
This information comes from 
American Academy of Pediatrics at https://www.aap.org 

Centers for Disease Control and Prevention at https://www.cdc.gov/ 
and is funded by the District’s My Brother’s Keeper Initiative. 

 

 

 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 

 ত্ার তননজর নাম এবং বয়স বলনত্ োনরন 

  িুই এবং তত্ন যানের তননিিশাবলী অনুসরণ কনর 

  েতরতিত্ স্তজতনস এবং বস্তুর নাম বলনত্ োনর 

 "একই" এবং "তেন্ন" যারণাগুতল পবানে 

  অবস্থানগত্ শব্দ পেমন "ইন," "অন," এবং "আন্ডার" পবানে 

 োাঁি পথনক ছয় শনব্দর বানকয কথা বনল 

 পবতশরোগ সময় অেতরতিত্রা  পবােনত্ োনর পসোনব েনথষ্ট স্পষ্টোনব কথা 

বনল 

  গল্প বনল বা ২ পথনক ৩ বাকয কনথােকথন বহন কনর 

 

 সামাজিক/মানসসক উন্নয়ন 

 নতু্ন অতেজ্ঞত্ায় আগ্রহী 

 অনযানয বাচ্চানির সানথ োল পখনল 

 োলা কনর পগমগুতল পখনল 

 পেহ এবং উনেগ পিখায় 

 ফযান্টাতস পখলার ক্রমবয িমান সৃজনশীল 

 পোষাক তননজ েনর এবং পখানল  

 অনযনির সানথ েনের সমাযাননর জনয আনলািনা কনর 

 ক্রমবয িমান আনরা স্বাযীন হনয় ওনে 

 প্রায়ই কল্পনা এবং বািবত্ার মনযয োথ িকয করনত্ োনর না 

৩৬ 

মাস 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 অযাপস: 

 

তসতেতসর মাইলনটান 

িযাকার পেইতল ব্রুম 

পবতবস্পাকিস 
 

 

 

প্রাথতমক তশক্ষা 

বানফনলা োবতলক সু্কনলর 

অতফস 

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

 সট্রেকোনব তকছু রনের নাম 

 গণনার যারণা পবানে এবং কনয়কট্রে সংখযা জাননত্ োনর 

  তত্ন অংশ তননিিশাবলী অনুসরণ কনর 

  একট্রে গনল্পর অংশগুতল স্মরণ কনর 

  একই/তেন্ন যারণা পবানে 

  েুতু্ল, প্রাণী এবং মাননুষর সানথ ফযান্টাতস পখলায় বযি 

 তলোর, পবাত্াম এবং িলন্ত অংশ তিনয় পখলনা েতরিালনা করনত্ োনর 

  একট্রে ৩ বা ৪ েুকরা যা াঁযা সম্পণূ ি করনত্ োনরন 

 োরীসরক উন্নয়ন (গ্রুস যমাটর) 

 আনরাহণ এবং োল পি ড়ানত্ োনর 

  হেস এবং ো াঁি পসনকন্ড েে িন্ত এক োনয় িা াঁতড়নয় থানক 

  সমথ িন ছাড়া তসাঁতড় উেনর এবং তননি োয়, প্রতত্ট্রে যানে এক ো কনর  

 একট্রে বল সামননর তিনক তকক কনর  

 একট্রে বল ওোরহযান্ড তননক্ষে কনর 

  পবতশরোগ সময় একট্রে বাউন্সে বল কযাি কনর 

  এতগনয় এবং তেছনন সরাননা 

  েযানেল কনর একট্রে িাইসাইনকনল 

 

সূক্ষ্ম যমাটর উন্নয়ন 

 বৃত্ত এবং বগ িাকার আকৃতত্ আাঁনকন বা অনুতলতে কনরন 

  একো কনর বইনয়র োত্াগুনলা ঘুতরনয় পিয়  

 স্কু্র এবং আন্স্কু্র কনর জানরর তলে বা নবস্  

  িুই পথনক িারট্রে শরীনরর অংশ তননয় একজন বযস্তক্তনক আাঁনকন 

 কাাঁতি বযবহার কনর 

 তকছু কযাতেোল পলোর কতে করনত্ শুরু কনর 

 

আমার সন্তাননর োক্তানরর সানথ আমার কী কথা বলা উতিত্? 
 

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

ত্া সট্রেকোনব বলা অসম্ভব। আেনার তশশু েতি সম্ভাবয তবকানশর তবলনের তননির পকান 

লক্ষণ প্রিশ িন কনর ত্াহনল আেনার তশশু তবনশষনজ্ঞর সানথ পোগানোগ করা উতিত্। 

 জায়গায় লাফানত্ োনর না  

 িাইসাইনকল িালানত্ োনর না  

 থাে এবং আঙু্গনলর মনযয একট্রে পক্রয়ন যরনত্ োনর না 

 পলখার সমসযা আনছ 

 িার বা ত্নত্াতযক ব্লক টযাক করা োনব না 

 ত্ার বাবা -মা েখনই ত্ানক পছনড় িনল োয় ত্খনও আাঁকনড় যনর বা কাাঁনি 

 ইন্টানরতিে পগম পেমন োজল, পেগ পবােি বা তগয়াস ি কাজ করনত্ োনর না 

 অনয বাচ্চানির বা পখলনার সানথ পখলনত্ িায় না 

 োন কনর না বা তবশ্বাস কনর না এমন পখলা পখনল না  

 েয়নলে বযবহার, পেতসং, ঘুম, প্রতত্নরায কনর 

 রাগ বা মন খারাে হনল পকান আত্ম-তনয়ন্ত্রণ ছাড়াই লযাশ আউে 

 তত্নট্রে শনব্দর পবতশ বাকয বযবহার কনর না 

 ত্ার আনগর িক্ষত্া ো তছল ত্া  হারায় 

 
আপনার সন্তানযক সেখযত 

এবিং বাড়যত সাহা য করার 

িনয ইসতবািক পযাযরসন্টিং 

টটপস 
 

 

 
 

প্রতত্তিন আেনার বাচ্চানক েড়ুন। 

আেনার সন্তাননক ছতবনত্ পে 

স্তজতনসগুনলা পিখনছন পসগুনলা তননিিশ 

করনত্ এবং ত্ানির নাম তিনত্ বলুন। 

 

ত্ানক আেনার বাতড়র িারোনশ বস্তু 

খুাঁজনত্ বলুন বা শরীনরর অংশ এবং 

বস্তুর নাম তিন। 

 

আেনার বাচ্চানির সানথ মযাতিং পগম 

পখলুন, পেমন আকৃতত্ বাছাই এবং 

সহজ যা াঁযা। 

 

আেনার সন্তাননর সানথ গণনার পগম 

পখলুন। 
 

আেনার তশশুর সানথ কথা বলার 

মাযযনম এবং ত্ার শুরু হওয়া 

শব্দগুতলনত্ পোগ কনর আেনার 

তশশুর োষা তবকানশ সহায়ত্া করুন। 

 

আেনার সন্তাননর ক্রমবয িমান 

স্বাযীনত্ানক উত্্সাতহত্ করুন 

ত্ানক তননজর পোষাক এবং 

তননজনক খাওয়াননার পক্ষনি 

সাহােয করার অনুমতত্ তিন। 
 

আেনার সন্তাননর মন খারাে হনল 

সমসযা সমাযাননর জনয কাজ করুন। 

 

আেনার বাচ্চানির পক তূ্হল এবং 

ইতত্বািক পখলার আিরণগুতলনক 

পখলার িলগুতলনত্ উত্্সাতহত্ 

করুন। 

 

আেনার সন্তাননর সানথ বাইনর পখলুন। 

োনকি োন বা একট্রে পিইনল হা াঁেুন। 

আেনার তশশুনক অবানয পখলনত্ এবং 

অনেষণ করনত্ তিন। 
 

আেনার তশশুনক কাগজ, পক্রয়ন এবং 

রট্রেন বইনয়র অযানক্সস তিন। 

আেনার সন্তাননর সানথ লাইন এবং 

আকৃতত্ রে করুন এবং আাঁকুন 

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