
উইজ্া ব্াই্ – অনিরাপদ উইটন্ডা ব্াইন্ড কটি্ত র মা্্যটম মাত্র
20 ছসটকটন্ড ছকাটিা ছ�াে মিশু শ্াসটরাট্ মারা ছযটত পাটর। 

• মিশুটদর কটষি তার মবহীি ব্াইন্ড রাখার কো মটি রাখুি

• ব্াইন্ড কি্ত  এবং ছেইি নিরাপটদ দটূর রাখটত মলিে হুক বা ছেিিিার
�ামগটয় নিি এবং সবসময় ছসগুক্� ব্যবহার করুি। িতুি ব্াইটন্ডর সাটে
এগুট�া োকটত পাটর

• মটি রাখটবি মিশুরা ছবটয় আপিার ্ারণা ছেটক উঁেু জায়গায় উঠটত
পাটর। কি্ত  ও ছেইি ছেটক ছবিরুটমর আসবাবপত্র সমরটয় নিি

• নিশ্চিত করুি ছয ছরামাি ব্াইটন্ডর মপ�টি োকা কি্ত  এমি একনে
নিভাইস দ্ারা সংযুক্ত আট� যা োটপর মট্্য ছভটে পটড়।

ন্ারপর ব্াগ – অল্প বয়স্ক মিশুরা স্বাভামবকভাটব ক্জনিস ্টর
এবং তাটদর মুটখ নিটয় ছিয়, তটব এগুক্� সরাটত সষিম হয় িা। হা�কা 
ি্যামপর ব্যাটগর কারটণ তাটদর শ্াসটরা্ হটত পাটর।

• মিশুটদর িাগাট�র বাইটর ি্যামপর ব্যাগগুক্� ভাট�াভাটব সংরষিণ করুি

• মব�ািার ম্যাটরেটসর নিটে কখটিাই ি্যামপর ব্যাগ রাখটবি িা।

শ্া�জরাধ – মিশু ও ছ�াে বাচ্চারা এখিও সমঠকভাটব খাবার
নেবাটিা, মগট� ছফ�া এবং শ্াস নিটত মিখট�। আপিাটক সতক্ত  করার মটতা 
ছকাটিা িব্দ তাটদর কাট� ছিই। তটব এনে বন্ধ হওয়ার সহজ উপায় রটয়ট�।

• মিশুটক খাওয়াটিার জি্য তাটদর ছবাত� উপটর রাখটবি িা

• আেু�, েটমটো এবং বড় ব্টুবমর জাতীয় ছগা�াকৃভতর খাবারগুক্� 
ছকব�মাত্র আড়াআনড় িয়, অট্্তক কটর বা ভসমক আকাটর কােুি

• গাজর, আটপ�, সটসজ এবং পনিটরর মটতা িক্ত খাবার ছকটে পাত�া
ফাক্� কটর কােুি এবং বাদাম ছ�াে ছ�াে কটর নিি

• পপকি্ত, মাি্তটমট�া এবং ছ�াে নিম বা ভসদ্ধ মমভষ্টর মটতা িক্ত বৃত্াকার
মমভষ্ট এনড়টয় ে�িু

• বড় মিশুটদর ছখ�িার ছ�াে অংিগুট�া িাগাট�র বাইটর রাখুি

• প্রােমমক নেমকৎসার পরামটি্তর জি্য েটকব�স (Chokeables) 
ে�চ্চ্চত্রনে ছদখুি 
www.sja.org.uk/thechokeables.

ঘুমাজনা এবং ত্লং – মিশুটদর এমি ক্জনিটস শ্াস বন্ধ করটত
পাটর ছযগুট�া তারা দটূর সরাটত পাটর িা।

• একনে পমরষ্ার খাে হ� একনে নিরাপদ খাে - িুটভে, বাক্�ি ও খাটের
বাম্পার ব্যবহার করটবি িা

• আপিার মিশুর সাটে ছসাফায় ঘুমাটবি িা কারণ এটত তাটদর শ্াস বন্ধ
হওয়ার সম্াবিা ব্যাপকভাটব ছবটড় যায়

�ি • আপিন যমদ ি�ান্ত হটয় পটড় োটিক অেবা ্ূমপাি বা মদয্পাি 
করট বা যমদ মিিুরা অকা�জাত বা জটেমর সময় কম ওিজ্ারী, তাহট� 
আিপার মব�ািায় আিপার মিিুর সাটে ঘুমাটিব িা

•  ভ�্ং বা কয্ামরয়াটরর িজ্য T.I.C.K.S পরামিত্ িঅুসরণ করুি 
www.babyslingsafety.co.uk.

নিটজটক মুক্ত করটত ছয খুব অল্প বয়সী এবং খুব দবু্ত�। 
কজরানাজরর প্রততজবদন, ব্াই্ কর্ড  রদজয় শ্া�জরাধ

এরূপ ভয়ঙ্কর ধারো সযজকাজনা রক�ু আপনার 
�ন্াজনর শ্া�-প্রশ্া� বন্ধ কজর রদজত পাজর।  
তজব, এরূপ িওয়া বন্ধ করার পদজষেপগুলল 
�িজ এবং সবাধগম্।

�িজজ শ্া� সনওয়া

আরও তে্ জাননু www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust
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