
এই বয়স পর্যন্ত ববশির ভাগ সন্তানেরা শি িনর:

সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	ল�োকেকের লেকে মৃদু হোসো শুরু েকর
o	নিকেকে নেছু সমকের েি্য শোন্ত েরকে পোকর 
 (হোে মুকে নিকে পোকর এবং হোে চুষকে পোকর)
o	অনিিোবকের নেকে লেেোর লচষ্ো েকর

ভাষা/বরাগানরাগ 

o	ঘুঘুধ্বনি েকর, গোকগগেক�র আওেোে েকর
o	আওেোকের নেকে মোথো লঘোরোে

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 

o	মুকের নেকে ধ্যোি লেে
o	লচোে নেকে নেনিসগুন� লেকে এবং দূর লথকে ল�োকেকের লচকি
o	লবোর হওেো আরম্ভ েকর (েোঁকে, নবরনতি প্রেোশ েকর) যনে গনেনবনধ পনরবেগে ি িো হে

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 

o	মোথো ওঠোকে পোকর এবং লপকের িোকর শুকয থোেো অবস্োে উপকর আসো আরম্ভ েকর
o	হোকের এবং পোকের মোধ্যকম মসৃণ চ�োচ� েকর

আমানের সন্তাে 
2 মানস

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো 
যোে। আপিোর সন্তোকির 2 মোকস লপৌঁছোকিো মোই�ক্োিগুন�র যোচোই েরুি। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ 
আপিোর সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	লেোকর আওেোকে প্রনেনরিেো লেেিো
o	চ�োচ� েরো বস্তুগুন� লেকেিো
o	ল�োকেকের লেকে মৃদু হোনস লেেিো
o	হোে মুকের নেকে নিকে যোেিো
o	লপকের িোকর উপকর আসোর সমে মোথো ওঠোকে পোকরিো

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি িাোে রশে আপশে এর মনধ্ বিানো 
সম্াব্ উন্নয়ে শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটি উন্নয়েমূলি স্কীশেং 
িরনত বলুে। 

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের স্োিীে প্রোথনমে আরম্ভ হস্তকষেপ	েোযগেরিম লে  
ে� েরুি। আরও েোিুি এবং লফোি িম্বর পোি 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcsby-county লে। 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

প্রতীক্া িরনবে ো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপশে শেনির 2 মানসর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

o		েোওেোিোর, েোপড় পড়োিোর এবং স্িোি েরোিোর সমে িনেকর 
সি্েোিেক িো�বোসুি, েোর সোথক েথো ব�ুি এবং েক�ুি।

o		িনেকর সি্েোিকর শোি্ে হওেো শকেোেক সোহোয্য েরুি। েোর 

িনেকর আঙ্গু� চোষোে েোিো সমস্যো িকই।

o		িনেকর সি্েোিকর রুেনিক আসোেক সোহোয্য েরুি, যকমি েনিকর চকেক 
রোেক বকশন ঘুমোিো, এবং িনেমনে েফশন� রোেুি।

o		িনেকর সি্েোিকর পছি্ে এবং অপছি্ে সম্পর্েক বোঝো আপিোেক 
আরও আরোমেোেে এবং আে্মবনশ্বোসী হেক সোহোয্য েরক।

o		উে্েকেনে িোব েকেোি এবং মৃেু হোসুি যেি আপিোর সি্েোি  
আওেোে েরক।

o		মোঝক-মোঝক িনেকর সি্েোিকর আওেোেকর িে� েরুি,  
েনি্েু ওর পরনষ্েোর িোষোরও িে� েরুি।

o		আপিোর সি্েোিকর বনিনি্ি েোঁেোর ধরণকর েনেক ধ্যোি েনি  
যোেক আপিন এেো েোিেক শনেুি যক সক েন চোে।

o	িনেকর সি্েোিকর সোথক েথো ব�ুি, পড়ক এবং গোি েরক শোিোি.

o		�ুেোচুরন েক�ুি। িনেকর সি্েোি েকও �ুেোচুরন েক�েক  
সোহোয্য েরুি।

o		িনেকর সি্েোিকর পো�িোেক এেেন সি্েোি-সুরে্ষনে আেিো রোেুি  
যোেক সক িনেকেক েকেেক পোরুে।

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক ছবন েকেুি এবং েোেকর সম্পর্েক  
েথো ব�ুি।

o		আপিোর সি্েোিকর েকগক থোেো অবস্থোে েোেক পকেকর িোরক শুইেক 
েনি এবং েোর েোছক েক�িো রকেক েনি।

o		আপিোর সি্েোিকর চোেকর সোমিক েক�িো ধরক েোেক িনেকর মোথো 
উঠোিোর উৎসোহ েনি।

o		িনেকর সি্েোিকর মোথোর উপরক এেেো েক�িো অথবো ঝুমঝুমন  
ধরুি এবং েোেক এেো ধরোর উৎসোহ েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক সোেো ধরুি যোেক েোর পো	মোেনেক ঠকেুে। িনেকর 
সি্েোিেক গোি েরক শোিোি অথবো েোর সোথক েথো ব�ুি েকিিো  
সক সোেো রেকছক।

শেনির সন্তানেরশিক্াএবংউন্নয় 
বেসাহা র্ি রুে

আপনি নিকের সন্তোকির নশষেো এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো রকেকছ যো আপনি আে নিকের 2 মোকসর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, স্মপোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, স্মপোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে
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প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে 

আপোর সন্তাে 
4 মানস

এই বয়স পর্যন্ত ববশির ভাগ সন্তানেরা শি িনর:
সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	অিোেোকস মৃদু হোনস হোকস, নবকশষে ল�োকেকের লেকে
o	ল�োকেকের সোকথ লে�কে িো�বোকস এবং লে�ো থোমক� েোঁেকে পোকর
o	নেছু চ�োচ� ও মুকের িোব িে� েকর, লযমি মৃদু হোসো অথবো িুরু কঁচেোকিো

ভাষা/বরাগানরাগ

o	ে�ে� শব্দ েরো শুরু েরকছ
o	িোব-িনগিমোর সোকথ ে�ে� শব্দ েকর এবং নিকের লশোিো আওেোকের িে� েকর
o	নেকে, ব্যথো অথবো থকে যোওেো লেেোকে নবনিন্ন িোকব েোঁকে

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 

o	আপিোকে েোিোে লয লস েুনশ আকছ অথবো দুুঃনেে
o	িো�বোসোে প্রনেনরিেো লেে
o	এে হোকে লে�িো ধরকে যোে
o	হোে এবং লচোে এে সোকথ ব্যবহোর েকর, লযমি লে�িো লেেো এবং এেো ধরকে যোওেো
o	চ�ন্ত বস্তুগুন� এে লথকে অি্য নেে পযগেন্ত লেকে
o	মুে পোশ লথকে লেকে
o	েোিোকশোিো ল�োে এবং বস্তুগুন� লে দূর লথকে লচকি

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে

o	নবিো সোহোকয্য মোথো নস্র রোকে
o	পো েড়ো মোটিকে হক� পোকে নিকচর নেকে লেোর লেে
o	হেে উকল্ট লপকের লথকে নপকঠর িোকর আসকে পোকর
o	লে�িো ধরকে পোকর এবং এেো িনড়কে লঝো�োকিো লে�িোগুন�র নেকে লঘোরোকে পোকর
o	হোে মুকে নিকে যোে
o	লপকের িোকর শুকে থোেো অবস্োে েিুই পযগেন্ত ধোক্ো লেে

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। আপিোর 
সন্তোকির 4 মোকস লপৌঁছোকিো মোই�ক্োিগুন�র যোচোই েরুি। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর সন্তোকির লপৌঁছোকিো 
মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োিগুন� নমস েরকছ 
o	বস্তুগুন� চ�োচ� েরোর সমে ওগুক�ো লেকেিো
o	ল�োকেকের লেকে মৃদু হোনস হোকসিো
o	মোথো নস্র রোেকে পোকরিো
o	ঘুঘুধ্বনি বো আওেোে েকরিো
o	নেনিসগুন� মুকে লিেিো
o	পো েড়ো মোটিকে হক� পো নেকে নিকচ লেোর লেেিো
o	এেেো অথবো দুকেো লচোে সব নেকে লঘোরোকে অসুনবধো হে

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি িাোে রশে আপশে এর মনধ্ বিানো 
সম্াব্ উন্নয়ে শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটি উন্নয়েমূলি স্কীশেং 
িরনত বলুে। 

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের	স্োিীে	প্রোথনমে	আরম্ভ	হস্তকষেপ	েোযগেরিম	লে	 
ে�	েরুি।	আরও	েোিুি	এবং	লফোি	িম্বর	পোি	 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county লে 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে
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o		িনেকর সি্েোিেক ধরুি এবং েোর সোথক েথো ব�ুি, মৃেু হোসুি এবং 
এমি েরোর সমে েুশন থোেুি।

o	ঘুমোিো এবং েোওেোিোর েি্য স্থনর রুেনি েৈরী েরুি।

o		বনশকষ ধ্যোি েনি যক আপিোর সি্েোি েন পছি্ে েরক এবং েন 
অপছি্ে েরক; আপিন সবচকেক িো�ো িোবক	েোিবকি যক ওর  
েন েরেোর এবং আপিোর সি্েোিেক েুশন েরোর েি্য আপিন  
েন েরেক পোরকি।

o	আপিোর সি্েোিকর আওেোেকর িে� েরুি।

o		উে্েকেনে িোব েকেোি এবং মৃেু হোসুি যেি আপিোর সি্েোি  
আওেোে েরক।

o		ছোে েক�োর সমে বোর েরুি যেি আপিন িনেকর সি্েোিেক  
পড়ক অথবো গোি েরক শোিোচ্ছকি।

o		েক�োর েি্য বেস-অিুেূ� েক�িো েনি, যকমি ঝুমঝুমন অথবো  
রঙনি ছবনগু�ন।

o	�ুেোচুরনর মেি েক�ো েক�ুি।

o		আপিোর সি্েোিেক সুরে্ষনে সম্িোবিো েনি যোেক সক েক�িো  
ধরেক এবং িনেকর আসক-পোশকর প্রেনবকশ েকেেক পোরক।

o		িনেকর সি্েোিকর েোছক েক�িো রোেুি যোেক সক এগু�ন ধরেক পোরুে 
অথবো িনেকর পো ফক�েক পোরুে।

o		িনেকর সি্েোিকর হোেক েক�িো অথবো ঝুমঝুমন েনি এবং েোেক  
এেো ধরেক সোহোয্য েরুি।

o		িনেকর সি্েোিেক সোেো ধরুি যোেক ওর পো মোেনেক ঠকেুে,  
এবং িনেকর সি্েোিেক গোি েরক শোিোি অথবো েথো ব�ুি যেি  
সক সোহোয্যকর সোথক েোঁড়োে।

আপশে শেনির 4 মানসর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

আপনি নিকের সন্তোকির নশষেো এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো রকেকছ যো আপনি আে নিকের 4 মোকসর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

শেনির সন্তানেরশিক্াএবংউন্নয় 
বেসাহা র্ি রুে

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে
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এই বয়স পর্যন্ত ববশির ভাগ সন্তানেরা শি িনর:

সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	েোিোকশোিো মুেগুন� েোকি এবং লেউ অকচিো হক� েোিো শুরু েকর
o	অি্যকের সোকথ লে�ো পছদি েকর, নবকশষে অনিিোবেকের সোকথ
o	অি্য ল�োকেকের িোব গুন�কে প্রনেনরিেো লেে এবং প্রোেই েুনশ মকি হে
o	নিকেকে আেিোে লেেো পছদি েকর

ভাষা/বরাগানরাগ 
o	আওেোে েকর আওেোকের প্রনেনরিেো লেে
o	ে�ে� েরোর সমে স্বরধ্বনি এে সোকথ বক� (“আহ,” “এহ,” “ওহ”) 
	 এবং আওেোে েরোর সমে অনিিোবকের সোকথ প্রেীষেো েকর আওেোে বোর েরকে িো�বোকস
o	নিকের িোকম প্রনেনরিেো লেে
o	েুনশ ও নবরনতি লেেোকিোর েকি্য আওেোে েকর
o	হ�বণগে ব�ো শুরু েকর (“ম,” “ব”এর সোকথ নবড়নবড় েকর)

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 
o	আকশপোকশর বস্তুগুন� লেকে
o	নেনিসগুন� মুকে লিে
o	বস্তুগুন� সম্পকেগে  লেৌেুহ� লেেোে এবং এমি নেনিস লিওেোর লচষ্ো েকর যো 
	 হোকের বোইকর থোকে
o	এে লথকে অি্য হোকে নেনিস লিওেো আরম্ভ েকর

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 
o	দুটি নেকে গড়োগনড় েোে (সোমকি লথকে লপছকি, লপছি লথকে সোমকি)
o	নবিো সোহোকয্য বসো আরম্ভ েকর
o	যেি েোঁড়োকিো থোকে, পোকে ওেি সমথগেি েকর এবং �োফোকে পোকর
o	আকগ এবং লপছকি লেোক�, েেকিো লপছকি হোমোগুনড় লেে এবং েোরপর আকগ যোে

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। আপিোর 
সন্তোকির 6 মোকস লপৌঁছোকিো মোই�ক্োিগুন�র যোচোই েরুি। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর সন্তোকির লপৌঁছোকিো 
মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

আপোর সন্তাে 
6 মানস

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োিগুন� নমস েরকছ 
o	হোকে আসো নেনিসগুন� ধরোর লচষ্ো েরকছিো
o	লসবো প্রেোিেোরীকের েি্য লেোিও িো�বোসো লেেোে িো
o	নিকের আকশপোকশর আওেোকে প্রনেনরিেো লেে িো
o	মুকে নেনিস নেকে অসুনবধো হে
o	স্বরধ্বনি (“আহ”, “এহ”, “ওহ”) বোর েকর িো
o	লেোিও নেকে গড়োগনড় লেেিো
o	হোকসিো অথবো লেোকর আওেোে েকরিো
o	শতি মকি হে, এবং শতি লপশী
o	েোপকড়র পুেুক�র মেি অকিে অ�স মকি হে

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি িাোে রশে আপশে এর মনধ্ বিানো 
সম্াব্ উন্নয়ে শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটি উন্নয়েমূলি স্কীশেং 
িরনত বলুে। 

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের	স্োিীে	প্রোথনমে	আরম্ভ	হস্তকষেপ	েোযগেরিম	লে	 
ে�	েরুি।	আরও	েোিুি	এবং	লফোি	িম্বর	পোি 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county লে। 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

রশে আপশে আরও িােনত চাে, 
শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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শেনির সন্তানেরশিক্াএবংউন্নয় 
বেসাহা র্ি রুে

o	েৈিি্েনি মোেনেক িনেকর সি্েোিকর সোথক েক�ুি।

o		িনেকর সি্েোিকর বনিনি্ি মকেোে বুঝেক শনেুি। যেন ও েুশন আছক,  
েোহ�ক যো েরছকি ওেোই েরেক থোেুি। যেন আরও েোিও সমস্যো 
েকেো েকে, এেেু সমে বোর েরক িনেকর সি্েোিেক চুপ েরোিোর  
চকষ্েো েরুি।

o		িনেকর সি্েোিেক েকেোি যক িনেকেক েনিোবক আরোম েনেক হে যেি  
সক বনরে্ে থোেক। িনেকেক শোি্েন েকওেোর েি্য সক িনেকর আঙ্গু� 
চুষেক পোরক।

o		“পরস্পর” েক�ো ব্যবহোর েরুি —যেি সক মৃেু হোসক, আপিন মৃেু হোসুি; 
যেি ও আওেোে েরক, আপিন েোর িে� েরুি।

o		িনেকর সি্েোিকর আওেোে পুিরোবৃে্েন েরুি এবং এই আওেোেগু�নর 
সোথক সোমোি্য শব্ে ব�ুি। উেোহরণস্বরূপ, যেন আপিোর সি্েোি	ব�ক 
“বোহ,” েোহ�ক আপিন “বোে�” অথবো “বই” ব�ুি।

o		িনেকর সি্েোিেক েৈিি্েনি বই পড়ক শোিোি। ওর প্রশংসো েরুি 
যেি ও ে�ে� েরক এবং েোর সোথক “পড়ক”।

o		যেি আপিোর সি্েোি েনছু েকেক, েোর েনেক ইঙ্গনে েরক	েোর  
সম্বি্ধক েথো ব�ুি।

o		যেি সক মোেনেক েোিও েক�িো ফক�ক েকে, এেো ওঠোি এবং এেো 
ফকরে েনি। এই েক�োেক সক শকেক েোরণ এবং প্রিোব।

o	িনেকর সি্েোিেক রঙনি ছবনর বই পড়ক শোিোি।

o		িনেকর সি্েোিেক ইঙ্গনেক িেুি েনিনসগু�ন েকেোি এবং  
এগু�নর িোম েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক পে্রনেোে েে্েেক ছবন েকেোি	এবং এগু�নর  
িোম েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক বসো অবস্থোে উপরক ওঠোি অথবো বো�নশকর সোহোয্যক  
েোেক বসোি। েোেক চোর পোশক েকেেক েনি এবং েোর িোরসোম্য েৈরী 
েরোর সমে েোেক েকেোর েি্য েক�িো েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক েোর পকেকর অথবো পনঠকর িোরক রোেুি এবং	 
েক�িোগু�ন ওর হোেকর বোইরক রোেুি। ওেক ও�্েোিোর উৎসোহ  
েনি	যোেক ও েক�িোগু�ন পর্যি্ে পৌঁছেক পোরক।

আপশে শেনির 6 মানসর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

আপনি নিকের সন্তোকির নশষেো এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং সোকথ লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো রকেকছ যো আপনি আে নিকের 6 মোকসর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে
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প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে 

আপোর সন্তাে 
9 মানস

এই বয়স পর্যন্ত ববশির ভাগ সন্তানেরা শি িনর:

সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	হেে অকচিো ল�োকেকের িে পোে
o	হেে লচিো বেস্কের লবনশ গো লঘঁকষ
o	েোর পছকদির লে�িো আকছ

ভাষা/বরাগানরাগ 
o	“িো” লবোকঝ
o	অকিে নবনিন্ন ধরকণর আওেোে েকর লযমি “মোমো মোমো” এবং “বোবোবোবো”
o	অি্যকের আওেোে এবং িনগিমো িে� েকর
o	নেনিস লেেোকিোর েি্য আগুি� নেকে ইনগিে েকর

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 
o	লেোিও নেনিস পড়কে থোেক� েোর রোস্তোটি লেকে
o	আপিোকে লেোিও নেনিস �ুকেোকে লেেক� ওগুন� লেোঁকে
o	�ুকেোচুনর লেক�
o	নিকের মুকে নেনিস লেে
o	এে হোে লথকে অি্য হোকে েুব সহকে নেনিকসর চ�োচ� েকর
o		নেনিসগুন� লযমি লসনরেো� ও গুন� নিকের বুকড়ো আগুি� এবং েেগে িীর মোকঝ  

লরকে লেোক�

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 
o	নেছু ধকর েোঁড়োে
o	বসোর িনগিকে আসকে পোকর
o	নবিো সোহোযে বকস
o	েোঁড়োকিোর েকি্য েোকি
o	হোমোগুনড় লেে

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো 
যোে। আপিোর সন্তোকির 9 মোকস লপৌঁছোকিো মোই�ক্োিগুন�র যোচোই েরুি। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ 
আপিোর সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	সোহোকয্যর সোকথ পোকে িোর লেে িো
o	সোহোকয্যর সোকথ বকস িো
o	ে�ে� েকর িো (“মোমো”, “বোবো”, “েোেো”)
o	সোমকি এবং লপছকি যোওেো সংরিোন্ত লেোিও লে�ো লেক�িো
o	নিকের িোকম প্রনেনরিেো লেেিো
o	েোিোকশোিো ল�োকেকের নচিকে পোকরিো
o	আপনি লযই নেকে ইনগিে েকরি লসেোকি লেকেিো
o	এে লথকে অি্য হোকে লে�িো আকি িো

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি িাোে রশে আপশে এর মনধ্ বিানো 
সম্াব্ উন্নয়ে শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটি উন্নয়েমূলি স্কীশেং 
িরনত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের	স্োিীে	প্রোথনমে	আরম্ভ	হস্তকষেপ	েোযগেরিম	লে	 
ে�	েরুি।	আরও	েোিুি	এবং	লফোি	িম্বর	পোি 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county লে 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

এটা উন্নয়েমূলি স্কীশেং-এর সময়! 
9 মোকস, আপিোর সন্তোি সহে উন্নেিমূ�ে	স্কীনিং-এর েি্য দেরী, যো আকমনরেোি 
এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স দ্োরো সে� সন্তোিকের েকি্য সুপোনরশেৃে। ডোতিোরকে  
নিকের সন্তোকির উন্নেিমূ�ে স্কীনিং সম্পকেগে  নেকঞেস েরুি। রশে আপশে আরও িােনত চাে, 

শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপশে শেনির 9 মানসর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

o		ধ্যোি েনি যক ও িেুি পরনস্থনেন এবং �োেকেকর িনেক েনিোবক 
প্রেনে্রনেো েকে; এমি েনিনস েরেক	থোেুি যোেক আপিোর সি্েোি 
েুশন এবং আরোমেোেে অবস্থোে থোেক।

o		যকই ও বকশন ঘোরো ফকরো শুরু েরবক, েোর পোশক থোেুি যোেক সক 
েোিুে যক আপিন েোছকই আছকি।

o	রুেনি চো�নেক যোি; এগু�ন এেি বনশকষে গুরুে্বপূর্ণ।

o	“আমোর পো�ো, েোমোর পো�ো” যুে্ে েক�ো েক�ুি।

o		ওই েথোগু�ন ব�ুি যো আপিোর মেক আপিোর সি্েোি মিক েরছক। 
উেোহরণ	স্বরূপ, ব�ুি, “েুমন েুব েুুঃেনে, েকেো যোে যক আমরো 
েোমোেক েুশন েরেক পোরন েন িো।”

o		আপ আপিোর সি্েোি যো েকেছক েোর ব্যোে্যো েরুি; উেোহরণস্বরূপ, 
“�ো� গো� ব�।”

o		আপিোর সি্েোি েন চোে এই সম্পর্েক েথো ব�ুি যেি ও  
েোিও েনিনসকর েনেক ইঙ্গনে েরক।

o	িনেকর সি্েোিকর আওেোে ও শব্েকর পুিরোবৃে্েন েরুি।

o		ওই ব্যবহোরগু�ন চকেক িনি যো আপিন চোি। উেোহরণস্বরূপ, এেো ব�োর 
েোেগোে যক “েোঁড়নও িো,” ব�ুি যক “বসোর সমে হেক গকছক।”

o		েোরণ এবং প্রিোব শকেোিোর েি্য ব� পকছিক এবং আগক েরক, 
েক�িো গোড়ন এবং ে্রোে ধোে্েো েনেক, এবং পোে্র থকেক ব্�েগু�ন 
িকেরক এবং বোইরক েরক েকেোি।

o	�ুেোচুরন এবং �োেোিো-েোঁেো েক�ুি।

o	িনেকর সি্েোিেক পড়ক শোিোি এবং ওর সোথক েথো ব�ুি।

o		িনেকর সি্েোিেক অিকেেো েোেগো েনি যোেক সক সুরে্ষনে ে্ষকে্রক 
ঘুরেক এবং অিুসি্ধোি েরেক পোরক।

o		িনেকর সি্েোিেক েনিনসগু�নর েোছক রোেুি যোেক সক সুরে্ষনে িোবক 
েোিো েনছুর িোর পকেক পোরক।

আপনি নিকের সন্তোকির নশষেো এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি সোকথ েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো রকেকছ যো আপনি আে নিকের 9 মোকসর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

শেনির সন্তানেরশিক্াএবংউন্নয় 
বেসাহা র্ি রুে

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপোর সন্তাে 
1 বছনর

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

ববশিরভাগ সন্তানেরা এই বয়স পর্যন্ত শি িনর:
চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 
o	নবিো সোহোকয্য বসোর িনগিকে আকস
o	নিকে উকঠ েোঁড়োে, ফোনিগেচোর ধকর হোঁকে (“আরোকম”)
o	নবিো ধকর নেছু পো চ�কে পোকর
o	হেে এেো েোঁড়োকে পোকর 

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। ওই 
মোই�ক্োিগুন� যোচোই েরুি লযেোকি আপিোর সন্তোি 1 বছর বেস পযগেন্ত লপৌঁকছকছ। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর 
সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	অেোিো ল�োকেকের সোমকি �জ্ো পোওেো বো িোিগে োস হওেো
o	মো অথবো বোবো চক� লগক� েোঁকে
o	েোর পছকদির নেনিসগুন� এবং ল�োে আকছ

o	নেছু পনরনস্নেকে িে লেেোে
o	আপিোকে এেেো বই ধরোে যেি ও লেোিও গল্প শুিকে চোে
o	ধ্যোি আেষগেণ েরোর েি্য আওেোে অথবো গনেনবনধর পুিরোবৃনত্ত েকর
o	লরেনসং- এ সোহোয্য েরোর েকি্য হোে অথবো পো বোড়োে
o	“�ুকেোচুনর” অথবো	“প্যোে	-এ-লেে” এর মেি লে�ো লেক�

ভাষা/বরাগানরাগ 
o	সহে বোে অিুকরোকধ প্রনেনরিেো লেে
o	সহে িনগি ব্যবহোর েকর, লযমি মোথো িোনড়কে “িো” ব�ো অথবো “বোই-বোই” েরো
o	লেোকি পনরবেগে কির সোকথ আওেোে েকর (েথোর মেি লবনশ মকি হে)
o	“মোমো” এবং “েোেো” ও নবস্মকযোনতি বক� লযমি “আহ-ওহ!”
o	আপনি যো শব্দগুন� বক�ি েো ব�োর লচষ্ো েকর

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 
o	নবনিন্ন িোকব নেনিসগুন�র অিুসন্োি েকর, লযমি িড়োকিো, পেেোকিো, লফ�ো
o	ল�োেোকিো নেনিসগুন� সহকে লপকে যোে
o	ঠিে ছনব অথবো নেনিকসর নেকে লেকে যেি এেোর িোম লিওেো হে
o	িনগির পুিরোবৃনত্ত েকর
o	ঠিে িোকব নেনিসগুন� ব্যবহোর েরো আরম্ভ েকর; উেোহরণস্বরূপ, েোপ লথকে 
	 পোিীে পেোথগে লিওেো, মোথো আঁচড়োকিো

o	দুকেো নেনিস সোকথ পেেোে
o	পোকত্র নেনিসগুন� রোকে, পোত্র লথকে নেনিসগুন� বোর েকর
o	নবিো সোহোকয্য নেনিসগুন� লযকে লেে
o	েেগে িী (ইনগিে) নেকে লেোঁচো মোকর
o	সোমোি্য নিকেগে কশর পো�ি েকর লযমি “লে�িো উঠোও”

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	হোমোগুনড় লেে িো
o	সোহোয্য েরক� েোঁড়োকে পোকর িো
o	ওই নেনিসগুন� লেোঁকেিো যো ও আপিোকে ল�োেোকে লেকে।
o	এেে শব্দ বক� িো লযমি “মোমো” অথবো “েোেো”
o	িনগিগুন� লশকেিো লযমি হোে িড়োকিো অথবো মোথো িড়োকিো
o	নেনিসগুন�র নেকে ইনগিে েকর িো
o	ওই েষেেোগুন� হোনরকে লফক� যো এে সমে েোর েোকছ নছ�

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি িাোে রশে আপশে এর মনধ্ বিানো 
সম্াব্ উন্নয়ে শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটি উন্নয়ে সংক্ান্ত 
স্কীশেং িরনত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের	স্োিীে	প্রোথনমে	আরম্ভ	হস্তকষেপ	েোযগেরিম	লে	 
ে�	েরুি।	আরও	েোিুি	এবং	লফোি	িম্বর	পোি 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-countyলে। 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল 
শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপশে শেনির 1 বছনরর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

o		িনেকর সি্েোিেক সমে েনি যোেক ও িনেকর সকবো প্রেোিেোরীেক 
েোিেক পোরক। এেেো পছি্েকর েক�িো, স্েোফ েরো পশু, অথবো চোের 
এিক সি্েোিেক চুপ েরোি।

o		অবোঞ্চনে ব্যবহোরকর প্রেনে্রনেো রূপক, েোরক “িো” ব�ুি। চনৎেোর 
েরবকি িো, থোপ্পড় মোরবকি বো েীর্ঘ ব্যোে্যো েকবকি িো। 30 সকেকি্ড 
থকেক 1 মনিনেকর েোইমআউে আপিোর সি্েোিেক পুির্িনর্েকশিো েরেক 
সোহোয্য েরেক পোরক।

o		িনেকর সি্েোিেক আ�নঙ্গি েরুি, চুমু েোি এবং প্রশংসো েরুি যেি  
সক িো�ো ব্যবহোর েরক।

o		বোঞ্ছনে	ব্যবহোরক উৎসোহ েকওেোেক অবোঞ্ছনে ব্যবহোরক শোস্েন 
েকওেোর েু�িোে বকশন সমে েনি (4 গুণ বকশন উৎসোহ বোঞ্ছনে 
ব্যবহোরকর েি্য অবোঞ্ছনে ব্যবহোরকর পুির্িনর্েকশিোর রূপক)।

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক েথো ব�ুি যক আপিন েন েরছকি। উেোহরণ  
স্বরূপ, “মো েোমোর হোে এেেো ধোেোর েোপড় েনেক ধুচ্ছক।”

o		েৈিি্েনি িনেকর সি্েোিকর সোথক পড়ুি। িনেকর সি্েোিেক পকে 
পো�্েোেক েনি। পো�ো েনেক িনেকর সি্েোিকর সোথক ছবন �কবক� েরুি।

o		ওই েথো আগক বোড়োি যো আপিোর সি্েোি ব�ছক বো ব�েক চোইছক,  
অথবো েোর েনেক সক ইঙ্গনে েরছক। যেন ও এেেো ে্রোেকর েনেক 
ইঙ্গনে েরক এবং ব�ক “ে” অথবো “ে্রোে,” ব�ুি, “হ্যোঁ, ওেো এেেো 
বড়, িন� ে্রোে।”

o		িনেকর সি্েোিেক ে্রকেি এবং েোগে েনি এবং েোেক	িনেকর মেি েরক 
আঁেেক েনি। িনেকর সি্েোিেক েকেোি যক েনিোবক	 রকেো উপরক িনচক 
এবং সোরো পকেক আঁেেক হে। িনেকর সি্েোিকর প্রশংসো েরুি যেি সক 
এগু�োর পুিরোবৃে্েন েরক।

o		ব্�ে, আেোর শ্রকণীবে্ধ েরো এবং অি্যোি্য েক�িোর সোথক েক�ুি যো 
আপিোর সি্েোিেক েোর হোে ব্যবহোর েরোর উৎসোহ েকে।

o		ছোে েক�িো এবং অি্যোি্য েনিনসগু�ন �ুেনেক রোেুি এবং িনেকর  
সি্েোিেক এগু�ন েুঁেেক েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক শরীরকর ওই অঙ্গ অথবো েনিনসগু�ন �কবক�  
েরেক ব�ুি যো আপিন েোর চ�োর সমে েকেেক পোি।

o		িঙ্গনমোর সোথক গোি েরুি, যকমি “ে ইে্সন বনেসন স্পোইডোর”  
এবং “ওহন�্স অি ে বোস।” িনেকর সি্েোিেক িনেকর সোথক  
িঙ্গন েরোেক সোহোয্য েরুি।

o		িনেকর সি্েোিেক বোসুি অথবো এেেো ছোে সঙ্গীে বোে্যযি্ে্র  
যকমি এেেো ড্রোম অথবো ঝোঁেন েনি। িনেকর	সি্েোিেক আওেোে  
েরোর উৎসোহ েনি।

o		িনেকর বোচ্চোেক অিকেেো সুরে্ষনে ে্ষকে্র েনি যোেক সক অিুসি্ধোি 
েরেক পোরক। (িনেকর ঘরেক বোচ্চোর েি্য সুরে্ষনে েরুি। ওই উে্পোে 
গু�ন বি্ধ েরক রোেুি যো পরনষ্েরণ, �ি্ড্রন, �ি েকেোশোিো এবং েোর  
েকেোশোিো সংে্রোি্ে হে। এেেো সুরে্ষো েরেো ব্যবহোর েরুি এবং  
বোইরকর ও বকসমকি্েকর েরেোে েো�ো েনি।)

o		িনেকর সি্েোিেক ধোে্েো েকওেোর েক�িো যকমি এেেো ওেোগি অথবো  
“বোচ্চোেকর ধোে্েো েকওেোর েোর” েনি।

আপনি নিকের সন্তোিকে নশেকে এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি সোকথ েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো আকছ যো আপনি আেই নিকের 1 বছকরর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

শেনির সন্তানেরশিক্াএ 
বংউন্নয়নে সাহার্ িরুে

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	লে�োর মেি অি্যকের নেনিস লেওেো পছদি েকর
o	লমেোে ষুেব্ধ হকে পোকর
o	হেে অকচিো ল�োকেকের িে পোে
o	েোিোকশোিো ল�োকেকের প্রনে িো�বোসো লেেোে
o	সহে িোি েরোর লে�ো লেক�, লযমি পুেু�কে েোওেোকিো
o	িেুি পনরনস্নেগুন�কে পনরকষবো প্রেোিেোরীকের গো লঘঁকষ থোেকে পোকর
o	নেছু আেষগেণপূণগে নেনিস অি্যকের লেেোকিোর েকি্য ইনগিে েকর
o	এেো অিুসন্োি েকর নেন্তু অনিিোবে আকশপোকশ থোকে

ভাষা/বরাগানরাগ 
o	েকেেেো এেে শব্দ বক�
o	বক� এবং “িো” লে মোথো িোড়োে
o	েোউকে ইনগিে েকর লেেোে লয ও নে চোে

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 
o	েোকি লয সহে নেনিস নে েকি্য ব্যবহোর হে; লযমি, লেন�কফোি, ব্োশ, চোমুচ
o	ইনগিে েকর অি্যকের ধ্যোি আেষগেণ েকর
o	েোওেোকিোর িোি েকর এেেো পুেু� অথবো ্োফ েরো পশুকে রুনচ লেেোে
o	শরীকরর এেেো অকগির নেকে ইনগিে েকর
o	নিকের লথকে নহনেনবনে ল�কে
o	1 ধোকপর মুকে ব�ো আকেশ লেোিও িনগি ছোড়োই পো�ি েকর; 
	 উেোহরণস্বরূপ, “বকস যোও” ব�ক� বকস যোে 

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 
o	এেো হোঁকে
o	ধোকপ উপকর চকড় লেৌড়কে পোকর
o	হোঁেোর সমে লে�িোগুন� েোকি
o	নিকে েোমো ছোড়োকে সোহোয্য েরকে পোকর
o	েোপ লথকে েোে
o	চোমুচ নেকে েোে

ববশিরভাগ সন্তানেরা এই বয়স পর্যন্ত শি িনর:

আপোর সন্তাে 18 মাস 
(1 1/2 বছনর)

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। আপিোর 
সন্তোকির 18 মোকস লপৌঁছোকিো মোই�ক্োিগুন�র যোচোই েরুি। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর সন্তোকির লপৌঁছোকিো 
মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	অি্যকের নেছু লেেোকিোর েকি্য ইনগিে েকর িো
o	হোঁেকে পোকর িো
o	েোকি িো লয েোিোকশোিো নেনিস নে েোকে ব্যবহোর হে
o	অকি্যকের িে� েকর িো
o	িেুি শব্দ লশকে িো
o	েোর েোকছ ব�োর েকি্য অন্তে 6 টি শব্দও লিই
o		পনরকষবো প্রেোিেোরীর যোওেো অথবো লফরে আসোে ধ্যোি লেেিো অথবো েোর নেছু  

আকস যোে িো
o	ওই েষেেোগুন� হোরোে যো এে সমে েোর েোকছ নছ�

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি িাোে রশে আপশে এর মনধ্ বিানো 
সম্াব্ উন্নয়ে শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটি উন্নয়েমূলি স্কীশেং 
িরনত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের	স্োিীে	প্রোথনমে	আরম্ভ	হস্তকষেপ	েোযগেরিম	লে	 
ে�	েরুি।	আরও	েোিুি	এবং	লফোি	িম্বর	পোি 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-countyলে। 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

এটা উন্নয়েমূলি স্কীশেং-এর সময়! 
18 মোকস, আপিোর সন্তোি সোমোি্য উন্নেিমূ�ে স্কীনিং এবং এেেো অটিেম স্কীনিং-এর 
েকি্য েোেী থোকে, যো আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স দ্োরো সে� সন্তোিকের েকি্য 
সুপোনরশেৃে। ডোতিোরকে আপিোর সন্তোকির উন্নেিমূ�ে স্কীনিং সম্পকেগে  নেকঞেস েরুি। 

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল 
শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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শেনির সন্তানেরশিক্াএ 
বংউন্নয়নে সাহার্ িরুে

o		এেেন সুরে্ষনে, িো�বোসোর পরনবকশ েনি। এেো েুব গুরুে্বপূর্ণ যক 
আপিন সোমঞ্েস্যপূর্ণ এবং অিুমোিযোগ্য থোেকি।

o		িো�ো ব্যবহোরকর প্রশংসো বকশন েরুি এবং েোরোপ ব্যবহোরকর েি্যক 
শোস্েন েম েনি (শুধু অিকে ছোে েোইম আউে ব্যবহোর েরুি)।

o		েোর িোবকর ব্যোে্যো েরুি। উেোহরণস্বরূপ, ব�ুি, “েুমন েুশন থোে  
যেি আমরো এই বইেো পড়ন।”

o	িোি েরো েক�োেক উৎসোহ েনি।

o		সহোিুিূেন েক উৎসোহ েনি। উেোহরণস্বরূপ, যেি ও এমি এেেো 
সি্েোিেক েকেক যক েুুঃেনে, ওেক অি্য সি্েোিেক আ�নঙ্গি েরোর  
অথবো পনঠ চোপড়োিোর েি্যক উৎসোহ েনি।

o		বই পরোর এবং ছবন সম্পর্েক েথো ব�োর সমে সহে শব্েগু�ন  
ব্যবহোর েরুি।

o	িনেকর সি্েোিকর শব্েগু�নর িে� েরুি।

o	এমি শব্েগু�ন ব্যবহোর েরুি যো অিুিূেন এবং িোবকর ব্যোে্যো েরক।

o	সহে, পরনষ্েোর বোে্যোংশ ব্যবহোর েরুি।

o	সহে প্রশ্ি েনে্ঞকস েরুি।

o		চোের এবং বো�নশকর ে�োে েনিনস �োেোি এবং েোেক এগু�ন েোঁেোর 
উৎসোহ েনি।

o		ব্�ে, ব�, ধোঁধো, বই এবং েক�িো েনেক েক�ুি যো েোরণ এবং প্রিোব ও 
সমস্যোর সমোধোি শকেোে।

o	বইগু�ন েক এবং শরীরকর অঙ্গক ছবনর িোম ব�ুি।

o		এমি েক�িো েনি যো িোি যুে্ে েক�োর উৎসোহ েকে; উেোহরণস্বরূপ, 
পুেু�, েক�িো েক�নফোি।

o		িনেকর সি্েোিেক সুরে্ষনে ে্ষকে্র েনি যকেোিক সক হোঁেেক এবং  
ঘোরো ফকরো েরেক পোরক।

o		এমিন েক�িো েনি যো সক সুরে্ষনে িোবক ধোে্েো েনেক অথবো  
েোিেক পোরক।

o	ওেক ব� েনি যো সক েনে েরেক, গড়োেক এবং ছুঁড়েক পোরক।

o		ওেক িনেকর েোপ থকেক েকেক এবং এেেো চোমচ ব্যবহোর েরোর 
উৎসোহ েনি, যেই িোংরো হোে িো েকি।

o	বুে্বুে ফ�ি এবং িনেকর সি্েোিেক এগু�ন ফোেোেক েনি।

আপশে শেনির 18 মানসর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

আপনি নিকের সন্তোিকে নশেকে এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি সোকথ েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ নেছু গনেনবনধ লেওেো রকেকছ যো আপনি আেই নিকের 18 মোকসর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। ওই 
মোই�ক্োিগুন� যোচোই েরুি লযেোকি আপিোর সন্তোি 2 বছর বেস পযগেন্ত লপৌঁকছকছ। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর 
সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

সামািশি/ভাবপ্রবণ
o	অি্যেকর িে� েরক, বনশকষে বেস্ে এবং বড় বোচ্চোেকর
o	অি্য সি্েোিেকর সোথক থোে�ক উে্েকেনে হেক যোে
o	বকশন েরক স্বোধীিেো েকেোে
o	প্রেনবোেী ব্যবহোর েকেোে (ওই েোে েরক যো ওেক েরেক বোরণ েরো হে)
o		প্রোেই অি্য সি্েোিেকর পোশক েক�ক, েনি্েু অি্য সি্েোিেকর যুে্ে েরো আরম্ি 

েরকছক, যকমি ধরোধরনর েক�োগু�নেক

ভাষা/রোগারোগ 
o	িোম িন�ক েনিনস অথবো ছবনগু�নর েনেক ইঙ্গনে েরক
o	েোিোশোিো �োেকেকর এবং শরীর অঙ্গকর িোম েোিক
o	2 থকেক 4 শব্েকর বোে্য ব�ক
o	সহে িনর্েকশকর পো�ি েরক
o	েথোে শোিো শব্েগু�ন পুিরোবৃে্েন েরক
o	বইেক েকওেো েনিনসগু�নর েনেক ইঙ্গনে েরক

ি্ঞােীয় (িনখা, ভাবা, সমস্রার সমাধাে) 
o	েুেো অথবো েনিেক ঢোেোর িনচক �োেোিো থোে�কও েনিনস েঁুেক িকে
o	আেোর এবং রঙ শ্রকণীবে্ধ েরো আরম্ি েরক
o	েোিোশোিো বইগু�নেক েকওেো বোে্য এবং ছি্ে পুরো েরক
o	সহে িোেেীে েক�োগু�ন েক�ক
o	4 অথবো বকশন ব্�েকর েোওেোর বোিোে
o	এেেো হোে অি্য হোে থকেক বকশন ব্যবহোর েরেক পোরক
o		েুেো ধোপকর িনর্েকশ পো�ি েরক যকমি “িনেকর েুেো ওঠোও এবং আ�মোরন েক রোেো।” 
o	ছবনর বইেক েকওেো েনিনসগু�নর িোম ব�ক যকমি বনড়ো�, পোেন অথবো েুেুর।

চলাচল/িারীরশি উে্েয়ে 
o	পোেকর আঙ্গু�কর উপর েোঁড়োে
o	ব� েনে েরক
o	েৌড়োিো আরম্ি েরক 
o	বনিো সোহোয্যক ফোর্িনচোরক চড়ক এবং িোমক

ববশিরভাগ সন্তানেরা এই বয়স পর্যন্ত শি িনর: o	ধরক-ধরক সনঁড়নেক চড়ক এবং িোমক
o	হোে ঘুরনেক ব� ছোঁড়ক
o	সোেো রকেো এবং বৃে্ে বোিোে অথবো িে� েরক

আপোর সন্তাে 
2 বছনর

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	2 শকব্দর বোে্যোংশ ব্যবহোর েকর িো (উেোহরণস্বরূপ, “দুধ েোও”)
o		েোকি িো লয সোমোি্য নেনিসগুন�র সোকথ নে েরকে হে, লযমি এেেো ব্োশ,  

লফোি, েোঁেো, চোমচ
o	গনেনবনধ এবং শব্দগুন� িে� েকর িো
o	সহে নিকেগে শগুন� পো�ি েকর িো
o	নস্র িোকব হোঁকে িো
o	ওই েষেেোগুন� হোরোে যো এে সমে েোর েোকছ নছ�

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি বলুে রশে আপশে এগুশলর মনধ্ 
বিােও সম্াব্ উন্নয়েমূলি শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটা 
উন্নয়েমূলি স্কীশেং িরানত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2.  রশে আপোর সন্তানের বয়স 3 বছর বথনি িম: 
নিকের	স্োিীে	প্রোথনমে	আরম্ভ	হস্তকষেপ	েোযগেরিম	লে	 
ে�	েরুি।	আরও	েোিুি	এবং	লফোি	িম্বর	পোি 
dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county লে 

  রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

এটা উন্নয়েমূলি স্কীশেং-এর সময়! 
2 বছর বেকস, আপিোর সন্তোি সোমোি্য উন্নেিমূ�ে স্কীনিং এবং এেেো অটিেম স্কীনিং-এর 
েকি্য েোেী থোকে, যো আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স দ্োরো সে� সন্তোিকের েকি্য 
সুপোনরশেৃে। ডোতিোরকে নিকের সন্তোকির উন্নেিমূ�ে স্কীনিং সম্পকেগে  নেকঞেস েরুি। রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির 

ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপশে শেনির 2 বছনরর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

o		িনেকর সি্েোিেক বোড়নর সহে েোেগু�নেক সোহোয্য েরোর েি্য  
উৎসোহ েকবকি, যকমি ঘর পোঁছো আর রোেকর েোওেোর বোিোিো।  
িো�ো সোহোয্য েরোর েি্যক িনেকর সি্েোিকর প্রশংসো েরুি।

o		এই বেসকও, সি্েোিকরো এে েুেিকর পোশক (সোথক িো) েক�ক এবং 
শকেোর েরেক পোরক িো। েক�োর ডকেকর েি্যক, সি্েোিেকর েক 
অিকেগু�ন েক�িো েনি। সি্েোিেকর েনেক িের রোেুি এবং শোি্েন 
বেোে রোেুি যেন েোরো �ড়োই অথবো ঝগড়ো েরক।

o		িনেকর সি্েোিকর েনেক ধ্যোি েনি এবং েোর প্রশংসো েরুি যেি ও  
িনর্েকশগু�ন পো�ি েরক। প্রেনবোেী ব্যবহোরকর েি্য ধ্যোি সীমনে  
েরুি। িো�ো ব্যবহোরকর প্রশংসো েরোেক বকশন সমে েনি এবং েোরোপ 
ব্যবহোরকর শোস্েন েকওেোেক েম সমে েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক শরীরকর অঙ্গ, পশু, এবং অি্যোি্য সোমোি্য 
েনিনসগু�ন চনিেক এবং ব�েক সকেোি।

o		িনেকর সি্েোিকর েথো ঠনে েরবকি িো যেি ও েোিও শব্ে  
িু� িোবক ব�ক। বরং, সঠনে িোবক ব�ুি। উেোহরণ স্বরূপ,  
“এেন এেেো ব�।”

o		িনেকর সি্েোিেক ইঙ্গনে েরোর পরনবর্েক এেেো শব্ে ব�োর উৎসোহ 
েনি। যেন আপিোর সি্েোি পুরো শব্ে িো ব�েক পোরক (“েুধ”),  
েোেক সোহোয্য েরোর েি্য প্রথম আওেোেেন (“ম”) েনি। সমেকর 
সোথক আপিন িনেকর সি্েোিেক পুরো বোে্য ব�োিোর চকষ্েো  
েরেক পোরকি — “আমোর েুধ চোই।”

o		িনেকর সি্েোিকর েক�িোগু�ন ঘরকর চোর েনেক �ুেনেক েনি এবং েোেক  
এগু�ন েঁুেেক েনি।

o		িনেকর সি্েোিকর আেোর, রঙ, অথবো মোঠকর পশু িনেক ধোঁধো েরোে 
সোহোয্য েরুি। আপিোর সি্েোিকর সব িোগগু�ন �োগোিোর পরক  
প্রে্যকেেনর িোম ব�ুি।

o		িনেকর সি্েোিেক ব্�েগু�নর সোথক েক�োর উৎসোহ েনি। পো�োে-
পো�োে েোওেোর েৈরী েরুি এবং এগু�ন েক িকঙ্গক েনি।

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক আর্ে প্রেকে্ে েরুি এবং ে্রকেি,  
পকি্ে ও েোগে ব্যবহোর েরুি। ব্যোে্যো েরুি যক আপিোর সি্েোি  
েন বোিোচ্ছক এবং এেো েকওেো� অথবো ফ্রনেক েোঙনেক েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক েরেো এবং ড্রেোর েো�ো ও বইেকর অথবো 
পে্রনেোর পোেো উ�্েোেক আপিোর সোহোয্য েরেক ব�ুি।

o		এে বোর যেি আপিোর সি্েোি িো�ো েরক হোঁেেক �োগবক, েোেক 
আপিোর েি্য ছোে েনিনস িনেক চ�েক ব�ুি।

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক ব� েনে েরোর েক�ো েক�ুি। যেি আপিোর 
সি্েোি এেক িো�ো হেক যোবক, েেি েোেক েৌড়ক েনে েরোর 
উৎসোহ েনি।

o		িনেকর সি্েোিেক পোর্েক িনেক যোি এবং ওেোিক েৌড়োি,  
সরঞ্েোমক চড়ুি অথবো প্রোেৃেনে ে্রক�ক যোি। িনেকর  
সি্েোিকর েনেক িের রোেুি।

আপনি নিকের সন্তোিকে নশেকে এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো আকছ যো আপনি আেই নিকের 2 বছকরর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

শেনির সন্তানেরশিক্াএ 
বংউন্নয়নে সাহার্ িরুে

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপোর সন্তাে 
3 বছর বয়নস

ববশিরভাগ সন্তানেরা এই বয়স পর্যন্ত শি িনর:
সামািশি/ভাবপ্রবণ
o	বেস্ে এবং বি্ধুেকর িে� েরক
o	বনিো প্ররোচিোর বি্ধুেকর প্রেন িো�বোসো েকেোে
o	পো�ো িনেক েক�ক
o	িনেকর েোঁেুিক বি্ধুর প্রেন চনি্েো েকেোে
o	বোঝক যক “আমোর” এবং “এর” অথবো “েোর” মোিক েন
o	অিকে রেমকর িোব েকেোে
o	মো আর বোবো থকেক সহেক আ�োেো হেক যোে
o	রুেনিক বকশন পরনবর্েি হ�ক বনরে্ে হেক পোরক
o	িনেক েোপড় পড়ক এবং ছকড়ক িকে

ভাষা/রোগারোগ 
o	2 অথবো 3 ধোপক িনর্েকশকর পো�ি েরক
o	প্রোে েোিোশোিো েনিনসকর িোম ব�েক পোরক
o	অিকে শব্ে বোঝক যকমি “এেক,” “ওেক,” এবং “িনচক”
o	প্রথম িোম, বেস এবং �নঙ্গ ব�ক
o	এেেো বি্ধুর িোম ব�ক
o		অিকে শব্ে ব�ক যকমি “আমন,” “আমোর,” “আমরো,” এবং “েুমন” এবং েনছু  

বহুবচি (েোরগু�ন, েুেুরগু�ন, বনড়ো�গু�ন)
o	এে িো�ো েরক েথো ব�ক যক অচকিো �োেক বকশনরিোগ সমে বুঝক যোে
o	2 বো 3 বোে্য ব্যবহোর েরক েথো ব�েক থোেক

ি্ঞােীয় (িনখা, ভাবা, সমস্রার সমাধাে) 
o	বোেি,�নিোর এবং চ�ি্ে েি্ড েনেক েক�িোগু�ন চো�োেক পোরক
o	পুেু�গু�ন, পশু এবং �োেকেকর সোথক িোি েরো েক�ো েক�ক
o	3 থকেক 4 েুেরো েনেক ধোঁধো েরক
o	বোঝক যক “েুই” মোিক েন হে
o	পকি্সন� অথবো ে্রকেি েনেক বৃে্েকর িে� েরক
o	এে বোরক বইেকর এেেো পোেো ও�্েোে
o	6 ব্�েকর বকশনর েোওেোর বোিোে
o	ডোব্বোর ঢোেিো বি্ধ েরক ও েো�ক এবং েরেোর হ্যোি্ডক� ঘোরোে

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। ওই 
মোই�ক্োিগুন� যোচোই েরুি লযেোকি আপিোর সন্তোি 3 বছর বেস পযগেন্ত লপৌঁকছকছ। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর 
সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

চলাচল/িারীরশি উে্েয়ে 
o	িো�ো চড়ক
o	সহেক েৌড়োে
o	ে্রোইসোইেক� প্যোডক� েরক (3 চোেোর বোইে)
o	সনঁড়ন ওঠক এবং িোমক, প্রে্যকে ধোপক এেেো পো রোেক

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	অকিে লবনশ পকড় অথবো নসঁনড়কে অসুনবধো হে
o	�ো�ো পকড় অথবো েথো লবশ অস্পষ্

o		সহে লে�িো নেকে লে�কে পোকরিো (লযমি লপগ লবোডগে , সহে ধোঁধো,  
হ্যোকন্ড� লঘোরোকিো)

o	বোকে্য েথো বক� িো
o	সহে নিকেগে শগুন� লবোকঝ িো
o	মোিো বো িোি েরো লেক�িো
o	অি্য সন্তোিকের অথবো লে�িোর সোকথ লে�কে চোে িো
o	লচোকে লচোে লম�োে িো
o	ওই েষেেোগুন� হোরোে যো এে সমে েোর েোকছ নছ�

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি বলুে রশে আপশে এগুশলর মনধ্ 
বিােও সম্াব্ উন্নয়েমূলি শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটা 
উন্নয়েমূলি স্কীশেং িরানত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2. রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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আপশে শেনির 3 বছনরর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক েক�োর ে�ক অথবো স্থোিক যোি  
যকেোিক অি্যোি্য সি্েোিকরো আছক, যোেক আপিন ওেক  
অি্যেকর সোথক মকশোর উৎসোহ েনেক পোরকি।

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক মোই� সমস্যোর সমোধোি েরুি যেি ও  
বনে্ষুব্ধ থোেক।

o		িনেকর সি্েোিকর িোব িনেক েথো ব�ুি। উেোহরণস্বরূপ, ব�ুি, “আমন 
ব�েক পোরন যক েোমোর পোগ�-পোগ� �োগছক েোরণ েুমন ধোঁধোেন ফক�ক 
েন�ক।” িনেকর সি্েোিেক বইেকর মধ্যক অিুিূেন চকিোর উৎসোহ েনি।

o		িনেকর সি্েোিকর েি্য িনেম এবং সীমো েৈরী েরুি, এবং যক েোিও 
অবস্থোে এগু�ন েক িড়চড় েরবকি িো। যেন আপিোর সি্েোি েোিো 
িনেম িোঙ্গক, েোহ�ক ওেক 30 সকেকি্ড থকেক 1 মনিনেকর েোইম  
আউে েনি এবং এেো ওেক চকেোরক অথবো েোর ঘরক েনি। িনেম পো�ি 
েরোর েি্যক িনেকর সি্েোিকর প্রশংসো েরুি।

o		িনেকর সি্েোিেক 2 অথবো 3 ধোপকর িনর্েকশ েনি। উেোহরণস্বরূপ, 
“িনেকর ঘরক যোও এবং িনেকর েুেো এবং েোে িোও।”

o		েৈিি্েনি িনেকর সি্েোিেক পড়ক শোিোি। িনেকর সি্েোিেক  
ছবনেক েকওেো েনিনস ইঙ্গনে েরেক এবং আপিোর পরক শব্েগু�নর 
পুিরোবৃে্েন েরেক 	 ব�ুি।

o		িনেকর সি্েোি েক েোগে, ে্রকেি এবং রঙ েরোর বই যুে্ে “গেনবনধন 
বোে্স” েনি। িনেকর সি্েোিকর সোথক রকেো এবং আেোরগু�ন আঁেুি।

o		মন� েরোিো েক�োগু�ন েক�ুি। িনেকর সি্েোিেক বইেক অথবো ঘরকর চোর 
েনেক এমি বস্েুগু�ন েঁুেেক ব�ুি যো এে মেি।

o		গণিোর েক�ো েক�ুি। শরীরকর অঙ্গ, সনঁড়ন এবং অি্যোি্য েনিনসগু�ন 
গণিো েরুি যো আপিন েৈিি্েনি ব্যবহোর েরকি অথবো েকেকি।

o		সনঁড়নেক ওঠোর এবং িোমোর সমে িনেকর সি্েোিকর হোে ধরুি।  
যেি সক সহেক উঠেক এবং িোমেক পোরবক, েোেক উৎসোহ  
েনি যক সক রক�নঙ ব্যবহোর েরুে।

o		িনেকর সি্েোিকর সোথক বোইরক েক�ুি। পোর্ে অথবো হোইেনং ে্রক�ক  
যোি। িনেকর সি্েোিেক স্বোধীি িোবক এবং েৈরী েরো গেনবনধন ছোড়ো 
েক�েক েনি।

আপনি নিকের সন্তোিকে নশেকে এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি সোকথ েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো আকছ যো আপনি আেই নিকের 3 বছকরর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

শেনির সন্তানেরশিক্াএ 
বংউন্নয়নে সাহার্ িরুে

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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ববশিরভাগ সন্তানেরা এই বয়স পর্যন্ত শি িনর:
সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	িেুি নেনিস েরকে িো�বোকস
o	“মো” ও “বোবো” লেক�
o	িোি েরোর লে�োে আরও সৃেিশী� হকছে
o	এেো-এেো লে�োর েু�িোে অি্য সন্তোিকের সোকথ লেক�
o	অি্য সন্তোিকের সোকথ সহকযোনগেো েকর
o	প্রোেই ব�কে পোকরিো লয লেোিেো সনে্য এবং লেোিেো িোি েরো
o	নিকের পছদি এবং রুনচ সম্পকেগে  েথো বক�

ভাষা/বরাগানরাগ 
o		ব্যোেরকণর নেছু মূ� নিেম েোকি, লযমি “লছক�” এবং “লমকে” সঠিে িোকব 

ব্যবহোর েরো
o	মকি েকর এেেো গোি অথবো েনবেো লশোিোে লযমি ে 
	 “ইন্টস নবেনস স্পোইডোর” অথবো ে “ওনহলস অি ে বোস”
o	গল্প লশোিোে
o	প্রথম এবং লশষ িোম ব�কে পোকর

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা, সমস্ার সমাধাে) 
o	নেছু রঙ এবং নেছু সংে্যো ব�কে পোকর
o	লগোিোর ধোরণো লবোকঝ
o	সমে লবোঝো আরম্ভ েকর
o	গকল্পর িোগগুন� মকি রোকে
o	“এে” এবং “নিন্ন” ধোরণো লবোকঝ
o	2 অথবো 4 টি শরীর অগি নেকে এেেো ল�োকের ছনব আঁেকে পোকর
o	েোঁনচ ব্যবহোর েকর
o	নেছু বড় অষেরগুন� িে� েরো আরম্ভ েকর
o	লবোডগে  অথবো েোডগে  লে�োগুন� লেক�
o	আপিোকে বক� লয ওর মকে বইকে এরপকর নে হকে চক�কছ

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 
o	2 লসকেন্ড পযগেন্ত এেেো পোকে েঁুনড়কে েোঁড়োে
o	লবনশরিোগ সমকেই বোউন্স েরো ব� ধকর লিে
o	পযগেকবষেকণ ঢোক�, েোকে,এবং নিকের েোওেোর চেেোে

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। ওই 
মোই�ক্োিগুন� যোচোই েরুি লযেোকি আপিোর সন্তোি 4 বছর বেস পযগেন্ত লপৌঁকছকছ। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর 
সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

আপোর সন্তাে 
4 বছর বয়নস

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োি নমস েরকছ
o	এে েোেগোে �োফোকে পোকরিো
o	নহনেনবনে ন�েকে অসুনবধো হে
o	ইন্োকরনক্টি লে�ো অথবো িোি েরোে লেোিও রুনচ লেেোে িো
o		অি্য সন্তোিকের নেকে ধ্যোি লেেিো অথবো ওই ল�োকেকের লেকে প্রনেনরিেো লেেিো 

যোরো পনরবোকরর বোইকরর ল�োে
o	েোপড় পড়কে, ঘুকমোকে এবং েেক�ে ব্যবহোর েরোে প্রনেবোে েকর
o	এেেো পছকদির গল্প আবোর লশোিোকে পোকরিো
o	3 িোকগর আকেশ পো�ি েকরিো
o	“এে” এবং “নিন্ন” লবোকঝিো
o	“আনম” এবং “েুনম” সঠিে িোকব ব্যবহোর েকরিো
o	অস্পষ্ িোকব েথো বক�
o	ওই েষেেোগুন� হোরোে যো এে সমে েোর েোকছ নছ�

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি বলুে রশে আপশে এগুশলর মনধ্ 
বিােও সম্াব্ উন্নয়েমূলি শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটা 
উন্নয়েমূলি স্কীশেং িরানত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2. রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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o		িনেকর সি্েোিকর সোথক িোি েরোর েক�ো েক�ুি। েোেক িকেৃে্ব েরেক 
েনি এবং েোর েরো েোেকর িে� েরুি।

o		িনেকর সি্েোিেক শীঘ্রই আসো এেেো েোর্যে্রম িনেক িোি েরোর েক�ো 
েক�েক ব�ুি যোেক সক িোর্িোস হেক পোরক, যকমি প্রনস্েু� যোওেো 
অথবো েোেু-েনেোর বোড়নেক রোেক থোেো।

o		িনেকর সি্েোিেক সহে বনে�্প েনি যেিই আপিন এমি পোরবকি। 
িনেকর সি্েোিেক বোছোই েরেক েনি যক সক েন পড়েক, েক�েক অথবো  
ে�েোওেোর হনসকবক েকেক চোে। পছি্েগু�নেক 2 বো 3-এ সীমোবে্ধ েরুি।

o		েক�োর ডকেক, আপিোর সি্েোিেক েোর বি্ধুেকর সোথক িনেকর  
সমস্যোর সমোধোি েরেক েনি, েবক প্রেোেিক সোহোয্য েরোর  
েি্য েোছোেোছন থোেুি।

o		িনেকর সি্েোিেক শব্ে ব্যবহোর েরেক, েক�িো শকেোর েরেক এবং এমি 
েক�ো পো�ো িনেক েক�েক উৎসোহ েনি যো এেক অপরকর পছি্েকর হোে।

o		আপিোর সি্েোিকর ে�্পিোশে্েন বৃে্ধন েরোর েি্য েোেক েক�িো েনি, 
যকমি পোশোে-আশোে, রোি্িোঘরকর সকে এবং ব্�ে।

o		আপিোর সি্েোিকর সোথক েথো ব�োর সমে িো�ো ব্যোেরণ ব্যবহোর 
েরুি। “মো চোে েন েুমন এেোিক আস” ব�োর েোেগোে ব�ুি, “আমন চোই  
েন েুমন এেোিক আস।”

আপশে শেনির 4 বছনরর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

শেনির সন্তানেরশিক্াএ 
বংউন্নয়নে সাহার্ িরুে

o		েৈিি্েনি গেনবনধনর েথো ব�োর সমে “প্রথম,” “ে্বনেীে,” এবং 
“অবশকষক” এর মেো শব্েগু�ন ব্যবহোর েরুি। এেন আপিোর সি্েোিেক 
ঘেিোর ে্রম সম্পর্েক েোিেক সোহোয্য েরবক।

o		িনেকর সি্েোিকর “েকি” প্রশ্িগু�নর উে্ের েনেক সমে িনি। যেন আপিন 
উে্ের িো েোিকি, ব�ুি “আমন েোিনিো,” অথবো িনেকর সি্েোিেক এেেো 
বই, ইি্েোরিকেক অথবো অি্য েোিও বেস্েেকর েোছ থকেক উে্ের 
পকেক সোহোয্য েরুি।

o		যেি আপিন িনেকর সি্েোিকর সোথক পড়কি, পড়েক-পড়েক েোেক  
গ�্পক হওেো ঘেিোগু�ন ব�েক ব�ুি।

o		বইেক, ছবনেক এবং বোড়নেক থোেো েনিনসগু�নেক থোেো রঙ ব�ুি।  
সোমোি্য বস্েুগু�ন গণিো েরুি, যকমি স্ি্যোে ে্র্যোেোর, সনঁড়ন অথবো 
েক�িো ে্রকিকর সংে্যো।

o		িনেকর সি্েোিেক বোইরকর েক�ো েক�েক সকেোি যকমি ে্যোগ,  
িকেোেক অিুসরণ েরো, এবং ডোে ডোে গুস।

o		িনেকর সি্েোিকর পছি্েকর সঙ্গীে বোেোি এবং েোর সোথক িোচুি। পো�ো 
িনেক এেক অপরকর মুিগু�ন িে� েরুি।

আপনি নিকের সন্তোিকে নশেকে এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো আকছ যো আপনি আেই নিকের 4 বছকরর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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ববশিরভাগ সন্তানেরা এই বয়স পর্যন্ত শি িনর:
সামাশিি/ভাবপ্রবণ
o	বনু্কের েুনশ েরকে চোে
o	বনু্কের মেি হকে চোে
o	নিেম মোিোর সম্ভোবিো লবনশ
o	গোি, িোচ, এবং অনিিে েরকে পছদি েকর
o	ন�গি সম্পকেগে  সকচেি
o	ব�কে পোকর লয লেোিেো আস� এবং লেোিেো িোি েরো
o		লবনশ স্বোধীিেো লেেোে (উেোহরণস্বরূপ, নিকেই পোকশর বোনড়র প্রনেকবশীর েোকছ লযকে 

পোকর [বেস্কের পযগেকবষেণ এেিও প্রকেোেি])
o	েেকিো অকিে েোনব েকর এবং েেকিো অকিে সহকযোনগেোমূ�ে

ভাষা/বরাগানরাগ 
o	অকিে স্পষ্ িোকব েথো বক�
o	পুকরো বোে্য ব্যবহোর েকর এেেো সহে গল্প লশোিোে
o	িনবষ্যে েো� ব্যবহোর েকর; উেোহরণস্বরূপ, “ঠোকমো এেোকি আসকবি।”
o	িোম ও ঠিেোিো বক�

জ্ােীয় (বিখা, ভাবা,  সমস্ার সমাধাে) 
o	10 টি অথবো েোর লবনশ নেনিস গণিো েকর 
o	েমপকষে 6 টি শরীকরর অকগির সোকথ এেেো মোিুষকে আঁেকে পোকর
o	নেছু অষের অথবো সংে্যো নপ্রন্ েরকে পোকর
o	এেটি নত্রিুে এবং ে্যোনমনেে আেোর িে� েকর
o	দেিনদিি ব্যবহোর হওেো নেনিসগুন� সম্পকেগে  েোকি, লযমি েোেো এবং েোবোর

চলাচল/িারীশরি উন্নয়ে 
o	এেেো পোকে 10 লসকেন্ড অথবো েোর লবনশ েোঁড়োে
o	লেোঁড়োে; �োফোকে সষেম হকে পোকর
o	নডগবোনে লেকে পোকর
o	এেেো েোঁেো এবং চোমচ এবং েেকিো-েেকিো এেেো লেনব� িোইফ ব্যবহোর েকর
o	নিকে-নিকেই েেক�ে ব্যবহোর েরকে পোকর
o	লেো� েোে এবং চকড়

মোই�ক্োিগুন�র অকিে গুরুত্ব আকছ! আপিোর সন্তোকির লে�োর, লশেোর, েথো ব�োর, িোব-িনগিমো েরোর এবং চ�োচ� েরোর ধরকি েোর উন্ননে সম্পকেগে  গুরুত্বপূণগে সূত্র পোওেো যোে। ওই 
মোই�ক্োিগুন� যোচোই েরুি লযেোকি আপিোর সন্তোি 5 বছর বেস পযগেন্ত লপৌঁকছকছ। এটি নিকের সোকথ নিি এবং প্রকে্যেটি িোক�ো-সন্তোি নিনসকে আপিোর সন্তোকির ডোতিোকরর সোকথ আপিোর 
সন্তোকির লপৌঁছোকিো মোই�ক্োি সম্পকেগে  এবং এর পকর প্রে্যোনশে বস্তুনবষে সম্পকেগে  েথো ব�ুি।

আপোর সন্তাে 
5 বছর বয়নস

সন্তোকির িোম	 সন্তোকির বেস	 আেকের নেনথ

প্রশতক্া িরনবেো। 
তাড়াতাশড় িাি িরনল অনেি লাভ হনত পানর!

আপশে শেনির সন্তােনি সবনচনয় ভানলা িনর বচনেে। 
েোড়োেোনড় েোে েরুি যনে আপিোর সন্তোকির লে�োধুক�ো, লশেো, েথো ব�ো, িোব-িনগিমো 
েরো অথবো চ�োচ� েরো নিকে আপিোর লেোকিো রেম নচন্তো রকেকছ, অথবো আপিোর সন্তোি: 

o	মোই�ক্োিগুন� নমস েরকছ
o	লবনশ রেকমর িোব লেেোে িো
o	চরম ব্যবহোর লেেোে (অস্বোিোনবে িোকব িীে, আরিমিোত্মে, �োেুে অথবো দুুঃনেে)
o	অস্বোিোনবে িোকব অপসোনরে এবং সনরিে িে
o		সহকেই নবভ্োন্ত হে, 5 নমনিকের লবনশ লেোিও এেেো গনেনবনধ লে মকিোকযোগ  

নেকে অসুনবধো হে
o		ল�োকেকের লেকে প্রনেনরিেো লেে িো, অথবো শুধুমোত্র িোসো-িোসো িোকব  

প্রনেনরিেো লেে
o	ব�কে পোকরিো লয লেোিেো আস� এবং লেোিেো িোি েরো
o	নবনিন্ন রেকমর লে�োে অথবো গনেনবনধকে লযোগ লেে িো
o	প্রথম এবং লশষ িোম নেকে পোকর িো
o	বহুবচি অথবো িূেেো� ঠিে েকর ব্যবহোর েকর িো
o	দেিনদিকির গনেনবনধ অথবো অনিঞেেো সম্পকেগে  েথো বক� িো
o	ছনব আঁকে িো
o		নবিো সোহোকয্য েোঁে ব্োশ েরকে, হোে ধুকে এবং শুেোকে অথবো েোপড়  

ছোড়কে পোকর িো
o	ওই েষেেোগুন� হোনরকে লফক� যো এে সমে েোর েোকছ নছ�

শেনির সন্তানের ডাক্ার অথবা োস্য  বি বলুে রশে আপশে এগুশলর মনধ্ 
বিােও সম্াব্ উন্নয়েমূলি শবলনবের সংনিত বেখনত পাে এবং এিটা 
উন্নয়েমূলি স্কীশেং িরানত বলুে।

যনে আপনি অথবো ডোতিোর এেকিো নচনন্তে রকেকছি

 1.	এেেো নবকশষকঞের েোকছ লরফোর েরকে ব�ুি এবং, 

 2. রশে আপোর সন্তাে 3 বছর বয়স বথনি বড় হয়: 
  লেোিও স্োিীে সোবগেেিীি এন�কমন্োনর সু্ক� ে� েরুি।

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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o		েক�োর ডকে, পোর্েক ি্রমণ অথবো েক�োর ে� ব্যবস্থো েরো চো�নেক 
যোি। িনেকর সি্েোিেক বি্ধুেকর সোথক েক�োর েি্য গেনবনধন বোছোই েরোর 
বকশন স্বোধীিেো েনি, এবং েোেক িনেকই সমস্যোর সমোধোি েরেক েনি।

o		আপিোর সি্েোি েথো েোেোেোেন েরো অথবো গো�োগো� (েনব্যন) ব্যবহোর 
েরো আরম্ি েরেক পোরক যোর মোধ্যমক ও স্বোধীি বোধ েরক। এেেো 
সংে্ষনপ্ে েোইম আউে ছোড়ো এইরেম েথো েক বকশন ধ্যোি েকবকি 
িো। পরনবর্েক, িনেকর সি্েোিকর প্রশংসো েরুি যেি ও িো�ো িোবক 
েোিও েনিনস চোে এবং “িো” এ উে্ের েন�ক শোি্ে থোেক।

o		এেো িনেকর সি্েোিকর সোথক িনরোপে স্পর্শ সম্পর্েক েথো ব�োর 
এেেো িো�ো সমে। পরীে্ষোর সমে ডোে্েোর এবং িোর্স অথবো  
সি্েোি েক পরনষ্েোর রোেোর চকষ্েো েরোর সমে অিনিোবেেকর ছোড়ো 
েকউ “ব্যে্েনগে অঙ্গ” স্পর্শ েরেক পোরক িো।

o	িনেকর সি্েোিেক েোর ঠনেোিো এবং ফোি িম্বর সকেোি।

o		িনেকর সি্েোিেক েনছু পড়ক শোিোিোর সমে েোেক গ�্পক  
পরবর্েী েন হবক েো িবনষ্যে্বোণী েরেক ব�ুি।

o		িনেকর সি্েোিেক ছবনর েনেক েকেক গ�্প শুিনেক “পড়োর”  
উৎসোহ েনি।

o		িনেকর সি্েোি েক সমেকর ধোরণো সকেোি যকমি সেো�, েুপুর,  
বনেক�, আে, আগোমী েো� এবং গেেো�। সপ্েোহকর েনিগু�ন 
শকেোিো শুরু েরুি।

o		আপিোর সি্েোিকর আপিোর সমোেক রুচনর অিুসি্ধোি েরুি। 
উেোহরণস্বরূপ, যেন আপিোর সি্েোি পশু িো�বোসক, েোহ�ক 
চনড়নেোেোিো অথবো পোষো েোমোরক যোি। এই বনষেগু�ন সম্পর্েক  
�োইব্রকরন যকেক অথবো ইি্েোরিকেক েকেক শনেুি।

o		ে্রকেি, েোগে, পকি্ে, বোচ্চোেকর েোঁচন এবং পকস্েকর এেেন বোে্স 
রোেুি। িনেকর সি্েোি েক আঁেেক এবং বনিনি্ি সোমগ্রী েনেক আর্ে 
প্রেকে্ে বোিোেক উৎসোহ েনি।

o		এমি েক�িো েনেক েক�ুি যোেক আপিোর সি্েোি েনিনসগু�ন এেে্রনে 
েরোর উৎসোহ পোে।

o		িনেকর সি্েোিেক সকেোি যক েনিোবক েো�িোে পো পকছিক এবং  
আগক েরেক হে।

o	িনেকর সি্েোিেক মোঙ্েন বোরক চড়েক সোহোয্য েরুি।

o		আপিোর সি্েোিকর সোথক হোঁেেক বকরোি, িনেকর প্রেনবকশ অথবো 
পোর্েক এেেো স্ে্যোিকঞ্েোর হোি্ে েরুি, েোেক প্রশনে্ষণ ওহন�কর 
সোহোয্যক বোইে চো�োেক সোহোয্য েরুি (এেেো হক�্মকে পড়ক)।

আপনি নিকের সন্তোিকে নশেকে এবং উন্নেকি সোহোয্য েরকে পোকরি। দেিনদিি েথো ব�ুি, পড়ুি, গোি েরুি এবং লে�ুি। 
নিকচ এমি নেছু গনেনবনধ লেওেো আকছ যো আপনি আেই নিকের 5 বছকরর সন্তোকির সোকথ উপকিোগ েরকে পোকরি।

আপশে শেনির 5 বছনরর সন্তানের িনে্ শি িরনত পানরে:

শেনির সন্তানেরশিক্াএ 
বংউন্নয়নে সাহার্ িরুে

মোই�ক্োি অনিকযোনেে েরো হকেকছ লেেোনরং ফর ইওর লবনব এন্ড ইেং চোইল্ড: বোথগে েু এে 5, পঞ্চম সংস্রণ, সম্পোেি ন্কিি লস�ি এবং েোনিেো নরমোর অল্টম্যোি © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স এবং ব্োইে নফউচোসগে: 
গোইড�োইন্স ফর লহলথ সুপোরনিশি অফ ইিফ্যোন্টস , নচ�করেি এন্ড একডোক�কসন্স, েৃেীে সংস্রণ, সম্পোেি লেোকসফ হোগোি, েুনিের, েুনডথ এস. শ এবং পোউ�ো এম. ডোঙ্কি, 2008, এল্ক ল্োি ্োম, IL: আকমনরেোি এেোকডনম অফ লপনডেোট্রিক্স। 

এই মোই�ক্োি লচেন�্ এেটি মোিসম্মে, দবধ উন্নেিমূ�ে স্কীনিং েুক�র নবেল্প িে।

“নচহ্নগুন� নশেুি অ্যোক্ট আন�গে।” উপেরণ (উেোহরণস্বরূপ, “লরোগ নিেন্ত্রণ ও প্রনেকরোধ লেক্রের দ্োরো প্রেত্ত নবষেবস্তু (ইংকরনেকে) �ষেণগুন� েোিুি। অ্যোক্ট আন�গে। েোযগেরিম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. লেেোর লহ�থ প্্যোি প্রেত্ত লসই নবষেবস্তুর অিুবোে।”

রশে আপশে আরও িােনত চাে, তাহনল শেনির ডাক্ার বি শিনজ্স িরুে।
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