
প্রততরদন োওয়ার ব্োনািক – অল্প বয়সী মিশুটদর মট্্য 
মবষনক্রয়া হওয়ার সবটেটয় সা্ারণ উপায়।

• সক� ্রটির ওষু্ ছ�াে বাচ্চাটদর দভৃষ্ট ও িাগাট�র বাইটর রাখুি, যা
আদি্তভাটব একনে উঁেু জায়গা বা তা�া ছদওয়া যায় এমি আ�মারী হটত
পাটর

• ছবিসাইি ছেমবট� বা ছমটঝটত োকা হ্ান্ডব্যাটগ রাখা ব্যোিািটকর 
প্রভত িজর রাখিু।

পররষ্ার করার পে্ – আপিার জি্য সহায়ক তটব ছসগুট�া
ছ�াে মিশুটদর জি্য ষিভতকারক হটত পাটর।

• আপিার ভসটকের নিটে বা আপিার েয়ট�টের পাটি কী �মুকটয় আট�?
পমরষ্ার করার পণ্য একনে উঁেু জায়গা বা তা�া ছদওয়া যায় এমি
কাপটবাটি্ত  রাখুি

• ব্যবহাটরর পর ছসগুট�া আবার িাগাট�র বাইটর রাখুি

• সরুষিা ক্যাটপর উপর নিভ্ত র করটবি িা - এগুক্� মিশুটদর ্ীর কটর ছদয়
তটব তারা মিশুটক ষিভতমুক্ত কটর িা

• ছকিাকাো করার সময় Bitrex এর মত ভতক্ত এটজটটের মত পটণ্যর 
সন্ধাি করুি 

• পািীটয়র ছবাতট�র মত অি্য ছবাতট� পমরষ্ার করার পণ্য ছেট�
রাখটবি িা। মিশুরা মবভ্ান্ত হটত পাটর।

লল্রি করার পে্ – উজ্জ্ব� রনেি পণ্য, মবটিষত �ক্্রি ক্যাপস�ু
ছদটখ ছ�াে মিশুরা ছসগুট�াটক মমভষ্ট বা ছখ�িা ছভটব ভু� করটত পাটর। 
তটব গাঢ় রাসায়নিক পদাে্তগুট�া মিশুটদর অভ্যন্তটর, ত্বক এবং ছোটখর 
মারাত্মক ষিভত করটত পাটর।

• ওয়ামিং ছমমিটির পাটি পণ্যসমূহ রাখা প্র�বু্ধ কটর। এগুক্�টক একনে
উঁেু জায়গা বা তা�া ছদওয়া যায় এমি কাপটবাটি্ত  রাখুি

• দ্রুত ছ�াে আঙু্গ�গুট�ার মদটক ছখয়া� রাখুি! ওয়ামিংটয়র উপটর ছকাটিা
ওয়ামিং ে্যাবট�ে রাখটবি িা

• ব্যবহার করার সাটে সাটে পণ্যসমূহ িাগাট�র বাইটর রাখুি

•   ছকিাকাো করার সময়, Bitrex এর মত ভতক্ত এটজটটের মত পটণ্যর
সন্ধাি করুি - এনে এত ভয়াবহ স্বাদযুক্ত ছয মিশুরা তা মগট� ছফ�ার
পমরবটত্ত  েুতু মদটত ছফট� ছদয়, যা দঘু্তেিাজনিত মবষনক্রয়া ছরা্ কটর।

পররষ্ার করার তরল উজ্জ্বল সবাতল, স�াট ওয়ারিং 
ট্াবজলট, ব্োনািকজদর চকচজক প্াজকট... স�াট 
রিশুরা সকৌতূিলপেূ্ড এবং তাজদর মুজে লজনন� সরজে 
আরও রিেজত চায়। 

দভু্ড াগ্ক্রজম সয লজনন�গুলল আমাজদর জীবনজক �িজ 
কজর সতাজল তা স�াট রিশুজদর জন্ ষেততকারক িজত 
পাজর, কারে তাজদর সদি তভন্ভাজব রবষ প্রনক্রয়াজাত 
কজর। স্রষ্ার কাজ� ধন্বাদ সয রিশুজদর �রুলষেত 
রাো �িজ।

ছস ছভটবন�� এনে একনে মমভষ্ট কারণ এনে উজ্জ্ব� এবং ছজক্�র মটতা ন�� 
তাই ছস এনে অ�্তাটক মদটয়ন�� ছয এনেটত কামড় মদটয়ন��। 

ওয়ারিং ট্াব / সপার �ম্পজক্ড  মা কো বলজ�ন

রবষনক্রয়া সরাধ করা

আরও তে্ জাননু 
www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust 
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