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শ্রবণিশতির শ্রিশনং

আপনার শিি ুউত্তীণ্ণ হেয়েে
আপনার শিি ুউভয় কােনর শ্রিশনং-এ উত্তীণ্ণ হেয়েে।  
Otoacoustic Emissions (OAE), অথবা Auditory 
Brainstem Responses (ABR), অথবা উভয় পদ্ধশি 
ব্যবহার কের আপনার শিিরু শ্রবণিশতি শ্রিন করা হেয়শেল।
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______________________________________________________
শিিুর নাম

সেদ্যাজােির শ্রবণিশতি শ্রিশনং-এ উভয় কােন উিতীণ্ণ হেয়েে 

_______________________________  
িাশরখ

শ্রিশনং-এর পদ্ধশি    OAE     ABR



কতী কারেণ শ্রবণিশতি হ্াস পায়? 
কখনও কখনও আমরা শ্রবণিশতি হারােনার কারণ জানেি পাশর না। অন্য 
সময় এটি শনম্নশলশখি কারেণ হয়:
 •  বশিরিা যা পশরবাের পরপর প্রজন্ম িের চেল আসেে

 •  কােনর সংক্রমণ 
 •  থমশননজাইটিস
 •  অন্যান্য গরুিুর সংক্রমণ 

আপনার থকােনা প্রশ্ন বা উেবেগ থাকেল আপনার শিিরু ডাতিার  
বা শলিশনেকর সােথ কথা বলনু। 

আমার শিিরু শ্রবণিশতি থকন পরতীষো করা হেয়শেল?
শ্রবণিশতি খবুই গরুতু্বপূণ্ণ। কতীভােব কথা বলেি হয় িা শিখেি এবং শবশ্ব সম্পেক্ণ  শিখেি আপনার শিিরু 
িব্দ িনুেি পাওয়া দরকার। পরবিতী সমেয় ভাষা বা সু্েলর কােজ সম্াব্য সমস্যা প্রশিেরাি করার জন্য 
িরুরু মাসগশুলেি শ্রবণিশতি থাকা খবুই গরুতু্বপূণ্ণ। থসই জন্য, New York State-এ সমস্ত শিিেুক 
সম্াব্য শ্রবণিশতি হারােনার পরতীষো করা হয়।

আপনার শিিরু শ্রবণিশতি কতীভােব পরতীষো করা হেয়শেল

একজন প্রশিষেণপ্রাপ্ত ব্যশতি আপনার শিিরু শ্রবণিশতি পরতীষো কেরেেন। হয়:
 •   আপনার শিিরু কােন একটি থোট মাইেক্রাে�ান রাখা হেয়শেল (OAE), বা,
 •   আপনার শিিেুক শবেিষ ইয়ারে�ান পরােনা হেয়শেল এবং িার মাথায় থোট প্যাড রাখা হেয়শেল 

(ABR)।

িারপের, মদৃ ুিব্দ বাজােনা হেয়শেল এবং আপনার শিিরু শ্রবণিশতি পশরমাপ করা হেয়শেল। 

শ্রিশনং পরামি্ণ থদয় থয আপনার শিি ুসম্বি এখন িনুেি পােছে। িেব, এর মােন এই নয় থয আপনার 
শিি ুকখনই িার শ্রবণিশতি হারােব না। অল্প সংখ্যক শিি ুযারা সেদ্যাজােির শ্রবণিশতি শ্রিশনং-এ উত্তীণ্ণ হয় 
িােদর পরবিতী জতীবেন শ্রবণিশতি হ্াস থপেিও পাের। এজন্য আপনার সন্ােনর শ্রবণিশতির প্রশি মেনােযাগ 
থদওয়া গরুতু্বপূণ্ণ। 
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ভাল শ্রবণিশতির থচকশলস্ট*

আপনার সন্ােনর শ্রবণিশতি এবং বাক্ িশতি পরতীষো করনু

এমনশক আপনার শিি ুশ্রিশনং-এ “উত্তীণ্ণ” হেলও, আপনার শিিরু শ্রবণিশতি মােে মােে পরতীষো করা খবুই গরুতু্বপূণ্ণ। 
নতীেচর িাশলকা* আপনার শিিরু বড় হওয়ার সােথ সােথ িার শ্রবণিশতির উপর নজর রাখেি সাহায্য করেব। ভােলা 
শ্রবণিশতি শিিেুদর এই থচকশলেস্টর কাজগেুলা করেি সাহায্য কের। থয থকােনা বয়েস আপনার সন্ােনর শ্রবণিশতি 
শনেয় আপনার থকােনারকম উেবেগ থাকেল, আপনার শিিরু ডাতিার বা শলিশনেক থ�ান করনু।

4

*California Department of Health Services (ক্যাশলে�াশন্ণয়া স্াস্্য পশরেষবা শবভাগ)-এর থচকশলস্ট থথেক সংগহৃতীি।

জন্ম তথলক 3 মাস পয্ণন্ •  থরাজকার কন্ঠস্র বা িেব্দর কাোকাশে থাকেল িান্ হেয় যায়
•  শবকট িব্দ িেুন প্রশিশক্রয়া থদখায়: শিি ুচমেক ওেে, থচাখ শপটশপট কের, থচাষা বন্ধ 
কের, কাঁেদ বা থজেগ ওেে

• থজেগ থাকার সময় মদৃ ুিব্দ কের: শিি ুকুলকুশচ কের

3 তথলক 6 মাস •  আওয়ােজর শদেক থচাখ বা মাথা থ�ারায়: কণ্ঠস্র, িব্দ করা থখলনা, কুকুেরর থ�উ 
থ�উ করা 

•  কথা বলার মি িব্দ করা িরু ুকের: “গা,” “ওহ,” “বা” এবং p, b, m ধ্বশন

• আপনার কণ্ঠস্েরর পশরবি্ণ েন প্রশিশক্রয়া জানায়

6 তথলক 9 মাস • মদৃ ুিেব্দ সাড়া থদয়, শবেিষ কের কথা বলা
• শনেজর নাম ডাকা হেল সাড়া থদয় এবং িাশকেয় থদেখ
• সহজ িব্দ থবােে: “না,” “বাই-বাই,” “রস”
• বকবক করা: “দা দা দা,” “মা মা মা,” “বা বা বা”

9 তথলক 12 মাস • িারাবাশহকভােব মদৃ ুএবং উচ্চ িব্দ উভেয়রই সাড়া থদয়
• একক িেব্দর পনুরাবশৃত্ কের এবং পিরু িব্দ নকল কের
• শজেঞেস করা হেল শপ্রয় থখলনা বা খাবােরর শদেক শনেদ্ণি কের



আপনার সন্ালনর শ্রবণিশতি তয তকালনা বয়লস পরীক্া করা 
তযলে পালর এবং করা উশিে।
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12 তথলক 18 মাস • 10 বা িার থবশি িব্দ ব্যবহার কের
• সািারণ কথ্য শনেদ্ণিাবলতী অনসুরণ কের: “বলটা ির”
• শজঞোসা করা হেল মানষু, িরতীেরর অঙ্গ বা থখলনােক শনেদ্ণি কের
• গান িেুন “লা�ালাশ� কের”

18 তথলক 24 মাস • 20 বা িার থবশি িব্দ ব্যবহার কের
•  দটুি বা িার থবশি িব্দ একশরিি কের: “আরও রস,” “এটা কতী?”
•  িেব্দর িরুেুি শবশভন্ন ব্যঞ্জনধ্বশন ব্যবহার কের: b, g, m
• সািারণ গল্প এবং গান থিােন

2 তথলক 3 বছর • দইু বা শিনটি িেব্দর বাক্য ব্যবহার কের 
•  2 বের বয়েস, শিিরু কথা শকেু শকেু সময় থবাো যায় (25%-50%) 
•  3 বের বয়েস, শিিরু কথা থবশিরভাগ সময় থবাো যায় (50%-75%)
•  দটুি িােপর শনেদ্ণি অনসুরণ কের: “বলটা নাও আর বাক্সটােি রােখা”



আপনার শিিরু জন্য 
 আরও সাহায্য
যশদ আপনার শিিরু শ্রবণিশতি হ্াস পায় বা িার সম্াবনা থােক, 
িাহেল আপনার আরও সাহােয্যর প্রেয়াজন হেি পাের। শিি,ু 
শবেিষ চাশহদাসম্পন্ন শিিরুা এবং িােদর পশরবার New York 
State Department of Health-এর প্রাথশমক হস্তেষেপ 
কম্ণসশূচ (Early Intervention Program, EIP) থথেক 
সাহায্য থপেি পাের। EIP আপনােক, আপনার শিি ুএবং আপনার 
পশরবােরর জন্য শ্রবণিশতি শ্রিশনং ও পরতীষো, এবং সহায়িা প্রদান 
কের। আরও জানেি, আপনার কাউশটি বা বেরােি আপনার 
ডাতিার, শলিশনক, বা EIP-থক থ�ান করনু।

সেদ্যাজােির শ্রবণিশতি শ্রিশনং বা EIP সম্পেক্ণ  আরও জানেি, থ�ান করনু:
(518) 473-7016
অথবা, এখােন Early Intervention Program ওেয়ব থপজটি থদখনু: 
www.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/ 

 
আপনার স্ানতীয় EIP-থি থপৌঁেেি, থ�ান করনু:
Growing Up Healthy 24-Hour Hotline 
(সসু্থভালব তবলে ওঠা 24-ঘন্া হটোইন)
1-800-522-5006 
TTY: 1-800-655-1789
New York City-থি: 311
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http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/




4915 (Bengali) 1/21

আমাদের অনুসরণ করুন: 
health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH

Department
of Health
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আপনার 
শিি ুশক আপনার

আপনার শিশুর 
জন্ম যশি New York 
State-এর একটি 
হাসপাোলে হয়, 
োহলে আপনার শিন্া 
করার শকছু তনই। 
New York-এর সমস্ত 
শিশুর শ্রবণিশতি 
পরীক্া করা হয়। 


