
যে সকল পরিবাি তাঁদেি শিশু এবং রকদিাি-রকদিািীদেি জন্য 
ব্যক্তিগত প্াথরিক সহায়তায় (ESIT) রূপান্তি কদিদেন, তাঁদেি জন্য 
একক্ি রনদেদে শিকা 

ESIT প্রকল্প চায় আপনার পররবার রনরাপদ এবং সুস্থ 
থাকুক। পররষেবা প্রদানকারীরা যারা আপনার সাষথ 
দদখা করষে আসষবন োরা োষদর রাজ্য ও সংশ্লিষ্ট 
সংস্থার রনষদদে শিকা দেষন চলষবন।

আমাদের কি ব্যক্তিগত পকরদেবাদত রূপান্তর িরদত 
হদব?
আপনার সন্ান এবং পররবাষরর প্রষয়াজন অন্য কারও দচষয় আপরন ভাল 
জাষনন, এবং আপরন ব্যশ্তিগে পররষেবাষে রূপান্র করার জন্য সরিক 
সেয় দবষে রনষে পাষরন। আপনার পাররবাররক সংস্থাষনর সেন্বয়কারী 
এবং অন্যান্য পররষেবা প্রদানকারীরা আপনার রবকল্পগুলল আষলাচনা 
করার জন্য উপলব্ধ।

আমার কবিল্পগুলি িী িী?
পররবারগুললর জন্য পররষেবা প্রদাষনর রবরভন্ন রবকল্প রষয়ষে। 
উদাহরণস্বরূপ, আপরন পাষরন:

• দূরভাে-সহায়ো পররষেবা চাললষয় দযষে

• আপনার বাড়িষে দকানও সরবরাহকারীর আসার রবকল্প দবষে রনষে

• বাইষর দকানও জায়গায়, দযেন উদ্যান বা আপনার বাড়ির উষিাষন
সরবরাহকারীর সষগে দদখা করষে

• অথবা এই রবকল্পগুললর সংরেশ্রণ দবষে রনষে

ব্যক্তিগত পকরদেবার সময় িাদি মাস্ক পদর থািদত 
হদব?
সরবরাহকারী আপনার বাড়িষে োস্ক পষর থাকষবন। আপনার 
গৃহ পররদিদেষনর আষগ, আপরন সরবরাহকারীর সষগে রভড়িও কষলর 
োধ্যষে দযাগাষযাগ কষর আপনার সন্ানষক দদখাষে পাষরন দয, োস্ক পরা 
অবস্থায় সরবরাহকারীষক দকেন দদখষে লাগষব। আপনার সন্ানষক 
দবাঝান দয, োস্ক সবাইষক সুরশ্ষিে রাষখ। আপনার সন্ান, দয ব্যশ্তিগে 
পররষেবা গ্রহণ করষে, োর োস্ক পরার প্রষয়াজন দনই। েষব আপনাষক 
এবং আপনার বাড়ির পাঁচ বেষরর দবশি বয়সী অন্যান্যষদর োস্ক পরষে 
হষব।

যখন সরবরাহিারী আমার বাড়িদত আসদবন, তখন 
আমাদের অকিদবশনগুলি কি আদগর মদতাই থািদব?
আপরন যরদ ব্যশ্তিগে পররষেবায় রূপান্র করার শ্সদ্ান্ রনষয় থাষকন, 
েষব সরবরাহকারী প্ররেষ্াষনর সুরষিার প্রষয়াজনীয়োগুষলা পযদোষলাচনা 
করষবন এবং দসগুষলা দকেন হষব, ো আপনাষক জানাষবন। এই 
প্রষয়াজনীয়োগুষলার জন্য প্রথেরদষক পররদিদেনগুষলা অন্যরকে েষন 
হষে পাষর, রকন্তু এগুষলা আপনার সুরষিার জন্যই করা হষয়ষে। যরদও 
আপনার পররষেবা প্রদানকারী ব্যশ্তিগে পররষেবা প্রদান করষবন, েবুও 
সবরকেু অরেোররর আষগর েষো না-ও হষে পাষর। পররদিদেষনর সেয় 
আপনার এবং আপনার সন্াষনর স্বাচ্ছন্্য দবাধ করা গুরুত্বপূণদে।

আরও প্রশ্ন আদে? 
আপনার সন্াষনর রবকাষির লষষি্য কাজ করার সেয় আপনার 
পররবারষক সুরশ্ষিে রাখার জন্য রবকল্প খঁুষজ দবর করষে আেরা 
প্ররেশ্রুরেবদ্। আপনার যরদ দকানও প্রশ্ন থাষক, অনুগ্রহ কষর আপনার 
পররষেবা প্রদানকারী বা আপনার পাররবাররক সংস্থাষনর সেন্বয়কারীষক 
রজজ্াসা করুন।

আপরন যরদ অন্য রবন্যাস বা ভাোয় এই নশ্থর একশ্ি প্ররেলললপ দপষে চান, অনুগ্রহ কষর দযাগাষযাগ করুন 
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