিঁ চভোই এবাৰ সুশব া সহৰুোই, শসহঁ ৰ্ি শপেৱৰ্া সংক্ৰামযিৰে িৰাব পাশৰ।
9. শিশুি শবশভন্ন সময়ৰ্ সৰাগৰ িাৰৱে সংক্ৰামযিৰে িশৰব পৰা ায়। আৱপানাৰ
িশমউশনঠটৱয় সিশৰ্য়া আৰু ি’ৰ্ শিশুি অসংক্ৰামযিৰে িৱৰ খেৰ লওি।
10.অসংক্ৰামযিৰেৰ শদনৱৰ্াৰ্ শদ সিঁ চভো আৰু শিশু সামানয অসুস্থ্ হহ থাৱি
সৰ্শৰ্য়াও শসঁহৰ্ি অসংক্ৰামযিৰে িশৰব পাশৰ।
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শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

অসংক্ৰামযকৰণ বা টীকাকৰণ : নিশুদে নক কনৰব
পাদৰ?

•
•
•
•
•
•
•

•
•

আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িব্দ বযেহাৰ িশৰ আমাৰ শনজৰ অসংক্ৰামযিৰে
বাৰ্তা প্ৰস্তুৰ্ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৰ শবলািৰ লগৰ্ শবশনময়
িৰি।
অসংক্ৰামযিৰে শদেসৰ িাৰৱে সপািাৰ বৱনাো আৰু প্ৰৱৰ্যৱি সদখাৱপাোকি
সসইৱবাৰ প্ৰদিন িৰা।
ত
আমাৰ গাঁেৰ্ শিশুি অপিাৰ িৰা মাৰাত্মি সৰাগ প্ৰশৰ্ৱৰা ৰ শবষৱয় এখন নাট
প্ৰস্তুৰ্ িৰা।
আমাি ৰক্ষ্া িশৰবকল মাৰাত্মি সৰাগৰ হসৱৰ্ ুদ্ধ িৰা অসংক্ৰামযিৰে
চভপাৰশহৱৰাৰ েশবি হল এটা িাশহনী বৱনাো।
সৰ্াঁৰা িলখা, বসন্ত আৰু জলাৰ্ংি, ক্ষ্মা, নুিংিাৰ আৰু পশলঅ’ৰ দৱৰ
অসংক্ৰামযিৰেৰ দ্বাৰা প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰব পৰা এশব বা ৰ্াৱৰ্াশ ি সৰাগৰ এখন
সপািাৰ বৱনাো।
আমাি সুৰশক্ষ্ৰ্ আৰু সুস্থ্ িশৰ ৰখা িশ্চক্তিালীৰক্ষ্ি ‘আশি বশড’ৰ শবষৱয় এখন
নাটি বা িাশহনী ৰচনা িৰা।
প্ৰৱৰ্যিশব সৰাগৰ শবষৱয় শিিা আৰু আশম শিিাশখশন অনয শিশু আৰু আমাৰ
পশৰয়ালৰ হসৱৰ্ ভগাই সলাো।
11

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

নৰ্ভ ন সিঁ চভো আৰু মাৰ্ৃি শুভ আৰু সুস্থ্ প্ৰথম বষৰত শুৱভচ্ছা জনাবকল
সৰ্ওঁ ৱলািৰ িাৰৱে অসংক্ৰামযিৰেৰ সময় উৱেখ িশৰ শবৱিষ জন্মশদনৰ িাডত
বৱনাো।
অসংক্ৰামযিৰৱে আমাি সুৰক্ষ্া শদয়া সৰাগৱবাৰাৰ শবষৱয় অশ ি জাশন সলাো।
শদবযাংগ শিশুি সহায় িৰাৰ শবষৱয় অশ ি জাশন সলাো।
অসংক্ৰামযিৰেৰ শবষৱয় আশম শিমান জ্ঞাৰ্ ৰ্াি জাশনবকলিুইজ প্ৰস্তুৰ্ আৰু
অংিগ্ৰহে িৰা।ইয়ািবিু আৰু পশৰয়ালৰ হসৱৰ্ ভগাই সলাো।
আমাি এবাৰৰ্কিৱবশে প্ৰৱয়াজন সহাো অসংক্ৰামযিৰে সিানৱবাৰ
বাশচউশলওো আৰু অসংক্ৰামযিৰেৰ পৰা বশ্চিৰ্ৱহাো শিশুৱবাৰ শবচাশৰ
উশলওো।
সৰাগৰ ‘চভপাৰপাোৰ’ সবাৰ আৰু এই িশ্চক্তি অসংক্ৰামযিৰে পৰাভূ ৰ্ িৱৰ
শবচাশৰ উশলওো
আমাৰ সেেীৰ প্ৰশৰ্জৱন আৰু শিক্ষ্িসিৱল সৰ্ওঁ ৱলািৰ অসংক্ৰামযিৰে
িৰাৱলৱন পৰীক্ষ্া িৰা।
সিৱলা শিশু আৰু সিঁ চভোি অসংক্ৰামযিৰেৰ িাৰৱে শনব পৰা শবৱিষ
অসংক্ৰামযিৰে িা সূত চী বা শদন আৰু স্বাস্থ্য সপ্তাহ আৱে সনশি শবচাশৰ উশলওো
আমাৰ পশৰয়ালৰ্ অসংক্ৰামযিৰেৰ পৰা বশ্চিৰ্ সহাো সিাৱনাবা আৱে সনশি
বাশচ উশলওো াৱৰ্ সৰ্ওঁ ৱলাৱি পােৰ্ ল’ব পাৱৰ।
সমাৰ সদিৰ্ অসংক্ৰামযিৰেৰ শবষৱয় আৰু আমাি সিশৰ্য়া অসংক্ৰাময িৱৰাো
হ’ব ৰ্াৰ শবষৱয় প্ৰশ্ন িৰা।
আমাৰ পশৰয়ালৰ িাৱৰাোৰ মাৰাত্মাি সৰাগৱবাৰৰ এটামান আশেল সনশি আৰু
সৰ্ওঁ ৱলািৰ শি হ’ল শবচাশৰ উশলওো।

অশ ি ৰ্থযৰ জাশনবৰ বাৱব অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।

ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 4: মমদলনৰয়া।

1. সমৱলশৰয়া সংক্ৰাশমৰ্ মৱহ িামুশৰৱল শবস্তাশৰৰ্ হয়।
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2. সমৱলশৰয়া শবপদজনি। ইয়াৰ পৰা জ্বৰ হয় আৰু মৃৰ্ভয হ’ব পাৱৰ, শবৱিসেঃঅকি
শিশু আৰু গভতেৰ্ী মশহলাৰ
3. িীট নািি দৰেৰদ্বাৰা সংৱিা ন িৰা আিভো বযেহাৰ িশৰ মহ শন ন িৰি আৰু
মৱহ িাৱমাৰাৰ পৰা শনজৱি বচাই সমৱলশৰয়া প্ৰশৰ্ৱৰা িৰি।
4. সমৱলশৰয়া মৱহ সা াৰেৱৰ্ সূ াস্ত
ত আৰু সূৱ াদয়ৰসময়ৰ্
ত
িাৱমাৱৰ।
5. সমৱলশৰয়া আক্ৰান্ত হ’সল লৰা-সোোলীৰগিন প্ৰোলী স্থ্শবৰ হ’ব পাৱৰ।
6. সমৱলশৰয়া শনমূলৰ
ত শৰ্শনশব ঔষ েঠটওো হয় –ৰ্ৰৰ শভৰ্ৰৰ্, বৰ্াহৰ্ আৰু
পানীৰ্।
7. সমৱলশৰয়াৰ লক্ষ্ে হ’ল-ৰ্ীি জ্বৰ,মুৰৰ শবষ, বাহভ আৰু সপটৰ শবষ আৰু িঁ পশন
উিা। সৰ্জ পৰীক্ষ্া আৰু শচশিৰ্্সাৰ দ্বাৰা প্ৰাে বচাব পাশৰ।
8. স্বাস্থ্য িমীৱয় শদয়া পৰামি আৰু
ত
ঔষ ৰ দ্বাৰা সমৱলশৰয়া প্ৰশৰ্ৱৰা আৰু শচশিৰ্্সা
িশৰব পাশৰ।
9. এজন সংক্ৰাশমৰ্ সৰাগীৰ সৰ্জৰ্ সমৱলশৰয়াৰ শবজােু থাৱি আৰু ই এশনশময়া সৃঠি
িশৰ ভূ ক্তৱভাগী জনি দুেলত আৰু ভাগৰুো িশৰ সৰ্াৱল।
10.সমৱলশৰয়াৰ প্ৰশৰ্ৱৰা ি শপলৰ দ্বাৰা সমৱলশৰয়া আৰু এশনশময়া সংক্ৰামেৰ্ বা া
শদব পাশৰ।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

মমদলনৰয়া: নিশু সকদল নক কনৰব পাদৰ?

•

সমৱলশৰয়া সম্পৱিত আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ বাৰ্তা হৰ্য়াৰ িৰি।
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৰ শবলািৰ লগৰ্ শবশনময়
িৰি।
সমৱলশৰয়া সিৱনকি শবয়ৱপ আৰু ইয়াি প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰবকল আশম শি ৰৱে বযেস্থ্া
গ্ৰহে িশৰৱো আনি জনাবকল সপািাৰ হৰ্য়াৰ িৰি।
সমৱলশৰয়া মহৰ উৰ্্পশি সম্পৱিত িাশহনী বা নাটি প্ৰস্তুৰ্ িশৰ অনয লৰা-সোোলী
শবলািৰআগৰ্ প্ৰদিনত িৰি।
িীট নািি দ্ৰেৱৰ পশৰৱিাশ ৰ্ আিভো সিৱনকি ৰাশখব আৰু বযেহাৰ িশৰব লাৱগ
সসই সম্পৱিত সপািাৰ প্ৰস্তুৰ্ িৰি।
মহৰ িাৱমাৰৰ পৰা সিৱনকি ৰক্ষ্া পাব পাশৰ সসই সম্পৱিত সপািাৰ হৰ্য়াৰ িৰি
আৰু িাশহনী প্ৰচাৰ িৰি।
এজন শিশুৱে আন এজনৰ িৰীৰৰ্ সমৱলশৰয়া লক্ষ্ে সিৱনকি শচশন পাইৱে আৰু
সজষ্ঠজনি পৰীক্ষ্া িৰাবকল পৰামি ত শদৱে সসই সম্পৱিত িাশহনী বা নাটি প্ৰস্তুৰ্
িশৰ প্ৰদিনত িৰি।
এশনশম া আৰু সমৱলশৰয়াৰ লক্ষ্েশবলািৰ ওপৰৰ্ িাশহনী বা নাটি ৰচনা িৰি,
সিৱনকি সপলুৰ পৰা এশনশময়া আৰু সমৱলশৰয়াৰ পৰা এশনশময়া হয় ৰ্াৰ ওপৰৱৰ্া।
আইৰে পুিআহাৰ সম্পৱিত প্ৰাচীৰ পত্ৰ হৰ্য়াৰ িৰি।
সৰু লৰা-সোোলীি মৱহ িামুৰাৰ সময়ৰ্ আিভোৰ ৰ্লৰ্ ৰাখি।
আিভো শবলাি শবচনাৰ্ াৱৰ্ ভালকি খুশচ সলাো হয় আৰু িুটা নাথাৱি শনশ্চিৰ্
িৰি।
মানুৱহ আিভো ভাল পায় বা নাপায় আৰু আিভো বযেহাৰ িৰা বা নিৰা সম্পৱিত শি
ভাৱে ৰ্াৰ ওপৰৰ্ নাটি বা িাশহনী হৰ্য়াৰ িৰি।
শবচনাৰ্ আিভো সিৱনকি বযেহাৰ িশৰব লাৱগ –এটা প্ৰচাৰ অশভ ান আৰম্ভ িৰি।
এজন স্বাস্থ্য িমীি শবদযালয়কল শনমিে িশৰ আশন আিভো সিৱনকি বযেহাৰ িশৰব
লাৱগ আৰু সমৱলশৰয়া সিৱনকি পৰীক্ষ্া িৰাব লাৱগ সসই সম্পৱিত োত্ৰোত্ৰীসিলি অেগৰ্ িৰাওি।
গীৰ্-নাচ আৰু নাটিৰ স াৱগশদ বাৰ্তা সমূহ আনৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
আমাৰ পশৰয়ালৰ্ সমৱলশৰয়া আক্ৰান্ত শিমান জনাওি। আশম সিৱনকি সমৱলশৰ া
প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰব পাৱৰা? সিশৰ্য়া আৰু সিৱনকি ঔষ
ুক্ত আিভো আৰু শখশৰশিৰ্
পদত া বযেহাৰ িশৰব লাৱগ আৰু ই সিৱন ৰৱে িাম িৱৰ? ঔষ ুক্ত আথুো সিশৰ্য়া
সপাো ায়? সমৱলশৰয়াৰ্ সিৱনকি মৃৰ্ভয হয়? শিয় সমৱলশৰয়া গভতােৰ্ী শৰ্ৰুৰ্া আৰু
শিশুৰ িাৰৱে শবপদজনি? এগৰািী সন্তান সম্ভো শৰ্ৱৰাৰ্াি সমৱলশৰয়াৰ পৰা বাশচ
থাশিবকল শি শদৱয় আৰু সিশৰ্য়া পায়? এশনশময়া প্ৰশৰ্ৱৰা িশৰবকল আইৰে ুক্ত
আহাৱৰ (মাংস, মাহজাৰ্ীয় আৰু সসউজীয়া িাি-পাচশল)সিৱনকি িামিৱৰ?
জনসা াৰৱে শনজৱি আৰু প্ৰশৰ্ৱবশিি মৱহ িাৱমাৰাৰ পৰা সিৱনকি ৰক্ষ্া িশৰব?
শদ সৰ্জৰ্ সমৱলশৰয়া থাৱিআপুশন শবৱিষ পৰীক্ষ্াৱটাি শি বুশল িব
অশ ি ৰ্থযৰ জাশনবৰ বাৱব অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।
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ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু ৫: ডাদয়নৰয়া

1. ডাৱয়শৰয়া পনীয়া পায়খানা সহাো অসুখ, শদৱন 3 বাৰৰ্কি অশ ি হয়।
2. দুশষৰ্ আহাৰ, বা পানী, সলৱৰ্ৰা হাৰ্, চাৱমাচ বা িাে আশদ মুখৰ্ শদয়াৰ্শবজােু
সংক্ৰাশমৰ্ হব পাৱৰ।
3. পানী আৰু লেে িৰীৰৰ পৰা ওলাই হগ িৰীৰ দুেলত িৱৰ। শদৱহ পানী সখাো নহয়
ডাৱয়শৰয়াৰ্ সৰু লৰা-সোোলীৰ মৃৰ্ভয প ন্ত
ত হব পাৱৰ।

4. অশৰ্শৰক্ত পশৰষ্কাৰ পানী, নাশৰিলৰপানী বা ভাৰ্ৰপানী সখাোই ডাৱয়শৰয়া বা া
শদব পাশৰ। সিঁ চভোৰ িাৰৱে মািৰ গাখীৰ সৱবাি
ত ৃ ি।
5. ডাৱয়শৰয়াৰ্ সভাগা এটা শিশুৰশুিান মুখ আৰু শ্চজভা, সসামাই স াো চিু শিন্তু
চিুৰ পানী সনালায়, সিামল চাল আৰু হাৰ্-ভশৰ িাণ্ডা পশৰ ায়। শিশুৰ মুৰৰ্
সসামাই স াো এটা শমশহ সৰু দাগ হব পাৱৰ।
6. শিশুৱে পাচঁ বাৰৰ্কি সবশে পায়খানা িশৰৱল বা সিৌচৰ্ সৰ্জ গৱল, বা বশম
িশৰৱল স্বাস্থ্য িমীি শনশ্চিৰ্ ভাৱে সদখুোব লাৱগ।
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1. অ’আৰএে (ORS) অথাৰ্
ত ্ অৱৰল শৰহাইৱদ্ৰচন েশলওচন শক্লশনি বা সদািানৰ্
পায়। ই াি শবশুদ্ধ পানীৰ লগৰ্ উপ ুক্তভাৱে শমেে িশৰ ডাৱয়শৰয়াৰ্ বযেহাৰ
িশৰব পাশৰ।
2. প্ৰায়শবলাি ডাৱয়শৰয়াৰ দৰৱেই িাম নিৱৰ, শিন্তু শ্চজংি শপৱল েয় মাহৰ্কি সবশে
বয়সৰ শিশুৰ ডাৱয়শৰয়া বি িশৰব পাৱৰ। অ’আৰএে শমহশল পানী শদব লাশগবই।
3. ডাৱয়শৰয়া সহাো লৰা-সোোলীি সুস্বাদু আহাৰ শদব লাৱগ াৱৰ্ শসহঁ ৰ্ৰ িৰীৱৰ
িশ্চক্ত পায়।
4. গাখীৰ সখাো শিশু, পশৰষ্কাৰপ শৰচন্নৰ্া মাশন চশল, ঠটিা িৰেৰ দ্বাৰা আৰু আহাৰ
শবশুদ্ধ ভাৱে হৰ্য়াৰ িশৰ ডাৱয়শৰয়াৰ পৰা বাশচ থাশিব পাশৰ।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

ডাদয়নৰয়া : নিশুদে নক কনৰব পাদৰ ?
•
•
•
•
•
•
•
•

ডাৱয়শৰয়া সম্পৱিত আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ বাৰ্তা হৰ্য়াৰ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৱবাৰৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
এখন সা াৰে মাশখ ৰা িান্দ(শচঠটিা) সাজি াৱৰ্ আমাৰ আহাৰৰ্ বীজােু
শবয়ৱপাোৰ্ বা া শদব পাশৰ।
ডাৱয়শৰয়াৰ শবপদজনি সংৱিট শবলাি প্ৰদিনত িশৰ সপািাৰ হৰ্য়াৰ িৰি।
এখন চভঠট নাটি প্ৰস্তুৰ্ িৰি আশম সিশৰ্য়া স্বাস্থ্য িমীি সহায়ৰবাৱব মাশৰ্ব
লাৱগ।
সাপ আৰু জখলাৰ এটা সখলা প্ৰস্তুৰ্ িৰি াৱৰ্ আশম ডাৱয়শৰয়া িনকি বা া
শদব পাশৰ শিশিব পাৱৰা।
ৰ্ৰ আৰু শবদযালয়ৰ িাৰৱে প্ৰাথশমি শচশিৰ্্সা বািচ হৰ্য়াৰ িৰা ’ৰ্ অ’আৰ
এে থাশিব।
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•

•
•
•
•
•

দুগৰািী মাৰ্ৃৰ চশৰত্ৰ ৰুপায়ে িশৰ শিশুি ডাৱয়শৰয়াৰ পৰা সিৱনকি ভাল িশৰব
পাশৰ সদখুোব।

ডাৱয়শৰয়া সহাো এঠট শিশুৰ িৰীৰৰ পানী িশম স াোৰ লক্ষ্ে আশম সিৱনকি
জাশনব পাৱৰা এই সম্পৱিত পৰীক্ষ্া িশৰবকল এটা সখল প্ৰস্তুৰ্ িৰা।
এৱজাপা গেি বাশঢ়বকল শিমান পানী লাৱগ আৰু পানী নহৱল শি হয় লক্ষ্য
িৰি।
আমাি শনজৱি আৰু আমাৰ বাসস্থ্ান পশৰষ্কাৰ ৰাশখ ডাৱয়শৰয়া সহাোৰ পৰা ৰক্ষ্া
িৰি।
সহণ্ডৱচশিং সখলা সখশল শিমান খৰকি বীজােু সংক্ৰমে হ’ব পাৱৰ পৰীক্ষ্া িৰি।
সসা ি আমাি মাৰ্ৃৱয় শিমান শদনকল দুগ্ধপান িৰাইশেল? অ’আৰএে(ORS)
আৰু শ্চজংিৱৰ আশম ৰ্ৰৰ্ সিৱনকি ডাৱয়শৰয়াৰ শচশিৰ্্সা িৱৰা? আশম এজন
স্বাস্থ্যিমীৰ সহায় লবকল শি শবপদজনি লক্ষ্ে সদখা পাব লাৱগ? শি পানীয়
ডাৱয়শৰয়াৰ িাৰৱে উপিাৰী? সূ ৰত সপাহৰ বযেহাৰ িশৰ আশম সিৱনকি শবশুদ্ধ
সখাো পানী হৰ্য়াৰ িশৰব পাৱৰা? স শৰ্য়া অ’আৰএে (ORS) নাথাৱি শি পানী
উপিাৰী? গ্ৰহেী আৰু িৱলৰা শি? ই সিৱনকি শবয়ৱপ?

মাশখ ৰা, সহণ্ড সচশিং সখলা বা সূ ৰত সপাহৰৰ্ সিাশ ৰ্ পানী বা অনয সিাৱনা
শবষৱয় জাশনবকল অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।
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ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 6: পািী আৰু
অিাময়

1. ভালদৱৰ হাৰ্ ব
ু কল পানী আৰু অলপ চাৱবান বযেহাৰ িৰি। 10 সেৱিণ্ডৰ বাৱব
ৰ্ঁশহব, পানীৱৰ ব
ু আৰু বৰ্াহৰ্ শুিুোব বা চািা িাৱপাৰ/িাগৱজৱৰ শুিুোব,
সলৱৰ্ৰা িাৱপাৰৱৰ নহয়।
2. সৰ্ামাৰ মুখৰ ঠট- মণ্ডল (চিু, নাি আৰু মুখ) স্পি ত িৰাৰ পূৱে ত ভালদৱৰ হাৰ্
স াবা, িাৰে এই িাইৱৰ সদহৰ্ বীজােু প্ৰৱেি িৱৰ। পৰাপক্ষ্ৰ্ ঠট-মণ্ডল স্পি ত
নিৰাকি থাশিব।
3. খাদয প্ৰস্তুৰ্ িৰা, সখাো আৰু শিশুি খাদয শদয়াৰ পূৱে ত হাৰ্ ুবা আৰু প্ৰস্ৰাে,
পায়খানা িৰা বা সিঁ েভোি চািা িৰাৰ শপেৰ্ বা অসুখীয়াি সহায় িৰাৰ শপেৰ্
সৰ্ামাৰ হাৰ্ ুবা।
4. সৰ্ামাৰ িৰীৰ আৰু িাৱপাৰ সজীে আৰু চািা িশৰ ৰাশখবা। সৰ্ামাৰ নখ আৰু
ৰ্লুো, হাৰ্ আৰু িাে, মুখ আৰু চভশল পশৰষ্কাৰ িশৰ ৰাশখবা। সজাৰ্া, সচৱণ্ডল
সপলুৰ পৰা ৰক্ষ্া িশৰবা।
5. মানুহ আৰু জীেজন্তুৰ মল আৰু মুত্ৰ মাশখৰ পৰা দূৰৰ্ ৰাশখবা। মাশখৱয় বীজােু
শবয়পায়। পায়খানা বযেহাৰ িশৰবা আৰু ৰ্াৰ শপেৰ্ সৰ্ামাৰ হাৰ্ ব
ু া।
6. সৰ্ামাৰ মুখ সজীে আৰু পশৰষ্কাৰ িশৰ ৰাশখবা। পুো গ ুশল আৰু শদ সসৱমিা
চিুৰ ওচৰৰ্ মাশখ ৰ্ূশৰ িুশৰৱল অলপ চািা পানী আৰু চাৱবাৱনৱৰ ভালকি মুখ
ুবা।
7. পশৰষ্কাৰ শবশুদ্ধ সখাোপানী সলৱৰ্ৰা হাৰ্ বা িাৱপাৱৰ স্পি ত নিশৰবা। ইয়াি
শনৰাপদ আৰু বীজােুমুক্ত িশৰ ৰাশখবা।
8. সূ ৰত সপাহৱৰ পানী শবশুদ্ধ িৱৰ। শিল্টাৰ িশৰ প্লাঠিিৰ বটলৰ্ ভৰাই খাব পৰাকি
শবশুদ্ধ সনাৱহাো প ন্ত
ত 6 ৰ্ন্টাৰ িাৰৱে ৰ’দৰ্ ৰাশখবা।
9. স শৰ্য়া পাৰা স াোৰ শপেৰ্ সপ্লট আৰু বাচন বিতনৱবাৰৰ্ থিা বীজানূ বংস
িশৰবৰ বাৱব ৰ’দ বযেহাৰ িশৰবা।
10.ৰ্ৰ আৰু সচৌপািৰ আবজতনা আৰু সলৱৰ্ৰা দূৰ িশৰ মাশখ মাশৰবা বা হ্ৰাস িশৰবা।
আেজতনাৱবাৰ সংগ্ৰহ িৰা, জ্বৱলাো বা পুশৰ্ সনৱপৱলাো প ন্ত
ত শনৰাপদভাৱে
সগাটাই ৰাশখবা।
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শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

পািী আৰু অিাময় : নিশুদে নক কনৰব পাদৰ ?

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ আমাৰ শনজৰ পানী আৰু অনাময় বাৰ্তা
হৰ্য়াৰ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৱবাৰৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
সিৱনকি হাৰ্ ুব লাৱগ শিিাৰ্ সহায় িশৰবকল এটা গান শিিি।
বীজােু পশৰয়ালৰ গাঁেৰ্ পশৰষ্কাৰ পশৰয়ালৰ প্ৰৱেি ৰ্ঠটৱল শি হয় ৰ্াি প্ৰদিনত
িশৰবকলএখন নাটি ৰচনা আৰু অশভনয় িশৰব পাৱৰ বা বীজােু লুিাই
থাশিবকল ভাল সপাো স্থ্ানৰ শবষৱয় নাটি িৰি।
আমাৰ িশনষ্ঠ ভাৰ্ৃ আৰু ভগ্নীসিলি সহায় িৰি আৰু সৰ্ওঁ ৱলাৱি সঠিিভাৱে
হাৰ্ ুব লাৱগ জনাৱটা শনশ্চিৰ্ িৰি।
এদল মানুহি শনৰীক্ষ্ে িশৰ এৰ্িা িাটাওি আৰু সৰ্ওঁ ৱলাৱি বা অনয মানুৱহ
শিমান সৰ্নাই সৰ্ওঁ ৱলািৰ মুখ, সৰ্ওঁ ৱলািৰ িাৱপাৰ ুৱে লক্ষ্য িএঅি আৰু
ৰ্থয ৰাখি।
হাৰ্ৰ পৰা িৰীৰৰ্ বীজােু প্ৰৱবি িশৰব পৰা সিৱলা পথৰ িথা শচন্তা িৰি।
শবদযালয়ৰ প্ৰাস্বােগাৰৱবাৰ পশৰষ্কাৰ িশৰ ৰখাৱটা শনশ্চিৰ্ িশৰবকল এৱিলৱগ
এখন আচশনৰ িাম িৰি।
শিল্টাৰ বযেহাৰিশৰপানী পশৰষ্কাৰ িশৰবাকল শিিি।
শবদযালয় সচৌহদি পশৰষ্কাৰ আৰু আেজতনামুক্ত িশৰ ৰাশখবকল এখন আচশন
প্ৰস্তুৰ্ িৰি।
শবদযালয়ৰ্ এটা স্বাস্থ্য সন্মৰ্ ক্লাে গিন িৰি।
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

মাশখ, শবষ্ঠা আৰু বীজােুৰ শবষৱয় জনা িথাৱবাৰ আমাৰ পশৰয়ালৰ হসৱৰ্
আৱলাচনা িৰি।
আমাৰ পানীৰ পাত্ৰৱবাৰ পশৰষ্কাৰ আৰু ঢাশি ৰাখি আৰু সহায় এখন সহৰ্া
বযেহাৰ িৰি আমাৰ িাপ বা হাৰ্ নহয়। আমাৰ িশনষ্ঠ ভাৰ্ৃ-ভগ্নীসিলি
পাত্ৰৰ পৰা সিানৱটা পানী ল’ব লাৱগ শিিাওি।

এৱিলৱগ শমশল এটা ‘ঠটপ সটপ’ বনাওি!
আমাৰ গা- ে
ু াৰ বাৱব চাৱবান ৰাশখবকল এটা ‘োে শমট’ বনাব লাৱগ।
এটা প্লাঠিি বটল আৰু অলপ সচশন পানী বা শবষ্ঠা বযেহাৰ িশৰ মাশখ িান্দ
বনাওি।
সূ ৰত ৰশ্চি বযেহাৰ িশৰ ৰ্ৰৰ্ পান িশৰবকল পানী পশৰষ্কাৰ িৰাৰ্ সহায় িৰি ।
সলৱৰ্ৰা পানী পশৰষ্কাৰ িশৰবকল এটা বাশল শিল্টাৰ সাজি।
আমাৰ চভবুৰীৱটাৰ পানীৱ াগানৰ আৰু এইৱবাৰ পান িৰাৰ বাৱব শনৰাপদ হয়ৱন
নহয় আৰু এখন মানশচত্ৰ বনাওি।
খাদয শসৱজাো পাত্ৰ আৰু সপ্লটৱবাৰ সূ ৰৱপাহৰৰ্
ত
শুিূোৰ িাৰৱে এখন
চাংসাজি।
আমাৰ হাৰ্ৱবাৰ সিৱনকি পশৰষ্কাৰ আৰু বীজােুমক্ত
ু িশৰ ৰাশখব পাশৰ সসই
শবষৱয় সসা ি। হাৰ্ ুবকল আমাৰ ৰ্ৰৰ্ চাৱবান আৱেৱন? স্থ্ানীয় সদািানৰ্
চাৱবানৰ দাম শিমান? আমাৰ সদহৱটা সিৱনকি পশৰষ্কাৰ িশৰ ৰাশখব পাশৰ? দাঁৰ্
সিৱনকি িাে িশৰব লাৱগ? বীজােু ি’ৰপৰা আৱহ, শসঁহৰ্ ি’ৰ্ বাস িৱৰ আৰু
সিৱনকি শবয়ৱপ? মাশখৱয় সিানৱটা জীয়াই থাৱি, খায় আৰু বংিশবস্তাৰ িৱৰ?
মাশখৱয় শসহৰ্ৰ ভশৰৱৰ সিৱনকি সলৱৰ্ৰা িশঢ়য়ায়? আমাৰ পানীৰ উৰ্্সৱবাৰ
শি? আশম সলৱৰ্ৰা পানী সিৱনকি সখাোৰ বাৱব পশৰষ্কাৰ িশৰব পাৱৰা? প্লাঠিি
বটল আশম ি’ৰ্ পাব পাৱৰা? পানীৰ শিল্টাৰ শহচাৱপ শি িাৱপাৰ বযেহাৰ
িশৰবপাশৰ? খাদয প্ৰস্তুৰ্িৰাৰ সময়ৰ্ পশৰয়ালৰ সদসযসিৱল শি স্বাস্থ্যশবশ মাশন
চৱল? ৰ্ৰ আৰু চভবুৰীৰ্ সোশত ি বীজােু থিা স্থ্ানৱবাৰ ি’ৰ্ আৱে?

মাশখ িান্দ, পানী শবশুদ্ধ িশৰবকল সূ যৰ
ত সপাহৰৰ বযেহাৰ, বাশল শিল্টাৰ সিৱনকি সাশ্চজব
লাৱগ, এটা োে শমট বা এটা ঠটপ্পী সটপ, বা অনয শ ৱিাৱনা িথাৰ শবষৱয় অশ ি শনশদি
ৰ্থযৰ বাৱব অনুগ্ৰহ িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ
লগৰ্ স াগাৱ াগ িৰি।
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ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 7: পুষ্টিসাধি

1. শ আহাৱৰ আমাি উজ্বীশেৰ্ িৱৰ, আমাৰ িাৰীশৰি বৃশ্চদ্ধৰ্ সহায় িৱৰ আৰু
আমাি সৱৰ্জ িশৰ সৰ্াৱল, িশ্চক্তিালী িৱৰ সসৱয় ভাল আহাৰ।
2. শদৱহ আশম িমকল খাঁও বা অশৰ্মাত্ৰা মচলা ুক্ত আহাৰ খাওঁ বদহজম হব
পাৱৰ। প াপ্ত
ত মাত্ৰাৰ সুষম আহাৰ গ্ৰহে িশৰ ইয়াি ৰ্যাগ িশৰব লাৱগ।
3. দুবেৰৰ ৰ্লৰ শিশুি প্ৰশৰ্ মাহৱৰ্ জুশখব লাৱগ াৱৰ্ উপ ক্ত
ু ভাৱে িাৰীশৰি
বৃশ্চদ্ধ হহৱে সন নাই জাশনব পাশৰ।
4. শদৱহ শিশু ক্ষ্ীন আৰু হাৰ্ভশৰ দুেলত হয় শসঁহৰ্ি স্বাস্থ্য িমীি সদখুোৰ
আেিযি।
5. স শৰ্য়া লৰা-সোোলীৰ অসুখ হয় শসঁহৰ্ ৰুচী হীন হয়, শসঁহৰ্ি চভপ আৰু পনীয়
আৰু সা াৰে অেস্থ্াৰ্কি সবশচকি আহাৰ শদব লাৱগ াৱৰ্ সুস্থ্ হহ উৱি।
6. জন্মৰ পৰা 6 মাহকল এটা শিশুৰ আটাইৰ্কি ভাল আহাৰ মাৰ্ৃ দুগ্ধ। ই িাৰীৰি
সবল আৰু িশ্চক্তিালী আৰু সৱৰ্জ িশৰ সৰ্াৱল।
7. 6 মহীয়া এটা শিশুি মাৰ্ৃৰ দুগ্ধৰ ওপশৰও শমশহ আহাৰ শদৱন শৰ্শন চাশৰবাৰ আৰু
জলপান খুোব লাৱগ।
8. প্ৰশৰ্ সপ্তাহৱৰ্ শভন্নৰঙৰ প্ৰািৃশৰ্ি আহাৰৰ স াৱগশদ আমাৰ আেিযিীয় সুষম
আহাৰ গ্ৰহে িশৰব লাৱগ।

9. ৰঙা, হাল ীয়া আৰু সসউজীয়া িল আৰু িািপাচশলৱয়ই পুঠিিৰ। এইৱবাৰ শদও
সদশখবকল সৰু, ই আমাৰ িৰীৰ িশ্চক্তিালী িৱৰ।
10.সখাো আৰু ৰিা আহাৰ পশৰস্কাৰকি ই
ু সবমাৰি বা া শদব পাশৰ। ৰিা আহাৰ
সসানিাৱল খাব লাৱগ। নহৱল ভালকি সংৰক্ষ্ে িশৰব লাৱগ।
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শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

পুষ্টিসাধি : নিশুদে নক কনৰব পাদৰ ?

•
•
•
•

•
•
•
•

আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ আমাৰ শনজৰ পুঠিসা নৰ বাৰ্তা হৰ্য়াৰ
িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৱবাৰৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
এখন শবিাি ৰ্াশলিা শবচাশৰ আনি আৰু অনয শিশু আৰু এজন সজষ্ঠৱলািৰ
সহায়ৰ্ ৰ্াশলিাৰ শলখা িথা শবলাি বুশ্চজ লওি।ইয়াি স্বাস্থ্য পথৰ ৰ্াশলিা বুশলও
সিাো হয় আৰু স্বাস্থ্য সিন্দ্ৰ শবলািৰ্ সপাো ায়।
শচশিৰ্্সা সিন্দ্ৰকল হগ শিশুশবলািি সজাৱখাৱৰ্ ওজন শবলাি সংগ্ৰহ িশৰ আশন
শবিাি ৰ্াশলিাখনৰ্ শলশপবদ্ধ িশৰ ৰাখি।
স্বাস্থ্য সিন্দ্ৰৰ্ শিশু আৰু শিৱিাৰ শবলাি সজাৱখাৱৰ্ আৰু উচ্চৰ্া মাপ িৱৰাৱৰ্
লক্ষ্ িৰি।
আৱলাচনা িৰি ৰ্াৰ্ পুঠিহীনৰ্াৰ্ সভাগা সিাৱনা শিশু আৱে সনশি আৰু
শসঁহৰ্ি সিৱন ৰৱে সহায় িশৰব পাশৰ?
আমাৰ পশৰয়ালৰ্ প্ৰশৰ্শদৱন/ প্ৰশৰ্ সপ্তাৱহ শি আহাৰ সখাো হয়, ৰ্থযভভক্ত
িৰি। শিমান প্ৰািৃশৰ্ি ৰঙ আশম প্ৰশৰ্ সপ্তাহৰ্ খাওঁ ? আমাৰ পশৰয়ালৰ
সিৱলা সদসযই আেিযি পশৰমােৰ আহাৰ পায়ৱন াৱৰ্ গিন, শবিাি আৰু
সৱৰ্জ হহ থাশিবপাৱৰ? আশম সিৱনকি জাশনম? এৱিবাৱৰ বৃদ্ধ আৰু সম্পূে ত
ুেি আৱে সনশি স সৰ্ওঁ ৱলাৱি শি পশৰমােৰ আহাৰ খাইৱে জাশনব পাশৰম?
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•
•
•
•

•
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•
•
•
•

সসা ি আৰু শুনি সিৱনকি আহাৱৰ মানুহি ৰুগীয়া িৱৰ?
অশভভােি, স্বাস্থ্যিমী বা অনযৱলািৰ পৰা জ্ঞাৰ্ হওি এজন শিশু পুঠিহীনৰ্াৰ্
ভভশগৱল সিৱনকি গম পায়?
এখন আহাৰৰ ৰ্াশলিা প্ৰস্তুৰ্ িৰি শ শবলাি শিশু আৰু শিৱিাৰৰ িাৰৱে
অপিাৰী আৰু প্ৰশৰ্ৱটা আহাৰৰ শবপৰীৱৰ্ শিয় সবয়া শলশপবদ্ধ িৰি।
জাশনবকল ত্ন িৰি – মাৰ্ৃৱয় শিশুি েয়মাহৰ শপেৰ্ প্ৰথম আহাৰ শি শদৱয়?
শিমান সৰ্ৱন শিশুি সখাোই? উিৰ শবলাি শলশখ শপেৰ্ এখন ৰ্াশলিা প্ৰস্তুৰ্
িশৰব পাৱৰ।
আমাৰ সমাজৰ্ সৰহ সংখযি সলািৰ িাৰৱে সিৱন শভটাশমন ক্ত
ু আহাৰ সপাো
ায় আৰু সসই শবলাি সিৱনকি প্ৰস্তুৰ্ িৰা হয় জাশনবকল শদয়ি(বজাৰৰ্/ৰ্ৰৰ্)।

লক্ষ্য িৰি- আহাৰ সিৱনকি প্ৰস্তুৰ্ িৰা হয়, বাচন বৰ্তন ভালকি পশৰস্কাৰ আৰু
শুৱিাো হয় সন? আহাৰ হৰ্য়াৰ িৰা সিৱল হাৰ্ ভালকি ুইৱেৱন?
এখন েশব আঁিা বা আশম সপ্তাহৰ প্ৰৱৰ্াৱটা শদনৰ্ সখাো আহাৰৰ শবষৱয় শলখা।
আশম েশব খনৰ্ প্ৰৱৰ্াৱটা আহাৰৰ ৰং বা সলৱবল লগাই শদব পাৱৰা।
মাৰ্ৃ সিলি সসা ি সৰ্ওঁ ৱলাৱি সন্তানি 6 মাহৰ শপেৰ্ শি শদৱয় আৰু এখন
ৰ্াশলিা প্ৰস্তুৰ্ িশৰ বিুসিলি সদখুোওি।
সিান শবলাি আহাৰ শিশু আৰু শিৱিাৰৰ িাৰৱে ভাল বা সবয়া আৰু শিয়,
জাশনবকল ত্ন িৰি। আশম এই শবষৱয় এখন িৱটা ৰ্াশলিা প্ৰস্তুৰ্ িশৰব পাৱৰা।
সসা ি সিৱনকি এখন শবিাি ৰ্াশলিাৰ দ্বাৰা শিশুঠট সঠিি ভাৱে ডাঙৰ
হহৱেৱন জাশনব পাশৰ। আৰু শি পদ্ধশৰ্ৱৰ শুিান আহাৰ, বটলৰ্ সখাো আহাৰ
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•

•

বা অনযআহাৰ সশ্চজব িশৰ ৰাশখব পাশৰ? শিয় প্ৰািৃশৰ্ি ৰং ক্ত
ু আহাৰ সখাো
উশচৰ্? এজন সৰাগী ি যাগৰ্
ত
অেস্থ্াৰ্ বা পৰবৰ্ী সময়ৰ্ শি আহাৰ ভাল?
এজন স্বাস্থ্য িমীৰ পৰা স্তনপান আৰু ই শিয় আটাইৰ্কি উিম জাশন লওি।
এজন অসুস্থ্ শিশুি প যাপ্ত
ত
আহাৰ আৰু পানীয় স াগান শৰবকল আশম শি
িশৰব পাৱৰা জাশন লওি।
আমাৰ সমাজৰ বা বিু সিলৰ মাজৰ্ শিমান মাৰ্ৃৱয় স্তন পান িৰায় আৰু শিয়?
–সংগ্ৰহ িৰি। সসা ি শিশু ডাঙৰকহ স াোৰ লৱগ লৱগ স্তনৰ গাখীৰ পশৰবৰ্তন
হয় সনশি সসা ি। শিয় বটলৰ গাখীৰ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ িাৰৱে শবপদ জনি হ’ব
পাৱৰ?
শিশুৱে প্ৰশ্ন িশৰব পাৱৰ ডাঙৰ সিলি –খাদয সবয়াকহ গৱল আৰু সখাোৰ
অনুপ ুক্ত হ’সল সিৱনকি িব পাশৰ?

অশ ি ৰ্থযৰ জাশনবৰ বাৱব অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।

ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু ৮: পাকস্থলীৰ
মপলু বা কৃনম

1. সিাঠট সিাঠট শিশুৰ িৰীৰৰ্ সপলু থাৱি, িৰীৰৰ এই অংিৱটাি পািস্থ্লী বুশল
সিাো হয়। ইয়াৰ্ আমাৰ িৰীৰৰ বাৱব সখাো আহাৰ থাৱি।
2. শবশভন্ন প্ৰিাৰৰ সপলু থাশিব পাৱৰ – ৰ্ূৰেীয়া িৃশম, িিািৃশম, হাৱিাটা িৃশম আৰু
শবলহাৰশ্চজয়া (পোভি
ত ৃ শম)। ইয়াৰ ওপশৰও অনয প্ৰিাৰৰ থাশিব পাৱৰ।
3. সপলুৱে আমাি সৰাগীয়া আৰু দুেলত িশৰব পাৱৰ। ইয়াৰ পৰা সপটৰ শবষ, িাঁহ
আৰু জ্বৰ আশদ হব পাৱৰ।
4. সপলু িৰীৰৰ শভৰ্ৰৰ্ থাৱি িাৰৱে সদখা সপাো না ায়, শিন্তু সিশৰ্য়াবা সিৌচৰ
লগৰ্ সদখা ায়।
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5. সপলু আৰু ইয়াৰ িেী আমাৰ িৰীৰৰ্ শবশভন্ন প্ৰিাৱৰ প্ৰৱবি িশৰব পাৱৰ।
শিেভমান খাদয বা অপশৰস্কাৰ পানীৰ দ্বাৰা আৰু শিেভমান খালী ভশৰৱয়শদ সসামাব
পাৱৰ।
6. সপলু সনাৱহাো শপলৰ দ্বাৰা ইয়াি ধ্বংস িৰা সহজ আৰু িম খৰশচ। স্বাস্থ্য
িমীসিৱল প্ৰশৰ্ েয় বা বাৰ মাহৰ শভৰ্ৰৰ্ শদৱয়। শিেভমান সপলুৰ বাৱব
সবশেকিৱয় শদৱয়।
7. সপলুৰ িেী সিৌচ-সপচাবৰ্ থাৱি। সিৌচাগাৰ বযেহাৰ িৰি আৰু সপলুৰ পৰা
ৰক্ষ্া পাওি। সিৌচ-সপচাব িশৰ হাৰ্ চাৱবাৱনৱৰ ুেিআৰু িশনষ্ঠ সিলি সপলুৰ
পৰা বচাই ৰাখি।
8. সিৌচ-সপচাব িশৰ চাৱবাৱনৱৰ হাৰ্ ই
ু আৰু আহাৰ হৰ্য়াৰ িৰাৰ আগৱৰ্, আৰু
সখাোৰ আগৱৰ্, আৰু িল-মুল, িাি-পাচশল ভালকি ুই, আৰু সজাৰ্া শপশি সপলু
িৰীৰৰ্ প্ৰৱেি িৰাৰ্ বা া শদয়ি।
9. শিেভমান সপলু মাঠটৰ্ থাৱি। সসৱয় মাঠট চভই ভালকি চাৱবাৱনৱৰ হাৰ্ ব
ু লাৱগ।
10.িাি-পাচশলৰ্ বা িলমুল খাবৰ িাৰৱে ুওৱৰ্ পশৰস্কাৰ, শবজােুহীন পানী বযেহাৰ
িশৰব লাৱগ।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

পাকস্থলীৰ মপলু বা কৃনম : নিশুদে নক কনৰব পাদৰ ?
•
•

•
•

আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ আমাৰ শনজৰ পািস্থ্লীৰ সপলুৰ বাৰ্তা
হৰ্য়াৰ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।

এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৱবাৰৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
‘িাৱিা সমথনত নিৰা’ পদ্ধশৰ্ অবলম্বন িশৰ িুইজ পাৰ্ি আৰু সপলু সম্পৱিত
শিমান জাৱন পৰীক্ষ্া িৰি।
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সপলুৰ সম্পৱিত এটা িাশহনী শুনাওি াৱৰ্ সপলু সিৱনকি শনয়িে িশৰব পাশৰ
আশম বুশ্চজব পাৱৰা।
আমাৰ শবদযালয়ৰ্ ৰািনীৱয় আহাৰ শিদৱৰ হৰ্য়াৰ িৱৰ আৰু সপলুৰ পৰা বচাই
ৰাশখবকল শিমান সুৰশক্ষ্ৰ্ িশৰ ৰাৱখ।
সদাৱয় পায়খানা বযেহাৰ িৰি াৱৰ্ সিৌচৰ পৰা সপলুৰ িেী শসচঁ শৰৰ্ হহ মাঠট
আৰু পানীৰ্ শমহশল হব সনাোৱৰ।
আমাৰ হাৰ্ ব
ু কল চাৱবাে, পানী আৰু পশৰস্কাৰ িাৱপাৰৰ আে্িযি।
এটা জৰীপ িৰি আমাৰ পশৰয়ালৰ সলাি সিল সপলুৰ শবষৱয় শিমান অেগৰ্।
ূি ত সপলু আৰু শিশুৱে সিৱনদৱৰ সৰ্ওঁ ৱলািৰ পশৰয়ালৰ খাদয চভৰ িৰাৰ পৰা ূি ত
সপলুি বা া শদব ৰ্াৰ শবষয়ৰ্ এখন নাটি হৰ্য়াৰ িৰি!
সিচা িাি-পাচশল সখাোৰ আগৱৰ্ ভালকি ই
ু আৰু মাংস ভালকি ৰাশি, সখাো
আহাৰ সপলুৰ পৰা সুৰশক্ষ্ৰ্ িশৰ ৰাশখব পাশৰ সসই শবষৱয় এখন সপািাৰ প্ৰস্তুৰ্
িৰি।
হাৰ্ ুবৰ িাৰৱে এটা সটপ সিৱনকি হৰ্য়াৰ িশৰব পাশৰ আৰু আমাৰ পশৰয়ালৰ্
আৰু সেেীৱিািাৰ্ এৱিাটা হাৰ্ স াো িাই প্ৰস্তুৰ্ িৰি।
সিৱনকি সপলুৰ শবস্তাৰ বি িশৰব পাশৰ, আৰু হাৰ্ ে
ু কল মনৰ্ সপলাই শদবকল
এটা গীৰ্ ৰচনা িৰি।

িাি-পাচশল আৰু িলমুল সখাোৰ বা ৰিাৰ আগৱৰ্ ুই লবাশল সসাঁেৰাই শদ এখন
সপািাৰ বনাওি।
এখন নাটি বা পুৰ্লা নাচৰ প্ৰদিনী
ত পাশৰ্ সপলুৰ শবস্তাৰ সিৱনকি বি িশৰব
পাশৰ সদখুোওি।
খালী িাই পুৰে িৰা প্ৰশৰ্ৱ াগীৰ্া পাশৰ্ সপলুৰ শবষৱয় জ্ঞান পৰীক্ষ্া িৰি বা
িুইজৰ স াৱগশদ সিশৰ্য়া হাৰ্ ে
ু লাৱগ, শিবা এটা িৰাৰ আগৱৰ্ আৰু পাচৰ্?
সহায়ৰ বাৱব শনম্ন শলশখৰ্ প্ৰশ্ন শবলাি বযেহাৰ িৰি।
সসা ি আশম সখাো আহাৰ আমাৰ িৰীৱৰ সিৱনকি গ্ৰহে িৱৰ? আমাৰ পািস্থ্লী
শিমান ডাঙৰ ? সপলুৱে সিৱনকি আমাৰ আহাৰ খায়? এটা শিটা সপলু শিমান
দীৰ্ল হব পাৱৰ? শিমান ৰেৰ সপলুৰ শবষৱয় জানা? ৰ্ভ শম থিা িাইৰ্ সিান শব ৰ
সপলু সবশচকি আৱে? সপলু সহাোৰ লক্ষ্ে শি শি? সপলুৰ প্ৰশৰ্ৱৰা ি ঔষ ি’ৰ্
সপাো ায় আৰু ইয়াি সিাৱন বযেহাৰ িশৰব লাৱগ? এটা সপলুৱে এশদনৰ্ শিমান
িেী পাশৰব পাৱৰ? সপলুৱে শভটাশমন ‘এ’ৰ দৱৰ খাদয আমাৰ িৰীৰৰ পৰা আহৰে
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িৱৰ, শভটাশমন ‘এ’ৰ িাৰৱে শি খাব লাৱগ জাৱনৱন? সপলুৰ সপাোলীৱবাৰি
‘লাৰশভ’ বুশল সিাো হয়। সিান শব সপলুৰ সপাোলী চালৰ মাৱজশদ আমাৰ িৰীৰৰ্
প্ৰৱেি িৱৰ? পায়খানা বযেহাৰ িশৰ আৰু সিৌচ-সপচাব পশৰস্কাৰ হি ৰাশখ
সিৱনকি সপলুৰ শবস্তাৰ বি িশৰব পাশৰ? আমাৰ শবদযালয়ৰ্ সপলু প্ৰশৰ্ৱৰা ি
শদেস পৰা হয়ৱন? সিশৰ্য়া পাৱৰ্? সসই শদনা সিৱলাৱে সপলু প্ৰশৰ্ৱৰা ি বশি
বযেহাৰ িৱৰ শিয়? পৃশথেীৰ্ শিমান লৰা-সোোলী সপলুৰ্ আক্ৰান্ত? শলয় সপলুৰ
শবস্তাৰ বি িৰাৰ আে্িযি? আমাৰ হজশম প্ৰশ্চক্ৰয়াৰ্ সপলুৱে সিৱনকি বা া সৃঠি
িৱৰ? সপলুৰ িেী শিমান সৰু? আটাইৰ্কি সৰু শি বস্তুৱটাৰ শবষৱয় ৰ্ভ শম জানা?
পানী পশৰস্কাৰ সন সিৱনকি জাশনব পাশৰ? গে –গেশন বাশঢ়বকল শি লাৱগ? গেি
শদবকল সাৰ সিৱনকি প্ৰস্তুৰ্ িৱৰ?
এটা ঠটশপ সটপ বা এটা হাৰ্ স াো স্থ্ান বা এটা খালীিাইৰ িব্দ পুৰে সখলৰ, বা অনয
সিাৱনা
িথাৰ
শবষৱয়
অশ ি
শনশদি
ৰ্থযৰ
বাৱব
অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ
লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।

ু টিা
ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু 9: েৰ্
ঘ
আৰু
আৰ্াটৰ পৰা বচাই ৰখা।

1. সৰু লৰা-সোোলীৰ িাৰৱে ৰিনিালা শবপদজনি িাই। শসঁহৰ্ি জুই আৰু সচািা
অস্ত্ৰৰ পৰা আৰ্ঁ ৰাই ৰাখি।
2. লৰা-সোোলীৱয় শ্বাস- প্ৰস্বাসৰ্ জুঁইৰ স াঁো সলাোৰ পৰা আৰ্ঁ ৰাই থিাৱটা
বািনীয়। ই জ্বৰ-িাঁহৰ সৃঠি িৱৰ।
3. সিৱলা শবষাক্ত পদাথ তলৰা সোোলীৰ পৰা আৰ্ঁ ৰৰ্ ৰাশখব লাৱগ। খালী পানীয়ৰ
বটলৰ্ শবহ সিশৰ্য়াও নাৰাশখব।
4. শদ শিশুি জুৱয় সপাৱৰ, শ প ন্ত
ত শবষ নিৱম সপাৰা িাইৰ্ িাণ্ডা পানী ঢাশলব।
5. গািী, চাইৱিল আশদৱয় হদশনি শিশুৰ মৃৰ্ভয ৰ্টাই আৰু আৰ্াট প্ৰাপ্ত িৱৰ।
সিৱলা প্ৰিাৰৰ গািীৰ পৰা সাে ান হব লাৱগ আৰু আনৱিা সাে ান িশৰ শদব
লাৱগ।
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6. চভশৰ িটাৰী, গ্লাচ, হবদুযশৰ্ি প্লাগ, ওোয়াৰ, গজাল, শপন ইৰ্যাশদৰ পৰা হব পৰা
শবপদৰ পৰা লৰা-সোোলীি আঁৰ্ৰৰ্ ৰাখ।
7. সৰু লৰা-সোোলীি সলৱৰ্ৰা বস্তু সখাো, সৰু বস্তু মুখৰ্ শদয়াৰ্ (পইচা, বুটাম আশদ
মুখৰ্ শদয়াৰ্ বা া শদয়ি িাৰে সপটকল গৱল উিাহ সলাোৰ্ বা া প্ৰাপ্ত হব পাৱৰ।
8. পানীৰ সমীপৰ্ সখলা ল
ু া িৰাৰ্ বা া শদয়ি িাৰে সিৱনবাকি পানীৰ্ পশৰব
পাৱৰ।
9. ৰ্ৰ বা স্কুলৰ বাৱব এটা িাি এড শিট হৰ্য়াৰ িৰি (চাৱবান, সিশচ, িীটােুনািি
আৰু প্ৰশৰ্ৱষ ি ক্ৰীম, িপাহ, থামশমটাৰ,
ত
সবৱন্দজ/প্লািাৰ আৰু অ’আৰএে)।
10.স শৰ্য়া লৰা-সোোলী নৰ্ভ ন িাইকল ায় সাে ান হ’ব। সম্ভােনীয় শবপদৰ শবষৱয়
শসঁহৰ্ি বুজাব।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ
পুনৰীক্ষ্ে িৰা হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.healthorb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল
শিশুৱে িশৰব পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

ু টিা
েৰ্
ঘ
আৰু আৰ্াত: নিশুদে নক কনৰব পাদৰ ?

•
•
•
•
•
•

আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ আমাৰ শনজৰ দুৰ্টনা
ত
আৰু আৰ্াটৰ বাৰ্তা
হৰ্য়াৰ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৱবাৰৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
সপািাৰ হৰ্য়াৰ িৰি শবহ সিৱনকি সুৰশক্ষ্ৰ্ ভাৱব ৰাশখব পাশৰ, সলৱবল লগাই
শিশুৱয় সপাোৰ পৰা আঁৰ্ৰৰ্ ৰাখি।
এটা প্ৰাথশমি শচশিৰ্্সাৰ বািচ (িাি এড বক্স) হৰ্য়াৰ িৰি াৱৰ্ সিাৱনাৱে
আৰ্াট পাৱল বযেহাৰ িশৰব পাশৰ।
পুৰ্লা সাজি শ ৱটা সৰু লৰা-সোোলীৰ সখলাৰ িাৰৱে শনৰাপদ।
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

এডাল ৰচী আৰু এখন ভূঁ ৰ হৰ্য়াৰ িৰি াৱৰ্ জৰুৰী অে্স্থ্াৰ্ নদী বা হ্ৰদৰ্
বযেহাৰ িশৰব পাশৰ।
শবদযালয়ৰ বাৱব এটা প্ৰাথশমি সাহা যত সিন্দ্ৰ হৰ্য়াৰ িৰি।
শিশুৰ সুৰক্ষ্া সম্পৱিত সিৱলাৱৰ সৱচৰ্নৰ্া সৃঠিৰ িাৰৱে এটা অশভ ান আৰম্ভ
িৰি।
আমাৰ গাঁেৰ্ ি’ৰ্ ি’ৰ্ দ-খাকে আৱে ’ৰ্ শিশু ডভশবব পাৱৰ ৰ্াৰ এটা জশৰপ
চলাওি আৰু শিশুৰ সুৰক্ষ্াৰ িাৰৱে সিৱন বযেস্থ্া গ্ৰহে িশৰব পাশৰ চাওি।
দুৰ্টনাৰ
ত
শবষৱয় ৰ্ৰৱৰ্ শিন্তু শিয়? (But Why?) সখলা সখলি।
আমাৰ ৰ্ৰ শবলাি সুৰশক্ষ্ৰ্ ৰাশখবকল উপায় শচন্তা িৰি আৰু সপািাৰ, গীৰ্,
নাটিৰ মা যৱমৱৰ ভাে শবশনময় িৰি।
প্ৰাথশমি শচশিৰ্্সা বািচৰ্ শবদযালয় আৰু ৰ্ৰৰ িাৰৱে শি শি থিা উশচৰ্ এজন
শচশিৰ্্সা িমীৰ পৰা জাশন লওি।
এখন সপািাৰ বা নক্সাৰ দুৰ্টনা
ত সংৰ্ঠটৰ্ স্থ্ান শবলাি শচশিৰ্ িশৰ দুৰ্টনাৰ
ত
িাৰে
শবলাি শনেয়ত িশৰব পাশৰ সনশি চাওি।
ৰািাৰ্ লৰা-সোোলীৰ সুৰক্ষ্া সম্পৱিত এটা প্ৰচাৰ অশভ ান আৰম্ভ িৰি।
আশম লৰা-সোোলীৰ ত্ন লওৱৰ্ সৱচৰ্ন ভূ শমিা গ্ৰহে িশৰব লাৱগ।
প্ৰাথশমি শচশিৰ্্সাৰ প্ৰাৰশম্ভি জ্ঞান আহৰে িৰি াৱৰ্ জৰুৰী অে্স্থ্াৰ্ ইয়াি
বযেহাৰ িশৰব পাশৰ আৰু ইয়াি পশৰয়াল আৰু বিু সিলৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
আমাৰ ৰ্ৰৰ সচৌহদৰ্ শিশুসিলৰ শিবা শবপদৰ িাৰে আৱে সনশি নক্সাৱৰ
শন াৰে
ত িৰি।
সৰু লৰা-সোোলীৰ আৰ্াটৰ িাৰে সম্পৱিত আশম শ শখশন জাৱনা প্ৰাপ্ত বয়স্ক
সিলৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
এঠট শিশুৱে ভয় খাৱল শি িশৰব লাৱগ শিিি আৰু শপৰ্ৃ-মাৰ্ৃ, িিা-আইৰ্া আৰু
ভাই–ভনী সিলি জনাওি।
সা াৰে শবপদ শবলাি ’ৰ্ সপাৰা, পানীৰ্ ডভবা, বযস্ত পথ আশদ শনেয়ত িশৰবকল
শিিি।
সসা ি ৰ্ৰৰ্ জুৱয় সপাৰাৰ সম্ভােনা ি্’ৰ্, সিাৱনা এজনি শদ জুৱয় সপাৱৰ শি
িশৰম? পাি ৰ্ৰৰ্ গৰম বস্তৰ পৰা লৰা-সোোলীি সিৱনকি শনৰাপৱদ ৰাশখব
পাশৰ? আমাৰ গাঁেৰ্ শিশু আৰু শিৱিাৰি শবপদজনি বস্তুৰ পৰা আঁৰ্ৰৰ্
ৰাৱখৱন? সিৱনকি? শিশু আৰু শিৱিাৰ সিল সক্ষ্ত্ৰৰ্ ডাঙৰ লৰা-সোোলী বা
সজষ্ঠ সিলৰ্কি শ্বাস- প্ৰস্বাসৰ শবপদ সবশচ? আশম শবপদৰ্ নপৰাকি সিাৱনা
এজন পানীৰ্ পশৰৱল আশম সিৱনকি সহায় িশৰব পাৱৰাঁ?

এটা ঠটপ্পী সটপ বা এটা প্ৰাথশমি শচশিৰ্্সা সামগ্ৰীৰ শিটৰ্ শি থাশিব লাৱগ বা এখন
শবপদজনি স্থ্ানৰ সপািাৰৰ উদাহাৰে সিৱনকি হৰ্য়াৰ িৰা হয় ৰ্াৰ শবষৱয়
শবষৱয় অশ ি শনশদি ৰ্থযৰ বাৱব অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্
স াগাৱ াগ িৰি।
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ইয়াত েহটা বাতঘা নেয়া হহদছ নবষয় বস্তু ১০: এইচ আই
নি (HIV) আৰু এইডছ(AIDS)

1. আমাৰ িৰীৰৱটা ৰহসযময়, প্ৰশৰ্শদৱনই আশম সখাো, স্বাসপ্ৰস্বাসৰ লগৰ্ অহা বা
িৰীৰৰ সংস্পিকল
ত অহা বীজােুশবলািৰ পৰা আমাি সুৰক্ষ্া প্ৰদান িৱৰ।
2. এইচ আই শভ (HIV) এটা বীজােু াি ভাইৰাচ বুশল সিাো হয়। এটা ভয়ানি
ভাইৰাচ শ আমাৰ িৰীৰি অনয বীজােু প্ৰৱবিৰ্ বা া শদ শনৱজ সুৰশক্ষ্ৰ্ থাৱি।
3. শবজ্ঞানী সিৱল এইচ আই শভ (HIV) মাৰাত্মি সহাোৰপৰা বি িশৰবকল ঔষ
উদ্ভােন িশৰৱে শদও িৰীৰৰ পৰা সম্পূে শনমূ
ত
লত িশৰবৰ সিাৱনা উপায় আশেস্কাৰ
সহাো নাই।
4. শবনা শচশিৰ্্সাৱৰ থাশিৱল এইচ আই শভ (HIV) থিা সলািৰ এইডে(AIDS) সবমাৰ
হয়। এইডে(AIDS) গুৰুৰ্ৰ অসুি্গৰ এটা সমঠি শ িৰীৰৱটা দুেলৰ
ত
পৰা
দুেলৰ্ৰ
ত
িশৰ সৰ্াৱল।
5. এইচ আই শভ (HIV) সৰ্জ আৰু িৰীৰৰ অনয জুলীয়া পদাথৰ্ত থাৱি। এইচ আই
শভ (HIV) সংক্ৰমন হয় (1) স ৌন শমলন, (2) সংক্ৰশমৰ্ মাৰ্ৃৰ পৰা সিচভোকল, (3)
সৰ্জ দান প্ৰশ্চক্ৰয়াৰ স াৱগশদ।
6. স ৌন প্ৰশ্চক্ৰয়াৰ স াৱগশদ এইচ আই শভ (HIV) সংক্ৰমন সহাোৰ পৰা শনজৱি বচাই
ৰাশখবকল মানুৱহ (1) স ৌন শ্চক্ৰয়াৰ পৰা শবৰৰ্ থাৱি, (2) শবশ্বাসৱ াগয সম্বি স্থ্াপন,
(3) সুৰশক্ষ্ৰ্ স ৌন সম্বি মাশন চৱল।
7. আপুশন এইচ আই শভ (HIV)আৰু এইডে(AIDS) সংক্ৰশমৰ্ সলািৰ লগৰ্ সখশলব
পাৱৰ, আহাৰ গ্ৰহে িৰা, হাৰ্ৰ্ ৰা বা আশলংগন িশৰব পাৱৰ। এৱন িশৰৱল বীহােু
সংক্ৰশমৰ্ নহয়।
8. এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) সংক্ৰশমৰ্ সলাি সিৱল ভয়াৰ্ত বা দুখী
অনুভে িৱৰ। সৰ্ওঁ ৱলাৱি আমাৰ অনুিম্পা আৰু মৰম শবচাৱৰ। সৰ্ওঁ ৱলাৱি
শনজৰ দুখৰ শবষৱয় প্ৰিাি িশৰবকল শবচাৱৰ।
9. শ সিৱল এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) আক্ৰান্ত বুশল ভাৱব
সৰ্ওঁ ৱলাৱি শনজৰ আৰু আনৰ সুৰক্ষ্াৰ বাৱব শচশিৰ্্সিৰ পৰামি গ্ৰহে
ত
িশৰব
লাৱগ।
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10.প্ৰায় শবলাি সদিৰ্ এইচ আই শভ (HIV) মুক্ত মানুৱহ এশন্টৰীট্ৰ’ভাইৱৰল সথৰাপী
(Antiretroviral therapy (ART) নামৰ ঔষ গ্ৰহে িশৰ সুদীৰ্ ত জীেন লাভ
িশৰৱে।
শবৱিষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষ্াশবদ আৰু শচশিৰ্্সা শবৱিষজ্ঞৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য বাৰ্তাসমূহৰ পুনৰীক্ষ্ে িৰা
হহৱে, আৰু অ’আৰশব স্বাস্থ্য সেবচাইটৰ্: http://www.health-orb.org ৰ্ উপলব্ধ।
শবষয়ৱটাৰ সন্দভতৰ্ অশ ি বুশ্চজবকল আৰু অনয হসৱৰ্ বাৰ্তা শবশনময় িশৰবকল শিশুৱে িশৰব
পৰা িামৰ শিেভ াৰো ইয়াৰ্ শদয়া হহৱে।

এইচ আই নি (HIV) আৰু এইডছ(AIDS): নিশুদে নক
কনৰব পাদৰ ?

•
•
•
•
•
•
•

•

আমাৰ শনজৰ ভাষাৰ্ শনজৰ িথাৱৰ এইচ আই শভ (HIV) আৰু
এইডে(AIDS)বাৰ্তা হৰ্য়াৰ িৰি।
বাৰ্তা শবলাি মনৰ্ ৰাখি াৱৰ্ আশম সিশৰ্য়াও পাহশৰ না াও।
এই বাৰ্তাশবলাি অনয শিশু আৰু আমাৰ পশৰয়ালৱবাৰৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) সম্পিীয় প্ৰচাৰ পত্ৰ আৰু ৰ্থয সংগ্ৰহ
িশৰ জন সা াৰেৰ লগৰ্ শবশনময় িৰি।
আমাৰ শবদযালয়কল এজন স্বাস্থ্য িমীি মাশৰ্ আশন এইচ আই শভ (HIV) আৰু
এইডে(AIDS) সম্পিীয় আমাৰ প্ৰশ্নৰ উিৰ সংগ্ৰহ িৰি।
এইডেৰ দ্বাৰা প্ৰভাশেৰ্ আমাৰ সমাজৰ সিাৱনা শিশুি সহায় িৰাৰ উপায়
শবচাশৰ উশলওো।
‘জীেন সৰখা’ (The Lifeline Game) সখলৱটা সখলি আৰু এইচ আই শভ (HIV)
সংক্ৰশমৰ্ সলািৰ সংস্পিৰত পৰা সিৱনকি সংক্ৰমে হব পাৱৰ জাশনবকল সচিা
িৰি।
‘সচাঁ আৰু শমো সখলা’ৰ (True or False Game) স াৱগশদ ইজনৰপৰা শসজনকল
সিৱনকি এইচ আই শভ (HIV) সংক্ৰমন হব পাৱৰ প্ৰদিনত িৰি। সিষৰ্ প্ৰশ্ন
অবৰ্াৰো িৰি।
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

শবৱিষ বিুত্ব আৰু স ৌন অনুভে সম্পিীয়জীেন হিলীসম্পৱিত জ্ঞান আহৰে
িৰি।
‘আিাৰ ৰ্ৰী’ (Fleet of Hope Game) সখলৰ স াৱগশদ আশম সিৱনকি এইচ আই
শভ (HIV) ুক্ত বিুৰ লগৰ্ শনৰাপদ বযেহাৰ িশৰব পাশৰম শনেয়ত িৰি।
এজন এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) ভূ ক্তৱভাগীৱয় সন্মূখীন সহাো
অসুশব া শবলািৰ্ আশম সিৱনদৱৰ সহায় িশৰব পাৱৰা শচন্তা িৰি।
এইচ আই শভ (HIV) ক্ত
ু সলািৰ চশৰত্ৰ ৰূপায়ন িশৰ এখন এইচ আই শভ (HIV)
থিা সলািৰ অনুভে সিৱনহব পাৱৰ অনুমান িৰি।
এইচ আই শভ (HIV) থিা সলাি সিৱল সন্মূখীন সহাো সমসযা শবলািৰ শবষৱয়
শুনি আৰু আৱলাচনা িৰি।
এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS)ৰ শবষৱয় এখন িুইজ প্ৰশৰ্ৱ াগীৰ্া
অনুশস্থ্ৰ্ িশৰব।
সেেীৱিািাৰ্ এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) সম্পিীয় প্ৰশ্নৰ বাৱব প্ৰশ্ন
বািচ আৰম্ভ িৰি।
শবদযালয়ৰ্ এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) সম্পৱিত সপািাৰ হৰ্য়াৰ
িৰি।
মীনা নামৰ এজনী সোোলী বা ৰাজীে নামৰ এটা লৰাৰ শবষৱয়আৰু সৰ্ওঁ ৰ মাৰ্ৃ
াৰ এইচ আই শভ (HIV) আৱে- এখন নাটি শলখি আৰু সিৱনকি মীনাই সৰ্ওঁ ৰ
মাৰ্ৃি শচশিৰ্্সালয়ৰ্ আটত ART লবকল াবকল সন্মৰ্ িৱৰ সদখুোওি।
এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS) সজাগৰ্া ক্লাে এটা আৰম্ভ িশৰ আমাৰ
শবদযালয় আৰু পশৰয়াল শবলািৰ মাজৰ্ সজাগৰ্া অনাৰ সচিা িৰি।
সসা ি আমাৰ সৰাগ প্ৰশৰ্ৱৰা প্ৰোলীৱটাৱে সিৱনকি িাম িৱৰ? শি আহাৱৰ
আমাৰ সৰাগপ্ৰশৰ্ৱৰা ক্ষ্মৰ্াৰ প্ৰশ্চক্ৰয়াৱটা িশ্চক্তিালী আৰু সশ্চক্ৰয় িশৰ ৰাখ?
এইচ আই শভ (HIV) শি আৰু এইডে(AIDS) শি ?এই আখৰ হিটাই শি বুজায়?
এজন সলািৰ এইচ আই শভ (HIV) আৱে বুশল জাশনব পাশৰৱল শি হয়? সিৱনকি
ইজনৰ পৰা শসজনকল এইচ আই শভ (HIV) সংক্ৰমন হব পাৱৰ? সিৱনকি বা া
শদব পাশৰ? আশম ইয়াৰ পৰা সিৱনকি শনজি বচাই ৰাশখব পাৱৰা? জনসা াৰেি
সিৱনকি এইচ আই শভ (HIV) পৰীক্ষ্া িৰা হয় আৰু শচশিৰ্্সা শদয়া হয়? ঔষৱ
সিৱনকি মািৰ পৰা শিশুকল এইচ আই শভ (HIV) সংক্ৰমনৰ্ বা া শদৱয়? আটত
ART সয় সিৱনকি িাম িৱৰ আৰু সিশৰ্য়া ইয়াি বযেহাৰ িশৰব লাৱগ? সিশৰ্য়া
আৰু সিৱনকি আমাৰ বিুত্বই স ৌন সম্বিকল পশৰবৰ্তন হয়? এজন শলৱি
সিৱনকি শনৱৰা ৰ উপ ুক্ত বযেহাৰ িৱৰ? আমাৰ বিু আৰু পশৰয়াল শ এইচ আই
শভ (HIV) আৰু এইডে (AIDS)ৰ্ ভভশগ আৱে সহায় িৰাৰ উিম পন্থা শি াৱৰ্
সৰ্ওঁ ৱলাৱি স্বাস্থ্যোন আৰু ভালকি বাস িশৰব পাৱৰ? ওচৰৰ শচশিৰ্্সালয় ি’ৰ্
আৱে ’ৰ্ এইচ আই শভ (HIV) আৰু এইডে(AIDS)ৰ সৰাগী সিলি সহায় িৱৰ?

এটা জীেনৱৰখা সখল (The Lifeline Game) বা এটা আিাৰ্ৰী সখল (Fleet of Hope Game) বা
এটা সচাঁ বা শমোৰ সখলৰ (True or False Game) উদাহাৰে সিৱনকি হৰ্য়াৰ িৰা হয় ৰ্াৰ
শবষৱয় অশ ি শনশদি ৰ্থযৰ বাৱব অনুগ্ৰহ
িশৰ www.childrenforhealth.org বা clare@childrenforhealth.org ৰ লগৰ্ স াগাৱ াগ িৰি।
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