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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 

ছস্তিশ 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 

 

  েখন বস্তু বা ছতবর নাম বলা হনল েনয়ন্ট কনর  

 েতরতিত্ মানুষ, বস্তু, এবং শরীনরর অঙ্গগুতলর নাম জানন 

 পবশ কনয়কট্রে একক শব্দ বনল 

  সাযারণ বাকযাংশ / িুই পথনক িার শনব্দর পছাে বাকয বযবহার কনর 

 সহজ তননিিশাবলী অনুসরণ কনর 

  অনযানয কনথােকথনন পশানা শনব্দর েুনরাবতৃি 

 সামাজিক/মানসসক উন্নয়ন 

 

  অননযর আিরণ অনুকরণ কনর 

  অনযানয তশশুনির সানথ থাকনত্ উেনোগ কনর 

 ক্রমবয িমান স্বাযীনত্া পিখায় 

 প্রতত্বািী আিরণ পিখানত্ শুরু কনর 

 তবনেি উনেগ প্রিশ িন কনর 

২৪ 

মাযসর বয়স 
আনমতরকান একানেতম অফ 

পেতেয়াট্রিক্স সবার জনয 

উন্নয়নমূলক এবং আিরণগত্ 

স্তিতনংনয়র সুোতরশ কনরেঃ  

 ৯ মাস 

 ১৮ মাস 

 ২৪ 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 অযাপসঃ 

 

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) 

  লুতকনয় থাকা অবস্থায়ও বস্তু খুুঁনজ পবর কনর 

 আকার এবং রং োরা বাছাই শুরু 

  পমক-তবতলে পখলা শুরু 

 েতরতিত্ গান এবং বই পথনক বাকয এবং ছডা সম্পূণ ি কনর 

 ৪ বা ত্ার পবতশ ব্লনকর োওয়ার তত্তর কনর 

 িুই যানের তননিিশনা অনুসরণ কনর (বলট্রে তু্লুন এবং ঝুতডনত্ রাখুন)  

 ছতব বা বইনয় সাযারণ বস্তুর নাম (তবডাল, কুকুর, সূে ি,) 

 োরীসরক উন্নয়ন (গ্রুস যমাটর) 

 একা একা হা ুঁনে 

 হা ুঁোর সময় ত্ার তেছনন পখলনা পেনন আনন 

  হা ুঁোর সময় বড পখলনা বা পবশ তকছু পখলনা বহন কনর 

  পি ডানত্ শুরু কনর 

  ট্রেেনোর উের িা ুঁতডনয় আনছ 

 একট্রে বনল লাতথ পিয় 

 একট্রে বল ওোরনহে তননক্ষে কনর 

 সাহােয ছাডাই আসবাবেনির উেনর ও তননি ওঠা 

  সমথ িননর জনয যনর রাখা তসুঁতড উেনর এবং তননি হা ুঁো 

 

 সূক্ষ্ম যমাটর উন্নয়ন 

  অবানয স্তিবল কনর  

  সরল পরখা এবং বিৃ তত্তর কনর বা অনুতলতে কনর 

 তবষয়বস্তু ঢালার জনয  কনন্টইনার কাুঁত্ করা 

 একট্রে হাত্ অনয হানত্র পিনয় পবতশ বযবহার করনত্ োনর 

 

আমার সন্তাননর োক্তানরর সানথ আমার কী কথা বলা 

উতিত্? 

প্রতত্ট্রে তশশু ত্ার তনজস্ব েদ্ধতত্নত্ তবকতশত্ হয়। আেনার সন্তান কখন পকান িক্ষত্া তশখনব ত্া 

সট্রঠকোনব বলা অসম্ভব। আেনার তশশু েতি সম্ভাবয তবকানশর তবলনের তননির পকান লক্ষণ 

প্রিশ িন কনর ত্াহনল আেনার তশশু তবনশষনের সানথ পোগানোগ করা উতিত্। 
 

 আঠানরা মাস হা ুঁেনত্ োনর না 

  কনয়ক মাস হা ুঁোর ের তহল-োনয়র আঙু্গনলর হা ুঁোর যরন তত্তর করনত্ বযথ ি হয়, 

অথবা শুযুমাি োনয়র আঙু্গল তিনয় হা ুঁনে, অথবা তস্থর েিনক্ষে পনই 

  আঠানরা মানসর মনযয অন্তত্ েনননরাো শনব্দ কথা বনল না 

  িুই শনব্দর বাকযাংশ বযবহার কনর না 

  সাযারণ বস্তু (েুথব্রাশ, পফান, কাুঁোিামি, িামি) তিনয় তক করনত্ হনব ত্া জানন না 

 অননযর স্তক্রয়া বা শব্দ কতে কনর না  

  সহজ তননিিশাবলী অনুসরণ কনর না 

 একট্রে িাকা পখলনা যাক্কা তিনত্ োনর না 

 ত্ার একবানরর ো িক্ষত্া তছল ত্া হারায় 

আপনার সন্তানযক সেখযত 

এবিং বাড়যত সাহা য করার 

িনয ইসতবািক পযাযরসন্টিং 

টটপস 

 
প্রতত্তিন আেনার বাচ্চানক েডুন। 

 

 আেনার তশশুনক সাযারণ বস্তু, 

শরীনরর অঙ্গ এবং প্রাণীর নাম শনাক্ত 

করনত্ পশখান। 
 

 আেনার সন্তাননক আকৃতত্, রং বা 

খামানরর েশুনির সানথ যা ুঁযা করনত্ 

সাহােয করুন। প্রতত্ট্রে েুকনরার নাম 

তিন েখন আেনার সন্তান এট্রেনক 

জায়গায় রানখ। 
 

আেনার সন্তাননক ব্লক তননয় পখলনত্ 

উৎসাতহত্ করুন। োওয়ার তত্তরর োলা 

তনন এবং ত্ারের পসগুতল পেনে 

পফলুন। 
 

 আেনার তশশুনক িরজা এবং তনম্ন 

ড্রয়ার খুলনত্ সাহােয করনত্ বলুন; 

ত্ানিরনক বইনয়র োত্া উল্টানত্ তিন। 

 

 আেনার তশশুর সানথ কথা বলার 

মাযযনম এবং ত্ার শুরু হওয়া 

শব্দগুতলনত্ পোগ কনর আেনার তশশুর 

োষা তবকানশ সহায়ত্া করুন। 

উিাহরণস্বরূে, েতি আেনার বাচ্চাট্রে 

"বাবা" বনল, আেতন উির তিনত্ োনরন, 

"হযা ুঁ, আেতন ট্রঠক - অথ িাৎ 

একট্রে পবাত্ল." 

আেনার সন্তাননর ক্রমবয িমান 

স্বাযীনত্ানক উত্্সাতহত্ করুন ত্ানক 

তননজর পোষাক এবং তননজনক 

খাওয়াননার পক্ষনি সাহােয করার 

অনুমতত্ তিন। 

 

তিতডয়াখানা বা তমউস্তজয়ানমর মনত্া 

কতমউতনট্রে জায়গা েতরিশ িন কনর 

আেনার বাচ্চানির পক তূ্হল এবং 

সাযারণ বস্তুগুতল তিননত্ সক্ষম হওয়ার 

জনয উত্্সাতহত্ করুন। 

 

 আেনার সন্তাননক োনকি তননয় োন 

এবং ত্ানির পি ডানত্ এবং আনরাহনণর 

অনুমতত্ তিন। 
 

 আেনার সন্তাননর সানথ তেছনন 

একট্রে বল লাতথ মারুন। 

 

পক্রয়ন, পেইন্ট এবং কাগজ বযবহার 

কনর আেনার সন্তাননর সানথ আেি 

প্রনজক্ট করুন। 

http://www.aap.org/
http://www.cdc.gov/
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