
Our Tools
(আমাদের সরঞ্ামগুলি)

আমাদের ব্রত হি পলরবারগুলিদত শুরু কদর, সারা 
সমাজ ব্াপী যত্নশীি, আন্তলরক ও সম্ানপূর্ণ 
বাত্ণ ালবলনময় প্রলতপািন করা।

3/2020

Parents Forum (পপদরন্টস প�ারাম) - আদিাচ্ লবষয়সূলচ
অবগত হওয়া

1.	আপনি	আপিার	পনরবাররর	ব্াপারর	কী	পছন্দ	কররি?

2.	আপিার	পনরবাররর	ব্াপারর	কী	আপিারক	উনবিগ্ন	করর	বা	 
কষ্ট	দেয়?

3.	আপনি	কীভারব	পনরবাররর	একজি	সেরস্র	কারছ	উরবিগ	
প্রকাশ	কররি?

আপনি	কীভারব	আপিার	পনরবার	ও	জিসমারজর	কারছ	
সাহায্	চাি	এবং	তারের	পরামশ্শ	ও/বা	সাহায্	দেি?

সংগঠিত হওয়া
4.	আপিার	পনরবারর	কী	কী	মূল্রবাধ	আরছ?

5.	আপিার	পনরবারর	কী	কী	নিয়ম	আরছ?

কদ�াপক�ন সূত্র
আলম অনুভব কলর ___	(অিুভব	তানলকা	দেরক	একটি	শব্দ)
সম্পদক্ণ ___	(একটি	ঘটিা	বা	আচরণ)
কারর ___	(একটি	িীনত,	মূল্রবাধ	বা	নিয়ম)।

অনুভব তালিকা (অপর	পারশ)

গুরুত্ব পেওয়া
6.	আপিার	পনরবারর	দকউ	দযাগ	নেরল	কী	হয়?

7.	আপিার	পনরবার	দেরক	দকউ	চরল	দগরল	কী	হয়?

পলরবত্ণনগুলি বিা
8.	 সম্প্রনত	কী	কী	পনরবত্শ রির	অনভজ্ঞতা	আপিার	হরয়রছ?

			আপনি	ভনবষ্রত	কী	কী	পনরবত্শ রির	আশা	কররি?

www.parentsforum.org

বীজগলরত
পাঠ 

অংশ এক:  
মা-বাবার  
আচরর  
বা	সন্ািপালি
রীনত

অংশ েইু:  
লশশুদের  
আচরর  
বা	নশক্ার 
				পয্শায়	/ 
				জীবরির	 
				পয্শায়
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আলম... সম্পদক্ণ ... অনভুব কলর কারর...
A
abandoned পনরত্ক্ত
accepted স্ীকৃত
adamant অিমিীয়
affectionate দনেহপরায়ণ
afraid ভীত
agonized পীনিত
alarmed সতক্শ
alienated নবনছিন্ন
ambivalent পরস্পরনবররাধী
angry রাগী
annoyed উত্্ক্ত
anxious উনবিগ্ন
apathetic নবমুখ
appreciated সমােতৃ
astounded নবস্ময়ানভভূত
attractive আকষ্শণীয়
awed সশ্রদ্ধ	ভয়
awkward দবমািাি

B
bad খারাপ
beaten প্রহৃত
beautiful সুন্দর
betrayed প্রতানরত
bewildered বুনদ্ধভ্রষ্ট
bitter নতক্ত
blissful দসৗভাগ্শালী
bold নিভভীক
bored নবষণ্ণ
brave সাহসী
burdened ভারাক্ান্

C
cared for যত্নপ্রাপ্ত
comfortable স্ছিন্দ্
concerned নচন্ানবিত
confident আত্মনবশ্াসী
confused লবভ্ান্ত
connected সংযুক্ত
cowardly ভীরু
creative সৃজিশীল
curious উৎসুক

D
deceitful প্রতারণাপূণ্শ
defeated পরানজত
dejected নবমষ্শ
delighted উৎফুল্ল
dependent নিভ্শ রশীল
depressed অবসােগ্রস্ত
deprived প্রতানরত
desperate মনরয়া
destructive ধ্ংসাত্মক
determined েঢ়ৃপ্রনতজ্ঞ
devoted একনিষ্ঠ
different নভন্ন
diminished খব্শ
disappointed নিরাশ
discontented অসন্তুষ্ট
disgusted লবতৃষ্ণ
disrespected অসম্ানিত
distracted নবভ্রান্
distraught নবনক্প্ত
disturbed নবরক্ত
divided নবভক্ত

dominated অধীি
doubtful সনন্দহাি

E
eager আগ্রহী
ecstatic ভাবারবশকর
elated গনব্শত
electrified চমনকত
embarrassed নবব্রত
empty শূি্
enchanted পুলনকত
energetic কম্শশনক্তপূণ্শ
envious পরশ্রীকাতর
evasive চতুর
evil েষু্ট
exasperated কু্দ্ধ
excited উদ্ীপ্ত
exhausted পনরশ্রান্
exhilarated আমুরে

F
fearful ভীরু
flustered হহচচপূণ্শ
foolish নিরব্শাধ
frantic নক্প্ত
free মুক্ত
friendless বনু্হীি
frightened শনকিত
frustrated হতাশ

G
glad খুনশ
good ভারলা
grateful কৃতজ্ঞ
gratified ধি্
greedy দলাভী
guilty দোষী
gullible অনতসরল

H
happy আনলদিত
hateful ঘৃণ্
helpful উপকারী
helpless অসহায়
homesick দেরশর	টাি
honored আেতৃ
hopeful আশানবিত
hopeless নিরাশ
horrible ভয়কির
hostile শত্রুতাপরায়ণ
hurt আহত
hysterical নহনটিনরয়া-গ্রস্ত

I
ignored উরপনক্ত
immobilized নিশ্চল
impatient অসনহষু্
imposed upon আররানপত
impressed মুগ্ধ
inadequate অপয্শাপ্ত
incompetent অরযাগ্
inconsistent অসঙ্গত
in control নিয়ন্ত্রণাধীি
indecisive নবিধানবিত
independent স্াধীি
infatuated দমাহগ্রস্ত
inferior নিকৃষ্ট

infuriated প্রকুনপত
inhibited বাধাগ্রস্ত
insecure নিরাপত্াহীি
insincere কপট
inspired অিুপ্রানণত
intimidated আতনকিত
involved অন্ভু্শক্ত
isolated নবনছিন্ন

J
jealous ঈষ্শানবিত
joyous আহ্ানেত

L
lazy অলস
left out বাে	পিা
lonely একাকী
lovable দনেরহর	দযাগ্
loving দনেহময়
loyal নবশ্স্ত

M
manipulated নিপূণভারব	ব্বহৃত
miserable েেু্শশাগ্রস্ত

misunderstood ভুল	বুঝা

N
needy অভাবগ্রস্ত
nervous নোয়নবক	দৌব্শল্গ্রস্ত

O
odd উদ্ভট
opposed নবররাধী
optimistic আশাবােী
outraged কু্ব্ধ
overlooked উরপনক্ত
overwhelmed নবহ্বল

P
panicked ত্রস্ত
paranoid ভ্রম-বাতুলতাগ্রস্ত
peaceful শানন্পূণ্শ
persecuted নিগৃহীত
petrified ভরয়	অসাি
pleasant আিন্দময়
pleased পনরতুষ্ট
possessive অনধকারপূণ্শ
preoccupied উন্মিা
pressured চাপগ্রস্ত

Q
quarrelsome ঝগিারট
quiet শান্

R
refreshed চাঙ্গা
regretful অিুতপ্ত
rejected প্রত্াখ্াত

relaxed নিরুরবিগ
relieved ভারমুক্ত
remorseful অিুরশাচিাগ্রস্ত
S
sad েঃুলিত
satisfied সন্তুষ্ট
scared কা াচুমাচু
separate পৃেক
settled স্ায়ী
sexy দযৗি	আরবেিপূণ্শ
shocked হতবাক
shy লনজিত
silly দবাকা
sluggish অলস
special নবরশষ
strained আন্নরকতাশূি্

stunned স্তব্ধ
stupid মূখ্শ
sure নিনশ্চত
T
tempted প্রলুব্ধ
tense েঃুনশ্চন্াগ্রস্ত
threatened হুমনকগ্রস্ত
thwarted ব্াঘাতগ্রস্ত
tired ক্ান্
torn নবেীণ্শ

touchy স্পশ্শকাতর
trapped ফা ােগ্রস্ত
troubled সমস্াগ্রস্ত
U
unappreciated অসমােতৃ
uncertain অনিনশ্চত
undecided নবিধানবিত
uneasy অস্নস্তগ্রস্ত

unsettled অমীমাংনসত
uptight প্রচণ্ড	কু্দ্ধ
used ব্বহৃত

V
violent নহংস্র
vivacious প্রাণবন্
vulnerable নবপন্ন
W
wonderful নবস্ময়কর
worried নচনন্ত

একটি লবশ্বজনীন সমাদজ মা-বাবা ও তাদের বনু্দের 
জন্ একটি পুলতিকা: Where the Heart Listens এ 
Parents Forum গল্পটি	পড়ুি।
তৃতীয়	মদু্ররণর	সংস্করণটি Amazon এ	উপলব্ধ	আরছ	—বা	আপিার	স্ািীয়	
স্াধীি	বই	নবরক্তারের	কারছ	এটির	ফরমাশ	নেি	এবং	এটিরক eBookIt.com এ	
ebook ও audiobook এ	খুারজ	নিি।
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