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প্র  শি  ক্ষ  ণে  র 

উদ্দেশ্য 

   

 কর্ মহীন বেকার নারীদের বেবিন্ন প্রবিক্ষদের র্াধ্যদর্ তাদের স্বােলম্বী কদর বতালা সম্ভে । এর্নই একটি প্রবিক্ষে হদলা বেেী 

বকয়ার । বে সকল নারীরা Day Care বসন্টাদর কাজ করদত ইচ্ছুক তাদের জন্য এই প্রবিক্ষেটি অতযন্ত ফলপ্রসূ । 

েত মর্াদন সারাবেদে বেেী বকয়ার/চাইল্ড বকয়ার জনবপ্রয় হদয় উদেদে। বসই দৃবিদকাে বেদক এই বকাস মটির গুরুত্ব 

অপবরসীর্। একজন নারী এই প্রবিক্ষে গ্রহদের পর বেদকাদনা ধরদনর  Day Care বসন্টাদর বের্ন তার কযাবরয়ার শুরু 

করদত পাদে্ন বতর্নই একটি Day Care বসন্টার প্রবতষ্ঠা কদর উদযাক্তা বহদসদেও তার কযাবরয়ার শুরু করদত পাদর। 

এোড়াও বেদি এেং বেদেদি ন্যানী বহদসদেও বেেী বকয়াদরর উপর পার্ ম র্াইর্ জে করার সুদোগ রদয়দে। এিাদে বস তার 

বনদজর সাদে সাদে তার পবরোদরর উন্নবত সাধন করদত সক্ষর্। 

 

 

 

 

 

প্র ব ি ক্ষ দ ে র   

লক্ষয 

১. বেেী বকয়ার প্রবিক্ষদের র্াধ্যদর্ এই বেষদয়র উপর ব্যাপক েক্ষতা অজমন করা। 

২. বকাস ম বিদষ কদর্ মর র্াধ্যদর্ উপাজমন কদর পবরোদরর পাদি োাঁডাদনা। 

৩. প্রবিক্ষদের র্াধ্যদর্ বনদজর আত্মবেোস অজমন এেং তা বৃবি করা। 

৪. এই প্রবিক্ষদের র্াধ্যদর্ নারীদের আত্মবনি মরিীল হদত সাহায্য করা। 

৫. প্রবিক্ষদের র্াধ্যদর্ অে মননবতকিাদে স্বােলম্বী হওয়া। 

৬. সর্াদজর র্ানুদষর দৃবি িবিদত পবরেত মন আনয়ন করা। 
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                                       সূচীপত্র 

                                         
 

বেন 

 

   

   

পােয বেষয়  পৃষ্ঠা 

প্রবিক্ষদের উদযশ্য ১র্  ১ 

প্রবিক্ষদের লক্ষয ১র্  ১ 

উদবাধন ও পবরচয় পে ম ১র্  ৫ 

বেেী বকয়ার বকাদস মর উদেশ্য ও ধারো ২য়  ৫ 

বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র (Day Care Center) ৩য়  ৫ 

বেেী বকয়াদরর পবরবচবত, গুনােলী, োবয়ত্ব ও কত মব্য ৪ে ম  ৬ 

বিশু পবরচে মাকারীর োবয়ত্ব, কত মব্য ও প্রবতবেদনর কাে মােলী ৫র্  ৬ 

Day Care পবরচালনার জন্য বিশু পবরচে মাকারীর রুটিন ৬ষ্ঠ  ৮ 

রুটিন অনুোয়ী পবরচে মাকারীর জন্য কাদজর বনদে মিনা ৭র্  ৮ 

বিশুদের পবরবচবত, বিশুদের বেবিি, বিশু অবধকার এেং বিশুদের চাবহো ৮র্  ৯ 

প্রাক বিিে বেকাি  ো ECD (Early Childhood Development) সম্পদকম ধারো ৯র্  ১০ 

বিশুর ক্রর্বেকাি ও বেকাদির বক্ষত্রসমূহ ১০র্  ১০ 

বিশুর র্বিদকর গেন, কাজ ও বেকাি ১১তর্  ১১ 

বিশুর বেকাি সংক্রান্ত র্তোেসমূহ ১২তর্  ১১ 

বিশুর বিখন, বিখন পবরদেি ও বিশুর আচরন ১৩তর্  ১১ 

বখলা ও বখলার র্াধ্যদর্ বিখা ১৪তর্  ১১ 

ইচ্ছার্ত বখলা ও বখলার উপকরে ১৫তর্  ১২ 

গল্প, গান, েড়া, চারুকারু ও ব্লদকর বখলা ১৬তর্  ১৩ 

বিশুর সাদে বোগাদোগ ১৭তর্  ১৪ 
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বিশু বনে মাতন ১৮তর্  ১৪ 

বিশুর বনরাপত্তা ১৯তর্  ১৪ 

দুর্ মর্না ২০তর্  ১৪ 

প্রােবর্ক বচবকৎসা ২১তর্  ১৫ 

CPR (Cardio-pulmonary resuscitation) ২২তর্  ১৬ 

খাযিযাস ও পুবি ২৩তর্  ১৭ 

খায সুরক্ষা (Food Safety) ২৪তর্  ১৭ 

বিশুর ব্যবক্তগত ও পাবরপাবেমক পবরদেদির পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা ও বিশুদের প্রদয়াজনীয় টিকা ২৫তর্  ১৯ 

প্রবতেবিতা এেং ইনক্লুবসি বপ্রাগ্রার্ (Inclusive Program) ২৬তর্  ১৯ 

বরাগজীোনু ২৭তর্  ২০ 

স্বাস্থ্যবেবধ (Hygiene) ২৮তর্  ২০ 

বিশুদের ডায়পার পবরেত মন, পটি বেবনং এেং বিশু কাাঁেদল করনীয় (ব্যেহাবরক) ২৯তর্  ২১ 

বিশুদের বগাসল, বপািাক পবরেত মন, খাওয়া এেং ঘুর্ (ব্যেহাবরক) ৩০তর্  ২১ 

বেোেত্ন বকন্দ্র সজ্জ্বা এেং বোগাদোগ ৩১তর্  ২২ 

বিশু বেোেত্ন বকদন্দ্র বিশুর েক্ষতা ও অগ্রগবত মূল্যায়ন প্রবক্রয়া ৩২তর্  ২২ 

বিশুদের অবিিােদকর সাদে বোগাদোগ Communication with parents ৩৩তর্  ২৩ 

বরবিউ ক্লাস ৩৪তর্  ২৩ 

বরবিউ ক্লাস ৩৫তর্ ২৩ 

ব্যেহাবরক ক্লাস ৩৬তর্  ২৩ 

বপ্রদজদন্টিন ৩৭তর্  ২৩ 

পরীক্ষা (ব্যেহাবরক) ৩৮তর্  ২৩ 

পরীক্ষা (বলবখত) ৩৯তর্  ২৩ 

পরীক্ষা (দর্ৌবখক) ৪০তর্  ২৩ 
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১র্ বেন 

উদ্দবোধন, পশরচয় পর্ ব 

প্রথম ক্লোদ্দে আমরো ণকোদ্দে বর উদ্দবোধন করর্। ণেশিন আমরো এদ্দক অপদ্দরর েোদ্দথ 

পশরশচত হর্। ণক ণকোথো ণথদ্দক এদ্দেদ্দেন, ণকন এই প্রশিক্ষেটি করদ্দত চোন ইতযোশি 

 শর্ষদ্দয় জোনোর ণচষ্টো করর্। ণেইেোদ্দথ ণকোদ্দে বর আনুষোশিক েকল শর্ষদ্দয় েংশক্ষপ্ত  

আকোদ্দর আদ্দলোচনো করর্। 
 

২য় বেন 

বেেী বকয়ার বকাদস মর উদেশ্য ও ধারনা 

বকাদস মর উদেশ্যঃ 

১. এই বকাস ম বিদষ প্রবিক্ষোেীরা বিশু, বিশুর িারীবরক এেং র্ানবসক বেকাি ও 

    বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র (Day Care Center) সম্পদকম ধারনা লাি করদে।  

২. প্রবিক্ষোেীরা বনদজরা বিশু সম্পবক মত বেষদয় সদচতন হদে।  

৩. বেেী বকয়ার েক্ষতার র্াধ্যদর্ স্বােলম্বী হওয়ার ব্যাপাদর ধারনা লাি করদে। 

৪. প্রবিক্ষে গ্রহেকারীর বিশুদের প্রবত এেং সদে মাপবর বেেী বকয়াদরর প্রবত ইবতোচক র্দনািাে বতরী হদে। 

 

৩য় বেন 

 

বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র (বড-বকয়ার) 

সাধারেত বেদনর বেবির িাগ সর্য় (৪ বেদক ৮ র্ন্টা) বকান বনবে মি স্থ্ান ো বকদন্দ্র বিশুদের েত্ন ও সুরক্ষা বেওয়ার ব্যেস্থ্াদক বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র ো 

Day Care বসন্টার েলা হয়। 

 

কর্ মজীবে র্াদয়দের বিশুদের জন্য কর্ মস্থ্দল বিশুদের জন্য একটি কক্ষ, বেখাদন র্াদয়রা তাদের বিশুদের বনরাপদে বরদখ কাজ করদত পারদেন, বসই 

কদক্ষর পবরদেি অেশ্যই বিশুদের সাবে মক বেকাদি সহায়ক হদত হদে। বিশুদের বেখাদিানার জন্য বিশু পবরচে মাকারী োদক। 
 

বড- বকয়ার সরকারী ো বেসরকারী পে মাদয় হদয় োদক। 

 

এই ক্লাদস বিশু বেোেত্ন বকন্দ্রর উদেশ্য/গুরুত্ব, এেং এর বেবিি সম্পদকম জানদত পারদেন। 
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৪ে ম বেন 

বেেী বকয়াদরর পবরবচবত, গুনােলী, োবয়ত্ব ও কতমব্য 

 

বিশু পবরচে মাকারী (BABY CAREGIVER) বকান বনবে মি সর্দয়র জন্য বকান বনবে মি স্থ্াদন বিশুদেরদক বধয্যম ও সতকমতার সবহত সঠিকিাদে বিশুদের 

বনরাপত্তা, বিশুদের সাবে মক বেকাি ও আনন্দোয়ক কাদজর র্াধ্যদর্ বিশুর উন্নয়ন ও বিশুর পবরচে মা কদর োদক। তাই বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র পবরচালনার জন্য 

বিশু পবরচে মাকারী (BABY CAREGIVER) প্রবিক্ষদের বকান বেকল্প বনই। সঠিকিাদে বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র ব্যেস্থ্াপনা ও পবরচালনার জন্য বেদিষ 

েক্ষতার প্রদয়াজন হয়। োরা বেেী বকয়াদর কাজ করদত ইচ্ছুক, তাদেরদক বিশু এেং বিশু বেোেত্ন বকন্দ্র উিয় সম্পদকম পবরষ্কার ধারো োকদত হদে। 

বিশুদেরদক বনদয় কাজ করদত বগদল বকছু গুোেলী ও বেবিি োকা প্রদয়াজন বের্নঃ বধয্যম, বিশুদের প্রবত িাদলাোসা, োবয়ত্বদোধ ইতযাবে। 

এই ক্লাদস বিশু পবরচে মাকারীর কী কী বেবিি এেং গুোেলী োকা প্রদয়াজন বসই সম্পদকম বেিাবরত আদলাচনা করা হদে।  

 

৫র্ বেন 

 

 বেবে বকয়ারবগিাদরর োবয়ত্ব, কত মব্য ও প্রবতবেদনর কাে মােলী 

বেদকান কাদজর বকছু োবয়ত্ব ও কত মব্য রদয়দে। বেবে বকয়ার (Day Care) এর প্রিাসবনক এেং বখলা সংক্রান্ত 

োবয়ত্ব ও কত মব্য রদয়দে। কাদজর বক্ষদত্র কতজন বিশু পবরচে মাকারীর কাদে কতজন বিশু োকদে তার সুবনবে মি 

ধারনা োকদত হদে। এোড়াও বিশু পবরচে মাকারীর বেনবন্দন বকছু কাজ রদয়দে। বের্নঃ 

• আনদন্দর সাদে বিশুদেরদক গ্রহে করা 

• শ্রেে েক্ষতা 

• অনুসরদনর েক্ষতা 

• ব্যাদগর বজবনসপত্র গুবেদয় রাখা 

• খাোর খাওয়াদনার বেবিন্ন পন্থা 

• পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা ইতযাবে। 

 

 

•  
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৬ষ্ঠ বেন 

Day Care পবরচালনার জন্য বিশু পবরচে মাকারীর রুটিন 

 Day Care Center সুষ্ঠুিাদে পবরচালনার জন্য বিশু পবরচে মাকারীর রুটিন একটি অতযান্ত গুরুত্বপূে ম বেষয়। সঠিকিাদে োবয়ত্ব ও কতমব্য পালদনর সর্য় 

বিশু পবরচে মাকারীর রুটিন র্াবফক কাজ করদত হদে। তাই এই ক্লাদস পবরচে মাকারী সঠিক উপাদয় বকিাদে সাপ্তাবহক ওয়াক ম-প্ল্যান বতবর করদে তা বিখদে 

এেং বসই অনুোয়ী কাজ করদে। রুটিন বতবর করদত বকান বকান বেষদয়র প্রবত গুরুত্ব বেদত হদে তা আদলাচনা করা হদে।  

 

৭র্ বেন 

রুটিন অনুোয়ী বকয়ারবগিাদরর জন্য কাদজর বনদে মিনা 

এই ক্লাসটি সাপ্তাবহক ও র্াবসক রুটিন অনুোয়ী বে ওয়াক ম-প্ল্যান করা হদয়দে,  

তা বকিাদে কাে মকর করদে বসই সম্পমদক আদলাচনা করা হদে। 
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৮র্ বেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিশুদের পবরবচবত, বিশুদের বেবিি, বিশু অবধকার এেং বিশুদের চাবহো 

োংলাদেি জাতীয় বিশু নীবত অনুোয়ী এেং জাবতসংর্ বিশু অবধকার সনে অনুসাদর জদের পর বেদক পূন মেয়ষ্ক (১৮ েের েয়স) হওয়ার পূে ম পে মন্ত 

েয়দসর র্ানে সন্তানদক বিশু েলা হয়। সকল বিশু একই রকর্ হয় না। প্রবতটি বিশুই বিন্ন সত্ত্বার অবধকারী। ১৯৯১ সাদলর ২ বসদেম্বর বেদক 

োংলাদেি বিশু অবধকার সনদের োিোয়ন োধ্যতামূলক করা হদয়দে। বিশুদের অবধকাদরর ধারাগুদলাদক মূলত ৫টি িাদগ িাগ করা হদয়দে। েোঃ 

১। বেঁদচ োকার অবধকার 

২। সুরক্ষার অবধকার 

৩। বেকাদির অবধকার 

৪। অংিগ্রহদের অবধকার এেং 

৫। সর্াদেিীকরদের অবধকার। 
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৯র্ বেন 

ECD (Early Childhood Development) প্রাক বিিে বেকাি সম্পদকম ধারো 

বিশুকাল ো বিিেদক কদয়কটি বোর্ বোর্ পদে ম িাগ করা হয়। বের্নঃ প্রারবম্ভক  

বিিে, বিিে, বকদিার ইতযাবে।ভ্রূে  

বেদক শুরু কদর ৮ েের পে মন্ত 

সর্য়কালদক বিশুর  

প্রারবম্ভক বিিে েলা হয়।  

এই সর্য়কালটি বিশুদের 

সকল ধরদের বেকাদির জন্য অতযন্ত     গুরুত্বপূে ম। 

 

বিশুর বৃবি ও বেকাি (Children Development and Growth): 

 

▪ বিশুর বৃবিঃ বিশুর আকার-আকৃবতদত বিশুর র্দধ্য বে পবরেত মন হয় তাদক বিশুর বৃবি েদল। 

▪ বিশুর বেকািঃ েয়স অনুোয়ী বেবিন্ন কাজ করদত পারা, আদেগ, আনুভুবত, অদন্যর সাদে বোগাদোদগর েক্ষতা ইতযাবেদক বিশুদের বেকাি েদল। 

 

এই ক্লাদস প্রাক বিিে বেকাি এর গুরুত্ব, প্রদয়াজনীয়তা, এেং বিশুদের বেকাদির বক্ষত্রসমূহ বনদয় আদলাচনা করা হদে। 

১০র্ বেন 

বিশুর ক্রর্বেকাি ও বেকাদির বক্ষত্রসমূহ 

 

েয়সবিবত্তক বেবিন্ন েক্ষতাঃ েয়দসর বিবত্তদত বিশুর বেবিন্ন েক্ষতার বেকাি র্দর্। বিশুর বেবিন্ন েক্ষতা ও বোগ্যতার পবরপক্কতা েয়দসর পািাপাবি বিশুর 

পাবরপাবেমক পবরদেি, বিশুর পবরোর, আে ম-সার্াবজক অেস্থ্া, বিশুর েত্ন, বনরাপত্তা ইতযাবের উপরও বনি মর কদর। ১ বেদক ৫ েেদরর র্দধ্যই বিশুরা তাদের 

প্রােবর্ক েক্ষতাগূদলা অজমন কদর। 

 

বিশুর ক্রর্বেকাি সাধারনত ৪টি বেষয়দক বকন্দ্র কদর আেবত মত হয়। েোঃ 

১। িারীবরক বেকািঃ িারীবরক বেকাি র্দর্ বিশুর বপিী সঞ্চালদনর র্াধ্যদর্। 

২। সার্াবজক ও আদেগীয় বেকািঃ পবরোর, সর্াজ, অদন্যর সাদে বর্লাদর্িা ও বিয়াবরং এর র্াধ্যদর্ বিশুর সার্াবজক ও আদেগীয় বেকাি র্দর্ োদক। 

৩। িাষা ও বোগাদোগ বিবত্তক বেকািঃ িাষাবৃবত্তক বেকাি িব্দ-উচ্চারন ও বিানার র্াধ্যদর্ র্দর্। 

৪। বুবিবৃত্তীয় বেকািঃ বিশুর বচন্তািবক্ত, বিক্ষে, সর্স্যা সর্াধাদনর েক্ষতাই বুবিবৃত্তীয় বেকাি। 

এই ক্লাদস বিশুর ক্রর্বেকাি বনদয় বেিাবরত আদলাচনা করা হদে। 
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১১তর্ বেন 

বিশুর র্বিদকর গেন, কাজ ও বেকাি 

আর্াদের সকদলরই র্বিদষ্কর ২টি অংি রদয়দে, েোঃ ডান ও োর্ র্বিষ্ক। ডান ও োর্ র্বিদষ্কর  

গেন প্রায় একই রকর্ হদলও তাদের কাজ বিন্ন। 

বেকাদির উপর বনি মর কদর আোর র্বিষ্কদক ৪ িাদগ িাগ করা োয়। েোঃ 

 

১। িারীবরক বেকাদির অংি 

২। সার্াবজক ও আদেগীয় বেকাদির অংি 

৩। বুবিবৃত্তীয় বেকাদির অংি 

৪। িাষাবৃত্তীয় বেকাদির অংি 

 

বিশু বেকাদির প্রিােকসমূহঃ বের্নঃ প্রেবর্ক পুবি, পাবরোবরক  

েিন, বনরাপত্তা, েংিগবত পবরদেি, বলি বেষম্য, সংস্কৃবত ইতযাবে। 

 

১২তর্ বেন 

বিশুর বেকাি সংক্রান্ত র্তোেসমূহ 

র্দনাসার্াবজক র্তোেঃ র্দনাসার্াবজক র্তোে জানার একটি উদেযশ্য হদলা র্দনাসার্াবজক র্তোদের র্াধ্যদর্ বিশু, বকদিার, যুেক, র্ধ্যেয়ষ্ক ও বৃিসহ 

সকদলর সার্াবজক ও আদেগীয় বেকাি সম্পদকম পবরষ্কার ধারো পাওয়া োয়। এবরকসন জে বেদক মৃত্যয পে মন্ত েয়সকালদক ৮ টি পে মাদয় িাগ কদরদেন। 

এখাদন আর্রা বিশুর জদের ১র্ েের বেদক ৬ েের সর্য়কাদলর ৩টি পে মায় সম্পদকম জানদো। 

জযাাঁ বিঁয়াদজ র্তোেঃ বেখ্যাত সুইি বচন্তাবেে, র্দনাবেজ্ঞানী ও বিক্ষাবেে জযাাঁ বিঁয়াদজর জীেন বেকাি সংক্রান্ত র্তোে আধুবনক র্দনাবেযার ইবতহাদস 

অতযন্ত তাৎপে মপূে ম একটি তত্ত্ব ো বুবিবৃবত্তক বেকাি তত্ত্ব নাদর্ পবরবচত। তার বুবিবৃবত্তক বেকাি তদত্ত্বর মূল কো হদলা সবক্রয় বক্রয়াকলাদপর র্াধ্যদর্ বিশুর 

জ্ঞান বেকবিত/বতরী হয়, এর্া র্ানুদষর জেগত বকান অজমন নয়। তাই বিঁয়াদজ েদলদেন, বিশুদক নত্যন বকছু বিখাদনার জন্য তাদক নত্যন তথ্য বেওয়ার্াই 

েদেি নয়, এদক্ষদত্র বিশুর র্ানবসক প্রস্তুবতরও েরকার আদে। 

১৩তর্ বেন 

বিশুর বিখন, বিখন পবরদেি ও বিশুর আচরে 

বিশুরা অনুকরেবপ্রয়। বিশুরা বে বকান পবরদেি বেদক বিখার বচিা কদর োদক। তাই তাদেরদক একর্া বিশুোিে পবরদেি বেওয়া খুেই গুরুত্বপূে ম। 

 

একজন তত্ত্বােধায়ক বহসাদে আর্াদে িাদলািাদে বিশুদের আচরে সম্পদকম জানদত হদে। বিশুর আচরে সম্পদকম না জানদল আর্রা বিশু বেোেত্ন বকদন্দ্র 

বিশুদের সঠিকিাদে বেকাদি সহায়তা করদত পারদোনা। 

 

এই ক্লাদস আর্রা জানদো বকিাদে বেদকাদনা পবরদেিদক বিশুোিে কদর গদড় বতালা োয় এেং বিশুদের আচরে সম্পদকমও সম্যক ধারো বেয়ার বচিা 

করে। 

 

১৪তর্ বেন 

বখলা ও বখলার র্াধ্যদর্ বিখা 

বখলা হদলা বিশুদের বেবিন্ন কর্ মকাদের সর্বি বেখাদন বিশুরা বস্বচ্ছায় আনন্দ ও আগ্রহ বনদয় অংিগ্রহে কদর। বখলার প্রবৃবত্ত বিশুদের র্দধ্য জেগতিাদেই 

আদস। বখলার র্ধ্য বেদয়ই বিশুর সর্ি প্রােিবক্ত প্রকাি পায়। বখলার র্াধ্যদর্ বিশুরা বনদজদের, তাদের চারপাদির র্ানুষ ও পৃবেেী সম্পদকম জানদত পাদর। 

বিশুদের বেকাদি বখলার গুরুত্ব অপবরসীর্। বখলার র্াধ্যদর্ বিশুদের িারীবরক, র্ানবসক, বুবিবৃত্তীয় ও সার্াবজক বেকাি সেদচদয় বেবি র্দর্। বখলাবিবত্তক 

বিক্ষাক্রর্ প্রেয়দন বকছু ধারো, নীবত ও বেোসসমূহদক মূলনীবত বহদসদে অনুসরে করা হয়। এগুদলা হদলাঃ 

 

 

১। বিশু বকবন্দ্রকতা 

২। সবক্রয় বিখন 

৩। বখলাবিবত্তক বকৌিল 

৪। আনন্দপূে ম বখলা 

 

 

 

৫। বখলার ইবতোচক র্দনািাে 

৬। স্থ্ানীয় সংস্কৃবত ও ঐবতহ্য 

৭। সৃজনিীলতা প্রকাদির সুদোগ 

৮। উদ্ভােনী র্দনািাে ইতযাবে। 
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১৫ তর্বেন 

ইচ্ছার্ত বখলা ও বখলার উপকরে 

ইচ্ছার্ত বখলা এর্ন এক ধরদনর বখলা ো কাজ বেখাদন 

বিশুরা স্বাধীনিাদে তাদের র্দনর র্ত কদর বখলদত 

পাদর। ইচ্ছার্ত বখলায় আনদন্দর র্ধ্য বেদয় বিশুদের 

র্দধ্য সৃজনিীল র্ন-র্ানবসকতা বতবর হয় বসই সাদে 

বেবিন্ন েক্ষতারও উন্নয়ন র্দর্। 

বখলার উপকরেঃ বিশুরা বখলনা িালোদস। তাই বখলনা 

ো এ জাতীয় উপকরে বিশুর বিখার প্রধান র্াধ্যর্। 

বিশুর বেকাদি উপকরদের গুরুত্ব ও প্রদয়াজনীয়তা 

অপবরসীর্। কারন, বখলনা বিশুর বেকাদি প্রতযক্ষ 

ভূবর্কা পালন কদর। বিশু বেোেত্ন বকদন্দ্র বিশুদের বখলা 

ও বিখদনর জন্য নানারকর্ বখলনা ও বকন্দ্র সজ্জার জন্য 

নানা উপকরে ব্যেহার করা হদয় োদক। উপকরে 

ব্যেহাদরর প্রধান উদেশ্য হদলা বিশুর বিখাদক 

আকষ মনীয়, আনন্দোয়ক, েীর্ মস্থ্ায়ী ও কাে মকরী কদর 

বতালা। 
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১৬তর্ বেন 

গল্প, গান, েড়া, চারুকারু ও ব্লদকর বখলা 

গল্প েলাঃ বিশুর িাষা বেকাদির জন্য গল্প েলা জরুরী। 

গল্প েলার পিবত ও গল্প েলার সর্য় বে সে পিবত বর্দন 

চলদত হদে তার একটি ধারনা োকদত হদে। 

গান ও েড়াঃ েদন্দ ও তাদলতাদল বিশুরা েড়া ও গান 

শুনদত, েলদত ও পড়দত পেন্দ কদর। তাই বিশুদের 

সাদে আনন্দায়ক িাদে েড়া ও গান করার প্রদয়াজনীয়তা 

অপবরসীর্। 

চারুকারুঃ চারুকারু কলার চচ মার র্াধ্যদর্ প্রকৃবত, 

পবরদেি, জীেন, জীেন ধারা ইতযাবে সম্পদকম পে মদেক্ষন 

ক্ষর্তা বৃবি কদর। 

ব্লকঃ বিশুরা আনদন্দর সাদে ব্লক বেদয় র্াওয়ার, োস, 

োবড়, বেন ইতযাবে োনাদত পেন্দ কদর। 

এই ক্লাদস আর্রা গল্প, গান, েড়া, চারুকারু ও ব্লদকর 

বখলাগুবল হাদত কলদর্ বেখাদনার বচিা করদো। 
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১৭ তর্বেন 

বিশুর সাদে বোগাদোগ 

বোগাদোগ হদচ্ছ এর্ন একটি প্রবক্রয়া োর র্াধ্যদর্ একজদনর বনজস্ব জ্ঞান, 

ধারো, বেোস ও অবিজ্ঞতা অদন্যর সাদে বেবনর্য় ও গ্রহেদোগ্য কদর 

বতালা োয়। বোর্ বিশুদের সাদে বোগাদোদগর বক্ষদত্র বর্ৌবখক িাষার সাদে 

িাে-িবি ো অদর্ৌবখক িাষার গুরুত্ব অদনক। তাই এই ক্লাদস বিশুদের 

সাদে বোগাদোদগর গুরুত্ব, বিশুদের সাদে বর্ৌবখক/িাষাবিবত্তক 

বোগাদোদগর উপায়সমূহ, অদর্ৌবখক বোগাদোদগর উপায়সমূহ, সদে মাপবর 

সকল বোগাদোদগর বেবিি ও বকৌিল সম্পদকম আদলাচনা করা হদে। 

 

১৮তর্ বেন 

বিশু বনে মাতন 

বিশু বনে মাতন েলদত সকল ধরদনর িাবররীক ো র্ানবসক অসোচরন ো 

দুব্যমেহার বক বুঝায়। 

বিশু বনে মাতদনর প্রকারদিেঃ 

১। বেবহক বনে মাতন 

২। বেৌন বনে মাতন 

৩। আদেগীয়/র্ানবসন বনে মাতন 

৪। অেদহলা 

বিশু বনে মাতদনর ধরে ও আচরেবেবধ বচবিতকরে, বিশু বনে মাতন প্রবতদরাধ 

এেং বিশুর োেতীয় বনে মাতন সম্পদকম এই ক্লাদস আদলাচনা করা হদে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০তর্ বেন 

দুর্ মর্না 

দূর্ মর্না হদচ্ছ এর্ন বকান র্র্না ো ইচ্ছাকৃত  

পবরকল্পনা ো কারন োড়াই অপ্রতযাবিতিাদে 

র্দর্। বেদহত্য বিশুরা চঞ্চল প্রকৃবতর হদয়  

োদক তাই বখলার সর্য় 

ওরা বেবিন্ন িাদে আর্াত 

প্রাপ্ত হদত পাদর।  

সাধারেিাদে বিশুরা বেই 

ধরদের আর্াত বেবি বপদয় োদক বসগুদলা হদলাঃ 

 

 

 

 

১৯তর্ বেন 

বিশুর বনরাপত্তা 

বিশুর সকল প্রকার র্ানবসক ও িারীবরক 

ক্ষবতকর আিঙ্কা দুর কদর তাদের োেতীয় 

সুরক্ষা বেয়াই হদলা বিশুর বনরাপত্তা। বিশুর 

বনরাপত্তাগুদলা কী কী, বিশুর বনরাপত্তা বকিাদে 

আরও উন্নত করা োয়, বিশুর বেোেত্ন বকদন্দ্রর 

বনরাপত্তা এেং পবরদেিগত বনরাপত্তা বনবিত 

করার উপায় এই ক্লাদস েন মনা করা হদে। 

 

 

১। বকদর্ োওয়া ো ক্ষত হওয়া 

২। হাড় বিদি োওয়া 

৩। পুদড় োওয়া 

৪। পদড় োওয়া  

৫। বেষবক্রয়া 

৬। গলায় (খাোর/েস্তু) আর্দক োওয়া 

৭। ডুদে োওয়া ইতযাবে। 
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২১তর্ বেন 

 

 

 

 

 

প্রােবর্ক বচবকৎসা 

হোৎ কদর বকউ অসুস্থ্ হদল ো 

দুর্ মর্নায় পবতত হদল ডাক্তাদরর কাদে 

বনয়ার আগ পে মন্ত বরাগীর অেস্থ্া বেন 

খারাপ না হয় বসই জন্য বে বচবকৎসা 

বেয়া হয় বসর্াই প্রােবর্ক বচবকৎসা। 

প্রােবর্ক বচবকৎসা জানা োকদল 

সর্য়র্দতা তা প্রদয়াগ কদর বেদকান 

বরাগীর অেস্থ্ার অেনবত বেকাদনা 

োয়। বোর্খাদর্া দূর্ মর্নায় প্রােবর্ক 

বচবকৎসা বনদল দূর্ মর্না র্ারাত্মক আকার 

ধারে করদত পাদর না।  

 

পাবনদত ডুদে বগদল, িরীদরর বকান 

স্থ্ান বকদর্ বগদল ো পুদড় বগদল, হাড় 

বিদি বগদল, গলায় বকছু আর্দক বগদল 

প্রােবর্ক বচবকৎসার করনীয়সমূহ ও 

প্রােবর্ক বচবকৎসার প্রদয়াজনীয়তা 

আদলাচনা করা হদে। 
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২২তর্ বেন 

CPR (Cardio-pulmonary resuscitation) 

CPR (কাবড মও-পালদর্ানারী বরসাসবসদর্িন): হৃৎবপণ্ড ও োসতদের কাে মক্রর্ স্বািাবেক পে মাদয় বফবরদয় আনার র্াধ্যর্দকই CPR েদল। 

CPR এর পিবতসমূহঃ 

১। মুদখ মুদখ োস প্রোদনর র্াধ্যদর্ োসতদের কাে মক্রর্ বফবরদয় আনা োয় এেং 

২। বুদক চাপ বেদয় হৃৎবপদণ্ডর কাে মক্রর্ বফবরদয় আনা োয় 

এই ক্লাদস CPR এর কাে মপ্রোলী ব্যােহাবরদকর পািাপাবি বেিাবরত আদলাচনা করা হদে। 
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২৩তর্ বেন 

খাযিযাস ও পুবি 

আর্রা জীেন ধারদনর জন্য ো খাই তাই খায। বকন্তু িরীদরর বৃবি, কাদজর ক্ষর্তা, িরীদরর ক্ষয়পুরন এেং বরাগ জীোনুর হাত বেদক রক্ষা পাওয়ার জন্য 

সুষর্ খাোর গ্রহন করা প্রদয়াজন। এই ক্লাদস পুবিকর খাোদরর ৫টি উপাোন, সুষর্ খাোর, পুবিকর খাোর, বিশুর পুবিহীনতার কারন ও লক্ষে, বির্াবর্ন এ 

এেং আদয়াবডদনর সর্স্যা, বিশুর পাবরোবরক োবত ম খাোর এেং বিশুর বেবহক বৃবি ও বেকাদি র্াদয়র দুদধর ভূবর্কা বনদয় আদলাচনা করা হদে। 

২৪তর্ বেন 

 

 

 

 

 

 

Food Safety ো খায সুরক্ষা 

বিশুদের জন্য  

বকান খাোর বনরাপে এেং 

বকান খাোর বনরাপে নয় বসই 

সম্পদকম জ্ঞান োকদত হদে। 

বনরাপে খায বনবিতকরে 

েলদত খাযোবহত অসুস্থ্তা 

প্রবতদরাধ করার উদেদশ্য খায 

প্রস্তুতকরে, প্রবক্রয়াজাতকরে 

ও সংরক্ষদনর বেজ্ঞাবনক পিবত 

ো বেযাদক বোঝায়। খাোর 

সর্য় বিশুোিে পবরদেি ও 

খায সুরক্ষার বনয়র্ সম্পদকম 

এই ক্লাদস বেিাবরত আদলাচনা 

করা হদে। 
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খ ুঁদ্দজ ণর্র করুন ণকন র্োচ্চোদ্দির এলোশজবক শরদ্দেকিন হে |IDENTIFY THE ALLERGIC REACTION IN KIDS 
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২৫তর্ বেন 

বিশুর ব্যবক্তগত ও পাবরপাবেমক পবরদেদির পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা ও বিশুদের প্রদয়াজনীয় টিকা 

পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা হদলা এর্ন বকছু অিযাস ো আর্াদের িরীরদক বেবিন্ন ধরদনর বরাগ বেদক দূদর বরদখ সুস্থ্ োকদত সাহায্য কদর। িরীদরর বেবিন্ন 

অংি বের্ন- হাত, পা, মুখ, চুল, োাঁত ইতযাবে পবরষ্কার রাখা, ব্যেহৃত বজবনসপত্র বের্ন- কাপড়দচাপড়, োবলি, বেোনার চাের ইতযাবে পবরষ্কার রাখা, 

বিশুদক োরা বেখাদিানা কদরন তাদের পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা, বিশুর খাোরোোদরর বক্ষদত্র পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা, চারপাি পবরষ্কার রাখা ইতযাবে। 

 

বিশুর টিকাঃ টিকা হদলা বরাগ প্রবতদরাধ করার একটি পিবত। জরুরী বকছু বরাগ বেদক োাঁচার জন্য টিকা গ্রহন করা হদয় োদক। বিশুর জন্য বকান বকান 

টিকা বনয়া অতযােশ্যক (দের্নঃ জক্ষা, হার্, বপাবলও, বনউদর্াবনয়া, ধনুিংকার, বডপদেবরয়া ও জবেস ইতযাবে) তা েন মনা করা হদে। 

 

২৬তর্ বেন 

প্রবতেবিতা এেং (Inclusive Program) ইনক্লুবসি বপ্রাগ্রার্ 

বকছু বকছু বিশু রদয়দে োদের বকছু িাবররীক ো র্ানবসক প্রবতেিকতা োদক। এই প্রবতেিকতা বিশুর সুস্থ্ ও স্বািাবেক জীেনদক ব্যাহত কদর। 

প্রবতেবিকতার অসংখ্য ধরন ও প্রকার রদয়দে। বের্নঃ 

 

১। বুবি প্রবতেবিতা ২। শ্রেন প্রবতেবিতা   ৩। দৃবি প্রবতেবিতা   ৪। িাবররীক প্রবতেবিতা এেং  ৫। অটিজর্  

 

এই ক্লাদস উক্ত প্রবতেবিতাসমূহ সম্পদকম বেিাবরত আদলাচনা করা হদে। 

ইনক্লুবসি বপ্রাগ্রার্ (Inclusive Program) কী, ও এর গুরুত্ব বক, বেিাল নীডস চাইল্ড (Special Needs Child) -বের আচরে বকিাদে 

বুঝদো, তাদেরদক বড বকয়ার বপ্রাগ্রাদর্ বকিাদে সংযুক্ত করা োয় ইতযাবে বনদয়ও এই ক্লাদস আদলাচনা করা হদে। 
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২৭তর্ বেন 

 

বরাগজীোনু 

বরাগ সংক্রার্ক জীোণু ো সংদক্ষদপ বরাগজীোণু হদচ্ছ এর্ন বেদকান বকছু ো বরাগ উৎপন্ন করদত পাদর। 

এই ক্লাদস জীোনু সম্পদকম ধারনা, জীোণুর প্রকারদিে (উপকারী, অপকারী), জীোণু বকিাদে েড়ায় (োতাদসর র্াধ্যদর্, পাবনর র্াধ্যদর্, সরাসবর), তা 

আদলাচনা করা হদে। বসই সাদে সংক্রবর্ত বরাগগুদলা (বের্নঃ সবে ম-কাবি, জ্বর, ডাইবরয়া, চর্ মদরাগ, কৃবর্, বচাখ ওো, বনউদর্াবনয়া ইতযাবে) কী কী, 

এগুদলার প্রবতকার এেং বরাগ প্রবতদরাধ ক্ষর্তা সম্পদকমও আদলাচনা করা হদে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যবক্তগত পবরচ্ছন্নতার জন্য টিপ্সঃ িরীদরর বকাোও বকান কার্াদেড়া ো বপাড়া োকদল তা বেদক রাখার বচিা করদত হদে এেং বনয়বর্ত তা পবরষ্কার কদর 

বনদত হদে। বেদিষত হাদত ো োহুদত বকান ক্ষত োকদল তার প্রবত অবতবরক্ত সতকম োকদত হদে। 

 

 

োবহদরর বপািাক বড-বকয়াদর এদস পবরেত মন কদর বনদত হদে এেং এদপ্রান ব্যেহার করদত হদে। হাাঁবচ ো কাবি বেয়ার পর হাত ধুদয় বনদত হদে। খাোর 

প্রস্তুবতর সর্য় অেশ্যই র্বড়, আংটি ো বেসদলর্ খুদল বনদত হদে এেং কবি পে মন্ত হাত পবরষ্কার কদর খাোর ধরদত হদে। 

 

 

২৮তর্ বেন 

Hygiene ো পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা 

Hygiene র্াদন পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা েজায় রাখা। পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা েজায় রাখা আর্াদের সকদলর 

জন্যই অতযােশ্যকীয় একটি বেষয়। এর গুরুত্ব অপবরসীর্। Hygiene এর বকছু প্রকারদিে রদয়দে। 

বের্নঃ 

 

১। Day Care Center Hygiene (বেোেত্ন বকদন্দ্রর পবরচ্ছন্নতা) 

২। Baby caregiver personal Hygiene (বেেী বকয়ারবগিাদরর ব্যাবক্তগত পবরচ্ছন্নতা) 

৩। Children Hygiene (বিশুদের পবরচ্ছন্নতা) 

 

হাত বধায়া (Washing Hands): বকছু জীোনু আর্াদের হাদত ৩ র্ন্টা পে মন্ত জীেীত োদক ো ঐ 

সর্দয় অন্য কাউদক েি ম করদল অেো বকান খাোর ধরদল তাদত সংক্রবর্ত হদত পাদর। সুতরাং 

সারাবেনই বনয়বর্তিাদে হাত পবরষ্কার করা উবচৎ। 
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২৯তর্ বেন 

বিশুদের ডায়পার পবরেত মন, পটি বেবনং এেং বিশু কাাঁেদল করনীয় (ব্যেহাবরক) 

সর্য়র্ত পটির জন্য প্রবিক্ষে বেওয়াঃ বিশুদেরদক পটির প্রবিক্ষে বেওয়া একটি সর্য়সাদপক্ষ ব্যাপার।  

১র্ জেবেদনর পর বিশুদের র্দধ্য বেদনর একটি বনবে মি সর্দয় পটি প্রেেতা বেখা বেয় এেং একটু েড়  

বিশুদেরদক পটিদত েসাদনার জন্য বচিা করা হয়। তদে ৩ েের েয়দসর র্দধ্য বিশুরা তাদের পটি করার 

সর্য় বনদজরাই েলা বিদখ বফদল। এরপর বিশুদক বকিাদে োেরুর্ ব্যেহার করদত  

হয় এেং পটি বিদষ বকিাদে ফ্ল্যাি করদত হয় তা বিখাদত হদে। 

বসই সাদে বিশুদেরদক তাদের প্রােবর্ক হাইবজন  

সম্পদকমও সদচতন করদত হদে। 

 

বিশু কাাঁেদল করনীয়ঃ বিশুর কান্না কর্দেবি সোর জন্যই  

অস্ববিকর। বিশুরা বকন কাাঁেদে তা সেসর্য় বোঝা োয় না। বিশুরা জদের পর প্রের্ কদয়ক সপ্তাহ অদনক কাাঁেদত পাদর। এদক্ষদত্র প্রেদর্ই বের্া করনীয় 

তা হদলা বিশুর সাধারে প্রদয়াজনগুদলা ঠিক আদে বকনা তা  

বচক করা। বের্নঃ গুরুত্বপূন ম টিকা, বিশুর আরাদর্র ব্যাপাদর  

বখয়াল রাখা, তাদের কান্নার ধরে ইতযাবে। তদে বিশু েবে  

স্বািাবেদকর ত্যলনায় অদনক বেিী কান্নাকাটি কদর, তাহদল  

দ্রুতই ডাক্তাদরর পরার্ি ম বনদত হদে। 

 

এই ক্লাদস উপযু মক্ত বেষদয়র পািাপাবি বিশুদের ডায়পার পবরেত মন করা হাদত কলদর্ বিখাদনা হদে। 

৩০তর্ বেন 

বিশুদের বগাসল, বপািাক পবরেত মন, খাওয়া এেং ঘুর্ (ব্যেহাবরক) 

বেবিন্ন েয়দসর োচ্চাদের বগাসল করাদনার বনয়র্ঃ বগাসদলর জন্য পুদরা প্রবক্রয়া েত তাড়াতাবড়  

সম্ভে বিষ করদত হদে। শুধুর্াত্র ৪+ েয়সী বিশুদের বগাসল এেং োের্াদে বখলার জন্য অবতবরক্ত  

সর্য় বেদত হদে তদে এর্া একজন তত্ত্বােধায়ক অেশ্যই বখয়াল  

রাখদেন। 

 

বগাসদলর জন্য োেরুর্টি উষ্ণ হদত হদে। িীদতর সর্য় োেরুদর্ 

অেশ্যই Spot Heater/Water Heater/Geyser (পাবন  

গরর্ করার েে) োকদত হদে এেং বগাসদলর পাবন  

অল্প উষ্ণ হদত হদে। ৩ র্াস বেদক ৮ র্াস পে মন্ত  

বোর্ োের্াে ব্যেহার করদত হদে এেং ৮ র্াদসর বেিী 

েয়সী বিশুদের জন্য েড় োের্াে ব্যেহার করদত হদে। 

 বেবিন্ন েয়দসর োচ্চাদের বপািাক পবরেত মদনর বনয়র্ ও োবয়ত্বঃ বপািাক পবরেত মন করার সর্য় এবস (AC/Air 

Conditioner) েি কদর র্র হালকা গরর্ কদর বনদত হদে। এোড়াও বপািাক পবরেত মদনর আদগ অেশ্যই হাত 

পবরষ্কার কদর বনদত হদে এেং বিশু বকান জার্াটি পরদে, তা পবরেত মদনর পূদে মই বনবিত হদয় বনদত হদে। 

 বিশুদেরদক ঘুর্ পাড়াদনার প্রবক্রয়া ও বস সর্দয়র োবয়ত্বঃ নেজাতক বিশুরা বেদনর বেবিরিাগ সর্য় ঘুবর্দয়ই কার্ায়। 

সাধারেত ১৫ র্ন্টা ো তারও বেিী। েড় হওয়ার সাদে সাদে ঘুদর্র পবরর্ান কর্দত োদক। বিশুর ঘুর্ বপদয়দে বকনা 

তা বুঝার লক্ষেগুদলা হদলা- োর োর হাই বতালা, বঝর্ বর্দর েদস োকা, র্যান র্যান করা ো খাোর বখদত অবনহা 

প্রকাি করা ইতযাবে। 

 ঘুদর্র সর্য় অেশ্যই বকছুক্ষে পর পর োচ্চাদেরদক বচক করদত হদে এেং সে মো রুদর্র তাপর্াত্রার 

ব্যাপাদর সতকম োকদত হদে। ঘুর্াদনার সর্য় রুদর্র আদলা কবর্দয় বেদত হদে এেং অেশ্যই একজন 

টিচার (ECE) এেং বকয়ারবগিার (ন্যানী) উপবস্থ্ত োকদত হদে। 

 েয়সদিদে খাওয়াদনার প্রবক্রয়াঃ নেজাতদকরা (৩-৬ র্াস) শুধুর্াত্র র্াদয়র বুদকর দুধ 

অেো বোতদল দুধ খাদে। োরা ৬ র্াদসর বিশু, তাদেরদক ধীদর ধীদর হাল্কা িক্ত 

খাোদর অিযস্থ্ করদত হদে এেং পািাপাবি দুধও খাওয়াদত হদে। ৩ র্াদসর পর 

বেদক পে মাপ্ত খাোর পাবন বেদত হদে। তদে েবে োো-র্া বনদে মিনা না বেয়, তাহদল 

পাবন বেয়া োদেনা। বেড় েের েয়স বেদক স্বািাবেক খাোর বেয়া োদে। 

বিশুদক খাোর বেয়ার আদগ অেশ্যই খাোর বচক করদত হদে। বের্নঃ খাোদরর গি,   

রং, স্বাে খাোদরর উষ্ণতা ইতযাবে। খাওয়াদনার পূদে ম এেং পদর অেশ্যই বকয়ারবগিার 

         এেং বিশুর দুই হাত িাদলািাদে ধুদয় বনদত হদে। 
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৩১তর্ ক্লাস 

বেোেত্ন বকন্দ্র সজ্জ্বা এেং বোগাদোগ  

এই ক্লাদস একটি বেোেত্ন বকন্দ্র বকিাদে সাজাদত হদে তার পবরকল্পনা বেদক শুরু কদর তত্ত্বােধায়ক/ব্যেস্থ্াপদকর োবয়ত্ব ও কতমব্য সম্পদকম জানদো। 

এোড়াও বোগাদোগ ও বেবিন্ন পে মাদয় সম্পকম স্থ্াপন বনদয়ও আদলাচনা করা হদে। 

 

 

 

৩২তর্ ক্লাস 

বিশু বেোেত্ন বকদন্দ্র বিশুর েক্ষতা ও অগ্রগবত মূল্যায়ন প্রবক্রয়া 

বে বকান কর্ মসূবচর কাজ ো কাে মক্রর্ বনয়বর্ত মূল্যায়ন করা 

আেশ্যক। বিশু বেোেত্ন বকদন্দ্রর গুনগত র্ান উন্নয়দনর জন্য এর 

সাবে মক কাজ ও বিশুদের েক্ষতার অগ্রগবত োচাই ো মূল্যায়ন 

করা জরুরী। বিশুদের প্রবতবেদনর অগ্রগবত ও বকদন্দ্রর র্ান 

বনবে মি বর্য়াোদন্ত পর পর মূল্যায়ন করা প্রদয়াজন। এই ক্লাদস 

আর্রা বিশুদের েক্ষতাবিবত্তক মূল্যায়ন ধারো ও েক্ষতাবিবত্তক 

মূল্যায়দনর উদেশ্য সম্পদকম জানদো। 
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৩৩তর্ বেন 

Communication with parents (বিশুদের অবিিােদকর সাদে বোগাদোগ) 

একটি বেোেত্ন বকন্দ্র পবরচালনা করদত হদল অেশ্যই বিশুদের অবিিােকদের সাদে বনয়বর্ত বোগাদোগ েজায় রাখদত হয়। এর ফদল অবিিােকগে 

বনদজদেরদক বকদন্দ্রর অংি র্দন করদেন। অবিিােকগেদের বনয়বর্ত বকন্দ্র পবরেি মদন উৎসাবহত করদত হদে। এটি বকদন্দ্রর গুনগত র্ান িাদলা করদত 

সহায়তা কদর।  

 

 

 

 

 

অবিিােকদের সাদে সুসম্পকম গদড় বতালার উপায়সমুহঃ 

 

১। অবিিােক সিা 

২। বনয়বর্ত বিশু ও তার পবরোর সম্পদকম খেরাখের বনওয়া 

৩। বকদন্দ্রর বেবিন্ন অনুষ্ঠাদন অবিিােকদের অন্তভুমক্ত করা 

৪। কুিলােী বেবনর্য় ইতযাবে। 

 

 ৩৪ ও ৩৫তর্ বেন 

বরবিউ ক্লাস 

এই ক্লাদস আর্রা পূে মেতী ৩৩ টি ক্লাদস ো বিদখবে বস 

ব্যাপাদর বরবিউ জানদো। ক্লাসগুদলা বিদষ কাদরা েবে 

বকানবকছু বুঝদত সর্স্যা োদক বস ব্যাপাদর আর্রা পূনরায় 

আদলাচনা করদো। 

৩৬তর্ ক্লাস 

ব্যেহাবরক ক্লাস 

এই ক্লাদস আর্রা একটি বড বকয়ার বসন্টার বকিাদে 

পবরচালনা করদত হদে বসই সম্পদকম একটি ব্যােহাবরক 

ক্লাদসর আদয়াজন করদো। 

 

৩৭তর্ বেন 

বপ্রদজদন্টিন 

এই ক্লাদস প্রবিক্ষোেীদেরদক প্রোনকৃত অযাসাইনদর্দন্টর 

উপর বপ্রদজদন্টিন বনয়া হদে। 

 

৩৮তর্ বেন 

পরীক্ষা (ব্যেহাবরক) 

ণকোদ্দে বর ের্গুদ্দলো ক্লোে ণিষ হওয়োর পদ্দর পরীক্ষো গ্রহে করো 

হদ্দর্। প্রথম পরীক্ষোর শিন আমরো ব্যর্হোশরক পরীক্ষো গ্রহে 

করর্। 

৩৯তর্ বেন 

পরীক্ষা (বলবখত) 

শবতীয় পরীক্ষোর শিন আমরো বলবখত পরীক্ষো গ্রহে করর্। 

৪০তর্ বেন 

পরীক্ষা (বর্ৌবখক) 

এ পর্ বোদ্দয় আমরো প্রশিক্ষনোথীদ্দির একটি ভোইর্ো পরীক্ষোর 

মোধ্যদ্দম পরীক্ষো পর্ ব ণিষ করর্। 


