
শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগময়
❑❑ মানুষ দেখে হাসখে শুরু কখে
❑❑ ননখেখক সামনিক ভাখে শান্ত োেখে পাখে  

(মুখে হাে নেখে পাখে এেং আঙুল চুষখে পাখে)
❑❑ োোমাখিে নেখক োকাখে দচষ্া কখে

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ নশশুে কলধ্বনন
❑❑ শখদেে নেখক মাথা দ�াোখনা

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ মুখেে নেখক মখনাখ�াগ দেি
❑❑ দচাে নেখি নেননখসে প্রনে োকাখে শুরু কো এেং দূে দথখক মানুষখক নচনখে পাো
❑❑ নেুন নকছু না দপখল নেেক্ত হখে শুরু কখে (কাঁখে, নেটনেট কখে)

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ মাথা দসাো োেখে পােখে এেং দপখট ভে নেখি এগুখে দচষ্া কেখে
❑❑ হাে ও পা নেখি অল্প চলাখেো কেখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 2 মাস
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

2 মাখসে দশখষ আপনাে োচ্া কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী আশা োেখে পাখেন দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ দোখে হওিা আওিাখে সাো দেি না

❑❑ দকাখনা নকছু নাোচাো কেখল দসই নেখক োকাি না

❑❑ মানুষ দেখে হাখস না

❑❑ মুখে হাে দেি না

❑❑ দপখট ভে নেখি থাকাে সমখি মাথা দসাো োেখে পাখে না

রেকাবশর রিক বেবক সম্ােযে বিরর হওয়ার এই সমস্ত লক্ণ আপরন বিখবে 
বপবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 
311 নম্ববর কল করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগময়
❑❑ সােলীল ভাখে হাখস, নেখশষ কখে মানুষ দেখে
❑❑ মানুখষে সখগি দেলখে ভাখলাোখস এেং দেলা থানমখি দেওিা হখল কান্া শুরু কেখে 

পাখে
❑❑ নকছু নাোচাো এেং মুখেে অগিভনগি নকল কেখে পাখে, খ�মন হাসা ো ভুরু দকাঁচকাখনা

ভাষা/ব�াগাব�াগ
❑❑ আখধা আখধা কথা েলখে শুরু কখে
❑❑ অগিভনগি কখে আখধা আখধা কথা েলখে শুরু কখে এেং দশানা শখদেে নকল কখে
❑❑ নেখে দপখল, ে্যথা হখল ো ক্ান্ত দোধ কেখল অন্য ভাখে কাঁখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান)
❑❑ দস েুনশখে েখিখছ না দুঃে পাখচ্ ো আপনাখক োনাি
❑❑ ভাখলাোসাি সাো দেি
❑❑ এক হাে নেখি দেলনা ধেখে চাি
❑❑ হাে এেং দচাে একসখগি নমনলখি ে্যেহাে কখে, খ�মন দকাখনা দেলনা দেো এেং োে 

নেখক হাে োোখনা
❑❑ একনেক দথখক অন্যনেখক নাোচাো কো নেননস দচাে নেখি অনুসের কখে
❑❑ কাছ দথখক মুখেে নেখক োকাি
❑❑ দূে দথখক পনেনচে মানুষ এেং নেননস নচখন দনি

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ মাথা কাখো সাহা�্য না ননখিই দসাো ভাখে োেখে পাখে
❑❑ পা শক্ত মাটিখে থাকখল দেলখে দচষ্া কখে
❑❑ হিখো এপাশ ওপাশ হখে পােখে
❑❑ দেলনা ধেখে পােখে এেং দসটি ননখি দেলখে পােখে এেং দোলাখনা দেলনাখে দলখে 

পােখে
❑❑ মুখে হাে দেখে
❑❑ দপখট ভে নেখি থাকাে সমখি, কনুই প�্ণন্ত দেলখে দচষ্া কেখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 4 মাস
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

4 মাখসে দশখষ আপনাে োচ্া কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী আশা োেখে পাখেন দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ দকাখনা নকছু নাোচাো কেখল দসই নেখক োকাি না

❑❑ মানুষ দেখে হাখস না

❑❑ মাথা দসাো োেখে পােখছ না

❑❑ মুে নেখি আওিাে কখে না

❑❑ দকাখনা নকছু ননখি মুখে দেি না

❑❑ পা শক্ত মাটিখে থাকখলও পা নেখি দেলখে দচষ্া কখে না

❑❑ দকাখনা একটি দচাে ো উভি দচােই সমস্ নেখক দ�াোখে সমস্যা হখচ্

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ পনেনচে মুে দচখন এেং অখচনা কাউখক নচখন ননখে দশখে
❑❑ অন্যখেে সখগি নেখশষ কখে মা-োোে সখগি দেলখে পছন্দ কখে
❑❑ অন্যখেে ভাখলাোসাি সাো দেি এেং প্রাি সমখিই হানসেুনশ থাখক
❑❑ আিনাি ননখেখক দেেখে পছন্দ কখে

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ দকাখনা আওিাখেে েোখে ননখে আওিাে কখে
❑❑ আখধা আখধা কথা েলাে সমখি নমনলে স্বেের্ণ উচ্াের কখে (“আ,” “এ,” “ও”) এেং 

মুে নেখি আওিাে কোে সমখি োোমাখিে কো আওিাখেে পখে পখে ো কেখে 
পছন্দ কখে

❑❑ ননখেে নাম ধখে ডাকখল সাো দেি
❑❑ আনন্দ এেং অেুনশ োনহে কেখে আওিাে কখে
❑❑ ে্যঞ্জনের্ণ ধ্বনন েলখে শুরু কখে (“ম,” “ে” ধ্বনন নেখি আখধা আখধা কথা)

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ আখশপাখশ থাকা নেননসগুনল দেখে
❑❑ দকাখনা নকছু ননখি মুখে দেি
❑❑ নেননখসে প্রনে আগ্হ দেোি এেং হাখেে নাগাখলে োইখে থাকা নেননস দপখে দচষ্া 

কখে
❑❑ এক হাে দথখক অন্য হাখে নেননস ধেখে দশখে

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ উভি নেক দথখকই এপাশ ওপাশ কেখে পাখে (নচে হওিা দথখক উপুে হওিা এেং 

উপুে হওিা দথখক নচে হওিা)
❑❑ সাহা�্য না ননখিই েসখে শুরু কখে
❑❑ োঁনেখি থাকাে সমখি, পাখিে উপখে ভে োেখে পাখে এেং হিখো ভােসাম্য ধখে 

োেখে পােখে
❑❑ সামখন ও নপছখন নাোচাো কেখে পাখে, মাখঝমখধ্য সামখনে নেখক আগাখনাে সমখি 

নপছখনে নেখক হামাগুনে দেি

আপনার োচ্ার েয়স �খন 6 মাস
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে শুরু হি।

6 মাখসে দশখষ আপনাে োচ্া কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ নাগাখলে মখধ্য থাকা নেননস ননখে দচষ্া কখে না

❑❑ ন�নন �ত্ন দনন োে প্রনে দকাখনা ভাখলাোসা দেোি না

❑❑ ননখেে চােপাখশ হওিা আওিাখে দকাখনা সাো দেি না

❑❑ মুখে সহখে নকছু ননখি দ�খে পাখে না

❑❑ স্বেের্ণ নেখি শদে উচ্াের কখে না (“আ”, “এ”, “ও”)

❑❑ এপাশ ওপাশ কখে না

❑❑ হাখস না ো নচৎকাে কখে না

❑❑ মাংসখপশী দেশ শক্ত েখলমখন হখল

❑❑ দেশ নেেখে মখন হখল ।

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ অোনা কাউখক দেেখল হিখো ভি পাি
❑❑ পনেনচে েেখেে মাখঝই স্বাচ্ন্দ্য দোধ কখে
❑❑ নপ্রি দেলনা থাখক

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ “না” কথাে অথ্ণ দোখঝ
❑❑ নেনভন্ ধেখনে আওিাে কখে “মামামামা” “োোোো”
❑❑ অন্যখেে কো আওিাে এেং অগিভনগিে নকল কখে
❑❑ আঙুল নেখি দকাখনা নেননস দেোি

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ দকাখনা নকছু পোে সমখি দকাখনা নেক নেখি পেখছ দসই নেখক োনকখি থাখক
❑❑ আপনাখক লুনকখি োেখে দেো নেননস েঁুেখে দচষ্া কখে
❑❑ লুখকাচুনেে মখো দেলা দেখল
❑❑ নেননস ননখি মুখে দেি
❑❑ এক হাে দথখক অন্য হাখে সহখেই নেননস ধেখে দশখে
❑❑ েুখো আঙুল দথখক প্রথম আঙুল নেখি দছাট োোখেে মখো নেননস েুখল ননখে পাখে

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ োঁোখে পাখে, েনেখি ধেখে পাখে
❑❑ েখস পেখে পাখে
❑❑ সাহা�্য না ননখিই েসখে পাখে
❑❑ োঁোখে চাি
❑❑ হামাগুনে দেি

আপনার োচ্ার েয়স �খন 9 মাস
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

9 মাখসে দশখষ আপনাে োচ্া কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ সাহা�্য ননখিও পা ভে নেখে দচষ্া কখে না

❑❑ সাহা�্য ননখিও েসখে পাখে না

❑❑ আখধা আখধা কথা েখল না (“মামা”, “োো”, “োো”)

❑❑ আখগনপখছ কোে মখো দকাখনা দেলাই দেখল না

❑❑ নাম ধখে ডাকা হখল োখে সাো দেি না

❑❑ পনেনচনে মানুষখেে নচনখে পােখছ েখল মখন হখচ্ না

❑❑ আপনন দ�নেখক দেোখচ্ন দসনেখক োকাি না

❑❑ এক হাে দথখক অন্য হাখে দেলনা ধখে না

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

American Academy of Pediatrics (আখমনেকান অ্যাকাখডনম অে নপনডিাট্রিক্স) 
9-মাখসে সাক্াখে নশশুখেে সাধাের নেকাখশে নেকগুনল েনেখি দেখে দনওিাে সুপানেশ 
কখে। আপনাে নশশুে নেকাখশে সেনেক েনেখি দেোে নেষখি আপনাে নশশুে ডাক্তােখক 
নেজ্াসা করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ অখচনা মানুষ দেেখল লজ্া পাি ো ভীে হি
❑❑ োো ো মা চখল দগখল কাঁেখে শুরু কখে
❑❑ নপ্রি নেননস এেং পছখন্দে মানুষ েখিখছ
❑❑ নকছু পনেনস্নেখে ভি পাি
❑❑ গল্প শুনখে চাইখল আপনাে হাখে েই েুখল দেি
❑❑ োে কো আওিাে ো কাখে অখন্যে মখনাখ�াগ দপখে ো আোে কখে
❑❑ োমাকাপে পোে সমখি ো পোখে সাহা�্য কেখে হাে ো পা োোি
❑❑ "লুখকাচুনে" এেং "হােোনল নেখি দেলা" ইে্যানে ধেখনে দেলা দেখল

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ মুখে েলা সহে কথাে উত্তে দেি
❑❑ সহে অগিভনগি কেখে পাখে, খ�মন “না” েখল মাথা নাোখনা ো “োই-োই” কো
❑❑ গলাে স্বে েেখল আওিাে কখে (অখনকটা কথাে মখোই দশানাি)
❑❑ “মামা” এেং “ড্যাডা” েখল এেং নেস্মিসূচক “ওহ-আহা!” শদে কখে
❑❑ আপনাে েলা কথা েলখে দচষ্া কখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ নেননস ননখি নেনভন্ ভাখে নেনভন্ নকছু কখে, খ�মন নাো দেওিা, োোখনা, খছাো
❑❑ লুকাখনা নেননস সহখেই েঁুখে দেে কখে দনি
❑❑ নাম কো েলা হখল সঠিক ছনে ো নেননখসে নেখক োকাি
❑❑ অগিভনগিে নকল কখে
❑❑ নেননসপত্র সঠিক ভাখে ে্যেহাে কেখে শুরু কখে; উোহেরস্বরূপ, কাপ দথখক নকছু পান 

কো, চুল আচোখনা
❑❑ একসখগি দইটি নেননস োোখনা
❑❑ পাখত্র নেননস োো, পাত্র দথখক নেননস দেে কো
❑❑ না ধখেই দকাখনা নকছুখক দ�খে দেি
❑❑ েে্ণ নন নেখি দোঁো দেি
❑❑ সহে নকছু েলখল ো কখে দ�মন “দেলনাটি েুখল নাও”

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ সাহা�্য না ননখিই েসখে পাখে
❑❑ োঁোখে দটখন সাহা�্য দনি, আসোে ধখে হাঁখট (“এনেক ওনেক �াওিা”)
❑❑ না ধখেই কখিক পা হাঁটখে পাখে
❑❑ ননখে ননখেই হিখো োঁোখে পােখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 1 েছর
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

আপনাে োচ্া এক েছখেে মখধ্য কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ হামাগুনে দেি না

❑❑ সাহা�্য ননখিও োঁোখে পাখে না

❑❑ আপনাখক লুনকখি োেখে দেো নেননস দোঁখে না।

❑❑ “মামা” ো “ড্যাডা” এে মখো শদে উচ্াের কখে না

❑❑ মাথা দোলাখনা ো দ�াোখনাে মখো অগিভনগি কেখে দশখে না

❑❑ দকাখনা নকছু আঙুল নেখি দেোি না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ দেলাে সমখি দকাখনা নেননস ননখি অন্য কাখো হাখে নেখে পছন্দ কখে
❑❑ োখক োগ কেখে দেো দ�খে পাখে
❑❑ অোনা কাউখক দেেখল হিখো ভি পাি
❑❑ পনেনচনে মানুষখেে প্রনে ভাখলাোসা দেোি
❑❑ নমনছনমনছ নকছু কখে দেখল, খ�মন দকাখনা পুেুলখক োোে োওিাখনা
❑❑ ন�নন োে �ত্ন দনন নেুন পনেনস্নেখে োে সখগি দেনশ সমি কাটাখে পাখে
❑❑ অন্যখেে আঙুল নেখি আগ্খহে নকছু দেোি
❑❑ ননখে ননখেই নকছু কেখে থাখক েখে োোমা আখশপাখশই েখিখছন এমন অেস্াি

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ একানধক একক শদে েখল
❑❑ “না” েখল এেং মাথা নাোি
❑❑ দস কী চাি ো অন্যখক আঙুল নেখি দেোি

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ সাধাের নেননসগুনলে কী কাে ো োখন; উোহেরস্বরূপ, খটনলখোন, ব্াশ, চামচ
❑❑ অন্যখেে মখনাখ�াগ দপখে আঙুল নেখি দেোি
❑❑ পুেুল ো নভেখে েুখলা ভো দেলনা েন্তুে প্রনে আগ্হ দেোি, োখক নমনছনমনছ োোে 

োওিাি
❑❑ শেীখেে দকাখনা অংশ আঙুল নেখি দেোি
❑❑ ননখে ননখেই নহনেনেনে কাখট
❑❑ দকাখনা অগিভনগি না কখেই 1 ধাখপ কোে দকাখনা দমৌনেক ননখে্ণ শ কেখল ো পালন 

কেখে পাখে; উোহেরস্বরূপ, আপনন “েখসা” েলখল েখস পখে

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ একা একাই হাঁখট
❑❑ কখিক পা দেঁখট োেপখে দেৌোখে পাখে
❑❑ হাঁটাে সমখি দেলনা ধখে টাখন
❑❑ োমাকাপে েুলখে সাহা�্য কেখে পাখে
❑❑ কাপ দথখক পান কেখে পাখে
❑❑ চামচ নেখি দেখে পাখে

আপনার োচ্া �খন 18 মাবসর (11⁄2 েছবরর)

আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

18 মাখসে দশখষ আপনাে োচ্া কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ অন্যখেে আঙুল নেখি নকছু দেোি না

❑❑ হাঁটখে পাখে না

❑❑ পনেনচে নেননসগুনল কী কাখে আখস ো োখন না

❑❑ অন্যখেে নকল কখে না

❑❑ নেুন শদে দশখে না

❑❑ কম কখে 6টি শদেও োে োনা দনই

❑❑ োে দ� �ত্ন দনন নেনন চখল দগখল ো নেখে আসখল দসই নেষখিে প্রনে দস দেিাল 

োখে না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

American Academy of Pediatrics (আখমনেকান অ্যাকাখডনম অে নপনডিাট্রিক্স) 
18-মাখসে সাক্াখে নশশুখেে সাধাের নেকাখশে এেং মাননসক ে্যানধে নেকগুনল েনেখি 
দেখে দনওিাে সুপানেশ কখে। আপনাে নশশুে নেকাখশে সেনেক েনেখি দেোে নেষখি 
আপনাে নশশুে ডাক্তােখক নেজ্াসা করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, 
লক্র েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early 
Program)। আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ অন্যখেে নকল কখে, নেখশষ কখে প্রাপ্ত েিস্ক এেং েে েিখসে োচ্াখেে
❑❑ অন্য নশশুখেে সখগি থাকাে সমখি োরুর আনন্দ পাি
❑❑ দেনশ দেনশ ভাখে স্বাধীন হওিাে পনেচি োখে
❑❑ কথাে অোধ্য হি (নকছু কেখে মানা কো হখল দসটাই কখে)
❑❑ মূলে অন্যান্য োচ্াখেে সখগিই দেলা কখে, েখে আখো োচ্াখেে সখগি ননখে শুরু 

কেখছ, খ�মন ধোধনে দেলাি

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ নাম কখে েলা হখল দসই সমস্ নেননস ো ছনেে নেখক আঙুল নেখি দেোি
❑❑ পনেনচনে মানুষেন এেং শেীখেে অংশগুনলে নাম োখন
❑❑ 2 দথখক 4 শখদেে োক্য েখল
❑❑ সহে সাধাের ননখে্ণ শ দমখন চখল
❑❑ অন্যখেে মখধ্য হওিা কথাোে্ণ া শুখন ো েখল
❑❑ েইখে থাকা দকাখনা নকছু আঙুল নেখি দেোি

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ দই ো নেনটি আেেখরে নভেখে লুকাখনা থাকখলও দসই নেননস েঁুখে ননখে পাখে
❑❑ আকাে এেং েঙ োছাই কেখে দশখে
❑❑ পনেনচনে েইগুনল দথখক োক্য এেং ছো নশখে দনি
❑❑ সহে সেল ্্নমখছনমনছ দেলা দেখল
❑❑ 4 ো োে দেনশ ব্লক নেখি টাওিাে োনাি
❑❑ এক হাে অন্য হাখেে দথখক দেনশ ে্যেহাে কেখে পাখে
❑❑ দই ধাখপে ননখে্ণ শ অনুসের কখে দ�মন “দোমাে েুখো উঠিখি নাও এেং োখেে 

আলমানেখে দেখে োও।”
❑❑ দকাখনা ছনে েইখে থাকা নেননসগুনলে নাম েলখে পাখে দ�মন নেোল, পানে ো কুকুে

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ পাখিে দচখটাে উপখে ভে নেখি োঁোখে পাখে
❑❑ েখল লানথ মােখে পাখে
❑❑ দেৌোখে শুরু কখে 
❑❑ সাহা�্য না ননখিই আসোখেে উপখে উেখে পাখে এেং দসোন দথখক নামখে পাখে
❑❑ ধখে ধখে নসঁনে দেখি উেখে এেং নামখে পাখে
❑❑ মাথাে উপখে নেখি েল ছুেখে পাখে
❑❑ সেল দেো এেং েৃত্ত ননখে োনাখে পাখে ো দেখে দেখে োনাখে পাখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 2 েছর
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

আপনাে োচ্া দই েছখেে মখধ্য কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ 2-শখদেে কথা েখল না (উোহেরস্বরূপ, “দধ োও”)

❑❑ সাধাের নেননখসে কী কাে ো োখন না দ�মন, ব্াশ, খোন, কাঁটা চামচ ো চামচ

❑❑ দকাখনা কাে এেং শখদেে নকল কখে না

❑❑ সহে সেল আখেশও মাখন না

❑❑ দসাো ভাখে হাঁখট না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

American Academy of Pediatrics (আখমনেকান অ্যাকাখডনম অে নপনডিাট্রিক্স)  
24-মাখসে সাক্াখে নশশুখেে সাধাের নেকাখশে এেং মাননসক ে্যানধে নেকগুনল েনেখি 
দেখে দনওিাে সুপানেশ কখে। আপনাে নশশুে নেকাখশে সেনেক েনেখি দেোে নেষখি 
আপনাে নশশুে ডাক্তােখক নেজ্াসা করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ েেখেে এেং েনু্খেে নকল কখে
❑❑ না েলখেই েনু্খেে প্রনে ভাখলাোসা দেোি
❑❑ দেলাি অংশগ্হর কখে
❑❑ কাঁেখে থাকা দকাখনা েনু্খেে নেষখি সহানুভূনে দেোি
❑❑ “আমাে” এেং “োে” েলখে কী দোঝাি ো েুঝখে দশখে
❑❑ নেনভন্ ধেখনে আখেগ লক্্য কো �াি
❑❑ মা ো োোে দথখক সহখেই আলাো থাকখে পাখে
❑❑ ননিনমে ভাখে কো নেষখিে নকছু েেখল দগখল নেেক্ত দোধ কেখে পাখে
❑❑ ননখে ননখেই োমাকাপে পখে এেং দোখল

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ 2 ো 3 ধাখপে ননখে্ণ শ পালন কেখে পাখে
❑❑ অনে পনেনচে নেননখসে নাম েলখে পাখে
❑❑ “মখধ্য,” “উপখে” এেং “নীখচ” এে মখো শদেগুনলে অথ্ণ দোখঝ
❑❑ নাম, েিস এেং নলগি েখল
❑❑ দকাখনা েনু্ে নাম েখল
❑❑ “আনম” “আমো” এেং “েুনম” এেং নকছু েহুেচন (গানেগুনল, কুকুেগুনল, নেোলগুনল) 

শদে েখল
❑❑ অনধকাংশ দক্খত্র অপনেনচে মানুখষে সখগি প�্ণাপ্ত কথা েখল
❑❑ 2 দথখক 3 োখক্যে মখো লম্া কখথাপকথন চালাখে পাখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ দোোম, নলভাে এেং অেস্ান পনেেে্ণ নশীল অংশগুনল নেখি দেলনা ে্যেহাে কেখে 

পাখে
❑❑ পুেুল, েন্তু এেং মানুষেনখক ননখি নমনছনমনছ দেলা দেখল
❑❑ 3 ো 4 টুকখো ননখি ধাঁধা কেখে পাখে
❑❑ “দই” েলখে কী দোঝাি ো েুঝখে পাখে
❑❑ দপনসিল ো েনঙন দপনসিল নেখি দকাখনা েৃখত্তে নকল কেখে পাখে
❑❑ এক এক কখে েইখিে পাো ওল্াখে পাখে
❑❑ 6 এে দেনশ ব্লক নেখি টাওিাে োনাি
❑❑ পাখত্রে ঢাকনা আটকাি এেং দোখল ো েেোে হােল দ�াোি

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ দেখি চেখে পাখে
❑❑ সহখেই দেৌোখে পাখে
❑❑ নেন চাকাে সাইখকল (োইক) চালাখে পাখে
❑❑ প্রনে ধাখপ এক পা দেখল নসঁনে দেখি উেখে এেং নামখে পাখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 3 েছর
আপনাে োচ্া কীভাখে দেখল, খশখে, কথা েখল এেং ে্যেহাে কখে ো আপনাে োচ্াে েে হখি ওোে নেক দথখক গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে দেি। অনধকাংশ 
নশশু এক নননে্ণ ষ্ েিস পাে কোে পখেই নেকাখশে ধাপগুনল েি কেখে থাখক।

আপনাে োচ্া নেন েছখেে মখধ্য কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌখঁছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ প্রািই পখে �াি ো নসঁনে চেখে অসুনেধাি পখে

❑❑ আখোল-োখোল েকা ো কথা প্রাি েুঝখে পাো �াি না

❑❑ সহে সেল দেলনা ননখিও দেলখে পাখে না (খ�মন দপগ দোড্ণ , সহে ধাঁধা, টানন্ণং 

হ্যান্ডল)

❑❑ োক্য েলখে পাখে না

❑❑ সহে সেল আখেশও েুঝখে পাখে না

❑❑ নমনছনমনছ দেলা দেখল না

❑❑ অন্য োচ্াখেে সখগি ো দেলনা ননখি দেলখে চাি না

❑❑ দচাখে দচাে োখে না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত সম্ােযে লক্ণ বিখবে বপবল, আপনাে োচ্াে ডাক্তাে 
ো নাস্ণখক েলুন এেং অল্প েিস্ক োচ্াখেে দেওিা পনেখষোে নেষখি েেোেেে োখেন 
এমন আপনাে স্ানীি পােনলক সু্কখলে কারুে সখগি কথা েলুন। আখো োনখে, nyc.gov 
দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ নেুন নেননস কেখে আনন্দ পাি
❑❑ “মা” এেং “োো” খেলা দেখল
❑❑ দমক-নেনলভ দেলাে নেক দথখক আখো দেনশ দেনশ কখে সৃেনশীলোে পনেচি োখে
❑❑ ননখে ননখে দেলাে দথখক অন্য োচ্াখেে সখগি দেলখে
❑❑ অন্য োচ্াখেে সখগি সহখ�ানগো কখে
❑❑ মাখঝমখধ্য দকানটি আসল এেং দকানটি নরিনত্তম ো েলখে পাখে না
❑❑ োে কী ভাখলা লাখগ এেং োে কীখস আগ্হ ো ননখি কথা েখল

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ ে্যাকােখরে নকছু প্রাথনমক ননিম োখন, খ�মন “নেনন (he)” এেং “দস (she)” সঠিক 

ভাখে ে্যেহাে কো
❑❑ মখন কখে দকাখনা গান গাি ো কনেো েখল দ�মন “ইটনস নেটনস স্াইডাে (Itsy Bitsy 

Spider)” ো “হুইলস অন ে্য োস (Wheels on the Bus)”
❑❑ গল্প েখল
❑❑ নাম এেং পেনে েলখে পাখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ নকছু েঙ এেং নকছু নম্খেে নাম েখল
❑❑ দগানা কী নেননস ো দোখঝ
❑❑ সমি েুঝখে দশখে
❑❑ দকাখনা গখল্পে দকাখনা অংশ মখন োখে
❑❑ “একই” এেং “আলাো” এে নেষিটি দোখঝ
❑❑ শেীখেে 2 দথখক 4 টি অংশ নেখি দকাখনা ে্যনক্তখক আঁখক
❑❑ কাঁনচ ে্যেহাে কখে
❑❑ নকছু েে হাখেে অক্খেে নকল কেখে শুরু কখে
❑❑ দোড্ণ  ো কাড্ণ  দগম দেখল
❑❑ দকাখনা েইখে আখগ কী হখে চখলখছ দসই নেষখি োে কী মখন হি ো েখল

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ এক পাখি 2 দসখকন্ড পর্ন্ত্ণ  সমি ধখে লাোি এেং োঁোি
❑❑ অনধকাংশ দক্খত্রই লাোখনা েল ধখে দেলখে পাখে
❑❑ ননখেে োোে ভখে, কাখো উপনস্নেখে কাটখে পাখে এেং চটকাখে পাখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 4 েছর
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌছঁাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

আপনাে োচ্া চাে েছখেে মখধ্য কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌখঁছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ লাোখে পাখে না

❑❑ নহনেনেনে কাটখে সমস্যাি পখে

❑❑ নমখলনমখশ দেলাে দগখম ো দমক-নেনলভ দগখম দকাখনা আগ্হ দেোি না

❑❑ অন্য োচ্াখেে উখপক্া কখে ো োনেে োইখেে কারুে কথাি সাো দেি না

❑❑ োমাকাপে পেখে, �ুমাখে এেং প্রস্াে দ�খে চাি না

❑❑ দকাখনা নপ্রি গল্প আোে েলখে পাখে না

❑❑ 3-অংখশে ননখে্ণ শ অনুসের কেখে পাখে না

❑❑ “একই” এেং “আলাো” েলখে কী দোঝাি ো দোখঝ না

❑❑ “আনম” এেং “েুনম” শদে সঠিক ভাখে ে্যেহাে কখে না

❑❑ অস্ষ্ভাখে কথা েখল

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত সম্ােযে লক্ণ বিখবে বপবল, আপনাে োচ্াে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক েলুন এেং অল্প েিস্ক োচ্াখেে দেওিা পনেখষোে নেষখি েেোেেে োখেন এমন 
স্ানীি পােনলক সু্কখলে কাখো সখগি কথা েলুন। আখো োনখে, nyc.gov খেেুন এেং 
“Child Development” অনুসন্ান করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন



শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ েনু্খেে েুনশ কেখে চাি
❑❑ েনু্খেে মখো হখে চাি
❑❑ ননিমকানুন দমখন চলাে নেক দথখক দেনশ সখচেন হখি ওখে
❑❑ গান গাইখে, নাচখে এেং অনভনি কেখে পছন্দ কখে
❑❑ নােী পুরুখষে নেষখি অেগে থাখক
❑❑ দকানটি আসল এেং দকানটি দমক-নেনলভ ো েলখে পাখে না
❑❑ ননখেে উপখে দেনশ কখে ননভ্ণ েশীল হখি ওখে (উোহেরস্বরূপ, ননখেই পাখশে োনেে 

প্রনেখেশীে সখগি দেো কেখে চখল দ�খে পাখে [েখে েেখেে নেখে োোে এেনও 
প্রখিােন আখছ])

❑❑ নকছু সমখি নকছু পাওিাে োিনা কখে আোে নকছু সমখি েুে েুখঝশুখন চখল

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ েুে স্ষ্ভাখে কথা েখল
❑❑ সমূ্র্ণ োক্য নেখি সহে সেল গল্প েখল
❑❑ ভনেষ্যৎ কাল ে্যেহাে কখে; উোহেরস্বরূপ, “োনেমা এোখন আসখে।”
❑❑ নাম এেং ঠিকানা েখল

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ 10 ো োে দেনশ সংে্যাে নেননস দগাখন
❑❑ শেীখেে অন্তেপখক্ 6টি অংশ নেখি দকাখনা ে্যনক্তখক আঁকখে পাখে
❑❑ নকছু অক্ে ো সংে্যা নপ্রন্ট কেখে পাখে
❑❑ নত্রভুে এেং অন্যান্য ে্যানমনেক আকাে নকল কেখে পাখে
❑❑ প্রনেনেন ে্যেহাে কোে নেননসগুনল োখন, খ�মন অথ্ণ এেং োোে

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ এক পাখি 10 দসখকন্ড ো োে দেনশ সমি ধখে োঁনেখি থাকখে পাখে
❑❑ লাোি; হিখো লানেখি এক স্ান দথখক অন্য স্াখন দ�খে পােখে
❑❑ নডগোনে নেখে পাখে
❑❑ কাঁটা চামচ এেং চামচ এেং মাখঝমখধ্য দটনেল ছুনে ে্যেহাে কেখে পাখে
❑❑ ননখে ননখেই টিখলখট দ�খে পােখে
❑❑ দলখে এেং চেখে পাখে

আপনার োচ্া েয়স �খন 5 েছর
আপনাে োচ্াে কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌছঁাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

আপনাে োচ্া পাঁচ েছখেে মখধ্য কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌখঁছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ নেনভন্ ধেখনে আখেগ লক্্য কো �াি না

❑❑ চেম আচের কখে (অস্বাভানেক েকখমে ভীে, আরিমরাত্মক, লােুক ো নেষণ্ন)

❑❑ অস্বাভানেক েকখমে নঢখলঢালা এেং অ্যানটিে নি

❑❑ সহখেই মখনাখ�াগ হাোি, 5 নমননখটে দেনশ সমি ধখে দকাখনা কাখে মখনাখ�াগ 

ধখে োেখে সমস্যাি পখে

❑❑ মানুষেনখক সাো দেি না ো শুধু উপখে উপখে সাো দেি

❑❑ দকানটি আসল এেং দকানটি দমক-নেনলভ ো েলখে পাখে না

❑❑ নেনভন্ ধেখনে দেলা দেখল না এেং নেনভন্ কাে কখে না

❑❑ নাম এেং পেনে েলখে পাখে না

❑❑ ননভু্ণ ল ভাখে েহুেচন ো ভনেষ্যৎ কাল ে্যেহাে কেখে পাখে না

❑❑ প্রনেনেখনে কাে ো অনভজ্ো ননখি কথা েখল না

❑❑ ছনে আখঁক না

❑❑ সাহা�্য না ননখি োে মােখে পখে না, হাে ধুখে এেং মুছখে পাখে না ো 

োমাকাপে পেখে পাখে না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

বেবে ওঠার রিক বেবক এই সমস্ত সম্ােযে লক্ণ বিখবে বপবল, আপনাে োচ্াে 
ডাক্তাে ো নাস্ণখক েলুন এেং অল্প েিস্ক োচ্াখেে দেওিা পনেখষোে নেষখি েেোেেে 
োখেন এমন স্ানীি পােনলক সু্কখলে কাখো সখগি কথা েলুন। আখো োনখে, nyc.gov 
দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন


