
এমন িকছু িজিনস যা �াভািবক �বণশি� সহ একিট িশশর করেত স�ম 
হওয়া উিচত: 

জ� েথেক 3 মাস বয়স পযর্� 
• েচাখ িপটিপট কের বা লািফেয় ওেঠ যখিন হঠাৎ কের, েকান েজাের শ� হয় 
• চুপ কের থােক বা হােস যখন েকউ তােদর সে� কথা বেল 
• শ� কের েযমন "অহ,""আহ" 

 
3 েথেক 6 মাস বয়স পযর্� 
• শে�র জনয্ েচাখ িদেয় এিদক ওিদক তাকায় 
• আধ-আধ বকবক শরু হয় (”বাবা,” ”মামা,” ”গাগা”) 
• অেনক রকেমর শ� বয্াবহার কের, িচৎকার কের, এবং অ� কের হােস 

6 েথেক 9 মাস বয়স পযর্� 
• খুব েজাের েকান শ� হেল েসিদেক মাথা েঘারায় 
• ”েনা-েনা” বা  ”বাই-বাই” বলেল েবােঝ 
• বকবক কের বেল, েযমন ”বাবা,” ”মামা,” ”গাগা” 

 
9 েথেক 12 মাস বয়স পযর্� 
• েয সাধারণ শ� বা আওয়াজগিল আপিন কেরন েসগিলেকই পুনরাবৃিৎত কের  
• সিঠকভােব ”মামা” বা ”দাদা” বলেত পাের  
• গান বা সুেরর তােল সারা েদয় 
• িজ�াসা করা হেল ি�য় েখলনা এবং ব�গিলর িদেক েদিখেয় েদয় 

 
 

আপনার িশশর �বণশি� বা এই তািলকা স�েকর্  যিদ আপনার েকান �� থােক তেব আপিন 
আপনার িশশর �া�য্ েপশাদােরর সে� কথা বলুন। 

 
আিম আর েকাথায় তথয্ েপেত পাির? 

িনউ জািসর্ িডপাটর্ েম� অফ েহলথ 
আিলর্ িহয়ািরং িডেটকশন অয্া� ই�ারেভনশন ে�া�াম  

িপও ব� 364 • ে��ন, এন েজ (NJ) 08625-0364 
(609) 292-5676 (শধুমা� ভেয়জ)  
ehdi@doh.nj.gov 
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/ 
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আপনার িশশর আেরকিট �বণ পরী�া 
�েয়াজন 
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েকন আমার িশশর আেরকিট �বণ পরী�ার �েয়াজন? 

• িকছু িশশর আেরকিট পরী�ার �েয়াজন হেত পাের কারণ: 

• কােনর মেধয্ থাকা তরল • পরী�ার ঘরিটেত খুব েকালাহল থাকায় 
• িশশ খুব েবশী নড়াচড়া করার জনয্ • িশশর �বণশি� �াস থাকায় 

• েবিশরভাগ িশশ যােদর অনয্ একিট পরী�ার �েয়াজন হয় তােদর �বণশি� �াভািবক থােক। কারও কারও �বণশি� কেম যায়। 

 
যত তাড়াতািড় স�ব আেরকিট �বণ পরী�া করা এত গরু�পূণর্ েকন? 

• একিট িশশর �বণশি� �াস েপেয়েছ িকনা তা জানার একমা� উপায় হল পরী�া করা। 

• যত তাড়াতািড় �বণশি� �াস খঁুেজ পাওয়া যায়, এিট িশশর জনয্ তত ভাল। 

• যিদ আপনার িশশর �বণশি� �াস পায়, তেব আমরা আপনার িশশেক সাহাযয্ করেত পাির এমন অেনকগিল 
উপায় রেয়েছ। 

 
�বণশি� �াস �াথিমকভােব খঁুেজ পাওয়া আ পনার িশশর 
জীবেন একিট  বড় পাথর্কয্ ৈতির করেত পাের। 

আমার সফেরর সময় কী হেব? 

• একজন �বণ িবেশষ� (একজন অিডওলিজ�) আপনার িশশেক পরী�া করেবন এবং আপনােক 

ফলাফলগিল বলেবন বা আরও পরী�ার �েয়াজন হেল আপনােক বলেবন। 

• পরী�ািট িনরাপদ ও বয্াথাহীন। 

• কেয়কজন িশশর �বণ পরী�াগিলর আরও স�ূণর্ েসেটর �েয়াজন হেব, তাই আপনােক আপনার িশশেক 
আবার আনেত বলা হেত পাের। 

• যিদ আপনার িশশর আরও পরী�ার �েয়াজন হয় তেব যত তাড়াতািড় স�ব এিট স�� করুন। 

 
একিট নবজাতক িশশ িক �বণ পরী�ায় উৎতীণর্ হওয়া সেৎ্তেবও িক তার �বণ 
শি� �াস েপেত পাের? 

• হয্াঁ, িকছু িশশ �থম পরী�ায় পাস করার জনয্ যেথ� ভাল শনেত পায়, িক� পের তােদর �বণশি� িবিভ� 
কারেণর জনয্ হািরেয় েফেল েযমন: 

• িকছু অসু�তা • িকছু ওষুেধর কারেণ 
• িকছু আঘাত • �বণশি� হারােনার পািরবািরক ইিতহাস 

•আপনার িশশর বড় হওয়ার সােথ সােথ �বণশি� �ােসর ল�ণগিলর িদেক নজর রাখুন। 
• িপছেনর কভাের উে�িখত তািলকািটেক একিট গাইড িহেসেব বয্বহার করুন। 

• আপনার িশশর �বণশি� স�েকর্  আপনার যিদ েকান �� থােক তেব আপনার িশশর �া�য্ েপশাদােরর 
সােথ কথা বলুন। 

 
আপনার িশশর পরবত� �বণ পরী�ার জনয্ একিট অয্াপেয়�েম� করা হেয়েছ: 
 

আপনার িশশর নাম 

অিডওলিজে�র নাম  

তািরখ এবং সময় 

 অব�ান 

েফান ন�র 

 
সময়সূচী পিরবতর্ ন করেত অনু�হ কের েফান করুন। 


	এমন কিছু জিনিস যা স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি সহ একটি শিশুর করতে সক্ষম হওয়া উচিত:
	জন্ম থেকে 3 মাস বয়স পর্যন্ত
	3 থেকে 6 মাস বয়স পর্যন্ত
	6 থেকে 9 মাস বয়স পর্যন্ত
	9 থেকে 12 মাস বয়স পর্যন্ত

	আমি আর কোথায় তথ্য পেতে পারি?
	কেন আমার শিশুর আরেকটি শ্রবণ পরীক্ষার প্রয়োজন?
	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরেকটি শ্রবণ পরীক্ষা করা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
	আমার সফরের সময় কী হবে?
	একটি নবজাতক শিশু কি শ্রবণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্তে্বেও কি তার শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেতে পারে?

