শললদে স্থুতা
তাদের প্রািয ুস্থ ভশেযত্ শেন

শললুদের ওজন বেশল (অথো স্থু) দ বয গুরত
ু র স্বাস্থযজশনত মযাগুশ য় েু শিতামাতা তা
জাদনন না, বযগুশর েীঘঘ-বময়াশে স্বাস্থযজশনত মযা ৃশি করার ঝুঁ শক বেশল থাদক, বযমন
কাশডঘওভাকুার মযা এেং টাইি 2 ডায়াশেটি। মাত্রাশিক ওজন থাকা শললু এেং ামা বেওয়া
শললুদের মাত্রাশিক ওজদনর োচ্চা ও াোক ওয়ার ম্ভােনা িাঁচ গুণ বেশল। ব াট েয় বথদক
ুম খাোর খাওয়া এেং েযায়াম করার অভযা করাদনা েরকার। িশরোদরর োর জনয ুম
আাদরর শেদয় আিনার স্বাস্থযকমীর াদথ কথা েুন।
মাত্রাশিক ওজদনর কারণ  অস্বাস্থযকর িথয এেং কম েযায়াম করা। প্রথদমই আিনার বচিা করা
উশচত আিনার শললুর ওজন মাত্রাশিক দত না বেওয়া। গভীর ঘুম দ, ুস্থ শেশভ্ন  খাোর বখদ
এেং শনয়শমত েযায়াম করদ আিনার শললুর ওজন স্বাস্থযকর দে। মাদঝ মাদঝ শললুর অকারদণ
ওজন বেদে যাদে, বতমন দ আিনার স্বাস্থযকমীর াদথ কথা েুন কারণ তার শি দন একটি
অজানা স্বাস্থযংক্রান্ত মযা থাকদত িাদর।
শললদে স্থুতার আদেগময় িশরণাম চরম এেং েীঘঘ-বময়াশে দত িাদর, বযমন ন্ডাশম এেং কম
আত্মমযঘাো থাকা। শিতামাতার তাদের শললুর াদথ স্থুতার শেদয় কথা েদত অুশেিা দত
িাদর কারণ তারা বোীদোি কদরন এেং তাদের াদথ এই শেদয় কথা েদ তাদের শেচশত
করদত চান না।
শললুরা বয িশরমাণ খাোর খায় শিতামাতা চরাচর তা কম মদন কদরন এেং তারা যত
কাযঘকাি কদর তা বেশল মদন কদরন। েু শিতামাতা শেশ্বা কদরন তাদের োচ্চারা ইশতমদিযই
যদথি শক্রয় আদ তারা ‘ুদলাদর ওয়া’ এেং ‘শক্রয় ওয়ার’ মদিয িাথঘকয িরদত িাদরন না।
1.
আমার মা ভাদেদ তার নাশতদক চদকাদট শেদয় তাদক শেভ্রান্ত করদ ন। শতশন লুিু চান ব খুশল
থাকুক শকন্তু আশম শচশন্তত।
2.
খুে জ দে না, তাও তাদক বোঝাদনার বচিা করুন আিশন বকন তাদক স্বাস্থযকর স্দযাক্স বেওয়া
ি ন্দ কদরন যা তার জনয আদখদর ভা দে।

3.
তাদক শক ু স্বাস্থযকর আাদরর িারণা শেন এেং স্দযাক্স শাদে তাদক শক ু ফ ো শির টু কদরা
শেন।

শনয়ন্ত্রণ করুন
েযস্ত শিতামাতার (ো িশরোদরর েযদের) তাদের োচ্চাদের তাত্ক্ষশণক খুশলদক তাদের েীঘঘদময়াশে
স্বাদস্থযর বথদক বেশল অগ্রশিকার বেওয়া জ দত িাদর, তারা বয চদকাদট ো শমশি িাণীদয়র জনয
আেোর করদ তাদের বগুশ শেদয়। েু শিতামাতা ঝাদমা এোদনার জনয োচ্চাদের ঠিক করদত
বেন ুিারমাদকঘ ট বথদক কী শকনদত দে। আিনার শললু যা খায় তার জনয আিশন োয়ী।
আিনার শললু এখন যা খায় তাই আজীেদনর খাওয়ার িরন ঠিক করদে এেং মাত্রাশিক ওজদনর
োচ্চাদের আজীেন অুখ ও অুস্থতার ম্মুখীন করা দে।

