
পটি প্রশিক্ষণের জন্য পরামিশ 
আমার শিশু পটি প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত শিন্া আশম তা িীভাণে জান্ে?  

পটি প্রশিক্ষে তখন্ই সেণেণে ভাণ া হণে যখন্ আপন্ার শিশু তার জন্য প্রস্তুত হণে। শিছু শিশু 
24 মাস েেণসর আণেই পটি প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত হণত পাণর, তণে বেশিরভাে 24-36 মাস 
েেণসর মণযয প্রস্তুত হণে যাে। 
মণন্ রাখণেন্: শুযু আপশন্ প্রস্তুত আণছন্ েণ  তার মাণন্ এই ন্ে বয আপন্ার শিশুও প্রস্তুত। 
এমন্  ক্ষে যা ইশিত িরণে বয আপন্ার শিশু হেণতা পটি প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত: 

• যখন্ তাণের ডাোপার বন্াোংরা হণে যাে তখন্ ডাোপার েে াণত ে া। 
• বিান্ও উণটাপাটা িাজ িরার পর বন্াোংরা হণে বেণ  যশে তারা মন্ খারাপ িণর এেোং পশরষ্কার 

িশরণে শেণত েণ । 
• োথরুণম যাওোর সমে  ুিাণ । 
• টেণ ণট এেোং / অথো অন্যরা িীভাণে টেণ টটি েযেহার িণর বস সম্পণিশ  আগ্রহ বেখাণ । 
 

পটি প্রশিক্ষণের জন্য সঠিি বসট-আপ ততশর িরুন্: 
পটি প্রশিক্ষণের জন্য, বসট-আণপর বক্ষণে আপন্ার িাণছ এিাশযি শেিল্প রণেণছ। আপশন্: 

সাযারে টেণ ণটর উপর এিটি োচ্চাণের আিাণরর 
টেণ ট সীট  রাখণত পাণরন্। আপন্ার শিশুর পা 
শিতু রাখণত তার পাণের শন্ণে এিটি শসিঁশ়ির 
যাণপর মণতা টু  রাখণত পাণরন্। এণত তাণের 
োথরুণম বযণত সুশেযা হে। 

এিটি বছাট োচ্চাণের পটি শিন্ণত পাণরন্ (এমন্ 
এিটি বযটি মাটি বথণি বেশি উিঁেু ন্ে)। এই যরণন্র 
পটি সুপাশরি িরা হে িারে োচ্চাণের োথরুণম বযণত 
হণ  তাণের এই পটিগুশ ণত সরাসশর শেণে েসণত 
সুশেযা হে। 

আপশন্ যশে এিটু বছাট োচ্চাণের পটি বেণছ বন্ন্ তণে 
আপন্ার শিশুণি বসটি তাণের পছন্দ মণতা যতোর ইণে 
ততোর েযেহার িরণত ে ুন্। আপন্ার শিশু হেণতা 
টেণ টটি শন্ণে বখ ণে। তার তাণের বখ ন্া এটির মণযয 
বেণ  শেণত পাণর। তারা বপািাি পণর ো ছা়িাই এণত 
েসণত োইণত পাণর। এগুণ া সেই স্বাভাশেি। 
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পুরষ্কার বেওো এেোং িাশি এ়িাণন্া: 
• শিিার ো বছাট বছাট খাোণরর মণতা বছাট পুরষ্কার 

শেন্। আপন্ার শিশু যখন্ ন্তুন্ শিছু িরণে তখন্ 
তাণি অন্ুপ্রাশেত িরার জন্য পুরষ্কার হ  এি উত্তম 
উপাে। 

• পটি প্রশিক্ষে সোংক্রাত িণথাপিথন্ণি ইশতোেি রাখুন্। 
পটি প্রশিক্ষণের প্রশত বন্ওো আপন্ার শিশুর প্রশতটি 
পেণক্ষপণি উৎসাশহত িরুন্ এেোং আপন্ার শিশুর 
প্রিোংসা িরুন্ (ণযমন্ তারা েণ  বয তারা পটি যাণে, 
অন্তেশাস পরা, ো টেণ ণট েণস থািা)। 

• তাণের সাে য ট্র্যাি িরণত এিটি োটশ  েযেহার িরুন্। পুরষ্কাণরর োটশ  শহসাণে এি টুিণরা িােজ 
েযেহার িরুন্। আপন্ার শিশু প্রণতযিোর পটি বেণ  তাণি এিটি শিিার ো িযাম্প বযাে 
িরণত শেন্। 

• তারা যখন্ পটি আরও ভাণ াভাণে েযেহার িরণত শিখণে, তখন্ পুরষ্কার পাওো আরও িঠিন্ 
িণর তু নু্। তারা যশে সারাটা সিা  ো বোটা শেন্ পশরষ্কার থাণি তাহণ  তাণের এিটি পুরষ্কার 
শেন্। পুরষ্কার শহসাণে তাণের মজার এিটি অন্তেশাস বেণছ শন্ণত শেণত পাণরন্। 

• িাশি এ়িান্। আপশন্ যশে হতাি বোয িরণছন্, তাহণ  হেণতা আপন্ার শিশু পটি প্রশিক্ষণের 
জন্য প্রস্তুত ন্ে: পশরেণতশ , িণেি সপ্তাণহর জন্য ডাোপার েযেহাণর শেণর যান্ এেোং তারপণর 
আোর বেষ্টা িরুন্। 

এিটি রুটিন্ ততশর িরুন্: 
• আপন্ার শিশুণি আপন্ার সাণথ োথরুণম আসণত শেন্ যাণত বস বেখণত পাণর বয আপশন্ িীভাণে 

োথরুম েযেহার িণরন্। এটি তাণের শন্তযিমশটি শিখণত সহােতা িরণে, বযমন্ োথরুণম যাওোর 
পণর হাত বযাো।  

• পটি যাওোর সমে শন্যশাশরত িরুন্। আপন্ার শিশুণি স্নাণন্র আণে ো সিাণ  সেশপ্রথণম পটিণত 
েসণত উৎসাশহত িরুন্। তারা খাোর বিষ িরার পণর 
ো শিছু পান্ িরার পণর তাণের 20 শমশন্ণটর জন্য 
পটিণত েশসণে রাখুন্।  

• েল্প এেোং মন্ে়িা বখ াে পটির েযেহার অন্তভুশ ক্ত িরুন্। 
উোহরেস্বরূপ, এমন্ অণন্ি েই আণছ যাণত এমন্ েশরে 
আণছ যারা পটির েযেহার শিখণছ। 

• আপশন্ যশে  ক্ষয িণরন্ বয আপন্ার শিশু ম তযাে 
িরণছ তাহণ  তাণের পটি েযেহার িরণত আমন্ত্রে জান্ান্। 
এটি তাণের েেন্ িরণত শেন্। যশে তারা পটি েযেহার 
িরণত ন্া োে তাহণ  হতািা বেখাণন্া এ়িান্। আপন্াণি বেণখ যশে মণন্ হে বয তাণের পটি 
েযেহার িরাে আপশন্ এিটু বেশিই আগ্রহী, তাহণ  তারা এটি আরও বেশি িণর এ়িাণত পাণর। 


