
�ুজল যাওয়া এবং ষেতনচহ্ন ব়ে িওয়ার একনট অংি। এমনরক িাইজচয়ার সেজক পজ়ে যাওয়া মাোর োরাপভাজব 
আঘাজতর কারে িজত পাজর। কারে রিশুজদর মাো আমাজদর সচজয় রবিগুে ব়ে, যা তাজদরজক ভারী কজর সতাজল। 
যেন তারা মানটজত পজ়ে, এর প্রভাব তাজদর মাোয় সবরি কজর পজ়ে। 

উপর সেজক পজ়ে যাওয়া
একনে প্রভতটরা্টযাগ্য দঘু্তেিা যা একনে পমরবাটরর ন�ন্নভভন্ন হওয়ার মা্্যটম ছিষ হয়। 

আর তা খুব করুণ। 
সপনরয়াতরিক ননউজরাললজস্ট (একজন নচরকৎ�ক নযনন রিশুর মলতিজষ্র আঘাজতর সষেজরে রবজিষজ্ঞ িন)

আরও তে্ জাননু www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust

�কল ধরজনর পজ়ে যাওয়া োরমজয় সদওয়ার সচষ্া 
করার অে্ড সনই। তজব রক�ু গুরুতর দঘু্ডটনা রজয়জ�
সযগুলল কীভাজব এবং সকন িয় তা জানার পজর 
আপনন �িজজই স�গুজলা োমাজত পাজরন।

োট, রব�ানা ও পররবত্ডন করার সটরবল –
এখি আমম িড়ােড়া ও গনড়টয় পড়টত পারব!

• এমিমক ছ�াে মিশুও মব�ািা বা পমরবত্ত ি করার ছেমবট� িড়ােড়া করটত
পাটর – সতুরাং ছমটঝটত বটস তাটদর ি্যামপ পমরবত্ত ি করুি এবং এগুক্� 
উঁেু পটৃঠের উপর ছরটখ যাওয়া এনড়টয় ে�িু

• মিশু দাঁড়াটত ছিখা মাত্রই, তাটদর মব�ািা ছেটক ছবর হওয়ার জি্য বড়
ছখ�িা যাটত তারা ছবটয় উঠটত পাটর তা সমরটয় নিি, যা মারাত্মক পতি
ছরা্ করটত পাটর।

ত�ঁন়ে – আমম পা ঘটষ ঘটষ িামটত পামর এবং পটড় ছযটত পামর!

• মিশুরা হাঁো ছিখার পূটব্তও, তাটদর ছকাট� নিটয় যাওয়া ব্যভক্তর পটড়
যাওয়ার কারটণ মিশুরা আহত হয়। তাই ভসঁনড় মদটয় ওঠািামার সময়
ভসঁনড়র ছরক্�ংটয় হাত মদটয় উঠুি।

• মিশুরা ে�াটফরা শুরু করার সাটে সাটে, তারা যাটত ভসঁনড়টত উঠটত
বা উপর ছেটক িামার সময় পটড় িা যায় তা বন্ধ করটত ছসফনে ছগে
�ামগটয় নিি।

িাইজচয়ার – এো মক আমার পািীয়?

• মিশুরা তাটদর িাগাট�র বাইটর োকা ক্জনিসগুক্� পাওয়ার ছেষ্টা করটত
পাটর

• তারা পাটির মদটক ঝঁুকটত পাটর এবং নিগবাক্জ মদটত পাটর পাটর বা
নিটজটক ্াক্া মদটত পাটর এবং আটরাহটণর ছেষ্টা করটত পাটর

• প্রভতবার যখি আপনি হাইটেয়ার ব্যবহার করটবি তখি এর সাটে ্রে্যাপ
ব্যবহার করার অভ্যাস করুি।

জানালা – আমম কী ছদখটত পাচ্ছে?

• ছ�াে মিশুরা ছকৌতূহ�ী এবং বাইটর কী ঘেট� তা ছদখটত োয় তটব মবপদ
সম্পটক্ত  বাস্তব ্ারণা ছিই

• জািা�ার সামটি আসবাবপত্র িা রাখা, মবটিষ কটর মিশুটদর ছবিরুটম
িা রাখার প্রভত ছখয়া� রাখিু

• সম্ব হট� আপিার জািা�াটত সরুষিা ক্যাে বা �ক �ামগটয় নিি

• যমদ আপনি ছকাটিা �ক ছবট� ছিি, তাহট� আগুি �াগট� এবং
আপিাটক বাসা ছেটক ছবটরাটত হটব এমি পমরমস্থভতটত যাটত োমব খুটঁজ
ছপটত পাটরি তাই এমি জায়গায় োমব রাখিু ছযখাটি আপনি ছপটত
পাটরি

রিাজম্পাললন – আমম কত উঁেুটত �াফ মদটত পামর?

• রোমটপাক্�টি সবটেটয় বড় ঝঁুমক হটছে খুব ভভন্ন ওজটির দইু
ব্যভক্ত োকা

• মিশুটদরটক পা�াক্রটম উঠটত মদি এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও মিশুটদর একসাটে
�াফাটিা এনড়টয় যাি

• ছসইফনে ছিে বা
খাঁো ব্যবহার করুি
যাটত মিশু মানেটত 
পটড় িা যায়।

BEFALLS




