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 উন্নয়নমূলক প্রত্যাশা 
জীবননর প্রথম তত্ন বছনর মস্তিনের উন্নয়ন ঘনে 

৮০%!   

 আনমতরকান একানেতম অফ পেতেয়াট্রিকস এবং পসন্টার ফর তেস্তজজ কনরাল অযান্ড 

তপ্রনেনশন বয়স-সম্পতকিত্ তিতিত্কনর রূেনরখা তিনয়নছ পে প্রনত্যক তশশুর বয়স বার মানসর 

মনযয পে ৌঁছাননা উতিত্। 

 

 উন্নয়নশীল মাইলফলক হল এমন তকছু ো অতযকাংশ তশশু একট্রে তনতিিষ্ট বয়নসর মনযয 

করনত্ োনর। এগুতলনক সংনবিনশীলত্ার সানথ পিখা উতিত্; পেনহতু্ প্রতত্ট্রে তশশু ত্ার তনজস্ব 

েদ্ধতত্নত্ তবকতশত্ হয়। একট্রে তশশু প্রতত্ট্রে িক্ষত্া না তশনখ িযানক থাকনত্ োনর। আেনার 

সন্তাননর অগ্রগতত্ বা তবলনের তবষনয় আেনার পকান উনেগ থাকনল আেনার সন্তাননর 

োক্তারনক সত্কি কনর অতেোবকনির হিনক্ষে করা উতিত্।  

 

আেনার সন্তাননর তক করা উতিত্? 

 ভাষা ও য াগায াগ উন্নয়ন 

 
 সহজ পম তখক অনুনরায সাডা 

 সাযারণ অঙ্গেতঙ্গ বযবহার কনর, পেমন "না" এর জনয মাথা নাডাননা 

 স্বর েতরবত্িন সনঙ্গ বযবল কনর 

  "োো" এবং "মা" এবং "ওহ-ওহ!" বনল 

  সাযারণ শব্দ বা পছাে বাকযাংশ প্রতত্তলতে করার পিষ্টা কনর 
 

 সামাজিক/মানসসক উন্নয়ন 

 

 বাবা -মা/অতেোবকরা িনল পগনল কান্না কনর 

 অেতরতিত্নির সানথ সত্কি 

 তকছু েতরতিতত্নত্ েীত্ হনত্ োনর 

 তপ্রয় স্তজতনস/পখলনা আনছ 

 মা এবং/অথবা তনয়তমত্ ত্ত্ত্বাবযায়কনক অনয মানুনষর পিনয় পবতশ েছন্দ কনর 

 তকছু েতরতিতত্নত্ েীত্ হনত্ োনর 

 শব্দ বা অঙ্গেতঙ্গর েুনরাবতৃি 

 আঙুল-তননজনক খাওয়ান 

 একট্রে বই বা পখলনা হিান্তর কনর েডা বা পখলার সময় শুরু কনর 

 পোশাক েরার সময় সাহানেযর জনয হাত্ বা ো বাতডনয় পিয় 

১২ 

মাযসর বয়স 

আনমতরকান একানেতম অফ 

পেতেয়াট্রিক্স সবার জনয 

উন্নয়নমূলক এবং আিরণগত্ 

স্তিতনংনয়র সুোতরশ কনরেঃ 

 ৯ মাস 

 ১৮ মাস 

 ২৪মাস বা ৩০ মাস 

প্রস্তাসবত যেযভলপযমন্টাল 

জিসনিং টুলস: 

 বয়স এবিং প যায় 

প্রশ্নপত্র(এএসসকউ-৩) 

 সপতামাতার উন্নয়নমূলক 

অবস্থা মূলযায়ন (সপেস্) 

 সপতামাতার উন্নয়নমূলক 

অবস্থা মূলযায়ন- 

উন্নয়নমূলক মাইলফলক 

(সপেস্-সেএম) 

 সিযগন্স জিন 

 
 

 

 প্রস্তাসবত অযাপস: 

 

তসতেতসর মাইলনটান িযাকার 

পেইতল ব্রুম পবতবস্পাকিস 

 

 

 প্রাথতমক তশক্ষা বানফনলা 

োবতলক সু্কনলর অতফস  

http://www.aap.org/
http://www.cdc.gov/
dmurt365
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 জ্ঞানীয় উন্নয়ন (যেখা, সিন্তা করা, সমসযা সমাধাযনর দক্ষতা) 

 
  তবতেন্ন উোনয় বস্তু অনেষণ কনর (কাাঁোননা, আঘাত্ করা, তননক্ষে করা, পফনল 

পিওয়া) 

 সহনজ লুকাননা বস্তু খুাঁনজ পবর কনর 

 প্রনয়াজন/িাওয়া সনাক্ত করনত্ েনয়ন্টার আঙুল বযবহার কনর 

  শব্দট্রে বলা হনল সট্রিক ছতবট্রে পিখায়/তননিিশ কনর 

 অনযানয মানুনষর অঙ্গেতঙ্গ অনুকরণ কনর 

  দিনস্তন্দন স্তজতনসগুতল সট্রিকোনব বযবহার করা শুরু কনর (কাে পথনক োন করা, 

িুল ব্রাশ করা, িা াঁত্ ব্রাশ করা, পফান োয়াল করা,) 

  এক যানের তননিিশাবলী অনুসরণ কনর (বলট্রে খুাঁজনু, ব্লকট্রে তু্লুন) 

 

 োরীসরক উন্নয়ন (গ্রুস যমাটর) 

  ত্ার তননজর শরীরনক সমথ িন কনর হাত্ এবং হা াঁেুর উের ক্রাইে এবং ক্রল 

কনর 

 সাহােয ছাডাই বসার অবিানন পেনত্ োনর 

 িা াঁডাননার জনয পেনন পত্ানল 

  আসবাবেত্র যনর যনর হা াঁো 

  সমথ িন ছাডা একা িা াঁতডনয় আনছ 

 সমথ িন ছাডা িুই বা তত্ন যাে হা াঁেনত্ োনর 
 

 সূক্ষ্ম যমাটর উন্নয়ন 

 একট্রে খপ্পর (েনয়ন্টার আঙুল এবং থাে) উেলতি বযবহার কনর, তবনশষ 

কনর েখন  তননজনক খাওয়াননার সময় 

  িুট্রে বস্তু একসানথ আঘাত্ কনর 

  স্তজতনসেত্র রানখ এবং োত্র পথনক স্তজতনসেত্র পবর কনর 

  ইচ্ছাকৃত্োনব ত্ার উেলতি পথনক বস্তুগুতল পছনড পিয় 

 ত্জিনী তিনয় পোক/েনয়ন্ট 

  স্তিবতলং অনুকরণ করার পিষ্টা কনর 

আমার সন্তাননর োক্তানরর সানথ আমার কী কথা বলা 

উতিত্? 
প্রতত্ট্রে তশশু ত্ার তনজস্ব েদ্ধতত্নত্ তবকতশত্ হয়। আেনার সন্তান কখন পকান িক্ষত্া 

তশখনব ত্া সট্রিকোনব বলা অসম্ভব। আেনার তশশু েতি সম্ভাবয তবকানশর তবলনের তননির 

পকান লক্ষণ প্রিশ িন কনর ত্াহনল আেনার তশশু তবনশষনের সানথ পোগানোগ করা 

উতিত্।  
 lহামাগুতড পিয় না 

 ক্রল করার সময় শরীনরর একোনশ পেনন আনন 

 সানোেি থাকা সনত্ত্বও িা াঁডানত্ োনর না 

 তত্তন েখন পিনখন ত্খন লুকাননা বস্তু অনুসন্ধান কনরন না 

  একক শব্দ দত্তর করনত্ োনর না ("মা" বা "োো" বা "বাবা") 

 হাত্ নাডাননা বা মাথা নাডাননার মনত্া অঙ্গেতঙ্গ বযবহার করনত্ পশনখ না 

 বস্তু বা ছতব তননিিশ কনর না 

 তত্তন একসময় আয়ি করা িক্ষত্া হারান 

 
আেনার সন্তাননক তশখনত্ এবং 

বাডনত্ সাহােয করার জনয 

ইতত্বািক েযানরতন্টং ট্রেেস 

 
 
 আেনার সন্তাননর সানথ সারা 

তিন কথা বলুন। ত্ানির প্রতত্তিন 

তশখনত্ সাহােয করার জনয 

বণ িনামূলক শব্দ বযবহার করুন 

রুট্রেন উিাহরণস্বরূে, "মা 

আেনার িুল ব্রাশ করার জনয 

আেনার িুনলর ব্রাশ বযবহার 

করনছন।" 

 

আেনার সন্তাননর সানথ প্রতত্তিন 

েডুন। আেনার সন্তাননক েষৃ্ঠাগুতল 

উল্টানত্ তিন এবং আেতন পে 

ছতবগুতল পিখনছন ত্ার নামকরণ 

করুন। ত্ানির বইনয়র ছতব বযবহার 

কনর গল্প বলনত্ সাহােয করার 

অনুমতত্ তিন। 

 

আেনার সন্তান েখন শব্দ বা 

আওয়াজ কনর ত্খন উির তিন। 

এট্রে ত্ানক কনথােকথননর জনয 

োষা বযবহার করনত্ সাহােয 

করনব। 

 
আেনার সন্তাননর সানথ গান গুন 

এবং নািুন। 

আেনার তশশুনক জতডনয় 

যনর সময় কাোন। 

আেনার সন্তাননর প্রশংসা করুন 

এবং ত্ানক বা ত্ার অননক 

পপ্রমময় েত্ন তিন। 

 
আেনার তশশুনক কাগজ এবং 

পক্রয়ন তিন এবং ত্ানির অবানয 

আাঁকার অনুমতত্ তিন। 

 
আেনার সন্তাননর সানথ ব্লক, 

পশে সােিার বা উেেুক্ত যা াঁযা 

বযবহার কনর পখলুন। 

 
পখলনা লুকান এবং আেনার 

সন্তাননক পসগুতল খুাঁনজ পেনত্ 

তিন। 

 
পখলা খালুন পেমন “ তেক-আ-

পবা” এবং “পেে- এ-পকইক.” 
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