
ছুটির দিনগুদি একটি শদতিশািী আবেগময় সময় হবে পাবর। আপনার মব্যে দমশ্র অনভূুদে থাকবে পাবর যা চাপ, 
শশাক এেং একাকীববের পাশাপাদশ নেুন েছবরর জনযে আনন্দ, কৃেজ্ঞো এেং আশা অনভূুদে - কখবনা কখবনা 
সেগুদি একই সমবয় অন্তভুভু তি করবে পাবর। এই েছরটি নেুন এেং উবলেখবযাগযে চযোবিবজে পূরভু হবয়বছ এেং যারা 
উিযাপন কবরন োবির জনযে এই েছর ছুটির দিনগুদি আিািা মবন হবে এেং আিািা অনভূুদে শিবে। এ কারবরই 
এমন দরিয়াকিাপ এেং অনশুীিনগুদিবে দনযুতি হওয়া দেবশষভাবে গুরুবেপূরভু যা আপনার দনবজবক শসরা অনভূুদে 
শিবে এেং আপদন শযভাবে চান শসভাবে অবনযের সাবথ সংবযাগ স্াপন করুন। আর মবন রাখবেন - ছুটির দিনগুদি 
প্ায়শই েনু্ এেং পদরোর দনবয় হয় েবে দনবজর যত্ন শনওয়া সেভুিা গুরুবেপূরভু। 

ভার্চু য়ালভাবে ঐতিহ্যগুতল তিতি করুন ো েজায় িাখ্ন:

যদি এটি সঠিক মবন হয় োহবি অেীবে আপনারা পািন কবরবছন একই রকম দকছু রীদেনীদে েজায় রাখার শচষ্া করুন। 
আপদন েনু্ এেং পদরোবরর অনযেবির মবো একই জায়গায় নাও থাকবে পাবরন, েবে আপদন এখনও সাজাবে পাবরন, ছুটির 
দিবনর দসবনমা শিখবে পাবরন, শগম শখিবে পাবরন ো ্মমীয় পদরবষোদিগুদিবে ভাচুভু য়ািভাবে একসাবথ অংশ দনবে পাবরন। 
এটি স্ীকৃদে শিওয়াও গুরুবেপূরভু শয এটি শকাবনা সা্ারর ছুটির শমৌসুম নয় এেং যদি আপনার উিযাপনগুদিও দভন্ন মবন 
হয় োহবি ো ঠিক আবছ। পুবরাপুদর নেুন ঐদেহযে তেদর করার জনযে এটি ভাবিা সময় হবে পাবর এেং পদরোবরর শসইসে 
সিসযেবির অন্তভুভু তি করার সুবযাগ রবয়বছ যারা সা্াররে িরূববের কারবর একদরিে হবে পারবছন না। 

ভার্চু য়াল অতভজ্ঞিা শেয়াি করুন:

ছুটির দিবন অদভজ্ঞোগুদি ভাচুভু য়ািভাবে শশয়ার কবর শনওয়া যায়। দপ্য়জনবির সাবথ খাোর খান - ো এমনদক শ�ান ো 
দভদিও চযোবের মা্যেবম একসাবথ রান্নাও করুন। অবনক মানষু ছুটির দিনগুদির সংগীে এেং শব্দগুদি উপবভাগ কবর, োই 
আপনার ভাচুভু য়াি উৎসেগুদির জনযে শলেদিস্ট তেদর করা হবিা অদভজ্ঞো শশয়ার কবর শনওয়া এেং সংযুতি শো্ করার একটি 
উপায়।

োস্তে কারচু  শরেিণ করুন: 

আপনার সাবথ থাকবে না পাবর এমন মানষুবির সাবথ শযাগাবযাগ রাখবে ছুটির দিবন একটি োস্তে কািভু  শপ্রর করুন এেং 
োবির জানান শয আপদন োবির সম্পবকভু  ভােবছন। যারা োস্তবে ো ভাচুভু য়ািভাবে আপনার সাবথ ছুটি কাোবে সক্ষম নাও 
হবে পাবর োবির জনযে হাবে শিখা শনাবের সাবথ একটি কািভু  এই সময়গুদিবক দেবশষ কবর েুিবে পাবর।

তনবজি যত্ন শনওয়াি এেং এই ছ্টিি শ�ৌসব্� অবন্যি 
সাবে সংবযাগ স্াপন কিাি পাঁরটি উপায় 

Bengali



সহায়িা কিাি একটি সজৃনেীল উপায় শেি করুন:

অবনবকর কাবছ, সহায়ো করা ছুটির শমৌসুবমর মিূ অংশ এেং দনরাপবি শস্চ্াবসোমিূকভাবে আপনার সময় 
এেং সংস্ানগুদি েযেেহাবরর অবনক উপায় রবয়বছ। কািভু  দিখুন ো কি করুন একাকী থাকা দসদনয়রবিরবক, �ুি 
পযোদ্রিগুদিবক খাোর অনিুান দিন, িােেযে সংস্াগুদিবক অনিুান দিন, অদে জরুদর রতিিান করুন, স্ানীয় েযেেসাবক 
সহায়ো করুন, একটি শপাষা প্ারী পািন করুন এেং আবরা অবনক দকছু করুন। DoSomething জাদেসংঘ 
(United Nations) এেং অযোমবনদস্ট ইন্ারনযোশনাি (Amnesty International) এর মে সংস্াগুদির সাবথ 
ভাচুভু য়ািভাবে শস্চ্াবসোমিূক কাবজর একটি োদিকা তেদর কবরবছ। এনওয়াই শকয়ারস (NY Cares) এরও শেশ 
দকছু শস্চ্াবসোমিূক কাবজর সুবযাগ রবয়বছ যা দনরাপবি এেং ভাচুভু য়ািভাবে করা যায়।

আপনাি হািাবনা তরেয়জবনি জন্য শোক রেকাে ো সম্ান জানাবনাি স্ান 
তিতি করুন:

এই ছুটির শমৌসুমটি দেবশষে চযোবিদজেং শয এই কারবর শয আমাবির মব্যে অবনবকই ক্ষদের মবুখামদুখ হবয়বছ এেং শযভাবে 
আমরা অভযেস্ত শসভাবে শশাক পািন করবে পাদরদন। দশশুরা এেং প্াপ্তেয়স্কবির সোই দমবি ক্ষদের সাবথ দেদভন্নভাবে 
শমাকাদেিা করার সময়, কীভাবে সামিাবে হবে শসই উপায়গুদি সম্পবকভু  দনবচ কবয়কটি ্াররা শিওয়া হবিা:

1) হাদরবয় যাওয়া দপ্য়জনবির উৎসেগুদিবে অন্তভুভু তি করবে োবির পছবন্দর একটি খাোর রান্না কবর ো 
োবির দপ্য় গান োদজবয় একটি উপায় সন্ান করুন;

2) আপনার িঃুখবক শনদভবগে করার সময়, ছুটির অদেদরতি চাপ েবয় আনার শক্ষবরি দনবজর প্দে সিয় শহান; 
এেং

3) আপনার প্বয়াজবন েনু্োন্ে এেং পদরোর শথবক, ো শকাবনা মানদসক স্াস্যে দেবশষবজ্ঞর কাবছ সাহাযযে চান।

আপনাি যতি ছ্টিি তিবন কো েলাি জন্য সাহায্য ও সহায়িা ো কাবিা রেবয়াজন 
হয় িাহবল আপতন এনওয়াইতস ওবয়ল (NYC Well) (nyc.gov/nycwell) এ 
তেনা�বূল্য, শগাপনীয়, 200+ ভাষায় 24/7/365 সহায়িাি জন্য শযাগাবযাগ করুন। 
WELL তলবখ 65173 নম্ববি োিচু া পাঠান ো NYC Well এ 1-888-NYC-WELL 
(1-888-692-9355) নম্ববি কল করুন।

তনবজি যত্ন শনওয়াি এেং এই ছ্টিি শ�ৌসব্� অবন্যি 
সাবে সংবযাগ স্াপন কিাি পাঁরটি উপায় 

Bengali

https://www1.nyc.gov/site/dfta/services/friendly-programs.page
https://nybc.org/donate-blood/givebloodnyc-contest-english/
https://www.dosomething.org/us/articles/9-places-to-volunteer-online-and-make-a-real-impact
https://www.newyorkcares.org/
http://nyc.gov/nycwell

