
আসুন কথা বলি…  

    
 

কখন                                                বিষয়ে 
 

আপনার িাচ্চায়ক পপাশাক পরায়নার সমে…  

 

 

আপনার বাচ্চা যে কাপড়, য াজা, আর জতু া পরতব 
যস লবষতে কথা বিুন। আজ লক হতব বা গ কাি 
লক হতেতে যসই লবষতে কথা বিুন। 

 
 

রান্না করার সমে…  আপনার বাচ্চাতক  াপার চা চ, প্লালিতকর বাটি এবং 
পযান লিন; এগুলি লনতে যস লক করতে  া আপনাতক 
বিত  বিুন। আপলন লক করতেন  া বিুন।  

 

খািার সমে… একসাতথ কাটাতনা স ে কথা বতি উপত াগ করুন। 
আপনার বাচ্চাতক  ার লিতনর কথা বিত  উত্সাহ 
লিন। আপলন যে গল্প বা চুটলক আজ শুতনতেন  া 
 াতক বিুন।  

 

স্নায়নর সমে…  বিুন যে জি লক অনু ূল  যিে আর স্নাতনর 
যেিনাগুলির লবষতে কথা বিুন।  ার শরীতরর 
লবল ন্ন অংশ লচলনতে লিন। গান গান বা েড়া 
বিুন।  

 

পশািার সমে… গল্প বিুন: আপনার যোটতবিার লবষতে, আপনার 
পলরবাতরর লবষতে, যকাথাে আপলন বড় হতেতেন যসই 
লবষতে। আপনারা একসাতথ ো ো কতরতেন যসই 
লজলনষগুলির স্মৃল চারণ করুন।  

 

পকাথাও যািার সমে… আপনার বাচ্চা ো যিেতে  া বণণনা করুন আর 
 াতক লিতে বণণনা করান। “আল  আ ার যোট্ট যচাে 
লিতে নজর রােলে” যেিুন। গালড় গুনুন।  

 

লয়রামযায়ে… কাপড়ের সামগ্রীগুলি চিহ্নিত করুন। আপনার 

প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ আপনার বাচ্চাকে খঁুজে দিতে 

বলুন। মোজাগুলি তাকে গুছিয়ে রাখতে বলুন।  

 



কারণ 
 

আপনার কণ্ঠস্বর আপনার িাচ্চায়ক আরাম পেে।  জতের ঠিক পতর, আপনার বাচ্চা আপনার কণ্ঠস্বতরর 
লিতক  াথা য ারাে। যস আপনার কথা শুনত  
ত রী। 

 

এভায়ি আপনার িাচ্চা কথা িলয়ে পশয়খ। আপলন যে শব্দগুলি করতবন আপনার বাচ্চা  া 
নকি করতব। যস যে শব্দগুলি করতব  া নকি কতর 
আপলনও  জা করত  পাতরন! 

 
 

এভায়ি আপনার সেয হাাঁেয়ে পশখা িাচ্চা অয়নক 
কথা পশয়খ। 

আপনার সিয হাাঁটত  যশো বাচ্চা যে কথাগুতিা যশাতন 
 ার পুনরাবৃলি কতর। যবলশ কথা জানতি যস লক 
চাে আর  ার লক প্রতোজন  া জানাত   ার 
সুলবধা হে।  

 

এভায়ি আপনার প্রাক-সু্কয়লর িাচ্চা োর িাস করা 
পবৃথিীটির বিষয়ে পশয়খ। 

কথা লজলনষ ও ধারণাগুলির প্রল লনলধত্ব কতর। 
আপনার বাচ্চা ে  যবলশ বুেতব,    যবলশ জানতব।  

 

কথা িলা আর পশানা বকভায়ি পড়য়ে আর বলখয়ে 
হে োর বিষয়ে আপনার িাচ্চায়ক পশখাে।  

েলি আপনার বাচ্চা কথাগুলি জাতন ও  ার  াতন 
যবাতে,  ার পতে লিেত  আর পড়ত  পারা 
সহজ র হতব।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      আসুন কথা িবল…  
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