
 

শশুয ভানশক শফকাশ : কশযানাকারীন স্বাস্থ্যশফা 

   নাঈভা ককয়া 

 

কেশর ফশি না থাকশরও কশযানায কাযশণ ঘশয ফশি শশুযা। কশযানা াযাশফশে ভাভাশয আকায ধাযণ কশযশে। 

গ্রা কশয কপশরশে পুশযা পৃশথফীশক। যুফক, বৃশেয শে শশুযাও এয কোফর কথশক মুশি াশে না। 

 

শভ নােভা খাতুন ঢাকায় থাশকন , শতশন একটি স্কুশরয কাশয প্রধান শক্ষক। তায দুই কেশর কভশয়। কভশয় দভ 

কেশণয োত্রী এফং কেশর ২য় কেশণয োত্র। কশযানায কাযশণ দু ’ েশনযই স্কুর ১৭ ভার্ চ কথশক ফন্ধ। কভশয়টা কভাটামুটি ড়াশানা 

র্াশরশয় কগশরও কেশরটায ড়াশানা একদভ ফন্ধ ফরশরই র্শর। কভশয়টা অনরাইন শক্ষা কাম চক্রশভয াশথ যুি কথশক 

ড়াশানা শকছুটা র্াশরশয় মাশে শকন্তু কেশরটাশক কভাশটই ড়াশানায় ফাশনা মাশে না। কভশয়টা তায ভাশক ভী কশয 

শকন্তু কেশরটা এত দুষু্ট কম,  ক তায ভাশয়য কথায় কণ চাত কশয না। কেশরটায ভয় কাশট কশিউটাশয না য় কটশরশবশন 

কার্ট চন কদশখ। তায কাে কথশক টিশবয শযশভাট চ কনওয়া কষ্টকয। ফাায় মখন শফদুযৎ থাশক না তখন োনারা শদশয় শকংফা 

ফাযািায় শগশয় ফাইশয তাশকশয় থাশক। ফাইশয মাওয়ায েন্য ব্যাকুর। 

 

 যকাশয র্াকুশযেীফী কভা . কফনশেয ইরাভ ঢাকাশতই থাশকন। তায দুই ফেয ফয়শয একটা কভশয় আশে। তায 

কভশয়য একটাই আফদায ফাফা ফাইশয শনশয় র্র। ক মখন ফাযািা শদশয় কদশখ কম , ফাইশয অশনক কেশর কভশয় শদশব্য ঘুশয 

কফড়াশে। তখন ফাফায াশথ শর্ৎকায কশয ফশর কম , ফাফা তাশক ইশে কশযই ফাই কয শনশয় মাশে না। ক কথা ফরশর শুশন না 

ঠিকভশতা খাফায কখশত র্ায় না শুধু শফযি কশয। ককাশনা কখরনাই তায েি নয়।  

 

শশুশক ঘুভ কথশক উঠিশয় াশত কদওয়া শে াঠ্য ফই , মা র্রশে যাত ম চন্ত , ভাশে খাফায ও কগােশরয শফযশত 

োড়া। এভন শযশফশ এক একটি শশুয উয ফশয় র্রশে েড়। গ্রা কভয শশুযা ফাশড়য আশেনায় কফয শত াযশরও হুশয 

শশুশদয শদন কাটশে াঠ্যফই াশত র্ায কদয়াশরয কবতশয। সুস্থ্ াশযাশেচক শযশফশ একটি শশু মখন ফশড়া য় তখন 

র্াশযশদশকয শযশফ তাশক অশনক কফশ প্রবাশফত কশয এফং এয প্রশতপরন ঘশট তায ব্যশিশে। শশুয াভশগ্রক শফকাশয 

শে শযশফ ও াশযাশেচকতা শনশফড়বাশফ েশড়ত।  

 

 শশুয ভানশক শফকাশ শশুয াশথ ফন্ধুেপূণ চ িকচ গশড় তুরশত শফ। তাশদযশক আঘাত কশয ফা কোড় কশয 

ককাশনা শকছু কখশনা মাশফ না। তাশদযশক আরা আশরার্নায় উৎাশত কযশত শফ। তাশদয কফশড় ওঠায উযুি শযশফ 

ততশয কযশত শফ। তাকদয বাশরা কােগুশরায প্রংা কযশত শফ। তধম চ কাশয তাশদয কথা ভশনাশমাগ শদশয় শুনশত শফ। 

তাশদযশক কখরাধুরা এফং যীযর্র্ চায় উৎাশত কযশত শফ। ককাশনা ভস্যা ভাধাশন তাশদযশক ায়তা কযশত শফ। 

তাশদয আশফগ অনুভূশতয প্রশত গুরুে শদশত শফ। তাশদয আর্ায আর্যশণয শযফতচশনয শদশক নেয যাখশত শফ। শফ চাশয 

ভানশক শফকাশ প্রশয়ােশন শফশলজ্ঞশদয যাভ চ শনশত শফ।  

 

শশু শফশলজ্ঞশদয ভশত , একটি শশুয াঠ্যফই ড়াশানায় তখনই ভশনাশমাগ আশফ মখন তায ভশিশে ককাশনা 

ধযশনয র্া থাকশফ না। এ যকভ আনিভয় শযশফ ততশয শকংফা র্া কভাশনায উত্তভ ভয় শরা ঘশযয ফাইশয য শযশফ 

শকংফা কখরাধুরা। মা এখন এই কশযানা শযশস্থ্শতশত ম্ভফ শয় উঠশে না। শশুশদয উয এয প্রবাফ কফশ ড়শত কদখা 

মাশে, মা শশুয ভানশক শফকাশ অশনকটা ফাধা শয় দাশড়শয়শে। এভন শযশফশ শশুশক যক্ষা কযশত এশগশয় আশত শফ 

ফাইশক। শনে শনে অফস্থ্ান কথশক শশুয শফশনাদন শনশি ত কযশত শফ। শফশনাদশনয েন্য ঘশযয ফাইশয মাওয়ায প্রশয়ােন 

শফ না। াঠ্যফইশয়য াাাশ শশুয াশত তুশর শদশত শফ ায়ক শকছু ফই মা তাশক ফশধ চত জ্ঞাশনয াাাশ কদশফ 

অশনকখাশন আনি। দীঘ চশদশনয গশফলণায় কদখা কগশে , শশুযা মশদ েশফ আকাঁয সুশমাগ ায় তাশর তাযা কভধাফী ও বুশেভান 

য়। শফজ্ঞানীশদয ভশত , শল্পর্র্ চায ভাধ্যশভ শশুশদয ভস্যা ভাধাশনয ক্ষভতা বৃশে ায়। অশবনফ শর্ন্তায ভাধ্যশভ শশু মখন 

শল্পর্র্ চায সুশমাগ ায় তখন তায সৃেনীরতাও বৃশে ায়। ক অাধাযণবাশফ বাফশত ও শর্ন্তা কযশত কশখ , মা তাশক 

শফশবন্ন ভস্যায ভাধান কযশত কখায় এফং কমশকাশনা শযশস্থ্শতশত ক তখন শেই ঠিক শোন্ত গ্রণ কযশত াশয। 

 

কশযানায কাযশণ কফশযবাগ ভানুলই ঘযফশি ভয় কাটাশেন। এয প্রবাশফ শশুশদয স্কুরও ফন্ধ। অন্যশদশক আফায 

অশনক ভা-ফাফাশক ফাশড়শত ফশ কাে কযশত শে। ফ শভশরশয় প্যাশযশটং কফ র্যাশরশেয মুশখ  শড়শে। এ ভয়টা ভা -

ফাফা কীবাশফ কভাকাশফরা কযশত াশযন তা শনশয় োশতংশঘয শশু শফলয়ক ংস্থ্া ইউশনশপ শকছু যাভ চ শদশয়শে।  
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 শশুযা এয ভশধ্য কশযানায কথা কেশনশে। তাশদয শে শফলয়টি শনশয় কথা ফরশত শফ। কগান কযা ফা নীযফ 

থাকা মাশফ না। তাশদয শতযটা োনা েরুশয। তশফ ক মতটা বুেশত াযশফ কশযানা শযশস্থ্শত শনশয় তায শে ততটাই কথা 

ফলুন। মশদ শফলয়টি শনশয় ক আতঙ্কগ্রি থাশক তাশর তায ভশনাবাফ কয়াশযয সুশমাগ শদন।স্কুর ফন্ধ থাকায এ ভয় 

ন্তানশদয শে সুিকচ গড়শত াশযন। তাশদয শে ভো করুন। তাশদয কক ভয় শদন। এশত শশুযা শনশেশদয সুযশক্ষত ও 

গুরুেপূণ চ ভশন কযশফ। আভযা প্রায়ই শশুশদয এটা কশযা না , ওটা কশযা না ফশর। শকন্তু তাশদয প্রংা কযশর , 

ইশতফার্কবাশফ আশদ শদশর তাশদয ভন বাশরা থাকশফ। তাযা বাশরা কাশে উৎাী শফ। ককাশবড -১৯ এয প্রবাশফ ফাযই 

েীফনমাত্রায় শযফতচন  এশশে। শশুশদয েন্য এটা আযও খাযা শয়শে। তাশদযশক ড়াশানা , কখরাধুরা ফা অন্য কাশেয 

েন্য আরাদা রুটিন ততশয কশয শদন। েশফ আঁকশত শদন। ঘশযয কাশে উৎাশত করুন।শশুশদয স্বাস্থ্যশফশধ কভশন র্রা কখান। 

াত কধায়া, শযষ্কায শযেন্ন থাকা, াভাশেক দুযে ফোয় যাখা কখান।রকডাউশনয কাযশণ অশনক শশু, টিন এোয শদশনয 

অশনকটা ভয় অনরাইশন কাটাশে। তাযা অনরাইশন শক কদখশে কশদশক রক্ষয যাখুন। ফাশড়শত কীবাশফ শডবাই শি 

শযশফ ততশয কযা মায় কই কর্ষ্টা করুন। আয কই কাযশণই শনশেয এফং শশুশদয ভানশক র্া কভাশনায কর্ষ্টা করুন। 

কফশ র্া কফাধ কযশর  কাশে শফযশত শনন। শনিঃোশয ব্যায়াভ করুন।শযফাশযয ভশধ্য মশদ একাত্মতা থাশক , শশুযা এ ভয় 

শনশেশদয শনযাদ কফাধ কযশফ। যস্পশযয প্রশত ইশতফার্ক ভশনাবাফ াশন্তপূণ চ াশযফাশযক শযশফ ফোয় যাখশফ। 

াশযফাশযক শযশফ খাযা শর কটা শশুশদয ওযও প্রবাফ কপশর। তাই মতটা ম্ভফ  ফাশড়শত াশন্তয শযশফ ফোয় 

যাখুন। 

 

শশুয ভানশক শযফতচশনয শফলশয় োনশত র্াইশর ঢাকা শফেশফদ্যারশয়য াইশকারশে শফবাশগয শমাগী 

অধ্যাক ফশরন , এই ভশয় শশুশদয াশথ গঠনমূরক গল্প ফরায অবযা গশড় তুরশত াশযন ফা তাশদয াশথ ঘশযায়া 

কখরাধুরা কমভন ককযাভ , লুডু, দাফা ইতযা শদ কখরশত াশযন। পশর তাশদয টিশবশত কার্ট চন কদখা ফা কশিউটায কদখা কথশক 

শফযত যাখশত াযশফন। শশুশদয এখন অর ভশিষ্ক আয এই ভয় তাযা তাশদয াঠ্যফই ড়শত কফশ আগ্র কদখাশফ না। 

শতশন ফশরন , ‘প্রশতযকটি ভানুশলয যীশয কমভন পুশষ্ট দযকায , কতভশন ভশিশষ্কযও পুশষ্ট দযকায য়। ভশিশষ্কয পুশষ্ট শরা 

বাশরা শর্ন্তা। ’ াযা শদন কপবুক -ইউটিউশফ থাকশর ভশিশষ্কয সৃেনীরতা নষ্ট শয় মায়। শর্ন্তায় শযফতচন আশ। বাশরা 

শর্ন্তা ফাদ শদশয় খাযা শর্ন্তাগুশরা ভশিশষ্ক বয কশয। আর্যণ ারশট মায় , ভানুশলয শে ব্যফাযও খাযা শত থাশক। 

 

ঢাকায কডরটা কভশডশক র কশরশেয প্রবালক ভশন কশযন , এই ভয় শশুশদয াশথ বাশরা আর্যণ কযশত শফ , 

তাশদয পুশষ্টকয খাফায শদশত শফ। তাশদয াশথ গশল্পয েশর কথা ফরশত শফ শকন্তু ককাশনা শফযি ওয়া মাশফ না। শফযি 

শরই ক ভশন কযশফ কম ককউ তাশক বারফাশ না । 

 

ফাংরাশদ যকায কশযানাকারীন ভশয় োত্র -োত্রীশদয করখা ড়া র্ালু যাখায েন্য শকছু শোন্ত শনশয়শে। 

তাযভশধ্য অন্যতভ শরা অনরাইন ক্লা র্ালুয ব্যফস্থ্া। যকায শডশেটার েশতশত স্বনাভধন্য শকছু শক্ষশকয দ্বাযা ংদ 

টিশবয ভাধ্যশভ অনরাইন ক্লা র্ালু কশযশে। পশর োত্র োত্রীযা অশনক উকৃত শে। তথ্যপ্রযুশিয সুশফধা গ্রাভাঞ্চশর ক ৌঁশে 

মাশে। 

 

শশুয াযীশযক , ভানশক, াভাশেক ও তনশতক মূল্যশফাধ আশফগগত ও বুশেশবশত্তক শফকাশয েন্য শশুয 

উশমাগী একটি সুষ্ঠু , সুিয, শনভ চর ও প্রাণফন্ত শযশফ দযকায। কখরাধুরা শুধুভাত্র াযীশযক শফকাশয েন্য গুরুেপূণ চ নয়। 

কখরাধুরায ভাধ্যকভ শশুযা কমভন ভো ায় কতভশন এয ভাধ্যশভ এশদয ভশিষ্ক শফকা ঘশট। শশুয াশফ চক শফকাশয উয 

শনব চয কশয তাশদয যফতী েীফশনয সুখ ও স্বাবাশফকতা। তফশেক ভাভাশয ককাশবড -১৯ কফর কথশক আভযা কফয শয় 

আশফা ইনাল্লা কই শদন আয দূশয নয়। আয তাই ত ব্যিতায ভাশেও ভা -ফাফাশক শকছুটা ভয় কফয কশয শশুয 

াশন্নশধ্য কাটাশত শফ- এই প্রতযাাই কাক আভাশদয কশরয। 
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