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I	  wash	  my	  hands	  because	  I	  want	  to	  stay	  healthy.	  

আিম	  আমার	  হাত	  ধইু	  কারণ	  আিম	  সsু	  থাকেত	  চাই।	  	  
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If	  I	  don’t	  wash	  my	  hands	  I	  will	  eat	  germs!	  

Germs	  cannot	  be	  seen,	  	  
but	  they	  will	  make	  me	  sick!	  

হাত না ধেুল আিম জীবাণ ু!খেয় !নেবা!  
জীবাণ ু!দখা যায় না,  

িকnt !খেল অসsু হেয় যােবা।	   
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When	  I	  play	  with	  a	  ball	  	  
I	  get	  germs	  on	  my	  hands.	  

যখন	  আিম একিট	  বল	  িনেয়	  !খিল	  	  
তখন	  আমার	  	  হােত	  জীবাণ ু!লেগ যায়।	  	  

	  
When	  I	  touch	  the	  floor	  	  
I	  get	  germs	  on	  my	  hands.	  
যখন	  আিম !মেঝেত হাত িদই   

তখন আমার হােত জীবাণ ু!লেগ যায়। 	  
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When	  I	  touch	  animals	  	  

I	  get	  germs	  on	  my	  hands.	  	  
	  

যখন আিম প"েদর ছুঁই  
তখন আমার হােত জীবাণ ু!লেগ যায়। 	  

	  
When	  I	  use	  the	  toilet	  	  
I	  get	  the	  most	  germs!	  

	  
যখন	  আিম	  পায়খানায়	  যাই	  	  

তখন	  আমার	  হােত সবেচেয়	  !বিশ	  জীবাণ ুলােগ। 	  
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When	  do	  I	  wash	  my	  hands?	  

There	  are	  two	  most	  important	  times	  that	  I	  wash	  
my	  hands…	  	  Before	  I	  eat…	  	  

আিম কখন আমার হাত ধইু?  
dিট সবেচেয় grtপূণ' সময় আেছ, যখন আিম 
আমার হাত ধইু...  আমার খাওয়ার আেগ... 
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And	  after	  I	  go	  to	  the	  toilet.	  

এবং আিম পায়খানায় যাওয়ার পের।   
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How	  do	  I	  wash	  my	  hands?	  

Do	  I	  use	  water?	  	  	  

Yes!	  

	  

আিম িকভােব হাত ধইু?  

আিম িক জল ব"বহার কির?  

হ"াঁ! 
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But	  I	  must	  use	  soap.	  

Only	  soap	  makes	  my	  hands	  clean.	  

Only	  soap	  removes	  the	  germs.	  

	  

িকnt আমার সাবান ব"বহার করা উিচত।  

!ধ ুসাবানই আমার হাত পির$ার করেত পাের।  

!ধ ুসাবানই জীবাণ ুতুলেত পাের।  
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I	  wash	  my	  hands	  like	  this!	  
I	  count	  to	  20	  before	  I	  stop.	  

আিম এভােব আমার হাত ধইু!  
আিম কুিড় বার gেন gেন ঘেষ তারপের থািম।  	  
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If	  I	  don’t	  wash	  my	  hands	  with	  soap	  what	  will	  

happen?	  
The	  germs	  will	  go	  into	  my	  mouth.	  
Then	  they	  will	  go	  into	  my	  stomach.	  
And	  the	  germs	  will	  make	  me	  sick!	  

আিম সাবান িদেয় আমার হাত না ধেুল িক হেব?  
জীবাণ ুgেলা আমার মেুখ চেল যােব।  
তারপর ওgেলা আমার !পেট ঢুকেব।   
আর আিম অসsু হ!য় পড়েবা। 	  
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But	  if	  I	  stay	  healthy	  I	  can	  go	  to	  school	  	  

and	  play	  with	  my	  friends!	  

	  

িকnt যিদ আিম সsু থািক তাহেল আিম sুেল !যেত 
পারেবা এবং আমার বnুেদর সােথ !খলেত পারেবা! 	  
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How	  will	  I	  stay	  healthy?	  

I	  will	  wash	  my	  hands	  -‐	  always	  with	  soap!	  
If	  you	  want	  to	  be	  healthy,	  wash	  your	  hands!	  

আিম িকভােব সsু থাকেত পারেবা?  
আিম আমার হাত !ধােবা, অবশ$ই সাবান িদেয়!  
যিদ তুিম সsু থাকেত চাও তাহেল !তামার হাত 

পির$ার রােখা! 	  
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Tell	  me,	  when	  will	  you	  wash	  your	  hands?	  	  
And…	  How	  will	  you	  wash	  your	  hands?	  

আমােক বেলা, কখন তুিম !তামার হাত !ধােব?  
এবং… িকভােব তুিম হাত !ধােব? 	  



	   15	  

	  
	  

	  

Why?	  

	  

!কন?	  
	  

	  


