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আপনার কী জানার প্রয় াজন রয় য়ে 

মহোমোরীর বযবস্থ্োপনো ও সংক্রমণ েড়োরনোর সম্ভোবনো হ্রোসকরে এবং কমভডরকল সহোেতোর 
প্ররেোজন আরে এমন সকল কলোকরের ভচভকৎসো করোর জনয সরকোর এবং এনএইচএস 
কততথ ক গ্রহণ করো প্ররেোজনীে পেরেরপর ফরল কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) মহোমোরী 
দেনভিন জীবরন প্রভোব কফলরব। 
তোরের বেস ভনভবথরশরষ, এটো হেরতো বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের জনয একটি কঠিন 
সমে হরত পোরর। করেকজন হেরতো অভবলরে তোরের প্রভতভক্রেো প্রকোশ কররত পোরর এবং 
অনযোনযরো পরবতীকোরল তোরের সমসযোর লেণ প্রকোশ কররত পোরর। 
 
তোরের বেস বো তোরো ভকভোরব তর্য কবোরে ও জ্ঞোপন করর ও তোরের পূবথবতী 
অভভজ্ঞতো এবং সোধোরণত তোরো ভকভোরব চোপ সোমলোে এই সব ভকেুর ভভভিরত একটি 
বোচ্চো বো তরুণ বযভির প্রভতভক্রেো ভভন্ন হরত পোরর। প্রভতকূল প্রভতভক্রেোর মরধয তোরের 
ভনরজর স্বোস্থ্য ভকংবো তোরের পভরবোর এবং বনু্ধরের স্বোরস্থ্যর ভবষরে ভচন্তো করো ও ভে বো 
এড়োরনোর প্রবণতো ভকংবো ঘুরম সমসযো অর্বো শোরীভরক উপসর্থসমূহ কেমন কপরট বযর্ো 
অন্তভুথ ি র্োকরত পোরর। 
এই সমরে আপনোর জনয আপনোর পভরবোররর মোনভসক স্বোরস্থ্যর সমর্থন ও কেেোরশোনো 
করো গুরুত্বপূণথ - এমন অরনক ভজভনস আরে েো আপভন কররত পোররন এবং েভে 
আপনোর প্ররেোজন হে তোহরল অভতভরি সহোেতো ও উপলব্ধ আরে। 

পটভূমি 

এই পরোমরশথর উরেশয হরে কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) মহোমোরী চলোকোলীন সমরে 
পভরচেথো প্রেোন করোর েোভেত্ব আরে এমন সকল প্রোপ্তবেস্করেররক সোহোেয করো েোরত 
তোরো বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভির মোনভসক স্বোস্থ্য ও সুস্থ্তোর কেেোরশোনো কররত পোররন 
এবং এরত ভবরশষ চোভহেো সম্পন্ন ও অেমতো আরে এমন সকল বোচ্চো এবং তরুণ 
বযভিও অন্তভুথ ি ররেরে।1 
 
ভকভোরব ভনরজরক এবং অনযরক সুরভেত রোেরত পোররন কসই সম্পরকথ  ভববতত তরর্যর জনয, 
এই পতষ্ঠোে ভনরেথশনো কেেুন । 
 
পভরবভতথ ত পভরভস্থ্ভতর সোরর্ ভমল কররে এই ভনরেথশনো আপরডট করো হরব। 

আপনার মনয়জর িানমিক স্বায়যের দেখায় ানা করা 

আপনোর কেেোরশোনোে আরে এমন সকল বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের কর্ো ভবরবচনো 
করোর পোশোপোভশ আপনোর ভনরজর মোনভসক স্বোস্থ্য এবং সুস্থ্তোর েত্ন কনওেো ও গুরুত্বপূণথ। 
বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের প্রভতভক্রেো অন্তত আংভশকভোরব তোরের আরশপোরশর 
প্রোপ্তবেস্করের দ্বোরো প্রকোশ করো প্রভতভক্রেোর উপর ভনভথ র করর। েেন বোবো-মো এবং 
ককেোরোররো ককোনও পভরভস্থ্ভতরক শোন্তভোরব এবং আত্মভবশ্বোরসর সরে সোমলোন তেন কসই 
পেরেপ গ্রহণ করোর মোধযরম তোরো তোরের বোচ্চোরেররক এবং তরুণ বযভিরেররক কসরো 
সহোেতো প্রেোন কররন। ভনরজরক আরও ভোরলোভোরব প্রস্তুত কররত পোররল বোবো-মোরেরো 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parents-and-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak#fn:1
https://www.gov.uk/coronavirus


 

এবং ককেোরোররো তোরের আরশপোরশর কলোকজনরেররক এবং ভবরশষভোরব বোচ্চোরের জনয 
কবভশ সহোেক হরত পোররন। 
 
কররোনোভোইরোস (ককোভভড -১৯) মহোমোরী চলোকোলীন সমরে ভকভোরব আপনোর মোনভসক 
স্বোস্থ্য এবং সুস্থ্তোর েত্ন কনরবন কসই সম্পরকথ  ভনরেথশনো কেেুন অর্বো আপনোর মোনভসক 
স্বোস্থ্য এবং সুস্থ্তোর কেেোরশোনো করোর জনয স্পষ্ট পরোমশথ এবং পেরেপ জোনোর জনয 
এভভর মোইন্ড মযোটোসথ -এ ভভভজট করুন। 

িহািারী চলাকালীন িিয়  বাচ্চায়েরয়ক এবং তরুণ বেমিয়েরয়ক িানমিক চাপ 
িািলায়নার দেয়ে িহা তা প্রোন করা 

মহোমোরী চলোকোলীন সমরে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভিরক তোর মোনভসক স্বোস্থ্য এবং 
সুস্থ্তোর কেরে সহোেতো প্রেোন করোর জনয আপভন ভকেু মূল পেরেপ গ্রহণ করোর কর্ো 
ভনরে ভবরবচনো কররত পোররন এবং এরত ভনম্নবভণথত ভবষেোবলী অন্তভুথ ি আরে: 
 
তায়ের উয়েগগুমল দ ানা ও দিগুমলয়ক স্বীকৃমত প্রোন করা 
 
 বোচ্চোরো এবং তরুণ বযভিরো চোরপর প্রভত ভবভভন্নভোরব প্রভতভক্রেো প্রকোশ কররত পোরর। 
লেণগুরলো হেরতো মোনভসক (উেোহরণস্বরূপ তোরো হেরতো ভবপেথসত, আতুর, রোর্োভিত 
বো উরিভজত হরত পোরর), আচরণর্ত (উেোহরণস্বরূপ তোরো হেরতো সোধোররণর কচরে 
কবভশ আপনোরক আঁকরড় ধররত পোরর অর্বো চুপচোপ ভকংবো আলোেো র্োকরত পোরর অর্বো 
তোরের ভবেোনোে প্রস্রোব কররত পোরর) অর্বো শোরীভরক (উেোহরণস্বরূপ তোরো হেরতো 
কপরট বযর্োর অনুভব কররত পোরর) হরত পোরর। 
 
তোরের আচররণ কে ককোনও ধররণর পভরবতথ রনর প্রভত সরচতন র্োকুন। সুরভেত এবং 
সহোেক পভররবরশ তোরের অনুভূভতগুরলোরক বযি এবং জ্ঞোপন কররত পোররল বোচ্চোরো এবং 
তরুণ বযভিরো হেরতো কম উভদ্বগ্ন অনুভব কররত পোরর। কে সকল বোচ্চোরো এবং তরুণ 
বযভিরো তোরের সমোবেসীরের তুলনোে ভভন্নভোরব তর্য প্রকোশ করর তোরো হেরতো তোরের 
অনুভূভতগুরলোরক প্রকোশ করোর জনয আপনোর উপর ভনভথ র কররত পোরর। তোরের কর্ো 
শুনুন ও তোরের উরদ্বর্গুরলোরক স্বীকত ভত ভেন এবং েভে তোরের প্ররেোজন হে তোহরল 
তোরেররক আরও কবভশ ভোরলোবোসো এবং মরনোরেোর্ ভেন। 
 
মোইন্ডএড ফর ফযোভমভলজ হরে বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের মোনভসক স্বোরস্থ্যর ভবষরে 
একটি ভবনোমরূলযর অনলোইন ভশেোমূলক সম্পে কেটোরক সকল প্রোপ্তবেস্করের জনয দতভর 
করো হরেরে এবং কেটো এই অসোধোরণ পভরভস্থ্ভতরত বোবো-মো এবং ককেোরোররের সহোেতো 
কররত পোরর। 
 
পমরমযমত িম্পয়কে  স্পষ্ট তথ্ে প্রোন করা।  
 
বোচ্চোরো এবং তরুণ বযভিরো আশ্বস্ত কবোধ কররত চোে কে তোরের বোবো-মো এবং 
ককেোরোর তোরেররক সুরভেত রোেরত পোররবন। এটো সোধন করোর একটি কসরো উপোে 
হরে পভরভস্থ্ভতর ভবষরে কেোলোেুভলভোরব কর্ো বলো এবং েভে তোরের ককোনও প্রশ্ন র্োরক 
তোহরল তোরের জনয কবোধর্ময শব্দ এবং বযোেযো বযবহোর করর তোর সৎ জবোব কেওেো। 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-mental-health-and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-mental-health-and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://mindedforfamilies.org.uk/


 

তোরেররক কবোেোন কে তোরের এবং তোরের ভপ্রেজনরেররক সুরভেত রোেোর জনয ককোন-
ককোন পেরেপ গ্রহণ করো হরে এবং এরত এমন সকল পেরেপও উরেে করুন েোর 
কেরে তোরো সহোেতো কররত পোররন কেমন সোধোররণর তুলনোে  ঘন-ঘন তোরের হোত 
কধোেো। 
 
এই পেরেপ গ্রহরণ আপনোর সহোেতো করোর জনয অরনক সংস্থ্োন উপলব্ধ আরে েোর 
মরধয ভচরেনস কভমশনোর কততথ ক ভচরেনস র্োইড টু কররোনোভোইরোস অন্তভুথ ি আরে 
অর্বো ইন্টোর-এরজভি স্ট্যোভন্ডং কভমটি ভবশ্ব জরুড় কররোনোভোইরোরস (ককোভভড-১৯) 
আক্রোন্ত বোচ্চোরের দ্বোরো এবং তোরের জনয একটি র্রের বই দতভর করররে । 
 
এটি ভনভিত কররবন কে আপভন  ভবশ্বোসরেোর্য তরর্যর উৎস বযবহোর কররেন কেমন 
GOV.UK অর্বো এনএইচএস ওরেবসোইট - অনযোনয উৎরস অরনক ভবভ্রোভন্তকর তর্য 
প্রকোভশত করো হরেরে েো আপনোর এবং আপনোর পভরবোররর জনয মোনভসক চোরপর সতভষ্ট 
কররত পোরর। বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের দ্বোরো ভজজ্ঞোভসত সকল প্ররশ্নর জবোব 
কেওেো অর্বো তোরের সকল উরদ্বর্রক তুরল ধরো  হেরতো সব সমে সম্ভব হরব নো 
সুতরোং তোরেররক সমর্থন করো হরে এমনটি অনুভব করোে সহোেতো কররত তোরের 
অনুভূভত গুরলো শুনুন ও কসগুভলরক স্বীকত ভত প্রেোন করুন। 
 
আপনার মনয়জর প্রমতমি া িম্পয়কে  িয়চতন থ্াকুন।  
 
মরন রোেরবন কে বোচ্চোরো এবং তরুণ বযভিরো প্রোেই তোরের জীবরন গুরুত্বপূণথ 
প্রোপ্তবেস্করের কর্রক তোরের মোনভসক আচরণ কশরে সুতরোং পভরভস্থ্ভতর প্রভত আপভন 
ভকভোরব প্রভতভক্রেো প্রকোশ কররন তো অতযন্ত গুরুত্বপূণথ। আপনোর ভনরজর আরবর্-
অনুভূভতগুরলোরক সোমলোরনো গুরুত্বপূণথ সুতরোং তোরের সরে কেহশীলভোরব কর্ো বলনু এবং 
েভে তোরের ককোনও প্রশ্ন র্োরক তোহরল সৎভোরব তোর জবোব ভেন। 
 
মহোমোরী চলোকোলীন সমরে ভকভোরব আপনোর ভনরজর মোনভসক সুস্থ্তোর কেেোরশোনো কররত 
পোররন তো সম্পভকথ ত অভতভরি তরর্যর জনয আপনোর ভনরজর মোনভসক স্বোস্থ্য এবং 
সুস্থ্তোর কেেোরশোনো করো সম্পভকথ ত ভনরেথশনো কেেুন অর্বো এভভর মোইন্ড মযোটোসথ ভভভজট 
করুন। 
 
মন মিতভায়ব দ াগায় ায়গ থ্াকুন।  
 
েভে আপনোর এবং আপনোর বোচ্চোরের জনয সোধোররণর কচরে ভভন্ন ককোনও স্থ্োরন র্োকোর 
প্ররেোজন হে তোহরল ভনভিত কররবন কে কফোন বো ভভভডও করলর মোধযরম আপভন কেন 
ভনেভমতভোরব এবং প্রোেই তোরের সরে কেোর্োরেোরর্ র্োরকন। সহজ শব্দ বযবহোর করর 
আপনোর বোচ্চোরক বুেরত সোহোেয করুন কে তোরের জনয কী-কী বযবস্থ্ো করো হরে এবং 
ককন করো হরে। 
 
বাচ্চায়ের এবং তরুণ বেমিয়ের জনে এিন িকল িরুমেত উপায় র িিথ্েন করুন  া 
বেবহার কয়র তারা তায়ের বনু্ধয়ের িয়ে দ াগায় ায়গ থ্াকয়ত পায়র  
 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/cco-childrens-guide-to-coronavirus.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-wellbeing
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-wellbeing
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/


 

সবথোভধক ৬জরনর একটি েরল তোরো বোইরর (বযভির্ত বোর্োন বো অনয ককোনও বযভির্ত 
বোইররর জোের্োে) কেেো কররত পোররন তরব তোরেররক ভনরজর পভরবোররর কলোকজন 
েোড়ো অনযোনয সকল কলোকজন কর্রক ২ ভমটোর (৩ ধোপ) েরূর র্োকরত হরব। কেেোরন 
এটো সম্ভব নো হে কসেোরন তোরো অনলোইন বো কফোন ভকংবো ভভভডও করলর মোধযরম 
কেোর্োরেোরর্ র্োকরত পোরর। অনলোইন র্োকোকোলীন সমরে আপনোর বোচ্চোরেররক সুরভেত 
র্োকরত সহোেতো করোর জনয কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) মহোমোরী চলোকোলীন সমরে 
সুরভেতভোরব অলোইন র্োকোর ভবষরে এই ভনরেথশনো কেেুন। 
 
একটি নতুন রুটিন ততমর করুন।  
 
সোমভেকভোরব আমোরের সকরলর জনয জীবন পভরবতথ ন হরে। অভনিেতোর সোরপরে 
রুটিন বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরেররক আরও কবভশ সুরভেত অনুভব কররত সহোেতো 
কররত পোরর সুতরোং একটি নতুন রুটিন দতভর করোর কর্ো ভনরে ভবরবচনো করুন, 
ভবরশষভোরব েভে তোরো সু্করল নো কর্রক র্োরক: 
 

 এক ভেন বো পুররো সপ্তোরহর জনয একটি পভরকেনো দতভর করুন কেেোরন পড়োরশোনো 
করো বো কেলো এবং ভবশ্রোম করোর সমে অন্তভুথ ি র্োরক। 

 সু্কল আবোর আরও কবভশ বোচ্চোরেররক কফরত ডোকো শুরু করররে তরব েভে তোরেররক 
বোসোে র্োকরত হে তোহরল ভশেকরেররক ভজজ্ঞোসো করুন কে বোসোে তোরেররক 
পড়োরশোনো করোর জনয সহোেতো প্রেোন করোর উরেশয আপভন কী-কী পেরেপ গ্রহণ 
কররত পোররন। ভশেো ভবভোর্ কততথ ক কহোম সু্কভলং (বোভড়রত পড়োরশোনো করো)-এর 
জনয সুপোভরশ করো অনলোইন ভশেোমূলক সংস্থ্োরনর তোভলকো প্রকোভশত করো হরেরে  

 অনলোইন এবং অফলোইন সমরের মরধয ভোরসোময বজোে রোেোর কচষ্টো করুন এবং 
েভে প্ররেোজন হে তোহরল বোসো কর্রক কমথকোণ্ড করোর জনয নতুন উপোে সন্ধোন 
করুন। েয ভচলরেন’স কভমশনোর ভনরেথ ভশকোে ভকেু উপোে উরেে করো হেরে েো 
একরঘরেভম কোটিরে উঠরত সহোেতো কররত পোরর 

 আেশথভোরব বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের প্রভত ভেন অন্তত ৬০ ভমভনরটর জনয 
সভক্রে র্োকো উভচত কেটো বোসোর ভভতরর েীঘথ সমে বযে করো কোলীন কঠিন হরত 
পোরর। েভে সুরভেতভোরব কররত পোররন তোহরল বোইরর সমে বযে করোর পভরকেনো 
দতভর করুন অর্বো র্তহমরধয বযবভস্থ্ত করো েোে এমন সকল কেলো এবং কমথকোরণ্ডর 
উপোে জোনোর জনয Change4Life কেেুন 

 ভুরল েোরবন নো কে মোনভসক এবং শোরীভরক স্বোরস্থ্যর জনয ঘুম গুরুত্বপূণথ সুতরোং 
ভবেযমোন ঘুরমর রুটিন চোভলরে েোওেোর কচষ্টো কররবন 

 বোচ্চোরেররক এবং তরুণ বযভিরেররক ভমভষ্ট বো চকরলরটর মতন ভজভনস কেওেো একটি 
আকষথক ও কলোভনীে ভবকে হরত পোরর তরব এটো তোরের স্বোরস্থ্যর জনয ভোরলো নে 
ভবরশষভোরব ককননো তোরো হেরতো সোধোরণ সমরের তুলনোে সম্প্রভত ততটো 
শোরীভরকভোরব সভক্রে র্োকরত পোররে নো। স্বোস্থ্যকর েোবোর সম্পভকথ ত বুভি কপরত 
Change4Life কেেুন 

 বোবো-মো ভকংবো অভভভোবকীে েোভেত্বপ্রোপ্ত বযভির সরে একই বোসোে র্োরক নো এমন 
সকল ১৮ বেররর কচরে কম বেসী বোচ্চোরের কেরে ভবেযমোন বযবস্থ্ো চোভলরে 
েোওেোর জনয তোরো তোরের বোবো-মোরের বোসোগুরলোর মরধয আসো-েোওেো কররত 
পোরর। 

 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-staying-safe-online#parents
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-staying-safe-online#parents
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2020/03/cco-childrens-guide-to-coronavirus.pdf
https://www.nhs.uk/change4life
https://www.nhs.uk/change4life


 

মিমি ার িয়ে িংস্প ে িীমিত করা এবং তারা  া দেয়খয়ে বা শুয়নয়ে তার িম্পয়কে  
আরও দবম  কথ্া বলা।  
 
ভমভডেোরত বোর-বোর কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) সম্পভকথ ত েবর কেেরল 
প্রোপ্তবেস্করের মত বোচ্চোরো এবং তরুণ বযভিরোও হেরতো আরও কবভশ আকুল এবং 
হেরোন হরে কেরত পোরর। সমূ্পণথভোরব েবর কেেো বন্ধ করর কেওেো েুব একটো সহোেক 
হে নো ককননো এই পেরেপ গ্রহণ করোর সরেও তোরো অনযোনয উৎস কর্রক তর্য গ্রহণ 
কররত পোরর কেমন অনলোইন ভর্রে বো তোরের বনু্ধরের মোধযরম। বোচ্চোরের বো তরুণ 
বযভি ঘররর মরধয প্ররবশ কররল কটভলভভশন বন্ধ করর কেওেো বো ওরেব পতষ্ঠো সভররে 
কেওেোর কচষ্টো কররবন নো। এই পেরেরপর ফরল কী হরে তো সন্ধোন করোর ভবষরে 
তোরের মরন আরও ককৌতুহরলর সতভষ্ট হরব এবং তোরের কেনোশভি হেরতো কনভতবোচকভোরব 
আরও বলবৎ হরে উঠরত পোরর। এর পভরবরতথ  আপভন এবং আপনোর পভরবোর কতটো 
ভমভডেোর েবরোেবর কেরেন বো কশোরনন তো সীভমত করোর কর্ো ভনরে ভবরবচনো করুন। 
 
তরুণ বযভিরো হেরতো তোরের বনু্ধরের কর্রক নোনোন ভজভনস শুনরত পোরব এবং কসোশযোল 
ভমভডেো কর্রক তর্য গ্রহণ কররব। প্রকত তপরে কী ঘটরে তোর ভবষরে তোরের সরে কর্ো 
বলুন এবং তোরেররক ভজজ্ঞোসো করুন কে তোরো কী শুরনরে। তোরের প্ররশ্নর সৎভোরব 
জবোব কেওেোর কচষ্টো করুন তরব কেেোরন পোররন কসেোরন তোরেররক আশ্বোস ভেন। 

মবমভন্ন ব িী বাচ্চারা এবং তরুণ বেমিরা মকভায়ব প্রমতমি া প্রকা  করয়ত পায়র 

সকল বোচ্চো এবং তরুণ বযভি আলোেো তরব এমন ভকেু সমোন উপোে আরে েো বযবহোর 
করর আলোেো-আলোেো বেরসর েল হেরতো কররোনোভোইরোস(ককোভভড-১৯) মহোমোরীর 
মতন পভরভস্থ্ভতর প্রভত তোরের প্রভতভক্রেো প্রকোশ কররত পোরর। কবভশরভোর্ বোচ্চোরের এবং 
তরুণ বযভিরের কেরে সমরের সোরর্-সোরর্ তোরের উরদ্বর্ সম্পভকথ ত সোধোরণ 
প্রভতভক্রেোগুরলো ভমরট েোরব তরব েো ঘরটরে তো পুনরোে কেেরল বো শুনরত কপরল এই 
প্রভতভক্রেোগুরলো আবোর ভফরর আসরত পোরর। এগুরলো কবোেোর মোধযরম আপভন হেরতো 
আরও ভোরলোভোরব আপনোর পভরবোররর সহোেতো কররত পোররবন। 

নবজাতক দথ্য়ক ২ বের ব িী বাচ্চা 

নবজোতরকরো হেরতো সহরজই আকুল হরে কেরত পোরর। তোরো হেরতো সোধোররণর তুলনোে 
কবভশ কোঁেরত পোরর অর্বো ককোরল চড়রত এবং আের চোইরত পোরর। 

৩- দথ্য়ক ৬-বের-ব িী-বাচ্চারা 

ভপ্রসু্কল এবং নোসথোভর েোওেোর বেসী বোচ্চোরো হেরতো পুনরোে কসই আচরণ প্রকোশ করো 
শুরু কররত পোরর েো তোরো আরর্ কেরড় ভেরেভেল কেমন টেরলট বযবহোরর ভুল অর্বো 
ভবেোনোে প্রস্রোব করো অর্বো তোরের বোবো-মো ভকংবো ককেোরোর কর্রক েরূর র্োকোর ভবষরে 
ভে পোওেো। তোরো হেরতো কেেোভল কমজোজ প্রকোশ কররত পোরর বো তোরের ঘুমোরত 
সমসযো হরত পোরর। 



 

৭- দথ্য়ক ১০-বের-ব িী-বাচ্চারা 

বড় বোচ্চোরো হেরতো েুুঃে বো রোর্ ভকংবো ভে অনভুব কররত পোরর। সমবেসীরো হেরতো 
ভুল তর্যোভে কশেোর কররত পোরর তরব বোবো-মো অর্বো ককেোরোররো এই ভুল তরর্যর 
সংরশোধন কররত পোররন। বড় বোচ্চোরো হেরতো পভরভস্থ্ভতর ভবশে তর্যোভের প্রভত কবভশ 
মরনোরেোর্ ভেরত পোরর এবং তোরো হেতো সব সমে কসই ভবষরে কর্ো বলরত চোইরত পোরর 
অর্বো হেরতো কসই ভবষরে এরকবোররই ককোনও কর্ো নো বলরত পোরর। ককোনও ভবষরে 
মরনোরেোর্ ভেরত হেরতো তোরের সমসযো হরত পোরর। 

তকয় ায়রর পবূোবযাকালীন বাচ্চারা এবং মকয় ার-মকয় ারীয়ের দেয়ে 

ভকেু দকরশোররর ঠিক পূরবথর বেরসর কেরল-কমরেরো এবং ভকরশোর-ভকরশোরীরো হেরতো রোর্ 
বো কবপররোেো আচররণর মোধযরম উভদ্বগ্ন পভরভস্থ্ভতর প্রভত তোরের প্রভতভক্রেো জ্ঞোপন কররত 
পোরর। এরত হেরতো কবপররোেোভোরব র্োভড় চোলোরনো এবং মে বো মোেকদ্রবয (েোর্) 
বযবহোর করো অন্তভুথ ি র্োকরত পোরর। অনযরো হেরতো বোসো কেরড় বোইরর কেরত ভে 
কপরত পোরর এবং বনু্ধরের সরে কেোর্োরেোরর্ র্োকোর জনয বযে করো সমে হ্রোস কররত 
পোরর। তোরের তীব্র আরবর্-অনুভূভতগুরলো তোরেররক ভবহ্বল করর তুলরত পোরর এবং তোরো 
হেরতো মরন কররত পোরর কে এইগুরলোর ভবষরে কর্ো বলো তোরের জনয সম্ভব নে। 
তোরের আরবর্-অনুভূভতর কোররণ হেরতো তোরের ভোই-কবোন বো বোবো-মো ভকংবো 
ককেোরোর অর্বো অনযোনয প্রোপ্তবেস্করের সরে তোরের আরও কবভশ তকথ -ভবতকথ  এমনভক 
ের্ড়োও হরত পোরর। তোরো হেরতো উভদ্বগ্ন র্োকরত পোরর কে সু্কল বন্ধ হওেো এবং তোরের 
পরীেো রে হওেোরত তোরো ভকভোরব প্রভোভবত হরব। 

িানমিক স্বাযে পমরয়েবা অ্োয়েি করয়ে এিন িকল বাচ্চা এবং তরুণ বেমি 

ভবেযমোন মোনভসক স্বোস্থ্য সমসযোে আক্রোন্ত বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের জনয 
কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) সম্পভকথ ত বতথ মোন অভনিেতো ভবরশষভোরব কঠিন হরত 
পোরর। তোরের বভধথত চোরপর ফরল হেরতো তোরের আচরণ এবং মোনভসক স্বোস্থ্য সম্পভকথ ত 
চোভহেোগুরলো পভরবভতথ ত হরত পোরর। তোরের বোসোে র্োকোর প্ররেোজন হরল সহরেোর্ীতো 
ভকভোরব পোরবন কসই সম্পরকথ  েভে  আপনোর উরদ্বর্ র্োরক তোহরল আপভন হেরতো 
ভনম্নবভণথত পেরেপ সম্পরকথ  ভবরবচনো কররত চোইরত পোররন। 

আপনার বাচ্চার বা তরুণ বেমির িানমিক স্বাযে েয়লর িয়ে কথ্া বলুন 

ককোনও উরদ্বর্ ভনরে আরলোচনো করোর জনয তোরের সরে কেোর্োরেোর্ করুন এবং 
তোরেররক ভজজ্ঞোসো করুন কে অবযোহতভোরব পভরচেথো পোওেোর জনয কী বযবস্থ্ো করো 
হরেরে। সম্মভত অনুসোরর ককোনও সুরেো এবং পভরচেথোর পভরকেনোরক আপরডট করুন। 

িনাি করুন দ  আপনার বাচ্চা বা তরুণ বেমি োরা িাধারণত গ্রহণ করা 
িহা তায়ক মকভায়ব বজা  রাখা দ য়ত পায়র 

কফোন বো কটক্সট ভকংবো অনলোইন মোধযরম অযোপরেন্টরমন্ট পভরচোভলত করোর ভবষরে 
ভজজ্ঞোসো করুন এবং েভে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির প্ররেোজন হে তোহরল তোরের 
স্বোরস্থ্যর কপশোেোর ভকভোরব অভতভরি সহোেতো প্রেোন কররত পোররন তো ভজজ্ঞোসো করুন। 
 



 

েভে সোধোরণত আপনোর বোসোে সহোেতোর বযবস্থ্ো করো হরে র্োরক তোহরল আপনোর 
স্থ্োনীে কততথ পে বো পভরচেথো প্রেোনকোরীরক ভজজ্ঞোসো করুন কে ককোন ভবকে বযবস্থ্োর 
বযবস্তোপনো করো হরেরে। ভনভিত কররবন কে তোরো কেন স্পষ্টভোরব বুেরত পোরর কে 
আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির এেনও সহোেতোর প্ররেোজন ররেরে। 
 
েভে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভিরক ইনরপরশন্ট মোনভসক স্বোস্থ্য ইউভনরট ভভতথ  করো 
হরেরে তোহরল স্ট্োফরক ভজজ্ঞোসো করুন কে কমোবোইল কফোন অযোরক্সস করো সম্পরকথ  তোরের 
কী-কী নীভত-ভনেম আরে এবং ভবরবচনো করুন কে আপভন ভকভোরব কেোর্োরেোরর্ র্োকরত 
পোররন ভবরশষভোরব েভে আপনোরক বোসোে র্োকরত হে। ভজজ্ঞোসো করুন কে আপনোর 
বোচ্চো বো তরুণ বযভির মোনভসক স্বোস্থ্য েরলর সরে কেোর্োরেোরর্ র্োকোর জনয আপভন 
একটি ভোচুথ েোল ওেোরডথ র রোউরন্ড অংশগ্রহণ কররত পোররন ভকনো। েভে আপনোর বোসোে 
র্োকোর প্ররেোজন হে তোহরল এরত আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির েুটিরত বোসোে 
আসোর বযবস্থ্োও প্রভোভবত হরত পোরর সুতরোং কী হরত পোরর এই ভবষরে আপনোর বোচ্চো 
বো তরুণ বযভির সরে কর্ো বলনু েোরত তোরো কেন পভরভস্থ্ভত সম্পরকথ  সমূ্পণথভোরব 
অবভহত র্োরক। 
 
েভে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভি কররোনোভোইরোরস (ককোভভড-১৯) আক্রোন্ত হে 
তোহরল তোরের উপেুিভোরব কেেোরশোনো করোর প্ররেোজন হরব সুতরোং ইউভনরটর সরে কর্ো 
বরল সন্ধোন করুন কে এমন ককোনও পভরভস্থ্ভতর জনয কী বযবস্থ্ো করো হরেরে এবং 
কেেুন কে আপভন আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভিরক এই ভবষরে ভকভোরব অবভহত কররত 
পোররন। 

আপমন মকভায়ব ওেুধ অ্োয়েি করয়ত পায়রন তার পমরকল্পনা ততমর করুন 

আপভন হেরতো কফোরনর মোধযরম ভরভপট কপ্রসভক্রপশন অডথ োর কররত পোররন। অর্বো েভে 
আপনোর ডোিোররর সোজথ োভর এই সুভবধো প্রেোন করর তোহরল আপভন অনলোইন ভর্রে একটি 
অযোপ বো ওরেবসোইট বযবহোর কররও এটো কররত পোররন। 
 
আপনোর ফোরমথভসরক ওষুধ কডভলভোর করোর কর্ো ভজজ্ঞোসো করুন অর্বো ভবরবচনো করুন 
কে কক আপনোর জনয ওষুধ করলক্ট কররত পোরর। অনয কোররোর জনয কপ্রসভক্রপশন 
কতোলো এবং আপনোরক ভক কপ্রসভক্রপশরনর জনয অর্থ পভররশোধ কররত হরব তোর ভবষরে 
এনএইচএস ওরেবসোইরট আরও তর্য উভেভেত ররেরে। 
 
আপনোর স্বোভোভবক সমেসীমো অনেুোেী আপনোর ভরভপট কপ্রসভক্রপশন অডথ োর কররবন। 
কবভশ েীঘথ কমেোরের জনয বো কবভশ পভরমোরণ অডথ োর করোর ককোনও প্ররেোজন কনই। 
 
আপনোর ভজভপ হেরতো আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির ভরভপট কপ্রসভক্রপশনরক ভরভপট 
ভবতরণ বযবস্থ্োে পভরবভতথ ত কররত পোররন। এর অর্থ হল কে প্রযোকটিস কর্রক ভরভপট 
কপ্রসভক্রপশন কনওেোর প্ররেোজন েোড়ো আপভন করেকটো ভনভেথষ্ট ভরভপরটর জনয সরোসভর 
ভনরজর ফোরমথভসর কোরে কেরত পোররন। 
 
তরব অনলোইন ওষুধপে ক্রে করোর ভবষরে সোবধোন র্োকরবন। আপনোর শুধুমোে 
করভজস্ট্োডথ  ফোরমথভসরের কর্রক ওষুধপে ক্রে করো উভচত। কজনোররল ফোমথোভসউটিকযোল 

https://www.nhs.uk/common-health-questions/caring-carers-and-long-term-conditions/can-i-pick-up-a-prescription-for-someone-else/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/caring-carers-and-long-term-conditions/can-i-pick-up-a-prescription-for-someone-else/
https://www.nhsbsa.nhs.uk/dont-get-caught-out-penalty-charges/check-you-tick
https://www.pharmacyregulation.org/registers/pharmacy


 

কোউভিল ওরেবসোইরট ভর্রে আপভন েোচোই কররত পোররন কে ফোরমথভসটি করভজস্ট্োডথ  আরে 
ভকনো। 
 
আপনোর ভনরজ অসুস্থ্ হরে পড়োর সম্ভোবয পভরভস্থ্ভতর কর্ো মরন কররে আপভন হেরতো 
ভনরজর বোচ্চো বো তরুণ বযভির জনয ভবকে বযবস্থ্ো কররত চোইরত পোররন উেোহরণস্বরূপ 
ভনভিত করো কে একজন পোটথ নোর বো বনু্ধ ভকংবো পভরবোররর সেসয বো প্রভতরবশী কেন 
গুরুত্বপূণথ তর্য সম্পরকথ  সরচতন ররেরেন েোর মরধয তোরের পভরচেথো পভরকেনো ও 
ওষুধপে এবং জরুভর নের অন্তভুথ ি ররেরে। 

আহার িম্পমকে ত দরাগ 

আহোর সম্পভকথ ত করোরর্ আক্রোন্ত বোচ্চোরের এবং তরুণরের জনয হেরতো সম্প্রভত পভরভস্থ্ভত 
ভবরশষভোরব চযোরলভজং হরত পোরর উেোহরণস্বরূপ ভকেু ভবভশষ্ট ধররণর েোরেযর লভযতো 
হেরতো হ্রোস হরত পোরর বো সোমোভজক আইরসোরলশন ভকংবো তোরের রুটিরন গুরুত্বপূণথ 
পভরবতথ ন। 
 
েভে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির ককোনও আহোর সম্পভকথ ত করোর্ কর্রক র্োরক 
তোহরল আপভন আপনোর স্থ্োনীে কভমউভনটির আহোর বযোভধ েল কর্রক সোহোেয এবং 
পরোমশথ চোইরত পোররন। কবভশরভোর্ কভমউভনটি আহোর বযভধ েলগুরলো সরোসভরভোরব 
অযোরক্সস প্রেোন করর এবং এই সোহোেয প্রেোন করোর জনয তোরো আপনোর ভজভপ-র 
করফোরররলর উপর ভনভথ র নে। 
 
অযোভেরডন্ট করসভিকটিভ ফুড ইনরটক ভডসঅডথ োরর (এআরএফআইভড) আক্রোন্ত বোচ্চোরের 
এবং তরুণ বযভিরের কেরে ভবরশষভোরব কসই সমসযোগুরলোর প্রভত মরনোরেোর্ ভেরত হরব েো 
ভনম্নবভণথরতর ফরল কেেো ভেরত পোরর: 
 

 ভবভশষ্ট েোরেযর লভযতো হ্রোস হওেো। অর্থোৎ আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভি কে 
একটি সীভমত আহোরর আরে কস হেরতো কসই সকল েোেয নোও কপরত পোরর েো তোরো 
েোে। তোরের মরধয কবভশরভোর্ অনয ভকেু েোওেোর বেরল এরকবোররই ভকেু েোরব নো 
তরব এরত ওজন হ্রোস হওেো বো আরও পুভষ্টর অভোব সম্পভকথ ত েঁুভক আরে 

 আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির রুটিরন গুরুত্বপূণথ পভরবতথ ন - এআরএফআইভড-কত 
আক্রোন্তরের জনয এটো অতযন্ত পীড়োেোেক হরত পোরর এবং এই পভরভস্থ্ভতরক সোমলোরনো 
চযোরলভজং হরত পোরর। আপভন তোরের আকুলতো এবং তোরের আহোর আরও হ্রোস 
হওেোর েঁুভক ভকভোরব হ্রোস কররত পোররন তোর ভবষরে পরোমশথ সন্ধোন করুন। 

 সোধোরণত বভধথত উরদ্বর্ - ভবেযমোন উরদ্বর্ এবং আকুলতো সম্পভকথ ত অবরসভসভ-
কমপোলভসভ আচরণগুরলোর উপর নজর রোেুন এবং কেেুন কে এটো ভকভোরব তোরের 
েোবোর েোওেোর কেরে হস্তরেপ কররে 

 
BEAT নোমক একটি আহোর বযোভধ চযোভরটি একটি কহেলোইন প্রেোন করর এবং 
ভচভকৎসকরের সরে ভমরল তোরো কেৌর্ভোরব এই কঠিন সমরে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ 
বযভিরক সহোেতো প্রেোন করো সম্পরকথ  ভনরেথশনো দতভর করররে। 
 

https://www.pharmacyregulation.org/registers/pharmacy
https://www.nhs.uk/service-search/other-services/Eating%20disorder%20support/LocationSearch/341
https://www.beateatingdisorders.org.uk/coronavirus
https://www.beateatingdisorders.org.uk/coronavirus


 

ম োগত অ্েিতা আয়ে এিন িকল বাচ্চা ও তরুণ বেমি 

ভশেোর্ত অেমতো আরে এমন সকল বোচ্চো ও তরুণ বযভিরো হেরতো অভনিেতোর 
সমরে তোরের ভনেন্ত্রণ কলোপ হওেোর অনুভব কররত পোররন। তোরের হেরতো আরও কবভশ 
সহোেতো েরকোর হরত পোরর অর্বো তোরের কবোেোর েমতো অনসুোরর তোরেররক মহোমোরী 
সম্পভকথ ত বযোেযো প্রেোন কররত হরব। ভবভভন্ন উপোে সন্ধোন করোর জনয কতোমোর অনুভূভত 
এবং কতোমোর শরীররর কেেোরশোনো করো সম্পরকথ  সহরজ পঠিত কররোনোভোইরোরসর 
(ককোভভড-১৯) ভনরেথ ভশকো কেেুন। 
 
তোরেররক সহোেতো করোর একটি ভোরলো উপোে হরত পোরর: 
 

 তোরের ভসিোরন্তর সমর্থন করো 
 েভে উপকোরী হে তোহরল ভলভেত শব্দ বো ভচরের ভসরস্ট্ম অর্বো বস্তু বযবহোর করর 
ভভজেুোলভোরব তোরের পেিগুরলোরক তুরল ধরো 

 তোরের আরবর্-অনুভূভত প্রকোশ করোর জনয তোরেররক সমর্থন প্রেোন করো 
 তোরেররক জোনোরনো কে তোরো একলো নে 

 
তোরের কর্ো কশোনোর সমে তোরের আরবর্-অনুভূভতগুরলোরক উপেুি গুরুত্ব কেওেো এবং 
কেনই তোরের আরবর্-অনুভূভতগুরলোরক কনভতবোচকভোরব ভবরেষণ নো করো। বড় 
পভরবতথ নগুরলোর ভবষরে তোরো হেরতো উরদ্বর্ অনুভব কররত পোরর কেমন েীঘথ সমে ধরর 
বোসোে র্োকোর সম্ভোবনো। কেেোরন সম্ভব কসেোরন তোরের রুটিন এবং পভরভস্থ্ভতরত ককোনও 
আসন্ন পভরবতথ ন ঘটোর আরর্ তোরেররক আর্োম বযোেযো প্রেোন করো উপকোরী হরত পোরর 
এবং তোরের সরে কেৌর্ভোরব সমোধোন সনোি করোও উপকোরী হরত পোরর কেমন ককোনও 
শরের কোজ কেোঁজো বো ভরলযোক্স করোর জনয এবং উরদ্বরর্র সরে সোমোল কেওেোর জনয 
বযোেোম করো। 
 
আরবর্-অনুভূভত সম্পরকথ  কর্ো বলোর জনয উপকোরী পরোমশথ জোনোর জনয ভস্কলস ফর 
ককেোর কেেুন । ভশেোর্ত অেমতো আরে এমন সকল কলোকরের জনয কররোনোভোইরোস 
(ককোভভড-১৯) সম্পভকথ ত অভতভরি ভনরেথশনো কেেোর জনয কমনকযোপ ওরেবসোইট কেেুন 
এবং এরত সহরজ পঠিত উপোেোন সন্ধোন করোও অন্তভুথ ি ররেরে। ভবআইএলভড (লোভনথং 
ভডসএভবভলটি কপ্রোরফশনযোল কসরনট) ও একটি সম্পে সংকলন প্রকোভশত করররে েো 
কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) মহোমোরী চলোকোলীন সমরে ভশেোর্ত অেমতোে আক্রোন্ত 
কলোকরের পভরবোররের এবং ককেোরোররের জনয উপকোরী হরত পোরর। 

অ্টিমিক বাচ্চা এবং তরুণ বেমি 

অটিভস্ট্ক বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের জনয হেরতো কররোনোভোইরোরসর (ককোভভড-
১৯) ককোনও শোরীভরক উপসর্থ সনোি করো কঠিন হরত পোরর এবং এই পভরভস্থ্ভতর ফরল 
তোরের আরবর্-অনুভূভতর ভবষরে কর্ো বলোও তোরের জনয মুশভকল হরত পোরর। তোরের 
আচররণ ককোনও ধররণর পভরবতথ রনর প্রভত সরচতন র্োকুন েো তোরের মোনভসক ভস্থ্ভত 
এবং কসইসরে তোরের শোরীভরক উপসর্থসমূহ সনোি কররত সহোেতো কররত পোরর। 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876996/Easy_read_looking_after_your_feelings_and_body.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876996/Easy_read_looking_after_your_feelings_and_body.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/876996/Easy_read_looking_after_your_feelings_and_body.pdf
https://www.skillsforcare.org.uk/Documents/Topics/Learning-disability/Mental-health/Top-tips-feelings.pdf
https://www.skillsforcare.org.uk/Documents/Topics/Learning-disability/Mental-health/Top-tips-feelings.pdf
https://www.mencap.org.uk/advice-and-support/health/coronavirus
https://www.bild.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/LD-Senate-Coronavirus-resources-for-use-by-families-27.3.2020.pdf


 

মহোমোরী চলোকোলীন সমরে আমোরের সকরলর জীবরন বযোঘোত ঘটরব এবং এরত সোধোরণ 
রুটিরনর অনুসরণ নো কররত পোরো বো পভরবোররর বতি সেসযরের সরে কেেো-সোেোৎ নো 
কররত পোরো অন্তভুথ ি ররেরে। েভে আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভি অসুস্থ্ হরে পরড় 
তোহরল তোরের শোরীভরক অনুভূভতগুরলোরক সোমলোরত তোরের সমসযো হরত পোরর। আপভন 
এমন কেরকোনও কমথ পভরকেনো বযবহোর করর এই পভরবতথ নগুরলোরক সোমলোরত পোররন েো 
আপভন ভনভিতভোরব জোরনন কে আপনোর পভরবোররর জনয কোেথকর হরব অর্বো আপভন 
অভতভরি পরোমশথ এবং সহোেতো সন্ধোন কররত চোইরত পোররন (এই কসকশরনর ভনরচর 
ভেরক উভেভেত উৎসগুরলো কেেুন)। 
 
পভরবতথ নশীল পভরভস্থ্ভত সম্পরকথ  বো সুরভেত র্োকোর জনয তোরো কী-কী পেরেপ অনুসরণ 
কররত পোরর এবং ভোইরোরসর কী-কী উপসর্থ হরত পোরর তো সম্পরকথ  আপনোর বোচ্চো বো 
তরুণ বযভির সরে কর্ো বলোর সমে সৎভোরব কর্ো বলো গুরুত্বপূণথ। ভভবষযরতর ভবষরে 
ভনভিত ভববতভত কেওেো এভড়রে চলরবন - এই পভরভস্থ্ভত দ্রুতভোরব উন্নত হরে এবং 
আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভি হেরতো আরও আকুল হরে কেরত পোরর েভে তোরের 
আরশপোরশর পভরভস্থ্ভত পভরবভতথ ত হরত র্োরক েেন আপভন তোরেররক বরলরেন কে এমন 
ভকেুই হরব নো। এই পতষ্ঠোে উভেভেত ভনরেথশনোর সোহোরেয আপভন কররোনোভোইরোস 
(ককোভভড-১৯) সম্পভকথ ত হোলনোর্োে সরকোরী তর্য সন্ধোন কররত পোররন। 
 
আপনোর অবযোহতভোরব অনলোইন বো কফোরনর মোধযরম আপনোর স্থ্োনীে অটিজম গ্রুপগুরলো 
কর্রক সহোেতো গ্রহণ করো উভচত। উরদ্বর্ সোমলোরনোর ভবষরে জোতীে অটিভস্ট্ক 
কসোসোইটির ভনরেথশনো -ও হেরতো উপকোরী হরত পোরর - অভতভরি সহোেতোর জনয 
আপভন 0808 800 4104 নেরর অটিজম কহেলোইরনর সরে কেোর্োরেোর্ কররত পোররন। 

 ারীমরক স্বাযে িিিো িম্বমলত িকল বাচ্চা বা তরুণ বেমি 

েীঘথরমেোেী স্বোস্থ্য সমসযো আরে এমন সকল বোচ্চোরের বো তরুণ বযভিরের, কেমন েোরো 
হেরতো অবযোহতভোরব ভব্রভেং কমভশন বযবহোর করর বো েোরো একটি হুইলরচেোর বো 
ভবেোনোে  র্োরকন তোরের হেরতো কররোনোভোইরোস (ককোভভড - ১৯) মহোমোরীর প্রভত 
আরও প্রবল প্রভতভক্রেো হরত পোরর। এই ধররণর ককোনও সমসযো কনই এমন সকল 
বোচ্চোরের তুলনোে এরের মরধয আরও তীব্র আকুলতো বো উরদ্বর্ বো রোর্ র্োকরত পোরর 
ককননো অনযোনয কলোকজরনর তুলনোে তোরের দেনভিন সুস্থ্তোর উপর তোরের কম ভনেন্ত্রণ 
আরে। তোরেররক সহোেতো প্রেোন করোর জনয তোরের উরদ্বর্গুরলোরক শুননু এবং পভরভস্থ্ভত 
সম্পরকথ  কেোলোেুভলভোরব এবং সৎ বযোেযো প্রেোন করুন আর তোরেররক তর্য প্রেোন করর 
অবভহত করুন কে তোরেররক সুরভেত রোেোর জনয কী-কী পেরেপ গ্রহণ করো হরে। 
 
েভে আপভন সোধোরণত ভনরজর বোসোে সহোেতো গ্রহণ কররন তোহরল আপনোর স্থ্োনীে 
কততথ পে বো পভরচেথো প্রেোনকোরীর সরে কর্ো বরল ভনভিত করুন কে কী ভবকে বযবস্থ্ো 
করো হরেরে। ভনভিত কররবন কে তোরো কেন স্পষ্টভোরব বুেরত পোরর কে আপনোর বোচ্চো 
বো তরুণ বযভির এেনও সহোেতোর প্ররেোজন ররেরে। 
 
ককোন-ককোন সমসযোর ফরল বোচ্চোরের এবং তরুণরের কেরে েঁুভকর বভধথত মোেোর সতভষ্ট 
হে কসই ভবষরে অভতভরি তর্য সন্ধোন করোর জনয ভচভকৎসোর্ত ভভভিরত অতযন্ত েবুথল 

https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response
https://www.autism.org.uk/about/behaviour/anxiety.aspx
https://www.autism.org.uk/about/behaviour/anxiety.aspx
https://www.autism.org.uk/services/helplines/main/contact.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


 

ভহরসরব সনোি করো হরেরে এমন সকল কলোরকরের জনয সুরেো পেরেপ এবং রেো 
সম্পভকথ ত ভনরেথশনো কেেুন। 

দিই িকল বাচ্চা এবং তরুণ বেমি  ারা অ্নেয়ের দেখায় ানা কয়রন 

ভকেু বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরের উপর হেরতো প্রোপ্তবেস্করের বো ভোই-কবোনরের 
কেেোরশোনো করোর ভবেযমোন েোভেত্ব র্োকরত পোরর। তোরের মরন হেরতো উরদ্বর্ র্োকরত 
পোরর কে তোরো কে বযভির কেেোরশোনো করর কস েভে অসুস্থ্ হরে পরড় তোহরল কী হরব 
অর্বো তোরো েভে ভনরজ অসুস্থ্ হরে পরড় এবং কে বযভির কেেোরশোনো কররন তোরক 
সহোেতো প্রেোন করোর কেরে অসমর্থ হরে েোন তোহরল কী হরব। সম্প্রভত ককেোরোররর 
ভূভমকো নো র্োকোর সরেও তোরো েভে এমন একটি পভরবোরর র্োরক কেেোরন শুধুমোে 
একজন প্রোপ্তবেস্ক আরে তোহরল তোরেররক সম্ভবত ককেোরোররর ভূভমকো গ্রহণ কররত হরত 
পোরর। 
 
তোরের উরদ্বর্ হ্রোসকরে আপভন আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভির সরে পভরকেনো দতভর 
কররত পোররন কে েভে আপভন বো তোরো পভরবোররর কে অনয সেরসযর কেেোরশোনো করর 
বো েোর কেেোরশোনো কররত হরত পোরর ভতভন েভে অসুস্থ্ হরে পরড়ন তোহরল কী হরব এবং 
তোরেররক এমন সকল বযভিরের কেোর্োরেোরর্র ভববরণ প্রেোন করোর েোরো এই রকরমর 
পভরভস্থ্ভত কেেো ভেরল তোরের পোরশ এরস েোঁড়োরত পোরর এবং তোরের সোহোেয কররত পোরর। 

উৎপীড়ন 

কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) মহোমোরীর কোররণ ভকেু মোনুষজন হেরতো, উেোহরণস্বরূপ 
তোরের জোভত বো জোতীেতো বো অনুভূত অসুস্থ্তোর কোররণ, উৎপীড়ন বো পেপোতমলূক 
আচরণ বো হেরোভন অনুভব কররত পোররন। এটো েোচোই করো গুরুত্বপূণথ কে আপনোর 
বোচ্চোরো এবং তরুণ বযভি  উৎপীড়রনর ভশকোর হরে নো অর্বো অনযরের উৎপীভড়ন 
কররে নো। 
 
আপনোর বোচ্চোরের এবং তরুণ বযভিরেররক এই কর্ো মরন কভররে কেরবন কে কলোরকরো 
কেেোরনই র্োকুক নো ককন সকরলর  সুরভেত র্োকোর অভধকোর আরে এবং এরত অনলোইন 
এবং বোসো উভে স্থ্োন অন্তভুথ ি ররেরে। উৎপীড়ন সবথেো ভুল এবং আমোরের মরধয 
প্ররতযরকর উপর কেহশীল র্োকো এবং এরক অপররর সহোেতো করোর েোভেত্ব আরে। েভে 
তোরেররক উৎপীভড়ত করো হরে র্োরক তোহরল তোরের ভবশ্বস্ত প্রোপ্তবেস্করক তোরো সহজ 
কবোধ করর এই কর্ো প্রকোশ কররত পোরর। 
 
আরও পরোমশথ এবং সম্পরের জনয, অযোভন্ট-বুভলং অযোভলরেি ওরেবসোইট কেেুন 

েুুঃখ বা দ াক অ্নভুব করা 

েেনই কহোক নো ককন একজন ভপ্রেজনরক হোরোরনোর অনুভূভত একটি অতযন্ত কঠিন এবং 
চযোরলভজং সমে হরত পোরর। বোচ্চোরো এবং তরুণ বযভিরো তোরের হোরোরনো ভপ্রেজনরক 
হেরতো তোরের ইেো অনেুোেী ভবেোে কেওেোর সুরেোর্ নোও কপরত পোরর এবং তোরের 
সোধোরণ সহোেতো প্রেোনকোরী কনটওেোকথ গুরলোর সরে করনক্ট করো হেরতো আরও কঠিন 
হরত পোরর। 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/tools-information/if-youre-being-bullied/find-help-and-support


 

 
তোরের বেস, কবোধশভির পেথোে এবং ককোন মততুযর ফরল তোরের দেভনক জীবন ভকভোরব 
পভরবভতথ ত হরেরে এই সকল ভজভনরসর উপর ভনভথ র করর বোচ্চোরেররক এবং তরুণ 
বযভিরেররক কশোক ভভন্নভোরব প্রভোভবত করর। প্রোেই তোরো েুুঃে বো গ্লোভন ভকংবো মোভমথক 
ধোক্কো এবং রোরর্র মতন তীব্র অনুভূভতগুরলোরক প্রবলভোরব অনুভব কররত পোরর েো 
প্রকোশ কররত হেরতো তোরের সমসযো হরত পোরর। তোরের আচরণ পভরবতথ ন হওেো এবং 
অনযোনয কলোকজরনর ভবষরে অরনক কবভশ ভচন্তো করো েুবই স্বোভোভবক কর্ো। 
 
ভনরজ কশোকোতথ  র্োকোকোলীন একটি বোচ্চোর সহোেতো করো চযোরলভজং হরত পোরর। মরনোরেোর্ 
ভেরে তোরের কর্ো কশোনো ও বেস অনসুোরর উপেুিভোরব প্রশ্নগুরলোর সৎভোরব জবোব 
কেওেো এবং কেেোরন সম্ভব কসেোরন রুটিন বজোে রোেো এবং প্রচুর পভরমোরণ ভোরলোবোসো 
এবং সহোেতো প্রেোন করো উপকোরী হরব। 
 
এনএইচএস কততথ ক কশোক এবং উপলব্ধ সহোেতো সম্পভকথ ত পরোমশথ প্রেোন করো হরেরে 
এবং চোইল্ডহুড ভবভরভরমন্ট কনটওেোরকথ  তর্য এবং জোতীে ও স্থ্োনীে সংর্ঠরনর ভলঙ্ক 
প্রেোন করো হরেরে। 

দকাথ্া  দথ্য়ক িানমিক স্বায়যের জনে জরুমর িহা তা গ্রহণ করা দ য়ত পায়র 

েভে আপনোর জরুভর মোনভসক স্বোস্থ্য চোভহেো র্োরক এবং আপভন সম্প্রভত সোরপোটথ  অযোরক্সস 
কররত চোন তোহরল সহরেোর্ীতো গ্রহণ করোর স্থ্োনীে ভবকেগুরলো সন্ধোন কররত NHS.UK-
এর জরুভর মোনভসক স্বোরস্থ্যর পতষ্ঠো কেেুন । 

বাবা-িা বা দক ারার মহয়িয়ব িহা তা গ্রহণ করা 

বাবা-িা এবং দক ারারয়ের জনে ই াং িাইন্ডি 

ইেোং মোইন্ডস কততথ ক বোচ্চোরের এবং ২৫ বের বেস অভব্দ তরুণ বযভিরের জনয 
মোনভসক স্বোস্থ্য এবং আচরণর্ত সমসযোর ভবষরে পরোমশথ প্রেোন করো হরেরে। 0808 
802 5544 নেরর আপভন মোতো-ভপতো এবং ককেোরোররের কহেলোইরন কল কররত 
পোররন। অনুগ্রহ করর মরন রোেরবন কে ইেোং মোইন্ডস ভকন্তু সরোসভরভোরব ককোন মোনভসক 
পভররষবো প্রেোন করর নো এবং তোরো এনএইচএস বো ভচরেন অযোন্ড ইেোঙ ভপপলজ 
কমন্টোল কহলর্ সোভভথ ভসরসর (ভসওেোেভপএমএইচএস) ভনকট ককোনও করফোররল পোঠোরত 
পোররব নো। 

আপনার বাচ্চা অ্থ্বা তরুণ বেমির জনে দহল্পলাইন এবং ওয় বিাইট 

আপনোর বোচ্চো বো তরুণ বযভি েভে কোররোর সোরর্ নোমভবহীনভোরব কর্ো বলরত চোে 
তোহরল তোরো একটি কহেলোইরন কল কররত পোরর অর্বো চোইল্ড লোইন এবং েয ভমক্স-এর 
মতন ওরেবসোইট কেেরত পোরর। 
 
শোউট কততথ ক ভেরন ২৪ ঘণ্টো এবং সপ্তোরহ ৭ ভেন সঙ্করট আরে এমন ককোরনো কলোকরক, 
কে ককোনও সমে এবং কেরকোনও  স্থ্োরন ভবনোমূরলয এবং কর্োপরন সহোেতো প্রেোন করো 
হে। 

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/help-around-a-death/covid-19.aspx
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/dealing-with-a-mental-health-crisis-or-emergency/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/dealing-with-a-mental-health-crisis-or-emergency/
https://youngminds.org.uk/
https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
https://www.crisistextline.uk/


 

আপভন ভনম্নবভণথত কোজগুভল কররত পোররন: 
 

 একজন প্রভশভেত ক্রোইভসস ভলোভন্টেোররর সরে কটক্সট বোতথ োর মোধযরম কর্ো বলোর 
জনয ইউরকরত 85258 নেরর SHOUT কটক্সট করুন 

 এমন কোররোর সরে কটক্সট বোতথ োর মোধযরম কর্ো বলনু ভেভন সভক্রেভোরব আপনোর 
কর্ো শুনরবন এবং আপনোর সরে কেৌর্ভোরব কোজ করর আপনোর সমসযোর সমোধোন 
করোর কচষ্টো কররবন 

 
সমসযো আরে এমন কে ককোনও বোচ্চোর জনয চোইল্ডলোইন একটি কর্োপনীে কহেলোইন প্রেোন 
করর। এটো আশ্বোস ও পরোমশথ কেে এবং সুরেো প্রেোন করর। 
 
আপভন ভনম্নবভণথত কোজগুভল কররত পোররন: 
 

 কেরকোনও সমে ভবনোমূরলয 0800 1111 নেরর কল কররত পোররন 
 একজন পরোমশথেোতোর সরে অনলোইন চযোট কররত পোররন  
 বোতথ োর কবোডথ  কেেরত পোররন  

 
েয ভমক্স একটি ভবনোমূলয কর্োপনীে কহেলোইন এবং অনলোইন পভররষবো প্রেোন করর েোর 
উরেশয হরে তরুণ বযভিরেররক তোরের সমসযো ভনভবথরশরষ কসরো সহোেতো প্রেোন করো। 
 
আপভন ভনম্নবভণথত কোজগুভল কররত পোররন: 
 

 ভবনোমূরলয 0808 808 4994 নেরর কল কররত পোররন - লোইনগুরলো প্রভত ভেন 
সকোল ১১টো কর্রক রোত ১১টো পেথন্ত কেোলো র্োরক 

 অনলোইন কভমউভনটি অযোরক্সস কররত পোররন  
 েয ভমক্স-কক ইরমল পোঠোন 

 
রোইজ অযোবোভ একটি ভডভজটোল সম্পে কেটোরক স্বোস্থ্য সম্পভকথ ত চযোরলজগুভল তুরল ধরোর 
জনয দতভর করো হরেরে এবং এর মরধয কররোনোভোইরোস (ককোভভড-১৯) সম্পভকথ ত তর্য 
অন্তভুথ ি আরে এবং তর্যরক এমনভোরব প্রস্তুত করো হরেরে েো তরুণ বযভিরের জনয 
কবোধর্ময। এটো একটি ভডভজটোল হোব প্রেোন করর েো তরুণ বযভিরেররক একটি সুরভেত 
এবং কপ্ররণোেোেক স্থ্োন কেে কেেোরন তোরো কসই সমস্ত বযোপোরগুরলোরক সোমলোরত ভশেরত 
পোরর েো তোরের জনয গুরুত্বপূণথ এবং তোর ফরল ভনরজরের সহনশীলতো এবং আত্মভবশ্বোস 
র্রড় তুলরত পোরর। 
 

 এই ভনরেথশনোে উভেভেত ভকেু ভলঙ্কসমূহ ও সম্পে এবং পভররষবোগুরলো শুধুমোে 
ইংলযোরন্ড উপলব্ধ আরে। ভবভি প্রশোসরনর জনয স্কটলযোন্ড, ওরেলস, এবং নেথ োনথ 
আেরলযোন্ড  এর জনয ভনম্নবভণথত পতষ্ঠোগুরলোরত ভবভশষ্ট ভনরেথশনো পোওেো কেরত পোরর। 

 

https://www.childline.org.uk/Pages/Home.aspx
https://www.childline.org.uk/get-support/1-2-1-counsellor-chat/
https://www.childline.org.uk/get-support/message-boards/
http://www.themix.org.uk/
https://community.themix.org.uk/
http://www.themix.org.uk/get-support/speak-to-our-team/email-us
http://www.riseabove.org.uk/
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/safe-help
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-taking-care-your-mental-health-and-wellbeing
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-taking-care-your-mental-health-and-wellbeing

