
তােদর মখুভি� অনকুরণ করন। নানা ধরেনর শ� করন। 

গান গাইেত পােরন। বািট চামচ িদেয় বাজনা বাজােত পােরন।  

িকছু �ক বা কাপ িনেয় একটার পর একটা সাজােত পােরন।

গ� বলেত পােরন, বই পড়েত পােরন, ছিব েদখেত পােরন। 

তােদর পছে�র িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত পােরন। েযমন: গান, েখলা, 
তারকা, িটিভ, ব�ুবা�ব  ইত্যািদ িবষেয় আেলাচনা করা েযেত পাের।

সেুযাগ থাকেল বা িনরাপদ হেল, বািড়র আেশপােশ বা ছােদ েহঁেট আসেত 
পােরন।

তােদর পছে�র গােনর তােল তােল একসে� ব্যায়াম করেত পােরন। 

িকেশার বয়িস েছেলেমেয়েদর সােথ 
িক করা যায় তার িকছু ধারনা

একটু বড় িশশু�র সােথ িক করা 
যায় তার িকছু ধারনা 

খুব েছাট িশশু�র সােথ িক িক 
করেত পােরন তার িকছু ধারনা

িটিভ, েফান ব� কের 
রাখুন। মেন রাখেবন 

এইটা ভাইরাস মু� সময়। 

পছ� করার �াধীনতা িশশু�েদর 
আত্মিব�াস বাড়ায়। যিদ তারা 
এমন িকছু করেত চায় যা িকনা 

শারীিরক দরূ� বজায় েরেখ করা 
স�ব নয়, তাহেল েসটা িনেয় 

কথা বলার এটাই  সেুযাগ 
(পরবতর্ী িলফেলট েদখুন)

িশশু�রা যা করেত 
পছ� কের তাই করেত 

বলুন

�েত্যকটা িশশু�েক  
আলাদা কের সময় িদন।

এটা মা� ২০ িমিনেটর জন্য বা এর েচেয় আেরকটু ল�া 
সমেয়র জন্য হেত পাের। এিট স�ণূৰ্ আপনার এবং 
আপনার িশশু�র উপর িনভৰ্ র কের। এটা �িতিদন একই 
সমেয় হেত পাের, যার জন্য আপনার পিরবােরর িশশু� বা 
িকেশার বয়িস েছেলেমেয়রা েসই সমেয়র জন্য অেপ�া 
কের থাকেব।

তােদর কথা শু�ননু, তােদর িদেক 
তাকান, তােদর �িত পণূৰ্ 
মেনােযাগ িদন। তােদর সােথ 
আন�/মজা করন। 

বই পড়েত পােরন বা ছিব েদখেত পােরন।

সেুযাগ থাকেল বা িনরাপদ হেল, বািড়র আেশপােশ বা ছােদ েহঁেট 
আসেত পােরন।

নাচ বা গান করেত পােরন।

েখলার ছেল রা�া বা পির�ার করার কাজ গেলা একসােথ করেত পােরন।

�ুেলর কাজ করেত সাহায্য করেত পােরন।

কােজ েযেত পারেছন না?  �ুল ব�? টাকা পয়সা িনেয় িচি�ত? এই সমেয় এই চাপ ও দিুশ�ায় থাকাটা �াভািবক।

�ুল ব� থাকায় বািড়র িশশু� এবং িকেশার বয়িস েছেলেমেয়েদর সােথ আরও ভােলা স�কৰ্  ৈতিরর সেুযাগ হেয়েছ। 
এেক অপেরর সােথ সময় কাটােত েকান খরচ েনই এবং এিট আন�ময়। এেত িশশু�রা িনরাপদ েবাধ করেব, তােদর মেন হেব পিরবার তােদর ভালবাসেছ, মলু্য িদে�।
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িশশু�েদর েদখােশানার জন্য আেরা িকছু উপায় জানেত এখােন ি�ক করন!

িশশু�র সােথ একাে� সময় কাটােনা১ েকািভড-১৯ িশশু�েদর পিরচযৰ্া বা যত্ন (প্যােরি�ং) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



