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নাখরা করার মলূ কারণ 

শিশুরা মাঝে-মঝযেই নাখরা কঝর কারণ তাঝের মশিষ্ক ে ুঃখ বা রাঝের 
মঝতা বড় আঝবেঝক প ঝরাপ শর প্রশিযা করঝত পাঝর না। তারা ককমন 
অন ভব করঝে তা বেক্ত করার মঝতা িব্দ তাঝের কাঝে নাও থাকঝত 
পারা, যা হতািাজনক হঝত পাঝর। 
ককান ককৌিলটি শেঝয নাখরার কমাকাঝবলা করা সবঝেঝয ভাল হঝব কস 
শবষঝয শসদ্ধান্ত শনঝত আপনাঝক সহাযতা করার জনে নাখরাটি ককন সৃশি 
হঝে তা শনযধারণ করা গুরুত্বপূণধ। শনশেধি শকে  োশহো (মূল কারণ) পূরণ 
না করা হঝল বাচ্চারা নাখরা কেখাঝত পাঝর। 

মলূ কারণ আপশন কী কেখঝত পাঝরন আপশন যা করঝত পাঝরন সহাযক ইশিতসমহূ 

ক্ষ যা কবায আপনার শিশু সাযারণত 
ককাঝনা শিযাকলাপ পেন্দ 
করঝলও আপশন কসটি করার 
প্রিাব শেঝল কেনঝেন করা।  

বল ন, 'আমার মঝন হঝে কয 
জলখাবাঝরর সময হঝযঝে। ত শম 
শক শপনাট বাটার শেঝয একটি 
আঝপল, বা েীজ শেঝয এক 
ট কঝরা টাশকধ  খাঝব?” 

আেরণটিঝকই উঝপক্ষা করুন। 
নাখরার উৎসঝক (ক্ষ যা) 
সমাযান করুন।  

মঝনাঝযাে োওযা / 
মঝনাঝযাঝের প্রঝযাজন 
হওযা 

আপশন ক াঝন কথা বলার 
সময মাটিঝত শুঝয েড়ােশড় 
করা।  

আপনার ক াঝন কথা বলা কিষ 
হঝল, আপনার শিশুর শপ্রয 
কখলাটি কখলার প্রিাব শেন, বা 
একট  সময তাঝক আের কঝর 
কাটান। আপনার শিশুঝক কবঝে 
শনঝত শেন। 

বাচ্চাঝের মঝনাঝযাে প্রঝযাজন 
হয এবং এই বযঝস তাঝের 
এমন আেরঝণর মাঝন এই নয 
কয তারা স্বাথধপর। স্বাস্থ্েকর 
মঝনাঝযাে তাঝের অনেঝের 
সাঝথ েঢ়ৃ ও স খী সম্পকধ  
েড়ঝত শিখঝত সহাযতা কঝর! 

ক্লান্ত হওযা কাাঁেঝত থাকা এবং আপশন 
খাওযাঝত োইঝল আপনার হাত 
সশরঝয কেওযা।  

বল ন, 'আজ কবি যকল কেঝে। 
আমার মঝন হয ে জঝন শুঝয 
একট  আরাম করঝল ে জঝনর 
পঝক্ষই ভাঝলা হঝব। কসা ায 
আমার পাঝি শুঝয পঝড়া। 
আমরা একট  ে মাঝত পাশর বা 
োন শুনঝত পাশর।” 

ক্লাশন্ত যশে মলূ কারণ হয 
তাহঝল খাবার কখঝত শেঝল কাজ 
নাও হঝত পাঝর। এই কারঝণই 
মূল কারণটি শনযধারণ করা 
গুরুত্বপূণধ।   

শবহ্বল হওযা আপনার শিশু এমনভাঝব 
কাাঁেঝে কয তাঝক সামলাঝনা 
যাঝেনা। 

তাঝের শপঝে হাত ব লান। 
তাঝের সাঝথ আলঝতাভাঝব কথা 
বল ন। একটি 'টাইম-
ইন' (শিশুর সাঝথ বঝস সময 
কাটাঝনা) আকষধক শিযাকলাপ 
কঝর কেখ ন। 

আপনার সন্তাঝনর মশিষ্ক এখনও 
শবকাি করঝে। কখনও কখনও 
তাঝের পঝক্ষ অন ভ শতগুশল 
সামলাঝনা কঠিন হঝয উেঝত 
পাঝর। এটি মলূ কারণটিঝক 
স্বীকৃশত শেঝত সহাযতা কঝর 
আর কবাোয কয: “কতামার 
মন খারাপ হঝল আশম ব েঝত 
পাশর। মন খারাপ করাটা 
ককানও ভ ল নয।” 

নাখরার মূল কারণগুশল এবং কসগুশল সমাযান করার জনে আপশন 
কী করঝত পাঝরন তা জানঝত এই োটধ টি বেবহার করুন: 



2  

 

শপতামাতাঝের জনে িান্ত করার পরামিধ 
বাচ্চারা যখন নাখরা কেখায তখন শপতামাতারা তাঝের শনঝজরও অঝনক আঝবে অন ভব কঝরন। হঝত পাঝর কয 
শেনটায কবি যকল কেঝে এবং আপশন ক্লান্ত। হঝত পাঝর কয আপশন আপনার জীবঝনর ককানও সম্পকধ  শনঝয োঝপ 
আঝেন, বা কসই ম হূঝতধ  আপনার শিশুঝক শনঝয একট  হতাি হঝয আঝেন। আপনার শনঝজর আঝবে অন ভব করা 
স্বাভাশবক।  

এই আঝবেগুশল কীভাঝব আপনার বাচ্চাঝের উপর প্রভাব ক লঝত পাঝর কস সম্পঝকধ  সঝেতন হন। তাঝের োরপাঝি 
প্রাপ্তবযস্করা কীভাঝব প্রশতশিযা কঝর তা কেঝখ বাচ্চারা কিঝখ। এমন প্রশতশিযা অন করণ করুন যা আপশন োন কয 
আপনার শিশু কেখাক। বড় অন ভ শতর প্রশত কীভাঝব প্রশতশিযা করঝত হয তা কিখার জনে আমাঝের বাচ্চারা 
আমরা শবহ্বল হঝয পড়ঝল কীভাঝব প্রশতশিযা কশর তা কেঝখ। আপনার শিশু যশে কান্নাকাটি করঝে বা মন খারাপ 
করঝে, এবং আপশন কেখঝেন কয আপশন শবেশলত হঝয পড়ঝেন তাহঝল ককানও প্রশতশিযা করার আঝে তাঝক তার 
শিশুিযোয বা অনে রুঝম শুইঝয শেঝয একট  সময শনঝয শনঝজ িান্ত হঝয আসঝত পাঝরন। 
িান্ত হওযার উপায: 

নাখরা করার সময: শিশু নাখরা করার সময শনঝজঝক িান্ত করার জনে এই ককৌিলগুশল বেবহার কঝর কেখ ন। 

শ্বাস প্রশ্বাঝসর বোযাম কঝর কেখ ন। আপনার শ্বাস প্রশ্বাঝসর শেঝক লক্ষে করুন এবং কেখ ন কয এটি ককমন লােঝে। 
5 কসঝকন্ড শ্বাস টান ন। 5 কসঝকন্ড যঝর ।রাখ ন, তারপর শ্বাস োড় ন। শ্বাস টানার সময আপনার শিশুর শবষঝয 
এমন শকে  শেন্তা করুন কযটি আপশন ভাঝলাবাঝসন। শ্বাস যঝর রাখার সময কসই শেন্তাটি যঝর রাখ ন। শ্বাস োড়ার 
সময, এমন শকে র শবষঝয শেন্তা করুন কযটি আপশন কসই ম হূঝতধ  োড়ঝত োন। 
মঝন মঝন শবশভন্ন মন্ত্র আওড়াঝত থাকুন, কযমন: 

• 'আশম এমন আেরণ করঝত পাশর কযটি আশম োই আমার সন্তান এই ম হূঝতধ  অন করণ করুক।” 
• 'আশম ককানও শবপঝে পশড়শন। শুয  আমার সন্তান একট  নাখরা করঝে।” 

যখন আপনার প্রঝযাজন হঝব তখন অনে শুশ্রূষাকারী বা প্রাপ্তবযস্কঝের কথঝক সাহাযে কেঝয শনন। আপশন যা অন ভব 
করঝেন তার সংজ্ঞা শেন। শক েটঝে তা বণধনা করুন। কসই ম হূঝতধ  আপনার যা প্রঝযাজন তা কেঝয শনন। পঝর 
ভাঝলাভাঝব শেন্তা করুন। এখাঝন একটি উোহরণ কেওযা রইল: 
• 'আশম এই ম হূঝতধ  শবহ্বল কবায করশে। বাব  সারা রুঝম খাবার ে ঝড় ক লঝে আর অশবরত শেৎকার করঝে, 

এবং আমার শ্বাস কনযার জনে একট ক্ষণ োই। আশম এক শমশনঝটর জনে রুঝমর বাইঝর যাশে, ততক্ষন শক 
আপশন ওঝক ওর হাইঝেযার কথঝক একট  ত ঝল শনঝত পারঝবন?” 

মঝন রাখঝবন: বাচ্চাঝের সামলাঝত কোটা গ্রাঝমর প্রঝযাজন হয! ককানও বেশক্তই শনঝজ শনঝজই এটি কঝর উেঝত 
পাঝরন না। সাহাযে োওযাটা স্বাভাশবক। 
নাখরা কেখাঝনার পঝর: পঝরর বার শনঝজঝক আরও শিশথল করঝত এবং িান্ত থাকঝত সহাযতা করঝত এই 
ককৌিলগুশল বেবহার কঝর কেখ ন। 
হালকা সিীত শুন ন। সংেীত কিানায এবং তাল অন সরণ করায মঝনাশনঝবি করুন। আপশন যা শুনঝেন তার 
সাঝথ সংঝযাে করঝত তাঝলর সাঝথ সাঝথ আপনার পা োপড়ান। 

এমন শকে  করুন যা আপশন উপঝভাে কঝরন। শকে  রং করুন বা মাটির শকে  বানান। আপনার মনঝক উঝেে 
কথঝক েঝূর রাখঝত ত শলর কোাঁযায মঝনাশনঝবি করুন। 
সহজ কযােবোযাম করার কেিা করুন, কযমন: 
  

শিশু ভশি সামঝন কোাঁকা 
আপনার যশে শনঝজ কথঝক শনঝজর োপ বা উঝেে সামলাঝনায সমসো হঝে, তঝব অন গ্রহ কঝর আপনার শিশুর কপ্রাভাইডাঝরর 
সাঝথ বা একজন কহলশে কেপস কেঝভলাপঝমন্ট শবঝিষজ্ঞঝক (Healthy Steps Development Specialist) তা জানান। 
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নাখরা সামলাঝনার জনে শিপ্ট 
কখনও কখনও ককানও নাখরার প্রশতশিযা জানাঝত আমাঝের সহাযতার জনে একটি শিপ্ট থাকা উপঝযােী হঝত 
পাঝর। উেীযমান নাখরা এবং োল  নাখরা কীভাঝব সামলাঝত হঝব তার মঝযে শকে  পাথধকে রঝযঝে:  

• উেীযমান নাখরা হল কসগুশল যা হঝত েঝলঝে।  
• োল  নাখরা হল কসগুশল যা ইশতমঝযে েলঝে। 
 

উেীযমান নাখরা কীভাঝব সামলাঝবন: 

োল  নাখরা কীভাঝব সামলাঝবন: 
আমরা শনশিত করঝত োই কয বাচ্চারা যাঝত তাঝের অন ভ শতগুশল সামলাঝনার জনে জাযো পায। আমরা োই তারা এটাও 
জান ক কয তাঝের ভাঝলাবাসঝত এবং তাঝের প্রঝযাজন হঝল বা তারা োইঝল তাঝের অন ভ শতগুশল সামলাঝত সাহাযে করঝত 
আমরা রঝযশে। তাঝের আঝবেগুশলঝক সংজ্ঞাশযত করা জরুশর যাঝত তারা জানঝত পাঝর কয বড় অন ভ শতগুশল হওযা স্বাভাশবক। 

মঝন রাখঝবন: নাখরা ঠিক করাটা আপনার কাজ নয। আপনার সন্তানঝক সাহাযে করুন এবং বড় 
অন ভ শতগুশল ব ঝে উেঝত ও সামলাঝত শিখঝত তাঝের সহাযতা করুন। 

আপনার শিশু কী অন ভব করঝে তা আখো শেন এবং শনশিত 
করুন। 
তাঝের জাযো কেওযার সমঝয সীমাটি যঝর রাখ ন এবং সান্ত্বনা 
শেন। আপনার শিশু সান্ত্বনা োইঝত না আসঝল তাঝের ককাঝল 
ত ঝ ঝবন না বা যরঝবন না, কারণ এঝত নাখরা আরও কবঝড় 
কযঝত পাঝর। 
একবার নাখরা শুরু হঝয কেঝল তা কমঝন কনঝবন না। 

আপনার সন্তাঝনর সাঝথ সবসময পঝর সংঝযাে স্থ্াপন করুন।  
তারা আপনার কাঝে আসঝল তাঝের আেঝল শনঝয সান্ত্বনা শেন। 
িান্ত হঝয যাওযার জনে তাঝের প্রিংসা করুন।  

আশম ব শে কয আশম ক ানটি শনঝয 
শনঝযশে বঝল কতামার মন খারাপ। 
মন খারাপ করাটা ককানও ভ ল নয। 
আশম ককাথাও যাশে না। 

ত শম কযভাঝব িান্ত 
হঝযে তাঝত আশম 
ভীষণ খ শি হঝযশে। 

আপনার শিশু কী অন ভব করঝে তা আখো শেন এবং 
শনশিত করুন। 
সংঝক্ষঝপ শনযম বা সমযসীমা কবাোন। 

আশম ক ান শনঝয 
শনঝযশে বঝল রাে 
হওযাটা স্বাভাশবক। 
আজঝকর জনে 
ক াঝনর সময কিষ 
হঝয কেঝে। 

না বলা সীশমত করুন এবং আপনার শিশুর মঝনাঝযাে 
কোরান। যশে আপনার শিশু এমন শকে  করঝে কযটি 
আপশন োন না কয কস করুক, তাহঝল তাঝের কসটির 
পশরবঝতধ  এমন শকে  করঝত বলার কেিা করুন যা 
তাঝের করা উশেত। কবশি 'না' বলাটা এটিঝক কম 
অথধপূণধ কঝর কতাঝল। 'না' বলাটা শবপজ্জনক পশরশস্থ্শতর 
জনে বাাঁশেঝয রাখ ন। 

আমরা এখন মার 
ক ান বেবহার করব 
না। েঝলা ABC োই 
বা ব্লক শনঝয কখশল। 
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টাইম-ইন এবং টাইম-আউট 
ককন আমরা টাইম-ইন এবং টাইম-আউট বেবহার কশর? 

বাচ্চারা যখন ে বধেবহার কঝর এবং শপতামাতারা তাঝের সংঝিাযন করার কেিা কঝরন, তখন আঝবে আরও 
কবঝড় কযঝত পাঝ র। এই যাপগুশল শপতামাতা এবং সন্তানঝক োণ্ডা হওযার স ঝযাে কেয।  

• টাইম-ইন এমন পশরশস্থ্শতগুশলঝত ভাঝলা কাজ কঝর যখন শিশুটির শনঝজ কথঝক শনঝজঝক সান্ত্বনা শেঝত 
সমসো হয। এটি তখন সঝবধাত্তম কাযধকর হয যখন শপতা/মাতা িান্ত থাঝকন এবং শিশুটিঝক 
আঝবেেতভাঝব সংে শেঝত পাঝরন। বাচ্চাঝের িান্ত হঝত সাহাযে করার জনে শপতামাতারা বযঝসাপয ক্ত 
ককৌিলগুশল বেবহার কঝরন, কারণ তারা শনঝজরাই এগুশল করার পঝক্ষ তাঝের বযস খ ব কম। 18 মাস 
কথঝক 5 বের বযঝসর বাচ্চাঝের জনে টাইম-ইন বেবহার করা কযঝত পাঝর। 

• টাইম-আউট এমন খারাপ আেরঝণর প্রশতশিযা শহসাঝব বেবহার করা উশেত যা বহুবার সংঝিাযন করা 
হঝযঝে তব ও তা শুযরাযশন। নাখরা করার সময আোত করা, কামড় কেওযা বা লাশথ মারার মঝতা 
আিমণাত্মক আেরণ সংঝিাযন করঝতও টাইম-আউট বেবহার করা কযঝত পাঝর। 

আমরা টাইম-ইন কীভাঝব বেবহার করব? 

উোহরন: আপশন আপনার সন্তানঝক 
শডনাঝরর আঝে তাঝের কখলনা ত ঝল 
করঝখ শেঝত বলঝলন। তাঝের কখলনা 
ত ঝল রাখঝত সময শেঝত আপশন 
একট  অঝপক্ষা করার পঝরও তারা 
কখলঝত থাকল। 
টাইম-আউঝটর 1ম সতকীকরণ: 
“ত শম যশে কতামার কখলনা ত ঝল না 
রাঝখা তাহঝল কতামাঝক টাইম-আউঝট 
কযঝত হঝব।” 
আপনার সন্তান কখলনা ত ঝল রাখঝত 
শুরু করায আপশন োাঁড়াঝলন। তারা 
তাঝের কখলনা ত ঝল রাখার পঝর, 
আপশন বলঝলন: “কথা কিানার জনে 
এবং কখলনা ত ঝল রাখার জনে 
যনেবাে।” 

যশে টাইম-ইন শেঝয কাজ না হয, তঝব টাইম-আউট বেবহার কঝর কেখ ন। টাইম
-আউট বেবহার করুন যশে আপনার শিশু: 

• িারীশরকভাঝব আিমণাত্মক হয, কযমন অনেঝক আোত করা।   

• শবপজ্জনক আেরণ কঝর, কযমন রািায কেৌড়াঝনা।  
• অনে শিশুর অন ভূশতঝত আোত কঝর। 
• শনযম ভি কঝর এবং 1 বা 2 বার সতকধ  করার পঝরও আপনার শনঝেধিাবলী 

অন সরণ না কঝর।  

টাইম-আউট এর সতকীকরণগুশল আপনার শিশুঝক আপনার পশরবাঝরর শনযমগুশল 
অন সরণ করঝত শিখঝত সহাযতা করঝত পাঝর। পশরশস্থ্শত এবং আপনার স্বােঝন্দের 
িঝরর উপর শনভধ র কঝর 1 বা 2 বার সতকীকরণ বেবহার করুন: 
• যশে তারা শবপজ্জনক শকে  কঝর থাঝক তঝব প্রথম সতকীকরণ উঝপক্ষা করার 

পঝর তাঝের টাইম-আউট শেন।  
• যশে তারা মঝনাঝযাে না কেয, এবং আপশন তাঝের শনঝজঝেরই এটি ঠিক 

করার স ঝযাে শেঝত োন, তঝব তাঝের একটি অশতশরক্ত সতকীকরণ শেন।  

আমরা টাইম-আউট কখন বেবহার করব? 

উোহরণ: আপনার শিশুঝক ককাঝল শনন এবং তাঝের শপঝে হাত ব লান। তাঝের সাঝথ আলঝতাভাঝব কথা বল ন। আপনার 
সন্তাঝনর কক্ষঝে যা কাযধকর হয কসটি করুন। আপনার সন্তাঝনর সাঝথ শবশভন্ন শিযাকলাপ কঝর কেখ ন, কযমন: 

2-বের বযসীঝের জনে: কখলনা শনঝয কখল ন। করালাঝর কঝর তাঝের হাাঁটঝত শনঝয যান। তাঝের কখলার মাঝে বা পাঝকধ  শনঝয 
যান। তাঝের স্নান করান। তাঝের সাঝথ োন োন। তাঝের বই পঝড় কিানান। 

3-4 বের বযসীঝের জনে: কখলার আটা (ঝে-কডা) বা শুকঝনা স্প্োঝেটি শনঝয কখল ন। একটি কটশবঝল বই ভঝর শেন আর 
পড় ন। হাাঁটঝত যান বা রং খ াঁজ ন। যাাঁযা শনঝয কখল ন! 

5-বের বযসীঝের জনে: বাশড়ঝত বানাঝনা কখলার আটা ততশর করুন। প্রকৃশতর শবষঝয জানঝত হাাঁটঝত শনঝয যান এবং পাতা 
ও পাথর সংগ্রহ করুন। ে জঝন শমঝল একটি বাচ্চাঝের বই কজাঝর কজাঝর পড় ন। কম্বল আর বাশলি শেঝয একটি ে েধ ততশর 
করুন। 
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টাইম-ইন এবং টাইম-আউট 

আমরা টাইম-আউট কীভাঝব বেবহার করব? 

বাচ্চাঝের এবং শপতামাতাঝের িান্ত হওযার এবং নত ন কঝর শুরু করার স ঝযাে কেওযার জনে টাইম-আউট 
বেবহার করা উশেত। টাইম-আউঝটর লক্ষে হওযা উশেত শনযঝমর পালন, শিশুঝক িাশি কেওযা নয। আপনার 
সন্তাঝনর সাঝথ টাইম-আউট বেবহার করার জনে এখাঝন কঝযকটি সহাযক পরামিধ কেওযা রইল:  

টাইম-আউট এর জনে শনযম শস্থ্র করা: 

• টাইম-আউট কী তা আপনার সন্তানঝক কবাোন যাঝত তারা জাঝন কয কী প্রতোিা করা কযঝত পাঝর। এটি এমন 
সমঝয অন িীলন করার কেিা করুন যখন আপশন ও আপনার সন্তান ভাঝলা কমজাঝজ থাকঝবন, যাঝত তাঝের এটি 
আরও ভাঝলাভাঝব ব েঝত স শবযা হয। 

• টাইম-আউঝটর নাম বেঝল তা 'শবরশত' বা 'শবরাম' করুন, যাঝত তা আপনার সন্তাঝনর পঝক্ষ কম ভীশতজনক হয।  
• একটি সমযসীমা শস্থ্র করুন (বযঝসর প্রশতটি বেঝরর জনে 1 শমশনঝটর কবশি নয)। উোহরণস্বরূপ, একটি 2 

বের বযসী শিশুর জনে, তাঝক 2 শমশনট বা তার কম সমঝযর জনে টাইম-আউট শেন; একটি 3 বের বযসী 
শিশুর জনে, 3 শমশনট বা তার কম।  

• প্রশতবার টাইম-আউঝটর জনে বাশড়র শনশেধি একটি স্থ্ান বেবহার করুন। যশে এটি সম্ভব না হয তঝব একই 
পশরঝবি রাখ ন (ঝযমন সবসময শিশুটিঝক কেযাঝর বা পাটিঝত বশসঝয রাখা)। 

টাইম-আউঝটর সময: 
• শবঝনােঝনর কযঝকান যরন সশরঝয ক ল ন। টাইম-আউঝটর সময তাঝের কখলনা বা 

মঝনাঝযাে কেঝবন না। 
• তাঝের টাইমার কেখান এবং এটি শস্থ্র করুন। তাঝের কবাোন কয টাইমার না কবঝজ ওো 

পযধন্ত তাঝের টাইম-আউঝট থাকঝত হঝব। তাঝের জাশনঝয শেন কয তারা প ঝরা টাইম-
আউট কিষ না করা পযধন্ত যতবার তারা উঝে যাঝব ততবার আপশন টাইমার আবার 
শুরু করঝবন।  

• যশে আপনার সন্তান টাইম-আউঝট কযঝত না োয, তঝব কসই শজশনসটি সশরঝয ক ল ন 
কযটি সমসোর কারণ (ঝযমন ক ানটি)। টাইম-আউঝটর সময তাঝের িান্ত করার জনে তাঝের একটি শনরাপত্তার 
বস্তু রাখঝত শেন কযমন একটি ত লা ভরা প ত ল বা পোশস াযার। 

টাইম-আউঝটর পঝর: 
• আপনার সন্তানঝক শজঝজ্ঞস করঝবন না কয তারা যা কঝরঝে কস সম্পঝকধ  তারা কভঝবঝে শকনা। টাইম-আউঝটর 

উঝেিে হল তাঝের িান্ত করা, তাঝের বশসঝয করঝখ তারা কী ভ ল কঝরঝে কস শবষঝয তাঝের ভাবঝত কেযা নয। 
• পশরশস্থ্শত ঠিক করঝত তাঝের সহাযতা করঝত শেন। উোহরণস্বরূপ, তারা আোত কঝরঝে এমন বেশক্তঝক শেঝয সশর 

বলা বা তারা কনাংরা কঝরঝে এমন ককানও স্থ্ান পশরষ্কার করা। ভাঝলা আেরঝণর জনে তাঝের প্রিংসা করুন 
এবং পরবতী কাঝজ এশেঝয যান। 

 

আঝরা প্রশ্ন থাকঝল আপনার শিশুর কপ্রাভাইডাঝরর সাঝথ বা কহলশে কেপস কেঝভলাপঝমন্ট 
শবঝিষঝজ্ঞর সাঝথ কথা বল ন! 


