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১) প্রশিক্ষণ পশিশিশি 

 

১.১) পূর্ বকথা 

 

শিশুদেি মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা র্লদি শক বর্াঝায়? 

 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা হল া মকছু দক্ষতা এবং য াগযতার সমষ্টি  ার মাধ্যলম একজন মিশু মবলিষজ্ঞ যকান দুর্ ঘটনা, প্রাকৃমতক 

দুল ঘাগ, সংর্াত মকংবা বযত্ত্বিগত সমহংসতার মত য  যকান মবপ ঘলয়র সমলয় আক্রান্ত ও ক্ষমতগ্রস্থ মিশুলদর প্রাথমমক ঝুমকটুকু কমমলয় 

তালদর সহায়তা মদলত সক্ষম হন। 

 

এই শিখন সহায়কটিদি যা যা আদ েঃ 

1. য  সক  কমীরা সরাসমর মিশুলদর সালথ কাজ করলবন তালদর জনয য াগাল ালগর মবমভন্ন পদ্ধমত সহ কাজলক আরও সহজ ও 

মনভঘরল াগয করবার জনয মবমভন্ন প্রত্ত্বক্রয়া। 

2. য  সক  কমীরা মিশুলদর বাবা-মা এবং প্রাথমমক  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ কাজ করলবন, তালদর জনয মনলদঘিনা। 

3. একজন ক্ষমতগ্রস্থ মিশুলক সহায়তা করবার মবমভন্ন পদ্ধমত। 

যকান জরুরী অবস্থা মকংবা দুল ঘালগর পর তাৎক্ষমনকভালব মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  যদয়া য লত পালর। দুল ঘাগ কা ীন 

সমলয় তাৎক্ষমনক সহায়তা প্রদান করবার প্রমিক্ষণ মকংবা ঝুুঁ মকপূণ ঘ এ াকায় সামমগ্রক দুল ঘাগ বযবস্থাপনা প্রত্ত্বক্রয়ার দক্ষতা বৃত্ত্বদ্ধর অংি 

মহলসলবও মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদান মবষয়ক প্রমিক্ষণষ্টট য াগ করা য লত পালর। পািাপামি এই প্রমিক্ষলণর মাধ্যলম 

কমীলদরলক ববমিক য  যকান দুল ঘাগ যমাকালব ার জনয প্রস্তুমতর তাম কাভুি করা  ায়। 

মলন রাখা প্রলয়াজন, মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  য  শুধ্ুমাত্র ভূমমকম্প বা সুনামমর মত বড় মালপর দুল ঘাগকা ীন সমলয়ই 

বযবহার করা হলব তা মকন্তু নয়। যছাট আকালরর বযত্ত্বিগত বা সামষ্টিক য  যকান মবপ ঘলয়র যক্ষলত্রই এষ্টট বযবহার করা  ায়। 

যসভ দয মি লেন ও তার সহল াগী সংগঠনসমূলহর কমী সহ অনযানয যপিাজীমবরা জরুরী অবস্থা নয় এমন য  যকান মবপ ঘলয় ক্ষমতগ্রস্থ 

মিশুলদর সালথ কাজ করবার সমলয় প্রথম এবং প্রাথমমক পদলক্ষপ মহলসলব এই মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  বযবহার করলত পালরন। 

য মন, য ৌন মনপীড়ন বা িামররীক মন ঘাতলন আক্রান্ত মিশু মকংবা যকান আইনী জষ্টট তা বা দুর্ ঘটনাজমনত কারলণ ক্ষমতগ্রস্থ মিশুলদর 

উপর তারা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রলয়াগ করলত পালরন। 

 

১.২) শিশুদেি জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা  বকন প্রদয়াজন? 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  একজন মিশুর মলধ্য পমরলবলির সালথ মামনলয় ি ার যকৌি  এবং খাপ খাইলয় যনবার সক্ষমতা বামড়লয় 

যদয়,  ার মাধ্যলম য  যকান মানমসক আর্াত বা মবপ ঘলয়র কারলণ স্বল্পলময়াদী এবং দীর্ ঘলময়াদী মানমসক ক্ষমতর হাত যথলক মিশুষ্টট রক্ষা 

পায়। যকান দুর্ ঘটনা বা মানমসক আর্াত কাষ্টটলয় উলঠ স্বাভামবকতায় মিরবার জনয একজন মিশুর সবলিলয় কালছর য  মানুষগুল া 

য মনঃ বাবা-মা, পমরবার, মিক্ষক মকংবা এ ধ্রলণর যপিাজীমবরাই সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ ভূমমকা পা ন করলত পালরন। যবি কলয়কষ্টট 

সাম্প্রমতক গলবষণা এই মতষ্টটলক আরও যজারাল াভালব প্রমতষ্টিত কলরলছ।1
   

                                                           
1 M. Ungar (ed) (2012), The Social Ecology of Resilience - A Handbook. Springer, New York 
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মানমসকভালব মবপ ঘস্ত মিশুলদর মলধ্য য  সাধ্ারণ পাি ঘপ্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া যদখা  ায় তার মলধ্য রলয়লছ অমনদ্রা, সবসময় ভীমত বা মানমসক 

িালপ থাকা, বন্ধ্ু-সহপাঠীলদর যথলক দলূর থাকা, মলনাল ালগর অভাব, কান্নাকাষ্টট করা, অমতমাত্রায় মনভঘরিী তা এবং প ায়নমুখী 

মলনাভাব। 

যবমিরভাগ মিশুই তালদর মানমসক অমস্থরতা ও মবপ ঘস্ত অবস্থাষ্টট মনলজ মনলজই কাষ্টটলয় উঠলত পালর, এবং সাধ্ারণত যকান ধ্রলণর 

দীর্ ঘলময়াদী ক্ষমতকর মানমসক সমসযা ছাড়াই এর সমাধ্ান হলয়  ায়। তলব প্রাথমমক প ঘালয়  থা থভালব সহায়তা মদলত পারল  মিশুলদর 

জনয এই সমাধ্ালনর প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট আরও সহজ হয়। একই সালথ, যকান ধ্রলণর দীর্ ঘলময়াদী ক্ষমতকর মানমসক সমসযা বতরী হবার ঝুমকও 

অলনকাংলি কলম  ায়।     

 

১.৩)  এই প্রশিক্ষদণি মূল লক্ষয শক? 

 মদও এই প্রমিক্ষণ প্রায় পুলরাটাই মিশু ও মিশুলদর মবষলয়র উপর যকন্দ্রীভূত, তলব একই সালথ এখালন মিশুর বাবা-মা এবং 

 ত্নপ্রদানকারীলদর সালথ মকভালব য াগাল াগ স্থাপন এবং কাজ করলত হলব, যসই মবষলয়ও প্রলয়াজনীয় মনলদঘিনা যদওয়া আলছ; কারণ, 

য  যকান জরুরী অবস্থা বা মবপ ঘলয় মিশুলদর পািাপামি তারাও ক্ষমতর সম্মুখীন হন। এর পািাপামি এই সহাময়কায় প্রমিক্ষণরত কমীলদর 

মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর জনয একষ্টট বাড়মত মদন রাখা হলয়লছ। 

 

১.৪)  শিশুদেিদক বক র্া কািা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা  শেদি পাদিন? 

যসভ দয মি লেন ও তার সহল াগী প্রমতিানগুল ালত মিশু সুরক্ষা (Child Protection) মবভালগ কম ঘরত বযত্ত্বি, মিক্ষকসমাজ, স্বাস্থযকমী 

এবং যপিা মনমব ঘলিলষ সামাত্ত্বজক কালজ মনলয়াত্ত্বজত মানুষলদর মলধ্য  ারা মিশুলদর জনয বা মিশুলদর মনলয় কাজ কলরন, তারা সকল ই 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রদালণর জনয উপ ুি। 

এছাড়াও য  যকান দুল ঘাগমুহলূতঘ বা মবপ ঘলয় ম মন বা  ারা মিশুলদর পালি দা ুঁড়ালত পালরন, বা দুর্ ঘটনার পরপরই র্টনাস্থল  যপৌলছ য লত 

পালরন, মতমনও মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদালণর কাজ করলত পারলবন।  

 

১.৫) শিশুদেি মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা  বকাথায় প্রোণ কিা বযদি পাদি? 

য  যকান মনরাপদ এবং মিশুবান্ধব স্থালনই মিশুলদরলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদাণ করা য লত পালর। যসই জায়গাষ্টট হলত পালর 

যসভ দয মি লেলনর মিশুবান্ধব স্থান, সু্ক , প্রাক-বিিব উন্নয়ন যকন্দ্র বা প্রাক-প্রাথমমক সু্ক , উদ্বাস্তু কযাম্প অথবা জরুরী আশ্রয় যকন্দ্র। 

স্থান য ষ্টটই যহাক না যকন, সহায়তা প্রদাণকারীলক অবিযই একষ্টট যকা াহ মুি মনরাপদ জায়গা যবলছ মনলত হলব য খালন মিশুরা, 

অমভভাবক মকংবা  ত্ন প্রদায়লকরা স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ্ কলর এবং মনঃসংলকালি কথা ব লত পালর।  

 

২) প্রশিক্ষণ সহাশয়কা পশিশিশি 

এই প্রমিক্ষণ সহাময়কাষ্টট মতন মদন যময়াদী প্রমিক্ষলণর জনয উপল াগী কলর বতরী করা হলয়লছ। এর উপকরণগুল ার মলধ্য রলয়লছ এই 

সহাময়কা পুস্তক, দুই যসট পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড, সংল াজনী এবং মিখন-সহায়ক (Hand Outs)। এই সবমকছু মমম লয় প্রমিক্ষলণর জনয 

য  মনলদঘমিকা পাওয়া  ালচ্ছ, তা হল াঃ 
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- মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  (দুই মদন) 

- কম ঘরত বযত্ত্বিলদর মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর পদ্ধমত (এক মদন)। মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণ পদ্ধমতর প্রমিক্ষণষ্টট একই সালথ 

কম ঘরতলদর সুস্থতা এবং মানব-সম্পদ বযবস্থাপনার য ৌথ একষ্টট উলদযাগ মহলসলব পমরিাম ত হলত পালর। 

এই প্রমিক্ষলণর মাধ্যলম অংিগ্রহণকারীরা দুদঘিাগ্রস্থ মানুলষর কালছ  াবার জনয সবলিলয় উপ ুি, সহল ামগতামূ ক কথা এবং 

কাজগুল া মিখলত পারলব। একই সালথ মনলজ ও সহকমীলদর সালথ মনলয় মনরাপলদ যকান সম্পূণ ঘ নতুন পমরমস্থমতর যমাকালব া করা এবং 

মনলজলদর যকান কালজর মাধ্যলম যকান ক্ষমত বা মবপদ যডলক না আনবার যকৌি  এবং পদ্ধমতগুল াও এই প্রমিক্ষলণর মাধ্যলম যিখালনা 

হলব।  

২.১) প্রশিক্ষদণি সময়সূিী 

প্রথম শেন 

প্রশিক্ষদণি সময়সূিীেঃ মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  

৮:৩০  ৯:০০ যসিন ০ - প্রস্তুমত স্বাগত জানালনা ও যরত্ত্বজলেিন 

৯:০০  ১০:৩০ যসিন ১ - ভূমমকা স্বাগত জানালনা ও ভূমমকা 

মদলনর কা ঘক্রম সম্পলকঘ জানা 

উলেিয 

পারস্পমরক প্রতযািা 

যসভ দয মি লেলনর পমরিয় (ঐত্ত্বচ্ছক) 

১০:৩০  ১০:৫০ িা/ কমি মবরমত 

১০:৫০  ১১:০০ এনারজাইজার  

১১:০০   ১১:১৫ যসিন ২ মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক 

সহায়তা ব লত মক যবাঝায়? 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার ভূমমকা 

১১:১৫  ১:০০ যসিন ৩ - দুল ঘাগকা ীন সমলয় মিশুলদর 

প্রমতত্ত্বক্রয়া 

উদাহরণঃ সু্কল  অমিকান্ড দুল ঘাগকা ীন সমলয় 

মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

১:০০  ২:০০ দুপুলরর খাবালরর মবরমত 

২:০০  ৩:০০ যসিন ৪ -মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা 

প্রলয়াজন এমন মিশুলদর মিমিত করা, এবং 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার কা ঘকর 

মূ নীমত 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন এমন মিশুলদর 

মিমিত করা 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার কা ঘকর মূ নীমত 

৩:০০  ৪:০০ যসিন ৫ দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক 

য াগাল াগ স্থাপন  

এমনলমলটড মুমভ ১ 

দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপন 

৪:০০  ৪:৩০ িা/ কমি মবরমত 

৪:৩০  ৫:৪৫ যসিন ৬ -ভূমমকামভনয় ভূমমকামভনয় 

৫:৪৫  ৬:০০ সমাপনী 
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শিিীয় শেন 

৮:৩০  ১০:৩০ যসিন ৭ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ   ভাবগত শুলভচ্ছা 

মদ্বতীয় মদলনর ভূমমকা 

প্রথম মদলনর পুনঃআল ািনা 

মিশুলদর সালথ য াগাল াগ  ১ 

মিশুলদর সালথ য াগাল াগ  ২ 

১০:৩০  ১০:৫০ িা/ কমি মবরমত 

১০:৫০  ১১:০০ এনারজাইজার 

১১:০০  ১:০০ যসিন ৮ – দুদঘিাগ্রস্থ মিশু  স্বাভামবকীকরণ এবং সাধ্ারণীকরণ 

মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর আরও মকছু পদ্ধমত 

মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর অনুিী ন 

১:০০  ২:০০ দুপুলরর খাবালরর মবরমত 

২:০০  ২:১৫ এনারজাইজার 

২:১৫  ৩:৪৫ যসিন ৯ দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক মকংবা  ত্ন 

প্রদানকারী 

এমনলমলটড মুমভ ২ 

অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ য াগাল াগ 

৩:৪৫  ৪:০০ িা/ কমি মবরমত 

৪:০০  ৫:১৫ যসিন ১০ - অনুিী ন মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  অনুিী ন  

৫:১৫  ৫:৩০ সমাপনী 

 

িৃিীয় শেন 

কমীদেি মানশসক িাপ শনয়ন্ত্রদণি প্রশিক্ষণ 

৮:৩০  ৯:০০ যসিন ০ - প্রস্তুমত  

৯:০০  ১০:৩০ যসিন ১ - ভূমমকা স্বাগত জানালনা এবং ভূমমকা 

মানমসক িাপ মক? 

১০:৩০  ১১:০০ িা/ কমি মবরমত  

১১:০০  ১২:০০ যসিন ২ মানমসক িালপর প্রকারলভদ যব ুন অনুিী ন 

মানমসক িালপর প্রকারলভদ 

মানমসক িালপর মিিঃ তাম কা 

১২:০০  ১:০০ যসিন ৩  অমতসং ুত্ত্বি এবং স্বল্পসং ুত্ত্বি অমতসং ুত্ত্বি এবং স্বল্পসং ুত্ত্বি 

১:০০    ২:০০ দুপুলরর খাবালরর মবরমত  

২:০০  ৩:৩০ যসিন ৪ মানমসক িাপ কমাবার পন্থা মানমসক িাপ কমাবার মত কাজ 

মানমসক িাপ কমাবার পন্থা 
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৩:৩০  ৪:০০ িা/ কমি মবরমত  

৪:০০  ৫:১৫ যসিন ৫ -অনুিী ন মানমসক িাপ কমাবার মত কাজ 

সত্ত্বক্রয়ভালব যিানা এবং পমরিা না করা 

৫:১৫  ৫:৩০ সমাপনী ও মূ যায়ন  

 

২.২) প্রশিক্ষদণি উদেিয 

এই সহাময়কালত মিত্ত্বত্রত প্রমিক্ষণষ্টট যসভ দয মি লেন ও তার সহল াগী প্রমতিানগুল ালত কম ঘরত বযত্ত্বি, মিক্ষকসমাজ, স্বাস্থযকমী এবং 

যপিা মনমব ঘলিলষ সামাত্ত্বজক কালজ মনলয়াত্ত্বজত মানুষলদর মলধ্য  ারা মবমভন্ন দুর্ ঘটনা, প্রাকৃমতক দুল ঘাগ, যকান মবপ ঘয়কা ীন বা জরুরী 

অবস্থায় মিশুলদর জনয বা মিশুলদর মনলয় কাজ কলরন, তালদর জনয উপ ুি। 

২.৩) প্রশিক্ষণ সহাশয়কাটি শকভাদর্ র্যর্হাি কিদি হদর্? 

একজন প্রমিক্ষক মকভালব মতন মদনবযাপী মিশুলদর মনলয় কাজ করা কমীলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা এবং কম ঘরত বযত্ত্বিলদর 

মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর পদ্ধমত মবষয়ক প্রমিক্ষণষ্টট সি ভালব পমরিা না করলবন, তা এই সহাময়কাষ্টটর মনম্নবমণ ঘত ভূমমকায় ধ্ালপ ধ্ালপ 

বণ ঘনা করা রলয়লছ।  

২.৪) প্রশিক্ষণ সম্পদকব শক ু কথা 

মতন মদনবযাপী এই প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রামষ্টট ১৫ষ্টট যেমনং যসিলন মবভি। এরমলধ্য প্রথম মদলন হলব ৬ষ্টট যসিন, মদ্বতীয় মদলন হলব িারষ্টট 

যসিন এবং যিষ মদলন হলব পাুঁিষ্টট। 

প্রথম যসিলন এই প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রামষ্টট সম্পলকঘ মকছু প্রাথমমক ধ্ারণা যদওয়া হলব। এর সালথ সালথ অংিগ্রহণকারীলদর পারস্পমরক 

পমরিয়পব ঘ, এই প্রমিক্ষণ যথলক কতটুকু প্রতযািা রলয়লছ তা মনলজলদর মলধ্য আল ািনা এবং  যসভ দয মি লেন ও তার কা ঘক্রম সম্পলকঘ 

সংলক্ষলপ মকছু কথা ব া হলব। 

মদ্বতীয় যসিলন মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মক, যসই মবষলয় প্রমিক্ষণাথীলদর ধ্ারণা যদওয়া হলব এবং মিশুলদর সালথ কাজ করবার 

সময় মক মক অবিযপা নীয় মনয়ম (Ground Rule) রলয়লছ, তা জামনলয় যদওয়া হলব। তৃতীয় যসিলন যকান জরুরী অবস্থা বা মবপ ঘয়কর 

মুহলূত ঘ মবমভন্ন বয়লসর মিশুরা মকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়, যসটা মবলেষণ করা হলব। িতুথ ঘ যসিলন অংিগ্রহণকারীরা যকান মিশু, মিশুর 

বাবা-মা বা অনয যকউ  ালদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রলয়াজন, তালদরলক  থা থভালব সনাি করলত মিখলবন। একই সালথ এই 

যসিলন মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রদালণর কা ঘকর মূ নীমতগুল া সম্পলকঘও তালদর ধ্ারণা যদওয়া হলব।  

পঞ্চম যসিলন অংিগ্রহনকারীরা একষ্টট িটঘমিল্ম যদখলবন এবং মবপদ্গ্রস্থ মিশুলদর সালথ মকভালব প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপন করা  ায়, 

তা মনলয় আল ািনা করলবন। প্রথম মদলনর সব ঘলিষ অংি, ষি যসিলন অংিগ্রহণকারীরা মনলজলদর জনয ভূমমকামভনয় (Role Play) বতমর 

কলর তালত অমভনয় করলবন। এরপর পুলরা মদলনর প্রমিক্ষণ এবং তা যথলক মিক্ষণীয় মবষয়গুল া সামারী করা হলব। 

মদ্বতীয় মদলন, প্রথম প ঘালয় গতমদলনর প্রমিক্ষলণর একষ্টট সংমক্ষপ্ত পুনরাল ািনা করা হলব। সপ্তম যসিলন অংিগ্রহণকারীরা মিশুলদর 

সালথ মকভালব কথাবাতঘা ব লত হলব, যসষ্টট সম্পলকঘ জানলবন। অিম যসিলন মবপ ঘস্ত বা দুদঘিাগ্রস্ত মিশুলদর সম্পলকঘ আল ািনা করা 

হলব। এই যসিলন মকভালব ঐ মিশুলদর মানমসক এবং আলবমগক সহায়তা যদওয়া  ায়, যসষ্টটও আল ািনা হলব। নবম যসিলন একষ্টট 
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অযামনলমলটড িটঘমিল্ম যদখালনার মাধ্যলম যকান জরুরী অবস্থা বা মবপ ঘয়কর মুহলূত ঘ মিশুলদর বাবা-মা বা  ত্ন প্রদায়লকরা মকভালব 

প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়, যসটা মবলেষণ করা হলব। অংিগ্রহণকারীরা এই যসিলনর আল ািয মবষলয়র মাধ্যলম মিশুলদর বাবা-মা এবং  ত্ন 

প্রদানকারীলদর সালথ  থা থভালব য াগাল াগ স্থাপলনর দক্ষতাও অজঘন করলবন।  

মদলনর সব ঘলিষ অথ ঘাৎ দিম যসিলন অংিগ্রহণকারীরা দুমদলনর প্রমিক্ষণ যথলক যিখা য াগাল ালগর জনয দক্ষতাগুল া ঝাম লয় মনলত 

পারলবন এবং পুলরা প্রমিক্ষলণর সবগুল া মিক্ষা একীভূত কলর মনলত সক্ষম হলবন।  

তৃতীয় মদলনর মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর প্রমিক্ষণষ্টট এই দুই মদনবযামপ কম ঘিা ার অংি মহলসলবও রাখা য লত পালর, অথবা সম্পূণ ঘ মভন্ন 

একষ্টট প্রমিক্ষণ মহলসলবও রাখা য লত পালর কারণ এই প্রমিক্ষণষ্টটর মনজস্ব স্বকীয়তা রলয়লছ। 

তৃতীয় মদলনর যেমনং পাুঁি যসিলন মবভি। মদলনর একদম শুরুলত প্রথম যসিলন প্রমিক্ষণষ্টটর ভূমমকা মহলসলব মানমসক িাপ মক এবং এর 

মিি  ক্ষণগুল া বযাখযা করা হলব। মদ্বতীয় যসিলন মানমসক িালপর মবমভন্ন মাত্রা সম্পলকঘ আল ািনা করা হলব, এবং অংিগ্রহণকারীরা 

মনলজলদর মানমসক িালপর মাত্রাটুকু মিমিত করলত সক্ষম হলবন।  

তৃতীয় যসিলন কম ঘলক্ষলত্র অমধ্ক সত্ত্বক্রয়তা এবং স্বল্প সত্ত্বক্রয়তার মবষয়ষ্টট আল ািনার মাধ্যলম মকভালব  থা থ মাত্রায় সষ্টঠক ভালব কাজ 

করা  ায়, যসটা মনণ ঘয় করা হলব। িতুথ ঘ যসিলন থাকলব মানমসক িাপ কমমলয় আনার উপায়, অংিগ্রহণকারীরা মানমসক িাপ কমাবার 

উপায় আল ািনা করলবন।  

সব ঘলিষ যসিলন, অংিগ্রহণকারীরা বযবহামরকভালব মানমসক িাপ কমালনার প্রত্ত্বক্রয়া এবং সহকমীলদর সহল ামগতা (Collegial Support) 

অনুিী ন করলবন।    

২.৫) প্রশিক্ষদণ অংিগ্রহণকািী 

এই প্রমিক্ষলণর অংিগ্রহণকারীরা হল ন তারাই  ারা মিশুলদর এবং তালদর পমরবারলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রদান করলবন। 

সংকটকা ীন সমলয় মিশু এবং তালদর পমরবালরর সালথ তালদর কাজ করার অমভজ্ঞতা বা ভমবষযলত কাজ করার ইচ্ছার মভমিলতই 

তালদরলক এই যেমনং এর জনয বাছাই করা হলয়লছ।  

প্রমিক্ষণাথীরা যসভ দয মি লেলনর িাইল্ড প্রলটকিন বা অনযানয সহল াগী প্রমতিানগুল ার কমী হলত পালরন, মকংবা অনযানয যসক্টর 

য মন স্বাস্থয (Health), পুষ্টি (Nutrition), পামন, সযামনলটিন, পমরচ্ছন্নতা (WASH) বা মিক্ষা মবভালগও কম ঘরত হলত পালরন।  

িযামসম লটটর বা সহায়ক মহলসলব আপনার কাজ হলব, অংিগ্রহণকারীলদর দক্ষতা এবং অমভজ্ঞতাগুল ালক যটলন যবর কলর মনলয় আসা। 

একজন মানুলষর মানমসক িালপর প্রমতত্ত্বক্রয়া,  থা থভালব সাড়া যদবার ক্ষমতা এবং বিিলবর মূ যলবাধ্গুল া মকভালব যদিজ সংসৃ্কমত, 

ঐমতহয, ধ্ম ঘ এবং পামরপামি ঘকতা মদলয় প্রভামবত হয়, িযামসম লটটর যসটা সময় মনলয় বযাখা করলবন।  

সহায়ক যেমনং এর আলগই অংিগ্রহণকারীলদর সম্পলকঘ  তটা সম্ভব যজলন যনবার যিিা করলবন, তাহল  তালদর মতমন দক্ষতার একটা 

সষ্টঠক মিত্রাঙ্কন করলত পারলবন। অংিগ্রহণকারীলদর বযাকগ্রাউন্ড সম্পলকঘ তথয জানা থাকল  ঐ মনমদঘি গ্রুলপর জনয প্রমিক্ষলণর সক  

কাজ সমমালনর এবং সমমাত্রার হলচ্ছ মক না তা মনত্ত্বিত করা সহজ হয়।   

অংিগ্রহণকারীলদর সম্পলকঘ আলগ যথলকই য  মবষয়গুল া যজলন রাখা ভাল াঃ 
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১) অংিগ্রহণকারীরা মক যসভ দয মি লেলনর কমী, নামক সরকারী কম ঘকতঘা, নামক সহল াগী এনত্ত্বজওর কমী, নামক যকান যগািী -সমালজর 

প্রমতমনমধ্? 

২) কত জন মানুষ এই যেমনং এ অংি যনলব? 

৩) অংিগ্রহণকারীলদর মিক্ষাগত মান এবং যপিাগত য াগযতা সম্পলকঘ আপনার প্রতযািা মক? 

৪) মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  সম্পলকঘ অংিগ্রহণকারীলদর জ্ঞান, দৃষ্টিভমি এবং দক্ষতা যকমন হওয়া উমিত বল  আপমন মলন 

করলছন? 

৫) সংকটকা ীন সমলয় মিশু এবং তালদর পমরবালরর সালথ কাজ করার মক পমরমান অমভজ্ঞতা অংিগ্রহণকারীলদর রলয়লছ? 

এই তথযগুল া যেমনং এর আলবদনপত্র বাছাইলয়র সমলয় মকংবা প্রাক-দক্ষতা এবং জ্ঞানগত মূ যায়লনর মাধ্যলম সহলজ যবর কলর আনা 

সম্ভব।2
   

২.৬) প্রশিক্ষদণি প্রস্তুশি 

পূব ঘপ্রস্তুমত এবং মবষয়ষ্টটর উপর জানালিানা থাকল  একজন অমভজ্ঞ সহায়কই পুলরা প্রমিক্ষণষ্টট িাম লয় মনলত পারলবন। তলব য লহতু 

প্রমিক্ষণষ্টটর বযাপকতা অলনক যবমি এবং কখলনা কখলনা মবষয়ষ্টট অংিগ্রহণকারীলদর আলবগাক্রান্ত কলর যি লত পালর, তাই দুজন 

িযামসম লটটর থাকল  আরও ভাল া হয়।  

এই প্রমিক্ষলণর সি তার পূব ঘিতঘ হল া ভাল াভালব প্রস্তুমত যনওয়া। সহায়কলদর অবিযই এই প্রমিক্ষণ সহাময়কা এবং প্রলয়াজনীয় 

উপকরণগুল া ভাল াভালব আত্নস্থ কলর মনলত হলব।  

সক  অংিগ্রহণকারীলদরলক একষ্টট িাইল  প্রমিক্ষলণর  াবতীয় হযান্ড আউট ও অনযানয কাগজপত্র মদলয় মদলত হলব।  

এই িাই গুল া প্রমিক্ষলণর আলগই প্রস্তুত কলর রাখলত হলব। 

২.৭) সময়সীমা 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার এই প্রমিক্ষণষ্টট দুল ঘাগ বযবস্থাপনা প্রস্তুমতর অংি মহলসলব বযবহার করা য লত পালর, মকংবা যকান যছাট বা 

বড় ধ্রলণর মবপ ঘলয় বা জরুরী অবস্থা যমাকালব ার অংি মহলসলবও রাখা য লত পালর। এছাড়াও যকান দীর্ ঘস্থায়ী অি াবস্থা বা এই ধ্রলণর 

যকান পমরমস্থমত  া মিশুলদর এবং তালদর পমরবালরর জনয অবযাহত ঝুুঁ মক বতমর করলছ, যসটার যমাকালব ালতও এষ্টট বযবহার করা য লত 

পালর। 

প্রথম মদন এবং মদ্বতীয় মদলনর প্রমিক্ষণষ্টট পরপর দুই মদন সমলয়র আল ালক সাজালনা হলয়লছ। 

তৃতীয় মদলনর প্রমিক্ষণষ্টট আলগর দুই মদলনর সালথ  ুি কলর তৃতীয় মদলনও করা য লত পালর, মকংবা সম্পূণ ঘ আ াদাভালবও করা য লত 

পালর।  

 

 

                                                           
2 প্রাক-প্রমিক্ষণ প্রশ্নমা া, সংল াজনী ১, মদন ১ এবং ২ 
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২.৮) প্রশিক্ষদণি স্থান 

প্রমিক্ষলণর স্থানষ্টটলত  া  া থাকা জরুরীঃ 

১) সক  অংিগ্রহণকারীলদর জনয বৃিাকার বা অধ্ ঘবৃিাকার হলয় বসবার মত জায়গা, য ন তারা প্রলতযলকই এলক অপরলক যদখলত পালর। 

২) মবষয় উপস্থাপনার জনয ত্ত্বিণ বা মিপিাটঘ। 

৩) দ বদ্ধ আল ািনা এবং যজাড়ায় যজাড়ায় আল ািনার জনয প্রিস্ত জায়গা। 

৪) মনরুপদ্রবভালব কাজ করার জনয প্রাইলভমস। 

৫) পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড উপস্থাপন করবার জনয অমডও মভজযুয়া  বা মামিমমমডয়ার বযবস্থা। 

২.৯) প্রশিক্ষদণি জনয প্রদয়াজনীয় উপকিণসমূহ 

প্রমিক্ষলণর জনয  া  া উপকরণ প্রলয়াজন তার তাম কাগুল া সংল াজনী ২ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এবং সংল াজনী ২ (তৃতীয় মদন) এ 

যদওয়া আলছ। মলন রাখলত হলব, প্রলয়াজন এবং পমরমস্থমতর আল ালক তাম কাভুি উপকরণগুল ার বদল  অনযানয স্থানীয় বা আরও 

যবমি উপ ুি যকান উপকরণ প্রমিক্ষলণ বযবহার করা  ালব। প্রমিক্ষলণর আলগই সক  উপকরণ একসালথ গুমছলয় যনওয়া উমিত।     

২.১০) শিশুদেি সুিক্ষা এর্ং সুপাশিিসহ বপ্রিণ কির্াি প্রত্ত্বিয়াি (Referral Systems) পুনেঃমূলযায়ন 

মতন মদনবযাপী এই প্রমিক্ষণ ি াকাল  অংিগ্রহণকারীরা পারস্পমরক আল ািনার মাধ্যলম মন ঘাতন, সমহংসতা বা অবলহ ার িল  

মবপ ঘস্ত একজন মিশুর জনয মবলিষ সাহা য বা মনরাপিা পাবার যক্ষলত্র  থা থ সহায়তা পাবার  উপায়গুল া খুুঁলজ যবর করলবন। স্থানীয় 

পমরলবি –পমরমস্থমতর আল ালক য  ধ্রলণর  তগুল া উপায় পাওয়া  ায়, তার সবগুল াই আপনালক খুুঁলজ যবর করলত হলব য ন 

অংিগ্রহণকারীরা খুুঁষ্টটনাষ্টট মবষয় না জানল ও আপমন তালদর সহায়তা করলত পালরন। একজন সহায়ক মহলসলব যেমনং এর শুরুলতই 

যসভ দয মি লেলনর মিশু মনরাপিা নীমতমা া3 (Child Safeguarding Policy: Rules for keeping children safe) অংিগ্রহণকারীলদর 

স্মরণ কমরলয় যদয়া প্রলয়াজন। 

যকান অংিগ্রহণকারী  মদ যকান মিশুর মনরাপিা মবষলয় যকান প্রশ্ন উঠায় বা যকান ঝুুঁ মকর মুলখ থাকা মিশুলক মিমিত করলত পালর, 

সহায়ক মহলসলব আপনার কাজ হলচ্ছ তালক যসটা  থা থ কত্ত্বত্রপলক্ষর কালছ মরলপাটঘ করলত উৎসামহত করা। তা না হল  আপনালকই 

এই মবষয়ষ্টট সুরাহা করলত হলব। 

প্রমিক্ষণ ি াকা ীন সমলয় কালরা যকান বযত্ত্বিগত তথয প্রকাি করা  ালব না, এই মলম ঘ সহায়ক একষ্টট মনলদঘিনা মদলত পালরন। 

অংিগ্রহণকারীলদর কালরা যকান সমসযা আলছ মক না, বা সমসযা থাকল  তার  থা থ সমাধ্ান হলয়লছ মক না, যসটা মনত্ত্বিত করবার জনয 

যসিন যিষ হলয়  াবার পর আপমন তালদর সালথ কথা ব লত পালরন।   

 

 

                                                           
3 যদখুন - হযান্ড আউট ৩, (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন); ‘Save the Children Child Safeguarding Policy: Rules for keeping children safe’ 
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২.১১) মূলযায়ন এর্ং সাটিবশিদকি প্রোণ  

প্রমিক্ষণষ্টট দু’মদনবযাপী যহাক বা মতন মদনবযাপীই যহাক, মূ যায়নষ্টট সবসময়ই সব ঘলিষ যসিলন রাখলত হলব। আর এই কালজর জনয 

সংল াজনী ৩ (৩য় মদন) এ সং ুি মূ যায়ন মিট এবং সংল াজনী ১ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এ সং ুি প্রাক-প্রমিক্ষণ প্রশ্নমা া বযবহার 

করা য লত পালর।  

একষ্টট  থাথ ঘ মূ যায়ন সহায়কলক প্রমিক্ষণষ্টটর সি তা পমরমাপ করলত সহায়তা কলর। এই মূ যায়নষ্টট দু’রকম হলত পালর – প্রমতত্ত্বক্রয়া 

মূ যায়ন এবং মিখলনর মূ যায়ন। প্রমতত্ত্বক্রয়া মূ যায়লনর মাধ্যলম সামমগ্রক প্রমিক্ষলণর মবমভন্ন মদক য মন সঞ্চা না, সময় বযবস্থাপনা, 

স্থান, বাস্তব জীবলনর সালথ মবষয়বস্তুর সম্পিৃতা ইতযামদ মবষলয়র প্রমত অংিগ্রহণকারীলদর সমতযকার মলনাভাবষ্টট প্রস্িুষ্টটত হয়। মিখন 

মূ যায়লনর মাধ্যলম অংিগ্রহণকারীলদর দক্ষতা, জ্ঞান, আিরণ এবং অভযালসর পমরবতঘনটা সহলজ পমরমাপ করা  ায়।  

প্রমিক্ষলণর এলকবালর যিষ প ঘালয় অংিগ্রহণকারীলদর সক লকই একষ্টট সাষ্টটঘমিলকট যদওয়া য লত পালর য খালন তালদর নাম, 

প্রমিক্ষলণর নাম, স্থান এবং মদন-তামরখ উলযযখ করা থাকলব। এধ্রলণর সাষ্টটঘমিলকলটর নমুনা  সংল াজনী ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এবং 

সংল াজনী ৪ (৩য় মদন) এ সং ুি করা হল া।  প্রমিক্ষণষ্টটর স্মমৃত মহলসলব সক  অংিগ্রহণকারী এবং সহায়কলদর একষ্টট গ্রুপ িলটা 

তুল  রাখল  মন্দ্ হয় না। 

সঞ্চালনাি বকৌিল এর্ং টিপসেঃ  

পুলরা প্রমিক্ষণষ্টটর পমরকল্পনা এবং মদকমনলদঘিনা যদবার দাময়ত্ব সহায়কলদর। এই প্রমিক্ষণষ্টট পমরিা নার জনয দু’জন সহায়ক থাকল  

ভাল া হয়, এলদর মলধ্য একজন সহায়ক অংিগ্রহণকারীলদর একই এ াকা বা যপিা যথলক হওয়া উমিত। 

একজন সহায়ক মহলসলব আপনালক অবিযই এই যেমনংষ্টটর জনয ভাল াভালব প্রস্তুমত মনলত হলব, এবং পমরকল্পনামামিক কাজগুল া 

স্বাচ্ছলন্দ্য করবার জনয বতমর হলত হলব।  

একজন দক্ষ সহায়কঃ 

১) প্রমতষ্টট কম ঘিা ার জনযই ভাল াভালব প্রস্তুমত গ্রহণ কলরন। 

২)  া ব া হলয়লছ, তা মূ যায়ন কলর প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালনার বদল  মবষয়টা যবাঝার জনয ভাল া কলর যিালনন। 

৩) ধ্ীলর ধ্ীলর স্পি কলর কথা বল ন এবং জারগনগুল া (Jargon) এমড়লয় িল ন।   

৪) দ গত কাজগুল া পমরিা না কলরন। 

৫) অংিগ্রহণকারীলদর মনলজলদর মধ্যকার য াগাল াগ রক্ষা করবার দাময়ত্ব তালকই মনলত হয়। 

৬) অবযি অনুভূমতগুল ার প্রমত সংলবদনিী  হলবন।  

৭) সংখযা মর্ি মতামতগুল ার প্রমত শ্রদ্ধািী  হলবন এবং সহল ামগতামূ ক মন্তবযগুল ালক যমলন মনলবন। 

৮) আল ািনা িাম লয় য লত সাহা য করলবন। 

৯) মনলজর অংিগ্রহণ কমমলয় মদলয় অংিগ্রহণকারীলদর জনয যবমি সুল াগ মদলবন। 
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১০) মনলজ হস্তলক্ষপ না কলর মলনাল াগ মদলয় শুনলত থাকলবন।  

১১) কথা ব ার সমলয় ভাষা, বািনভমি, মুলখর ভাব, দা ুঁড়ালনার ভমিমা এবং ইিারা ইমিলতর  থা থ প্রলয়াগ করলবন। 

১২) প্রলয়াজন হল  সক  ধ্রলণর কালজ অংি মনলতও প্রস্তুত থাকলবন। 

১৩) প্রলয়াজনমামিক নমনীয় হলবন, সত্ত্বক্রয় থাকলবন এবং মামনলয় যনবার মানমসকতা রাখলবন। 

১৪) প্রমিক্ষণষ্টট সঞ্চা নার কালজ আনন্দ্ খুলজ পালবন।4
   

য লহতু অংিগ্রহণকারীলদর উপলরই একষ্টট সুন্দ্র মিক্ষন-সহায়ক পমরলবি অলনকাংলি মনভঘর কলর, তাই একজন সহায়লকর জনয  া 

 া জানা এবং যবাঝা জরুরীঃ 

১) অংিগ্রহণকারীরা যকন এই প্রমিক্ষলণ অংি মনলচ্ছ? 

২) অংিগ্রহণকারীলদর প্রতযািা মক? 

৩) অংিগ্রহণকারীলদর মিন্তা এবং িঙ্কার মবষয়গুল া মক হলত পালর? 

৪) অংিগ্রহণকারীলদর অমভজ্ঞতার সীমা, বয়স, যপিা, ম ি এবং সামাত্ত্বজক অবস্থান যকমন? 

সহায়ক মহলসলব আপনার কাজ হলব অংিগ্রহণকারীলদর মনলজলদর মলধ্য জানালিানার সুল াগ কলর যদওয়া য ন তারা এলক অপলরর 

সামন্নলধ্য স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ্ করলত পালর। কখলনাই যকান অংিগ্রহণকারীলক বযি করা  ালব না, এমনমক  মদ তা অমনচ্ছাকৃত ভালব হলয়ও 

 ায়, ক্ষমা যিলয় মনন।  মদ আপমন মবনয়ী হন, অংিগ্রহণকারীরাও মাত্ত্বজঘত থাকলব। 

২.১৩) র্য়স্ক শিক্ষণ 

মলন রাখলত হলব, প্রমতষ্টট মানুলষরই তালদর মনজ বযত্ত্বিত্ব এবং অমভজ্ঞতার আল ালক যিখার প্রত্ত্বক্রয়ায় মভন্নতা রলয়লছ।  মদও হালতক লম 

করার মাধ্যলম যিখাই হলচ্ছ যকান নতুন দক্ষতা অজঘলনর সবলিলয় ভাল া উপায়, মকন্তু অলনক মানুষই যদলখ যদলখ অনুসরণ করার 

মাধ্যলম মকংবা যদখা মবষয়ষ্টটলক তাত্ত্বিকভালব প্রলয়ালগর মাধ্যলমই সবলিলয় ভাল াভালব মিখলত পালর। আপনালক নমনীয় হলত হলব, এবং 

অংিগ্রহণকারীলদর উৎসাহ মদলত হলব য ন তারা তালদর মনলজলদর পছলন্দ্র মিখন প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট অপলরর সালথ আল ািনা কলর এবং তা 

যথলক মিখলত পালর। প্রলয়াজনলবালধ্ এই মভন্ন মভন্ন মিখন প্রত্ত্বক্রয়ালক স্বাগত জানাবার জনয কা ঘক্রমগুল া প্রমিক্ষণ প্রত্ত্বক্রয়ার সালথ 

মামনলয় যনওয়া য লত পালর। 

নতুন যকান জ্ঞান বা দক্ষতা যিখার অনযতম গুরুত্বপূণ ঘ একষ্টট মদক হল া, বাস্তব জীবলনর সালথ তলির য াগসূত্র খুলজ পাওয়া এবং যসই 

য াগসূত্র স্থাপন করলত পারা। এই সহাময়কালত যদওয়া যকস স্টামড এবং উদাহরণগুল ালক আপনার স্থানীয় পমরলবি-পমরমস্থমতর 

আল ালক বযাখযা করুন। য মন, ভূমমকামভনলয়র প্রমত গুরুত্ব আলরাপ করুন, য গুল ালত স্থানীয় যকান পমরমিত পমরমস্থমত িুলট উলঠ। 

এর মাধ্যলম অংিগ্রহণকারীরা সহলজই যসগুল া মিনলত পারলব এবং য াগসূত্র স্থাপন করলত পারলব।  

                                                           
4 IFRC Reference Centre for Psychological Support/ Save the Children Denmark (2012). The Children’s Resilience Programem. Psychological Support in and out of 

Schools, Facilitator Handbook. Getting started : http://resourcecentre.savethechildren.se/library/childrens-resilience-programme-psychological-support-in-and-out-of-
schools-facilitator-handbook-I 
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সহায়ক মহলসলব আপমন  মদ অংিগ্রহণকারীলদর এ াকার বা জামতলগািীর সদসয না হলয় থালকন, যসলক্ষলত্র সহল াগী সহায়ক মহলসলব 

স্থানীয় বা আঞ্চম ক যকান একজনলক বাছাই কলর মনলত হলব, ম মন মনত্ত্বিত করলবন প্রমিক্ষণষ্টটর ভাষা, য াগাল াগ এবং যরিালরন্সগুল া 

য ন অংিগ্রহণকারীলদর গ্রুপষ্টটর জনয মানানসই হয়।  মদ এটা সম্ভব না হয়, তাহল  প্রমিক্ষলণর আলগই মনলজলক স্থানীয় পমরলবি-

পমরমস্থমতর সালথ  তটা সম্ভব পমরমিত কমরলয় যনওয়া  ায় তা করলত হলব।   

মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রদালনর য াগযতা ও দক্ষতা বৃত্ত্বদ্ধ কা ঘক্রলমরই একষ্টট অংি হল া এই প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রাম। 

সুতরাং অংিগ্রহণকারীলদরলক এই প্রমিক্ষণ যথলক যিখা দক্ষতাগুল া মনয়মমত অনুিী ন করার পািাপামি য খালন প্রলয়াজন যসখালনই 

মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদালনর জনয সত্ত্বক্রয়ভালব কাজ করলত উৎসামহত করলত হলব। 

 

২.১৪) ভূশমকাশভনয় 

ভুমমকামভনলয়র মলধ্য অংিগ্রহণকারীরা একষ্টট প্রাসমিক সামাত্ত্বজক মবষয়লক িুষ্টটলয় যতাল ন। সহায়ক অংিগ্রহণকারীলদরলক 

ভূমমকামভনলয়র মবষয়বস্তু বা ধ্ারণাটা মদলয় মদলবন এবং মদকমনলদঘিনা প্রদাণ করলবন।  

অমভনলয়র জনয অংিগ্রহণকারীলদরলক িমরত্র মদলয় যদওয়া য লত পালর, অথবা তালদরলক মনলজর পছন্দ্ মত িমরত্র যবলছ যনবার সুল াগও 

যদওয়া য লত পালর।  

ভূমমকামভনলয়র মাধ্যলম একজন মানুষ তার মনলজর সালথ এবং অনযানযলদর সালথ যকমন আিরণ কলর, তা মনলজই অনুধ্াবন করলত 

সক্ষম হয়। এর পািাপামি য াগাল ালগর দক্ষতা অনুিী লনর জলনযও এটা গুরুত্বপূণ ঘ একষ্টট মাধ্যম মহলসলব কাজ কলর। এর মাধ্যলম 

অংিগ্রহণকারীরা অনযলদর সমসযা এবং পমরমস্থমতগুল া সহানুভূমতর সালথ মবলবিনা করলত মিলখ, এবং যসই ধ্রলণর পমরমস্থমতলক 

মনলজলদর জীবলনও যমাকালব া করবার জনয প্রস্তুমত মনলত পালর।  

২.১৫) েলগি কাজেঃ 

যছাট দ  বা যজাড়ায় যজাড়ায় কালজর যক্ষলত্র অংিগ্রহণকারীলদর যকান একটা ধ্ারণা, মবষয় বা সমসযার উপর আল াকপাত কলর 

মতামত মদলত বা আল ািনা করলত ব া হয়। এরপর দ গুল ালক এই আল ািনাটা সকল র সামলন উপস্থাপন করবার জনয ব া য লত 

পালর, অথবা এই কালজর মাধ্যলম মিন্তার জগলত একষ্টট আল াড়ন বতমর করা য লত পালর  ার মাধ্যলম ভমবষযলত আরও বৃহৎ পমরসলর 

গভীরভালব মবষয়ষ্টট মনলয় কাজ করা সম্ভব হয়। 

২.১৬) বেনাশি আদলািনা এর্ং উপস্থাপনােঃ 

যেনামর আল ািনা এবং উপস্থাপনা বা যপ্রলজলন্টিলন বড় দল  সক  অংিগ্রহণকারী একসালথ কাজ কলর। 

২.১৭) এনািজাইজাি (Energiser)   

 ম্বা সমলয়র কাজ বা প্রমিক্ষলণর পর অংিগ্রহণকারীলদর িািা কলর তু লত এবং দীর্ ঘক্ষণ প্রমিক্ষণস্থল  অবস্থান করাটালক আরও 

স্বাচ্ছন্দ্যময় কলর তু লত যছাট যছাট মকছু মজার কাজ করা হয়, এলদরলকই এনারজাইজার বল ।  

এই কাজগুল া হয় খুব সংমক্ষপ্ত সমলয়র জনয, য মন ১০ মমমনট বা আরও কম। তলব প্রমিক্ষলণর সময়সূিীলত এই এনারজাইজারর জনয 

মনধ্ ঘামরত সময় যদওয়া থাকল ও প্রলয়াজনমামিক অমতমরি মকছু এনারজাইজার বযবহার করা য লত পালর।  
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আপমন মনলজ এইসব এনারজাইজারর জনয পমরকল্পনা করলত পালরন, অথবা অংিগ্রহণকারীলদরলকও এই ধ্রলণর যকান মকছু প্রস্তাব 

করলত বা কলর যদখালত ব লত পালরন।  

মবমভন্ন ধ্রলণর এনারজাইজার ইন্টারলনলট বা অনযানয প্রমিক্ষণ সহাময়কালত পাওয়া  ালব। 

২.১৮) পাওয়ািপদয়ন্ট স্লাইড 

প্রমিক্ষলণর প্রায় প্রমতষ্টট যসিলনর জনয পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড রলয়লছ। সহায়লকর কাজলক আরও সহজ, উন্নত এবং গমতিী  করবার 

জনযই এইসব স্লাইড বতমর করা হলয়লছ। স্লাইলডর তথয এবং ক্রমধ্ারার সালথ প্রমিক্ষলণর আলগই ভাল াভালব পমরমিত হলয় যনওয়া 

প্রলয়াজন। স্লাইলড মক য খা রলয়লছ তা পলড় যনবার পািাপামি এই সহাময়কালত কলয়কষ্টট স্লাইলডর জনয অমতমরি মকছু স্পস্পকারস পলয়ন্ট 

 ুি করা হলয়লছ, যসগুল াও পলড় যনওয়া প্রলয়াজন।  

যবমিরভাগ স্লাইলডই বিার জনয মবলিষ যকান পলয়ন্ট যনই, যসগুল া শুধ্ুমাত্র পলড় যগল ই হলব। তলব স্লাইলডর মবষয়বস্তু এবং তার 

সহজ বযাখযা যবাঝালনার জনয প্রলয়াজনলবালধ্ মকছু অমতমরি কথা  ুি করা বা মুি আল ািনা করা মকংবা উদাহরণ বযবহার করা য লতই 

পালর। 

মকছু মকছু স্লাইলড অংিগ্রহণকারীলদর জনয প্রশ্ন রাখা আলছ। পলরর স্লাইলড  াবার আলগ এই প্রশ্নগুল ার জনয প ঘাপ্ত সময় মদলয় উির 

যদবার জনয অংিগ্রহণকারীলদর উৎসামহত করুন। 

মকছু মকছু স্লাইলড অংিগ্রহণকারীলদর জনয মকছু কাজ যদওয়া আলছ। এই সহাময়কালত প্রদি কা ঘক্রলমর যনাটগুল া যসই কালজর জনয 

প্রলয়াগ করুন।  

স্লাইডগুল া কাগলজ মপ্রন্ট কলর মনলয় তা হযান্ড আউট মহলসলব অংিগ্রহণকারীলদর মলধ্য মদলয় মদলত পারল  ভাল া হয়। অংিদ্রহণকারীরা 

প্রলয়াজলন ঐ হযান্ড আউলটর মলধ্যই অমতমরি পলয়ন্টগুল া ম লখ মনলত পারলব। স্লাইডগুল া হযান্ড আউলট মদলয় যদবার আলরকষ্টট ভাল া 

মদক হল া,  মদ  ামন্ত্রক যগা ল াগ বা মবদুযৎ না থাকার কারলণ অমডও মভজযুয়া  বযবস্থা বা মামিমমমডয়া বযবহার করা না  ায় তারপরও 

আপমন কাজ িাম লয় মনলত পারলবন। 

আপমন িাইল  প্রমত যসিলনর শুরুলত ঐ যসিলনর জনয দরকারী স্লাইডগুল ার হযান্ড আউট আ াদা আ াদা ভালব মদলত পালরন, অথবা 

পুলরা যসট মহলসলব প্রমিক্ষলণর শুরুলতই মদলয় মদলত পালরন। পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইডগুল া মসমডলত পাওয়া  ালব। 

২.১৯) প্রদনাত্তি 

য  সক  অংিগ্রহণকারী ইলতাপূলব ঘ কখলনাই মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  সম্পলকঘ মকছু জানলতন না, তারা এই প্রমিক্ষলণ যবি মকছু 

নতুন ধ্ারণা এবং িলের সালথ পমরমিত হলবন। সহায়ক মহলসলব আপমন সবসময়ই অংিগ্রহণকারীলদরলক প্রলয়াজনমত প্রশ্ন করবার 

জনয উৎসামহত করলবন, এবং এর জনয হযান্ড আউট ২ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এ সং ুি মনর্ ঘণ্ট (Glossary) বযবহার করলবন।  

এই মনর্ ঘণ্টষ্টট অংিগ্রহণকারীলদর িাইল  যদওয়া থাকলব। কালরা যকান প্রলশ্নর উির আপমন মনলজ যদওয়ার আলগ অনযানয 

অংিগ্রহণকারীলদরলক যসষ্টটর উির মদলত অনুপ্রামণত করুন। এর মাধ্যলম পারস্পমরক মমথত্ত্বিয়ার মাধ্যলম দক্ষতা বাড়লব এবং আপমনও 

অংিগ্রহণকারীলদর জ্ঞান সম্পলকঘ একষ্টট মবিদ ধ্ারণা  াভ করলবন।  

এমন মকছু প্রশ্নও আসলত পালর  ার উির হয়লতা আপনার জানা যনই। যসলক্ষলত্র  স্পিত বা মবব্রত না হলয় তা স্বীকার করুন। এরপর 

অংিগ্রহণকারীলদর গ্রুপষ্টটলকই ত্ত্বজজ্ঞাসা করুন আপনারা যকউ মক এই প্রলশ্নর উির মদলত িান, বা এই মবষলয় মকছু ব লত িান একজন 
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মানুষ কখলনাই সবজান্তা হলত পালর না। অংিগ্রহণকারীলদর ব ুন য  আপমন এর উির আগামীকা  বা আগামী সাক্ষালত মদলয় মদলবন। 

অমীমাংমসত ইসুযষ্টট বা প্রশ্নগুল া যনাষ্টটিলবালডঘ  ামগলয় রাখুন।  

 

২.২০) বনাটিি বর্াডব 

প্রমিক্ষণ ি াকা ীন সমলয়র জনয একষ্টট যনাষ্টটি যবাডঘ বতমর কলর রাখল  ভাল া হয়। এষ্টট হলব যকান যদয়া  বা যনাটবুক য খালন 

অংিগ্রহণকারীরা প্রমিক্ষণ সম্পলকঘ তালদর য  যকান প্রশ্ন বা মন্তবয য গুল া তারা প্রমিক্ষণ ি াকা ীন সমলয়র মলধ্যই সমাধ্ান করলত 

িায়, তা ম লখ রাখলত পারলব। 

 মদ সম্ভব হয়, অংিগ্রহণকারীলদর জনয যপাস্ট-ইট (Post It) বা যছাট কাগলজর টুকলরা সরবরাহ করা য লত পালর য গুল া মপন মদলয় 

 ামগলয় রাখা  ায়। এর িল  সকল ই যনাষ্টটিলবালডঘ  াগালনা মবষয়গুল া  াগালত এবং  যদখলত পারলব।  

সহায়ক মহলসলব আপনার দাময়ত্ব হল া যনাষ্টটিলবালডঘ  াগালনা মবষয়গুল া  থা থভালব সুরাহা করা হলয়লছ মক না তা মনত্ত্বিত করা। এটা 

যেনামর যসিলন হলত পালর, অথবা ম মন যপাস্ট কলরলছন তার সালথ বযত্ত্বিগতভালবও যসলর যনয়া য লত পালর। 

২.২১) গরুপসমূহ/ েলসমূহ 

এই ধ্রলণর একষ্টট যছাট প্রমিক্ষণমূ ক যপ্রাগ্রালম অংিগ্রহণকারীলদর একই গ্রুলপ রাখলত পারল  ভাল া হয়, এলত গ্রুলপর সদলসযলদর 

মলধ্য পারস্পমরক জানালিানা ভাল া হলব। 

গ্রুপ/ দ  বতমর করার মবমভন্ন ধ্রলণর পদ্ধমত আলছ। একষ্টট পদ্ধমত হল া, একই কাজ বা যপিার মভমিলত দ  ভাগ করা য ন গ্রুলপর 

সদসযলদর মলধ্য জ্ঞানগত মদক যথলক সা ুজয থালক, এবং গ্রুলপর অনযানয সদসযলদর কাছ যথলক যিখার আগ্রহষ্টটও প্রব  থালক। গ্রুপ 

বতমরর সমলয় নারী-পুরুষ সামঞ্জসয রাখাটা জরুরী, তলব প্রলয়াজন বা পমরমস্থমতর আল ালক সমম লির গ্রুপ বতমর করা য লত পালর। 

২.২২) প্রশিক্ষণটিদক র্াস্তর্িাশভশত্তক কদি বিালা 

যেমনং যসিনগুল া িা ালনার সময়  ত যবমি সম্ভব স্থানীয় পমরলবি-পমরমস্থমত, বাস্তবতা এবং সংসৃ্কমতর উপর গুরুত্ব মদন।  মদও এই 

প্রমিক্ষলণর মদকমনলদঘিনাগুল া মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার একষ্টট আন্তজঘামতক মালনর উপর মভমি কলরই প্রণয়ন করা হলয়লছ, তবুও 

যকান মবপ ঘয় বা সংকটকা ীন মুহলূত ঘ য  যকান মানুলষর প্রমতত্ত্বক্রয়া এবং খাপ খাইলয় যনবার ক্ষমতাগুল া তার স্থানীয় বা আঞ্চম ক 

রীমতনীমত, মবিাস, মূ যলবাধ্, সংসৃ্কমত এবং পামরপামি ঘক সম্পদু্গল ার সালথ ওতলপ্রাতভালব জমড়ত।       

২.২৩) বগাপনীয়িা 

এই প্রমিক্ষলণর যগাপনীয়তা বজায় রাখবার মবষয়ষ্টট প্রথম যসিলন প্রমিক্ষলণর মনয়মাব ীগুল া বতমর করবার সময়ই আল ািনা করলত 

হলব। কমী এবং যস্বচ্ছালসবীরা  খন মিশু বা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ এই প্রমিক্ষণষ্টট মনলয় কাজ করলবন, তখনও যগাপনীয়তার একই 

মনয়মগুল া যমলন ি লত হলব। বযত্ত্বিগত তথযাব ী কখলনাই গ্রুলপর বাইলর প্রকাি করা  ালব না, তলব যকান সমহংসতা, অবলহ া, 

মনপীড়ন বা যদিীয় আইলনর সালথ সাংর্রমষক যকান মবষয় এই মনয়লমর আওতামুি থাকলব।  

 মদ প্রমিক্ষণ ি াকা ীন এই ধ্রলণর যকান তথয উলঠ আলস, তাহল  আপনালক সালথ সালথই সমসযাষ্টট সমাধ্ালনর মত জ্ঞান বা ক্ষমতা 

সম্পন্ন বযত্ত্বিবলগ ঘর কালছ তথযষ্টট যপৌলছ মদলত হলব।  
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যসভ দয মি লেলনর মিশু মনরাপিা নীমতমা া সবসমলয় যমলন ি লত হলব।  

যকান কালজ নামার আলগ ম মন তথযষ্টট প্রকাি কলরলছন, তালক জামনলয় রাখলত হলব।  

২.২৪) প্রশিত্ত্বিয়া )Feedback( বেয়াি শর্ষয়টি মদন িাখদি হদর্ 
5  

প্রমতষ্টট প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালমই মবলিষত য খালন অংিগ্রহণকারীরা সত্ত্বক্রয়ভালব প্রমিক্ষণ কা ঘক্রলম অংি মনলয় থালক, যসসব যক্ষলত্র সহায়ক 

মহলসলব আপনালক অবিযই তালদর কালজর ওপর প্রমতত্ত্বক্রয়া জানালত হলব।  থা থভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া জানালনার দক্ষতার উপর পুলরা 

প্রমিক্ষণষ্টটর কা ঘকামরতা এবং গুণগত মান অলনকাংলি মনভঘর কলর। প্রমতত্ত্বক্রয়াষ্টট  থা থভালব জানালনা যগল  যসষ্টট প্রমিক্ষণাথীলদর 

মিখন প্রত্ত্বক্রয়ালক আরও উন্নত করলব, আবার অমবলবিনাপ্রসূত প্রমতত্ত্বক্রয়া মিক্ষাথীলক মবব্রত কলর যি লব  ার িল  যস আগ্রহ হামরলয় 

যি লত পালর। প্রমতত্ত্বক্রয়া যদবার সময় মনলির মদকমনলদঘিনাগুল া যমলন ি া য লত পালরঃ 

১) সুমনমদঘি এবং পমরস্কার ভাষায় কথা ব ুন। সাধ্ারণ উৎসাহবযাঞ্জক বাকয য মন ‘আপমন খুবই ভাল া কলরলছন মকংবা এটা খুব একটা 

ভাল া হয়মন ’ এর পমরবলতঘ ব ুন, আপমন খুবই ভাল া কলরলছন কারণ আপমন ভাল াভালব প্রস্তুমত মনলয়মছল ন এবং পমরস্কারভালব যকান 

ধ্রলণর জারগন (Jargon) ছাড়াই ব লত যপলরলছন ’। 

২) সাধ্ারণভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া জানালনা পমরহার করা জরুরী। মকছু িে য মন সবসময় সবাই মকংবা কখলনাই না এগুল া বাদ মদলয় মনমদঘি 

যপ্রক্ষাপলটর আল ালক সুমনমদঘি মন্তবয করা প্রলয়াজন।  

৩) আপনালক মনব ঘািনপটু (Selective) হলত হলব। সাধ্ারণত মানুষ একই সালথ একামধ্ক মবষলয় উন্নয়ন এবং পমরবতঘন করলত খুবই কি 

যবাধ্ কলর। তালদর উপর খুব যবমি কালজর ভার িামপলয় যদওয়া  ালব না। 

৪) মবকল্প পথ যদখালনার যিিা করুন।  খন আপমন কালরা সমাল ািনা করলবন, তখন ঐ বযত্ত্বিলক মবকল্প মক করা য লত পারলতা যসষ্টটও 

যদখাবার যিিা করুন। গত যসিলন আপনার কাজটা আমম বুঝলত পামরমন কারণ আপমন মিপিালটঘ মক ম লখমছল ন যসটা আমম বুঝলত 

পারমছ াম না।  মদ আপমন আলরা বড় কলর ম লখন এবং দুইষ্টট কাগজ বযবহার কলরন তাহল  ভাল া হয়।  

৫) প্রমতত্ত্বক্রয়া যদবার সময় যকান মসদ্ধালন্ত িল  না এলস বরং বণ ঘনামূ ক হল  ভাল া হয়। প্রমতত্ত্বক্রয়াষ্টট আমম বা আমার মলন হয় এভালব 

শুরু কলরন এবং অংিগ্রহণকারীলদর কাজটা আপনার মলধ্য মক প্রভাব যিল লছ যসষ্টট মববৃত কলরন। উদাহরণস্বরূপ,  খন আপমন 

ব ল ন, æআপনার যকান প্রশ্ন যনই, আলছ মক? তখন আমার মলন হল া আপমন িান না আমম যকান প্রশ্ন কমর। 

৬)  ালক প্রমতত্ত্বক্রয়া মদলচ্ছন, তার জনয একষ্টট সুল াগ যখা া যরলখ মদন। একষ্টট দক্ষ প্রমতত্ত্বক্রয়া অংিগ্রহণকারীর জনয একষ্টট সুল াগ 

যরলখ যদয়  মদও বা যস যসটা গ্রহণ করুক বা না করুক। 

৭) য  যকান প্রমতত্ত্বক্রয়া তাৎক্ষমনকভালব বা  থা থ সমলয়র মলধ্য মদল  ভাল া হয়, যকননা পলর যদওয়া হল  মন্তবযগুল া গ্রহণকারীর 

কালছ গুরুত্ববহ নাও থাকলত পালর।  

৮) মকছু মবলিষ যক্ষলত্র আপমন মনলজ যকান মন্তবয করবার আলগ অংিগ্রহণকারীলদর মনলজলদরলকই তালদর কালজর উপর মন্তবয করলত 

ব ুন। এর মাধ্যলম তারা তালদর য  সক  জায়গায় উন্নমত করা প্রলয়াজন তা মনলজরাই মিমিত করলত পারলব। য মন, আমার মলন হয় 

আমম যিষমদলক খুব দ্রতু কথা ব মছ াম,  ার িল  সম্ভবত অলনলকই মবভ্রান্ত হলয় মগলয়মছল ন। 

                                                           
5 Action for the Rights of Children (2009), ARC Resource Pack, Facilitator’s Toolkit page 41-42; http://www.arc-online.org/documents/pdfs/ARC-FacToolkit-2009.pdf  

http://www.arc-online.org/documents/pdfs/ARC-FacToolkit-2009.pdf
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৯) পরামি ঘ যদবার সময় খুব সতকঘ থাকলত হলব। খুব কম যক্ষলত্রই মানুষ যকান মবষলয় সুমনমদঘি তথয না পাবার কারলণ ঝালম ায় পলড়। 

বরং ঐ ইসুযষ্টট সম্পলকঘ একষ্টট স্বচ্ছ ধ্ারণা, মকভালব মবষয়ষ্টট গলড় উলঠলছ, মকভালব মবষয়ষ্টট  থা থভালব যমাকালব ার জনয কাজ করা 

য লত পালর ইতযামদ মবষলয় সহায়তা করল ই তা সবলিলয় যবমি কালজ যদয়।  

২.২৫) সহায়লকর য  দক্ষতাগুল া থাকা জরুরী  

মনলির িালটঘ একজন সহায়লকর য  সক  দক্ষতা থাকা এবং কা ঘকরভালব প্রলয়াগ করা জরুরী যসগুল া য খা হল া। 

দক্ষতা সাধ্ারণ মববরণ 

পূণ ঘ মলনাল াগ 

যদওয়া 

িরীমর ভাষা বা বমড  যািুলয়জ এবং কথার মাধ্যলম অপরলক পূণ ঘ মলনাল াগ যদওয়া। কথার মত িারীমরক 

কাজগুল া অলনক যবমি গুরুত্বপূণ ঘ। এটা একটা অবযি বিবয প্রকাি কলরঃ কখলনা যকান কথালক সমথ ঘন 

কলর, কখলনা যসটালক আবার মবভ্রান্ত কলর যিল , আবার কখলনা যসই কথার সালথ অসিমতপূণ ঘ হলয় দা ুঁড়ায়। 

একজন মানুলষর প্রমত আপনার প্রকৃত মলনাভাব আপনার িরীলরর ভাষালতই প্রকাি হলয়  ায়।   

ভাষান্তর করা কালরা যকান বিবযলক িোন্তর কলর আবার প্রকাি করবার দক্ষতালকই ভাষান্তর ব া হয়। একষ্টট  থাথ ঘ ভাষান্তর 

হলব সংমক্ষপ্ত ও পমরিীম ত, এবং যসটা বিলবযর তথয এবং অনুভূমত প্রকাি করলব। অনযলদর অমভজ্ঞতার ওপর 

এর মূ  যকন্দ্রমবন্দ্ ুথাকলব। এষ্টট অপর মানুলষর মিন্তা এবং অনুভূমতলক আপনার মনলজর ভাষায়  থা থভালব 

প্রকাি করলব।  

উন্মুি প্রশ্ন এই প্রশ্নগুল া অনযানয মানুষলক মুিভালব কথা ব লত এবং তালদর অমভজ্ঞতাগুল া সহজভালব যিয়ার করলত 

সাহা য কলর। এগুল া মানুষলক যকান মবষলয় কথা ব লত উৎসামহত কলর। এ ধ্রলণর উন্মুি প্রলশ্নর মকছু 

উদাহরণ হল াঃ 

      আপমন মক আমালক ব লত পারলবন.................. ? 

      আপমন মক ধ্রলণর কালজর কথা মিন্তা করলছন? 

      আপমন মকভালব সাড়া মদলবন............? 

অনুসন্ধানী প্রশ্ন এই প্রশ্নগুল া অনযানযলদরলক স্বতঃস্িূতঘভালব যকান মবষলয়র সুমনমদঘি বা স্বচ্ছ বযাখযা মদলত আগ্রহী কলর যতাল ।  

আপমন বল মছল ন য ............... এখন তাহল  আপমন মক ব লবন? 

এই মবষলয় আপমন মক আরও একটু মকছু ব লবন? 

উদাহরণস্বরূপঃ 

 মদ অংিগ্রহণকারী বল ন, া র্টলছ তালত আমার খুবই রাগ হলচ্ছ  

আপনার প্রশ্নষ্টট হলবঃ ষ্টঠক যকান মবষয়ষ্টট আপনালক রাগামিত করলছ? 

সারসংলক্ষপ করা সারসংলক্ষপ হল া কালরা যকান বিলবযর িুম্বক অংিগুল া বাছাই কলর মনলয় তা আলরকবার পুনরাবৃমি করা। 

এর মাধ্যলম আপমন য  আল ািয মবষয়ষ্টট আংমিক নয় বরং পুলরাটাই ভাল াভালব বুঝলত যপলরলছন, যসটা 

প্রকামিত হয়। এর মলধ্য থাকলব অনয মানুষষ্টটর বিবয  ালত তার মিন্তা, অমভজ্ঞতা, আিরণ এবং অনুভূমতর 

মমলি  রলয়লছ। একষ্টট  থাথ ঘ সারসংলক্ষপ অপর মানুষলদরলক তালদর বিবয এবং আল ািনাগুল া আরও 

ভাল াভালব বুঝলত সহায়তা কলর এবং তালদর মলধ্য এমন মকছু দৃষ্টিভিীর জন্ম যদয়  া তারা আলগ বুঝলত পালরন 

মন।     
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২.২৬) অনাকাস্পিত য  যকান মকছুর জনয প্রস্তুত থাকলত হলব 

একষ্টট প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালম য  যকান মকছু ভু  হলয় য লত পালর, য  যকান মকছু পমরকল্পনার বাইলর িল  য লত পালর। মকন্তু একজন সহায়ক 

মহলসলব আপনার অনযতম প্রধ্াণ একষ্টট কাজ হলব এই ধ্রলণর য  যকান পমরমস্থমত  থা থভালব যমাকালব া করা।6
  

প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালম যকান অনাকাস্পিত বা অপ্রতযামিত পমরমস্থমত যমাকালব ার জনয অনযতম একষ্টট কা ঘকর পন্থা হল া, য  কাজষ্টট 

করল  কাস্পিত ি  আসলছ না তার ষ্টঠক মবপরীত কাজষ্টট করা। উদাহরণ মহলসলবঃ 

  মদ যেনারী যসিন কাজ না কলর, তাহল  তা যভলি যছাট যছাট গ্রুলপ ভাগ কলর মদন। 

  মদ যসিলন হালতক লম কাজ করার প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট বযথ ঘ হয়, তাহল  প্রদি ঘন প্রত্ত্বক্রয়ায় কাজষ্টট সমাধ্া করুন। 

  মদ মিন্তামূ ক যসিনষ্টট কাজ না কলর, তাহল  হালতক লম কাজ করালত শুরু করুন।  

  মদ সহায়লকর যদওয়া উদারহরণগুল া  াগসই না হয়, তাহল  অংিগ্রহণকারীলদর যদয়া উদাহরণগুল া বযবহার করুন। 

য  যকান সমসযা যমাকালব ার করার জনয পমরকল্পনার আলরকষ্টট মদক হলত পালর, মকছু সাধ্ারণ কাজ বা অনুিী ন আলগ যথলকই প্রস্তুত 

কলর রাখা য গুল া যকান সমসযা আসল  তার সমাধ্ালন কালজ  াগালনা  ালব। য মনঃ 

  মদ অংিগ্রহণকারীরা মবষয়বস্তু যথলক দলূর সলর  ায়, তাহল  তালদর যছাট যছাট গ্রুলপ ভাগ কলর মদলয় ব ুন মবষয়ষ্টটলক তালদর 

বাস্তব জীবলনর অমভজ্ঞতার সালথ সামঞ্জসযপূণ ঘ কলর মনলত। 

  মদ পরবতী কা ঘক্রমষ্টট মক হলব তা মনলয় আপমন মদ্বধ্াগ্রস্থ থালকন, তাহল  যদরী না কলর একষ্টট যছাট মবরমতলত িল   ান। (যসটা 

নাস্তার মবরমতও হলত পালর) এই অবসলর আপমন পরবতী পদলক্ষপ মনলয় মিন্তা করুন।  

  মদ আপনার মলন হয় অংিগ্রহণকারীরা অসন্তুি বা কথা শুনলছ না, তাহল  অংিগ্রহণকারীলদর অনুভূমত জানার জনয একষ্টট 

রাউন্ড যর্াষণা করুন।  

  মদ ি মান যসিনষ্টট খুব একটা কা ঘকর মলন না হয়, তাহল  পরবতী যসিনষ্টট দ্রতু শুরু কলর মদন। 

  মদ আপনার উপকরণ যিষ হলয় য লত থালক, তাহল  অনযানয মকছু প্রলয়ালগর বদল  যসিনষ্টট দ্রতু যিষ করার পদলক্ষপ মনন। 

  মদ গ্রুপগুল া মছন্নমবত্ত্বচ্ছন্ন হলয়  ায়, তাহল  সক  অংিগ্রহণকারীলদর একসালথ ডাকুন এবং তালদর একলত্র কাজ করার মূ  

উলেিযষ্টট বযাখা করলত ব ুন।  

সমসযা সমাধ্ালনর এই পদ্ধমতগুল ার অলনকগুল াই মনভঘর কলর মবপরীত কাজষ্টট মক হলচ্ছ তার উপর। এই পদ্ধমতগুল া সহায়কলক 

প্রমিক্ষণ কা ঘক্রলমর উপর মনয়ন্ত্রণ মিমরলয় আনলত সাহা য কলর, পািাপামি অংিগ্রহণকারীলদর সমসযাগুল ালক একষ্টট পমরিীম ত 

মাত্রায় প্রকাি করলত সহায়তা কলর।   

২.২৭) আপনার মনলজর সংিয়গুল া মনলয় কাজ করলত হলব 

সবলিলয় অমভজ্ঞ সহায়কও যকান প্রমিক্ষণ কম ঘিা ার আলগ মকছুটা মানমসক সংিলয় ভুলগ থালকন। এই অবস্থাষ্টট দরূ করবার জনয দু’ষ্টট 

পদ্ধমত আলছ, এবং যকান প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট আপনার এবং আপনার বযত্ত্বিলত্বর সালথ মানানসই যসটা একটু সময় মনলয় মিন্তা কলর বাছাই করা 

প্রলয়াজন।   

                                                           
6 Pickles T, Pavilion (1995), Toolkit for Trainers, Brighton, England, as presented in the Action for the Right of the Children resource pack: Facilitator’s Toolkit, 
http://www.arc-online.org/documents/pdfs/ARC-FacToolkit-2009.pdf  

http://www.arc-online.org/documents/pdfs/ARC-FacToolkit-2009.pdf
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আপনার সংিয়গুল া মনলয় মিন্তা করুন এবং মকভালব তা কাষ্টটলয় উঠা  ায় যসই পন্থাও ভাবলত থাকুন। প্রমিক্ষণ ি াকা ীন সবলিলয় 

খারাপ মক মক র্টনা র্টলত পালর তার একষ্টট তাম কা বতমর করুন, এবং এরপর তাম কা ধ্লর ধ্লর প্রমতষ্টট সম্ভাবনাময় দুর্ ঘটনা যমাকালব ার 

জনয দুইষ্টট কলর পদ্ধমত মিন্তা কলর রাখুন। এই কাজষ্টট আপনালক আত্নমবিাসী কলর তু লব।  

আপনালক এটা যমলন মনলতই হলব য , সক  পমরমস্থমত আপনার অনুকূল   ালব না। আপনালক মনভুঘ  হলত হলব এমন যকানও 

বাধ্যবাধ্কতাও যনই। আপমন  মদ আসন্ন প্রমিক্ষলণর ভুল র সম্ভাবনায় মকংবা সমতযকার যকান সমসযার কারলণ খুব যবমি মিন্তাগ্রস্থ হলয় 

পলড়ন, তাহল  ি নসই মালনর সহায়ক ধ্ারণাষ্টট আপনালক সাহা য করলব। মলন রাখলত হলব, প্রমতষ্টট প্রমিক্ষণ যথলকই আপমন আপনার 

য াগযতা এবং জ্ঞানলক বামড়লয় মনলত পারলছন।  

 মদ অংিগ্রহণকারীরা মকছু মিখলত পারলছ বল  প্রতীয়মান হয়, তাহল  সম্ভবত আপমন ভাল াই করলছন। তলব প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রামষ্টট যিষ 

হলয়  াবার পর মক মক কাজ আপনার প্রতযািমামিক হয়মন, মকংবা পরবতীলত আবার সুল াগ যপল  আপমন যকান কাজটা অনযভালব 

করলত িাইলতন তার একষ্টট তাম কা কলর রাখা য লত পালর। এই কাজষ্টট আপনার মিখন প্রত্ত্বক্রয়ালকও আরও কা ঘকর কলর তু লব। 

২.২৮) িদলা আপ এর্ং প্রশিক্ষণ পির্িী িিার্ধান 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার দক্ষতাগুল া মনয়মমত অনুিী ন করা প্রলয়াজন। য লহতু এই দক্ষতাগুল া অলনকাংলিই মানুলষ সালথ 

য াগাল ালগর উপর মনভঘর কলর, যসলক্ষলত্র মিশুলদর সালথ এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ মনয়মমত য াগাল ালগর মাধ্যলমই মনস্তাত্ত্বিক 

প্রাথমমক সহায়তার দক্ষতাগুল ার উন্নয়ন করা  ায়। 

অমভজ্ঞতার সালথ সালথই আত্নমবিাস বালড়। মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তায় প্রমিমক্ষত কমীলদর তালদর জ্ঞান কালজ  াগালনার সুল াগ 

থাকা জরুরী এবং সহকমীলদর সালথ অমভজ্ঞতা মবমনমলয়র সুল াগষ্টটও থাকা দরকার।  

কমীলদর ভাল ামন্দ্ এবং মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর প্রত্ত্বক্রয়াষ্টটও মনয়মমত বযবস্থাপনা এবং িল া আলপর দাবী রালখ। বযবস্থাপনার অংি 

মহলসলব মামসক তিাবধ্ান ববঠক, মবলনাদনমূ ক প্রমিক্ষণ যসিন এবং সহকমী সহায়তা (Peer Support) বযবস্থার আলয়াজন করা য লত 

পালর। 

২.২৯) শনর্ বণ্ট 

হযান্ড আউট ২ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এর মনর্ ঘণ্টলত য  সক  িে বযবহার করা হলয়লছ, তার সবগুল াই এই মযানুয়াল  বযবহার করা 

হয়মন, তলব ঐ িেগুল া সহায়লকর জনয যজলন রাখা জরুরী।  

যবমির ভাগ যক্ষলত্রই যকান মবপ ঘয় বা দুর্ ঘটনার মানমসক প্রমতত্ত্বক্রয়াষ্টটলক কষ্টঠন পমরমস্থমতলত সাধ্ারণ প্রমতত্ত্বক্রয়া মহলসলবই গণয করা হয়, 

 মদও যসগুল া অতযন্ত দুদঘিাগ্রস্ত হলয় থালক। যবমির ভাগ যক্ষলত্রই যদখা  ায়, দীর্ ঘলময়াদী মানমসক সমসযা শুধ্ু অল্প মকছু মানুলষর হলয় 

থালক।   

মিশুরা সহ যবমিরভাগ মানুষই যকান মবপ ঘয়কর পমরমস্থমতর পর মানমসক িালপর মিকার হয়।  থা থ  ত্ন এবং সহায়তা যপল  প্রায় সবাই 

তা কাষ্টটলয় উঠলত পালর। সাম্প্রমতক গলবষণায় প্রমান হলয়লছ য , মিশু,  ত্ন প্রদানকারীসহ যবমিরভাগ মানুলষর যক্ষলত্রই কলঠার বা 

মানমসক িাপমূ ক যকান পমরমস্থমত যমাকালব া করলত এবং দীর্ ঘলময়াদী যকান মানমসক সমসযার ঝুমকর সম্ভাবনালক কমমলয় আনলত 

যসই দুর্ ঘটনার এলকবালর প্রাথমমক প ঘালয় যদওয়া সামাত্ত্বজক সহায়তার মান অতযন্ত গুরুত্বপূণ ঘ ভূমমকা পা ন কলর।   
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 মদও মানুষ খারাপ সময় কাষ্টটলয় উলঠ এবং পমরমস্থমতর সালথ খাপ খাইলয় মনলত পালর, তলব কখলনা কখলনা এর প্রভাব সারা জীবনবযাপী 

কাজ কলর। মবলিষজ্ঞরা মিশুলদর মালঝ এই দৃঢ়প্রতযয় এবং কষ্টঠন পমরমস্থমত যমাকালব া করার ক্ষমতাষ্টট যদখলত যপলয়লছন।7
  তলব 

অমতসাম্প্রমতক গলবষণা অবিয মিশুলদর মলনর উপর মবপ ঘয়মূ ক র্টনাগুল ার প্রভাব যি ার সম্ভাবনালক  লথি গুরুত্ব মদলয় মবলবিনা 

করলছ, এবং তালদর মলত মিশুলদরলক মানমসকভালব মবপ ঘস্ত মকংবা দৃঢ়প্রতযয়ী  াই ব া যহাক না যকন সক  যক্ষলত্রই আমালদর সতকঘ 

থাকলত হলব। প্রায় সক  যক্ষলত্রই মিশুরা তালদর সংসৃ্কমত, ধ্ম ঘ, পামরপামি ঘকতা, অমভজ্ঞতা, বয়স এবং বযত্ত্বিত্ব ইতযামদর মভমিলত প্রমতত্ত্বক্রয়া 

যদখায়।8
  

পািাপামি, মাঠ প ঘালয় কাজ করবার সমলয় মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা ’ িেষ্টটও সতকঘতার সালথ বযবহার করলত হলব। অলনক 

যক্ষলত্রই মানুষ  খন মনস্তাত্ত্বিক বা মানমসক িেষ্টট যিালন, তখন তালক মানমসক যরাগ বা সমসযা বল  মলন কলর িায়। অলনক যদলিই 

মানমসক যরাগ মবষয়টা মনলয় এক ধ্রলণর উন্নামসকতা কাজ কলর, এবং এই ধ্রলণর িলের বযবহার মিশু এবং তার পমরবারলক আপনার 

সাহা য যনওয়া যথলক মবরত রাখলত পালর। 

অলনক অংিগ্রহণকারী মলন করলত পালরন, য লহতু এখালন মানমসক যরালগর সহায়তা  বা সাইলকালথরাপী যদওয়া হয় না, তাই 

মলনাসামাত্ত্বজক প্রাথমমক সহায়তা ’ িেষ্টট বযবহার করাই যবমি  ুত্ত্বিসিত। তলব যসভ দয মি লেন সবসমলয় WHO প্রদি িেমা া 

বযবহার কলর।  

 খন মবলিষজ্ঞ নন এমন বযত্ত্বিলদর সালথ য াগাল াগ করলত হলব, তখন মবলিষ মকছু মিমনকযা  টাম ঘ য মন মানমসক মবপ ঘয় (Trauma) 

বা মানমসকভালব মবপ ঘস্ত )daziaamued(  বযবহালরর যক্ষলত্র সতকঘতা অব ম্বণ করলত হলব। এই িেগুল া তালদর মলন ভীমতর সষৃ্টি করলত 

পালর এবং তারা ভাবলত পালর য , তালদরলক সমালজর যিালখ মপমছলয় পড়া মহলসলব যনমতবািকভালব মিমিত করা হলচ্ছ। 

যকান দুর্ ঘটনার পলরর অমনমদঘি মানমসক অবস্থার বণ ঘনা মদলত মবপ ঘয় (Distress) এবং ভয়াবহ মবপ ঘয়  (Disasters) িেগুল া বযবহার 

করা হলয়লছ। এর মাধ্যলম যকান মনমদঘি  ক্ষণ বা পরীমক্ষত অবস্থার কথা যবাঝালনা হয়মন, বরং সামমগ্রকভালব সংিয়, কান্না, র্ুলমর সমসযা, 

কু্ষধ্ামান্দ্য, অমলনাল ামগতা এবং পরাত্ত্বজত যবাধ্ ইতযামদ অনুভূমতলক যবাঝালনা হলয়লছ। খুব সামানয সহায়তা এবং  থা থ  লত্নই এগুল া 

ষ্টঠক হলয়  ায়। এর সবগুল াই মিশুমকলিারলদর সাধ্ারণ অনুভূমত এবং প্রমতত্ত্বক্রয়া  া ঐ দুর্ ঘটনা বা মবপ ঘলয়র সালথ সরাসমর সম্পকঘ ুি।  

জরুরী অবস্থা ব লত যসই পমরমস্থমতলকই যবাঝালনা হলয়লছ য খালন যকান সমহংসতা, দুল ঘাগ, সামাত্ত্বজক বা আইন িঙৃ্খ া পমরমস্থমতর 

অবনমতর কারলণ মিশুলদর জীবনধ্ারণ, িারীমরক এবং মানমসক সুস্থতা এবং সামমগ্রক উন্নয়ন হুমমকর মুলখ পলড়, এবং এই 

সমসযাগুল ার সমাধ্ালন স্থানীয় সামথ ঘয অপ ঘাপ্ত বল  প্রতীয়মান হয়।9
  

সংকট (Crisis) িেষ্টট ব লত একষ্টট কিদায়ক পমরলবিলক যবাঝালনা হলয়লছ য খালন একজন মানুলষর পূব ঘ অমভজ্ঞতা এবং মামনলয় 

যনবার ক্ষমতা ঐ পমরমস্থমতলক যমাকালব া করলত বযথ ঘ হয়। মবপদ আকত্ত্বস্মক এবং নাটকীয়ভালব আসলত পালর, আবার ধ্ীলর ধ্ীলরও জলম 

উঠলত পালর।  

                                                           
7 Inter Agency Standing Committee (2007), IASC Guidelines for Mental Health and Psychological Support in Emergency Settings. 

http://www.who.int/mental_health/emergencies/424334445/en/     
8 Pynoos, Steinberg, Layne et al (2009). DSM-V PTSD diagnostic criteria for Children and Adolescents: A Developmental perspective and recommendations. 
http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_Steinberg_Layne_et_al_2009_._DSM-

V_PTSD_diagnostic_criteria_for_Children_and_Adolescents_A_Developmental_perspective_and_recommendations  
9 Save the Children (2010), Save the Children Child Protection: Taking action against all forms of abuse, neglect, violence and exploitation. 
http://resourceecntre.savethechildren.se/library/child-protection-taking-action-against-all-forms-of-abuse-neglect-violence-and-exploitation   

http://www.who.int/mental_health/emerinberggencies/424334445/en/
http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_Steinberg_Layne_et_al_2009_._DSM-V_PTSD_diagnostic_criteria_for_Children_and_Adolescents_A_Developmental_perspective_and_recommendations
http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_Steinberg_Layne_et_al_2009_._DSM-V_PTSD_diagnostic_criteria_for_Children_and_Adolescents_A_Developmental_perspective_and_recommendations
http://resourceecntre.savethechildren.se/library/child-protection-taking-action-against-all-forms-of-abuse-neglect-violence-and-exploitation
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মানমসক মবপ ঘয় (Trauma) িেষ্টট একষ্টট কিদায়ক ও িালপ থাকা আলবমগক অবস্থালক যবাঝায়। যকান অপ্রতযামিত ভয়ংকর অমভজ্ঞতা 

বা যকান মবপ ঘয়কর র্টনার দুঃসহ স্মমৃত যথলকই মানমসক মবপ ঘয় বতমর হয়,  া মানুলষর মনরাপিার অনুভূমত এবং আত্নিত্ত্বিলক দুব ঘ  

কলর যদয়। মানুলষর সহজাত মামনলয় যনবার ক্ষমতা এই মানমসক মবপ ঘলয়র মত নতুন অনুভূমতলক যমাকালব া করলত পালর না।  

মানমসকভালব মবপ ঘস্ত (Traumatized) হল া মানমসক মবপ ঘলয়র মানমসক ভালব মবপ ঘস্ত একজন মানুষ হল া যসই বযত্ত্বি ম মন এক বা 

একামধ্ক মানমসক  মবপ ঘলয়র সম্মুখীন হলয়লছন। শুধ্ুমাত্র মানমসক  মবপ ঘয়কর যকান র্টনায় আক্রান্ত হল ই মানুষ মানমসকভালব 

মবপ ঘস্ত হলয় পলড় না, বরং যসই অমভজ্ঞতালক হলত হলব অসহনীয়, বযাথাদায়ক, কলঠার আলবগতামড়ত বা (Shocking) এবং এর মাধ্যলম 

দীর্ ঘস্থায়ী িারীমরক বা মানমসক ক্ষমতর সম্ভাবনাও থালক।  

যপাস্ট েমাষ্টটক যেস মডজঅডঘার (PTSD) হল া একষ্টট মবলিষ অবস্থা  া এক বা একামধ্ক মানমসক মবপ ঘলয়র পর যকান মারাত্নক 

মানমসক আর্ালতর কারলণ স্থায়ী িামররীক বা মানমসক িালপর মাধ্যলম প্রকামিত হয়। এষ্টটলক সুমনমদঘি মকছু  ক্ষলণর মাধ্যলম মিমিত করা 

হয়,  মদও মবলিষজ্ঞলদর দ্বারা পরীমক্ষত মতামত না পাওয়া প ঘন্ত সাধ্ারণভালব এই িেষ্টট বযবহার করা ষ্টঠক হলব না। একইভালব, মানমসক 

মবপ ঘয়মূ ক র্টনার প্রমত সাধ্ারণ মানমসক প্রমতত্ত্বক্রয়া  ালক অযামকউট যেস মডজঅডঘার (ASD) ব া হয়, তার সালথও এলক মমমিলয় 

যি া ষ্টঠক হলব না।  

যকান মানমসক মবপ ঘলয়র পর প্রথম মালস অযামকউট যেস মডজঅডঘার যদখা মদলত পালর। এর  ক্ষণগুল া অলনক যক্ষলত্রই যপাস্ট 

েমাষ্টটক যেস মডজঅডঘালরর সালথ মমল   ায়, এর মলধ্য রলয়লছ মনলজলক হামরলয় যি া বা মনলজলক িরীলরর বাইলর মলন করার মত 

অনুভূমত। মকছু মকছু যক্ষলত্র অযামকউট যেস মডজঅডঘার যথলক যপাস্ট েমাষ্টটক যেস মডজঅডঘার যদখা মদলত পালর, তলব যবমিরভাগ 

যক্ষলত্রই  ক্ষণগুল া প্রথম মালসর পর মমম লয়  ায়।10
       

মানমসক মবপ ঘয়কর র্টনার িল  অনযানয স্থায়ী মানমসক অসুস্থতা এবং কলঠার আলবমগক প্রমতত্ত্বক্রয়ার মলধ্য রলয়লছ মিমনকযা  মবষন্নতা 

এবং সংিয়বাদী মানমসকতা।  

সামাত্ত্বজক সহায়তা ব লত যবাঝালনা হয় িারপালির সমাজ যথলক পাওয়া সহায়তালক  পমরবার, বন্ধ্ুবান্ধব, সহকমী এবং মিক্ষকলদর 

কাছ যথলক য  মলনাল াগ এবং  ত্ন পাওয়া  ায়।  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 National Centre for PTSD http://www.ptsd.va.gov  

http://www.ptsd.va.gov/
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মদ্বতীয় ভাগঃ 

 

প্রথম শেন 

 

মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মবষয়ক 

দুই মদনবযাপী প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রাম 
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প্রথম মদন 

যসিন ০ 

স্বাগি জানাদনা এর্ং বিত্ত্বজদেিন 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর জনয একষ্টট যসৌহাদঘযপূণ ঘ পমরলবি বতমর এবং তালদর যরত্ত্বজলেিন মনত্ত্বিত করা। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ মনত্ত্বিত করলত হলব য  আপমন অবিযই  

 প্রথম যসিন শুরু হবার ৩০ মমমনট আলগ প্রমিক্ষণস্থল  যপৌলছ  ালবন। 

 প্রমিক্ষণাথীলদর বৃিাকালর বা অধ্ ঘবৃিাকালর বসবার মত বযবস্থা করলবন। 

 প্রমিক্ষণকলক্ষ খাবার পামনর বযবস্থা রাখলবন। 

 মিপিাটঘ এবং মাকঘার সহ সক  অংিগ্রহণকারীলদর জনয যপাস্ট-ইট যনাট, যনাটবুক এবং ক ম প্রস্তুত রাখলবন। 

 সক  অংিগ্রহণকারীলদর জনয যনম টযাগ  াগালনা কম ঘিা ার উপকরণসহ একষ্টট িাই  মবতরণ করুন। 

 প্রলতযক অংিগ্রহণকারী যপ্রাগ্রামস্থল  যপৌছাল  তার যরত্ত্বজলেিন মনত্ত্বিত করুন। 

 প্রলতযকলকই স্বাগত জানালনা হলয়লছ মক না তা মনত্ত্বিত করুন। 

 অমডও-মভজয়ুা   ন্ত্রপামত ষ্টঠক আলছ মক না পরীক্ষা কলর মনন। 

 

বসিন ১ 

ভূশমকা                     (৯০ শমশনি) 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর সামলন প্রমিক্ষণষ্টটর ভূমমকা যদওয়া এবং গ্রাউন্ড রু  বতমর করা। 

কা ঘক্রমঃ ১-১ স্বাগত জানালনা এবং যরত্ত্বজলেিন, ১-২ মদলনর কা ঘক্রলমর উপর ভূমমকা, ১-৩ উলেিয, ১-৪ পারস্পমরক প্রতযািা, ১-৫ 

যসভ দয মি লেলনর পমরিয় উপস্থাপন (ঐত্ত্বচ্ছক) 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১-৯, হযান্ড আউট ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এর সক  কমপ, যসভ দয মি লেলনর মিশু 

সুরক্ষা নীমতমা া (ঐত্ত্বচ্ছক) 

সহায়লকর জনয যনাটঃ মলন রাখলত হলব কা ঘক্রলমর ১-৫ এ যদওয়া যসভ দয মি লেলনর পমরিয় উপস্থাপন করা শুধ্ুমাত্র তখনই প্রলয়াজন 

হলব  খন অংিগ্রহণকারীরা যসভ দয মি লেন সম্পলকঘ অবমহত না থালক। প্রমিক্ষলণর পূলব ঘ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইলডর ৯ নম্বর স্লাইলড 

আপনার মনজ যদলি যসভ দয মি লেন মক কাজ কলর তা ম লখ মনন।  

 মদ আপনালদর যপ্রমক্ষলত এই ভূমমকা অনুিী নষ্টট সষ্টঠক মলন না হয়, তাহল  আপমন মবকল্প যকান ভূমমকা বযবহার করলত পালরন।  

কায বিমেঃ ১-১ স্বাগি জানাদনা এর্ং প্রাথশমক ভূশমকা                 ৪০ শমশনি 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর স্বাগত জানালনা এবং তালদর মনলজলদর পমরমিমত যপি করার সুল াগ 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ প্রল াজয নয় 
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মনলদঘিনাঃ  

অংিগ্রহণকারীলদর স্বাগত জানান। তালদর সবাইলক আপনার সালথ বৃিাকালর দা ুঁড়ালত ব ুন য ন সবাই সবাইলক যদখলত পায়। 

বৃলির মালঝ দা ুঁমড়লয় প্রথলম আপনার মনলজর পমরিয় মদন। মনলজর নাম ব ুন এবং য  সংস্থায় কাজ করলছন বা যসচ্ছালসবী মহলসলব 

আলছন তারও নাম ব ুন। এরপর পলরর জনলক একইভালব এমগয় এলস পমরিয় মদলত ব ুন। এভালব প্রলতযলকই তালদর পমরিয় মদলব। 

 খন সবাই পমরিয় মদলয় মদলব, তখন ব ুন য  এইবার আমরা একটা যখ ার মাধ্যলম আমালদর মনলজলদর সম্পলকঘ জানলবা। যখ াষ্টট 

হল া, সূ ঘ তালদর উপলরই আল া যদয়  ারা........। আপমন িাইল  এই বালকযর বদল  অনয মকছুও ব লত পালরন।  

এবার যখ াষ্টট বযাখযা করুন। একজন অংিগ্রহণকারী এই বালকযর সালথ একটা ববমিিয বল  বাকযষ্টট যিষ করলবন। যসই ববমিিযষ্টট ম মন 

বা  ালদর মলধ্য থাকলব, তারা বৃলির মাঝখালন এলস দা ুঁড়ালব। এরপলরর জন য  বাকযষ্টট ব লবন, যসষ্টটও  মদ তালদর জনয সমতয হয়, 

তাহল  তারা সামলন যথলক  ালবন, তা না হল  তারা মপমছলয় এলস আবার বৃলি এলস দা ুঁড়ালবন।   

যখ াষ্টট এইভালব শুরু করলত পালরন –  

সূ ঘ তালদর উপলরই আল া যদয়  ারা মিশুলদর সালথ সরাসমর কাজ কলর 

সূ ঘ তালদর উপলরই আল া যদয়  ালদর মতন বছলরর যবমি কালজর অমভজ্ঞতা রলয়লছ। 

সূ ঘ তালদর উপলরই আল া যদয়  ারা যকান মবপদ্গ্রস্থ মিশুর সালথ সাক্ষাত কলরলছন। 

প্রলতযক অংিগ্রহণকারীলকই এলত অংি মনলত ব ুন।  খন সবার ব া হলয়  ালব তখন তালদর বসলত বল  পলরর কালজর জনয প্রস্তুমত 

মনলত ব ুন। 

 

কায বিমেঃ ১-২ শেদনি কায বিদমি উপি ভূশমকা                   ১০ শমশনি  

 ক্ষযঃ মদলনর কা ঘক্রম সম্পলকঘ অংিগ্রহণকারীলদর অবমহত করা 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইলডর ১-৩, হযান্ড আউট ১ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন), প্রমিক্ষলণর সময়সূিী। 

মনলদঘিনাঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর আরও একবার শুলভচ্ছা জানান এবং এই প্রমিক্ষলণ অংি যনবার জনয ধ্নযবাদ জানান। পূলব ঘর কাজষ্টটর কথা স্মরণ 

কমরলয় মদলয় তালদর ব ুন, আমালদর প্রলতযলকর মলধ্যই একষ্টট সাধ্ারণ ববমিিয রলয়লছ, আর তা হল া আমরা মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক 

প্রাথমমক সহায়তা সম্পলকঘ জানলত ও মিখলত এলসমছ। 

বযাখযা করুনঃ একজন মিশুলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা যদবার মাধ্যলম যকান দুল ঘাগকা ীন সমলয় তার তাতক্ষমনক এবং 

দীর্ ঘলময়াদী প্রমতত্ত্বক্রয়ালক  লথি ভাল াভালব প্রভামবত করা সম্ভব। মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা একজন মিশুলক য  যকান বা ুঁধ্া বা 

পমরবতঘলনর যমাকালব ায় আলগর যিলয় অলনকলবমি য াগয কলর যতাল । 
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আজলক এবং আগামীকা লক আমরা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা মক, কালদর জনয, মকভালব এষ্টট মিশু, তার অমভভাবক এবং  ত্ন 

প্রদানকারীলদর উপর প্রলয়াগ করলত হলব যসইসব মবষয় মনলয় কথা ব লবা।  

স্লাইড ২ এবং ৩ যদখালনার আলগ বযাখযা করুনঃ  

আপনারা এখালন দুই মদনবযপী এই প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালম এলসলছন। এখালন  মদও আমরা আলগ যথলক প্রস্তুত কলর রাখা মকছু মবষয় যিয়ার 

করলবা, মকন্তু আমরা মবষয়গুল া গ্রুপ আল ািনা বা যেনারী যসিলনর মাধ্যলমই এলক অপলরর কাছ যথলক মিলখ যনব।  

এ প্রত্ত্বক্রয়ার মাধ্যলম আপমন আপনার মনলজর মকছু মবষয় এবং অমভজ্ঞতাগুল া সম্পলকঘও সলিতন হলত পারলবন, য গুল া পরবতীলত 

সহায়ক মহলসলব আপনার কালজ সহায়তা করলব। আপমন কখলনাই মনলজর অমভজ্ঞতা এবং ইসুযগুল ালক উলপক্ষা করলত পারলবন না, 

এটা আপনালক যমলন মনলয়ই কাজ করলত হলব। মিশুলদর সালথ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মনলয় কাজ করবার সময় আপনার মনলজর 

িারীমরক এবং আলবমগক মনরাপিা মনত্ত্বিত করাও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ঘ।  

একজন যপিাদার এবং দাময়ত্বিী  সহায়ক মহলসলব আপনার কাজষ্টট মনলজর জনয এবং  ালদর সাহা য করলছন তালদর জনয মনরাপদ 

এবং কা ঘকর রাখার যক্ষলত্র  মদ যকান বাধ্া আলস, তলব যসগুল া অবিযই মিমিত করলত হলব এবং তা মনলয় আপনার তিাবধ্ায়ক বা 

বযবস্থাপকলদর সালথ কথা ব লত হলব। 

এরপর প্রমিক্ষণষ্টট িাম লয়  ান। প্রলয়াজনীয় অমতমরি বযখযাগুল া প্রলতযক স্লাইলডর সালথ  ুি করা আলছ।  

স্লাইড ২ 

আজলক আপনারা জানলবন মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা মক, এবং যকান ধ্রলণর মিশুলদর জনয এই সহায়তা  ালগ এবং মকভালব তা 

যদওয়া  ায় তা মনলয় আমরা মবস্তামরত কথা ব লবা। আগামীকা লক আমরা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার বযবহামরক যকৌি গুল া 

অনুিী ন করলবা। 

আজলকর মদলনর প্রমিক্ষলণ ছয়ষ্টট যসিন রলয়লছ। 

প্রথম যসিলন আপমন এই প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালমর সালথ পমরমিত হলবন, আমরা এখালন আমালদর পারস্পমরক প্রতযািাগুল া আল ািনা 

করলবা। এরপর আপনালদর যকউ  মদ যসভ দয মি লেন সম্পলকঘ অবমহত না থালকন, তাহল  আমম খুব সংলক্ষলপ আমালদর পমরিয় 

এবং মবিবযাপী আমালদর কাজকম ঘ সম্পলকঘ আপনালদর জানালবা।  

িা মবরমতর পর মদ্বতীয় যসিনষ্টট শুরু হলব। এই যসিলন মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা ব লত আসল  মক যবাঝায়, আমরা যসটা 

অনুসন্ধান করলবা। 

৩য় যসিলন আমরা যদখলবা মকভালব মবমভন্ন বয়লসর মিশুরা যকান সংকটকা ীন সমলয় এবং িালপর প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়।  

এরপর দুপুলরর খাবালরর পর হলব আমালদর ৪থ ঘ যসিন। এই যসিলন আমরা যদখলবা মকভালব মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন 

এমন মিশু বা পমরবারলক মিমিত করা  ায়। এখালন আমরা মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার কা ঘকর মূ নীমতগুল াও 

বযাখযা করলবা।  

যসিন ৫ এ আমরা একটা যছাট এমনলমিন মিল্ম যদখলবা, এবং এর মাধ্যলম দুদঘিাগ্রস্থ মিশু বা তার পমরবালরর সালথ মকভালব প্রাথমমক 

য াগাল াগ স্থাপন করা  ায় যসই আল ািনার সূত্রপাত করলবা। 
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এরপর একষ্টট যছাট কমি মবরমতর পর ষি যসিলন মদলনর সমস্ত মিক্ষণ ভূমমকামভনলয়র মাধ্যলম উপস্থাপন কলর আমরা প্রথম মদলনর 

প্রমিক্ষলণর কা ঘক্রম যিষ করলবা।  

আগামীকা  আমালদর িারষ্টট যসিন থাকলব।  

সপ্তম যসিলন আমরা মিশুলদর সালথ মকভালব য াগাল াগ স্থাপন করা  ায় এবং মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর সালথ বয়স্কলদর সালথ 

য াগাল ালগর মলধ্য মক বযবধ্ান রলয়লছ তা মিখলবা। 

িা মবরমতর পর অিম যসিন, যসখালন আমরা দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর ওপর আল ািনা করলবা এবং মকভালব তালদর সহায়তা যদওয়া  ায় তা 

অনুিী ন করলবা। 

দুপুলরর খাবালরর পর নবম যসিলন আমরা একষ্টট যছাট মুমভ যদখলবা য খালন যদখা  ালব মবপলদর সমলয় বাবা-মা এবং  ত্ন প্রদায়লকরা 

মক ধ্রলণর আলবমগক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায় এবং তা মকভালব মিশুলদর উপর প্রভাব যিল ।  

এরপর একষ্টট মবরমতর পর থাকলব দিম যসিন, এখালন পুলরা প্রমিক্ষলণ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়ালগর য  সক  যকৌি  

যিখালনা হলয়লছ, তার অনুিী ন করা হলব।” 

এরপর প্রমিক্ষলণর মবষয়বস্তু এবং সময়সীমা মনলয় অংিগ্রহণকারীলদর যকান প্রশ্ন আলছ মক না তা যজলন মনন। 

 কায বিমেঃ ১-৩ উদেিয                       ৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ প্রমিক্ষলণর মূ  উলেযিযষ্টট সবার সামলন উপস্থাপন করা।  

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৪ 

মনলদঘিনা 

৪ নং স্লাইডষ্টট যদখান ও বযাখযা করুন। 

এই প্রমিক্ষলণর মূ  উলেিয হলচ্ছ আপনালদরলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা সম্পলকঘ  থাথ ঘ জ্ঞান প্রদাণ ও দক্ষতা বৃত্ত্বদ্ধ করা য ন 

আপনারা জরুরী অবস্থায় মকংবা দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদরলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রদাণ করলত পালরন।  

এই প্রমিক্ষলণর মাধ্যলম আপমন আরও জানলবন মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন এমন মিশু বা পমরবারলক মকভালব মিমিত করা 

 ায়, এবং মকভালব যসই মিশু বা তার বাবা-মা,  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপন করা  ায়।  

 

কায বিমেঃ ১-৪ পািস্পশিক প্রিযািা                   ২০ শমশনি 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর মলধ্য পারস্পমরক আস্থা ও শ্রদ্ধালবাধ্ মনত্ত্বিত করবার জনয আিরণগত মনয়মাব ী মিমিত করা এবং মততলকয 

যপৌৌঁছালনা। 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার  
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মনলদঘিনাঃ 

এই প্রমিক্ষলণ একসালথ থাকবার এবং কাজ করবার পািাপামি এবং গ্রাউন্ড রু সমূহ এবং সাধ্ারণ কাস্পিত আিরণমবমধ্ যমলন ি বার 

গুরুত্ব বযখযা করুন।  

অংিগ্রহণকারীলদর যব্রন স্টরমমং এর মাধ্যলম মক মক গ্রাউন্ড রু  বতমর করা  ায় তা মিন্তা করলত ব ুন। তালদর এই মিন্তাগুল া মিপ িালটঘ 

ম লখ রাখুন।  

এই তাম কাষ্টট প্রমিক্ষণ ি াকা ীন পুলরা সময়ষ্টট জলুড়ই টামনলয় রাখুন। মনলির মনয়মগুল া  মদ অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনায় উলঠ 

না আলস, তাহল  আপমন অংিগ্রহণকারীলদর ত্ত্বজজ্ঞাসা করুন য  আপমন যকান মনয়ম য াগ করলত পালরন মক না? এরপর আপমন 

মনয়মগুল া ম খুন, বযাখযা করুন এবং যকন এই মনয়মগুল া য াগ করা হল া তা অংিগ্রহণকারীলদর বুত্ত্বঝলয় ব ুন।  

বযাখযা করুনঃ প্রমিক্ষলণর পুলরা সময়ষ্টটলক আনন্দ্দায়ক, মনরাপদ এবং কা ঘকর করলত মকছু যমৌম ক মনয়ম য াগ করা প্রলয়াজন। 

য মনঃ 

 সহকমীলদর কথা মলনাল াগ মদলয় শুনুন এবং তারা কথা ব ার সমলয় বা ুঁধ্া মদলবন না। 

 মজা করুন, মকন্তু অপরলক মনলয় নয়। 

 প্রলতযলকরই মত প্রকালির স্বাধ্ীনতা আলছ,  মদও বা তা আপনার মনঃপুত না হয়। 

 যকউ  মদ যকান কথা ব লত না িায় তলব তালক বাধ্য করা  ালব না।  

 ছমব যতা া বা মভমডও করার আলগ অবিযই অনুমমত মনলত হলব। 

 যকান মিশু বা বযত্ত্বি ক্ষমতর সম্মুখীন হলচ্ছ বা হলত পালর, এ ধ্রলণর যকান তথয প্রকালির আলগ সংস্থার মনজস্ব মরলপারষ্টটং 

বযবস্থাপনা অনুসরণ করলত হলব।  

 এই প্রমিক্ষলণর মাধ্যলম উলঠ আসা য  যকান বযত্ত্বিগত তথয অবিযই যগাপন রাখলত হলব।  

যগাপনীয়তা মনয়মষ্টটলক যজারাল াভালব তুল  ধ্রুন এভালবঃ 

এই প্রমিক্ষলণর স্থানষ্টট একষ্টট বযত্ত্বিগত মনরাপদ জায়গা। যসই কারলণ এখালন আমালদর এলক অপরলক শ্রদ্ধা এবং সম্মালনর যিালখ 

যদখলত হলব। মভন্নমলতর প্রমত শ্রদ্ধা থাকলত হলব। এই জায়গায় আপমন আপনার বযত্ত্বিগত বা য  যকান মবষয় ইচ্ছা তা যিয়ার করলত 

পারলবন এবং আমালদর যকউই তা বাইলর প্রকাি করলবন না। আমালদর সবাইলক এই মবষয়গুল ালত মততলকয আসলত হলব, তাহল  

আমরা সবাই মনলজলদরলক কথা ব া এবং যিয়ার করার যক্ষলত্র মনরাপদ ভাবলত পারলবা।  

এরপর সক লক প্রশ্ন করুন য  তারা এই সক  মনয়ম যমলন মনলচ্ছ মক না।  মদ যকউ যকান মবষয় যমলন মনলত না িায় তাহল  যকন মানলছ 

না যস মবষলয় তালক প্রশ্ন করুন এবং সবাই যমলন না যনওয়া প ঘন্ত আল ািনা অবযহত রাখুন।  

 খন সকল  সবগুল া মনয়ম যমলন মনলব, তখন এই মনয়মগুল া ভাংল  তার প্রমতত্ত্বক্রয়া মক হলব যসটা মনধ্ ঘারণ করুন। ঐ বযবস্থাগুল া 

য ন মাত্রাসহনীয় এবং গ্রহণল াগয হয়, যসটা মনত্ত্বিত করলত হলব। 
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কায বিমেঃ ১-৫ বসভ েয শিলদেদনি পশিিয় উপস্থাপন (ঐত্ত্বিক)                ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর যসভ দয মি লেলনর পমরিয় এবং কা ঘক্রলমর সংমক্ষপ্ত ধ্ারণা যদওয়া  

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৫ -৯, হযান্ড আউট ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এর সক  কমপ এবং যসভ দয মি লেলনর 

মিশু সুরক্ষা নীমতমা া  

সহায়লকর জনয যনাটঃ  মদ অংিগ্রহণকারীরা সকল ই যসভ দয মি লেলনর কমী হন তাহল  এই যসিনষ্টট বাদ রাখা য লত পালর।  

সময় থাকল  যসভ দয মি লেলনর মরলপারষ্টটং প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট আল ািনা করা য লত পালর।11
 

মনলদঘিনাঃ 

পাওয়ারপলয়লন্ট ৫-৯ স্লাইডগুল া যদখান এবং অমতমরি যনাটগুল ার সাহাল য বযাখযা করুন। 

স্লাইড ৫ 

যসভ দয মি লেন ইন্টারনযািনা  মিশুলদর জনয একষ্টট মবিবযাপী আলন্দ্া ন। ৩০ষ্টট সদসয সংস্থার সমিলয় গষ্টঠত এই প্রমতিানষ্টট ১২০ষ্টট 

যদলি মিশুলদর অবস্থা পমরবতঘলনর জনয কাজ কলর িল লছ। আমরা মিশুলদর জীবন রক্ষা কমর, মিশুলদর অমধ্কার আদালয়র জনয 

প্রিারণা িা াই, তালদর সম্ভাবনাগুল া পূণ ঘ করার যিিা কমর। 

স্লাইড ৬ 

যসভ দয মি লেন ইন্টারনযািনা  একষ্টট বদ্বত মযালন্ডট মনলয় কাজ করা প্রমতিান  া মিশুলদরলক সাধ্ারণ এবং আপদকা ীন এই দুইষ্টট 

যপ্রমক্ষলত তালদর যসবা এবং মনরাপিা মনত্ত্বিতকরলণ ভূমমকা মনলয় থালক। মানমবক মবপ ঘয়গুল া মিশুলদর জীবনলক যবমি ঝুমকর মলধ্য 

যিল  যদয়। এ কারলণ আমালদর কাজগুল া য  যকান মবপ ঘলয়র িল  মিশুলদর তাৎক্ষমনক এবং দীর্ ঘলময়ামদ প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া মনলয় কাজ 

কলর থালক। আমরা নগরায়লনর মদলকও মবলিষ মলনাল াগ যদই, কারণ অবযাহত নগরায়লনর জনয মিশুলদর মনরাপিা জা )Safety Net) 

দুব ঘ  হলয়  ালচ্ছ।  

স্লাইড ৭  

CPI হল া Child Protection Initiative বা মিশু মনরাপিা পদলক্ষপ এর সংমক্ষপ্ত রূপ। মিশু মনরাপিা পদলক্ষপ হল া মবিবযাপী যসভ দয 

মি লেলনর ছয়ষ্টট পদলক্ষলপর মলধ্য অনযতম একষ্টট পদলক্ষপ, য খালন যসভ দয মি লেলনর সদসযরা সহায়তা প্রদাণ কলর এবং যসখান 

যথলক তার  াভবান হলত পালর।   

মিশুলদর মন ঘাতন, সমহংসতা, অবলহ া এবং অপবযবহার যথলক রক্ষা পাবার অমধ্কারলক আরও িত্ত্বিিা ী করবার  ক্ষয মনলয় মিশু 

মনরাপিা পদলক্ষপষ্টট ২০০৯ সাল র যম মাস যথলক িা ু করা হয়। ২০১৫ সাল র মলধ্য প্রমতলরাধ্ এবং প্রমতকারমূ ক যসবা মনলয় ২১ 

মমম য়ন মিশুর কালছ যপৌছালনা আমালদর  ক্ষয। 

                                                           
11 সেভ দ্য চিলড্রেনের নিরাপতত্া এবং শিশ ুসরুক্ষা নীতিমালার আলোকে 
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মিশু মনরাপিা মিমিতকরলণর পদলক্ষপসমূলহর মবমভন্ন কা ঘক্রলমর একষ্টট অংি হলচ্ছ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা। মনস্তাত্ত্বিক 

প্রাথমমক সহায়তার মাধ্যলম যকান মবপ ঘলয়র র্টনার পর মিশুমলন ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ ঘস্থায়ী য  যকান মানমসক সমসযা কাষ্টটলয় উঠা এবং 

মামনলয় যনবার প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট মনত্ত্বিত করা হয়।  

নাম  াই যহাক না যকন, মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা মিশুর মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাত্ত্বজক দুইষ্টট মদলকই কাজ কলর। 

স্লাইড ৮ 

যসভ দয মি লেন একষ্টট মিশুবান্ধব প্রমতিান। সুতরাং, আমালদর সালথ কাজ করার সমলয় একজন মিশু (এবং তার পমরবার) য ন 

যকানভালবই যকান অপ্রীমতকর অমভজ্ঞতা  াভ না কলর যসটা আমালদর সব ঘতভালব মনত্ত্বিত করলত হলব। আমালদর কালজর দাময়ত্ব এবং 

সীমালরখাগুল া যসভ দয মি লেলনর মিশু সুরক্ষা নীমতমা ায় মববৃত করা আলছ।12
 

আমালদর সালধ্যর মলধ্য  তটুকু আলছ তা মদলয়ই আমরা মবপলদর ঝুুঁ মক কমমলয় আনলত যিিা কমর, আমালদর সক  কমী এবং 

সহল াগীরাও মনয়মমতভালব মূ যাময়ত হন এবং আমালদর কা ঘক্রলমর পমরকল্পনা ও বাস্তবায়ন মিশুলদর জনয মনরাপদ।  

আমালদর য  যকান কমীলকই মিশু বা তালদর বাবা-মালয়র সালথ য াগাল ালগর সময় সুমনমদঘি ও পমরিীম ত আিরণ করলত হয়। এখালন 

কম ঘরত প্রমতষ্টট মানুষলকই একষ্টট আিরণমবমধ্লত স্বাক্ষর করলত হয়।  

য খালনই আমালদর যকান প্রমতমনমধ্ বা কমীলক মনলয় যকান প্রলশ্নর উলদ্রক হয়, যসখালনই আমরা আমালদর মনজস্ব পদ্ধমতর মধ্য মদলয় 

একষ্টট স্বচ্ছ তদন্ত কলর আমালদর মডমসমেনারী প্রলসলসর মাধ্যলম মকংবা যদিীয় আইন যমাতালবক বযবস্থ যনওয়া হয়। আমালদর একষ্টট 

মনজস্ব মরলপারষ্টটং পদ্ধমত এবং এই সংক্রান্ত জনব  রলয়লছ এই সক  অমভল াগ মনলয় কাজ কলর থালক। তালদরলক অলনক যক্ষলত্রই 

মিশু মনরাপিা রক্ষা মকংবা মিশু সুরক্ষার যকন্দ্রমবন্দ্ ুমহলসলব আখযাময়ত করা হলয় থালক। মিশু এবং তালদর অমভভাবক মকংবা সংমেি 

সক লকই এই যসবাষ্টট মনলয় য  যকান মবষলয় তালদর সালথ য াগাল ালগর জনয উৎসামহত করা হয়।  

য  সব মিশুলদর অমধ্কার  ংমর্ত হলয়লছ, তালদর সুরক্ষার জনযও বযবস্থা রলয়লছ। 

যসভ দয মি লেলনর মিশু সুরক্ষা নীমতমা াষ্টট বাস্তবায়ন ও তিাবধ্ালনর মূ  দাময়ত্ব পা ন কলর মানবসম্পদ মবভাগ। তলব আমালদর 

কালজর মাধ্যলম মিশুলদর য ন যকান ক্ষমত না হয় যসটা মনত্ত্বিত করা সক  কমীরই দাময়ত্ব। এটা মনত্ত্বিত করলত হলব য  মিশু সুরক্ষার 

মনমমলি আমালদর কাজ য ন মিশুলদর যকান ঝুুঁ মকর মলধ্য না যিল ।  

স্লাইড ৯ সবাইলক যদখান এবং আপনার যপ্রক্ষাপলট যসভ দয মি লেলনর কা ঘক্রম সম্পলকঘ অংিগ্রহণকারীলদরলক অবমহত কলরন। এই 

মবষলয় কথা বল  িা মবরমতর মাধ্যলম প্রথম যসিলনর সমামপ্ত টানুন। 

িত্ত্বিোশয়কােঃ বর্ািদলি বভিি কলম                    ১০ শমশনি 

 ক্ষযঃ গ্রুপ সদসযলদর মলনাব  পুনজীমবত করা  

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ খাম  যবাত , ক ম বা যছাট কাষ্টঠ, সুতা বা রমি 

                                                           
12 Save the Children: Child Safeguarding Policy (2012) 
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সহায়লকর জনয প্রলয়াজনীয় যনাটঃ একষ্টট ক লমর বা ক লমর সমান কাষ্টঠর সালথ িার টুকলরা সুতা বা রমি যবলধ্ রাখুন। সুতাগুল ার 

আকার  ত  ম্বা হলব, যখ াষ্টট তত কষ্টঠন হলব। কাজষ্টট আলরকটু িযাল ত্ত্বঞ্জং কলর মদলত গ্রুপ ম ডারলক যিাখ বন্ধ কলর বা যপছন মিলর 

দা ুঁড়ালত ব লত পালরন।    

মনলদঘমিকাঃ 

পুলরা দ লক িারষ্টট যছাট গ্রুলপ ভাগ করার মাধ্যলম যখ াষ্টট শুরু করুন। িারষ্টট দ লক যখ ার জনয মনধ্ ঘামরত স্থালনর িার প্রালন্ত দা ুঁড়ালত 

ব ুন। 

বযাখযা করুনঃ এই িারষ্টট দ  উির, দমক্ষণ, পূব ঘ, পত্ত্বিম এই িার মদক মনলদঘি কলর। এটা যকান প্রমতল ামগতা নয় বরং এক্সারসাইজ, 

য খালন সািল যর জনয প্রলতযকলকই কাজ করলত হলব। 

খাম  যবাত ষ্টট মাঝখালন রাখুন। প্রমতষ্টট দ  যথলকই একজনলক ষ্টটম ম ডার মহলসলব মনব ঘািন করলত ব ুন। এরপর প্রলতযক গ্রুলপর 

দ লনতালদর হালত একষ্টট কলর সুলতার মাথা ধ্মরলয় মদন।  

বযাখযা করুনঃ আপনালদর িারজনলকই সমিত্ত্বিলত এই সুতা যটলন ক মষ্টটলক যবাতল র যভতর মনলয় আসলত হলব।  মদও দ পমতর 

হালত সুতা ত্থাকলব মকন্তু মতমন জায়গা যথলক নড়লত পারলবন না। দল র অনয সদসযরা যমৌমখকভালব মনলদঘিনা মদলয় দ পমতলদর সাহা য 

করলত পারলবন।  

িারজন দ পমতর পা া যিষ হল  এবার প্রমতষ্টট গ্রুপ যথলকই নতুন দ পমত মনব ঘািলনর মাধ্যলম এলক এলক সবাইলক সুল াগ যদয়ার 

যিিা করুন।  

সক লক ধ্নযবাদ মদলয় যখ াষ্টট যিষ করুন এবং য  যকান কালজ সি তার জনয এলক অপলরর সাহাল যর প্রলয়াজনীয়তাটুকু স্মরণ 

কমরলয় মদন। মিশুলদর বা অনযানযলদর সালথ এই যখ াষ্টট যখ ার জনয পরামি ঘ মদলত পালরন।    

যসিন ২ 

শিশুদেি জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা  র্লদি শক বর্াঝায়?                                  ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  সম্পলকঘ অংিগ্রহণকারীলদর প্রাথমমক ভূমমকা যদয়া। 

কা ঘক্রমঃ ২-১ মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  সম্পলকঘ প্রাথমমক ধ্ারণা যদয়া।   

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১০-১৮, ক ম/ কাগজ 

কা ঘক্রমঃ 

২-১ শিশুদেি জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা সম্পদকব প্রাথশমক ভূশমকা              ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার প্রাথমমক পমরিলয় যদওয়া 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১০-১৮, ক ম/ কাগজ 
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মনলদঘিনাঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর কালছ জানলত িান য  তারা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা সম্পলকঘ মক জালনন।  খন মকছু মানুষ কথা ব লব, তখন 

স্লাইড ১০-১৮ যদখান এবং অমতমরি যনাট যথলক বযাখযা করুন। 

স্লাইড ১১ 

এই যেমনংষ্টট National Child Traumatic Field Network13 এবং মবি স্বাস্থয সংস্থা (WHO) World Vision এবং War Trauma 

Foundation এর সালথ প্রণীত Psychological First Aid: Guide for Field Workers14 এর মভমিলত য ৌথ উলদযালগ সাজালনা 

হলয়লছ। 

মবি স্বাস্থয সংস্থা (WHO) প্রণীত গাইড াইনষ্টট The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in 

Humanitarian Response 15 এবং The IASC Guidelines on Mental Health and Psychological Support in Emergency 

settings16 এর উপর মভমি কলর প্রণীত। 

সাম্প্রমতক সমলয় প্রণীত Humanitarian Action এ মিশুলদর সুরক্ষা কালজর Minimum Standard17
 এ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তালক 

যকান জরুরী অবস্থায় সাহা য করবার জনয কমীলদর প্রমিক্ষণ য াগযতার একষ্টট অনযতম যক্ষত্র মহলসলব মিমিত করা হলয়লছ।  

স্লাইড ১২ 

মবি স্বাস্থয সংস্থা (WHO) World Vision এবং War Trauma Foundation মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার পমরিয় মদলত মগলয় বল লছ, 

এষ্টট হল া একজন মানুলষর পক্ষ যথলক আলরকজন মবপদ্গ্রস্থ সাহা যকামী মানুলষর জনয মানমবক এবং সহায়তামূ ক প্রমতত্ত্বক্রয়া। 

স্লাইড ১৩ 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার মলধ্য রলয়লছ -  

 বযবহামরক সহায়তা এবং  ত্ন (সীমা  ংর্ন না কলর)  

 প্রলয়াজন এবং মিন্তাগুল া মবলবিনা করা 

 যমৌম ক িামহদাগুল া পূরলণ সহায়তা করা (য মন খাদয, পামন, তথয) 

 মানুষলক আিস্ত করবার মাধ্যলম িান্ত করা 

 মানুষলক  থা থভালব তথয, যসবা এবং সামাত্ত্বজক সহায়তা যপলত সাহা য করা 

 পরবতী যকান ক্ষমত যথলক তালদর রক্ষা করা  

                                                           
13 National Child Traumatic Field Network – National Center for PTSD (2006), Psychoogical First Aid Field Operators Guide, 2nd Edition. 

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/psychoogical-first-aid-field-operators-guide-2nd-edition  
14 WHO, World Vision, War Trauma Foundation (2011). Psychological First Aid: Guide for Field Workers 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf  
15 The Sphere Project (2011). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. 

http://www.sphereproject.org/handbook/  
16 Inter-Agency Standing Committee (2007). The IASC Guidelines on Mental Health and Psychological Support in Emergency settings. 

http://www.who.int/mental_health/emergecies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf  
17 Child Protection Working Group (CPWG) (2012), The Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action Handbook page 98. 
http://cpwg.net/minimum-standards/   

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/psychoogical-first-aid-field-operators-guide-2nd-edition
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.who.int/mental_health/emergecies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
http://cpwg.net/minimum-standards/
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মবমভন্ন গলবষণা ও সংকটকা ীন উদ্ধারকমীলদর মলত, মানুলষর দীর্ ঘস্থায়ী সুস্থতা  ালভর প্রত্ত্বক্রয়ায় সহায়তাকারী মহলসলব মনস্তাত্ত্বিক 

প্রাথমমক সহায়তার মকছু গুরুত্বপূণ ঘ িযাক্টর রলয়লছ।18
 এগুল া হল াঃ 

 মনরাপদ যবাধ্ করা, অনযলদর সালথ  ুি থাকা, িান্ত এবং আিাবাদী থাকা। 

 সামাত্ত্বজক, িারীমরক এবং আলবমগক সাহা য  ালভর সুল াগ থাকা। 

 বযত্ত্বি এবং যগািী মহলসলব মনলজলদরলক সহায়তা করলত পারা।  

স্লাইড ১৪ 

বযাখযা করুনঃ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  া নয় 

 এষ্টট শুধ্ু যপিাদার য ালকরাই মদলত পালর 

 এষ্টট যপিাদার পরামি ঘ  

 এষ্টট হল া মিমনকযা  বা মলনালরাগ মনণ ঘলয়র প্রত্ত্বক্রয়া ( মদও এষ্টট একষ্টট ভাল া মিমনকযা  বযবস্থার অংি হলত পালর) 

 মানমসক Debriefing 

 যকান বযত্ত্বিলক তার মক হলয়লছ যসষ্টট মবলেষণ করলত ব া বা র্টনাব ীলক সময়ানুসালর সাজালত ব া  

 মানুষলক তার র্টনা ব ার জনয িাপ প্রলয়াগ করা 

 মানুলষর অনুভূমত বা অমভজ্ঞতার খুষ্টটনাষ্টট জানার যিিা করা 

স্লাইড ১৫ 

যকান জরুরী অবস্থা মকংবা দুল ঘালগর পর তাৎক্ষমনকভালব মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  যদয়া য লত পালর। দুল ঘাগকা ীন 

সমলয় তাৎক্ষমনক সহায়তা প্রদান করার প্রমিক্ষণ মকংবা ঝুুঁ মকপূণ ঘ এ াকায় সামমগ্রক দুল ঘাগ বযবস্থাপনা প্রত্ত্বক্রয়ার দক্ষতা বৃত্ত্বদ্ধর অংি 

মহলসলবও মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদান মবষয়ক প্রমিক্ষণষ্টট য াগ করা য লত পালর। পািাপামি এই প্রমিক্ষলণর মাধ্যলম 

কমীলদরলক ববমিক য  যকান দুল ঘাগ যমাকালব ার জনয প্রস্তুমতর তাম কাভুি করা  ায়। 

মলন রাখা প্রলয়াজন, মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা য  শুধ্ুমাত্র ভূমমকম্প বা সুনামমর মত বড় মালপর দুল ঘাগকা ীন সমলয়ই 

প্রদাণ করা হলব তা মকন্তু নয়। যছাট আকালরর বযত্ত্বিগত বা সামষ্টিক য  যকান মবপ ঘলয়র যক্ষলত্রই এষ্টট বযবহার করা  ায়। 

যসভ দয মি লেন ও তার সহল াগী সংগঠনসমূলহর কমী সহ অনযানয যপিাজীমবগণ জরুরী অবস্থা ’ নয় এমন য  যকান মবপ ঘলয় ক্ষমতগ্রস্থ 

মিশুলদর সালথ কাজ করবার সমলয় প্রথম এবং প্রাথমমক পদলক্ষপ মহলসলব এই মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  বযবহার করলত পালরন। 

য মন, য ৌন মনপীড়ন বা িারীমরক মন ঘাতলন আক্রান্ত মিশু মকংবা যকান আইনী জষ্টট তা বা দুর্ ঘটনাজমনত কারলণ ক্ষমতগ্রস্থ মিশুলদর 

উপর তারা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রলয়াগ করলত পালরন। 

পলরর স্লাইলড  াবার আলগ অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করলত পালরন, আমরা যকন মিশুলদর জনয পৃথকভালব মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক 

সহায়তা  প্রলয়াগ করলবা? যকন মিশুরা বয়স্কলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  যথলক উপকৃত হলত পারলব না? 

 

 

                                                           
18 WHO, World Vision, War Trauma Foundation (2011). Psychological First Aid: Guide for Field Workers 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
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স্লাইড ১৬ 

য  যকান ধ্রলণর দুল ঘালগর র্টনায় মিশুরা বয়স্কলদর তু নায় মভন্নভালব মিন্তা কলর এবং প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়। এছাড়া, মভন্ন মভন্ন বয়লসর 

মিশুলদর মভন্ন মভন্ন প্রলয়াজন থালক, এবং বয়স, িারীমরক আকৃমত এবং  ত্ন প্রদানকারীলদরসালথ সম্পলকঘর কারলণ মিশুরা যবমি ঝুমকর 

মুলখ থালক। এই কারলণ মিশুলদর জনয আ াদা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন।  

স্লাইড ১৭ 

সব মিশুর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন হয় না। বয়স্কলদর মত অলনক মিশুই কলঠার পমরমস্থমতর সালথ সহলজই মামনলয় 

মনলত পালর। আজলক পলরর অংলি আমরা যদখলবা মকভালব মিশুরা মবপদ বা দুল ঘালগর মবপরীলত প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায় এবং য  সক  মিশুর 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন তালদর মকভালব মিমিত করা  ায়।  

স্লাইড ১৮ 

মূ ত প্রায় সক  প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ  ারা মিশুলদর সালথ কাজ কলরন, তারাই মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা যদয়ার য াগযতা রালখন। এই 

প্রাপ্তবয়স্কলদর মলধ্য যসভ দয মি লেন ও তার সহল াগী সংগঠনসমূলহর কমীরা সহ মিক্ষক, সমাজকমী এবং অনযানয যপিাজীমব  ারা 

সংকটকা ীন সমলয় মিশুলদর সালথ কাজ কলরন, তারাও রলয়লছন। 

যসিনষ্টট যিষ করার আলগ অংিগ্রহণকারীলদর যকান প্রশ্ন বা  মকছু জানার থাকল  তা যজলন যনন এবং প্রলশ্নর উির মদন। 

যসিন ৩ 

সংকিকালীন সমদয় শিশুদেি প্রশিত্ত্বিয়া                  ৪৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ সংকটকা ীন সমলয় মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া সম্পলকঘ জানলত অংিগ্রহণকারীলদর মনলয়াত্ত্বজত করা। 

কা ঘক্রমঃ ৩-১ উদাহরণঃ সু্কল  অমিকান্ড, ৩-২ সংকটকা ীন সমলয় মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ মিপ িাটঘ, মাকঘার, কাগজ ও ক ম, পাওয়ার পলয়ন্ট স্লাইড ১৯-৪১ 

কায বিমেঃ উোহিণেঃ সু্কদল অশিকান্ড                    ৪৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মকভালব মিশু এবং  ত্ন প্রদায়লকরা যকান আপদকা ীন (Stressfull) সমলয় প্রমতত্ত্বক্রয়া জানায় তা আল ািনা করা।   

উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

মনলদঘিনাঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর পাুঁিষ্টট দল  ভাগ করুন, প্রলতযক দল র জনয একষ্টট মিপ িাটঘ ও মাকঘার মদন এবং মনলির র্টনাষ্টট বণ ঘনা করুন। 

আপমন শুনলত যপলয়লছন য  কালছর একষ্টট সু্কল  য খালন এলকবালর মিশু যথলক মাধ্যমমক প ঘন্ত ছাত্রছাত্রী রলয়লছ, যসখালন একষ্টট 

ভয়াবহ অমিকান্ড হলয়লছ। কলয়কজন মিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মারা মগলয়লছন, আরও অলনলক আহত হলয়লছন। আপমন এবং আপনার 

সহকমীরা যসখালন  াবার প্রস্তুমত মনলচ্ছন। যসখালন মগলয় মানুষজলনর মালঝ মক ধ্রলণর প্রমতত্ত্বক্রয়া আিা করলত পালরন? ঐখালন মানুলষরা 

মক আিরণ করলত পালর এবং মক ধ্রলণর প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালত পালর তা মনলজরা গ্রুলপর মলধ্য আল ািনা করুন। 
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প্রমতটা গ্রুপলক সু্কল র এক বা একামধ্ক মনমদঘি যগািীর মানুলষর উপর আল াকপাত করলত ব ুন। 

 খুব যছাট (৬ বছলরর মনলি) 

 যছাট মিশু (৭ যথলক ১২ বছর) 

 মকলিার এবং তরুণ (১৩ যথলক ১৮ বছর) 

 অমভভাবক 

 সু্কল র মিক্ষক ও কম ঘিারী 

অংিগ্রহণকামরলদর ব ুন তালদর মনলজলদর সমালজ এই ধ্রলণর র্টনায় মানুলষরা মকভালব  প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালত পালর যসষ্টট মাথায় রাখলত, 

তাহল  তালদর করা তাম কার আিরণ বা প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল ার সালথ তা সামঞ্জসযপূণ ঘ হলব।  

সম্ভাবয আিরণ বা প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া আল ািনার পর অংিগ্রহণকারীলদর দি মমমনট সময় মদন এবং মিপ িালটঘ তাম কা কলর যসগুল া 

ম লখ যি লত ব ুন। সময় যিষ হলয় যগল  যেনারী যসিলন তালদর তাম কাষ্টট যজালর পলড় যিানালত ব ুন। 

যকান প্রশ্ন থাকল  তার জবাব মদলয় অংিগ্রহণকারীলদর তালদর মতামত যিয়ার করার জনয ধ্নযবাদ মদন এবং এই প ঘালয়র কাজ যিষ 

করুন। 

 

কায বিমেঃ ৩-২ সংকিকালীন সমদয় শিশুদেি প্রশিত্ত্বিয়া                 ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ সংকটকা ীন সমলয় মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া মবিদভালব জানা 

উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১৯-৪১ 

মনলদঘমিকাঃ 

পাওয়ারপলয়লন্ট ১৯-৪১ স্লাইড যদখালনার প্রস্তুমত মনন এবং ব ুন, æইলতাপূলব ঘ গ্রুলপর কালজ আমরা আল ািনা কলরমছ াম য , মকভালব 

মবমভন্ন বয়লসর মিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা সংকটকা ীন সমলয় মভন্ন মভন্ন প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়। 

পরবতী যসিনষ্টটলত মিশুলদর যবলড় ওঠার মাত্রা এবং সবার দৃষ্টিভমি যথলক পাওয়া সংকটকা ীন সমলয় মিশুলদর সাধ্ারণ 

প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল ার উপর আল াকপাত করা হলব। এর মকছু মবষলয় আপনালদর এইখালন করা তাম কার সালথ মমল  য লত পালর, আবার 

যকান যকানষ্টট হয়লতা এখালন সামঞ্জসযপূণ ঘ নাও হলত পালর।” 

স্লাইড ১৯-৪১ এ অলনক তথয আল ািনা করা হলয়লছ। সময় মনলয় এগুল া বযাখযা করুন এবং প্রলয়াজনীয় প্রশ্নগুল ার উির মদন।  

স্লাইড ২০ 

মকছু মবষয় আলছ  া সব বয়সী মিশুলদর জনযই সমান। যকান একষ্টট মবপ ঘলয়র অমভজ্ঞতার পর প্রায় সব মিশুই র্টনাষ্টট আবার র্টার 

বযাপালর ভীত থালক, এবং যস মলন কলর এলত যস বা তার যকান মপ্রয়জন ক্ষমতগ্রস্থ হলব বা তালদরলক হারালত হলব। যবমিরভাগ মিশুই 

তালদর যগািী বা সমাজ ধ্বংস হলয়  াওয়ার র্টনা সহয করলত পালর না। বাবা-মা বা ভাইলবানলদর যথলক মবত্ত্বচ্ছন্নতা প্রায় সক  মিশুলকই 

আর্াত কলর এবং এর প্রমতত্ত্বক্রয়া মহলসলব অমনদ্রা, র্ুলমর প্রকৃমতর পমরবতঘন এবং কান্না বযাপক হালর যদখা যদয়।  
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মলন রাখলত হলব, সক  মিশুর মলধ্যই এই মিন্তাধ্ারাগুল া থাকার সম্ভাবনা রলয়লছ  মদও বা তারা যসটার বমহঃপ্রকাি নাও র্টালত পালর। 

মিশুরা সবসমলয় তারা  া মিন্তা করলছ যসই আল ালক প্রশ্ন কলর না। সম্ভবত তারা তালদর  ত্ন প্রদানকারীলদর য  যকান মবপ ঘয় যথলক 

রক্ষা করলত িায়। অথবা হলত পালর তারা  িা পালচ্ছ, মকংবা মাথায়  া মিন্তা করলছ তা বাকয আকালর প্রকাি করলত পারলছ না। 

আপনালক তালদর এই প্রশ্নগুল ার বযাপালর সতকঘ থাকলত হলব।  

স্লাইড ২১ 

জ্ঞানগত (Cognitive) উন্নয়ন ব লত যবাঝায় মিশুলদর মিন্তাধ্ারা, য াগাল ালগর প্রত্ত্বক্রয়া এবং িারপালির মবি সম্পলকঘ জানালিানার পমরমধ্ 

সম্পলকঘ উন্নমত। 

য  যকান সংকট বা কষ্টঠন পমরমস্থমতলত মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া যকমন হলব তা তালদর জ্ঞানগত উন্নমতর উপর অলনকাংলি মনভঘর কলর। িূনয 

যথলক মতন বছর বয়সী মিশুলদর যকান ভাষা থালক না, তাই তারা ইিারা-ইমিলত ভাব মবমনময় করলত যিিা কলর। যকান জরুরী অবস্থা বা 

মবপ ঘয় সম্পলকঘ তালদর যকান জ্ঞান থালক না ব ল ই িল । িারীমরক স্বত্ত্বস্তই তালদর কালছ মুখয মবষয়।  

যছাট মিশুরা তালদর কালছর পমরলবলি পমরবতঘন আসল  তালত প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়। তারা আিরণ এবং ভাষার  তটুকু আয়ি করলত 

যপলরলছ, তাই মদলয়ই প্রমতত্ত্বক্রয়া প্রকাি কলর মকন্তু অমভজ্ঞতাষ্টটলক যপ্রক্ষাপলটর সালথ সম্পমকঘত বা গুমছলয় প্রকাি করলত পালর না। তলব 

মলন রাখলত হলব, যছাট মিশুরাও যকান যকান যক্ষলত্র যকান দুর্ ঘটনার স্মমৃত মলন রাখলত পালর এবং পরবতী জীবলন তার আিরলণ বা কালজ 

যসষ্টটর প্রভাব পমর মক্ষত হলত পালর। 

একজন মিশুর জনয সবলিলয় বড় ঝুুঁ মক হল া, তালক পমরতযাি বা যছলড় িল   াবার র্টনা। যকন তা মক আপনারা ব লত পারলবন? 

আল ািনা করলত মদন। 

 

এরপর আল ািনাষ্টট সারসংলক্ষপ করুন যছাট মিশুরা তালদর খাদয, পামন, উষ্ণতা এবং মনরাপিার জনয অনযলদর উপর মনভঘরিী ।  মদ 

তালদরলক যকান কারলণ পমরতযাগ করা হয়, তাহল  তালদর মৃতুযর ঝুমক মকংবা আর্াত পাবার ঝুুঁ মক অলনক যবলড়  ায়।   

মলন রাখলত হলব,  মদও িারীমরক স্বত্ত্বস্ত এবং আরাম যকান মিশুর জনয খুবই গুরুত্বপূণ ঘ, তলব মিশু  মদ আপনালক পছন্দ্ না কলর বা 

প্রতযাখযান কলর, তাহল  তার প্রমত সংলবদনিী  এবং সতকঘ থাকলত হলব। একজন মিশুর কালছ আপমন যগল ই যস আপনালক মনরাপদ 

বল  যমলন মনলব এমন যকান কথা যনই। য মনঃ য সব মিশুরা মনলজর পমরবালরই মন ঘাতন বা সমহংসতার স্বীকার হলয়লছ, তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

হলব খুবই তীব্র অতযন্ত আলবগী মকংবা যক্ষত্রমবলিলষ তারা অনুভূমতহীনও হলত পালর। 

তলব মন ঘামতত মিশুরা অলনক সময়ই বমহরাগতলদর স্বাগত জানায়, য মন মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা মদলত আসা য াকলদর। সুতরাং, 

আমালদর দাময়ত্ব হল া মিশুষ্টট য ন আর যকান মবপ ঘলয়র মুলখ না পলড় তা মনত্ত্বিত করা। সুতরাং,  ারাই মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা 

মদলব, তালদর মনয়মমত মূ যায়ন করলত হলব।  

স্লাইড ২২ 

২২ নং স্লাইলড যদয়া উদাহরণষ্টট পড়ুন এবং বযাখযা করুন, ইম না যদমখলয়লছ য , সক  বয়লসর মিশুরাই মবলিষত যছাট মিশুরা যকান 

দুর্ ঘটনার স্থালনর বা তার সালথ সম্পমকঘত য  যকান মকছুর প্রমতই িারীমরকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়ািী  এবং ভীমতপ্রবণ হলত পালর, এবং এ যথলক 

যসষ্টটলক এমড়লয় ি ার মানমসকতা বতমর হলয় য লত পালর।  
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স্লাইড ২৩ ও ২৪ 

িূনয যথলক মতনবছর বয়সী মিশুলদর মলধ্য মকছু সাধ্ারণ প্রমতত্ত্বক্রয়া রলয়লছ। 

 তারা বাবা-মালয়র সালথ যবমি থাকলত িায়। 

 তারা আরও যবমি মিশুসু ভ আিরণ করলত থালক। 

 তালদর র্ুম এবং খাবার খাওয়ার ধ্রলণ পমরবতঘন আলস। 

 তারা কান্নাকাষ্টট এবং যবমি মবরি করলত শুরু কলর। 

 আলগ য গুল া যদখল  তারা ভয় যপত না, এখন যসগুল ালতও তারা ভয় পাওয়া শুরু কলর। 

 তারা অমতসত্ত্বক্রয়তা এবং অমলনাল ামগতা যদখায়। 

 তালদর যখ ার ধ্রলণর মলধ্যও পমরবতঘন আসলত পালর; তারা যখ া কমমলয় মদলত পালর, একই যখ া বার বার যখ লত পালর মকংবা 

যখ ার মলধ্য খুবই উগ্র বা সমহংস আিরণ করলত পালর। 

 তারা আলগর যিলয় যবমি যজদী এবং িামহদামুখর হলয় উঠলত পালর। 

 তারা মকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালচ্ছ যস বযাপালর খুবই সংলবদনিী  হলয় উঠলত পালর।  

সুতরাং, মিশুলদর এই আিরণগত পমরবতঘলনর বযাপালর খুব যবমি সতকঘ থাকলত হলব। 

অংিগ্রহণকারীলদর যছাট যছাট গ্রুপ বতমর কলর ঐ বয়লসর মিশুলদর মলধ্য তারা মক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখলত যপলয়লছন তা আল ািনা করলত 

ব ুন। 

এরপর যসটা যেনারীলত উপস্থাপন করলত ব ুন। (১০ মমমনট সময়) 

স্লাইড ২৫ 

িার যথলক ছয় বছলরর মিশুলদর ভাষা থালক, মকন্তু জগত সম্পলকঘ তালদর অমভজ্ঞতা শুধ্ুমাত্র বযত্ত্বিগত অমভজ্ঞতামনভঘর হবার কারলণ 

যসটা হয় খুবই সংকীণ ঘ। যকান মবপ ঘলয়র মক ি াি  বা প্রমতত্ত্বক্রয়া হলত পালর তা মিশু বুঝলত পালর না।  মদও যস কালরা মৃতুযলক যিালখর 

সামলন যদখলত পায়, মকন্তু মারা  াবার পর যস য  আর কখলনা যিরত আসলব না, যসটা বুঝলত পালর না।   

একজন মিশু তার অমভভাবকলদর কা ঘক ালপর মধ্য মদলয়ই পৃমথবীটালক বুঝলত যিলখ, তলব তার মালঝও তালদর মনলজলদর একটা মনজস্ব 

জীবন থালক। কখলনা কখলনা কল্পনা এবং বাস্তব জগলতর মধ্যকার বযবধ্ানটা তালদর কালছ ঝাপসা মলন হয়। এই সমলয় তারা কাল্পমনক 

বা জাদুময়ী মিন্তা যবমি কলর। যকান র্টনার যক্ষলত্র মিশুষ্টট মিন্তা করলত পালর য  যসই হয়লতা র্লটানাষ্টটর মূ  কারণ, মকংবা এর জনয 

যসই দায়ী। যকান র্টনা যকন মকভালব র্টলছ এষ্টট খুলজ যবর করলত মগলয় অলনক সময়ই মিশু তার কল্পনালক এখালন জলুড় যদয়। এটা 

যকানভালবই ‘মমথযা ’ নয়, বরন িার যথলক ছয় বছর বয়সী মিশুরা এইভালবই জগতলক বুঝলত যিলখ।   

এই বয়লস মিশুরা অলনক কু্ষদ্র র্টনাও মলন রাখলত পালর, তলব সময় এবং স্থান ষ্টঠক নাও হলত পালর। এই মিশুলদর অমভজ্ঞতা যবাঝার 

জনয সত্ত্বক্রয়ভালব যিানা জরুরী। 

স্লাইড ২৬ 

২৬ নং স্লাইডষ্টট যদখান এবং উদাহরণষ্টট পলড় যিানান।  
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স্লাইড ২৭ ও ২৮ 

মিশুরা তালদর পামরপামি ঘক পমরলবলির য  যকান পমরবতঘলনর িল  এবং মবলিষত তার বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদরআিরলণর 

ওপর প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়। যবমিরভাগ মিশুই তালদর যগািী বা সমাজ ধ্বংস হলয়  াওয়ার র্টনা সহয করলত পালর না এবং বাবা-মা বা 

ভাইলবানলদর যথলক মবত্ত্বচ্ছন্নতা প্রায় সক  মিশুলকই আর্াত কলর। মকছু মকছু মিশু অনযলদর যিলয় যবমি িিভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায় 

কারণ এলত তার জীবলনর পূব ঘ অমভজ্ঞতা য মন পূলব ঘর যকান মন ঘাতন বা সমহংসতার র্টনাও কাজ কলর। 

িার যথলক ছয় বছর বয়সী মিশুরা  

 বাবা-মার সালথ যবমি থাকলত িায়। 

 আরও যবমি মিশুসু ভ আিরণ করলত শুরু কলর, য মন – আিু  যিাষা। 

 কথা ব া বন্ধ কলর যদয়। 

 অসত্ত্বক্রয় মকংবা অমতসত্ত্বক্রয় হলয় ওলঠ। 

 যখ া বন্ধ কলর যদয়, মকংবা একই যখ া বার বার যখ লত থালক। 

 সবসময় খারাপ যকান মকছু র্টার আিংকায় উমদ্বি হলয় থালক। 

 র্ুলমর অসুমবধ্া হয় এবং দুঃস্বপ্ন যদখলত থালক। 

 খাবালরর অভযালস পমরবতঘন আলস। 

 খুব সহলজই মদ্বধ্াগ্রস্থ হলয়  ায়। 

 মলনাল াগ মদলত অসুমবধ্া যবাধ্ কলর।  

 কখনও কখনও বড়লদর মত আিরণ কলর।   

 সবসময় মবরত্ত্বি অনুভব কলর। 

অংিগ্রহণকারীলদর যছাট যছাট গ্রুপ বতমর কলর ঐ বয়লসর মিশুলদর মলধ্য তারা মক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখলত যপলয়লছন তা আল ািনা করলত 

ব ুন। 

এরপর যসটা যেনারীলত উপস্থাপন করলত ব ুন।(১০ মমমনট সময়) 

স্লাইড ২৯ এবং ৩০ 

সাত যথলক বালরা বছর বয়লস মিশুরা আলগর যিলয় যবমি মবমূতঘ মবষয় এবং য ৌত্ত্বিক মিন্তা করলত পালর, তলব এখনও তা পূণ ঘতার প ঘালয় 

আলস না। তলব মকভালব একষ্টট মবষয় আলরকষ্টটর সালথ সম্পমকঘত, তালদর কারণ ও প্রমতকার এবং ঝুুঁ মক ও মবপদ্গ্রস্ততার মবষয়গুল া 

সম্পলকঘ তারা আরও গভীরভালব বুঝলত যিলখ। তারা সুমনমদঘি তলথযর প্রমত যবমি আগ্রহী হয় এবং মতুৃয ও অনযানয ক্ষয়ক্ষমতর পমরণমত 

সম্পলকঘ তারা সমযক অবগত থালক। তারা য লকান পমরবতঘলনর সালথ সংগ্রাম করলত থালক, এবং পৃমথবীর য  যকান মবষয়লক ভাল া-

খারাপ, ভু -সষ্টঠক,পুরস্কার-িাত্ত্বস্ত ইতযামদ যশ্রণীমবভালগ যিল  যদয়। তলব যকান যকান যক্ষলত্র তারা এখনও  াদুময়ী মিন্তা কল্পনা কালজ 

 াগায়। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন, য ৌত্ত্বিক মিন্তা ব লত আসল  মক যবাঝায়? 

তালদর আল ািনা করবার সুল াগ মদলয় বযাখযা করুনঃ 



c„ôv bs : 36                                                     gb¯ÍvwË¡K cÖv_wgK mnvqZv cÖwkÿb gwWDj 

 

 খন একজন মিশু যকান তথযলক মবলেষণ কলর তার কারণ-ি াি  অনুসন্ধান কলর তা যথলক একষ্টট মসদ্ধালন্ত যপৌছালত পালর, তালকই 

য ৌত্ত্বিক মিন্তা বল ।  

বযাখযাঃ বয়ঃসমন্ধর আগ প ঘন্ত মিশুরা নযায়মবিার মনলয় খুবই সলিতন থালক এবং মবমভন্ন পমরবালরর মলধ্য জীবন াত্রার মান, ঐমতহয 

ইতযামদ মবষলয় তু না করলত যিলখ। উদাহরলণ য মনষ্টট যদখালনা হলয়লছ, ষ্টঠক যসভালব তারা মনলজলদর মলধ্য অপরালধ্র অনুভূমতও গলড় 

তু লত পালর। 

স্লাইড ৩১ 

স্লাইড ৩১ এ যদখালনা উদাহরণষ্টট পলড় যিানান। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন, তালদর মক সাত যথলক বালরা বছর বয়সী মিশুলদর মবষলয় যকান উদাহরণ জানা আলছ মক না। 

স্লাইড ৩২ ও ৩৩ 

সংকটকা ীন বা মবপ ঘয়মূ ক র্টনায় সাত যথলক বালরা বছর বয়সী মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়াঃ 

 তালদর িারীমরক কালজর মাত্রা পমরবমতঘত হলয়  ায়। 

 তারা মদ্বধ্াগ্রস্ত আিরণ কলর। 

 সামাত্ত্বজক য াগাল াগ কমমলয় যদয়। 

 একষ্টট র্টনার মবষলয় একই কথা বারবার ব লত থালক। 

 সু্কল  য লত িায় না। 

 সবসময় ভীত থালক। 

 স্মমৃত এবং মলনাল ালগর উপর তারা সবসময় একষ্টট যনমতবািক প্রভাব অনুভব কলর। 

 র্ুম এবং খাবালরর অভযালস বযতযয় যদখা যদয়। 

 তারা উগ্রতা, মবরত্ত্বি ও মবশ্রামহীনতা যদখায়। 

 তারা িারীরবৃিীয় (Somatic) নানা অমভল াগ করলত থালক (আলবমগক ও মানমসক িালপর িল  িারীমরক অসুস্থতার  ক্ষণ) 

 তারা অনযানয ক্ষমতগ্রস্থ য াকলদর জনযও মিমন্তত থালক। 

 তারা সবসমলয় মনলজলদর যদাষালরাপ কলর এবং অপরাধ্ী মলন কলর। 

অংিগ্রহণকারীলদর যছাট যছাট গ্রুপ বতমর কলর ঐ বয়লসর মিশুলদর মলধ্য তারা মক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখলত যপলয়লছন তা আল ািনা করলত 

ব ুন। 

এরপর যসটা যেনারীলত উপস্থাপন করলত ব ুন। (১০ মমমনট সময়) 

স্লাইড ৩৪ 

বয়ঃসমন্ধকা ীন সমলয় মিশুরা মনলজলদরলক অনযলদর কালছ উপস্থাপন করবার জনয অলনক যবমি বযমতবযস্ত থালক।  

 মদও মিশুষ্টট পমরবালরর সালথই  ুি থালক, মকন্তু ধ্ীলর ধ্ীলর সামাত্ত্বজক জীবলন মমলি  াওয়ার কারলণ বন্ধ্ু-সহপাঠীরাও তার জীবলন 

গুরুত্বপূণ ঘ ভূমমকা রাখলত শুরু কলর।  
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মকলিার বয়সীরা অনযানযলদর যপ্রক্ষাপট সম্পলকঘ জানলত শুরু কলর,  মদও বা যসই যপ্রক্ষাপট তার মনলজর যথলক মভন্ন হলত পালর। 

একইসালথ তারা যকান মবপ ঘয় বা সংকটকা ীন অবস্থার গুরুত্ব তালদর মনলজলদর এবং অপলরর দৃষ্টিভমির আল ালক মবলবিনা করলত 

সক্ষম হয়।  

মকলিালররা তালদর পমরবালরর দাময়ত্ব সম্পলকঘ সলিতন হলয় উঠলত শুরু কলর এবং অলনক যক্ষলত্রই যদখা  ায়, তারা পমরবালরর আয়-

উপাজঘলন ভূমমকা রাখা শুরু কলরলছ। একই সালথ অপরাধ্লবাধ্ এবং  িায় যভাগার মবষয়ষ্টট এখালনও সত্ত্বক্রয় থালক।  

স্লাইড ৩৫ 

স্লাইড ৩৫ এ যদওয়া যকস স্টামডষ্টট সক লক পলড় যিানান। 

স্লাইড ৩৬ এবং ৩৭ 

মকলিার বয়সীরা অলনক সময়ই খুব দুঃখলবালধ্ ভুলগ থালক। তারা তালদর আলিপালির মবপদগ্রস্থ মানুষলদর জনয খুবই সলিতন থালক 

এবং কাউলক সাহা য না করলত পারল  মনলজই অপরাধ্লবালধ্ ভুগলত থালক। তলব অলনক যক্ষলত্রই তারা আত্নলকত্ত্বন্দ্রক হলত পালর এবং 

অনযানয মানুলষর সালথ তালদর সম্পলকঘর পমরবতঘনষ্টট তারা অনুভব করলত পালর।  

মকলিার বয়সীরা অলনক যক্ষলত্রই ঝুুঁ মক মনলত শুরু কলর,কখলনা কখলনা আত্নহননমূ ক কালজও জমড়লয়  ায়। এমড়লয় ি ার মানমসকতা 

ধ্ারণ কলর এবং উগ্র হলয়  ায়। তারা তালদর িারপালির যিনা জগতষ্টটলত এক মবিা  পমরবতঘন যদখলত পায় এবং বতঘমান ও ভমবষযৎ 

মনলয় এক ধ্রলণর হতািায় ভুগলত থালক। তারা অলনক সময়ই কতৃঘপক্ষ এবং অমভভাবকলদর অবাধ্য হলয়  ায় এবং বন্ধ্ুলদর উপর যবমি 

মনভঘর করলত শুরু কলর। 

অংিগ্রহণকারীলদর যছাট যছাট গ্রুপ বতমর কলর ঐ বয়লসর মিশুলদর মলধ্য তারা মক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখলত যপলয়লছন তা আল ািনা করলত 

ব ুন। 

এরপর যসটা যেনারীলত উপস্থাপন করলত ব ুন। (১০ মমমনট সময়) 

স্লাইড ৩৮ 

যসিনষ্টটলক সারসংলক্ষপ করলত ৩৮ নং স্লাইডষ্টট যদখান। 

বযাখযা করুনঃ মিশুলদর য  যকান প্রমতত্ত্বক্রয়া তালদর পূলব ঘর যকান মন ঘাতন, পামরবামরক সমহংসতা বা অবলহ ার অমভজ্ঞতার উপর 

অলনকাংলি মনভঘর কলর। 

দীর্ ঘকা  মানমসক িালপ থাকা মিশুরা অলপক্ষাকৃত মনরাপদ পমরলবলি থাকা মিশুলদর তু নায় মভন্নভালব প্রকাি করলত পালর। যকউ যকউ 

খুব যবমি সং ত, যকউ যকউ তালদর মনলজলদর তু নায় বয়স্ক মকংবা যছাটলদর মত কলর প্রকাি কলর। একইসালথ, প্রমতবন্ধী মিশুরাও 

তালদর মনজ প্রমতবন্ধকতার ধ্রণ অনুসালর মনলজলদর যসভালব প্রকাি কলর। সুতরাং ইিারা-ইমিলত য াগাল ালগর যক্ষলত্র খুবই 

সংলবদনিী  হলত হলব এবং সতকঘ থাকলত হলব য  মিশুষ্টট ষ্টঠক কখন সাড়া মদলত শুরু কলর। 

স্লাইড ৩৯ 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য  তালদর মলত যকান ধ্রলণর অমভজ্ঞতাগুল া জরুরী অবস্থায় মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়ালক প্রভামবত করলত 

পালর? 
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স্লাইড ৪০ ও ৪১ 

এই স্লাইড দু’যটা যদখালনার আলগ মকছুটা আল ািনার সুল াগ মদলত হলব, এবং এরপর স্লাইড যদমখলয় মিশুলদর সাধ্ারণ অমভজ্ঞতাগুল ার 

সারসংলক্ষপ পলড় যিানান। 

বযাখযাঃ এষ্টটই মছল া ৩য় যসিলনর সব ঘলিষ কাজ। 

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ মদন এবং তালদর জানান য , দুপুলরর খাবালরর পর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার কা ঘকর মূ নীমতগুল া 

সম্পলকঘ তারা জানলবন এবং মকভালব দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপন করলত হয় তা মিখলবন।  

 

যসিন ৪ 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা প্রদয়াজন এমন শিশুদেি শিশিি কির্াি পদ্ধশি এর্ং মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িাি 

কায বকি মূলনীশি (Action Principles)                   ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ য  সক  মিশু যকান মবপ ঘয়কর পমরমস্থমতর সম্মুখীন হলয় িি প্রমতত্ত্বক্রয়ার ঝুমকলত থালক, এবং  ালদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক 

সহায়তা প্রলয়াজন তালদর মিমিত করলত পারা। 

কা ঘক্রমঃ ৪-১ য  সক  মিশুর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন তালদর মিমিত করা, ৪-২ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র 

কা ঘকর মূ নীমত 

উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৪২-৫৫, হযান্ড আউট ৪ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এর সক  কমপ, এবং স্থানীয় সম্পলদর তাম কা 

 

কায বিমেঃ বয সকল শিশুি মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা  প্রদয়াজন িাদেি শিশিি কিা            ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ য  সক  মিশু বা মিশুর পমরবালররর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়াজন তালদর মিমিত করা। 

উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৪২-৪৮ 

সহায়লকর জনয যনাটঃ এই কাজষ্টট অংিগ্রহণকারীলদর মলধ্য মনলজর পালির বযত্ত্বির সালথ পারস্পমরক কথাবাতঘা ব ার মাধ্যলম 

পমরিাম ত হলব, তাই  মদ অসমান সংখযক অংিগ্রহণকারী থালক, তাহল  একষ্টট দ লক মতনজলনর দ  বামনলয় মদন। 

মনলদঘিনাঃ 

সক  অংিগ্রহণকারীলদর বৃিাকালর বসলত ব ুন। 

বযাখযা করুনঃ দুপুলরর খাবালরর আলগ আমরা দুর্ ঘটনার প্রমত মবমভন্ন বয়সী মিশুলদর সাধ্ারণ য  প্রমতত্ত্বক্রয়া হয় যসটা আল ািনা 

কলরমছ াম। আমরা একজন মিশুলক যকান যকান মবষয় বা অমভজ্ঞতাগুল া প্রভামবত কলর তাও যদলখমছ াম। আমরা যদলখমছ াম য , 

সব মিশু সমানভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায় না। অলনলকই আবার খুব িি প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়। অথ ঘাৎ, সক  মিশুর জনয সমান সহায়তা 

প্রলয়াজন হয় না। 
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এই যসিলন আমরা যদখব মকভালব আমরা একষ্টট দুর্ ঘটনা বা মবপ ঘলয়র পরবতী মদন, সপ্তাহ বা মাসগুল ালত মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা 

প্রলয়াজন এমন সব মিশুলদর মিমিত করলত পামর।  

এরপর আমরা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার কা ঘকর মূ নীমতগুল া আল ািনা করলবা এবং যকান মিশুর  মদ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক 

সহায়তার বদল  যপিাদার মানমসক স্বাস্থয যসবা প্রলয়াজন হয়, তাহল  তালক  থাল াগয কতৃঘপলক্ষর কালছ সুপামরি সহ পাষ্টঠলয় যদবার 

প্রত্ত্বক্রয়াষ্টটও আল ািনা করলবা।  

এর আলগ আমরা একষ্টট সু্কল  আগুন  াগা মনলয় কথা বল মছ াম। ধ্লর মনত্ত্বচ্ছ আমরা সবাই যসই সু্কল  মগলয় যপৌলছমছ। এখন আপমন 

একষ্টট বড় তাবুলত যগল ন য খালন বয়স্ক এবং মিশু মমল  প্রায় ৫০ জন বলস আলছ  ালদর প্রলতযলকই যকান না যকান ভালব আগুন দ্বারা 

ক্ষমতগ্রস্থ হলয়লছ।  

যকান ধ্রলণর মিশুরা এই দুর্ ঘটনার িল  সবলিলয় খারাপভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালত পালর? 

প্রলতযক অংিগ্রহণকারীলক তার ডান পালির জলনর মদলক মিলর এই মবষলয় কলয়ক মমমনট আল ািনা করলত ব ুন।  

স্লাইড ৪৩ 

মকছুক্ষণ আল ািনার পর অংিগ্রহণকারীলদরলক ৪৩ নং স্লাইডষ্টট যদখান ও পলড় যিানান।  

এরপর অংিগ্রহণকারীলদরলক তালদর প্রলতযলকর বাম মদলকর বযত্ত্বির সালথ আল ািনা করলত ব ুন, এই দুর্ ঘটনাষ্টটর ষ্টঠক পরপর আপমন 

মকভালব যকান মিশুলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  যদবার জনয যবলছ মনলবন? 

স্লাইড ৪৪ এবং ৪৫ 

মকছুক্ষণ আল ািনার পর স্লাইড ৪৪ এবং ৪৫ যদখান।  

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য , তালদর আল ািনা যথলক এই দুইষ্টট স্লাইলডর মবষয়বস্তু মকছু বাদ পড়ল া মক না।  

স্লাইড ৪৬ 

স্লাইড ৪৬ যদখান এবং প্রশ্ন করুন, সংসৃ্কমতর উপর মভমি কলর প্রমতত্ত্বক্রয়া যকমন হয়? 

মকছু সমলয় সংমক্ষপ্ত আল ািনার সুল াগ মদন। 

স্লাইড ৪৭ 

বাবা-মা এবং  ত্ন প্রদাণকারীরাও যকান মবপ ঘয় বা দুল ঘালগর সময় তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়া যদয়। আপনারা মক বাবা-মা এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর 

মলধ্য মবপদগ্রস্ততার অবিযম্ভাবী  ক্ষণগুল া মিমিত করলত পালরন? 

স্লাইড ৪৮ 

তালদর জবাব যদবার সুল াগ মদলয় স্লাইড ৪৮ যদখান। এরপর আবার তালদর প্রশ্ন করুন য  এই তাম কার বাইলর মক এমন মকছু আলছ  া 

তালদর মনজস্ব সংসৃ্কমতলত যদখা  ায়? 
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বযাখযা করুনঃ আলবলগর বমহঃপ্রকাি র্টালনা অলনক পািাতয যদলিই যমলন যনওয়া হলয় থালক। তলব মকছু মকছু সমালজ এই ধ্রলণর 

আলবলগর বমহঃপ্রকািলক  িাজনক বা অগ্রহণল াগয বল  মবলবিনা করা হয়। সুতরাং, এটা যখয়া  রাখলত হলব আমরা য ন আলবগ, 

অশ্রু, ভয় বা রালগর বমহঃপ্রকািগুল ার যক্ষলত্র শুধ্ু পত্ত্বিমা ধ্ারণার আল ালক মবলেষণ না কমর।  

প্রশ্নঃ আপনারা মক এই ধ্রলণর সাংসৃ্কমতক পাথ ঘলকযর যকান উদাহরণ মদলত পারলবন? 

তালদর মকছু সময় মিন্তা এবং আল ািনার সুল াগ মদন।  

প্রশ্নঃ নারী পুরুষ বা যছল  যমলয়র মলধ্য মবভাজলনর যক্ষলত্র মক হয়? এই ধ্রলণর আলবলগর বমহঃপ্রকালির যক্ষলত্র ঐ ধ্রলণর যকান পাথ ঘকয 

মক যকান ভূমমকা রালখ? 

তালদর মকছু সময় মিন্তা এবং আল ািনার সুল াগ মদন।  

 

কায বিমেঃ ৪-২ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা ি কায বকি মূলনীশি                ৩০ শমশনি  

 ক্ষযঃ মবি সাস্থয সংস্থা (WHO), World Vision International এবং War Trauma Foundation এর দ্বারা উপস্থামপত মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক 

সহায়তা র মতনষ্টট কা ঘকর মূ নীমত রলয়লছ  ার মূ  যকন্দ্র হল া মিশু এবং মিশুর বাবা-মা ও  ত্ন প্রদায়লকরা।  

উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৪৯-৫৫, হযান্ড আউট ৪ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এর সক  কমপ, স্থানীয় উপকরলণর তাম কা 

সহায়লকর প্রমত যনাটঃ এই কাজষ্টটর শুরুলত Referral System বা সুপামরিসহ যপ্ররণ করবার প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট আপনার ভাল া কলর আত্নস্থ 

করা প্রলয়াজন এবং অংিগ্রহণকারীলদর  ত যবমি সম্ভব তথয সরবরাহ করলত হলব। ভাল া হয়  মদ আলগ যথলকই অংিগ্রহণকারীলদর 

জনয প্রলয়াজনীয় তথযাব ী (য মন বযত্ত্বির নাম, প্রমতিালনর নাম অথবা সরকারী দপ্তর এবং তালদর কালছ মকভালব যপৌছালত হলব) মদলয় 

একষ্টট কমপ প্রস্তুত কলর রাখা  ায়। 

মনলদঘিনাঃ বযাখযা করুনঃ আমম এখালন য  মূ নীমতগুল া আল ািনা করলবা, যসগুল া মবি স্বাস্থয সংস্থা (WHO) এর Psychological first 

aid: Guide for field workers19 যথলক সুপামরিকৃত। আমালদর মূ   ক্ষয হল া, আমরা মকভালব মিশু এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সহায়তা 

করলত পামর। 

এরপর স্লাইড ৪৯-৫২ যদখান। প্রলয়াজলন অমতমরি যনাট যথলক বযখযা করুন। 

স্লাইড ৪৯ 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার মতনষ্টট কা ঘকর মূ নীমত রলয়লছ, যসগুল া হল া যদখা (LOOK), যিানা (LISTEN) এবং সংল াগ (LINK)।  

 

 

                                                           
19 WHO (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/index.html       

http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/index.html
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স্লাইড ৫০ 

কা ঘকর মূ নীমত যদখা (LOOK) এর মূ  অংি মতনষ্টট।20
  

প্রথমষ্টট হল া মনরাপিা মনত্ত্বিত করা। এর অথ ঘ হল া সমহংসতা, ভািা রাস্তার্াট, ঝুুঁ মকপূণ ঘ ভবন, আগুণ বা বনযার মত য  যকান 

অনাকাংমক্ষত পমরমস্থমত সম্পলকঘ সলিতন থাকা এবং যিাখ-কান যখা া রাখা। 

আপনালক অবিযই মনলজর মনরাপিাও মনত্ত্বিত করলত হলব।  মদ আপমন মনলজলক অমনরাপদ ভালবন, তাহল  মিশুলদর মনরাপিা যদবার 

জনয মভন্ন যকান পন্থা মিন্তা করলত হলব।  

দুদঘিাগ্রস্থ মিশু এবং যসবা প্রদানকারীলদর সালথ কথা ব ার উলেলিয একষ্টট মনরাপদ স্থান বাছাই করবার জনয আপনালক সব ঘতভালব 

যিিা করলত হলব।  

মদ্বতীয় মূ নীমতষ্টট হল া, য  সক  মিশুর যমৌম ক িামহদাগুল ার প্রলয়াজন অবিযম্ভাবী যসগুল ার প্রমত যখয়া  রাখাঃ 

যকান মিশু বা মিশুর পমরবালরর যকউ মক গুরুতর আহত বা যকান সহায়তা  যসবার প্রতযািী মক না? 

যকান মিশু বা মিশুর পমরবালরর যকউ মক যকাথাও আটলক আলছ মক না, বা অমত জরুরীভালব উদ্ধার তৎপরতা িা ালনার প্রলয়াজনীয়তা 

আলছ মক না? 

যকান মিশু বা মিশুর পমরবালরর কালরা জনয মক জরুরীভালব যকান যমৌম ক মবষয় য মন বস্ত্র, ববমর আবহাওয়া যথলক সুরক্ষার 

প্রলয়াজনীয়তা আলছ মক না? 

যকান মিশু বা মিশুর পমরবালরর কালরা জনয মক সমহংসতা বা য  যকান ধ্রলণর ববষলমযর হাত যথলক বা ুঁিলত যকান মবলিষ সাহা য বা 

মলনাল ালগর প্রলয়াজন আলছ মক না? 

আপনার িারপালির মানুষজন  ারা সাহা য করলত পালর তালদর বযাপালর সতকঘ থাকুন। আপনার মনলজর দাময়ত্ব ভাল াভালব বুলঝ মনন 

এবং য  সক  মিশু বা মিশুর পমরবালরর জনয মবলিষ সাহা য খুবই জরুরী মভমিলত প্রলয়াজন, শুধ্ু তালদরই সহায়তা করলত যিিা করুন। 

গুরুতর আহত মিশু বা মিশুর অমভভাবকলদরলক সহায়তা  যসবার জনয ডািার বা িামররীকভালব প্রাথমমক সহায়তা  যদবার য াগযতা 

সম্পন্ন য াকলদর কালছ পাষ্টঠলয় মদন। 

তৃতীয় কাজষ্টট হলব যসই সক  মিশু বা মিশুর অমভভাবক,  ত্ন প্রদানকারীলদর যখাজা  ারা যকান দুল ঘাগকা ীন পমরমস্থমতলত তীব্র 

প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়।  

 

(আ াদা িাইল  সং ুি আলছ) 

আপমন  া জালনন তাই শুধ্ু ব ুন, যকান মমথযা বা বামনলয় মকছু ব ার প্রলয়াজনা যনই। 

                                                           
20 WHO (2011). Psychological first aid: Guide for field workers page 19. http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/index.html   

http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/index.html
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আপনার বাতঘাগুল া য ন সংমক্ষপ্ত এবং  থা থ হয়। প্রলয়াজলন সক লক ভাল াভালব যিানালনা এবং যবাঝালনার জনয বাতঘাষ্টট পুনরাবৃমি 

করুন। 

দুদঘিাগ্রস্থ মিশু এবং তালদর পমরবারলক একত্ত্বত্রত কলর আপনার বাতঘাষ্টট যপৌলছ মদলত পালরন, তাহল  একই সালথ একই বাতঘা সবার কালছ 

যপৌলছ  ালব।  

মিশুলদর এবং তালদর বাবা-মালক আিস্ত করুন য  আপমন তালদরলক নতুন উন্নয়নগুল া  থাসমলয়  থাস্থালন জামনলয় মদলবন। 

য াগাল াগ (LINK) মূ নীমতর সব ঘলিষ কাজষ্টট হল া মিশু এবং তার বাবা-মালক তালদর মনলজলদর মলধ্য এবং সামাত্ত্বজক সহায়তা প্রত্ত্বক্রয়ার 

সালথ সং ুি কমরলয় যদওয়া।  

একজন মিশুর যকান মবপ ঘলয়র র্টনার সালথ খাপ খাইলয় যনবার যক্ষলত্র সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ মবষয়ষ্টট হল া, মিশু তার বাবা-মা মকংবা 

 ত্নপ্রদানকারীলদর সালথ আলছ, না মক হামরলয় মগলয় মবত্ত্বচ্ছন্ন হলয় মগলয়লছ। হারালনা বা মবত্ত্বচ্ছন্ন মিশুলক তার বাবা-মালয়র সালথ পুনরায় 

মমম লয় যদবার র্টনাষ্টট মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ ধ্াপ মহলসলব পমরগমণত হলত পালর। 

 মদ মিশুষ্টট এক া থালক বা তালক তার বাবা-মালয়র সালথ মমম লয় যদওয়া না  ায়, তাহল  যস য ন অবিযই যকান দাময়ত্বিী  বযত্ত্বি বা 

প্রমতিালনর সালথ সং ুি থালক এটা মনত্ত্বিত করলত হলব। এই যক্ষলত্র Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and 

Separated Children21 এ প্রদি নীমতমা া অনুসরণ করা য লত পালর।  

 

স্লাইড ৫৩ 

 মদ যকান মবপদ্গ্রস্থ বা মবপ ঘস্ত মিশু তার তালদর বাবা-মা বা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ মমম ত হলত পালর,  মদ তালদর যমৌম ক 

িামহদাগুল া মমটালনা  ায়,  মদ তালদরলক মবপলদর আিংকামুি রাখা  ায় এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তার মত সহায়তা যদওয়া  ায়, 

তাহল  যবমির ভাগ যক্ষলত্রই মিশুরা যকান দুল ঘাগকা ীন র্টনার িল  পাওয়া মানমসক িাপ সহলজই কাষ্টটলয় উলঠ মামনলয় মনলত পালর  

 

স্লাইড ৫৪ 

এমন মকছু মিশু সব সময়ই থাকলব  ারা যকান মকছুলতই মামনলয় মনলত পারলব না। এরকম মিশুলদর উদাহরণ হল া তারা  ালদর 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র পািাপামি যপিাদার সহায়তা বা অনযানয সহল ামগতা প্রলয়াজন হয়। এলদর মলধ্য যসইসব মিশুরাও 

থাকলব  ারা খুবই মবপ ঘস্ত থালক,  ারা ক্রমাগতভালব তালদর আিরণ ও বযত্ত্বিলত্ব নাটকীয় পমরবতঘন যদখালত থালক ,  ারা বদনত্ত্বন্দ্ন 

কা ঘক্রম স্বাভামবকভালব িা ালত পালর না এবং  ারা মনলজর এবং আলিপালির অনযলদর জনয ক্ষমতর কারণ হলয় দা ুঁড়ায়।    

 

 

 

                                                           
21 Inter-Agency Standing Committee (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial support in Emergency settings. http:// 
www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 
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স্লাইড ৫৫ 

স্লাইড ৫৫ যদখান এবং পলড় যিানান। সুপামরিসহ যপ্ররলণর বযবস্থাপনা (Referral System) সম্পলকঘ আপনার কালছ থাকা অমতমরি তথয 

যিয়ার করার আলগ অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনার সুল াগ মদন।  

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন থাকল  তার জবাব মদন। 

 

যসিন ৫ 

েেুবিাগ্রস্থ শিশুদেি সাদথ প্রাথশমক বযাগাদযাগ                  ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ মকভালব করা  ায় তার প্রত্ত্বক্রয়া জানা ও আল ািনা করা। 

কা ঘক্রমঃ ৫-১ এমনলমলটড মুমভ, ৫-২ দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ 

উপকরণঃ এমনলমলটড মুমভ, পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৫৬-৬৫, ক ম ও কাগজ 

কায বিমেঃ ৫-১ এশনদমদিড মুশভ                    ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ করার প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট জানা এবং আল ািনা করবার আলগ মবষয়ষ্টট স্পি কলর যনয়া। 

উপকরণঃ এমনলমলটড মুমভ, ক ম ও কাগজ 

সহায়লকর জনয যনাটঃ মুমভষ্টট সম্পলকঘ ভাল াভালব যজলন মনলত প্রমিক্ষলণর আলগই এষ্টট যদলখ যি ুন। এই মুমভষ্টট মাত্র এক মমমনট দীর্ ঘ 

এবং এখালন LOOK, LISTEN এবং LINK এই মতনষ্টট কা ঘকর মূ নীমত বযাখযা করা হলয়লছ। একজন কমী একষ্টট ইভযাকুলয়িন কযালম্প 

যদখলত পায় য  ৬ বছর বয়সী একষ্টট বাচ্চা ক্রযালি ভর মদলয় দি বছর বয়সী আলরকষ্টট যমলয়র সাহা য মনলয় ভীতিমকত ভালব এমদক 

ওমদক তাকালচ্ছ। (LOOK) এরপর কমীষ্টট এমগলয় এলস মনলজর পমরিয় যদয়, তালদরলক আিস্ত কলর এবং মলনাল াগ মদলয় তালদর সমসযার 

কথা শুনলছ (LISTEN). এরপর কমীষ্টট তালদরলক মক মক সমাধ্ান রলয়লছ তা সম্পলকঘ জানায় এবং দ্রতু একষ্টট সমাধ্ান প্রত্ত্বক্রয়ার সালথ 

য াগাল াগ কমরলয় যদয়। (LINK)।  

মনলদঘিনাঃ 

বযাখযা করুনঃ আপনারা এখন জানলবন মকভালব দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ করা  ায়। আমরা এখন একষ্টট িটঘ মিল্ম 

যদখলত  াত্ত্বচ্ছ এবং এরপর আমরা তা আল ািনা করলবা।  

অংিগ্রহণকারীলদর গ্রুলপ ভাগ কলর মদন, প্রলতযক দল র হালত কাগজ ক ম যপৌৌঁলছ মদন। অংিগ্রহণকারীলদর মুমভর প্রমতষ্টট িমরত্র 

মলনাল াগ মদলয় যদখলত ব ুন এবং তারা মকভালব এলক অপলরর সালথ য াগাল াগ করলছ তা যখয়া  করলত ব ুন।  

এবার এমনলমলটড মুমভ ১ যদখান। 

 খন মুমভষ্টট যিষ হলয়  ালব, তখন আপমন অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য  তারা আসল  মক যদখল া, মবলিষত মুমভর প্রমতষ্টট িমরলত্রর 

আিরণ এবং তারা মকভালব এলক অপলরর সালথ য াগাল াগ করলছ যসটা মবলেষণ করলত ব ুন।  
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৫-১০ মমমনট পর যেনারীলত তালদর মিন্তাগুল া উপস্থাপন করলত ব ুন। 

 মদ অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনায় মনলির মবষয়গুল া উলঠ না আলস, তাহল  আপমন আপনার আল ািনায় তা মনত্ত্বিত করুন। 

 মকভালব কমীষ্টট মনলজলক উপস্থাপন কলরলছ ও কথাবাতঘা শুরু কলরলছ? 

 মকভালব যস দুইষ্টট মিশুর মদলকই মলনাল াগ মদলয়লছ? 

 স্থানীয় সংসৃ্কমতলত স্পি ঘ করা মক অনুলমামদত?  মদ হযা হয়, তাহল  মকভালব? 

 কমী তার মাথা ঝুকালনা এবং মিশুলদর কথা যিানার মাধ্যলম তালদর অনুপ্রামণত করার দক্ষতা       

 একষ্টট মিশু য  ক্রযালি ভর মদলয় রলয়লছ, এই মবষয়ষ্টট মক কমীর মলনাল াগ আকষ ঘণ করমছল া ?  

 এই মুমভষ্টট মক যকান সম্ভাবয সাংসৃ্কমতক মবষয় তুল  ধ্লরলছ? 

অংিগ্রহণকারীলদর তালদর মতামলতর জনয ধ্নযবাদ জানান।   

কায বিমেঃ ৫-২ েেুবিাগ্রস্থ শিশুদেি সাদথ প্রাথশমক বযাগাদযাগ                ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ এলকবালর প্রাথমমক  প ঘালয় দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ  থাথ ঘভালব য াগাল াগ স্থাপলনর যক্ষলত্র মকছু মনলদঘিনা  

উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৫৬-৬৫ 

মনলদঘমিকাঃ  

আপমন ব ুন য , এ প ঘালয় আমরা মিশু ও তার পমরবালরর সালথ প্রথমবালরর মত সাক্ষাত করলত যগল  মক মক করা  াগলব এবং মকভালব 

তালদর মনকটবতী হওয়া  ালব যসই মবষলয় আল ািনা করলবা।  

স্লাইড ৫৬-৬৫ উপস্থাপন করুন এবং প্রলয়াজলন অমতমরি যনালটর সহায়তা মনন। 

স্লাইড ৫৭ 

গত যসিলন যিখা মতনষ্টট কা ঘকর মূ নীমত মলন করুন LOOK, LISTEN, LINK. মিশু ও তার পমরবালরর সালথ এলকবালর প্রথম সাক্ষাত 

যথলকই এই মতনষ্টট মূ নীমত যমলন ি লত হলব। 

স্লাইড ৫৮ 

মিশু ও তার পমরবালরর কালছ  াওয়াটা হলচ্ছ প্রথম মূ নীমত LOOK এর অংি। 

সবসমলয় মনলজর পমরিয় মদলয় কথা শুরু করুন। আপমন যক, মক কলরন, কার জনয কাজ কলরন এবং এখালন মক করলছন, এর সব 

বযাখযা করুন। আপনার কথা সহজ রাখুন ও তালদর য  যকান প্রলশ্নর উির মদন। 

কখলনা কখলনা যকান পমরবালরর কালছ সবলিলয় সহলজ যপৌছালনার উপায় হ  তালদর সরাসমর যকান বযবহামরক সহায়তার  (য মন খাদয, 

কম্ব , পামন)  আিাস যদওয়া।  
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অংিগ্রহণকারীলদর প্রলতযকলকই তার ডানপালি মিরলত ব ুন। তালদরলক মলন কলর মনলত হলব য  তারা যসই সু্কল র অমিকালন্ডর তাবুলত 

রলয়লছন, এবং যসখালন মিশু, অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ তারা মক করলত এলসলছন তা মনলয় কথা ব লছন। এমনভালব 

য াগাল াগ করলত হলব য ন যকান িাপ বা অস্পিতা ছাড়াই মিশু, অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদায়লকরা  তা বুঝলত পালর।  

স্লাইড ৫৯ 

আপমন  খন যছাট বাচ্চালদর সালথ কথা ব লবন, তখন তালদর পালি মকংবা হাটু যগলড় বসুন য ন মিশুষ্টট আপনার সালথ সমউচ্চতায় 

থালক। এই মবষয়ষ্টট প্রথম সাক্ষালতর জড়তা কাষ্টটলয় উঠলত অলনক সহায়তা কলর। 

 মদ আপনার সংসৃ্কমতলত অনুলমামদত থালক, তাহল  মিশুষ্টটলক হা কাভালব স্পি ঘ করলত পালরন, য মন হাত ধ্রা, বা পালি বলস বাহুলত 

জমড়লয় রাখা। যকান আর্াতপ্রাপ্ত বা ভীত মিশুর জনয এটা অলনক যবমি আিাসমূ ক।  

তলব এই যক্ষলত্র মিশুষ্টটর প্রমতত্ত্বক্রয়া যখয়া  করা খুবই জরুরী, কারণ অলনক মিশুই িারীমরক সংস্পলি ঘ স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ্ কলর না।  মদ 

আপমন যদলখন য  মিশুষ্টট এই স্পি ঘ পছন্দ্ করলছ না, তাহল  সালথ সালথ তা করা যথলক মবরত থাকুন, মকংবা মাত্রাটা কমমলয় আনুন, 

য মন শুধ্ু আ লতা কলর র্ালড় বা হাত ধ্লর রাখা ইতযামদ।  

স্লাইড ৬০ 

সবসময় শুনুন (LISTEN)। খুব িান্তভালব পমরমস্থমত বা মবপ ঘয় সম্পলকঘ মিশু, অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর কাছ যথলক  ত যবমি 

সম্ভব তথয যজলন মনন। মলন রাখলত হলব য , আপনার মূ  দাময়ত্ব হলচ্ছ যকব মাত্র দুদঘিার মাত্রা কমমলয় আনার যিিা করা, মানমসক 

িত্ত্বি য াগালনা এবং প্রলয়াজনগুল া  থাসাধ্য যমটালনার যিিা করা। তাই খুুঁষ্টটনাষ্টট মবষলয় খুব যবমি প্রশ্ন কলর তালদর দুঃখকি আরও 

বাড়ালনার যকান প্রলয়াজন যনই।  

ধ্ীলর ধ্ীলর এবং িান্তভালব কথা ব ুন। অলনক সংসৃ্কমতলত যিালখ যিাখ যরলখ কথা ব াটা গ্রহণল াগয বল  মবলবমিত হয় না।  মদ অনুলমামদত 

হয়, তাহল  ম মন কথা ব লছন তার সালথ সরাসমর যিালখ যিালখ যরলখ কথা ব ুন, এমনমক যদাভাষীর মাধ্যলম কথা ব ার সমলয়ও তাই 

করুন। 

স্লাইড ৬১ 

 মদ মিশুর বাবা-মা বা  ত্ন প্রদায়লকরা উপমস্থত থালক, তাহল  মিশুর সালথ কথা ব ার আলগ তালদর অনুমমত প্রাথ ঘনা করুন। এলত বাবা-

মা বা  ত্ন প্রদায়লকরা  থা থ সম্মান ও গুরুত্ব পালব। 

প্রশ্ন করুন, এই মনয়মষ্টট কখন প্রলয়াগ না করল ও ি লব ? 

অংিগ্রহণকারীলদর মিন্তাভবনা কলর ব বার সুল াগ মদন। 

বযাখযাঃ  মদ আপনার সলন্দ্হ হয় বা আপনার কালছ যকান প্রমাণ থালক য , বাবা-মা বা  ত্ন প্রদায়লকরাই মিশুর প্রমত মন ঘাতন বা অবলহ া 

কলরলছ, যসই যক্ষলত্র এবং মিশুষ্টট  মদ একা থালক, যসই যক্ষলত্র বাবা-মালয়র অনুমমত যনবার যকান প্রলয়াজন যনই। 
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স্লাইড ৬২ 

বধ্ ঘ খুবই গুরুত্বপূণ ঘ। কথার মাঝখালন কথা ব ার যকান প্রলয়াজন যনই। এটা ভাবার যকান কারণ যনই য , আপনার আমন্ত্রণ বা 

প্রল াভনগুল ার প্রমত মানুষ সালথ সালথই খুব ইমতবািক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালব। আপনার প্রমত  থাথ ঘ আস্থা ও মবিাস জন্মালত একজন মিশু, 

তার বাবা-মা বা  ত্ন প্রদানকারীলদরমকছুটা সময়  াগলত পালর। য  সক  মিশুরা মনলজরা মন ঘামতত হলয়লছ মকংবা তালদর কালছর 

মানুষলদর মন ঘামতত হলত যদলখলছ, তারাই মূ ত আপনার সালথ কথা ব লত আপমি জানালত পালর।  

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন তালদর এরকম যকান উদাহরণ জানা আলছ মক না। আল ািনার সুল াগ মদন। 

বযাখযা করুনঃ একজন বয়স্ক মানুষ বা মিশুর রাগ, দুঃখ বা অপরাধ্লবালধ্র অনুভূমতগুল া যমলন মনন। মবপ ঘস্ত মিশু বা বয়স্ক মানুলষর 

জনয এটা খুবই গুরুত্বপূণ ঘ য  আপমন তালদর তীব্র আলবগগুল া সামা  মদলত পারলছন। ঐ মবপ ঘস্ত মানুষষ্টটর যকমন অনুভব করা 

প্রলয়াজন যসটা আপনার ব ার যকান দরকার যনই, বরং আপমন তালদর অনুভূমতটালক স্বীকার করুন এবং তালদর ব ুন য  আপমন তালদর 

কি বুঝলত পারলছন। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন তালদর এরকম যকান উদাহরণ জানা আলছ মক না। আল ািনার সুল াগ মদন। 

বযাখযা করুনঃ মিশুলদরলক আিা যদয়ার মালন এই নয় য , তালদরলক ব লবন সবমকছু আবার আলগর মত হলয়  ালব!’, কারণ যসটা হলব 

অসতয। তালদরলক অনযানয মিশুলদর এমন সব গল্প যিানান য ন তা তালদর স্বাভামবকতায় মিমরলয় আনলত সহায়তা কলর। য মন ব ুন, 

আমম ষ্টঠক যতামার বয়সী একষ্টট যছল র কথা জামন, য  একই ধ্রলণর সমসযায় পলড়মছল া। যস অলনক দীর্ ঘসমলয়র জনয খুবই ভীত মছ  

মকন্তু এখন ধ্ীলর ধ্ীলর যস তা কাষ্টটলয় উঠলত যপলরলছ। তার সালথ মনকট ভমবষযলতর র্টনা মনলয় কথা ব ুন। য মন, আগামী সপ্তালহ আমম 

আবার আসলবা এবং যতামার যখা ুঁজ মনব। 

স্লাইড ৬৩ 

LINK হল া ৩য় কা ঘকর মূ নীমত। আপনালক সবলিলয় প্রলয়াজনীয় িামহদাগুল া মিমিত কলর তা যমটাবার বযবস্থা করলত হলব। মিশু বা 

তার পমরবার,  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ মততলকয আসুন য  তালদর আসল  মক প্রলয়াজন। সাধ্ারণত সবলিলয় প্রলয়াজনীয় িামহদাগুল া 

বযবহামরক মবষয়গুল াই হলয় থালক, য মন সহায়তা যসবা, মবশুদ্ধ পামন, খাবার এবং র্ুলমাবার জনয একষ্টট মনরাপদ জায়গা। 

মিশু বা তার পমরবার,  ত্ন প্রদানকারীলদরলক মনখুত এবং বাস্তব তথয প্রদাণ করুন। যকান ধ্ারণা বা অনুমান করা যথলক মবরত থাকুন। 

 মদ আপমন তালদর যকান ত্ত্বজজ্ঞাসার জবাব মদলত না পালরন, তলব যসটার উির খুলজ যবর করুন এবং তালদর ব ুন য  অমতসত্বর আপমন 

তার জবাব তালদরলক জানালবন।   

মিশুলদর কালছ তথয যদবার সময় তা সংহত এবং যছাট বালকয সীমাবদ্ধ রাখুন।  মদ আপনার মলন হয় য  আপনার তথযটা তারা বুঝলত 

পালর মন, যসলক্ষলত্র মিশু বা তার পমরবার মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদর ব ুন যসই তথযটা আবার ব লত। যকান মকছু না বুঝল  তালদর প্রশ্ন 

করার জনয উৎসাহ মদন।  

 মদ মিশুষ্টট এক া থালক তলব তালক তার বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদরসালথ মমম লয় যদওয়ার সব ঘতভালব যিিা করলত হলব।এই 

যক্ষলত্র Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children22
 এ প্রদি নীমতমা া অনুসরণ করা য লত পালর। 

 

                                                           
22 Inter-Agency Standing Committee (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial support in Emergency settings. http:// 
www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 
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স্লাইড ৬৪ 

 মদ আপমন আপনার মনজস্ব এ াকার বাইলর মগলয় যকান দুল ঘাগ বা মবপলদ সহায়তা কলরন মকংবা আপনার যদলি বা অনয যকাথাও 

উদ্বাস্তুলদর সালথ কাজ করলত  ান, যসলক্ষলত্র আপনার একজন যদাভাষী বযবহার করা  াগলত পালর।  মদ সম্ভব হয়, তাহল  আপনার 

মবিস্ত একজন যদাভাষী বাছাই কলর মনন। আরও ভাল া হয়  মদ স্বাভামবকভালবই মিশুলদর সালথ মমলি য লত পালর এবং স্থানীয় সংসৃ্কমত 

সম্পলকঘ জানালিানা আলছ এমন কাউলক যদাভাষী মহলসলব পাওয়া  ায়। তলব সবলিলয় ভাল া হয়  মদ মিশু সুরক্ষা এবং মিশু অংিগ্রহলণর 

উপর প্রমিক্ষণ আলছ এমন কাউলক যদাভাষী মহলসলব পাওয়া  ায়। 

 

আপমন মকভালব মিশু এবং তার পমরবালরর সালথ কথা ব লত িান যস মবষলয় যদাভাষীলক আলগই মনলদঘিনা মদলয় রাখুন। যদাভাষী য ন 

তার দাময়ত্ব সম্পলকঘ মবলিষত কালজর যক্ষত্র এবং সীমাবদ্ধতা সম্পলকঘ স্বচ্ছ ধ্ারণা রাখলত পালর তা মনত্ত্বিত করলত হলব। প্রশ্নগুল া 

ভাল াভালব পড়ুন এবং আবার অনুিী ন করুন। আিরণমবমধ্ এবং যগাপনীয়তার মববৃমতলত স্বাক্ষর মনলয় রাখুন। 

 

 খন নারী ও মিশুলদর সালথ ব মিক মবষয় মনলয় কথা ব লত হলব, একজন নারী যদাভাষী থাকল  ভাল া হয়।  

 

কখলনা কখলনা বযত্ত্বির যকান আত্নীয় বা পমরবালরর সদসযলক যদাভাষী মহলসলব বযবহার করলত হলত পালর। সতকঘ থাকলত হলব কারণ 

যসই বযত্ত্বি তার মনলজর মত কলর বা মনলজর প্রলয়াজলনর উপর মভমি কলর কথা অনুবাদ করলত পালর। যসলক্ষলত্র ঐ যদাভাষীর মুলখর 

ভাব এবং অিভিী যদলখই আপমন বুঝলত পারলবন য  যস আসল  মক অনুবাদ করলছ নামক মনলজর কথা ব লছ। এছাড়া আস  কথার 

বদলর্ ঘযর সালথ অনুবালদর বদর্ ঘয তু না করল ও আপমন তা বুঝলত পারলবন। 

 

যদাভাষীর সমাল ািনা করবার দরকার যনই, বরং একই প্রশ্ন মভন্ন মভন্ন আমিলক কলর উির  ািাই কলর মনন। 

আপমন  খন যকান যদাভাষীলক মনলয় কাজ করলবন, তখন মিশুষ্টটলক তার কথাটা যছাট যছাট বালকয যিষ করলত ব লবন, তাহঅল  

যদাভাষী যসটা িোনুবাদ কলর যি লত পারলব। এটা আপনালক মিশুষ্টটর বিবয ভাল াভালব বুঝলত সাহা য করলব। অনুবালদর কাজষ্টট 

প্রথম পুরুলষ করলত হলব। য মন, যকান মিশু  মদ বল  আমম কি যপলয়মছ, তাহল  অনুবাদকলকও ব লত হলব য  আমম কি যপলয়মছ। 

 মদ সাংসৃ্কমতকভালব অনুলমামদত হয়, তাহল  কথা ব বার সমলয় মিশুষ্টটর মদলক তাকান।  

 

যদাভাষী হলচ্ছ আপনার সহায়ক মাত্র, সাক্ষাৎকালরর মূ  কাজষ্টট আপনালকই করলত হলব। 

 

স্লাইড ৬৫ 

আমরা আলগই আল ািনা কলরমছ, একষ্টট মিশু  ার পূলব ঘর যকান সমহংসতা বা দুঃখজনক র্টনার অমভজ্ঞতা রলয়লছ, য  মবপরীত ম লির 

কালরা সালথ সব মবষলয় মন খুল  কথা নাও ব লত িাইলত পালর। আপমন মিশুষ্টটলক প্রশ্ন করুন য  যস আপনার সালথ মনরাপদ যবাধ্ করলছ 

মক না। মিশুষ্টট হয়লতা সমতয ব লত ভয় করলত পালর, মকন্তু তার হাবভালব এবং যিহারায় িুলট উঠলব য  যস হয়লতা স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ্ করলছ 

না।  

 

এ ধ্রলণর যক্ষলত্র আপমন অনয কাউলক বা মিশুর সমম লির কাউলক সাক্ষাৎকারষ্টট মনলত ব লবন মকংবা সাক্ষাৎকালরর সমলয় উপমস্থত 

থাকলত ব লবন।    

 

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ মদলয় যসিলনর সমামপ্ত যর্াষণা করুন।    
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যসিন ৬ 

ভূশমকাশভনয়                      ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ আজলকর মদলনর সমস্ত মিক্ষণলক ভূমমকামভনলয়র মাধ্যলম প্রকাি করা 

কা ঘক্রমঃ ৬-১ ভূমমকামভনয় 

উপকরণঃ কাগজ-ক ম 

 

কায বিমেঃ ৬-১ ভূশমকাশভনয়                    ১৫ শমশনি 

 

 ক্ষযঃ আজলকর মদলনর সমস্ত মিক্ষণলক ভূমমকামভনলয়র মাধ্যলম প্রকাি করা 

উপকরণঃ কাগজ-ক ম 

সহায়লকর জনয যনাটঃ সবগুল া গ্রুপ য ন অমভনয় এবং পলর মন্তলবযর জনয সমান সময় পায়, যসটা মনত্ত্বিত করলত পমরকল্পনা এবং 

অনুিী লনর সময়টুকুর পর য  সময় বামক থাকলব, তা গ্রুপগুল ার মালঝ সমভালব মবভি কলর মদলত হলব।    

মনলদঘমিকাঃ  

বযাখযা করুনঃ আমরা আজলক সারামদন অলনক রকম মবষয় মনলয় কথা বল মছ, অলনলকর কাছ যথলক মিলখমছ। তাই আজ সারামদন 

আমরা মক মক মিখ াম তা একবার পুনঃআল ািনা করলত এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র দক্ষতাগুল া আলরকটু বামড়লয় মনলত 

আমরা গ্রুলপ ভাগ হলয় যছাট যছাট ভূমমকামভনলয়র মাধ্যলম পরবতী পব ঘষ্টট বযয় করলবা।  

অংিগ্রহণকারীলদর িার-পািজন কলর গ্রুলপ ভাগ করুন।  

বযাখযা করুনঃ প্রথলম প্রলতযক গ্রুপ যথলকই একজনলক বাছাই করলত হলব ম মন শুধ্ু যনাট যনলবন। 

এরপর, পাি মমমনলট আপনারা আজলকর মদলন সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ মক মিখল ন তা যিয়ার করলবন। এখালন ভু -শুদ্ধ বল  মকছু যনই, 

কারণ নানা মানুলষর নানান মত থাকলতই পালর। আপনারা সবাই আজলকর প্রমিক্ষলণর সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ মিক্ষা মহলসলব একষ্টট বা 

একামধ্ক পলয়লন্ট মততলকয আসলত পালরন। ম মন যনাট যনলব, যনাট যনয়ার সালথ সালথ মতমনও অংি যনলবন। 

পলরর ২০ মমমনলট আপনারা একষ্টট ভূমমকামভনলয়র পমরকল্পনা, আল ািনা এবং অনুিী ন করলবন। প্রুলপর প্রলতযক সদসযলকই তালত 

অংি মনলত হলব। আপনার গ্রুলপর আল ািনায় উলঠ আসা আজলকর মদলনর সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ মিক্ষাষ্টট আপনালদর নাটলক মিত্রাময়ত 

করলত হলব। প্রমতষ্টট ভূমমকামভনলয়ই একজন কমী অপর মিশুলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মদলচ্ছন তা িুষ্টটলয় তু লত হলব। আপমন 

িাইল  মিশুর অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদরও অন্তভুঘি করলত পালরন।  

আলিপালির যকান মনমরমবম  জায়গায় িল   ান য খালন আপনারা গ্রুপ মহলসলব কাজ করলত পারলবন। ২০ মমমনট পর মিলর আসুন।  

যেনারী যসিলন প্রমতষ্টট গ্রুপলকই তালদর ভূমমকামভনয় যপি করলত ব ুন। প্রমতষ্টট অমভনলয়র পলরই দি ঘকলদর যসই ভূমমকামভনলয়র 

মূ  বাতঘা মক যসটা সম্পলকঘ প্রশ্ন করুন। দি ঘকলদর মন্তবয যিষ হল  অমভনয়কারী গ্রুপলকও তালদর মন্তবয যদবার জনয আহবান জানান।  

প্রলতযক গ্রুপই একইভালব কাজ করলব। 

সক  গ্রুলপর অমভনয় যিষ হলয় যগল  তালদরলক অংিগ্রহলণর জনয ধ্নযবাদ জানান। 
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প্রথম শেনেঃ সমাপনী                      ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ প্রথম মদলনর প্রমিক্ষণ কা ঘক্রম গুমছলয় আনা রবং আগামী মদলনর পমরকল্পনা সম্পলকঘ সংলক্ষলপ আল াকপাত করা। 

উপকরণঃ ব  

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ মদন এবং ব ুন য , আপমন বুঝলত পারলছন য  তারা অলনক তথয যপলয়লছন। 

বযাখযা করুন য  আগামীকা লক তালদরলক আরও বযবহামরক কাজ করলত হলব য খালন তারা মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর মবমভন্ন 

পদ্ধমত অনুিী ন করলবন এবং মকভালব দুদঘিাগ্রস্থ মিশু ও তার অমভভাবকলদর সহায়তা যদওয়া  ায় তা মিখলবন। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করার সুল াগ মদলয় যসগুল ার জবাব মদন। 

দুই বা তলতামধ্ক অংিগ্রহণকারীলক আগামী দুই মদলনর জনয ১০ মমমনট সময় যময়ালদর এনারজাইজার বতমর করলত ব ুন। 

এবার সক  অংিগ্রহণকারীলক বৃিাকালর দা ুঁড়ালত ব ুন। বযাখযা করুন য , এরপর একষ্টট ব  তালদর মদলক ছুলড় মদলবন।  ার কালছই 

ব ষ্টট  ালব, তালক সারা মদলনর প্রমিক্ষণ সম্পলকঘ তার মনলজর একষ্টট অনুভূমত বযি করলত হলব। এটা হলত পালর তালদর নতুন যিখা 

মকছু, হলত পালর তালদর পূলব ঘর অমভজ্ঞতা বা জ্ঞান  া তারা গ্রুওগত কালজ যিয়ার কলরমছল ন।  

 খন একজন মানুষ মকছু ব লবন, তালক ব ুন অপর যকান মানুলষর মদলক ব ষ্টট ছুলড় মদলত (ম মন আলগ মকছু বল নমন)। বৃলির সবাই 

য ন ব ষ্টট পায় তা মনত্ত্বিত করুন। 

অংিগ্রহণকারীলদর মবদায়ী শুলভচ্ছা জামনলয় মদন। 
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মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মবষয়ক 

দুই মদনবযাপী প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রাম 
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মদ্বতীয় মদন 

যসিন ৭ 

শিশুদেি সাদথ বযাগাদযাগ          ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ বয়স্কলদর সালথ য াগাল ালগর সালথ মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর মক মক পাথ ঘকয রলয়লছ তা অনুধ্াবন করা। 

কা ঘক্রমঃ ৭-১ ভাবগত শুলভচ্ছা, ৭-২ মদ্বতীয় মদলনর ভূমমকা, ৭-৩ প্রথম মদলনর মবষয়বস্তু পুনরাল ািনা, ৭-৪ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ 

(প্রথম ভাগ), ৭-৫ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ (মদ্বতীয় ভাগ) 

প্রলয়াজনীয় উপকরণঃ প্রলতযক অংিগ্রহণকারীর জনয একষ্টট মস্লপ যপপার  ালত একষ্টট কলর ভাব (Mood) য মন আনন্দ্, দুঃখ, রাগ, 

উমদ্বি, মিমন্তত ইতযামদ য খা বা আুঁকা থাকলব। ক ম, কাগজ, মিপ িাটঘ এবং মাকঘার।  

সহায়লকর জনয যনাটঃ প্রমিক্ষলণর পূলব ঘ আপমন মনত্ত্বিত হলয় মনন য  বতঘমান যপ্রক্ষাপলট যরিালর  প্রত্ত্বক্রয়া  ,সংস্থাসমূহ এবং 

মনয়মাব ী সম্পলকঘ আপমন  লথি  অবগত আলছন।  

 

কায বিমেঃ ৭-১ ভার্গি শুদভিা                    ১৫ শমশনি  

 ক্ষযঃ একজন মানুলষর মলনর ভাব বা অনুভূমত মকভালব প্রথম সাক্ষাতলক প্রভামবত কলর যসই মবষলয় আল াকপাত করা।  

উপকরণঃ প্রলতযক অংিগ্রহণকারীর জনয একষ্টট মস্লপ যপপার  ালত একষ্টট কলর ভাব (Mood) য মন আনন্দ্, দুঃখ, রাগ, উমদ্বি, মিমন্তত 

ইতযামদ য খা বা আুঁকা থাকলব। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ এই মস্লপ যপপারগুল া আলগ যথলকই প্রস্তুত কলর রাখা প্রলয়াজন। সক  অংিগ্রহণকারী য ন ম খলত পালর এই 

পমরমাণ প ঘাপ্ত মস্লপ যপপার রাখলত হলব।  

মনলদঘিনাঃ  

অংিগ্রহণকারীলদরলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মবষয়ক প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালমর মদ্বতীয় মদলন স্বাগত জানান।  

প্রলতযকলক একষ্টট কলর মস্লপ যপপার মদন  ালত অনুভূমত বা Mood মিত্রাময়ত থাকলব। এরপর ব ুন য , আগামী ৫ মমমনট সকল ই রুলমর 

মলধ্য ছমড়লয় মগলয় তালদর মনজস্ব সংসৃ্কমতর আল ালক এলক অপরলক স্বাগত জানালব, তলব প্রলতযলকর মলনর ভাব হলব কাগলজ  া ম খা 

রলয়লছ যসইরকম। 

তারা তালদর ভাল ামন্দ্ সম্পলকঘও মকছু কথা ব লব। য মন, মক খবর যকমন আলছন? আমম আমার অসুস্থ যমলয়লক মনলয় একটু মিমন্তত। 

এই যছাট ভাব মবমনময়ষ্টট সবাইলকই সবার সালথ করলত হলব।  

পাি মমমনট পর, সক  অংিগ্রহণকারীলক একই বৃলি বা এমনভালব দা ুঁড়ালত ব ুন য ন একজন আলরকজনলক যদখলত পায়।  
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অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন, য  এই শুলভচ্ছা জানালনার প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট তালদর যকমন য লগলছ এবং এখালন তারা মক মক মবষয় যখয়া  

করলত যপলরলছন।  মদ তালদর কথায় উলঠ না আলস, তাহল  আপমন এই মবষয়ষ্টট ব ুন য , ‘আমালদর মলনর ভাব বা মলনর অবস্থা এভালবই 

আমালদর য  যকান কথাবাতঘালক এবং অনযরা  খন আমালদর সালথ কথা বল , যসই প্রমতত্ত্বক্রয়ালক প্রভামবত কলর। 

 

কায বিমেঃ ৭-২ শিিীয় শেদনি ভূশমকা                    ১০ শমশনি 

 ক্ষযঃ মদ্বতীয় মদলনর প্রমিক্ষণ সম্পলকঘ একষ্টট সংমক্ষপ্ত ভূমমকা 

উপকরণঃ পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৬৬-৬৮ 

মনলদঘিনাঃ 

বযাখযা করুন, য  শুলভচ্ছা মবমনমলয়র কাজষ্টট আমরা কর াম তালত একষ্টট মবষয়ই সুস্পি হলয় উলঠ, আর তা হল া আমালদর মলনর ভাব 

বা মলনর অবস্থা এভালবই আমালদর য  যকান কথাবাতঘা এবং য াগাল াগলক প্রভামবত কলর।  

আজলক আমরা দুদঘিাগ্রস্থ মিশু, বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ মকভালব আরও ভাল াভালব য াগাল াগ করা  ায় যসটা যদখলবা। 

আপনারা এই য াগাল ালগর দক্ষতাগুল া অনুিী লনর জলনযও সময় পালবন এবং এলত কলর য  যকান দুদঘিাগ্রস্থ মানুষ মবলিষ কলর 

মিশুলদরলক আলবমগক সহায়তা যদয়ার যক্ষলত্র আপনালদর আত্নমবিাস আরও যবলড়  ালব।  

স্লাইড ৬৮ 

আজলকর মদলনর কম ঘসূিী সম্পলকঘ অংিগ্রহণকারীলদর জামনলয় মদন এবং প্রলয়াজনলবালধ্ অমতমরি যনাট যথলক বযাখযা করুন। 

আজলক আমরা দুদঘিাগ্রস্থ মিশু, বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ মকভালব আরও ভাল াভালব য াগাল াগ করা  ায় যসটা 

বযবহামরকভালব মিখলবা। মিশুলদরলক মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা যদবার যক্ষলত্র এষ্টট একষ্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ঘ ধ্াপ। তারপর আমরা 

এই দু’মদলন  া মিখ াম তার একষ্টট সারসংলক্ষপ কলর আজলকর মদলনর কা ঘক্রম যিষ করলবা।  

 খন আমরা গত মদলনর আল ািনাষ্টট আরও একবার ঝাম লয় যনয়া যিষ করলবা, তখন আমরা বয়স্কলদর সালথ য াগাল ালগর সালথ 

মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর মক মক পাথ ঘকয রলয়লছ, যসগুল া  যদখলবা। 

িা বা কমি মবরমতর পর অিম যসিন ি লব, যসখালন দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর উপর আল াকপাত করা হলব। একজন 

মবপদগ্রস্থ মিশুলক আপমন কত যবমি আলবমগক সহায়তা মদলত পারলবন তা অনুিী লনর জনয আপনালদরলক অনুপ্রামণত করা হলব।  

দুপুলরর খাবালরর পর, নবম যসিন ি লব। যসখালন আমরা যদখলবা যকান মবপ ঘয় বা দুর্ ঘটনার মুলখ মিশুর বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদায়লকরা 

মকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায় এবং মকভালব আপমন তালদর ইমতবািকভালব মামনলয় মনলত সহায়তা করলত পালরন।  

দিম যসিলন য াগাল ালগর দক্ষতাগুল া আরও ভাল াভালব অনুিী ন করা হলব, এবং আমরা পুলরা দুই মদলনর প্রমিক্ষলণর মিক্ষাগুল ার 

একষ্টট সামমগ্রক আল ািনা যদখলবা,  ালত কলর আপনারা এই প্রমিক্ষণ যথলক পাওয়া জ্ঞান ও দক্ষতাগুল ার মাধ্যলম পাওয়া আত্নমবিালস 

ব ীয়ান হলয় মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  যদবার কাজষ্টট সি  ভালব করলত পালরন। 

অংিগ্রহণকারীলদর যকান প্রশ্ন থাকল  আর উির মদন। 
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কায বিমেঃ ৭-৩ প্রথম শেদনি শর্ষয়র্স্তু পুনিাদলািনা                  ১০ শমশনি 

 ক্ষযঃ গতমদলনর প্রমিক্ষলণর মবষয়বস্তুগুল ালক আরও একবার ঝাম লয় যনয়া। 

অংিগ্রহণকারীলদর ব ুন য  আপমন তালদরলক গতকা লকর প্রমিক্ষলণর মবষয়বস্তু আলরকবার ঝাম লয় মনলত সহল ামগতা করলবন। 

আপমন মূ  মবষয় বা যসিনগুল ার নাম ব ুন, এবং অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য  ঐ যসিলন মক যিখালনা হলয়মছল া এবং ঐ 

যসিলনর সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ মিক্ষাষ্টট বা মক মছ । 

 যসিন ১  ভূমমকা 

 যসিন ২  মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  ব লত মক যবাঝায়? 

 যসিন ৩  সংকটকা ীন সমলয় মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

 যসিন ৪  মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রলয়াজন এমন মিশুলদর মিমিত করবার পদ্ধমত এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক  

সহায়তার কা ঘকর নীমতসমূহ 

 যসিন ৫  দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ 

 যসিন ৬ ভূমমকামভনয় 

 

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ জানান এবং এই বল  সারসংলক্ষপ করুন য ঃ  

গতকা লক আমরা যদলখমছ মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা আসল  মক। আমরা যদলখমছ য  মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা 

ঐ ক্ষমতগ্রস্থ মিশু ও তার পমরবালরর িামহদার আল ালক মবমভন্ন ধ্রলণর সাহা য-সহল ামগতা যদবার উপর মনভঘর কলর। তলব এর আলরকষ্টট 

অমত গুরুত্বপূণ ঘ মদক হলচ্ছ আলবমগক সহায়তা, এবং আজলকর মদলনর যবমিরভাগ সময়ই আমরা যসই মবষয়ষ্টট মনলয় কথা ব লবা।  

 

কায বিমেঃ ৭-৪ শিশুদেি সাদথ বযাগাদযাগ (প্রথম ভাগ)                 ৪০ শমশনি  

 ক্ষযঃ বয়স্কলদর সালথ য াগাল ালগর সালথ মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর মক মক পাথ ঘকয রলয়লছ তা অনুধ্াবন করা। 

উপকরণঃ কাগজ-ক ম, মিপ িাটঘ ও মাকঘার।  

মনলদঘিনাঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর মবমভন্ন গ্রুলপ ভাগ করুন। 

গ্রুপগুল ালক আল ািনা করলত ব ুন য , বয়স্কলদর সালথ য াগাল ালগর সমলয় তারা য ভালব কথা বল ন, মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর 

যক্ষলত্রও মক একইভালব তারা কথা ব লবন? মলন রাখলত হলব, য াগাল াগ মালন শুধ্ু যকব  মুলখ কথা ব াই নয়, বরং িারীমরক আিরণ 

এবং বযবহারও এর মলধ্য অন্তভুঘি থাকলব। অংিগ্রহণকারীলদর ওই আল ািনার যনাট মনলত অনুলরাধ্ করুন। 

দি মমমনট পর যেনারী যসিলন গ্রুপগুল ালক তালদর মিন্তাধ্ারা উপস্থাপন করলত ব ুন।  
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তালদর উপ ত্ত্বদ্ধগুল া মিপ িালটঘ তাম কা কলর ম লখ রাখুন। য মন,  মদ যকউ বল , ‘আমরা আমালদর দুত্ত্বিন্তাগুল া মিশুলদর সালথ 

যিয়ার কমর না ’, তাহল  ম খুন – ‘মনব ঘামিত যিয়ামরং (Selective Sharing).  

অংিগ্রহণকারীলদর তালদর কালজর জনয ধ্নযবাদ জানান। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ  মদ অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনায় উলঠ না আলস, তাহল  বয়স এবং ম ংগ মনলয় তালদর ত্ত্বজজ্ঞাসা করাটা 

মনত্ত্বিত করুন। তালদর মলত যকান বয়লস আসল  মিশুরা কথা ব া বা অনযানয সহায়তামূ ক য াগাল াগ যথলক উপকৃত হলত পালর। এই 

যক্ষলত্র মক যছল  বা যমলয়র মলধ্য যকান পাথ ঘকয আলছ মক না তাও মনত্ত্বিত করুন।  

এই আল ািনা য ন মিশুলদর স্থানীয় সংসৃ্কমত এবং মিশুলদর কথা ব া ও যবাঝার ক্ষমতালক প্রমতিম ত কলর তা মনত্ত্বিত করলত হলব।  

 মলন রাখলত হলব,  মদও স্থানীয় সংসৃ্কমতলত মবমভন্নতা থাকলত পালর, তবুও মিশুলদর যবলড় ওঠা বা ত্ত্বক্রয়া-প্রমতত্ত্বক্রয়ার যক্ষলত্র মকছু 

সাধ্ারণ মবষয় রলয়লছ  া মবলির সক  জায়গার জনয প্রল াজযঃ 

 যছাট মিশুরাও প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়, তলব তা বড় মিশুলদর যিলয় আ াদাভালব। প্রথম মদলনর প্রমিক্ষলণর কথা মলন করুন।  

 আমরা  া ভামব, মিশুরা তার যিলয়ও যবমি যখয়া  কলর। তারা বয়স্কলদর কথা, বযবহার, আিার আিরণ এবং ভাব-ভিী সবই 

যখয়া  কলর এবং মিলখ যনয়। 

 মিশুরা সাধ্ারণত প্রশ্ন করলত িায় না। তারা বড়লদর মবব্রত করলত িায় না মকংবা অলনক সময় তারা ভয় কলর য  তালদর 

প্রশ্নগুল া হয়লতা প্রতযাখযাত হলব।       

 কখলনা কখলনা আমালদর যসই প্রশ্নগুল ারও উির করলত হলত পালর  গুল া মিশুরা মিন্তা করলছ, মকন্তু ত্ত্বজজ্ঞাসা করলছ না। 

 প্রায় সক  বয়সী মিশুরাই ‘িূনযস্থান পূরলণর যিিা কলর ’। তারা য  যকান পমরমস্থমতর একষ্টট বযাখযা দা ুঁড় করালত যিিা কলর; কখলনা 

কখলনা  মিশুলদর কল্পনা বাস্তবতার যিলয়ও খারাপ হলয় দা ুঁড়ায়। 

এই গল্পষ্টট সবাইলক যিানান। 

æকলম্বামডয়ালত িয় নামক ১৪ বছর বয়সী একষ্টট যছল র বাসায় গভীর রালত ডাকালতরা আক্রমণ কলর। তার বাবা-মালক মবছানা যথলক 

যটলন মনলয় বন্দ্লুকর সামলন ধ্রা হয়। তার বাবা-মা এক রুলম র্ুমাত্ত্বচ্ছল ন এবং িয় তার ১২ বছর বয়সী যছাট ভাইলয়র সালথ অনয রুলম 

র্ুমাত্ত্বচ্ছল া।  

যছাট ভাইলক মনলয় খালটর মনলি  ুমকলয়  াওয়ার কারলণ ডাকালতরা িয়লদরলক যদখলত পায়মন।  মদও এলত পমরবালরর যকউই আহত হয় 

মন, মকন্তু সক  সঞ্চয়  ুট হলয়  াওয়ায় তারা অতযন্ত দুঃমখত হলয়  ায়। য লহতু িয় খালটর মনলি  ুমকলয় মছল া, যস মকছু যদখলত পায়মন 

শুধ্ু িে শুলনমছল া। তার বাবা-মা ওলদরলক আরও দুঃখ পাওয়া যথলক বা ুঁিালত র্টনার মবস্তামরত আর মকছু বল  মন। মকন্তু িয় কল্পনা কলর 

মনল া য , তার মালক ধ্ষ ঘণ করা হলয়লছ এবং বাবালক মারা হলয়লছ,  মদও যস যকান প্রশ্ন ত্ত্বজজ্ঞাসা কলর মন।” 

অংিগ্রহণকারীলদর মলন কমরলয় মদলত হলব য , বড় মিশুরা এমনমক প্রাপ্তবয়স্কলদরও এই ‘িূনযস্থান পূরলণর যিিা করার অভযাস থালক, 

মবলিষত তারা  খন যকান দুর্ ঘটনা বা মবলিষ যকান র্টনার মুলখামুমখ হয়।  

অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনা করলত ব ুন য , িলয়র বাবা-মালয়র মক উমিত মছল া তালদর পুলরা র্টনাটা খুল   ব া? এই আল ািনার 

মাধ্যলম মূ ত যকান বয়সী মিশুলদর কালছ যকান তথযষ্টট প্রকাি করা সষ্টঠক হলব যসটা যবমরলয় আসলব। 
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সহায়লকর প্রমত যনাটঃ এই আল ািনায় মিশুলদর কখন এবং মক পমরমাণ তথয যদওয়া য লত পালর যসষ্টট যবমরলয় আসলব। য  উিরগুল া 

আসলব যসগুল ার আলরকটু গভীলর ঢুলক এর অন্তমন ঘমহত মলনাভাবষ্টট যবর কলর মনলয় আসা প্রলয়াজন। আপমন এই মন্তবযষ্টট করলত 

ভু লবন না য , মিশুলদরলক বয়লসাপল াগী তথয মদল  তা যথলক তারা উপকৃত হলত পালর, কারণ অলনক সময়ই মিশুলদর কল্পনা 

বাস্তবতার যথলকও অলনক যবমি ভয়াবহ হয়।  

 

কায বিমেঃ ৭-৫ শিশুদেি সাদথ বযাগাদযাগ (শিিীয় ভাগ)                 ৪৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ করার সলব ঘািম প্রত্ত্বক্রয়াগুল া মক হলত পালর তা আল ািনা করা। 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ এবং মাকঘার 

মনলদঘিনাঃ 

মতনজন অংিগ্রহণকারীলক একষ্টট ভূমমকামভনলয়র জনয প্রস্তুমত মনলত ব ুন। 

ভূমমকামভনলয়র িমরত্রগুল া হল া – ১) একষ্টট ৬ বছর বয়সী মিশু ২) একষ্টট ১৪ বছর বয়সী মিশু ৩) একজন বয়স্ক মানুষ ম মন তালদর 

সাহা য করলত ইচু্ছক। বয়স্ক মানুষষ্টট দুদঘিাগ্রস্থ ঐ মিশুলদর কালছ  ালব। যছাট মিশুষ্টট খুবই কি যপলয়লছ এবং অমবরতভালব কাুঁদলছ, 

আর বড় মিশুষ্টট মদ্বধ্াগ্রস্থ এবং খুবই রাগামিত হলয়  ালচ্ছ। বয়স্ক মানুষষ্টট তালদর সালথ কথা ব লত িাইলবন মকন্তু তালত মবলিষ সুমবধ্া হলব 

না, কারণ মতমন ঐ মিশুলদর সালথ বয়স্কলদর মত কলর কথা ব লছন, এবং এমনভালব  ুত্ত্বি মদলচ্ছন য ন তারাও প্রাপ্তবয়স্ক। যছাট মিশুষ্টট 

আরও যবমি কান্না শুরু করল া এবং বড়ষ্টটও আরও যবমি রাগামিত হলয় যগ । এক প ঘালয় বয়স্ক মানুষষ্টটও হতাি হলয় যগল ন কারণ 

মতমন তালদর সালথ ষ্টঠকভালব য াগাল াগ করলত পারমছল ন না।  

মতনজন অমভলনতালকই ভাষার বযবহার, যপ্রক্ষাপট এবং আিরণ সব মমল  তালদর এই অমভনয়ষ্টটলক  তদরূ সম্ভব প্রাণবন্ত এবং 

বাস্তবসম্মত কলর যতা া  ায় তা করলত উৎসামহত করুন। 

এরপর এনারজাইজারষ্টট বযবহার কলর মতন জন ভ ামন্টয়ারলক ভূমমকামভনয়ষ্টট করলত আমন্ত্রণ জানান। 

অংিগ্রহণকারীলদর অমভনয়ষ্টট ভাল াভালব যদখলত ব ুন এবং মবষয়বস্তুর উপর মন্তবয করলত ব ুন। 

আল ািনাষ্টটলক আরও ি প্রসূ করলত আপমন য  সক  প্রশ্ন বযবহার করলত পালরনঃ 

 ভূমমকামভনলয় আসল  মক হল া? আপমন এখালন মক বুঝলত পারল ন? 

 সহায়ক মানুষষ্টট যকন মিশুলদর সালথ য াগসূত্র স্থাপলন বযথ ঘ হলয়মছল ন? 

 যকান কাজষ্টট মভন্নভালব করল  সহায়ক ঐ মিশুলদর আস্থা ও মবিাস অজঘন করলত পারলতন? 

সব ঘলিষ প্রশ্ন ‘যকান কাজষ্টট মভন্নভালব করল  সহায়ক ঐ মিশুলদর আস্থা ও মবিাস অজঘন করলত পারলতন?’ এর উিরগুল া মিপ িালটঘ 

ম লখ যি ুন। পরবতী কা ঘক্রলম এখান যথলক আপনার কথা ব া প্রলয়াজন হলব। 

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ জানান এবং ব ুন য  িা মবরমতর পলর দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট আরও 

গভীরভালব যদখা হলব এবং দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর  বযবহামরক মকছু ক ালকৌি  অনুিী ন করা হলব। 
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যসিন ৮ 

েদুয বাগগ্রস্থ শিশু                      ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর প্রত্ত্বক্রয়া আল ািনা এবং অনুিী ন 

কা ঘক্রমঃ ৮-১ স্বাভামবকীকরণ এবং সাধ্ারমণকরণ, ৮-২ দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর আরও মকছু পন্থা, ৮-৩) 

দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপন প্রত্ত্বক্রয়া অনুিী ন 

কায বিমেঃ ৮-১ স্বাভাশর্কীকিণ এর্ং সাধািশণকিণ                 ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর পদ্ধমত মহলসলব স্বাভামবকীকরণ এবং সাধ্ারমণকরণ সম্পলকঘ জানা। 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ এবং ক ম 

মনলদঘিনাঃ 

মিপ িালটঘ স্বাভামবকীকরণ এবং সাধ্ারমণকরণ এই িে দুইষ্টট য খুন। বযাখযা করুন য , স্বাভামবকীকরণ এবং সাধ্ারমণকরণ হল া 

য াগাল ালগর দুইষ্টট পদ্ধমত  া প্রাপ্তবয়স্ক মকংবা মিশু সবার জনযই সমানভালব উপল াগী।  

বযাখযা করুন য , আমালদর যপ্রক্ষাপলট স্বাভামবকীকরণ মালন এই নয় য , আমরা য  যকান প্রমতত্ত্বক্রয়ালক স্বাভামবক বা অস্বাভামবক এই 

দুই ভালগ মিমিত করলবা। এর মালন হল া আমরা যসই মিশুষ্টটলক আিস্ত করলবা এইভালব য , তার প্রমতত্ত্বক্রয়াষ্টট আসল  সাধ্ারণ 

(Common)। 

মূ  মবষয়ষ্টট হল া, মিশুষ্টটলক যবাঝালত হলব য , তার প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া আসল  মানমবক এবং যবাধ্গময। মিশুরা অলনকসময়ই তালদর 

অনুভূমত এবং প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া মনলয় মদ্বধ্াগ্রস্থ থালক এবং এটা মনলয় কালরা সালথ কথা ব লত িায় না। 

মিশুষ্টটলক ব ুন য , তার এই প্রমতত্ত্বক্রয়াষ্টট খুবই স্বাভামবক এবং সাধ্ারণ। এর মালন এই নয় য  তার মলধ্য যকান খারাপ মকছু রলয়লছ, বরং 

যস একষ্টট অস্বাভামবক পমরমস্থমতলতই যস ধ্রলণর প্রমতত্ত্বক্রয়া মদলচ্ছ। 

এই কাজষ্টট করবার মাধ্যলম আপমন এই মিশুষ্টটর মনজস্ব অনুভূমত-প্রমতত্ত্বক্রয়ার সালথ একই পমরমস্থমতলত অপরাপর মানুলষর প্রমতত্ত্বক্রয়ার 

য াগসূত্র কমরলয় মদলচ্ছন, এবং তারা বুঝলত পারলছ য , প্রমতষ্টট অনুভূমত বা প্রমতত্ত্বক্রয়ার যপছলনই যকান কারণ রলয়লছ। যকান মবপ ঘলয়র 

িল  মিশুমলন পুলরা পৃমথবী এবং তার ববমরতা সম্পলকঘ য  য  অনুভূমতষ্টট জালগ, তা কমমলয় মদলয় তার মলন সব মকছু স্বাভামবক হলয় 

 াবার আিা জামগলয় যতা বার জনয এই কাজষ্টট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ঘ। 

এই যপ্রক্ষাপলট স্বীকৃমত (Validation) িেষ্টটও অলনক যবমি বযবহার হয়। স্বীকৃমত হল া একজন মানুলষর মিন্তা, অনুভূমত, সংলবদনিী তা 

এবং বযবহালরর যবাধ্গমযতা সম্পলকঘ অপর মানুলষর স্বীকৃমত। স্ব-স্বীকৃমত হল া (Self Validation) মনলজর মিন্তা, অনুভূমত, সংলবদনিী তা 

এবং বযবহালরর যবাধ্গমযতা সম্পলকঘ মনলজর স্বীকৃমত। একষ্টট মিশুর পালি মনলজ উপমস্থত যথলক মিশুষ্টট মক ব লত িাইলছ তা ভাল াভালব 

বুলঝ, তালক তার অনুভূমতগুল া প্রকাি করলত সাহা য করার মাধ্যলম এবং প্রকৃতভালবই তার অনুভূমতগুল া বুঝলত পারা এবং স্বীকৃমত 

যদয়ার মাধ্যলম আপমন মূ ত যসই মিশুষ্টটলকই তার মনলজর মিন্তা ও অনুভূমতলক  থাথ ঘ করলত সহায়তা করলছন।  
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এই গল্পষ্টট সবাইলক যিানানঃ 

যডনমালকঘ ৮ বছর বয়সী মিশু যমম মন সারাজীবন তারা মালক তার বাবার হালত মন ঘামতত হলত যদখলতা। সপ্তাহদুলয়ক আলগ  খন তার 

বাবা তার িাকরী হারালয়, তখন পমরমস্থমতত এতটাই খারাপ হলয়  ায় য  তার মালক হাসপাতাল  ভমতঘ হলত হল া।  

সমাজলসবা সংস্থার মাধ্যলম যমম মনর মিক্ষক মবষয়ষ্টট জানলতন, মকন্তু যমম মন এটা মনলয় িালস যকান কথা বল মন। সু্কল র পর যমম মন 

তার মিক্ষকলক ব ল া, আমম খুবই িান্ত। মিক্ষক তালক ব ল ন, তুমম মক আমালক ব লত িাও য  যকন তুমম িান্ত? যমম মন ব ল া য  

যস সারারাত র্ুমালত পালর মন। তখন মিক্ষক তালক ব ল ন, অলনক মিশুরাই  খন যকান মবষয় মনলয় খুব মিমন্তত থালক, তখন তারা র্ুমালত 

পালর না। তুমম  মদ যকান মবষলয় খুবই দুঃমখত, রাগামিত বা মদ্বধ্াগ্রস্থ থালকা, মবলিষত যসষ্টট  মদ যতামার খুব কালছর বা মপ্রয় যকান মানুলষর 

সালথ সম্পমকঘত হয়, তাহল  ভাল া র্ুম না হওয়াটা খুবই স্বাভামবক। 

বযাখযা করুনঃ সাধ্ারণীকরণ মবষয়ষ্টট স্বাভামবকীকরলণর সালথ সম্পকঘ ুি। সাধ্ারণীকরলনর মূ  মবষয়ষ্টট হল া যপ্রক্ষাপটষ্টটলক আরও 

উন্মুি কলর যদওয়া য ন একজন মিশু যদখলত পায় য , তার মত প্রমতত্ত্বক্রয়া-অনুভূমত আরও অলনক মিশুরই রলয়লছ। একজন মিশুর 

জনয তার অনুভূমত বা প্রমতত্ত্বক্রয়া গুল া খুব স্বাভামবক বা সাধ্ারণ এটুকু জানাই  লথি নয়, বরং তার সমবয়সী আরও অলনলকরই য  একই 

ধ্রলণর অনুভুমত-প্রমতত্ত্বক্রয়া হলচ্ছ যসটার ওপর গুরুত্ব আলরাপ করা জরুরী। এই মবষয়ষ্টট মিশুলদরলক একাকীলত্বর অনুভূমত যথলক মুত্ত্বি 

যদয় এবং আিামিত কলর যতাল । 

উদাহরনস্বরূপ আপমন ব লত পালরন, আমম অলনক যছল -যমলয়লক জামন  ারা ষ্টঠক একই ধ্রলণর মিন্তাভাবনা বা অনুভূমত প্রকাি কলর। 

তালদর যকউ যকউ যতামার বয়সী, আবার যকউ যকউ যতামার যিলয়ও বয়লস বড়। আমম জামন য  ওলদর অলনলকই এখন আলগর যিলয় 

অলনক ভাল া অনুভব করলছ।  

অথবা,আমম একষ্টট যমলয়লক জামন, য  তার মলনর কিগুল া তার মালক খুল  বল লছ এবং এখন যস আলগর যিলয় অলনক ভাল া যবাধ্ 

করলছ। 

অংিগ্রহণকারীলদর ব ুন য , মিশুলদর আলরক মিশু সম্পলকঘ এই ধ্রলণর গল্প ব া  ালব তলব ঐ মিশুষ্টটর পমরিয় প্রকাি না কলর।  

সময় থাকল  অংিগ্রহণকারীলদর মনজস্ব যকান অমভজ্ঞতা থাকল  তা যিয়ার করা য লত পালর।  

কায বিমেঃ ৮-২ েদুয বাগগ্রস্থ শিশুদেি সাদথ বযাগাদযাগ স্থাপদনি আিও শক ু পন্থা              ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর জনয অংিগ্রহণকারীলদর মবমভন্ন পরামি ঘ, ষ্টটপস এবং যকৌি  যিখালনা   

উপকরণঃ যছাট যখ না বা স্কািঘ, য টার গালয় একষ্টট হামস মুখ আুঁকা রলয়লছ, স্লাইড ৬৯-৭৯।  

মনলদঘিনাঃ 

আমম আপনালদরলক এখন মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর জনয কা ঘকর মবমভন্ন পরামি ঘ, ষ্টটপস এবং যকৌি  যদখালবা। এখানকার 

মকছু মকছু পরামি ঘ  ত্ন প্রদানকারীলদর জলনযও সমভালব কা ঘকর হলব। যসটা আমরা যসিন ৯ এ মবস্তামরতভালব আল ািনা করলবা। 

আপমন এইসব য াগাল ালগর দক্ষতাগুল া অনুিী লনর সুল াগও পালবন।  
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স্লাইড ৬৯ 

আপনালদর মক মলন আলছ য  আমরা গতকা লক মতনষ্টট কা ঘকর মূ নীমত (Action Principle) সম্পলকঘ যজলনমছ াম? এর প্রথমষ্টট মছ  

LOOK, ার অথ ঘ হল া মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রলয়াজন এমন মিশু বা তার পমরবারলক মিমিত করলত পারা। 

 খন যকান মিশু, তার পমরবার মকংবা  ত্ন প্রদানকারীরা খুবই দুত্ত্বিন্তাগ্রস্থ বা উমদ্বি থালক, আপমন প্রথম য  কাজষ্টট করলবন তা হল া 

তালদর িান্ত করা। এই কাজষ্টট মবমভন্নভালব করা সম্ভব। 

প্রথমত, খুব িান্ত নরমভালব ধ্ীলর ধ্ীলর কথা ব ুন। কথা ব ার সময় তালদর পালি মকংবা হাটু যগলড় বসুন য ন মিশুষ্টট আপনার সালথ 

সমউচ্চতায় থালক।  মদ আপনার সংসৃ্কমতলত অনুলমামদত থালক, তাহল  যিালখ বা িারীমরক য াগাল াগ স্থাপন করুন য মন অমভভাবক 

বা মিশুর হাত ধ্রলত পালরন। অথবা আপনার বাহু তার র্ালড়র ওপর রাখলত পালরন।  

 মদ মিশু বা তার বাবা-মা ভয় যপলতই থালক, তাহল  তালদর আলিপালির পমরলবলির সবলিলয় ভাল া মকছুর মদলক মলনাল াগ মদলত 

অনুপ্রামণত করুন। উদাহরণস্বরূপ, আলিপালির যকান মকছু  া আপমন যদখলছন বা শুনলছন, এমন মকছুর মদলক তালদর মলনাল াগ র্ুমরলয় 

মদন, এবং ঐ দৃিয বা িেটা মনলয় কথা ব ুন। 

মিশু বা তার বাবা মালয়র ভয় বা দুত্ত্বিন্তা কাটালত তালদর মনঃিালসর মদলক মলনাল াগ মদলত ব ুন; তালদর ধ্ীলর ও গভীরভালব িাস মনলত 

ও ছাড়লত ব ুন।  

স্লাইড ৭০ 

মদ্বতীয় কা ঘকর মূ নীমতষ্টট হলচ্ছ LISTEN, যিানা।  খন আপমন মবপ ঘস্ত যকান মিশুর সালথ থাকলবন, তখন িান্ত এবং বধ্ ঘিী  থাকুন। 

যকান আগন্তুকলক মবিাস করলত এবং আস্থায় মনলত মিশুলদর মকছুটা সময়  াগলত পালর, মবলিষত তারা  মদ ভীত থালক।  

সত্ত্বক্রয়ভালব শুনুন, এবং 

 মলনাল াগ মদন; মিশুষ্টটর মদলক তাকান এবং  খন মিশু, বাবা-মা বা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ কথা ব লবন তখন কথার মালঝ 

যকান বা ুঁধ্া বা যছদ য ন না পলড়।  

 আপমন য  শুনলছন এটা যবাঝালত মাঝ মালঝ মাথা নাড়ুন, হাসুন এবং মুলখর ভিীলত যবাঝান। মিশু  া ব ল া যসটা তালক 

আবার আপনার ভাষায় পুনরায় যিানান য ন তার বিবয আপমন পুলরাপুমর বুলঝলছন তা মনত্ত্বিত হওয়া  ায়। 

 মিশু  মদ কথা ব লত িায় তাহল  তালক কথা ব লত উৎসাহ মদন। 

 যকান মসদ্ধান্ত ছাড়াই মিশু আপনালক  া ব লছ তালত সাড়া মদন।  

 অবযি অনুভূমতগুল া যখয়া  করুন এবং প্রলয়াজলন তার উপর যজার মদন। 

 কখলনা কখলনা নীরব থাকাও ভাল া। 

স্লাইড ৭১ 

সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মাধ্যলম একজন মিশু মনলজলক কথা যিানবার মত গুরুত্বপূণ ঘ বল  ভাবলত যিলখ। আপমন  খন মলনাল াগ মদলয় 

যকান ধ্রলণর মসদ্ধান্ত ছাড়াই মিশুষ্টটর কথা শুনলত থাকলবন, তখন মিশুষ্টটর আত্নসম্মান যবাধ্ এবং আত্মমবিাস বাড়লত থাকলব এবং তার 

একাকীত্বলবাধ্ষ্টট যকলট মগলয় পুনরায় মবিাস স্থামপত হলব। 
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অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য , য াগাল াগ প্রত্ত্বক্রয়ালক স্বীকৃমত যদয়ার (Validation) আর যকান উপায় যকউ জালনন মক না। 

বযখযা করুনঃ সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মাধ্যলম সহায়ক এবং মিশুর মলধ্য একষ্টট পারস্পমরক যবাঝাপড়া বতমর হয়, এটা য  যকান ভু  ধ্ারণা 

বতমর হওয়া যথলক রক্ষা কলর এবং প্রলয়াজনীয় তথযগুল া যপলত সহায়তা কলর। সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মাধ্যলম মিশুর সালথ একষ্টট ঐলকযর 

অনুভূমত বতমর হয় এবং এর মাধ্যলম মিশুর সহল ামগতা করার মলনাভাব যবলড়  ায়।    

 খন একজন মিশু বুঝলত পালর য  অলনযরা তালক শুনলছ এবং বুঝলত পারলছ, তখন তার মানমসক িাপ এবং উমদ্বিতা অলনক কলম 

 ায়। সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মাধ্যলম কথা যবর কলর মনলয় আসা  ায়,  া ঐ বযত্ত্বিষ্টটলক আরও সহজ কলর যদয় এবং একষ্টট স্বত্ত্বস্তর অনুভূমত 

এলন যদয়। 

 খন আপমন একজন মিশুর বযত্ত্বিগত িত্ত্বির স্বীকৃমত মদলবন এবং এবং তালক যবাঝালবন য  দুল ঘাগ এবং স্বাভামবক সক  সমলয়ই ঐ 

সম্পদগুল া কালজ মদলব, তখন আপমন আসল  মিশুষ্টটলক সহায়তা করল ন। মিশুষ্টটলক সমসযা সমাধ্ালনর জনয মক করা য লত পালর 

তা মিন্তা করলত অনুপ্রামণত করুন। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য  তারা যকান উদাহরণ মদলত পারলব মক না। 

মিন্তাভাবনা ও আল ািনার জনয সময় মদন। 

এই উদাহরণষ্টট যিয়ার করুনঃ  

হাইমতলত ২০১০ সাল র ভয়াবহ ভূমমকলম্প মাইমত নালমর ১৫ বছর বয়সী এক মিশু যটমবল র মনলি দা ুঁমড়লয় থাকার িল  যকানভালব 

প্রালণ যবলি  ায়। মাইমত দুল ঘাগ যমাকালব ার প্রমিক্ষলণ িাস কলরমছ , এবং যসই জ্ঞানষ্টট এখালন প্রলয়াগ করার মাধ্যলমই যস বা ুঁিলত 

যপলরলছ। মাইমতলক সান্ত্বনা যদবার সমলয়ই কমীরা তালক ব মছল ন, য লহতু তুমম প্রমিক্ষণষ্টট কলরমছল  এবং যতামার যসই জ্ঞান ষ্টঠকমত 

বযবহার করলত যপলরছ, যসই কারলণই আজলক তুমম মনলজর জীবন বা ুঁিালত পারল ।    

বযাখযা করুনঃ সত্ত্বক্রয়ভালব যিানা অলনকসময়ই মিশুর মনরাপিার অনুভূমতলক সত্ত্বক্রয় কলর যতাল  এবং তার মলনর সক  হতািা এবং 

মবপ ঘস্ত ভাবলক কমমলয় গঠনমূ ক এবং সম্ভাবনাময় আিার আল া জ্বাম লয় তু লত পালর। 

স্লাইড ৭২ এবং ৭৩ 

সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মলধ্য পািষ্টট উপাদান রলয়লছ।  

মলনাল াগ যকন্দ্রীভূত করা ব লত যবাঝায় আপমন মকছু ব লবন না যকব  শুনলবন। িান্ত থাকুন এবং মিশুষ্টটলক বা ুঁধ্া না মদলয় ব লত 

মদন। আপনার িারীমরক অংগভিীর মাধ্যলম মিশুষ্টটলক যবাঝান য  আপমন তার কথা মলনাল াগ মদলয় শুনলছন এবং বুঝলত পারলছন। 

যকান মলনাল াগ যকলড় যনয়া মবষয় থাকল  তা সমরলয় মদন। মিশুষ্টটর সালথ একপালি একষ্টট িান্ত স্থালন বসুন। যমাবাই  যিান বন্ধ রাখুন 

বা সাইল ন্ট কলর রাখুন, এটা বযবহার করলবন না। মিশুষ্টটর প্রমত আপনার পূণ ঘ মলনাল াগ মদন। 

কথার মাঝখালন বা ুঁধ্া যদয়া বন্ধ করুন এবং আপনার মনলজর যদলহর ভাষা সম্পলকঘ সলিতন যহান। আপনার বমড  যািুলয়জ য ন স্থানীয় 

সংসৃ্কমতর আল ালক অনুলমামদত হয় যসটা যখয়া  রাখলত হলব। কথা ব ার সময় তালদর পালি মকংবা হাটু যগলড় বসুন য ন মিশুষ্টট 

আপনার সালথ সমউচ্চতায় থালক।  মদ আপনার সংসৃ্কমতলত অনুলমামদত থালক, যিালখ যিাখ যরলখ কথা ব ুন, মিশু বা বযত্ত্বিষ্টটলক 

হা কাভালব স্পি ঘ করলত পালরন, য মন হাত ধ্রা, মকংবা পালি বলস বাহুলত জমড়লয় রাখা। তলব বয়স, ম ি এবং যপ্রক্ষাপলটর আল ালক 

মিশুষ্টটর মনজস্বতা সম্পলকঘ আপনালক সলিতন থাকলত হলব। 
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সরাসমর মুলখামুমখ হলয় বসার যিলয় প্রলয়াজনলবালধ্ আপমন মিশুর পালি বা যকাণাকুমণ বসলত পালরন।  

মিশুষ্টট য ন বুঝলত পালর য  আপমন তালক পূণ ঘ মলনাল াগ মদলয় শুনলছন, এটা আপনালক মনত্ত্বিত করলত হলব। য মন, কথা ব ার মালঝ 

যমাবাই  যিান বযবহার করা ষ্টঠক হলব না। 

আপমন  মদ একজন যদাভাষীলক মনলয় কাজ কলরন, তাহল  যস য ন সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মালন যবালঝ এবং দক্ষভালব কাজ কলর যসটা 

মনত্ত্বিত করলত হলব। 

আপনার মনলজর যিানার যক্ষলত্র সীমাবদ্ধতা বা আলবমগক বা ুঁধ্াগুল া মিনলত হলব এবং মনয়ন্ত্রণ করলত হলব। কখলনা কখলনা যকান ইসুয, 

যকান িে বা যকান পমরমস্থমত আপনার যিানার ক্ষমতালক বা বযত্ত্বিগত আলবমগক যকান বা ুঁধ্ালক প্রভামবত করলত পালর। যসলক্ষলত্র আপমন 

হয়লতা অজালন্তই যকান মসদ্ধালন্ত িল  আসলবন এবং আপনার মলধ্য ভাল া-খারাপ পক্ষপামতত্ব বতমর হলব।  

স্লাইড ৭৪ 

সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার একষ্টট অংি হল া পুনঃিোয়ন )Padaphdasmng(।  খন আপমন যকান মিশুর ব া মবলিষ মকছু িে বার বার উচ্চারণ 

করলবন, তখন মিশুষ্টট যদখলব য  আপমন তার কথা মলনাল াগ মদলয় শুনলছন।  

আপনালক একষ্টট আয়নার মত কাজ করলত হলব; ষ্টটয়াপামখ বা যকান  লন্ত্রর মত যিানা কথা আউলড় যগল ই ি লব না, বরং একষ্টট মবলিষ 

উপালয় মিশুর কথাষ্টটলক পুনঃিোয়ন কলর আবার ব লত হলব। আপমন য  মিশুর কথাষ্টট মলনাল াগ মদলয় শুনলছন তা প্রমাণ করবার 

এষ্টটও একষ্টট উপায়।  

আপমন  া শুলনলছন যসষ্টট বযাখযা করার যিলয় বরং বণ ঘনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, ‘আমম বুলঝমছ তুমম মক ব লছা ’, এবং ‘আমম মক আপনালক 

ষ্টঠকমত বুঝলত যপলরমছ ’ । আবার, যকান অনুভূমতলক বণ ঘনা করার সমলয় আপমন ব লত পালরন, ‘মলন হলচ্ছ য  ঐ অমভজ্ঞতাষ্টট আপনালক 

অলনক রাগামিত কলরলছ। আসল ই মক তাই 

আপনালক মিশুর অবযি ভাষাগুল ার সালথ কথার পাথ ঘলকযর মদলকও যখয়া  রাখলত হলব।  মদ আপমন যদলখন য , মিশুর বডী 

 যািুলয়লজ তার মুলখ ব া কথার যিলয় মভন্ন যকান ভাব িুলট উঠলছ, তাহল  আবার যিক কলর মনলত হলব য  আপমন তার কথা ষ্টঠকমত 

বুঝলত পারলছন মক না। 

স্লাইড ৭৫ 

সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার মলধ্য অনুলপ্ররণা যদওয়াও একষ্টট অংি। আপমন যমৌমখক বা অবযি দুইভালবই আপনার হৃদলয়র উষ্ণতা এবং 

ইমতবািক অনুভূমতগুল া প্রকাি করবার যিিা করলবন।  

যমৌমখক বা অবযি দুই ধ্রলণর য াগাল ালগই বনকটয এবং মনরাপিার অনুভূমত বতমর হয়,  া আস্থা অজঘলন মবলিষ সহায়তা কলর। 

উদাহরণস্বরূপ, মিশুর ব া বালকযর যিষ অংিষ্টট আপমন আবার ব ুন, য ন যস আরও মকছু ব লত অনুপ্রামণত হয়। আপনার মনলজর 

ব া বালকযর যিষ মদলক কণ্ঠস্বর একটু উিু করুন য ন তা প্রলশ্নর মত যিানায়, তাহল ও মিশুষ্টট আরও মকছু ব লত অনুপ্রামণত হলব।  

 মদ স্থানীয় সংসৃ্কমতলত অনুলমামদত হয়, তাহল  শুধ্ু যসই যক্ষলত্রই আপমন মিশুষ্টটলক স্পি ঘ করলত পারলবন। অলনক সংসৃ্কমতলতই মিশুলক 

জমড়লয় ধ্রাটা অগ্রহণল াগয বল  মবলবমিত হয়। এমনমক যকান মিশু কান্নারত থাকল ও যকান অপমরমিত মানুলষর স্পলি ঘ যস স্বাচ্ছন্দ্য 
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নাও যবাধ্ করলত পালর। এর যিলয় আপমন বরং মিশুষ্টটলক সহানুভূমতর সালথ ব লত পালরন, আমম দুঃমখত। স্থানীয় সংসৃ্কমতলত মিশুলদর 

জনয যকানষ্টট অনুলমামদত যসটা ভাল াভালব যজলন মনন। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন, তালদর যপ্রক্ষাপলট একজন মবপ ঘস্ত মিশুলক সান্ত্বনা যদবার যক্ষলত্র তালদর অমভজ্ঞতা মক?  

স্লাইড ৭৬ 

বযাখযামূ ক প্রশ্নগুল া বযবহার করলত পালরন, য গুল া যবমিরভাগ যক্ষলত্রই যকন, কখন, যকাথায়, মক বা কালক দ্বারা শুরু হয়। এই 

প্রশ্নগুল া সাধ্ারণত এমন হয় য  এলদর হযা বা না দ্বারা উির যদওয়া  ায় না। মিশুলদরলক তালদর মনলজলদর র্টনাগুল া মনলজলদর 

পমরলপ্রমক্ষত যথলক ব লত উৎসামহত করুন। য মন ব লত পালরন, এটা কখন র্টল া তখন তুমম যকাথায় মছল ? 

 মদ মিশুষ্টটর ব া গল্পষ্টট অসামঞ্জসযপূণ ঘ হয়, তাহল  যখা াসা কলর ব লত ব ুন, প্রলয়াজলন আসল  মক হলয়মছ  বা এই বযাপালর তার 

ভাবনা মক মছ , এ ধ্রলণর বযাখযামূ ক প্রশ্ন জলুড় মদন। আপমন তার গল্পষ্টট মকভালব বুঝলত পারলছন যসটা মিশুষ্টটলক বুঝলত মদন। তাহল  

যস মলন করলব য  আপমন তার প্রমত মলনাল াগ মদলচ্ছন এবং তালক বুঝলত িালচ্ছন।  খন প্রশ্ন করলবন তখন খুব যবমি খুুঁষ্টটনাষ্টট 

অনুসন্ধান করার প্রলয়াজন যনই। 

মিশুর যপ্রক্ষাপট এবং অমভজ্ঞতা সম্পলকঘ গুরুত্বপূণ ঘ মবষয়গুল া সম্পলকঘ আরও যবমি তথয জানলত প্রশ্ন করুন এভালব – আমম এই মবষলয় 

যতামার মিন্তা শুনলত খুবই আগ্রহী........., মকংবা  তাহল  মক তুমম ব লছ য ........., মকংবা তুমম মক যবাঝাচ্ছ.........।  

স্লাইড ৭৭ 

মিশুষ্টট আ াপিামরতার পুলরা সময়জলুড় আপনালক  া ব   তা সারসংলক্ষপ করুন। এর দ্বারা প্রমাণ হলব য  আপমন ভাল াভালব 

শুলনলছন, এবং আপমন বুঝলত যিিা করলছন। এছাড়াও আপমন সষ্টঠকভালব বুঝলত যপলরলছন মক না তাও  ািাই করলছন।  

মবমভন্ন সমলয় মিশুষ্টটর যতা া মবমভন্ন গুরুত্বপূণ ঘ পলয়ন্টগুল া মিমিত করুন। এই পলয়ন্টগুল ালক পারস্পমরক যবাঝাপড়ার মভমিলত 

মিশুষ্টটর অনযানয মিন্তার সালথ সমিয় করুন য ন মিশুর পুলরা বিলবযর একষ্টট সামমগ্রক রূপ িল  আলস, এবং যিলষ আপনার সমাপনী 

মত যপি করুন। এভালব মিশুষ্টটর সালথ এই যবাঝাপড়া এবং মসদ্ধালন্ত আসার প্রত্ত্বক্রয়া অনুসরণ করল  মিশুষ্টট মনলজই পমরকল্পনা করবার 

পলথ এমগলয়  ালব। 

উদাহরণস্বরূপ আপমন ব লত পালরন, আমম  া বুলঝমছ তা সংলক্ষলপ হল া এই............, মকংবা আমম সংলক্ষলপ  মদ মবষয়ষ্টট বম  

তাহল ............, মকংবা আমম মকছু বাদ মদল  আমালক ষ্টঠক কলর মদলবন............।  

স্লাইড ৭৮ 

দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর সময় মলন রাখলত হলবঃ 

খুুঁষ্টটনাষ্টট অনুসন্ধান করা  ালব নাঃ আপমন এখালন সহায়তার মাধ্যলম দুদঘিার মাত্রা কমালত এলসলছন, মিশুষ্টটর দুঃখ কলির খুুঁষ্টটনাষ্টট 

জানবার জনয নয়। যকান দুর্ ঘটনা বা মবপ ঘলয়র পর এই অনুসন্ধালনর যিিা প্রাথমমক প ঘালয় মিশুর জনয ক্ষমতকারক হলয় দা ুঁড়ালত পালর। 

আপনার যিানার দক্ষতাগুল া অনুিী ন করুন এবং মিশুষ্টটর যমৌম ক িামহদাগুল ার উপর আল াকপাত করুন। 

সংলবদনিী  যহান এবং মিশুর সালথ য াগাল ালগর প্রমত মলনামনলবি করুন। 
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মলন রাখলবন, আপনার মূ  কাজ হল া মিশুর মিল র প্রমত মলনামনলবি করা।  মদও এর মলধ্য অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর 

মবষয়ষ্টট িল  আসলত পালর, তলব আপনার মূ   ক্ষয সবসমলয়ই থাকলব মিশুলদর প্রলয়াজলনর প্রমত, য টা হয়লতা বা অমভভাবক বা  ত্ন 

প্রদানকারীলদর প্রলয়াজন যথলক মভন্নতর হলব। 

মিশুরা য  ধ্রলণর আলবমগক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালব, যসগুল া যমলন মনন এবং সহল ামগতা করুন। আপমন  খন মিশুলক ভীত ও উমদ্বি হওয়া 

যথলক মবরত রাখলত পারলবন না, তখন তালক বুত্ত্বঝলয় ব ুন য  যকান খারাপ বা অনাকাস্পিত র্টনার পরপর এই ধ্রলণর অনুভূমত আসা 

খুবই স্বাভামবক। উদাহরণস্বরূপঃ আপমন ব লত পালরন, আমম যদখলত পাত্ত্বচ্ছ তুমম ভয় যপলয়ছ। এই ধ্রলণর র্টনার পর ভয় পাওয়া খুবই 

স্বাভামবক। অলনক মিশুই এলত ভয় পায়। 

মিশুষ্টট  মদ যনমতবািক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায়, য মন মক্ষপ্ত হলয় উলঠ, তাহল  তার আিরলণর  থাথ ঘতা স্বীকার করুন এবং মিশুষ্টটলক মভন্নভালব 

মামনলয় মনলত উৎসামহত করুন। তালক ব ুন য  আমম যতামার রালগর কারণ বুঝলত পারমছ, মকন্তু অনুভূমতর সষ্টঠক প্রকাি সম্ভব না। 

উদাহরণস্বরূপ, আপমন একষ্টট আসন্ন সংর্াতলক এড়ালনার জনয তালক ব লত পালরন, এভালব রাগ হওয়াটা ষ্টঠক আলছ, মকন্তু তাই বল  

রালগর বলি কাউলক আর্াত করা  ালব না। আমম এখালন এলসমছ যতামালক এবং যতামার বন্ধ্ুলদরলক মনরাপদ রাখলত।  

মানমসক মবপ ঘলয়র িল  য  যকান মিশু িারীমরকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালত পালর।  মদ এমন হয়, আপমন ব লত পালরন য , যকউ যকউ 

 খন যকান ভয়ংকর মকছুর স্মমুখীন হয়, তখন তালদর এভালব িারীমরক প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখা মদলত পালর। এরকম অনুভূমত কালরা হৃৎমপলের 

গমত বামড়লয় যদয়, কালরা মুখ শুমকলয়  ায় মকংবা কালরা হাত-পা অবি হলয়  ায়। যকান যক্ষলত্র বযাথাও  াগলত পালর  া একসমলয় অসহয 

এবং রালগর কারণ হলয় দা ুঁড়ালত পালর। মিশুষ্টট  মদ বুঝলত পালর য  এই ধ্রলণ িারীমরক প্রমতত্ত্বক্রয়া গুল া খুব সাধ্ারণ, তাহল  যস মকছুটা 

স্বত্ত্বস্ত পালব।  

আপমন  মদ জালনন য  আপমন মিশুলদর সালথ যদখা করলত  ালচ্ছন, তাহল  সালথ কলর যপত্ত্বন্স , ক ম, যছাট যখ না মনলয় য লত পালরন। 

এর িল  মিশু আপনালক হয়লতা মকছুটা মভন্নভালব তার অনুভূমতগুল া প্রকাি করলব।    

যকান যকান যক্ষলত্র মিশুরা মবলিষত যছাট মিশুরা যকান অলিনা আগন্তুলকর সালথ কথা ব লত ভয় পায়।  মদ মিশুষ্টট আপনার সালথ কথা 

ব লত না িায়, তাহল  মিশুষ্টটর সালথ মভন্ন যকান বযত্ত্বির মাধ্যলম বা যকান যখ না মদলয় কথা ব লত যিিা করুন। এটালক ব া হয় 

ত্ত্বত্রভূজীকরণ, কারণ একজন তৃতীয় বযত্ত্বি বা বস্তু আপনালদর আ াপিামরতায় অংি হলয় দাড়ালচ্ছ, এবং এই মতনজন মমল  একষ্টট ত্ত্বত্রভূজ 

বতমর হলচ্ছ। য  সক  যক্ষলত্র মিশু আপনার উপর আস্থা অজঘন করলত পালরমন তালদর সালথ য াগাল ালগর যক্ষলত্র এষ্টট একষ্টট ভা  ও 

মনরাপদ উপায়। 

তলব এই ত্ত্বত্রভূলজ কাজ করবার সময়ও সম্পূণ ঘ মলনাল াগ মিশুলদর মদলক যদয়া উমিত। এলত যস বুঝলব আপমন তার মদলকই সম্পূণ ঘ 

মলনাল াগ মদলচ্ছন। য মন, আপমন  মদ যকান মিশুলক প্রশ্ন কলরন য  তার বয়স কত, এবং যস  মদ িুপ থালক, তাহল  আপমন পুনরায় 

প্রশ্ন করলবন, তাহল  আমম যতামার মালক ত্ত্বজজ্ঞাসা কমর? তখন মিশুষ্টট হয়লতা মাথা নাড়লব এবং আপমন তখন তার মালক ত্ত্বজজ্ঞাসা 

করলবন।  

আপমন য  এখলনা আপনার পূণ ঘ মলনাল াগ মিশুষ্টটর মদলক মদলচ্ছন, যসটা যবাঝালত মিশুষ্টটর মদলক আবার তাকান এবং ব ুন, তাহল  

যতামার বয়স পাি বছর, তাই যতা? এভালব কাজ করলত থাকল  সবলিলয় যবমি  িািী  মিশুষ্টটও কথা ব লত শুরু করলব,  মদ তার 

মলন মনরাপিা এবং আস্থার জায়গা বতমর হয়। মিশুষ্টট  মদ তার বাবা মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ না থালক তাহল  একষ্টট পালপট 

বা অনয যকান যখ না বযবহার করার মাধ্যলম ত্ত্বত্রভূজ বতমর করা য লত পালর।   
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ত্ত্বত্রভুজীকরণ ব লত আসল  মক যবাঝায় তা বযবহামরকভালব যদখালত যকান যছাট যখ না বা স্কারলির গালয় আুঁকা হামসমুখ আপনার এক 

হালত মনলয় মলন করুন য  এষ্টটই আসল  একষ্টট মিশুর সালথ কথা ব লছ। আপমন ব লত পালরন, হযাল া, আমার নাম কখগ। যতামার 

নাম মক? 

পালপটষ্টটলক মদলয় মিশুর সালথ কলথাপকথন িাম লয়  ান মকছুক্ষণ। এমনমক এষ্টটলক যকান প্রশ্ন বা যকান মন্তবয বা সাধ্ারনীকরণ বা 

স্বাভামবকীকরলণর জলনযও বযবহার করলত পালরন। তুমম  া অনুভব কলরছ, যতামার পমরমস্থমতলত পলড়াল  অনযানয যছল  যমলয়রাও একই 

রকম অনুভব করলতা। যতামার প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়ার মতই একদম এক। মিশুষ্টটলক আিস্ত করুন য  তার অনুভূমতগুল া 

আসল  যবাধ্গময হলচ্ছ। 

মকছুটা বয়সী মিশু, অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর অস্বাভামবক পমরমস্থমতলত সাধ্ারণ প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল ার মবষলয় ম মখত তথয যদওয়া 

য লত পালর।  

স্লাইড ৭৯ 

সব ঘলিষ মূ নীমতষ্টট হল া LINK. 

একষ্টট মিশুলক এক া পাওয়া যগল  আপনার প্রথম কাজ হলব তার হামরলয়  াওয়া বা মবত্ত্বচ্ছন্ন হলয়  াওয়া বাবা-মা মকংবা  ত্ন 

প্রদানকারীলদর সালথ একত্ত্বত্রত কলর যদবার বযবস্থা করা,  মদও কা ঘকর মূ নীমতগুল ার মলধ্য LINK সব ঘলিষ মহলসলব আল ামিত হলয়লছ। 

 মদ তার অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর না পাওয়া  ায়, তাহল  আপনালক অবিযই যকান দাময়ত্বিী  সংস্থা বা সরকারী মবভাগ  ারা 

এই ধ্রলণর মিশুলদর মনলয় কাজ কলর, তালদর কালছ মিশুলক হস্তান্তর করলত হলব। এই যক্ষলত্র Inter-Agency Guiding Principles on 

Unaccompanied and Separated Children23 মকংবা  UN Guidelines for the Alternative Care of Children24
 এর সহায়তা মনলত হলব। 

 

মিশুষ্টট য ন সবসমলয় সষ্টঠক তথয পায় তা মনত্ত্বিত করুন। যকান অনুমান বা ধ্ারণা যপাষণ করার প্রলয়াজন যনই। ভাষা একষ্টট বা ুঁধ্া হলয় 

দা ুঁড়ালত পালর। আপমন  মদ যকান মবষলয় অমনত্ত্বিত থালকন, তাহল  ব ুন য  এই বযাপালর আপমন আরও যজলন তারপলর জানালবন। 

কখতন যকান মমথযা প্রমতশ্রুমত মদলবন না। আপনার  মদ মিলর আসার সম্ভাবনা না থালক, তাহল  কখনই ব লবন না  া আবার আসলবা। 

অপরমদলক, আপমন কখলনাই যকান যগাপনীয়তার প্রমতশ্রুমত মদলবন না  মদ যকান মিশুর মনরাপিার মবষয়ষ্টট এলত জমড়ত থালক, মকংবা 

মিশুর মনলজর বা অপলরর ক্ষমত করবার সম্ভাবনা থালক।  

মিশু, তার বাবা-মা বা  ত্ন প্রদানকারীলদর জনয সামাত্ত্বজক সহায়তা মনত্ত্বিত করবার পদলক্ষপ গ্রহণ করুন। এর মলধ্য থাকলত পালর 

যমৌম ক িামহদাগুল া, মকংবা মবলিষাময়ত যকান সহায়তা  বা মলনাসামাত্ত্বজক যসবার বযবস্থা।  

কায বিমেঃ ৮-৩) েদুয বাগগ্রস্থ শিশুদেি সাদথ বযাগাদযাগ স্থাপন প্রত্ত্বিয়া অনুিীলন                                         ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপন প্রত্ত্বক্রয়া অনুিী ন করা 

উপকরণঃ প্রমতষ্টট গ্রুলপর জনযই পালপট, নরম যখ না বা যছাট স্কািঘ  ার গালয় একষ্টট হামস মুখ আুঁকা। 

                                                           
23 Inter-Agency Standing Committee (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial support in Emergency settings. 

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf  
24 UN Guidelines for the Alternative Care of Children (2010). http://resourcecentre.savethechildren.se/library/united-nations-guidelines-alternative-care-children  

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/united-nations-guidelines-alternative-care-children
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মনলদঘিনাঃ অংিগ্রহণকারীলদর পুনরায় তালদর যজাড় দল  মিলর য লত ব ুন। তালদর জানান য , দুল ঘাগগ্রস্থ মিশুলদর সালথ য াগাল াগ 

স্থাপন প্রত্ত্বক্রয়া অনুিী ন করলত তারা সামলনর একষ্টট র্ন্টা সময় পালবন।  

বযাখযা করুনঃ অংিগ্রহণকারীলদর প্রলতযলকই একজন দুদঘিাগ্রস্থ মিশু এবং একষ্টট প্রমতি ক দল র জনয একজন সহায়লকর ভূমমকা 

পা ন করলব। তালদর মনলদঘিনা মদনঃ 

ম মন মিশু হলবন মতমন ষ্টঠক কলর মনলবন য  তার বয়স কত, এবং তার আসল  মক হলয়লছ। এরপর মতমন সহায়লকর কালছ র্টনাষ্টট বযাখযা 

করলবন য ন সহায়ক মবষয়ষ্টট বুঝলত পালরন।  

সহায়ক অবিযই মিশুর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপন করলবন এবং তালক আলবগীয় সহায়তা প্রদাণ করলবন। এ প ঘন্ত যিখা 

য াগাল ালগর মবমভন্ন দক্ষতা মদলয় মতমন শুরু করলত পালরন।  

মকছু সময় পর সহায়ক যথলম  ালবন, এরপর প্রমতি ক দ ষ্টট এলক অপলরর সালথ আল ািনা করলবন য , তারা আসল  মক যদলখলছন।  

প্রমতি ক দল র মূ  কাজ হলব মিশু এবং সহায়লকর মলধ্য মক হলচ্ছ মবলিষত সহায়লকর দক্ষতা এবং আিরণ  ক্ষয করা এবং মবলেষণ 

করা। তালদর মূ  কাজ হলচ্ছ আলবগীয় সহায়তা প্রদালণর যক্ষলত্র সহায়কলক আরও উন্নমত করলত সাহা য করা, সুতরাং তালদর 

মন্তবযগুল া হলত হলব গঠনমূ ক এবং ইমতবািক, যনমতবািক বা মসদ্ধান্তমূ ক নয়।  

প্রলতযক মানুলষর জনয প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট দুইবার কলর িা ান য ন প্রলতযলকই সহায়তা মদলত যিিা কলর, প্রমতি ক দল র মন্তবয যিালন, আবার 

সহায়তা মদলত যিিা কলর, এবং প্রমতি ক দল র সব ঘলিষ মন্তবয শুনলত পায়।  

প্রমতটা গ্রুলপই একজন কলর সময় মনয়ন্ত্রক রাখা প্রলয়াজন এবং এক র্ন্টা সময়লক এমনভালব ভাগ কলর মদন য ন প্রলতযলকই 

দক্ষতাগুল া অনুিী লনর জনয সমান সময় পায়।  

এই এক র্ন্টা সমলয় মূ  সহায়ক আলিপালিই থাকলবন এবং প্রলতযক গ্রুলপ সময় মদলবন, কালরা যকান প্রপুশ্ন থাকল  তার জবাবও 

মদলবন।  

এক র্ন্টা পর যেনারীলত মিলর আসুন। 

বামক ১৫ মমমনট সমলয় অংিগ্রহণকারীলদর প্রিন করুন য  তারা তালদর  য াগাল ালগর দক্ষতগুল ার মক কতটুকু মিখলত যপলরলছ? 

িত্ত্বিোশয়কােঃ 

কুিকাদনা কাগজ                     ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর মলধ্য য াগাল াগ এবং সহমমম ঘতা বাড়ালনার জনয যিিা। আমরা একসালথ যিিা করল  এবং এলক অপরলক 

সাহা য করল  মকভালব সক  িযাল লঞ্জর যমাকালব া কলর সি  হলত পামর যসটা যদখালনা। মকছু মকছু কাজ রলয়লছ  া একা মানুলষর 

জনয নয়। 

উপকরণঃ একষ্টট বা দুইষ্টট বড় কম্ব  বা কাগজ  ার উপর মানুষ দা ুঁড়ালত পালর।      

সহায়লকর জনয যনাটঃ এই কাজষ্টটর জনয িরীলরর সংস্পি ঘ প্রলয়াজন। তাই অংিগ্রহণকারীলদর মলধ্য প্রলয়াজনলভলদ ম িমভমিক গ্রুপ 

বতমর করুন। 
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মনলদঘিনাঃ অংিগ্রহণকারীলদর দুইষ্টট বড় দল  ভাগ করুন। তালদর অবিযই খাম  পা হলত হলব। দু’যটা গ্রুপ একষ্টটর পর একষ্টট এভালব 

করলত পালর, অথবা  মদ দু’যটা কম্ব  বা কাগজ থালক তাহল  একসালথই করলত পালর।  মদ একদল র পর আলরকদ  কলর, তাহল  

দি ঘক দ লক ব ুন মকভালব অপর দ ষ্টট িযাল ঞ্জ অমতক্রম কলর তা যখয়া  করলত। 

গ্রুলপর আকালরর উপর মনভঘর কলর কম্ব ষ্টট প্রথলম যিালর মবছান।  মদ যছাট গ্রুপ হয় তাহল  কম্ব ষ্টট দুইভাজ কলরও মদলত পালরন। 

এবার গ্রুলপর সক  অংিগ্রহণকারীলক খাম  পালয় কম্ব ষ্টটর উপর উলঠ দা ুঁড়ালত ব ুন। সবাই উলঠ দাড়াল  কম্বল র উপর নড়ািড়ারও 

খুব একটা জায়গা থাকলব না।  

 এবার ব ুন য , তালদরলক এই কম্ব ষ্টটলক সম্পূণ ঘ উমিলয় যি লত হলব। ব ুন য  এই কম্বল র বাইলরর যিার হল া মবষাি সুতরাং তা 

স্পি ঘ করা  ালব না। সক লক কম্বল র মলধ্য যথলকই কাজষ্টট করলত হলব।  

কাজষ্টট মকভালব করলব এটা মিন্তা করবার জনয তালদর প ঘাপ্ত সময় মদন।  মদ তারা আটলক  ায়, তালদর অনুলপ্ররণা মদন এবং ব ুন য , 

এই কাজষ্টট করা সম্ভব  মদ পুলরা গ্রুপ একসালথ কাজ কলর। তালদর ব ুন য , এটা পমরকল্পনার যিলয় যবমি সময়ও মনলত পালর, মকন্তু 

তবুও এটা সম্ভব।  খন গ্রুপগুল া কাজটা কলর যি লব, তখন তালদর প্রিংসা করুন এবং বৃিাকালর বসলত ব ুন। এরপর তালদর প্রশ্ন 

করুনঃ 

এই কাজষ্টট যকন কষ্টঠন মছল া? 

মকভালব আপনারা এই কম্ব  উ লট যি ার িযাল ঞ্জষ্টট সমাধ্ান করল ন? যকউ মক এখালন যনতৃত্ব মনলয় মনলয়মছ , নামক আপনারা 

সকল ই একসালথ কাজটা কলরমছল ন? 

এই কাজষ্টট যথলক আপনারা মক মিখল ন? 

যিষ করুন এই বল  য , প্রথম দৃষ্টিলত য  যকান কাজই অসম্ভব বল  মলন হলত পালর, মকন্ত সবাই মমল  একলত্র কাজ করল  তা অজঘন 

করা সম্ভব। 

যসিন ৯ 

েেুবিাগ্রস্থ অশভভার্ক এর্ং যত্ন প্রোনকািী                  ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ মকভালব য াগাল াগ করা  ায় তার আল ািনা এবং অনুিী ন। 

কা ঘক্রমঃ ৯-১ এমনলমলটড মুমভ ২, ৯-২ দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদায়লদর প্রমতত্ত্বক্রয়া, ৯-৩ দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন 

প্রদানকারীলদর সালথ য াগাল াগ 

উপকরণঃ এমনলমলটড মুমভ ২, মিপ িাটঘ ও মাকঘার, হযান্ড আউট ৫ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন), অমভভাবকলদর জনয উপলদিমা া, কাগজ-

ক ম। 

কা ঘক্রমঃ ৯-১ এমনলমলটড মুমভ ২ 

 ক্ষযঃ দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ য াগাল াগ করার  থাথ ঘ প্রত্ত্বক্রয়াগুল া যিখা ও আল ািনা, এবং একইসালথ 

দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথল াগাল ালগর যক্ষলত্র অংিগ্রহণকারীলদর মনলদঘিনা প্রদান। 



c„ôv bs : 66                                                     gb¯ÍvwË¡K cÖv_wgK mnvqZv cÖwkÿb gwWDj 

 

উপকরণঃ এমনলমলটড মুমভ ২, মিপ িাটঘ ও মাকঘার, কাগজ ও ক ম 

সহায়লকর জনয যনাটঃ প্রমিক্ষলণর আলগই মনলজলক প্রস্তুত কলর যনবার জনয মুমভষ্টট যদলখ যি ুন। এষ্টট মাত্র এক মমমনলটর একষ্টট মুমভ। 

মুমভষ্টট একজন মালক মনলয় য  তার মিশুলক মনলয় বলস আলছ। দুজনলকই খুবই দুদঘিাগ্রস্থ  াগলছ। যসভ দয মি লেলনর একজন কমী 

তালদর কালছ আলস এবং তালদর কথা যিালন এবং মদক মনলদঘিনার মাধ্যলম যসভ দয মি লেলনর একষ্টট কযালম্প মনলয়  ায়। যসখালন 

কমীরা তালক তাৎক্ষমনকভালব সহায়তা যদয় এবং তার কথা যিানা, তথয ও পরামি ঘ যদয়ার মাধ্যলম তালক স্বাভামবক অবস্থায় মনলয় আলস 

 ালত কলর যস তার মিশুর  ত্ন মনলত পালর এবং বুলকর দুি পান করায়। 

মনলদঘিনাঃ 

বযাখযা করুন য , এর মাধ্যলম অংিগ্রহণকারীরা দুদঘিাগ্রস্থ বাবা-মালয়র সালথ য াগাল ালগর পদ্ধমতগুল া আল ািনা করলত  াত্ত্বচ্ছ। 

বযাখযা করুনঃ এখন আপনারা একষ্টট সংমক্ষপ্ত মুমভ যদখলবন এবং আমরা এরপর যসটা গ্রুলপ আল ািনা করলবা।  খন আপনারা মুমভষ্টট 

যদখলবন, তখন এর িমরত্রগুল ার মদলক মলনামনলবি করুন মবলিষত তারা কার সালথ মক প্রত্ত্বক্রয়ায় য াগাল াগ করলছ, যসষ্টট যখয়া  করুন।  

অংিগ্রহণকারীলদর যনাট মনলত উৎসামহত করুন।  

এরপর এমনলমলটড মুমভ ২ যদখান।  

অংিগ্রহণকারীলদর গ্রুপ গঠন কলর এই মুমভলত তারা মক যদখল ন যসষ্টট আল ািনা করলত ব ুন, মবলিষ কলর িমরত্রগুল ার আিরণ 

এবং য াগাল ালগর প্রত্ত্বক্রয়াগুল া যথলক তারা মক যদখল ন যসষ্টট আল ািনা করুন। 

পাুঁি দি মমমনট পলর যেনারীলত তালদর প ঘলবক্ষণগুল া উপস্থাপন করলত ব ুন।  

তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া মিপিালটঘ ম লখ রাখুন।  

তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়া যদবার সমলয় অংিগ্রহণকারীলদর স্থানীয় সংসৃ্কমত এবং মুমভলত যদখালনা য াগাল াগ প্রত্ত্বক্রয়ার মলধ্য মক মক পাথ ঘকয 

রলয়লছ তা আল ািনা করলত ব লবন। যসখালন মকছু সাংসৃ্কমতক পাথ ঘকয থাকলতই পালর।  

 মদ অংিগ্রহণকারীরা না বল , তাহল  যসিন ৮ এ আল ািনা করা কা ঘকর শ্রবলণর (Active Listening) কথা তালদর মলন কমরলয় মদলবন।  

এই মুমভলত যদখালনা কমীরা য  LOOK-LISTEN-LINK এর একষ্টট ভাল া উদাহরণ যসটা তালদর মলন কমরলয় মদলবন। 

বযাখযা করুনঃ দ্রতু মনলজর পমরিয় যদবার পর কমীষ্টট মনত্ত্বিত কলরলছ য  যসই মা মবপদমুি। এরপর যস মিশুষ্টটলক সালথ যমৌমখক বা 

অবযিভালব য াগাল াগ করলত পারলব মক না যস প্রসলি মালয়র সালথ কথা বল  অনুমমত মনলয়লছ।  

সময় থাকল  একজন অংিগ্রহণকারীলক তা কলর যদখালত ব ুন।  

বযাখযা করুনঃ কমীষ্টট মিশুষ্টটলক িারীমরকভালব স্বত্ত্বস্ত মদলচ্ছ। এটা খুবই গুরুত্বপূণ ঘ কারণ এর মাধ্যলম যকব  িারীমরকভালব স্বত্ত্বস্তই নয় 

বরং  ত্ন এবং সহমমম ঘতাও প্রকাি পালচ্ছ।    

অংিগ্রহণকারীলদর মলন কমরলয় মদন য , অমভভাবকলদর প্রমত যসভ দয মি লেলনর আিরণ সবসমলয়ই শ্রদ্ধাপূণ ঘ হয়। 
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বযাখযা করুনঃ আমরা সবসমলয় অমভভাবকলদর সালথ একমত নাও হলত পামর মকন্তু আপমন তালদরলক এই বাতঘাষ্টট যপৌলছ মদলবন য , 

তালদরলক আমরা শ্রদ্ধা কমর এবং মিশুলদর জীবলন তারাই সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ ভূমমকা রালখন। এই আিরলণর  ক্ষয হল া 

অমভভাবকলদরলকও ক্ষমতাময়ত কলর যতা া। মকভালব মিশুলদর মানমসক িালপর প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া সাম ালনা  ায় যসই মবষলয় তালদরলক 

পরামি ঘ যদওয়া য লত পালর, আবার ইমতবািক িঙৃ্খ া সম্পলকঘও তালদর জানালনা য লত পালর।  

মলন রাখলত হলব, খুবই মারাত্নক যকান পমরমস্থমতলত মিশুর অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীরাও মবপ ঘস্ত থাকলত পালর। তালদর সালথ খুব 

যবমি  ম্বা আল ািনায়  াওয়ার যকান প্রলয়াজন যনই। আপমন সংলক্ষলপ এবং স্পিভালব আপনার আল ািনা যিষ কলর আসুন, দীর্ ঘ 

আল ািনা পরবতী যকান সমলয়র জনয যরলখ মদন। যকান মারাত্নক পমরমস্থমত দীর্ ঘস্থায়ী পমরবতঘলনর জনয উপ ুি সময় নয়।  

তলব, যকান মিশুলক ক্ষমতগ্রস্থ হলত যদখল  আমালদর অবিযই পদলক্ষপ মনলত হলব।    

মলন রাখলত হলব, অমভভাবক বা  ত্ন প্রদাণকারীরা মনত্ত্বিয় সহায়তা (Passive Support) গ্রাহক না। সুতরাং, তালদরলক মনিয়তা এবং 

মনলদঘিনা মদলত হলব য ন তারা মিশুলদরলক  ত্ন ও য াগাল ালগর যক্ষলত্র আরও  ত্নবান হয়। 

মিশু, অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর মমমডয়া যথলক মকছুটা বা ুঁমিলয় রাখলত হলব, যকননা যকান যকান সময় এষ্টট অলনকাংলি ক্ষমতর 

কারণ হলয় দা ুঁড়ালত পালর। মমমডয়ার সালথ য াগাল াগ মনয়ন্ত্রলণর জনয মনমদঘি মকছু মানুলষর মাধ্যলমই মমমডয়া য াগাল াগষ্টট সীমমত রাখলত 

হলব। 

এই কা ঘক্রলম অংি যনবার জনয অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ জামনলয় এই কাজষ্টটর সমামপ্ত টানুন। 

 

কায বিমেঃ ৯-২ েেুবিাগ্রস্থ অশভভার্ক এর্ং যত্ন প্রোনকািীদেি প্রশিত্ত্বিয়া               ২০ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর বাবা-মা এবং  ত্ন প্রদায়লকরা মকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখায় এবং তালদর সালথ মকভালব মামনলয় যনয়া  ায় তা 

আল ািনা করা।  

উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার, হযান্ড আউট ৫ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) 

মনলদঘিনাঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনা যথলক য  সক  গুরুত্বপূণ ঘ িে উলঠ আসলব তা মিপ িালটঘ ম লখ যি ার জনয একজন যস্বচ্ছালসবক 

বাছাই করুন। ‘আিরণ’, ‘অনুভূমত’ এবং ‘মকভালব সহল ামগতা করা  ায়’ এই মিলরানালম মতনষ্টট মিপ িাটঘ ম লখ রাখলত পালরন। এর 

মাধ্যলম আল ািনাষ্টট ি প্রসূ হলব এবং একই ত্ত্বজমনস বারবার আসা যথলক বা ুঁিা  ালব।  

এর মাধ্যলম আপমনও খুব সহলজই আল ািনার সারসংলক্ষপ কলর যি লত পারলবন।  

অংিগ্রহণকারীলদর একষ্টট বড় বৃলি বসলত ব ুন। দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদায়লকরা মকভালব তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া যদয় এই 

বযাপালর অংিগ্রহণকারীলদর মকছু সময় আল ািনা করলত ব ুন।  

আল ািনালক ি প্রসূ করবার জনয প্রশ্ন করুনঃ 

মকভালব আপমন বুঝলবন য  যকান অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারী মবপলদর মলধ্য আলছ? আপনার পমরমন্ডল  একজন বয়স্ক মানুষ 

মবপদগ্রস্থ হল  তা মকভালব যবাঝা  ায়? 
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অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদায়লকরা যকান মবপ ঘলয়র মুহলূত ঘ যকমন প্রমতত্ত্বক্রয়া মদলত পালর? আল ািনালক আরও গভীলর মনলয়  াবার জনয 

প্রলয়াজলন অংিগ্রহণকারীলদর প্রলশ্নর খুুঁষ্টটনাষ্টট অনুসন্ধান করুন। য মন, যকউ  মদ বল  তারা ভয় যপলয়লছ, আপনালক ব লত হলব, 

তারা যকন ভয় যপলয়লছ, বা আপমন মক জালনন তারা যকন ভয় যপলয়লছ? 

মবপ ঘয় বা দুদঘিাগ্রস্থ অবস্থায় থাকল  অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর মক ধ্রলণর সহায়তা যদওয়া প্রলয়াজন। আপনার স্থানীয় 

সংসৃ্কমতলত মানুষ মকভালব এই ধ্রলণর পমরমস্থমত যমাকালব া কলর? 

 মদ অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনায় উলঠ না আলস, তাহল  আপমন ব ুন য , যকান মবপদগ্রস্থ মিশুলক সহায়তা করার সবলিলয় উপ ুি 

উপায় হলচ্ছ তার বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদর সহায়তা করা, তাহল  তারাই ঐ মিশুর  ত্ন মনলত পারলব। হযান্ড আউট ৫ (প্রথম ও 

মদ্বতীয় মদন) সবার মলধ্য মবতরণ কলর মবষয়বস্তু পলড় মনন। অংিগ্রহণকারীলদর মলন কমরলয় মদন য , এই তাম কায় যনই মকন্তু স্থানীয় 

সংসৃ্কমতলত প্রল াজয এমন অলনক মকছুই হয়লতা থাকলত পালর  া দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সাহাল যর জনয প্রলয়াগ 

করা  ায়।  

কায বিমেঃ ৯-৩ েেুবিাগ্রস্থ অশভভার্ক এর্ং যত্ন প্রোনকািীদেি সাদথ বযাগাদযাগ              ৪০ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপলনর দক্ষতা। 

উপকরণঃ যকান উপকরণ প্রলয়াজন যনই। 

মনলদঘিনাঃ  

অংিগ্রহণকারীলদরলক পালির জলনর সালথ যজাড়া বা ুঁধ্লত ব ুন।  মদ অসমান সংখযক অংিগ্রহণকারী থালক, তাহল  একষ্টট দল  

মতনজন অংিগ্রহণকারীলক রাখলত ব ুন।  

বযাখযা করুন, পরবতী ৩০ মমমনলট তারা এক জলনর পর একজন দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদরসালথ য াগাল াগকারীর 

ভূমমকা পা ন করলবন। একজন  মদ অমভভাবক মকংবা  ত্ন প্রদানকারী হন, তাহল  অপরজন সহায়ক মহলসলব কাজ করলবন। ম মন 

অমভভাবক মকংবা  ত্ন প্রদানকারী হলবন, মতমনই ষ্টঠক করলবন তার পমরবালর মক হলয়লছ এবং মতমন মকভালব প্রমতত্ত্বক্রয়া যদখালচ্ছন। তলব 

 াই করুন না যকন, দুদঘিা বা দুঃখষ্টট যকান না যকানভালব মিশুলদর সালথ সম্পমকঘত হলত হলব।  

অংিগ্রহণকারীলদরলক এলক অপরলক মিডবযাক যদয়ার জনয মকছু সময় মদন। ম মন অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারী হলবন, তার 

মিডবযাকষ্টট হলব সহায়লকর ভূমমকা মনলয়, যসটা মক সমতযই সাহা যকামর বা কা ঘকর মছল া মক না। আর সাহা য মদলত যকমন য লগলছ, 

সহায়ক তার উপর আল াকপাত করলবন। 

অনুিী ন করবার সমলয় গ্রুপগুল ালক প্রাইলভমসর স্বালথ ঘ একটু আ াদা আ াদা হলয় বসলত ব ুন। 

৩০ মমমনট পর, অংিগ্রহণকারীলদরলক পুনরায় বৃলি বসলত ব ুন।  

বামক ১০ মমমনট সমলয় অংিগ্রহণকারীলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া এবং তারা মক মিখলত পারল া তা যজলন মনন।   
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যসিন ১০ 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথশমক সহায়িা  অনুিীলন                  ৬০ শমশনি  

 ক্ষযঃ দুই মদনবযাপী মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রমিক্ষলণর সামমগ্রক মবষয়গুল ালক একীভূত করা। 

উপকরণঃ প্রলতযক গ্রুলপর জনয মিপ িাটঘ এবং মাকঘার, সংল াজনী ৩ (৩য় মদন) এর সক  মূ যায়ন মিট, সংল াজনী ৩ (প্রথম ও 

মদ্বতীয় মদন), সাষ্টটঘমিলকট নমুনা। 

মনলদঘিনাঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর তালদর দল  পুনরায় য াগ যদবার আহবান জানান। 

বযাখযা করুনঃ আমরা সারা মদলনর যবমিরভাগ সময় দুদঘিাগ্রস্থ মিশু ও তার অমভভাবক,  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ য াগাল াগ স্থাপলনর 

দক্ষতার নানা মদক  া দুদঘিাগ্রস্থ মিশু এবং তালদর অমভভাবক বা  ত্ন প্রদাণকারীলদরলক আলবমগক সহায়তা যদবার যক্ষলত্র খুব গুরুত্বপূণ ঘ, 

তা মনলয় আল ািনা কলরমছ। তলব মলন রাখলত হলব, মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রদালনর যবমিরভাগ মদকই মকন্তু শুধ্ু আিস্ত করা 

এবং আলবমগক সাহা য যদয়ার মলধ্য সীমাবদ্ধ নয়।  

এর মলধ্য আরও রলয়লছ যমৌম ক িামহদাগুল া মনরূপণ এবং পূরলণর বযবস্থা করা, দুস্থ মিশু ও তার পমরবালরর মলধ্য সংল াগ স্থাপন করা 

য ন তারা পরবতীলত এলক অপরলক সাহা য করলত পালর, মিশুলদর মনরাপিা মনত্ত্বিত করা ইতযামদ।  

এই সব ঘলিষ কা ঘক্রমষ্টটলত আপনারা দুই মদলন  া মিখল ন তা সামমগ্রকভালব একীভূত করবার সুল াগ রলয়লছ, এবং এখালন সবলিলয় 

গুরুত্বপূণ ঘ মিক্ষাগুল া যিয়ার করবারও সুল াগ রলয়লছ। 

বযাখযা করুন য , প্রমতষ্টট দ লকই এই দুই মদনবযাপী মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র প্রমিক্ষণ সম্পলকঘ একষ্টট ভুমমকামভনয় বতমর কলর 

তালত অমভনয় করলত হলব। প্রলতযক দ  যথলকই একজন বণ ঘনাকারী বা ধ্ারাভাষযকার বাছাই কলর মনলত ব ুন ম মন পুলরা র্টনাষ্টটর 

সবলিলয় গুরুত্বপূণ ঘ মদকগুল া তার কথায় িুষ্টটলয় তু লবন। 

ভূমমকামভনলয় এই এ াকায় র্লট  াওয়া যকান দুল ঘাগ বা মবপ ঘয় িুষ্টটলয় তু লত হলব এবং তার যপ্রমক্ষলত মিশুলদর মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক 

সহায়তা  যদবার মবষয়ষ্টট উষ্টঠলয় আনলত হলব।  

অংিগ্রহণকারীলদর মলন কমরলয় মদন য , এখালন যকান ভু  বা শুদ্ধ যনই বরং এই প্রমিক্ষণ যথলক প্রলতযলকই মভন্ন মভন্ন মিক্ষা  াভ 

কলরলছন।  

অংিগ্রহণকারীলদর ১০-১৫ মমমনট সময় মদলয় তালত তালদর হালতর যনাট, হযান্ড আউট সহ সব মকছু যদলখ পুলরা প্রমিক্ষলণর মিক্ষনগুল া 

আলরকবার পুনরাল ািনা কলর মনলত ব ুন। এরপর প্রলতযক গ্রুপলক তালদর ভূমমকামভনয় ও তা বণ ঘনার অনুিী লনর জনয ১৫ মমমনট 

সময় মদন।  

৩০ মমমনট পর, যেনামর যসিলন প্রলতযক গ্রুপলক তালদর ভূমমকামভনয় যপি করবার আমন্ত্রণ জানান। দি ঘক অংিগ্রহণকারীলদর প্রমতষ্টট 

অমভনলয়র পরই তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়া জানালত ব ুন। 

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ জানান এবং ব ুন য  আমরা যিষ প্রালন্ত িল  এলসমছ, এখন সময় মূ যায়লনর। 
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সমাপনী এর্ং মূলযায়ন                     ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ দুই মদনবযাপী মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদালণর প্রমিক্ষলণর সমাপনী 

উপকরণঃ সক  অংিগ্রহণকারীর জনয সংল াজনী ৫ (তৃতীয় মদন) এ সং ুি মূ যায়ন মিট এবং সাষ্টটঘমিলকট। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ সাষ্টটঘমিলকটগুল া আলগই বতমর কলর রাখা প্রলয়াজন। সাষ্টটঘমিলকলটর নমুনা সংল াজনী ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) 

এ সং ুি আলছ। 

অংিগ্রহণকারীলদরলক তালদর এই সত্ত্বক্রয় অংিগ্রহলণর জনয ধ্নযবাদ মদন এবং ব ুন য  আমরা দুই মদনবযাপী মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক 

প্রাথমমক সহায়তা  প্রদালণর প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালমর একদম যিষ প্রালন্ত িল  এলসমছ।  

অংিগ্রহণকারীলদর এই প ঘালয় এলস যকান মন্তবয বা প্রশ্ন আলছ মক না তা যজলন মনন। থাকল  উির মদন। 

মন্তবয এবং প্রমতত্ত্বক্রয়ার জনয মকছুটা সময় মদন। 

মূ যায়ন মিটগুল া সবার মালঝ মবতরণ করুন এবং পুরণ করবার সুল াগ মদন। অংিগ্রহণকারীলদর খুবই সততার সালথ পুরণ করলত 

ব ুন এবং ব ুন য , এই কাজষ্টট আগামীলত প্রমিক্ষণষ্টটলক আরও কা ঘকর করলত সাহা য করলব।  

একষ্টট যছাট আকালরর সাষ্টটঘমিলকট মবতরণী অনুিান করলত পালরন য খালন আপনারা সক  অংিগ্রহণকারীর সালথ হযান্ডলিক করলবন 

( মদ সাংসৃ্কমতকভালব অনুলমামদত হয়) এবং মবদায় সম্ভাষণ জানালবন।       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c„ôv bs : 71                                                     gb¯ÍvwË¡K cÖv_wgK mnvqZv cÖwkÿb gwWDj 

 

 

 

 

িৃিীয় ভাগ 

 

কমীলদর জনয এক মদন বযাপী মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর 

প্রমিক্ষণ 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 



c„ôv bs : 72                                                     gb¯ÍvwË¡K cÖv_wgK mnvqZv cÖwkÿb gwWDj 

 

 

আপমন  মদ একজন মানমবক কমী হলয় থালকন এবং জরুরী উদ্ধার তৎপরতাজমনত কালজ জমড়ত হলয় থালকন,  ত দীর্ ঘ সময় আপমন 

এই ত্রাণ বা উদ্ধার কালজর অংি হলয় থাকলবন, আপনার মনলজর মলধ্যও এর প্রভাব পড়বার সম্ভাবনা ততই বাড়লত থাকলব। আপমন 

 খন দুদঘিাগ্রস্থ মিশু, তালদর বাবা-মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ কাজ করলবন, তখন অবিযই তালদর কি, আলবগ অনুভূমত এবং 

প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া আপনালক স্পি ঘ করলব, আলবগাপ্ ুত করলব এবং এই ধ্রলণর মারাত্নক মবপ ঘস্ত মিশু বা অমভভাবকলদর সংস্পলি ঘ 

আসার িল  আপনার মনলজর উমদ্বিতা বা মানমসক িাপ বাড়লতই থাকলব।  

য  সক  কমীরা এই ধ্রলণর উদ্ধার কালজর সালথ মকংবা এই ধ্রলণর মিশুলদর মনলয় কালজর সালথ জমড়ত থালকন, তালদর মলধ্য প্রব  

আলবগ এবং প্রমতত্ত্বক্রয়া বতমর হওয়াটা একষ্টট সাধ্ারণ মবষয়। আপমন কখলনা কখলনা আলবলগর তাড়নায় খুব মক্ষপ্ত, অপরাধ্লবালধ্ যভাগা, 

মনলজর উপর মনয়ন্ত্রণ হামরলয় যি া বা যমজাজ খারাপ কলর যকান কাজ কলর বসলত পালরন। আপমন মিশুলদর বা অনযানয অভাবী 

মানুলষর প্রলয়াজন ষ্টঠকমত পূরণ না করলত পারার জনয মনলজলক যদাষালরাপ করলত পালরন। এইসব করলত করলত আপমন মনলজর 

মানমসক িালপর মাত্রাটালক অলনক যবমি বামড়লয় যনন। 

এই ধ্রলণর অনুভূমতগুল া  া আপনার কালজ ও জীবলন যনমতবািক প্রভাব যি লছ, যসগুল া মনয়ন্ত্রণ করলত মকংবা আপনার জীবন, 

িরীর বা কালজর উপর যথলক এগুল ার প্রভাব কমালত আপনালক স্বীকার করলতই হলব য  এই ধ্রলণর মানমবক কা ঘক্রলম মানমসক িাপ 

মনয়ন্ত্রণ একষ্টট গুরুত্বপূণ ঘ অংি।  

মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মবষয়ক এই প্রমিক্ষলণর তৃতীয় মদলন তাই কমীলদর মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণ মবষয়ক 

প্রমিক্ষলণর উপর আল াকপাত করা হলয়লছ। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ 

দুপুলরর খাবালরর পলরর দুইষ্টট যসিন থাকলছ  ার প্রলতযকষ্টটলতই িারীমরক িামন্ত বা মানমসক িাপ কমাবার জনয ১৫ মমমনট কলর রাখা 

হলয়লছ। এই জায়গাগুল ালত অংিগ্রহণকারীলদর সুল াগ যদওয়া য লত পালর তালদর সহকমীলদর নতুন মকছু যিখালনার জনয। মদলনর 

শুরুলতই ভূমমকার সমলয় দুইজন যস্বচ্ছালসবকলক আমন্ত্রণ জানান  ারা ঐ দুইষ্টট সমলয় তালদর সহকমীলদর জনয মানমসক িাপ কলম 

এমন যকান কাজ করলব। তালদরলকই কাজষ্টট কলর যদখালত হলব এবং সময় মদলত হলব য ন অংিগ্রহণকারীরা  থা থভালব যসই কাজষ্টট 

করলত পালর। 

 মদ কাউলকই এই কালজর জনয আগ্রহী না পাওয়া  ায়, তাহল  আপমন হযান্ড আউট ৮ (তৃতীয় মদন) এ মকছু যছাট যছাট কালজর কথা 

ব া হলয়লছ, যসগুল া বযবহার করলত পালরন, তলব বাছাই করবার আলগ মনলজ যসগুল া সম্পলকঘ ভাল াভালব যজলন আত্নস্থ কলর মনলত 

হলব।   

যসিন ০ এখালন রাখা হলয়লছ যসইসব যক্ষলত্র জনয  খন এই যেমনংষ্টটলক দুই মদনবযাপী মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  

প্রদালণর প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালমর অংি মহলসলব না রাখা হয়।  মদ অংিগ্রহণকারীরা আলগ যথলকই যরত্ত্বজলেিন করা থালক, তাহল  যসিন 

০ বাদ যদয়াও য লত পালর। 

এই অধ্যালয় প্রমিক্ষণ সহায়কাষ্টট রলয়লছ এবং অধ্যালয় ২.১ এ মনলদঘমিত মিমডউ  এবং হযান্ড আউট ১ (তৃতীয় মদন) সম্পলকঘও মনলদঘি 

করলছ।      
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যসিন  

স্বাগি জানাদনা এর্ং বিত্ত্বজদেিন                   ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ একষ্টট উষ্ণ অভযথ ঘনামূ ক পমরলবি বতমর করা এবং অংিগ্রহণকারীলদর যরত্ত্বজলেিন সম্পন্ন কলর যি া। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ 

মনত্ত্বিত করুন য  আপমনঃ 

 প্রথম যসিন শুরু হবার ৩০ মমমনট আলগ প্রমিক্ষণস্থল  যপৌলছ  ালবন। 

 প্রমিক্ষণাথীলদর বৃিাকালর বা অধ্ ঘবৃিাকালর বসবার মত বযবস্থা করলবন। 

 প্রমিক্ষণকলক্ষ খাবার পামনর বযবস্থা রাখলবন। 

 মিপিাটঘ এবং মাকঘার সহ সক  অংিগ্রহণকারীলদর জনয যপাস্ট-ইট যনাট, যনাটবুক এবং ক ম প্রস্তুত রাখলবন। 

 সক  অংিগ্রহণকারীলদর জনয যনম টযাগ  াগালনা কম ঘিা ার উপকরণসহ একষ্টট িাই  মবতরণ করুন। 

 প্রলতযক অংিগ্রহণকারী যপ্রাগ্রামস্থল  যপৌছাল  তার যরত্ত্বজলেিন মনত্ত্বিত করুন। 

 প্রলতযকলকই স্বাগত জানালনা হলয়লছ মক না তা মনত্ত্বিত করুন। 

 অমডও-মভজয়ুা   ন্ত্রপামত ষ্টঠক আলছ মক না পরীক্ষা কলর মনন। 

যসিন ১ 

মানশসক িাপ শক?                     ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর কম ঘিা ার কা ঘক্রম সম্পলকঘ ভূমমকা যদওয়া।  

কা ঘক্রমঃ ১-১ স্বাগত জানালনা এবং ভূমমকা যদওয়া, ১-২ মানমসক িাপ মক 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ এবং মাকঘার, যছাট কাগলজর টুকলরা বা যপাস্ট ইট, পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১-৭, একষ্টট দা ুঁমড়পাযার ছমব, একষ্টট 

সমতযকার দা ুঁমড়পাযা, (যসটা আপনার মনলজর বানালনা হল ও হলত পালর, সংল াজনী ১ (তৃতীয় মদন) এ যদওয়া আলছ), হযান্ড আউট ৪ 

(তৃতীয় মদন), মানমসক িালপর কারণসমূহ। 

সহায়লকর প্রমত যনাটঃ আজলকর যপ্রাগ্রামষ্টট হল া মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রদালণর প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রালমর তৃতীয় 

মদন য খালন কমীলদর মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর উপর আল াকপাত করা হলব। 

আজলকর যপ্রাগ্রামষ্টট যকব  একক একষ্টট প্রমিক্ষণ যপ্রাগ্রাম মহলসলবও বযবহার করা য লত পালর। মানমবক যসবা দানকারী মকংবা জরুরী 

উদ্ধার তৎপরতাজমনত কালজ জমড়ত কমী হলয় থাকল  মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর দক্ষতা বাড়ালনার জনয এই ধ্রলণর প্রমিক্ষণ প্রলয়াজন।  

কায বিমেঃ ১-১ স্বাগি জানাদনা এর্ং ভূশমকা বেওয়া 

 ক্ষযঃ অংিগ্রহণকারীলদর ৩য় মদলনর যপ্রাগ্রালম (মকংবা একক প্রমিক্ষণ হলয় থাকল  মদলনর যপ্রাগ্রালম) স্বাগত জানালনা এবং মদলনর 

কম ঘিা ার উলেযিয ও কা ঘক্রম সম্পলকঘ জানালনা। অংিগ্রহণকারীলদর কম ঘজীবলন যকান মবষয়গুল া মানমসক িাপ বতমর কলর তা 

অনুসন্ধান করা।  
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উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার, পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১-৪ 

মনলদঘিনাঃ  

কমীলদর মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর দক্ষতা বৃত্ত্বদ্ধর মদনবযাপী প্রমিক্ষলণ সক লক স্বাগত জানান।  

অংিগ্রহণকারীলদর মবমভন্ন গ্রুলপ ভাগ কলর যি ুন। মদলনর যিষভাগ প ঘন্ত তালদর এইসব গ্রুলপ থাকবার অনুলরাধ্ করুন। 

বযাখযা করুনঃ কষ্টঠন পমরমস্থমতলত দুদঘিাগ্রস্থ মিশু এবং মিশুর পমরবারলক সহায়তা করা একষ্টট িমৎকার অমভজ্ঞতা হলত পালর। তলব, 

একই সলি এটা একটা িযাল ত্ত্বঞ্জং কাজও বলট। যকান মানুষলক দুঃলখ কলি মনপমতত যদখা মকংবা মপ্রয়জনলক হারালনার কি মকংবা 

আিংকায় মিমন্তত মানুষলদরলক যদখা আসল  খুবই কলির কাজ। 

এই ধ্রলণর কালজ আপমন নানা ধ্রলণর মিশু এবং বয়স্কলদর সংস্পলি ঘ আলসন  ারা দুঃখ, মদ্বধ্া, রাগ, অপরাধ্লবাধ্, ভয় ইতযামদ মবমভন্ন 

রকলমর অনুভূমত প্রকাি কলর। এমনমক আপমন মনলজও দীর্ ঘ সমলয়র কাজ, কম সময় র্ুম এবং কালজর মদন দীর্ ঘাময়ত হলত থাকা  ার 

িল  সপ্তালহর পর সপ্তাহ আপনালক পমরবার যথলক দলূর থাকলত হলচ্ছ ইতযামদ নানাভালব মনলজর প্রমত িযাল ঞ্জ ছুলড় যদন। এমনমক 

আপমন য  সমসযাগুল া যমাকালব া করলছন, তার িল  কখলনা কখলনা আপনার পমরবারও প্রভামবত হয়।    

একই সমলয়, আপনার মনলজরও মকছু ইসুয এবং প্রমতত্ত্বক্রয়া রলয়লছ, য গুল ালক যিলপ রাখা বা এমড়লয়  াওয়ার সুল াগ যনই বরং স্বীকার 

কলর যনয়ার মলধ্যই রলয়লছ মি । আপনার মনলজলক িারীমরকভালব এবং আলবমগকভালব মনরাপদ রাখাটা খুবই প্রলয়াজন। একজন 

যপিাদার এবং দাময়ত্বিী  সহায়ক মহলসলব আপনার কালজ এবং আপমন  ালদরলক সহায়তা মদলচ্ছন যসই কালজ বা ুঁধ্া হলয় দা ুঁড়ায় এমন 

য  যকান মবষয় সম্পলকঘ দ্রতু আপনার তিাবধ্ায়ক এবং কতৃঘপক্ষলক জামনলয় মদলত হলব।  

 মদও মাঠ প ঘালয় কমীলদর  ত্ন এবং ভাল ামলন্দ্র বযাপালর সংগঠলনর দাময়ত্বটুকু মনত্ত্বিত করার দাময়ত্ব বযবস্থাপক এবং দ লনতারই 

হলয় থালক, তবুও মনলজর স্বালস্থযর এবং মনরাপিার ভাল ামন্দ্ মনলজরই  ািাই কলর মনলত হলব।  

জরুরী অবস্থায় বা মবলিষ যকান পমরলবলি কাজ কলর মানমসক িাপ অনুভব করাটা খুব সাধ্ারণ একষ্টট মবষয়। মকন্তু  মদ মবষয়ষ্টট দীর্ ঘস্থায়ী 

হলত থালক এবং তার প্রমত যকান মলনাল াগ না যদওয়া হয়, তাহল  আপনার সুস্থতার উপর একষ্টট যনমতবািক প্রভাব পড়লত শুরু কলর। 

এবং এষ্টট আপনার কাজ এবং আপমন  ালদর সাহা য করলছন যসই সাহাল যর মালনও প্রভাব যি লত শুরু কলর।  

স্লাইড ৩ 

স্লাইড ৩ যদখান এবং প্রমিক্ষলণর উলেিযগুল া পলড় যিানান।  

স্লাইড ৪ 

স্লাইড ৪ যদখান এবং প্রমিক্ষলণর ভূমমকার সময় প্রলয়াজলন অমতমরি যনাট বযবহার করুন।   

আমরা আজলক কথা শুরু করলত  াত্ত্বচ্ছ মানমসক িাপ কালক বল  যসই সম্পলকঘ, এবং এরপর আমরা যদখলবা মানমসক িালপর নানা 

প্রকারলভদ। 

যসিন ২ এ আমরা মানমসক িালপর নানা প্রকারলভদ আল ািনা করলবা এবং মকভালব এই িাপ মিমিত করা  ায় যসই মবষলয় কথা ব লবা। 
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এরপর আমরা অমতসম্পিৃতা (Over Involvement) এবং স্বল্পসম্পিৃতা )Unded Involveiena( সম্পলকঘ যসিন ৩ এ আল ািনা করলবা, 

এবং মকভালব একজনলক  থা থভালব সং ুি করা  ায় তা মনলয় আল ািনা করলবা। 

দুপুলরর খাবালরর পর আমরা মানমসক িাপ কমাবার মবমভন্ন প্রত্ত্বক্রয়ার উপর আল াকপাত করলবা, যসিন ৪ এ।  

সব ঘলিষ অথ ঘাৎ ৫ম যসিলন আমরা মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণ এবং কমালনার জনয মনলজ করার মত পদ্ধমতগুল া আল ািনা এবং অনুিী ন 

করলবা।  

অংিগ্রহণকারীলদর আল ািনা এবং প্রশ্ন করার সুল াগ মদন। প্রশ্ন আসল  তার উির মদন। 

 

কায বিমেঃ ১-২ মানশসক িাপ শক?                     ১০ শমশনি 

 ক্ষযঃ মানমসক িাপ মক এবং মানমসক িালপ যভাগার  ক্ষণগুল া মক তা আল ািনা করা। 

উপকরণঃ যছাট কাগলজর টুকলরা বা যপাস্ট ইট, পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৫-৭, একষ্টট দা ুঁমড়পাযার ছমব, একষ্টট সমতযকার দা ুঁমড়পাযা, (যসটা 

আপনার মনলজর বানালনা হল ও হলত পালর, সংল াজনী ১ (তৃতীয় মদন) এ যদওয়া আলছ), হযান্ড আউট ৪ (তৃতীয় মদন), মানমসক িালপর 

কারণসমূহ। 

মনলদঘিনাঃ  

প্রলতযক অংিগ্রহণকারীলকই একষ্টট যছাট কাগজ মদন এবং মকছু সমলয় মিন্তা কলর যসখালন মানমসক িালপর সংজ্ঞা ম খলত ব ুন। 

তালদর য খা যিষ হল  কলয়কজনলক তালদর সংজ্ঞাগুল া পলড় যিানালত ব ুন। খুব যবমি যিানার প্রলয়াজন যনই কারণ আপমন স্লাইলডই 

এ সম্পলকঘ মবস্তামরত ব লবন।  

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ জানান এবং স্লাইড ৫-৭ যদখান। 

স্লাইড ৫ 

মানমসক িাপ কালক বল  তালক সংজ্ঞায়ন করা আসল  খুবই কষ্টঠন, কারণ এষ্টট মানুষ যথলক মানুলষ মভন্ন হয়।  

যকউ যকউ এষ্টটলক যকান হুমমক, আর্াত, িযাল ঞ্জ বা পমরবতঘলনর িারীমরক এবং মানমসক প্রমতত্ত্বক্রয়া মহলসলব মিমিত করলত িান। 

িারীমরক হুমমকর উদাহরণ হল া, আপনার মদলক দ্রতুলবলগ যকান গাড়ী ছুলট আসলছ। িযাল ঞ্জ হল া, কম ঘলক্ষলত্র নতুন যকান মবষয় বা 

দক্ষতা মিখলত িাওয়া। আর পমরবতঘন হল া নতুন যকান কাজ শুরু করা বা মা মকংবা বাবা হবার অমভজ্ঞতা।  

মলন রাখা প্রলয়াজন, খুব সীমমত আকালর মানমসক িাপ আমালদর জনয িাল া, কারণ তা আমালদরলক মলনাল াগী হলত অনুলপ্ররণা য াগায় 

এবং য  যকান যক্ষলত্র মনলজলদরলক বা অনযলদর বা ুঁিালত দ্রতু প্রমতত্ত্বক্রয়া মদলত যিখায় এবং নতুন পমরবতঘন বা িযাল ঞ্জষ্টটলক যমাকালব া 

করলত িত্ত্বি য াগায়।  

অংিগ্রহণকারীলদর তালদর বামমদলকর মানুষষ্টটর মদলক র্ুলর বসলত অনুলরাধ্ করুন।  
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বযাখযা করুনঃ আপনালদর জীবলনর সবলিলয় যবমি মানমসক িাপমূ ক িযাক্টরগুল া আল ািনা করুন এবং মতনষ্টট সাধ্ারণ িযাক্টর ম লখ 

যি ুন। 

আল ািনার জনয ১০ মমমনট সময় মদন এবং এরপর সক লক যেনারীলত কম ঘজীবলন মানমসক িাপ উলদ্রককারী মবষয়গুল া সম্পলকঘ 

তালদর অমভজ্ঞতাটুকু যিয়ার করলত ব ুন।  

স্লাইড ৬ 

যকান যকান যক্ষলত্র একই সালথ অলনকগুল া মানমসক িাপ উলদ্রককারী মবষয় )Sadessods( িল  আলস, বা একই ধ্রলণর মবষয় অলনক 

দীর্ ঘ সময় ধ্লর পীড়া মদলত থালক  া এক প ঘালয় অসহনীয় হলয় উলঠ। এরকম যক্ষলত্র আমরা মনলজলদর মকংবা অনযলদর প্রতযািার িালপর 

সালথ কুম লয় উঠলত মহমমিম যখলয়  াই। জীবলনর িামহদাগুল া আমালদর সম্পদ এবং মামনলয় যনবার ক্ষমতালক ছামড়লত  ায়, এবং 

সমতা রক্ষা করাটা খুবই কষ্টঠন হলয় দা ুঁড়ায়।  

আপমন মবষয়ষ্টটলক একষ্টট বাস্তব দা ুঁমড়পাযা বা ছমব মদলয় বযাখযা করলত পালরন, অথবা স্লাইড ৬ বযবহার করলত পালরনঃ আমরা আজলক 

যদখালবা য , যনমতবািক মানমসক িাপই আমালদর জীবলনর সমতালক  ংমর্ত কলর।  

স্লাইড ৭ 

মানমসক িাপ আমালদরলক িারীমরকভালব, আলবমগকভালব, সামাত্ত্বজকভালব এবং আমত্নকভালব ক্ষমতগ্রস্থ করলত পালর এবং আমালদর 

ভাল ামন্দ্ এবং আিার-আিরলণর উপলরও প্রভাব যি লত পালর। মূ ত মানমসক িাপ আমালদর কম ঘক্ষমতালক কমমলয় যদয়। 

গ্রুপগুল ালক মিপ িাটঘ এবং মাকঘার মদলয় মদন এবং তালদরলক মবমভন্ন প ঘালয় মানমসক িালপর মবমভন্ন  ক্ষণ আল ািনা করলত ব ুন। 

 মদ ৫ বা তার যিলয় যিলয় যবমি গ্রুপ থালক, তাহল  মনলির মবষয়গুল া তালদর ভাগ কলর মদনঃ 

গ্রুপ ১ িারীমরক প ঘায় 

গ্রুপ ২আলবমগক প ঘায় 

গ্রুপ ৩সামাত্ত্বজক প ঘায় 

গ্রুপ ৪ আমত্নক প ঘায় 

গ্রুপ ৫ আিরণগত প ঘায় 

গ্রুপগুল ালক ব ুন এই মভন্ন মভন্ন প ঘালয় মানমসক িালপর  ক্ষণগুল া তাম কাভুি কলর যেনারীলত তা উপস্থাপন করলত। এই কালজর 

জনয ১৫ মমমনট সময় মদন।  মদ গ্রুপগুল া অনুলপ্ররণা িায়, তাহল  মনলির যটমবল  সাজালনা মানমসক িালপর সাধ্ারণ মকছু ববমিিয 

উদাহরণ মহলসলব তালদর সামলন তুল  ধ্রলত পালরন। এই তাম কাষ্টট Antares Foundation প্রণীত। 

িারীমরক আলবমগক মানমসক 

র্ুলমর সমসযা 

পমরপাকতলন্ত্রর সমসযা (ডায়মরয়া) 

দ্রতু হৃৎস্পন্দ্ন 

িামন্ত অনুভব করা 

ভালবর পমরবতঘন, এক সমলয় খুমি আবার 

পরমুহলূতঘই দুঃখ পাওয়া 

অমত আলবগপ্রবণ হলয়  াওয়া 

খুব অল্পলতই মবরি হওয়া 

মলনাল ালগর র্াটমত 

মদ্বধ্াগ্রস্থ থাকা 

অলগাছাল া মিন্তা 

খুব দ্রতু ভুল   াওয়া 
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যপিী সংলকািন ও বযাথা 

র্াড় ও মপঠ বযাথা 

মাথা বযাথা 

আরাম ও মবশ্রাম মনলত না পারা 

খুব সহলজ ভীত হলয়  াওয়া 

রাগ 

মবষন্নতা 

যকান আলবগ অনুভব না করা 

 

মসদ্ধান্ত গ্রহলণ জষ্টট তা 

স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন 

যস্বচ্ছািারী মকংবা অসহল াগী মানমসকতা 

আমত্নক আিরণগত 

িূণযতা অনুভব করা 

অথ ঘ খুলজ না পাওয়া 

হতািায় যভাগা/ অনুলপ্ররণা না পাওয়া 

মদ্বধ্া 

স্রিার প্রমত রাগ 

মবত্ত্বচ্ছন্নতা এবং সং ুত্ত্বির অনুভূমত হামরলয় যি া 

ঝুুঁ মক যনয়া (যবপলরায়া গামড় িা ালনা) 

খুব যবমি খাওয়া মকংবা কম খাওয়া 

ধ্ূমপান বামড়লয় যদওয়া 

যকান িত্ত্বি না পাওয়া 

অমতমাত্রায় িত্ত্বঙ্কত থাকা 

উগ্রতা এবং তার যমৌমখক বমহঃপ্রকাি 

মাদক এবং এ লকাহ  বযবহার 

অল ৌত্ত্বিক আিরণ (ভলয় সংজ্ঞা হারালনা) 

সমাজমবিুযমত এবং একাকীত্ব 

 

গ্রুপগুল ালক তালদর আল ািনাগুল া যেনারীলত উপস্থাপন করলত ব ুন।  

প্রলতযক গ্রুলপর উপস্থাপনার পর অংিগ্রহকনারীলদর প্রশ্ন করুন য   যসই তাম কায় তালদর মকছু য াগ করার আলছ মক না। 

বযাখযা করুনঃ মানমসক িাপ গ্রুলপ এবং আল ািনালতও প্রভাব যি লত পালর। 

প্রশ্ন করুন, আপনারা মক জালনন য  মানমসক িাপ মকভালব গ্রুলপর কা ঘক্রম এবং আল ািনায় প্রভাব যি লত পালর? 

আল ািনার জনয সময় মদন। 

 মদ আপমন মক ব লত িালচ্ছন তা অংিগ্রহণকারীরা বুঝলত না পালর, তাহল  তালদর উদাহরণ মদলয় বুত্ত্বঝলয় মদন। 

মানমসক িালপর যনমতবািক মদকগুল া হলচ্ছ, গ্রুলপর কা ঘক্রলম ভাটা পড়া, মনলজরা গল্প করা, অমভল াগ করা, পমরবতঘলনর প্রমত 

যনমতবািক মলনাভাব এবং গ্রুলপর সদসযলদর এলক অপলরর প্রমত যনমতবািক দৃষ্টিভমি যপাষণ।  

তলব মানমসক িালপর ইমতবািক মদকগুল ার মলধ্য রলয়লছ সংহমতর উপ ত্ত্বদ্ধ, উন্মুি এবং সৎ একষ্টট পমরলবি য খালন এলক অপলরর 

যপছলন যকান গল্প হলব না, সহকমীলদর প্রমত পারস্পমরক শ্রদ্ধালবাধ্ থাকলব, কাজ ভাগ কলর যনয়া হলব এবং বযত্ত্বিগত য াগযতা এবং 

দক্ষতার মাধ্যলম মনলজলদর মধ্যকার ভু  যবাঝাবুত্ত্বঝ এবং দন্দ্ দরূ হলয়  ালব।  

বযাখযা করুনঃ এর মাধ্যলম আমরা মানমসক িালপর  ক্ষণগুল া আল ািনা কর াম। মবরমতর পর আমরা মানমসক িালপর মবমভন্ন 

প্রকারলভদ এবং আমালদর বযত্ত্বিজীবলন মানমসক িালপর মবমভন্ন কারণ মনলয় আল ািনা করলবা। 
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যসিন ২ 

মানশসক িাদপি প্রকািদভে                    ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ মানমসক িালপর মবমভন্ন প্রকারলভদ আল ািনা – সাধ্ারণ মানমসক িাপ, সামষ্টিক মানমসক িাপ, বান ঘ আউট এবং মানমসক 

মবপ ঘয়কর অবস্থা। 

কা ঘক্রমঃ ২-১) যব ুন অনুিী ন, ২-২) মানমসক িালপর প্রকারলভদ, ২-৩) মানমসক িালপর মিি তাম কা 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার, প্রমতষ্টট গ্রুলপর জনয িারষ্টট কলর যব ুন, পাওতারপলয়ন্ট স্লাইড ৮-১৯, হযান্ড আউট ৩ (তৃতীয় মদন) এর 

সক  কমপ, হযান্ড আউট ৪ (তৃতীয় মদন) এর সক  কমপ, মানমসক িালপর উৎস, যছাট কাগলজর টুকলরা, হযান্ড আউট ৫ (তৃতীয় মদন)। 

কায বিমেঃ ২-১) বর্লুন অনুিীলন 

 ক্ষযঃ দ  গঠন মনভঘর কলর গ্রুলপর কা ঘক্রম এবং বযত্ত্বিগত য াগযতার উপর। একষ্টট িারীমরকভালব আল ালড়ানকারী কাজ  া একই 

সালথ কষ্টঠন এবং আনন্দ্দায়ক।  

উপকরণঃ প্রমত গ্রুলপর জনয িারষ্টট কলর যব ুন। 

মনলদঘিনাঃ  

অংিগ্রহণকারীলদরলক তালদর গ্রুলপর সালথ দা ুঁড়ালত ব ুন। 

প্রলতযক গ্রুপলক একষ্টট কলর যব ুন মদলয় তা িু ালত ব ুন। 

বযাখযা করুনঃ আপনালদর কাজ হলব যব ুনষ্টটলক উপলর রাখা, এষ্টট য ন যকানভালবই মাষ্টট স্পি ঘ না কলর। 

গ্রুপগুল ালক শুরু করলত ব ুন, এবং এক মমমনট পর তালদর আলরকষ্টট যব ুন মদন। এবং বল  মদন এষ্টটও য ন যকানভালবই মাষ্টট স্পি ঘ 

না কলর। 

প্রলতযক মমমনলট একষ্টট কলর যব ুন মদলত থাকুন  তক্ষণ না প্রলতযক গ্রুলপই মতন যথলক িারষ্টট যব ুন একসালথ ভাসমান থালক। 

কাজষ্টট যিষ করুন এবং গ্রুলপর সদসযলদরলক অধ্ ঘবৃলি বসলত ব ুন।  

প্রশ্ন করুন, এই কাজটা আপনার জীবলন মানমসক িালপর কারণগুল ালক মকভালব প্রমতিম ত কলর? 

 মদ যকউ মকছু না বল  তাহল  আপমনই দু’যটা মবষলয় আল াকপাত করুন। তালদর ব ুন য ,কালজর শুরুলত  খন আপনালদর মাত্র 

একষ্টট যব ুন যদওয়া হলয়মছল া, তখন কাজটা মছল া আনন্দ্দায়ক। এরপর এলক এলক যব ুন আসার মাধ্যলম আপনালদর জনয কাজষ্টট 

কষ্টঠন হলয় যগল া। 

 খন আপনালদর মলধ্য মাত্রামতমরি যব ুন িল  আসল া, তখন যসটা মনয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টঠন হলয় দা ুঁড়াল া। সুতরাং যব ুলনর সংখযায় 

একষ্টট সমতা রাখা য মন জরুরী মছল া, যতমমন জীবলনর কালজর মলধ্যও সমতা রাখা খুবই জরুরী। 

তলব আপমন যব ুনগুল ালক শুধ্ুমাত্র তখনই ভাসমান রাখলত পারলবন  খন অনযরা সহল ামগতা করলব। বাস্তব জীবলনও ষ্টঠক এমনষ্টট 

র্লট। অনযলদর সহল ামগতা মনলয়ই আমরা আমালদর জীবলনর মবমভন্ন সমসযার সালথ মামনলয় মনলয় িম ।  
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কায বিমেঃ ২-২) মানশসক িাদপি প্রকািদভে                  ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ মবমভন্ন ধ্রলণর মানমসক িাপ এবং তা মকভালব আমালদর জীবনলক প্রভামবত কলর তা আল ািনা। 

উপকরণঃ হযান্ড আউট ৫ (তৃতীয় মদন), স্লাইড ৮-১৯ 

মনলদঘিনাঃ  

স্লাইড ৮-১৯ যদখান ও প্রলয়াজলন অমতমরি যনালটর সাহা য মনন। 

স্লাইড ৯ 

মানমসক িাপ মূ ত িার প্রকার। সাধ্ারণ মানমসক িাপ, সামষ্টিক মানমসক িাপ, বান ঘ আউট এবং মানমসক মবপ ঘয়কর অবস্থা। 

যবমির ভাগ মানুষই মবমভন্ন সমলয় এমনমক প্রমত মদনই সাধ্ারণ মানমসক িাপ অনুভব কলর। এটা এমন এক ধ্রলণর িাপ,  া আমরা আলগ 

আল ািনা কলরমছ য , যক্ষত্রমবলিলষ অনুলপ্ররণাদায়ক এবং ভাল াও হলত পালর।মকন্তু মাত্রামরমতি িাপ জীবলনর সমতা, কা ঘক্ষমতা এবং 

ভাল া থাকার প্রত্ত্বক্রয়ালক বা ুঁধ্াগ্রস্থ করলত পালর। 

আমরা মকছু িারীমরক এবং মানমসক প্রলিিার মাধ্যলম এই ধ্রলণর িাপলক কাষ্টটলয় উঠলত পামর।  মদ আমরা তা করলত সি  হই, তাহল  

মানমসক িালপর  ক্ষণগুল া মমম লয়  ালব। মকন্তু তা না করলত পারল   ক্ষণগুল া থাকলব এবং উিলরাির বাড়লতই থাকলব। এই ধ্রলণর 

মানমসক িাপ জীবনলক ক্ষমতগ্রস্থ করলত পালর।   

সামষ্টিক মানমসক িাপ হল া সবলিলয় সাধ্ারণ মানমসক িাপ;  খন সাধ্ারণ মানমসক িাপগুল া একীভূত হয় এবং আমালদর িারীমরক 

এবং মানমসক প্রলিিার মাধ্যলম তা আর কাষ্টটলয় ওঠা  ায় না। সামষ্টিক মানমসক িালপর উদাহরণ হল া দীর্ ঘকা ীন দুদঘিায় আক্রান্ত মিশু 

মকংবা যকান অস্বাস্থযকর কারখানায় কাজ করা মিশুলদর উপর আলরামপত মানমসক িাপ। 

স্লাইড ১০ 

সামষ্টিক মানমসক িালপর  ক্ষণগুল া ধ্ীলর ধ্ীলর গষ্টঠত হয়, য ভালব ডায়াগ্রালম যদখালনা হলয়লছ।   

স্লাইড ১১, ১২, ১৩ 

স্লাইড ১১-১৩ ~ বান ঘ আউট হলচ্ছ আলবমগক এবং িারীমরক িামন্তর সব ঘলিষ প ঘায়,  া দীর্ ঘস্থায়ী মানমসক িালপর িল  হলয় থালক। সাধ্ারণত 

এটা কালজর সালথই সম্পমকঘত,  খন যকান গুরুত্বপূণ ঘ িামহদা পূরলণর প্রশ্ন আলস বা কালজর িাপ অস্বাভামবক যবলড়  ায়। সাধ্ারণত 

কালজর প্রমত আগ্রহ কলম  াওয়া মকংবা অনুলপ্ররণা কলম  াওয়ার মাধ্যলম এর  ক্ষণ প্রকাি শুরু হয়। ধ্ীলর ধ্ীলর এটা কম ঘক্ষমতা, বদমহক 

িত্ত্বি কমমলয় মদলয় বযত্ত্বিলক বনরািযবাদী, যনমতবািক এবং িত্ত্বিহীন কলর যতাল ।  

বান ঘ আউট বযত্ত্বির কাজ, সম্পকঘ এবং স্বালস্থযর জনয খুবই ক্ষমতকর হলয় দা ুঁড়ালত পালর।  
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বান ঘ আউটলক অলনক সময় কম ঘলক্ষলত্রর মবষন্নতা ব া হলয় থালক, কারণ এর  ক্ষণগুল া মবষন্নতার সালথ সম্পকঘ ুি। মকন্তু এটা শুধ্ুমাত্র 

কম ঘলক্ষলত্রর জনযই প্রল াজয। মকন্তু  মদ যদখা  ায় কম ঘলক্ষত্র এবং বাসা দুই জায়গালতই একই র্রলণর  ক্ষণ যদখা  ালচ্ছ, তখন মলন 

করলত হলব য  আরও মবলিষ যকান মানমসক িাপ বতমর হলচ্ছ।  

বান ঘ আউটলক অলনক সমলয় যিালকর  ক্ষণগুল ার সালথ মমম লয় যি া হয়।  মদও  ক্ষণগুল া একই রকম মলন হলত পালর, মকন্তু বান ঘ 

আউট, মবষন্নতা এবং যিাক মভন্ন মভন্ন কারলণ হয় এবং এলদর জনয মভন্ন মভন্ন বযবস্থা গ্রহণ করলত হয়। 

স্লাইড ১৪ ও ১৫  

িতুথ ঘ মানমসক িালপর ধ্রণষ্টট হল া মানমসক মবপ ঘস্ততা,  ার দু’ষ্টট উপভাগ রলয়লছ। মারাত্নক মানমসক মবপ ঘস্ততা এবং মদ্বতীয় প ঘালয়র 

মানমসক মবপ ঘস্ততা।  

স্লাইড ১৬ 

মারাত্নক মানমসক মবপ ঘস্ততা যকান ভয়াবহ দুর্ ঘটনার (য মন প্রাকৃমতক দুল ঘাগ, দুর্ ঘটনা বা সমহংসতা) মুলখামুমখ হল  পমর মক্ষত হয়। এই 

র্টনাগুল া স্বাভামবক প্রতযািা বা ধ্ারণার বাইলর িল   ায় এবং মামনলয় যনবার ক্ষমতালক ক্ষমতগ্রস্থ কলর। এটা একইসালথ মানুলষর মনলজর 

উপর মনয়ন্ত্রণলক প্রভামবত কলর এবং মনলজর পমরলবিলক মনরাপদ ভাবার স্বাভামবক প্রবৃমিষ্টটলকও নি কলর যদয়।  

মারাত্নক মানমসক মবপ ঘস্ততা ঐ র্টনা সংর্ষ্টটত হবার পরপরই শুরু হলত পালর, বা মকছু পলরও শুরু হলত পালর। এমনমক এষ্টট 

কলয়কমদন, মাস বা কলয়ক বছর পলরও শুরু হলত পালর। মলন রাখলত হলব য , মারাত্নক মানমসক মবপ ঘস্ততার প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া হল া 

যকান অস্বাভামবক র্টনার স্বাভামবক প্রমতত্ত্বক্রয়া। 

স্লাইড ১৭ 

মনলির  ক্ষণগুল া য  যকান মানমসক মবপ ঘস্ততকারী র্টনার যপ্রমক্ষলত সাধ্ারণ প্রমতত্ত্বক্রয়া মহলসলবই পমরগমণত হয়। 

 যসই র্টনাষ্টট পুনরায় র্টার ( মনলজর মনয়ন্ত্রণ হারালনার বা মপ্রয়জলনর যকান ক্ষমত বা হারালনার যক্ষলত্র) ভয়। 

 িত্ত্বিহীন যবাধ্ করা বা র্টনার আমতিাল য মদলিহারা হলয়  াওয়া কারণ ঐ সমলয় আপমন মনলজলক বা অনযলদরলক সাহা য 

করলত পারমছল ন না।  

 র্টনার জনয  ারা দায়ী তালদর প্রমত রাগ, কারণ মতমন অমবিালরর মিকার হলয়লছন বা দুঃখজনক র্টনাষ্টট শুধ্ু তার সালথই 

হলয়লছ। 

 অপরাধ্লবাধ্ য  আপমন ছাড়া আর যকউ যবুঁলি যনই, আপনার অল াগযতা বা বযথ ঘতার কারলণই অনযরা মারা মগলয়লছ। 

 মনলজর অসহায়লত্বর জনয  িালবাধ্ এবং মনলজর কৃতকলম ঘর জনয  িালবাধ্। 

 দুঃখলবাধ্ য  অনযরা ক্ষমতগ্রস্থ হলয়লছ মকন্তু আপমন যবলি আলছন। 

 বস্তুগত এবং বনমতক ক্ষমত। 

 সুসমলয়র জনয আিার পমরবলতঘ হতািা যদখা  ায়। 

 মদও এই প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া খুবই সাধ্ারণ, মকন্তু  মদ এগুল া একটা সময় পর না িল   ায় মকংবা উিলরাির বাড়লতই থালক তাহল  এগুল া 

কাষ্টটলয় উঠবার জনয যপিাজীমবলদর সাহা য যনওয়া প্রলয়াজন।  

হযান্ড আউট ৫ (তৃতীয় মদন) -যসলকন্ডারী মানমসক মবপ ঘস্ততা মবতরণ করুন।  
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স্লাইড ১৮ ও ১৯ 

মকছু মবলিষ যক্ষলত্র  মদ যকান কমী অলনক মদন ধ্লর মানমসক মবপ ঘস্ত মানুষলদর সালথ কাজ কলরন, তাহল  একষ্টট প ঘালয় তার মনলজর 

মলধ্যও মানমসক মবপ ঘলয়র মকছু  ক্ষণ যদখা য লত পালর।  

যসলকন্ডারী মানমসক মবপ ঘস্ততা হল া সামাত্ত্বজক, মানমসক এবং িারীমরকভালব এক ধ্রলনর তীব্র িামন্ত এবং অকা ঘকরতা  া দীর্ ঘসময় 

 াবত মানমসক মবপ ঘস্ত মানুষলদর সংস্পলি ঘ থাকবার িল  যদখা যদয়।  

অংিগ্রহণকারীলদর হযান্ড আউটষ্টট পলড় যিানালত ব ুন। 

প্রশ্ন করুন, এই হযান্ড আউলট  া ম খা আলছ তা সম্পলকঘ আপনালদর মতামত মক? 

আল ািনার জনয ১০ মমমনট সময় মদন।      

 

কায বিমেঃ ২-৩) মানশসক িাদপি শিি িাশলকা 

 ক্ষযঃ মনলজর মানমসক িালপর মাত্রা মনরুপণ এবং ি াি  প ঘাল ািনা 

উপকরণঃ হযান্ড আউট ৩ (তৃতীয় মদন) – মানমসক িালপর মিিসমূলহর যিকম স্ট এর সক  কমপ, সক  অংিগ্রহণকারীলদর জনয যছাট 

কাগজ বা মস্লপ ও ক ম, মিপ িাটঘ ও মাকঘার।   

সহায়লকর জনয যনাটঃ মানমসক িালপর মিিসমূলহর যিকম স্ট অংিগ্রহণকারীরা মনলয়  ালবন।  

মনলদঘিনাঃ 

সক  অংিগ্রহণকারীলকই মানমসক িালপর মিিসমূলহর যিকম স্ট মবতরণ করুন এবং তালদর তা পূরণ করলত ব ুন। 

অংিগ্রহণকারীলদর যছাট মস্লপ যপপারষ্টট মদলয় তালত ঐ যিকম লস্টর মভমিলত য  নাম্বারষ্টট পালবন যসটা ম খলত ব ুন। প্রলতযলকর যস্কার 

য খা হল  সকল র কাছ যথলক কাগজগুল া সংগ্রহ কলর মতনষ্টট যশ্রণীলত তা সাত্ত্বজলয় রাখুন ২০ এর মনলি, ২০ যথলক ৩৫ এবং ৩৫ যথলক 

৪৫।  

প্রশ্ন করুনঃ আপমন  খন যস্কারষ্টট যদখল ন তখন আপনার মক মলন হল া? 

বযাখযা করুনঃ  মদ কালরা যস্কার যবমি হয়, মতমন হয়লতা মদ্বধ্াগ্রস্থ বা উমদ্বি হলয় য লত পালরন। মকন্তু যপিাদামরত্ব এবং সামব ঘক মদক যথলক 

এটা মনলজর জনযই ভাল া। কারণ মনলজর স্বালথ ঘই এই মবষয়গুল া আপনার সমাধ্ান করা প্রলয়াজন।  খন প্রমিক্ষণ যিষ হলব, আপনার 

কতৃঘপলক্ষর কাছ যথলক সহায়তা গ্রহণ করুন। 

কতৃঘপলক্ষর সহায়তা খুবই গুরুত্বপূণ ঘ 

কমীলদর জনয মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর য  যকান প্রমিক্ষণ অবিযই কত্ত্বত্রপলক্ষর  থা থ তিাবধ্ালনর মাধ্যলম পমরিাম ত হওয়া প্রলয়াজন।  

িল া আপ – য মন মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর মবষয়ষ্টট য  যকান স্টাি মমষ্টটং এর মবষলয়র মলধ্য অন্তভুঘি করা প্রলয়াজন।  
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এছাড়াও যকান কমী মানমসক িালপ আক্রান্ত হল  তার যদখভা  করার দাময়ত্ব কতৃঘপক্ষলকই মনলত হলব। 

যসিন ৩ 

অশিসম্পৃিিা এর্ং স্বল্পসম্পৃিিা                   ৬০ শমশনি  

 ক্ষযঃ মকভালব একজন মানুষলক  থা থ মাত্রায় সম্পিৃ করা  ায় যসই মবষলয় সলিতনতা সষৃ্টি  

কা ঘক্রমঃ ৩-১ অমতসম্পিৃতা এবং স্বল্পসম্পিৃতা 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার, স্লাইড ২০-২২ 

মনলদঘিনাঃ 

স্লাইড ২০-২২ যদখান এবং বযাখযা করুন। আপমন য ভালব একজন দুদঘিাগ্রস্থ মিশুর সালথ য াগাল াগ কলরমছল ন, যস মবষয়ষ্টট বান ঘ 

আউট এবং মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণ একষ্টট গুরুত্বপূণ ঘ ভূমমকা রালখ। কালরা সালথ সম্পিৃ হবার যক্ষলত্র আদি ঘ মকছু পদ্ধমত আলছ, মকন্তু 

আবার দুইষ্টট ক্ষমতকর পন্থাও আলছ  া আপনার বান ঘ আউট এবং মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রনলক ক্ষমতগ্রস্থ করলত পালর। এগুল ালক ব া হয় 

অমতসম্পিৃতা এবং স্বল্পসম্পৃিতা।  

দুই ধ্রলণর সম্পিৃতার যক্ষলত্রই ঝুমকগুল া যথলক সতকঘ থাকা প্রলয়াজন, কারণ এইভালব কাজ করলত থাকল  তা বান ঘ আউলটর মদলক 

িল  য লত পালর এবং আপনার মনলজর ভাল ামন্দ্ এবং অনযলক সাহা য করবার ক্ষমতাষ্টটও ক্ষমতগ্রস্থ হলয় য লত পালর।    

স্লাইড ২২ 

স্লাইড ২২ যদখানঃ 

বযাখযা করুনঃ য  সক  মানুষ অমতসম্পিৃ হলয়  ান, তালদর ববমিিযগুল া স্লাইলডর বালম যদয়া আলছ।         

রক্ষাকতঘাসু ভ আিরণঃ একজন সহায়ক মহলসলব আপমন িাইলবন মানমসকভালব মবপ ঘস্ত মিশুলদরলক জনয রক্ষাকতঘা মহলসলব আমবভূঘত 

হলত। এই কালজ বযথ ঘ হল ই আপনার মনলজর উপর অনাস্থা এবং আত্নমবিালসর অভাব যদখা যদয়। 

সব কাজ মনলজ করার যিিাঃ একজন সহায়ক মহলসলব আপমন মলন কলরন য  আপনার যিলয় ভাল া, যপিাদার এবং মনলবমদত আর যকউ 

যনই। আপমন আরও মলন কলরন য  মিশুরা শুধ্ু আপনালকই মবিাস কলর। 

সব মকছু ষ্টঠক করলত  াওয়াঃ আপমন মিশুষ্টটর জনয সবলিলয় যবমি মকছু করলত যিিা কলরন, এবং আপমন মিশুর বাবা মা,  ত্ন প্রদানকারী 

মকংবা মিশুর মনলজর জনযই যকান কাজ রালখন না। আপমন মদলনর অমধ্কাংি সময় এমনমক রালতর যব াও এই কালজর জনয বযয় 

করলত যিিা কলরন।  

মিশুর মলনাভালবর মবষলয় অমতরত্ত্বঞ্জত ধ্ারণা করাঃ আপমন মলন কলরন মিশুর দুঃখ আপনার যদালষই হলয়লছ, মকংবা মিশুর রাগ হলয়লছ 

আপনার যকান দাময়ত্ব  থা থভালব পা ন না করবার কারলণই। আপনার মলনর মিন্তা এবং মিশুর মলনর আস  অনুভূমতর মধ্যকার 

সীমানাষ্টট হয়লতা মকছুটা ঝাপসা।  মদ মিশুষ্টট দুঃখ পায়, তাহল  আপমনও পান। মিশুষ্টট রাগামিত হল  আপমনও রাগামিত হন।এটা অতযন্ত 

পীড়াদায়ক আলবগ। 
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মানুলষর সমসযা মনলয় অমতরত্ত্বঞ্জত মিন্তাভাবনা করাঃ মানুলষর সমসযা মনলয় খুব যবমি অমতরত্ত্বঞ্জত মিন্তাভাবনা করার িল  আপনার 

মিরলিনা মনরাপদ পৃমথবীটালকই আপমন আসল  অমনরাপদ স্থালন পমরণত কলর যিল ন। মানমসকভালব মবপ ঘস্ত মানুষলদর আসল  যবুঁলি 

 াওয়া মানুষ মহলসলব গণয না কলর বরং আক্রান্ত মহলসলবই গণয করা হয়, এবং আপমন সম্পলদর মদলক আল াকপাত না কলর মূ ত 

সমসযার মদলকই আল াকপাত করলত িান। এই যক্ষলত্র বান ঘ আউলটর ঝুুঁ মক অতযন্ত যবমি।  

য সক  মানুষ স্বল্পসম্পিৃতা যদখান, তালদর ববমিিযগুল া স্লাইলডর ডানপালি য খা হলয়লছ। 

 গা ছাড়া ভাবঃ গা ছাড়া ভাব হল া মিশু এবং তার অমভভাবকলদর প্রমত  লত্নর উদাসীনতা। আপমন মলন কলরন য  মিশু এবং 

তার পমরবালরর মনলজলদরলক মনলজলদরই যদখা উমিত এবং তালদরলক আসল  সহায়তা যদবার মত যতমন মকছু যনই। আপমন 

আরও মলন কলরন য  মিশু এবং তারা বাবা-মা আসল  ভান করলছ বা সমসযালক অমতরত্ত্বঞ্জত করলছ। এই গা ছাড়া ভালবর মলধ্য 

মকছুটা মবলদ্বষও কাজ কলর। 

 য াগাল াগ কমমলত যদয়াঃ গা ছাড়া ভালবর একষ্টট স্বাভামবক ি  হল া মিশু মকংবা তার পমরবালরর সালথ য াগাল াগ কমমলয় 

যদওয়া। আপমন মিশুষ্টটলক আর সাহা য কলরন না  মদও টা আপনার কাজ। আপমন আপনার কাজ করলত মগলয় সাংসৃ্কমতক 

এবং ধ্মীয় য  সব বা ুঁধ্া রলয়লছ, তা যমাকালব া করলত িান না। য মন, ধ্মষ ঘতা নারীলদর মনলয় কাজ। 

 মিশু ও বাবা-মালয়র যকান প্রমতত্ত্বক্রয়ার দায়দাময়ত্ব না যনওয়াঃ এই ধ্রলণর কমী সাধ্ারণত তালদর দাময়লত্ব অবলহ া কলরন। তারা 

মিশুলদর সাহাল যর মবষয়ষ্টট এমড়লয়  ান এবং তালদর প্রমতত্ত্বক্রয়ালক যকান মূ যায়ন কলরন না। 

 সহমমম ঘতার অভাবঃ  খন আপমন একষ্টট মিশুলক সাহা য করা বন্ধ কলর যদন, আপমন মূ ত তালক ও তার বাবা-মালক বুঝলত 

যিিা করাই বন্ধ কলর যদন, এবং তালদর পামরপামি ঘকতা ও প্রমতত্ত্বক্রয়ালক উলপক্ষা কলরন। 

 অমভল াগ যদওয়াঃ আপমন মিশু ও তার পমরবারলক অমভল াগ যদন য , তালদর মনলজর সমসযার জনয মূ ত তারা মনলজরাই 

দায়ী। মূ ত এর মাধ্যলম আপমন আপনার সম্পিৃতা এমড়লয়  ান। 

 মবষয় পমরবতঘনঃ  খন একষ্টট মিশু বা তার পমরবার তালদর সমসযার যকান মবষয় মনলয় কথা ব লত শুরু কলর, আপমন তখন 

আল ািনার মবষয়ষ্টট পা লট যদন। 

একষ্টট আদি ঘ আিরণ যদখালনা হলয়লছ স্লাইলডর মাঝখালনর ভালগ। 

আপনালক একজন সহায়ক মহলসলবই শুরু করলত হলব এবং আপনালক সক  র্টনাই ম মপবদ্ধ রাখলত হলব। আপমন মিশুষ্টট সম্পলকঘ, 

তার বযাকগ্রাউন্ড বা তার দুদঘিা সম্পলকঘ জানলবন, মকন্তু একই সালথ আপনালক র্টনাগুল া টুলক রাখার দক্ষতাটুকু অকূ্ষন্ন রাখলত হলব। 

আপনালক উলেযলির প্রমত খুবই সলিতন থাকলত হলব এবং একষ্টট যপিাদারী দরূত্ব বজায় রাখলত হলব। আপনার মলন রাখলত হলব, 

একমদন আপমন এলদর কাছ যথলক মবদায় মনলবন। আপমন তালদর পমরবালরর অংি নন বরং তালদর যকব মাত্র সহল ামগতা করলছন, 

এবং যসটাও মদলনর ২৪ র্ন্টাই করা সম্ভব নয়। আপমন বাস্তমবকভালব তালদর জনয কতটুকু করলত পারলবন এবং আপনার সীমাবদ্ধতা 

কতটুকু যসটা আপমন জালনন। আপমন মিশু এবং তার পমরবারলক মামনলয় মনলত সাহা য কলরন এবং মিশুর বাবা-মালক মনলজ যথলকই 

তালদর দাময়ত্ব সম্পলকঘ সলিতন কলর মদলত িান।  

সহমমম ঘতা ও যপিাদারী দরূত্বঃ আপমন এক মদক মদলয় আপনার সহমমম ঘতা মদলয় মিশুর পমরমস্থমত, মলনর কথা ও সমসযা যজলন মনলত 

িান, আবার যপিাদারী দরূত্ব বজায় রালখন। আপমন মিশুর মিন্তার সালথ মনলজর মিন্তাভাবনালক মমম লয় যিল ন না।  

সম্পিৃতার সমতা রক্ষা করাঃ আপমন একমদক মদলয় আপনার যপিাদারী জ্ঞান এবং দাময়ত্বলবাধ্ যথলক মিশুষ্টটলক ও তার পমরবারলক 

সহায়তা করলত িান, আবার আপমন আপনার সীমাবদ্ধতাগুল া সম্পলকঘ সম্পূণ ঘ সলিতন।  
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মিশুর সালথ কাজ করবার জনয একষ্টট যকৌি  ষ্টঠক করুনঃ আপমন মিশুষ্টটর সমসযার একষ্টট মবলেষণ করুন এবং যসই আল ালক একষ্টট 

কা ঘকর োলটত্ত্বজ গ্রহণ করুন। আপমন সমসযাষ্টটর অংি নন, বরং আপমন মিশু ও তার পমরবারলক যসষ্টট কাষ্টটলয় উঠলত সহল ামগতা 

করলছন। আপমন একজন যপিাদার মানুষ ম মন তার মনলজর সীমালরখা এবং সীমাবদ্ধতাগুল া সম্পলকঘ সম্পূণ ঘ সলিতন।  

আপনার বযত্ত্বিজীবনলক মনরাপদ রাখুনঃ আপমন  খন ছুষ্টটলত থাকলবন, আপনার মনলজর কালজর যথলক মভন্ন এমন নানারকম কালজ 

মনলজলক বযস্ত রাখুন। য মন, মনলজর পমরবারলক সময় যদওয়া এবং অবসর উপলভাগ করা।  

যসিন ৪ 

মানশসক িাপ কমাদনাি নানা পন্থা                               ৩০ শমশনি 

 ক্ষযঃ মানমসক িাপ কমালনার জনয মবমভন্ন পন্থার মবলেষণ 

কা ঘক্রমঃ ৪-১ মানমসক িাপ কমালনার জনয কাজ, ৪-২ মানমসক িাপ কমালনার নানা পন্থা 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার, সকল র জনয কাগজ ও ক ম, স্লাইড ২৩-২৫, হযান্ড আউট ৬ (তৃতীয় মদন), হযান্ড আউট ৭ (তৃতীয় 

মদন) এবং হযান্ড আউট ৮ (তৃতীয় মদন)। 

 

কায বিমেঃ ৪-১ মানশসক িাপ কমাদনাি জনয কাজ                 ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মানমসক িাপ কমাবার জনয মবমভন্ন িারীমরক, মানমসক এবং সামাত্ত্বজক কালজর কথা জানা।  

উপকরণঃ হযান্ড আউট ৮ (তৃতীয় মদন) এর সক  কমপ। 

মনলদঘিনাঃ 

হযান্ড আউট ৬ (তৃতীয় মদন) এ যদওয়া য  যকান একষ্টট মানমসক িাপ কমালনার পন্থা মনলয় কথা শুরু করুন। এই কালজর জনয একজন 

ভ ামন্টয়ার আহবান করুন, নলিৎ আপমন মনলজই তা কলর যদখান।  

অনুিী নষ্টটলত ১৫ মমমনট সময় বযয় করুন। 

 মদ ভ ামন্টয়ার অনুিী নষ্টট পমরিা না কলরন তাহল  তালক ধ্নযবাদ মদন এবং অংিগ্রহণকারীলদর কলয়ক মমমনট সময় মদন য ন তারা 

মক মিখলত পারল ন তা ভাল াভালব ম লখ মনলত পালর।  

কায বিমেঃ ৪-২ মানশসক িাপ কমাদনাি নানা পন্থা 

 ক্ষযঃ মানমসক িাপ কমালনার নানা পন্থা যিখা। 

উপকরণঃ মিপ িাটঘ ও মাকঘার, সকল র জনয কাগজ ও ক ম, স্লাইড ২৩-২৫, হযান্ড আউট ৭ (তৃতীয় মদন)। 

সহায়লকর জনয যনাটঃ অংিগ্রহণকারীলদর দ বদ্ধ হলয় কাজ করলত হলব। তারা মানমসক িাপ কমালনার জনয নানা পন্থা মিমিত করলব। 

এই ধ্রলণর মবমভন্ন কালজর একষ্টট তাম কা হযান্ড আউট ৬ (তৃতীয় মদন) এ যদওয়া আলছ, আপমন িাইল  গ্রুলপর সদসযরা তালদর তাম কা 

য খার পর এখান যথলকও তালদর জনয তথয মদলত পালরন।   
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মনলদঘিনাঃ  

সংলক্ষলপ ব ুন, আজলক সকাল  আমরা যদলখমছ মানমসক িাপ মক, মবমভন্ন ধ্রলণর মানমসক িাপ এবং এই মানমসক িালপর নানা উৎস। 

আর এই মবলকল  আমরা এখন যদখলবা মানমসক িাপ কমাবার জনয নানা রকলম পন্থা। অনযভালব ব লত যগল , দা ুঁমড়পাযার ডানপালি 

থাকলব আমালদর খাপ খাইলয় যনবার মত সম্পদগুল া।  

সমতযকার দা ুঁমড়পাযা বা স্লাইড ২৪ এ য মনষ্টট যদওয়া আলছ এই পাযাষ্টট যদখান। 

যেনামরলত অংিগ্রহণকারীলদর যব্রইন স্টরমমং এর জনয প্রশ্ন করুন – আমরা মকভালব মানমসক িাপ কমালত পামর? 

উিরগুল া মিপ িালটঘ ম লখ যি ুন।  

 খন সবগুল া মবষয় য খা যিষ হলয়  ালব, তখন উিরগুল া সবাইলক পড়লত ব ুন এবং এগুল ার মলধ্য যকানটা সবলিলয় যবমি যিালখ 

 ালগ যসটা যবর করলত ব ুন।  

বযাখযা করুনঃ মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণ বা এষ্টটলক আপনার জীবলনর একষ্টট যনমতবািক অংি হওয়া যথলক বা ুঁিলত মানমসক িাপ কমালনার 

নানা পন্থা বযবহার করা সম্ভব। আপনালদর যদওয়া উদাহরণগুল া িারীমরক, বযত্ত্বিগত বা মানমসক, সামাত্ত্বজক এবং অলনক যক্ষলত্রই 

কম ঘলক্ষত্রলকত্ত্বন্দ্রক,  

স্লাইড ২৫ 

স্লাইড ২৫ যদখান এবং অংিগ্রহণকারীলদর মবমভন্ন দল  ভাগ হলয় মবমভন্ন মামনলয় যনবার পদ্ধমত  া তারা জালন যসগুল া ম খলত ব ুন। 

এই পদ্ধমতগুল া অবিযই মবভাগমভমিক হলত হলব; মবভাগগুল া মনম্নরূপঃ  

 বযত্ত্বিগত, আলবমগক বা মানমসক 

 িারীমরক 

 সামাত্ত্বজক  

 কম ঘলক্ষত্রলকত্ত্বন্দ্রক 

 তিাবধ্ায়ক/ দ লনতার সহায়ক/বযবস্থাপক প্রত্ত্বক্রয়া  

গ্রুপগুল ালক এর উপর ১০ মমমনট কাজ করলত সময় মদন।  

অংিগ্রহণকারীলদর যেনারীলত মিলর য লত ব ুন। প্রলতযক দ লকই তালদর তাম কা সমপ ঘণ করলত হলব। অংিগ্রহণকারীলদর এর সালথ 

আরও মকছু  ুি করলত অনুলরাধ্ করলত পালরন। প্রলয়াজলন হযান্ড আউট ৬ (তৃতীয় মদন) এ যদওয়া তাম কার সালথ মমম লয় যদখুন য  

মকছু বাদ পড়ল া মক না।  

সক  অংিগ্রহণকারীলক হযান্ড আউট ৭ (তৃতীয় মদন)’আমার খাপ খাইলয় যনবার পদ্ধমত ’ মবতরণ করুন। সক লক তালদর মনলজলদর খাপ 

খাইলয় যনবার পদ্ধমতগুল া ম লখ যি লত ব ুন।  

ম খা যিষ হল  তালদর প্রশ্ন করুন, এই পদ্ধমতগুল ার সালথই মক তারা একমত, নামক এর সালথ আরও অনযানয মকছু তারা য াগ করলত 

িান। 
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এটা যেনারীলত যিয়ার করবার যকান প্রলয়াজন যনই, এষ্টট শুধ্ুমাত্র তালদর বযত্ত্বিগত প ঘাল ািনার জনযই। 

যসিন ৫ 

অনুিীলন                      ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণ এবং সতীথ ঘ সহায়তা (Peer Support) অনুিী ন।  

কা ঘক্রমঃ ৫-১ মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণ কা ঘক্রম ৫-২ সত্ত্বক্রয়ভালব যিানা ও পমরিা না করা 

 

কায বিমেঃ ৫-১ মানশসক িাপ শনয়ন্ত্রণ কায বিম                  ১৫ শমশনি 

 ক্ষযঃ মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণ সহায়তা কলর এমন িারীমরক, মানমসক এবং সামাত্ত্বজক দক্ষতাগুল া অনুিী ন। 

উপকরণঃ স্লাইড ২৬-৩০, হযান্ড আউট ৮ (তৃতীয় মদন) মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণমূ ক কালজর উদাহরণ ’ এর সক  কমপ।  

হযান্ড আউট ৮ (তৃতীয় মদন) এ মনলদঘমিত সক  মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রণমূ ক কাজগুল ার পমরিয় মদন। কাজষ্টট কলর যদখালনার জনয 

একজন ভ ামন্টয়ার আহবান করুন। অনযথায় মনলজই কলর যদখান।  

এই অনুিী লন ১৫ মমমনট সময় বযয় করুন।  

 মদ ভ ামন্টয়ার অনুিী নষ্টট পমরিা না কলরন তাহল  তালক ধ্নযবাদ মদন এবং অংিগ্রহণকারীলদর কলয়ক মমমনট সময় মদন য ন তারা 

মক মিখলত পারল ন তা ভাল াভালব ম লখ মনলত পালর।  

 

কায বিমেঃ ৫-২ সত্ত্বিয়ভাদর্ বিানা ও পশিিালনা কিা                 ৬০ শমশনি 

 ক্ষযঃ সতীথ ঘ সহায়তা অনুিী ন করা 

উপকরণঃ স্লাইড ২৬-২৯ 

মনলদঘিনাঃ 

এর আলগর যসিলন আমরা যদলখমছ, মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর জনয অলনকগুল া পন্থাই রলয়লছ। এগুল ার মলধ্য অনযতম গুরুত্বপূণ ঘ 

একষ্টট পদ্ধমত হল া সতীথ ঘ সহায়তা প্রত্ত্বক্রয়া।  খন আপমন আপনার কম ঘলক্ষলত্রর যকান সমসযা যকান একজন সহকমীর সালথ যিয়ার 

করলবন  ালক আপমন মবিাস করলত পালরন, তাহল  হয়লতা আপনারা ঐ মানমসক িাপ উলদ্রককারী র্টনাষ্টটর যকান একষ্টট সমাধ্ান 

খুুঁলজ যবর করলত পারলবন।  

আজলকর মদলনর সব ঘলিষ যসিলন এষ্টটই আপনারা অনুিী ন করলবন। এটা যবমি সংখযক মানুলষর গ্রুলপ অনুিী ন করা  ায়, মকন্তু 

আজলক আমরা তা যজাড়ায় যজাড়ায় করলবা।  মদ আপনার কথা ব ার মত সমতযকার যকান সমসযা না থালক, একষ্টট সমসযা বামনলয় 

মনন। এই অনুিী লনর মূ   ক্ষয হলচ্ছ সত্ত্বক্রয়ভালব যিানার এবং যমনটমরং এর (Mentoring) দক্ষতার অনুিী ন করা।  
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স্লাইড ২৭  

স্লাইড ২৭ যদখান এবং বযাখযা করুন। সত্ত্বক্রয়ভালব যিানা হলচ্ছ তাই  খন আপমন যকান মকছু পূণ ঘ মলনা্ল াগ মদলয় শুনলবন এবং আপনার 

আিরলণ তার বমহঃপ্রকাি র্টলব। আপমন মানুষষ্টটলক কথা ব লত উৎসামহত করলবন এবং যকান মসদ্ধালন্ত আসা ছাড়াই প্রমতত্ত্বক্রয়া 

যদখালবন।  

স্লাইড ২৮ 

পমরিা না করা বা Menotring হলচ্ছ মনলজর জ্ঞান, দক্ষতা এবং অমভজ্ঞতা মদলয় অপর যকান মানুষলক সহায়তা করা। একজন ভাল া 

যমনটর (Mentor) সবসমলয় ইমতবািক,অনুলপ্ররণাদায়ক এবং কলম ঘালদযাগী থালকন। মলন রাখলত হলব, যকান একষ্টট মানুষলক একষ্টট পথ 

যদমখলয় যদবার নামই মকন্তু সমসযার সমাধ্ান নয়, বরং তালদর মনলজলদর সমসযার সমাধ্ান মনলজ করলত পারার যক্ষলত্রই মতমন সহল ামগতা 

করলবন। 

স্লাইড ২৯ 

অংিগ্রহণকারীলদরলক যজাড়ায় যজাড়ায় গ্রুপ বতমর করলত ব ুন।  মদ মবলজাড় সংখযক অংিগ্রহণকারী থালক তাহল  একষ্টট গ্রুলপ 

মতনজন রাখুন।  

বযাখযা করুনঃ আপনার সহল াগীর সালথ এমন একষ্টট জায়গা যবলছ মনন য খালন অনয যকউ আপনালদরলক মবরি করলব না। একজন 

হলবন সমসযাগ্রস্থ এবং আলরকজন হলবন Mentor এবং যশ্রাতা।  

আপনারা এই কাজষ্টটর জনয ৩০ মমমনট সময় পালবন, সুতরাং ১৫ মমমনট পর আপনারা মনলজলদর মলধ্য ভূমমকা বদ  কলর মনলবন  ালত 

দুজলনই সমানভালব যমনটমরং এবং কা ঘকর শ্রবলণর অনুিী ন করলত পালরন। 

প্রথম ৫ মমমনট থাকলব সমসযাগ্রস্থ বযত্ত্বির সমসযাষ্টট যিয়ালরর জনয।  

পলরর ৫ মমমনট থাকলব যশ্রাতার জনয, মতমন মবষয়ষ্টট বুঝলত মকছু প্রশ্ন করলত পালরন বা মতমন  া শুলনলছন যসষ্টট প ঘাল ািনা করলত 

পালরন। 

যিষ ৫ মমমনট দুজলনই আল ািনা করলবন সমসযাষ্টট সমাধ্ালনর জনয মক করা  ায়। 

৩০ মমমনট পর  খন সক  অংিগ্রহণকারীরই দুলটা ভূমমকায় কাজ করা যিষ হলয়  ালব, তখন অংিগ্রহণকারীলদর তালদর সহল াগীর 

সালথ মকছুক্ষণ আ াপ করার সুল াগ মদন য ন তারা এলক অপরলক ইমতবািক প্রমতত্ত্বক্রয়া জানালত পালর। 

স্লাইড ৩০ 

মলন রাখলত হলব, প্রমতষ্টট মানুষই তালদর জীবলন মানমসক িাপ অনুভব কলর। মবলিষত দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ বা  ারা ভয়াবহ মানমসক 

মবপ ঘস্ততা পার করলছ মকংবা অনযানযভালব কলি আলছ, এ ধ্রলণর মানুষলদর সালথ  দীর্ ঘমদন কাজ করাটা মানমসকভালব পীড়াদায়ক হলয় 

দা ুঁড়ায়।  খন আপনার মানমসক িাপ মদন মদন যবলড়ই িল  এবং আপনার উপর যনমতবািক প্রভাব যি লত শুরু কলর, তখন মলন রাখলত 

হলবঃ 

 আপনার প্রমতত্ত্বক্রয়াগুল া খুবই স্বাভামবক। 

 মনলজলক সহজভালব মনন। 
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 মবিাসল াগয কালরা সালথ কথা ব ুন। 

 মনলজর অনুভূমতগুল ালক  ুকালনার যিিা করলবন না। 

 মনলজলক মনলজ সহায়তা  করলত  ালবন না। 

 বদনত্ত্বন্দ্ন কাজগুল া করলত থাকুন। 

  মদ আপনার মানমসক িাপ যবলড়ই  ায় এবং আপনার ভাল া থাকা ও কাজকলম ঘর উপর প্রভাব যি লত শুরু কলর, তাহল  

যপিাদার সাহা য মনলত হলব এবং আপনার কতৃঘপক্ষলক জানালত হলব।  

 মদ কালরা যকান প্রশ্ন থালক যজলন মনন এবং উির মদন।     

সমাপনী ও মূলযায়ন 

 ক্ষযঃ কমীলদর মানমসক িাপ মনয়ন্ত্রলণর প্রমিক্ষণ কা ঘক্রলমর সমামপ্ত টানা 

উপকরণঃ সংল াজনী ৩ (তৃতীয় মদন) এ সং ুি সক  মূ যায়ন মিট, সকল র জনয প্রমিক্ষণ সাষ্টটঘমিলকট 

সহায়লকর জনয যনাটঃ প্রমিক্ষএর আলগই সাষ্টটঘমিলকটগুল া ম লখ রাখুন। সংল াজনী ৪ (তৃতীয় মদন) এ সাষ্টটঘমিলকলটর নমুনা যদওয়া 

আলছ।  

অংিগ্রহণকারীলদর ধ্নযবাদ জানান এবং ব ুন য , তারা এই প্রমিক্ষণ কম ঘসূিীর যিষ প্রালন্ত এলস উপনীত হলয়লছন। 

 মদ কালরা যকান প্রশ্ন বা মন্তবয থালক যজলন মনন এবং উির মদন। 

অংিগ্রহণকারীলদর প্রশ্ন করুন য  তালদর যকান নতুন েযালটজী যিখা হলয়লছ মক না  া তারা প্রলয়াগ করলত পারলবন? 

আল ািনা এবং প্রমতত্ত্বক্রয়ার জনয মকছুটা সময় মদন। 

যসন্স অি মহউমালরর গুরুত্ব আল ািনা করুন এবং যদখুন য  সবাই ষ্টঠক আলছ মক না।  মদ যকউ ভাল া অনুভব না কলর, তাহল  তালক 

অনুলরাধ্ করুন তার মিন্তাষ্টট যিয়ার করার অনুলরাধ্ জানান। অংিগ্রহণকারীলদর ব ুন তালদর নতুন যিখা এই জ্ঞানগুল া তালদর বন্ধ্ু 

বা পমরবালরর সালথ যিয়ার করলত।   

মূ যায়ন মিটগুল া মবতরণ কলর মদন এবং অংিগ্রহণকারীলদর তা পূরণ করলত ব ুন। এই যক্ষলত্র তালদর খুবই সৎ হলত ব ুন কারণ এই 

প্রমতত্ত্বক্রয়া ভমবষযলতর কা ঘক্রমগুল ালক আরও ি প্রসূ করলব। 

একষ্টট যছাট আকালরর সাষ্টটঘমিলকট মবতরণী অনুিান করলত পালরন য খালন আপনারা সক  অংিগ্রহণকারীর সালথ হযান্ডলিক করলবন 

( মদ সাংসৃ্কমতকভালব অনুলমামদত হয়) এবং মবদায় সম্ভাষণ জানালবন।       
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সংল াজনী ও হযান্ড আউট 
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সংদযাজনী ১ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

প্রস্তুশি 

আলবদন পত্র 

প্রথম নাম  

যিষ নাম  

যিান নাম্বার    

যদিীয় যকাড িহর/ এ াকা যকাড  নাম্বার 

ইলমই  এলেস  

যপাস্টা  এলেস  

কম ঘলক্ষত্র (যদি ও িহর)  

যসভ দয মি লেলন বতঘমান অবস্থান  

ভাষাগত দক্ষতা  

আপনার মাতৃভাষা মক?  

অনযানয ভাষা খুবই স্পি মাঝারী নুনযতম 

   

   

 

আপনার বতঘমান কালজর ধ্রণ মক? ষ্টটক মদন 

আমম মিশুলদর সালথ  ারা কাজ কলর ((মিক্ষক/ মিশু সহায়ক বা অনযানয) তালদর সালথ কাজ কমর  

আমম মিশুলদর সালথ সরাসমর কাজ কমর  

আমম মিশুলদর অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ সরাসমর কাজ কমর  

আমম মিশু সুরক্ষা কা ঘক্রলমর মযালনজার। যকাঅরমডলনটর বা উপলদিা মহলসলব কাজ কমর  

আমম যসভ দয মি লেলনর আন্তজঘামতক কম ঘিত্ত্বির অংি   

 

মিশু সুরক্ষা বা মানমসক সহায়তা কা ঘক্রলম আপমন কত বছর সময় মদলয়লছন? 

১০ বছলরর যবমি সময়  

৫ যথলক ১০ বছর  

২ যথলক ৫ বছর  

৫ মাস যথলক ১ বছর  

৬ মালসর কম সময়   

আমম আলগ কখলনা মিশু সুরক্ষা বা মানমসক সহায়তা কা ঘক্রলম কাজ কমরমন।    

 

আপমন মিশু, অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর সরাসমর সংস্পলি ঘ কত বছর কাজ কলরলছন?  
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১০ বছলরর যবমি সময়  

৫ যথলক ১০ বছর  

২ যথলক ৫ বছর  

৫ মাস যথলক ১ বছর  

৬ মালসর কম সময়   

আমম আলগ কখলনা মিশু, অমভভাবক বা  ত্ন প্রদানকারীলদর সরাসমর সংস্পলি ঘ কাজ কমরমন।  

 

মিশু সুরক্ষা বা মানমসক সহায়তা কা ঘক্রলম আপনার বতঘমান কাজ/ দাময়ত্ব সম্পলকঘ ম খুন। 

 

 

মিশু সুরক্ষা বা মানমসক সহায়তা কা ঘক্রলম আপনার পূলব ঘর কাজ/ অমভজ্ঞতা সম্পলকঘ ম খুন। 

 

 

ষ্টটক মদন 

আমার সমাজকম ঘ/ মলনামবদযা/ মিশু উন্নয়ন ইতযামদ মবষলয় মবিমবদযা লয়র মডগ্রী রলয়লছ।  

আমার সমাজকম ঘ/ মলনামবদযা/ মিশু উন্নয়ন ইতযামদ মবষলয় একামধ্ক পাঠয মছ , মডগ্রী যনই।  

আমার সমাজকম ঘ/ মলনামবদযা/ মিশু উন্নয়ন ইতযামদ মবষলয় অন্তত একষ্টট িাস মছল া।  

আমার সমাজকম ঘ/ মলনামবদযা/ মিশু উন্নয়ন ইতযামদ মবষলয় যকান পড়ালিানা যনই।  

আমার সমাজকম ঘ/ মলনামবদযা/ মিশু উন্নয়ন ইতযামদ মবষলয় যকান যকাস ঘ বা প্রমিক্ষণ করা যনই।   

 

আমম যকান দুল ঘালগর পর তাৎক্ষমনক বযবস্থা মহলসলব মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রলয়ালগর পলক্ষ  

আমম মলন কমর যসভ দয মি লেলনর একষ্টট ববমিত্রময় প্রমিমক্ষত কমীলদর দ  থাকা প্রলয়াজন  ারা য  যকান 

স্থালন য  যকান প্রলয়াজলন এই ধ্রলণর প্রমিক্ষণ মদলত পারলব।  

 

আমম প্রলয়াজনলবালধ্ এই মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা সহাময়কার অনুবালদ সাহা য করলত পারলবা।   

 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রমিক্ষণ পাবার পর প্রমত দুই-িার মাস পরপরই আমার দাময়ত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল  আমম 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মদলত পারলবা।  

 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রমিক্ষণ পাবার পর প্রমত বছলর দু’মতন বার আমার দাময়ত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল  আমম 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  মদলত পারলবা। 

 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা প্রমিক্ষণ পাবার পর প্রমত বছলর একবার আমার দাময়ত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল  আমম 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা মদলত পারলবা।  
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সংদযাজনী ১ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

সাষ্টটঘমিলকট 

(ইংলরজী িাই  সং ুি) 

সংদযাজনী ২ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

প্রলয়াজনীয় উপকরণ 

প্রথম মদনঃ  

যসিন ১ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১-৯ 

 প্রাক প্রমিক্ষণ প্রশ্নমা া (আলবদনপত্র) 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 হযান্ড আউট ১, ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) এবং প্রমিক্ষণ সময়সূিী 

 মিশু সুরক্ষা নীমতমা া 

 প্রলতযক অংিগ্রহণকারীর জনয িাই  

এনারজাইজার 

 খাম  যবাত  

 ক ম বা কাষ্টঠ 

 সুতা বা রমি  

যসিন ২ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১০-১৮ 

 কাগজ-ক ম 

যসিন ৩ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১৯-৪১ 

 কাগজ ক ম 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

যসিন ৪ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৪২-৫৫ 

 হযান্ড আউট ৪ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) 
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যসিন ৫ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৫৬-৬৫ 

 কাগজ ক ম 

 এমনলমলটড মুমভ ১ 

যসিন ৬ 

 কাগজ ক ম 

 ব  

মদ্বতীয় মদনঃ  

যসিন ৭ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৬৬-৬৮ 

 মস্লপ যপপার/ যছাট কাগজ  

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 কাগজ ক ম 

যসিন ৮ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৬৯-৭৯ 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 কাগজ ক ম 

 যখ না পুতু / হামসমুখ আুঁকা যকান স্কািঘ/ কাপড় 

 দুলটা কম্ব  বা বড় কাগজ 

যসিন ৯ 

 এমনলমলটড মুমভ ২  

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 কাগজ ক ম 

 হযান্ড আউট ৫ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) 

যসিন ১০ 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 কাগজ ক ম 

 সংল াজনী ৩ (তৃতীয় মদন) – মূ যায়ন মিট 

 সংল াজনী ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) –সাষ্টটঘমিলকলটর নমুনা 
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সংদযাজনী ৩ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

সাষ্টটঘমিলকলটর নমুনা  

(ইংলরজী িাই  সং ুি) 

সংদযাজনী ১ (িৃিীয় শেন) 

মকভালব দা ুঁমড়পাযা বানালবন? 

সষৃ্টিিী  যহান এবং হালতর কালছ  া পাওয়া  া তাই বযবহার করুন।  মদ সম্ভব হয়, এমন একষ্টট পাযা বতমর করুন  ার বাম পািষ্টট 

নামালনা  ালব ( খন আপমন মানমসক িাপ বযাখযা করলবন), আবার ডান পািষ্টট উঠালনা  ালব ( খন আপমন মামনলয় যনবার পদ্ধমতগুল া 

আল ািনা করলবন)। 

মনলির ছমবলত যদওয়া পাযাষ্টট বানালত প্রলয়াজন হলবঃ 

 দুলটা কাডঘলবাডঘ বাক্স 

 প্রলজক্টর িীণ 

 বাক্সগুল ালক প্রলজক্টর িীলণর গালয়  াগালনার জনয যটপ 

 একষ্টট মাকঘার, য ষ্টট মদলয় মানমসক িালপর কারণ ও তা কমাবার উপায়গুল া য খা হলব। 

 যছাট কাগজ বা যপাস্ট ইট,  ার মলধ্য মানমসক িালপর কারণ ও কমাবার উপায়গুল া য খা হলব।  
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সংদযাজনী ২ (িৃিীয় শেন) 

প্রলয়াজনীয় উপকরণ 

যসিন ১ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ১-৭ 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 যছাট কাগজ বা যপাস্ট ইট 

 একষ্টট দা ুঁমড়পাযা, মকংবা দা ুঁমড়পাযার ছমব, সংল াজনী ১ (তৃতীয় মদন) 

 হযান্ড আউট ৪ (তৃতীয় মদন)  

 প্রলতযক অংিগ্রহণকারীর জনয িাই  

যসিন ২ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ৮-১৯ 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 যছাট কাগজ বা যপাস্ট ইট 

 হযান্ড আউট ৩,৪,৫ (তৃতীয় মদন) 

 প্রলতযক গ্রুলপর জনয ৪ষ্টট কলর যব ুন  

যসিন ৩ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ২০-২২ 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

যসিন ৪ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ২৩-২৫ 

 মিপ িাটঘ ও মাকঘার 

 কাগজ ক ম  

 হযান্ড আউট ৬,৭,৮ (তৃতীয় মদন) 

যসিন ৫ 

 পাওয়ারপলয়ন্ট স্লাইড ২৬-৩০ 

 হযান্ড আউট ৬,৭,৮ (তৃতীয় মদন) 

সমাপনী 

 সংল াজনী ৩ (তৃতীয় মদন) – মূ যায়ন মিট 

 সংল াজনী ৩ (প্রথম ও মদ্বতীয় মদন) –সাষ্টটঘমিলকলটর নমুনা 
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সংদযাজনী ৩ (িৃিীয় শেন) 

মূ যায়ন মিট 

দয়া কলর এই মূ যায়ন িম ঘষ্টট পূরণ করুন। এই প্রমতত্ত্বক্রয়া ভমবষযলতর কা ঘক্রমগুল ালক আরও ি প্রসূ করলব। 

এখালন ১-৫ দ্বারা যবাঝালনা হলচ্ছ য ,  

৫ খুবই ভাল া 

৪ ভাল া 

৩ সলন্তাষজনক 

২ ি নসই 

১ ভাল া নয় 

0 প্রল াজয নয় 

আপনার য ষ্টট মলন হত যসই নম্বরষ্টট যগা  করুন/ দাগ মদন। 

মবষয়বস্তু এবং তি ৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

উদাহরণ এবং যকস ৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

এমনলমলটড মুমভ ও 

যপ্রলজলন্টিন 

৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

অংিগ্রহণ ৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

অংিগ্রহণকারীলদর 

পারস্পমরক সম্পকঘ 

৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

সহায়ক/ সঞ্চা না ৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

বযবস্থাপনা  ৫ ৪ ৩ ২ ১ NA 

মন্তবযঃ 

মবলিষ মন্তবয  
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সংদযাজনী ৪ (িৃিীয় শেন) 

সাষ্টটঘমিলকট নমুনা 

(ইংলরজী িাই  সং ুি) 

হযান্ড আউি ১ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

প্রমিক্ষলণর সময়সূিী 

প্রথম শেন 

প্রশিক্ষদণি সময়সূিীেঃ মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  

৮:৩০ - ৯:০০ যসিন ০ - প্রস্তুমত স্বাগত জানালনা ও যরত্ত্বজলেিন 

৯:০০ - ১০:৩০ যসিন ১ - ভূমমকা স্বাগত জানালনা ও ভূমমকা 

মদলনর কা ঘক্রম সম্পলকঘ জানা 

উলেিয 

পারস্পমরক প্রতযািা 

যসভ দয মি লেলনর পমরিয় (ঐত্ত্বচ্ছক) 

১০:৩০ -১০:৫০ িা/ কমি মবরমত 

১০:৫০  ১১:০০ এনারজাইজার  

১১:০০  ১১:১৫ যসিন ২ – মিশুলদর জনয মনস্তাত্ত্বিক 

প্রাথমমক সহায়তা  ব লত মক যবাঝায়? 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র ভূমমকা 

১১:১৫  ১:০০ যসিন ৩  -দুল ঘাগকা ীন সমলয় মিশুলদর 

প্রমতত্ত্বক্রয়া 

উদাহরণঃ সু্কল  অমিকান্ড 

দুল ঘাগকা ীন সমলয় মিশুলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

১:০০  ২:০০ দুপুলরর খাবালরর মবরমত 

২:০০  ৩:০০ যসিন ৪ -মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  

প্রলয়াজন এমন মিশুলদর মিমিত করা, এবং 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র কা ঘকর 

মূ নীমত 

মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  প্রলয়াজন এমন 

মিশুলদর মিমিত করা মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা র 

কা ঘকর মূ নীমত 

৩:০০  ৪:০০ যসিন ৫ – দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ 

প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপন  

এমনলমলটড মুমভ ১ 

দুদঘিাগ্রস্থ মিশুলদর সালথ প্রাথমমক য াগাল াগ স্থাপন 

৪:০০  ৪:৩০ িা/ কমি মবরমত 

৪:৩০  ৫:৪৫ যসিন ৬ -ভূমমকামভনয় ভূমমকামভনয় 

৫:৪৫  ৬:০০ সমাপনী 
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শিিীয় শেন 

৮:৩০  ১০:৩০ যসিন ৭ – মিশুলদর সালথ য াগাল াগ   ভাবগত শুলভচ্ছা 

মদ্বতীয় মদলনর ভূমমকা 

প্রথম মদলনর পুনঃআল ািনা 

মিশুলদর সালথ য াগাল াগ  ১ 

মিশুলদর সালথ য াগাল াগ  ২ 

১০:৩০  ১০:৫০ িা/ কমি মবরমত 

১০:৫০  ১১:০০ এনারজাইজার 

১১:০০  ১:০০ যসিন ৮ – দুদঘিাগ্রস্থ মিশু  স্বাভামবকীকরণ এবং সাধ্ারণীকরণ 

মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর আরও মকছু পদ্ধমত 

মিশুলদর সালথ য াগাল ালগর অনুিী ন 

১:০০  ২:০০ দুপুলরর খাবালরর মবরমত 

২:০০  ২:১৫ এনারজাইজার 

২:১৫  ৩:৪৫ যসিন ৯ –দুদঘিাগ্রস্থ অমভভাবক মকংবা  ত্ন 

প্রদানকারী 

এমনলমলটড মুমভ ২ 

অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর প্রমতত্ত্বক্রয়া 

অমভভাবক এবং  ত্ন প্রদানকারীলদর সালথ য াগাল াগ 

৩:৪৫  ৪:০০ িা/ কমি মবরমত 

৪:০০  ৫:১৫ যসিন ১০ - অনুিী ন মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা  অনুিী ন  

৫:১৫  ৫:৩০ সমাপনী ও মূ যায়ন 
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হযান্ড আউি ২ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

মনর্ ঘণ্ট 

এই হযান্ড আউলটর মনর্ ঘণ্টলত য  সক  িে বযবহার করা হলয়লছ, তার সবগুল াই এই মযানুয়াল  বযবহার করা হয়মন, তলব ঐ িেগুল া 

সহায়লকর জনয যজলন রাখা জরুরী।  

যবমির ভাগ যক্ষলত্রই যকান মবপ ঘয় বা দুর্ ঘটনার মানমসক প্রমতত্ত্বক্রয়াষ্টটলক কষ্টঠন পমরমস্থমতলত সাধ্ারণ প্রমতত্ত্বক্রয়া মহলসলবই গণয করা হয়, 

 মদও যসগুল া অতযন্ত দুদঘিাগ্রস্ত হলয় থালক। যবমির ভাগ যক্ষলত্রই যদখা  ায়, দীর্ ঘলময়াদী মানমসক সমসযা শুধ্ু অল্প মকছু মানুলষর হলয় 

থালক।   

মিশুরা সহ যবমিরভাগ মানুষই যকান মবপ ঘয়কর পমরমস্থমতর পর মানমসক িালপর মিকার হয়।  থা থ  ত্ন এবং সহায়তা যপল  প্রায় সবাই 

তা কাষ্টটলয় উঠলত পালর। সাম্প্রমতক গলবষণায় প্রমান হলয়লছ য , মিশু,  ত্ন প্রদানকারীসহ যবমিরভাগ মানুলষর যক্ষলত্রই কলঠার বা 

মানমসক িাপমূ ক যকান পমরমস্থমত যমাকালব া করলত এবং দীর্ ঘলময়াদী যকান মানমসক সমসযার ঝুমকর সম্ভাবনালক কমমলয় আনলত 

যসই দুর্ ঘটনার এলকবালর প্রাথমমক প ঘালয় যদওয়া সামাত্ত্বজক সহায়তার মান অতযন্ত গুরুত্বপূণ ঘ ভূমমকা পা ন কলর।   

 মদও মানুষ খারাপ সময় কাষ্টটলয় উলঠ এবং পমরমস্থমতর সালথ খাপ খাইলয় মনলত পালর, তলব কখলনা কখলনা এর প্রভাব সারা জীবনবযাপী 

কাজ কলর। মবলিষজ্ঞরা মিশুলদর মালঝ এই দৃঢ়প্রতযয় এবং কষ্টঠন পমরমস্থমত যমাকালব া করার ক্ষমতাষ্টট যদখলত যপলয়লছন।25
 তলব 

অমতসাম্প্রমতক গলবষণা অবিয মিশুলদর মলনর উপর মবপ ঘয়মূ ক র্টনাগুল ার প্রভাব যি ার সম্ভাবনালক  লথি গুরুত্ব মদলয় মবলবিনা 

করলছ, এবং তালদর মলত মিশুলদরলক মানমসকভালব মবপ ঘস্ত মকংবা দৃঢ়প্রতযয়ী  াই ব া যহাক না যকন সক  যক্ষলত্রই আমালদর সতকঘ 

থাকলত হলব। প্রায় সক  যক্ষলত্রই মিশুরা তালদর সংসৃ্কমত, ধ্ম ঘ, পামরপামি ঘকতা, অমভজ্ঞতা, বয়স এবং বযত্ত্বিত্ব ইতযামদর মভমিলত প্রমতত্ত্বক্রয়া 

যদখায়।26
  

পািাপামি, মাঠ প ঘালয় কাজ করবার সমলয় মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমমক সহায়তা িেষ্টটও সতকঘতার সালথ বযবহার করলত হলব। অলনক 

যক্ষলত্রই মানুষ  খন মনস্তাত্ত্বিক বা মানমসক িেষ্টট যিালন, তখন তালক মানমসক যরাগ বা সমসযা বল  মলন কলর িায়। অলনক যদলিই 

মানমসক যরাগ মবষয়টা মনলয় এক ধ্রলণর উন্নামসকতা কাজ কলর, এবং এই ধ্রলণর িলের বযবহার মিশু এবং তার পমরবারলক আপনার 

সাহা য যনওয়া যথলক মবরত রাখলত পালর। 

অলনক অংিগ্রহণকারী মলন করলত পালরন, য লহতু এখালন মানমসক যরালগর সহায়তা  বা সাইলকালথরাপী যদওয়া হয় না, তাই 

মলনাসামাত্ত্বজক প্রাথমমক সহায়তা িেষ্টট বযবহার করাই যবমি  ুত্ত্বিসিত। তলব যসভ দয মি লেন সবসমলয় WHO প্রদি িেমা া 

বযবহার কলর।  

 খন মবলিষজ্ঞ নন এমন বযত্ত্বিলদর সালথ য াগাল াগ করলত হলব, তখন মবলিষ মকছু মিমনকযা  টাম ঘ য মন ‘মানমসক মবপ ঘয় (Trauma) 

বা  ‘মানমসকভালব মবপ ঘস্ত (Tdaziaamued( বযবহালরর যক্ষলত্র সতকঘতা অব ম্বণ করলত হলব। এই িেগুল া তালদর মলন ভীমতর সষৃ্টি 

করলত পালর এবং তারা ভাবলত পালর য , তালদরলক সমালজর যিালখ মপমছলয় পড়া মহলসলব যনমতবািকভালব মিমিত করা হলচ্ছ। 

                                                           
25 Inter Agency Standing Committee (2007), IASC Guidelines for Mental Health and Psychological Support in Emergency Settings. 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/424334445/en/     
26 Pynoos, Steinberg, Layne et al (2009). DSM-V PTSD diagnostic criteria for Children and Adolescents: A Developmental perspective and recommendations. 

http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_Steinberg_Layne_et_al_2009_._DSM-
V_PTSD_diagnostic_criteria_for_Children_and_Adolescents_A_Developmental_perspective_and_recommendations  

http://www.who.int/mental_health/emerinberggencies/424334445/en/
http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_Steinberg_Layne_et_al_2009_._DSM-V_PTSD_diagnostic_criteria_for_Children_and_Adolescents_A_Developmental_perspective_and_recommendations
http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_Steinberg_Layne_et_al_2009_._DSM-V_PTSD_diagnostic_criteria_for_Children_and_Adolescents_A_Developmental_perspective_and_recommendations


c„ôv bs : 100                                                     gb¯ÍvwË¡K cÖv_wgK mnvqZv cÖwkÿb gwWDj 

 

যকান দুর্ ঘটনার পলরর অমনমদঘি মানমসক অবস্থার বণ ঘনা মদলত মবপ ঘয় (Distress) এবং ভয়াবহ মবপ ঘয় )Aczae Dmsadess( িেগুল া বযবহার 

করা হলয়লছ। এর মাধ্যলম যকান মনমদঘি  ক্ষণ বা পরীমক্ষত অবস্থার কথা যবাঝালনা হয়মন, বরং সামমগ্রকভালব সংিয়, কান্না, র্ুলমর সমসযা, 

কু্ষধ্ামান্দ্য, অমলনাল ামগতা এবং পরাত্ত্বজত যবাধ্ ইতযামদ অনুভূমতলক যবাঝালনা হলয়লছ। খুব সামানয সহায়তা এবং  থা থ  লত্নই এগুল া 

ষ্টঠক হলয়  ায়। এর সবগুল াই মিশুমকলিারলদর সাধ্ারণ অনুভূমত এবং প্রমতত্ত্বক্রয়া  া ঐ দুর্ ঘটনা বা মবপ ঘলয়র সালথ সরাসমর সম্পকঘ ুি।  

জরুরী অবস্থা ব লত যসই পমরমস্থমতলকই যবাঝালনা হলয়লছ য খালন যকান সমহংসতা, দুল ঘাগ, সামাত্ত্বজক বা আইন িঙৃ্খ া পমরমস্থমতর 

অবনমতর কারলণ মিশুলদর জীবনধ্ারণ, িারীমরক এবং মানমসক সুস্থতা এবং সামমগ্রক উন্নয়ন হুমমকর মুলখ পলড়, এবং এই 

সমসযাগুল ার সমাধ্ালন স্থানীয় সামথ ঘয অপ ঘাপ্ত বল  প্রতীয়মান হয়।27
  

মবপদ (Crisis) িেষ্টট ব লত একষ্টট কিদায়ক পমরলবিলক যবাঝালনা হলয়লছ য খালন একজন মানুলষর পূব ঘ অমভজ্ঞতা এবং মামনলয় যনবার 

ক্ষমতা ঐ পমরমস্থমতলক যমাকালব া করলত বযথ ঘ হয়। মবপদ আকত্ত্বস্মক এবং নাটকীয়ভালব আসলত পালর, আবার ধ্ীলর ধ্ীলরও জলম উঠলত 

পালর। মানমসক মবপ ঘয় (Trauma) িেষ্টট একষ্টট কিদায়ক ও িালপ থাকা আলবমগক অবস্থালক যবাঝায়। যকান অপ্রতযামিত ভয়ংকর 

অমভজ্ঞতা বা যকান মবপ ঘয়কর র্টনার দুঃসহ স্মমৃত যথলকই মানমসক মবপ ঘয় বতমর হয়,  া মানুলষর মনরাপিার অনুভূমত এবং 

আত্নিত্ত্বিলক দুব ঘ  কলর যদয়। মানুলষর সহজাত মামনলয় যনবার ক্ষমতা এই মানমসক মবপ ঘলয়র মত নতুন অনুভূমতলক যমাকালব া করলত 

পালর না।  

মানমসকভালব মবপ ঘস্ত (Traumatized) হল া মানমসক মবপ ঘলয়র মানমসক ভালব মবপ ঘস্ত একজন মানুষ হল া যসই বযত্ত্বি ম মন এক বা 

একামধ্ক মানমসক  মবপ ঘলয়র সম্মুখীন হলয়লছন। শুধ্ুমাত্র মানমসক  মবপ ঘয়কর যকান র্টনায় আক্রান্ত হল ই মানুষ মানমসকভালব 

মবপ ঘস্ত হলয় পলড় না, বরং যসই অমভজ্ঞতালক হলত হলব অসহনীয়, বযাথাদায়ক, কলঠার আলবগতামড়ত বা (Shocking) এবং এর মাধ্যলম 

দীর্ ঘস্থায়ী িারীমরক বা মানমসক ক্ষমতর সম্ভাবনাও থালক।  

যপাস্ট েমাষ্টটক যেস মডজঅডঘার (PTSD) হল া একষ্টট মবলিষ অবস্থা  া এক বা একামধ্ক মানমসক মবপ ঘলয়র পর যকান মারাত্নক 

মানমসক আর্ালতর কারলণ স্থায়ী িামররীক বা মানমসক িালপর মাধ্যলম প্রকামিত হয়। এষ্টটলক সুমনমদঘি মকছু  ক্ষলণর মাধ্যলম মিমিত করা 

হয়,  মদও মবলিষজ্ঞলদর দ্বারা পরীমক্ষত মতামত না পাওয়া প ঘন্ত সাধ্ারণভালব এই িেষ্টট বযবহার করা ষ্টঠক হলব না। একইভালব, মানমসক 

মবপ ঘয়মূ ক র্টনার প্রমত সাধ্ারণ মানমসক প্রমতত্ত্বক্রয়া  ালক অযামকউট যেস মডজঅডঘার (ASD) ব া হয়, তার সালথও এলক মমমিলয় 

যি া ষ্টঠক হলব না।  

যকান মানমসক মবপ ঘলয়র পর প্রথম মালস অযামকউট যেস মডজঅডঘার যদখা মদলত পালর। এর  ক্ষণগুল া অলনক যক্ষলত্রই যপাস্ট 

েমাষ্টটক যেস মডজঅডঘালরর সালথ মমল   ায়, এর মলধ্য রলয়লছ মনলজলক হামরলয় যি া বা মনলজলক িরীলরর বাইলর মলন করার মত 

অনুভূমত। মকছু মকছু যক্ষলত্র অযামকউট যেস মডজঅডঘার যথলক যপাস্ট েমাষ্টটক যেস মডজঅডঘার যদখা মদলত পালর, তলব যবমিরভাগ 

যক্ষলত্রই  ক্ষণগুল া প্রথম মালসর পর মমম লয়  ায়।28
       

মানমসক মবপ ঘয়কর র্টনার িল  অনযানয স্থায়ী মানমসক অসুস্থতা এবং কলঠার আলবমগক প্রমতত্ত্বক্রয়ার মলধ্য রলয়লছ মিমনকযা  মবষন্নতা 

এবং সংিয়বাদী মানমসকতা। সামাত্ত্বজক সহায়তা ব লত যবাঝালনা হয় িারপালির সমাজ যথলক পাওয়া সহায়তালক পমরবার, বন্ধ্ুবান্ধব, 

সহকমী এবং মিক্ষকলদর কাছ যথলক য  মলনাল াগ এবং  ত্ন পাওয়া  ায়।  

                                                           
27 Save the Children (2010), Save the Children Child Protection: Taking action against all forms of abuse, neglect, violence and exploitation. 

http://resourceecntre.savethechildren.se/library/child-protection-taking-action-against-all-forms-of-abuse-neglect-violence-and-exploitation   
28 National Centre for PTSD http://www.ptsd.va.gov  

http://resourceecntre.savethechildren.se/library/child-protection-taking-action-against-all-forms-of-abuse-neglect-violence-and-exploitation
http://www.ptsd.va.gov/
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হযান্ড আউি ৩ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

যসভ দয মি লেলনর মিশু সুরক্ষা নীমতমা া 

মিশুলদর মনরাপলদ রাখার নীমতমা া (Rule) 

যসভ দয মি লেন  া  া করার প্রমতশ্রুমত যদয়ঃ 

1. মিশুলদর য  যকান মন ঘাতলনর অমভল াগ অতযন্ত গুরুলত্বর সালথ যনয়ার, এবং তালদর জনয সাহাল যর বলন্দ্াবস্ত করার। 

এমনমক মন ঘাতনকারী  মদ যসভ দয মি লেলনর যকউ হয়, তাহল  যসটা য ন অমব লম্ব বন্ধ হয় তা মনত্ত্বিত করা। 

2. আমরা  খন মিশুলদরলক তালদর সমাজ যথলক বাইলর মনলয়  ালবা, তখন মনরাপলদ মনলয়  ালবা এবং বাবা মালয়র কাছ যথলক 

ম মখত অনুমমত যনয়া হলব। 

3.  খন আমরা মিশুলদর সম্পলকঘ যকান মকছু ম মখ, ছমব যনই বা মভমডও কমর তখন তা অতযন্ত সম্মালনর সালথ করা হলয় থালক। 

যসগুল া য ৌন উলিজক, বা িশুর জনয অসম্মানজনক মকংবা মিশুলক ঝুুঁ মকর মুলখ যিল  যদয় এরকম মকছু হলব না। 

4. আমরা  খন মিশুর সম্পলকঘ যকান তথয যনই, তখন তার মনরাপিা মনত্ত্বিত করা আমালদর দাময়ত্ব। আমরা মনত্ত্বিত কমর য ন 

এই সব তথয মবলিষত মিশুর নাম বা অবস্থান কখলনাই যকান ভু  য ালকর হালত না পলড়। 

যসভ দয মি লেন  া  া না করার প্রমতশ্রুমত যদয়ঃ 

1. যকান মিশুলক র্ুমষ, ধ্াক্কা বা অনয যকানভালব িামরমরক মন ঘাতন করা। 

2. মিশুলদর বকা যদয়া বা গা াগাম  করা, মকংবা তালদর বযি করা, অপমান করা বা য  যকান উপালয় মানমসকভালব মন ঘাতন 

করা।  

3. মিশুলদর এমন যকান উপলদি বা পরামি ঘ যদয়া  া তালদর খারাপ ভাবনার উলদ্রক করলত পালর বা খারাপ কাজ করলত বা য  

যকান সমসযায় পড়লত উদ্বুদ্ধ কলর।  

4. মিশুলদর সালথ যকান ধ্রলণর য ৌন আিরণ করা, কথা, দৃষ্টি বা স্পলি ঘর মাধ্যলমই যহাক। 

5. যকান মকছু যদবার মবমনমলয় যকান সহায়তা করা। আমরা কখলনা আমালদর কালজর জনয আপনালদর কাছ যথলক টাকা, 

য ৌনতা বা আমালদর জনয কাজ করলত ব লবা না। আমরা  া কমর এবং  া যদই সবমকছু মবনামূল য। 

6. যকান মবলিষ মিশু বা মিশুলদর দ লক পক্ষপামতত্ব করা বা মবলিষ দৃষ্টিলত যদখা।  

7.  ালদর সালথ কাজ করা হলচ্ছ যসই মিশুলদর সালথ একই মবছানায় র্ুমালনা। 

8.  ালদর সালথ কাজ করা হলচ্ছ যসই মিশুলদর সালথ একই কলক্ষ র্ুমালনা,  মদ না যসটা মিশুর মনরাপিার জনয প্রলয়াজনীয় হয় 

দা ুঁড়ায়, এবং এর জলনয অবিযই আমালদর কত্ত্বত্রপলক্ষর কাছ যথলক অনুমমত মনলত হয়। 

9.  ালদর সালথ কাজ করা হলচ্ছ যসই মিশুলদর সালথ খুব যবমি সময় একাকী কাটালনা, এমনমক যসটা গাড়ীলত, সু্কল  বা মিশুর 

মনলজর র্লরও হলত পালর। মিশুলদর জলনযও ( ালদর সালথ আমরা কাজ করমছ) আমালদর র্লর এলস থাকবার যকান অনুমমত 

যনই। 

10.  খন যকান মিশু মন ঘামতত হয়, যসই মিশুর বাবা মা,  ত্ন প্রদানকারী মকংবা মন ঘাতনকামরর সালথ যকান ধ্রলণর সমলঝাতায় 

আসা। 
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হযান্ড আউি ৪ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

স্থানীয় রসদ/ সম্পলদর তাম কা 

এই তাম কাষ্টট সহায়ক প্রস্তুত করলবন। 

এই তাম কায় সম্ভাবয সক  সংস্থা, বযত্ত্বি বা প্রমতিালনর নাম থাকলব  ারা যকান দুদঘিাগ্রস্থ মিশু, তার মপতামাতা মকংবা  ত্ন 

প্রদানকারীলদর য  যকান প্রলয়াজনীয় সাহা য যদবার মত সক্ষমতা থাকলব।   

এখালন সুপামরিসহ পাঠালনার জনয যকান প্রত্ত্বক্রয়াষ্টট কা ঘকর যসটা য খা প্রলয়াজন। এছাড়া যকান প্রত্ত্বক্রয়ালত যকান ধ্রলণর সুপামরি 

ছাড়াই পাঠালনা সম্ভব যসটাও ষ্টঠক করা প্রলয়াজন। 

সরকারী অমিস এবং প্রমতিানঃ 

 

পুম ি এবং অনযানয আইনপ্রলয়াগকারী সংস্থাঃ 

 

সুিী  সমাজ প্রমতিানঃ  

 

জামতসংর্ প্রমতিানসমূহঃ 

 

মিমকৎসকঃ 

 

মনস্তাত্ত্বিক এবং মানমসক স্বাস্থয সহায়তাঃ   

 

ধ্মীয় প্রমতিান 
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হযান্ড আউি ৫ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

অশভভার্কদেি জনয পিামি বেঃ   

 মদ আপনার মিশু......... বুঝলত হলব য ......... সমাধ্ালনর পন্থা  

নর্জাি ও ব াি শিশু 

 মদ র্ুলমর সমসযায় যভালগ, 

মবছানায় য লত  না িায়, 

একা র্ুমালত না পালর বা 

র্ুলমর মলধ্য মিৎকার কলর 

যজলগ ওলঠ।   

 খন মিশুরা ভয় পায়, তখন তারা  ালদর 

মনরাপদ মলন কলর, তালদর সালথই থাকলত 

িায়। তারা মলন কলর আপমন তার যথলক দলূর 

সলর  ালচ্ছন।  মদ দুল ঘাগকা ীন সমলয়ও 

আপমন তার যথলক মবত্ত্বচ্ছন্ন যথলক থালকন, 

তাহল  র্ুলমর সমলয়ও মিশুর তা মলন পড়লত 

পালর। 

র্ুলমর সমলয় য লহতু আমালদর আর অনযানয 

কাজ থালক না, তখন আমালদর নানা মবষয় 

স্মরণ হয়। মিশুরা অলনক সমলয়ই ভলয়র মকছু 

স্বলপ্ন যদলখ এবং র্ুমালত িায় না। 

বুঝলত হলব য  মিশুষ্টট ইচ্ছা কলর এরকম 

করলছ না।  

সম্ভব হল  মিশুলক আপনার পালিই শুলত মদন, 

এবং তালক ব ুন য  এটা শুধ্ু এখনকার জনযই।  

মবছানায়  াবার একটু রুষ্টটন রাখুন। গল্প, যকান 

প্রাথ ঘনা, আদর ইতযামদ। মিশুলক ব ুন য  এই 

রুষ্টটন প্রমতমদনই হলব, সুতরাং যস জানলব য  মক 

হলত  ালচ্ছ।  

মিশুলক জমড়লয় ধ্লর ব ুন য , আপমন এখালন 

আলছন, আপমন যকাথাও  ালবন না এবং যস 

মনরাপদ থাকলব। 

এটা করলত মকছুটা সময়  াগলব, মকন্তু  খন 

আপমন এটা করলত পারলবন, তখন মিশুষ্টট 

মনরাপদ যবাধ্ করলব।  

ভয় কলর য  আপনার যকান 

খারাপ মকছু র্টলব।  

যকান মবপ ঘলয়র পর এরকম ভয় পাওয়া 

স্বাভামবক।  

 মদ দুল ঘাগকা ীন সমলয়ও আপমন তার যথলক 

মবত্ত্বচ্ছন্ন যথলক থালকন, তাহল  এই ভয় 

পাওয়াটা খুবই স্বাভামবক। 

মিশুলক ব ুন য , আপমন এখালন আলছন এবং 

যস মনরাপদ থাকলব।  

 মদ আপমন মনরাপলদ না থালকন, তাহল  

মিশুলক ব ুন য  তালক মনরাপদ রাখবার জনয 

আপমন মক করলবন।  

 

আপমন র্টনাক্রলম না থাকল  মিশুর মনরাপিা 

যক মদলব তার জনয অনয কাউলক দাময়ত্ব মদলয় 

রাখুন। এষ্টট আপনার মনলজর মিন্তালক দরূ 

করলব। 

 

মিশুলক সালথ মনলয় যকান ইমতবািক কাজ 

করুন,  া তার মিন্তালক অনযমদলক মনলয়  ালব। 

যসটা হলত পালর গান যিানা, মকংবা একলত্র বই 

পড়া ইতযামদ।  
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মিশু যখ লত বা মকছু করলত 

িায় না। 

 

মলন হয় তার সুখ বা দুঃলখর 

যকান অনুভূমতই নাই। 

আপনার মিশু আপনালকই িাইলছ। অলনক 

মকছু হলয় মগলয়লছ এবং এর দ্বারা মিশু 

মমতচ্ছন্ন মকংবা দুঃমখত।  

 

মিশুরা  খন খুব যবমি কলি থালক, তখন যকউ 

যকউ মিৎকার কলর, আবার যকউ সম্পূণ ঘ 

মনি  হলয়  ায়, তলব প্রমতত্ত্বক্রয়া  াই যহাক না 

যকন, আপনার মিশুর আপনালক প্রলয়াজন।   

আপনার মিশুর পালি বসুন, তালক জড়ীলয় 

রাখুন এবং তালক বুঝলত মদন য  আপমন তার 

জনয ভাবলছন। সম্ভব হল  মিশুর 

অনুভূমতগুল ার বমহঃপ্রকাি র্টলত মদন। তালক 

যবাঝান য  তার অনুভূমতগুল া স্বাভামবক। ‘মলন 

হলচ্ছ তুমম মকছু করলত িাচ্ছ না? তুমম মক আসল  

দুঃমখত? ষ্টঠক আলছ, আমম যতামার সালথ আমছ। ’   

মিশুলক সালথ মনলয় যকান ইমতবািক কাজ 

করুন,  া তার মিন্তালক অনযমদলক মনলয়  ালব। 

যসটা হলত পালর গান যিানা, মকংবা একলত্র বই 

পড়া ইতযামদ। 

অলনক যবমি কান্নাকাষ্টট 

কলর 

দুল ঘালগর পর আপনার পমরবার হয়লতা 

অলনক বড় যকান পমরবতঘলনর মধ্য মদলয় 

মগলয়লছ, তাই আপনার মিশু ও দুঃমখত।  

তালক যসভালবই থাকলত মদলয় ধ্ীলর ধ্ীলর িান্ত 

করার যিিা করা য লত পালর। 

 মদ আপনার মিশু খুব যবমি দুঃলখ আচ্ছন্ন 

হয়, তাহল  সহায়তা খুজনু, কারণ মিশুর 

ভাল ামলন্দ্র উপর আপনার ভাল ামন্দ্ও 

মনভঘর করলব।    

মিশুর অনুভূমতগুল ার বমহঃপ্রকাি র্টলত মদন। 

‘মলন হলচ্ছ তুমম দুঃমখত? অবিয দুঃখ পাবার মত 

অলনক মকছুই হলয় মগলয়লছ। ’  

আপনার মিশুর পালি বসুন, তালক জড়ীলয় 

রাখুন এবং তালক একসালথ মকছু সময় কাটান। 

মিশুলক ভমবষযলতর জনয আিা মদন, তালক ব ুন 

য  মকভালব আগামী মদনগুল ালত আনন্দ্দায়ক 

কাজ করা হলব, য মন আত্নীয়স্বজলনর বাড়ীলত 

 াওয়া বা যখ াধ্ূ া করা।  

একই সালথ মনলজর  ত্নও মনলত হলব।   

প্রাক-সু্কল শিশু 

দুল ঘাগষ্টট আবার র্টবার ভয় দুল ঘাগষ্টট আবার র্টবার ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভামবক 

এবং এটা কাষ্টটলয় উঠলত মকছুটা সময়  াগলব।  

যসই র্টনার স্মরণ যথলক মিশুলদর দলূর রাখা এবং 

আিস্ত করবার মাধ্যলম তা যমাকালব া করাটা 

গুরুত্বপূণ ঘ।  

র্টনা এবং র্টনার স্মমৃতর মধ্যকার 

পাথ ঘকয বুত্ত্বঝলয় ব ুন।  

মিশুলক ব ুন,  মদও বৃষ্টি হলচ্ছ, তার মালন 

এই নয় য  ঝড় আবার মিলর আসলব। এই 

বৃষ্টিগুল া ঝলড়র মত যকান ক্ষমত করলত 

পালর না।  

আপনার মিশুলক ষ্টটমভ, কস্পম্পউটার বা 

যরমডও যথলক দলূর রাখুন কারণ এগুল া 

তার মলন আবার যসই ভয়টা জামগলয় 

তু লত পালর।  

প্রাক সু্ক  প ঘালয়র 

যছল লময়রা অলনক সময় 

বুঝলত পালর না য  মৃত 

জীবন-মতুৃয ইতযামদ সম্পলকঘ মমলথয আিা না মদলয় 

মিশুলক তার বয়লসাপল াগী বযাখযা মদলত হলব।  

যছাট যছাট প্রশ্ন বা মন্তলবযর মাধ্যলম 

মিশুর কাছ যথলক যজলন মনলত যিিা 

করুন য , যস আসল  মক জানলত িায়। 
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মানুষ আর কখলনা মিলর 

আসলব না। তারা মলন কলর 

য  যকান জাদুকরী র্টনার 

মাধ্যলম হয়লতা তারা আবার 

মিলরও আসলত পালর। 

যকান যপাষা প্রাণীর 

হারালনার দুঃলখ তারা 

যিাকাচ্ছন্ন হলয় পড়লত 

পালর। 

যকান যপাষা প্রাণী বা যকান যখ না হারালনার যিাক 

কমমলয় যদয়া মিশুর দুঃখ কাষ্টটলয় উঠলত সাহা য 

করলব না।  

মিশুলক সক  ধ্মীয় বা সাংসৃ্কমতক 

যিাকাবহ অনুিালন অংি মনলত মদন।  

তালক যকান স্মমৃতলক মবদায় জানাবার 

যকান একষ্টট পদ্ধমত ব ুন, য মন 

যমামবামত জ্বা ালনা বা প্রাথ ঘনা করা।  

সৎ যহান, য মন তালক ব ুন – মপপার আর 

মিলর আসলব না। মকন্তু আমরা তার 

সম্পলকঘ কথা ব লত পামর এবং মলন 

করলত পামর য  যস কত ভাল া একটা 

কুকুর মছল া।  

এবং যসই দমক  কমী বল মছল া য  

মপপারলক যকউই বা ুঁিালত পারলতা না। 

এটা আসল  যতামার যকান যদাষ নয়।     

কথা না বল , নীরব থালক বা 

তালক যকান ত্ত্বজমনসটা 

ভাবালচ্ছ তা ব লত পালর না  

মিশু তার সাধ্ারণ অনুভূমতগুল া য মন রাগ, যবদনা 

এবং তার বাবা মা, বন্ধ্ুবান্ধব মকংবা ভাইলবানলদর 

মবরাপিা মনলয় দুত্ত্বিন্তা ইতযামদ প্রকাি করার জনয 

আপনালক দরকার; আপমন তালক কথা ব লত বাধ্য 

করলত পারলবন না, মকন্তু তালক ব লত পালরন য , যস 

 খনই িাইলব তখনই কথা ব লত পারলব।  

মবমভন্ন অনুভূমতর ‘স্মাই ী ’ বা মুলখর 

আকৃমত আকুন। এগুল া সম্পলকঘ খুব 

সংলক্ষলপ একষ্টট গল্প বল  যি ুন। য মন, 

যতামার মক মলন আলছ, আমালদর র্লর 

 খন পামন এলসমছল া, তখন যতামার 

মুখটা খুব মিমন্তত হলয় মগলয়মছল া, এই 

ছমবটার মত।  

বযাখযা করুন,  খন মিশুলদর র্র ক্ষমতগ্রস্থ 

হয়, তখন তারা খুবই দুঃখ পায়।  

যখ না বা ছমব আকার মাধ্যলম মিশুরা 

মনলজলদর প্রকাি করলত পালর। এরপর 

কথার মাধ্যলম যদখুন য , আসল  তারা 

যকমন অনুভব করলছ? ব ুন, এটা যতা 

খুবই ভলয়র ছমব। তুমমও মক এরকম ভয় 

যপলয়মছল ,  খন বনযা হলয়মছল া? 

সু্কদল যাওয়া শিশু 

 া র্লটলছ তার জনয 

মনলজলক দায়ী করা 

সু্কল   াওয়া মিশুরা  া র্লটলছ তার জনয মনলজলক 

দায়ী করলত পালর, মকংবা ভাবলত পালর য  তারা 

িাইল  র্টনাষ্টট অনযরকমও হলত পারলতা। মকন্তু তারা 

তালদর এই মিন্তা হয়লতা প্রকাি করলব না।  

মিশুলক তার মিন্তাষ্টট প্রকাি করবার 

সুল াগ মদন।  

তালদর আিস্ত করুন এবং যবাঝান য  

যকন এই র্টনাষ্টট তালদর যদালষ হয় মন।  

বযাখযা করুনঃ য  যকান দুর্ ঘটনার পর 

মিশুরা ভাবলত পালর, যকন এরকম হল া, 
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বা মক করল  র্টনাষ্টট অনযরকমও হলত 

পারলতা? মকন্তু তার মালন এই নয় য ,  া 

র্লটলছ তার জনয  া র্লটলছ তার জনয 

মনলজলক দায়ী করলত হলব। মলন করুন, 

যসই য  দমক  কমী বল মছল া য  

মপপারলক যকউই বা ুঁিালত পারলতা না। 

এটা আসল  যতামার যকান যদাষ নয়।      

র্টনাষ্টট বারংবার ব া বা 

যসটা মনলয় যখ া করা  

য  যকান দুর্ ঘটনার পর এটা স্বাভামবক একষ্টট 

প্রমতত্ত্বক্রয়া। মিশুলক এটা মনলয় কথা ব লত মদল  

মকংবা মবমভন্ন যখ া, সমসযা সমাধ্ান বা ছমব আকার 

মত ইমতবািক প্রমতত্ত্বক্রয়ালত উৎসামহত করলত পারল  

এ ধ্রলণর মিন্তা িল   ালব।  

মিশুলক বযাখযা করুনঃ তুমম  া হলয়লছ 

তার উপর অলনক ছমব আকলছা। তুমম মক 

জালনা, আরও অলনক মিশুই এই ধ্রলণর 

কাজষ্টট কলর?  

যতামার সু্ক টা মকভালব বতমর করা হল  

যতামার ভাল া  াগলব, এই মিন্তা যথলকও 

তুমম ছমব আকলত পালরা।  

 া র্লটলছ তা মনলয় মদ্বধ্াগ্রস্থ 

থাকা 

 মদও সু্কল   াওয়া মিশুরা র্টনার কারণ ও কা ঘকারণ 

সম্পলকঘ গভীর জ্ঞান রালখ, তবুও তারা মবমূতঘ মিন্তা বা 

য ৌত্ত্বিক মিন্তা করলত বযথ ঘ হয়।  

একই সালথ, মক র্টলছ তার  থা থ বযাখযা করলব। 

অলনক সময়ই তারা কল্পনার আশ্রয় যনয়  ার িল  

তারা র্টনার সষ্টঠক বযাখযা করলত পালরন।  

 থা থ বযাখযা ছাড়া, তারা মনলজরাই ‘িূনযস্থান পূরণ ’ 

কলর মনলত িাইলব। 

মিশু  খনই প্রশ্ন করলব, তার ভু  

যবাঝাটুকু শুধ্লর মদলয় তালক র্টনার 

 থা থ বযাখযা মদলত হলব। খুুঁষ্টটনাষ্টট মবষয় 

 া ব ল  যস ভয় পালব, যসগুল া বাদ 

মদলয় বরং তালক িান্ত করুন। য মন ব ুন 

আমম জামন অলনক মিশুই ব লছ য  

আবার ঝড় আসলত পালর, মকন্তু আমরা 

এখন মনরাপলদ রলয়মছ।  

তার প্রলশ্নর উির যদওয়া িাম লয়  ান 

এবং তালক আিস্ত করুন য , পমরবার 

এখন মনরাপদ। মবরি হলয়  ালবন না।  

মিশুলক বুত্ত্বঝলয় ব ুন য  এরপর মক হলত 

পালর বা হলত  ালচ্ছ। তালদরলক সু্কল র 

পমরকল্পনা ব ুন বা কখন বাইলর  ালচ্ছন 

যস মবষলয় ব ুন।  

আপনার মিশুলক আিস্ত করুন য , 

তালদর সাহা য করার জনয য ালকরা 

রলয়লছ এবং  মদ প্রলয়াজন হয়, তাহল  

তারা আরও সাহা য যপলত পারলব।   
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শকদিাি 

আপনালক িযাল ঞ্জ করলত 

পালর এবং আত্নমবধ্বংসী 

কাজ য মন মাদকাসত্ত্বিলত 

জমড়লয় পড়া  

সবলিলয় ভাল া যপ্রক্ষাপলটও মকলিালররা মিশুত্ব 

যথলক মুি হলয় প্রাপ্তবয়স্কলদর যশ্রণীলত প্রলবলির 

মধ্যবতী অবস্থালন থালক।  এটা যকান সহজ প্রত্ত্বক্রয়া 

নয় এবং স্বাভামবক সমলয়ই এই ধ্রলণর মিশুরা 

িযাল ত্ত্বঞ্জং আিরণ করলত পালর। আর যকান দুল ঘালগর 

সামলন আসল  এটা আরও যবলড়  ায়।  

তালদরলক বকাঝকা করার মাধ্যলম ত্ত্বজমনসটা বরং 

আরও খারাপ হয়। 

মিশুলদরলক ব ুন, মবলিষ অনুভূমত য মন 

রালগর বমহঃপ্রকালির জনয পৃমথবীলক 

িযাল ঞ্জ করা একষ্টট মবপদজনক কাজ। 

বযাখযা করুন, অলনক মিশু, মকলিার 

এমনমক বয়স্করাও এই ধ্রলণর একষ্টট 

দুর্ ঘটনার পর খুবই রাগামিত হলয় য লত 

পালর। তারা ভালব মাদকাসত্ত্বি বা যনিা 

তালদরলক এখান যথলক মুত্ত্বি মদলত পালর। 

এরকম মলন হওয়া খুবই স্বাভামবক, মকন্তু 

এরকম কাজ করা যমালটও বুত্ত্বদ্ধমালনর 

 ক্ষণ নয় এবং এষ্টট তালদর সমসযারও 

যকান সমাধ্ান করলব না।   

মকছু সমলয়র জনয তালদর কা ঘক াপ 

এবং গমতমবমধ্র উপর তীক্্ষণ নজর 

রাখুন। বযাখযা করুনঃ এই ঝুুঁ মকপূণ ঘ সমলয় 

যতামালক সবসমলয় আমার যিালখ যিালখ 

রাখা দরকার য ন প্রলয়াজন হল ই আমম 

যতামালক খুলজ যপলত পামর। মনত্ত্বিত 

করুন য , এই বযবস্থাষ্টট সামময়ক এবং 

পমরমস্থমত স্বাভামবক হল ই আবার সব ষ্টঠক 

হলয়  ালব।    

পুনরায় র্টার ভয় করা  দুল ঘাগষ্টট আবার র্টবার ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভামবক 

এবং এটা কাষ্টটলয় উঠলত মকছুটা সময়  াগলব।  

মকলিারলদরলক ঐ দুর্ ঘটনার ভীমতকর য  

মবষয়গুল া, য মন যকান মবলিষ বযত্ত্বি, 

মবলিষ স্থান, সময়, গন্ধ, অনুভূমত ইতযামদ 

মিমিত করলত সহায়তা করুন এবং র্টনা 

এবং র্টনার পলরর প্রমতত্ত্বক্রয়ার মধ্যকার 

পাথ ঘকয সম্পলকঘ সলিতন করুন। বযাখযা 

করুন,  খন যতামার এ ধ্রলণর মকছু মলন 

পড়লব, তখন তুমম স্মরণ কলরা,  মদও 

র্টনাষ্টট মলন পড়ায় আমম কি পাত্ত্বচ্ছ, 

মকন্তু আমম এখন মনরাপদ য লহতু এখন 

আসল  যকান ঝড় যনই।  

বযাখযা করুন য , ঐ দুল ঘালগর মমমডয়া 

কাভালরজ দুল ঘাগষ্টট আবারও র্টবার 
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অনুভূমত জামগলয় তু লত পালর। বযাখযা 

করুন, য লহতু ষ্টটমভলত বারবার ঐ ঝলড়র 

ছমব যদখালনা হলচ্ছ, সুতরাং এটা যতামার 

মলন আবার যসই ভয় ঢুমকলয় মদলত পালর। 

এটা আমরা বন্ধ কলর যদই?      

পমরবালরর যবলি  াওয়া 

অনযানয সদসযলদর জনয 

মিন্তা  

মকলিালররা তালদর আলিপালির মানুষলদর মনলয় খুবই 

মিমন্তত থালক এবং মকভালব তারা তালদর জনয সষ্টঠক 

কাজষ্টট করলত বযথ ঘ হলয়লছ, তা মিন্তা করলত থালক।  

আপনার মকলিারলদরলক অপর মানুষলক 

সাহা য করলত উৎসামহত করুন, মকন্তু 

যখয়া  রাখলত হলব তারা য ন অমতমরি 

দাময়ত্ব মনলয় না যনয়। তালদর জনয 

বয়লসাপল াগী এবং অথ ঘবহ কাজ মদন 

য মন, সু্ক  যথলক পাথর সরালনা, মকংবা 

দুস্থলদর জনয অথ ঘ সংগ্রহ।   

 

হযান্ড আউি ৫ (প্রথম ও শিিীয় শেন) 

যছাট মিশুলদর অমভভাবকলদর জনয মবলিষ কথাঃ 

 আপনার পমরবালরর বদনত্ত্বন্দ্ন কাজ য মন খাবার বতমর, সু্কল   াওয়া, র্লরর কাজ করা ইতযামদ অবযাহত রাখুন। মিশুলদরলকও 

এলত অংি মনলত মদন। 

 নতুন যকান পমরবতঘন য মন বদনত্ত্বন্দ্ন যকান নতুন কাজ বা কষ্টঠন যকান মনয়ম আনার প্রলয়াজন যনই। এটালক অনয সমলয়র 

জনয যরলখ মদন। 

 িারীমরক বযায়াম বা এ ধ্রলণর কাজ আপনার অনুভূমতলক ভাল া রাখলব। 

 আপনার মিশুলক ছমব আুঁকা বা এই ধ্রলণর কালজ অংি মনলত ব ুন  া তালক ভাল া রাখলব।  

 পমরবার এবং বন্ধ্ুলদর সালথ য াগাল াগ রাখার যিিা করুন। এটা আপনালক এবং আপনার মিশুলক ভাল া রাখলব।  

 মিশুলদরলক অলিনা য ালকর সালথ একা যরলখ  াওয়া ষ্টঠক হলব না। 

 আপনার অনুভূমত সম্পলকঘ  থাথ ঘভালব বণ ঘনা করুন, মিশুলদরলকও তা করলত মদন। 

 মিশুলক তার মনলজর উপর মনয়ন্ত্রলণর অনুভূমত মদন। যছাটখালটা মসদ্ধান্ত যনবার যক্ষলত্রও, য মন দু’ষ্টট খাবালরর মলধ্য যকানষ্টট 

মনলব এই মসদ্ধান্ত মিশুলদরলক মনলত মদন। 

 য  সক  মবষয় মিশুলদরলক দুল ঘাগ সম্পলকঘ স্মরণ কমরলয় যদয়, তা যথলক তালদর মবরত রাখলত হলব। য মন, মিশুর মানমসক 

িাপ উলদ্রক কলর এমন মকছু যদখাল  প্রলয়াজলন ষ্টটমভ যদখা বন্ধ রাখলত হলব।  

 মিশুর বাবা মা মকংবা  ত্ন প্রদানকারী মহলসলব আপমনই তার সবলিলয় কালছর মানুষ। মনলজর উপর বধ্ ঘিী  থাকুন কারণ 

মিশুষ্টট মকছুমদন পলরই তার স্বাভামবক অবস্থালন মিলর আসলব।  

  





‡hvMv‡hvMt

†mf `¨ wPj‡Wªb
evox: wmWvweøDGb (G), †ivWt 43
¸jkvb - 2, XvKv 1212, evsjv‡`k
‡Uwj‡dvbt +88-02-9861690-1, d¨v·t +88-02-9886372
I‡qe: https//.bangladesh.savethechildren.net  


	Cover page Phychosocial first aid training module_Final copy
	FPFA Manual Edited
	Cover page Phychosocial first aid training module 2

