
 
 

কিভড-১৯ চলাকালীন সময় স ান 

িতপালন স িকত তথ াবিল 
 
 

কেরানা ভাইরােসর (কিভড-১৯) কারেণ িব ব াপী িতিনয়ত যসব পিরবতন ঘটেছ সসেবর সােথ পিরবার েলাও ধীের ধীের খাপ খাইেয় িনে । 

এই পিরি িতেত অেনক বাবা মােকই কােজর ভারসাম  বজায় রাখেত, স ানেদর স ঠকভােব দখভাল করেত, গৃহ ািল কাজ করেত এবং িবেশষ কের 

কােজর সহকারী (যারা সাধারনত অিফেস িবিভ  কােজ সহেযািগতা কের থােক) ছাড়া অিফেসর কাজ বাসায় করেত িগেয় নানারকম মানিসক চাপ 

অনুভব করেত হেত পাের । সামা জক িব তা একিদেক যমন বাবা মােক স ানেদর সােথ সময় কাটােনার সুেযাগ তির কের অন িদেক অেনেক 

বাবা মা িহেসেব িকছ পর র িবেরাধী অনুভূিত ও িকছ বা িবক সমস ার স ুখীন হেত পােরন। 
 
স ানেদর দখােশানাকারীগণেক (caregivers) এবং িনেজরেদর সহেযািগতা করেত িনে  বিণত পরামশ েলা অনুসরণ করেত পােরন: 
 
 

  আপনার স েক    আপিন িনেজ িক ধরেণর অিভ তার স ুখীন হেত পােরন 
 
এই বি ক মহামারীেত স ান দখােশানাকারীগণ সহ ায় িত ট মানুষেক অেনক মানিসক 

চােপর মেধ  ফেল িদেয়েছ। এই সমেয় কােনা ধরেণর মানিসক চাপ অনুভব করা খবুই 

াভািবক। এই িদক থেক আপিন একা নন। 
 

আপনার মত অেনেকই এই সমেয় িনেচ দ  মানিসক চােপর মধ  িদেয় যাে : 

 
 িকছ ণ পরপর কেরানা ভাইরাস তথা কিভড-১৯ সং া  হালনাগাদকৃত তথ  

জানার জন  এক ধরেণর পীড়ন অনুভব করা যার ফেল অন  কােজ মেনািনেবশ করা 
ক ঠন হেয় পেড়; 

 দুবল মেনািনেবশ বা কায মতা যার কারেণ ছাট বা বড় য কােনা ধরেণর িস া  
হণ বাধা  হেত পাের।; 

 আ , িখটিখেট মজাজ ও উি  অনুভব করা; 

 খাদ াভাস ও িন াভ ােসর মেধ  িব  ঘটা ইত ািদ। 

 

াভািবক িদন েলােতও বাবা মােয়রা বা ােদর দখােশানা করেত িহমিশম খেত পােরন। িক  এই চ ােল ং সমেয় আপনার িনেজেক, আপনার 

বা ােদর এবং আপনার পুেরা পিরবারেক সহেযািগতা করার জন  িবেশষ িকছ পদে প নয়া খুবই পূণ। 
 

িনেজেক সাহায  করেত আপিন িনেজ কী করেত পােরন? 
 
অিভন ন! এই সময় ট অিন য়তাপূণ এবং মানিসক চাপসহ এক ধরেনর চ ােল ং সময় যার স ঠক ব ব াপনা েয়াজন-  

এটা ীকার কের আপিন আপনার থম পদে প িনে ন । সুতরাং আপিন দখােশানাকারী িহেসেব কী করেত পােরন? 
 

 সব সময় আশাবাদী ও ইিতবাচক থাকেত চ া ক ন- কারণ ল  
ল  মানুষ আপনার মত আজ একইভােবই অনুভব করেছন। 

 
 যতদরূ স ব আপনার িনেজর য  িনন- আপনার সােথ 

আইেসােলশেন থাকা অন ান  া বয় েদর সােথ বা া 
দখােশানার দািয়  ভাগাভািগ কের িনন, িনেজর িব াম বা কােজর 

জন  সময় আলাদা কের রাখুন এবং যখনই পারেবন আপনার 
দন ন কাজ েলা চািলেয় যান। 

 

 আপনার গতানুগিতক জীবনযাপেনর ধরন যতটকু স ব আেগর 

মত রাখার চ া ক ন। যেকােনা আ ক, ধম য় ও সাং ৃ িতক 

কমকা , য েলােত আপিন া  বাধ কেরন স েলা পালন 

ক ন। 
 

 আপনার এবং আপনার পিরবােরর জন  এক ট া কর দ তা 
মাকােবলা সং া  তািলকা ত ক ন- মদ পান, অনলাইেন 

জয়ুা খলা বা মাদক ব  সবেনর মত কাজ েলা থেক িবরত 

থাকুন। মেন রাখেবন নিতবাচক জীবন ব ব া আপনােক আেরা 
বিশ মানিসক চােপর মেধ  ফেল িদেত পাের এবং পিরণােম 

আপনার পিরি িত আেরা খারােপর িদেক যেত পাের। 
 

 
   
 

 
কােনা এক সমেয়র চাইেত এখনই কন নয় 

িশ  ও যুবােদর া করভােব ও িনরাপেদ 
বেড় উঠেত সহায়তা করার থম পদে প 

হেলা তােদর কথা শানা 

 

আমােদর পাটনার WHO UNICEF CDC এর টপস 

সহ স ান িতপালন স েক আেরা বিশ টপস 

ও িশ র িত সিহংসতা বে  অংিশদাির  

স েক জানেত িভিসট ক ন     
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আপনার স ান স েক    আপনার স ান িক ধরেণর অিভ তার মধ  িদেয় যেত পাের? 
 

িশ রা নানা ভােব তােদর মানিসক চােপর িত য়া ব  কের থােক, এবং তােদর এই িত য়ার 

বিহঃ কাশ বয়স সহ নানািবধ িবষয়ািদর উপর িনভর কের পিরবিতত হেত পাের। এখােন কেয়ক ট ল ণ 

দয়া হেলা: 
 

 কউ কউ েত হয়েতা বািড়েত থাকেত া  বাধ করেত পাের, িক  সমেয়র সােথ সােথ 
দন ন টেন বাধা, ব ু েদর কাছ থেক িব তা এবং অন ান  আেরািপত িবিধিনেষধ তােদর 

উপর মানিসক চাপ বািড়েয় িদেব; 

 িশ েদর আচরেণ উ ান-পতন আসেত পাের এবং তােদর আেবগ অনুভূিতেতও আসেত পাের 
পিরবতন। তারা ভাবিব ভােব অি র, আ মণা ক, চপচাপ িকংবা িবষ  হেয় পড়েত পাের; 

 িশ রা ভয় কাশ করেত পাের, িবহবল হেয় যেত পাের এবং উে গ ব  করেত পাের। তারা হয়েতা 
াভািবেকর চেয় বশী কা াকা ট করেত পাের বা  অন ান  সমেয়র চেয় বিশ গা ঘঁষা ভােবর হেয় 

উঠেত পাের। এমনিক তােদর িন াভ াস বাধা  হেত পাের; 

 িশ রা ু েলর কাজ িকংবা বািড়র ছাটখােটা কােজ অংশ হেণ অনীহা কাশ করেত পাের। বাকী 
ভাইেবান এবং পিরবােরর অন ান  সদস েদর সােথ তােদর  বিনবনা নাও হেত পাের। 

 

মেন রাখেবন মানিসক চাপযু  পিরেবেশ িশ েদর িত য়া ব  করা এক ট সাধারণ ব াপার । এই সমেয় িশ েদর মানিসক চাপেক শনা করণ 

এবং তােদর বয়স িবেবচনায় িনেয় সা না দয়া আপনার জন  পূণ। 
 

আপিন কীভােব আপনার স ানেক সাহায  করেত পােরন? 
 
 

 এক ট ইিতবাচক স ক বজায় রাখার ে  আপনার 

স ােনর সােথ হশীল আচরণ ক ন এবং  তােদর আ  

ক ন। তােদর আিল ন ক ন এবং হাত ধ ন। বলুন 

আপিন তােদর ভােলাবােসন । 
 

 আপনার স ান কান ভােলা কাজ করেল তার শংসা করার 

সুেযােগর স বহার ক ন, কাজটা যতই ছাট হাক। 

আপিন যত শংসা করেবন তত স কাজ ট আবার করেব। 
 

 িন ত ক ন আপনার 

স ান অথপূণ িকছ িনেয় 

ব   আেছ। িশ রা তখনই 

পিরি িতর মাকােবলা 
ভােলাভােব করেত পাের 

যখন তারা অপরেক 

সহায়তা কের এবং িনেজরা 
ব  থােক। 

 
 আপনার স ােনর িত ধযশীল হান এবং তােদর আচার-

আচরেণ পিরবতন, আ  হবার আকা া িকংবা 
একেঘেয়িম িনেয় করা অিভেযােগর িবপরীেত তােদর 

সমােলাচনা করা থেক িবরত থাকুন। 
 

 বািড়র িশ  এবং া  বয় েদর বু ঝেয় বলুন য পিরবিতত 

পির িতেত সবার িত “সদয়শীল বাক ালাপ” করা করা 
খুবই পূণ । িবেশষত এই নীিত মেন চলেত হেব যখন 

কউ উ  ের কথা বলেত  কের বা কােরা িত 

সমােলাচনা মবধমান হাের বাড়েত  কের। 
 

 আপনার স ােনর আেবগ অনভূুিতর উপর িবেশষভােব 

মেনােযাগ িদন । তােদর কথা মেনােযাগ সহকাের নুন এবং 

সময়টা কতটা ক ঠন তা তােদর বু ঝেয় বলুন। 
 

 যিদ ল  কেরন য আপনার স ােনর চাপ ও উে গ বৃ  
পেয়েছ, তাহেল তার আেবগ-অনভিত জানার চ া ক ন। 

আপিন যতেবিশ তােদর অনভূুিত বুঝেত পারেবন ততেবিশ 
তােদরেক সা না িদেত পারেবন ও সহেযািগতা করেত 
পারেবন। 

 

 
 যা িকছ ঘটেছ স স েক আপনার স ানেদর স ঠক তথ  

িদন। তেব তােদর ঘাবেড় িদেবন না। তােদর সামেন কী 
দখেছন বা কী িনেয় আেলাচনা করেছন তা িনেয় সব সময় 

সতকতা অবল ন ক ন। 
 

 আপনার স ানেক খলাধুলা করেত উৎসাহ িদন। খলাধুলা 
িশ েদর মানিসক চাপ ও উে েগর মােঝও াভািবক 

থাকেত সহায়তা কের। এ ট তােদর জীবনযা ায় িকছটা 
াভািবকতা বজায় রাখেতও সাহায  কের। 

 

 যতদরূ স ব দন ন 

টন মেন চলনু । যমন 

রােত ঠক সময় ঘমুােনা 
এবং পিরবােরর সবার 

একসােথ ঠক সময় খাবার 

খাওয়া। সই সােথ 

পিরবােরর সদস েদর িনেয় 

নতন িকছও করেত 

পােরন । যমন রা া করা 
বা একসােথ ছিব আকঁা। 

 

 পিরবােরর সকল সদস েদর ব ায়াম করার  জন  এক ট সময় 

বরা  রাখুন। 
 

 িবেশষত বয়েস একট বড় িশ সহ সকল িশ েদর তােদর 

জন  িতিদন অ  িকছ েণর জন  হেলও একাকী বা 
অন েদর থেক আলাদা সময় কাটােনার সুেযাগ কের িদন। 

 

 যিদ স ব হয় তাহেল পিরবার 

এবং ব ু -বা বেদর সােথ 

ই ারেনট বা ফান/ িভিডও 

কেলর মাধ েম যু  থাকুন। 
 

 অনলাইেন আপনার িশ েক 

িনরাপেদ থাকেত সাহায  ক ন । 

 


