
 

 

অসু্থতা ও উদযাভয়েয ভত রযাগজীফাণ ুঅনাোয় আক্রান্ত কয়য এফং চযাচয ছড়িয়ে য়ি, 
রমখায়ন প্রচুয ফাচ্চা একায়থ আয়ছ।  

অসু্থতা রফাধ কযা এফং ঠাত্ অসু্থতায়ফাধ কযা র াধাযণত প্রথভ রক্ষণ। উদযাভে তাযয়য 
য়ত ায়য। আনায ড় ুঘনঘন ফড়ভ না কযয়র, ভধযফতী ভয়ে রভাটাভটুি স্বচ্ছন্দ থাকয়র এফং 
আড়ন ঘনঘন াভানয ড়যভাণ জর খাওোয়ত াযয়র তায়দয ড়ডায়েয়টড (ড়নযডু়দত) ওোয 
ম্ভাফনা কভ থায়ক এফং তাই তায়দয ডাক্তাযয়ক রদখায়নায দযকায নাও য়ত ায়য। আনায 
ড়জড়য ায়থ কথা ফরনু মড়দ তাযা 24 ঘন্টায রফড় অসু্থ থায়ক ফা য়দযাজাত য়র ফা আড়ন 
ড়ডাইয়েন রক্ষয কযয়র রদখায়ত রদড়য কযয়ফন না। 

আড়ন স্তনান কযায়র, আযও ঘনঘন ান কযায়ত থাকুন। ফেস্ক ফাচ্চায়দয প্রচুয জর খাওোন 
অথফা আই-রড়র চুলয়ত ড়দন। তাযা রখয়ত চাইয়র, তায়দয খুফ জ াচয খাফায ড়দন রমভন 
াস্তা ফা রদ্ধ বাত (খুফ ভরাদায ফা রনান্তা নে)। 

তায়দয অনযয়দয রথয়ক দয়ূয যাখনু, ড়ফয়লত ফাচ্চায়দয রথয়ক, মাযা ংক্রড়ভত য়ত ায়য। খফু 
মত্নকায়য প্রয়তযয়কয াত রধাওোন। 

1. 
আভায ড়যু উদযাভে আয়ছ এফং র অসু্থ য়চ্ছ। 

2. 
আড়ন কী তায়ক প্রচুয জর খাইয়েয়ছন? রয়টয অয়ুখয রযাগজীফাণ ুয়র তায়দয ড়ডাইয়েয়টড না 
য়ত াাময কযয়ফ। আনায পাভমাড়য়েয ায়থ কথা ফরনু এফং একটি ড়যাইয়েটিং দ্রফয়ণয 
ড়ফলয়ে ড়জজ্ঞাা কযনু। 

3. 
য়দযাজাত য়র 24 ঘন্টা য়য অথফা ায়থায়থ উন্নড়তয রকান রক্ষণ না রদখা ড়দয়র আনায 
ড়জড়য ায়থ কথা ফরনু। 

অসু্থ ওো এফং উদযাভে 
আনায ফা আনায ড়যু জনয বার নে 



ড়ডাইয়েয়নয উগমগডু়র 
• অয়নকক্ষণ যয রবজা নযাড় (তায ভায়ন তাযা কভ ড়ড় কযয়ছ)।  
• স্বাবাড়ফয়কয রথয়ক রফড় ড়নদ্রার।ু 
• ভখু ডু়কয়ে মাওো। 
• রদয়ফ থাকা পন্টায়নর (ভাথায উয়য নযভ জােগা রমটা স্বাবাড়ফয়কয রথয়ক রফড় রদয়ফ রগয়ছ)। 

আনায পাভমাড়য়েয কাছ রথয়ক একটি ড়যাইয়েটিং দ্রফণ এয়ন খাওোন।  

 

পাভমাড়য়েয যাভম 
ফাড়িয়ত আনায ড়যু মত্ন রনওোয ফু উাে আয়ছ। রমগডু়র কযা মাম: 
* তায়দয ড়নেড়ভত তযর ান কযান – াভানয ড়যভায়ণ ঠান্ডা জর খাওোন। স্তনান কযায়র 
তাযা চাইয়রই স্তনান কযান।  
* ায়তয স্বাস্থযড়ফড়ধয জনয রফড় াফধান ন (াফান ও জর ফা অযাড়ন্ট ফযাকয়টড়যোর যান্ড রজর 
ফযফায কযনু এফং একটি ড়যষ্কায রতাোয়র ড়দয়ে াত ভডু়ছয়ে ড়দন)। 
* ড়যাইয়েটিং দ্রফণগডু়র ভাা যায়য়ত াওো মাে জয়রয ায়থ রভায়নায জনয। এটা ড়ডাইয়েন 
াযায়ত াাময কয়য। 

আনায ড় ু24 ঘন্টায রফড় অসু্থ থাকয়র আনায ড়জড়য ায়থ কথা ফরনু। আনায ড় ু
য়দযাজাত য়র ফা খুফ অসু্থ য়র অড়ফরয়ে আনায ড়জড়য ায়থ রমাগায়মাগ কযনু। 

স্বাস্থযকভীয যাভম 
আড়ন স্তনান কযায়র স্তনান কযায়না ফন্ধ কযয়ফন না এফং প্রচুয ড়যভায়ণ তযর ান কযায়ত 
থাকুন।  
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