
 
 
 
 
 
 
 
 
মৃত� �র িবষেয় িশ�েদর সােথ কথাবাত�া বলা, এবং তােদরেক 

েশােকর সােথ মািনেয় িনেত সাহায� করাi 
 
 
েশাক িক? 
 
েশাক এমন এক�ট অনুভূিত যা আমরা আমােদর েকান ি�য়জন বা কােছর েকউ মারা েগেল অনুভব কির। 
অনুভূিত�িল িবষদভােব িভ� হেলও অেন�র �িত আমােদর ভালবাসার কারেণ তা আমােদর সবার মােঝই 
অনুভূত হয়। অন�েদর �িত দৃঢ় ভাললাগার অনুভূিতই আমােদর বািঁচেয় রােখ। এ কারেণই ভালবাসার কােরা 
েথেক িব��� হেল আমােদর খারাপ লােগ এবং মতৃ� �র মেতা �ায়ী িবে�দ সবেচেয় েবিশ ক� েদয়। 
 
অন� িকছ�  হারােনার কারেণও আমরা েশাকাত� হেত পািরঃ ব�ুবা�ব এবং পিরবার, েপাষা �াণী অথবা আমােদর 
ঘর েথেক িব��� হেল; এছাড়াও আমােদর েচনা জায়গা েযমন �ুল, কম �ে��, অথবা উপাসনালেয় �েবশ 
হারােল। এবং অদৃশ� িকছ�  হারােনার কারেণও আমরা েশাকাত� হেত পািরঃ েযমন আমরা অিনরাপদ েবাধ 
করেল, ভিবষ�ত িনেয় আমােদর আশা এবং িব�াস হারােল। 
 
িবিভ� বয়েস িশ�রা কীভােব হারােনার েশাক অনুভব কের, তােদর সােথ এ ব�পাের কীভােব কথা বলেত হেব, 
এবং এই মহামারীর সময় ি�য়জেনর মতৃ� �র সােথ িশ�েদর মািনেয় িনেত সাহায� করার উপায় বুঝেত 
িলফেলট�ট েলখা হেয়েছ। 
 
িশ�রা িক েশাকাত� হয়? 
 
হ�া,ঁ তেব মতৃ� �র �িত তােদর �িত��য়া�িল তােদর বয়স, তােদর পূেব �র জীবন অনুসাের �চ�র পিরবিত�ত হেব 
অিভ�তা, তােদর ব���� এবং জীবন এবং মতৃ� �র উপায়�ট তােদর সং�ৃিতর মেধ� েবাঝা যায়। িনেচর 
েনাট�েলােত বয়স বাড়ার সােথ সােথ িশ�েদর েবাঝার �মতা এবং �িত��য়া ধরণ কীভােব বদলায় েদখােনা 
হেয়েছ। েযসব িশ�েদর অ� বয়েস মতৃ� � েদখার বা হারােনার অিভ�তা আেছ, তােদর েবাঝার জন� এ�ট এক�ট 
েমাটামু�ট মােনর িনেদ�িশকা। 
 
০-২ বছর 
 
ি�য়জেনর েথেক ল�া সময় ধের িব���তা েযেকান দেুধর িশ�র জন�ই েবদনাদায়ক, তারা হয়েতা কা�া 
করেব, িব��� থাকেব, অথবা রাগ হেব। তারা বুঝেত পাের না েয মতৃ� � িচর�ায়ী; িবে�দ এর সময় যত দীঘ � 
হেব, েবদনাও তত েবিশ হেব। তােদর চািহদা আেরা েবেড় েযেত পাের, এবং তােদর ��ূষাকারীেক আেরা েবিশ 
আকঁেড় ধরেত পাের। 
 
৩-৫ বছর 
 
েছাট িশ�রা েবােঝনা েয মতৃ� � িচর�ায়ী এবং তারা হয়েতা �জে�স করেত থাকেব তােদর ি�য় মানুষটা কখন িফের 
আসেব। তারা এ ধরেণর সাধারণ ব�খ�া�েলা বুঝেত িশেখঃ মা �াস িনেত বা কথা বলেত পারেছনা অথবা আর 
নড়াচড়া করেত পারেছনা।  তােদর "জাদুকির ভাবনাও" থাকেত পাের। তারা ভাবেত পাের তারা এমন িকছ�  কেরেছ 
যার কারেণ মতৃ� � হেয়েছ, েযমন আমার দু�� িমর কারেণ বাবা আর িফের আসেবনা। তারা হয়েতা েছাট িশ�েদর মেতা 



আচরণ করেত পাের, পিরচয �াকারীর কাছ েথেক দেূর সরেত অ�ীকার করেত, অথবা িনেজেদর েনাংরা এবং িভ�জেয় 
েফলেত পাের। অথবা, িকছ�  িশ� এমন আচরণ করেত পাের েযন িকছ� ই হয়িন। ৬-১১ 
 
িশ�রা বুঝেত িশেখ েয মতৃ� � িচর�ায়ী, ভালবাসার মানুষ�ট আর িফের আসেবনা, এবং েয কােরারই মতৃ� � হেত পাের। 
তাই তারা পিরবােরর অন�ান� সদস�েদর অথবা ব�ুেদর মতৃ� � িনেয় দু���া করেত পাের। েছাট িশ�েদর এরপেরও 
যাদুকরী িচ�াভাবনা থাকেত পাের, িক� কারণ এবং �ভাব স�েক� তারা আেরা েবিশ েকৗত� হিল হেয় ওেঠ যার কারেণ 
তারা ক�ঠন সব �� কের েফলেত পাের েযমন ঠাকুরমার শরীেরর এখন িক হেব?  তারা িক হেয়েছ বুঝেত চায়, এবং  
অন�েদর জন� তােদর উে�গ �কাশ কের।  
শারীিরক ব�থা এবং ক� খুব সাধারণ, েযমন রাগ হওয়া। েস ভালবাসার মানুষ�টর ওপর এবং/অথবা আপনার 
ওপেরই রাগ �কাশ পাের। এ�ট আপি�কর আচরণ িহসােব �কাশ েপেত পাের। অেনক সং�ৃিতেত েছেলরা 
হয়েতা তােদর অনুভূিত�েলা লুিকেয় েফলেত িশখেছ।  
 
১২-ৈকেশার 
 
িকেশার-িকেশারীরা বুঝেত পাের েয মতৃ� � অপিরবত�নীয়, �েত�েকর সােথই ঘেট, এমনিক িনেজর সােথও। তারা 
ঘটনার কারণ বুঝেত অনরুাগী হয়, ন�ায়িবচার এবং অন�ােয়র ধারণার �িত িকছ� টা অনুরাগী জে�, এবং েয 
েকান অসংগিতপূণ � তেথ�র �িত সংেবদনশীল হয়। এ বয়েস তারা আ�িনভ�রতার �ে� ভ� েগ; একিদেক 
স�ীেদর সােথ ঘিন� ব�ু� করেত চায়, অপরিদেক পিরবােরর ভালবাসার সদস�েদর কােছ থাকেত চায়। 
স�ীেদর সােথ ব�ু� অত�� ���পূণ �, এবং ব�ুেদর হারােনা বা তােদর কাছ েথেক িব���তা তােদর �ভািবত 
কের। তােদর �িত��য়া ব�াপকভােব পিরবিত�ত হয়, রাগ হেল "েথাড়াই েকয়ার" মেনাভাব েদখােনা েথেক �� 
কের চরম দুঃখ এবং �াত�ািহক কায ��েম মেনােযাগ ও অনুরাগী হারােনা পয ��। তারা িনেজেদর েদাষী মেন 
করেত পাের, তারা ভাবেত পাের েয তারা যেথ� কেরিন। িকছ�  িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার মতৃ� �র পর 
িনেজেক দায়ব� মেন কের �া�বয়�েদর মেতা দািয়� কােঁধ ত� েল িনেত চাইেব। 

 
আমার স�ানেদর ি�য়জন মারা েগেল আিম িক তােদর জানােবা? 
 
হ�া।ঁ সত� লুকােবনা না বা সত� জানােত েদরী করেবন না। 
 
আপিন স�ানেদর দদু�শা েথেক র�া করেত চাইেবন এটাই �াভািবক। িক� খুব েছাট িশ�রাও পিরবােরর 
সদস�রা িচি�ত ও িবপয ��, সাধারণ ��টেনর পিরবত�ন, মানুষজেনর িভ� আচরণ, এসব অ�াভািবকতা অনুভব 
করেত পাের। ঘের অথবা আেশপােশ েকান আ�ীয় বা ব�ু মারা েগেছন, িক� তােদরেক েদখেত যাওয়ার 
অনুমিত িছলনা। েকউ হয়েতা হাসপাতাল েথেক আর িফের আেসিন। 
 
িক হে� বুঝেত না পারা আেরা েবিশ ক� েদয়। বা�বতা হয়েতা যা ক�না করা হেয়িছল তার েচেয় খারাপ এবং 
িশ�রা তােদর িনয়�েনর বাইেরর দুঘ �টনার জন� িনেজেদর েদাষােরাপ করেত পাের। 
 
এছাড়াও িশ�েদর র�া করার জন� িমথ�া বলা হেল এবং তারা পের অন� কােরা কাছ েথেক সত�টা �নেল, 
তারা আপনােক অিব�াস করা �� করেব। 
 
শারীিরক এবং মানিসক �িতব�ী সহ সকল িশ�রই তােদর বয়স ও বু�� িবেবচনায় পির�ার, সৎ, স�ত ব�খ�ার 
দরকার আেছ যােত তারা বা�বতােক �হণ করেত পাের। 
 
সত� কথা আপনার ওপর আপনার স�ােনর িব�াস বাড়ােব এবং আেরা ভালভােব েশােকর সােথ মািনেয় িনেত 
সাহায� করেব। 
 
আমার স�ানেদর জানােনার সবেচেয় ভাল উপায় িক? 
 
আপনার ঘের এক�ট িনরাপদ এবং িনিরিবিল জায়গা খুেঁজ িনন। যিদ আপিন অন� অেনেকর সােথ থােকন, 
তাহেল তােদরেক আপনার স�ানেদর সােথ একাে� কথা বলার সময় একট�  দেূর থাকেত অনুেরাধ ক�ন। 
 



�া���েবাধ ক�ন এবং িক বলেত যাে�ন েভেব িনন। িশ�রা স�বত ক�ঠন �� করেব যা তােদরেক এবং 
আপনােক, দজুনেকই ক� িদেব। এটা �াভািবক। আপনার যিদ খুব েছাট এবং বড় স�ান থােক, স�ব হেল 
তােদরেক আলাদা কের বলাটাই হয়েতা ভাল হেব। বড় স�ানেদর েবিশ �� থােক, অন� িদেক েছাট স�ােনরা 
অন�মন� হেয় েযেত পাের। আপিন বড় স�ানেদর সােথ কথা বলার সময় ব�ু বা আ�ীয়�জনেদর েছাট 
স�ানেদর িদেক েখয়াল রাখেত বলুন। 
 
স�ানেদর আপনার সােথ বসেত বলুন। তারা যিদ েখলনা বা অন�ান� ি�য় েকান ব� বহন কের, তােদরেক ওটা 
রাখেত িদন। তােদরেক েবাঝার সময় েদয়ার জন� এবং িনেজেক সামেল েনয়ার জন� ধীের কথা বলুন এবং 
বারবার থামুন। 
 
তারা কেতাট� কু জােন বা তারা িক হেয়েছ বেল মেন কের, এসব িদেয় �� ক�ন। 
 
তারপর স�ােনর বয়স িবেবচনায় আসেল কী ঘেটেছ তা ব�াখ�া ক�ন। পিরবাের মতৃ� � েবাঝােত েযসব শ� ব�বহার 
হয় েসসব শ� ব�বহার ক�ন, দাদ ুঅন� েদেশ আেছন, অথবা অেনক দেূর চেল েগেছন,   
অথবা ঘুিমেয় পেড়েছন, অথবা েমেঘ ভাসেছন জাতীয় বাক� পিরহার ক�ন, কারণ এসব আপনার স�ানেদর 
িব�া� কের ত�লেব এবং তারা মেন করেব েয মানুষ�ট িফের আসেব। 
 
েছাট িশ�েদর মতৃ� �র অথ � েবাঝােত বা�িবক শ� ব�বহার ব�বহার করেত হেব েযমন, আিম খুব দুঃিখত িক� 
বাবার শরীর এবং মন পুেরাপুির েথেম েগেছ। বাবা আর নড়াচড়া করেত পারেবনা, িনঃ�াস িনেত পারেবনা, 
েকানিকছ�  িচ�া বা অনুভব করেত পারেবনা, েতামার সােথ আর কখেনা েখলেত বা কথা বলেত পারেবনা। 
 
এই কথা�েলা েবাঝার জন� আপনার স�ানেদর সময় েদয়া লাগেব। েছাট িশ�রা হয়েতা িকছ�  না �েন েখলার 
মাধ�েম �িত��য়া েদখােব। ৈধয � ধ�ন, তােদর মেনােযােগর জন� অেপ�া ক�ন। েছাট িশ�রা হয়েতা ঐ সমেয় 
একই �� বারবার করেত থাকেব, যা কেয়ক িদন েথেক স�াহখােনক পয �� েযেত পাের, আপনােক এটার জন� 
��ত থাকেত হেব। 
 
েকৗত� হলী িশ�রা হয়েতা বা�িবক তথ� জানেত চাইেব েযমনশরীর�ট এখন েকাথায় এবং িক হেব এটার?  
 
বড় িশ�রা হয়েতা আেরা িব�ািরত জানেত চাইেব এবং আমােদর এটা েকন হল?  সত� উ�র িদেবন, যিদ 

উ�র না জােনন তাহেল েসটাই বলেবন। 
 
িকছ�  িশ� হয়েতা হতবাক হেয় আপনােক িব�াস করেত অ�ীকার করেত পাের। তারা েরেগ েযেত পাের এবং 
আপনার িদেক িচৎকার করেত পাের। শা� থাকুন। বলুন েয আপিন বুঝেত পারেছন এবং আপিন িনেজও 
িব�াস করেত চাইেছন না। িক� দঃুখজনক হেলও এটাই সত�। 
 
েকান অেলৗিকক িচ�াভাবনা কাজ করেছ িকনা পরখ কের েদখুন। িকছ�  িশ� বলেত পাের েয তােদর েকান 
কৃতকেম �র কারেণই মতৃ� � হেয়েছ। েযেহত�  কেরানাভাইরাস এক�ট েছায়ঁােচ েরাগ, িকছ�  িশ� িনেজেদর েদাষী 
ভাবেত পাের, তারা ভাবেত পাের েয তােদর কারেণ েকউ অসু� হেয়েছ বা মারা েগেছ। তাই তারা িনেজেদরেক 
দায়ী ভাবেছ িকনা েখয়াল রাখুন। আপিন �জ�াসা করেত পােরন: হয় আপিন উি�� হেয়িছেলন েয বাবা 
আপিন িকছ�  বেলেছন বা কেরিছেলন বেলই িফের আসেছন না?  সহজভােব ব�াখ�া ক�ন কী ঘেটেছ শত�ািদ 
এবং তােদরেক আ�� ক�ন েয তারা েদাষী নয়। ত� িম ভ�ল িকছ�  করিন। এটা একটা  জীবাণু যা বাবােক অসু� 
কের েফেলিছল এবং তার �াস-��াস ব� কের িদেয়িছল। েয েকান জায়গা েথেকই এটা সং�েশ � আসেত 
পাের। েকউ েকানিকছ� ই করেত পারেতানা এবং েকউই এর জন� দায়ী নয়। 
 
আপিন বা অন� েকউ মারা েযেত বা অসু� হেয় েযেত পােরন, িশ�রা এটা িনেয়ও দু���া�� হেয় েযেত পাের। 
পিরবােরর একজন সদস� িহেসেব আপিন যা যা করেছন েস�েলা ব�খ�া ক�নঃ হাত েধায়া, অন�েদর েথেক যতট� কু 
স�ব শারীিরক দরূ� বজায় রাখা। েকউ মারা যােবনা, কখেনাই এ �িত�িত িদেবন না। �েত�েকই েশষ পয �� মারা 
যায়। আপিন তােদর আ�� করেত পােরন েয তােদর য� েনওয়ার জন� সবসময়ই েকউ না েকউ থাকেব। 
 



িশ�েদর েকান �� আেছ িকনা, অথবা েকান িকছ� র কারেণ তারা উি�� বা ভয় পাে� িকনা, সরাসির �জে�স 
ক�ন। তােদরেক বলুন েয অনুভূিত, ভয়, দু���া ভাগাভািগ কের েনয়া সাহায� কের, এবং আপিন সবসময় 
তােদর কথা �নেত এবং েয েকান সময় তােদর �ে�র উ�র িদেত পােশ আেছন। 
 
মৃত� �র কারেণ আমার িনেজর অনুভূিত�েলা স�ানেদর সামেন �কাশ করা িক �ঠক হেব? 
 
এটা একটা ক�ঠন কাজ এবং এটা স�বত আপনার িনেজর েভতেরই অেনক গভীর অনুভূিত জািগেয় ত�লেব। 
তােদর সােথ কথা বলার পূেব � আেগ েথেকই ��িত িনেয় রাখুন যােত আপিন িনেজেক পুেরাপুির হািরেয় না 
েফেলন। িক� আপনার স�ােনরা আপনােক েশাকাত� ও কাদঁেত েদখেব, এটা িনেয় িচ�া করেবন না। আপনার 
েকমন অনুভূিত হে� তােদরেক বলুন। তােদরেক বলুন েয িনেজর অনুভূিত �কাশ করা এবং অন�েদর এ 
ব�পাের বলার মেধ� ভ�ল িকছ�  েনই। এ�ট িশ�েদর তােদর িনেজেদর অনুভূিত �কাশ করেত এবং তা িনেয় কথা 
বলেত সাহায� করেব। 
 
আমার স�ােনরা কীভােব �িত��য়া েদখােত পাের? 
 
েশাক �কােশর েকান "স�ঠক" পথ েনই ।  
েকানও ি�র অড�ার বা ‘পয �ায়’ েনই যার মেধ� িবিভ� আেবগ বা আচরণ�িল 'উিচত' হা�জর হওয়া উিচত। 
িশ�েদর �িত��য়া তােদর বয়স, েমজাজ, মতৃ ব���র সােথ স�ক�, মতৃ� �র ধরণ, পিরবােরর �িত��য়া, এবং 
তােদর সমাজ ও সং�ৃিত অনুযায়ী িভ� হেব। আপিন আপনার স�ােনর মেধ� েয পিরবত�ন�েলা েদখেত 
পােরন: 
 
অনুভূিত: তারা দু: িখত, উে��জত, অসাড়, ভীত, একাকী, অপরাধী, িবর�, উি��, িব�া� এবং অতীত িনেয় 
�ন�তা �কাশ করেত পাের। তারা একইসমেয় একািধক আেবগ অনুভব করেত পাের, অথবা দীঘ � সময় ধের 
িকছ� ই অনুভব করেবনা, এবং এরপর হঠাৎ কের িবিভ� আেবগ �ারা আিব� হেব। 
 
ভাবেছন: তারা কী ঘেটেছ েস স�েক� ওরা ওভার �মাগত িচ�া করেত পাের একই ঘটনা। হঠাৎ কেরই 
তােদর মাথায় অ���কর এবং ভীিতকর িচ�াভাবনা বা িচ� চেল আসেত পাের। তারা ভিবষ�ত এবং এর পর িক 
হেত যাে�, এসব িনেয় িচ�া করেত পাের। তারা ভ� েলামনা এবং িব�া� হেয় েযেত পাের। 
 �ুেলর কােজর মেতা সাধারণ কােজ মেনািনেবশ করােক তােদর ক�ঠন মেন হেত পাের। এছাড়াও তােদর মেন 
সুখ�িৃত এবং আরামদায়ক ছিবও আসেত পাের। 
 
ব�বহারঃ  িশ�রা উদাসীন হেয় উঠেত পাের এবং একদমই িকছ�  করেত না চাইেত পাের।  
তারা �ত�াহার করেত পাের এবং তােদর িব��� করা। অথবা তারা আেগর মেতাই কাজকম � চািলেয় েযেত পাের 
েযন িকছ� ই হয়িন। তারা "দুব ��বহার" করেত পােরঃ তেক� বা মারামািরেত জড়ােনা, দ�ু� িম করা বা ই�াকৃত ভােব 
উে� িদেত পাের। তারা তােদর েচেয় অেনক েছাট িশ�র মেতা আচরণ করেত পােরঃ ব�ৃা�ুল েচাষা, িবছানায় 
েপশাব করা, আপনােক কােছ থাকেত েজার করেত পাের। তারা এক�ট খারাপ �িৃতর কথা বারবার মেন কিরেয় 
িদেত পাের, েযমনঃ বাবা হাসপাতােল যাে�। 
 
শারীিরক অব�াঃ িশ�েদর �ুধাম�া এবং ঘেুমর সমস�া হেত পাের। তারা থাকেত পাের দঃু��। তারা 
অবণ �নীয় ব�থা ও েবদনায় ভ�গেত পাের। 
 
এসব �িত��য়া�েলা একই িশ�র ে�ে� ব�াপকভােব পিরবিত�ত হেয় েদখা েযেত পাের, অেনকসময় এক 
িদেনই অেনক �তু পিরবত�ন হেত পাের। এই হয়েতা েদখা যােব একজন িশ� তার সাধারণ কাজকম � িনেয় 
ব��, পর মুহেূত �ই হয়েতা কা�া �� করেব অথবা খুব রাগাি�ত হেব। এটা বারবার ঘটেত পাের। 
 
ক�ঠন পিরি�িতেত অেনকিদন ধের মেনােবদনা েথেক েযেত পাের। িশ��ট েশাক কা�টেয় উেঠেছ বা ভ� েল 
েগেছ মেন হেলও হঠাৎ কেরই কেয়ক মাস পর আবার িফের আসেত পাের। েকান �িৃতিচ� মাধ�েম েযমন, 
বািষ �কী, বা ি�য় েকান কাজ যা িশ��ট তার হািরেয় যাওয়া ভালবাসার মানুষ�টর সােথ করেতা, অথবা েরিডও েত 
হঠাৎ তােদর ভাল লাগার েকান গান েবেজ উঠেল েস আবার েশাকাত� হেত পাের। 



 
এসকল �িত��য়াই �াভািবক। তেব খুব অ� িকছ�  িশ�র মেধ� �িত��য়া�েলা খুব গভীর এবং দীঘ �ািয়ত হয় যা 
ৈদন��ন জীবনেক খুব েবিশ িবি�ত কের। কখন� কখন� িশ�র মেধ� আ�হত�ার ভাবনা আসেত পাের, 
অথবা িনেজর বা অেন�র জন� �িতকর আচরণ �কাশ করেত পাের। এসব ে�ে� আপনার কিমউিন�টর �া�� 
কম�র কাছ েথেক অিতির� সাহায� চাইেত ি�ধা করেবন না। 
 
কীভােব আিম আমার স�ানেক েশােকর সােথ মািনেয় িনেত সাহায� করেত পাির? 
 
িবলাপ করা �া�বয়� এবং িশ�েদর জন� ি�য়জন হারােনার দুঃেখর সােথ মািনেয় েনয়ার এক�ট অন�তম 
উপায়। যিদও িবিভ� সং�ৃিত এবং ধম ��িল িবিভ� ভােব েশাক �কাশ কের, সব �কােশর ধরেণই মতৃ� � েক 
েমেন েনয়ার, িবদায় জানােনা, মতৃ ব���র জীবনেক স�ান জানােনা এবং অথ �পূণ � কের েতালা, এবং েশাক 
কা�টেয় সামেন এিগেয় যাওয়ার মাধ�েম মতৃ ব���েক �রেণ রাখার কথা বলা হয়। 
 
িবিভ� পিরবাের নানারকম আধ�া��ক িব�াস বা সাং�ৃিতক অনুশীলন থাকেব। আপিন যিদ এক�ট িনিদ�� 
িব�াস-েগা��র অংশ হেয় থােকন, তেব ঐ েগা��র আধ�াি�ক েনতার সােথ েযাগােযাগ (েটিলেফােনর মাধ�েম 
যিদ থােক অথবা িনরাপদ শারীিরক দরূ� বজায় েরেখ) উপকারী হেত পাের যােত িতিন মতৃ� �েক ব�াখ�া করেত 
পােরন এবং আপনােক ও আপনার স�ানেদর সা�না িদেত পােরন। 
 
�াভািবক সমেয় েশষকৃত�সহ সকল ���য়ার িশ�েদর �া�ে�� অংশ�হণ করেত েদয়া তােদর জন� সহায়ক 
হেব। েশাক �কােশর মাধ�েম িশ�রা মতৃ� �েক েমেন িনেত, িবদায় জানােত, ি�য় ব���র জীবন উদযাপন 
করেত, অন�েদর কােছ তােদর তাৎপয � উপলি� করেত, এবং মতৃ ব��� এবং েবঁেচ থাকা ব�ু ও পিরবােরর 
সদস�েদর সােথ আেরা ঘিন� হেত সাহায� কের। েশাক �কাশ িশ�েদর আেরা ক�ঠন অনুভূিতর সােথ মািনেয় 
িনেত, েসাম�া�টক (শারীিরক সমস�া েয�েলা মানিসক েবদনার কারণ হেয় দাড়ঁায়) ল�ণ, এবং আপি�কর 
আচরণ সামেল িনেত সাহায� কের। ক�ঠন সমেয়ও েশাক �কােশর জন� যেথ� সময় েদয়া এবং ���য়া�টেত 
তাড়াহ� েড়া করার েচ�া না করা খুব ���পূণ �। 
কেরানা মহামারী সাধারণ েশাক �কােশর ওপর কীভােব �ভাব েফলেত পাের? 
 
এ মুহেূত � ভাইরাস ছিড়েয় পড়া িনয়�েণ ��� েদয়া হে�, তাই �াভািবক েশাক �কােশ েবশ িকছ�  সমস�া হেত 
পাের: 
 
 আপনার ভালবাসার মানুষ�ট হয়েতা হাসপাতােল একা বা অপিরিচত মানুষেদর সােথ িছেলন, এবং তারঁ 

মতৃ� �র পূেব � হয়েতা আপিন ও আপনার স�ােনরা েশষবােরর মেতা িবদায় জানােত পােরনিন। 
 

 মতৃেদহ হয়েতা ওখােনই েরেখ েদয়া হেয়িছল অথবা ঘর েথেক িনেয় যাওয়া হেয়িছল, যার কারেণ 
�াভািবক েশষকৃত� করার সুেযাগ হয়িন। 

 মতৃেদেহর �থাগত ব�ব�া েযমন, েগাসল করােনা, িনিদ�� সমেয়র মেধ� কবর েদয়া হয়েতা স�ব 
হেবনা।  

 অেনক মতৃেদহ হয়েতা ল�া সময় ধের এমিনেতই পেড় থাকেব অথবা গণকবর েদয়া হেব 
 

 আপনার ব�ুবা�ব এবং আ�ীয়�জন হয়েতা িনেজেদর হারােনার ব�থায় েশাকাত� থাকেব যার কারেণ 
আপনােক মানিসক বা কায �করী েকান সাহায� করেত পারেবন না। আপনার এরকমও মেন হেত পাের 
েয আপিন অন�েদর েকান ওপর েকান েবাঝা চাপােত চান না। একইভােব আপনার স�ােনর স�ীরাও 
হয়েতা তােদরেক সহায়তা করেত সমথ � হেবনা। 

 

 �াভািবক ��টন, �ুেলর এবং িবেনাদনমূলক কাজকম � েয�েলা আপনার স�ােনর মেনােযাগ অন� 
িদেক িনেত পারেতা অথবা তােদর একট�  হেলও হাসােত পারেতা, েস�েলা অনুপি�ত। 

 

 আপনার �িত�টেক যথাযথ তাৎপয � পাে�না কারণ এটা একই সমেয় কিমউিন�টেত ঘেট যাওয়া 
অেনক�েলা মতৃ� �র মেধ� এক�ট। এটা একটা "সংখ�ার" মেতা েদখায়, েযখােন আপনার এবং আপনার 
পিরবােরর কােছ এটা ���পূণ � ও ভালবাসার একজন, একটা ব���� ও গ�েক হারােনার মেতা। 

 
ি�য়জনেদর �ৃিত র�ায় আমরা িনেজেদর ও স�ানেদর কীভােব সাহায� করেত পাির? 
 
মতৃেদহ ছাড়াই আপিন েয �ােন অব�ান করেছন েসখােন �রণ অনু�ান আেয়াজেনর উপায় েবর ক�ন। 
পিরক�নার জন� সময় িনন, তারপর আপনার কােছ ���পূণ � এমন �াথ �না বা আনু�ািনকতা সহ এক�ট 
অনু�ান ক�ন। অনু�ান�টর মাধ�েম আপনােদর সকেলর কােছ ব����টর তাৎপয � �দশ �ন ক�ন ও তারঁ জীবন 



উদযাপন ক�ন। মতৃ ব���র সােথ আপনার স�ানেদর সংেযাগ �াপন, তােদর ভালবাসা এবং তােদর জীবেন 
মতৃ ব���র ��� েবাঝােনার উপায় েবর ক�ন। আপনার স�ান হয়েতা এক�ট ছিব আকঁেত চাইেব, একটা 
কিবতা বা ঐ মানুষ�টেক িনেয় তােদর েকান েলখা পেড় েশানােত, বা এক�ট গান গাইেত চাইেব। উদাহরণ��প, 
আপনার স�ানেক �জে�স ক�ন  এমন সহজ েকান েখলা, খাবার, গান, বা বই আেছ িকযা আমরা দাদরু 
স�ােন ভাগ করেত পাির, দাদ ুিক পছ� করেতন বেল েতামার মেন হয়?  ���পূণ � বািষ �কী�েলােত এ ধরেণর 
অনু�ান পুনরায় আেয়াজন করা যায় েযমন, মতৃ ব���র জ�িদেন। 
 
আপিন যিদ এক�ট িনিদ�� িব�াস-েগা��র অংশ হেয় থােকন, তেব আপনার আধ�া��ক েনতা এক�ট �রণ 
অনু�ান এবং মতৃ ব���র েশষকৃেত�র জন� উপযু� ব�ব�া �হণ করেত আপনােক সাহায� করেত পারেবন 
যােত আপনার ি�য়জনেক সমািহত করেত পােরন।  
 
আপনার বাস�ােন এক�ট েছাট জায়গা েবর ক�ন েযখােন পিরবার ি�য়জনেক �রণ করেত পারেব। েদয়ােল 
েকান ছিব বা �িৃতিচ� টা�ঙেয় রাখুন যা আপনােক ঐ মানুষ�টর কথা মেন কিরেয় েদয়। এটা মেন রাখা জ�রী, 
এই জায়গা েযন বাস�ােনর বড় জায়গা দখল কের না েনয়, �ধু েছাট একটা জায়গা েযখােন সবাই েযেত এবং 
�রণ করেত পারেব। এসব সািমিয়ক পদে�প, আপিন আপনার স�ানেদর বলেত পােরন েয পিরি�িত 
�াভািবক হেল ভালবাসার মানুষ�টর জন� এক�ট উপযু� �রণানু�ান আেয়াজন করা হেব েযখােন সবাই 
আসেব। 
 
িপতামাতার েকউ একজন মারা েগেল অেনক স�ােনরা �ায়ই �ে� তােদর সােথ কথা বেল; মেন কের েয মতৃ 
মা/বাবা তােদর েদখেছ এবং েকান �িৃতিচ� তােদর সােথ রােখ। এটা �াভািবক এবং এটা িশ�েক সা�না িদেত 
পাের। িশ�েক এক�ট "�িৃতর বা�" বানােত সাহায� ক�ন েযখােন েস মতৃ ব���র েছাটখােটা �িৃতিচ� রাখেত 
পারেব। এ�েলা ছিব, বা তারঁ ি�য় জ�ােকেটর এক�ট েবাতাম, এক�ট লেকট, বা তারঁ ব�ব�ত তসবীহ হেত 
পাের। অথবা িশ��টেক এক�ট ��াপবকু বানােত সহায়তা ক�ন েযখােন েস ছিব িদেয় সুখ�িৃত�েলা গ�াকাের 
সাজােত পারেব। 

 
আমার স�ানেদর ভাল েবাধ করােনার জন� এবং তােদর মানিসক �া�� র�ার জন� সবেচেয় 
���পণূ � কাজ�েলা িক িক? 
 
ি�য়জেনর মতৃ� � িশ�েক গভীরভােব িবপয �� করেত পাের, িবেশষ কের এটা যিদ তার �াভািবক জীবন এবং 
ৈদন��ন ��টেন �ভাব েফেল। ভাগ��েম, পিরবােরর জীিবত সদস�রা তােদর স�ানেদর মানিসক �া�� 
সুর�ার জন� অেনক িকছ� ই করেত পাের।  েযসব িন��ত করা সবেচেয় ���পূণ �: 
 
 িশ��ট যােদর িব�াস কের ও জােন, েযমন, মা/বাবা, আ�ীয়�জন, পিরচয �াকারী বা আপনার কাছ 

েথেক সবসময় ে�হ ও য� পায়। 
 

 নাবালক এবং েছােটা িশ�েদর ে�হময় �শ �, গান েগেয়, আদর কের, বা েদাল িদেয় িনরাপ�া অনুভব 
করােনা যায়। 

 

 �াভািবক ��টন এবং জীবন কাঠােমা যতটা স�ব বজায় রাখা। েছাট জায়গায় আব� থাকেলও 
�াত�ািহক জীবেন িকছ�  কাজ েযমন, জায়গা পির�ার করা, �ুেলর কাজ করা, ব�ায়াম করা, েখলাধুলা 
করা ইত�ািদ অ�ভ� �� করা ���পূণ �। 

 আপি�কর এবং/অথবা প�াদমুখী আচরণ এর কারণ েবাঝা এবং েকান শা��মূলক �িত��য়া না 
েদখােনা। 

 

 িক হেয়েছ তা েযন িশ��টর �ুেলর বা ব�ুমহেলর অন� িশ�েদর জানােনা হয় (িশ�ক বা মাতা-িপতার 
মাধ�েম), যােত তারা �ুেল িফের েগেল তােক সাহায� করেত পাের। 

 

 িশ�েদর যােত আপনােক সহায়তা করার সুেযাগ েদওয়া হয়, িক� তােদর েযন সােধ�র বাইের 
�া�য়�েদর ভূিমকা এবং দািয়� েনওয়ার জন� চাপ েদওয়া না হয়। 

 

 আপিন িনেজর শারীিরক ও মানিসক সু�াে��র য� িনন। আপিন িনেজও েশাকাত�। আপনার িনেজর 
অনুভূিত�িল েমাকােবলা করার সময় আপনার স�ানেদর সমথ �ন করা ক�ঠন হেত পাের, িবেশষ কের 
আব� জায়গায় থাকেল।  
এ কারেণ আপনার িনেজর জন� সময় েবর করা এবং িনেজর য� েনওয়া খুব জ�ির। আপিন অসু� 
থাকেল আপনার স�ানেদর সহায়তা করেত পারেবন না। আপনার পয �া� ঘুম হওয়া, স�ঠকভােব 
খাওয়া, অনুশীলন করা, িশিথল হওয়ার জন� সময় েনওয়া ���পূণ � (েযমন, গান েশানার মাধ�েম) 



এবং আপনারও এমন কাউেক রাখুন যার কােছ আপিন মানিসক সমথ �েনর জন� েযেত পােরন। 
�িতকর অভ�াস েযমন বাড়িত অ�ালেকাহল বা ধুমপান এিড়েয় চলার েচ�া ক�ন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
i চাই� ে�ােটকশন এিরয়া অব ের�নিসিবিল�ট এর অনুেরােধ িলন েজানস এই িলফেলট�ট এমএইচিপএসএস 
েকালাবের�টভ (এমএইচিপএস সহেযাগী) এর জন� ৈতরী কেরেছন। 

 
�� থাকেল েযাগােযাগ ক�ন: 

- েকােয়ন েসেভন�া�স, ksevenants@unicef.org   
- িলন েজানস,  lynnemyfanwy@gmail.com      
- েলসিল �াইডার, les@redbarnet.dk   

 
 
এই িলফেলেটর িকছ�  অংশ িন�িলিখত উৎস�িল েথেক আকঁা: 
 
িলন েজা�, েশাক এবং �িতবা�চ� �ত ও শরণাথ� পিরবার, িশ�, ৈকেশার ও পািরবািরক শরণাথ� মানিসক ে�ে� �া��, 
ইত�ািদ। এস. গান এবং িপ. েভে�েভেজল, ��ংগার, ২০২০, (ে�েস) 
 
েক েসেভন�া�স, এল। �াইডার, ই.এস. অকশা, বা�ােদর ইিভিড সং�মণ রেয়েছ তা জানােত মূল িবষয়�িল, বা মারা 
েগেছ, িশ� সুর�ার দািয়ে�র ে��, আইএফআরিস মেনািব�ান েক� এবং এমএইচিপিসএস সহেযাগী, িডেস�র ২০১৯। 
 
 
আইিরশ হসিপস ফাউে�শন:েকািভড ১৯ �ট িবিধিনেষেধর সময় িশ�েদর েশাক করেত সহায়তা করা, ২০২০ মাচ� 
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