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সূচক
শিশুদের শিখার ও শিদেদের মদযে ছশিদে শেওোর েিে ১০০টি স্বাস্থ্ে বার্তা হল ৮১৪ বছর বেসী বাচ্চাদের উদেদিে তর্রী করা সহে ও শির্তরদ াগ্ে শিক্ষা বার্তা। র্াই
এদর্ ১০-১৪ বছর বেসী শকদিারশকদিারীদের অন্তর্ভক্ত
ত করা হদেদছ। আমরা মদি
কশর শ ১০-১৪ বছর বেসী এই সমস্ত শকদিারশকদিারীরা াদর্ এই র্থ্েগুদলা োদি
র্া শিশ্চির্ করা েরুরী কারি এই বেদসর শছদল-শমদেরা সাযারণর্ র্াদের
পশরবাদরর শছাদিা বাচ্চাদের ত্ন শিদে থ্াদক। এছািা, র্ারা এইর্াদব শিদেদের
পশরবারদক শ সহাের্া করদছ, শসিাদক স্বীকৃশর্ শেো এবং প্রিংসা করা প্রদোেি।
স্বাস্থ্ে সম্পদকত ১০টি প্রযাি শবষদের প্রদর্েকটির েিে ১০টি কদর বার্তা শিদে এই
১০০টি বার্তা তর্শর করা হদেদছ। শবষেগুশল হল: মোদলশরো, ডােশরো, পুটি, ঠান্ডা
কাশি এবং অসুস্থ্র্া, অদের কৃশম, পাশি ও পশরচ্ছন্নর্া, টিকাোি, এইচআইশর্ ও
এইডস এবং েুর্িিা,
ত
আর্ার্ এবং প্রাথ্শমক তিিব শবকাি। এই সহে স্বাস্থ্ে
বার্তাগুশল বাবা-মা এবং স্বাস্থ্ে-শবষেক শিক্ষদকরা বাশিদর্, স্কুদল, ক্লাদব এবং
শচশকৎসালদে শিশুদের উদেদিে বেবহার করদর্ পারদবি।
এই স্বাস্থ্েবার্তা সমূহ স্বাস্থ্ে শিক্ষক এবং শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের র্ত্ত্বাবযাদি তর্রী ও
পরীক্ষা করা হদেদছ। স্বাস্থ্ে শবষেক বার্তাটি সটঠক শরদখ, এসব অিুবাে এবং
বেবহাদরাপদ াগ্ী করা শ দর্ পাদর। স্বাস্থ্ে শবষেক বার্তাসমূহ সটঠক এবং হালিাগ্াে
রাখদর্ প্রচভর ত্ন শিো হদেদছ। স্বাস্থ্ে শবষেক শিক্ষকগ্ণ র্াদের শেণীকক্ষ ও
প্রকল্পগুশলদর্ স্বাস্থ্ে শিক্ষা কা ক্রম
ত
গ্ঠি এবং আদলাচিা ও অিোিে কা ক্রমদক
ত
উৎসাশহর্ করার েিে এই স্বাদস্থ্ের বার্তাগুশল বেবহার কদরি।
উোহরণস্বরূপ, সটঠক উপাদে হার্ শযাো সম্পদকত একটি বার্তা শিখার পদর, শিশুরা
এদক অপরদক এবং শিে শিে পশরবাদরর শ্চেজ্ঞাসা করদর্ পাদরি 'শক কারদণ
আমাদের পশরবাদর এবং আমাদের সম্প্রোদের শলাকেি সটঠক উপাদে হার্
শযাোদক কটঠি মদি কদরি?' শিশুরা এই সমসো সম্পদকত আলাপ করদছ এবং
একসদে শসদ্ধান্ত শিদব শ র্ারা কীর্াদব সমসোর সমাযাি করদর্ পাদর এবং
পশরবর্তদির এদেন্ট হদে উঠদর্ পাদর, এিাই স্বাস্থ্ে বার্তার মূল শিক্ষা। এই বার্তাগুদলা
আদলাচিা এবং কাদের দ্বার শহসাদব কাে করদব।
মার্াশপর্া বা শিক্ষকরা শিশুদের স্বাস্থ্ে শবষেক বার্তা সমূহ মুখস্থ্ করদর্ বলদর্
পাদরি। বা, শিশুদের প্রশর্টি স্বাস্থ্ে বার্তার সাদথ্ সামঞ্জসে পেদক্ষপ তর্শর করদর্
পাদর, শ দিা র্ারা সহদে বার্তাটি মদি রাখদর্ পাদর। শছাি শছদলদমদেরা ারা
শিদখদছ এবং অিেদের সাদথ্ একটি স্বাস্থ্ে বার্তা র্াগ্ কদরদছ র্াদের শছািখাি
পুরস্কার শেো শ দর্ পাদর। উোহরণস্বরূপ, একটি শির্া বা রটিি কাপদির িভকদরা
পুরস্কার শহসাদব শেওো শ দর্ পাদর। শিশুরা একটি লাটঠদর্ র্া শবেঁদয এবং একটি
রটিি রংযিু লাটঠ বাশিদে শেখাদর্ পারদব র্ারা স্বাস্থ্ে বার্তা শিদখদছ এবং র্া র্াগ্ও
কদরদছ।
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শিশুদের শিখার ও শিদেদের মদযে ছশিদে শেওোর েিে ১০০টি স্বাস্থ্ে বার্তা
শচলদেি ির শহল্থ্, ক্ত
ু রাদেের শকমশিে শর্শিক একটি শছাি এিশ্চেও দ্বারা তর্শর
করা হদেদছ। শচলদেি ির শহল্থ্ সারা শবদে স্বাস্থ্ে শিক্ষা অংিীোরদের সাদথ্ কাে
কদর।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এছািাও ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদি পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
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আমাদের সম্পদকে

শিশুদের শিখার ও শিদেদের মদযে ছশিদে শেওোর েিে ১০০টি স্বাস্থ্ে বার্তা হল ৮১৪ বছর বেসী বাচ্চাদের উদেদিে তর্রী করা সহে, শির্তরদ াগ্ে স্বাস্থ্ে শিক্ষা বার্তা।
র্াই এদর্ ১০-১৪ বছর বেসী শকদিারশকদিারী অন্তর্ভক্ত
ত করা হদেদছ। আমরা মদি
কশর শ এিা শবদিষর্াদব সহােক এবং গুরুত্বপূণ শত ১০-১৪ বছর বেসী এই সমস্ত
শছদল-শমদেদের র্থ্েগুদলা শেওো েরুরী কারি এই বেদসর শছদল-শমদেরা
সাযারণর্ র্াদের পশরবাদরর শছাদিাদের ত্ন শিদে থ্াদক। এছািা, র্ারা শ র্াদব
শিদেদের পশরবারদক সহাের্া করদছ, শসিাদক স্বীকৃশর্ শেওো এবং প্রিংসা করা
প্রদোেি।
স্বাস্থ্ে সম্পদকত ১০টি প্রযাি শবষদের প্রদর্েকটির েিে ১০টি কদর বার্তা শিদে এই
১০০টি বার্তা তর্শর করা হদেদছ। শবষেগুশল হল: মোদলশরো, ডােশরো, পুটি, ঠান্ডা
কাশি এবং অসুস্থ্র্া, অদের কৃশম, পাশি ও পশরচ্ছন্নর্া, টিকাোি, এইচআইশর্ ও
এইডস এবং েুর্িিা,
ত
আর্ার্ এবং প্রাথ্শমক তিিব শবকাি। এই সহে স্বাস্থ্ে
বার্তাগুশল বাবা-মা এবং স্বাস্থ্ে-শবষেক শিক্ষদকরা বাশিদর্, স্কুদল, ক্লাদব এবং
শচশকৎসালদে শিশুদের উদেদিে বেবহার করদর্ পারদবি।
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এখাদন রবষয ১-এর ১০টি বাতো রদযদে: বাচ্চাদের
পররচর্াে করা

1. শগ্ম শখলুি, েশিদে যরুি, কথ্া বলুি, শিশুদের সাদথ্ হাশস এবং গ্াি গ্াি র্িভকু
সম্ভব।
2. শিশু এবং শছাি শিশুরা শরদগ্ াে, র্ে পাে এবং সহদে র্াদের শচাদখ পাশি এদস
পদর। র্ারা শিদেদের অিুর্ূশর্গুশল বোখো করদর্ পাদর িা। সকল সমে সেে
থ্াকুি।
3. অল্পবেশস শছদলদমদেরা দ্রুর্ শিদখ: শকর্াদব হােঁিদর্ হে, িব্দ করদর্ হে, শখদর্
হে এবং পাি করদর্ হে। র্াদের সাহা ে করুি শকন্তু র্াদের শকছভ শিরাপে র্ভল ও
করদর্ শেি!
4. সব শমদেরা এবং সব শছদলরাই প্রদর্েদক গুরুত্বপূণ।ত প্রদর্েদকর সাদথ্ র্াল
আচরণ করুি, শবদিষ কদর ারা অসুস্থ্ বা ারা প্রশর্বন্ধী শিশু।
5. শছাি শছদলদমদেরা র্াদের চারপাদি া র্দি র্াই শিদখ শিে। শিদের ত্ন শিি,
র্াদের সামদি র্াল আচরণ করুি এবং র্াদের র্াল পথ্ শেখাি।
6. খি শছাদিা শিশুরা কােঁদে, র্ার একটি কারণ (ক্ষুযা, র্ে, বেথ্া) থ্াদক। কারণটি
খুদেঁ ে শবর করার শচিা করুি।
7. শছাি শিশুদের শবেোলদে শিক্ষাে সাহা ে করদর্ সংখোর শখলা এবং িদব্দর শখলা,
রং করা এবং আেঁকদর্ শিখাি। র্াদের গ্ল্প বলুি, গ্াি শগ্দে শিািাি এবং শিদচ
শেখাি।
8. একটি েদল, প্রর্েক্ষ করুি এবং শিািবুদক শলদখ রাখুি শকর্াদব বাচ্চারা বি হে
এবং কখি র্ারা প্রথ্ম কথ্া বদল, হােঁদি।
9. প্রাপ্তবেস্কদের ত্নোর্া এবং বেস্ক বাচ্চাদের সাহা ে কদর শরাগ্ প্রশর্দরাদয
সাহা ে কদর শিশু ও শছাি শছদলদমদেদের পশরষ্কার (শবদিষ কদর হার্ ও মুখ)
পশরষ্কার কদর রাখুি, শিরাপে পাশি পাি করুি এবং প্রচভর পশরমাদণ খাবার খাি।
10.শিশু এবং শছাি শিশুদের প্রশর্ ত্নিীল হউি শকন্তু শিদের সম্পদকত র্ভলদবি িা।
আপশিও খুব গুরুত্বপূণ।ত
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এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

রিশুদের জনয পররচর্া:ে রিশুরা রক করদত পাদর?

•
•
•
•

•
•
•
•

•

আমাদের শিেস্ব বার্তা তর্শর কশর শিশুদের েিে পশরচ া ত আমাদের শিদেদের
িদব্দ এবং আমাদের শিদেদের র্াষাে!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
বার্তাগুশল অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের োশিদে শেি!
শছদল এবং শমদে আলাো েদল শবর্ক্ত করুি; শছদলদের শখলদর্ শেি "শমদেদের
শখলা" এবং শমদেদের শখলদর্ শেি "শছদলদের শখলা"। র্ারপদর, উর্ে েলদক
বলুি শখলা শিদে আলাপ-আদলাচিা করদর্। উোহরণস্বরূপ, র্ারা শক শছদলদের
বা শমদেদের শখলা এই িামকরণ শমদি শিদেদছ? শকি বা শকি িে?
আদলাচিা করুি র্দর অথ্বা স্কুদল 'র্াল' এবং 'খারাপ' আচরণ শকািগুদলা, এবং
র্াদের শকি এরকম বণিা
ত করা হে।
তর্রী করুি শপাস্টার অিেদের প্রেিিত করার েদিে শ আপিারা এই শবষদে
োদিি।
বাশিদর্, স্কুদল বা সম্প্রোদের েলগুদলাদর্ - শমাবাইল, েু িেু শি, শবশ্চডং ব্লক, পুর্ভল,
প্রাণী এবং ছশব বই ইর্োেী শখলিা-তর্শর প্রশর্দ াশগ্র্ার আদোেি করুি।
শরাগ্ প্রশর্দরাদযর সহে পেদক্ষপ শ মি সাবাি শেদে হার্ শযাো, টিকাোি এবং
সুষম খােে খাওোর মদর্া শবষে প্রেিিত করার েিে অঙ্কি এবং শপািার তর্শর
করুি।
তর্রী করুি একটি শছাি িাটিকা - শছাি শিশুরা শসবাোিকারীদের সাদথ্ শখলদছ
এর উপর। র্ারা, েু'েি মাদের মদযেকার আালাপ অশর্িে কদর শেখাদর্ পাদর;
6
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একেি মা শ শবোস কদর শছাি বাচ্চাদের চভপ থ্াকা উশচর্ এবং আদরকেি মা
শ শি মো করাে আস্থ্া কদর! আদবগ্/অিুর্ূশর্ অের্শে এবং মুদখর অশর্বেশ্চক্ত
মাযেদম মূকাশর্িে/অশর্িে কদর শেখাি। অিোিে শিশুরা বলদব ওিা শকদসর
অিুর্ূশর্ বা আদবগ্।
শ্চেদজ্ঞস করুি, বাবা-মা এবং োো-োেী বা িািা-িািীদক, শকি এবং শক কারদণ
বাচ্চারা কােঁদে বা হাদস এবং িলািল ক্লাদসর সবার সাদথ্ র্াগ্ার্াশগ্ করুি।
একটি শেণী বা েল স্থ্ািীে সম্প্রোে শথ্দক একটি শিশুদক শবেঁদছ শিদর্ পাদর।
বাচ্চাটি কীর্াদব বািদছ র্া োিাদর্ র্ার মা প্রশর্মাদস এই েলটি েিিত করদবি
এবং অশর্জ্ঞর্া র্াগ্ করদবি।
তর্রী করুি একটি গ্াি া বণিা
ত করদব, শরাগ্ প্রশর্দরাদযর সহে যাপসমূহ শ মি
পশরচ্ছন্ন থ্াকা এবং শিরাপে পাশি পাি করা। আর গ্ািটি শিদের র্াইদবাদির
সাদথ্ গ্াি।
বি বাচ্চারা শিদেদের বাবা-মাদের সাক্ষাৎকাদর শ্চেদজ্ঞস করদব, শছাি বাচ্চাদের
ত্ন শিোর সমে র্াদের সবদচ বি বাযা শকািটি মদি হদেশছদলা, আদর শসটি েূর
করদর্ সবদচ শবশি সাহা ে কদরদছ শকাি শবষেটি।
একেি স্বাস্থ্ে কমী শকংবা শবজ্ঞাি শিক্ষকদক শ্চেদজ্ঞস করুি শকর্াদব শিশুদের
মশ্চস্তস্ক বাদি।
বি শিশুরা সম্প্রোদের বেস্ক মুরুব্বীদের অিুদরায করদব শ দিা ওিারা বাচ্চাদের
গ্াি শিখাে, গ্ল্প বলা এবং শখলা শিখাে আর বাচ্চাদের গ্াি শগ্দে শিািাে।
শিশুরা প্রাপ্তবেস্কদের শ্চেজ্ঞাসা করদর্ পাদর শ র্ারা শক র্াবদছি বাচ্চাদের শরাগ্
শথ্দক বােঁচা বা প্রশর্দরায করা কর্িভকু গুরুত্বপূণ?ত

শবস্তাশরর্ র্দথ্ের েিে শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.orgঅথ্বা clare@childrenforhealth.org.

এখাদন রবষয ২-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: কফ,
ঠান্ডা এবং অসুস্থতা

1. রান্নার আগুদির শযােঁোর মদযে অদিক ক্ষুদ্র কণা রদেদছ া িুসিুস শ দর্ পাদর
এবং অসুস্থ্র্ার কারণ হদর্ পাদর। শযােঁো এিাদর্ বাইদর রান্না করুি অথ্বা
শ খাদি সদর্ে বার্াস আসদর্ পাদর এবং শযােঁো শবর হদর্ পাদর শসখাদি।
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2. র্ামাক যূমপাি করদল র্া িুসিুসদক েুবলত কদর। অিোিে মািুদষর যূমপাদির
শথ্দক শিগ্র্ত শযােঁোও ক্ষশর্কারক।
3. সবারই কাশি এবং ঠান্ডা লাগ্দর্ পাদর। শবশির র্াগ্ খুব দ্রুর্ সুস্থ্ হদে ওদঠ। শে
কাশি বা ঠান্ডা ৩ সপ্তাদহর শবশি সমে শথ্দক াে, র্াহদল শিকিস্থ্ স্বাস্থ্ে শক্লশিদক
াি।
4. েীবাণু েুই র্াদগ্ শবর্ক্ত, একটি বোকদিশরো আদরকটি র্াইরাস। র্াইরাদসর
কারদণই শবশিরর্াগ্ কাশি এবং ঠান্ডা শলদগ্ থ্াদক এবং ঔষদযর মাযেদম এদক
শিযি করা াে িা।
5. িুসিুস িরীদরর অংি এবং এটির মাযেদম োস-প্রোস শিো হে। কাশি এবং
ঠান্ডা িুসিুসদক েুবলত কদর শেে। শিউদমাশিো একটি বোকদিশরো েীবাণু া
েুবলত িুসিুদস গুরুর্র অসুস্থ্র্া সৃটি কদর।
6. শিউদমাশিোর (একটি গুরুর্র অসুস্থ্র্া) একটি লক্ষণ হদচ্ছ দ্রুর্ োস-প্রোস।
োস-প্রোস শুিুি। বুদকর উপদর াওো আর শিদচ আসা লক্ষে করুি। অিোিে
লক্ষণসমূহ হদচ্ছ জ্বর, অসুস্থ্র্া এবং বুদকর বেথ্া।
7. শে ২ মাদসর কম বেদসর শিশু, প্রশর্ শমশিদি ৬০ বা র্ার শবশি োস-প্রোস শিে,
র্দব দ্রুর্ স্বাস্থ্েকমীর শিকি শ দর্ হদব। ১-৫ বছর বেদসর শিশুদের প্রশর্ শমশিদি
২০-৩০ বার োস-প্রোস হদল শসটি দ্রুর্ বদল শবদবশচর্।
8. সুষম খাবার (এবং বুদকর েুয), একটি শযােঁো-মুক্ত বাশি এবং টিকা শিউদমাশিোর
মর্ গুরুর্র অসুস্থ্র্া প্রশর্দরাদয সহাের্া করদব।
9. কাশি ও ঠান্ডাে শচশকৎসা করদর্ শিদেদক গ্রম রাখুি, মাদে মাদেই স্বাে ক্ত
ু
পািীে (শ মি সুেপ এবং েুস) পাি করুি, শবোম শিি এবং িাক পশরস্কার রাখুি।
10.কাশি, ঠান্ডা এবং অিে শরাগ্গুদলা একেি শথ্দক আদরকেদির কাদছ ছশিদে
পরা শরায করুি। হার্, খাবারোবার এবং বাসি-শকাসি পশরষ্কার রাখুি, এবং টিসুে
শপপার বা কাগ্দে কাশি শেি।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।
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আমাদের শিেস্ব িব্দ এবং আমাদের র্াষাে কাশি, ঠান্ডা এবং অসুস্থ্র্া শবষদে
আমাদের শিদের বার্তা তর্শর কশর!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
বার্তাগুশল অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের োশিদে শেি!
তর্রী করুি একটি পশরকল্পিা আপিার বাশির েিে। শকাথ্াে শযােঁোদি, শকাথ্াে
িে? আপিার শিশুরা শযােঁো শথ্দক েূদর শকাথ্াে শখলার েিে শিরাপে?

তর্শর করুি একটি শপাস্টার, শ দিা অশর্র্াবকগ্ণ র্াদের বাচ্চাদের হাম এবং
হভশপং কাশির মর্ শবপেজ্জিক শরাদগ্র শবরুদদ্ধ টিকা শেোর েিে উৎসাশহর্
হে।
তর্শর করুি একটি গ্াি শিউদমাশিো সম্পদকত এবং শিদেদের পশরবার ও বন্ধুদের
সাদথ্ র্াগ্ করুি!
তর্রী করুি একটি শোলক একটি সূর্া এবং পাথ্দরর সাহাদ ে, া োস খি দ্রুর্
হে এবং োস খি স্বার্াশবক হে র্া গ্ণিা করদর্ আমাদের সাহা ে কদর এবং
পশরবাদরর কাদছ আমরা শিদখশছ শক র্া প্রেিিত করুি।
তর্শর করুি আমাদের শিেস্ব শখলা, শিশুদক বুদকর েুয খাওোদিা শবষদে।
জ্বদরর সমে ঠান্ডা রাখা এবং ঠান্ডার সমে উষ্ণ রাখা শিদে একটি শখলা তর্শর
করুি।

9

•
•
•
•
•
•

•
•

তর্রী করুি চাপকল শবেোলদে এবং স্কুদল, াদর্ িেদলি বেবহার করার পর এবং
খাওোর আদগ্ সাবাি শেদে হার্ শযাোর েদিে পাশি পাওো াে।
েীবাণু ছশিদে পরা রুখদর্ আপিার হার্গুদলা সাবাি ও পাশি শেদে যুদে শিলদর্
শিখুি, এবং কাশি এবং ঠান্ডা শরাদগ্র শবরুদদ্ধ শিদেদক রক্ষা করুি।
শিউদমাশিো সম্পদকত আমাদের জ্ঞাি পরীক্ষা করদর্ শবশর্ন্ন অবস্থ্া শ মি
শিউদমাশিো বা ঠান্ডার লক্ষণ শিদে অশর্িে করদর্ পাশর।
শ্চেদজ্ঞস করুি শিউদমাশিোর শবপেজ্জিক লক্ষিসমূহ শক? আমাদের
পশরবাদরর সাদথ্ আমরা া শিদখশছ র্া র্াগ্ার্াশগ্ কশর।
শ্চেদজ্ঞস করুি যূমপাি শকাথ্াে শকাথ্াে শিশষদ্ধ? আপিার স্কুল শক যূমপাি মুক্ত?
শ্চেজ্ঞাসা করুি শক কারদণ আমরা দ্রুর্ োস-প্রোস শিই? শকউ খি
শিউদমাশিোে আক্রান্ত থ্াদক র্খি আমরা দ্রুর্ োস-প্রোস িিাক্ত করা োিদর্,
আমরা আমাদের োস-প্রোস পশরমাপ করদর্ পাশর।
শ্চেজ্ঞাসা করুি কাশি এবং ঠান্ডার শচশকৎসার েিে ির্ভ ি এবং পুরাদিা
উপােগুদলা শক?
শ্চেজ্ঞাসা করুি কীর্াদব েীবাণু ছশিদে পদি? শখলদর্ শখলদর্ শিখুি
হোন্ডদিশকং শখলা।

চাপকল, শপি্ডভলাম বা হোন্ডদিশকং শখলা সম্পদকত আরও র্দথ্ের েিে, অথ্বা
অিে শ দকাদিা র্দথ্ের েিে েো কদর শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.org অথ্বা clare@childrenforhealth.org.

এখাদন রবষয ৩-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: টিকাোন

1. প্রশর্বছর শবেেুদি লক্ষ লক্ষ বাবা-মা শিশ্চির্ কদর শ র্াদের সন্তািরা িশ্চক্তিালী
হদে ওঠভক এবং টিকা শিদে শরাগ্ শথ্দক সুরশক্ষর্ থ্াকুক।
2. আপিার সংক্রামক শরাদগ্ অসুস্থ্ হদে পিার কারণ, আপিার শেদহ একটি ক্ষুদ্র,
অেৃিে েীবাণু প্রদবি কদরদছ। এই েীবািু আরও েীবাণু তর্শর কদর এবং
আপিার িরীরদক র্াদলার্াদব কাে করদর্ বাযা শেে।
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3. আপিার িরীদর রদেদছ তসশিকদের-মর্ শবদিষ রক্ষাকমী াদের বলা হে
অোশন্টবশড - ারা েীবাণুর সাদথ্ ুদ্ধ কদর। েীবাণু মারা াবার পর, অোশন্টবশড
আপিার িরীদর পুিরাে লিাই করদর্ প্রস্তুর্ থ্াদক।
4. টিকা আপিার িরীদরর মদযে (ইিদেকিি দ্বারা বা মুদখ) অোশন্টদেি প্রদবি
কশরদে শেে। র্ারা আপিার িরীদর তসশিকদের-মর্ অোশন্টবশড তর্শর কদর
র্াদের শরাগ্-বালাইদের সাদথ্ ুদ্ধ করা শিখাে।
5. শকছভ টিকা আপিাদক একবাদরর শবশি শেওো হে, াদর্ কদর শরাগ্ শথ্দক শিশ্চির্
সুরক্ষা প্রোি করদর্ দথ্ি পশরমাি এশন্টবশড তর্রী হদর্ পাদর।
6. র্োবহ শরাগ্ া মৃর্ভে ও কদির কারণ হদর্ পাদর - শ মি হাম, ক্ষ্মা, শডপদথ্শরো,
হভশপং কাশি, শপাশলও এবং টিদিিাস (এবং আরও!), এমি সব শরাগ্ টিকা শেদে
প্রশর্দরায করা শ দর্ পাদর।
7. আপিার িরীরদক রক্ষা করার েিে শরাদগ্র আক্রমণ হওোর পূদবইত টিকা শিদে
শিদর্ হদব।
8. শিশুদের রক্ষা করার েিে র্াৎক্ষশণকর্াদব বাচ্চাদের টিকা শেওো হে। শকাি
শিশু র্ার সুদ াগ্ হারাদল, র্াদক পদর টিকা শেো াদব।
9. শিশুদের শবশর্ন্ন শরাদগ্র েদিে শবশর্ন্ন বেদস টিকা শেো হে। কখি এবং শকাথ্াে
আপিার সম্প্রোে শিশুদের টিকাোি করদব খুদেঁ ে শবর করুি।
10. শে শিশু বা শছাি শিশুরা টিকাোি শেবদস সামািে অসুস্থ্ে থ্াদক র্বুও র্াদের
টিকা শেো াদব।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

টিকাোন: রিশুরা রক করদত পাদর?
•
•
•
•

আমাদের শিদের র্াষাে শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর শিেস্ব টিকাোি বার্তা তর্শর
কশর!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
বার্তাগুশল অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের োশিদে শেি!
টিকা শেবদসর েিে শপাস্টার তর্শর করব এবং সহদে সবাই শেখদর্ পাে এমি
স্থ্াদি প্রেিিত করব।
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

আমাদের গ্রাদম প্রাণর্ার্ী শ শরাগ্গুদলা শিশুদের ক্ষশর্ করদছ র্াদের শিদে
িািক শলখদবা।
তর্রী করদবা টিকাোদির সুপারশহদরার ছশব সহ গ্ল্প শ প্রাির্ার্ী শরাদগ্র সাদথ্
ুদ্ধ কদর আমাদের সুরক্ষা কদর।
এক বা একাশযক শরাদগ্র শপাস্টার তর্শর করুি া টিকার দ্বারা প্রশর্দরায করা াে
শডপদথ্শরো, হাম এবং রুদবলা, খুংশি কাশি, ক্ষ্মা, টিদিিাস ও শপাশলও
একটি শখলা বা গ্ল্প তর্রী করুি এশন্টবশডশিদে, া এক যরদির িশ্চক্তিালী সুরক্ষক
এবং আমাদের শিরাপে ও র্াল রাদখ।
আমরা প্রশর্টি শরাগ্ সম্পদকত শিশখ এবং র্া োিাই অিে শিশুদের এবং আমাদের
পশরবারদক
একটি শবদিষ েন্মশেদির কাডত তর্রী কশর একটি ির্ভ ি শিশু এবং র্াদের মাদের
েিে শ খাদি টিকাোদির সমেসূচী শলখা থ্াকদব আর র্াদের েীবদি একটি সুখী
এবং স্বাস্থ্েকর প্রথ্ম বছদরর শুদর্চ্ছা োিাই!
টিকাোি আর শক শক শরাগ্ শথ্দক আমাদের সুরশক্ষর্ রাদখ র্া খুদেঁ ে শবর কশর।
প্রশর্বন্ধী শিশুদের শকর্াদব সাহা ে করা াে র্া আরও োশি।
টিকা সম্পদকত আমরা কর্িভকু োশি র্া াচাই করদর্ একটি কুইে তর্শর করুি
ও শখলুি। এটি বন্ধুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের সাদথ্ র্াগ্ করুি।
খুদেঁ ে শবর করুি শকাি টিকা আমাদের একবাদরর শবশি শিো প্রদোেি। এবং
শ সকল শিশুর টিকা ছভদি শগ্দছ র্াদের খুদেঁ ে শবর করুি।
খুদেঁ ে শবর করুি শরাগ্ গুদলার আসল িশ্চক্ত শক এবং টিকা শকর্াদব শসই িশ্চক্তদক
হাশরদে শেে।
াচাই কশর আমাদের শেণীর সকল শিক্ষাথ্ী এবং আমাদের সকল শিক্ষদকর
সবগুদলা টিকা শিো হদে শগ্দছ শকিা।
শখােঁে রাখুি শকাি শবদিষ টিকাোি আদোেি হদব শকিা অথ্বা টিকাোি শেবস
এবং স্বাস্থ্ে সপ্তাহ উে াপি হদব শকিা শ খাি সকল শিশু ও শছাি শিশুর টিকা
শেো শ দর্ পাদর।
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•
•
•

আমার পশরবাদরর কাদরা টিকা ছভদি শগ্দল র্া খুদেঁ ে শবর করদর্ হদব শ দিা র্ারা
শসটি পূরি কদর শিদর্ পাদর।
শ্চেদজ্ঞস করদবা আমাদের শেদি কখি টিকা শেো হে এবং আমরা কদব টিকা
শিদর্ পারব।
আমাদের পশরবাদরর শকউ শে ওইসকল শকাি প্রাণর্ার্ী শরাদগ্ আক্রান্ত হদে
থ্াদক এবং পদর র্াদের শক হদেশছল র্া োিদর্ হদব।

শবস্তাশরর্ র্দথ্ের েিে শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.orgঅথ্বা clare@childrenforhealth.org.

এখাদন রবষয ৪-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে:
মযাদেররযা

1. মোদলশরো শরাগ্বাশহর্ মিার কামি দ্বারা ছশিদে পরা একটি সংক্রামক শরাগ্।
2. মোদলশরো শবপজ্জিক। এদর্ জ্বর হে এবং মৃর্ভেও হদর্ পাদর, শবদিষ কদর শিশু
এবং গ্র্তবর্ী মশহলাদের।
3. মোদলশরো রুখদর্ কীিিািক-শেো মিাশর বেবহার করুি া মিার কামি
থ্ামাদর্ ও মিা মারদর্ সক্ষম।
4. মোদলশরোর মিা সাযারণর্ সূ াস্ত
ত এবং সূদ ােে
ত মদযে কামি শেে।
5. খি শিশুরা মোদলশরোে আক্রান্ত হে, র্খি র্ারা অদিক যীদর যীদর বি হে।
6. মোদলশরো মিা শিমূদলর
ত
েিে শর্ি যরদির কীিিািক শে করা হে: বািীদর্,
বার্াদস এবং পাশির উপদর।
7. মোদলশরোর লক্ষণ সমূহ হদচ্ছ অদিক জ্বর, মাথ্াবোথ্া, শপিী এবং শপি বেথ্া,
এবং কম্পি। দ্রুর্ পরীক্ষা এবং শচশকৎসা েীবি বােঁচাে।
8. একেি স্বাস্থ্েকমী মোদলশরো প্রশর্দরাদয ঔষয ও শচশকৎসা প্রোি করদর্ পাদর।
9. মোদলশরো সংক্রশমর্ বেশ্চক্তর রদক্ত বসবাস কদর এবং রক্ত স্বল্পর্া হদর্ পাদর, া
র্াদের ক্লান্ত এবং েুবলত কদর শেে।
10.মোদলশরো প্রশর্দরাযী বশি মোদলশরো ও রক্ত স্বল্পর্া প্রশর্দরায করদর্ পাদর, খি
শকাথ্ােও মোদলশরো হে।
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এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

মযাদেররযা: রিশুরা রক করদত পাদর?

•
•
•
•
•
•
•
•

•

আমাদের শিদের র্াষাে শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর শিেস্ব টিকাোি বার্তা তর্শর
কশর।
বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
বার্তাগুশল অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের োশিদে শেি!
কীর্াদব মোদলশরো ছিাে এবং আমরা কীর্াদব মোদলশরো প্রশর্দরাদযর লিাইদে
শ াগ্ শেদর্ পাশর শসিা অিেদের শেখাদিার েিে শপাস্টার তর্শর করুি!
মিার েীবি চদক্রর উপর গ্ল্প বা িািক রচিা কদর অিে শিশুদের শসিা বলুি বা
অশর্িে কদর শেখাি।
কীিিািক শেো মিারীর বেবহার ও র্ার ত্ন শকর্াদব শিদর্ হে র্া শেখাদিার
েিে শপাস্টার তর্শর করুি!
মিার কামি শকর্াদব প্রশর্দরায করা াে শস শবষদে শপাস্টার তর্শর করুি এবং
গ্ল্প বলুি।
একটি শিশু অিে আর একেি শিশুর মদযে মোলাশরোর লক্ষণগুদলা সিাক্ত কদর
শকর্াদব প্রাপ্তবেস্ক বেশ্চক্তদের বদল র্াদক পরীক্ষার েিে পাঠাদচ্ছ শস শবষদে গ্ল্প
বা িািক তর্রী করুি।
মোদলশরো ও অোশিশমোর (রক্তিূিের্ার) লক্ষণগুশল সম্পদকত গ্ল্প বা িািক তর্শর
করুি, শকর্াদব কৃশম শথ্দক অোশিশমো হদর্ পাদর এবং শকর্াদব মোদলশরো
শথ্দকও অোশিশমো হদর্ পাদর শস শবষদে শোর শেি।
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•
•
•
•
•
•
•
•

আমাদের সম্প্রোদের শলাদকরা আেরি (শলাহা) সমৃদ্ধ শক যরদির খাবার শখদে
থ্াদকি শস সম্পদকত শপাস্টার তর্শর করুি।
শ সমদে মিা কামিাে শসই সমদে শছাি শিশুদের মিারীর মদযে থ্াকদর্ সাহা ে
করুি।
শখোল করুি াদর্ মিারী র্ালর্াদব শগ্ােঁো থ্াদক আর র্াদর্ শকাি শছদ্র িা
থ্াদক।
শলাদকরা শকি মিারী পছন্দ কদরি বা কদরি িা এবং মিারী শক করদর্ পাদর বা
পাদর িা শস শবষদে র্াদের যারিা শিদে গ্ল্প বা িািক তর্রী করুি।
মিারী শকর্াদব বেবহার করদর্ হে শসিা শেখাদিার েিে একটি প্রচারকাদ রত
বেবস্থ্া করুি।
একেি স্বাস্থ্েকমীদক আমাদের স্কুদল আমেণ োিাি এবং ওিাদক একিভ ারা
বি বাচ্চা আদছ র্াদের সাদথ্ মিারী এবং পরীক্ষা শবষদে আদলাচিা করদর্ বলুি।
গ্াি, িাচ ও িািদকর মাযেদম অিেদের মদযে এই বার্তা ছশিদে শেি।
আমাদের পশরবাদর কর্েি শলাক মোদলশরোে আক্রান্ত র্া শ্চেদজ্ঞস করুি।
আমরা শকর্াদব মোদলশরো প্রশর্দরায করদর্ পাশর? কখি ও শকর্াদব েীর্স্থ্ােীত
কীিিািক শেদে শিাযি করা মিারী (এল এল আই এি) এবং োিলার পেত া
িািাদর্ হদব এবং শকর্াদব এই শ্চেশিসগুদলা কাে কদর? কখি শিদেদের
সম্প্রোদের মদযে এলএলআইএি পাওো াদব? শকর্াদব মোদলশরো মৃর্ভের কারণ
হদে োেঁিাে? মোদলশরো শবদিষ কদর গ্র্তবর্ী মশহলাদের এবং শিশুদের েিে
শবপজ্জিক শকি? গ্র্তবর্ী মশহলাদের মোদলশরোে আক্রান্ত হওো শথ্দক বােঁচাদর্
স্বাস্থ্েকমীরা শক শেদে থ্াদকি এবং কখি র্াদের এটি শেওো হে? শলাহা এবং
শলাহা-সমৃদ্ধ খাবারগুশল (মাংস, শকছভ খােেিসে এবং সবুে িাক সবশ্চে) শকর্াদব
অোশিশমো প্রশর্দরায করদর্ সহাের্া কদর? শকর্াদব মািুষ মিার কামি শথ্দক
শিদেদের এবং এদক অপরদক রক্ষা করদর্ পাদর? রক্ত পরীক্ষাে মোদলশরো
শবেেমাি শকিা র্া শ সকল শবদিষ পরীক্ষার সাহাদ ে োিা াে র্াদের িাম শক?

শবস্তাশরর্ র্দথ্ের েিে শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.orgঅথ্বা clare@childrenforhealth.org.
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এখাদন রবষয ৫-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: ডাযররযা

1. প্রশর্শেি শর্ি বা র্ার শথ্দক শবশিবার েদলর মর্ পােখািা হওোর শরাগ্ হল
ডােশরো।
2. ডােশরো হে খি েূশষর্ খােে বা পািীে খাওোর মাযেদম বা শিাংরা হার্ মুদখ
শ াদক বা অপশরষ্কার চামচ বা কাপ বেবহাদরর মাযেদম আমাদের শপদি েীবাণুর
অিুপ্রদবি র্দি।
3. িরীর শথ্দক পাশি ও লবণ (র্রল) শবশরদে াওোর িদল িরীর েূবলত হদে পদি।
শে শবশরদে াওো র্রল প্রশর্স্থ্াশপর্ িা হে, র্দব েদলর অর্াদব ডােশরোর
িদল খুব দ্রুর্ শিশুর মৃর্ভে হদর্ পাদর।

4. অশর্ শিরাপে পািীে থ্া শুদ্ধ পাশি, িারদকদলর পাশি বা র্াদর্র শিি শেদে
ডােশরো প্রশর্দরায করা শ দর্ পাদর। শিশুদের সব শথ্দক শবিী প্রদোেি
স্তিেেুগ্ধ।
5. ডােশরোে আক্রান্ত শিশুটির শুষ্ক মুখ ও শ্চের্, শকাঠদর শ াকা শচাখ, অশ্রুহীির্া,
চামিা শ দল হদে াওো এবং হার্ ও পা ঠাণ্ডা হওোর লক্ষণ শেখা শেদর্ পাদর।
বাচ্চাদের মাথ্ার উপদর শকছভিা িরম শেদব াওো অংদির সৃটি হদর্ পাদর।
6. শ সমস্ত বাচ্চাদের শেদি পােঁচ বাদরর শবিী পার্লা পােখািা হদচ্ছ বা শ শিশুদের
পােখািার সদে রক্ত পিদছ বা শ বাচ্চা বশম করদছ র্াদের সকলদকই
স্বাস্থ্েকমীর কাদছ শ দর্ হদব।
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7. ওআরএস এর পুদরা কথ্ািা হল ওরাল শরহাইদেিি সশলউিি বা শমৌশখক
পুিরুেি র্রল। শচশকৎসালেগুশলদর্ ও ওষুদযর শোকাদি ওআরএস পাওো াে।
এটিদক সটঠক পশরমাদি স্বচ্ছ পশরদিাশযর্ েদলর সদে শমশিদে ডােশরোর েিে
সব শথ্দক র্াল পািীে তর্রী করুি।
8. অশযকাংি ডােশরোর ওষুয বাচ্চাদের েিে কা করী
ত
হে িা শেও শ্চেঙ্ক িোবদলি
শেদল ৬ মাদসর শবিী বেদসর বাচ্চাদের ডােশরো র্ািার্াশি শসদর াে। এছািা
ওআরএস পািীে অবিেই শেদর্ হদব।
9. ডােশরোে র্ভগ্দছ এমি শছাি বাচ্চাদের িশ্চক্ত বৃশ্চদ্ধ করার েিে র্ি র্ি সুস্বােু ও
িরম খােে শেওো প্রদোেি।
10. শিশুদের স্তিেপাি করাদিা, পশরষ্কার পশরচ্ছন্নর্াদব থ্াকার অর্োস করা,
িীকাকরণ (প্রযাির্ শরািার্াইরাস ও হাম প্রশর্দরাদযর েিে) এবং খাবার শিরাপে
আদছ শক িা শস শবষদে শখোল রাখা ডােশরো প্রশর্দরাদয সাহা ে করদর্ পাদর।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

ডাযররযা: রিশুরা রক করদত পাদর?
•
•
•
•
•
•

আমাদের শিদের র্াষাে শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর শিেস্ব ডােশরোর বার্তা তর্শর
করুি!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
বার্তাগুশল অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের োশিদে শেি!
েীবাণু বহিকারী মাশছদের আমাদের খােে শথ্দক েূদর রাখার েিে একটি সহে
মাশছ যরার িােঁে তর্রী করুি।
অিেদেরদক ডােশরোর শবপজ্জিক লক্ষণ শচিাদর্ শপাস্টার তর্শর করুি।
সাহাদ ের েিে কখি স্বাস্থ্েকমীদক ডাকা প্রদোেি শস শবষদে একটি শছাি িািক
রচিা করুি।
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•
•
•
•

•
•
•
•

ডােশরো প্রশর্দরায করার পদ্ধশর্ শিখদর্ সাহা ে করার েিে একটি সাপ এবং
মইদের শখলা তর্শর করুি।
বািীদর্ ও স্কুদল রাখার েিে এমি প্রাথ্শমক শচশকৎসার বাক্স তর্রী করুি ার
মদযে ওআরএস থ্াকদব।
ডােশরো হদল শিশুদের শকর্াদব সাশরদে র্ভ লদর্ হদব শস শবষদে েুই মাদের
কদথ্াপকথ্ি অশর্িে কদর শেখাি।
ডােশরোর লক্ষণগুশল আমরা কর্েূর োশি র্া পরীক্ষা করার েিে ডােশরো
হদেদছ এমি একটি শিশুর ছশবদর্ শলদবল লাগ্াদিার শখলা শখলুি।

গ্াদছদের শবদি ওঠার েিে শকমি েদলর প্রদোেি হে শসিা লক্ষে করুি -গ্াদছরা খি পাশি পাে িা র্খি র্াদের শক অবস্থ্া হে শসিা খুদেঁ ে শবর করুি।
আমাদের শিদেদেরদক এবং আমরা শ পশরদবদি বাস কশর শসটিদক পশরস্কার
পশরচ্ছন্ন শরদখ ডােশরো প্রশর্দরাদয সাহা ে করুি।
েীবাণু কর্ দ্রুর্ ছশিদে পিদর্ পাদর র্া োিদর্ হোন্ডদিশকং শখলা শখলুি।
শ্চেজ্ঞাসা করুি, আমাদের বাবা-মাদেরা কর্শেি অবশয স্তিেপাি কদরদছি।
আমরা বািীদর্ ওআরএস এবং শ্চেদঙ্কর সাহাদ ে শকর্াদব ডােশরোর শচশকৎসা
কশর? শবপে লক্ষণগুশল শক ার শথ্দক আমরা বুেব শ আমাদেরদক একেি
স্বাস্থ্েকমীর সাহা ে শিদর্ হদব? ডােশরো হদল শকাি শকাি পািীে আমাদের পদক্ষ
শিরাপে? পািীে পাশিদকসূ াদলাক
ত
বেবহার কদর শকর্াদব শবশুদ্ধ করদর্
পাশর?ওআরএস িা থ্াকদল শকাি শকাি পািীে গ্রহি করা শিরাপে? আমািেশরাগ্ এবং কদলরা শক এবং শকর্াদব এগুশল ছশিদে পদি?

মাশছ যরার িােঁে, হোন্ডদিশকং শখলা বা সূ াদলাক
ত
বেবহাদর েীবাণুমুক্ত পাশি বা অিে
শকছভর বেপাদর আদরা শিশেতি র্থ্ে োিদর্ অিুগ্রহ কদর শ াগ্াদ াগ্
করুি: www.childrenforhealth.org অথ্বাclare@childrenforhealth.org.
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এখাদন রবষয ৬-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: পারন
এবং পযঃপ্রনােী বযবস্থা

1. টঠকমর্ হার্ শযাোর েিে পাশি এবং একিভ সাবাি বেবহার করুি। ১০ শসদকন্ড
হার্ র্ালর্াদব কচলাি র্ারপর হাওোে বা শকাি পশরষ্কার কাপি/কাগ্দে হার্
শুশকদে শিি, শিাংরা োমাকাপদি িে।
2. আপিার মুদখর টি-শোি (শচাখ, িাক এবং মুখ) স্পি করার
ত
আদগ্ আপিার হার্
দথ্াপ ুক্তর্াদব যুদে শিলুি, কারণ এই স্থ্াি শেদেই েীবাণু শেদহ প্রদবি কদর।
টি-শোি স্পি করা
ত
থ্াসম্ভব এশিদে চলুি।
3. খাবার রান্না করার আদগ্, খাবার খাওো বা বাচ্চাদক খাওোদিার আদগ্, প্রস্রাব বা
মলর্োগ্ করার পদর, বাচ্চাদক পশরষ্কার করার পদর অথ্বা অসুস্থ্ বেশ্চক্তর শসবা
করার পর হার্ যুদে শিি।
4. আপিার িরীর এবং োমাকাপি পশরষ্কার পশরচ্ছন্ন রাখুি। আপিার িখ এবং
পাদের আেু ল, োেঁর্ এবং কাি, মুখ এবং চভল পশরষ্কার রাখুি। েুদর্া / হাওোই চটি
কৃশমর হার্ শথ্দক রক্ষা কদর।
5. মাশছ, া শকিা েীবাণু ছিাে, াদর্ মািুষ এবং পশুর মল-মূদের উপর বসদর্ িা
পাদর শস শেদক িের রাখুি। শিৌচাগ্ার বেবহার করুি এবং পদর আপিার হার্
যুদে শিলুি।
6. আপিার মুখ সদর্ে এবং পশরষ্কার রাখুি। সামািে পশরষ্কার পাশি এবং সাবাি
শেদে প্রশর্শেি সকাদল এবং সন্ধোে র্ালর্াদব মুখ যুদে শিি, এবং শে চিচদি
শচাদখর কাদছ মাশছ শর্ারার্ুশর কদর র্াহদলও মুখ যুদে শিি।
7. শিাংরা হার্ বা কাপ শেদে পশরষ্কার, শিরাপে পাশি স্পি ত করদবি িা। পাশিদক
শিরাপে ও েীবাণু মুক্ত রাখুি।
8. সূ াদলাক
ত
পাশিদক শিরাপে রাদখ। পাশিদক শছেঁ দক শিদে একটি প্লাশস্টদকর শবার্ল
মদযে ৬ র্ন্টা শরদখ শেি র্ক্ষণ িা এটি পাি করার েদিে শিরাপে হে।
9. সম্ভব হদল, বাসি শযাোর পর র্া শিাকাবার েিে শরােুদর শরদখ শেি াদর্ কদর
েীবাণু ধ্বংস হদর্ পাদর।
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10.আপিার বািী ও আদিপাদির পশরদবি আবেতিা ও মেলা মুক্ত রাখুি াদর্ কদর
মাশছ মরদর্ বা কদম শ দর্ পাদর। আবেতিা র্ক্ষণ িা সংগ্রহ করা হদচ্ছ,
শপািাদিা বা পুদেঁ র্ শিলা হদচ্ছ র্র্ক্ষণ র্া শিরাপে োেগ্াে শরদখ শেি।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

পারন এবং পযঃপ্রণােী: রিশুরা রক করদত পাদর?

• শিদের র্াষাে শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর শিদেদের পাশি ও পেঃপ্রিালী শবষেক
বার্তাগুশল তর্রী করুি!
• বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
• অিোিে শিশুদেরদক এবং আমাদের পশরবাদরর সেসেদের বার্তাগুশল োশিদে
শেি
• শকর্াদব হার্ যুদর্ হে র্া শিখদর্ সাহা ে করার েিে একটি গ্াি শিখুি।
•
খি গ্রাদম পশরচ্ছন্ন পশরবার প্রদবি কদর র্খি েীবাণু পশরবার এর শক হে র্া
শেখাবার েিে একটি িািক রচিা করুি বা অশর্িে কদর শেখাি অথ্বা
েীবাণুরা শকাথ্াে লুদকাদর্ পছন্দ কদর শস শবষদে একটি িািক রচিা করুি।
• আমাদের শছাি র্াই এবং শবািদের সাহা ে করুি এবং র্ারা াদর্ টঠকমর্ হার্
যুদর্ শিদখ র্ার শেদক শখোল রাখুি।
• এক র্ন্টা যদর এক েল মািুষদক প দবক্ষণ
ত
করুি এবং র্ারা কর্ র্ি র্ি র্াদের
মুখমন্ডল, র্াদের োমাকাপি এবং অিেদের স্পি ত কদর শসিা শেদখ শলশপবদ্ধ
করুি।
• শ সব উপাদে েীবাণু হার্ শথ্দক িরীদরর মদযে প্রদবি করদর্ পাদর শসই সকল
উপাদের কথ্া র্াবুি।
• স্কুদলর শিৌচাগ্ারগুশল পশরষ্কার রাখদর্ সবাই শমদল একটি পশরকল্পিা করুি।
• শিল্টার বেবহার কদর পাশি শকর্াদব পশরষ্কার রাখা াে র্া শিখুি।
20

• স্কদলর উদঠাি পশরষ্কার ও আবেতিা মুক্ত রাখদর্ একটি পশরকল্পিা করুি।
• স্কুদল একটি পশরষ্কার-পশরচ্ছন্নর্া শবষেক ক্লাব শুরু করুি।
• মাশছ, মেলা এবং েীবাণু সম্পদকত আমরা া োশি র্া আমাদের পশরবারগুশলদক
োশিদে শেি।
• শ পাদে আমরা পাশি রাশখ র্া সব সমে পশরষ্কার কদর শ দক রাখুি এবং পাশি
শর্ালার সমে সবো
ত একটি হার্া বেবহার করদবি, কখদিা কাপ বা হার্ শেদে
পাশি র্ভ লদবি িা। আমাদের শছাি র্াই এবং শবািদের শেখাি শকর্াদব একটি
পাে শথ্দক পাশি শিদর্ হে।
• সবাই শমদল একসাদথ্ একটি চাপকল তর্রী করুি!
• গ্াদে সাবাি মাখার েিে ওোি শমি বা সাবাি েস্তািা শকর্াদব বািাদবি।

• একটি প্লাশস্টদকর শবার্ল এবং শকছভ শচশির পাশি বা মল বেবহার কদর একটি মাশছ
যরার িােঁে তর্রী করুি!
• সূ াদলাক
ত
বেবহার কদর বাশিদর্ পাি করার েিে পশরষ্কৃর্ পাশি তর্রী করদর্
সাহা ে করুি।
• অপশরষ্কার পাশি শিাযি করদর্ একটি বাশলর শিল্টার তর্রী করুি।
• আমাদের সম্প্রোদে পাশি সরবরাদহর স্থ্ািগুদলার একটি মািশচে তর্শর করুি
এবং শসিা পাি করা শিরাপে শকিা র্া শবচার করুি।
• রান্নার বাসি এবং আমাদের খাবার থ্ালাগুশল াদর্ শরােুদর শুদকাদর্ শেওো াে
র্ার েিে একটি র্াক বা াক
ত তর্রী করুি।
• শ্চেজ্ঞাসা করুি শকর্াদব আমরা আমাদের হার্ পশরষ্কার এবং েীবাণু মুক্ত রাখদর্
পাশর? আমাদের বািীদর্ হার্ শযাোর েিে সাবাি আদছ শক? স্থ্ািীে শোকাদি
সাবাদির োম কর্? শকর্াদব আমাদের িরীর পশরষ্কার রাখা াে? আমরা শকর্াদব
োেঁর্ মােদবা? েীবাণু শকাথ্া শথ্দক আদস, শকাথ্াে থ্াদক এবং কীর্াদব র্ারা
ছশিদে পদি? মাশছ শকর্াদব েীবি াপি, খােে গ্রহি এবং বংিবৃশ্চদ্ধ কদর? মাশছ
শকর্াদব র্াদের পাদের মাযেদম মেলা বহি কদর? আমাদের পাশির উৎসগুশল শক
শক? কীর্াদব আমরা েূশষর্ পাশিদক পাি করার উপদ াগ্ী কদর র্ভ লদর্ পাশর?
আমরা প্লাশস্টদকর শবার্ল শকাথ্াে শপদর্ পাশর? পাশি ছােঁকার বা শিল্টার করার
েিে শকাি কাপি বেবহার করা াে? খাবার প্রস্তুর্ করার সমে পশরবাদরর
সেসেরা শকাি শকাি স্বাস্থ্েশবশয শমদি চদল? বািীর শর্র্দর ও আি-পাদির
এলাকাে শকাি শকাি োেগ্াে সবদথ্দক শবিী েীবাণু থ্াকদর্ পাদর?
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মাশছ যরার িােঁে, সূ াদলাদকর
ত
সাহাদ ে পাশি শিাযি করা, শকর্াদব একটি বাশল
শিল্টার, সাবাি েস্তািা বা একটি চাপকল তর্রী করদর্ হে বা অিে শকছভর শবষদে
আদরা শিশেত ি র্দথ্ের েিে অিুগ্রহ কদর শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.org অথ্বা clare@childrenforhealth.org.

এখাদন রবষয ৭-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: পুটি

1. শ খােে আমাদের চলাচদলর িশ্চক্ত শেে, আমাদের শবদি উঠদর্ সাহা ে কদর
এবং শ খােে আমাদের শচহারার চাকশচকে বোে রাদখ শসই খােে হল র্াল
খােে এবং এটি আমাদের িরীরদক িশ্চক্তিালী কদর শর্াদল।
2. শে আমরা খুব অল্প খােে খাই অথ্বা খােেগুণ শিই এমি খাবার খাই র্াহদল
আমরা অপুটিদর্ র্ভগ্দবা। খাবার সমে সবাই শমদল একসাদথ্ বদস সটঠক
পশরমাদি র্াল খাবার শখদে অপুটি প্রশর্দরায করুি।
3. বৃশ্চদ্ধ টঠকমর্ হদচ্ছ শক িা োিার েিে েুই বছদরর কম বেসী শিশুদের প্রশর্
মাদস ৫-বছদরর কম শিশুদের েিে শিশেতি স্বাস্থ্ে শকদে শিদে শগ্দে ওেি
করাদর্ হদব।
4. শে শিশুরা শরাগ্া হদে াে, শে র্াদের মুখমন্ডল বা পাদের পার্া িুদল াে বা
র্ারা শে খুব িান্ত হদে াে র্াহদল র্াদের স্বাস্থ্েকমীর কাদছ শিদে শ দর্ হদব।
5. শিশুরা অসুস্থ্ হদল র্াদের খাবার খাওোর ইদচ্ছ চদল াে। র্াদের পাি করার
েিে প্রচভর র্রল পোথ্ শেি,
ত
সুপ শেি এবং শসদর ওঠার সমে অিে সমদে
সাযারণর্ শ পশরমাি খাবার শেওো হে র্ার শথ্দক শবশি পশরমাদি খাবার
শখদর্ শেি।
6. েদন্মর পর শথ্দক ৬ মাস বেস অবশয একটি শিশুর খােে ও পািীে শহদসদব
শকবলমাে স্তিেেুদগ্ধর প্রদোেি হদে থ্াদক। এটি িরীদর িশ্চক্ত প্রোি কদর,
শিশুদক শবদি উঠদর্ সাহা ে কদর এবং র্ার ত্বদকর উজ্জ্বলর্া বািাে।
7. ৬ মাস বেদসর পর স্তিেেুদগ্ধর সাদথ্ শিশুদক শেদি ৩ বা ৪ বার িরম করা বা
গুেঁ শিদে শিওো হদেদছ এমি স্বার্াশবক খাবার এবং প্রশর্ শবলার খাবাদরর মাদে
শকছভ হাল্কা খােেও শেওো প্রদোেি।
8. সব শথ্দক উৎকৃি উপাদে স্বাস্থ্েসম্মর্, সুষম খাবার পাওোর েিে প্রশর্ সপ্তাদহ
আমাদের শবশর্ন্ন অকৃশ্চেম প্রাকৃশর্ক রদির খােে শখদর্ হদব।
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9. লাল, হলুে ও সবুে িল এবং সশিদর্ প্রচভর পশরমাদি মাইদক্রাশিউটিদেন্ট বা
শছাি পুটিকণা থ্াদক। এগুশল খুব শছাি শকন্তু এগুশল আমাদের িরীদর িশ্চক্ত
শোগ্াে।
10.শরাগ্বোশয এবং েুঃখ েূর করদর্ রান্না করার আদগ্ খাবার যুদে শিি। রান্না করার
পর শসই খাবার দ্রুর্ শখদে শিি বা টঠকমর্ র্া সংরক্ষণ করার বেবস্থ্া করুি।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

পুটি: রিশুরা রক করদত পাদর?

•
•
•
•

শিদের র্াষাে শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর শিেস্ব পুটি বার্তা তর্শর করুি!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ কশর াদর্ আমরা কখদিা শসগুশল িা র্ভলদর্ পাশর!
অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের বার্তাগুশল োশিদে শেি।
একটি বৃশ্চদ্ধ র্াশলকা খুদেঁ ে শিদে শসিা মি শেদে শেখুি, একেি প্রাপ্তবেস্ক বেশ্চক্তর
সাহাদ ে এবং অিোিে শিশুদের শিদে সমস্ত শরখাগুশলর শক অথ্ র্া
ত বুেদর্ শচিা
করুি। এটিদক কখিও কখিও স্বাস্থ্ে লাদর্র পথ্ চািত বলা হদে থ্াদক এবং এটি
আপিার স্বাস্থ্ে শকদে পাওো াে।
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•
•

•

•
•
•

•

•

শকাি স্বাস্থ্ে শকদে শগ্দে শসখাদি বাচ্চাদের ওেি শকর্াদব মাপা হে এবং র্া এই
বৃশ্চদ্ধ র্াশলকাে শকর্াদব শচশির্করণ করা হে শসটি লক্ষে করুি।
স্বাস্থ্ে শকদে শিশু এবং শছাি বাচ্চাদের শকর্াদব ওেি ও উচ্চর্া মাপা হদচ্ছ র্া
লক্ষে করুি।
ওিাদের শ্চেদজ্ঞস করুি শ ওিারা অপুটিদর্ র্ভগ্দছ বা র্ভগ্দর্ পাদর এমি
শকাদিা বাচ্চার কথ্া োদিি শক িা আর োিদল শস শবষদে র্ােঁরা শকর্াদব সাহা ে
করদছি।
প্রশর্শেি / প্রশর্ সপ্তাদহ শিদের পশরবাদরর সেসেরা শক খাে র্া শলশপবদ্ধ করুি।
প্রশর্ সপ্তাদহ কর্গুদলা প্রাকৃশর্ক রং এর খােে আমরা শখদে থ্াশক? আমাদের
পশরবাদর সবাই শক দথ্ি পশরমাদণ খােে পাে া র্াদের বৃশ্চদ্ধ, ত্বদকর ঔজ্জ্বলে ও
কক্ষতমর্া বোে রাদখ? আমরা শকর্াদব র্া োিব? শসখাদি শক শবদিষ কদর এমি
শকাি বৃদ্ধ বেশ্চক্ত বা শিশু আদছি ারা এর্ কম খাবার খাদচ্ছি শ শসিা আমাদের
িের শেওো উশচর্?
কখি খাবার শখদে মািুষ অসুস্থ্ হদে পরদছ শস শবষদে শ্চেদজ্ঞস করুি বা শস
সংক্রান্ত র্িিাগুশল শুিুি।
বাবা-মা, স্বাস্থ্েকমী বা অিেদের শ্চেদজ্ঞস করুি শ শকাি শিশু অপুটিদর্ র্ভগ্দছ
শক িা শসিা র্ারা শকর্াদব শবাদেি।
শবশর্ন্ন খাবার শেখাদিা আদছ এমি একটি ছশবর র্াশলকা তর্রী করুি, র্াদর্ শ
সমস্ত খাবার শিশু এবং শছাি বাচ্চাদের পদক্ষ খারাপ র্া শিদেত ি করুি এবং শকি
শসগুশল খারাপ র্া র্াদের পাদি শলশপবদ্ধ করুি।
৬ মাস বেদসর পর প্রথ্ম খােে শহদসদব মাদেরা শিশুদের শক শেদে থ্াদকি শস
শবষদে শখােঁে শিি। কর্ র্ি র্ি র্ারা র্াদের শিশুদের খাইদে থ্াদকি? র্ারা
উিরগুশল শলশপবদ্ধ কদর পদর র্াদের বন্ধুদের সাদথ্ শমদল এমি একটি র্াশলকা
তর্রী করদর্ পাদর াদর্ িলািলগুশল শেখা াে।

শর্িাশমি-সমৃদ্ধ শকাি খাবারগুশল সম্প্রোদের অশযকাংি মািুদষর কাদছ উপলব্ধ
এবং শসই সমস্ত খাবার শকর্াদব প্রস্তুর্ করা হে (শোকাদি এবং/অথ্বা বািীদর্)
শস শবষদে শখােঁে শিি।
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লক্ষে করুি শকর্াদব খােে প্রস্তুর্ করা হে, শকমি কদর থ্ালা-বাসি শযাো ও
শুদকাদিা হে এবং খােে প্রস্তুদর্র সমে শ শি রান্না করদছি শর্শি র্ােঁর হার্ টঠকমর্
যুদে শিদচ্ছি শক িা।
এক সপ্তাহ যদর প্রশর্শেি আমরা া শখদে থ্াশক শসই সমস্ত খাদেের ছশব আেঁকুি
এবং/বা শসগুশলর সম্বদন্ধ শলখুি। আমরা ছশবদর্ রি বেবহার করদর্ পাশর বা
খােেগুশলদর্ রদির শলদবল শেদর্ পাশর।
৬ মাস বেদসর পর মাদেরা র্াদের বাচ্চাদের প্রথ্ম খােে শহদসদব শক শেদে থ্াদকি
শস শবষদে শখােঁে শিি ও শলশপবদ্ধ করুি এবং পদর র্াদের বন্ধুদের সাদথ্ শমদল
একটি র্াশলকা তর্রী করুি শ খাদি িলািলগুশল শেখদর্ পাওো াে।
শিশুদের এবং শছাি বাচ্চাদের েিে শকাি খাবার র্াল ও শকাি খাবার খারাপ এবং
শকি শসিা োিুি। আমরা এই সকল খাদেের ছশব আেঁকদর্ পাশর এবং আমাদের
লব্ধ িলািল শেশখদে একটি ছশবর চািত তর্শর করদর্ পাশর।
প্রশ্ন করুি একটি শিশু টঠকমর্ শবদি উঠদছ শক িা শসিা বৃশ্চদ্ধ র্াশলকা শথ্দক
শকর্াদব োিা াদব? খাবার শক আদ্রত র্ামুক্ত রাখদর্, খাবারদক শবার্দল রাখদর্
এছািা অিে উপাদে খাবার র্াো রাখদর্ শক শক পদ্ধশর্ অবলম্বি করা হে?
অকৃশ্চেম, প্রাকৃশর্ক রদির খােে খাওো গুরুত্বপূণ ত শকি? অসুস্থ্র্া এবং র্ার
পরবর্ী সমদে শক যরদির খাবার খাওো উশচর্?
স্বাস্থ্েকমীদের কাছ শথ্দক স্তিেপাি সম্পদকত র্থ্ে সংগ্রহ করুি এবং শেদি শিি
শকি শসিা অবলম্বি করাই সব শথ্দক র্াল উপাে।
শ্চেজ্ঞাসা করুি একটি অসুস্থ্ শিশুদক উপ ক্ত
ু পশরমাদি খােে ও পািীে শেবার
েিে আমরা শকর্াদব সাহা ে করদর্ পাশর?

আমাদের সম্প্রোদের মদযে/আমাদের বন্ধুদের মদযে শকাি শকাি মাদেরা
র্াদের সন্তািদের স্তিেপাি করাি শস শবষদে শখােঁে শিি। একটি শিশুর শবদি
ওঠার সদে সদে শক কদর স্তিেেুগ্ধ পশরবশর্তর্ হদর্ থ্াদক শস শবষদে প্রশ্ন করুি।
শকি শিশুর স্বাদস্থ্ের পদক্ষ েুদযর শবার্ল শবপজ্জিক হদর্ পাদর?
খাবার িি হদে শগ্দছ এবং র্া আর খাওো াদব শক িা শস শবষদে শছাি বাচ্চারা
র্াদের বি র্াই শবািদের অথ্বা অিে কাদরা কাছ শথ্দক শেদি শিদর্ পাদর।

শবস্তাশরর্ র্দথ্ের েিে শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.orgঅথ্বা clare@childrenforhealth.org.
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এখাদন রবষয ৮-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: অদের
ভেতদরর কৃরম

1. লক্ষ লক্ষ শিশুর শেদহর শর্র্দর কৃশম বসবাস কদর র্াদের শেদহর অদে, শ খাদি
আমাদের খাওো খােে আমাদের িরীর দ্বারা বেবহৃর্ হে।
2. শবশর্ন্ন যরদির কীিপর্ে আমাদের শেদহ বাস করদর্ পাদর: শ মি শগ্াল কৃশম,
সুর্া কৃশম, বক্র কৃশম এবং শবলহারশ্চেো (শিদস্টাদসাশমোশসস)। এছািা অিেরাও
আদছ!
3. শ্চক্রশম আমাদের অসুস্থ্ বা েুবলত করদর্ পাদর র্ারা শপি বেথ্া, কাশি, জ্বর এবং
অসুস্থ্র্ার কারণ হদর্ পাদর।
4. কৃশম আপিার িরীদরর শর্র্দর বসবাস কদর, র্াই আপশি হের্ োদিি িা শ
র্ারা শসখাদি আদছ। র্দব মাদে মাদে আপশি আপিার মদল র্াদের শেখদর্
পাদবি।
5. কৃশম এবং র্াদের শডম শবশর্ন্নর্াদব আমাদের শেদহ প্রদবি কদর। শকছভ কৃশম
খাবাদরর সাদথ্ বা অশিরাপে পাশি পাদির সাদথ্ প্রদবি কদর। অিে কৃশমরা খাশল
পা শেদে শ াদক।
6. শড-ওোশমংত শপল (কৃশমিািক ওষুয) শেদে কৃশম সহদেই শমদর শিলা াে এবং এটি
সস্তা পদ্ধশর্। স্বাস্থ্েকমীরা কৃশমিািক ওষুয প্রশর্ ৬ বা ১২ মাস অন্তর অথ্বা শকছভ
শকছভ কৃশমর েিে আরও শবশি পশরমাদণ শেদে থ্াদকি।
7. কৃশমর শডম প্রসাব-পােখািাে শবদচ থ্াদক। পশরোি শপদর্ িেদলি বেবহার করুি
বা শিরাপদে প্রসাব পােখািা করুি। প্রসাব পােখািার পর বা িেদলদি শছািদের
কাউদক পশরষ্কার করার পর সাবাি শেদে হার্ যুদে শিি াদর্ আপিার হাদর্
কৃশমর শডম শলদগ্ িা থ্াদক।
8. প্রসাব পােখািার পর এবং খাবার তর্শর, খাওো বা পািীে পাদির পূদব সাবাি
ত
শেদে
হার্ শযাো; িাকসবশ্চে িলমূল র্ালর্াদব পশরষ্কার করা এবং েুর্া পরার দ্বারা
আপিার িরীদর কৃশমর প্রদবিদক বন্ধ করুি।
9. শকছভ কৃশম মাটিদর্ বসবাস কদর, র্াই হার্ শেদে মাটি স্পি করার
ত
পদর সবসমে
সাবাি শেদে হার্ যুদে শিলুি।
10.িল বা িাকসবশ্চের শক্ষদর্ পাশি শেবার েদিে এমি পাশি বেবহার করুি া
মািুদষর মলমূদের সংস্পদি আদসশি।
ত
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এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

অদের কৃরম: রিশুরা রক করদত পাদর?
•
•
•
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শিদেদের র্াষাে শিদেদের িদব্দ অদের কৃশম সম্পশকতর্ বার্তা তর্শর করুি!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ করুি াদর্ কখদিা র্ভদল িা াি।
অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের বার্তাগুশল োশিদে শেি।
'পা শেদে শর্াি শেদে' আপিার মর্ামর্ প্রোদির মাযেদম আমাদের কুেইদে
অংি শিি এবং শেখুি কৃশম সম্পদকত আপশি কর্িা োদিি।
কৃশম সম্পদকত একটি গ্ল্প শুিুি াদর্ আমরা বুেদর্ পাশর শ শকর্াদব শকর্াদব
আমরা হার্ যুদর্ এবং আমাদের েুর্া পশরযাি করার মাযেদম কৃশম ছশিদে পিা
বন্ধ করদর্ পাশর।
শেখা েরকার স্কুদল আমাদের খাবার শকর্াদব তর্শর করা এবং শকর্াদব শিরাপদে
খাবার রান্না করা হে এবং শকর্াদব কৃশম মুক্ত রাখা াে।
মাটি ও পাশির সাদথ্ মলমূে শমদি কৃশমর শডম ছশিদে পিা শরায করদর্ সবসমে
িেদলি বা পাকা-পােখািা বেবহার করা উশচর্।

আমাদের হার্ র্াদলার্াদব পশরস্কার করার েদিে েরকার সাবাি ও পাশি শেদে
শযাোর পর পশরষ্কার কাপদি শমাছা।
পশরবাদরর সেসেরা কৃশম সম্পদকত শক োদিি র্া োিদর্ একটি েশরপ করুি।
একটি িািক তর্শর করুি েুি কৃশম সম্পদকত এবং শকর্াদব শিশুরা র্াদের
পশরবাদরর খাবাদর েুি কৃশমর সংক্রমণ বন্ধ করদর্ পাদর।
শপাস্টার তর্শর করুি শকর্াদব খাবার শিরাপে রাখা াে এবং কাচা সশি খাওোর
পূদব শযৌর্
ত
করা, র্ালর্াদব মাংস রান্না এবং পশরষ্কার খাবার প্রস্তুর্ করার মাযেদম
কৃশম মুক্ত রাখা।
খুদেঁ ে শবর করদর্ হদব শকর্াদব চাপকল তর্শর করা াে এবং আমাদের পশরবার,
ক্লাস অথ্বা েদলর েিে হার্ শযাোর োেগ্া তর্রী করা াে।
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একটি গ্াি তর্শর করুি শকর্াদব কৃশম ছিাদিা শরায করদর্ হদব অথ্বা আমাদের
হার্ শযাো শিদে- স্মরণ কশরদে শেবার েদিে কখি এবং শকর্াদব হার্ যুদর্ হদব।
একটি শপািার তর্শর করুি া িাক সবশ্চে ও িলমূল খাওোর েদিে প্রস্তুর্ করার
আদগ্ শযৌর্ করার শবষেটি স্মরণ কশরদে শেে।
শকর্াদব আমরা কৃশম ছশিদে পিা শরায করদর্ পাশর শস সম্পদকত অশর্িে ও
পুর্ভল িাদচর শিা তর্শর করুি
তর্শর করুি এবং শখলুি শুিেস্থ্াি পূরণ-িব্দেি াদর্ কৃশম সম্পদকত আমাদের
জ্ঞাি পরীক্ষা করা াে। অথ্বা একটি কুইে তর্শর করুি ও শখলুি এিা োিদর্
শ শকাি শকছভ করার আদে বা পদর কখি আমাদের হার্ যুদর্ হদব র্া আমরা
োশি শকিা। সাহা ে শিবার েিে িীদচর প্রশ্নগুশল বেবহার করুি।

শ্চেজ্ঞাসা করুি আমরা শ খাবার খাই র্া আমাদের িরীর শকর্াদব বেবহার কদর?
আমাদের বৃহেে কর্ লম্বা? শকর্াদব কৃশম আমাদের খােে গ্রহণ কদর? একটি
শির্াকৃশম শক পশরমাদণ লম্বা হে? কর্ যরদির কৃশম সম্পদকত আপশি োদিি?
আপশি শ খাদি বাস কদরি শসখাদি সাযারণর্ শকাি যরদির কৃশম আদছ?
আপিার শপদি কৃশম থ্াকদর্ পাদর এমি লক্ষণগুশল শক? শকাথ্াে আপশি
কৃশমিািক ঔষয শপদর্ পাদরি এবং এটি কার কার প্রদোেি? একটি কৃশম
প্রশর্শেি কর্গুদলা শডম পারদর্ পাদর? কৃশম আমাদের িরীদরর অিোিে পুটি
গ্রহি করদর্ পাদর শ মি শর্িাশমি-এ এবং অিোিে পুটি- আমরা শক োশি
আমাদের িরীদর শকি শর্িাশমি এ েরকার? কৃশমর শিশুদক লার্তা বলা হে। শকাি
কৃশম লার্তা আমাদের ত্বক শেদে আমাদের শেদহ প্রদবি কদর? শকর্াদব পােখািা
বা লোটিি বেবহার কদর এবং মলমূদের শিরাপে শিষ্কািি কদর কৃশম ছশিদে পিা
শরায করা াে? আমাদের স্কুল শক কৃশমিািক শেি পালি করা হে? শসগুদলা শকাি
শকাি শেি? শকি সবাইদক একই শেদি কৃশমিািক িোবদলি শখদর্ হে? শবদের
কর্ শিশুর শপদি কৃশম আদছ? কৃশম ছশিদে পিা শরায করা শকি েরুরী?
আমাদের পাচির্ে সম্পদকত জ্ঞাি- কীর্াদব এটি কাে কদর এবং শক যরদির
কাদের মাযেদম কৃশম এর কাে করা বন্ধ কদর শেে? একটি কৃশমর শডম কর্িা
শছাি? আপশি শক োদিি সবদচদে শছাি শ্চেশিস শক? পাশি পশরষ্কার িা শিাংরা, র্া
আমরা কীর্াদব বলদর্ পাশর? উশ্চিদের বৃশ্চদ্ধর েিে শক প্রদোেি? কীর্াদব আমরা
সার তর্শর করদর্ পাশর শ গুশল গ্াছপালাে শেবার েিে শিরাপে?
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আদরা শিশেত ি র্দথ্ের েিে শ কীর্াদব একটি চাপকল বা একটি হার্ শযাোর স্থ্াি
বা একটি শুিেস্থ্াি পূরদণর িব্দেি, বা অিে শকছভ তর্শর করা াে শস শবষদে
অিুগ্রহ কদর শ াগ্াদ াগ্ করুি এসব স্থ্াদি
- www.childrenforhealth.org অথ্বা clare@childrenforhealth.org.

ু িনা
এখাদন রবষয ৯-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে: ের্
ে
ও
আর্াদতর ঝুঁু রক এড়াদনা

1. শছাদিা বাচ্চাদের েিে রান্নার এলাকা শবপজ্জিক। র্াদের আগুণ শথ্দক এবং
যারাদলা বা র্ারী বস্তুর শথ্দক েূদর রাখুি
2. শিশুদের অশিকাদন্ডর শযােঁো শথ্দক োস শিো এিাদিার প্রদোেি। এিা অসুস্থ্র্া
এবং কাশির কারণ হদর্ পাদর।
3. শবষাক্ত শ শকাদিা শকছভ শিশুদের কাছ শথ্দক েূদর রাখদর্ হদব। খাশল
শকামলপািীের শবার্দলর মদযে শবষ বা শবষাক্ত শকছভ রাখদবি িা।
4. শে শকাি শিশু পুদি াে, র্দব র্ক্ষণ প ন্ত
ত িা বেথ্া কদম (১০ শমশিি বা র্ার
শবশি) র্র্ক্ষণ প ন্ত
ত ঠান্ডা পাশি শপািা োেগ্াে রাখুি বা ালুি।
5. ািবাহি ও বাইসাইদকল প্রশর্শেিই শিশুদক হর্ো কদর বা আহর্ কদর। সব
ািবাহি হদর্ সদচর্ি থ্াকুি এবং অিেদের শেখাি শকর্াদব শিরাপে থ্াকা াে।
6. ছভশর, কাচ, তবেুেশর্ক প্লাগ্ ও র্ার, র্ারকািা, শপি ইর্োশে শছাি শিশুদের েিে
শবপেেিক, এ বোপাদর লক্ষে রাখুি।
7. শিাংরা শকাি শকছভ শিশুর খাওো অথ্বা র্াদের মুদখর মদযে বা র্ার কাছাকাশছ
শছাি শ্চেশিস (শ মি পেসা ও শবার্াম) রাখা বন্ধ করুি। এইগুশল শিশুদের
োসিালী বন্ধ কদর শেদর্ পাদর।
8. বাচ্চাদের পাশির আযাদরর কাদছ শখলা বন্ধ করুি শকিিা র্ারা শসখাদি ডভদব
শ দর্ পাদর শ মি (িেী, হ্রে, পুকুর, কুদো)।
9. বাসা বা স্কুদলর েিে একটি িাস্টত এইড শকি (সাবাি, কােঁশচ, েীবাণুিািক ও
বীেবারক ঔষয, পশরষ্কার র্ভ লা, থ্াদমাশমিার,
ত
বোদন্ডে / প্লাস্টার এবং খাবার
সোলাইি সহ) তর্শর করুি।
10. খি আপশি একটি শছাি শিশুর সদে ির্ভ ি োেগ্াে াি, সদচর্ি থ্াকুি!
চাশরশেদক শেখুি এবং শছাি শিশুদের েিে শবপেগুদলা সম্পদকত শ্চেজ্ঞাসা করুি
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এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

ু িনা
ের্
ে
ও আর্াত প্ররতদরাধ: রিশুরা রক করদত পাদর?
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শিদেদের েিে তর্শর করুি েুর্িিা
ত ও আর্ার্ প্রশর্দরায আমাদের শিদের র্াষাে
আমাদের শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর বার্তা!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ করুি াদর্ কখদিা র্ভদল িা াি।
অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর অিে সেসেদের বার্তাগুশল োশিদে শেি!
শিরাপদে শবষ রাখার শবষদে শপািার তর্শর করুি: কীর্াদব শসগুশল সংরক্ষণ
করদর্ হে, র্াদের শচশির্ করা াে এবং সন্তািদের কাছ শথ্দক েূদর রাখা াে।
তর্শর করুি িাস্টত এইড শকি (প্রাথ্শমক শচশকৎসার সরঞ্জাম) াদর্ শ শকউ
আহর্ হদল আমরা বেবহার করদর্ পাশর
এমি শখলিা তর্শর করুি া শিশুদের শখলার েিে শিরাপে।
েশিসহ একটি র্াসমাি পািার্ি তর্শর করুি, া েরুরী প্রদোেদি িেী বা হ্রদে
বেবহার করা াে।
স্কুদলর েিে িাস্টত এইড শকি (প্রাথ্শমক শচশকৎসার সরঞ্জাম) তর্শর করুি।
শিশুদের শিরাপিার বোপাদর সদচর্ির্া বৃশ্চদ্ধ করদর্ একটি শবদিষ শিরাপিা
প্রচারণা চালাি।
একটি েশরপ করুি োিার েদিে শ আমাদের শলাকালদে পাশির আযার
শকাথ্াে শকাথ্াে রদেদছ শ খাদি শিশুর ডভদব াওোর েু েঁ শক আদছ এবং শিশুদের
শসই স্থ্ািগুদলা শথ্দক শিরাপদে রাখার েিে কী করা শ দর্ পাদর?
শখলুি "শকন্তু শকি?" শখলাটি শখলা হদর্ পাদর বাশিদর্ েুর্িিা
ত সংক্রান্ত।
শিদেদের বাশি শিরাপে রাখার র্াবিা-শচন্তা - শপাস্টার, গ্াি বা িািদকর মাযেদম
অিেদক োশিদে শেি।
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•
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•
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•

স্বাস্থ্েকমীদের কাছ শথ্দক খুদেঁ ে শবর করুি শ বাশি এবং স্কুদলর েিে িাস্টত এইড
শকি (প্রাথ্শমক শচশকৎসা সরঞ্জাম) তর্শরর েদিে আমাদের কী েরকার।
তর্শর করুি এবং শখলুি "শবপে খুদেঁ ে শবর করুি" শপাস্টার অথ্বা অঙ্কদির এর
মাযেদম াদর্ আমরা শবপদের সবযরদির েু েঁ শকগুদলা খুদেঁ ে শপদর্ পাশর।
শিশুদের শিরাপদের বোপাদর সদচর্ির্া বৃশ্চদ্ধ করদর্ একটি শিরাপিা প্রচারণা
শুরু করুি।
বাচ্চাদের ত্ন শিোর সমে শবপে শথ্দক শিরাপে থ্াকদর্ এ শিদে িাটিকা তর্শর
করুি।
প্রাথ্শমক শচশকৎসার শমৌশলক শবষেগুদলা সম্পদকত োিুি াদর্ অশর্িদের
মাযেদম শিদেদের প্রাথ্শমক শচশকৎসার েক্ষর্ার শবকাি এবং অিুিীলি করদর্
পারা াে। এবং এগুদলা পশরবাদরর সেসে এবং বন্ধুদের সদে র্াগ্ কদর শিদর্
পাদরি।
বাশিদর্ শছাি শিশুদের েিে শকাি শবপে আদছ শকিা র্া খুদেঁ ে শবর করুি।
শছাদিা শিশুদের আর্াদর্র েু েঁ শক সম্পদকত আমরা া োশি র্া বেস্কদের োিাই।
শিখুি শিশুর গ্লাে শকছভ আিদক শগ্দল শক করদর্ হদব এবং র্া শিশুর বাবা, োোোেী এবং র্াই-শবািদের শেখাি।
শিখুি শিশুদের কী সব সাযারণ েু েঁ শক রদেদছ শ মি পদর াওো, পুদি াওো, ডভদব
াওো বা বেস্ত সিদক হািা।
শ্চেজ্ঞাসা করুি বাশিদর্ পুদি াওোর শক যরদণর েু েঁ শক রদেদছ। শকউ পুদি শগ্দল
আমাদের শক করা উশচর্? শকর্াদব আমরা শিশুদের রান্নার্দরর গ্রম শকাি শকছভ
বা শকাি গ্রম র্রল শথ্দক শিরাপে রাখদর্ পাশর? আমাদের সমাদের মািুষরা শক
শিশুদের েুর্িিা
ত প্রবি এলাকা শথ্দক েূদর রাদখ? রাখদল শকর্াদব? শকি বাচ্চা বা
শছাি শছদলদমদেরা বেস্কদের র্ভ লিাে শবশি গ্লাে শকািশকছভ আিদক াবার
েু েঁ শকর মুদখ থ্াদক? কীর্াদব আমরা পাশিদর্ পদর াওো কাউদক সাহা ে করদর্
পাশর শিদেদের েু েঁ শকদর্ িা শিদল?

আদরা শিশেত ি র্দথ্ের েিে - কীর্াদব একটি চাপকল তর্শর করা াে বা একটি
িাস্টত এইড শকদি শক থ্াদক বা একটি শবপে শচশির্ করুি শপাস্টার তর্শর করা াে,
অিুগ্রহ কদর শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.org অথ্বা clare@childrenforhealth.org.
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এখাদন রবষয ১০-এর উপর ১০টি বাতো রদযদে:
এইচআইরে ও এইডস

1. আমাদের িরীর আি েিক,
ত
এবং প্রশর্শেি শবদিষর্াদব এটি শবশর্ন্ন েীবাণু
বাশহর্ শরাগ্ শথ্দক আমাদের রক্ষা কদর - শ সব আমাদের োস-প্রোস, খাওো,
পাি করা, বা স্পদিরত মাযেদম িরীদর প্রদবি কদর।
2. এইচআইশর্ একটি েীবাণু া একটি র্াইরাস (শর্ মাদি র্াইরাস) শথ্দক হে। এটি
একটি শবদিষর্ শবপজ্জিক র্াইরাস া আমাদের িরীরদক অিোিে েীবাণু
শথ্দক র্ালর্াদব রক্ষা করার ক্ষমর্াদক শরায কদর বা বন্ধ কদর শেে।
3. শবজ্ঞািীরা এমি ওষুয তর্শর কদরদছি া এইচআইশর্দক শবপজ্জিক হদর্ বাযা
শেে শকন্তু শকউ এটি সম্পূণরূদপ
ত
িরীর শথ্দক সশরদে শেবার উপাে খুদেঁ ে পােশি।
4. ঔষয ছািা চলদল শকছভ সমে পদর এইচআইশর্ র্াইরাস আক্রান্ত মািুদষর এইডস
শরাগ্ হে। এইডস অর্েন্ত গুরুর্র অসুস্থ্র্ার একটি গ্্রুপ া শেহদক ক্রমাগ্র্
েুবলত কদর শর্াদল।
5. এইচআইশর্ অেৃিে থ্াদক এবং িরীদরর রক্ত এবং শ ৌিশমলদির সমে তর্শর
অিোিে র্রদল েীবি াপি কদর। এইচআইশর্ সংক্রশমর্ হদর্ পাদর (১) শ ৌি
শমলদির সমে, (২) আক্রান্ত মা শথ্দক গ্দর্তর শিশুদর্ এবং (৩) রদক্তর মাযেদম।
6. মািুষ এইচআইশর্ সংক্রমণ শথ্দক বােঁচদর্ পাদর (১) শ ৌি শমলি শথ্দক েুদর
শথ্দক, (২) একটি সম্পদকতর প্রশর্ শবেস্ত থ্াকার মাযেদম (3) কিডম বেবহার কদর
শ ৌি শমলদির (শিরাপে শ ৌিসম্পদকতর) মাযেদম ।
7. আপশি এইচআইশর্ ও এইডস আক্রান্ত শলাকদের সাদথ্ শখলদর্ পাদরি, খাবার ও
পািীে র্াগ্ার্াশগ্ করদর্ পাদরি, হার্ যরদর্ পাদরি এবং শকালাকুশল করদর্
পাদরি। এই কােগুদলা শিরাপে এবং আপশি এর্াদব এইচআইশর্ র্াইরাদস
আক্রান্ত হদবি িা।
8. এইচআইশর্ এবং এইডস আক্রান্ত মািুষ কখিও কখিও র্ে এবং েুঃখ অিুর্ব
কদর। অিে সবার মর্ র্াদেরও র্াদলাবাসা এবং সমথ্িত প্রদোেি, এবং র্াদের
পশরবারগুশলর ও র্া প্রদোেি। এই উদদ্বগ্ সম্পদকত র্াদের কথ্া বলা প্রদোেি।
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9. শিদেদক এবং অিেদের সাহা ে করার েিে, ারা এইচআইশর্ বা এইডস
আক্রান্ত হদর্ পাদর বদল সদন্দহ করদছি র্াদের শক্লশিদক বা হাসপার্াদল পরীক্ষা
বা কাউদেশলংদের েিে অবিেই শ দর্ হদব।
10.শবিীরর্াগ্ শেদি, এইচআইশর্ আক্রান্ত বেশ্চক্তরা সাহা ে ও শচশকর্্সা গ্রহণ কদর।
এশন্টদরদিার্াইরাল শথ্রাশপ (এআরটি) িাদম একটি ঔষয র্াদের েীর্ ত েীবি
বােঁচাদর্ সাহা ে কদর।
এই স্বাস্থ্ে বার্তাগুশল শবদিষজ্ঞ স্বাস্থ্ে শিক্ষাশবে ও শচশকৎসা শবদিষজ্ঞদের দ্বারা
প াদলাচিা
ত
করা হদেদছ এবং এগুদলা ওআরশব স্বাস্থ্ে ওদেবসাইদিও পাওো
াে: http://www.health-orb.org.
শিশুরা াদর্ শবষেটি আদরা র্াদলার্াদব বুদে এবং শসটি অিেদের মাদে প্রচার
করদর্ পাদর র্ার েিে শকছভ হাদর্ কলদম কাদের কথ্া উদেখ করা হল।

এইচআইরে এবং এইডস: রিশুরা রক করদত পাদর?

•
•
•
•
•
•
•

শিদের র্াষাে শিেস্ব িব্দ বেবহার কদর শিেস্ব এইচআইশর্ ও এইডস বার্তা তর্শর
করুি!
বার্তাগুশল মুখস্থ্ করুি াদর্ কখদিা র্ভদল িা াি।
অিোিে শিশুদের এবং পশরবাদরর সেসেদের বার্তাগুশল োশিদে শেি।
এইচআইশর্ এবং এইডস সম্পদকত শলিদলিগুশল সংগ্রহ করুি এবং শিেস্ব
সম্প্রোদের সাদথ্ এইগুশল র্াগ্ করুি।
একেি স্বাস্থ্েকমীদক স্কুদল আমেণ করুি এবং এইচআইশর্ ও এইডস সংক্রান্ত
প্রশ্নগুদলাদক উির শেদর্ বলুি।
এইডস দ্বারা আক্রান্ত শিদের সম্প্রোদের শিশুদের সাহা ে করার উপাে খুদেঁ ে
শবর করুি।
শখলুি লাইিাইি শগ্ম এবং েু েঁ শকপূণ আচরণগুশল
ত
সম্পদকত োিুি া আমাদের
এইচআইশর্র সংস্পদি আিদর্
ত
পাদর।
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

তর্শর করুি এবং শখলুি সর্ে এবং শমথ্ো শখলা া শকর্াদব একেি বেশ্চক্ত শথ্দক
অিে বেশ্চক্তর কাদছ এইচআইশর্ ছিাদর্ পাদর র্া োিাে। সাহা ে লাগ্দল
পশরদিদষর আস্ক প্রশ্নমালা বেবহার করুি।
শিখুি শসই সমস্ত েীবি েক্ষর্া া আমাদের শ ৌি অিুর্ূশর্ এবং শবদিষ বন্ধুত্ব
সম্পদকত কথ্া বলদর্ সাহা ে কদর।
শখলুি শিি অি শহাপ শখলা, ার মাযেদম আমরা খুদেঁ ে শবর করদর্ পারব
এইচআইশর্ শথ্দক রক্ষা পাবার েদিে আমাদের শবদিষ বন্ধুদত্বর সমে আমরা
শকাি আচরণগুদলা শবদছ শিব।
শচন্তা করুি এইচআইশর্ অথ্বা এইডস আদছ এমি কাদরা সমসো শস শকর্াদব
শমাকাশবলা কদর এবং আমরা শকর্াদব র্াদক সহদ াশগ্র্া করদর্ পাশর।
অশর্িে কদর শেখাি শকাি এইচআইশর্ আক্রান্ত বেশ্চক্তদক এবং অিুর্ব করুি
এই বোশযদর্ আক্রান্ত হদর্ শকমি লাদগ্।
শুিুি এবং আদলাচিা করুি এইচআইশর্ আক্রান্ত বেশ্চক্তদের গ্ল্প এবং র্ারা শক
সমসোর মুদখামুশখ হে শসসব।
আমরা এইচআইশর্ এবং এইডস সম্পদকত শক োশি র্া োিদর্ একটি কুেইে
তর্শর করদর্ পাশর।
এইচআইশর্ এবং এইডস সম্পদকত আমাদের প্রশ্নগুশল একে করার েিে
আমাদের ক্লাদস একটি প্রশ্ন বাক্স চালু করুি।
আমরা এইচআইশর্ এবং এইডস সম্পদকত শক োশি র্া োিদর্ স্কুদলর েদিে
একটি শপাস্টার তর্শর করুি।
মীিা িাদমর একটি শমদে, এইচআইশর্ আক্রান্ত র্ার মা এবং রাশ্চেব িাদম একটি
শছদলদক শিদে একটি িািক তর্শর করুি শ খাদি মীিা র্ার মাদের কাদছ শমিশর্
কদর শক্লশিদক শগ্দে আিত (এশন্ট -শরদিার্াইরাল শথ্রাশপ) ঔষয শিবার েিে।
স্কুদল এবং পশরবাদরর সাদথ্ সদচর্ির্া বৃশ্চদ্ধ করার েিে স্কুদল একটি এইচআইশর্
এবং এইডস অোকিি ক্লাব শুরু করুি।
প্রশ্ন করুি আমাদের িরীদরর শরাগ্প্রশর্দরাযক প্রণালী শকর্াদব কাে কদর? শকাি
খাবার আমাদের শরাগ্প্রশর্দরাযক প্রণালীদক িশ্চক্তিালী এবং শরাগ্প্রশর্দরাদযর
েিে প্রস্তুর্ রাখদর্ সহাের্া কদর? এইচআইশর্ শক এবং এইডস শক? এই
অক্ষরগুদলা দ্বারা শক বুোে? খি শকউ োিদর্ পাদর শ র্ার এইচআইশর্ আদছ
র্খি র্ার শক হে? শকউ এইডস আক্রান্ত হদল কী র্দি? এইচআইশর্ কীর্াদব
বেশ্চক্তর শথ্দক বেশ্চক্তদর্ সঞ্চাশরর্ হে ? শকর্াদব এিা সংক্রশমর্ হে িা? শকর্াদব
আমরা এর শবরুদদ্ধ শিদেদের রক্ষা করদর্ পাশর? শকর্াদব এইচআইশর্ শরাগ্ীদের
পরীক্ষা এবং শচশকর্্সা করা হে? শকর্াদব ওষুয আক্রান্ত মা কর্ৃক
ত শিশুদের
এইচআইশর্ সংক্রামদণর েু েঁ শক হ্রাস করদর্ সাহা ে কদর? শকর্াদব আিত (অোশন্টশরদিার্াইরাল শথ্রাশপ) কাে কদর এবং কখি এটি গ্রহণ করা উশচর্? কখি এবং
কীর্াদব মািুদষর বন্ধুত্ব শ ৌি সম্পদকত রূপান্তশরর্ হে? শকর্াদব একেি
সটঠকর্াদব কদন্ডাম বেবহার করদর্ পাদর? (পুরুষ / মশহলা) আমাদের বন্ধু এবং
পশরবাদরর সেসে ারা এইচআইশর্ আক্রান্ত র্াদের সুস্থ্ থ্াকদর্ সাহা ে ও সমথ্িত
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করদর্ সবদচদে র্াল উপাে শক হদর্ পাদর? এইচআইশর্ এবং এইডস শিদে
মািুষদক সাহা ে কদর এমি শিকির্ম শক্লশিক শকাথ্াে োদিি শক?
লাইিাইি শগ্ম অথ্বা শিি অি শহাপ শখলা বা সর্ে বা শমথ্ো শগ্ম সম্পদকত আদরা
শিশেত ি র্দথ্ের েিে বা অিে শকািও র্দথ্ের েিে অিুগ্রহ কদর শ াগ্াদ াগ্
করুি www.childrenforhealth.org বাclare@childrenforhealth.org.
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