
পরামর্শ
•   একটি ওয়ান-পিস  
পলিিার বা িপরধানয�াগ্য  
কম্বল ব্যবহার করুন।  
পিযলিালা কম্বল ব্যবহার  
করযবন না।

•   পনপচিত করুন বাচ্ার  
গা য�ন খুব গরম না থাযক।

•   আিনার বাচ্াযক বযুকর দধু খাওয়ান।
•   ঘুম িাড়াযত একটি ি্যাপসফায়ার (চুপিকাঠি) 
ব্যবহার করার যচষ্া করুন পকন্তু এটা 
পনযত বাচ্াযক য�ার করযবন না।

•   আিনার বাচ্াযক টিকা পদন।
•   বাচ্ার মখু য�ন সবসময় যদখা �ায় 
এমনভাযব আিনার বাচ্াযক সামযনর বা 
পিছযনর যবপব ক্যাপরয়াযর রাখুন। 

•   সমস্ত পফতা সঠিকভাযব না যবযঁধ কখযনা 
গাপড়র পসট, বাচ্ার যদালনা, ক্যাযর� বা 
অন্যান্য ক্যাপরয়ার ব্যবহার করযবন না।  
অযনক বাচ্া আংপিকভাযব বাঁধা পফতায় 
আটকা িযড় মারা যগযছ।

•   যকউ য�ন আিনার বাপড়যত বা আিনার 
বাচ্ার আযিিাযি ধূমিান না কযর তা 
পনপচিত করুন।

•   মদ্যিান বা মাদক যসবন করযবন না।
•   যহাম যবপব মপনটযরর উির পনভ্ভ র করযবন 
না।

পনপচিত  
করুন আপনার  

বাচ্ার  
পররচর্শাকারী সবাই  
য�ন এই িরামি্ভ  
অনসুরণ কযর!
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অন্ান্ পরামর্শ
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     একা (অ্াল�ান)। 
 বাচ্া যরন একা ঘমুায়। 

     ব্াক।  
 বাচ্ালক রচৎ কলর যরায়ালবন

     ররিব (ররশুরর্া)।  
  বাচ্ালক রনরাপদ ররশুরর্ায় 

যরায়ালবন

রনরাপদ ঘলুমর 

প্াথরমক 
রবষয়গুর� (ABC) 
অনসুরণ করুন
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ALONE (একা)
•   ঘুমাযনার সময় বাচ্াযক পচৎ কযর 
যিায়াযবন - এমনপক অকাল�াত 
(পরিম্যাপচওর) বাচ্ার যষেযরেও। 

•   আিনার বাচ্াযক যকাযনা বয়স্ক বা অন্য 
বাচ্াযদর সাযথ ঘুমাযত যদয়া উপচত নয়। 

•   আিনার কামরা ভাগাভাপগ করুন, পবছানা 
নয়। কামরা ভাগাভাপগ করযল আিপন 
বাচ্ার উির ন�র রাখযত িাযরন ও বাচ্া 
এক�ন রিাপ্তবয়যস্কর পবছানায় ঘুমাযল য� 
সব দঘু্ভটনা ঘটযত িাযর যসগুপল যরাধ 
করযত িাযরন। 

•   পিশুি�্যার মযধ্য বাচ্া ছাড়া অন্য পকছুই 
থাকা হওয়া উপচত নয়; য�মন বাপলি, 
বাম্ার ি্যাড, কম্বল বা যখলনা।

CRIB (ররশুরর্া)
•   �পদ বাচ্া যকাযনা পবছানা, িালঙ্ক, 
আরামযকদারায় বা যকানও পলিং, যদালনা বা 
অন্য ক্যাপরয়াযর ঘুপমযয় িযড়, তাহযল 
অপবলযম্ব তাযক পিশুি�্যায় শুইযয় যদযবন। 

•   একটি পনরািত্া-অনযুমাপদত* পিশুি�্যা/
ব্যাপসযনট/যলেইয়াড্ভ  ব্যবহার করুন, �াযত 
একটি িক্ত গপদ এবং পিট লাগাযনা থাযক। 

•   একটি ড্রি-সাইড পিশুি�্যা ব্যবহার 
করযবন না। �ুক্তরাষ্ট্রীয় পনরািত্ার 
মানদণ্ড ড্রি-সাইড যরল পিশুি�্যা 
বানাযনার বা পবক্রযয়র অনমুপত যদয় না।

•   যকানও পিশুস�্যা/িাকনা থাকা যবযতর 
যদালনা/যলে ইয়াড্ভ  যকনা বা ব্যবহাযরর 
আযগ যসটি পরকল করা হযয়যছ পকনা 
পনপচিত হযত CPSC পরকল তাপলকা  
যদযখ পনন: www.cpsc.gov/Recalls/

* পিশুি�্যা পনরািত্ার �ন্য, উিযভাক্তা িণ্য 
পনরািত্া কপমিন যদখুন: 
www.cpsc.gov/en/Safety-Education/
Safety-Education-Centers/Cribs

BACK (ব্াক)
•   বাচ্াযক পচৎ কযর যিায়াযবন, উব ুকযর বা 
িাি পফযর নয়।

•   অবি্য, বাচ্াযক রিপতপদন উব ুকযর 
যিায়াযবন, �খন যস য�যগ থাযক ও আিনার 
ন�যর থাযক। "টাপম টাইম" বাচ্ার কাঁধ ও 
যিযটর যিি্রী যিাক্ত করযত সাহা�্য কযর।

Crib (ররশুরর্া)। 

New York State রিপত বছর রিায় 90 �ন বাচ্া ঘুম সংক্রান্ত কারণ যথযক মারা �ায়।  
একদম শুরু যথযকই; রিযত্যক বার আিনার বাচ্ার ঘুম শুরু হওয়ার সময় তাযক পনরািযদ ঘুমাযত সাহা�্য করুন।

Back (ব্াক)।Alone (একা)।


