
English Bengali 

Watch how I play, and see how you can support 
me. 

আমি মিভাবে খেমি, এেং মিভাবে তুমিও 
আিার সাবে খেিবত পাবরা তা খেবো। 

Setting up a place to play for your baby helps them 
learn and develop. 

আপনার োচ্চার খেিার জনয এিটি 
আের্ শ জায়গার েযেস্থা িরুন, যা তার 
খর্ো এেং মেিাবর্ সহায়তা িরবে। 

 

আিার খেিার জায়গা 

 

খেমে খে িযাি 
Remember you are more interesting to your baby 
than any toys! 

িবন রােবেন খয, অনয খযবিাবনা 
খেিনার তুিনায় আপমনই সে সিয় 
আপনার োচ্চার িাবে খেমর্ আির্ শণীয় 
োিবেন। 

Let your child see your face by lying face to face or 
beside them looking in the mirror. 

িুবোিুমে অেস্থায় শুবয় অেো আয়নার 
সািবন োচ্চার িুবের পাবর্ আপনার িুে 
রােুন খযন খস আপনাবি খেেবত পাবর। 

Tummy time is a welcome part of your baby’s daily 
routine. It helps your baby to have better head 
control and stronger muscles in their neck, 
shoulders, arms and back. 

িামি িাইি হবিা আপনার োচ্চার 
মনতযমেবনর রুটিবন আনন্দোয়ি এিটি 
পে শ। এবত িবর আপনার োচ্চার মনবজর 
িস্তিবের মনয়ন্ত্রণ আরও উন্নত হবে এেং 
খসই সাবে তার গিা, ঘাড়, োহু এেং 
মপবের িাংসবপর্ীও আরও িজেুত হবে। 

Tummy time is a great way for baby to develop 
balance and co-ordination. 

ভারসািয মেিাবর্ এেং র্রীবরর মনয়ন্ত্রণ ও 
মেমভন্ন অঙ্গ-প্রতযবঙ্গর সিন্বয় সাধবনর 
খেবে িামি িাইি অতযন্ত িায শিরী 
ভূমিিা পািন িবর। 

Babies love to discover their own reflection so 
include a mirror. 

োচ্চারা আয়নায় তাবের মনবজবের খেহারা 
খেেবত েুেই পেন্দ িবর, তাই সাবে 
আয়নাও রােুন। 



Encourage your baby to reach and grasp by placing 
some toys nearby 

আপনার োচ্চার হাবতর নাগাবি মিেু 
খেিনা রােুন যাবত িবর খস মনবজ 
খেবিই খসগুবিা খো োঁয়া ো খনয়ার খেষ্টা 
িবর। 

Spend some time on the floor with your baby, 
reading to them or playing with their toys. 

আপনার োচ্চাবি মিেু এিিা পবড় 
খর্ানান অেো খেিনা মেবয় তার সাবে 
খেিুন। এভাবে খিবেবত তার সাবে ভাবিা 
মিেু সিয় িািান। 

As your baby grows, begin to add more age 
appropriate toys & activities. 

েয়স োড়ার সাবে সাবে আপনার োচ্চাবি 
তার োড়ন্ত েয়স অনুযায়ী আরও খেিনা 
মেন এেং তার জনয উপবযাগী মেমভন্ন 
িায শিিাবপ অংর্ মনন। 

Be sure to stay close when the baby is first 
introduced to this space to reassure them. 

োচ্চারা প্রেি যেন এই জায়গাটিবত 
আসবে তেন তার সাবে সাবেই োিুন 
যাবত িবর তারা আশ্বি োবি। 

Provide a safe place away from any electrical 
sockets & wires, heat sources, sharp corners or 
large furniture that can tip over. বেেুযমতি তার ও সবিি, উচ্চ 

তাপিাোর স্থান, ধারাবিা েস্তু অেো 
মের্াি আিৃমতর খিাবনা আসোেপবের 
সাবে ধাক্কা খেবয় োচ্চা পবর খযবত পাবর 
এরিি সিি মিেু খেবি আপনার 
োচ্চাবি েবূর মনরাপে খিাবনা স্থাবন 
রােুন। 
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