পরিবারিি সারে গরিত কর্মকান্ড অরেষি
রিম্নরিরিত দু ইরি কর্মকান্ড রবরডিং ব্লক পাঠক্রর্ থেরক গৃহীত হরেরে, থেগুরিা সাধািিত রি-K এক্সরলাি ক্লাসরুরর্
বযবহৃত হে। এই কর্মকান্ডরি রতি এবিং চাি বেি বেসীরদি জরিয ততরি কিা হরেরে এবিং স্বল্প উপকিি বযবহাি করি,
সহরজই বারিরত পরিবাি ও অিয থসবা িদািকািীরদি সারে কিা োরব। বারিি পরিরবরে থেরিরর্রেরদি উন্নেরি
সহােতা কিাি পাোপারে, থসগুরিা থিিাচ্ছরি ও আিন্দর্ে হবাি জরিয রিজাইি কিা হরেরে।

কর্মকাণ্ড 1: এিি কত?
থে উপকিিগুরিা িাগরব: থে রজরিসগুরি থগািা োে।
কীভারব থিিরত হরব:
• থগািা োে এর্ি িাবাি িাওোি সর্ে অেবা থস েিি রকেু সার্গ্রীি একরি থোি গ্রুপ রিরে থিরি, তাি সারে
এরি থিিু ি। উদাহিি রহরসরব, তাি থলরি েরদ চাি িুকরিা অরিঞ্জ োরক, তারক বিরত রদি থর্াি কতগুরিা
িুকরিা থসিারি আরে। তািপি, আরিক িুকরিা থোগ করি, তারক রজরেস করুি, “এিি কেিা আরে?”
• তারক একরি অরিরঞ্জি িুকরিা থিরত আর্ন্ত্রি জািাি, এবিং রজরেস করুি “এিি কেিা আরে?” এবিং,
“কীভারব থস বু ঝরিা?”
• থকাি রজরিরসি সারে থোগ অেবা রবরোগ কিরি থর্াি সিংিযাি পরির্াি রবষরে আপিাি সন্তারিি সারে
পেমরবক্ষি করুি।
থকি এই থিিা?
• এই থগরর্ি র্াধযরর্ থোগ এবিং রবরোগ সম্পরকম একরি স্পষ্ট জরে োি অেম আপিাি সন্তাি থেরগতু থে
রজরিসগুরি বযবহৃত হরেরে থসগুরি থদিরত এবিং স্পেম কিরত পারি, তাই থস এরি বু ঝরত পারি।

কর্মকাণ্ড 2: িরি থহল্পাি
থে উপকিিগুরিা িাগরব: থপাোক
কীভারব থিিরত হরব:
• আপিাি সন্তািরক থপাোকগুরিি থেরি ভাগ কিরত রদি। এবিং এই ধিরিি িশ্ন করুি থের্ি:
• “কীভারব আর্িা এই থপাোকগুরি রভন্ন রভন্ন স্তুরপ ভাগ কিরত থপরিরে ো থসগুরিরক আিাদা কিা
সহজ করি রদরেরে?”
• “আর্ারদি রক আি থকাি পযান্ট অেবা োিম আরে? আপরি কীভারব জারিি?”
• “ আি রক অিয থকাি উপাে আরে ো কাপিগুরিরক ভাগ কিাি সু রবধা িদাি করি?”
থকি এই থিিা?
• েিি রেশুিা রজরিরসি থেরি ভাগ করি, তিি তািা থেরি কীভারব রবরভন্ন সার্গ্রীি তবরেষ্টয আিাদা কিরত হে
এবিং ঐ তবরেষ্টয অিু োেী রবরভন্ন সার্গ্রীরক গ্রুরপ ভাগ কিরত হে। এরত তারদি রবশ্লষিী রচন্তা গরি ওরঠ
থেরহতু তািা আরবষ্কাি করি থকান্ রজরিসরি থকাোে োরব এবিং থকি।
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