
যেহেতু আপনার সন্াহন কৈহ�ার বয়সৈালটি বয়ঃসন্ধিৈাল, তাই তার আহবগপ্রবণ এবং মানন্সৈ স্াস্থ্য সম্বহধি আপন্ন ন্িন্ন্ত েহবন। তহব, প্রৈৃত ন্ৈহ�ার-
ন্ৈহ�ারীরা ঠিৈ য�াট ন্�শুহের মহতা তাহের উহবেগগুন্ল সরাসন্র মাতা-ন্পতার ৈাহ� তুহল ধহর না। মহন রাখহবন, আপনার প্রাথন্মৈ পন্রিে্ার ন্িন্ৈৎসৈ 
প্রন্�ন্ষিত এবং আপনার সন্াহনর এই জটিল সময় সম্বহধি আপনার প্রশ্নগুন্লর উত্তর যেওয়ার জনথ্য প্রস্তুত। এটি ৈরার জনথ্য বান্্্ৈ সাষিাৎগুন্ল খুব ভাল সময়।

এটি মহন রাখা গুরুত্বপূণ ্যে আপনার েন্ে এমন মহনও েয় যে আপনার ন্ৈহ�ার-বয়সী সন্ান আহরা যবন্� েহূর িহল োহছে, তাহতও আপন্ন আপনার সন্ানহৈ 
সবহথহৈ ভাল জাহনন। আপন্ন আপনার সন্ান সম্বহধি ৈী জাহনন তার সহগে অনথ্যানথ্য যসই সমস্ত সামান্জৈ পারম্পে্হৈ এৈন্রিত ৈরার এটাই সময়, যেগুন্ল 
তার জীবনহৈ িন্ররিান্য়ত ৈহর। ন্নন্ে্ষ্টভাহব বলহল, এটাই সময় েখন ঘুহম বথ্যাঘাত, খাওয়া-োওয়ায় ন্ব�ঙৃ্খল, ন্ব্ণ্ণতার মহতা প্রন্তবধিৈতা থাহৈ, এবং এই 
েব্ুল ব�রগুন্লহত মােৈদ্রবথ্য আর মহের আসন্তি শুরু েয়।

এগুন্লর পুহরাটারই অথ্ েল যে আপন্ন যে প্রশ্নগুন্ল আপনার ন্িন্ৈৎসহৈর ৈাহ� তুহল ধরহবন তার মহধথ্য থাৈহব 1) আপনার সন্াহনর ন্ব্হয় আপনার 
বথ্যন্তিগত উপলন্ধি, 2) ন্িন্া ো আপনার সন্ান আপনাহৈ অথবা বধুিহের এবং পরাম�্োতাহের জান্নহয় থাৈহত পাহর, এবং 3) যসই উহবেগগুন্ল ো 
সাষিাৎৈাহল আপনার ডাতিাহরর সহগে আহলািনায় উহে আহস।

এবার যেহেতু আপনার সন্ান এৈটু বড় েহয় যগহ�, তাই ডাতিাহরর সহগে তাহৈ ন্ৈ�ুটা এৈা সময় ৈাটাহত েহব। ন্ৈহ�ার-ন্ৈহ�ারীহের প্রায়ই ন্নজস্ ন্ৈ�ু প্রশ্ন 
থাহৈ ো বাবা-মাহয়রা ন্জজ্াসা ৈরার ৈথা ভাহবন না। এমন ন্ৈ�ু ন্ব্য়ও থাহৈ ো বাবা-মা �াড়া যৈানও ঘহর আহলািনা ৈরা যবন্� ভাল। এৈজন ন্পতা 
বা মাতা ন্েসাহব, আপন্ন এখনও এই সুহোহগর জনথ্য আপনার সন্ানহৈ প্রস্তুন্তহত সোয়তা ৈরহত পাহরন। আপনার ন্ৈহ�ার-ন্ৈহ�ারীর সহগে সরাসন্র তাহের 
ৈন্মউন্নটিহত ন্মহ� োওয়ার এটা এৈটি গুরুত্বপূণ ্সময়।

প্রাথমিক পমিচর্রাি সরাক্রাৎকরারিি আরে আপনরাি মকর�রাি-বয়সী সন্রারনি সরগে প্স্তুমিি জন্য কথরা বলুন।

সাষিাৎৈাহরর আহগ এৈবাহর সবন্ৈ�ু ন্নহয় ৈথা বলার বেহল, যব� ৈহয়ৈন্েন ধহর ন্নহির সমসথ্যাগুন্ল ন্নহয় ৈথা বলা সবহথহৈ ভাল উপায়। অহনৈ 
ন্পতা-মাতাই ন্িন্া ৈহরন যে ন্ৈহ�ার-ন্ৈহ�ারীহের জটিল প্রশ্নগুন্ল ন্জজ্াসা ৈরা েহল তারা য�াহন না। ন্ৈন্তু ন্ৈহ�ার-ন্ৈহ�ারীহের প্রাথন্মৈ পন্রিে্ার 
সাষিাৎৈাহরর জনথ্য প্রস্তুন্তর অথ্ই েল এই প্রশ্নগুন্লর ৈহয়ৈটি ন্জজ্াসা ৈরা, এবং প্রমাণ যথহৈ বলা োয় যে ন্ৈহ�ার-ন্ৈহ�ারীরা তাহের ন্পতা-মাতার ৈথা 
মহনাহোগ সেৈাহর য�াহন, এমনন্ৈ তারা না য�ানার ভান ৈরার সময়ও।

•	অনন্ উত্তর যেওয়া োয় এমন প্রশ্নগুন্ল ন্েহয় শুরু ৈরুন, এবং য�হ্র ন্েহৈ েথােথ উত্তর যেওয়ার প্রসগেগুন্লহত আসুন েন্ে আপনার সন্ান যবন্� 
ৈথা বলহত আগ্রেী বহল মহন েয়।

•	আপনার ন্ৈহ�ার-বয়সী সন্াহনর সহগে সরাসন্র ৈথা বলনু - যৈাহনা অস্পষ্ট ৈথা বলহবন না। আপনারা েজুহনই এৈই ন্ব্য় ন্নহয় ৈথা বলহ�ন 
ন্ৈনা যসটা ন্নন্চিত ৈরার এটাই যসরা উপায়। 

িলহ�...

উপরিি মনর্্�রাবলী িরাথরায় রিরে, মনরচি র্ওয়রা গুরুত্বপর্ূ প্শ্নগুমল ম্রয় শুরু করুন।

•	যতামার ন্ৈ যৈাহনা ন্িন্া আহ� ো তুন্ম যতামার ডাতিাহরর সহগে আহলািনা ৈরহত িাও? যতামার ন্ৈ এমন যৈাহনা ন্িন্া আহ� ো তুন্ম িাও আন্ম 
যতামার ডাতিাহরর সহগে আহলািনা ৈন্র? মহন যরহখা যতামার ন্িন্ৈৎসৈহৈ বলা যতামার ৈথা অতথ্যন্ ন্বপজ্জনৈ না েহল, যতামার যিৈ-আহপর 
সময় েওয়া যতামার ৈহথাপৈথন যগাপনীয় থাৈহব।

•	যতামার ন্িন্ৈৎসৈ সু্ল সম্বহধি ন্জজ্াসা ৈরহত পাহরন: সব ন্ৈ�ু ঠিৈোৈ িলহ�? ন্বহ�্ যৈাহনা ন্ব্য় �তি? এমন যৈাহনা ন্�ষিৈ ন্ৈ আহ� 
ন্েন্ন যবন্� ৈড়া? যৈন?

•	ন্িন্ৈৎসৈ যতামার বধুিত্ব এবং ৈী ধরহনর ৈাে্ৈলাহপর সহগে তুন্ম জন্ড়ত আহ�া যসই ন্ব্হয়ও শুনহত িাইহত পাহরন, যেমন যস্পাট্স আর এই 
ধহরা যসা�থ্যাল ন্মন্ডয়া। যস সম্ভবত উৎপীড়ন বা �াসাহনার ৈথা বলহত পাহর: যতামার ন্ৈ ৈখনও মহন েহয়হ� যতামাহৈ �াসাহনা েহছে?

•	যতামার ডাতিার সম্ভবত যতামাহৈ মােৈ এবং মে সম্বহধি ন্জজ্াসা ৈরহব। তুন্ম আমাহৈ �াড়া এৈটা ঘহর এইসব ন্নহয় ৈথা বলার সুহোগ 
পাহব।  এটা েহলও, আন্ম যতামার সহগে ঝান্লহয় ন্নহত িাই: যতামার ন্ৈ আমার জনথ্য যৈাহনা প্রশ্ন আহ�?

•	আন্ম এটাও যব� ন্নন্চিত যে যতামার ন্িন্ৈৎসৈ যতামার সহগে জন্মন্নহরাধ এবং যেৌন বান্েত যরাগ সহমত যেৌন সগেম ন্নহয় ৈথা বলহব। এই 
প্রশ্নগুন্ল ন্ৈ যতামার আমার জনথ্য রহয়হ�? 

আপনরাি সন্রারনি িরানমসক স্রাস্্য:  
ককর�রাি বয়রস িরানমসক সসু্িরা
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সরািসংরক্প 
মহন রাখহবন, আপন্ন আপনার সন্ানহৈ সবহথহৈ যবন্� জাহনন। তহব এই প্রশ্নগুন্লর যৈানও উত্তর েন্ে আপনাহৈ 
ভাবায়, তােহল ন্িন্ৈৎসৈহৈ আরও প্রশ্ন ন্জজ্াসা ৈরার এৈটি সুহোগ ন্েসাহব আপনার ভাবনার ন্েহৈ এৈবার নজর 
ন্েন। তা না েহল, আপনার ন্িন্ৈৎসৈ আহ�ন যৈন!

সবর�রে, মকছু প্শ্ন িরয়রছ ররগুমল করয়কজন মপিরা-িরািরাি করারছ কঠিন বরল িরন হরব।
এর মহধথ্য রহয়হ� ন্লগে পন্রিয় এবং যেৌন প্রবনৃ্ত্ত সম্বহধি ন্জজ্াসা। এই সমসথ্যাগুন্ল ন্নহয় আহগ েতটা ৈথা বলা েহতা তার যথহৈ অহনৈ যবন্� যখালাখুন্ল 
আজৈাল ৈথা বলা েহলও, এই আহলািনা ধীহর সুহস্ ন্ৈন্তু সরাসন্র শুরু ৈরাটা গুরুত্বপূণ।্

•	তুন্ম ন্ৈ ৈখনও যতামার যেৌন আহবেন ন্নহয় যভহবহ�া বা ন্িন্ন্ত েহয়হ�া? যতামার ন্ৈ মহন েয় তুন্ম উভয়ৈামী নান্ৈ সমৈামী, নান্ৈ তুন্ম 
এখনও যসটা যবাঝার যিষ্টা ৈরহ�া?

•	তুন্ম ন্ৈ যতামার ন্লগে পন্রিয় সনাতি ৈহরহ�া? তুন্ম ন্নহজহৈ এৈজন য�হল নান্ৈ এৈজন যমহয় ন্েসাহব মহন ৈহরা? তুন্ম ন্ৈ এই ন্ব্য়গুন্ল 
ন্নহয় ন্িন্ৈৎসহৈর সহগে ৈথা বলহত িাও? এমনন্ৈ ন্ৈ�ু আহ� ো তুন্ম আমাহৈ ন্েহয় ন্জজ্াসা ৈরাহত িাও?

অহনৈ ন্পতা-মাতা এবং ন্ৈহ�ার-ন্ৈহ�ারীরা এই ধরহনর প্রশ্ন ন্নহয় উন্বেগ্ন েহয় ওহেন। সরাসন্র ৈথা বলনু, আর আপনার সাষিাৎৈাহরর জনথ্য প্রস্তুন্ত 
যনওয়ার সময় আপনার যৈানও ন্িন্া থাৈহল, মহন রাখহবন আপন্ন তা আপনার ন্িন্ৈৎসৈহৈ জানাহত পাহরন। এই সময়টা েল মজা ৈরার ব�র, 
ন্ৈন্তু তারা �ান্ভাহবও িলহত পাহর। অহপষিা ৈরার যিষ্টা ৈরুন এবং তাহের উপহভাগ ৈরুন!

এই সরাধরাির প্শ্নগুমল রথরক, আরিরা মনম্্ষ্ট সিস্যরাগুমলি ম্রক এরেরান।
আপন্ন কৈহ�ার অবস্ায় শুরু েওয়া আহবগপ্রবণ সমসথ্যাগুন্লর ন্ৈ�ু উপসগ ্সম্বহধি ধীহর সুহস্ ন্জজ্াসা ৈরহত পাহরন। েন্ে আপনার 
সন্ান এই প্রশ্নগুন্লর যৈাহনাটির উত্তর এমনভাহব যেয় ো আপনার ন্িন্ার ৈারণ, তােহল আপন্ন অন্বলহম্ব আপনার ন্িন্ৈৎসহৈর সহগে 
যোগাহোগ ৈরুন।  লষিথ্য ৈহরন ন্ন বহল পহর অনতুপ্ত েওয়ার যথহৈ বারবার ন্নন্চিত েহয় যনওয়াটা সবসময়ই যবন্� ভাল।
•	যতামার খাওয়া-োওয়ার অভথ্যাস যৈমন রহয়হ�? যতামায় যেমন যেখাহছে তাহত যতামার ন্নহজর যৈমন লাগহ�?

•	যতামায় ন্নহজর সম্বহধি যৈমন যবাধ েয়? তুন্ম ন্ৈ খুন্�? আজৈাল যৈান ন্ব্হয় তুন্ম আগ্রেী?

•	যতামার ঘুম যৈমন েহছে? তুন্ম ৈখন ঘুমহত োও? ঘুম ভাঙহত ন্ৈ ৈষ্ট েয়?

•	ৈতটা ৈন্ি এবং এনান্জ্ ন্রিঙ্ক তুন্ম পান ৈর�?

•	যতামায় ন্ৈ ন্ৈ�ু ভাবাহছে? ৈী ন্নহয় তুন্ম ন্িন্া ৈর�?

•	যতামার ন্ৈ ৈখনও মহন েহয়হ� তুন্ম যবহঁি ন্�হল না? যতামার ন্ৈ ৈখনও ন্নহজহৈ আঘাত ৈরহত অথবা যমহর যিলহত ইছো েহয়হ�?  
তুন্ম ন্ৈ ৈখনও ন্নহজহৈ আঘাত ৈহর�?


