
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


