
আপনার সন্াননর বিকাশ সম্পনককে  আরও জানুন:

উন্নয়নমূলক 
পর্যবেক্ষণ এেং স্ক্রীননং

	সকল নিশুর উন্নয়নমূলক পর্যবেক্ষণ এেং উন্নয়নমূলক স্ক্রীননং উভয়ই প্রবয়োজন।

	আপনোর সন্োবনর নেকোি ট্র্োক করোর জনর্ সসরো ের্নতি হবলন আপনন! 
 আপনার সন্াননর মোইলব্োন সেকনল্এিং আপনার সন্াননর বশক্ষক িা অন্ান্ প্রদানকারীর সানে সম্পবককে ত যেনকান তে্ যশযার করুন
	 প্রবতটি বশশু পবরদশকেননর জন্ ডাক্ার। CDC-এর বিনামূন্্র মাই্ন্ান ট্্াকার অ্াপ ি্িহার কনর একটিমোইলব্োন সেকনল্ সমূ্ণ্য করুন
	 অ্াপ য্ার িা গুগ্ যলে যেনক 

 	আপনোর সন্োন রনি আিোনুরূপ মোইলব্োন ছঁুবে নো পোবর? 
 আপবন আপনার সন্াননক সিনেনয ভান্া যেননন। আপবন েবদ আপনার সন্াননর বিকাশ সম্পনককে  উববিগ্ন হন, তাহন্ আপনার সন্াননর ডাক্ানরর সানে 
	 কো ি্ুন এিং বিকাশমূ্ক স্কীবনং সম্পনককে  বজজ্াসা করুন। অনপক্ষা করনিন না! অ্াব্টং আব ক্ে এক িাস্তি পােকেক্ বননয আসনত পানর

“বেহ্নগুব্ বশখুন অ্া্ট আব ক্ে।” উপকরণ (উদাহরণস্বরূপ, “যরাগ বনযন্ত্রণ ও প্রবতনরাধ যকন্রের বিারা প্রদত্ত বিষযিস্তু (ইংনরবজনত) ্ক্ষণগুব্ জানুন। অ্া্ট আব ক্ে। কােকেক্রম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. যকযার যহ্ে লে্ান প্রদত্ত যসই বিষযিস্তুর অনুিাদ।”

আপনোর সন্োবনর নেকোি একটি রোত্ো। পর্যবেক্ষণ এেং স্ক্রীননং আপনোবক পথ সিখোয়।

উন্নয়নমূলক পর্যবেক্ষণ

সক :  আপবন —িািা-মা, দাদা-দাবদ,
	 অন্ান্ পবরেেকোকারী

নক:	 উন্নযনমূ্ক মাই্ন্ানগুব্র জন্ যদখুন

কখন:	 জন্ম যেনক 5 িছর পেকেন্

সকন: আপনানক সাহাে্ করার জন্:

 	আপনার সন্াননর বিকাশ 
	 	 উদোপন করুন 

 	ডাক্ার এিং বশশু েত্ন প্রদানকারীনদর সানে 
	 	 আপনার সন্াননর অগ্রগবত সম্পনককে  কো ি্ুন

 	পরিততীনত বক আশা করনত হনি তা জানুন

 	যেনকাননা উনবিগনক তাডাতাবড বেবহ্নত করুন
 

উন্নয়নমূলক স্ক্রীননং

সক:  স্বাস্্নসিা প্রদানকারী, শশশিকা্ীন 

	 বশক্ষক, িা অন্ান্ প্রবশবক্ষত প্রদানকারী

নক: উন্নযনমূ্ক মাই্ন্াননর সন্ান করুন

কখন: উন্নয়নমূলক স্ক্রীননং 9, 18 এিং 30 মাস িযনস 
 অটিজম স্ক্রীননং 18 এিং 24
	 মাস িযনস

সকন: জাননত:

 	েবদ আপনার সন্াননর বিকানশ আরও সাহানে্র 
	 	 প্রনযাজন হয, কারণ এটি সিকেদা ডাক্ার, 
	 	 বশশু েত্ন প্রদানকারী িা	বপতামাতার কানছ স্পষ্ট নয

 	েবদ আরও উন্নযনমূ্ক মূ্্াযন
	 	 সুপাবরশ করা হয

নকভোবে: একটি আনুষ্াবনক, শিধ স্কীবনং	টু্ সহ – আরও জানুন 
 www.hhs.gov/WatchMeThrive-এ

উন্নযনমূ্ক মাই্ন্ান (একটি বশশু কীভানি যখন্, যশনখ, কো িন্, কাজ িা নডােডা কনর) হ্ এমন বজবনস ো যিবশরভাগ বশশু একটি বনবদকে ষ্ট িযনসর মনধ্ করনত পানর। সমস্ত 
যছাট িাচ্ানদর বিকাশগত পেকেনিক্ষণ এিং উন্নযনমূ্ক স্কীবনং উভযই প্রনযাজন ো আপনার সন্াননর বিকাশ ট্্াক করনত আপনানক এিং আপনার সন্াননর ডাক্ার, বশক্ষক এিং অন্ান্ 
প্রদানকারীনদর সাহাে্ কনর

����������������������������������������রনি আপনন আরও জোনবে েোন, েোহবল ননবজর ডোতিোর সক নজবঞেস করুন।

HMGLA 104 10/21

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app.html
http://www.hhs.gov/WatchMeThrive

