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মুখিন্ধ
আমষাক্দর শ্দক্ির ডিক্ষার অডধকষার আইন (২০০৯), ৬ - ১৪ বছর ব়েসী প্রডতটি ডিক্ষােথীর জন্য প্রষােডমক 
ডিক্ষা ডবনষামূক্ল্য ও বষাধ্যতষামূলক করষার ডবধষান শ্দ়ে। RTE আইন বষাস্তবষা়েক্নর শ্ক্ক্ত্ সবভুডিক্ষা 
অডরযষানই (SSA) িক্লষা মূল বষািক। SSA-এর গুরুত্বপূণভু এক উপষাদষান িক্লষা ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন 
ডিক্ষােথী (CWSN)-শ্দর জন্য অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা। SSA- ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন সকল ডিক্ষােথীর জন্য 
গুণমষানসম্ত অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা প্রদষান করষার ওপর গুরুত্ব শ্দ়ে। অন্তর্ভু ডতি বলক্ত শ্বষাঝষা়ে ডবদ্যষাল়ে 
কষাযভুরিক্ম ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন সকল ডিক্ষােথীর সমষান স্ক্যষাগ এবং পূণভু অংিগ্রিণ। এইজন্য পডরক্বিক্ক 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর উপক্যষাগী ও বষাধষা-ম্তি (SSA-এর অধীক্ন ৭৭.৩৭ িতষাংি ডবদ্যষাল়ে এখন 
বষাধষা-ম্তি) করক্ত িক্ব। এইজন্য প্রক়্েষাজনী়ে সিষা়েক পডরক্ষবষা করষা প্রক়্েষাজন; প্রষা়ে ২০ িষাজষাক্ররও 
শ্বডি শ্পেিষাল এি্ক্কটর ডনক়্েষাগ করষা িক়্েক্ছ এবং প্রষা়ে ৮০০টি শ্বসরকষারী সংস্ষাক্ক এই শ্ক্ক্ত্ জড়েত 
করষা িক়্েক্ছ। আরও শ্বিী সংখ্যক ডিক্ষােথীক্দর ডন়েডমত শ্রেণীকক্ক্ অন্তর্ভু ডতির স্ডবধষাক্েভু প্রক়্েষাজনী়ে 
সিষা়েক যন্ত্র এবং প্রয্ডতি, ব়ে িরক্ে ম্দ্রণ এবং শ্রেইল বই সরবরষাি করষা ি়ে। ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ২.৩ 
ডমডল়েক্নরও শ্বডি ডিক্ষােথীক্দর এখন SSA ডবদ্যষালক়্ে নডের্তি করষা িক়্েক্ছ।

ডবদ্যষাল়ে এবং শ্রেণীকক্ক্ CWSN-এর অন্তর্ভু ডতির গুরুত্বপূণভু সূত্ িল ডিক্ক। তষাই শ্সইসব ডিক্ষাগত 
অন্িীলক্নর ওপর ডিক্কক্দর সক্মতষা গক়্ে ত্লক্ত িক্ব যষা সকল ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীর 
প্রক়্েষাজন পূরণ করক্ব, ডবক্িষ কক্র শ্যসব ডিক্ষােথীক্ক মূলধষারষার শ্রেণীকক্ক্ অন্তর্ভু তি করষার জন্য উচ্চ 
স্তক্রর সিষা়েতষা প্রক়্েষাজন।

তষাই ডিক্ষানীডত সংরিষান্ত অন্িীলক্নর মষাধ্যক্ম ডিক্কক্দর সক্মতষা গক়্ে ত্লক্ত িক্ব যষাক্ত সকল ডবক্িষ 
িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর ডিখন িষাডিদষা পূরণ ি়ে। ডবক্িষত নজর ডদক্ত িক্ব যষাক্ত অডধক মষাত্ষা়ে সিষা়েতষা 
প্রক়্েষাজন এইরকম ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীরষাও সষাধষারণ ডবদ্যষালক়্ে অন্তর্ভু তি িক্ত পষাক্র।

 SSA-এর লক্্যগুডলর মক্ধ্য একটি িক্লষা অন্তর্ভু ডতির শ্ক্ক্ত্ ডবডরন্ন প্রডতকূলতষাগুডলর সম্্খীন িক্ত ও 
শ্মষাকষাডবলষা করক্ত পষাক্রন এমন পযভুষাপ্ত প্রডিডক্ত ডিক্ক্কর উপডস্ডত ডনডচিত করষা।

অন্তর্ভু ডতিকরক্ণর বষাস্তবষা়েন (Making Inclusion Work) িীষভুক এই ছ়েটি প্রডিক্ণ মডিউল একটি 
অন্যতম গুরুত্বপূণভু সংক্যষাজন যষা সক্মতষা ডনডবভুক্িক্ষ সকল ডিক্ষােথীক্দর সষাক্ে কষাজ করষার জন্য 
ডিক্কক্দর প্রস্তুত করক্ত সষািষায্য করক্ব। 

মষাস্ষার প্রডিক্কক্দর জন্য বতডর এই মডিউলগুডল মূলধষারষার ডবদ্যষালক়্ের অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরক্বক্ি, 
CWSN-এর ডবক্িষ কক্র অটিজম শ্পেকট্ষাম ডিসঅিভু ষার, শ্সডররেষাল পলডস, রেবণ প্রডতবন্ধকতষা, ডনডদভু টি 
ডিখন প্রডতবন্ধকতষা এবং বডধরষান্ধতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর কষাযভুকরী অন্তর্ভু ডতিকরক্ণর জন্য বষাস্তবসম্ত তে্য 
প্রদষান করক্ব। এই ডিক্ষােথীরষা শ্যসব ি্যষাক্লক্জের সম্্খীন ি়ে শ্স সম্বক্ন্ধ সক্িতনতষা বতডর করষা এবং শ্সগুডল 
শ্মষাকষাডবলষার জন্য পরীডক্ত পন্ষাগুডল রষাগ কক্র শ্নও়েষাই এই মডিউলগুডলর লক্্য। এই মডিউলগুডলক্ত 
ববডিত্্যতষা, শ্গষাষ্ীগত অন্তর্ভু ডতি এবং ব্যডতিগত স্বতন্ত্রতষার প্রডত রেদ্ধষা শ্রক্খ একটি শ্রেণীকক্ক্র সংসৃ্ডত 
গক়্ে শ্তষালষার জন্য পরষামিভু শ্দও়েষা আক্ছ। 

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীসি সকল ডিক্ষােথীর জন্য ডবদ্যষালক়্ে একটি বন্্ধত্বপূণভু পডরক্বি গক়্ে ত্লক্ত 
রষাক্জ্যর শ্য সকল ডিক্ক্কর অসষামষান্য রূডমকষা রক়্েক্ছ, তষঁাক্দর জন্য এগুডল উৎসগথীকৃত িল।
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কৃতজ্ঞতা স্ীকার
রষাক্জ্যর ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর সিষা়েতষার স্বষাক্েভু ডিক্ক প্রডিক্ক্ণর 
জন্য ম্খ্য প্রডিক্কমন্ডলীর সিষা়েক প্ডস্তকষা ছ’টি পক্বভু প্রকষাি করষা িক্ছে। 
এই প্ডস্তকষা বতডরক্ত আমরষা ডবক্িষরষাক্ব অন্প্রষাডণত রষারত সরকষাক্রর 
ডিক্ষা মন্ত্রক্কর কষাক্ছ। এই প্ডস্তকষা প্রকষাডিত করষা়ে প্রত্যক্ সিষা়েতষার জন্য 
ডবক্িষ কৃতজ্তষা ইউডনক্সে(UNICEF)-শ্ক।
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রূপররখা

টষাক্গভুট গ্রুপ: ডিড্রিক্ট ইনডস্টিউট অে এি্ক্কিন অ্যষান্ড শ্ট্ডনং (DIET), 
শ্স্ট কষাউডসিল অন এি্ক্কিন ডরসষািভু  অ্যষান্ড শ্ট্ডনং (SCERT) এবং 
শ্বসরকষাডর সংস্ষাগুডল (NGO) শ্েক্ক ম্খ্য প্রডিক্ক—যষারষা অটিজম, শ্সডররেষাল 
পলডস, ডনডদভু টি ডিখন প্রডতবন্ধকতষা, বডধরষান্ধতষায্তি এবং রেবণ প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর উপর শ্েষাকষাস কক্র সমস্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর জন্য 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার শ্কৌিল গ্রিক্ণর ডদক্ক ডিক্কক্দর আক্রষা শ্বডি সক্ম 
কক্র ত্লক্ত, তষাক্দর ক্যষাসক্কি মক্িক্ল প্রডিক্ণ শ্দক্বন ।
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উরদেশ্য

ডিক্করষা অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার ধষারণষাটি উপলডধি করক্বন

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর (CWSN) স্বতন্ত্র ববডিটি্যগুডল শ্বষাঝষা এবং 
ডিখক্নর জন্য তষাক্দর ডনডদভু টি িষাডিদষাগুডলর ডনধভুষারণ করষা

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর জন্য কষাযভুকরী অংিগ্রিক্ণর মষাধ্যক্ম 
ডিক্ষার অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরক্বি গক়্ে শ্তষালষার দক্তষা বতরী করষা 

কষাযভুকরী অন্তর্ভু ডতিকরণ ও ডিক্ষার ডবষ়েটি ডনডচিত করক্ত অন্যষান্য 
সিক্যষাগী সংস্ষা ও ডবডনক়্েষাগকষারীক্দর সষাক্ে একক্ত্ কষাজ করষা
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কটবিল কটবিল ১ : মবিউল ১ – এর রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট I: অন্তরুভু বতিমূলক বশক্া (IE)-কক কিাঝা

১. শ্রেণীকক্ক্র বষাস্তবতষা ও ডবদ্যমষান 
ববডিত্্যক্ক শ্বষাঝষা

২. ডবডরন্ন দৃডটিরঙ্গী শ্েক্ক 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা সম্পক্কভু  
ধষারণষা লষার করষা

৩. অন্তর্ভু ডতিকরক্ণর বষাধষা ও স্ডবধষার 
ডদকগুডল

শ্কস স্ষাডি, মডস্তস্প্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন 
(brainstorming), দলগত কষাজ, 
আলষাপ আক্লষািনষা, রষাবনষাডিন্তষা এবং 
উপস্ষাপনষা

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ডিক্ষা 
সম্পডকভু ত জষাতী়ে অঙ্গীকষার, নীডত ও 
শ্যষাজনষাসমূি সম্পক্কভু  সক্িতনতষা

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার ধষারণষাটিক্ক মযভুষাদষা 
দষান

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা শ্যসব 
সমস্যষাগুডলর সম্্খীন িক্ছে, শ্সগুক্লষার 
প্রডত সংক্বদনিীলতষা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট II: বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর (CWSN)- সম্পরকভু  সম্যক ধারণা

১. ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশু কষারষা?

২. ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর 
সম্পক্কভু  ডকছ্ র্ল ধষারণষা

৩. প্রডতবন্ধকতষার ডবষক়্ে কেষা বলষা ও 
শ্লখষার সম়ে যেষাযে রষাষষা ব্যবিষার 
করষা

৪. ডিশুর িষাডিদষাগুডল শ্বষাঝষা এবং কী 
পদ্ধডতক্ত তষাক্ক সষািষায্য করক্ত 
িক্ব- শ্স সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা

মডস্তষ্কপ্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন, আলষাপ- 
আক্লষািনষা এবং উপস্ষাপনষার মষাধ্যক্ম 
তক্ে্যর আদষান প্রদষান।

শ্কষাক্নষা এক কষাল্পডনক পডরডস্ডতক্ত ডবক্িষ 
িডরক্ত্র রূডমকষা়ে অডরনক়্ের অন্িীলক্নর 
মষাধ্যক্ম বষাস্তক্ব স্বরূডমকষা পষালক্নর প্রস্তুডত 
(Role play)

প্রডতবন্ধকতষা ডবষ়েক ডবডরন্ন দৃডটিরঙ্গীর 
(different models) সষাক্ে পডরডিত 
িও়েষা

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর সঠিকরষাক্ব 
সক্ম্বষাধন করষার জন্য যেষাযে িব্দগুডলর 
সষাক্ে পডরডিত িও়েষা

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ব্যডতিগত 
িষাডিদষাগুডল ডনধভুষারক্ণর মষাধ্যক্ম তষাক্দর 
সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা গক়্ে শ্তষালষা

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর িষাডিদষা 
পূরক্ণর জন্য ডবডরন্ন ধরক্নর শ্কৌিল শ্িখষা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট III: বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর জি্য একটি অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ার পবররিশ ততবর করা

১. একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিখন 
পডরক্বক্ির তষাৎপযভু

২. অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষানীডত গক়্ে 
শ্তষালষার জন্য ডিখক্নর ডবডরন্ন ধরন 
এবং দৃডটিরঙ্গীগুডল জষানষা

৩. একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ক্র 
জন্য একটি ডিক্ণ পডরকল্পনষা বতডর 
করষা

দলগত আক্লষািনষা, উপস্ষাপনষা, 
মডস্তষ্কপ্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন 
(brainstorming), বণভুনষার প্রডতেলন 
(reflection on narratives),  
স্ব-ডিখক্নর উপকরণ, ডিক্ণ /মক্িল 
পষাঠ পডরকল্পনষা (model lesson plans), 
প্রদিভুন, ডিক্ণ পদ্ধডতর অন্িীলন 
(Practice teaching)

• অন্তর্ভু ডতিমূলক অন্িীলন গক়্ে 
শ্তষালষার ব্যবিষাডরক ডদকটি শ্বষাঝষা 
(ডিখন বিলী, অন্তর্ভু ডতিমূলক 
ডিক্ষানীডত, অন্তর্ভু ডতির জন্য 
পডরকল্পনষা) 

• ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর 
সিষা়েক যন্ত্রগুডল সম্পক্কভু  জষানষা, 
যষাক্ত তষাক্দর ডনডদভু টি প্রক়্েষাজনগুডল 
শ্মটষাক্নষা যষা়ে 
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বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

৪. প্রষারডভিক সষাক্রতষা, সংখ্যষাজ্ষান এবং 
রষাষষাজ্ষান

৫. ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর ডনডদভু টি 
প্রক়্েষাজন শ্মটষাক্নষার জন্য সিষা়েক 
যন্ত্র, ICT এবং অন্যষান্য সংস্ষাক্নর 
ব্যবিষার

৬. আিরণ ব্যবস্ষাপনষাগুডল শ্বষাঝষা

শ্কস স্ষাডি, মডস্তস্প্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন 
(brainstorming), দলগত কষাজ, 
আলষাপ আক্লষািনষা, রষাবনষাডিন্তষা এবং 
উপস্ষাপনষা

আিরণ ব্যবস্ষাপনষাগুডল (Behaviour 
Management) শ্বষাঝষা এবং ডিশুর 
ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ শ্য বষাধষাগুডল আক্ছ, 
শ্সগুডল অডতরিম করষার জন্য সিষা়েক 
প্রয্ডতির ব্যবিষার সম্পক্কভু  ধষারণষা লষার।

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট IV: সির�াবিতা, ঐক্যমত এিং দলিদ্ধতা

১. সিক্যষাডগতষা কী?

২. অন্তর্ভু ডতির জন্য সিক্যষাডগতষার 
গুরুত্ব 

৩. ডিক্কক্দর কষাযভুকরী সিক্যষাডগতষার 
ববডিটি্যসমূি

৪. সিক্যষাডগতষার শ্কৌিল

রষাবনষাডিন্তষা, দলগত কষাজ এবং উপস্ষাপনষা

স্ব-ডিক্ষার উপকরণ

• অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার কষাযভুকর 
বষাস্তবষা়েক্ন সিক্যষাডগতষার গুরুত্ব 
স্বীকষার করষা 

• অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ 
অন্িীলক্ন পডরকল্পনষা এবং সংগঠিত 
করষার শ্ক্ক্ত্ ডবডরন্ন সিক্যষাগীক্দর 
রূডমকষা আক্লষািনষা করষা।

• অন্যষান্য অংিগ্রিণকষারীক্দর সষাক্ে 
সিক্যষাডগতষা গক়্ে শ্তষালষার প্রডরি়েষা 
বণভুনষা করষা
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ইউবিট I অন্তরুভু বতিমূলক বশক্া  
(IE)-কক কিাঝা

কটবিল কটবিল ২ : ইউবিট ১ – এর রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট I: অন্তরুভু বতিমূলক বশক্া (IE)-কক কিাঝা

১. শ্রেণীকক্ক্র বষাস্তবতষা ও ডবদ্যমষান 
ববডিত্্যক্ক শ্বষাঝষা

২. ডবডরন্ন দৃডটিরঙ্গী শ্েক্ক 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা সম্পক্কভু  
ধষারণষা লষার করষা

৩. অন্তর্ভু ডতিকরক্ণর বষাধষা ও স্ডবধষার 
ডদকগুডল

শ্কস স্ষাডি, মডস্তস্প্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন 
(brainstorming), দলগত কষাজ, 
আলষাপ আক্লষািনষা, রষাবনষাডিন্তষা এবং 
উপস্ষাপনষা

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ডিক্ষা 
সম্পডকভু ত জষাতী়ে অঙ্গীকষার, নীডত ও 
শ্যষাজনষাসমূি সম্পক্কভু  সক্িতনতষা

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার ধষারণষাটিক্ক মযভুষাদষা 
দষান

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা শ্যসব 
সমস্যষাগুডলর সম্্খীন িক্ছে, শ্সগুক্লষার 
প্রডত সংক্বদনিীলতষা

একজন ব্যডতির আত্মপ্রত্যক়্ের সষাক্ে স্বষাধীনরষাক্ব গক়্ে ওঠষার 
শ্ক্ক্ত্ ডিক্ষার অবদষান রক়্েক্ছ। তষাই, ডিক্ষা ব্যবস্ষার পডরকল্পনষা 
ও ডবন্যষাস অবি্যই এমন িক্ত িক্ব যষাক্ত ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্ন 
প্রক়্েষাজনগুডল শ্মটষাক্নষা যষা়ে, তষাক্দর উপয্তি ডিক্ষা শ্দও়েষা যষা়ে 
এবং প্রডতটি ডিশুর ডিক্ষার শ্মৌডলক অডধকষার পূরণ ি়ে।

রষারত সরকষার সকলক্ক ডিক্ষা প্রদষান ( Education for All 
– EFA)- এর জন্য প্রডতশ্রুডতবদ্ধ এবং প্রষােডমক ডিক্ষাক্ক 
সবভুজনীন করষার লক্্য অজভু ক্নর জন্য গত ডতন দিক্ক উদ্ষাবনী 
আইন ও নীডত কষাযভুকরী কক্রক্ছ। এটষা পেটি শ্য EFA অজভু ন 
করষা যষাক্ব নষা যডদ নষা ডবিষাল সংখ্যক ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন 
ডিশুসি সকল ডিশুক্ক ডিক্ষাগত পডরক্ষবষা প্রদষান করষা যষা়ে। 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা প্রষা়েিই একষাডধক প্রডতকূলতষার সম্্খীন 
ি়ে। প্রডতবন্ধকতষার পষািষাপষাডি অন্যষান্য ডপডছক়্ে প়েষা সষামষাডজক 
শ্গষাষ্ীর সদস্য ডিক্সক্ব, তষাক্দর ডলঙ্গ, বণভু, উপজষাডত এবং আেভু-
সষামষাডজক অবস্ষা সংরিষান্ত প্রডতকূলতষারও ম্ক্খষাম্ডখ িক্ত ি়ে । 
ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর শুধ্মষাত্ ডবদ্যষালক়্ে শ্পৌঁছক্লই ি়ে 
নষা, বরং অক্নক শ্বডি রষাক্ব সংক্বদনিীল ডবদ্যষালক়্ের প্রক়্েষাজন 
ি়ে যষা প্রডতটি ডিশুর ডনডদভু টি ডিক্ষার িষাডিদষা পূরণ কক্র।

ডকছ্ডদন আক্গ পযভুন্তও, ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দরক্ক 
‘অন্যরকম’ বষা অন্যক্িষাক্খ শ্দখষা িত এবং তষারষা মূলধষারষার 
ডবদ্যষালক়্ের অংি িক্ত পষারক্ব নষা বক্ল ডবক্বিনষা করষা িত। 
প্রষা়েই তষাক্দর সমব়েসীক্দর শ্েক্ক ডবডছেন্ন কক্র বষাড়েক্ত রষাখষা 
ি়ে বষা রষারক্তর িিরগুডলর ডবক্িষ ডিক্ষার (special schools) 
ডবদ্যষাল়েগুডলক্ত তষাক্দর স্ষান ি়ে। আজ, অন্তর্ভু ডতি িব্দটি 
ডিক্ষার শ্ক্ক্ত্ রিমবধভুমষানরষাক্ব ব্যবহৃত িক্ছে, যষা পডরবডতভু ত 
মতষাদিভু এবং উপলডধি প্রডতেডলত কক্র এবং উচ্চমষাক্নর 
ডবদ্যষাল়ে বতরীর কষাজ করষার ডরডতি প্রস্তুত কক্র। এই মডিউক্ল, 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার (IE) অেভু িল একটি ডবদ্যষালক়্ের সমস্ত 
ডিক্ষােথী একটি ডবদ্যষালক়্ের পূণভু সদস্য এবং প্রডতটি ডিক্ষােথী 
সষাধষারণ ডিক্ষার পডরক্বক্ির স্ক্যষাগ এবং দষাড়েক্ত্ব সমষানরষাক্ব 
অংিগ্রিণ করক্ব। এই ডবষ়েটি ডদন ডদন আক্রষা স্বীকৃত িক্ছে 
শ্য শ্রেণীকক্গুডল শ্যক্িত্ আরও ববডিত্্যম়ে িক়্ে উঠক্ছ, তষাই 
ডিক্কক্দর এমনরষাক্ব ডিক্ষা ডদক্ত িক্ব যষাক্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুসি সমস্ত ডিশু শ্যন ডিখক্ত পষাক্র। অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 
িল একটি ডিশু-শ্কড্রিক পদ্ধডত শ্যখষাক্ন স্বীকষার কক্র শ্নও়েষা 
ি়ে শ্য, সমস্ত ডিশুর ডিখক্নর প্রক়্েষাজন এবং গডত ডরন্ন ডরন্ন। 
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সমূ্পণভু অন্তর্ভু ডতির লক্ক্্যর সষাক্ে সষামজেস্য শ্রক্খ ডিক্ষাক্ক 
কষাযভুকরী করষার জন্য প্রক়্েষাজনী়ে ব্যবস্ষা শ্নও়েষা এবং সিষা়েতষা 
শ্দবষার কেষা বলষা িক়্েক্ছ। ডকন্তু এটষাও মক্ন রষাখক্ত িক্ব শ্য 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার এটি শ্কবল সূিনষা মষাত্। (পডরডিটি২ 
শ্দখ্ন)। 

SSA-এর লক্্য িল ৬-১৪ বছর ব়েসী ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন 
ডিশুসি সমস্ত ডিশুক্দর জন্য আট বছক্রর প্রষােডমক ডিক্ষা 
প্রদষান করষা। ১৫-১৮ বছর ব়েসী প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর 
দুটি জষাতী়ে প্রকক্ল্পর অধীক্ন ডবনষামূক্ল্য ডিক্ষা প্রদষান করষা ি়ে: 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর জন্য সমডবিত ডিক্ষা (Integrated 
Education for Disabled Children- IEDC) এবং রষাষ্টী়ে 
মষাধ্যডমক ডিক্ষা অডরযষান। ২০০১ সষাক্লর আদমশুমষাডর ডরক্পষাটভু  
অন্সষাক্র প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর ৫১ িতষাংি ডনরক্র, তষাই 
পরষামিভু শ্দও়েষা িক়্েক্ছ শ্য, রষারতক্ক সবষার জন্য ডিক্ষা (EFA) 
প্রদষাক্নর প্রক্িটিষা িষাডলক়্ে শ্যক্ত িক্ব। তষাই প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর কষাযভুকররষাক্ব মূলধষারষার ডন়েডমত ডবদ্যষালক়্ে অন্তর্ভু তি 
করষা অত্যষাবি্যক, শ্যখষাক্ন ডিক্কক্দর অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার 
প্রডিক্ণ শ্দও়েষা িক়্েক্ছ।

১.২ করেণীকরক্র তিবচত্র্যতা

িতভু মারি করেণীকক্গুবল আর সমজাতীয় িয় এিং 
স্পষ্টরারি তিবচত্র্যই বিয়ম িরয় উঠরে। 

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর পষািষাপষাডি ডবডরন্ন আেভু-সষামষাডজক 
ও সষাংসৃ্ডতক পটরূডমর ডিশুরষাও এখন সষাধষারণ ডবদ্যষালক়্ে 
যষাক্ছে। একটি রষারতী়ে ডবদ্যষালক়্ের একটি সষাধষারণ শ্রেণীকক্ক্ 
ডবডরন্ন সংসৃ্ডত, ডবডরন্ন আেভু-সষামষাডজক পটরূডম, এবং ডবডরন্ন 

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার মষাধ্যক্ম, ডিক্ষাদষান এবং ডিখন সকক্লর 
জন্য আরও কষাযভুকরী, প্রষাসডঙ্গক এবং অেভুবি িক়্ে উঠক্ত পষাক্র। 

যডদও অন্তর্ভু ডতি একটি অত্যন্ত আকষভুণী়ে দিভুন এবং ব্যষাপকরষাক্ব 
গৃিীত, ডকন্তু এর বষাস্তবষা়েন ডবদ্যষাল়ে শ্েক্ক ডবদ্যষালক়্ে এবং 
ডিক্ক শ্েক্ক ডিক্ক্ক যক্েটি আলষাদষা। কখক্নষাই শ্কষাক্নষা একটি 
পডরকল্পনষা সকক্লর শ্ক্ক্ত্ প্রক্যষাজ্য’ ি়ে নষা, তব্ও এমন ডিক্ষার 
শ্কৌিল রক়্েক্ছ যষা সষাধষারণ ডিক্ষার শ্রেণীকক্ক্র মক্ধ্য ডবক্িষ 
িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর অনন্য ডিক্ষাগত, সষামষাডজক এবং 
ডিক্ষামূলক িষাডিদষাপূরণ করক্ত পষাক্র। এই শ্কৌিলগুডল শ্রেণীকক্ক্ 
অন্তর্ভু ডতির আদিভুগত এবং শ্বডিররষাগ শ্ক্ক্ত্ই মূল্যক্বষাধসম্পন্ন 
ধষারণষাক্ক কষাযভুকরী কক্র গক়্ে শ্তষালষার শ্ক্ক্ত্ প্রক়্েষাগ করষা যষা়ে। 
এই শ্কৌিলগুডলর সষািষাক্য্য আদিভু ও মূল্যক্বষাক্ধর স্তর শ্েক্ক 
অন্তর্ভু ডতির ডিক্ষাক্ক বদনডদিন শ্রেণীকক্ক্ প্রক়্েষাক্গ ডনক়্ে আসষা 
যষা়ে।

১. করেণীকরক্র িাস্তিতা ও বিদ্যমাি 
তিবচত্র্যরক কিাঝা

১.১ রাজনিবতক প্রসঙ্গ

রারত সরকার প্রবতিন্ধকতা�ুতি ি্যবতিরদর অবধকার 
সংক্ান্ত কিররিশিরক (Convention on Rights of 
Persons with Disabilities-CRPD) অন্ক্মষাদন কক্রক্ছ, 
শ্যখষাক্ন প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য ববষম্যিীনতষা 
এবং সমষান স্ক্যষাক্গর ডরডতিক্ত ডিক্ষার অডধকষারক্ক স্বীকৃডত 
শ্দও়েষা িক়্েক্ছ। শ্সই সক্ঙ্গ ডস আর ডপ ডি ( CRPD)র 
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প্রডতবন্ধকতষায্তি, ডবডরন্ন ক্মতষাসম্পন্ন ডিশুরষা েষাকক্ব। এইরষাক্ব 
EFA র লক্ক্্য শ্পৌঁছক্নষার জন্য শ্রেণীকক্ক্র ববডিত্্যক্ক স্বীকৃডত 
ডদক্ত িক্ব, তষাক্ক গ্রিণ করক্ত িক্ব এবং বষাস্তব ডিক্সক্ব শ্মক্ন 
ডনক়্ে শ্সরষাক্ব কষাজ করক্ত িক্ব।

প্রডতটি ডিশুর সক্বভুষাতিম ডবকষাক্ির মূল িষাডব কষাঠি িক্লন ডিক্ক।

কা�ভু ািলী

তিবচরত্র্যর উপলবধি (Appreciating diversity)

উরদেশ্যযঃ তিবচরত্র্যর বিষয়গুবল বিরয় বচন্তা রািিা করা

বিরদভু শািলীযঃ

১. সব ডিক্কক্দর কষাগজ ও কলম ডদন

২. তষাক্দর বল্ন তষাক্দর খ্ব কষাক্ছর শ্কষাক্নষা মষান্ষক্ক 
শ্যমন, শ্বষান, বন্্ধ, বষাবষা প্ররৃডতক্ক ডনক়্ে কষাগক্জ আলষাদষা 
আলষাদষারষাক্ব নীক্ি শ্দও়েষা দুটি প্রক্নের উতির ডদক্ত 

•  আপনষার জীবক্নর ডবক্িষ মষান্ষটির সষাক্ে আপনষার 
শ্কষান ডজডনসটি শ্মক্ল বষা কমন?

•  আপনষাক্দর মক্ধ্য ডক শ্কষাক্নষা পষােভুক্য আক্ছ?

৩. উতির শ্লখষার জন্য ডিক্কক্দর পষঁাি ডমডনট সম়ে ডদন এবং 
তষাক্দর উতিরটি বক়্েষা দক্ল জষানষাক্ত বল্ন। অন্ক্প্ররক্কর 
উডিত একইসষাক্ে তষাক্দর উতিরগুডল ডলিপিষাটভু  বষা 
ব্্যষাকক্বষাক্িভু  ডলক্খ শ্েলষা।

৪. উতিরগুডল নীক্ির শ্লখষা মক্তষা ডবরষাক্গ সষাডজক়্ে ডননঃ
 • প্রুষ/মডিলষা

 • উচ্চ শ্রেণী/উচ্চ মধ্য/মধ্যডবতি /ডনম্ন মধ্য

 • ব্যডতিত্ব

 • শ্যষাগ্যতষা

 • আিরণ

 • ধমভু

 • িষারীডরক

 • সংসৃ্ডত

 • শ্যষাগ্যতষা

 • গ্রষাম্য/িহুক্র

৫. ডিক্কক্দর এই কষাজটির উক্দেক্ি্যর ডবষক়্ে বল্ন অেভুষাৎ 
মষান্ক্ষর মক্ধ্য শ্য ববডিত্্য েষাক্ক তষা তষাক্দর উপলডধি 
করষান। অংিগ্রিণকষারীক্দর ডজজ্ষাসষা করুন শ্কষাক্নষা 
ববডিটি্য ডক বষাদ শ্গক্ছ? শ্কউ যডদ প্রডতবন্ধকতষার ডবষক়্ে 
নষা বক্লন, তক্ব আপডন বল্ন।

এই কষাজটিক্ক একটি শ্রেণীকক্ক্র পডরডস্ডতর সষাক্ে ত্লনষা করুন 
শ্যখষাক্ন সব ডিক্ষােথী সমষান ন়ে। ডিক্ষােথীক্দর মক্ধ্য ববডিত্্যক্ক 
স্বীকৃডত শ্দও়েষা এবং উপলডধি করষা িল অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার 
পডরক্বি বতডরর একটি মূল উপষাদষান।

কা�ভু ািলী

ি্যবতিিত বিশ্াস, মূল্যরিাধ এিং আচরণ বিরলেষণ করা

উপকরণঃ দুটি বক়্েষা িষাটভু  শ্পপষার, কষাগক্জর িষারটি ড্রিপ একসষাক্ে 
য্তি করুন এইসব িব্দ ডদক়্েঃ েলষােল, আিরণ, মূল্যক্বষাধ, 
ডবশ্ষাস; শ্টপ, রঙীন শ্পন

বিরদভু শািলীযঃ

১. শ্দও়েষাক্ল েষাকষা গষাক্ছর িষা়েষাগ্রষামটি শ্দখষান (শ্লক্বল 
ছষা়েষা)। ডজজ্ষাসষা করুনঃ গষাক্ছর প্রডতটি অংক্ির রূডমকষা 
কী?

২. একজন শ্স্বছেষাক্সবকক্ক বল্ন িষারটি শ্লক্বল (ডিক্ষােথীক্দর 
ওপর প্ররষাব, আিরণ, মূল্যক্বষাধ, ডবশ্ষাস) এক এক কক্র 
গষাক্ছর শ্সই অংক্ি লষাগষাক্ত, শ্যখষাক্ন শ্সগুডল সবক্িক়্ে 
উপয্তি (মূল, কষাণ্ড, িষাখষা, পষাতষা) ি়ে। সংক্িষাধন করবষার 
জন্য দলক্ক িষাকুন।

৩. শ্দও়েষাক্ল েষাকষা গষাক্ছর িষা়েষাগ্রষামটির ডদক্ক ডনক্দভু ি কক্র 
দলক্ক ডজজ্ষাসষা করুন তষারষা কীরষাক্ব গষাছটির ডবডরন্ন 
অংিক্ক শ্লক্বল কক্রক্ছন, তষা ব্যষাখ্যষা করক্ত।

৪. ব্যষাখ্যষা করুনঃ আমষাক্দর ডবশ্ষাস (বষা আমরষা যষা ডবশ্ষাস কডর 
শ্সটষাই) আমষাক্দর ডরডতি। আমষাক্দর মূল্যক্বষাধ (আমষাক্দর 
কষাক্ছ যষা গুরুত্বপূণভু) আিরণ বষা কক্মভুর ডদক্ক পডরিষাডলত 
কক্র এবং আিরণ েলষােক্লর ডদক্ক পডরিষাডলত কক্র 
(েল)।

েলষােল (ডিক্ষােথীক্দর 
ওপর প্ররষাব)

অর্যষাস (আিরণ)

মক্নষারষাব (মূল্যক্বষাধ)

মষানডসকতষা (ডবশ্ষাস)
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রািিাবচন্তাযঃ

চারটি স্তরর পবরিতভু ি আরসযঃ
১. েলষােক্ল পডরবতভু ন/ডিক্ষােথীক্দর উপর প্ররষাব (েল);
২. অর্যষাক্স পডরবতভু ন/আিরণ (িষাখষা);
৩. আিরক্ণ পডরবতভু ন/মূল্যক্বষাধ (কষাণ্ড); এবং
৪. মষানডসকতষার পডরবতভু ন/ডবশ্ষাস (মূল) 

তিবচত্র্য

আমষাক্দর সকলক্কই সমষাক্জ ডবদ্যমষান ‘মষানব ববডিত্্য’শ্ক সম্ষান 
করক্ত িক্ব। মষান্ক্ষর ডরন্ন ডরন্ন দক্তষাক্ক মষানব ববডিক্ত্্যর 
একটি মষাত্ষা ডিক্সক্ব গ্রিণ করক্ত িক্ব। 

ববডিক্ত্্যর ধষারণষা়ে গ্রিণক্যষাগ্যতষা এবং সম্ষান অন্তর্ভু তি। এর অেভু 
প্রডতটি ব্যডতি অনন্য, এবং প্রক্ত্যক্কই স্বতন্ত্র বষা অক্ন্যর শ্েক্ক 
আলষাদষা - তষা শ্বষাঝষা। এগুডল জষাডত, জষাডতসতিষা, ডলঙ্গ, শ্যৌন 
অডরম্খ, আেভু-সষামষাডজক অবস্ষা, ব়েস, িষারীডরক ক্মতষা, ধমথী়ে 
ডবশ্ষাস, রষাজননডতক ডবশ্ষাস বষা অন্যষান্য মতষাদক্িভুর মষাত্ষার ডরডতিক্ত 
িক্ত পষাক্র। অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ িল একটি ডনরষাপদ সদেভুক 
পডরক্বি শ্যখষাক্ন এই ডবডরন্নতষার অক্বিষণক্ক লষালন করষা ি়ে।

এটি এক্ক অপরক্ক শ্বষাঝষা এবং সষাধষারণ সিনিীলতষার বষাইক্র 
ডগক়্ে প্রডতটি ব্যডতির মক্ধ্য েষাকষা ববডিক্ত্্যর সম্পদক্ক গ্রিণ ও 
উদযষাপন করষা স্ডনডচিত কক্র । ডিক্ষাগত ব্যবস্ষা এমন িও়েষা 
উডিত যষা ব্যডতির প্রক়্েষাজন, তষাক্দর ব্যডতিগত শ্িখষার ধরন এবং 
তষারষা শ্য পডরক্বিগত অবস্ষাগুডলর সম্্খীন িক্ছে শ্সই ডদকগুক্লষা 
ডবক্বিনষা কক্র ডনধভুষাডরত ি়ে। এটি অন্তর্ভু ডতি, একীকরণ এই 
ধরক্নর নত্ন ডবষ়ে সম্পক্কভু  ডিন্তষা করষার স্ক্যষাগ শ্দ়ে, শ্সইসষাক্ে 
প্রডতকূল অবস্ষার সম্্খীন িও়েষা এবং ডবডরন্ন ডিক্ষােথীক্দর 
ব্যডতিগত িষাডিদষার প্রডত দষাড়েত্বিীল িও়েষারও স্ক্যষাগ কক্র শ্দ়ে।

২. বিবরন্ন দৃবষ্টরঙ্গী কথরক অন্তরুভু বতিমূলক 
বশক্া সম্পরকভু  ধারণা লার করা 

অন্তর্ভু ডতি সম্ক্ন্ধ দৃডটিরঙ্গীর ডপছক্ন সমষাক্জর পডরবতভু নিীল 
পডরডস্ডত এবং সকলক্ক অন্তর্ভু তি করষার সষামষাডজক ও জষাতী়ে 
উপলডধি একটি কষারণ এবং এটি সমষাজতত্ত্ব ও অডধকষারক্বষাক্ধর 
ওপর প্রডতডষ্ত। 

UNESCO (২০০৮) সষামষাডজক ন্যষা়েডবিষার সংরিষান্ত দৃডটিরডঙ্গ 
অন্তর্ভু তি করষার জন্য অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার প্নঃপ্রসষার কক্রক্ছ। 

“অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা িল সবধরক্নর ববষম্য দূর কক্র সকক্লর 
জন্য ডনরবডছেন্ন ও রষাক্লষা গুণমষাক্নর ডিক্ষা যষা ডিক্ষােথীক্দর 
ববডিত্্যতষা, ডবডরন্ন প্রক়্েষাজন, সক্মতষা, ববডিটি্য, তষাক্দর ও 
স্ষানী়ে জনক্গষাষ্ীর প্রত্যষািষার প্রডত রেদ্ধষা জ্ষাপন কক্র । 

রষারক্ত, ডিক্ষা কডমিন ডরক্পষাটভু  (১৯৬৪-৬৬) শ্েক্ক 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার জন্য সষামষাডজক ন্যষা়েডবিষার ডবরষাগ 
অন্ক্প্ররণষা শ্পক়্েক্ছ, শ্যখষাক্ন প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর সষাধষারণ 
ডবদ্যষালক়্ে রডতভু র স্পষাডরি করষা িক়্েডছল। এটিক্ক অন্সরণ কক্র 
১৯৮৬-৯০ ন্যষািনষাল পডলডস অন এি্ক্কিন এন্ড শ্প্রষাগ্রষাম অব 
অ্যষাকিন (POA) এবং দুটি প্রধষান উক্দ্যষাগ: শ্জলষা প্রষােডমক ডিক্ষা 
কষাযভুরিম (DPEP) এবং সবভুডিক্ষা অডরযষান (SSA), উরক়্ের 
উক্দেি্যই ডছক্লষা অন্তর্ভু ডতিকরণ এবং সকক্লর জন্য রষাক্লষা 
গুণমষাক্নর ডিক্ষার উন্ন়েন। রষারত CRPD বষা রষাষ্ট সংক্ঘর ি্ডতি 
অন্ক্মষাদন কক্রক্ছ, যষা সমস্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর জন্য 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা ডনডচিত করষার জন্য আইডন বষাধ্যবষাধকতষা 
প্রদষান কক্র এবং পক্র ঐডতিষাডসক RTE আইন পষাস ি়ে, যষা 
৬-১৪ বছর ব়েসী সমস্ত ডিশুক্ক ডবনষামূক্ল্য ডিক্ষাপ্রদষাক্নর একটি 
ন্যষা়েসঙ্গত আইডন কষাঠষাক্মষা প্রদষান কক্র। RTE স্ডবধষা বডচিত 
শ্গষাষ্ীর অন্তভু গত প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু (ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন)-
শ্দর তষাডলকষার্তি কক্র, এবং তষাক্দর ডনডদভু টি প্রক়্েষাজন শ্মটষাক্ত 
প্রক়্েষাজনী়ে ব্যবস্ষা এবং অডধকষাক্রর ডববরণ শ্দ়ে।

IE- এর ডবকষাি : অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা আন্তজভু ষাডতক ও জষাতী়ে 
পযভুষাক়্ে ডবডরন্ন কনক্রনিন এবং নীডতর মষাধ্যক্ম স্বীকৃত িক়্েক্ছ। 
শ্যমন UN কনক্রনিন অন দ্য রষাইটস অব দ্য িষাইল্ড (১৯৮৯) 
এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য স্ক্যষাক্গর সমতষা সংরিষান্ত 
জষাডতসংক্ঘর স্্যষান্ডষািভু  রুলস (১৯৯৩)। অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার 
উন্ন়েক্ন একটি গুরুত্বপূণভু অবদষান শ্রক্খডছক্লষা UNESCO 
সষালষামষাংকষা শ্স্টক্মন্ট (১৯৯৪), শ্যখষাক্ন ব্যডতিগত পষােভুক্য এবং 
অস্ডবধষা ডনডবভুক্িক্ষ সমস্ত ডিশুক্ক অন্তর্ভু তি করক্ত সষাধষারণ 
ডিক্ষাব্যবস্ষার উন্নডতর আহ্ষান জষানষাক্নষা িক়্েডছক্লষা।

অন্তর্ভু ডতিকরক্ণর নীডতঃ সষালষামষাংকষা শ্স্টক্মন্ট এবং 
শ্রেমও়েষাকভু  ের অ্যষাকিন অন শ্পেিষাল ডনিস এি্ক্কিন 
(১৯৯৪) অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার ডরডতি, তষার অন্তডনভুডিত নীডতর 
কেষাই বক্লডছলঃ 

একীকরণ অন্তর্ভু ডতিবষাডতল
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• প্রডতটি ডিশুর ডিক্ষার শ্মৌডলক অডধকষার রক়্েক্ছ;

• প্রডতটি ডিশুর ডনজস্ব ববডিটি্য, আগ্রি, ক্মতষা এবং ডিখক্নর 
প্রক়্েষাজন রক়্েক্ছ;

• ডিক্ষাব্যবস্ষাক্ক ডিক্ষােথীক্দর এই ববডিত্্যক্ক মষাডনক়্ে ডনক্ত 
িক্ব।

• যষাক্দর ডবক্িষ ডিক্ষার প্রক়্েষাজন রক়্েক্ছ, তষাক্দর সষাধষারণ 
ডবদ্যষালক়্ে যষাও়েষা দরকষার, শ্যসব ডবদ্যষালক়্ে এই ডবক্িষ 
প্রক়্েষাজন শ্মটষাবষার জন্য ডিশু-শ্কড্রিক ডিক্ষাব্যবস্ষা রক়্েক্ছ; 
এবং,

• অন্তর্ভু ডতিম্খী সষাধষারণ ডবদ্যষাল়েগুডল ববষম্যমূলক আিরণ 
দূর করষার, সকলক্ক গ্রিণ করষার ক্মতষাসম্পন্ন জনক্গষাষ্ী 
বতরীর, অন্তর্ভু ডতিমূলক সমষাজ গঠন করষার ও সকলক্ক 
ডিক্ষা শ্দবষার শ্ক্ক্ত্ অগ্রণী রূডমকষা পষালন করক্ত পষাক্র।

দৃবষ্টরঙ্গীর পবরিতভু ি

ডকছ্ উন্নত শ্দক্ি ডবক্িষ ডবদ্যষাল়েগুডল অপ্রিডলত িক়্ে 
পক়্েক্ছ, কষারণ শ্সগুডল প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দরক্ক ডন়েডমত 

ডবদ্যষাল়ে শ্েক্ক ডবডছেন্ন কক্র, একটি ব্য়েবহুল এবং অদক্ 
সমষান্তরষাল ডিক্ষাব্যবস্ষার জন্ম শ্দ়ে যষা ডিশুক্দর ডনঃসঙ্গতষা 
বষা়েষা়ে। ডবক্িষ ডবদ্যষাল়েগুডল শ্বডিররষাগ শ্ক্ক্ত্ই ডছল িিক্র 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর জন্য এবং শ্সগুডল “গুদষাম” 
িক়্ে উক্ঠডছক্লষা। ডবক্িষ ডবদ্যষাল়েগুডলক্ক ডনমূভুল করষার জন্য 
একটি ডবশ্ব্যষাপী আক্দিষালন িলক্ছ। ডবশ্জ্ক়্ে রিমবধভুমষানরষাক্ব 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাব্যবস্ষার িিভু ষা িলক্ছ। আজ, ডিশুরষা ডন়েডমত 
ডবদ্যষালক়্ে রডতভু  ি়ে, এবং শ্পেিষাল এি্ক্কটরক্দর মষাধ্যক্ম ডবক্িষ 
ডিক্ষামূলক পডরক্ষবষা পষা়ে। ডবক্িষ ডবদ্যষাল়েগুডলর মক্তষা আলষাদষা 
কক্র নষা রষাখষা িক্লও, অন্তর্ভু ডতির ডবদ্যষাল়েগুডলক্ত এখনও 
ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দরক্ক অন্যষান্য ডিক্ষােথীক্দর শ্েক্ক 
‘ডরন্ন’ ডিক্সক্ব ডিডনিত করষা ি়ে। এবং পডরক্িক্ষ, অন্তর্ভু ডতি 
মক্িক্ল, প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা শ্রেণীকক্ক্র ববডিক্ত্্যর একটি 
অংি, এবং প্রডতটি ডিশুর িষাডিদষা শ্মটষাবষার জন্য উপয্তি ডিক্ষা 
শ্দবষার দক্তষা ডিক্ক্কর আক্ছ।

যডদও একীকরণ ও অন্তর্ভু ডতির মক্িক্ল ডিক্ষােথীক্দর মক্ধ্য 
পৃেকীকরণ কম করষার ডদক্ক লক্্য রষাখষা ি়ে তব্ও এই দুটির মক্ধ্য 
শ্মৌডলক পষােভুক্য আক্ছ, যষা নীক্ির সষাডরক্ত শ্দখষাক্নষা িক্লষা।

কটবিল ৩: একীকরণ ও অন্তরুভু বতির মরধ্য পাথভুক্য

একীকরণ অন্তরুভু বতি

• একীকরক্ণর লক্্য ডিক্ষােথীক্দর একটি ডনডদভু টি ব্যবস্ষা়ে ‘ডেট 
করষা’

• ডিক্ষােথীরষা যষাক্ত মষাডনক়্ে শ্নও়েষার জন্য ‘বষাডি্যক সষািষায্য’ 
পষা়ে এবং ‘সষাধষারণ’ শ্রেণীকক্ক্ অন্তর্ভু তি ি়ে, শ্সডদক্ক 
একীকরণ আক্লষাকপষাত কক্র

• প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর মক্ধ্য শ্য প্রক়্েষাজনী়ে 
পডরবতভু নগুডল আনক্ল তষারষা ডন়েডমত শ্রেণীকক্ক্ মষাডনক়্ে 
ডনক্ত পষারক্ব, একীকরক্ণ তষার ওপর গুরুত্ব শ্দও়েষা ি়ে।

• অন্তর্ভু ডতি িল সকল ডিক্ষােথীর মক্ধ্য ডবডরন্নতষাক্ক স্বীকৃডত 
শ্দও়েষা, সম্ষান করষা এবং তষাক্দর মক্ধ্য ইডতবষািক সম্পকভু  
গক়্ে শ্তষালষার স্ক্যষাগ কক্র শ্দও়েষা

• অন্তর্ভু ডতি িল সমস্ত ডিক্ষােথী, ডিক্ক এবং ডবদ্যষাল়ে 
প্রিষাসনক্ক ডবদ্যষাল়ে পডরসক্রর মক্ধ্য পূণভু ববডিত্্যক্ক 
উদযষাপক্নর স্ক্যষাগ শ্দও়েষা।

• অন্তর্ভু ডতি ডবদ্যষালক়্ের মক্ধ্য েষাকষা বষাধষাগুডল অডতরিম করষার 
উপর আক্লষাকপষাত কক্র। পষাঠ্যরিম পডরবতভু ন, পডরমষাজভু ন, 
ডিক্ষাদষাক্নর ডনক্দভু িনষা এবং পডরকষাঠষাক্মষাক্ক উপক্যষাগী 
করষার উপর গুরুত্ব শ্দও়েষা ি়ে।

অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ার �ুবতি

য্গষান্তকষারী RTE আইন প্রষােডমক ডিক্ষাক্ক সকল ডিশুর শ্মৌডলক 
অডধকষাক্র পডরণত কক্রক্ছ। SSA-এর বষাস্তবষা়েক্নর কষাঠষাক্মষা 
(মষানব সম্পদ উন্ন়েন মন্ত্রক, ২০১১) শুধ্মষাত্ িষারীডরক ন়ে, রষাক্লষা 
মষাক্নর এবং সষামষাডজক অ্যষাক্সেস প্রদষাক্নর উপর শ্জষার ডদক়্েক্ছ। 
সমস্ত ডিশুক্দর উপয্তি মষাক্নর ডিক্ষা প্রদষাক্নর জন্য RTE-এর 
আক্দি ডনক্দভু ি অন্যষা়েী, ডবদ্যষাল়েগুডলক্ক সমস্ত ডিশুর ডবডরন্ন 
প্রক়্েষাজন এবং ডকছ্ ডকছ্ ডিক্ষােথী শ্যসব বষাধষার ম্ক্খষাম্ডখ ি়ে 

শ্সগুডল ডিনক্ত িক্ব এবং ডবক্বিনষা করক্ত িক্ব; ডবডরন্ন ডিক্ষা 
বিলীর সষাক্ে খষাপ খষাইক়্ে ডনক্ত িক্ব এবং সম্পদ, অডধকষার, 
ডবদ্যষাল়ে সংগঠন এবং পডরকল্পনষাক্ক সঠিকরষাক্ব কষাক্জ লষাডগক়্ে 
রষাক্লষা গুণমষাক্নর ডিক্ষা প্রদষান করক্ত িক্ব। ডবদ্যষাল়েগুডলক্কও 
বৃিতির সমষাক্জর সষাক্ে িডতিিষালী অংিীদষাডরত্ব গক়্ে ত্লক্ত িক্ব।

এর জন্য ডনডদভু টি কক্র ডবদ্যষাল়ে এবং ডিক্কক্দর প্রক়্েষাজন, 
ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুসি সকল ডিক্ষােথীর, মূল্যবষান িও়েষার 
এবং সডরি়েরষাক্ব ডিক্ষার পডরক্বক্ির মক্ধ্য অংিগ্রিণ করষার 
অডধকষার রক়্েক্ছ ডকনষা শ্স ডবষ়েটি ডনডচিত করষা যষা তষাক্দর 
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অনন্য পষারদডিভুতষা, দক্তষা এবং গুণষাবলীর জন্য সবক্িক়্ে রষাক্লষা 
গুণমষাক্নর ডিক্ষা প্রদষান করক্ব। অন্তর্ভু ডতির স্ডবধষাক্েভু ডিক্ষােথীক্দর 
জন্য একষাডধক পন্ষা এবং একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার পডরক্বি 
গক়্ে ত্লক্ত িক্ব।

প্রষােডমক ডিক্ষার সবভুজনীনীকরক্ণর জন্য ডবশ্ব্যষাপী আক্দিষালন 
একটি ন্যষা়েসঙ্গত এবং অন্তর্ভু ডতিমূলক সমষাজ গক়্ে শ্তষালষার 
প্রক়্েষাজনী়েতষার উপর ডরডতি কক্র গক়্ে উক্ঠক্ছ। শ্যখষাক্ন 
সমষাক্জর সকল মষান্ষক্ক মূল্য শ্দও়েষা ি়ে এবং তষাক্দর উন্ন়েক্নর 
জন্য স্ক্যষাগ শ্দও়েষা ি়ে। ডিক্ষাক্ক অন্তর্ভু ডতিমূলক করষার েক্ল 
সমষাক্জর উপর একটি বৃিতির প্ররষাব প়েক্ব বক্লও মক্ন করষা ি়ে।

অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ার জি্য বতিটি প্রধাি �ুবতি 

ররয়রে:

মষানবষাডধকষার: শ্মৌডলক মষানবষাডধকষাক্রর ডবষ়ে ডিক্সক্ব 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর মূলধষারষার ডবদ্যষাল়ে এবং সিপষাঠীক্দর 
শ্েক্ক বষাদ শ্দও়েষা উডিত ন়ে এবং তষাক্দর প্রডতবন্ধকতষার ডরডতিক্ত 
আলষাদষা করষা উডিত ন়ে। CRPD, স্যষালষামষাংকষা শ্স্টক্মন্ট এবং 
UNCRC অন্তর্ভু ডতির এই ডবষ়েটিক্ক মষানবষাডধকষার ডিসষাক্ব 
পেটিরষাক্ব আন্তজভু ষাডতক আইডন কতৃভু ত্ব প্রদষান কক্র।

ডিক্ষাগত: অক্নক শ্দক্ি ডিক্ষাক্ক শ্মৌডলক অডধকষার ডিক্সক্ব 
ডবক্বিনষা করষা ি়ে। যষারষা CRPD অন্ক্মষাদন কক্রক্ছ তষারষা এটিক্ক 
একটি বষাধ্যবষাধকতষা ডিসষাক্ব গ্রিণ কক্র এবং তষারষা মূলধষারষার 
ডবদ্যষাল়েগুডলক্ত সমতষার ডরডতিক্ত ডিক্ষাপ্রদষান করক্ত শুরু 
কক্রক্ছ। শ্যখষাক্ন শ্ছক্ল, শ্মক়্ে, ডবডরন্ন আেভু-সষামষাডজক এবং 
সষাংসৃ্ডতক পটরূডমর ডিশু এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুসি সমস্ত 
ডিশু একসষাক্ে ডিখক্ত পষাক্র। এর অেভু িল একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক 
ডিক্ষার পডরক্বি গক়্ে শ্তষালষা, যষা সকক্লর জন্য ডিক্ষা স্ডনডচিত 
কক্র। 

সষামষাডজক ন্যষা়েডবিষার: অন্তর্ভু ডতিমূলক ডবদ্যষাল়েগুডল ডিক্ষাদষাক্নর 
মষাধ্যক্ম সমস্ত ডিক্ষােথীর মক্ধ্য ডবডরন্নতষা ও ববডিক্ত্্যর মূল্যক্বষাক্ধর 
দৃডটিরডঙ্গ গক়্ে শ্তষাক্ল।

এটি একটি সিনিীল ও ন্যষা়েপরষা়েণ সমষাজ গক়্ে শ্তষালষার ডরডতি।

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দরক্ক মূলধষারষা়ে ডন়েডমত ডবদ্যষালক়্ে 
ডনক়্ে যষাও়েষাও একটি অডধক সষারে়েী পদ্ধডত। প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুরষা শ্য শ্কষাক্নষা সম্প্রদষাক়্ের মক্ধ্য ছড়েক়্ে ডছটিক়্ে েষাকক্ত 
পষাক্র, যষার অেভু তষাক্দর জন্য আলষাদষা ডবদ্যষাল়ে প্রডতষ্ষার পডরবক্তভু  
একটি স্ষানী়ে সষাধষারণ ডবদ্যষালক়্ে রডতভু  িও়েষা আরও কষাযভুকর এবং 
সষারে়েী। গ্রষামীণ এবং প্রত্যন্ত অচিক্ল বসবষাসকষারী ডিশুক্দর জন্য 
এটি ডবক্িষরষাক্ব গুরুত্বপূণভু। উপয্তি সিষা়েক পদক্ক্প ডনক্ল, 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা সষাধষারণ ডবদ্যষালক়্ে প়েক্ত পষাক্র।

অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ার মূল িীবত

IE বষা অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা এই ডবশ্ষাক্সর উপর ডরডতি কক্র 
গক়্ে উক্ঠক্ছ শ্য, ডিক্ষার অডধকষার সকল ডিশুর একটি শ্মৌডলক 
মষানবষাডধকষার এবং ন্যষা়েসঙ্গত সমষাক্জর ডরডতি। 

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা িক্লষা রষাক্লষা ডিক্ষা প্রদষান। 

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা িক্লষা RTE র প্রডতশ্রুডত বষাস্তবষা়েন ও 
পূরক্ণর একটি শ্কৌিল।

সব ডিশুর জন্য সমষান স্ক্যষাগ প্রদষাক্নর অেভু, সব ডিশুর জন্য 
একই ডজডনস ন়ে। এটি ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্নতষা ও অস্ডবধষা এবং 
তষাক্দর নষানষা ধরক্নর পষাডরবষাডরক পটরূডম এবং প্রক়্েষাজক্নর 
ডবষ়েগুডলক্ক মষােষা়ে শ্রক্খ সমতষার ডরডতিক্ত ডিক্ষার স্ক্যষাগ 
প্রদষাক্নর ধষারণষার ওপক্র প্রডতডষ্ত। 

ডবডরন্ন পটরূডম শ্েক্ক আসষা ডিশুক্দর শ্িখষাক্নষার জন্য 
ডিক্ষাদষাক্নর অর্যষাস এবং প্রডরি়েষাগুডলর পষািষাপষাডি পষাঠ্যরিক্মর 
নকিষা এবং ডিখক্নর উপকরণগুডলক্ত প্রি্র পডরমষাক্ণ নমনী়েতষার 
(flexibility) প্রক়্েষাজন।

স্ডবধষা বডচিত ডিশু, শ্যমন তেডসডল জষাডত/তেডসডল উপজষাডত 
(SC/ST), সংখ্যষালঘ্, প্রডতবন্ধকতষায্তি, বষাডলকষা, িিক্রর স্ডবধষা 
বডচিত সি সমস্ত ডিশুর জন্য ডিক্ষা ব্যবস্ষাক্ক নষাগষাক্লর মক্ধ্য 
আনষা এবং দষাড়েত্বিীল কক্র সমতষার ডরডতিক্ত ডিক্ষার স্ক্যষাগ 
ডনডচিত করষা এবং তষারষা যষাক্ত ডবদ্যষালক়্ে রডতভু  িক়্ে সক্বভুষাতিম 
ডিক্ষা লষার করক্ত পষাক্র শ্স ডবষ়েটি ডনডচিত করষা। 

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা িক্লষা ডবদ্যষাল়েগুডলর মক্ধ্য বজভু ন বষা বষাডতল 
করষার নীডত কডমক়্ে ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্ন িষাডিদষার সমষাধষান করষার 
এবং তষাক্দর প্রক়্েষাজক্ন সষা়েষা শ্দও়েষার একটি প্রডরি়েষা। 

ডিক্ষাব্যবস্ষার মষান উন্নত করষার জন্য সংসৃ্ডত, নীডত এবং 
অর্যষাক্স (ডিক্ষানীডত, শ্রেণীকক্ ব্যবস্ষাপনষা, ডিক্ণ ও ডিখন 
উপকরণ [TLMs] এবং ডিখক্নর পডরক্বি) পডরবতভু ন আনষার 
জন্য অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা পদ্ধডতর প্রক়্েষাজন।

অন্তর্ভু ডতিক্ত য্তি ডিক্করষা িক্লন রষাক্লষা ডিক্ক যষারষা তষাক্দর 
পদ্ধডতর শ্ক্ক্ত্ নমনী়ে িন এবং ডবশ্ষাস কক্রন শ্য ডিখক্নর 
শ্ক্ক্ত্ অস্ডবধষার উৎস মূলত পডরক্বিগত এবং অবি্যই এর 
সমষাধষান করষা শ্যক্ত পষাক্র। 

অন্তরুভু বতিমূলক বশক্া (IE) সফল িরত পারর, �বদ: 

• IE নীডত এবং অর্যষাসগুডল সংস্ষাক্রর কষাক্জ অডবক্ছেদ্য 
ডিসষাক্ব ডবক্বডিত ি়ে এবং অডতডরতি কষাযভুরিম ডিসষাক্ব ন়ে

• ববডিত্্য এবং ডবডরন্ন ব্যডতি স্বষাতক্ন্ত্রর পষািষাপষাডি ডমলগুডল 
স্বীকৃত িক্ল এবং শ্সগুডলক্ক মূল্য শ্দও়েষা িক্ল , শ্সগুডলক্ক 
‘সিনী়ে’ বষা ‘গৃিীত’ বক্ল রষাবষা ি়ে নষা
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“তিবচত্র্যরক স্ািত জািারিা উবচত এিং এটিরক একটি 
শবতি বিসারি কদখা উবচত, দুিভুলতা বিরসরি িয়।” 
(UNESCO, ২০১৩)

যখন ববডিত্্যক্ক স্বষাগত জষানষাক্নষা ি়ে, তখন ডিক্ক এবং 
ডিক্ষােথীক্দর র়ে পষাও়েষার বদক্ল ববডিত্্যক্ক মূল্য ডদক্ত সিষা়েতষা 
করষা ি়ে।

এটি সমষান্রূডত এবং সিক্যষাডগতষার মক্তষা অন্তর্ভু ডতিমূলক 
সষামষাডজক দক্তষা ডবকষাক্ি সিষা়েতষা কক্র এবং এই ধষারণষাটিক্ক 
িডতিিষালী কক্র শ্য সমস্ত ডিক্ষােথী, ডবদ্যষাল়ে, শ্রেণীকক্ এবং 
ডিক্ক প্রডিক্ণ প্রডতষ্ষাক্ন সমৃডদ্ধ এবং সষামষাডজক মূল্য প্রদষান 
কক্র।

ডিক্ষােথীরষা ডিক্ষাব্যবস্ষা়ে শ্য ডবক্িষ িডতি এবং অ ডরজ্তষাগুডলক্ক 
ডনক়্ে আক্স, শ্সগুডল অন্তর্ভু ডতিক্ত ডবশ্ষাসী ডিক্কক্দর ডিক্ষা 
প্রদষাক্ন এবং সষামষাডজক ন্যষাক়্ের শ্বষাধক্ক উন্নীত করষার স্ক্যষাগ 
শ্দ়ে।

এমন পযভুষাপ্ত প্রমষাণ রক়্েক্ছ শ্যখষাক্ন শ্দখষা শ্গক্ছ শ্য, 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ণ শ্কৌিল অবলম্বন কক্র প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর প্রক়্েষাজনী়েতষা পূরণ করষা সকক্লর জন্য ডিক্ষা-শ্ক 
সষািষায্য কক্র।

কা�ভু ািলী

অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ার (IE) সারথ সম্পবকভু ত িীবত ি্যাখ্যা 
করা

১. ডিক্কক্দর িষার শ্েক্ক পষঁািটি দক্ল রষাগ করুন। 

২. স্ব-ডিক্ষার জন্য ডবডরন্ন সনদ ও আইক্নর সম্ক্ন্ধ প়েক্ত 
ডদন (পডরডিটি)

৩. জষাতী়ে ও আন্তজভু ষাডতক নীডতসমূি, আইন এবং CRPD ও 
CRC:

৪. ডনম্নডলডখত ডবষক়্ে আক্লষািনষা করুন: 

• সষামষাডজক ন্যষা়েডবিষাক্রর শ্কষান শ্কষান সমস্যষাগুডলক্ক 
ডবক্িষরষাক্ব ডিডনিত করষা িক়্েক্ছ?

• প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর কী কী অডধকষার আক্ছ?

• তষাক্দর ডক অন্য ডিশুক্দর মক্তষা একই অডধকষার আক্ছ?

• একজন ডিক্ক ডিক্সক্ব আপনষার রূডমকষার ওপর 
এগুক্লষার কী প্ররষাব রক়্েক্ছ?

৩.অন্তরুভু বতি অজভু রি িাধা ও সুবিধার বদকগুবল

অন্তর্ভু ডতিমূলক সমষাক্জর ডরডতি িক্লষা প্রডতটি ব্যডতি সমূ্পণভুরূক্প 

অংিগ্রিণ করক্ব এবং তষার সম্প্রদষাক়্ে এবং সমষাক্জ অবদষান 
রষাখক্ত সক্ম িক্ব। একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক সমষাজ এমন ি়ে 
শ্যখষাক্ন সবক্িক়্ে শ্বিী প্রষাডন্তক শ্গষাষ্ীসি সকলক্ক অন্তর্ভু তি 
করষার স্ডবধষা শ্দও়েষা ি়ে। আজক্কর সমষাক্জ, কষাযভুকরী 
অন্তর্ভু ডতিও ব্যডতির ডিক্ষার উপর ডরডতি কক্র গক়্ে ওক্ঠ। 
অন্তর্ভু ডতি শ্কবলমষাত্ সমস্ত ডিশুক্ক একটি ডবদ্যষালক়্ে রডতভু  
করষাক্ত সমূ্পণভু ি়ে নষা, শ্সখষাক্ন ডিশুরষা সডত্যই ডকছ্ ডিখক্ছ 
ডকনষা, শ্সটিও ডবক্িষ গুরুত্বপূণভু। 

এই ডিখন প্রডরি়েষাক্ত সমস্ত প্রষাডন্তক শ্গষাষ্ীর (আেভু-সষামষাডজক 
অবস্ষা, সষাংসৃ্ডতক পটরূডম, প্রডতবন্ধকতষা এবং ডলঙ্গ)-ডিশুক্দর 
অন্তর্ভু তি করষাও গুরুত্বপূণভু । প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা ডবক্িষরষাক্ব 
দুবভুল কষারণ তষারষা প্রষা়েিই ডবিগুন প্রডতবন্ধকতষার সম্্খীন ি়ে: 
একটি তষাক্দর িষারীডরক বষা মষানডসক প্রডতবন্ধকতষার কষারক্ণ এবং 
অন্যটি, তষাক্দর ডলঙ্গ, আেভু-সষামষাডজক অবস্ষা অেবষা সষাংসৃ্ডতক 
পটরূডমর কষারক্ণ। এই ডবিগুন প্রডতবন্ধকতষা তষাক্দর সমস্যষাগুডলক্ক 
আরও জটিল কক্র শ্তষাক্ল। সষামষাডজক কুসংস্ষারগুডল সমষাক্জ 
বহুডবধ অস্ডবধষা েষাকষা ডিশুক্দর সমূ্পণভুরষাক্ব অংিগ্রিণ করক্ত 
বষাধষা শ্দ়ে, এবং এটি তষাক্দর ডিখক্নর এবং পরবতথী সমক়্ে ডসদ্ধষান্ত 
গ্রিক্ণর শ্ক্ক্ত্ প্ররষাব ডবস্তষার কক্র।

অন্তর্ভু ডতির শ্ক্ক্ত্ বষাধষাগুডল ডবডরন্ন স্তক্র ডবদ্যমষান তষাই ডবডরন্ন 
স্তক্র শ্সগুডলর সমষাধষান করষা দরকষার।

ধরষা যষাক, শ্কষাক্নষা একটি অল্পব়েসী শ্মক়্ে, শ্স তেডসডল 
উপজষাডতর অন্তর্ভু তি িও়েষার কষারক্ণ তষার ডবদ্যষালক়্ের এমন 
ডিক্কও েষাকক্ত পষাক্রন ডযডন তষার সষাক্ে কেষাবষাতভু ষা বলক্ত 
িষান নষা। বষাধষাডবিীন পডরক্বি নষা েষাকষা়ে একজন িষারীডরক 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর ডবদ্যষালক়্ে প্রক্বক্ির শ্ক্ক্ত্ অস্ডবধষা 
িক্ত পষাক্র। একজন হুইলক্ি়েষার ব্যবিষারকষারী ডিশু পষািষাক়্ের 
িূ়েষা়ে, নদী পষার িক়্ে বষা দুগভুম জষা়েগষা়ে েষাকষা ডবদ্যষালক়্ে শ্যক্ত 
পষারক্ব নষা। সবক্িক়্ে গুরুত্বপূণভু কঠিন বষাধষাটি িক্লষা, ডবদ্যষালক়্ের 
মক্ধ্যকষার আিরণ, যষা ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুর জন্য ববষম্য 
এবং ডততি পডরক্বি সৃডটি করক্ত পষাক্র। পষািষাপষাডি যখন একটি 
ডিশু এবং তষার পডরবষাক্রর প্রক়্েষাজন পূরক্ণর জন্য ডবদ্যষাল়েগুডল 
েলপ্রসূ, গুণমষানসম্পন্ন ডিক্ষা প্রদষান কক্র নষা, তখন ডিশুটি 
ডবদ্যষাল়ে শ্ছক়্ে ডদক্ত পষাক্র। 

৩.১ অন্তরুভু বতির কক্রত্র িাধার ধরিগুবল

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুরষা অক্নক আন্তঃসম্পডকভু ত ি্যষাক্লক্জের 
( interrelated challenges) সম্্খীন িক্ত পষাক্র যষা তষাক্দর 
ডবদ্যষালক়্ে যষাও়েষার বষা ডিক্ণ-ডিখন প্রডরি়েষা়ে অংিগ্রিক্ণর 
স্ক্যষাগক্ক আরও কডমক়্ে শ্দ়ে। তষাই, অন্তর্ভু ডতির জন্য সভিষাব্য 
সকল বষাধষার ডবষক়্ে শ্বষাঝষা গুরুত্বপূণভু। 
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অন্তর্ভু ডতির বষাধষাগুডলক্ক ডতনটি ডবরষাক্গ ডবরতি করষা শ্যক্ত 
পষাক্র: আিরণগত, কষাঠষাক্মষাগত এবং পদ্ধডতগত বষা ডিক্ষাগত।

১. আিরণগত বষাধষা: শ্স্ট অে দ্য ও়েষাল্ডভু স ডিলক্রেন (২০১৩) 
ডনক়্ে ইউডনক্সক্ের সষাম্প্রডতক ডরক্পষাক্টভু  আিরণক্ক 
অন্তর্ভু ডতির শ্ক্ক্ত্ একটি প্রধষান বষাধষা ডিক্সক্ব ডিডনিত করষা 
িক়্েক্ছ। ডবদ্যষালক়্ের অর্যন্তক্র, ডিক্কক্দর শ্নডতবষািক 
মক্নষারষাব, যষা আক্স প্রষােডমকরষাক্ব অজ্তষা এবং জ্ষাক্নর 
অরষাব শ্েক্ক, শ্সটি শ্রেণীকক্ এবং ডবদ্যষালক়্ের পডরক্বক্ির 
উপর একটি সষাংঘষাডতক শ্নডতবষািক প্ররষাব শ্েক্ল। 
‘স্বষারষাডবকতষার’ ধষারণষা সম্পক্কভু  অক্নক কষাল ধক্র শ্পষাষণ 
করষা ডকছ্ অডতকেন বষা মক্নষারষাব রক়্েক্ছ. শ্যগুডলক্ক ডনক়্ে 
কখক্নষাই প্রনে জষাক্গ নষা বষা শ্যগুডলর সমষাক্লষািনষা করষা ি়ে 
নষা। উদষািরণস্বরূপ:

 • অক্নক ডিক্ক শ্রক্ব শ্নন শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর শ্কষাক্নষা ডকছ্ শ্িখষার শ্যষাগ্যতষার অরষাব 
রক়্েক্ছ। তষারষা ডবশ্ষাস কক্র শ্য ডিশুর প্রডতবন্ধকতষাই 
মূল সমস্যষা এবং শ্সটি ঠিক করষা দরকষার। আর যডদ ঠিক 
করষা নষা যষা়ে, তষািক্ল শ্সগুডলক্ক ‘ম্যষাক্নজ’ করক্ত 
িক্ব। এইরষাক্ব, ডিক্করষা যখন শ্রেণীকক্ পডরিষালনষা 
ডনক়্ে পডরকল্পনষা কক্রন তখন ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন 
ডিশুটির ডদক্ক শ্কষাক্নষা মক্নষাক্যষাগ বষা তষাক্ক অগ্রষাডধকষার 
শ্দও়েষা ি়ে নষা।

 • দডরদ্র অেভুননডতক পডরবষার শ্েক্ক আসষা 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর সষাক্ে কষাজ কক্রন এমন 
ডিক্করষা এই সব ডিশুক্দর রষাক্লষারষাক্ব ডিখক্ত নষা 
পষারষার কষারণ ডিক্সক্ব তষাক্দর মষা-বষাবষাক্ক শ্দষাষষাক্রষাপ 
কক্রন। যডদও ডিক্করষা শ্বষাক্ঝন শ্য এইসব ডিশুরষা 

অক্নক্কই প্রেম প্রজক্ন্মর ডিক্ষােথী এবং ডিক্ষার 
জন্য তষাক্দর ঘক্র উপয্তি পডরক্বি নষাও েষাকক্ত 
পষাক্র, েক্ল অক্নক সম়ে অডররষাবকরষা ডিশুর ডনডদভু টি 
প্রক়্েষাজন সম়েষান্যষা়েী পূরণ করক্ত পষাক্রন নষা।

 • অক্নক ডিক্ক ডবশ্ষাস কক্রন শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুরষা মূলধষারষার শ্রেণীকক্ক্ ডন়েডমত পষাঠ্যরিক্মর 
সষাক্ে মষাডনক়্ে ডনক্ত পষাক্র নষা কষারণ তষাক্দর ডবক্িষ 
এবং পৃেক ব্যবস্ষার প্রক়্েষাজন। তষারষা আরও ডবশ্ষাস 
কক্রন শ্য এমন ডিশু যষারষা শ্দখক্ত অন্যরকম এবং 
যষাক্দর আিরণও অন্যরকম, তষাক্দর সষাক্ে অন্য 
ডিশুরষা েষাকক্ত স্বষাছেদি্যক্বষাধ নষাও করক্ত পষাক্র। তষারষা 
মক্ন কক্রন শ্য তষারষা সমস্ত ডিশুক্দর ডিক্ষাক্ক তষাক্দর 
দষাড়েত্ব বষা কষাক্জর একটি অডবক্ছেদ্য অংি ডিসষাক্ব 
শ্মক্ন ডনক্ত পষাক্রন নষা। তষারষা প্রষা়েই প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর দষাড়েত্ব শ্পেিষাল এি্ক্কটরক্দর শ্দন এবং 
একটি পৃেক ঘক্র কষাজ করক্ত বক্লন। অক্নক 
‘ডন়েডমত’ ডিক্ক্কর মক্ধ্য একটি দৃঢ় ধষারণষাও রক়্েক্ছ 
শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর দষাড়েত্বগ্রিণ করক্ল তষারষা 
‘সষাধষারণ’ ডিশুক্দর সম়ে ডদক্ত পষারক্বন নষা। ডবক্িষ 
িষাডিদষাসম্পন্ন একটি ডিশুর প্রডত ডিক্ক্কর কম 
প্রত্যষািষার েলস্বরূপ ডিশুক্দর ডনক্জর সম্পক্কভু  ধষারণষা 
এবং কমভুক্মতষা়ে দুবভুলতষা শ্দখষা শ্দ়ে।

 • সংক্ক্ক্প বলষা যষা়ে , একটি ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশু 
শ্য সব অস্ডবধষার সম্্খীন ি়ে তষা তষাক্দর প্রডতবন্ধকতষার 
কষারক্ণ ন়ে, বরং অন্যরষা তষাক্দর কীরষাক্ব শ্দক্খ তষার 
কষারক্ণই িক়্ে েষাক্ক। অন্যরষাক্ব বলক্ত শ্গক্ল, ডবক্িষ 
িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুরষা শ্যসব বষাধষার সম্্খীন ি়ে তষার 
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ডপছক্ন মষান্ক্ষর দৃডটিরডঙ্গ এবং আিরণও অক্নকষাংক্ি 
দষা়েী েষাক্ক।

২. কষাঠষাক্মষাগত বষাধষা: কষাঠষাক্মষাগত বষাধষা গঠনগত িক্ত পষাক্র 
আবষার ডিক্ষা ব্যবস্ষার ধরন অন্যষা়েীও িক্ত পষাক্র। ডকছ্ 
স্ষাপত্যগত বষাধষা িক্ত পষাক্র শ্যমন ডসঁড়ে, উঁি্-নীি্ জডম, 
এবং আসবষাবপত্ এক্লষাক্মক্লষারষাক্ব বষা র্ল জষা়েগষা়ে রষাখষা, 
যষা দৃডটিিডতি অেবষা িলষাক্েরষার প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর 
জন্য বষাধষা িক্ত পষাক্র। ডবদ্যষাল়েগুডল শ্যরষাক্ব বতডর করষা ি়ে 
তষাক্তও বষাধষা েষাকক্ত পষাক্র, শ্যমন দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর জন্য শ্কষাক্নষা শ্রডলং সষাক্পষাটভু  এবং ডিনি নষা েষাকষা, 
যষাতষা়েষাক্তর অস্ডবধষায্তি (inaccessible) শ্িৌিষাগষার, 
শ্খলষার মষাঠ এবং পরীক্ষাগষার ইত্যষাডদ। ডবদ্যষাল়ে ব্যবস্ষাপনষা 
এবং ডবদ্যষাল়ে উন্ন়েন ও ব্যবস্ষাপনষা কডমটির (SDMCs) 
উডিত এগুক্লষার প্রডত মক্নষাক্যষাগ শ্দও়েষা এবং ডবদ্যষালক়্ে 
বষাধষা-ম্তি পডরক্বি স্ডনডচিত করক্ত একসক্ঙ্গ কষাজ করষা। 
এর মক্ধ্য শ্রেণীকক্ক্ যষাও়েষার পক্ে সঠিক পডরমষাপয্তি 
(১:১২ ে্ট) ঢষাল্ জষা়েগষা (ramp) এবং শ্রডলং বতরী করষা, 
পষানী়ে জল সিক্জ পষাও়েষার উপষা়ে রষাখষা, জক্লর স্ডবধষা সি 
প্রডতবন্ধকতষা বষাধষাডবিীন শ্িৌিষাগষার রষাখষা, ডিশুক্দর জন্য 
ডবদ্যষাল়ে প্রষাঙ্গক্ন উপয্তি, উঁি্ নীি্ ন়ে এমন মষাঠ েষাকষার 
ডবষ়েটি ডনডচিত করষা, ডবক্িষ কক্র সঠিকরষাক্ব িষঁাটক্ত নষা 
পষারষা ডিশুক্দর যষাক্ত স্ডবধষা ি়ে। যডদ প্রক়্েষাজন ি়ে, একটি 
বহুতল ডবডল্ডংক়্ে, যষারষা ডসঁড়ে ব্যবিষার করক্ত সক্ম ন়ে এমন 
ডিশুক্দর জন্য নীক্ির তলষা়ে (ground floor) শ্রেণীকক্ক্র 
ব্যবস্ষা করষা উডিত। 

পদ্ধবতিত িা বশক্ািত িাধা: পষাঠ্যরিম, ডিক্ষানীডত এবং 
মূল্যষা়েন পদ্ধডত িল প্রষােডমকরষাক্ব ডিক্ষা সংরিষান্ত বষাধষা যষা প্রষাডন্তক 
ও স্ডবধষা বডচিত ডিশুক্দর ডিক্ষা ব্যবস্ষার বষাইক্র শ্ঠক্ল শ্দ়ে। যখন 
পষাঠ্যরিম নমনী়ে (flexible) ি়ে নষা, তখন ডিশুক্দর অস্ডবধষা 
ি়ে। ডিক্ণ পদ্ধডত এবং শ্রেণীকক্ক্ ডিক্ক এবং ডিক্ষােথীর 
মক্ধ্য পষারপেডরক আদষানপ্রদষান ইড্রি়েগত সীমষাবদ্ধতষা েষাকষা বষা 
ব্ডদ্ধবৃডতিক প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর িষাডিদষা ডবক্বিনষা কক্র নষা 
এবং এটি ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ বষাধষা সৃডটি কক্র। এইসব ডিশুক্দর সষাক্ে 
কষাক্জর শ্ক্ক্ত্ প্রডতবন্ধকতষা ডবষক়্ে জ্ষাক্নর অরষাবও একটি ব়ে 
বষাধষা িক়্ে দষঁা়েষা়ে। তষাই, ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর সম্পক্কভু  
সম্যক ধষারণষা অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার ডবকষাক্ির জন্য একটি 
অপডরিষাযভু ডবষ়ে। ডিক্কক্দর জন্য প্রক়্েষাজনী়ে উপকরক্ণর 
অরষাব আক্রকটি পদ্ধডতগত বষাধষা যষা অবি্যই সমষাধষান করষা উডিত।

কা�ভু ািলী

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর প্রডত বষাধষা এবং ইডতবষািক 
প্রডতডরি়েষা শ্বষাঝষা

উক্দেি্য: ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুরষা শ্যসব বষাধষার সম্্খীন ি়ে 
শ্সগুডল ব্ঝক্ত ডিক্কক্দর সষািষায্য করষা এবং এই বষাধষাগুডলর 
প্রডত ইডতবষািক প্রডতডরি়েষা বতডর করক্ত তষাক্দর সিষা়েতষা করষা।

বিরদভু শািলী:

১. ডিক্কক্দর িষার বষা পষঁািজক্নর দক্ল রষাগ করুন।
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২. ডিক্কক্দর ডনক্ির বণভুনষাটি প়েক্ত ডদন।

৩. দক্লর আক্লষািনষাটি িষালষাক্নষা়ে সষািষায্য করক্ত তষাক্দর 
ডনক্ম্ন উডলিডখত ‘আক্লষািনষার প্রনেষাবলীগুডল’ ব্যবিষার করক্ত 
বল্ন।

৪. সকক্লর সষাক্ে তষাক্দর রষাবনষাডিন্তষা এবং আক্লষািনষা রষাগ 
কক্র ডনক্ত বল্ন।

মষাগষাডদ ব্ক্কর সরকষাডর প্রষােডমক ডবদ্যষালক়্ের ডিডক্কষা ডছক্লন 
অন্নপূণভুষা। এটি একটি শ্ছষাটগ্রষাক্মর একটি সষাধষারণ ডবদ্যষাল়ে শ্যখষাক্ন 
৭০ জন ডিশু এবং দুইজন ডিক্ক- অন্নপূণভুষা এবং িডরি – প্রেম 
শ্রেণী শ্েক্ক পচিম শ্রেণী অবডধ প়েষান। ডিশুক্দর বষাবষা-মষা মূলতঃ 
শ্ছষাট কৃষক বষা তষঁাডত। এই ডবদ্যষালক়্ে তৃতী়ে শ্রেণীক্ত - ডবক্িষ 
িষাডিদষাসম্পন্ন দুটি ডিশু রক়্েক্ছ। ডগডরক্ির িষারীডরক প্রডতবন্ধকতষা 
রক়্েক্ছ যষার জন্য তষার িলষাক্েরষা়ে অস্ডবধষা ি়ে। শ্নেিষা রেবণ 
প্রডতবন্ধকতষায্তি। ডগডরিক্ক তষার বষাবষা সষাইক্কক্ল কক্র ডবদ্যষালক়্ে 
ডনক়্ে আক্সন। ডবদ্যষালক়্ে ট়েক্লট নষা েষাকষা়ে ডিশুক্দর মষাক্ঠ শ্যক্ত 
ি়ে। পষানী়ে জল শ্খক্ত সবষার স্ডবধষা িক্তষা কষারণ এটি একটি 
গ্ষাসসি একটি ট্ক্লর উপর রষাখষা েষাক্ক। ৫ম শ্রেণীর ডিক্ষােথীরষা 
পষালষা কক্র জক্লর দষাড়েত্ব ডনক্তষা। অন্নপূণভুষা ডন়েডমত ডিক্কক্দর 
জন্য পডরিষাডলত ডতনডদক্নর সক্িতনতষামূলক প্রডিক্ণ ডিডবক্র 
ডছক্লন। অন্নপূণভুষা স্ষানী়ে সূত্ শ্েক্ক সষািষায্য ডনক়্ে ডগডরক্ির জন্য 
একটি হুইলক্ি়েষার এবং শ্নেিষার জন্য রেবণযক্ন্ত্রর ব্যবস্ষা কক্র। 
অন্নপূণভুষা ডবশ্ষাস করক্তন শ্য শ্কষানও ডিশুক্ক ডিক্ষা শ্েক্ক বষাদ 
শ্দও়েষা উডিত ন়ে এবং সমস্ত ডিশুর ডবদ্যষালক়্ে যষাও়েষার অডধকষার 
রক়্েক্ছ। হুইলক্ি়েষার কক্র ডগডরিক্ক ডবদ্যষালক়্ে ডনক়্ে আসষার জন্য 
ডতডন অন্যষান্য ডিক্ষােথীক্দর পষালষা কক্র দষাড়েত্ব ডদক়্েডছক্লন। ডিশুরষা 
ডগডরক্ির হুইলক্ি়েষার শ্ঠক্ল আনদি শ্পক্তষা, আর তষারষা তষাক্দর 
ব্যষাগগুডল শ্সটষাক্ত ঝ্ডলক়্ে ডদক্তষা। যডদও ডগডরক্ির সমস্যষা িক্তষা 
ডবদ্যষালক়্ের প্রক্বিপক্ে ডগক়্ে, কষারণ জষা়েগষাটষা এমন ডছক্লষা, শ্য 
তষার হুইলক্ি়েষারটিক্ক উঁি্ কক্র ডনক়্ে তষাক্ক শ্রেণীকক্ক্ ডনক়্ে 
শ্যক্ত িক্তষা। তষারপক্র, অন্নপূণভুষা একটি ঢষাল্ জষা়েগষা (ramp) বতডরর 
জন্য গ্রষাম পচিষাক়্েত সরষাপডতর কষাক্ছ যষান, ডকন্তু প্রডতশ্রুডত শ্দও়েষা 
ছষা়েষা ডতডন শ্কষানও সষািষায্য কক্রনডন। অন্নপূণভুষা খ্ব তষা়েষাতষাড়ে এই 
সমস্যষাটি সমষাধষান করক্ত শ্িক়্েডছক্লন, তষাই ডিক্ষােথী এবং তষাক্দর 
ডকছ্ অডররষাবকক্দর সিষা়েতষা়ে ডতডন প্রক্বিপক্ে একটি মষাটির ঢষাল্ 
জষা়েগষা বতডর কক্রডছক্লন। তষারপর শ্েক্ক ডগডরি তষার হুইলক্ি়েষার 
ডনক়্ে শ্রেণীকক্ক্ প্রক্বি করক্ত পষারত এবং কষারুর সষািষায্য ছষা়েষাই 
স্বছেক্দি ডবদ্যষালক়্ের অন্যষান্য কষাযভুরিক্ম অংি ডনক্ত পষারত। ডতডন 
গষাছ শ্েক্ক একটি টষা়েষার ঝ্ডলক়্ে কমখরক্ি একটি শ্দষালনষা বতডর 
কক্রডছক্লন যষাক্ত ডিশুরষা শ্খলক্ত পষাক্র। অন্নপূণভুষা শ্নেিষার বষাড়েক্ত 

ডগক়্েও সম়ে কষাটিক়্েডছক্লন যষাক্ত শ্স তষার রেবণযন্ত্র ব্যবিষার কক্র 
এবং তষার বদডনক মজ্র ( daily wage labourers) বষাবষা মষাক্ক 
ব্ডঝক়্েডছক্লন শ্যন তষারষা শ্নেিষাক্ক ডবদ্যষালক়্ে পষাঠষাক্নষা বন্ধ নষা 
কক্রন। ডতডন কষাছষাকষাডছ একটি NGO-র সষাক্েও শ্দখষা কক্রডছক্লন 
এবং শ্নেিষাক্ক সষাপ্তষাডিক ডরডতিক্ত একজন শ্েরষাডপস্ বিষারষা রেবণ 
প্রডিক্ণ শ্দও়েষার ব্যবস্ষা কক্রডছক্লন। ডিক্ষা দেতক্রর পক্ শ্েক্ক 
শ্সরষা ডিক্ক্কর প্রস্ষার শ্দও়েষা ি়ে অন্নপূণভুষাক্ক। (কণভুষাটক্কর 
DPEP ডবদ্যষালক়্ের বণভুনষা শ্েক্ক গৃিীত, ২০০০)

আরলাচিার প্রশ্ািলী:

• এই গল্প শ্েক্ক আপডন কী ডিক্ষা পষান?
• ডিশুরষা শ্কষান শ্কষান বষাধষার সম্্খীন ি়ে?
• শ্নেিষা এবং ডগডরক্ির ডবদ্যষালক়্ে যষাও়েষা সিজ কক্র ত্লক্ত 

অন্নপূণভুষা শ্কষান ধরক্নর সমস্যষা সমষাধষাক্নর পদ্ধডত ব্যবিষার 
কক্রডছক্লন?

কী বশখরলি, কী কররিি:

প্রডতটি ইউডনক্টর শ্িক্ষ, অংিগ্রিণকষারীরষা কী ডিক্খক্ছন এবং 
কীরষাক্ব তষারষা তষাক্দর পডরডস্ডতক্ত শ্সগুডল প্রক়্েষাগ করক্বন তষা 
ব্ঝক্ত এটি সষািষায্য করক্ত পষাক্র।

১. প্রডতটি অংিগ্রিণকষারীক্ক ডতনটি রডঙন কষািভু  ডদন: লষাল, 
িল্দ এবং সব্জ।

২. প্রডতটি ইউডনক্টর শ্িক্ষ, ডিক্কক্দর ডলখক্ত উৎসষাডিত 
করুন:

 • প্রেম কষাক্িভু , তষারষা যষা ডিক্খক্ছন তষার েলস্বরূপ তষারষা 
একটি ডজডনস করষা বন্ধ করক্বন।

 • ডবিতী়ে কষাক্িভু , একটি ডজডনস তষারষা অর্যষাস করক্বন, 
ডকন্তু অডবলক্ম্ব ন়ে।

 • শ্িষ কষাক্িভু , একটি ডজডনস তষারষা ডিক্খক্ছন এবং তষারষা 
অডবলক্ম্ব শ্সটি অর্যষাস করক্বন।

৩. প্রডতবষার যখন এই কষাযভুকলষাপটি রষাবনষা এবং পডরকল্পনষার 
জন্য ব্যবিষার করষা ি়ে তখন একই রক্ঙর শ্কষাডিং ব্যবিষার 
করুন।

৪. অন্য অংিগ্রিণকষারীক্দর সষাক্ে গক্ল্পর ছক্ল তষাক্দর রষাবনষা 
ডনক়্ে আক্লষািনষা়ে ডিক্কক্দর উৎসষাডিত করুন, ডকন্তু মূল 
উক্দেি্য িল ডিক্করষা যষা ডিখক্লন তষা মক্ন রষাখক্ত এবং 
প্রক়্েষাগ করক্ত তষাক্দর সষািষায্য করষা।
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ইউবিট II বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন 
বশশুরদর (CWSN) - 
সম্পরকভু  সম্যক ধারণা

কটবিল ৪: ইউবিট ২ –এর রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট II: বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর (CWSN)- সম্পরকভু  সম্যক ধারণা

১. ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশু কষারষা?

২. ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর 
সম্পক্কভু  ডকছ্ র্ল ধষারণষা

৩. প্রডতবন্ধকতষার ডবষক়্ে কেষা বলষা ও 
শ্লখষার সম়ে যেষাযে রষাষষা ব্যবিষার 
করষা

৪. ডিশুর িষাডিদষাগুডল শ্বষাঝষা এবং কী 
পদ্ধডতক্ত তষাক্ক সষািষায্য করক্ত 
িক্ব- শ্স সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা 

মডস্তষ্কপ্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন, আলষাপ- 
আক্লষািনষা এবং উপস্ষাপনষার মষাধ্যক্ম 
তক্ে্যর আদষানপ্রদষান।

শ্কষাক্নষা এক কষাল্পডনক পডরডস্ডতক্ত ডবক্িষ 
িডরক্ত্র রূডমকষা়ে অডরনক়্ের অন্িীলক্নর 
মষাধ্যক্ম বষাস্তক্ব স্বরূডমকষা পষালক্নর প্রস্তুডত 
(Role play)

প্রডতবন্ধকতষা ডবষ়েক ডবডরন্ন দৃডটিরঙ্গীর 
(different models) সষাক্ে পডরডিত 
িও়েষা

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর সঠিকরষাক্ব 
সক্ম্বষাধন করষার জন্য যেষাযে িব্দগুডলর 
সষাক্ে পডরডিত িও়েষা

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ব্যডতিগত 
িষাডিদষাগুডল ডনধভুষারক্ণর মষাধ্যক্ম তষাক্দর 
সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা গক়্ে শ্তষালষা

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর িষাডিদষা 
পূরক্ণর জন্য ডবডরন্ন ধরক্নর শ্কৌিল শ্িখষা 

১. বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশু কারা?

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশু অেভুষাৎ এমন ব্যডতি যষার ডবডরন্ন িষাডরডত্ক 
ববডিটি্য, ডবডরন্ন ধরক্নর ক্মতষা এবং িষাডিদষা রক়্েক্ছ। তষার এক 
বষা একষাডধক প্রডতবন্ধকতষা েষাকক্ত পষাক্র। শ্যমন; ইড্রি়ে সংরিষান্ত 
(রেবণিডতি বষা দৃডটির অস্ডবধষা), অডস্ সংরিষান্ত বষা শ্বৌডদ্ধক সমস্যষা।

প্রডতবন্ধকতষার প্রকষাক্রর উপর ডরডতি কক্র ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন 
ডিশুক্দর ডনম্নডলডখত রষাক্গ ডবরতি করষা শ্যক্ত পষাক্র:

১. দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু (শ্দখষার অস্ডবধষা)

২. রেবণ প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু (শ্িষানষার অস্ডবধষা)

৩. অডস্ প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু ( িলষা শ্েরষার অস্ডবধষা)

৪. শ্বৌডদ্ধক প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু (শ্বষাঝষা এবং ডিখক্নর 
অস্ডবধষা)

৫. ডিখন প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু (ডনডদভু টি ডিখন অস্ডবধষা)

৬. অটিজময্তি ডিশু (শ্যষাগষাক্যষাগ এবং সষামষাডজকীকরক্ণ 
অস্ডবধষা)

৭. একষাডধক প্রডতবন্ধকতষা (এক্কর শ্বডি, শ্যমন- বডধরষান্ধতষা)

৮. অন্যষান্য: RPWD Act ২০১৬ অন্যষা়েী মষানডসক অস্স্তষা 
(শ্যমন, ডসক্জষাক্রেডন়েষা বষা মষানডসক অবসষাদ), ডিক্মষাডেডল়েষা, 
ে্যষালষাক্সডম়েষা, ডসক্কল শ্সল ডিডসস, অ্যষাডসি আরিষান্ত ডিশু, 
বষামনত্ব ইত্যষাডদও প্রডতবন্ধকতষার অন্তগভুত। এইসব ডিশুক্দর 
ডবক্িষ স্বষাস্্য সমস্যষা, শ্যমন মৃগী, ে্যষালষাক্সডম়েষা, িষঁাপষাডন, 
িষা়েষাক্বটিস, যক্ষষা, এইি-আই- ডর/এিস এবং িষাটভু  সংরিষান্ত 
সমস্যষা েষাকক্ত পষাক্র।

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর অডধকষার সম্পডকভু ত জষাডতসংক্ঘর 
ি্ডতি সনক্দর (UNCRPD - পডরডিটি ২) শ্প্রক্ষাপক্ট প্রডতবন্ধকতষা 
সম্পডকভু ত ধষারণষাগুডল জষানষা ও শ্বষাঝষা।

সমষাজ ও ডবদ্যষাল়ে জীবক্ন শ্য ববডিত্তষা, প্রডতবন্ধকতষা িক্লষা 
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সামাবজক মরিল
প্রডতবন্ধকতষা একটি সষামষাডজক সমস্যষা, 

এটি শ্কষাক্নষা ব্যডতিগত সমস্যষা ন়ে।

মািিাবধকার মরিল
অডধকষার ডরডতিক - প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য জষাডতসংক্ঘর কনক্রনিক্নর উপর ডরডতি কক্র 

(United Nations Convention for Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD) গক়্ে উক্ঠক্ছ।

কমবিক্যাল 
মরিল

মািিাবধকার 
মরিল

সামাবজক 
মরিলকমবিক্যাল মরিল

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা 
িক্লন শ্রষাগী।

ছডব ৩: প্রডতবন্ধকতষার ধষারণষা়ে বদল

তষারই একটষা অংি । প্রডতবন্ধকতষা ডবষ়েটিক্ক ‘সমূ্পণভুরূক্প সক্ম 
বষা সমূ্পণভুরূক্প অক্ম’- এই জষাতী়ে একক্পক্ি দৃডটিক্কষাণ শ্েক্ক 
শ্দখষা উডিত ন়ে। ব্যডতিগত এবং সষামষাডজক অবস্ষার পডরক্প্রডক্ক্ত 
‘প্রডতবন্ধকতষা’র ধষারণষাটিক্ক ডবডরন্নরষাক্ব সংজ্ষাড়েত করষা িক়্েক্ছ। 
প্রডতবন্ধকতষার ডবষক়্ে ব্ঝক্ত শ্গক্ল সমষাজ এবং প্রডতষ্ষানগুডলর 
বিষারষা সৃটি বষাধষাগুডল ডবক্বিনষা করষা গুরুত্বপূণভু, শ্যমন ডবদ্যষালক়্ের 
কেষা বলষা শ্যক্ত পষাক্র। অন্যরষাক্ব বলক্ত শ্গক্ল, প্রডতবন্ধকতষা 
িক্লষা ডবডরন্ন ধরক্নর অস্ডবধষায্তি ব্যডতিরষা শ্য সব বষাধষার সম্্খীন 
িন, তষারই েলষােল। 

একজন মষান্ষ শুধ্মষাত্ তষার শ্কষাক্নষা িষারীডরক বষা মষানডসক ক্ডতর 
(impairments) কষারক্ণ প্রডতবন্ধকতষার ম্ক্খষাম্ডখ িন নষা, বরং 
সমষাক্জর শ্নডতবষািক দৃডটিরডঙ্গর জন্যই তষাক্ক প্রডতবন্ধকতষার 
সম্্খীন িক্ত ি়ে।

প্রডতবন্ধকতষা তষাই সষামষাডজক ডনপী়েক্নর একটি ডবক্িষ রূপ এবং 
ডবডরন্ন বষাধষার (মক্নষারষাবগত, পডরক্বিগত এবং সষাংগঠডনক) েল, 
যষা প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর ডিক্ষা, কমভুসংস্ষান, আবষাসন, 
পডরবিন, ডবক্নষাদন এবং অন্যষান্য শ্ক্ক্ত্ সমষান স্ক্যষাগ শ্পক্ত 
বষাধষা শ্দ়ে।

কমবিক্যাল মরিল: প্রডতবন্ধকতষার ডিডকৎসষা সংরিষান্ত মক্িলটি 
গক়্ে উক্ঠক্ছ একটি ‘ঘষাটডতমূলক দৃডটিরঙ্গীর’ উপর ডরডতি কক্র। 
এক্ক্ক্ত্ শ্যক্িত্ রষাবষা ি়ে শ্য প্রডতবন্ধকতষা িষারীডরক এবং 
মষানডসক ঘষাটডতর েল, এবং এর জন্যই মষান্ষটি ডনডদভু টি ডকছ্ 
কষাজ করক্ত পষাক্রন নষা, তষাই এই মক্িক্লর উক্দেি্য িক্লষা শ্সই 
ঘষাটডতর ডিডকৎসষা কক্র মষান্ষটিক্ক ‘সষাডরক়্ে শ্তষালষা’।

অডত সিজরষাক্ব বলষা শ্যক্ত পষাক্র, শ্মডিক্যষাল মক্িলটি মক্ন 
কক্র শ্য ‘প্রডতবন্ধকতষা’ সমস্যষাটির সমষাধষাক্নর প্রেম ধষাপ িক্লষা 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর আরও ‘স্বষারষাডবক’ করষার জন্য একটি 
উপষা়ে খঁ্ক্জ বষার করষা। এছষা়েষাও, মক্িলটি সমস্যষা সমষাধষাক্নর 
জন্য একটি ডপতৃতষাডন্ত্রক দৃডটিরডঙ্গ (paternalistic approach) 
আক্রষাপ কক্র শ্যখষাক্ন একজন প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতির যত্ন 
শ্নও়েষার উপর গুরুত্ব শ্দ়ে, এবং শ্িষ পযভুন্ত প্রষাডতষ্ষাডনকীকরণ 
এবং মূল সমষাক্জর শ্েক্ক পৃেকীকরক্ণর পক্ক্ য্ডতি শ্দ়ে ।এই 
মক্িলটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর ডনক্জর পছদি বজষা়ে 
রষাখষার, ডনক্জর জীবন ডন়েন্ত্রণ করষার এবং ডনক্জর সভিষাবনষার 
ডবকষাক্ির স্ক্যষাগক্ক সীমষাবদ্ধ কক্র (ছডব ৩)।

সামাবজক মরিল: বতভু মষাক্ন, প্রডতবন্ধকতষা ডবষ়েটি এক নত্ন 
দৃডটিরঙ্গীর উপর ডরডতি কক্র এডগক়্ে িক্লক্ছ- যষাক্ক সষামষাডজক 
মক্িল বলষা ি়ে। প্রডতবন্ধকতষা িল ব্যডতির িষাডরডত্ক ববডিক্টি্যর 
(সষামষাডজক ও ব্যডতিগত) সষাক্ে পডরক্বক্ির ববডিটি্যগুডলর 
(প্রষাকৃডতক, ডনডমভুত, সষাংসৃ্ডতক, সষামষাডজক) পষারপেডরক আদষান 
প্রদষাক্নর েলষােল। প্রডতবন্ধকতষা সংরিষান্ত সমস্যষাগুডলর জন্য, 
প্রডতবন্ধকতষা বষা প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিটি দষা়েী ন়ে, বরং 
শ্যরষাক্ব তেষাকডেত ‘স্বষারষাডবকতষা’-র সম্পক্কভু  ধষারণষা বতডর করষা 
িক়্েক্ছ, শ্সই ধষারণষা অন্যষা়েী প্রডতবন্ধকতষাক্ক একটি ‘সমস্যষা’ 
বক্ল পডরগডণত করষা ি়ে । ব্যডতিগত ববডিটি্য, শ্সই সষাক্ে 
পডরক্বিগত ববডিটি্যগুডল ব্যডতির সষামেভু্য বষা সষামেভু্যিীনতষা শ্ক 
সূডিত কক্র। সষামষাডজক- রষাজননডতক দৃডটিক্কষাণ শ্েক্ক বলষা ি়ে 
শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি সংখ্যষালঘ্ক্দর িষাডিদষা এবং আকষাঙ্কষা পূরক্ণ 
সষামজেস্য রক্ষা করক্ত সমষাক্জর ব্যেভুতষা শ্েক্কই প্রডতবন্ধকতষার 
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উদ্ব ি়ে। সংক্ক্ক্প বলষা যষা়ে শ্য, প্রডতবন্ধকতষা সংরিষান্ত ডবডরন্ন 
সমস্যষা এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি মষান্ষক্দর অডরজ্তষা একটি 
জটিল ডবষ়ে যষা শ্ক্ত্ডবক্িক্ষ, সম়ে এবং পডরডস্ডত অন্যষা়েী 
পডরবতভু নিীল।

মািিাবধকার মরিল: মষানবষাডধকষার মক্িলটি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ব্যডতিক্দর অডধকষাক্রর ল়েষাই- এর সূিনষাক্ক স্বীকৃডত ডদক়্েক্ছ। 
ডবডরন্ন সমক়্ে সমষাজ শ্যরষাক্ব নষারী, সংখ্যষালঘ্ সম্প্রদষা়ে এবং 
অন্যষান্য দুবভুল শ্গষাষ্ীর প্রডত ববষম্য কক্রক্ছ, ঠিক শ্সরষাক্বই 
সমষাক্জ প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষাও ববষক্ম্যর ডিকষার িক়্ে 
আসক্ছ। আমষাক্দর সমষাক্জ অন্যক্দর মক্তষাই তষাক্দরও 
সমষানরষাক্ব অংিগ্রিণ করষার অডধকষার আক্ছ। যডদ তষাক্দর 
সমষান স্ক্যষাগ শ্দও়েষা ি়ে, তষািক্ল তষারষাও ডবডরন্নরষাক্ব সমষাক্জ 
ডনক্জক্দর অবদষান রষাখক্ত পষাক্র । শুধ্ তষাই ন়ে, UNCRPD 
বষা রষাষ্টসংক্ঘর ি্ডতি সনদ প্রডতবন্ধকতষা ডবষ়েটিক্ক ‘দ়েষা’ বষা 
‘সিষান্রূডতর’ শ্িষাক্খ নষা শ্দক্খ, মষানবষাডধকষাক্রর ডবষ়ে ডিক্সক্ব 
গন্য করষার কেষা বক্লক্ছ। (পডরডিটি ২ শ্দখ্ন)।

২০০১ সষাক্লর শ্ম মষাক্স ডবশ্ স্বষাস্্য সংস্ষা (WHO), ও়েষাল্ডভু  শ্িলে 
অ্যষাক্সম্বডল কমভুক্মতষা, প্রডতবন্ধকতষা এবং স্বষাস্্য (International 
Classification of Functioning, Disability and Health 
- ICF) এর আন্তজভু ষাডতক শ্রেণীডবরষাগ অন্ক্মষাদন কক্রক্ছ। এই 
শ্রেণীডবরষাগ, WHO এর ধষারষাবষাডিকরষাক্ব সংক্িষাধন প্রক্িটিষার 
জন্য সভিবপর িক়্েক্ছ। ICF সংসৃ্ডত, ব়েস এবং ডলঙ্গ ডনডবভুক্িক্ষ 
ডবডরন্ন জনক্গষাষ্ীর জন্য অত্যন্ত উপয্তি। ICF- অন্যষা়েী ব্যডতির 
প্রডতবন্ধকতষা তষার কমভুক্মতষা এবং িষারীডরক ও মষানডসক স্বষাক্স্্যর 
ওপর প্ররষাব শ্েক্ল, েক্ল এই ডতনটি মষাত্ষা এক্ক অপক্রর 
সষাক্ে সম্পকভু য্তি। এক্ক্ক্ত্ একজন মষান্ক্ষর ব্যডতিগত এবং 
পডরক্বিগত প্রষাসডঙ্গক ডদকগুডলও ডবক্বিনষা করক্ত িক্ব। 

নীক্ির ৪ নং ছডবক্ত ICF এর প্রষােডমক ধষারণষাগুডলক্ক শ্দখষাক্নষা 
িক়্েক্ছ- ব্যডতির িষারীরবৃতিী়ে ডরি়েষাকলষাপ ও গঠন, ডবডরন্ন 
কষাযভুষাবলী (শ্কষাক্নষা ডবক্িষ কষাজডরডতিক) , জীবক্নর ডবডরন্ন 
পডরডস্ডতক্ত ব্যডতির অংিগ্রিণ এবং তষার ব্যডতিগত এবং 
পডরক্বিগত ডবষ়েগুডল।

ছডব ৪: ICF মক্িল

কা�ভু ািলী

প্রবতিন্ধকতা বিষয় সম্পবকভু ত ধারণারক কিাঝা

প্রডতবন্ধকতষা সম্পডকভু ত নত্ন নত্ন দৃডটিরডঙ্গর উদ্ব িও়েষা়ে 
এই ডবষ়েটিক্ক প্নরষা়ে সংজ্ষাড়েত করষা অত্যন্ত গুরুত্বপূণভু। কষারণ 
প্রডতবন্ধকতষাক্ক শ্ক্রি কক্র শ্য ‘সমস্যষা’, তষা শুধ্মষাত্ একজন 
ব্যডতির িষারীডরক বষা মষানডসক ক্ডতর কষারক্ণ ন়ে, বরং সমষাক্জর 
মষান্ক্ষর মক্নষারষাব এবং সমষাক্জর পডরক্বিও তষার জন্য দষা়েী । 

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর পডরবতভু ন করষার শ্িটিষা নষা কক্র 
সমষাক্জর সকক্লর দৃডটিরডঙ্গ এবং পডরক্বক্ির পডরবতভু ন করষা 
প্রক়্েষাজন। ডবদ্যষালক়্ে এমন একটি পডরক্বি বতরী করক্ত িক্ব, 
যষা প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীসি সকল ডিক্ষােথীক্ক সমষান 
গুরুত্ব শ্দক্ব এবং তষাক্দর সমূ্পণভু অংিগ্রিণ স্ডনডচিত করষার 
জন্য ডিক্ষাক্ক্ক্ত্ নীডতগত, দৃডটিরডঙ্গগত এবং পডরকষাঠষাক্মষাগত 
বষাধষাগুডলর অপসষারণ করক্ব। 

শ্ছষাট শ্ছষাট দক্ল ডিক্ক-ডিডক্কষাক্দর রষাগ কক্র ডনম্নডলডখত 
ডবষ়েগুডল আক্লষািনষা করক্ত বল্ন: 

• ডিডকৎসষা মক্িল (medical model) আমষাক্দর 
সমষাক্জর সবক্ক্ক্ত্ই পডরব্যষাপ্ত। আপনষার ডবদ্যষালক়্ে প়েষা 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর শ্ক্ক্ত্ এটি ডক সত্য?

• প্রডতবন্ধকতষার নত্ন সংজ্ষা আমরষা কীরষাক্ব ডদক্ত পষাডর? 
শ্যমন শ্সডররেষাল পলডসগ্রস্ত একজন ডিক্ষােথীর পষা এবং িষাত 
ডরন্নরষাক্ব কষাজ কক্র এবং িষাউন’স ডসনক্রেষাম আক্ছ এমন 
একজন ডিক্ষােথী ডরন্নরষাক্ব শ্িক্খ? 

ডিক্ক-ডিডক্কষারষা এই প্রনেগুডলর উপর রষাবনষা ডিন্তষা শুরু করক্ল, 
প্রডিক্ক আক্লষািনষার মষাধ্যক্ম উতির িষাইক্ত পষাক্রন।

কা�ভু ািলী

ফরটেইরির-এর কাবিিী

গক্বষকক্দর একটি দল সম্প্রডত একটি শ্ছষাট বিীপ রষাষ্ট েক্ন্টইক্নর 
(Fonteyn) ডিক্ষাগত ডবধষান অন্সন্ধষান কক্রক্ছন।

এটি এমন একটি পডরিীডলত সমষাজ শ্যখষাক্ন আমরষা শ্যমন 
ব্ডদ্ধবৃডতিক দক্তষার উপর গুরুত্ব ডদই, ওরষা শ্তমনই িলষাক্েরষার 
শ্সৌদিযভু ও বিলীর ওপর ডবক্িষ গুরুত্ব ডদক়্ে েষাক্ক। এমনডক 
এখষানকষার অক্নক মষান্ষ অপডরছেন্নতষা, ও জব্েব্ অবস্ষাক্ক 
ঘৃণষা কক্রন শ্যমন আমষাক্দর সমষাক্জ ডকছ্ শ্লষাক মূখভুতষাক্ক ঘৃণষা 
কক্র। উতি বিীক্পর বষাডসদিষারষা অপডরিীডলত শ্লষাক্কক্দর, প্রষা়েিই 
‘জ্ব্ে্ব্’ বষা এই জষাতী়ে সক্ম্বষাধন কক্র এবং তষাক্দর ডনক়্ে 
িষাসষািষাডস কক্রন।

ব্যডতিগত 
কষারণসমূি

স্বষাক্স্্যর অবস্ষা (ব্যষাডধ/শ্রষাগ)

িষারীরবৃতিী়ে 
ডরি়েষাকলষাপ 

ও গঠন (ক্ডত)

ডবডরন্ন কষাযভুষাবলী 
(সীমষাবদ্ধতষা)

অংিগ্রিণ 
(বষাধষা)

পডরক্বিগত 
কষারণসমূি
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এই সমষাজ এমন একটি শ্লখষার পদ্ধডত গক়্ে ত্ক্লক্ছ যষা শ্কবল 
এই বিীক্পর শ্য সমস্ত বষাডসদিষারষা স্দির তষারষাই আ়েতি করক্ত পষাক্র 
কষারণ শ্লখষার শ্মডিক্নর প্রয্ডতিটি এমন যষা শ্কবলমষাত্ অত্যন্ত 
স্দির শ্দখক্ত এবং দক্ মষান্ষরষাই ব্যবিষার করক্ত পষাক্র। 

ডবদ্যষালক়্ে ডিক্ষােথীক্দর সষােল্য মূলত তষাক্দর িলষাক্েরষার 
ক্মতষার উপর ডনরভু র কক্র। ডিক্ষা পডরক্ষবষা শ্ক কতটষা রষাক্লষা, 
শ্সই গুণগত মষাক্নর ধরনগুডলর মক্ধ্য পষােভুক্য করষার জন্য একটি 
ডবস্তষাডরত িব্দ রষান্ডষার এবং মূল্যষা়েন বতরী কক্রক্ছ৷ অডতডরতি 
জ়েতষা েষাকষা ডিক্ষােথীক্দর, শ্যমন অডত কম মষাত্ষা়ে শ্গ্রস শ্কষাক্িন্ট 
(GQ) আক্ছ এমন ডিক্ষােথীক্দর জন্য ডবক্িষ শ্ছষাক্টষা ডবদ্যষাল়ে 
বতরী করষা িক়্েক্ছ। শ্সইসক্ঙ্গ, যষাক্দর অল্প শ্েক্ক মষাঝষাডর জ়েতষা 
আক্ছ বক্ল মক্ন করষা িক্ছে, শ্সই সমস্ত ডিশুক্দর জন্য সষাধষারণ 
ডবদ্যষাল়েগুডলক্ত ডবডরন্ন ধরক্নর ডবক্িষ সিষা়েতষা প্রদষান করষা ি়ে।

বিীক্পর একটি মষাধ্যডমক ডবদ্যষালক়্ে রডতভু র সম়ে, ডিক্ষােথীক্দর 
পরীক্ষা কক্র তষাক্দর সষাধষারণ িলষাক্েরষার ক্মতষার ডরডতিক্ত 
ক্ষাক্স রডতভু  করষা ি়ে। পষাঠ্যরিক্ম িরীর সচিষালক্নর সমস্ত ডদক্কর 
ওপর গুরুত্ব শ্দও়েষা ি়ে, যষার মক্ধ্য নষাি এবং ছদিম়ে সচিষালন 
রক়্েক্ছ। সষাম্প্রডতক বছরগুডলক্ত যক্েটি মক্নষাক্যষাগ শ্দও়েষা 
িক়্েক্ছ ‘পষাঠ্যরিম জ্ক়্ে পডরমষাডজভু ত আিরণ’-এর ওপর যষাক্ত 
ডিক্ষার পদ্ধডতর শ্বডিররষাগ জ্ক়্েই িরীর সচিষালক্নর ডরডতিক্ত 
শ্যষাগষাক্যষাগ এবং শ্রকডিভু ংগুডল করষা সভিব ি়ে।

গক্বষকরষা শ্দক্খক্ছন, সম্প্রদষাক়্ের সদস্যক্দর মক্ধ্য বিীক্পর 
ডবদ্যষাল়ে ব্যবস্ষা ডনক়্ে যক্েটি ডবতকভু  িক্ল। অক্নক ডিক্ক এমন 
ডিক্ষােথীক্দর ডিক্ষাদষাক্ন অস্ডবধষার কেষা জষাডনক়্েক্ছন যষাক্দর 

িষারীডরক ক্মতষা ডবদ্যষালক়্ের স্বষারষাডবক কষাযভুরিক্ম অংি শ্নও়েষার 
জন্য অপযভুষাপ্ত বক্ল তষারষা ডবশ্ষাস কক্রন। শ্কউ শ্কউ মক্ন কক্রন 
এই কম সক্ম ডিক্ষােথীক্দর জন্য ডবক্িষ ক্ষাস বতডর করষা 
উডিত শ্যখষাক্ন তষাক্দর অডতডরতি সিষা়েতষা প্রদষান করষা শ্যক্ত 
পষাক্র। সষাডিত্য এবং মষানডবকডবদ্যষার মক্তষা নন-একষাক্িডমক 
কষাযভুকলষাক্পর উপর ডরডতি কক্র একটি পষাঠ্যরিম বতরী করষা যষা 
তষাক্দর জন্য উপয্তি িক্ব। অন্যরষা ডকন্তু মক্ন কক্রন শ্য এই 
নীডত ডবক্রক্দর জন্ম শ্দ়ে এবং ডবডছেন্নতষা প্রিষারকষারী এই নীডতক্ক 
উৎসষাি শ্দও়েষা উডিত ন়ে।

বিরদভু শািলী:

১. ‘েক্ন্টইন’, আক্লষািনষার উপষাদষানটি প়ে্ন

২. একজন সঙ্গীর সষাক্ে ডনম্নডলডখত ডবষ়েগুডল ডনক়্ে আক্লষািনষা 
করুন:

• েক্ন্টইক্ন ডক ধরক্নর ডবক্িষ প্রক়্েষাজন শ্দখষা শ্দ়ে?

• শ্কষান ডবষ়েগুক্লষা এই ডবক্িষ প্রক়্েষাজন বতডর কক্র?

৩. িষার শ্েক্ক ছ়ে জক্নর দক্ল এই প্রনেগুক্লষার উতির ত্লনষা 
করুন।

৪. তষারপর, একটি সমূ্পণভু দক্ল, ডনম্নডলডখত সমস্যষাটি ডবক্বিনষা 
করুন:

• যডদ েক্ন্টইক্নর ডিক্করষা তষাক্দর ডবদ্যষালক়্ের নীডত 
ও অন্িীলন পযভুষাক্লষািনষা করক্ত িষান, তষািক্ল তষাক্দর 
শ্কষান ডবষ়েগুডল পরীক্ষা করষা উডিত?
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কটবিল ৫: ভ্ান্ত ধারণা 
বিিৃবত ভ্ান্ত ধারণা/সত্য 

১. প্রডতবন্ধকতষা সংরিষামক

২. প্রডতবন্ধকতষা বংিগত

৩. দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তিরষা সঙ্গীক্ত প্রডতরষাধর ি়ে 

৪. ব্ডদ্ধবৃডতিক প্রডতবন্ধকতষা এবং মষানডসক অস্স্তষা একই

৫. প্রডতবন্ধকতষার কষারণ 'কমভুেল'

৬. প্রডতবন্ধকতষায্তি শ্ছক্লক্দর ডবক়্ে ডদক্ল তষারষা স্স্ িক়্ে যষা়ে 

৭. প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা ধূতভু  ি়ে

• েক্ন্টইক্নর ডবদ্যষাল়েগুডল পযভুষাক্লষািনষা করষার শ্ক্ক্ত্ 
আপডন শ্য ডবষ়েগুডলক্ক গুরুত্বপূণভু বক্ল মক্ন কক্রন 
তষার রূপক্রখষা ডদক়্ে অন্যষান্য শ্গষাষ্ীর কষাক্ছ একটি 
প্রডতক্বদন বতডর করুন।

৫. আপনষার ডনক্জর ডবদ্যষালক়্ে ডন়েমগুডল পযভুষাক্লষািনষা করষার 
জন্য এই একই কষারণগুডলর প্রষাসডঙ্গকতষা ডনক়্ে আক্লষািনষা 
করুন।

২. বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর সম্পরকভু  ভ্ান্ত 
ধারণাগুবল

রে্যষাঙ্কডলন ডি রুজক্রল্ট, শ্িক্লন শ্কলষার, স্রদষাস, স্ধষা ি্রিন 
এবং ডস্ক্েন িডকং-এর মক্তষা শ্রষাল মক্িল েষাকষা সক্ত্ত্বও, 
ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন মষান্ষক্দর সম্পক্কভু  র্ল ধষারণষা ও প্রিডলত 
কেষা প্রি্র পডরমষাক্ণ রক়্েক্ছ।

কা�ভু ািলী

প্রচবলত কথা

বিরদভু শািলী:

১. প্রক্ত্যক ডিক্কক্ক একটি কক্র ি্যষান্ড-আউট ডদন 
(ডনম্নডলডখত শ্টডবলটি)

২. ডিক্কক্দর পৃেকরষাক্ব ডনম্নডলডখত ডববৃডতগুডল প়েক্ত 
বল্ন এবং ডববৃডতগুডলর প্রডতটি ভ্ষান্ত ধষারণষা নষাডক সত্য তষা 
ডলখক্ত বল্ন৷

৩. ডিক্কক্দর শ্দও়েষা ডবডরন্ন উতিরগুডল ডনক়্ে ডবক্লেষণষাত্মক 
আক্লষািনষা করুন

৪. অন্যষান্য প্রিডলত কেষা/ভ্ষান্ত ধষারণষাগুডল- সম্পক্কভু  
ডিক্কক্দর বলক্ত বল্ন শ্যগুডল সম্পক্কভু  ি়েক্তষা তষাক্দর 
সক্িতনতষা আক্ছ। (ডনম্নডলডখত সষাতটি ভ্ষান্ত ধষারণষা শ্দখ্ন।)

কটবিল ৬: প্রবতিন্ধকতা বিরয় প্রচবলত কথা

প্রবতিন্ধকতা বিরয় সাতটি সাধারণ প্রচবলত কথা

প্রচবলত কথা  সত্য ঘটিা

১. "িষাতিষার, ডবক্িষজ্, িষাত্ক়্ে, সষাধ্, তষাডন্ত্রক,ওঝষা...ডদক়্ে 
প্রডতবন্ধকতষা ডনরষাম়ে করষা শ্যক্ত পষাক্র.

ডনরষামক়্ের সন্ধষাক্ন সম়ে নটি করক্ল ডিশু শ্য কষাজটি করক্ত 
সক্ম শ্সটি ডিখক্নর দক্তষা বতরীক্ত শ্দরী িক্ব। প্রডতবন্ধকতষা 
িল একটি স্ষা়েী অবস্ষা যষার শ্কষান প্রডতকষার এখনও পষাও়েষা যষা়ে 
ডন। অতএব, উপয্তি ব্যবস্ষা ডনক়্ে এবং প্রষােডমক স্তক্র িস্তক্ক্প 
কক্র এটিক্ক আরও রষালরষাক্ব ডন়েন্ত্রণ করষা শ্যক্ত পষাক্র। 
লক্্য রষাখক্ত িক্ব শ্য, প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা শ্যন আরও 
স্বষাধীনরষাক্ব ডনক্জর কষাজ করক্ত পষাক্র এবং পডরবষার ও সমষাক্জ 
ডনক্জক্দর অবদষান রষাখক্ত পষাক্র।
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৩. প্রবতিন্ধকতার বিষরয় কথা িলা ও কলখার 
সময় �থা�থ রাষা ি্যিিার করা 

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর সম্পক্কভু  বলষার সম়ে বষা উক্লিখ করষার 
জন্য ব্যবিষার করষা িব্দগুডল শ্বডিররষাগ শ্ক্ক্ত্ই আপডতিকর, 
অ-সংক্বদনিীল বষা র্ল িক়্ে েষাক্ক। প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর 
উক্লিখ করষার সম়ে উপয্তি এবং সম্ষানজনক রষাষষা ব্যবিষার করষা 
খ্বই গুরুত্বপূণভু। উপয্তি রষাষষা ব্যবিষাক্রর ডকছ্ মূল ডনক্দভু ডিকষা 
ডনক্ি শ্দও়েষা িক্লষা:-

তষাক্দর প্রেক্ম ‘মষান্ষ’ ডিক্সক্ব সক্ম্বষাধন করুন

কষাক্রষার যডদ প্রডতবন্ধকতষা েষাক্ক, তষািক্ল তষার সম্পক্কভু  বলষার 
সম়ে, তষাক্ক ‘প্রডতবন্ধী’ নষা বক্ল ‘প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতি’ 
ডিক্সক্ব সক্ম্বষাধন করুন।

ব্যডতিক্ক তষার প্রডতবন্ধকতষার উক্ধ্ভু  শ্দখষাটষা গুরুত্বপূণভু। 
প্রডতবন্ধকতষা একটি কষাযভুগত সীমষাবদ্ধতষা বষা একজন ব্যডতির 
একটি কষাযভুকলষাপ সম্পষাদন করষার ক্মতষার সীমষাবদ্ধতষা। মষান্ষটি 
ডনক্জ শ্কষাক্নষা অবস্ষা ন়ে। তষাই, “প্রডতবন্ধী” এই কেষাটষার বদক্ল 

প্রচবলত কথা  সত্য ঘটিা

২. প্রডতবন্ধকতষার কষারণ 'কমভুেল'। মষা-বষাবষারষা বক্লন: "আডম 
ডনচি়েই ডকছ্ র্ল কক্রডছ। আমষার অতীত কক্মভুর েক্ল 
আমষার সন্তষান প্রডতবন্ধকতষায্তি িক়্েক্ছ।"

প্রডতবন্ধকতষার জন্য কষাউক্ক শ্দষাষ শ্দও়েষা যষা়ে নষা। এটষা শ্য 
কষাক্রষারই িক্ত পষাক্র। ডনক্জক্ক শ্দষাষষাক্রষাপ করষা এবং িতষািষাগ্রস্ত 
িও়েষার পডরবক্তভু , প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুটিক্ক প্রেক্ম ডিশু 
ডিসষাক্ব গ্রিণ করষা এবং অন্য শ্য শ্কষানও ডিশুর মক্তষা উৎসষাি 
শ্দও়েষা উডিত। এটি ডনক্জই ডনক্জর িডতি আডবষ্কষার কক্র একটি 
স্দির জগত খ্ক্ল ডদক্ত পষাক্র।

৩. প্রডতবন্ধকতষা সংরিষামক উপক্র বডণভুত প্রডতবন্ধকতষার শ্কষানটিই সংরিষামক ন়ে; এগুডল 
ডজনঘটিত বষা প্রসব-পূবভু বষা প্রসক্বষাতির সম়েকষাক্ল ঘক্ট যষাও়েষা 
আঘষাত/মষানডসক ধষাক্ষা বিষারষা সৃটি ি়ে। 

৪. প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর সষামেভু্য সীডমত। তষাক্দর সষামেভু্য 
কখক্নষা বষাক়্ে নষা।"

সম়ে,প্রকষাি, ডিক্ষা, পষারপেডরক রষাব ডবডনম়ে, অংিগ্রিণ, 
গ্রিণক্যষাগ্যতষা, ডবশ্ষাস এবং উৎসষাক্ির সষাক্ে সষাক্ে একজন 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতির ক্মতষা ডবকডিত ি়ে।

৫.  “একটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু অন্যষান্য ডিশুক্দর শ্েক্ক 
আলষাদষা এবং শ্স মূল ধষারষার ডবদ্যষালক়্ে অন্তর্ভু তি িক্ত 
পষাক্র নষা। অসভিব! 

প্রডতটি ডিশুই আলষাদষা। একই শ্রেণীর সব ডিক্ষােথীর মক্ধ্য একই 
ধরক্নর দক্তষা, প্রডতরষা, আগ্রি এবং প়েষার ক্মতষা খঁ্ক্জ পষাও়েষা 
অসভিব।

৬. ও কী করক্ব ক্ষাক্স?" প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর মূলধষারষার ডবদ্যষালক়্ে যষাও়েষার 
অডধকষার রক়্েক্ছ। শ্যখষাক্ন ডিক্করষা শ্িখষাক্নষার ডবডরন্ন শ্কৌিল, 
সিষা়েক যন্ত্র এবং অডরক্যষাজন সম্পক্কভু  প্রডিক্ণ পষান যষা সব 
ডিশুক্ক আরও রষাক্লষারষাক্ব ডিখক্ত সষািষায্য কক্র ।

৭. “প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর স্রক্ষা এবং যত্ন প্রক়্েষাজন। 
তষারষা কষাজ করক্ত এবং অবদষান রষাখক্ত পষারক্ব নষা ।তষারষা 
সব সম়ে শ্বষাঝষা িক়্ে েষাকক্ব।”

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা দষাড়েত্ব ডনক্ত পষাক্র এবং স্ক্যষাগ শ্পক্ল 
উৎপষাদনিীলরষাক্ব অবদষান রষাখক্ত পষাক্র।

৮. “সমস্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর মক্ধ্য ডকছ্ নষা ডকছ্ 
সৃজনিীল প্রডতরষা েষাক্ক। দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তিরষা সঙ্গীক্ত 
প্রডতরষাধর ি়ে।"

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর এক ডবরষাক্গ রষাখষা উডিত ন়ে। 
প্রডতটি ডিশু আলষাদষা, তষাক্দর ডবডরন্ন প্রডতরষা এবং ক্মতষার 
ডরডতিক্ত। শ্য সব ব্যডতিক্দর প্রডতবন্ধকতষা শ্নই তষারষা নষাগডরক, 
পডরবষাক্রর বষা সম্প্রদষাক়্ের সদস্য ডিসষাক্ব স্বীকৃডত পষান, শ্কষাক্নষা 
একটি প্রডতরষার কষারক্ণ ন়ে। সবষার জন্য একই অডধকষার প্রক্যষাজ্য!
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কটবিল ৭: ি্যবতি িা মািুষ কথাটির প্রথম ি্যিিার

প্রবতিন্ধকতা�ুতি মািুষরক ি্যবতি বিরসরি সর্াধি করার 
রাষার বিদশভুি

ক�সি শব্দ, শব্দিন্ধ িা িাক্য ি্যিিার কররিি িা:

একজন ব্যডতি যষার ডবকষািগত প্রডতবন্ধকতষা আক্ছ শ্কষাক্নষা অবস্ষার ডিকষার বষা শ্রষাগী

একজন ব্যডতি যষার নেষা়েডবক সমস্যষা (ডখঁি্ডন) আক্ছ এডপক্লপটিক

একজন ব্যডতি যষার অটিজম আক্ছ অটিজক্ম আরিষান্ত

একজন ব্যডতি যষার িলষাক্েরষা়ে সমস্যষা আক্ছ পঙ্্গ

একজন ব্যডতি যষার কেষা বলষা়ে সমস্যষা আক্ছ ডিসপ্র্যষাডসে়েষা, অ্যষাক্েডস়েষাক্ত র্গক্ছন

একজন ব্যডতি শ্য হুইলক্ি়েষার ব্যবিষার কক্র হুইলক্ি়েষার বদিী

একজন ব্যডতি যষার শ্বৌডদ্ধক সমস্যষা আক্ছ অক্ম / মষােষা খষারষাপ

মষান্ষ বষা ব্যডতি ডবকলষাঙ্গ

অংিগ্রিণকষারী মষানডসকরষাক্ব কমক্জষারী

অম্ক্কর মষা অেবষা বষাবষা প্রডতবন্ধী বষাচ্চষার মষা/বষাবষা

ডিক্ষােথী তষাক্দর, তষারষা ‘ওক্দর’ ‘ওরষা’

“একজন ব্যডতি যষার প্রডতবন্ধকতষা আক্ছ” কেষাটি এইরষাক্ব 

ব্যবিষার করষা বষাঞ্ছনী়ে।

ধরষা যষাক, একটি শ্মক়্ের নষাম ‘জ়েষা’ যষার অটিজম আক্ছ, 

শ্সক্ক্ক্ত্ জ়েষাক্ক ‘অটিডস্ক’ বক্ল সক্ম্ষাধন নষা কক্র, তষঁাক্ক- 

“একজন ব্যডতি যষার অটিজম আক্ছ”, এইরকম বলষা উডিত। এটষা 

বলষার মক্ধ্য সূক্ষ পষােভুক্য রক়্েক্ছ কষারণ এখষাক্ন জ়েষাক্ক প্রেক্ম 

একজন ব্যডতি ডিসষাক্ব স্বীকষার করষা িক্ছে। মষান্ক্ষর অক্মতষার 
শ্িক়্ে তষাক্দর ক্মতষার উপর শ্জষার শ্দও়েষা গুরুত্বপূণভু। একজন 
ব্যডতি যষার প্রডতবন্ধকতষা আক্ছ, তষার সম্পক্কভু  কেষা বলষার এবং 
শ্লখষার সম়ে, ডনক্ম্ন উডলিডখত শ্য কলষামটি আক্ছ, শ্সখষাক্ন 
“ব্যবিষার করুন” কলষাক্ম শ্যমন রষাষষা রক়্েক্ছ শ্সগুডল ব্যবিষার 
করক্ত র্লক্বন নষা এবং “এড়েক়্ে িল্ন” কলষাক্মর িব্দ এবং 
বষাক্যষাংিগুডল ব্যবিষার করক্বন নষা:
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প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর শ্কষাক্নষা কষাজক্ক অডতডরতি 
মডিমষাডবিত করষা বষা তষাক্দর দুঃখী বলষা, এই দুটির শ্কষাক্নষাটষাই 
করক্বন নষা। তষাক্দর সম্পক্কভু  বলষার জন্য এমন িব্দ শ্বক্ছ 
শ্নক্বন, শ্যগুডল সমষাক্লষািনষামূলক ন়ে, আক্বগ ডনরক্পক্ এবং 
যেষাযে। প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতির বণভুনষা করক্ত ডগক়্ে “ডনরথীক,” 
“সষািসী,” “অন্ক্প্ররণষামূলক” বষা এই জষাতী়ে িব্দ ব্যবিষার 
করক্বন নষা। মক্ন রষাখক্ত িক্ব, শ্য শ্বডির রষাগ প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ব্যডতির সমষাক্জর বষাকীক্দর মক্তষা একই রকম আকষাঙ্ষা রক়্েক্ছ, 
তষাই িব্দ বষা ডিত্কল্প ব্যবিষাক্রর মক্ধ্যও তষাক্দর সষামষাডজক 
অন্তর্ভু ডতিকরক্ণর ডবষ়েটি প্রডতেডলত িও়েষা উডিত। তক্ব 
শ্যখষাক্ন সষামষাডজক ডবডছেন্নতষাই মূল সমস্যষা, শ্সখষাক্ন যেষাসভিব 
বষাস্তব ডিত্টি ত্ক্ল ধরক্ত িক্ব।

অস্বডস্ত, অপরষাধক্বষাধ, করুণষা বষা অপমষান সৃডটি কক্র এমন প্রসঙ্গ 
এড়েক়্ে িল্ন।

“শ্বষাঝষা,” “অক্ম,” বষা “ত্রুটিপূণভু”- এই ধরক্নর িব্দগুডল এড়েক়্ে 
িল্ন, কষারণ এক্ত মক্ন িক্ত পষাক্র প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা 
ডনকৃটি, তষাই সষাধষারণ মষান্ষ, যষাক্দর শ্কষাক্নষা প্রডতবন্ধকতষা 
শ্নই, তষারষা শ্য সমস্ত কষাজকমভু করক্ত পষাক্র, শ্সইসব শ্েক্ক 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর বষাদ শ্দও়েষা উডিত। তষা ছষা়েষা 
“র্গক্ছন,” “জজভু ডরত,” “… বিষারষা পীড়েত,” “শ্রষাগী,” “শ্রষাগ,” 
বষা “অস্স্” এই িব্দগুডল অডবরষাম যন্ত্রণষা এবং িতষািষার অন্রূডত 
শ্বষাঝষা়ে। ডকছ্ ব্যডতির শ্ক্ক্ত্ এগুডল প্রক্যষাজ্য িক্ত পষাক্র, ডকন্তু 
প্রডতবন্ধকতষা এমন একটি অবস্ষা ন়ে যষা যন্ত্রণষা শ্দক্বই বষা যষার 
ডিডকৎসষার প্রক়্েষাজন রক়্েক্ছ।

বদনডদিন জীবনযষাত্ষার ডরি়েষাকলষাপ বণভুনষা করক্ত সষাধষারণ পডররষাষষা 
ব্যবিষার করুন। প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা এইরকম রষাষষার সষাক্ে 
স্বছেদি। যষারষা হুইলক্ি়েষার ব্যবিষার কক্রন তষারষা “িষঁাটক্ত যষান”, 
দৃডটিিডতির প্রডতবন্ধকতষাসম্পন্ন ব্যডতিরষা “শ্দক্খন” এবং এরষাক্বই 
আপনষাক্ক বলক্ত বষা ব্ঝক্ত িক্ব। একটি প্রডতবন্ধকতষা মষাক্ন শুধ্ 
ডকছ্ ডজডনস ডরন্নরষাক্ব করষা ি়ে, ডকন্তু এর অেভু এই ন়ে শ্য শ্সই 
কষাযভুকলষাপ বণভুনষা করক্ত ব্যবহৃত িব্দগুডলও ডরন্ন িক্ব।

প্রডতবন্ধকতষাক্ক গুরুত্ব নষা ডদক়্ে মষান্ষটির িষাডিদষা বষা প্রক়্েষাজক্নর 
ডদক্ক মক্নষাক্যষাগ ডদক্ত িক্ব । শ্য সব শ্ক্ক্ত্ প্রডতবন্ধকতষার 
ডবষ়েটি প্রষাসডঙ্গক ন়ে, শ্সখষাক্ন তষা উক্লিখ করষার প্রক়্েষাজন শ্নই।

৪. প্রবতিন্ধকতা�ুতি বশশুর চাবিদাগুবল কিাঝা 
এিং কী পদ্ধবতরত তারক সািা�্য কররত িরি- 

কস সম্পরকভু  সম্যক ধারণা

এই ডবরষাগটি ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর মক্ধ্য েষাকষা 
ক্মতষাগুডল ডিনক্ত এবং ডিক্ষা ব্যবস্ষা়ে তষারষা শ্য অস্ডবধষাগুডলর 
সম্্খীন ি়ে, শ্সগুডল ডিডনিত কক্র তষাক্দর সষািষায্য করষার উপষা়ে 
খঁ্ক্জ বষার করষা সম্পক্কভু  আক্লষািনষা কক্রক্ছ।

অ্যারসসরমরটের মাধ্যরম বশশুর প্ররয়াজিগুবল কিাঝা

একজন ডিক্ক্কর জন্য ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুর সষাক্ে 
পডরডিত িও়েষা, তষাক্ক প্রক়্েষাজনী়ে সিষা়েতষা প্রদষান ও তষার 
সষাডবভুক উন্নডতর জন্য উপয্তি পদক্ক্প শ্নও়েষার শ্ক্ক্ত্ কষাযভুকরী 
উপষা়েটি খঁ্ক্জ বষার করষা সবক্িক়্ে জরুরী।

অ্যষাক্সসক্মন্ট (assessment) িল ডবডরন্ন সূত্ শ্েক্ক ডিশুটির 
ডবষক়্ে তে্য সংগ্রি করষার একটি প্রডরি়েষা। ডিশুক্ক সরষাসডর পরীক্ষা 
করষা, ডিশুক্ক ডবডরন্ন পডরক্বক্ি পযভুক্বক্ণ করষা এবং যষারষা ডিশুটির 
সষাক্ে েষাক্কন, শ্সইসব পডরবষাক্রর সদস্য বষা অন্যক্দর সষাক্ষাৎকষার 
শ্নও়েষা। এটি ডিক্ক- ডিডক্কষাক্ক ডিশুর প্রডতবন্ধকতষার অবস্ষা 
এবং কষাযভুক্মতষা ব্ঝক্ত সষািষায্য করক্ব। এই মূল্যষা়েক্নর উপর 
ডরডতি কক্র, ডিশুর জন্য একটি ডিক্ষা সংরিষান্ত পডরকল্পনষা বতডর 
করষা যষাক্ব।

বিবরন্ন উপারয় অ্যারসসরমটে করা ক�রত পারর।

শ্পিষাদষার ডিডকৎসকক্দর বিষারষা পডরিষাডলত ডক্ডনক্যষাল 
অ্যষাক্সসক্মন্ট ডিশুর প্রকৃডত, কষারণ, আঘষাক্তর সভিষাব্য প্ররষাব, 
অস্স্তষা বষা স্স্তষা ডনধভুষারক্ণ ব্যবহৃত ি়ে। এর মষাধ্যক্ম শ্পিষাদষার 
ডিডকৎসকরষা তষাক্দর শ্রষাগীক্দর নষানষান িষারীডরক, মষানডসক, এবং 
ডিডকৎসষার কষারক্ণর ওপর ডরডতি কক্র সভিষাব্য সক্বভুষাতিম ডিডকৎসষার 
পদ্ধডতগুডল ব্যবিষার কক্রন।

ডিক্ষা সংরিষান্ত পডরকল্পনষার মক্ধ্য সবক্িক়্ে গুরুত্বপূণভু উপষাদষান 
িক্লষা ডিখক্নর জন্য ডিক্ষােথীর িষাডিদষাগুডলক্ক ডনধভুষারণ করষা। 

তষাই অ্যষাক্সসক্মন্ট শুধ্মষাত্ কক়্েকটি সিজ পরীক্ষা পদ্ধডত ন়ে, 
এটি একটি সমস্যষা-সমষাধষাক্নর ধষারষাবষাডিক প্রডরি়েষা।

কষাযভুকরী অ্যষাক্সসক্মন্ট (functional assessment) িক্লষা 
একটি ডিশু সম্পক্কভু  তে্য সংগ্রক্ির একটি উপষা়ে। পযভুক্বক্ণ, 
সষাক্ষাৎকষার বষা প্রনেষাবলীর মষাধ্যক্ম শ্সই ডিশুটি বদনডদিন জীবক্ন 
কী কী করক্ত পষাক্র, কীরষাক্ব করক্ত পষাক্র তষা জষানষা ি়ে। 

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর কষাযভুকরী অ্যষাক্সসক্মন্ট – এর জন্য 
পষঁািটি প্রষােডমক পদক্ক্প রক়্েক্ছ। 

১. যষারষা ডিশুটিক্ক রষাক্লষা কক্র শ্িক্নন তষাক্দর সষাক্ে কেষা বক্ল 
ডিশুটির সম্পক্কভু  তে্য সংগ্রি করষা।

২. ডিশুর শ্মডিক্কল ডরক্পষাটভু  পরীক্ষা করষা।

৩. সষাধষারণ কষাযভুকলষাপ করক্ছ, এমন অবস্ষা়ে ডিশুক্ক 
পযভুক্বক্ণ করষা।

৪. ডিশুটি তষার দক্তষার শ্কষান স্তক্র আক্ছ তষা শ্বষাঝষা।

৫. কীরষাক্ব ডিশুক্ক শ্রেণীকক্ক্ অংিগ্রিণ করক্ত সষািষায্য 
করষা যষা়ে তষার পডরকল্পনষা করষা।
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কটবিল ৮: ক্মতা ও সম্ািিার তাবলকা

বশশুর িাম বশশুটির ক্মতা ও সম্ািিা বশশুটি ক�সি অসুবিধার স্ুখীি িরয়রে

আব্্দল

ডরক্টর

স্ষমষা

শ্রষাডিনী

কমলষা

আব্্দল ব্ডদ্ধমষান, অক্ঙ্ক আর আঁকষা়ে রষাক্লষা আব্্দল অলস ও উদষাসীন, তষার রষাষষাগত দক্তষা রষাক্লষা ন়ে

ককস স্াবি 

ককস স্াবি ১: 

১০ বছর ব়েসী আব্্দল তৃতী়ে শ্রেণীক্ত পক়্ে। শ্স বক়্েষাক্দর 
সষািষায্য করষা়ে অত্যন্ত আগ্রিী। শ্স অন্য ডিশুক্দর মক্তষা কক্র 
ডিখক্ত পষাক্র নষা। শ্স রষাক্লষা কক্র ডলখক্ত পষাক্র নষা। শ্স কক়্েকটি 
বণভু ডলখক্ত পষাক্র এবং খ্ব সিজ অঙ্ক করক্ত পষাক্র। ক্ষাস 
িলষাকষালীন আব্্দল উক্ঠ ঘক্র ঘ্ক্র ঘ্ক্র শ্ব়েষা়ে। শ্স একবষাক্র 
কক়্েক ডমডনক্টর শ্বিী বসক্ত পষাক্র নষা। শ্লখষার অন্িীলন 
িলষার সম়ে শ্স সবক্িক়্ে শ্বডি ঘ্ক্র শ্ব়েষা়ে। অন্যষান্য ডিক্ষােথীরষা 
আব্্দলক্ক প্রষা়েই শ্ক্পষা়ে এবং তষাক্ক “শ্বষাকষা” বক্ল িষাক্ক। 
মষাক্ঝ মষাক্ঝ আব্্দল তষার শ্মজষাজ িষাডরক়্ে অন্য ডিশুক্দর আঘষাত 
কক্র। তষাক্ক িষাডস্তস্বরূপ ডিক্করষা অক্নকবষার িষাে ছ্টি ডদক়্ে 
বষাড়েক্ত পষাঠিক়্ে ডদক়্েক্ছন। 

ককস স্াবি ২:

ডরক্টক্রর ব়েস ৮ বছর এবং শ্স কণভুষাটক্কর একটি গ্রষাক্ম েষাক্ক৷ 
ডতন বছর ব়েক্স তষার ডিক্কন পসে ি়ে, যষার েক্ল তষার দৃডটিিডতি 
ক্ডতগ্রস্ত ি়ে। তষার দৃডটি িডতি কম, সষাক্ে রষাতকষানষা শ্রষাগও আক্ছ 
এবং শ্স তষার খ্ব কষাক্ছ েষাকষা ডজডনসই শ্কবল শ্দখক্ত পষা়ে। 
তষার পডরবষার তষার যত্ন শ্ন়ে এবং শ্স জষাক্ন কীরষাক্ব তষার বষাড়েক্ত 
এবং আক্িপষাক্ি যষাতষা়েষাত করক্ত িক্ব। তষার পডরবষাক্রর ডনজস্ব 
জডম আক্ছ শ্যখষাক্ন তষারষা কষাজ কক্র। ডরক্টক্রর এক শ্বষান এবং 
এক রষাই আক্ছ যষারষা স্ষানী়ে ডবদ্যষালক়্ে যষা়ে। ডরক্টরক্কও একই 
ডবদ্যষালক়্ে রডতভু  করষা িক়্েডছল, ডকন্তু কক়্েক মষাস আক্গ শ্স 
ডবদ্যষাল়ে শ্ছক়্ে শ্দ়ে। শ্স বই বষা ব্্যষাক শ্বষািভু  শ্দখক্ত শ্পক্তষা নষা, 
তষাই শ্স ডলখক্ত ডিখক্ত পষাক্রডন এবং ব্্যষাকক্বষািভু  শ্দক্খ ডলখক্ত 
তষার সমস্যষা িক্তষা। ডিডক্কষা প্রেক্ম তষাক্ক সষািষায্য করষার শ্িটিষা 
কক্রডছক্লন, ডকন্তু পক্র ডতডন আর সম়ে পষানডন, কষারণ, তষাক্ক 

এটি ডনডচিত করষা প্রক়্েষাজন শ্য অ্যষাক্সসক্মন্ট শ্যন শুধ্মষাত্ ডিশুর 

দুবভুলতষা পডরমষাপ নষা কক্র, বরং তষার ক্মতষাগুডলও ডনধভুষারণ করক্ত 

পষাক্র। যডদ শ্কষাক্নষা ডিশুর ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ সমস্যষা েষাক্ক, তষািক্ল 

শ্সগুডলর কষারণ শ্য ডিশুর মক্ধ্য ডনডিত েষাকক্ব, তষা নষাও িক্ত 

পষাক্র। সমস্যষাটি ডবদ্যষাল়ে, পষাঠ্যরিম, শ্রেণীকক্ক্র ব্যবস্ষাপনষা 

অেবষা পষাডরবষাডরক পটরূডমক্তও েষাকক্ত পষাক্র।

কা�ভু ািলী

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর অস্ডবধষাগুডল সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা

বিরদভু শািলী:

১. ডিক্ক- ডিডক্কষাক্দর িষার বষা পষঁািজক্নর দক্ল রষাগ করুন।
২. তষাক্দর শ্কস স্ষাডি ি্যষান্ডআউটটি ডদন এবং তষাক্দর ডনজ 

ডনজ দক্ল প়েক্ত বল্ন।
৩. দলগুডলক্ক বল্ন দুটি প্রনে আক্লষািনষা করক্ত:

• এই ডিশুটির ক্মতষা/সভিষাবনষা কী?
• এই ডিশুটি শ্কষান শ্কষান অস্ডবধষার সম্্খীন িক়্েক্ছ?

৪. প্রডতটি দলক্ক একটি শ্কস স্ষাডি পক়্ে, তষাক্দর ধষারণষাগুডল 
সব দক্লর সদস্যক্দর সষামক্ন উপস্ষাপন করক্ত বল্ন।

৫. শ্বষািভু  বষা িষাটভু  শ্পপষাক্র ডিশুটির ক্মতষা ও অস্ডবধষাগুডল 
তষাডলকষার্তি করক্ত বল্ন।

৬. ডজজ্ষাসষা করুন অন্যষান্য দল সম্ত/অসম্ত ডকনষা।
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ক্ষাক্সর অন্যষান্য ৪০ টি ডিশুর শ্দখষাক্িষানষা করক্ত িক্তষা। ডকছ্ 
প্রডতক্বিী পরষামিভু ডদক়্েডছক্লন ডরক্টরক্ক দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিক্ষােথীক্দর আবষাডসক ডবদ্যষালক়্ে পষাঠষাক্ত, শ্যখষাক্ন শ্স তষার 
প্রক়্েষাজন মক্তষা ডিক্ষালষার করক্ব। ডকন্তু, তষার মষা ডরক্টরক্ক বষাড়ে 
শ্েক্ক অক্নক দূক্র একটি আবষাডসক ডবদ্যষালক়্ে ডদক্ত িষান ডন এবং 
ডতডন িষান শ্স পষা়েষার ডবদ্যষালক়্েই প়ে্ক।

ককস স্াবি ৩:

স্ষমষার ব়েস ৫ বছর এবং তষার শ্সডররেষাল পলডস আক্ছ। শ্স 
তষার বষাবষা-মষাক়্ের সষাক্ে ম্ম্বষাইক়্ের একটি বডস্তক্ত রষা়েষা েষাক্ক। 
পডরবষারটি ডনম্ন আেভু-সষামষাডজক পটরূডমর অন্তগভুত। তষার বষাবষা 
একজন ডদনমজ্র এবং প্ক্রষা পডরবষারটি ডতডনই িষালষান। স্ষমষার 
মষাক়্ের মক্ত, গরভু ষাবস্ষা়ে তষার শ্ষাসপ্রশ্ষাক্স সমস্যষা িক়্েডছল এবং 
স্ষমষার ডবকষাি অন্যষান্য ডিশুক্দর মক্তষা ডছল নষা। শ্কউ শ্কউ 
বক্লডছক্লন শ্য, স্ষমষা শ্দডরক্ত িষঁাটক্ত ডিখক্ব। যখন তষার 
ব়েস আ়েষাই বছর, তষার প্রেমবষার ডখঁি্ডন িক়্েডছল। তষার বষাবষা-
মষা িষাতিষাক্রর সষাক্ে পরষামিভু কক্রডছক্লন; িষাতিষার বক্লডছক্লন, 
শ্স ি়েক্তষা িষঁাটক্ত পষারক্ব নষা। বষাবষা-মষা স্ষমষাক্ক কষাক্ছর 
ডমউডনডসপ্যষাল ডবদ্যষালক়্ে রডতভু  কক্রক্ছন এবং মষা তষাক্ক প্রডতডদন 
ডবদ্যষালক়্ে ডনক়্ে যষাক্ছেন। স্ষমষা ক্ষাক্স বক্স েষাক্ক এবং ডনক্জ 
শ্েক্ক বষােরুক্ম শ্যক্ত পষাক্র নষা। শ্স ডবদ্যষাল়ে উপক্রষাগ কক্র 
এবং অন্যষান্য ডিশুক্দর আক্গ তষার কষাজ শ্িষ কক্র, ডকন্তু তষার 
বন্্ধক্দর সষাক্ে শ্খলষার মষাক্ঠ ডগক়্ে শ্খলক্ত পষাক্র নষা।

ককস স্াবি ৪:

শ্রষাডিণীর ব়েস ৯ বছর এবং শ্স একটি গ্রষাক্ম েষাক্ক। শ্স কষাক্ন 
শুনক্ত পষা়ে নষা তষাই কেষা বক্ল নষা । তষার বষাবষা-মষার এক একর জডম 
আক্ছ এবং শ্স ব়ে সন্তষান। শ্স তষার মষাক্ক বষাড়ের সমস্ত কষাক্জ 
সষািষায্য কক্র। শ্স তষার শ্ছষাক্টষা রষাইক্বষানক্দর সষাক্ে শ্খক্ল। শ্স 
তৃতী়ে শ্রেণীক্ত প়েষার সম়ে ডবদ্যষাল়ে শ্ছক়্ে শ্দ়ে, কষারণ ডিক্ক 
প়েষাক্নষার সম়ে শ্স রিমষাগত ম্ক্খ িব্দ কক্র শ্যক্তষা। ক্ষাসক্ক 
ডবরতি করষার িষাডস্ত ডিসষাক্ব তষাক্ক ক্ষাক্স শ্িষ সষাডরক্ত বসষাক্নষা 
িক়্েডছল। আসক্ল, শ্স তষার ক্ষাসক্ক ডবরতি করডছক্লষা নষা; শ্স 
প্রষা়েই তষার বন্্ধর কষাক্ছ জষানষার শ্িটিষা করক্তষা, শ্য ডিক্ক কী 
বলক্ছন। এর কষারণ িক্লষা অক্নক ক্ষাক্স ডিক্করষা ব্্যষাকক্বষাক্িভু  
শ্লখষার পডরবক্তভু  ম্ক্খ বক্ল বক্ল প়েষাক্তন ।

ককস স্াবি ৫:

কমলষা একজন সষাত বছর ব়েসী শ্মক়্ে শ্য তষার সমব়েসীক্দর 
মক্তষা শ্বক়্ে ওক্ঠডন। তষার বষাবষা-মষা দুজক্নই কৃডষ রেডমক এবং 

তষার প্রক়্েষাজন পূরণ করক্ত পষাক্র নষা। তষার িষঁাটক্ত অস্ডবধষা ি়ে। 
শ্পডসিক্লর মক্তষা ডজডনসগুক্লষা ধক্র রষাখষাটষা তষার কষাক্ছ কঠিন 
মক্ন ি়ে। যখন শ্স কেষা বক্ল তখন তষার কেষা ব্ঝক্ত অস্ডবধষা 
ি়ে। তক্ব, অন্য শ্লষাক্করষা তষাক্ক কী বক্ল শ্স ব্ঝক্ত পষাক্র। শ্স 
প্রেম শ্রেণীক্ত প়েক্ছ এবং শ্দডরক্ত ডবদ্যষাল়ে শুরু কক্রক্ছ। শ্স 
অক্র ডিনক্ত পষাক্র। শ্স শ্লখষার শ্িটিষা কক্র ডকন্তু দ্রুত িতষাি 
িক়্ে পক়্ে। প্রষা়েই শ্স ক্ষাক্স অমনক্যষাগী ি়ে এবং শ্িষানষা বন্ধ 
কক্র শ্দ়ে এবং তষার শ্িক্স্ মষােষা ডনি্ কক্র বক্স েষাক্ক। কমলষা 
খ্ব লষাজ্ক এবং অন্য ডিশুক্দর সষাক্ে শ্মক্ি নষা।

কা�ভু ািলী

ডিশুক্দর ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ অস্ডবধষা িও়েষার কষারণগুডল ডিডনিত 
করষা

উরদেশ্য

ডিশুক্দর শ্কন ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ অস্ডবধষা ি়ে, তষার কষারণগুডল 
খঁ্জক্ত ডিক্ক-ডিডক্কষাক্দর সষািষায্য করষা; তষাক্দর ক্ষাক্স ডবক্িষ 
িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর িনষাতি করক্ত সষািষায্য করষা; এবং, তষাক্দর 
সষাক্ে কষাজ করষার অডরজ্তষা ডনক়্ে আক্লষািনষা করষা।

বিরদভু শািলী:

১. একটি ডিশুর শ্িখষার প্ররষাব শ্েলক্ত পষাক্র এমন দুটি 
গুরুত্বপূণভু ডবষক়্ে কেষা বল্ন এবং ব্যষাখ্যষা করুন:

• ডিশু-ডনডদভু টি কষারণ: িষারীডরক প্রডতবন্ধকতষা, ব্ডদ্ধমতিষা 
ইত্যষাডদ।

• পডরক্বি-ডনডদভু টি কষারণ: তষাক্দর সম্প্রদষা়ে, মষান্ক্ষর 
আিরণ, পডরকষাঠষাক্মষা, ডবদ্যষালক়্ের ব্যবস্ষা 

• বষাড়ের পডরডস্ডত (শ্যমন বষাড়েক্ত সমস্যষা, ডপ্র়েজনক্ক 
িষারষাক্নষা, দষাডরদ্রতষা) ইত্যষাডদ।

২. পূবভুবতথী শ্কস স্ষাডি ব্যবিষার কক্র, শ্বষাক্িভু  বষা িষাটভু  শ্পপষাক্র 
ডনম্নডলডখত শ্টডবলটি আঁকুন।

৩. ডিক্কক্দর িষার শ্েক্ক পষঁািজক্নর দক্ল রষাগ করুন এবং 
তষাক্দর দক্ল আব্্দল, ডরক্টর, স্ষমষা, শ্রষাডিণী এবং কমলষার 
শ্কস স্ষাডিগুডল আক্লষািনষা করক্ত বল্ন।

৪. তষাক্দর গ্রুক্পর মক্ধ্য কষাজ করষার সম়ে, তষাক্দর 
উতিরগুডলক্ক দুটি শ্রেণীক্ত রষাগ করক্ত বল্ন: ডিশুর 
ববডিক্টি্যর কষারক্ণ এবং পডরক্বক্ির কষারক্ণ ডিখক্নর 
অস্ডবধষা
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কটবিল ৯: বশশুর তিবশষ্ট্য এিং পবররিরশর তাবলকা

বশশুর িাম বশশুর তিবশষ্ট্য: বশশুর বশখরির 
অসুবিধার কারণ কী?

বশশুর পবররিশ: বশখরির অসুবিধা বক বক 
পবররিশিত কাররণ (সমাজ, িাব়ি, বিদ্যালয়) িরত 

পারর ?

পলষাি কম সমক়্ের জন্য মক্নষাক্যষাগ ডদক্ত পষাক্র ডিক্ক্কর মক্নষারষাব 
অন্যষান্য ডিশুক্দর মক্নষারষাব

আব্্দল

ডরক্টর

স্ষমষা

শ্রষাডিণী

কমলষা

• প্রডতটি শ্কস স্ষাডির জন্য গ্রুপ শ্েক্ক উতির সংগ্রি করুন এবং প্রডতডরি়েষাগুডল একডত্ত করুন।
• প্রক়্েষাজনী়ে উপকরণ: রডঙন িক (ডবক্িষত িল্দ) সি ব্্যষাকক্বষািভু  বষা শ্িষা়েষাইটক্বষািভু  (রডঙন মষাকভু ষার সি ডবক্িষ কক্র কষাক্লষা বষা নীল 

রক্ঙর); গ্রুপ শ্প্রক্জক্ন্টিক্নর জন্য রেষাউন শ্পপষার বষা িষাটভু  শ্পপষার

প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ব্যডতিগত িষাডিদষাগুডল শ্বষাঝষা এবং কী 
পদ্ধডতক্ত তষাক্ক সষািষায্য করক্ত িক্ব- শ্স সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা

ডিশুক্দর ডবদ্যষালক়্ে আসক্ত এবং প়েষাক্িষানষা ডিখক্ত অস্ডবধষা 
িক্ল, তষাক্দর সষািষায্য করষার ডতনটি উপষা়ে িক্লষা:

১. অস্ডবধষাগুডল ডিডনিত করষা (শ্যমন শ্স একটি কষাজ সমূ্পণভু 
করক্ত পষাক্র ডন )।

২. অস্ডবধষাগুডলর কষারণ ডিডনিত করষা (অেভুষাৎ পডরক্বি-ডনডদভু টি: 
কষারণ ডিক্ক তষাক্ক ‘অলস’ বক্লন; শ্কষাক্নষা ডিশু-ডনডদভু টি 
অস্ডবধষা?)

৩. ডিশুটিক্ক সিষা়েতষা করষার উপষা়েগুডল বষার করষা (অেভুষাৎ 
ডিক্ক্কর ডজজ্ষাসষা করষা উডিত শ্কন ডিশুটির সমস্যষা 
িক্ছে; যখন অস্ডবধষার মক্ধ্যও শ্স সঠিক কষাজ কক্র 
তখন তষার প্রিংসষা করুন)।

কা�ভু ািলী

ককস স্াবি বিরলেষণ করুি

আপডন শ্য শ্কস স্ষাডিগুডল পক়্েক্ছন, শ্সখষাক্ন প্রেক্ম 
শ্দক্খক্ছন শ্য ডিশুরষা শ্কষান শ্কষান অস্ডবধষার সম্্খীন 
িক়্েক্ছ (এবং তষাক্দর ক্মতষা ও দুবভুলতষা)। তষারপর, আপডন 
তষাক্দর অস্ডবধষার কষারণ শ্দক্খক্ছন; এবং সবক্িক্ষ, আপডন 
ডিশুটিক্ক সষািষায্য করষার জন্য ডিন্তষারষাবনষা কক্রক্ছন। এই 
কষাজটিক্ত একই শ্কস স্ষাডি ব্যবিষার কক্র (পৃষ্ষা ৩৮-
৩৯), ডিক্করষা শ্জষা়েষা়ে শ্জষা়েষা়ে কষাজ করক্বন। আপডন শ্য 
ডিশুক্ক ডনক়্ে আক্লষািনষা করক্বন তষার নষাম, ব়েস এবং ডলঙ্গ 
ডলক্খ রষাখক্বন।
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কটবিল ১০: বতিটি ধাপ�ুতি চাটভু  

বশশুর িাম অসুবিধার কারণ বশশুরক সািা�্য করার উপায়
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কটবিল ১১ : ইউবিট ৩ এর রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট III: বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর জি্য একটি অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ার পবররিশ ততবর করা

১. একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিখন 
পডরক্বক্ির তষাৎপযভু

২. অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষানীডত গক়্ে 
শ্তষালষার জন্য ডিখক্নর ডবডরন্ন ধরন 
এবং দৃডটিরঙ্গীগুডল জষানষা

৩. একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ক্র 
জন্য একটি ডিক্ণ পডরকল্পনষা বতডর 
করষা

৪. প্রষারডভিক সষাক্রতষা, সংখ্যষাজ্ষান এবং 
রষাষষাজ্ষান

৫. ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর ডনডদভু টি 
প্রক়্েষাজন শ্মটষাক্নষার জন্য সিষা়েক 
যন্ত্র, ICT এবং অন্যষান্য সিষা়েক 
ব্যবস্ষার ব্যবিষার

৬. আিরণ ব্যবস্ষাপনষাগুডল শ্বষাঝষা

দলগত আক্লষািনষা, উপস্ষাপনষা, 
মডস্তষ্কপ্রসূত ডবডরন্ন উদ্ষাবন 
(brainstorming), বণভুনষার প্রডতেলন, 
স্ব-ডিখক্নর উপকরণ, ডিক্ণ /মক্িল 
পষাঠ পডরকল্পনষা (model lesson plans), 
প্রদিভুন

ডিক্ণ পদ্ধডতর অন্িীলন

অন্তর্ভু ডতিমূলক অন্িীলন গক়্ে শ্তষালষার 
ব্যবিষাডরক ডদকটি শ্বষাঝষা (ডিখন বিলী,

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষানীডত, অন্তর্ভু ডতির 
জন্য পডরকল্পনষা) 

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর সিষা়েক 
যন্ত্রগুডল সম্পক্কভু  জষানষা, যষাক্ত তষাক্দর 
ডনডদভু টি প্রক়্েষাজনগুডল শ্মটষাক্নষা যষা়ে 

ডিশুর ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ শ্য বষাধষাগুডল 
আক্ছ, শ্সগুডল অডতরিম করষার জন্য 
আিরণ ব্যবস্ষাপনষার পদ্ধডতগুডল 
(Behaviour Management 
technique) এবং সিষা়েক প্রয্ডতির 
(assistive technology) ব্যবিষার 
সম্পক্কভু  ধষারণষা লষার।

ইউবিট III বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর 
জি্য একটি অন্তরুভু বতিমূলক 
বশক্ার পবররিশ ততবর করা

১. একটি অন্তরুভু বতিমূলক বশখি  
পবররিরশর তাৎপ�ভু

ডবডরন্ন সরকষারী নীডত ও কমভুসূডির প্ররষাক্ব প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ও স্ডবধষা বডচিত অন্যষান্য শ্গষাষ্ীর ডিশুরষা মূলধষারষার ডবদ্যষালক়্ে 
প়েষাক্িষানষা করক্ছ। এখন, ি্যষাক্লজে িল কীরষাক্ব ডবদ্যষাল়েগুডল 
সমস্ত ডিশুক্ক অন্তর্ভু তি করক্ত পষারক্ব এবং তষাক্দর ডিখক্নর 
শ্ক্ক্ত্ সমূ্পণভুরষাক্ব অংিগ্রিণ করক্ত সক্ম কক্র ত্লক্ব। একটি 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার পডরক্বি ডবডরন্ন পটরূডম শ্েক্ক আসষা 
এবং ডবডরন্ন ক্মতষার সমস্ত ডিশুক্দর জন্য অংিগ্রিণ এবং 

ডিখন সভিব কক্র শ্তষাক্ল। এর অেভু িল ডিক্কক্দর দষাড়েত্ব িক্লষা 
সকল ডিশুর জন্য ডিখক্নর পডরক্বি গক়্ে শ্তষালষা, যষা প্রডতটি 
ডিশুক্ক শ্রেণীকক্ক্ অংিগ্রিণ করক্ত এবং ডিখক্ত ন্যষা়েসঙ্গত 
স্ক্যষাগ প্রদষান করক্ব। তষাই, প্রেক্ম এবং সবষার আক্গ, শ্রেণীকক্ক্ 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা শ্যষাগ শ্দবষার েক্ল শ্য ববডিত্্য আক্স 
ডিক্কক্দর তষা ব্ঝক্ত িক্ব এবং গুরুত্ব ডদক্ত িক্ব

কা�ভু ািলী

প্রডতেলন: প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ডনক়্ে বষাস্তব জীবক্নর 
শ্রেণীকক্ক্র দৃি্যকল্প
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বিরদভু শািলী:

১. ডিক্ক- ডিডক্কষাক্দর িষার শ্েক্ক পষঁাি জক্নর দক্ল রষাগ 
করুন।

২. ডিক্ক - ডিডক্কষাক্দর ত্লসীর গল্পটি প়েক্ত বল্ন, 
যষা গ্রষামীণ কণভুষাটক্কর একটি সরকষাডর উচ্চ প্রষােডমক 
ডবদ্যষালক়্ে শ্রেণীকক্ পযভুক্বক্ক্ণর উপর ডরডতি কক্র 
গক়্ে শ্তষালষা িক়্েক্ছ। একজন ডন়েডমত ডিক্ক কীরষাক্ব 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর প্রক়্েষাজন ডমটিক়্ে কষাজ কক্রন তষা 
লক্্য করুন।

৩. শ্ছষাট দক্ল ডনম্নডলডখত প্রক্নের উতির দষাও:

• ত্লসী সম্পক্কভু  আপনষার মতষামত কী?

• শ্য ডিশুটির কষারক্ণ ক্ষাক্স ব্যষাঘষাত ঘটক্তষা, তষার 
সম্পক্কভু  ডিক্ক্কর উপলডধি কী ডছল?

• ত্লসী ডক ক্ষাক্স স্নীলক্ক সষািষায্য করক্ত পষাক্র ?

• ডিক্ক ডিক্সক্ব আপনষারষা কীরষাক্ব অন্রূপ পডরডস্ডতর 
শ্মষাকষাডবলষা কক্রন?

ত্লসী একজন শ্রেণী ডিডক্কষা । ডবিতী়ে শ্রেণীক্ত তষার ২০ জন 
ছষাত্ছষাত্ী আক্ছ। ত্লসী সমষাজডবদ্যষার ডরডরিন করষাক্ছেন। 
ছষাত্ছষাত্ীরষা শ্িক্স্র ডপছক্ন, শ্বক্চি বক্স রক়্েক্ছ । ত্লসী সমষাজ 
ডবদ্যষার ডরডরিন করক্ত ডগক়্ে একটি অধ্যষাক়্ে ব্দ্ধ সম্পক্কভু  পষাঠ 
করক্ছন এবং প্রনে ডজজ্ষাসষা করক্ছন। ডিশুরষা সঠিকরষাক্ব উতির 
ডদক্ল ডতডন তষাক্দর ইডতবষািক উৎসষাি ডদক্ছেন। স্নীল বক্ল একটি 
ছষাত্ শ্িষ শ্বক্চি বক্স আক্ছ শ্যখষাক্ন ডিডক্কষা সরষাসডর তষাক্ক 
শ্দখক্ত পষাক্ছেন। স্নীক্লর অটিজম শ্পেকট্ষাম প্রডতবন্ধকতষা 

আক্ছ, তষাই ত্লসী ছডবসি প্রনেগুডলর ডদক্ক ইডঙ্গত কক্র তষাক্ক 
প্রনে ডজজ্ষাসষা করক্ছন যষা ডতডন আক্গই বতডর কক্র তষার শ্িক্স্ 
শ্রক্খ ডদক়্েক্ছন। ডতডন স্নীলক্ক উতির ডদক্ত বক্ল ক্ষাক্স তষার 
অংিগ্রিণ স্ডনডচিত করক্ছন। স্নীল প্রনেগুক্লষা আবষার বক্ল, 
তষারপর উতির শ্দ়ে; অটিজময্তি ডিশুক্দর শ্ক্ক্ত্ যষা একটি 
সষাধষারণ আিরণ।

ত্লসী শ্রেণীকক্ক্ একজন শ্বৌদ্ধ ডিশু কীরষাক্ব ব্ক্দ্ধর 
উপষাসনষা করক্ত যষা়ে তষা আক্লষািনষা কক্র ব্ক্দ্ধর ধষারণষাগুডলক্ক 
সষাধষারণীকরণ করষার শ্িটিষা করডছক্লন। শ্রেণীকক্ক্ স্নীলসি সব 
ডিশুই অংি ডনডছেল। িঠষাৎ স্নীল ডবডক্প্ত িক়্ে পক়্ে কষারণ 
তষার পষাক্ি বসষা অন্য একটি ডিক্ষােথী তষার আঠষার ডস্ক শ্বর 
কক্র শ্ন়ে। স্নীল আঠষার ডস্ক ডছডনক়্ে ডনক়্ে ডিৎকষার করক্ত 
েষাক্ক। ডিডক্কষা স্নীলক্ক আঠষার ডস্ক ডদক়্ে শ্দন যষাক্ত প়েষার 
কষাক্জ শ্স তষার খষাতষা়ে ডস্কষারটি আটকষাক্ত পষাক্র। ডতডন অন্য 
ডিক্ষােথীক্দর প়েষাক্নষার সম়ে আঠষার ডস্কটি শ্বর নষা করক্ত 
বক্লন কষারণ স্নীক্লর মন ডস্কষার এবং শ্লক্বক্লর জন্য ডবডক্প্ত 
িক়্ে যষা়ে। ডিডক্কষা পক্র জষানষান শ্য, স্নীল শ্যক্িত্ ডস্কষার এবং 
শ্লক্বল সংগ্রি করক্ত পছদি কক্র, তষাই তষাক্ক ক্ষাক্স বসক্ত 
এবং মক্নষাক্যষাগ ডদক্ত সষািষায্য করষার জন্য ডতডন শ্সগুডলর সষািষায্য 

শ্নন। ত্লডস অটিজময্তি ডিশুক্দর অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরক্বক্ি 
প়েষাক্নষার জন্য ইন-সষাডরভু স প্রডিক্ক্ণ অংিগ্রিণ কক্রন ডন, তক্ব 
স্নীক্লর আিরণ ব্ক্ঝ প়েষাক্ত ডগক়্ে ডতডন এই ডবষক়্ে ব্ঝক্ত 
শ্পক্রক্ছন।

উৎস: আন্ডষারস্্যষাডন্ডং িষাইরষারডসটি অ্যষাট ক্ষাসরুমস স্ষাডি 
ের ডিপষাক্ট্ভু ন্ট অব শ্স্ট এি্ক্কিনষাল ডরসষািভু  অ্যষান্ড শ্ট্ডনং 
(DSERT)
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১.১ অন্তরুভু বতিমূলক বশখি পবররিরশর  
উপাদািসমূি

একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক, ডিশু-বষান্ধব শ্রেণীকক্ক্র পডরক্বক্ি সমস্ত 
ডিশুরষাই ডিখক্ত পষাক্র। এই ধরক্নর পডরক্বি তষাক্দর শ্রেণীকক্ 
তেষা ডবদ্যষালক়্ের অংি িক়্ে ওঠষার জন্য স্ক্যষাগ কক্র শ্দ়ে। 

এই ধরক্নর শ্রেণীকক্ক্ প্রডতটি ডিশুক্ক গুরুত্ব শ্দও়েষার মষাধ্যক্ম 
একটি বন্্ধত্বপূণভু পডরক্বি শ্দও়েষা ি়ে। শুধ্ তষাই ন়ে, এটি এমন 
একটি জষা়েগষা শ্যখষাক্ন প্রডতটি ডিশু আসক্ত িষা়ে, কষাযভুকলষাক্প 
অংিগ্রিণ করক্ত এবং ডিখক্ত িষা়ে। এই ধরক্নর শ্রেণীকক্ক্, 
ডিশুর প্রক়্েষাজন শ্বষাঝষার শ্িটিষা করষা উডিত, ডবক্িষ কক্র যডদ 
তষাক্দর ডিখক্নর শ্কষাক্নষারকম অস্ডবধষা েষাক্ক।

স্গম শ্িৌিষাল়ে

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা পডরক্বক্ি একটি শ্রেণীকক্ক্র অপডরিষাযভু 
উপষাদষানসমূি:

সম্পকভু : বন্্ধত্বপূণভু, উষ্ণ এবং সিক্যষাডগতষামূলক

বসষার ব্যবস্ষা: পডরবতভু নক্যষাগ্য এবং বষাধষাডবিীন

ডিখন উপকরণ এবং সম্পদসমূি: ডবডরন্ন রকক্মর ব্যবিষার করষা 
ি়ে

অ্যষাক্সসক্মন্ট: ধষারষাবষাডিক এবং সবভুষাঙ্গীন; ডনরভু রক্যষাগ্য

পষারপেডরক রষাব ডবডনম়ে: অংিগ্রিণ, সিক্যষাডগতষা, যত্নিীলতষা, 
ইডতবষািক আত্মসম্ষান এবং আত্মডবশ্ষাক্সর জন্য উৎসষাি প্রদষান 
করষা; ববষম্যিীন মক্নষারষাব

শ্রেণীকক্ক্র পডরক্বি: ডনরষাপদ, সংক্বদনিীল (ডিংস্রতষা ও 
কট্ডতির িষাত শ্েক্ক সব ডিশুক্ক রক্ষা করষা )

ডিখন: ডিশুক্দর বদনডদিন জীবক্নর সষাক্ে প্রষাসডঙ্গক িক্ব; 
ডিক্ষােথীক্দর ডিখন বিলীর ডরডতিক্ত অন্তডনভুডিত অেভু শ্বষাঝষার 
ওপর গুরুত্ব শ্দও়েষা
সূত্: সমসষামড়েক ডিক্ষা IE

১.২ অন্তরুভু বতিমূলক বশখি পবররিশ সৃবষ্টর 
বিবরন্ন ধাপ

শ্রেণীকক্ক্ একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরক্বি বতডর করষার সম়ে 
ডিক্কক্ক ডতনটি শ্মৌডলক পদক্ক্প মক্ন রষাখক্ত িক্ব।

১. ডিশুর ইড্রি়েগত, িষারীডরক এবং ব্ডদ্ধবৃতিী়ে ববডিক্ত্্যর 
পডরক্প্রডক্ক্ত তষার প্রক়্েষাজনগুডল সনষাতিকরণ ও শ্বষাঝষার 
মক্ধ্য ডদক়্ে শুরু করুন ।

২. ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ পডরক্বিগত এবং পষাঠ্যরিডমক বষাধষাগুডল 
ডিডনিত করুন।

৩. ডিশুর প্রক়্েষাজনগুডল আরও রষালরষাক্ব শ্মটষাক্ত বষাধষাগুডল 
সম্পক্কভু  জষান্ন এবং শ্সগুডল দূর করুন৷

বষাধষাডবিীন পডরক্বি স্ডনডচিত করুন: পডরকষাঠষাক্মষাগত স্গম্যতষা 
সবক্িক়্ে গুরুত্বপূণভু, এবং অন্তর্ভু ডতির ডদক্ক প্রেম পদক্ক্প। 
শ্রেণীকক্ , পষানী়ে জল, শ্িৌিষাল়ে, শ্খলষার মষাঠ, ল্যষাবক্রটডর এবং 
লষাইক্রেডরর পে স্গম িক্ত িক্ব। ডবদ্যষাল়ে পডরকষাঠষাক্মষার নকিষা়ে 
ডকছ্ ডজডনষ সংক্যষাজন করক্লই, পডরকষাঠষাক্মষা স্গম্য কক্র শ্তষালষা 
যষা়ে। শ্যমন শ্রডলংসি ঢষাল্ পে। দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর 
জন্য, ব্্যষাকক্বষাক্িভু  শ্লখষার সম়ে ডবপরীত রক্ঙর ব্যবিষার করষা শ্যক্ত 
পষাক্র। রেবণ প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর জন্য, িক্টর ব্যষাগ বষা অন্যষান্য 
উপষাদষান রষাখষার ব্যবস্ষা যষা শ্রেণীকক্ক্ িব্দ এবং প্রডতধ্ডনক্ক 
আটকষাক্ত পষাক্র যষাক্ত আও়েষাজ পডরষ্কষার শ্িষানষা যষা়ে। 

SSA শ্রেমও়েষাকভু  ের ইমডলিক্মক্ন্টিন (২০১১) –এ বলষা িক়্েক্ছ 
শ্য, ডবদ্যষাল়েগুডলক্ক অবি্যই অন্তর্ভু ডতির কেষা মষােষা়ে শ্রক্খ 
ডবদ্যষালক়্ের পডরকষাঠষাক্মষার পডরকল্পনষা করক্ত িক্ব যষাক্ত বষাধষা-
ম্তি পডরক্বি বতডর করষা যষা়ে। ডবদ্যষাল়ে রবনগুডলক্ত অবি্যই 
ঢষাল্ পে বষা �ষাক্ম্পর ব্যবস্ষা েষাকক্ব, এবং বষাধষাডবিীন শ্রেণীকক্, 
শ্িৌিষাগষার, শ্খলষার মষাঠ এবং ল্যষাবক্রটডর েষাকক্ত িক্ব। ডবক্িষ 
আসবষাবপত্, ডিসক্লি এবং ডিখন শ্বষািভু  এবং িকক্বষািভু গুডল 
অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরডস্ডত বতডর করক্ত সিষা়েতষা কক্র এবং 
শ্সগুডল ব্যবিষার করক্ত উৎসষাি শ্দও়েষা উডিত।

কলারকারমাটর প্রবতিন্ধকতা�ুতি বশশু (চলারফরার অসুবিধা) 

• বষাধষাডবিীন িলষাক্েরষার উপক্যষাগী দরজষা, প্রক্বি পে এবং 
ডসঁড়ে।

• শ্রডলংসি ঢষাল্ পে

• ডবডল্ডংক়্ের মক্ধ্য শ্কষােষাও খ্ব শ্বিী ঊঁি্ নীি্ জষা়েগষা নষা 
েষাকষা

• প্যষাক্সজ এবং কডরক্িষার কম রষাখষা

• যষাতষা়েষাক্তর সিক্যষাগী শ্রডলং এবং �ষাম্পসি ব্যবিষাক্রর 
উপক্যষাগী ট়েক্লট

• ব্যবিষাক্রষাক্পষাক্যষাগী ঢষাল্ পে বষা �ষাম্প 
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দৃবষ্ট প্রবতিন্ধকতা�ুতি বশশু ( ক্ীণ দৃবষ্ট এিং সমূ্পণভু 
দৃবষ্টপ্রবতিন্ধকতা ) 

বিদ্যালয় রিিটি ততরীর সিজ পবরকল্পিা

• জষানলষার নকিষা এবং আক্লষার পডরমষাণ এমন িক্ব যষাক্ত 
আক্লষার ঝলসষাডন নষা েষাক্ক।

• ডিশু এবং িকক্বষাক্িভু র মক্ধ্য দূরত্ব কডমক়্ে ডদন।

• উঁি্-নীি্ শ্মক্ঝ, ঢষাল্ জষা়েগষা, বষারষাদিষা, ডসঁড়ে, দরজষা 
ইত্যষাডদ সনষাতিকরক্ণ সষািষায্য করষার জন্য ডবপরীত রং এবং 
শ্টসেিষাক্রর ব্যবিষার।

• আঘষাক্তর ঝঁ্ডক কমষাক্ত, শ্বডরক়্ে েষাকষা অংি, ধষারষাক্লষা প্রষান্ত 
ইত্যষাডদ আ়েষাল করষার ব্যবস্ষা রষাখষা।

রেিণ প্রবতিন্ধকতা�ুতি বশশু

• ডিক্ক ও ডিশুর মক্ধ্য দূরত্ব কমষাক্নষা।

• ঘক্র উতিষাপ ডন়েন্ত্রণকষারী শ্দও়েষাল; কম খরক্ি ম্যষাট এবং 
প্যষাক্নল, সেটক্বষািভু , িষাটভু  ইত্যষাডদর ব্যবস্ষা।

• পডরপূরক দৃি্যমূলক তক্ে্যর ব্যবস্ষা, শ্যমন ছডবর মষাধ্যক্ম 
বষাতভু ষা বষা ডিত্ডলডপ (আইডিওগ্রষাম)।

• ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুরষা অবি্যই ডিক্ক ও শ্বষাক্িভু র 
কষাছষাকষাডছ বসক্ব। রেবণ, দৃডটি এবং ডিখক্নর অস্ডবধষা েষাকষা 
ডিশুক্দর জন্য এটি খ্বই গুরুত্বপূণভু। এক্ত তষারষা ডিক্ক্কর 
ম্খ পডরষ্কষাররষাক্ব শ্দখক্ত পষাক্ব এবং যখনই প্রক়্েষাজন িক্ব 
তখন ডিক্ক তষাক্দরক্ক সষািষায্য করক্ত পষারক্বন

• শ্রেণীকক্ক্ ব্্যষাকক্বষািভু  এবং ডিক্কক্ক শ্দখষার জন্য পযভুষাপ্ত 
আক্লষা এবং সঠিক বষা়ে্ িলষািল েষাকক্ত িক্ব।

• ঘরটি এমনরষাক্ব সষাজষাক্নষা উডিত যষাক্ত দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
এবং িলষাক্েরষার সমস্যষায্তি ডিশুক্দর িলষাক্েরষা করক্ত কম 
সমস্যষা ি়ে। উদষািরণস্বরূপ, একটি ডিশু, শ্য হুইলক্ি়েষার বষা 
রিষাি ব্যবিষার কক্র শ্স শ্যন শ্িস্ শ্েক্ক সিক্জ শ্বর িক্ত 
এবং প্রক্বি করক্ত পষাক্র। শ্বক্চির একদম ধষাক্র বষা শ্যখষাক্ন 
শ্স সবক্িক়্ে স্বষাছেদি্যক্বষাধ কক্র, শ্সখষাক্ন বসষাই ডিশুটির 
পক্ক্ সবক্িক়্ে রষাক্লষা।

• আপডন িষান শ্য ডিশুরষা দলবদ্ধরষাক্ব কষাজ করুক ডকন্তু 
আপডন শ্িস্গুডল সরষাক্ত িষান নষা , তষািক্ল ডপছক্নর 
সষাডরগুডলর ম্ক্খষাম্ডখ িও়েষার জন্য সষামক্নর সষাডরটি ঘ্ডরক়্ে 
ডনন। 

• শ্দ়েষাক্ল ডিশুক্দর বষানষাক্নষা ছডব, শ্পষাস্ষার, আঁকষা এবং 
তষাক্দর কষাক্জর উদষািরণ রষাখ্ন। শ্দক্খ ডনন শ্য, শ্সগুডল 
শ্দ়েষাক্লর ওপক্রর ডদক্ক নষা শ্েক্ক শ্যন ডিশুক্দর শ্িষাক্খর 
শ্লক্রক্ল েষাক্ক। আপডন দৃডটিগত সমস্যষায্তি ডিশুক্দর 
সষািষায্য করক্ত পেিভু করষার জন্য ডবডরন্ন শ্টসেিষার শ্যষাগ 
করক্ত পষাক্রন।

• মক্ন রষাখক্বন শ্য আপডন যডদ শ্রেণীকক্ক্র বষাইক্রর 
পডরক্বক্ি ডিক্ষােথীক্দর ডকছ্ শ্িখষান, শ্সক্ক্ক্ত্ রেবণ ও দৃডটি 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর ডিখক্ত বষা আপনষার কেষা ব্ঝক্ত 
অস্ডবধষা িক্ত পষাক্র। তষাই শ্সক্ক্ক্ত্ এই ধরক্নর ডিক্ষােথীক্দর 
আপনষার কষাছষাকষাডছ বসষাক্বন, এবং তষারষা ঠিকমক্তষা ব্ঝক্ত 
পষারক্ছ ডকনষা, শ্সডদক্ক ডবক্িষ নজর শ্দক্বন। 
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• আপডন ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর জন্য শ্রেণীকক্ক্ 
বই, শ্খলষাধূলষার সরজেষাম ও ডিখন সিষা়েক ডজডনসপত্ শ্রক্খ 
একটি ডরক্সষাসভু কনভুষার বতডর করক্ত পষাক্রন। 

• ডিশুক্দর ব্ঝক্ত সষািষায্য করষার জন্য যখনই সভিব, বষাস্তব 
/ আসল ডজডনসপত্ ব্যবিষার করুন। এই ডজডনসগুডল পেিভু 
এবং নষা়েষািষা়েষা করষার অন্মডতও তষাক্দর অবি্যই শ্দক্বন। 
দৃডটিিডতি এবং ডিখক্নর অস্ডবধষাসি ডিশুক্দর জন্য এটি 
খ্বই গুরুত্বপূণভু।

পষাঠ্যরিম (curriculum) ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুসি সকক্লর 
কষাক্ছ ডিখন উপক্যষাগী িও়েষা িষাই। এক্ক্ক্ত্ এমন একটি ব্যবস্ষা 
গ্রিণ করষা উডিত, যষাক্ত ডিক্ষা-পদ্ধডত (methodology), 
ডিক্ণ-ডিখন উপকরণ বষা টিডিং লষাডনভুং শ্মটিডর়েষাল (TLM) 
এবং রিমষাগত ধষারবষাডিকরষাক্ব প্রক়্েষাজনী়ে মূল্যষা়েন 
(Comprehensive Continuous Evaluation - CCE)- এর 
েক্ল পষাঠ্যরিমটি পডরবতভু নক্যষাগ্য এবং শ্ক্ত্ডবক্িক্ষ উপক্যষাগী 
কক্র শ্নও়েষার মক্তষা ি়ে। 

এই ধরক্নর অন্তর্ভু ডতিমূলক পষাঠ্যরিম বলক্ত শ্বষাঝষা়ে সকল 
ডিক্ষােথীক্দর অংিগ্রিণ এবং তষাক্দর লক্্য অজভু ক্ন সক্ম করষার 
জন্য পডরবতভু নক্যষাগ্য একটি পষাঠ্যরিম।

সমস্ত ডিশুর জন্য সংডলেটি রষাক্জ্যর ডনক্দভু ডিকষাগুডলর উপর ডরডতি 
কক্র, প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর জন্য CCE অন্তর্ভু তি করক্ত, 
ডনম্নডলডখতগুডল ডবষ়েগুডল ডবক্বিনষা করুন:

• শ্রেণীকক্ পডরষ্কষার রষাখ্ন এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুসি 
সকল ডিশু শ্যন শ্রেণীকক্ক্র পডরছেন্নতষা বজষা়ে রষাক্খ 
শ্সডদক্ক লক্্য রষাখ্ন। 

• শ্পেিষাল এি্ক্কটর এবং অন্যষান্য সরকষারী ডবধষাক্নর 
মষাধ্যক্ম প্রডতটি ডিশুর ডনডদভু টি িষাডিদষা (সিষা়েক প্রয্ডতি, 
শ্যষাগষাক্যষাগ সিষা়েক সরজেষাম, িলষাক্েরষা়ে সিষা়েক সরজেষাম 
এবং প্রক়্েষাজনী়ে ডিক্ণ সিষা়েক সরজেষাম , শ্যমন শ্রেইল, 
অ্যষাবষাকষাস, ব়ে িরক্ে ছষাপষা বই এবং অডিও বই) পূরক্ণর 
জন্য সিষা়েক ব্যবস্ষা প্রদষান করুন।

• ডিশুর ডিখন প্রডরি়েষা়ে সষািষায্য করক্ত ডিশুর পডরবষার এবং 
সমষাক্জর অন্যষান্য মষান্ষক্দরও সক্ঙ্গ রষাখ্ন। 

• অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ক্র শ্য নীডত, তষা প্রক়্েষাগ করষার 
শ্ক্ক্ত্ সিপষাঠীক্দর সষািষায্য ডবক্িষ গুরুত্বপূণভু। এমন 
অক্নক উদষািরণ রক়্েক্ছ শ্যখষাক্ন অন্তর্ভু ডতি সভিব িক়্েক্ছ 
প্রধষানত সিপষাঠীক্দর সষািষাক্য্যর কষারক্ণ, শ্যমন হুইলক্ি়েষার 
ব্যবিষার করক্ত সষািষায্য করষা, ডিশুক্ক শ্িৌিষাগষাক্র শ্যক্ত 
সষািষায্য করষা, ব্্যষাকক্বষািভু  প়েক্ত সষািষায্য করষা বষা শ্রেণীকক্ 
সংরিষান্ত অন্যষান্য কষাজগুডল ব্ঝক্ত সষািষায্য করষা । এই 
ধরক্ণর সিক্যষাডগতষামূলক আিরক্ণর মষাধ্যক্ম সিপষাঠীক্দর 
মূল্যক্বষাক্ধর ডবকষাি ঘক্ট এবং ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর 
সম্পক্কভু  ইডতবষািক মক্নষারষাব গক়্ে ওক্ঠ। 

�ারা একসারথ কশরখ তারা একসারথ িসিাস করর। 
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অন্তরুভু বতিমূলক বিদ্যালয় 

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডবদ্যষালক়্ের অন্তডনভুডিত নীডত িল শ্য, ববষম্য নষা 
কক্র, সমস্ত ডিশুক্ক একসষাক্ে ডিখক্ত িক্ব। অন্তর্ভু ডতিমূলক 
ডবদ্যষাল়েগুডলক্ক অবি্যই তষাক্দর ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্ন ধরক্নর 
প্রক়্েষাজনগুডল ব্ঝক্ত িক্ব এবং শ্সই অন্যষা়েী সষািষায্য করক্ত িক্ব। 
ডবডরন্ন ডিক্ষােথীর ডবডরন্ন ডিখন বিলী, তষাক্দর ডিখক্নর সমক়্ের 
ডরন্নতষাক্ক ডবক্বিনষা করষা , উপয্তি পষাঠ্যরিম, সষাংগঠডনক ব্যবস্ষা, 
ডিক্ষাদষাক্নর শ্কৌিল এবং সম্পদ ব্যবিষার এবং সমষাক্জর সদস্যক্দর 
সষািষাক্য্যর মষাধ্যক্ম সকক্লর জন্য গুণমষানসম্ত ডিক্ষা ডনডচিত 
করক্ত িক্ব। প্রডতটি ডবদ্যষালক়্ে তষাক্দর তষাডলকষার্ডতি এবং প্রক়্েষাজন 
অন্যষা়েী সষািষায্য এবং পডরক্ষবষার ধষারষাবষাডিকতষা েষাকষা উডিত।

২. অন্তরুভু বতিমূলক বশক্া পদ্ধবত ির়ি তুলরত 
বশখরির বিবরন্ন ধরি এিং দৃবষ্টরঙ্গী কিাঝা

শ্কষাক্নষা ডিশুই “ডিখন প্রডতবন্ধকতষায্তি” ন়ে। সঠিক অবস্ষার 
শ্প্রডক্ক্ত, সমস্ত ডিশু কষাযভুকররষাক্ব ডিখক্ত পষাক্র, ডবক্িষ কক্র 
যখন তষারষা “িষাক্ত কলক্ম শ্িক্খ।” (UNESCO, ২০০৫)

প্রডতটি ডিশুর ডবডরন্ন ডিখন বিলী ও ডিখক্নর ডনজস্ব পদ্ধডত 
রক়্েক্ছ। ডকছ্ ডিশু শ্দখষার মষাধ্যক্ম রষাক্লষা শ্িক্খ, ডকছ্ ডিশু 
শ্িষানষার মষাধ্যক্ম রষাক্লষারষাক্ব ডিখক্ত পষাক্র এবং কষারও কষারও 
উরক়্ের প্রক়্েষাজন িক্ত পষাক্র। একজন ডিক্ক ডিসষাক্ব, 
আপনষাক্ক উপলডধি করক্ত িক্ব শ্য একটি মষাপ সবষার সষাক্ে খষাপ 
খষা়ে নষা এবং শ্িখষা কষাযভুকরী করষার জন্য ডবডরন্ন ডিখন বিলীগুক্লষা 
ব্ঝক্ত িক্ব। অক্নক্কই “িষাক্ত কলক্ম ডিখক্নর” মষাধ্যক্ম 
সবক্িক়্ে রষাক্লষা শ্িক্খ, অেভুষাৎ বষাস্তডবক ডরি়েষাকলষাপ করষার 
মষাধ্যক্ম এবং অডরজ্তষা অজভু ক্নর মষাধ্যক্ম। “সডরি়ে ডিক্ষা”, 
“ডিক্ষা়ে ডিশুক্দর অংিগ্রিণ” বষা “অংিগ্রিণমূলক ডিক্ষা” 
বষাক্যষাংিগুডল বিষারষা এটিক্কই শ্বষাঝষাক্নষা ি়ে। এর মক্ধ্য ডিশুরষা 
ডবডরন্ন ডরি়েষাকলষাপ এবং ডিক্ষাদষান পদ্ধডতর মষাধ্যক্ম নত্ন তে্য 
শ্িক্খ। ডিশুক্দর বদনডদিন জীবক্ন ব্যবিষাডরক অডরজ্তষার সষাক্ে 
এই ডরি়েষাকলষাপগুডলক্ক সংয্তি করক্ল তষারষা কী ডিখক্ছ এবং 
যষা ডিক্খক্ছ তষা পরবতথী জীবক্ন কষাক্জ লষাগষাক্নষার ডবষ়েটি তষাক্দর 
ব্ঝক্ত এবং মক্ন রষাখক্ত সষািষায্য ি়ে। 

২.১ করেণীকরক্ বিবরন্ন বশখি তশলী

ডিক্ষােথীরষা যষাক্ত ডিক্ষাগত স্ক্যষাগ স্ডবধষাগুডল পষা়ে তষাক্ত 
ডিক্করষা একটি শ্ক্রিী়ে রূডমকষা পষালন কক্রন। ডিক্ষােথী এবং 
ডিক্ক্কর পষারপেডরক শ্বষাঝষাপ়েষার উপর ডরডতি কক্র ডিক্ষার 
প্রকৃত গুণমষান পরীক্ষা করষা যষা়ে। ডিক্ক এবং শ্রষাল মক্িল 
ডিসষাক্ব ববিত রূডমকষার কষারক্ণই ডিক্ক- ডিডক্কষারষা ডিক্ষােথীক্দর 
ডবকষাক্ির জন্য এত গুরুত্বপূণভু।

ডিক্ষা প্রদষান এবং শ্িখষাক্নষার সম়ে একজন ডিক্কক্ক মক্ন 
রষােক্ত িক্ব, শ্য ডতডন শ্য সমস্ত উপয্তি ডরি়েষাকলষাপ/ কষাযভুষাবলী 
এবং অডরজ্তষার কেষা প়েষাক্িষানষা শ্িখষাক্নষার সম়ে ব্যবিষার করক্ত 
িষান, শ্সগুডল তষাক্ক আক্গ শ্েক্কই পডরকল্পনষা কক্র রষাখক্ত িক্ব। 
এটি সেলরষাক্ব করষা শ্যক্ত পষাক্র যডদ ডিক্ক ডিক্ষােথীক্দর 
ডিখক্নর ডবডরন্ন উপষা়ে সম্পক্কভু  সক্িতন িন।

প্রবতটি বশক্াথথীর একটি পেরদের বশখি তশলী আরে। 

“ডিখন বিলী” িক্লষা ডিক্ষােথীক্দর ডিখন প্রবণতষা শ্যটিক্ক 
ডিখক্নর ডনডদভু টি িষাডিদষা ডনডবভুক্িক্ষ একটি ডনডদভু টি শ্কৌিল ডিসষাক্ব 
গ্রিণ করষা শ্যক্ত পষাক্র। (Schmeck, ১৯৮৮)।এডি (১৯৯৯)-
এর মক্ত ডিখন বিলী িল এমন একটি পদ্ধডত শ্যরষাক্ব আমরষা 
পডরক্বি সম্পক্কভু  তে্য সংগঠিত, শ্রেণীবদ্ধ এবং একীরূত করক্ত 
পছদি কডর। অেভুষাৎ, শ্য পদ্ধডতর মষাধ্যক্ম আমরষা সবক্িক়্ে রষাক্লষা 
ডিডখ। 

ডিখন বিলী ডনক়্ে প্রি্র গক্বষণষা রক়্েক্ছ এবং সভিবত এই ডবষ়ে 
ডনক়্ে যতজন গক্বষক, ততগুডলই তত্ত্ব রক়্েক্ছ । যষাই শ্িষাক, 
মূলতঃ ডতনটি প্রধষান ডিখন বিলী রক়্েক্ছ: 

১. রেবণ ডনরভু র ডিক্ষােথীরষা কষাক্ন শুক্ন ধষারণষা এবং তে্য শ্পক্ত 
পছদি কক্র। এই ডিক্ষােথীক্দর প়েক্ত এবং ডলখক্ত কটি 
িক্ত পষাক্র তক্ব এরষা গষাক্নর কেষার মক্তষা কে্য িব্দগুডল 
ম্খস্ করক্ত পষারদিথী। তষারষা প্রষা়েই আক্লষািনষাডরডতিক ক্ষাস 
শ্েক্ক এবং শ্মৌডখক উপস্ষাপনষা শ্দও়েষার স্ক্যষাগ শ্পক্ল 
উপকৃত ি়ে। তষারষা শ্মৌডখক শ্লকিষার, আক্লষািনষা, কেষা বলষার 
মষাধ্যক্ম এবং অন্যরষা যষা বলক্ত িষা়ে তষা শ্িষানষার মষাধ্যক্ম 
সবক্িক়্ে রষাল শ্িক্খ। রেবণক্কড্রিক ডিক্ষােথীরষা কণ্ঠস্বর, 
ডপি, গডত এবং অন্যষান্য সূক্ষতষা শ্িষানষার মষাধ্যক্ম বতিক্ব্যর 
অন্তডনভুডিত অেভু ব্ঝক্ত পষাক্র। ডলডখত তে্য নষা শ্িষানষা পযভুন্ত 
তষার অেভু ি়েক্তষা কম ব্ঝক্ত পষাক্র। এই ডিক্ষােথীরষা প্রষা়েই 
শ্জষাক্র শ্জষাক্র পষাঠ্যবই পক়্ে এবং প্রক়্েষাজক্ন শ্টপক্রকিভু ষার 
ব্যবিষার করক্ল উপকৃত ি়ে।

২. দৃডটিডনরভু র ডিক্ষােথীরষা শ্দখষার মষাধ্যক্ম তে্য শ্পক্ত পছদি 
কক্র। একটি পষাক্ঠর ডবষ়েবস্তু সমূ্পণভুরূক্প শ্বষাঝষার 
জন্য এই ডিক্ষােথীক্দর ডিক্ক্কর িষারীডরক রষাষষা এবং 
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ম্ক্খর অডরব্যডতি শ্দখক্ত ি়ে। শ্দখষার অস্ডবধষাগুডল 
(শ্যমন সষামক্ন বক্স েষাকষা মষান্ক্ষর মষােষা) এ়েষাক্ত তষারষা 
শ্রেণীকক্ক্র সষামক্নর ডদক্ক বসক্ত পছদি কক্র। তষারষা মক্ন 
মক্ন ডিত্কক্ল্পর মষাধ্যক্ম ডিন্তষা কক্র। তষারষা সবক্িক়্ে রষাক্লষা 
ডিখক্ত পষাক্র িষা়েষাগ্রষামসি ছডব শ্দও়েষা ডজডনস, ছডব শ্দও়েষা 
বই, ওরষারক্িি ট্ষাসিপষাক্রডসি, ডরডিও, ডলিপিষাটভু  এবং ি্যষান্ড 
আউটসি ডরজ্্য়েষাল ডিসক্লি-র মষাধ্যক্ম। একটি শ্রেণীকক্ক্ 
শ্লকিষার বষা আক্লষািনষার সম়ে, দৃডটিডনরভু র ডিক্ষােথীরষা প্রষা়েই 
তে্য মক্ন রষাখষার জন্য ডবস্তষাডরত শ্নষাট ডনক্ত পছদি কক্র।

৩. িষাক্ত-কলক্ম ও পেিভু ডনরভু র ডিক্ষােথীরষা িলষাক্েরষা , ডকছ্ 
করষা এবং পেক্িভুর মষাধ্যক্ম ডিখক্ত পছদি কক্র। তষারষা িষাক্ত-
কলক্ম, সডরি়েরষাক্ব তষাক্দর িষারপষাক্ির শ্রৌতজগতক্ক 
অক্বিষণ কক্র সবক্িক়্ে রষাক্লষারষাক্ব শ্িক্খ। দীঘভুসম়ে ধক্র 
ডস্র িক়্ে বক্স েষাকষা তষাক্দর পক্ক্ কঠিন মক্ন িক্ত পষাক্র 
এবং তষাক্দর ন়েষাি়েষা ও অক্বিষক্ণর তষাডগদ শ্েক্ক তষারষা 
ডবভ্ষান্ত িক্ত পষাক্র। 

ডিখন বিলীগুডল মষান্ক্ষর ডিখক্নর সষাধষারণ উপষা়েগুডলক্ক 
একীরূত কক্র। প্রক্ত্যক্কর মক্ধ্যই ডিখন বিলীর ডমরেণ রক়্েক্ছ। 
ডকছ্ মষান্ষ তষাক্দর ডিখক্নর একটি প্ররষাবিষালী বিলী খঁ্ক্জ শ্পক্ত 
পষাক্র, যষার ত্লনষা়ে অন্যষান্য বিলীর ব্যবিষার অক্নক কম ি়ে। 
অন্যরষা ি়েক্তষা খঁ্ক্জ পষা়ে শ্য তষারষা ডবডরন্ন পডরডস্ডতক্ত ডবডরন্ন 
বিলী ব্যবিষার কক্র। শ্কষাক্নষা সঠিক ডমরেণ শ্নই। এটষা লক্্য করষা 
গুরুত্বপূণভু শ্য ডবডরন্ন বিলীগুডল ডিক্ষােথীরষা পছদি কক্র। আমরষা 
যডদ প্রডতটি বিলীর সমূ্পণভু ডববরক্ণর ডদক্ক তষাকষাই, আমরষা 
সভিবতঃ প্রডতটিক্ত ডনক্জক্দর ডকছ্ শ্দখক্ত পষাব। একই সমক়্ে, 
আমরষা সভিবতঃ আমষাক্দর প্ররষাবিষালী বিলীও িনষাতি করক্ত 
পষারক্বষা। আমরষা শ্য ডবডরন্ন উপষাক়্ে ডিডখ তষার কষারক্ণই ডবডরন্ন 
ধরক্নর ডিক্ষাপদ্ধডত ব্যবিষার করষা এক্তষা গুরুত্বপূণভু।

ডিখন বিলী সম্পক্কভু  ধষারণষা আপনষাক্ক আরও অন্তর্ভু ডতিমূলক 
শ্রেণীকক্ বতডর করক্ত সষািষায্য করক্ত পষাক্র শ্যখষাক্ন প্রডতটি 

ডিক্ষােথীরই সেল িও়েষার স্ক্যষাগ েষাকক্ব।উদষািরণস্বরূপ, একজন 
ডিক্ষােথী এমন শ্কষাক্নষা সষাংসৃ্ডতক পডরমন্ডল শ্েক্ক এক্সক্ছ , 
শ্যখষাক্ন ডিশুক্দর শ্রেণীকক্ক্ ি্পিষাপ শুনক্ত শ্িখষাক্নষা ি়ে

অেবষা একজন দৃডটিডনরভু র ডিক্ষােথী শ্য কেষা বলক্ত অস্বডস্তক্বষাধ 
কক্র- এই ধরক্নর ডিক্ষােথীক্দর শ্ক্ক্ত্ অস্ডবধষা িক্ত পষাক্র যখন 
ক্ষাক্স সডরি়ে অংিগ্রিণ বষা সিপষাঠীক্দর সক্ঙ্গ আক্লষািনষার উপর 
ডরডতি কক্র শ্কষাক্নষা ডকছ্ ডিখক্ত ি়ে। সংক্বদনিীল ডিক্ক-
ডিডক্কষারষা এই ডিক্ষােথীক্দর কেষা বলষাক্নষার জন্য এবং তষাক্দর 
কমভুক্মতষা মূল্যষা়েক্নর জন্য শ্ছষাক্টষা, ডনরষাপদ পডরক্বি বতডরর 
মষাধ্যক্ম, ক্ষাস িলষাকষালীন দলবদ্ধ কষাক্জর স্ক্যষাগ বতরী করক্ত 
পষাক্রন। 

২.২ বশখি তশলীর তাবলকা

ডিখন বিলীর অক্নক ধরক্নর তষাডলকষা পষাও়েষা যষা়ে। David A. 
Kolb (১৯৮৪)-এর লষাডনভুং স্ষাইল ইনক্রন্টডর বইটি বণভুনষা কক্রক্ছ 
আপডন কীরষাক্ব শ্িক্খন এবং কীরষাক্ব আপডন আপনষার জীবক্নর 
ধষারণষা এবং বদনডদিন পডরডস্ডত শ্মষাকষাক্বলষা কক্রন। (পডরডিটি ৩)

কা�ভু ািলী

আপিার বশখি তশলীর মূল্যায়ি

উক্দেি্য: আপডন কীরষাক্ব তক্ে্যর মষাধ্যক্ম ডিখক্ত এবং শ্সই 
তে্যগুডল ব্যবিষার করক্ত পছদি কক্রন তষা আরও রষালরষাক্ব শ্বষাঝষা।

প্রক়্েষাজনী়ে উপকরণ: প্রডতটি অংিগ্রিণকষারীর জন্য ডিখন বিলী 
তষাডলকষার ডপ্রন্ট আউট (পডরডিটি ৩ শ্দখ্ন)।

বিরদভু শািলী:

১. প্রক্ত্যক অংিগ্রিণকষারী ডিখন বিলী সংরিষান্ত ি্যষান্ড 
আউটটি প়েক্বন। তষারপর ডনক্জর ডিখননিলী অন্যষা়েী 
ডতনটি সষাডরক্ত (‘প্রষা়েিই’ = ৫ , ‘কখক্নষা কখক্নষা’= ৩ , 
‘খ্ব কম’= ১) নম্বর শ্দক্বন।

২. প্রক্ত্যক অংিগ্রিণকষারী তষঁার ডিখন বিলী অন্যষা়েী প্রষাপ্ত 
নম্বর গণনষা কক্র শ্নক্ব । 

৩. আপনষার প্রষাপ্ত নম্বর শ্েক্ক আপডন যষা শ্িক্খন তষা ব্যবিষার 
করুন যষাক্ত আপনষার ডবক্িষ ডিখন বিলীর জন্য সবক্িক়্ে 
উপয্তি ডিখন শ্কৌিলগুডল আরও রষালরষাক্ব গক়্ে 
শ্তষালষা যষা়ে। 

৪. অংিগ্রিণকষারীক্দর বল্ন তষাক্দর ডিখন বিলীগুডল 
সকলক্ক জষানষাক্ত এবং এই ডবষক়্ে তষাক্দর দক্লর মক্ধ্য 
শ্য ববডিত্্য আক্ছ শ্স ডবষ়ে আক্লষািনষা করক্ত।

৫. ডিখন বিলী সংরিষান্ত এই ২৪-আইক্টম (পডরডিটি ৩) 
সমীক্ষাটি পডরিষালনষা করষার জন্য ডনডদভু টি শ্কষাক্নষা সম়েসীমষা 
শ্নই।
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িারত-কলরম বশক্া
অডনতষা বষাগষান বতরী কক্র

রেিণ বিরভু র বশক্া
শ্স বীজ ব়ে িক্ত শ্দক্খক্ছ।  

শ্স বষাগষাক্ন অন্যষান্য প্রষাণীও শ্দক্খক্ছ।

দৃবষ্ট বিরভু র বশক্া
অডনতষা বীজটষা মষাটির গক্তভু  রষাখল

রািিাবচন্তা: 

মক্ন রষাখক্ত িক্ব শ্য ডিক্ষােথীক্দর মক্ধ্যও একই ধরক্নর ববডিত্্য 
েষাকক্ব। প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দরও পছক্দির ডিখন বিলী 
েষাকক্ত পষাক্র।

আপডন যডদ একজন দৃডটিডনরভু র ডিক্ষােথী িন, তষািক্ল আপডন বই 
পক়্ে বষা িষা়েষাগ্রষাম শ্দক্খ ডিখক্ত পছদি করক্বন।

আপডন যডদ একজন রেবণ ডনরভু র ডিক্ষােথী িন তক্ব আপডন তে্য 
শুনক্ত পছদি করক্ত পষাক্রন। ঘক্রর এমন জষা়েগষা়ে বস্ন শ্যখষান 
শ্েক্ক আপডন আক্লষািনষাটি রষালরষাক্ব শুনক্ত পষাক্বন। আপডন 
যডদ ডকছ্ পক়্ে ডিখক্ত িষান, তষািক্ল প়েষার পক্র, শ্সটির সষার 
সংক্ক্প করুন এবং শ্জষাক্র শ্জষাক্র শ্সটি বল্ন, যষাক্ত আপডন 
ডনক্জর কেষাটি কষাক্ন শুনক্ত পষান।

আপডন যডদ একজন িষাক্ত-কলক্ম ডিখক্নর ডিক্ষােথী িন, তষািক্ল 
আপডন বষাস্তব জগক্তর ডজডনস বষা ঘটনষার সষাক্ে অধ্য়েক্নর 
উপষাদষানগুডলক্ক নষা়েষািষা়েষা করষার মষাধ্যক্ম ডিখক্ত পছদি করক্বন।

ডিখন বিলীর ডকছ্ ডকছ্ ডবষক়্ের প্রডত ডিক্ষােথীর স্বতঃস্্তভু  পছদি 

েষাকক্ত পষাক্র। তক্ব সমস্ত ডিক্ষােথী মষাডল্ট-শ্সনসডর পদ্ধডতক্ত 
উপকৃত িক্ত পষাক্র। ডিক্ষাদষাক্ন এটির গুরুত্বপূণভু প্ররষাব রক়্েক্ছ; 
ডিক্কক্দর উডিত ডিক্ষােথীক্দর পছক্দির বিলী ব্ক্ঝ শ্নও়েষা এবং 
শ্সই অন্যষা়েী তষাক্দর ডিখক্ত সষািষায্য করষা। তষা ছষা়েষাও ডিখক্নর 
ডবডরন্ন পদ্ধডতর ডবকষাক্ির জন্য ডিক্ষােথীক্দর সষাক্ে ডন়েডমত কষাজ 
করষা উডিত। ডিক্ষােথীরষা শ্রেণীকক্ক্ শ্য সব ডবডরন্ন ডিন্তষারষাবনষা এবং 
ডিখন বিলীগুডল ডনক়্ে আক্স, ডিক্করষা প্রষা়েিই শ্সগুডল ডিনক্ত 
ব্যেভু িন এবং এমন উপষাক়্ে তষাক্দর শ্িখষান, শ্যখষাক্ন এ ববডিক্ত্্যর 
কেষা মষােষা়ে রষাখষা ি়ে নষা। একটি ডিশুর সভিষাবনষার সক্বভুষাচ্চ উপলডধির 
জন্য ডিক্ক্কর বিলী, ডিখন বিলী এবং ডিক্ণ বিলীর মক্ধ্য 
সষামজেস্য েষাকষা প্রক়্েষাজন। ডিক্করষা সবসমক়্ে প্রডতটি ডিক্ষােথীর 
পছক্দির ডিখন বিলী পূরণ করক্ত পষাক্র নষা, বষা এটি ডিক্ষােথীর 
স্বষাক্েভু ি়ে নষা। শ্রেণীকক্ক্ ডিক্ষাদষাক্নর সম়ে ডবডরন্ন ধরক্নর পদ্ধডত 
ব্যবিষার করক্ত িক্ব এবং ডবডরন্ন ডিখন বিলীর প্রক়্েষাজনী়েতষা়ে 
গুরুত্ব ডদক্ত িক্ব। পষািষাপষাডি একটষানষা ডিক্ষাদষান নষা কক্র ডবরডত 
ডদক্ল, ডিক্ষােথীরষা ডকছ্ক্ক্ণর জন্য মক্নষাক্যষাগ সরষাক্নষার স্ক্যষাগ পষা়ে 
যষা তষাক্দর শ্রেণীকক্ক্র একক্ঘক়্েডম কষাটষাক্ত সষািষায্য করক্ত পষাক্র। 
তষাই একজন ডিক্ক্কর উডিত ডবডরন্ন ধরক্নর ডিক্ষা পদ্ধডত ব্যবিষার 
করষার পডরকল্পনষা করষা।
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কটবিল ১২: বিবরন্ন বশখি তশলীর জি্য বশক্াদাি পদ্ধবত

• ডিক্করষা দৃডটি ডনরভু র ডিক্ষাক্ক উৎসষাডিত করক্ত পষাক্রন

• তে্য এবং ধষারণষা উপস্ষাপক্নর জন্য দৃি্যগত বষা ডরস্্য়েষাল উপস্ষাপনষা (শ্পষাস্ষার, িষা়েষাগ্রষাম, আঁকষা) ব্যবিষার করষা।

• ডরজ্্য়েষালষাইক্জিনক্ক উৎসষাডিত করষা, শ্যমন ‘রষাক্বষা ত্ডম ডক শ্দখক্ত পষাক্ছেষা...’, ‘শ্তষামষার ডক মক্ন ি়ে এটি শ্দখক্ত শ্কমন 
িক্ব?’।

• গল্প বতডর বষা প্নরষাবৃডতির জন্য ডরজ্্য়েষাল প্রম্পট ব্যবিষার করষা।

• ডিক্ষােথীক্দর প্রেক্ম িব্দটি শ্দডখক়্ে তষারপর শ্িষাখ বন্ধ কক্র বষানষান করক্ত বল্ন। 

• ডবডরন্ন দৃি্যগত উপষাদষানগুডলর মক্ধ্য পষারপেডরক সম্পকভু গুডল ব্ঝক্ত এবং ডবডরন্ন ধষারণষাগুডলক্ক একডত্ত করক্ত উৎসষাডিত 
করষা, শ্যমন ম্যষাক্পর মক্তষা কক্র এঁক্ক ডবডরন্ন ধষারণষাগুডলক্ক শ্বষাঝষাক্নষা।

বশক্করা কশািার বরবতিরত কশখারক উৎসাবিত কররত পাররি

• সডরি়ে শ্িষানষার অর্যষাস করষা।

• রেবণ কল্পনষাক্ক উৎসষাডিত করষা, শ্যমন ‘কল্পনষা কক্রষা ত্ডম শুনক্ত পষাক্ছেষা...’, ‘শ্তষামষার মক্ত এটি শ্কমন শুনক্ত লষাগক্ব?’

• গল্প বতডর বষা প্নরষাবৃডতি করষার জন্য প্রম্পট (prompts) ডিসষাক্ব িব্দ ব্যবিষার করষা।

• ডিক্ষােথীক্দর িব্দ উচ্চষারণ করক্ত এবং বষানষান শ্রক্ঙ বলক্ত বলষা ।

• সিক্জ মক্ন রষাখষার উপষা়ে (mnemonic device) ডিক্সক্ব ছ়েষা এবং ছদি ব্যবিষার করষা।

বশক্করা িারত-কলরম বশক্ারক উৎসাবিত কররত পাররি

• তে্য এবং ধষারণষাগুডল শ্বষাঝষাক্নষার জন্য ডিক্ষােথীক্দর ব্যবিষারক্যষাগ্য বস্তু রষাখষা।

• প্রকক্ল্পর কষাক্জর মষাধ্যক্ম িষাক্ত কলক্ম ডিখক্নর অডরজ্তষাক্ক উৎসষাি শ্দও়েষা

• গল্প বতডর বষা প্নরষাবৃডতি করষার জন্য প্রম্পট ডিসষাক্ব ‘িডরত্ষাডরন়ে’ -শ্ক কষাক্জ লষাগষাক্নষা। 

• ডিক্ষােথীক্দর বল্ন আঙ্ক্লর সষািষাক্য্য িব্দ ও বষানষান কক্র শ্দখষাক্ত।

• বদডিক অঙ্গরডঙ্গর (body language) মষাধ্যক্ম শ্কষাক্নষা ধষারণষা বষা আক্বগক্ক প্রকষাি করক্ত উৎসষাডিত করষা

২.৩ বশক্ণ তশলীর প্ররাি

অডধকষাংি ডিক্ক তষাক্দর ডনজস্ব পছক্দির শ্িখষার বিলী অন্যষা়েী 
প়েষান। আপডন শ্য ডিক্ণনিলীটি গ্রিণ কক্রন তষা যষাক্ত উপক্র 
উডলিডখত ডিক্ণ বিলীগুডলর সংডমরেণ ি়ে, শ্সডদক্ক লক্্য রষাখ্ন 
কষারণ শ্কষানও একটি ডিক্ণ বিলী সমস্ত ধরক্নর ডিখক্নর জন্য 
উপয্তি িক্ত পষাক্র নষা। আপনষার ডিক্ষােথী এবং তষাক্দর িষাডিদষা 
জষানক্ল আপডন সবক্িক়্ে রষাক্লষা উপষা়েটি ব্ঝক্ত পষারক্বন। 
স্তরষাং, যডদ ক্ষাক্স িষাক্ত-কলক্ম বষা পেিভু-ডনরভু র ডিক্ষােথীরষা 
েষাক্ক, এবং প্রডিক্ক একজন দৃডটি ডনরভু র ডিক্ষােথী িন, তষািক্ল 
শ্সই প্রডিক্ক্কর শ্ক্ক্ত্ দৃডটি ডনরভু র প্রডিক্ক্ণর মষাধ্যক্মই 
শ্িখষাক্নষার সভিষাবনষা শ্বডি । আমরষা এর শ্েক্ক কী ব্ঝক্ত পষাডর? 
প্রেম ধষাপ িল আপনষার পছক্দির শ্িখষার পদ্ধডত কী তষা খঁ্ক্জ 
শ্বর করষা এবং তষারপর শ্সই কমক্েষাটভু ক্জষাক্নর বষাইক্র শ্িখষাক্নষার 
শ্িটিষা করষা। আরও ডিক্ষােথীক্দর কষাক্ছ শ্পৌঁছষাক্নষার জন্য, 

আপনষাক্ক ডবডরন্ন ডিক্ণ বিলী শ্িটিষা করক্ত িক্ব । ডকছ্ ডিক্ক 
শ্লকিষার ডদক্ত পছদি কক্রন, শ্কউ শ্কউ িষাক্তকলক্ম শ্দডখক়্ে 
বষা সডরি়ে অংিগ্রিণ পছদি কক্রন এবং অন্যরষা শুধ্মষাত্ এটষাই 
ব্ঝক্ত িষান শ্য ক্ষাক্সর শ্িক্ষ তষার ডিক্ণ পদ্ধডতর সষািষাক্য্য 
ডিক্ষােথীরষা কতদূর ব্ঝক্ত পষারক্লষা। ক্ষাক্সর মক্ধ্য প্রডতটি ডিশুর 
ডিখন বিলীর প্রক়্েষাজনী়েতষা পূরক্ণর জন্য ডবডরন্ন ডিক্ণ পদ্ধডতর 
সংডমরেণ করষা আবডি্যক, যষা ডনঃসক্দিক্ি একটি ববডিত্্যপূণভু কষাজ। 
আপডন ডনক্জক্ক এবং ডনক্জর ডিক্ষােথীক্দর ি্যষাক্লজে করষার 
মষাধ্যক্ম ডিক্ণ-ডিখন পদ্ধডতটি উপক্রষাগ করুন।

২.৪ সকল প্রকার বশখি তশলী বিরয় কাজ করা 

ডিশুক্দর মক্ধ্য অক্নক ধরক্নর ডিখন বিলী বষা ডিখন পদ্ধডত 
শ্দখষা যষা়ে। এমন ন়ে শ্য প্রডতটষা ধরক্নর সষাক্ে কষাজ করষার 
জন্য ডিক্ক-ডিডক্কষাক্ক একটি কক্র নত্ন ডিক্ণ বিলী বষা 
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ডরি়েষাকলষাপ উদ্ষাবন করক্ত িক্ব, বরং আপনষার শ্িখষাক্নষার 
পদ্ধডতটিই এমন ববডিত্্যপূণভু িও়েষা উডিত যষাক্ত শ্সটি সকল 
ডিশুর কষাক্ছ শ্পৌঁছষাক্ত পষাক্র। 

সিায়ক টিপস:

• ছডব, িষা়েষাগ্রষাম, প্রদিভুন এবং স্কীন প্রক্জকিন ব্যবিষার করুন 
এবং শ্মৌডখক ও ডলডখত ব্যষাখ্যষা প্রদষান করুন।

• একটি ি্যষান্ডআউট ডদন যষাক্ত, আক্লষাি্য ডবষ়েটি সংক্ক্ক্প 
শ্লখষা েষাকক্ব, এবং শ্য দক্তষাটি অজভু ন করক্লষা, শ্সটি 
কীরষাক্ব প্নরষা়ে করক্ত িক্ব, তষার ডনক্দভু ি েষাকক্ব। 

• শ্রেণীকক্ করষার জন্য সম়ে ডদন এবং ডিক্ষােথীক্দর সডরি়ে 
অংিগ্রিক্ণর জন্য ডিক্ণ শ্কৌিলগুডল ব্যবিষার করুন। 

• ডিক্ষােথীক্দর দলবদ্ধরষাক্ব কষাজ করক্ত উৎসষাডিত করুন। 

• আপডন ডিক্ষােথীক্দর যষা শ্দডখক়্েক্ছন তষা ঠিকমক্তষা শ্বষাঝষার 
জন্য ডিক্ষােথীক্দর মষাক্ঝ মষাক্ঝ ডবরডত ডদন এবং প্রনে ডজজ্ষাসষা 
করুন।

• প়েষাক্নষার সম়ে ডবমূতভু  এবং মূতভু  উর়ে ধরন সম্পক্কভু ই তে্য 
ডদন ।ডবমূতভু  ধষারণষাগুডল ব্যষাখ্যষা করুন এবং তষারপর বষাস্তব 
জগক্তর শ্কষাক্নষা বস্তুর সষাক্ে তষার সম্পকভু টষা ব্ডঝক়্ে ডদন।

• য্ডতি ডদক়্ে, ধষারষাবষাডিকরষাক্ব ডবষ়েগুডল শ্বষাঝষান, ডকন্তু এই 
ডবষ়েগুডলর মক্ধ্য শ্য পষারপেডরক সম্পকভু  রক়্েক্ছ, শ্সগুডলও 
ব্ডঝক়্ে শ্দও়েষার জন্য পযভুষাপ্ত সম়ে ডনন। 

রািিাবচন্তা

• আপনষার প্রধষান ডিখন বিলীটি ডক?

• শ্কষান ধরক্নর ডিখন বিলীগুডলর শ্ক্ক্ত্ আপনষার ডিক্ণ 
বিলী কষাযভুকর বক্ল আপডন মক্ন কক্রন?

• আপডন ডক আপনষার ডিক্ণ বিলীক্ত শ্কষাক্নষা পডরবতভু ন 
আনক্ত িষান? যডদ িষান, উদষািরণসি ব্যষাখ্যষা করুন।

• আপনষার মক্ত, আপনষার ডিক্ণ বিলীক্ত কী পডরবতভু ন 
করক্ল ডিক্ষােথীক্দর ডিখক্নর গুণগত মষান উন্নত িক্ত 
পষাক্র?

• কীরষাক্ব আপডন আপনষার ডিক্ষা পদ্ধডতক্ক আরও উন্নত 
করক্ত পষাক্রন?

প্রক্ত্যক্ক মষান্ক্ষরই প্রডতরষা আক্ছ, এবং এই প্রডতরষাগুডল ডিক্ক 
এবং ডিক্ষােথী ডিসষাক্ব আমষাক্দর কষাক্জ ব্যবিষার করষা শ্যক্ত পষাক্র।

ডিক্কক্দর অবি্যই মক্ন রষাখক্ত িক্ব শ্য প্রডতটি ডিশুরই ডকছ্ 
ইডতবষািক গুণ আক্ছ যষা তষাক্দর ডিখন প্রডরি়েষাক্ত শ্কষাক্নষা নষা 
শ্কষাক্নষারষাক্ব কষাক্জ লষাক্গ। একজন ডিক্ক ডিসষাক্ব আপনষার 
কষাজ ডিশুর শ্সই ইডতবষািক ডদকটি আডবষ্কষার করষা।

কা�ভু ািলী

একটি প্রেষাগত এবং একটি অন্তর্ভু তি শ্রেণীকক্ক্র ত্লনষামূলক 
আক্লষািনষার মষাধ্যক্ম ডিক্ণ এবং ডিখন প্রডরি়েষাটি শ্বষাঝষা

১. অংশগ্রিণকারীরদর দুটি ককস স্াবি প়িরত িলুি: 
একটি প্রথািত করেণীকক্ সম্পরকভু  এিং অি্যটি 

অন্তরুভু বতিমূলক করেণীকক্ সম্পরকভু ।

শ্রেণীকক্ A: ৫০ জন ডিশু শ্মক্ঝক্ত বক্স আক্ছ, তষাক্দর সষামক্ন 
ব্যষাগ ও বইগুডল রষাখষা। ডিক্ক একটি তৃতী়ে শ্রেণীর পষাঠ্যবই 
শ্েক্ক প়েষা শুরু করক্লন; এর মষাক্ঝ ডতডন ব্্যষাকক্বষাক্িভু  ডকছ্ 
কঠিন িব্দ ডলখক্লন। শ্ছক্লরষা, যষারষা ঘক্রর িষানডদক্ক বক্স আক্ছ, 
তষারষা তষাক্দর খষাতষা়ে ডিক্ক যষা ডলক্খক্ছন তষা কডপ করক্লষা,। 
শ্মক়্েরষা, যষারষা ঘক্রর বষাম ডদক্ক বক্স আক্ছ, তষারষা অক্পক্ষা করক্ছ 
শ্য ডিক্ক সক্র শ্গক্ল তষারষা শ্বষািভু টি শ্দখক্ত পষাক্ব, এবং ডতডন কী 
ডলক্খক্ছন, শ্সটি কডপ করক্ত পষারক্ব। ডিক্ক ডজজ্ষাসষা করক্লন, 
“আডম শ্য গল্পটি ডলখডছ তষা ডক শ্তষামরষা কডপ কক্রক্ছষা?” সবষাই 
উতির শ্দ়ে, “ি্যষঁা”। শ্বষাক্িভু  শ্লখষা গল্পটি ডিক্ক উচ্চস্বক্র প়েষার 
পর, ডতডন সষামক্নর সষাডরক্ত বসষা একটি ডিশুক্ক একটি প্রনে 
ডজজ্ষাসষা কক্রন এবং যডদ শ্সই ডিশুটি পষাঠ্যবইক্ত শ্যরষাক্ব 
শ্লখষা আক্ছ ঠিক শ্সরষাক্ব উতির নষা শ্দ়ে তষািক্ল ডিক্ক ওই 
উতিরটিক্ক র্ল বলক্বন।

শ্রেণীকক্ B: ডিশুরষা শ্মক্ঝক্ত দুটি দক্ল শ্গষাল িক়্ে বক্স 
আক্ছ। উর়ে দলই শ্মক়্ে এবং শ্ছক্লক্দর ডনক়্ে গঠিত। তৃতী়ে 
শ্রেণীর ডিক্ক ডবডরন্ন আকৃডত (shape) সম্পক্কভু  শ্িখষাক্ছেন। 
একটি দক্ল, ডিশুরষা বৃতি ডনক়্ে কেষা বলক্ছ। ডিক্ক ডকছ্ সষাধষারণ 
বৃতিষাকষার ডজডনস শ্দখষান যষা ডিশুরষা বষাড়ে শ্েক্ক এক্নডছক্লষা। 
ডিশুরষা ডজডনসগুডল নষা়েষািষা়েষা কক্র এবং তষারপক্র সবষাই 
একসষাক্ে বৃতিষাকষার আকৃডতর অন্যষান্য বস্তুর তষাডলকষা বতডর কক্র। 
অন্য দক্ল, ডকছ্ ডিশুর িষাক্ত শ্গষাটষাক্নষা খবক্রর কষাগজ রক়্েক্ছ 
যষা শ্দখক্ত লম্বষা লষাঠির মক্তষা । ডিক্ক একটি নম্বরক্ক কল কক্রন 
এবং শ্সই নম্বরটি শ্য ডিশুটির শ্স একটি বগভুক্ক্ত্ বতডর করক্ত 
তষার লষাঠিটি শ্মক্ঝক্ত মষাঝখষাক্ন রষাক্খ। শ্িষানষা়ে অস্ডবধষা রক়্েক্ছ 
এমন একটি ডিশু তষার লষাঠি শ্যষাগ কক্র একটি ডত্র্জ বতডর কক্র 
এবং ডিক্ক্কর ডদক্ক তষাডকক়্ে িষাক্স। ডিক্ক তষার ডদক্ক ডেক্র 
িষাক্সন এবং বক্লন- “খ্ব রষাল”, ডতডন কেষাটি এমন কক্র বক্লন 
যষাক্ত ডিশুটি শ্যন কেষা বলষার সম়ে তষঁার শ্ঠষঁাটনষা়েষা শ্দখক্ত 
পষা়ে। একজন অডররষাবক, ডযডন এক সপ্তষাক্ির জন্য শ্রেণীকক্ক্ 
শ্স্বছেষাক্সবীর রূডমকষা পষালন করডছক্লন, তষার ডপঠ িষাপক়্ে বষািবষা 
শ্দন, এবং তষারপক্র একটি নত্ন আকৃডত বতডর করষার জন্য 
একজন ডিক্ষােথীক্ক সিষা়েতষা করক্ত যষান শ্য তষার লষাঠি শ্কষােষা়ে 
রষাখক্ব তষা ব্ঝক্ত পষারডছক্লষা নষা ।
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২. অংশগ্রিণকারীরদর বিম্নবলবখত প্ররশ্র উতির বদরত 
িলুি:

• শ্কষানটি শ্বডি ঐডতি্যবষািী প্রেষাগত শ্রেণীকক্ এবং শ্কন?

• শ্কষানটি শ্বডি অন্তর্ভু ডতিমূলক এবং ডিখক্নর উপক্যষাগী 
শ্রেণীকক্ এবং শ্কন?

৩. বশক্করদর সারথ বমবলতরারি বচন্তারািিা করুি 
এিং তারদর প�ভুরিক্ণগুবল দুটি সাবররত কিারিভু  

বলখুি।

৩. একটি অন্তরুভু বতিমূলক করেণীকরক্র জি্য 
একটি বশক্ণ পবরকল্পিা ততবর করা

ডিক্ক কীরষাক্ব ডিক্ষাদষাক্নর পডরকল্পনষা বতডর কক্রন তষার 
উপর ডিক্ষাদষাক্নর কষাযভুকষাডরতষা ডনরভু র কক্র। তষাই কষাযভুকরী 
অন্তর্ভু ডতিমূলক অন্িীলক্নর প্রেম ধষাপ িক্লষা একটি স্পেটি 
উক্দেি্যসি একটি ডিক্ণ পডরকল্পনষা বতডর করষা । শ্য শ্কষাক্নষা 
ডবষ়ে সংরিষান্ত ডিক্ষাদষাক্নর সম়ে ডিক্কক্ক অবি্যই পষাঠ্য 
বইক়্ের বষাইক্র শ্বডরক়্ে ডিখক্নর বৃিতির উক্দেি্য সম্পক্কভু  রষাবনষা-
ডিন্তষা করক্ত িক্ব। 

একটি বশক্ণ পবরকল্পিা ততবরর জি্য প্ররয়াজিীয় 
িীবতসমূি

• “৫E’ িক্লষা এমন একটি মক্িল, যষার ডরডতি িক্লষা 
গঠনমূলক বষা constructive। এখষাক্ন E অক্েভু পষঁাি 
রকক্মর কষাজ বলষা িক়্েক্ছ, যেষা Engage (য্তি কক্র 
রষাখষা), Explore (আডবষ্কষার করষা), Explain (ব্যষাখ্যষা করষা), 
Elaborate (ডবিক্দ শ্বষাঝষাক্নষা) and Evaluate (মূল্যষা়েণ) 
– এই পদ্ধডতটি ডিক্ষােথীক্দর প্রক়্েষাজন অন্সষাক্র ডবডরন্ন 
ডিক্ষাপদ্ধডত অবলম্বন করক্ত আমষাক্দর সষািষায্য কক্র, 
শ্যগুডল শ্ক্ত্ ডবক্িক্ষ পডরবতভু ন বষা পডরমষাজভু নক্যষাগ্য। এটি 
আপনষাক্ক পূক্বভুর জ্ষান এবং অডরজ্তষার ডরডতিক্ত ডবডরন্ন 
ডিক্ষা সংরিষান্ত কষাযভুষাবলীর ডবক্লেষণ ও মূল্যষা়েক্ন সষািষায্য 
করক্ব। মক্িক্লর মক্ধ্য, আপডন ডবডরন্ন ডবষক়্ের জন্য ডবডরন্ন 
শ্কৌিল ব্যবিষার করষার পডরকল্পনষা করক্ত পষাক্রন।

• এমন পডরকল্পনষা করুন, যষাক্ত পষাঠ্যরিক্মর উপষাদষানগুডল 
উন্নত মষাক্নর ি়ে এবং প্রডতটি পষাঠ্য ডবষক়্ের মক্ধ্যই ডবডরন্ন 
সমস্যষা সমষাধষাক্নর অন্িীলন েষাক্ক।

ডিক্ণ পডরকল্পনষার নম্নষা জষানষার জন্য পডরডিটি ৪ শ্দখ্ন।

কা�ভু ািলী

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ণ এবং ডিখক্নর পন্ষাগুডল সম্পক্কভু  জষানষা

প্রক়্েষাজনী়ে উপকরণ: কষাক্লষা বষা নীল মষাকভু ষারসি সষাদষা শ্বষািভু ; 
দলবদ্ধ কষাক্জর জন্য কষালষার শ্েল্ট শ্পনসি বষাদষামী বষা িষাটভু  
কষাগজ; একটি প্রেষাগত শ্রেণীকক্ক্র পযভুক্বক্ক্ণর বণভুনষাসি 
ি্যষান্ডআউট।

বিরদভু শািলী:

১. অংিগ্রিণকষারীক্দর ৪-৫ জক্নর দক্ল রষাগ করুন।

২. প্রডতটি দলক্ক বণভুনষাসি ি্যষান্ডআউটটি প়েক্ত বল্ন এবং 
তষারপক্র শ্সই অন্যষা়েী ডনম্নডলডখত কষাজগুডল করক্ত 
বল্ন:

• ডিক্ক ডিক্ষােথীক্দর শ্কষাক্নষা ডকছ্ শ্িখষাক্নষার জন্য 
শ্যসব পবভু বষা ধষাপ ব্যবিষার করক্তন, শ্সগুডলর তষাডলকষা 
করুন।

• ডিক্ক শ্কষান ধরক্নর ডিক্ণ বিলী ব্যবিষার করক্তন?

• ডকরষাক্ব ডতডন সব ডিশুক্ক অংিগ্রিণ করষাক্ত 
শ্পক্রডছক্লন?

• ডতডন ডক ধরক্নর ডিখন সিক্যষাগী উপষাদষান ব্যবিষার 
কক্রডছক্লন? এটি ডক প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুসি সকল 
ডিশুক্দর জন্য উপক্যষাগী ডছল?

• ডিশুরষা ডিক্খক্ছ ডকনষা তষা ডতডন কীরষাক্ব জষানক্লন?

৩. দলগুবলরক তারদর দরলর কারজর একটি 

উপস্াপিা কররত িলুি

ঘটিা: একটি গ্রামীণ, সরকারী বিদ্যালরয়র চতুথভু করেণী

পডরক্বি ডবজ্ষাক্নর ক্ষাস িলক্ছ। ডবষ়ে পডরবিন। উক্দেি্য, 
ডিক্ক্কর ইউডনট পডরকল্পনষা অন্যষা়েী, ডিশুক্দর ডবডরন্ন পডরবিন 
মষাধ্যমগুডল ডিনক্ত সষািষায্য করষা। শ্রেণীকক্ক্ প্রষা়ে ৩৫ জন ডিশু 
রক়্েক্ছ। ডিক্ক শ্রেণীকক্টিক্ক দুটি দক্ল ডবরতি কক্রক্ছন এবং 
তষাক্দর কক়্েকটি শ্খলনষা গষাড়ে এবং লি্যষািকষািভু  ডদক়্েক্ছন যষা ডদক়্ে 
স্ল, জল এবং বষা়ে্ বিষারষা পডরবিক্নর ডবডরন্ন উপষা়ে শ্বষাঝষাক্নষা িক্ছে। 
ডতডন প্রডতটি গ্রুক্পর ডিশুক্দরক্ক স্ল, জল এবং বষা়ে্ক্ত ব্যবহৃত 
পডরবিন অন্যষা়েী লি্যষািকষািভু গুডলক্ক রষাগ করক্ত বলক্লন। 
তষারপক্র ডতডন ডিশুক্দর ডবডরন্ন অঙ্গরঙ্গীর মষাধ্যক্ম ডবডরন্ন ধরক্নর 
পডরবিন কীরষাক্ব িলষািল করক্ব, তষা শ্দখষাক্ত বলক্লন। ডতডন 
ডিশুক্দর ডজজ্ষাসষা করক্লন শ্য তষারষা এই পডরবিনগুডলর মক্ধ্য 
শ্কষানটি ব্যবিষার কক্রক্ছ এবং শ্কষােষা়ে। ডতডন একটি ডিশুর গল্প 
বক্লন শ্য পডরত্যতি শ্রলগষাড়ের কষামরষা়ে েষাক্ক এবং সষারষাক্দক্ি 
ভ্মণ করষার স্বপ্ন শ্দক্খ। শ্িক্ষ ডতডন ব্্যষাকক্বষাক্িভু  ডবডরন্ন ধরক্নর 
পডরবিক্নর নষাম শ্লক্খন এবং ডিশুক্দর লি্যষািকষাক্িভু র ছডবর সষাক্ে 



মডিউল ১ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা40

শ্লখষা িব্দগুডল শ্মলষাক্ত বক্লন। ডিক্ক প্রক্ত্যক ডিশুক্ক এই 
কষাজটির জন্য শ্বষাক্িভু  আসক্ত উৎসষাডিত কক্রন এবং অন্যক্দরও 
বক্লন যষা শ্লখষা আক্ছ তষা ডলখক্ত বষা তষার ছডব আঁকক্ত। 

৩.১ পাঠ িকশা (Lesson Design) – 
অন্তরুভু বতির জি্য পবরকল্পিা 

প্রডতটি ডিশু অনন্য এবং ডরন্ন তষাই ডিক্ক্কর রূডমকষা িক্লষা 
প্রডতটি ডিশুর ডিখক্নর প্রডরি়েষার মক্ধ্য এই ডরন্নতষাক্ক শ্বষাঝষা। এটি 
অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ বতডরর মূলনীডত। 

পৃেকীকরণ িল ডিখন ডবষ়েবস্তু, উপষাদষানসমূি এবং ডিক্ষােথীক্দর 
ডিখক্নর অনন্য ববডিক্টি্যর সষাক্ে ডমডলক়্ে ডিক্ণ-ডিখন 
প্রডরি়েষাক্ক পডরবডতভু ত করষার প্রডরি়েষা। এটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার 
সষারমমভু। সক্বভুষাতিম ডিক্ণ-ডিখন প্রডরি়েষার উপর ডরডতি কক্র 
আলষাদষা আলষাদষা ডনক্দভু িনষাই ডিক্ষাক্ক অন্তর্ভু ডতিমূলক কক্র 
শ্তষাক্ল। পৃেকীকৃত ডনক্দভু িনষা ডবডরন্ন ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্ন ডিখন 
িষাডিদষা শ্মটষা়ে এবং সমস্ত ডিক্ষােথীক্ক ডবডরন্ন ি্যষাক্লক্জের মষাধ্যক্ম 
ও উপয্তি সিষা়েতষা প্রদষান কক্র ডিখক্নর লক্ক্্য শ্পৌঁছষাক্ত 
সষািষায্য কক্র। 

মষান্ষ ডকরষাক্ব শ্িক্খ তষা শ্বষাঝষার উপর ডরডতি কক্র পৃেকীকৃত 
ডনক্দভু িনষা শ্দও়েষা ি়ে। ডিক্ষােথীরষা ইডতমক্ধ্য যষা জষাক্ন তষার মূল্যষা়েন 
ডদক়্ে ডনক্দভু ি শুরু ি়ে এবং শ্সই জষানষার উপর ডরডতি কক্র 
নত্ন ধষারণষা বতডর করষা ি়ে। পৃেকীকরণ প্রডরি়েষাটি ডিক্ষােথীক্দর 
ডবডরন্ন অডরজ্তষার মষাধ্যক্ম ডবষ়েবস্তুর সষাক্ে য্তি কক্র। একটি 
শ্রেণীকক্ শ্যখষাক্ন পৃেকীকরণ পদ্ধডতর প্রক়্েষাগ ি়ে, শ্সখষাক্ন 
একজন ডিক্ষােথীর জন্য ডবষ়েবস্তুগুডল ব্ঝক্ত, ডবডরন্ন ধষারণষা ও 
দক্তষাগুডল জষানক্ত শ্যমন স্ডবধষা ি়ে, শ্তমডন তষারষা তষাক্দর 
ডিখনলধি জ্ষাক্নর বিষারষা ডবডরন্ন উৎপষাদনিীল কষাজ করক্ত পষাক্র 
(টমডলনসন, ২০০১)।

৩.২ পৃথকীকৃত বশক্ার জি্য বিরদভু বশকা এিং 
ককৌশল

শ্বডিররষাগ ডিক্কই তষাক্দর ডিক্ণ পদ্ধডতক্ক শ্রেণীকক্ক্র 
ডবডরন্ন ডিক্ষােথীর ডিখন উপক্যষাগী কক্র শ্নন নষা। একটি 
সষাধষারণ শ্রেণীকক্ক্ পৃেকীকৃত ডিক্ষা সকল ডিক্ষােথীর স্বতন্ত্র 
িষাডিদষাগুডলক্ক পূরণ করষার মষাধ্যক্ম অন্তর্ভু ডতির দিভুনক্ক আরও 
একধষাপ এডগক়্ে ডনক়্ে যষা়ে। পৃেকীকরণ এমন একটি দিভুন যষা 
অত্যন্ত সেল উচ্চ শ্মধষায্তি ডিক্ষােথী শ্েক্ক শুরু কক্র সষাধষারণ 
শ্মধষায্তি ডিক্ষােথীক্দর (টমডলনসন, ১৯৯৯) অেভুষাৎ সকল 
ডিক্ষােথীক্দর জন্য ডিক্ষাক্ক আরও অেভুবি কক্র শ্তষাক্ল। 

মূল ধষারণষা এবং ডিখক্নর লক্্য ডনধভুষারণ করুন। পষাঠ্যরিমটি 

ডবস্তষাডরত ধষারণষার উপর ডরডতি কক্র িও়েষা উডিত এবং ডিক্কক্দর 
শ্িখষাক্নষার লক্্য শ্যন অবি্যই রষাক্লষারষাক্ব সংজ্ষাড়েত েষাক্ক। 
টমডলনসক্নর মক্ত ডিক্ক ডিডক্কষারষা স্ডনডচিত করক্বন – 
‘পষাঠ্যরিমটি শ্যন একটি ডনডদভু টি িষাখষার ডবক্িষজ্ক্দর বিষারষা সমষাদৃত 
সঠিক তে্যটি এবং শ্সই সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা প্রদষান কক্র’।

ডনক্দভু ক্ির সষাক্ে মূল্যষা়েক্নর সংক্যষাগ করুন। মূল্যষা়েন একটি 
ধষারষাবষাডিক প্রডরি়েষা। মূল্যষা়েন শ্েক্ক সংগ্রি করষা তক্ে্যর সষািষাক্য্য, 
ডিক্করষা জষানক্ত পষাক্রন শ্য ডিক্ষােথীরষা ইডতমক্ধ্য কী জষাক্ন এবং 
শ্কষানটি তষাক্দর জন্য সবক্িক়্ে উপয্তি অ্যষাসষাইনক্মন্ট িক্ব। এই 
অ্যষাসষাইনক্মন্টটি ি্যষাক্লডজেং িক্ব, ডকন্তু িতষািষাজনক িক্ব নষা। 
এক্ক বলষা ি়ে প্রডসেমষাল শ্িক্রলপক্মন্ট (ZPD) অচিল।

দলগত ডিখক্নর স্ক্যষাগ বতডর করুন। ডিক্করষা প়েষাক্নষার সম়ে 
ক্ষাক্সর সকলক্ক একক্ত্ বষা শ্ছষাক্টষা শ্ছষাক্টষা দক্ল রষাগ কক্র 
অেবষা ব্যডতিডরডতিক পৃেক ডনক্দভু িষাবলী ব্যবিষার কক্র েষাক্কন। 
ডিক্ষােথীক্দর প্রস্তুডত, আগ্রি এবং ডিখক্নর ডরন্নতষার ডরডতিক্ত 
ডবডরন্ন পদ্ধডতক্ত দলবদ্ধ করষা শ্যক্ত পষাক্র। ডিক্করষা কষাক্জর 
জন্য দলগঠন কক্র ডদক্ত পষাক্রন, এবং কখনও কখনও ডিক্ষােথীরষা 
তষাক্দর ডনজস্ব কষাক্জর দল ডনবভুষািন কক্র। তক্ব দলগুডলক্ত মষাক্ঝ 
মষাক্ঝই পডরবতভু ন করষা উডিত।

ডবডরন্ন ডনক্দভু িমূলক শ্কৌিল ব্যবিষার করুন। একজন ডিক্ষােথীর 
ডিখন প্রস্তুডত পূরক্ণর জন্য ডনক্দভু িমূলক কষাযভুকলষাক্পর পডরকল্পনষা 
করষার পষািষাপষাডি, সমস্ত কষাজগুডল সমষানরষাক্ব আকষভুণী়ে িক্ত 
িক্ব এবং ডবষ়ে সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা ও দক্তষা বতডর করক্ত 
িক্ব। ডিক্ষাক্ক ডিক্ষােথী-শ্কড্রিক করষার জন্য, ডিক্ক ডবডরন্ন 
ধরক্নর ডনক্দভু িমূলক শ্কৌিল অবলম্বন করক্বন, শ্যমন: ডবডরন্ন 
স্তক্র ডবরতি কষাজ, িষাক্ত-কলক্ম কষাজ, পষাঠ্য, স্্যষাক্েষালডিং 
এবং প্রক্জক্ট। প্রষা়েিই ডিক্ষােথীরষা শ্য ডনক্দভু িমূলক কষাজগুডলক্ত 
ডনয্তি েষাক্ক শ্সগুডল করষার জন্য এবং িূ়েষান্ত মূল্যষা়েক্নর জন্য 
ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্ন ডবকল্প ব্যবস্ষা করষা শ্যক্ত পষাক্র।

অডতডরতি তক্ে্যর জন্য, পডরডিটি ৭ “পষাঠ্যরিমক্ক পডরবতভু ক্নর 
বিষারষা উপক্যষাগী কক্র শ্তষালষার জন্য একটি কষাঠষাক্মষা” শ্দখ্ন 
(পডরডিটি ৭)।

৩.৩ বশখি সিায়ক সিভুজিীি পবরকল্পিা / 
Universal Design for Learning (UDL)

সবভুজনীন পডরকল্পনষা বষা universal design কেষাটি স্ষাপত্যডবদ্যষার 
পডররষাষষা শ্েক্ক গৃিীত। ডিখন সিষা়েক সবভুজনীন পডরকল্পনষা এমন 
একটি পদ্ধডত, শ্যখষাক্ন বৃিতির সভিষাবনষার কেষা মষােষা়ে শ্রক্খ 
ডিশুর িষাডিদষা পূরক্ণর জন্য পডরক্বি, পষাঠ্যরিক্মর ডবষ়েবস্তু, 
ডিখন সংরিষান্ত কষাযভুষাবলী এবং ডবডরন্ন ডিখন সিষা়েক উপকরণ 
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ডবক্বিনষা করক্ত িক্ব:
ডিক্ষাগত এবং সষামষাডজক লক্্য
দীঘভুক্ম়েষাদী লক্্য মষােষা়ে রষাখ্ন

পারঠর বিষয়িস্তু িা ইউবিট

ডবক্বিনষা করক্ত িক্ব:
পষাঠ্য অন্িীলক্নর প্রডরি়েষাসমূি (স্ব-
ডনক্দভু ডিত / আডবষ্কষারমূলক ডিক্ষা/ 
ডরি়েষাকলষাপ ডরডতিক পন্ষা /প্রত্যক্ 

ডনক্দভু িনষা /কডম্পউটষার বষা ওক়্েবডরডতিক 
/ অডরজ্তষামূলক ইত্যষাডদ)

ডনক্দভু িমূলক ব্যবস্ষা (সমবষা়ে শ্গষাষ্ী/ 
সমূ্পণভু শ্গষাষ্ী / ব্যডতি)

সষাংগঠডনক ব্যবস্ষা

বিরদভু রশর প্রবক্য়া

বশক্াথথীরদর তথ্য

ডবক্বিনষা করক্ত িক্ব:
ডিখক্নর েলশ্রুডত এবং কীরষাক্ব 

শ্সগুডলক্ত শ্পৌঁছক্নষা যষাক্ব (নষাি/গষান/
িডরত্ষাডরন়ে/প্রদিভুন/শ্মৌডখক/শ্লখষা)

ফলাফল বশক্াথথীরদর সাফল্য কদখায়

গক়্ে শ্তষালষা ি়ে। কীরষাক্ব ডিখন সংরিষান্ত সম্পদ বষা উপকরণগুডল 
ব্যবিষার করক্ত ি়ে, শ্স ডবষ়ে UDL শ্যমন একটি কষাঠষাক্মষা প্রদষান 
কক্র, তষার পষািষাপষাডি এটি ডবক্িষ শ্কৌিল ডরডতিক ডিখক্নর জন্য 
স্ক্যষাগ কক্র শ্দ়ে এবং সকক্লর সক্বভুষাতিম অংিগ্রিক্ণর জন্য 
পডরক্বিক্ক উপক্যষাগী কক্র শ্তষাক্ল। (পডরডিটি ৫ -এ “সবভুজনীন 
নকিষা কী?”শ্দখ্ন)

৫ নং ছডবক্ত শ্যমন শ্দখষা যষাক্ছে- UDL পদ্ধডত প্রক়্েষাগ 
করষার প্রেম ধষাপ িল ডিক্ষােথীক্দর সম্পক্কভু  সম্যক ধষারণষা গঠন 
করষা- অেভুষাৎ ডিক্ষােথীক্দর সম্পক্কভু  ডবডরন্ন তে্য আিরণ করষা। 
এর পক্র ডিক্ষাডবদক্দর পষাঠ্যরিমক্ক শ্বষাঝষার ডতনটি স্বতন্ত্র পে 
সম্পক্কভু  ডিন্তষা করক্ত িক্ব, শ্সগুডল িক্লষা: ডবষ়েবস্তু, পদ্ধডত 
এবং েলষােল। পষাক্ঠর ডবষ়েবস্তু বষা ইউডনক্টর ডবষ়েবস্তু িক্লষা 
কী প়েষাক্নষা িক্ব বষা আমরষা ডিক্ষােথীক্দর কী শ্িখষাক্ত, জষানষাক্ত 
ও করষাক্ত িষাই। ডিক্ষােথীরষা কী ডিখক্ছ,কতটষা ব্ঝক্ছ, তষার 
জন্য ডনক্দভু িনষার প্রডরি়েষাটি গুরুত্বপূণভু। ডিক্ষােথীরষা কী ডিক্খক্ছ 
তষা প্রদিভুন কক্র শ্যসব েলষােল, শ্সগুডলর মষাধ্যক্মই তষাক্দর 
সষােক্ল্যর মূল্যষা়েণ করষা যষা়ে (টমডলনসন, ১৯৯৫)। এই ডতনটি 
অ্যষাক্সেস পক়্েন্ট সরষাসডর UDL এর ডতনটি লক্্য প্রডতেডলত 
কক্র। ডবক্িষরষাক্ব, ডবষ়েবস্তু (content) ডিখক্নর জন্য 
উপকরক্ণর একষাডধক উপস্ষাপনষা প্রক়্েষাজন, পদ্ধডতর (process) 
জন্য ডিক্ষােথীক্দর সমৃ্পতি করষার একষাডধক উপষা়ে প্রক়্েষাজন, এবং 
েলষােক্লর (product) জন্য ডিক্ষােথীক্দর একষাডধক অডরব্যডতির 
প্রকষাি জষানষা প্রক়্েষাজন।

ছডব ৫: UDL: পষাঠ্যরিক্ম প্রক্বি পে

UDL- এর মক্ধ্য যষাক্ত ডবক্নষাদন, শ্খলষাধ্লষা এবং সষাংসৃ্ডতক 
কষাযভুরিম, ভ্মণ ইত্যষাডদ সি ডবদ্যষালক়্ের সমস্ত কষাযভুকলষাপই 
অন্তর্ভু তি ি়ে, এটি ডনডচিত করষা গুরুত্বপূণভু। ি্যষান্ড-আউট, 
সম়েসূিী, পষাঠ্যবই এবং ডবদ্যষালক়্ের ডবডরন্ন অন্ষ্ষান সম্পক্কভু  
তে্যগুডল যষাক্ত ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুক্দর ডিখন েরম্যষাক্টও 
অগ্রষাডধকষার পষা়ে শ্সটি ডনডচিত করষা প্রক়্েষাজন । উদষািরণ ডিক্সক্ব, 
দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীর জন্য তে্যগুডল শ্রেইল ডলডপক্ত, 
অডিও শ্টক্প বষা ব়ে িরক্ে ছষাপষা িক্ত পষাক্র। প্রতীক/ ডসম্বল, 
শ্যষাগষাক্যষাগ শ্বষািভু  এবং অন্যষান্য ICT-ও ব্যবিষার করষা শ্যক্ত পষাক্র।

৩.৪ অন্তরুভু বতিমূলক বশক্ণ ও বশখি 
সমথভুিকারী মূলিীবত

কষাযভুকরী অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা সভিবপর ি়ে যখন:

• ডিক্ষােথীরষা পেটিরষাক্ব ব্ঝক্ত পষাক্র শ্য তষারষা কী ডিখক্ব, 
তষাক্দর কী করক্ত িক্ব এবং ডিখক্নর পর তষা ডবিষার করষার 
জন্য কী মষানদণ্ড ব্যবিষার করষা িক্ব;

• এযষাবৎ পষাঠ্যরিম শ্েক্ক ডিক্ষােথীরষা যতটষা ডিক্খক্ছ, 
বষা দলগত কষাক্জর মক্ধ্য ডদক়্ে যতটষা ডিক্খক্ছ, শ্সই 
ডিখনগুডলর সষাক্ে পরবতথী ডিখনগুডলর শ্যষাগসূত্ স্ষাপন 
করষা প্রক়্েষাজন- তষািক্ল ডিক্ষােথীরষা তষাক্দর অডজভু ত জ্ষানক্ক 
ডবডরন্ন পডরক্বক্ি ডিখক্নর প্রক়্েষাজক্ন প্রক়্েষাগ করক্ত পষাক্র।

• পষাক্ঠর স্িনষালক্নে শ্য ডবষ়ে বষা কষাযভুষাবলীগুডল আক্ছ 
শ্সগুডল যডদ ইডতমক্ধ্যই অডজভু ত জ্ষান বষা ধষারণষাগুডলর সষাক্ে 
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পাঠদারির িকশারক (Lesson Design) ক� সি বিষয় প্ররাবিত করর

বশখরির উরদেশ্য এিং প্রত্যাবশত ফলাফল:
একজন ডিক্ষােথীর িষাডিদষা শ্মটষাক্ত ডিক্ক কীরষাক্ব 

এগুডল সংক্িষাধন কক্রক্ছন?

বশক্ণ এিং বশখি ককৌশল
শ্পিষাগত উন্ন়েক্নর জন্য ডিক্ক ডক এই ডবষ়েটিক্ত 

গুরুত্ব ডদক্ত পষাক্রন?

বশক্ািীবতিত পদ্ধবত
প্রক্ত্যক ডিক্ষােথীর িষাডিদষাগুডল পূরণ করষার জন্য 
ডিক্ক কী ধরক্নর ডিক্ণ নকিষা (teaching 

models) অবলম্বন কক্রক্ছন? 

বশখরির জি্য শতভু ািলী (িাতািরণ এিং 
করেণীকক্ সংিঠি)

পডরকল্পনষা করষার সম়ে ডিক্ক কীরষাক্ব এই ডবষ়েগুডল 
ডবক্বিনষা কক্রক্ছন?

সম্পডকভু ত েষাক্ক, তষািক্ল এই ধরক্নর ডিখন উপক্রষাগ্য ও 
সেল িক়্ে েষাক্ক।

• শ্ছষাক্টষা শ্ছষাক্টষা দক্ল সঙ্গীক্দর সষাক্ে বষা সষািষায্যকষারী 
সিপষাঠীক্দর সষাক্ে ডন়েডমত অেভুপূণভু ও উক্দেি্যপূণভু 
পষারপেডরক আদষান প্রদষাক্নর মষাধ্যক্ম ডিখক্নর স্ক্যষাগ েষাক্ক;

• ডিক্ষােথীরষা কতটষা ব্ঝক্লষা, শ্স ডবষ়েটি পেটি করষার জন্য 
তষাক্দর প্রনে ডজজ্ষাসষা করক্ত উৎসষাডিত করষা ি়ে;

• ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ ডিক্ষােথীক্দর ব্যডতিগত লক্্য েষাক্ক যষা 
তষারষা ডনক্জরষাই ঠিক কক্র এবং পষাঠ্য অন্িীলক্নর মষাধ্যক্ম 
শ্সডদক্ক এডগক়্ে যষা়ে।

• ডিন্তষারষাবনষা, প্রক্নেষাতির এবং ব্যষাখ্যষা করষার মষাধ্যক্ম ডিক্ক 
ডিখন পদ্ধডতটির একটি কষাঠষাক্মষা বতরী কক্রন।

• পষাঠদষাক্নর শ্গষাটষা প্রডরি়েষাটির মক্ধ্য ডিক্ষােথীক্দর সডরি়েরষাক্ব 
অংিগ্রিণ করষাক্নষার জন্য ডবডরন্ন শ্কৌিল শ্নও়েষা িক়্ে েষাক্ক

 এবং,

• পষাঠগুডল আক্লষািনষার মষাধ্যক্ম শ্িষ ি়ে েক্ল ডিক্ষােথীরষা, 
বতভু মষাক্ন যষা ডিক্খক্ছ তষা কীরষাক্ব তষার আগষামী ডদক্নর ডিখন 
প্রডরি়েষা়ে সষািষায্য করক্ব শ্স সম্পক্কভু  খ্ব শ্খষালষাখ্ডলরষাক্ব 
কেষা বলক্ত পষাক্র।

ডকরষাক্ব আমরষা আমষাক্দর সমস্ত ডিক্ষােথীক্দর অন্তর্ভু তি করষার 
পডরকল্পনষা করক্ত পষাডর? শ্রেণীকক্গুডলক্ক অন্তর্ভু ডতিমূলক 
কক্র শ্তষালষার জন্য খ্ব যত্ন সিকষাক্র পষাঠ পডরকল্পনষা করষা 
উডিত। নীক্ির ছডবক্ত শ্যমন শ্দখষাক্নষা িক়্েক্ছ, িষারটি মূল ডবষ়ে 
পষাঠদষাক্নর পডরকল্পনষার নকিষাক্ক (design) প্ররষাডবত কক্র: 

ডিখক্নর উক্দেি্য এবং প্রত্যষাডিত েলষােল; ডিক্ষানীডতর পন্ষা, ; 
ডিক্ণ এবং ডিখন শ্কৌিল; এবং ডিখক্নর িতভু সম্ি। 

বশখি উরদেশ্য এিং প্রত্যাবশত ফলাফল : 

সষামডগ্রকরষাক্ব কষাক্জর পডরকল্পনষা কী, তষার ওপর ডরডতি কক্রই 
ডিখক্নর উক্দেি্যগুডল বতরী িক্ব। ডিখক্নর উক্দেি্যটি পেটি 
কক্র সংজ্ষাড়েত করষার পক্র, আরও একধষাপ এডগক়্ে এবং 
অডরক্প্রত েলশ্রুডতগুডল ডবক্বিনষা করষা গুরুত্বপূণভু একটি ডবষ়ে। 
পষাঠ অন্িীলক্নর অডন্তক্ম বষাষা ধষারষাবষাডিক প্রডরি়েষা িলষাকষালীন 
ডিক্ষােথীরষা এমন কী উৎপষাদনিীল কষাজ করক্ত পষাক্র, শ্যগুডলর 
মক্ধ্য তষাক্দর ডিখক্নর ডবষ়েগুডল প্রডতেডলত িক্ব? অন্িীলক্নর 
সমস্যষা সমষাধষাক্নর জন্য তষারষা ডক শ্কষাক্নষা শ্লখষা ডলখক্ব? বষা ডিল্প 
ডনদিভুন বষানষাক্ব? বষা শ্কষাক্নষা শ্প্রক্জক্ন্টিন- শ্যগুডল ডিক্ষােথীক্দর 
অন্িীলক্নর সমস্যষা সমষাধষাক্ন সষািষায্য করক্ব? শ্গষাটষা ডবষ়েটির 
স্িনষা শ্েক্কই একটি রষাক্লষা ডিখন সম্পডকভু ত েলষােল শ্কমন 
িক্ত পষাক্র, শ্স ডবষ়ে স্পেটি ধষারণষা েষাকক্ত িক্ব। এটি আপনষাক্ক 
ডিক্ষােথীক্দর কষাক্ছ আপনষার প্রত্যষািষাগুডল পেটি করক্ত সিষা়েতষা 
করক্ব 

ডিখক্নর উক্দেক্ি্যর প্রকৃডত - উদষািরণস্বরূপ, দক্তষা অজভু ন বষা 
ধষারণষার ডবকষাি – আপডন শ্য পন্ষা এবং শ্কৌিলগুডল ব্যবিষার 
কক্রন তষা ডনধভুষারণ করক্ব।

বশক্ািীবতিত পন্া: গক্বষকরষা ডিক্ক্ণর ডবডরন্ন পদ্ধডত ডিডনিত 
কক্রক্ছন যষা শ্েক্ক ডবডরন্ন ধরক্নর ডিখন প্রণষালীর কষাজ সম্পন্ন 

ছডব ৬: পষাঠদষাক্নর নকিষাক্ক (Lesson Design) শ্য সব ডবষ়ে প্ররষাডবত সূত্:  SCERT, ২০০৭

পষাঠদষাক্নর নকিষা
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িক্ত পষাক্র। এগুডলর প্রক্ত্যকটিক্ত পবভু বষা ধষাপগুডলর একটি 
সংজ্ষাড়েত রিম রক়্েক্ছ যষা পষাঠদষান প্রডরি়েষাক্ক একটি ডনডদভু টি 
কষাঠষাক্মষা শ্দ়ে। পষাঠ্যরিক্মর ডবষ়েবস্তু এবং িষাডিদষার প্রকৃডতর কষারক্ণ 
ডকছ্ ডবষ়ে েষাক্ক শ্যগুডলর ডকছ্ ডনডদভু টি ডিক্ষানীডতগত পন্ষার 
প্রডত পক্পষাডতত্ব েষাক্ক। ডিক্ষাগত পদ্ধডত বষা ডিক্ণ মক্িক্লর 
পছদি ডিখক্নর উক্দেক্ি্যর প্রকৃডতর উপর ডনরভু র করক্ব। ডবডরন্ন 
পদ্ধডতর উদষািরণগুডলর মক্ধ্য রক়্েক্ছ সরষাসডর পষারপেডরক আদষান 
প্রদষানমূলক ডিক্ষা, আক্রষাি পদ্ধডতক্ত ডিক্ষা এবং অন্সন্ধষান।

ডিক্ণ এবং ডিখন শ্কৌিল: প্রডতটি ডিক্ষানীডতগত পন্ষার মক্ধ্য 
ডিক্করষা তষাক্দর ইনপ্ট শ্েক্ক ডিখক্নর সবভুষাডধক শ্কৌিল গ্রিণ 
করক্ত পষাক্রন। প্রডতটি ডিক্ষানীডতর পদ্ধডতক্ত ডিক্ক ডিডক্কষারষা 
ডবডরন্ন রকম শ্কৌিল অবলম্বন কক্রন শ্যগুডলর সষািষাক্য্য 
ডিক্ষােথীক্দর ডিখন সক্বভুষাচ্চ মষাত্ষা়ে শ্পৌঁছষাক্ত পষাক্র। 

উদষািরণস্বরূপ, সরষাসডর পষারপেডরক আদষান প্রদষান ডরডতিক ডিক্ণ 
পদ্ধডতর মক্ধ্য, ডিক্ষােথীক্দর একটি নত্ন দক্তষা বষা পদ্ধডত 
ডিখক্ত সষািষায্য করষার জন্য মক্িডলং ব্যবিষার করষা শ্যক্ত পষাক্র। 
অন্যষান্য শ্কৌিলগুডলর মক্ধ্য রক়্েক্ছ প্রনে করষা এবং ব্যষাখ্যষা করষা। 
প্রডতটি শ্কৌিক্লরই ডকছ্ পদ্ধডত বষা উপষা়ে আক্ছ যষা শ্সগুডলক্ক 
কষাযভুকরী কক্র শ্তষাক্ল। ডিখনক্ক যেষাযেরষাক্ব প্রক়্েষাগ করক্ত 
বষা মূল্যষা়েন করষার জন্য ডিক্করষা ডবডরন্ন শ্কৌিল, শ্যমন: কষািভু  
বষাছষাই, ধষারণষার মষানডিত্ বতডর বষা কনক্সপ্ট ম্যষাডপং, বষা দলবদ্ধ 
কষাজ- এগুডলর মক্ধ্য শ্েক্ক শ্বক্ছ ডনক্ত পষাক্রন। প্রডতটি 
শ্কৌিলক্ক কীরষাক্ব রষাক্লষারষাক্ব কষাক্জ লষাগষাক্ত ি়ে এবং শ্কষান 
শ্কৌিলগুডল উপয্তি তষা শ্িখষা িল সেল ডিক্ষাদষাক্নর িষাডবকষাঠি। 
একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ক্ ডবডরন্ন কষাযভুরিম প্রষা়েই একই 
সষাক্ে ঘটক্ব। তষাই, ডিক্ণ প্রডরি়েষাগুডলক্ক ডিক্ক শ্কড্রিক শ্েক্ক 
ডিক্ষােথী-শ্কড্রিক্ক পডরবতভু ন করক্ত িক্ব, যষার জন্য শ্রেণীকক্ক্র 
মক্ধ্য ডিন্তষারষাবনষা এবং ডিক্ষাদষাক্নর একটি ডরন্ন উপষা়ে প্রক়্েষাজন।

ডিখক্নর িতভু : এর দুটি উপষাদষান রক়্েক্ছ: ডিখক্নর পডরক্বি এবং 
শ্রেণীকক্ ব্যবস্ষাপনষা । গক্বষণষা শ্দখষা়ে শ্য ডিক্ষােথীরষা সবক্িক়্ে 
কষাযভুকরীরষাক্ব শ্িক্খ যখন তষারষা অন্প্রষাডণত, আত্মডবশ্ষাসী এবং 
সেল শ্বষাধ কক্র।

একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরক্বক্ি অবদষান রষাখষার প্রধষান উপষাদষান 
গুডল িল:

• অন্িীলক্নর মষাত্ষাটি ঠিক রষাখষা যষাক্ত ডিক্ষােথীরষা তষাক্দর 
অডজভু ত জ্ষানক্ক ব্ঝক্ত পষাক্র ও িষাক্তকলক্ম কক্র শ্দখষাক্ত 
পষাক্র

• এমনরষাক্ব ডিক্ষােথীক্দর সষাক্ে সম্পকভু  রষাখষা যষাক্ত তষারষা 
ডনরষাপদ শ্বষাধ কক্র এবং প্রক়্েষাজন মক্তষা ক্ষাক্স উতির ডদক্ত 
পষাক্র।

• ববডিত্্যম়ে ডিক্ণ পদ্ধডত িও়েষা দরকষার যষাক্ত ডবডরন্ন 
ধরক্নর ডিখন বিলীর সষাক্ে কষাজ করষা যষা়ে 

• শ্টডবল এবং বসষার ব্যবস্ষা়ে যক্েটি ববডিত্ েষাকক্ব, যষা ডবডরন্ন 
ডিক্ণ শ্কৌিল ও দলগত ডিখক্নর জন্য সিষা়েক িক্ব। এর 
েক্ল ডিক্ষােথীক্দরও ডিখন প্রডরি়েষা তরষাডবিত িক্ব। 

ডবকষািজডনত প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর সষাক্ে কষাজ করষার সম়ে, 
আিরক্ণর সমস্যষা দূর করক্ত এবং ডিখক্নর স্ডবধষাক্েভু ডিক্করষা 
সডরি়েরষাক্ব ডিখন পডরক্বি ডন়েন্ত্রক্ণর মষাধ্যক্ম অক্নক ডকছ্ 
করক্ত পষাক্রন। ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর মূল দক্তষার 
অরষাব েষাকক্ত পষাক্র (শ্যমন উপয্তি সষামষাডজক আিরণ সি 
অন্যষান্য ডিশুক্দর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাগ করষার ক্মতষা)। ডবকষািজডনত 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর তষাই তষাক্দর পষাঠ্যরিক্মর একটি শ্ক্রিী়ে 
উপষাদষান ডিসষাক্ব তষাক্দর শ্য জষা়েগষা়ে ঘষাটডত আক্ছ, শ্সখষাক্ন 
দক্তষামূলক প্রডিক্ণ েষাকষা উডিত। ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীরষা 
যষাক্ত শ্রেণীকক্ক্ স্বষাছেদি্যক্বষাধ করক্ত পষাক্র, তষা স্ডনডচিত করষার 
জন্য ডনম্নডলডখত ধষারণষাগুডলর প্রক়্েষাগ করষা শ্যক্ত পষাক্র:

• শ্রেণীকক্ক্ ডিক্ষােথীক্দর ডবডরন্ন ডবষ়ে ধষারণষা শ্দও়েষার সম়ে 
নষানষারকম দৃি্যমষান সংক্কত ব্যবিষার করষা

• একটি পডরছেন্ন এবং প্রত্যষাডিত বদডনক সম়েসূিী শ্দ়েষাক্ল 
লষাডগক়্ে রষাখ্ন: শ্য ডিশু প়েক্ত পষাক্র নষা এবং প্রকৃতবস্তু 
এবং ঘটনষাগুডলর প্রডতকৃডত ডিসষাক্ব ছডবগুডলক্ক ডিনক্ত 
পষাক্র নষা, তষাক্দর জন্য সম়েসূিীক্ত এমন বস্তু েষাকক্ত পষাক্র 
যষা ডদক়্ে সম়েসূিীর অেভুগুডলক্ক শ্বষাঝষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র, 
শ্যমন একটি শ্মষা়েষাক্নষা রুটি ডদক়্ে দুপ্ক্রর খষাবষাক্রর সম়ে 
শ্বষাঝষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র।

• ডিক্ষােথীক্দর মক্ধ্য অন্ক্প্ররণষা বতডর করুন: অন্ক্প্ররণষা 
ডিক্ষােথীক্দর অংিগ্রিণ ও ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ অন্ঘটক্কর 
কষাজ কক্র

• ডিখন সংরিষান্ত ডনক্দভু িনষা এবং কষাম্য েলষােলগুডল যষাক্ত 
সকক্ল পডরষ্কষার কক্র ব্ঝক্ত পষাক্র তষার জন্য উপয্তি 
পদক্ক্প ডনন। ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুটি শ্বষাক্ঝ এমন 
রষাষষা়ে ডনক্দভু িনষা প্রদষান করুন, প্রম্পট ব্যবিষার করুন এবং 
কষাক্জর রিক্মর দৃি্যমষান সংক্কক্তর মষাধ্যক্ম তষাক্ক গষাইি 
করুন।

• ডিক্ষােথীক্দর সষামষাডজক আদষান প্রদষাক্ন অংিগ্রিক্ণর জন্য 
ডবডরন্ন স্ক্যষাগ শ্দও়েষার পডরকল্পনষা করুন।

ডিক্ষােথীক্ক সষািষায্য করষার জন্য এমন পডরকল্পনষা করুন যষার েক্ল 
ডবডরন্ন পডরক্বি ও পডরডস্ডতক্ত ডিক্ষােথীরষা তষাক্দর ডিখনক্ক একীরূত 
(generalise) করক্ত পষাক্র।: শুরুর ডদক্ক অল্প অল্প কক্র একদম 
প্রষােডমক দক্তষাগুডল শ্িখষাক্নষার শ্িটিষা করুন, যষাক্ত ধীক্র ধীক্র ডবডরন্ন 
পডরক্বক্ি কষাজ করষার জন্য ডিশু তষার ডনক্জর দক্তষাগুডলক্ক একটি 
সংঘবদ্ধ রূপ ডদক্ত পষাক্র, এবং এক্ক্ক্ত্ ডিশুক্ক প্রডিডক্ত করক্ত 
ডিক্ক্কর কষাক্ছ পযভুষাপ্ত সম়ে েষাকষা প্রক়্েষাজন।
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৩.৫ করেণীকক্ সংিঠি

শ্রেণীকক্ক্র ডবন্যষাস বিষারষা একটি কষাযভুকষারী ডিখন পদ্ধডত 
ব্যষাপকরষাক্ব প্ররষাডবত িক্ত পষাক্র। যডদ একটি কডম্পউটষার রুক্ম 
ডিক্ষা শ্দও়েষা ি়ে, প্রষা়েিই ঘক্রর ডবন্যষাস সম্পক্কভু  ডকছ্ করষা যষা়ে 
নষা। নীক্ির ছডবটি এমন একটি শ্রেণীকক্ক্র ডবন্যষাস শ্দখষা়ে শ্যটি 
সক্ন্তষাষজনক ন়ে:

ছডব ৭: শ্রেণীকক্ ডবন্যষাস

শ্কন এই শ্রেণীকক্টির ডবন্যষাক্স সমস্যষা আক্ছ? শ্রেণীকক্ক্র 
সষামক্ন শ্েক্ক ডিক্ক সব ডিক্ষােথীক্দর শ্দখক্ত পষাক্রন নষা, শ্দখক্ত 
পষান নষা ডিক্ষােথীরষা কী করক্ছ তষাও । ডিক্ষােথীক্দর প্রডতটি সষাডর 
ডপছক্ন সরষাক্নষা কঠিন িক্ব। ডিক্ক্কর যডদ ডিক্ষােথী A –শ্ক সম়ে 
ডদক্ত ি়ে, তষািক্ল শ্রেণীর অডধকষাংি ডিক্ষােথী কী কষাজ করক্ছ, 
তষা জষানষা যষাক্ব নষা। েক্ল সকক্ল কী কষাজ করক্ছ তষা রষাক্লষারষাক্ব 
পযভুক্বক্ণ করষা কঠিন িক্ব। শ্রেণীকক্ক্র মক্ধ্য ডিক্ষােথীক্দর 
সকক্লর কষাক্ছ ডিক্ক্কর যষাও়েষাটি এখষাক্ন গুরুত্বপূণভু।

কা�ভু ািলী

আরলাচিার কাজ

আপনষার শ্রেণীকক্টির কেষা রষাব্ন। আপনষার শ্রেণীকক্ক্ 
আসবষাবপত্ ব্যবস্ষাপনষা়ে কীক্সর প্রষাধষান্য রক়্েক্ছ? এটি কীরষাক্ব 
ডিক্ণ এবং ডিখন পদ্ধডতগুডলক্ক প্ররষাডবত কক্র? যডদ শ্রেণীকক্ক্ 
ডনম্নডলডখত বষাধষাগুডল েষাক্ক, তষািক্ল কী পডরবতভু ন করক্ত িক্ব? 

• আসবষাবপত্ এক জষা়েগষা়ে ডস্র এবং শ্সগুডলর অবস্ষান 
পডরবতভু ক্নর জন্য খ্ব সীডমত স্ক্যষাগ রক়্েক্ছ।

• ডকছ্ শ্রেণীকক্ ডবডরন্ন অবস্ষাক্ন আসবষাবপত্ রষাখষা বষা 
স্ষানষান্তডরত করষার মক্তষা উপয্তি ন়ে।

ডিক্ক

শ্বষািভু

• আপনষার ডবডরন্ন আসবষাবপত্ ব্যবিষার কক্র ডিক্ষাদষাক্নর 
অডরজ্তষা শ্নই।

• শ্রেণীকক্ক্ অক্নক শ্বডি ডজডনস আক্ছ এবং শ্সগুডল 
অডবন্যস্ত অেভুষাৎ শ্গষাছষাক্নষা অবস্ষা়ে শ্নই।

• শ্কষাক্নষা ডবক্িষ পষাঠদষাক্নর শ্ক্ক্ত্ আপডন যষা করক্ত িষান, 
আপনষার শ্রেণীকক্ক্র আসবষাবপক্ত্র ডবন্যষাক্সর কষারক্ণ যডদ 
শ্সটি করক্ত অস্ডবধষা ি়ে, তখন ঘর অদলবদল করষার কেষা 
ডবক্বিনষা করুন।

ক�সি বিষয় বিরিচিা কররত িরি:

• আপডন ডক আপনষার শ্টডবলটি অন্যত্ সরষাক্ত পষাক্রন বষা 
এটিক্ক সমূ্পণভুরষাক্ব বষার কক্র ডদক্ত পষাক্রন?

• সষাডর সষাডর শ্টডবল এবং শ্ি়েষার রষাখষা ডিক্ষােথীক্দর পৃেকরষাক্ব 
কষাজ করষার জন্য রষাক্লষা। তক্ব, আপডন যডদ ডিক্ষােথীক্দর 
িলষাক্েরষা করষাক্ত িষান, তষািক্ল এই ব্যবস্ষাটি সভিবত 
সবক্িক়্ে খষারষাপ, ডবক্িষ কক্র যডদ ডিক্ষােথীক্দর জন্য বক়্েষা 
ব্যষাগ এবং অন্যষান্য ডজডনসপত্ ছড়েক়্ে েষাক্ক। আপনষার 
যডদ সষাডরবদ্ধরষাক্ব সষাজষাক্নষা এবং ন়েষাক্নষা যষা়ে নষা এমন 
আসবষাবপত্ েষাক্ক তক্ব এই ডজডনসগুডল অন্য শ্কষােষাও 
সংরক্ণ করষার জন্য আপডন কী করক্ত পষাক্রন তষা শ্রক্ব 
শ্দখ্ন।

• শ্ি়েষার শ্গষাল কক্র রষাখক্ল ডিক্ষােথীক্দর একটি বক়্েষা 
দল এক্ক অপরক্ক শ্দখক্ত, কেষা বলক্ত এবং শুনক্ত 
পষা়ে৷ আপনষার উক্দেক্ি্যর উপর ডনরভু র কক্র আপডন এই 
বৃক্তির অংি িক্ত পষাক্রন ডক নষা। এছষা়েষাও আপডন একটি 
অশ্ক্্রষাকৃডত বসষার ব্যবস্ষাও করক্ত পষাক্রন।

• দলগত কষাক্জর জন্য, ডিক্ষােথীক্দর ডিৎকষার কক্র বষা 
ন়েষাি়েষা নষা কক্র কেষা বলষার জন্য এক্ক অপক্রর ম্ক্খষাম্ডখ 
িক্ত িক্ব।

পরামশভু

• একটি কষাগজ ডনক়্ে শ্টডবল এবং শ্ি়েষাক্রর ব্যবস্ষার ডকছ্ 
পডরকল্পনষা করুন। প্রডতটি শ্টডবক্ল একটি অক্র বষা সংখ্যষা 
ডদন এবং দুটি বষা ডতনটি ব্যবস্ষার ম্যষাপ করুন যষা আপনষার 
ডিক্ষাদষানক্ক সষািষায্য করক্ব এবং ডিক্ষােথীক্দর আরও 
কষাযভুকরীরষাক্ব ডিখক্ত সিষা়েতষা করক্ব। ডনডচিত করুন শ্য 
প্রডতটি পডরকল্পনষার ম্যষাক্প ঠিক শ্কষােষা়ে শ্টডবল এবং শ্ি়েষার 
িও়েষা উডিত তষা শ্যন শ্দখষা যষা়ে। এই রুম পডরকল্পনষাগুডল 
খ্বই গুরুত্বপূণভু। স্তরষাং ম্যষাপগুডল শ্দও়েষাক্লর এমন 
জষা়েগষা়ে লষাডগক়্ে ডদন, যষাক্ত ডিক্ষােথীরষা পডরষ্কষাররষাক্ব 
শ্দখক্ত পষাক্র।
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• এমন একটি ক্ষাস ডনবভুষািন করুন শ্যটি আপডন মক্ন কক্রন 
শ্য আসবষাবপক্ত্র এই পডরবতভু নগুডলর জন্য উপয্তি, 
তষারপর একটি পষাঠ শ্বক্ছ ডনন শ্যখষাক্ন আসবষাবপক্ত্র ডরন্ন 
ব্যবস্ষা সষািষায্য করক্ব। আপডন ডিক্ষােথীক্দর ডনক়্ে কী ধরক্নর 
দলগঠন করক্ত িষান, শ্সই সম্পক্কভু  ডিন্তষা করুন। এই 
দলগুডল ডক প্ক্রষা পষাক্ঠর জন্য একই েষাকক্ব? সব শ্েক্ক 
সষািষায্যকষারী আসবষাবপত্ ব্যবস্ষা কী িক্ব?

• আপনষার পষাঠ পডরকল্পনষা করুন। কীরষাক্ব ডবডরন্ন 
আসবষাবপক্ত্র ব্যবস্ষা দক্ল কষাজ করষা ডিক্ষােথীক্দর 
ডিখক্ত সষািষায্য করক্ব শ্স সম্পক্কভু  স্বছে ধষারণষা রষাখ্ন এবং 
ডিক্ষােথীক্দর কী ব্যষাখ্যষা শ্দক্বন তষা আক্গ শ্েক্ক ঠিক কক্র 
রষাখ্ন।

• যডদ প্রক়্েষাজন নষা ি়ে তব্ও কীরষাক্ব ডিক্ষােথীক্দর দলবদ্ধ 
করষা িক্ব শ্সটি আক্গ শ্েক্ক পডরকল্পনষা কক্র রষাখ্ন । আপডন 
যডদ ডিক্ষােথীক্দর আপনষার পছক্দির দক্ল শ্রক্খ শুরু কক্রন, 
তষািক্ল কষাজ করষার একটি স্ডিডন্তত উপষা়ে ডিসষাক্ব এটি 
আপনষাক্ক সষািষায্য করক্ব। তষািক্ল রডবষ্যক্ত ডিক্ষােথীক্দর 
ডনক়্ে দল গ়েষা এবং শ্ক শ্কষান দক্ল েষাকক্ব তষার পডরকল্পনষা 
করষা সিজ িক্ব। এটি ডিক্ষােথীক্দর এমন দল গঠক্নও বষাধষা 
শ্দক্ব যষা কষাজ কক্র নষা।

• ডন়েডমত আসবষাবপত্ শ্ঘষারষান এমনরষাক্ব যষাক্ত সবক্িক়্ে 
কম গন্ডক্গষাল ি়ে। আপনষার পষাঠ পডরকল্পনষা়ে, সবক্িক়্ে 
উপয্তি ব্যবস্ষাগুডল ডিডনিত করুন এবং ডন়েডমতরষাক্ব 
ডিক্ষােথীক্দর ব্যষাখ্যষা করুন শ্কন আপডন একটি ডনডদভু টি ব্যবস্ষা 
শ্বক্ছ ডনক়্েক্ছন।

• প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর তষাক্দর িষাডিদষা অন্যষা়েী 
বসষান, শ্যমন রেবণ প্রডতবন্ধকতষায্তি, দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
এবং অল্প মক্নষাক্যষাগী ডিশুক্দর ক্ষাক্সর প্রেম ডদক্কর 
সষাডরক্ত বসষা দরকষার।

কা�ভু ািলী

ক্ারস প়িারিার মি়িা 

প্রক়্েষাজনী়ে উপকরণ: সমষাজডবজ্ষান এবং অংক্ক ৩়ে এবং ৪েভু 
শ্রেনীর পষাঠ্যবই; ডিক্ষা/ ডিক্ষার উপকরণ (TLM) বতরীর জন্য 
ডজডনষপত্ (শ্যগুডল কষাক্জ লষাগক্ব নষা, শ্যমন : গষাক্ছর পষাতষা, 
কষাগক্জর শ্রষাল, খষাডল বষাসে, শ্মষাজষা, শ্বষাতষাম, উল, ইত্যষাডদ), 
কষঁাডি, ছ়েটি শ্পইন্ট বষাসে, মষাঝষাডর ত্ডল (প্রডত অংিগ্রিণকষারীর 
জন্য ১টি), হুইক্সল, আঠষা, রডঙন কষাগজ, এবং িষাটভু  শ্পপষার:

• মক প্র্যষাকটিস টিডিং ক্ষাক্সর জন্য TLM এর সষাক্ে দলগত 
অন্তর্ভু ডতিমূলক পষাঠ পডরকল্পনষা করক্ত এবং প্রডতডরি়েষা 
শ্পক্ত এবং কষাজ শ্িষ করক্ত সম়ে ডদন। আপনষার 

পডরকল্পনষা প্রডরি়েষা়ে সষািষাক্য্যর জন্য নীক্ি শ্দও়েষা েরম্যষাট 
ব্যবিষার করুন।

• ডিক্কক্দর বই সরবরষাি করুন।

• প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দরও ক্ষাক্সর অংি শ্রক্ব ডনক়্ে 
অংিগ্রিণকষারীক্দর তষাক্দর পছক্দির একটি ডবষ়ে শ্বক্ছ 
ডনক্ত এবং একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক পষাঠ (lesson) বতডর 
করক্ত বল্ন। প্রডতটি দল উপডরউতি ডজডনষপত্ ব্যবিষার 
কক্র TLM বতডর করক্ব।

• প্রডতটি দল একটি সষাজষাক্নষা শ্রেণীকক্ক্ অন্যক্দর সষামক্ন 
পষাঠ পডরিষালনষা করক্ব।

• অন্যষান্য অংিগ্রিণকষারীক্দর কষাছ শ্েক্ক প্রডতটি পষাক্ঠর 
প্রডতডরি়েষা সংগ্রি করুন এবং আক্লষািনষা করুন।

৪. প্রারবম্ক সাক্রতা, সংখ্যাজ্ঞাি এিং 
রাষাজ্ঞাি

প্রষারডভিক সষাক্রতষা, সংখ্যষা জ্ষান এবং রষাষষা জ্ষান ডিশুর প্রষােডমক 
ডবকষাক্ির সম়ে ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ গুরুত্বপূণভু। এই ডবরষাগটি ব্যষাখ্যষা 
করক্ত সষািষায্য কক্র শ্য শ্কন ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডকছ্ ডিশুর 
জন্য এই দক্তষাগুডল প্রষােডমকরষাক্ব আ়েতি করষা কঠিন ি়ে এবং 
কীরষাক্ব একজন ডিক্ক ডিশুক্দর সষাক্রতষা, সংখ্যষাজ্ষান এবং 
রষাষষা অজভু ক্ন সক্ম করষার জন্য তষার ডিক্ষাগত শ্কৌিলগুডল বতডর 
করক্ত পষাক্রন। ডিক্করষা, অক্নকষাংক্ি, তষারষা যষা প়েষাক্ছেন শ্স 
সম্পক্কভু  তষাক্দর ডনজস্ব মতষামত বিষারষা প্ররষাডবত। উদষািরণস্বরূপ, 
ডিক্ক ডিডক্কষারষা কীরষাক্ব সষাক্রতষা এবং সংখ্যষাক্ক শ্দক্খন এবং 
তষা ডিক্ষােথীক্দর কীরষাক্ব শ্িখষাক্নষা উডিত শ্স সম্পক্কভু  ডনক্জক্দর 
ডবশ্ষাস অন্যষা়েী কষাজ কক্রন। গত এক দিক্ক, সষাক্রতষা এবং 
সংখ্যষার অক্েভু একটি উক্লিখক্যষাগ্য পডরবতভু ন িক়্েক্ছ। তষাই 
ডিক্কক্দর এই পডরবতভু নগুডল কী এবং ডিক্ষাদষাক্নর শ্ক্ক্ত্ 
শ্সগুডলর প্ররষাব সম্পক্কভু  জ্ষান েষাকষা অত্যন্ত জরুরী।

৪.১ প্রবতিন্ধকতা�ুতি বশশুরদর জি্য রাষা, 
সাক্রতা এিং সংখ্যািত দক্তা বিকারশর 

গুরুত্ব

প্রডতটি ডিশুর রষাষষা, সষাক্রতষা এবং সংখ্যষার দক্তষা ডবকষাি করষা 
গুরুত্বপূণভু। রষাষষা িল প্রধষান উপষা়ে যষা ডদক়্ে মষান্ষ যষা অন্রব 
কক্র তষা শ্বষাঝষা়ে। রষাষষার মক্ধ্য শ্িষানষা, কেষা বলষা, প়েষা এবং 
শ্লখষা এবং িষাক্্ষ শ্যষাগষাক্যষাগ অন্তর্ভু তি। প্রষা়েিই সষাক্রতষা 
বলক্ত ডবক্িষরষাক্ব প়েষা এবং শ্লখষার সষাক্ে সম্পডকভু ত শ্বৌডদ্ধক 
বষা জ্ষানসম্পডকভু ত দক্তষাক্ক উক্লিখ করষা ি়ে। সষাক্রতষা 
ডিক্ষােথীক্দর শ্িষানষা, প়েষা, শ্দখষা, কেষা বলষা, শ্লখষা এবং 
শ্মৌডখক, ম্ডদ্রত, ডরজ্্য়েষাল এবং ডিডজটষাল পষাঠ্য বতরী করক্ত 
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সষািষায্য কক্র। সংখ্যষাতক্ত্ত্বর সষাক্ে সংখ্যষার সম্পকভু  শ্বষাঝষার 
ডবষ়েটি য্তি। ডবদ্যষাল়ে ডরডতিক ডিক্ষার জন্য, এটি উন্নত অংক 
ডিখক্নর ডরডতি বতডর কক্র। উদষািরণস্বরূপ, বষাড়েক্ত, কমভুক্ক্ক্ত্ 
এবং জনক্গষাষ্ীক্ত, সংখ্যষা মষান্ষক্ক ব্ঝক্ত শ্িখষা়ে কীরষাক্ব 
শ্কনষাকষাটষা করক্ত ি়ে, পষাডরবষাডরক বষাক্জট বতডর করক্ত ি়ে, 
ডমডি়েষাক্ত ডরক্পষাটভু  করষা পডরসংখ্যষান ব্ঝক্ত ি়ে বষা কমভুক্ক্ক্ত্ 
ডবল গণনষা করক্ত ি়ে। সংখ্যষাগত দক্তষা শ্কবল গণনষা করষা 
ন়ে; বরং, এটি আমষাক্দর অডরজ্তষার শ্বষাধগম্যতষা, শ্িটষা ব্যষাখ্যষা, 
সমস্যষা সমষাধষান, জন্যসংখ্যষার সম্পকভু - এই ডবষ়েগুডল ব্ঝক্ত 
এবং ডবডরন্ন ডসদ্ধষান্ত ডনক্ত সষািষায্য কক্র।

শ্যসব ডিশুরষা পযভুষাপ্ত প়েষা, শ্লখষা, সংখ্যষা এবং শ্যষাগষাক্যষাক্গর 
দক্তষা ডবকষাি করক্ত পষাক্র নষা তষাক্দর ডবদ্যষাল়ে শ্ছক়্ে শ্দও়েষার 
সভিষাবনষা শ্বডি। শ্য ডিশু ডলডখত পষাঠ্য প়েক্ত এবং ব্ঝক্ত পষাক্র 
নষা শ্স অন্যষান্য দক্তষা এবং জ্ষান আ়েতি করক্ত সক্ম িক্ব নষা 
এবং ডবদ্যষাল়ে ডরডতিক ডিক্ষা়ে রষাক্লষা েল করক্ত সক্ম িক্ব নষা। 
এইরষাক্ব, ডিশুক্দর সষাক্রতষা, সংখ্যষাজ্ষান এবং রষাষষার দক্তষা 
ডবকষাক্ির স্ক্যষাগ প্রদষান করষাক্ক সমতষার একটি ডবষ়ে ডিসষাক্ব 
গন্য করষা ি়ে, তষার কষারণ বষাড়েক্ত, কমভুক্ক্ক্ত্ এবং বৃিতির 
সমষাক্জ শ্যষাগষাক্যষাগ, প়েষা-শ্লখষা এবং সংখ্যষার দক্তষা প্রক়্েষাজন। 
এইরষাক্ব, ডিশুক্দর সষাক্রতষা, সংখ্যষাজ্ষান এবং রষাষষার দক্তষা 
ডবকষাক্ির স্ক্যষাগপ্রদষান করষা একটি সমতষার ডবষ়ে ডিসষাক্ব রক়্ে 
শ্গক্ছ, তষার কষারণ বষাড়েক্ত, কমভুক্ক্ক্ত্ এবং বৃিতির সমষাক্জ 
শ্যষাগষাক্যষাগ, প়েষা-শ্লখষা এবং সংখ্যষার দক্তষা প্রক়্েষাজন

কা�ভু ািলী

রাষা, সাক্রতা এিং সংখ্যার গুরুত্ব

উক্দেি্য: অংিগ্রিণকষারীক্দর বদনডদিন জীবক্ন রষাষষা, সষাক্রতষা 
এবং সংখ্যষার গুরুত্ব ব্ঝক্ত সষািষায্য করষা।

• অংিগ্রিণকষারীক্দর ৫-৬ জক্নর দক্ল রষাগ করুন।

• প্রডতটি দলক্ক ডতনটি পৃেক কষাজ ডিডনিত করক্ত বল্ন যষা 
তষারষা বষাড়েক্ত, কমভুক্ক্ক্ত্ এবং সমষাক্জ কক্র েষাক্ক।

• দলগুডলক্ক আক্লষািনষা করক্ত এবং ডলখক্ত বল্ন শ্য তষারষা 
কীরষাক্ব কষাজগুডল পডরিষালনষা করক্বন যডদ তষারষা প়েক্ত 
এবং ডলখক্ত নষা জষাক্নন বষা তষাক্দর সংখ্যষার দক্তষা নষা 
েষাক্ক।

৪.২ রাষা, সাক্রতা এিং সংখ্যাজ্ঞাি অজভু রি 
বশশুরা ক� সি প্রবতকূলতার (Challenge) 

স্ুখীি িয়

রষাষষা, সষাক্রতষা এবং সংখ্যষার দক্তষা অজভু ন ডবডরন্ন কষারক্ণর 
বিষারষা প্ররষাডবত ি়ে। যডদও কেষা বলক্ত শ্িখষা শ্বডির রষাগ 

ডিশুর জন্য স্বষারষাডবক, কষারণ তষারষা এমন শ্লষাক্কক্দর মক্ধ্য 
েষাক্ক যষারষা অেভুপূণভু উক্দেক্ি্য রিমষাগত কেষা বক্ল. ডকছ্ 
অটিজক্মর মক্তষা প্রডতবন্ধকতষা েষাকষা ডিশুর জন্য রষাষষা অজভু ন 
করষা ি্যষাক্লডজেং িক্ত পষাক্র।

সষাক্র িক্ত শ্িখষা অক্নক ডিশুর জন্য ি্যষাক্লডজেং, তষাক্দর 
শ্ক্ক্ত্ও যষাক্দর মক্ধ্য শ্কষাক্নষা প্রডতবন্ধকতষা শ্নই। শ্বি 
কক়্েকটি কষারক্ণ এটি ি়ে। শ্য সব বষাড়ে এবং জনক্গষাষ্ীক্ত 
ম্দ্রণ বদনডদিন জীবক্নর একটি অংি ন়ে, শ্সখষাক্ন ডিশুরষা 
প়েক্ত এবং ডলখক্ত শ্িখষাক্ক অেভুবি বক্ল নষাও শ্দখক্ত পষাক্র। 
প়েক্ত এবং ডলখক্ত শ্িখষাক্ক প্রষা়েই ব্যডতিগত প্রষাসডঙ্গকতষা 
ছষা়েষা একটি শ্বষাঝষা ডিসষাক্ব শ্দখষা িক্ত পষাক্র। এই ধরক্নর 
পডরডস্ডতক্ত, ডিশুর ম্ডদ্রত িক্ব্দর অেভু শ্বষাঝষার জন্য উদ্যম 
শ্নও়েষার শ্কষাক্নষা অন্ক্প্ররণষা েষাক্ক নষা। অক্নক ডিশুর জন্য, 
তষাক্দর “মষাতৃরষাষষা” বষা তষারষা বষাড়েক্ত শ্য রষাষষা়ে কেষা বক্ল, 
ডবদ্যষালক়্ে ডিক্ষার রষাষষা শ্েক্ক আলষাদষা। েক্ল শ্রেণীকক্ক্ কী 
ঘটক্ছ তষা অক্নক্কই ব্ঝক্ত পষাক্র নষা। প্রডতবন্ধকতষা ডনক্জই 
একটি ি্যষাক্লজে বতডর করক্ত পষাক্র। শ্সডররেষাল পষালডসক্ত 
আরিষান্ত একটি ডিশুর প্রেষাগত অক্েভু প়েক্ত এবং ডলখক্ত 
শ্িখষা কঠিন িক্ত পষাক্র, তক্ব ডবকল্প এবং বডধভুত শ্যষাগষাক্যষাগ 
(alternative and augmentative communication) 
পদ্ধডত ব্যবিষার কক্র শ্যষাগষাক্যষাক্গর শ্ক্ক্ত্ শ্স যক্েটি 
অগ্রগডত করক্ত পষাক্র। ডকছ্ ডকছ্ শ্ক্ক্ত্, ডবদ্যষালক়্ে অন্সৃত 
ডিক্ষাগত অন্িীলনগুডল একটি ডিশুর সষাক্রতষা এবং 
সংখ্যষার দক্তষা অজভু ক্ন বষাধষা সৃডটি করক্ত পষাক্র। ডিক্কক্ক 
ডিখক্ত িক্ব কীরষাক্ব এমন উপষাক়্ে শ্িখষাক্নষা যষা়ে যষা এই 
ধরক্নর ি্যষাক্লজেগুডল কষাটিক়্ে উঠক্ত এবং সমস্ত ডিক্ষােথীক্ক 
তষাক্দর পূণভু সভিষাবনষা অজভু ক্নর সক্বভুষাতিম স্ক্যষাগ ডদক্ত পষাক্র। 
ডিক্কক্ক শুধ্ মষাত্ ডিক্ষার পডরক্বি, ডিক্ষাদষাক্নর শ্কৌিল 
এবং মূল্যষা়েনক্ক ডরডতি কক্র ডবডরন্ন ধরক্নর ডিশুর িষাডিদষা 
শ্মটষাক্নষার কেষা রষাবক্ল িক্ব নষা, ডিশুর অনন্য িষাডিদষা এবং 
ক্মতষার উপর ডরডতি কক্র একটি স্বতন্ত্র ডিখন পডরকল্পনষারও 
বষাস্তবষা়েন করক্ত িক্ব।

কা�ভু ািলী

সষাক্রতষা এবং সংখ্যষাগত দক্তষা অজভু ক্ন অস্ডবধষা

১. অংিগ্রিণকষারীক্দর ৫-৬ জক্নর দক্ল রষাগ করুন।

২. প্রডতটি দলক্ক তষাক্দর শ্রেণীকক্ক্ ডিশুক্দর ডিডনিত করক্ত 
বল্ন যষাক্দর সষাক্রতষা এবং সংখ্যষাগত দক্তষা অজভু ক্ন 
অস্ডবধষা ি়ে।

৩. প্রডতটি ডিশু শ্য ডনডদভু টি অস্ডবধষার সম্্খীন ি়ে এবং 
অস্ডবধষার সভিষাব্য কষারণগুডল কী শ্সগুডল প্রডতটি দলক্ক 
ডবক্লেষণ করক্ত বল্ন (শ্যমন, বষাড়েক্ত বষা জনক্গষাষ্ীক্ত 
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ম্দ্রক্ণর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাগ শ্নই, রষাষষার সষাক্ে পডরডিডত শ্নই 
বষা ডিশুর ডনডদভু টি প্রডতবন্ধকতষা ইত্যষাডদ)।

৪.৩ প্রারবম্ক সাক্রতা

অল্প ব়েক্স প়েষার দক্তষার ডবকষাি – প্রষাক প্রষােডমক শ্েক্ক তৃতী়ে 
শ্রেণী - একটি ডিশুর ডবদ্যষালক়্ে এবং পরবতথী জীবক্ন সষােক্ল্যর 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূণভু। বষাড়ের পডরক্বক্ি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশুক্দর সষাক্রতষার স্ক্যষাগ কম েষাক্ক এবং যখন সষাক্রতষার 
স্ক্যষাগ বতডর ি়ে, তখন কেষা বলষার সমস্যষা েষাকষা ডিশুরষা রষাষষা 
শ্িখষা এবং এর সষাক্ে সম্পডকভু ত ধষারণষাগুডলর শ্ক্ক্ত্ ডবক্িষ 
অস্ডবধষার সম্্খীন ি়ে। ডিক্কক্দর এটষা মক্ন রষাখষা দরকষার 
শ্য স্ক্যষাগ শ্দও়েষা িক্ল সমস্ত ডিশু প়েক্ত ও ডিখক্ত পষাক্র 
। ডিক্ষােথীরষা ডকছ্ করক্ত পষাক্র নষা বক্ল ডবশ্ষাস করষার পডরবক্তভু , 
কষাযভুকর স্পেটি ডনক্দভু িনষা প্রদষাক্নর ডদক্ক নজর শ্দও়েষা উডিত। 
ডিক্ষােথীক্দর ক্মতষা এবং দুবভুলতষা সম্পক্কভু  গরীর জ্ষান এবং 
সক্িতনতষা েষাকষা গুরুত্বপূণভু। [পডরডিটি ৬-এ প্রষাক পঠন এবং প্রষাক 
ডলখন দক্তষা ( Pre reading and writing skills) শ্িখষাক্নষার 
জন্য প্রস্তষাডবত কষাযভুরিম রক়্েক্ছ]।

রষাষষা উন্ন়েক্নর কষাক্জর সষাক্ে সকল কষাযভুরিম একীরূত করষা 
শ্যক্ত পষাক্র।

• একটি সষাক্রতষার পডরক্বি গক়্ে শ্তষালষাক্ক সমেভুন করুন: 
ডিশুক্দর অবি্যই গক্ল্পর বই শ্দখষার, পৃষ্ষা উল্টষাক্নষার এবং 
ছডব শ্দখষার এবং শ্কষাক্নষা আঁকষা ছডবক্ত কী কী আক্ছ তষা 
ডবিক্দ বষা খঁ্টিক়্ে শ্দখষার স্ক্যষাগ েষাকক্ত িক্ব। গক্ল্পর বইক্ত 
অবি্যই শ্মষাটষা িরক্ে শ্লখষাসি ব়ে ছডব েষাকক্ত িক্ব, মষাত্ 
দুই শ্েক্ক ডতনলষাইন িক্ল রষাক্লষা ি়ে।

• ডিশুক্দর কষাক্ছ বক্সই ডিক্ক্কর পষাক্ঠ্যর ডদক্ক ইডঙ্গত কক্র 
গল্প প়েষা/ বণভুনষা করষা এবং ছডব শ্দখষাক্নষা, প্রনে ডজজ্ষাসষা করষা 
এবং স্বর রডঙ্গর সষাক্ে পষাঠ করষা অক্নক প্রষাক-পঠন ধষারণষার 
ডবকষাি ঘটষা়ে শ্যমন:

 * বইটি সঠিকরষাক্ব ধক্র রষাখক্ত িক্ব।
 * এটির একটি ডিক্রষানষাম আক্ছ।
 * উদুভু ছষা়েষা ছষাপষার /ডপ্রক্ন্টর বষাম শ্েক্ক িষানডদক্ক সরক্ত 

ি়ে।
 * শ্লখষা বষা িব্দ ছডবর সম্পক্কভু  বক্ল।
 * গক্ল্প একটি রিম েষাক্ক – একটি শুরু, মধ্যরষাগ এবং 

শ্িষ।
 * গক্ল্প ডবডরন্ন িডরত্ েষাক্ক।
 * একটি জষা়েগষা েষাক্ক শ্যখষাক্ন গল্পটি ঘক্ট।
• ছষাপষার পডরক্বি: ডিশুরষা অনষা়েষাক্স বণভু/ অক্র নষা পক়্ে 

পডরক্বি শ্েক্ক িব্দ ত্ক্ল শ্ন়ে। আকৃডত এবং এর সষাক্ে 
সম্পডকভু ত ডবষ়েগুডল: তষাক্দর নষাম, তষাক্দর িির বষা 
ডবদ্যষালক়্ের নষাম এবং রে্যষাক্ন্ডর নষাম (Maggi, Colgate, 
Lux)- এর মক্তষা িব্দ িনষাতি করক্ত সিষা়েতষা কক্র।

• পডরক্বক্ির মক্ধ্য, ডবক্িষ কক্র শ্রেণীকক্ক্ ডবডরন্ন ডজডনক্ষ 
তষার নষাম ডলক্খ ডিডনিত করষা (Labelling), ডিশুক্দর 
ম্দ্রক্ণর সষাক্ে পডরডিত কক্র শ্তষাক্ল এবং তষারষা আসক্ল 
প়েষা শুরু করষার আক্গ িব্দটি বষার বষার শ্দখক্ত শ্দখক্ত 
তষাক্দর মক্ন শ্গঁক্ে যষা়ে।

• িক্ব্দর ধ্ডন উচ্চষারণ করক্ত ছ়েষাগুডল ডিশুক্দর সষািষায্য 
কক্র কষারণ শ্সগুডল প্রষা়েিই প্নরষাবৃডতি ি়ে। এছষা়েষাও তষারষা 
ম্দ্রক্ণ যখন একই িব্দ শ্দক্খ, তখন তষাক্দর একই সষাক্ে 
রষাবক্ত স্ডবধষা ি়ে।
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• ছডব প়েষা: বক়্েষা ছডব শ্দখষাক্নষা, ছডব সম্পক্কভু  প্রনে ডজজ্ষাসষা 
করষা, ডবিদ ডববরক্ণর উপর শ্েষাকষাস করষা, তষাক্দর কল্পনষা 
করক্ত বলষা এবং গল্প বতডর করষা যষাক্ত ডিশুরষা ব্ঝক্ত পষাক্র

২০ বছক্ররও শ্বডি গক্বষণষা়ে প্রমষাডণত িক়্েক্ছ শ্য সব 
ডিশুক্দর ধ্ডনগত উচ্চষারক্ণ বষা প্রডরি়েষাকরক্ণ (phonological 
processing) প্রডতবন্ধকতষা েষাক্ক, তষা তষাক্দর প়েষার সষাক্ে 
সম্পডকভু ত। ধ্ডনতষাডত্ত্বক প্রডরি়েষাকরণ বলক্ত ডলডখত এবং শ্মৌডখক 
রষাষষা শ্বষাঝষার শ্ক্ক্ত্ ধ্ডনতষাডত্ত্বক তক্ে্যর (অেভুষাৎ, একজক্নর 
রষাষষার আও়েষাজ) ব্যবিষার শ্বষাঝষা়ে। ধ্ডনতষাডত্ত্বক প্রডরি়েষাকরণ 
দুটি পৃেক ডকন্তু এক্কবষাক্র সম্পকভু িীন ন়ে, এমন ধরক্নর ক্মতষার 
সমবিক়্ে গঠিত: ধ্ডনতষাডত্ত্বক সক্িতনতষা এবং ধ্ডনতষাডত্ত্বক 
শ্কষাডিং। শ্য ডিশুরষা সেলরষাক্ব একটি বণভুষান্রিডমক পদ্ধডত 
ডিক্খক্ছ তষারষা ধ্ডনগত একক সম্পক্কভু  পেটিরষাক্ব সক্িতন িক়্ে 
ওক্ঠ এবং ডবডরন্ন ধরক্নর ধ্ডনতষাডত্ত্বক ডবক্লেষণ কষাযভু অেভুষাৎ িব্দ 
/আও়েষাক্জর এককগুডলর ডবরষাজন প্রক়্েষাজন এমন কষাজগুডল 
সম্পষাদন করক্ত পষাক্র।

৪.৪ প্রারবম্ক সংখ্যার ধারণা

প্রষারডভিক সংখ্যষার ধষারণষাগুডল পডরক্বক্ি েষাকষা উপয্তি বস্তুগত 
উপষাদষান (এবং এর শ্িরক্ের)-এর সষািষাক্য্য অডজভু ত ি়ে। ডিখক্নর 
একটি মজষার উপষাদষান েষাকক্ত িক্ব। নীক্ির বষাক্সে শ্যমন শ্দখষাক্নষা 
িক়্েক্ছ, সমস্ত ধষারণষা একটি ডনডদভু টি রিমষান্সষাক্র শুরু করষা উডিত। 
ডিশুক্দর প্রডতটি ধষারণষাক্ক বস্তুগত উপষাক়্ে অন্িীলন করক্ত 
িক্ব এবং তষারপক্র আধষা-বস্তুগত এবং ডবমূতভু  উপষাক়্ে অন্িীলন 
করক্ত িক্ব। ডিক্ষাক্ক অেভুবি করষার জন্য সকল ডিশুরই বষাস্তব 
শ্প্রক্ষাপক্ট অন্িীলন করষা উডিত এবং ধষারণষাগুডলক্ক বষাস্তব 
জীবক্নর পডরডস্ডতর সষাক্ে য্তি করষা উডিত।

সংখ্যািত ধারণার ক্ম

• রিডমককরণ: আকষার, বদঘভু্য, উচ্চতষা বিষারষা বস্তুক্ক আলষাদষা 
কক্র এবং শ্সই অন্যষা়েী বস্তুক্ক রিমষান্যষা়েী সষাজষাক্ত িক্ব।

• বষাছষাই: একই ধরক্নর বস্তুক্ক একসষাক্ে বষা একটি শ্সক্ট 
সষাজষাক্ত সক্ম।

• প্যষাটষানভু এবং ডসক্কষাক়্েডসিং: একটি সষাধষারণ প্যষাটষানভু এবং 
রিমষান্সষাক্র বস্তুগুডলক্ক সষাডজক়্ে রষাখষা

• ম্যষাডিং: ডবডরন্ন ডজডনক্সর শ্সক্টর একটির সষাক্ে অন্যটি 
শ্মলষাক্ত পষাক্র। শ্বডি/কম পডরমষাণ ব্ঝক্ত পষাক্র এরকম 
কষাজ কক্র শ্দখষা়ে।

• শ্রষাট রিমষান্সষাক্র সংখ্যষা গণনষা কক্র। 

• সংখ্যষা ধষারণষা /মূল্য ব্ক্ঝ শ্দখষাক্নষা।

• ১০ পযভুন্ত ডজডনস শ্যষাগ কক্র শ্সট বতডর করক্ত পষাক্র।

 

অংক্কর সষােক্ল্য পঠন এবং রষাষষার রূডমকষাক্ক অবক্িলষা করষা 
উডিত ন়ে এবং উপক্রর ছডবক্ত শ্যরষাক্ব শ্দখষাক্নষা িক়্েক্ছ, 
শ্সরষাক্ব বদনডদিন পডরডিত ডজডনসগুডল ব্যবিষার কক্র ধষারণষাগুডল 
পেটি করষা উডিত:

এটষা গুরুত্বপূণভু শ্য ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুরষা শ্য সব প্রষােডমক 
সংখ্যষাগত দক্তষা অজভু ন করক্ত সক্ম ি়ে তষার মক্ধ্য রক়্েক্ছ 
শ্ছষাট পডরমষাক্ণর সষাক্ে সম্পডকভু ত সংখ্যষাসূিক মূল্যটি দ্রুত 
িনষাতি করষার ক্মতষা, প্রষােডমক গণনষা করষার দক্তষাক্ক ব্যবিষার 
করষা এবং শ্ছষাটসংখ্যষা এবং বস্তুর মষাত্ষা অন্মষান করষার ক্মতষা। 
ডবডরন্ন ডিক্ষােথীর জন্য কষাযভুকরী গডণত ডনক্দভু িনষা়ে ডনম্নডলডখতগুডল 
অন্তর্ভু তি রক়্েক্ছ:

• স্পেটি এবং পদ্ধডতগত ডনক্দভু িনষাসি ডনক্দভু ডিত অন্িীলন, 
সংক্িষাধনমূলক প্রডতডরি়েষা, ঘন ঘন রিমবধভুমষান পযভুষাক্লষািনষা;

• ডরস্্য়েষাল উপস্ষাপনষা ব্যবিষার ( শ্যমন সংখ্যষাক্রখষা, গ্রষাে, 
বস্তুর আঁকষা বষা ট্যষাডল);

• অন্ক্প্ররণষামূলক শ্কৌিক্লর ব্যবিষার (শ্যমন বষাস্তব-ডবক্শ্র 
ডবষ়েবস্তুর সষাক্ে সংক্যষাগ করষা);

• ডনডদভু টি শ্কৌিল এবং কখন শ্সগুডল ব্যবিষার করক্ত িক্ব শ্স 
ডবষক়্ে ডনক্দভু িনষার মষাধ্যক্ম সমস্যষা সমষাধষাক্নর জন্য সষািষায্য;

• ডিক্ষােথীক্দর অগ্রগডতর পদ্ধডতগত মূল্যষা়েন; এবং

• সষাবলীলতষা বতডর করক্ত শ্মৌডলক তে্য এবং অ্যষালগডরদম 
(algorithms) অন্িীলন করষার স্ক্যষাগ

৪.৫ প়িা

একটি রষারসষাম্যপূণভু সষাক্রতষার কষাঠষাক্মষার মক্ধ্য প়েষার ডনক্দভু ক্ি 
সষাধষারণত অন্তর্ভু তি েষাক্ক (ক) আদিভু প়েষা, যখন ডিক্ক 
ডিক্ষােথীক্দর পক়্ে শ্িষানষান, (খ) শ্ি়েষার কক্র প়েষা শ্যখষাক্ন 
ডিক্ক এবং ডিক্ষােথীরষা একসক্ঙ্গ পক়্েন, (গ) ডনক্দভু ডিত পষাঠ 
যষাক্ত ডিক্ষােথী ডিক্ক্কর কষাছ শ্েক্ক প়েষার ডনক্দভু িনষাসি পক়্ে, 
এবং (d) স্বষাধীন পঠন।

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর প়েষার শ্ক্ক্ত্ প্রষা়েই ডকছ্ 
অস্ডবধষা শ্দখষা যষা়ে, শ্যমন অন্মষানমূলক এবং জটিল ডিন্তষারষাবনষার 
ি্যষাক্লজে, প্রডরি়েষাকরক্ণর প্রডতবন্ধকতষা এবং সৃ্ডতর ঘষাটডত এবং 



মডিউল ১ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 49

শ্লখষার ি্যষাক্লজে শ্যমন ডলখক্ত অস্ডবধষা, ধষারণষা বতডর এবং 
বষানষান। সষাক্রতষার ডবষ়েবস্তু এবং পষাঠ্যরিম অবি্যই পৃেকরষাক্ব 
এবং পেটিরষাক্ব শ্িখষাক্নষা ও প়েষাক্নষার শ্কৌিলগুডলর সষাক্ে খষাপ 
খষাইক়্ে ডনক্ত িক্ব। ডিক্ষােথীর ববডিক্টি্যর উপর ডনরভু র কক্র, 
শ্যষাগষাক্যষাগ ডিরষাইস, শ্রেইল, কডম্পউটষার-সিষা়েক ডনক্দভু িনষা, বষা 
ছডবর মষাধ্যক্ম শ্যষাগষাক্যষাগ ব্যবস্ষার মক্তষা ডরজ্্য়েষাল শ্কৌিলগুডল 
সি সষাক্রতষার উপর ডবডরন্ন দৃডটিরডঙ্গ ব্যবিষার করষার প্রক়্েষাজন 
িক্ত পষাক্র।

প়েষার ডনক্দভু ক্ির ডকছ্ পডরবতভু ন ও পডরমষাজভু নগুডল ডনম্নরূপ িক্ত 
পষাক্র:

(ক) প্রষাকৃডতকরষাক্ব ঘক্ট যষাও়েষা ঘটনষাগুডলর ব্যবিষার (ঘটনষামূলক 
ডিক্ষা বষা “ডিক্ষা শ্যষাগ্য ম্িূতভু ”), (খ) শ্মৌডখক এবং ডরজ্্য়েষাল 
েমভু্যষাটগুডলক্ক একডত্ত করষা, (গ) প়েষাক্নষার সম়ে খ্ব দ্রুত ও 
স্বতঃস্্তভু  প্রডতডরি়েষা ডদক্ত বলষা এবং (ঘ) শ্খলষার কষাযভুকলষাক্পর 
মক্ধ্য দৃি্যমষান-িব্দ সনষাতিকরণ কষাজক্ক অন্তর্ভু তি রষাখষা। গল্প 
শ্িষানষা এবং শ্সগুডল বলষা, ডিক্ষােথীক্দর আগ্রি এবং পছদিগুডলক্ক 
গুরুত্ব শ্দও়েষা এবং রষাষষা ও সষাক্রতষা়ে সমৃদ্ধ একটি ডিক্ষামূলক 
পডরক্বি বতডর করষা অপডরিষাযভু। শ্যক্িত্ শ্মৌডখক রষাষষা এবং 
শ্িষানষা পষাঠপ্রডরি়েষার জন্য ডবক্িষ গুরুত্বপূণভু তষাই পষাক্ঠর 
রিমষাবিড়েক ডবকষাক্ির একটি ব্যবিষাডরক উপষা়ে ডিক্সক্ব পষাঠ্যটিক্ক 
িষাক্তর কষাক্ছ পষাও়েষার পষািষাপষাডি, শ্ি়েষার কক্র গক্ল্পর বই প়েষা 
প্রক়্েষাজন। ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশু, ডবক্িষত ডবকষািজডনত 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর শ্ক্ক্ত্ পষাক্ঠর রিমষাবিড়েক ডবকষাক্ির 
জন্য অডিওবই ব্যবিষার অত্যন্ত গুরুত্বপূণভু িক্ত পষাক্র।

ডিশুক্দর রিমষাবিড়েক সষাক্রতষা ডবকষাক্ির জন্য শ্রেণীকক্ক্র 
ডিক্ষার পডরক্বক্ির কষাঠষাক্মষাগত (অেভুষাৎ বস্তুগত সম্পদ) 
এবং ডনক্দভু িমূলক (অেভুষাৎ ডিক্ক-ডিশু পষারপেডরক সংক্যষাগ) 
ববডিটি্যগুডলর গুরুত্ব শ্বি পেটি। কষাঠষাক্মষাগত সষাক্রতষার 
পডরক্বক্ির মষাত্ষার মক্ধ্য রক়্েক্ছ শ্রেণীকক্ক্ ডিশুক্দর জন্য 
উপলধি বস্তুগত সষাক্রতষা সষামগ্রী, শ্যমন ডিশুক্দর বই, ডপ্রন্ট 
প্রপস (শ্যমন িডপং ডলস্, ক্যষাক্লন্ডষার), এবং অডরক্যষাডজত 
শ্লখষার উপকরণ ( শ্যমন মষাকভু ষার, কলম, কষাগজপত্)। উচ্চ-
মষাক্নর কষাঠষাক্মষাগত সষাক্রতষার পডরক্বিসি শ্রেণীকক্গুডলক্ত 
ডিশুক্দর জন্য আকষভুণী়ে বই, শ্যখষাক্ন ছডবর বই এবং শ্সই 
সষাক্ে ডিশুর মষাতৃরষাষষা়ে সিজ বই উর়েই অন্তর্ভু তি েষাক্ক। 
বইগুডল পষাক্ঠ্যর অস্ডবধষার স্তর অন্যষা়েী সিজ শ্েক্ক জটিল 
এরষাক্ব পডরবডতভু ত িও়েষা উডিত এবং তে্য, বণভুমষালষা, ধষারণষা এবং 
ছক্দির পষাক্ঠ্যর মক্তষা ডবডরন্ন ধরক্নর পষাঠ্যয্তি িও়েষা উডিত। 
একটি উচ্চ-মষাক্নর ডিক্ষামূলক সষাক্রতষার পডরক্বক্ির ববডিক্টি্যর 
মক্ধ্য রক়্েক্ছ ডিক্কক্দর শ্খষালষাক্মলষা প্রনে করষা, ডিশুক্দর ঘন ঘন 
কক্েষাপকেক্ন জড়েত করষা, জটিল িব্দরষান্ডষার গঠন করষা, জটিল 
ডিন্তষারষাবনষা বতডর করষা এবং রষাষষা ও সষাক্রতষার দক্তষার উপর 
স্পেটি ডনক্দভু িনষা প্রদষান করষা।

রষাষষার অন্যষান্য উপষাদষানগুডল ডনক়্ে কষাজ করষার আক্গ, ধ্ডন 
সংরিষান্ত দক্তষা েষাকক্তই িক্ব এরূপ ডবক্বিনষা করষা উডিত ন়ে। 
বরং, কষাযভুকরী পদ্ধডতর গঠক্নর জন্য সষাক্রতষার ডনক্দভু িনষার 
অন্যষান্য উপষাদষানগুডলর সষাক্ে ধ্ডনডবদ্যষা ডনক়্ে কষাজ করষা উডিত।

জ্ঞািবরবতিক বশখি ককৌশল ি্যিিার করা:

জ্ষানডরডতিক শ্কৌিল িল এক ধরক্নর ডিখন শ্কৌিল যষা 
ডিক্ষােথীরষা শ্কষাক্নষাডকছ্ আরও সেলরষাক্ব ডিখক্ত ব্যবিষার কক্র 
। এর মক্ধ্য রক়্েক্ছ প্নরষাবৃডতি, নত্ন রষাষষা সংগঠিত করষা, অক্েভুর 
সংডক্প্তকরণ, প্রসঙ্গ শ্েক্ক অেভু অন্মষান করষা, সৃ্ডতিষারক্ণর 
জন্য ডিত্কক্ল্পর ব্যবিষার করষা। জ্ষানডরডতিক ডিক্ষার শ্কৌিলগুডল, 
যষা ডিক্ষােথীক্দর আরও রষাল শ্বষাধগম্যতষার সষাক্ে প়েক্ত 
এবং স্বষাধীনরষাক্ব কষাজগুডল সমূ্পণভু করক্ত সক্ম কক্র। এই 
শ্কৌিলগুডলও ডিক্ষােথীক্দর শ্িখষা়ে সষািষায্য করষার জন্য ব্যবিষার 
করষা শ্যক্ত পষাক্র । যখন ডিক্ষােথীরষা শ্কষাক্নষা ডকছ্ শ্িষাক্ন তখন 
তষাক্দর গরীররষাক্ব ডিন্তষা রষাবনষা করষার স্ক্যষাগ শ্দও়েষা উডিত 
যষা ডিক্ষােথীক্দর সক্িতনতষা বৃডদ্ধর প্রেম পদক্ক্প। এইরূপ 
“গরীররষাক্ব ডিন্তষা রষাবনষার” প্রস্তুডত এবং মক্িডলং করষার িষারটি 
গুরুত্বপূণভু পদক্ক্প রক়্েক্ছ (শ্টষারষাডন, ২০০০)।

• প্রেক্ম, একটি সংডক্প্ত পষাঠ শ্বক্ছ ডনন যষা ডিক্ষােথীক্দর জন্য 
রীষণ আগ্রক্ির িক্ব এবং যষা পছক্দির একটি ডনডদভু টি শ্মটষা-
কগডনটির (রষাবনষা সক্িতনতষা) শ্কৌিক্লর মক্িডলংক়্ের 
অন্মডত শ্দক্ব।

• ডবিতী়েত, পষাক্ঠ্যর মক্ধ্য শ্কষান শ্ক্ত্গুডল ডিক্ষােথীক্দর 
উপলডধিক্ক ি্যষাক্লজে করক্ত পষাক্র তষা অন্মষান করুন এবং 
গরীর ডিন্তষা রষাবনষার সম়ে শ্সই অংিগুডলক্ক িষাইলষাইট 
করষার জন্য একটি শ্নষাট বতডর করুন ৷

• তৃতী়েত, ডিক্ষােথীক্দর সষামক্ন শ্জষাক্র শ্জষাক্র পষাঠ্যটি প়ে্ন 
এবং শ্সই সষাক্ে প্রডতটি ডিক্ষােথীর জন্য পষাক্ঠ্যর একটি 
কষাগক্জর অন্ডলডপ রষাখ্ন বষা একটি প্রক্জক্টর রষাখ্ন যষাক্ত 
পষাঠ্যটি রেবণ ও দৃডটি ডনরভু র ডিক্ষােথীক্দর কষাক্ছ শ্পৌঁছষা়ে।

• সবক্িক্ষ, শ্সইসব িব্দগুডল িষাইলষাইট করুন যষা অডবলক্ম্ব 
একটি ডিন্তষা বষা আক্বগক্ক উসক্ক শ্দ়ে এবং মষানডসকরষাক্ব 
কী প্রডরি়েষা করষা িক্ছে তষা প্রষামষাডণকরষাক্ব ব্যষাখ্যষা কক্র।

ডিক্ক শ্মৌডখকরষাক্ব প়েষার সম়ে শ্জষাক্র শ্জষাক্র কেষা বক্লন। 
ডতডন প্রনে করক্বন শ্যমন “আডম যষা পক়্েডছ তষা ডক ব্ঝক্ত 
পষারডছ?” অেবষা ডজজ্ষাসষা করক্বন “আডম এইমষাত্ যষা প়েলষাম 
তষাক্ত গুরুত্বপূণভু ডবষ়ে শ্কষানটষা ডছল?” মক্িডলংক়্ের মষাধ্যক্ম 
ডিক্ষােথী একই শ্কৌিল ব্যবিষার কক্র কীরষাক্ব তষার শ্বষাঝষার 
ডনরীক্ণ করক্ত ি়ে তষা ডিখক্ব।

জ্ষান সম্বন্ধী়ে শ্কৌিল শ্িখষাক্নষার সম়ে, ডিক্কক্দর যষা যষা করষা 
উডিত 
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(ক) শ্কৌিল ডনবভুষািক্নর ডনডদভু টি কষারণ প্রদষান করষা, শ্কৌিলটি শ্কন 
ব্যবিষার করষা ি়ে (িতভু গত জ্ষান) 

(খ) কীরষাক্ব শ্কৌিলটি ব্যবিষার করষা ি়ে তষা পেটিরষাক্ব ডনক্দভু ি 
প্রদষান করষা শ্যখষাক্ন অপেটিতষা েষাকক্ব নষা, 

(গ) পডরডস্ডতর সষাক্ে শ্মক্ল এমন উপয্তি শ্কৌিল ডনবভুষািন 
কক্র শ্কষান শ্কৌিলগুডল ডনডদভু টি পডরডস্ডতক্ত ডনবভুষািন করক্ত 
িক্ব (শ্ঘষাষণষামূলক জ্ষান) এবং /অেবষা শ্কৌিলটি কীরষাক্ব 
ব্যবিষার করক্ত ি়ে শ্স ডবষক়্ে খ্ব কক্ঠষার িও়েষা উডিত নষা।

প়েষার আক্গ, িলষাকষালীন এবং পক্র শ্য সব কষাযভুকরী শ্কৌিলগুডল 
প্রক়্েষাগ করক্ত িক্ব:

• প়েষার আক্গ শ্কৌিলগুডল সষাধষারণত পূক্বভুর জ্ষান সডরি়ে 
করষা, জ্ষাক্নর পটরূডম বতডর করষা এবং প়েষার জন্য একটি 
উক্দেি্য ডনধভুষারক্ণর উপর শ্েষাকষাস কক্র। ডরি়েষাকলষাক্পর 
মক্ধ্য আক্লষািনষা, শ্সমষাডন্টক ওক়্েব (semantic web) এবং 
KWL ((Know, Want to Know and Learn অেভুষাৎ 
জষানষা, জষানক্ত িষাও়েষা এবং শ্িখষা) িষাক্টভু র মক্তষা গ্রষাডেক 
সংগঠকক্দর ব্যবিষার, সম্পডকভু ত ডরডিও আক্গ শ্েক্ক শ্দখষা, 
ডিক্রষানষাম, ডিত্ এবং ডবষ়েবস্তুর তষাডলকষা শ্দখষা, প্রক়্েষাজন 
অন্সষাক্র নত্ন িব্দ শ্িখষাক্নষা এবং পূবভুষান্মষান করষা অন্তর্ভু তি 
েষাকক্ত পষাক্র।

• প়েষার শ্কৌিলগুডলর মক্ধ্য ব্যডতিগত অডরজ্তষার সষাক্ে 
সংক্যষাগগুডল িনষাতি করষা, প্রনে ডজজ্ষাসষা করষা এবং 
ডিক্ষােথীক্দর প্রনে ডজজ্ষাসষা করষার জন্য অন্প্রষাডণত করষা, 
িব্দরষাণ্ডষার ডনক়্ে আক্লষািনষা করষা, অন্মষান করষা, অপডরডিত 
িব্দ প়েষার জন্য শ্িখষাক্নষার শ্কৌিল এবং প্রডতডরি়েষা রষাগ 
কক্র শ্নও়েষা গুরুত্বপূণভু।

• পডরক্িক্ষ, ডিক্করষা ডিক্ষােথীক্দর পূবভুষান্মষানগুডল খডতক়্ে 
শ্দখষা, প্রনে করষা, ডবক্লেষণ করষা এবং প়েষা়ে প্রডতডরি়েষা 
জষানষাক্নষার মক্তষা পষাঠ পরবতথী (after reading) শ্কৌিলগুডল 
ব্যবিষার করষার অন্ক্রষাধ জষানষান। উদষািরণস্বরূপ, প্রনে-বতরীর 
শ্কৌিল ডনক্দভু িনষা ডিক্ষােথীক্দর সরষাসডর শ্িখষা়ে ডকরষাক্ব 
পষাঠ্য সম্পক্কভু  প্রনে বতডর করক্ত ি়ে এবং উতির ডদক্ত 
ি়ে। প্রনে বতডর করষা ডিক্ষােথীক্দর পষাক্ঠ্যর মূল ধষারণষা এবং 
ডববরণ িনষাতি করক্ত সষািষায্য কক্র। প্রনে-বতরীর শ্কৌিক্লর 
একটি উদষািরণ িল QAR (Questions-Answer 
Relationship) Strategy বষা প্রনে-উতির সম্পকভু  শ্কৌিল, 
যষা প্রনেগুডলক্ক দুটি প্রধষান প্রকষাক্র শ্রেণীবদ্ধ কক্র: (ক) 
বইক়্ে এবং (খ) আমষার মষােষা়ে। পষাক্ঠ্যর মক্ধ্য প্রনেগুডল 
পেটিরষাক্ব পষাও়েষা শ্যক্ত পষাক্র বষা পষাঠকক্ক ডিন্তষা করক্ত 
এবং অন্সন্ধষান করক্ত ি়ে (অেভুষাৎ অন্মষানমূলক; পষাক্ঠ্যর 
ডবডরন্ন অংি শ্েক্ক উতির পষাও়েষা শ্যক্ত পষাক্র)। আমষার 

মষােষার প্রনেগুডলক্ত শ্লখক এবং আমষার তে্য সংক্যষাগ 
(অেভুষাৎ উতিরটি পূক্বভুর জ্ষান এবং অতীত অডরজ্তষার 
সষাক্ে পষাঠ্য শ্েক্ক তে্য সংক্যষাক্গর মষাধ্যক্ম অন্মষান করষা 
শ্যক্ত পষাক্র) এবং পূক্বভুর জ্ষান ও অডরজ্তষার ডরডতিক্ত 
সংক্যষাগ বতডর কক্র। প্রনে-বতডরর শ্কৌিল ডনক্দভু িনষার সষাক্ে 
ডিক্ষােথীক্দর পডরি়ে কডরক়্ে শ্দও়েষার সম়ে, পদ্ধডতগত 
প্রম্পট শ্যমন ডরজ্্য়েষাল বষা দৃি্যমষান ইডঙ্গত, স্ব-ডনরীক্ক্ণর 
শ্িকডলস্, স্্যষাক্েষাডল্ডং এবং ডপ়েষার টিডিং-এর ব্যবিষাক্রর 
পরষামিভু শ্দও়েষা শ্যক্ত পষাক্র।

৫. বিরশষ চাবিদাসম্পন্ন বশশুরদর  
বিবদভু ষ্ট প্ররয়াজি কমটারিার জি্য সিায়ক �ন্ত্র, 
ICT (Information & Communication 

Technology) এিং অি্যাি্য সংস্াি  
সিায়তার ি্যিিার

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন অক্নক ডিক্ষােথীর সষাক্রতষা এবং 
সংখ্যষাতষাডত্ত্বক ডিক্ষা তষাক্দর স্বতন্ত্র ববডিটি্য বিষারষা ডনঃসক্দিক্ি 
প্ররষাডবত িক্ব এবং তষারষা সব সম়ে তষাক্দর সমব়েসীক্দর মক্তষা 
একই েলষােল ি়েক্তষা অজভু ন করক্ত পষারক্ব নষা। উদষািরণস্বরূপ, 
শ্সডররেষাল পলডসসি ব্ডদ্ধবৃডতিক প্রডতবন্ধকতষা েষাকষা ডিক্ষােথীক্দর 
জ্ষান সম্বন্ধী়ে এবং রষাষষাগত অস্ডবধষা েষাকক্ত পষাক্র যষা তষাক্দর 
সষাক্রতষা এবং সংখ্যষার ডবকষাক্ির গডতক্ক প্ররষাডবত করক্ব। 
ডিক্কক্দর অবি্যই িষাক্তর কষাক্ছ েষাকষা ডনক্দভু িনষার উপকরণ 
বষা অ্যষাক্সেডসবল ইসিট্ষাকিনষাল শ্মক্টডর়েষালস (AIM)-এর 
রূডমকষা এবং ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর জন্য ডবক্িষ 
কক্র সংক্বদনিীল, িষারীডরক এবং ব্ডদ্ধবৃডতিক প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিক্ষােথীক্দর জন্য বষাধষা দূর করক্ত প্রয্ডতির ব্যবিষারক্ক স্বীকৃডত 
ডদক্ত িক্ব।

রিমবধভুমষান স্বষাধীনতষা, ব্যডতিগত উৎপষাদনিীলতষা এবং 
ক্মতষা়েক্নর মষাধ্যক্ম পষাঠ্যরিক্মর স্ডবধষা গ্রিণ, অংিগ্রিণ এবং 
অগ্রগডত বৃডদ্ধ কক্র অন্তর্ভু ডতির ডদক্ক অগ্রসর িক্ত সিষা়েতষা 
করক্ত পষাক্র প্রয্ডতি।

গুরুত্বপূণভু সংজ্ষা: একটি সিষা়েক প্রয্ডতি যন্ত্র িল শ্য শ্কষানও 
ডজডনস, সরজেষাক্মর ট্কক্রষা বষা শ্প্রষািষাক্ট, যষা বষাজষাক্র ডকনক্ত 
পষাও়েষা যষা়ে, তষাক্ক প্রক়্েষাজনষান্যষা়েী পডরবতভু ন বষা পডরমষাজভু ন করষা 
ি়ে। এগুডল প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর কষাযভুকরী ক্মতষা বৃডদ্ধ 
করক্ত, বজষা়ে রষাখক্ত বষা উন্নত করক্ত ব্যবহৃত ি়ে।

সিষা়েক প্রয্ডতির মক্ধ্য রক়্েক্ছ ডবডরন্ন ধরক্নর প্রয্ডতি, যষা 
মষান্ষক্ক তষাক্দর ক্মতষা বতডর করক্ত এবং বষাড়েক্ত, ডবদ্যষালক়্ে 
এবং সমষাক্জ যতটষা সভিব সমূ্পণভুরষাক্ব অংিগ্রিণ করক্ত সক্ম 
কক্র। ডিক্ষামূলক পডরক্বক্ি প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দরক্ক 
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অন্তর্ভু তি করষার জন্য সিষা়েক প্রয্ডতি িল মূল িষাডবকষাঠি। প্রয্ডতি 
ব্যবিষাক্রর েক্ল নত্ন অডরজ্তষা, নত্ন ডরি়েষাকলষাপ এবং নত্ন 
পডরক্বক্ি স্বষাছেদি্য বৃডদ্ধ ি়ে যষা প্রডতবন্ধকতষাজডনত ব্যবধষান পূরণ 
করক্ত পষাক্র। “...সিষা়েক প্রয্ডতির শ্ক্ক্ত্ প্রয্ডতি গুরুত্বপূণভু এবং 
বদনডদিন কষাজ এবং ডরি়েষাকলষাক্প একজন ব্যডতিক্ক সিষা়েতষা 
এবং সমূ্পণভু অংিগ্রিক্ণর স্ডবধষা ডদক্ত পষাক্র” (রকক্লজ, ডগক্লট, 
শ্পিং এবং শ্িলক্িষাডর (১৯৯৫)।

ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিশুরষা প্রক়্েষাজন-ডরডতিক সিষা়েক প্রয্ডতির 
সষািষায্য যষাক্ত পষা়ে তষা ডনডচিত করষার জন্য ডিক্কক্দর শ্িটিষা 
করষা উডিত, যষা সষামষাডজক এবং ডিক্ষাগত পডরক্বক্ি সবভুষাডধক 
অংিগ্রিক্ণর ব্যবস্ষা কক্র। সিষা়েক প্রয্ডতি যন্ত্র ব্যবিষাক্রর 
মষাধ্যক্ম, অক্নক ডিক্ষােথী একটি ডন়েডমত শ্রেণীকক্ক্র একটি 
গুরুত্বপূণভু অংি িক়্ে উঠক্ত পষাক্র। আজ, ডবদ্যষাল়েগুডল 
রিমবধভুমষানরষাক্ব ডবক্িষ প্রক়্েষাজক্নর জন্য সিষা়েক প্রয্ডতি 
ব্যবিষার করক্ছ। শ্যমন একটি শ্রেণীকক্ক্ িব্দ পডরবধভুন ব্যবস্ষা 
েষাকক্ল রেবণ প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু তষা ব্যবিষার করক্ত পষাক্র, 
অেবষা একটি গুরুতর িষারীডরক সীমষাবদ্ধতষা সি একটি ডিশু শ্য ি্যষঁা 
এবং নষা প্রক্নের উতির ডদক্ত একটি স্ইি ব্যবিষার করক্ত পষাক্র৷ 
স্কীনডরিষাক্র স্কীক্নর পষাঠ্য উচ্চস্বক্র প়েষা ি়ে শ্যটি িক্লষা অন্য 
ধরক্নর সিষা়েক প্রয্ডতি যষা দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর 
ইক্লকট্ডনক তে্য আিরণ করষার বষাধষা অডতরিম করক্ত সষািষায্য 

করক্ত পষাক্র। কষাজগুডলক্ক সিজ, দ্রুত এবং / অেবষা আরও 
স্বষাধীন করষার জন্য ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর জন্য 
ডিক্ষাগত প্রডরি়েষা়ে সিষা়েক প্রয্ডতিক্ক একটি শ্মৌডলক িষাডত়েষার 
ডিক্সক্ব ডবক্বিনষা করষা উডিত।

উদষািরণস্বরূপ, একজন কেষা বলষার সমস্যষা েষাকষা ডিশুর জন্য, তষার 
িষাডিদষা প্রকষাি করষা এবং প্রক্নের উতির ডদক্ত সক্ম িও়েষা একটি 
ি্যষাক্লজে িক্ত পষাক্র। একজন কেষা বলষার সমস্যষা েষাকষা ডিশুর 
পক্ক্ জল পষান করষার মক্তষা সিজ ডকছ্ প্রকষাি করষা অসভিব 
িক্ত পষাক্র। ডিক্কক্দর এমন একটি ডিশুক্ক শ্যষাগষাক্যষাগ করক্ত 
সষািষায্য করষার উপষা়ে খঁ্ক্জ শ্বর করক্ত একটি উন্নত শ্যষাগষাক্যষাগ 
যন্ত্র শ্যমন একটি ছডবক্বষািভু  (উপক্র শ্দখ্ন) শ্বক্ছ ডনক্ত িক্ব যষা 
ডিশুক্ক ডনক্জক্ক প্রকষাি করক্ত সিষা়েতষা করক্ত পষাক্র।

িবধভুত এিং বিকল্প ক�ািার�াি িল এমন একটি পডররষাষষা 
যষা একজন ডিক্ষােথীর শ্যষাগষাক্যষাগ করষার ক্মতষা’ বৃডদ্ধ’ করক্ত 
সষািষায্যকষারী ডজডনসগুডলর বণভুনষা করক্ত ব্যবহৃত ি়ে। এর মক্ধ্য 
রক়্েক্ছ ছডব, ডিনি এবং ম্ডদ্রত িব্দ। এগুডল শ্কবল কষাগজ বষা 
ডপিক্বষাক্িভু র ট্কক্রষাক্ত ম্ডদ্রত িক্ত পষাক্র বষা কডম্পউটষার বষা 
রক়্েস আউটপ্ট ডিরষাইক্স ব্যবিষার করষা শ্যক্ত পষাক্র। Sheets 
and Wirkus (১৯৯৭) এর মক্ত, “যখন বডধভুত শ্যষাগষাক্যষাক্গর যন্ত্র 
বষা শ্কৌিলগুডল শ্রেণীকক্ক্ ব্যবিষার করষা ি়ে, তখন তষা শুধ্মষাত্ 
নূ্যনতম কেষা বক্ল এমন ডিশুক্দর সষািষায্য কক্র তষা ন়ে, বরং 

আডম িষাই

ট়েক্লট

শ্দষালনষা

কষাজবই

খষাও়েষা

সঙ্গীত

টিডররং
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সকল ডিক্ষােথীক্দর জন্য অেভুপূণভু অংিগ্রিণ এবং শ্যষাগষাক্যষাক্গর 
স্ডবধষা কক্র শ্দ়ে।”

সিষা়েক প্রয্ডতি ডনবভুষািন করষার সম়ে, ডতনটি গুরুত্বপূণভু উপষাদষান 
ডবক্বিনষা করষা উডিত: পডরক্বি, ব্যডতি, এবং প্রয্ডতির ববডিটি্য 
ও স্তর (Gitlow, ২০০০)। সিষা়েক প্রয্ডতি উচ্চ, মধ্য বষা ডনম্ন 
প্রয্ডতি ডিসষাক্ব শ্রেণীবদ্ধ করষা শ্যক্ত পষাক্র।

বিম্ন-প্র�ুবতি সিায়ক যন্ত্রগুডল সষাধষারণত সিজ এবং কম 
খরক্ির এবং এক্ত সষাধষারণত িডতির উৎক্সর প্রক়্েষাজন ি়ে নষা। 
ছডবর শ্বষািভু  িল কম প্রয্ডতির যন্ত্র, এবং খ্ব সিজ িক্ত পষাক্র, 
দুই বষা ডতনটি ছডব শ্েক্ক শুরু কক্র আরও জটিল শ্বষািভু  পযভুন্ত 
িক্ত পষাক্র । অন্যষান্য স্বল্প প্রয্ডতির এবং কম দষাক্মর যন্ত্রগুডলর 
মক্ধ্য রক়্েক্ছ শ্পডসিল ডগ্রপ, ব্কক্িষাল্ডষার, প়েষার স্্যষান্ড, সষাইন 
ল্যষাঙ্্গক়্েজ, অঙ্গরডঙ্গ, বইক়্ের ওরষারক্ল, সষাদষা ছড়ে, টিল্ট শ্ি়েষার, 
উচ্চতষা সষামজেস্যক্যষাগ্য শ্িস্ এবং ঢষাল্ শ্বষািভু ।

মধ্য- প্র�ুবতি সিায়ক যন্ত্রগুডলও পডরিষালনষা করষা সিজ, তক্ব 
এর জন্য সষাধষারণত একটি িডতির উৎস প্রক়্েষাজন ি়ে। এর মক্ধ্য 
রেবণযন্ত্র, শ্রেইল শ্পপষার এবং স্ষাইলষাস, ম্যষাগডনেষাইংগ্ষাস /আতস 
কষাি, কেষা বলষা ক্যষালকুক্লটর বষা বই-এর একটি পৃষ্ষা ব়ে করষার 
জন্য েক্টষাকডপ়েষার (photocopier) অন্তর্ভু তি েষাকক্ত পষাক্র।

উচ্চ-প্র�ুবতি সিায়ক যন্ত্রটি সষাধষারণত জটিল এবং শ্সগুডল 
শ্প্রষাগ্রষাম করক্ত ি়ে এবং এক্ত এমন উপষাদষানগুডল অন্তর্ভু তি 
েষাক্ক শ্যগুডলক্ত একটি কষাযভু সম্পষাদন করষার জন্য কডম্পউটষার, 
ইক্লকট্ডনসে বষা মষাইক্রিষাডিপগুডলর প্রক়্েষাজন ি়ে। প্রষা়েিই 
উচ্চমূক্ল্যর এই যন্ত্রগুডলর মক্ধ্য ব়ে কীক্বষািভু , ডস্কনডরিষার, শ্রেইল 
ডিসক্লি এবং স্্যষান/ ডরিসফ্টও়ে্যষার এবং িলডেন শ্পন অন্তর্ভু তি 
েষাকক্ত পষাক্র।

প্রয্ডতির প্রক়্েষাক্গর উদষািরণ একটি রক়্েস ইনপ্ট ও়েষািভু  প্রক্সসর 
(িষাই-শ্টক) শ্েক্ক শুরু কক্র ডিক্ষােথীর শ্লখষার সম়ে সিষা়েতষা 
করষার জন্য একটি অ্যষািষাক্প্টি শ্পডসিল ডগ্রপ বষা ঢষাল্ শ্বষািভু  (ডনম্ন-
প্রয্ডতি) ব্যবিষার করষা পযভুন্ত িক্ত পষাক্র। এই ধরক্নর প্রয্ডতি 
স্বল্প-প্রয্ডতির ডবকল্প যষা সিক্জই একজক্নর জীবক্ন ব্যবিষার করষা 
যষা়ে, শ্যগুডল উচ্চ প্রয্ডতির এবং অত্যষাধ্ডনক শ্যষাগষাক্যষাগ এবং 
পডরক্বিগত ব্যবস্ষার উপর ডনরভু র কক্র।

সিায়ক �রন্ত্রর উদািরণ

ডবডরন্ন ধরক্নর সিষা়েক প্রয্ডতি রক়্েক্ছ, যষার মক্ধ্য রক়্েক্ছ 
ডনক্দভু িনষামূলক উপষাদষান সিষা়েক, বসষার এবং অবস্ষাক্নর সিষা়েক 
এবং ইড্রি়েগত সিষা়েক উপকরণ। অন্যষান্য সিষা়েক প্রয্ডতি 
প্রক়্েষাক্গর শ্ক্ত্গুডল িল বদনডদিন জীবনযষাপন, শ্যষাগষাক্যষাগ এবং 
বডধভুত শ্যষাগষাক্যষাক্গর সরজেষাম, পডরক্বিগত ডন়েন্ত্রণ ব্যবস্ষা, অবসর 
সম়ে বষা ডবক্নষাদনমূলক অডরক্যষাজন (adaptation), িলষাক্েরষার 
সিষা়েক যন্ত্র, কৃডত্ম অঙ্গ এবং অক্েভুষাটিসে এবং যষানবষািন 
পডরবতভু ক্নর জন্য সিষা়েক ব্যবস্ষা। প্রয্ডতির স্তর ডবক্বিনষা করষার 
সম়ে, কীরষাক্ব সিষা়েক প্রয্ডতি ডিরষাইস বষা পডরক্ষবষাগুডল 
শ্রেণীকক্ক্র পডরক্বক্ি প্রক়্েষাগ করষা শ্যক্ত পষাক্র তষার স্তরগুডল 
ডবক্বিনষা করুন। সিষা়েক সরজেষামগুডল ব্যডতিগতরষাক্ব, 
উন্ন়েনমূলকরষাক্ব, বষা ডনক্দভু িমূলকরষাক্ব ডক প্রক়্েষাজনী়ে?

ব্যডতিগত সিষা়েক প্রয্ডতি ডজডনসগুডল একজন ডিক্ষােথী ব্যবিষার 
করক্ল শ্স যন্ত্রটি শ্যন কষাজ কক্র এবং শুধ্মষাত্ তষাক্দর ব্যবিষাক্রর 
জন্য েষাক্ক। উদষািরণস্বরূপ, একটি বডধভুত শ্যষাগষাক্যষাগ ডিরষাইস 
ডিক্সক্ব একটি ডপেডকং কীক্বষািভু  । বতভু মষাক্ন ব্যডতিটি ডবকষাক্ির 
শ্য স্তক্র রক়্েক্ছ শ্সই স্তর অন্যষা়েী প্রয্ডতিটি তষার প্রক়্েষাজন 
ডকন্তু সমক়্ের সষাক্ে সিষা়েতষার মষাধ্যক্ম, এই প্রয্ডতিটির ডন়েডমত 

বক়্েষা কী-শ্বষািভু

কেষা বলষা 
ক্যষালকুক্লটর

সষাইন ল্যষাঙ্্গক়্েজ /
সষাংক্কডতক রষাষষা

ম্যষাগডনেষাইং গ্ষাস/
আতস কষাি

শ্পডসিল ডগ্রপরিরিং স্ট্যান্ড

রেবণযন্ত্র



মডিউল ১ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 53

ব্যবিষার করষার েক্ল, পরবতথীকষাক্ল তষার প্রয্ডতিটির ওপর ডনরভু রতষা 
নষাও েষাকক্ত পষাক্র। উদষািরণস্বরূপ, িব্দরষান্ডষার এবং রষাষষার 
অস্ডবধষাসি একজন ডিক্ষােথী নত্ন িব্দগুডল সন্ধষান করক্ত একটি 
শ্পষাক্টভু বল কেষা অডরধষান ব্যবিষার করক্ত পষাক্র এবং শ্স রষাষষার 
সষাক্ে পডরডিত িও়েষার সষাক্ে সষাক্ে এই ডিরষাইসটি ব্যবিষার করষা 
কডমক়্ে ডদক্ত পষাক্র।

একটি ডবষ়ে ডরডতিক শ্কষাসভু বষা ডবডরন্ন ক্ষাক্সর শ্ক্ক্ত্ সষািষাক্য্যর 
জন্য ডনক্দভু িমূলক প্রক়্েষাজনী়ে ডিরষাইস এবং পডরক্ষবষাগুডল 
ব্যবহৃত ি়ে। অন্য কেষা়ে, শ্রেণী বষা শ্গ্রি স্তর বিষারষা প্রদতি 
প্রক়্েষাজনী়েতষাগুডল পূরণ করষার জন্য ডকছ্ প্রয্ডতির প্রক়্েষাজন। 
একজন ডিক্ষােথী ডবজ্ষাক্নর শ্কষাক্সভু েষাকক্ত পষাক্র এবং তষাক্ক 
মষাইক্রিষাক্স্ষাক্পর মক্তষা যন্ত্রপষাডত ব্যবিষার করক্ত িক্ব, ডকন্তু এমন 
ডিক্ষােথীও েষাকক্ত পষাক্র যষার মষাইক্রিষাক্স্ষাক্পর মক্তষা যন্ত্র ব্যবিষার 
করক্ত অস্ডবধষা িক্ত পষাক্র। শ্সক্ক্ক্ত্ মষাইক্রিষাক্স্ষাপ কক্ট্ষাডলং 
নবগুডলক্ত এসেক্টনিন য্তি কক্র বষা একটি ডিডজটষাল ক্যষাক্মরষা সি 
মষাইক্রিষাক্স্ষাপ ব্যবিষার কক্র, একজন ডিক্ষােথী অন্যষান্য ডিক্ষােথীক্দর 
মক্তষাই স্বছেক্দি শ্কষাসভুটি করক্ত পষাক্র। এই উপষাদষান েষাকষার ব্যবস্ষা 
এবং প্রক়্েষাজনী়ে পডরবতভু নগুডল ক্ষাক্সর অন্য শ্য শ্কষানও ডিক্ষােথীর 
জন্যও উপলধি িও়েষা উডিত যষারষা শ্সগুডল ব্যবিষার করক্ত আগ্রিী। 
এটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার একটি শ্মৌডলক উপষাদষান, যষা শ্য 
শ্কষানও ডিক্ষােথীক্ক তে্য শ্িখষাক্নষার জন্য উপয্তি ডবকল্প ব্যবস্ষার 
মষাধ্যক্ম ডিক্ষালষার করক্ত সষািষায্য কক্র।

সিষা়েক প্রয্ডতি ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন ডিক্ষােথীক্দর বস্তুগত 
পডরক্বক্ি স়েগ়ে িক্ত, সিল িক্ত, কষাযভুকররষাক্ব শ্যষাগষাক্যষাগ 
করক্ত, কডম্পউটষার ব্যবিষার করক্ত এবং কষাযভুকরী দক্তষা 
বষাড়েক়্ে শ্দ়ে যষা প্রয্ডতির ব্যবিষার ছষা়েষা কঠিন িক্ত পষাক্র। গুরুতর 
শ্যষাগষাক্যষাগ সমস্যষা েষাকষা একষাডধক প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর 

জন্য, বডধভুত এবং ডবকল্প শ্যষাগষাক্যষাগ ডিরষাইস অপডরিষাযভু। ডপেি 
ডসক্ন্সষাইজষার, শ্রেইল-ট্-ডপ্রন্ট, এবং ডপেি ডিরষাইস ডিক্ষােথীক্দর 
উক্লিখক্যষাগ্যরষাক্ব ডিখক্নর স্ডবধষা ডদক্ত পষাক্র।

কা�ভুকলাপ

সিষা়েক প্রয্ডতি এবং ডিক্ষা

অংিগ্রিণকষারীক্দর ৩-৪ জক্নর দক্ল ডবরতি করুন।

• তষাক্দর ইউডনট II এর পষঁািটি শ্কস স্ষাডিক্ত ডেক্র শ্যক্ত 
বল্ন (পৃষ্ষা ২৯-৩০) এবং সিষা়েক প্রয্ডতির কেষা রষাব্ন যষা 
ডিশুক্দর শ্িখষা়ে সষািষায্য করক্ত পষাক্র।

• দলগুক্লষাক্ক মূল ধষারণষা উপস্ষাপন করক্ত বল্ন।

৬. আচরণ ি্যিস্াপিা (Behaviour 
Management) সম্পরকভু  সম্যক ধারণা

ডকছ্ প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথী ি্যষাক্লডজেং আিরণ প্রদিভুন করক্ত 
পষাক্র এবং সবসম়ে ডন়েমষান্বডতভু তষার স্বষারষাডবক পদ্ধডতক্ত সষা়েষা 
শ্দ়ে নষা। একটি েলপ্রসূ ও ডনক্দভু িমূলক কষাযভুরিম বষাস্তবষা়েক্নর 
জন্য, প্রেক্ম ডিক্ষােথীর আিরণ ব্যবস্ষাপনষা উপর শ্েষাকষাস করষা 
প্রক়্েষাজন িক্ত পষাক্র। আিরক্ণর সমস্যষাগুডল প্রষা়েিই ডিক্ক 
এবং অডররষাবকক্দর প্রষােডমক উক্বিক্গর কষারণ ি়ে, শ্যক্িত্ 
শ্সটি ডিক্ষােথী এবং ক্ষাক্সর অন্যষান্য ডিক্ষােথীক্দর, উরক়্ের 
ডিখক্নর এবং পডরবষাক্রর সষামজেস্যতষাক্ক ব্যষািত কক্র।

৬.১ ইবতিাচক আচরণ প্রসাররর প্রবক্য়া
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আিরণ পডরবতভু ক্নর জন্য একটি ডন়েমমষাডেক পডরকল্পনষা 
প্রক়্েষাজন এবং উপয্তি িস্তক্ক্ক্পর সষাক্ে ি্যষাক্লডজেং আিরণ 
শ্মষাকষাডবলষা করষার জন্য ডিক্কক্দর ডিখক্নর পডরক্বি পডরিষালনষা়ে 
দক্ িক্ত িক্ব। শ্য শ্কষাক্নষা আিরক্ণর পডরবতভু ক্নর পডরকল্পনষা 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর ববডিটি্য শ্বষাঝষার পষািষাপষাডি ডিক্ষােথীর 
ক্মতষা এবং িষাডিদষার উপর ডরডতি কক্র িও়েষা উডিত। একটি সেল 
পডরকল্পনষা বতরীর জন্য ডিশুর সমস্ত আিরণই শ্য পষারপেডরক 
আদষানপ্রদষাক্নর প্রডতেলন- শ্সটি শ্বষাঝষা অপডরিষাযভু। অডররষাবক, 
শ্রেণীকক্, ডিক্ক, শ্পেিষাল এি্ক্কটর, এবং শ্রেণীকক্ 
সিকষারীসি ডিক্ষােথীর জীবক্নর উক্লিখক্যষাগ্য ব্যডতিক্দর জড়েক়্ে 
একটি সিক্যষাডগতষামূলক সমস্যষা-সমষাধষান প্রডরি়েষার মষাধ্যক্ম একটি 
আিরণ ব্যবস্ষাপনষা পডরকল্পনষা (behaviour intervention 
plan) বতডর করষা ি়ে এবং এক্ত অধ্যক্ এবং মক্নষাডবজ্ষানীর 
মক্তষা অন্যষান্যরষাও অন্তর্ভু তি েষাকক্ত পষাক্র।

আিরণগত সমস্যষা-সমষাধষান প্রডরি়েষার প্রধষান ধষাপগুডল িল:
সমস্যষায্তি আিরণ সনষাতিকরণ
• আিরক্ণর রূডমকষা এবং অবদষানকষারী কষারণগুডল ডিডনিত 

করষা
• একটি ডবকল্প আিরণ িনষাতি করষা
• পডরবডতভু ত ি্যষাক্লডজেং আিরণ শ্মষাকষাডবলষার জন্য ডনক্দভু িমূলক 

শ্কৌিল বতডর করষা
• আিরণ পডরবতভু ক্নর পডরকল্পনষা বতরী করষা
• আিরণ পডরবতভু ক্নর পডরকল্পনষার মূল্যষা়েন

সমস্যষায্তি আিরণ সনষাতিকরণ: 

শ্কষােষা়ে এবং কখন এটি ঘক্ট, আিরক্ণর আক্গ সষাধষারণত কী 
ঘক্ট এবং অন্যষান্য ব্যডতির সষাধষারণ প্রডতডরি়েষাসি পযভুক্বক্ক্ণর 
মষাধ্যক্ম আিরণটি িনষাতি করুন এবং বণভুনষা করুন। ডিক্ষােথী 
একষাডধক ি্যষাক্লডজেং আিরণ প্রদিভুন করক্ত পষাক্র। সমস্ত আিরণ 
পডরবতভু ক্নর আিষা করষা য্ডতিসঙ্গত নষাও িক্ত পষাক্র, এবং শ্কষান 
আিরণটির আক্গ পডরবতভু ন দরকষার তষা ডনধভুষারণ করষা প্রক়্েষাজন। 
প্রেমত, আিরণটি আসক্ল শ্কষানও সমস্যষা সৃডটি কক্র ডক নষা তষা 
ডনধভুষারণ করুন।

• আিরণটির জন্য ডক ডিক্ষােথী বষা অন্যক্দর ক্ডতর সভিষাবনষা 
আক্ছ?

• এটি ডক ডিক্ষােথীর ডিখক্নর বষা অন্যক্দর ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ 
প্ররষাব শ্েক্ল?

• এর েক্ল ডক শ্নডতবষািক প্রডতডরি়েষা সৃডটি ি়ে এবং /অেবষা 
সমব়েসী এবং ব়েরষা ডক ডিক্ষােথীক্ক এড়েক়্ে িক্ল?

আিরক্ণর রূডমকষা এবং অবদষানকষারী কষারণগুডল িনষাতি করষা : 
একটি আিরক্ণর কষাযভু বষা উক্দেি্য সবভুদষা স্পেটি ন়ে। আিরণটি 
কী উক্দেক্ি্য ঘক্টক্ছ এবং কী জক্ন্য ঘক্টক্ছ তষা ডনধভুষারণ করক্ত 
ডিক্ষােথী, আিরণ, পডরক্বি এবং পডরণডত সম্পক্কভু  তে্য সংগ্রি 
কক্র অন্তডনভুডিত কষারণগুডল ডনধভুষারণ করক্ত শ্গক্ল আিরণ এবং 

শ্য প্রসক্ঙ্গ এটি ঘক্ট তষার একটি প্ঙ্ষান্প্ঙ্ মূল্যষা়েন করুন এবং 
ডবক্বিনষা করুন:
• কখন এবং শ্কষােষা়ে এই আিরণ ঘক্ট

• আিরণটি ঘটক্ল িষারপষাক্ি কী িক্ছে এবং / অেবষা

আর কষারষা জড়েত বষা শ্সই সম়ে ডিক্ষােথীর কষাছষাকষাডছ কষারষা েষাক্ক

মূল্যষা়েন প্রডরি়েষা়ে ডিক্ষােথী সম্পক্কভু  গুরুত্বপূণভু তে্য সংগ্রি কক্র 
শ্সটি অন্তর্ভু তি করষা উডিত, শ্যমন:

• পছদি এবং অপছদি
• র়ে এবং িতষািষা
• শ্যষাগষাক্যষাগ দক্তষা
• ক্মতষা এবং িষাডিদষা
• সষামষাডজক রষাব ডবডনম়ে প্রকষাি
ইড্রি়েগত উদেীপনষা়ে সষাধষারণ প্রডতডরি়েষা

একটি কষাযভুকরী আিরণগত ডবক্লেষক্ণর জন্য ডনম্নডলডখত উপষাক়্ে 
তে্য পষাও়েষা যষাক্ব:
• ডিক্ষােথীর প্ক্রষাক্নষা কষাজকমভু বষা শ্রকিভু  পযভুষাক্লষািনষা
• এমন শ্লষাক্কক্দর সষাক্ে সষাক্ষাৎকষার করষা যষারষা ডিক্ষােথীর 

সম্পক্কভু  সবক্িক়্ে শ্বডি জষাক্নন, শ্যমন পডরবষাক্রর সদস্য
• আিরণগত তে্য পযভুক্বক্ণ এবং শ্রকডিভু ং

আিরণ সম্পক্কভু  গরীররষাক্ব শ্বষাঝষার জন্য ডিক্ষােথীর উপর 
পযভুক্বক্ণ (শ্কষান পডরডস্ডতক্ত সমস্যষায্তি আিরণ ঘক্ট বষা ঘক্ট 
নষা শ্স ডবষক়্ে শ্খ়েষাল রষাখ্ন )
একটি কষাযভুকরী আিরণগত ডবক্লেষক্ণর জন্য তে্যসংগ্রক্ির 
প্রডরি়েষার মক্ধ্য রক়্েক্ছ :
• আক্গর ঘটনষা িনষাতি করষা (আিরক্ণর ঠিক আক্গ কী 

ঘক্টডছল, শ্কষােষা়ে আিরণটি ঘক্টক্ছ এবং কষার সষাক্ে 
আিরণটি ঘক্টক্ছ)

• আিরণ বণভুনষা
• পডরণষাম সনষাতিকরণ (আিরক্ণর েক্ল তষার পক্র কী 

ঘক্টক্ছ)

বশক্াথথীর আচরণ িণভুিা করার সময়:

• আিরণটির প্নরষাবৃডতি, তীরেতষা এবং সম়েকষাল অন্তর্ভু তি 
করুন (উদষািরণস্বরূপ, একটি বদক্মজষাজী আিরণ বণভুনষা 
করষার সম়ে, একজন ডিক্ষােথী ডদক্ন কতবষার এই আিরণ 
কক্র এবং তষা কতক্ণ স্ষা়েী ি়ে তষা অন্তর্ভু তি করুন)

• ডনডদভু টি শ্িষান (উদষািরণস্বরূপ, ডিৎকষাক্রর তীরেতষা এবং 
সম়েকষাল পডরবডতভু ত িক্ত পষাক্র এবং তীরেতষা কম িক্ল 
শ্সটি ধতভু ক্ব্যর মক্ধ্য আনষা শ্যক্ত পষাক্র বষা নষাও পষাক্র)

• এমন পডরডস্ডত ডিডনিত করুন শ্যখষাক্ন আিরণটি ঘক্ট এবং 
ঘক্ট নষা (উদষািরণস্বরূপ, একটি আিরণ শুধ্মষাত্ ডবদ্যষালক়্ের 
ক্যষাডন্টন বষা বষাক্স ঘটক্ত পষাক্র)
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• পেটি এবং উক্দেি্যমূলক রষাষষা ব্যবিষার করুন

আিরক্ণর প্যষাটষানভু এবং আিরণক্ক উস্ষাডন শ্দ়ে এমন ডকছ্ 
তে্য িনষাতি কক্র ডবক্লেষণ করুন। সমস্যষায্তি আিরণ এবং 
পডরক্বিগত অবস্ষার কষারক্ণ শ্যখষাক্ন আিরণটি ঘক্ট, এক্দর 
সম্পক্কভু র উপর একটি ডবক্লেষণ শ্যন মূল্যষা়েক্ন অন্তর্ভু তি েষাক্ক, 
শ্স ডবষক়্ে লক্্য রষাখ্ন।

কষাযভুকরী মূল্যষা়েন পডরিষালনষা করষার সম়ে প্রক়্েষাজক্নষাপক্যষাগী 
অক্নক েরম্যষাট এবং েমভু বতডর করষা িক়্েক্ছ। (আিরক্ণর 
কষাযভুকষাডরতষা ডনধভুষারক্ণর জন্য আিরণ পযভুক্বক্ণ এবং তে্যসংগ্রক্ির 
তষাডলকষার উপর উদষািরক্ণর জন্য পডরডিটি ৮ শ্দখ্ন।)

একটি ডবকল্প আিরণ সনষাতিকরণ: একটি কষাযভুকরী আিরণ 
ডবক্লেষণ প্রডরি়েষা আিরণ পডরবতভু ন পডরকল্পনষার ডরত বতরীক্ত 
সষািষায্য কক্র। পডরকল্পনষার সষােল্য ডনক্দভু িমূলক এবং সডরি়ে 
শ্কৌিলগুডলর উপর শ্বডি ডনরভু র কক্র।

একবষার একটি আিরক্ণর উক্দেি্য ডনধভুষারণ বষা অন্মষান করষা িক়্ে 
শ্গক্ল, আরও একটি উপয্তি ডবকল্প আিরণ িনষাতি করষা সভিব যষা 
একই কষাজ পডরক্বিন করক্ত পষাক্র। উদষািরণস্বরূপ, যডদ একজন 
ডিক্ষােথী খ্ব কঠিন শ্কষাক্নষা কষাজ এ়েষাক্ত শ্মক্ঝক্ত ডজডনস শ্ঠক্ল 
শ্দ়ে, তষা িক্ল তষাক্ক ব্যেভুতষার অন্রূডতর সষাক্ে য্তি শ্কষাক্নষা 
কষাযভুকলষাপ করষা শ্েক্ক দূক্র সক্র যষাও়েষার জন্য আরও একটি 
গ্রিণক্যষাগ্য উপষা়ে শ্িখষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র, অেবষা আরও রষাক্লষা, 
শ্িখষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র কীরষাক্ব কষাজ করষার জন্য উপয্তি উপষাক়্ে 
সষািষায্য িষাইক্ত ি়ে। ডিক্ষােথীর মক্ধ্য এই ডবকল্প আিরণগুডল নষাও 
েষাকক্ত পষাক্র। 

আিরক্ণর পডরবতভু ন প্রডরি়েষার শ্ক্রিডবদ্ি িল িৃঙ্লষার পডরবক্তভু  
ডনক্দভু িনষা শ্দও়েষা। 

ডবকল্প আিরণ সষাধষারণত অন্য শ্লষাক্কক্দর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাগ বষা 
রষাব ডবডনম়ে প্রকষাি করষার একটি আরও কষাযভুকর উপষা়ে, এবং 
এটি ইড্রি়েগত উদেীপনষা শ্খষঁাজষার আরও উপয্তি উপষা়ে, বষা 
উক্বিগ কমষাক্নষার জন্য একটি উপয্তি পদ্ধডত িক্ত পষাক্র শ্যমন 
ডরল্যষাসেি িও়েষার ব্যষা়েষাম, ডরজ্্য়েষাল ইক্মজষাডর বষা দৃি্যকল্প, 
একটি িষান্ত জষা়েগষা়ে যষাও়েষা। উদষািরণস্বরূপ, একজন ডিক্ষােথী 
অন্য ডিক্ষােথীক্দর সষাক্ে অস্বডস্তকর বনকক্ট্যর কষারক্ণ সৃটি উক্বিগ 
শ্মষাকষাডবলষা করষার উপষা়ে ডিক্সক্ব শ্িক্স্ আঘষাত কক্র িব্দ 
কক্র। এই আিরণ পডরবতভু ক্নর জন্য ডবকল্প আিরণ ডিক্সক্ব এই 
ডিক্ষােথীক্ক, প্রক়্েষাজক্ন ক্ষাক্সর মক্ধ্য একটি পূবভুপডরকডল্পত িষান্ত 
স্ষাক্ন বসক্ত শ্িখষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র। ডবকল্প আিরক্ণ রষাগ কমষাক্নষা 
এবং আত্ম-ডন়েন্ত্রণ শ্কৌিল ব্যবিষার করষার ডবষ়েগুডল েষাকক্ত পষাক্র।

ডবকল্প আিরক্ণ ডনক়্েষাডজত িও়েষার জন্য ডিক্ষােথীর প্রক়্েষাজনী়ে 
দক্তষা আক্ছ বক্ল ধক্র শ্নক্বন নষা। পদ্ধডতগত ডনক্দভু ি এবং 
ক্মতষা বৃডদ্ধ করষা প্রষা়েই প্রক়্েষাজন ি়ে।

ি্যষাক্লডজেং আিরণ শ্মষাকষাডবলষার জন্য ডনক্দভু িমূলক শ্কৌিক্লর 
ডবকষাি

পডরক্বিগত অডরক্যষাজন: পডরক্বি পডরবতভু ন কক্র সমস্যষায্তি 
আিরণক্ক প্রষা়েই কমষাক্নষা বষা ডনমূভুল করষা শ্যক্ত পষাক্র। আিরক্ণর 
মূল্যষা়েন এবং ডবক্লেষণ ইডঙ্গত ডদক্ত পষাক্র শ্য এটি ডনডদভু টি 
এলষাকষার মক্ধ্য বষা ডনডদভু টি সমক়্ে ঘক্ট, শ্যমন জষা়েগষা পডরবতভু ক্নর 
সম়ে। কখনও কখনও পডরক্বিগত স্বষাছেদি্য ডদক়্ে কক্র এই 
রকম সমস্যষায্তি আিরক্ণর সভিষাবনষা কমষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র। 
এই পরষামক্িভুর অেভু এই ন়ে শ্য একজন ডিক্ষােথীর জন্য প্ক্রষা 
শ্রেণীকক্ পডরবতভু ন করক্ত িক্ব, তক্ব ডিক্ষােথীর ব্যডতিগত 
িষাডিদষার উপর ডনরভু র কক্র ডকছ্ ডকছ্ পডরবতভু ন (adjustments) 
করষা শ্যক্ত পষাক্র।

সভিষাব্য পডরক্বিগত অডরক্যষাজক্নর (adaptations) মক্ধ্য 
রক়্েক্ছ:

• ডবভ্ষাডন্তকর উদেীপনষা অপসষারণ
• সভিব িক্ল ইড্রি়েগত উদেীপনষা কমষাক্নষা, শ্যমন বষাইক্র 

শ্েক্ক আও়েষাজ
• িষারীডরক ব্যবস্ষা়ে পডরবতভু ন করষা, শ্যমন বসষার জষা়েগষা
• একটি পডরষ্কষার এবং অন্মষানক্যষাগ্য সম়েসূিী প্রদষান
• কঠিন এবং িষাডিদষাপূণভু কষাজগুডলর বদক্ল সিজ এবং আরও 

উপক্রষাগ্য কষাজ শ্দও়েষা
• শ্বক্ছ শ্নও়েষার স্ক্যষাগ শ্দও়েষা

ডপ্র়ে কষাক্জর এবং সিপষাঠীক্দর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাক্গর স্ক্যষাগ প্রদষান

ইডতবষািক শ্প্রষাগ্রষাডমং শ্কৌিল: একটি অন্কূল পডরক্বক্ি, 
শ্যষাগষাক্যষাক্গর ডবকষাি এবং ইডতবষািক আিরক্ণর উপর শ্জষার শ্দ়ে 
এমন একটি শ্প্রষাগ্রষাক্মর ব্যবস্ষা করষা যষাক্ত সমস্যষায্তি আিরক্ণর 
প্নরষাবৃডতির িষার এবং তীরেতষা কমষাক্ত সষািষায্য িক্ত পষাক্র। এই 
শ্কৌিলগুডলর মক্ধ্য রক়্েক্ছ:

• আকষভুক, অেভুপূণভু ডিক্ষা কষাযভুরিম প্রদষান;

• কষাযভুকর এবং অন্তর্ভু ডতিমূলক প্রনে শ্কৌিল ব্যবিষার করষা;

• পৃেক ডিক্ষামূলক অন্িীলন ব্যবিষার করষা, এবং ডবডরন্ন 
ডিখন বিলীর ব্যবস্ষা করষা;

• ডিক্ষােথীক্ক পছদি করক্ত শ্িখষাক্নষা এবং পষাঠ্যসূিীর মক্ধ্য 
পছক্দির স্ক্যষাগ প্রদষান করষা;

• ডিক্ষােথীর জন্য উপয্তি স্তক্র ডনক্দভু ি প্রদষান করষা;

• পডরক্বক্ির প্রডত ডিক্ষােথীর প্রডতডরি়েষা পযভুক্বক্ণ করষা এবং 
উক্বিক্গর সভিষাবনষা কমষাক্নষার জন্য সমস্যষায্তি আিরণ ঘটষার 
আক্গই এটিক্ক পডরবতভু ন করষা;

• ক্মতষা বৃডদ্ধসি উপয্তি আিরণক্ক িডতিিষালী করষা যষা 
প্রক্ত্যক ডিক্ষােথীর জন্য অেভুপূণভু;

• পষাক্ঠর জন্য রষাক্লষারষাক্ব পডরকল্পনষা করষা – যখন আিরক্ণর 
সমস্যষা প্রষা়েই শ্দখষা শ্দক্ব তখন ডবরডত ডনক্ত িক্ব এবং

• স্বষাধীনরষাক্ব কষাজ করষার স্ক্যষাগ শ্দও়েষা যষা তষার ডবকষাক্ির 
জন্য উপয্তি ও সক্মতষার সষাক্ে করক্ত পষারক্ব।
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কটবিল ১৩: ইউবিট IV এর রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট IV: সির�াবিতা, ঐক্যমত এিং দলিদ্ধতা 

১. সিক্যষাডগতষা ডক?

২. অন্তর্ভু ডতির জন্য সিক্যষাডগতষার 
গুরুত্ব 

৩. ডিক্কক্দর কষাযভুকরী সিক্যষাডগতষার 
ববডিটি্যসমূি

৪. সিক্যষাডগতষার শ্কৌিল

রষাবনষাডিন্তষা, দলগত কষাজ এবং উপস্ষাপনষা

স্ব-ডিক্ষার উপকরণ

• অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার কষাযভুকর 
বষাস্তবষা়েক্ন সিক্যষাডগতষার গুরুত্ব 
স্বীকষার করষা

• অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ 
অন্িীলক্ন পডরকল্পনষা এবং সংগঠিত 
করষার শ্ক্ক্ত্ ডবডরন্ন সিক্যষাগীক্দর 
রূডমকষা আক্লষািনষা করষা।

• অন্যষান্য অংিগ্রিণকষারীক্দর সষাক্ে 
সিক্যষাডগতষা গক়্ে শ্তষালষার প্রডরি়েষা 
বণভুনষা করষা

• সডরি়ে সিক্যষাডগতষার মষাধ্যক্ম মষানব 
ও বস্তুগত সম্পদ বতডর করষার জন্য 
কষাক্জর একটি শ্প্রষাগ্রষাম বতডর করষা।

ইউবিট IV সির�াবিতা, ঐক্যমত 
এিং দলিদ্ধতা 

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাক্ক সবক্িক়্ে কষাযভুকর ও েলপ্রসূ 
উপষাক়্ে করষাক্নষার প্রডরি়েষা়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণভু ডবষ়ে 
িল সিক্যষাডগতষা। ডবদ্যষালক়্ের প্রিষাসক এবং ডিক্কক্দর জন্য 
অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষার স্ডনডদভু টি উক্লিখসি দলগত কষাক্জর 
মূল্য উপলডধি করষা গুরুত্বপূণভু। সভিষাব্য সিক্যষাগীক্দর কষাছ শ্েক্ক 
সিক্যষাডগতষা পষাও়েষার জন্য এই মডিউলটি একটি ডবডরন্ন সভিষাব্য 
ডবকল্প ডনক়্ে আক্লষািনষা কক্রক্ছ।

একজন সষাধষারণ স্্লডিক্ক্কর অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা ব্যবস্ষাক্ক 
প্রডতক্রষাধ করষার একটি ব়ে কষারণ িল ডিক্করষা সষাধষারণত 
শ্রেণীকক্ক্ একষাডধক রূডমকষা পষালন করষার দরুন একষা িক়্ে পক়্েন। 
যডদও ডবডরন্ন ডিক্ষানীডতর ডবধষানগুডল অডবলক্ম্ব ডিক্ষােথীক্দর মক্ধ্য 
ববডিত্্য শ্যষাগ কক্র ডকন্তু মষানব ও বস্তুগত সম্পদগুডল অক্নক 

ধীরগডতক্ত গক়্ে ওক্ঠ। এই রকম পডরডস্ডতক্ত, ডিক্ক্কর 
অপ্রস্তুডত প্রষা়েিই অসিষা়েতষা এবং অক্যষাগ্যতষার কষারণ িক়্ে 
দষঁা়েষা়ে।

১. সির�াবিতা বক?

সিক্যষাডগতষা (Collaboration) ডনম্নডলডখত উপষাক়্ে বণভুনষা করষা 
িক়্েক্ছ:

• ডিক্ষােথীক্দর জন্য পডরকল্পনষা, ডনক্দভু িনষা, মূল্যষা়েক্নর দষাড়েত্ব 
ডনক়্ে আক্লষািনষা করষা

• প্রডতরষা, শ্যৌেদষাড়েত্ব এবং দষা়েবদ্ধতষা একডত্ত করষা; 
একটি কষাক্জর লক্ক্্যর জন্য সম়ে, িডতি এবং সম্পদগুডল 
প্রসষাডরত করষা
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• সমবি়ে করষা, শ্নতৃত্বরষাগ কক্র শ্দও়েষা, ইডতবষািক পরপের 
ডনরভু রতষা এবং সমতষা বতডর করষা

• পরপেরক্ক সষািষায্য করষা, সমষান মযভুষাদষা রষাগ কক্র শ্নও়েষা, 
অনন্য অবদষান রষাখষা

• ডবক্িষ এবং সষাধষারণ ডিক্ষার ডিক্ক, ডিক্ক এবং ডপতষামষাতষা, 
ডবক্িষজ্ শ্যমন শ্পিষাগত শ্েরষাডপস্, ডপেি শ্েরষাডপস্, 
িষাতিষার এবং অন্যষান্যক্দর মক্ধ্য সিক্যষাডগতষাক্বষাধ গক়্ে 
শ্তষালষা ।

সংজ্ঞা: পারস্পবরক সািা�্য িিাম সির�াবিতা (Co-
operation versus Collaboration)

“পষারপেডরক সষািষাক্য্যর কষাজটি অংিগ্রিণকষারীক্দর মক্ধ্য 
রেমডবরষাজক্নর বিষারষা সম্পন্ন করষা ি়ে, একটি কষাযভুকলষাপ ডিসষাক্ব 
শ্যখষাক্ন প্রডতটি ব্যডতি সমস্যষা সমষাধষাক্নর একটি অংক্ির 
জন্য দষা়েী...”, অন্যডদক্ক সিক্যষাডগতষা়ে “...একসষাক্ে সমস্যষা 
সমষাধষাক্নর জন্য একটি সমডবিত প্রক্িটিষা়ে অংিগ্রিণকষারীক্দর 
পষারপেডরক সমৃ্পতিতষা” জড়েত। (রক্িল এবং টিজডল, ১৯৯৫)

কা�ভু ািলী

সিক্যষাডগতষা এবং অংিীদষাডরত্ব

• শ্রেণীকক্ক্ অংিগ্রিণকষারীক্দর অন্তর্ভু ডতিমূলক শ্রেণীকক্ক্র 
উপর স্ডনডদভু টি শ্রেষাক্রসিসি তষাক্দর অডরজ্তষা শ্ি়েষার 
করক্ত বল্ন।

• শ্বষািভু ও়েষাকভু  বষা শ্ছষাট গ্রুপ আক্লষািনষার মষাধ্যক্ম অডরজ্তষা 
এবং, ডকছ্ শ্ক্ক্ত্, আিংকষাগুডল একডত্ত করষা শ্যক্ত পষাক্র; 
প্রডতটি দল তষাক্দর সমস্যষা এবং ি্যষাক্লজেগুডল ডলখক্ত পষাক্র। 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ডিখক্নর প্রক়্েষাজনী়েতষা পূরক্ণর 
জন্য প্রক়্েষাজনী়ে দক্তষা এবং সম়ে সম্পডকভু ত সমস্যষাগুডল 
শ্কষাক্নষা ডবিধষা নষা কক্র উত্ষাপন করষা শ্যক্ত পষাক্র।

• সেল অন্তর্ভু ডতির িষাডবকষাঠি ডিসষাক্ব সিক্যষাডগতষা কীরষাক্ব 
রূডমকষা পষালন কক্র তষা ডনক়্ে আক্লষািনষা করষা শ্যক্ত পষাক্র।

২.অন্তরুভু বতির জি্য সির�াবিতা

অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা সেল িও়েষার জন্য একষাডধক 
সিক্যষাডগতষামূলক সম্পকভু  গক়্ে ত্লক্ত িক্ব। যডদও একজন 
ডন়েডমত স্্লডিক্ক্কর পক্ক্ একষাই অন্তর্ভু ডতিমূলক পডরকল্পনষার 
সমস্ত ডদক পডরিষালনষা করষা কঠিন িক্ত পষাক্র, তব্ তষারষা একটি 
কষাযভুকর অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাব্যবস্ষা সম্পক্কভু  সক্িতন েষাকক্বন। 
অন্তর্ভু ডতিমূলক সিক্যষাডগতষাগুডল পদ্ধডতগত স্তক্র ডনডমভুত 
িক্ল একটি আদিভু অবস্ষার সৃডটি িক্ত পষাক্র; তক্ব, একজন 
সংক্বদনিীল ডিক্ক তষার সিক্যষাগী গক়্ে শ্তষালষার প্রডরি়েষা 
শুরু করক্ত পষাক্রন এবং ধীক্র ধীক্র ডনক্জর িষারপষাক্ি অন্যক্দর 

সংগঠিত করক্ত পষাক্রন। ডনম্নডলডখত সিক্যষাডগতষা আক্লষািনষা করষা 
শ্যক্ত পষাক্র:

• অন্যষান্য ডিক্কক্দর সষাক্ে

• পরষামিভুদষাতষার সষাক্ে

• ডিডকৎসষা শ্ক্ক্ত্র শ্পিষাদষার/আধষা শ্পিষাদষারক্দর সষাক্ে

• শ্পেিষাল এি্ক্কটক্রর সষাক্ে

• মষা-বষাবষার সষাক্ে

• রষাইক্বষানক্দর সষাক্ে

• সমষাক্জর শ্পিষাদষার মষান্ষ, য্বক সম্প্রদষা়ে এবং প্রষাপ্তব়েস্ 
মষান্ক্ষর সষাক্ে

কা�ভু ািলী

অন্তর্ভু ডতির জন্য অংিীদষাডরত্ব (Partnerships for Inclusion)

• সিক্যষাগীক্দর ৫-৬ জক্নর দক্ল রষাগ করুন।

• উপক্রর তষাডলকষা়ে উক্লিডখত জ্টিগুডল শ্েক্ক একটি কক্র 
জ্টি দলগুডলক্ক ডদন এবং রষাবনষাডিন্তষা করক্ত বল্ন এবং 
সংক্ক্ক্প বলক্ত বল্ন কীরষাক্ব শ্সই জ্টির সক্ঙ্গ কষাজ বষা 
সংয্ডতি একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ব্যবস্ষার মষান উন্নত করক্ত 
পষাক্র। 

• প্রডতটি দল শ্েক্ক একজন অংিগ্রিণকষারী আক্লষািনষার 
ডবষ়েবস্তু উপস্ষাপন করক্ব।

৩. বশক্করদর কা�ভুকরী সির�াবিতার 
তিবশষ্ট্যসমূি 

• এটি শ্স্বছেষামূলক। ডিক্কক্দর অবি্যই সিক্যষাডগতষার পেটি 
শ্বক্ছ ডনক্ত িক্ব।

• এর জন্য অংিগ্রিণকষারীক্দর মক্ধ্য পষারপেডরক শ্বষাঝষাপ়েষা 
েষাকষা প্রক়্েষাজন, যষার েক্ল প্রক্ত্যক্কর অবদষান শ্যন 
সমষানরষাক্ব মূল্যষা়েন করষা ি়ে তষা ডনডচিত করষা যষা়ে।
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• এটষা পষারপেডরক লক্ক্্যর উপর ডরডতি কক্র গক়্ে ওক্ঠ। 
পেটিরষাক্ব সংজ্ষাড়েত লক্্য িক্লষা শ্কষান ডবভ্ষাডন্ত এবং র্ল 
শ্বষাঝষাব্ডঝ এ়েষাক্নষার প্রেম ধষাপ।

• এটষা ডনরভু র কক্র মূল ডসদ্ধষান্ত শ্নও়েষার জন্য রষাগ করষা 
দষাড়েক্ত্বর উপর। সিক্যষাগী কমভুকষাক্ন্ড ডনয্তি েষাকষার সম়ে 
ডিক্করষা তষাক্দর ডরি়েষাকলষাপ এবং দষাড়েক্ত্বর শ্ক্ত্গুডলক্ক 
রষাগ করক্ত পষাক্রন; তক্ব, তষারষা শ্য কষাযভুরিম গ্রিণ করক্ছ 
শ্স সম্পক্কভু  শ্মৌডলক ডসদ্ধষান্ত শ্নও়েষার শ্ক্ক্ত্ প্রক্ত্যক্কই 
সমষান অংিীদষার।

• ডিক্ষােথীক্দর েলষােক্লর জন্য দষা়েবদ্ধতষা প্রক়্েষাজন। এই 
ববডিটি্যটি দষাড়েত্ব রষাগ কক্র শ্নও়েষার গুক্ণর প্রত্যক্ 
অন্সষারী। অেভুষাৎ, ডিক্করষা যডদ মূল ডসদ্ধষান্তগুডল রষাগ 
কক্র শ্নন, তক্ব তষাক্দর অবি্যই ডনক্জক্দর ডসদ্ধষাক্ন্তর 
েলষােক্লর জন্য জবষাবডদডিটষাও রষাগ কক্র ডনক্ত িক্ব, 
শ্সই েলষােলগুডল ইডতবষািক বষা শ্নডতবষািক যষা-ই শ্িষাক 
নষা শ্কন। 

• এটি সম্পদ (সম়ে, দক্তষা, স্ষান, সরজেষাম) রষাগষারষাডগর উপর 
ডনরভু র কক্র। এই সিক্যষাডগতষামূলক প্রক্িটিষা়ে অংিগ্রিণকষারী 
প্রডতটি ডিক্ক শ্কষাক্নষা নষা শ্কষাক্নষা সম্পদ সৃডটিক্ত অবদষান 
রষাক্খন।

যডদও অন্তর্ভু ডতিমূলক ডবদ্যষাল়েগুডল শ্েক্ক এর সষাক্ে জড়েত 
সকক্লরই উপকৃত িবষার কেষা, তব্ও এর মক্ধ্যকষার পদ্ধডতগত 
বষাধষাগুডল দূর করষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূণভু। 

শ্কবলমষাত্ ওপক্রর স্তর শ্েক্ক সংস্ষার আক্রষাপ নষা কক্র 
ডবদ্যষালক়্ের সষাক্ে জড়েত সকক্লর মক্ধ্য পষারপেডরক সম্পক্কভু র 
উন্নডত সষাধক্নর মধ্য ডদক়্ে সেলরষাক্ব পডরবতভু ন সম্পন্ন িক্ত 
পষাক্র।

প্রডতষ্ষান এবং ব্যডতি উরক়্েরই ডিখন দক্তষা ডবকষাক্ির উপর 
ডরডতি কক্র ডিক্ষাগত পডরবতভু ক্নর ওপর নত্ন কক্র গুরুত্ব 
আক্রষাপ করষা িক়্েক্ছ । সিক্যষাডগতষা ডবষ়েটিক্ক সষাংগঠডনক 
ডদকগুডলর পষািষাপষাডি পষারপেডরক ডদক এই দুক়্ের সমবি়ে ডিক্সক্ব 
শ্দখষা শ্যক্ত পষাক্র। কষাঠষাক্মষাগত পডরবতভু ক্নর বদক্ল শ্রেণীকক্ 
এবং ডবদ্যষালক়্ের সংসৃ্ডত উপর শ্জষার শ্দও়েষা ি়ে, যষা আসক্ল 
সম্পকভু  ও মূল্যক্বষাধগুডলর উপর গুরুত্ব প্রদষান কক্র। যখন একটি 
পডরডস্ডত প্রডতক্যষাডগতষামূলকরষাক্ব গঠন করষা ি়ে, তখন ব্যডতিরষা 
একটি লক্্য অজভু ক্নর জন্য এক্ক অপক্রর ডবরুক্দ্ধ কষাজ কক্র যষা 
শুধ্মষাত্ একজন বষা কক়্েকজন অজভু ন করক্ত পষাক্র (Johnson 
& Johnson, ১৯৮৯)। সিক্যষাডগতষা, অন্যডদক্ক, ইডতবষািক 
আন্তঃডনরভু রতষাক্ক (positive interdependence) উৎসষাডিত 
কক্র। এইরষাক্ব সিক্যষাগী দলগুডল এক্ক অপরক্ক সমেভুন এবং 
পডরপূরক ডিক্সক্ব কষাজ করষার মষাধ্যক্ম তষাক্দর সষাধষারণ লক্ক্্যর 
ডদক্ক এডগক়্ে যষা়ে; তষারষা শ্রেণীকক্ক্ প্রডতটি ডিক্ষােথীর অংিগ্রিণ 

বষা়েষা়ে। এটি সিজ বক্ল মক্ন িক্ত পষাক্র, ডকন্তু সিক্যষাডগতষামূলক 
প্রক্িটিষাগুডল প্রষা়েিই অক্নকগুডল ি্যষাক্লক্জের ম্ক্খষাম্ডখ ি়ে যষাক্ত 
প্রক়্েষাজনী়ে পডরবতভু ন আনষার পদ্ধডতগুডল খ্ব জটিল বক্ল মক্ন 
িক্ত পষাক্র।

ডসং (২০০৯) বক্লক্ছন শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর অন্তর্ভু ডতি 
তখনই বষাস্তক্ব পডরণত িক্ত পষাক্র যখন সষাধষারণ ডিক্ক এবং 
শ্পেিষাল এি্ক্কটররষা সকল প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর জন্য 
কষাযভুকরী ডিক্ষা (একষাক্িডমক এবং সষামষাডজক) ডনডচিত করক্ত 
‘দক্তষা স্ষানষান্তর’ (transfer of skills) –র জন্য সিক্যষাডগতষা 
কক্র। তষাক্দর প্রক্ত্যক্কর ডনডদভু টি ডকছ্ দক্তষা রক়্েক্ছ। তষাই একটি 
সেল ডিখক্নর পডরক্বক্ি সষাধষারণ এবং ডবক্িষ ডিক্ষার মক্ধ্য একটি 
সিক্যষাগী অংিীদষাডরত্ব ডিক্ষােথীক্দর সষােক্ল্যর জন্য অপডরিষাযভু। 
সষাধষারণ ডিক্ষার ডবদ্যষাল়ে এবং শ্রেণীকক্ক্ সেলরষাক্ব অক্নক 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীসি সমস্ত ডিক্ষােথীক্দর অন্তর্ভু তি করষার 
অেভু সকক্লর জন্য পডরবতভু ন আনষা অেভুষাৎ তষাক্দর শ্রেণীকক্ক্ 
ডিক্ষােথীক্দর ববডিক্টি্যর পডরবতভু ন, পষাঠ্যরিক্মর ব্যষাখ্যষার পদ্ধডতক্ত 
পডরবতভু ন, এবং শ্পিষাগত পডরবতভু ন ও ব্যডতিগত সম্পক্কভু  
পডরবতভু ন। এই পডরবতভু ক্নর সম়েটি ডিক্কক্দর জন্য কঠিন এবং 
সংক্বদনিীল িক্ত পষাক্র কষারণ তষা প্রেষাগত ব্যবস্ষাক্ক শ্রক্ঙ শ্দ়ে 
(শ্যটি সম্পক্কভু  তষারষা খ্ব রষাল জষাক্নন) এবং এটিক্ক এমন একটি 
ব্যবস্ষা ডদক়্ে প্রডতস্ষাপন কক্র যষার উক্দেি্য, প্রডরি়েষা এবং েলষােল 
প্রনেসষাক্পক্। এই পডরবতভু নগুডল ডকন্তু সিক্জ আক্স নষা এবং 
তষাক্দর উৎপডতি প্রডতটি ব্যডতি এবং শ্মৌডলক দিভুন এবং ডবডরন্ন 
ডিক্ষার িষাডিদষাসম্পন্ন ব্যডতিক্দর ডিক্ষা সম্পক্কভু  মক্নষারষাক্বর 
মক্ধ্য রক়্েক্ছ। সষাম্প্রডতক ডবদ্যষালক়্ের প্রত্যষািষাগুডলর মক্ধ্য একটি 
সমডবিত ব্যবস্ষা গক়্ে শ্তষালষার জন্য সষাধষারণ এবং ডবক্িষ ডিক্ষার 
বিষারষা সৃটি বষাধষাগুডল রষাঙষার প্রবণতষা লক্্য করষা যষা়ে৷ ডিক্ষাদষান যডদ 
ি্যষাক্লডজেং ি়ে, সিক্যষাডগতষা করষা তক্তষাডধক ি্যষাক্লডজেং ।

ইডতবষািক পডরবতভু ন প্রদষাক্নর জন্য সিক্যষাডগতষার মক্ধ্য 
ডনম্নডলডখতগুডল অন্তর্ভু তি রক়্েক্ছ:

• দলগত লক্্য ডস্র করষা এবং একটি পডরকল্পনষা বতডর করষা:

• ডবদ্যষাল়ে এবং শ্রেণীকক্ক্র একটি পডরডস্ডতগত ডবক্লেষণ, 
যষা প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর শ্ক্ক্ত্ এর ক্মতষা এবং 
ি্যষাক্লজেগুডলরও ডবক্লেষণ করক্ব। 

• প্রক়্েষাজনী়ে পডরবতভু নগুডল প্রক়্েষাগ করষা:

• সকল সদক্স্যর জ্ষান অন্যষা়েী একটি শ্যৌে কমভু পডরকল্পনষা 
বতডর করষা, যষার মক্ধ্য সষাধষারণ ডিক্ক এবং শ্পেিষাল 
এি্ক্কটররষা েষাকক্বন।

• উদ্ষাবন সম্প্রসষারণ (Expanding the innovation)।

• তে্য, কমভুরত অবস্ষা়ে শ্নও়েষা প্রডিক্ণ, প্রয্ডতিগত 
সিষা়েতষা, প্রক্ত্যক্কর কী রূডমকষা িক্ব তষা ডস্র করষা। 
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• পডরবতভু ন বজষা়ে রষাখষা।

• পষারপেডরক সম্পক্কভু র প্রডত যত্নিীলতষা–ডনজ ডনজ রূডমকষা 
এবং দষাড়েত্ব। 

• জবষাবডদডিতষা। 

• কষাযভুকর শ্যষাগষাক্যষাগ ব্যবস্ষা।

• সষােল্য উদযষাপন.

দলগত লক্্য অন্যষা়েী কষাজ শুরু করষার সবভুপ্রেক্ম আক্ছ সষাধষারণ 
ডিক্ক এবং শ্পেিষাল এি্ক্কটরক্দর মক্ধ্য পষারপেডরক ডবশ্ষাস 
গক়্ে শ্তষালষা। একটি সিক্যষাডগতষামূলক পডরক্বি বতরী করষার জন্য 
সকল ধরক্নর ডিক্কক্দর ডিন্তষারষাবনষা এবং তষাক্দর বদনডদিন 
অর্যষাসগুডলর আমূল পডরবতভু ন প্রক়্েষাজন। সষাধষারণ ডিক্ক এবং 
শ্পেিষাল এি্ক্কটররষা ডরন্নরষাক্ব প্রডিডক্ত, স্বতন্ত্র শ্পিষাদষারী 
রষাষষা ব্যবিষার কক্রন এবং মূলত ডরন্ন ডিক্ষাগত শ্ক্ক্ত্ কষাজ 
করষার জন্য বতরী। সষাধষারণ এবং ডবক্িষ ডিক্ষা়ে শ্য ডরন্নতষা আক্ছ 
তষা ডবষ়েবস্তুডরডতিক দক্তষা, ডিক্ষাদষাক্নর ধরক্ন পডরবতভু ক্নর 
েক্ল ঘক্ট েষাক্ক। পষারপেডরক ডবশ্ষাক্সর ওপর গক়্ে শ্তষালষা 
সিক্যষাগী দলগুডল ইডতবষািক ডনরভু রিীলতষাক্ক উৎসষাডিত কক্র, 
সৃজনিীল সমস্যষা সমষাধষাক্নর প্রসষার কক্র, দক্ ডিক্কক্দর 
অনন্য প্রডতরষাক্ক একডত্ত কক্র এবং ডিক্ষােথীক্দর ডিখক্নর জন্য 
পষারপেডরক দষাড়েত্বক্ক স্বীকৃডত শ্দ়ে।

দুটি স্বতন্ত্র কষারণ যষা টিমও়েষাক্কভু র শ্ক্ক্ত্ বষাধষা সৃডটি করক্ত পষাক্র 
তষা িল এই উপলডধি শ্য সিক্যষাডগতষামূলক ডিক্ষা ডিক্ক্কর 
কষাক্জর িষাপ বৃডদ্ধ কক্র এবং ডবিতী়েত পষারপেডরক সষািষাক্য্যর 
মষাধ্যক্ম কষাক্জর সম্পকভু  গক়্ে শ্তষালষার প্রডত ডিক্ক্কর শ্নডতবষািক 
মক্নষারষাব। টিমও়েষাকভু  বষা দলগত কষাজক্ক বষাধষা শ্দও়েষা়ে সবক্িক়্ে 
শ্বডি শ্য সষাংগঠডনক ে্যষাক্টরটি িক্ত পষাক্র তষা িক্লষা পষাক্ঠর 
পডরকল্পনষা এবং প্রস্তুডতর জন্য কষাক্জর িষাপ শ্বডি েষাকষার েক্ল 
ডিক্কক্দর মক্ধ্য অেভুষাৎ ডিক্ক এবং শ্পেিষাল এি্ক্কটক্রর 
মক্ধ্য শ্দখষা করষার জন্য সমক়্ের অরষাব। বক়্েষা ক্ষাস, খডন্ডত 
সম়েসূিী (fragmented schedules) এবং ডবক্িষীকরক্ণর 
(specialisation) উপর শ্জষার শ্দও়েষা ডিক্কক্দর মক্ধ্য 
পষারপেডরক সিক্যষাডগতষা গক়্ে ওঠষার পক্ে অন্তরষা়ে িক্ত পষাক্র 
এবং শ্সখষাক্ন অন্তর্ভু ডতিমূলক অন্িীলনগুডল বষাস্তবষা়েন করষা 
কঠিন। ডবডরন্ন ধরক্নর ডিক্ষােথীক্দর শ্িখষাক্নষার জন্য সিক্যষাডগতষা 
একটি মূল উপষাদষান। সিক্যষাডগতষামূলক ডিক্ষা প্রদষান তষার ডনজস্ব 
িষাপ ও অডনচি়েতষা সক্ত্ত্বও, ডিক্ষােথীক্দর সবসম়ে কমক্েষাটভু  
শ্জষাক্নর মক্ধ্য শ্রক্খ ডিক্ষাদষাক্নর প্রবণতষা শ্রষাধ কক্র। দক্লর 
প্রডতটি সদস্য যষাক্ত সমষান সমক়্ের জন্য সূিনষাকষারীর রূডমকষা 
গ্রিণ কক্রন তষা ডনডচিত করষার জন্য শ্দখষা উডিত যষাক্ত একজন 
ডিক্ক সবভুদষা পডরকল্পনষা এবং ডসদ্ধষান্ত গ্রিক্ণর প্রডরি়েষাক্ক শ্নতৃত্ব 
নষা শ্দন।

কা�ভু ািলী

সষাধষারণ ডিক্ক এবং শ্পেিষাল এি্ক্কটরক্দর মক্ধ্য সিক্যষাডগতষা 
শ্জষারদষার করষা

• অংিগ্রিণকষারীক্দর শ্ছষাক্টষা দক্ল রষাগ করুন:

তষাক্দর আক্লষািনষা করক্ত বল্ন ডকরষাক্ব সষাধষারণ ডিক্ক এবং 
শ্পেিষাল এি্ক্কটররষা পডরকল্পনষার পযভুষাক্লষািনষার জন্য উপয্তি 
সম়ে শ্বর করক্ত পষাক্রন এবং এই প্রডরি়েষা়ে অডররষাবকক্দরও 
অংিগ্রিণ করষাক্ত পষাক্রন।

সষাধষারণ ডিক্ক এবং শ্পেিষাল এি্ক্কটরক্দর অবি্যই পডরবষার 
এবং অন্যষান্য শ্পিষাদষারক্দর সষাক্ে একসষাক্ে কষাজ করক্ত িক্ব 
যষাক্ত প্রডতবন্ধকতষা েষাকষা এবং নষা েষাকষা উর়ে ডিক্ষােথীক্দর জন্য 
ডনক্দভু িনষা প্রদষান করষা যষা়ে। শ্যক্কষাক্নষা সডত্যকষাক্রর রষাগ করষা 
দষাড়েত্ব/সম্পক্কভু র সবক্িক়্ে গুরুত্বপূণভু ডবষ়ে িল সিক্যষাডগতষামূলক 
কক্েষাপকেন এবং সষাধষারণ পডরকল্পনষার জন্য একটি সম়ে এবং 
স্ষান। সডত্যকষাক্রর রষাগ করষা দষাড়েত্ব এবং রষাগ কক্র শ্নও়েষা 
ডিক্ষার জন্য, একসষাক্ে পষাঠ পডরকল্পনষা করক্ত িক্ব। মূল ডবষ়ে 
িল ডিক্ষােথীক্দর প্রক়্েষাজন শ্মটষাক্নষার ডবষক়্ে তে্য ও ধষারণষার 
আদষানপ্রদষান করষা।

৪. সির�াবিতার ককৌশল

সি-পডরকল্পনষা (co-planning) করষার সম়ে অেভুপূণভু সিক্যষাডগতষার 
জন্য ডনম্নডলডখত ডনক্দভু িগুডল ব্যবিষার করষা শ্যক্ত পষাক্র: 

• অংিীদষাডরত্ব, ডকন্তু ডরন্ন রূডমকষা: পডরকল্পনষা সংরিষান্ত 
আক্লষািনষা়ে অংিগ্রিণকষারীরষা প্রক্ত্যক্ক এক একটি ডরন্ন 
রূডমকষা শ্নক্বন, শ্যমন একজন সূিনষাকষারী, অেভুষাৎ শ্য ব্যডতি 
কক্েষাপকেক্নর শ্নতৃত্ব শ্দক্বন, সষাধষারণত ডতডন উক্বিক্গর 
ডবষ়েটি উপস্ষাডপত করক্বন। এছষা়েষাও একজন অন্ক্প্ররক 
েষাকক্বন অেভুষাৎ এমন শ্কউ যষার রূডমকষা িল ঐক্যমতক্ক 
সিজতর করষা।

• পডরষ্কষার উক্দেি্য বষা প্রনে: প্রডতটি আক্লষািনষা সরষার একটি 
ডনডদভু টি উক্দেি্য েষাকষা উডিত। সূিনষাকষারী উক্দেি্য বষা প্রক্নের 
উক্লিখ করক্বন এবং অন্ক্প্ররক(রষা) শ্য উক্দেি্য এবং প্রনেটি 
সম্পক্কভু  আক্লষািনষা করষা িক্ব শ্সটি পেটি করষার জন্য প্রনে 
ডজজ্ষাসষা করক্বন। 

• সংডক্প্তকরণ / যষািষাই করষা: প্রডতটি সরষা়ে দক্লর সকক্লর 
উডিত যক্েটি সম়ে ডনক়্ে আক্লষািনষার সংডক্প্তসষার করষা ও 
উত্ষাডপত উক্দেি্য বষা প্রক্নের যষািষাই করষা। এক্ত আিরক্ণর 
প্যষাটষানভু বষা ডিক্ষার প্রক়্েষাজন/ পষাক্ঠর উক্দেি্য প্রডতষ্ষা, 
উক্দেি্য এবং প্রনে ডনক়্ে প্রডতটি দক্লর সদক্স্যর অন্রূডত 
সম্পক্কভু  পেটিরষাক্ব আক্লষািনষা করষা এবং শ্রেণীকক্/ 
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ডবদ্যষাল়ে/ ডনক্দভু িমূলক পডরক্বক্ির ডবডরন্ন ডদকগুডল ডিডনিত 
করষা শ্যগুডলর ডদক্ক নজর ডদক্ত িক্ব। 

• পডরকল্পনষা অন্যষা়েী কষাজ করষা (intervention), 
পষাঠপডরকল্পনষা এবং রডবষ্যক্ত ডক িক্ব তষা অন্মষান করষা: 
আক্লষাি্য প্রনে বষা উক্দেক্ি্যর সষাক্ে জড়েত সমস্ত ডিক্ষােথী/ 
ব্যডতির জন্য অন্ততঃ ডতনটি ডনক্দভু িম্লক পডরকল্পনষা করক্ত 
িক্ব। শ্যগুডল কষাডঙ্কত এবং অন্মষান কক্র শ্নও়েষা বষাস্তব 
সম্ত েলষােক্লর ডদক্কও নজর শ্দক্ব। শুরু শ্েক্কই পষাঠ 
ও তষার ডিক্ণ পডরকল্পনষা (আিরণমূলক পডরকল্পনষাসি) 
শ্রেণীকক্ক্র সমস্ত ডিক্ষােথীর জন্য পৃেকীকৃত ও সবভুজনীন 
নকিষা অন্যষা়েী িক্ব। সষাধষারণ ডিক্করষা এগুডল বতরী 
করষার পক্র শ্পেিষাল এি্ক্কটরক্দর শ্দডখক়্ে শ্নক্বন এবং 
প্রক়্েষাজক্ন পডরবতভু ন ও পডরমষাজভু ন কক্র শ্নক্বন। 

• মূল্যষা়েন: িত্েভু ধষাক্প, পডরকল্পনষা দলটি উপডরউতি ডতনটি 
পদ্ধডতর প্রডতটির জন্য মূল্যষা়েন পডরকল্পনষা(গুডল) বতরী 
করক্ব। নূ্যনতমরষাক্ব, ডিক্করষা কীরষাক্ব পষাঠ/ পষাক্ঠর 
ডিক্ণ পডরকল্পনষা করক্বন, প্রডতটি ডিক্ষােথীর অগ্রগডত 
ব্ঝক্বন এবং পডরকল্পনষার প্নঃমূল্যষা়েন ও সষামজেস্য 
করষার জন্য েক্লষা-আপ ডমটিংগুডল ট্্যষাক করক্বন তষা এই 
পডরকল্পনষা়ে অন্তর্ভু তি করষা উডিত।

রািিাবচন্তা:

প্রবতিন্ধকতা�ুতি বশশুরদর অন্তরুভু বতির লক্্যপূররণর জি্য

ডিক্কক্দর অবি্যই অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাদষান এবং স্্ডলং 
সম্পক্কভু  ডবশ্ষাস বষা দিভুন েষাকক্ত িক্ব- যষা এই কষাক্জর 
ডনক্দভু িনষা শ্দও়েষার জন্য যক্েটি পেটি; এই দিভুনক্ক বদনডদিন 
অন্িীলক্নর সষাক্ে এবং ডবদ্যষাল়ে পডরিষালনষার নীডত ও 
কষাযভুরিক্মর সষাক্ে য্তি করুন:

ডিক্কক্দর অবি্যই একটি বৃিতির ডিক্ণ সংগ্রি গক়্ে ত্লক্ত 
িক্ব যষা ডিক্ণ-ডিখন প্রডরি়েষার মক্ধ্যর বষাধষাগুডলক্ক খঁ্ক্জ বষার 
করক্ব এবং শ্সগুডল দূর করক্ব।

ডিক্ষােথীক্দর ডিখক্নর ডবষক়্ে ডিক্কক্দর দৃডটিরডঙ্গ পডরবতভু ন 
করক্ত িক্ব। ডিক্কক্দর অবি্যই এই মূল ধষারণষাটি গ্রিণ 
করক্ত িক্ব শ্য, সকল ডিক্ষােথী জটিল ডবষ়েগুডল ডিখক্ত 
সক্ম।

ডিক্কক্দর অবি্যই তষাক্দর ডিক্ষাদষাক্নর রূডমকষা পডরবতভু ন 
করক্ত িক্ব। তষারষা শ্কবল জ্ষানপ্রদষানকষারী ন়ে; তষাক্দর 
অবি্যই শ্রেণীকক্ক্র শ্কৌিলগুডলক্ক আ়েত্ব কক্র প্রক্ত্যক 
ডিক্ষােথীর িষাডিদষাপূরণ করক্ত িক্ব।
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আন্তজভু ষাডতক স্তক্র প্রডতবন্ধকতষার শ্ক্ক্ত্ এই নত্ন 
মষানবষাডধকষারডরডতিক নীডতগুডল এখন আরও শ্বডি কক্র স্বীকৃডত 
শ্পক়্েক্ছ। জষাডতসংক্ঘর শ্ঘষাষণষার পষািষাপষাডি, ডিক্কি অব 
ডিক্সবলি পষাসভুনস (Decade of Disabled Persons ১৯৮৩-
১৯৯২) এবং এডি়েষা-প্যষাডসডেক ডিক্কি অে ডিক্সবলড্ 
পষাসভুনস (Asia-Pacific Decade of Disabled Persons 
১৯৯৩-২০০২) এডি়েষা-প্রিষান্ত মিষাসষাগরী়ে অচিক্লর সমস্ত শ্দি 
বিষারষা অন্ক্মষাডদত িক়্েক্ছ। 

এটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতি সম্পডকভু ত নীডতগুডলর উপর 
একটি উক্লিখক্যষাগ্য প্ররষাব শ্েক্লডছক্লষা, যষা সমষাক্জর মক্ধ্য 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর আরও রষাক্লষা গ্রিণক্যষাগ্যতষা এবং 
অন্তর্ভু ডতির জন্য রডবষ্যক্তর নীডত এবং কমভুপন্ষাগুডল ডনধভুষারক্ণর 
পে প্রিস্ত কক্র। এগুডলর মক্ধ্য সবক্িক়্ে উক্লিখক্যষাগ্য িল 
স্যষালষামষাংকষা শ্স্টক্মন্ট (১৯৯৪), যষা ডিশুক্দর প্রডতবন্ধকতষাক্ক 
দষা়েী নষা কক্র ডিক্ষানীডতগুডলক্ক ডসক্স্ম বষা পডরকষাঠষাক্মষা তেষা 
উপয্তি ডিক্ষা পদ্ধডতর ডদক্ক নজর ডদক্ত বক্ল। তষারপক্র, 
UNCRPD (United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities) বষা রষাষ্টসংক্ঘর 
ি্ডতিসনদ অন্যষা়েী প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য ডিক্ষার 
পদ্ধডত ডিসষাক্ব অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাক্ক সমেভুন কক্র। 

জাতীয় িীবতগুবল

রষারক্তর ন্যষািনষাল পডলডস অন এি্ক্কিন (১৯৮৬) অন্যষা়েী 
িষারীডরক ও মষানডসক প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর স্বষারষাডবকরষাক্ব 
শ্বক়্ে ওঠষা এবং তষাক্দর সষািস ও আত্মডবশ্ষাক্সর সষাক্ে জীবক্নর 
ম্ক্খষাম্ডখ িক্ত সক্ম করষার জন্য তষাক্দর সমষাক্জর মূলক্স্রষাক্ত 
সমষান অংিীদষারীক্ত্বর সষাক্ে অন্তর্ভু তি করষা উডিত।

ডিশুক্দর জন্য জষাতী়ে সনক্দ (২০০০)- এ বলষা িক়্েক্ছ শ্য, রষাষ্ট 
এবং সমষাজক্ক সমস্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর অবি্যই মযভুষাদষা 
এবং সম্ষাক্নর সষাক্ে একটি পূণভু জীবনযষাপন করক্ত সিষা়েতষা 

করক্ত িক্ব। প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুরষা যষাক্ত সমষাক্জর মূলক্স্রষাক্ত 
অন্তর্ভু তি িক্ত এবং জীবক্নর সকল শ্ক্ক্ত্ সডরি়েরষাক্ব 
অংিগ্রিণ করক্ত উৎসষাডিত ি়ে তষা ডনডচিত করষার জন্য সমস্ত 
রকম ব্যবস্ষা গ্রিণ করক্ত িক্ব। 

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য জষাতী়ে নীডত (২০০০)-শ্ত 
সংডবধষাক্নর ২১A ধষারষার মূলনীডতর সষাক্ে সঙ্গডত শ্রক্খ, শ্মৌডলক 
অডধকষার ডিসষাক্ব ডিক্ষার ডনচি়েতষা এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ব্যডতিক্দর আইক্নর (১৯৯৫) অন্ক্ছেদ ২৬ অন্সষাক্র, নূ্যনতম 
১৮ বছর ব়েস পযভুন্ত সমস্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ডবনষামূক্ল্য 
এবং বষাধ্যতষামূলক ডিক্ষা প্রদষান করক্ত িক্ব এ’কেষা বলষা 
ি়ে। এটি ডনডচিত করষা িক্ব শ্য ২০২০ সষাক্লর মক্ধ্য প্রডতটি 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু শ্যন উপয্তি প্রষাক-ডবদ্যষাল়ে, প্রষােডমক 
এবং মষাধ্যডমক স্তক্রর ডিক্ষার স্ডবধষা পষা়ে।

ডিক্ষার অডধকষার আইন (RTE ২০০৯) একটি য্গষান্তকষারী আইন 
শ্যখষাক্ন প্রষােডমক ডিক্ষাক্ক প্রডতটি ডিশুর শ্মৌডলক অডধকষার 
বলষা ি়ে, এইরষাক্ব ৬-১৪ বছর ব়েসী ডিশুক্দর ডিক্ষার জন্য 
সরকষারক্ক দষাড়েত্বিীল কক্র শ্তষালষা ি়ে। RTE ডিক্ষাগত প্রডরি়েষা 
এবং অন্িীলক্ন অন্তর্ভু তি িও়েষা শ্য প্রডতটি ডিশুর সষাংডবধষাডনক 
এবং আইনগত অডধকষার, তষার উপর শ্জষার শ্দ়ে। এটি আরও 
উক্লিখ কক্র শ্য তষাক্দর শ্রেণীকক্গুডলক্ক ডবডরন্ন িষাডিদষা ও 
ক্মতষাসম্পন্ন  ডবডরন্ন ধরক্নর ডিক্ষােথীক্দর অন্তর্ভু তি করষার জন্য 
প্রস্তুত করক্ত িক্ব।

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর (সমষান স্ক্যষাগ, স্রক্ষা এবং সমূ্পণভু 
অংিগ্রিণ) আইন (১৯৯৫) এর অন্ক্ছেদ ২ এর উপধষারষা (i) 
শ্ত বলষা ি়ে শ্য উতি আইক্নর পচিম অধ্যষাক়্ের ডবধষান অন্সষাক্র 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর ডবনষামূক্ল্য এবং বষাধ্যতষামূলক প্রষােডমক 
ডিক্ষাগ্রিক্ণর অডধকষার রক়্েক্ছ।

ন্যষািনষাল কষাডরকুলষাম শ্রেমও়েষাকভু  (২০০৫) অন্যষা়েী সমস্ত 
ডবদ্যষালক়্ে এবং ডিক্ষাব্যবস্ষা়ে অন্তর্ভু ডতির একটি নীডত প্রক়্েষাগ 
করষা দরকষার। ডবদ্যষালক়্ের ডরতক্র এবং বষাইক্র তষাক্দর জীবক্নর 

১: বশক্ার জি্য জাতীয় ও আন্তজভু াবতক িীবত, আইি এিং কিররিশি

পবরবশষ্ট
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তাবরখ বশররািাম মূল িতিি্য

১৯৪৮ জষাডতসংক্ঘর মষানবষাডধকষার ডবষক়্ে 
শ্ঘষাষণষা

ধষারষা ২৬: প্রক্ত্যক্কর ডিক্ষার অডধকষার রক়্েক্ছ। ডিক্ষা িক্ত িক্ব ডবনষামূক্ল্য, অন্তত 
প্রষােডমক ও শ্মৌডলক পযভুষাক়্ে।

১৯৮৯ জষাডতসংক্ঘর ডিশু অডধকষাক্রর 
কনক্রনিন

ধষারষা ২৮: (ডিক্ষার অডধকষার): সমস্ত ডিশুর প্রষােডমক ডিক্ষার অডধকষার রক়্েক্ছ, যষা 
ডবনষামূক্ল্য িও়েষা উডিত। ধনী শ্দিগুডলর উডিত দডরদ্র শ্দিগুডলক্ক এই অডধকষার 
অজভু ক্ন সিষা়েতষা করষা।

ধষারষা ২৯: (ডিক্ষার লক্্য): ডিশুক্দর ডিক্ষা়ে প্রডতটি ডিশুর ব্যডতিত্ব, প্রডতরষা এবং 
ক্মতষার পূণভুডবকষাি ঘটষাক্ত িক্ব।

১৯৯০ সবষার জন্য ডিক্ষার ডবশ্ শ্ঘষাষণষা 
(শ্জষামটিক়্েন)

ধষারষা ৩: ডিশু, য্বক এবং প্রষাপ্তব়েস্ সকলক্ক প্রষােডমক ডিক্ষা প্রদষান করষা উডিত। 
এই লক্ক্্য শ্পৌঁছষাবষার জন্য শ্মৌডলক ডিক্ষা পডরক্ষবষার প্রসষার ঘটষাক্ত িক্ব এবং 
ববষম্য কমষাক্নষার জন্য ধষারষাবষাডিক ব্যবস্ষা গ্রিণ করক্ত িক্ব। শ্মৌডলক ডিক্ষা 
ন্যষা়েসঙ্গত িও়েষার জন্য, সকল ডিশু, য্বক এবং প্রষাপ্তব়েস্ক্দর ডিখক্নর একটি 
গ্রিণক্যষাগ্য স্তর অজভু ন করক্ত ও তষা বজষা়ে রষাখষার স্ক্যষাগ ডদক্ত িক্ব।

১৯৯৩ প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর সমষান 
স্ক্যষাগ শ্দও়েষার ডবষক়্ে জষাডতসংক্ঘর 
স্্যষান্ডষািভু  ডন়েম

ডন়েম ৬: অন্তর্ভু ডতিমূলক ব্যবস্ষা়ে রষাজ্যগুডলর উডিত, প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু, 
য্বক এবং প্রষাপ্তব়েস্ক্দর জন্য প্রষােডমক, মষাধ্যডমক এবং তষার পরবতথী উচ্চডিক্ষার 
শ্ক্ক্ত্ সমষান স্ক্যষাক্গর নীডতক্ক স্বীকৃডত শ্দও়েষা। তষাক্দর এটষা ডনডচিত করক্ত 
িক্ব শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর ডিক্ষা শ্যন ডিক্ষাব্যবস্ষারই একটি অডবক্ছেদ্য 
অংি ডিক্সক্ব গণ্য ি়ে।

১৯৯৪ ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্নক্দর ডিক্ষার 
জন্য স্যষালষামষাংকষা ডববৃডত এবং কক্মভুর 
কষাঠষাক্মষা

ডবদ্যষাল়েগুডলর উডিত িষারীডরক, ব্ডদ্ধবৃডতিক, সষামষাডজক, মষানডসক, রষাষষাগত বষা 
অন্যষান্য অবস্ষা ডনডবভুক্িক্ষ সমস্ত ডিশুক্ক সমডবিত ডিক্ষাব্যবস্ষা়ে অন্তর্ভু তি করষা । 
এর মক্ধ্য রক়্েক্ছ- প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু, পেডিশু, কমভুজীবী ডিশু, প্রডতরষাধর 
ডিশু, প্রত্যন্ত বষা যষাযষাবর জনক্গষাষ্ীর ডিশু, রষাষষাগত, জষাডতগত বষা সষাংসৃ্ডতক 
সংখ্যষালঘ্ সম্প্রদষাক়্ের ডিশু এবং অন্যষান্য স্ডবধষা বডচিত বষা প্রষাডন্তক এলষাকষা বষা 
শ্গষাষ্ীর ডিশুরষা।

২০০০ সিস্রষাব্দ উন্ন়েন লক্্য (২০১৫ সষাক্লর 
মক্ধ্য অজভু ক্নর জন্য ডস্র করষা)

লক্্য ২: সবভুজনীন প্রষােডমক ডিক্ষা অজভু ন করষা। সমস্ত শ্ছক্ল এবং শ্মক়্েরষা শ্যন 
অন্তত প্রষােডমক ডবদ্যষাল়ে পযভুন্ত প়েষাক্িষানষা সমূ্পণভু কক্র তষা স্ডনডচিত করক্ত 
িক্ব।

২০০০ ও়েষাল্ডভু  এি্ক্কিন শ্েষারষাম ের 
অ্যষাকিন, িষাকষার (Dakar) (প্রষাডন্তক 
শ্গষাষ্ীক্ত শ্পৌঁছষাক্নষার জরুডর 
প্রক়্েষাজনী়েতষা প্নঃপ্রকষাি কক্রক্ছ)

(স্যষালষামষাংকষা শ্স্টক্মক্ন্টর প্রডতশ্রুডত প্নরষা়ে বণভুনষা কক্রক্ছন) এবং: সমস্ত ডিশু, 
য্বক এবং প্রষাপ্তব়েস্ক্দর এমন একটি ডিক্ষা শ্েক্ক উপকৃত িও়েষার মষানডবক 
অডধকষার রক়্েক্ছ যষা তষাক্দর শ্মৌডলক ডিক্ষার িষাডিদষাগুডলক্ক সক্বভুষাতিম এবং পডরপূণভু 
অক্েভু পূরণ করক্ব, যষা জষানক্ত, করক্ত, একসষাক্ে বষঁািক্ত ও েষাকক্ত শ্িখষাক্ব।

সকল শ্ক্ক্ত্ সকল ডিশুক্দর অংিগ্রিণ ডনডচিত করক্ত িক্ব। 
ডবদ্যষাল়েগুডলক্ক এমন শ্কক্্রি পডরণত করক্ত িক্ব যষা ডিশুক্ক 
বৃিতির জীবক্নর জন্য প্রস্তুত করক্ব এবং ডবক্িষত ডরন্নরষাক্ব 
সক্ম ডিশু, সমষাক্জর প্রষাডন্তক ডবরষাক্গর ডিশুসি সকল ডিশুক্ক 
পযভুষাপ্ত সিষা়েতষা প্রদষান করষা িক্ব তষা স্ডনডচিত করক্ব।

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর (সমষান স্ক্যষাগ, অডধকষার স্রক্ষা 
এবং সমূ্পণভু অংিগ্রিণ) আইন (১৯৯৫) এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি 

ব্যডতিক্দর অডধকষার আইন ২০১৬ অন্যষা়েী উপয্তি সরকষারী এবং 
স্ষানী়ে কতৃভু পক্গুডল যষা করক্ব বক্ল বলষা িক়্েক্ছ:

(ক) প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর আঠষাক্রষা বছর ব়েস নষা িও়েষা পযভুন্ত 
উপয্তি পডরক্বক্ি ডবনষামূক্ল্য ডিক্ষার স্ক্যষাগ রক়্েক্ছ তষা 
ডনডচিত করক্ত,

(খ) সষাধষারণ ডবদ্যষালক়্ে প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দর 
অন্তর্ভু তিকরক্ণর জন্য প্র়েষাস ডনক্ত
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২০০১ প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য 
ডিক্ষার অডধকষাক্রর উপর EFA 
লি্যষাগডিপ

িষাকষাক্রর গৃিীত লক্্য (The goal of Dakar) তখনই অজভু ন করষা সভিবপর 
িক্ব যখন সমস্ত জষাডত স্বীকষার করক্ব শ্য ডিক্ষার সবভুজনীন অডধকষার 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্যও প্রক্যষাজ্য এবং এর পষািষাপষাডি যখন সমস্ত 
রষা্রি প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর জন্য স্গম্য এবং তষাক্দর িষাডিদষা পূরক্ণ সক্ম 
এমন জন-ডিক্ষা ব্যবস্ষা প্রডতষ্ষা বষা সংস্ষার করষার জন্য তষাক্দর দষাড়েত্বগুডল পষালন 
করক্ব।

২০০৭ প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর 
অডধকষাক্রর উপর জষাডতসংক্ঘর 
কনক্রনিন

ধষারষা ২৪: ডনম্নডলডখত উক্দেি্যগুডল পূরণ করষার লক্ক্্য শ্স্ট পষাটিভু গুডল বষা সমস্ত 
শ্দি (States Party) সকল স্তক্র একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাব্যবস্ষা স্ডনডচিত 
করক্ব:

মষান্ক্ষর সভিষাবনষার পূণভুডবকষাি এবং মযভুষাদষা ও আত্মসম্ষানক্বষাধ, এবং মষানবষাডধকষার, 
শ্মৌডলক স্বষাধীনতষা এবং মষানবনবডিক্ত্্যর প্রডত সম্ষান শ্জষারদষার করষা;

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর বিষারষা তষাক্দর ব্যডতিত্ব, প্রডতরষা এবং সৃজনিীলতষা, 
শ্সই সষাক্ে তষাক্দর মষানডসক এবং িষারীডরক সক্মতষা ও তষাক্দর পূণভু সভিষাবনষার 
ডবকষাি করষা;

প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর একটি ম্তি সমষাক্জ কষাযভুকরীরষাক্ব অংিগ্রিণ করক্ত 
সক্ম করষা।

২: প্রবতিন্ধকতা�ুতি ি্যবতিরদর অবধকার সংক্ান্ত জাবতসংঘ কিররিশি

ধারা ২৪: বশক্ার অবধকার:

১. শ্স্ট পষাটিভু গুডল ডিক্ষা়ে প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর 
অডধকষারক্ক স্বীকৃডত শ্দ়ে৷ ববষম্যিীন ও সমষান স্ক্যষাক্গর 
ডরডতিক্ত ডিক্ষার অডধকষারটি উপলডধি করষার লক্ক্্য, শ্স্ট 
পষাটিভু গুডল সমস্ত স্তক্র একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষাব্যবস্ষা 
এবং আজীবন ডিক্ষা ডনডচিত করক্ব, যষা ডনম্নডলডখত 
লক্্যগুডল পূরণ কক্র:

 ক) মষান্ক্ষর সভিষাবনষার পূণভুডবকষাি এবং মযভুষাদষা ও 
আত্মসম্ষানক্বষাধ, এবং মষানবষাডধকষার, শ্মৌডলক স্বষাধীনতষা 
এবং মষানব ববডিক্ত্্যর প্রডত সম্ষান শ্জষারদষার করষা;

 খ) প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর বিষারষা তষাক্দর ব্যডতিত্ব, 
প্রডতরষা এবং সৃজনিীলতষা, শ্সইসষাক্ে তষাক্দর মষানডসক 
এবং িষারীডরক সক্মতষা ও তষাক্দর পূণভু সভিষাবনষার 
ডবকষাি করষা;

 গ) প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর একটি ম্তি সমষাক্জ 
কষাযভুকরীরষাক্ব অংিগ্রিণ করক্ত সক্ম করষা।

২. এই অডধকষার উপলডধি করষার জন্য, শ্স্টস পষাটিভু গুডল ডনডচিত 
করক্ব শ্য:

 ক) প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর প্রডতবন্ধকতষার ডরডতিক্ত 
সষাধষারণ ডিক্ষাব্যবস্ষা শ্েক্ক বষাদ শ্দও়েষা িক্ব নষা 

এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্দর ডবনষামূক্ল্য এবং 
বষাধ্যতষামূলক প্রষােডমক ডিক্ষা বষা মষাধ্যডমক ডিক্ষা শ্েক্ক 
প্রডতবন্ধকতষায্তিতষার ডরডতিক্ত বষাদ শ্দও়েষা িক্ব নষা; 

 খ) প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা তষাক্দর সমষাক্জ বসবষাসকষারী 
অন্যষান্যক্দর সষাক্ে সমষানরষাক্ব একটি অন্তর্ভু ডতিমূলক, 
মষানসম্পন্ন এবং ডবনষামূক্ল্য প্রষােডমক ডিক্ষা এবং 
মষাধ্যডমক ডিক্ষা গ্রিণ করক্ত পষাক্র;

 গ) ব্যডতির প্রক়্েষাজনী়েতষার য্ডতিসঙ্গত স্বষাছেদি্যডবধষান করষা 
ি়ে;

 ঘ)  প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিরষা তষাক্দর কষাযভুকরী ডিক্ষার 
স্ডবধষাক্েভু সষাধষারণ ডিক্ষাব্যবস্ষার মক্ধ্য প্রক়্েষাজনী়ে 
সিষা়েতষা পষা়ে;

 ঙ) কষাযভুকরী ব্যডতি-উপক্যষাগী সিষা়েতষা ব্যবস্ষাগুডল এমন 
পডরক্বক্ি প্রদষান করষা ি়ে যষা প়েষাক্িষানষা ডবষ়েক 
ডবকষাি এবং সষামষাডজক ডবকষািক্ক সবভুষাডধক এবং সমূ্পণভু 
অন্তর্ভু ডতির লক্ক্্যর সষাক্ে সষামজেস্যপূণভু কক্র শ্তষাক্ল।

৩. শ্স্ট পষাটিভু গুডল ডিক্ষা়ে এবং সমষাক্জর সদস্য ডিসষাক্ব তষাক্দর 
পূণভু এবং সমষান অংিগ্রিক্ণর স্ডবধষাক্েভু প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ব্যডতিক্দর জীবন এবং সষামষাডজক ডবকষাক্ির দক্তষা ডিখক্ত 
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�তটা সম্ি সততার সারথ প্রবতটি বিিৃবতর উতির বদি:

পবরবশষ্ট ৩: বশখি পদ্ধবতর তাবলকা (Learning Style Inventory)

প্রায়শই
(৫ পক়্েন্ট)

কখিও কখিও
(৩ পক়্েন্ট) 

কদাবচৎ
(১ পক়্েন্ট)

১. তে্য, ব্যষাখ্যষা এবং আক্লষািনষা করষা ি়ে,এমন একটি 
শ্লকিষার শুক্ন আডম একটি ডবষ়ে সম্পক্কভু  সবক্িক়্ে 
রষাক্লষারষাক্ব মক্ন রষাখক্ত পষাডর।

২. আডম দৃি্য সিষা়েক উপকরণ এবং আমষার জন্য আক্গ 
শ্েক্ক ডনধভুষাডরত পষাঠ্যডবষক়্ের সিক্যষাক্গ একটি িকক্বষাক্িভু  
শ্লখষা তে্য শ্দখক্ত পছদি কডর।

৩. আডম ডজডনসগুডল ডলখক্ত বষা িষাক্্ষ (visual) 
পযভুষাক্লষািনষার জন্য শ্নষাট ডনক্ত পছদি কডর।

৪. আডম ক্ষাক্স শ্পষাস্ষার, মক্িল বষা অন্িীলন করষা এবং 
অন্যষান্য কষাযভুষাবলী ব্যবিষার করক্ত পছদি কডর।

৫. আমষার িষা়েষাগ্রষাম, গ্রষাে বষা িষাক্্স ডনক্দভু ক্ির (visual 
directions) ব্যষাখ্যষা প্রক়্েষাজন।

শ্স্ষাডরং পদ্ধডত: নীক্ির সংডলেটি আইক্টক্মর পষাক্ির সষাডরক্ত (column) প্রষাপ্ত পক়্েক্ন্টর সংখ্যষাটি ডলখ্ন। প্রডতটি ডিক্রষানষাক্মর নীক্ি আপনষার 
ডনবভুষাডিত শ্স্ষার শ্পক্ত প্রডতটি সষাডরক্ত পক়্েন্ট শ্যষাগ করুন। কলষাম ১ আপনষার িষাক্্ষ ডনবভুষািক্নর (Visual Preference) শ্স্ষার িক্ব; 
কলষাম ২, আপনষার রেবণগত ডনবভুষািক্নর (Auditory Preference) শ্স্ষার, এবং কলষাম ৩, আপনষার িষাক্ত-কলক্ম কষাজ কক্র শ্দখষার প্রডত 
ডনবভুষাডিত (Kinaesthetic) শ্স্ষার।

সক্ম করক্ব৷ এই লক্ক্্য, শ্স্ট পষাটিভু গুডল যেষাযে ব্যবস্ষা 
গ্রিণ করক্ব, যষার মক্ধ্য রক়্েক্ছ:

 ক) শ্রেইল শ্িখষার স্ডবধষা, ডবকল্প ডস্কপট (alternative 
script), বডধভুত এবং ডবকল্প ব্যবস্ষা (augmentative 
and alternative modes), শ্যষাগষাক্যষাক্গর উপষা়ে ও 
ডবন্যষাস এবং ডদক ডনক্দভু িনষা ও গডতিীলতষার দক্তষা, 
এবং সিপষাঠীক্দর সমেভুন এবং পরষামিভু প্রদষাক্নর 
স্ডবধষা;

 খ) সষাংক্কডতক রষাষষা শ্িখষার স্ডবধষা এবং বডধরতষায্তি 
ব্যডতিক্দর রষাষষাগত পডরিক়্ের প্রসষার করষা;

 গ) ব্যডতিক্দর, এবং ডবক্িষ কক্র ডিশুক্দর, যষারষা দৃডটি 
প্রডতবন্ধকতষায্তি, বডধরতষায্তি বষা বডধরষান্ধতষায্তি, 
তষাক্দর শ্যন সবক্িক়্ে উপয্তি রষাষষা এবং পদ্ধডত এবং 
শ্যষাগষাক্যষাক্গর মষাধ্যক্ম ডিক্ষা প্রদষান করষা ি়ে এবং এটি 
শ্যন এমন পডরক্বক্ি ি়ে, যষা ডিক্ষাগত এবং সষামষাডজক 
ডবকষািক্ক উন্নততর কক্র শ্তষাক্ল।

৪. এই অডধকষাক্রর উপলডধি ডনডচিত করক্ত সষািষায্য করষার 

জন্য, শ্স্ট পষাটিভু গুডল ডিক্কক্দর ডনক়্েষাক্গর জন্য যেষাযে 
ব্যবস্ষা শ্নক্ব, যষার মক্ধ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্কসি, যষারষা 
সষাংক্কডতক রষাষষা এবং/অেবষা শ্রেইক্ল শ্যষাগ্য, এবং সমস্ত 
স্তক্র কষাজ কক্র এমন শ্পিষাদষার এবং কমথীক্দর প্রডিক্ণ 
শ্দও়েষা িক্ব। এই ধরক্নর প্রডিক্ক্ণ প্রডতবন্ধকতষা ডবষক়্ে 
সক্িতনতষা এবং প্রডতবন্ধকতষায্তি ব্যডতিক্দর সিষা়েতষা করষার 
জন্য উপয্তি বডধভুত এবং ডবকল্প পদ্ধডত (augmentative 
and alternative modes), শ্যষাগষাক্যষাক্গর উপষা়ে এবং 
ডবন্যষাস, ডিক্ষামূলক শ্কৌিল এবং উপকরণগুডলর ব্যবিষার 
অন্তর্ভু তি করষা িক্ব।

৫. শ্স্ট পষাটিভু গুডল ডনডচিত করক্ব শ্য প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ব্যডতিরষা অন্যক্দর সষাক্ে সমষান ডরডতিক্ত সষাধষারণ উচ্চডিক্ষা, 
বৃডতিমূলক প্রডিক্ণ, প্রষাপ্তব়েস্ ডিক্ষা এবং ববষম্যিীন 
রষাক্ব আজীবন ডিক্ষাগ্রিণ করক্ত পষাক্র। এই লক্ক্্য, 
শ্স্ট পষাটিভু গুডল ডনডচিত করক্ব যষাক্ত প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ব্যডতিক্দর জন্য য্ডতিসঙ্গত পডরকষাঠষাক্মষার (reasonable 
accommodation) ব্যবস্ষা ি়ে।
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প্রায়শই
(৫ পক়্েন্ট)

কখিও কখিও
(৩ পক়্েন্ট) 

কদাবচৎ
(১ পক়্েন্ট)

৬. আডম আমষার িষাত ডদক়্ে কষাজ করষা বষা ডজডনস বতডর করষা 
উপক্রষাগ কডর।

৭. আডম গ্রষাে এবং িষাটভু  বতডর করক্ত পষারদিথী এবং কষাজটি 
উপক্রষাগ কডর।

৮. ডবডরন্ন িব্দ একক্জষা়েষা কক্র আমষাক্ক শ্িষানষাক্ল শ্সই 
িব্দদুটির এক্ক অপক্রর সষাক্ে শ্মক্ল ডকনষা তষা আডম 
বলক্ত পষাডর

৯. আডম শ্বি কক়্েকবষার ডজডনস ডলক্খ অর্যষাস করক্ল 
রষাক্লষারষাক্ব মক্ন রষাখক্ত পষাডর।

১০. আডম একটি মষানডিক্ত্র ডদকডনক্দভু ি সিক্জই ব্ঝক্ত পষাডর 
এবং অন্সরণ করক্ত পষাডর।

১১. শ্লকিষার এবং শ্টপ শ্রকডিভু ং শুক্ন শ্লখষাপ়েষা়ে আডম 
সবক্িক়্ে রষাক্লষা েলষােল করক্ত পষাডর।

১২. আডম আমষার পক্কক্ট কক়্েন বষা িষাডব ডনক়্ে শ্খডল।

১৩. আডম কষাগক্জ িব্দ শ্লখষার শ্িক়্ে শ্জষাক্র িব্দ প্নরষাবৃডতি 
কক্র রষাক্লষা বষানষান ডিডখ।

১৪. আডম শ্রডিওক্ত প্রডতক্বদন শ্িষানষার শ্িক়্ে সংবষাদপক্ত্ 
একটি সংবষাদ পক়্ে রষালরষাক্ব ব্ঝক্ত পষাডর।

১৫. প়েষার সম়ে আডম ডিউইংগষাম বষা নে্যষাকস্ খষাই।

১৬. আডম মক্ন কডর শ্কষান ডকছ্ মক্ন রষাখষার শ্সরষা উপষা়ে িক্লষা 
আপনষার মষােষা়ে এটির ছডব রষাখষা।

১৭. আডম "আঙ্ল ডদক়্ে বষানষান" (finger spelling) কক্র 
িক্ব্দর বষানষান ডিডখ।

১৮. আডম পষাঠ্যপ্স্তক্কর একই ডবষ়েবস্তু সম্পক্কভু  প়েষার শ্িক়্ে 
একটি রষাল শ্লকিষার বষা বতিব্য শুনক্ত িষাইক্বষা।

১৯. আডম কষাজ করক্ত এবং ডজগ-স পষাজল এবং ধষঁাধষা সমষাধষান 
করক্ত পষারদিথী।

২০. শ্িখষার সম়ে আডম ডজডনষগুক্লষা িষাক্ত ধক্র ডিডখ ।

২১. আডম সংবষাদপত্ প়েষার শ্িক়্ে শ্রডিওক্ত খবর শুনক্ত 
পছদি কডর।

২২. আডম একটি আকষভুণী়ে ডবষ়ে সম্পক্কভু  প়েষার মষাধ্যক্ম তে্য 
শ্পক্ত পছদি কডর।

২৩. আডম অন্যক্দর পেিভু, আডলঙ্গন, ি্যষান্ডক্িক ইত্যষাডদক্ত খ্ব 
স্বষাছেদি্য শ্বষাধ কডর।

২৪. আডম ডলডখত ডনক্দভু িষাবলীর শ্িক়্ে শ্মৌডখক ডনক্দভু িষাবলী 
রষালরষাক্ব অন্সরণ কডর।

কমাট 
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উরদেশ্য: বশশুরদর বিবরন্ন ধররির পবরিিি ি্যিস্া সম্পরকভু  কিাঝারিা

বশক্াপদ্ধবত মাবটি-কসন্সবর, ককা-অপাররটির বশখি এিং সিপাঠীরদর মরধ্য  
পারস্পবরক বশক্ণ (peer teaching)

প্রষাক-জ্ষান পরীক্ষা করষা ক্ষাসটিক্ক দুটি দক্ল রষাগ করুন। ১ম দলক্ক অডরন়ে করষার মষাধ্যক্ম শ্দখষাক্ত বল্ন কীরষাক্ব 
যষানবষািনগুক্লষা িক্ল এবং ২়ে দলক্ক অন্মষান করক্ত বল্ন শ্য এই যষানবষািনটি কী?

শ্রেণীকক্ ডবন্যষাস ডিশুক্দর বসষার ব্যবস্ষা? আক্লষা? ডনরষাপতিষা ডবক্বিনষা? প়েষা, শ্লখষার উপকরণ ডবতরণ? কষাজ প্রদিভুন?

ডিশুক্দর কষাযভুরিম িষাটভু , মক্িল এবং লি্যষািকষাক্িভু র সষািষাক্য্য পডরবিক্নর ধরনগুডল শ্বষাঝষা। স্ল, জল এবং ডবমষান পডরবিন 
ডিসষাক্ব যষানবষািনগুডল রষাগ করুন। তষাক্দর খষাতষা়ে পডরবিক্নর প্রকষারগুডল ডলখ্ন।

প্রডতডরি়েষা/মূল্যষা়েন সিজ প্রনে বতডর করুন এবং শ্মৌডখক/ডলডখতরষাক্ব এবং ইডঙ্গক্তর/ ইিষারষার মষাধ্যক্ম উতির শ্জক্ন ডনন। 
দক্ল ডিশুক্দর অংিগ্রিণ পযভুক্বক্ণ করুন।

TLMs/ ডিখক্নর সংস্ষান বষাস, শ্ট্ন, মষান্ষ বিনকষারী ডবমষাক্নর ছডবর িষাটভু । ট্ষাক, লডর যষা মষালপত্ বিন কক্র এবং জষািষাজ/শ্নৌকষা 
মষান্ষ বিন কক্র। যষানবষািক্নর মক্িল - বষাস, গষাড়ে, লডর, শ্নৌকষা, জষািষাজ, ডবমষান এবং শ্িডলকপ্টষার। 
নষামসি গষাড়ের ছডবর লি্যষাি কষািভু ।

িমুিা ২

ডবষ়েঃ গডণত

সম়ে: ৩০ ডমডনট

ডবষ়ে: ২০ পযভুন্ত সংখ্যষার ধষারণষা

উপ-ডবষ়ে: দুটি সংখ্যষা শ্যষাগ করক্ল শ্যষাগেল ২০-র কম বষা 
সমষান িও়েষা উডিত

ক্ষাসঃ ১

স্ডনডদভু টি উক্দেি্য: এই পষাঠটি শ্িষ করষার পক্র, ডিক্ষােথীরষা ছডবর 
আকষাক্র দুটি সংখ্যষা শ্যষাগ করক্ত সক্ম িক্ব যষাক্দর শ্যষাগেল ২ 
-র শ্েক্ক কম 

নষানষা-স্তরী়ে উক্দেি্য: ক্ষাক্সর গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্রর নীক্ি 
পষারেমভু করষা ডিক্ষােথীক্দর জন্য:

• ডিক্ষােথীরষা ছডব গুনক্ত এবং প্রদতি স্ষাক্ন সংখ্যষা ডলখক্ত 
সক্ম িক্ব। 

• ডিক্ষােথীরষা দুটি সংখ্যষা শ্যষাগ করক্ত এবং প্রক়্েষাজনী়ে ছডব 

আঁকক্ত এবং প্রদতি স্ষাক্ন সংখ্যষা ডলখক্ত সক্ম িক্ব।

• ডিক্ষােথীরষা শ্যষাগ ডিনি ডিনক্ত পষারক্ব।

ক্ষাক্সর গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর উপক্র পষারেমভু করষা ডিক্ষােথীক্দর 
জন্য 

• ডিক্ষােথীরষা দুটি সংখ্যষা শ্যষাগ করক্ত এবং প্রক়্েষাজনী়ে ছডব 
আঁকক্ত এবং প্রদতি স্ষাক্ন সংখ্যষা ডলখক্ত সক্ম িক্ব।

• ডিক্ষােথীরষা ছডবর সষািষায্য ছষা়েষাই শ্যষাগ করক্ত পষারক্ব, 
এমনডক শ্কষাক্নষা ডরজ্্য়েষাল সষাক্পষাটভু  ছষা়েষাই।

ক্ষাক্সর গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্র পষারেমভু করষা ডিক্ষােথীক্দর 
জন্য

• ডিক্ষােথীরষা দুটি সংখ্যষা শ্যষাগ করক্ত এবং প্রক়্েষাজনী়ে ছডব 
আঁকক্ত এবং প্রদতি স্ষাক্ন সংখ্যষা ডলখক্ত সক্ম িক্ব।

• ডিক্ষােথীরষা ছডবর সষািষায্য ডনক়্ে বষা ছডব ছষা়েষাই শ্যষাগ করক্ত 
পষারক্ব।

ডিক্ষাদষাক্নর ডবষ়েবস্তু: নষা়েলষার (Nayala) গল্প এবং ছডব সম্বডলত 

পবরবশষ্ট ৪: বশক্ণ পবরকল্পিার িমুিা (Sample Teaching Plans)

িমুিা ১

ডবষ়ে: পডরক্বি ডবজ্ষান

ডবষ়ে: পডরবিন এবং শ্যষাগষাক্যষাগ ডবষ়েক- ক্ষাস: IV

ডিশুক্দর সংখ্যষা: ৩০

সম়ে: ৪০ ডমডনট
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রষাই 
 
 
মষা

ি্যষান্ডআউট, টডে বষা টডের মক্তষা ডজডনস সম্বডলত দুটি পষাউি, 
একটি সষামষান্য ব়ে খষাডল পষাউি।

পূবভুবতথী জ্ষান: গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্র পষারেমভু করষা ডিশুরষা ১ 
শ্েক্ক ২০ পযভুন্ত গণনষা করক্ত পষাক্র। ডিশুরষা শ্ছষাক্টষা এবং বক়্েষা 
আকষার সম্পক্কভু  সক্িতন। ডিশুরষা আক্গ এবং পক্র নম্বর বলক্ত 
পষাক্র। ক্ষাক্স গক়্ের নীক্ি ডকছ্ ডিশু ২০ পযভুন্ত গুনক্ত পষাক্র 
ডকন্তু তষাক্দর আক্গ এবং পক্র সংখ্যষা বলক্ত অস্ডবধষা িক্ত পষাক্র। 
ক্ষাক্স দুটি ডিশুর ২০ পযভুন্ত গুনক্ত অস্ডবধষা ি়ে। (প্রডতবন্ধকতষার 
ডরডতিক্ত ডিশুক্দর শ্যমন ব্ডদ্ধবৃডতিক ি্যষাক্লজে, ডিসক্যষালকুডল়েষা, 
ধীরগডতর ডিক্ষােথী, বষা ডিক্ষাগত ব্যষাকলগ, প্রেম প্রজক্ন্মর 
ডিক্ষােথী, কমভুজীবী ডিশু, ইত্যষাডদক্ত ডিডনিত করষার পডরবক্তভু , 
তষাক্দর ডিখন/সষােক্ল্যর উপর ডরডতি কক্র ডতনটি ডবরষাক্গ 
শ্রেণীবদ্ধ করষা ি়ে )

পূবভুবতথী জ্ষান: ডিক্ষােথীরষা ১ শ্েক্ক ২০ পযভুন্ত সংখ্যষা সম্পক্কভু  
জষাক্ন। তষারষা ১ শ্েক্ক ২০ পযভুন্ত সংখ্যষা গণনষা করষার পষািষাপষাডি 
ডলখক্ত পষাক্র।

প্রক়্েষাজনী়ে উপষাদষান: ি্যষান্ডআউট, ও়েষাকভু িীট, ডতনটি পষাউি, 
২০টি গণনষাক্যষাগ্য ডজডনস।

রূডমকষা: “সকক্ল শ্িষাক্নষা, আমরষা আজ একটি গল্প শুনব।” যডদ 
ক্ষাক্স অটিজম প্রডতবন্ধকতষায্তি শ্কষাক্নষা ডিশু েষাক্ক, তষািক্ল 
ডনক্দভু িনষাটি তষার নষাম ধক্র িষাকষার মষাধ্যক্ম প্নরষাবৃডতি করষা িক্ব; 
শ্যমন, “শ্রষাডিত, গল্প শ্িষাক্নষা।” “নষা়েলষা তষার রষাইক়্ের কষাছ 
শ্েক্ক ৫টি এবং তষার মষাক়্ের কষাছ শ্েক্ক ১২টি টডে শ্পক়্েক্ছ। 
তষার কষাক্ছ এখন ক়েটি টডে আক্ছ?”

ইড্রি়েগত প্রডতবন্ধকতষা আক্ছ, এমন ডিশুক্দর জন্য উপক্যষাগী 
ডিক্ণ পডরকল্পনষা: ডিক্ক এই গল্প সম্বডলত ি্যষান্ডআউট এবং 
শ্বষাক্িভু  একই আঁকষাগুডল এমন একটি ডিশুর জন্য প্রস্তুত করক্বন 
যষাক্দর কষাক্ন শ্িষানষার অস্ডবধষা আক্ছ। শ্বষাক্িভু  আঁকষা শুরু করষার 
আক্গ, ডিক্ক ডনডচিত করক্বন শ্য শ্িষানষার অস্ডবধষায্তি ডিশুটি 
ডিক্ক্কর ম্খ পডরষ্কষাররষাক্ব শ্দখক্ত পষাক্ছে এবং শ্বষাক্িভু র কষাক্ছ 
বক্স আক্ছ। শ্িষাক্খর সমস্যষায্তি একটি ডিশুর জন্য, পষাউক্ি 
টডের আকষাক্র গণনষাক্যষাগ্য বস্তু শ্দও়েষা িক্ব।

পষাঠ্য ডবষক়্ের অন্িীলন গক়্ে শ্তষালষা: এক বষা দুইজন ডিক্ষােথী 
ছষা়েষা, শ্বডিররষাগ ডিক্ষােথীই সবভুষাডধক প্রক্নের উতির সঠিকরষাক্ব 
ডদক্ত পষারক্ব নষা। যডদ ডিক্ক মক্ন কক্রন শ্য ডিক্ষােথীরষা কষাজটি 
করষার জন্য প্রস্তুত, তষািক্ল এই ডিক্ষােথীক্দর সমষাধষান করষার জন্য 
ও়েষাকভু িীট শ্দও়েষা িক্ব; অন্য সবষাই শ্বষাক্িভু  সমস্যষা সমষাধষান 
করক্ব।

ডিক্ক্কর কষাযভুষাবলী: ডিক্ক শ্বষাক্িভু  নষা়েলষার রষাইক্ক বণভুনষা কক্র 
একটি শ্ছক্লর ম্খ এবং ৫টি টডের একটি বষাসে আঁকক্বন।

একইরষাক্ব, মষা এবং একটি বষাক্সে ১২টি টডেও আঁকক্বন। ডিক্ক 

এবং ডিক্ষােথীরষা একসষাক্ে বষাক্সের টডে গুনক্ব এবং বষাক্সের 
সষামক্ন সঠিক সংখ্যষা ডলখক্ব। একই ডজডনস উপক্র শ্দখষাক্নষা 
িক়্েক্ছ। এরপর, ডিক্ক নষা়েলষা এবং একটি খষাডল বষাসে আঁকক্বন; 
ডিক্ষােথীক্দর ডজজ্ষাসষা করষা িক্ব ক়েটি টডে আঁকক্ত িক্ব? 
তষারপর তষাক্দর বলষা িক্ব প্রেক্ম তষার রষাইক়্ের শ্দও়েষা টডেগুক্লষা 
আঁকক্ত এবং তষারপর তষার মষাক়্ের শ্দও়েষা টডেগুক্লষা সব ওই 
একই বষাক্সে আঁকক্ত িক্ব।

ডিক্ক ডিক্ষােথীক্দর ডজজ্ষাসষা করক্বন শ্য নষা়েলষার কষাক্ছ ১২টির 
শ্বডি টডে েষাকক্ব নষাডক ১২টির কম। নষা়েলষার বষাক্সে আঁকষা সমস্ত 
টডে শ্গষানষা িক্ব এবং বষাক্সের নীক্ি নম্বরটি শ্লখষা েষাকক্ব।

ডিক্কক্কও এরষাক্ব ডলখক্ত িক্ব, 

৫+১২=১৭ যষাক্ত ডিশুক্দর গষাডণডতক রষাষষার সষাক্ে পডরডিত িক্ত 
সষািষায্য ি়ে।

প্রডতটি ডিশুক্ক আক্গ শ্েক্ক ডনধভুষাডরত উক্দেি্য অন্যষা়েী সমষাধষান 
করষার জন্য একটি ও়েষাকভু িীট শ্দও়েষা িক্ব।

গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্রর ওপক্র (above average) েষাকষা 
ডিক্ষােথীক্দর জন্য ১ নং ও়েষাকভু িীট

৭ + ৪= _________

৮ + ৫= _________

৯ + ৭= _________

৭ + ০= _________

৭ + ৩= _________ 

১৬ + ৪= _________

১. ঝ্ড়েক্ত সষাতটি লষাল আক্পল এবং ১১টি সব্জ আক্পল 
রক়্েক্ছ। ঝ্ড়েক্ত শ্মষাট ক়েটি আক্পল আক্ছ?

 নষা়েলষা



মডিউল ১ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা68

২. কক়্েকটি বল ইডতমক্ধ্যই ব্যষাক্গ ডছল; ব্যষাক্গ শ্যষাগ িক়্েক্ছ 
আরও ৯টি বল। এখন ব্যষাক্গ ১৮টি বল আক্ছ। ৯টি বল শ্যষাগ 
করষার আক্গ ব্যষাক্গ ক়েটি বল ডছল?

গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্র েষাকষা ডিক্ষােথীক্দর জন্য ১ নং 
ও়েষাকভু িীট: 

প্রডতটি শ্যষাক্গর প্রনে গণনষাক্যষাগ্য বস্তুসি বষাক্সের সষািষাক্য্য শ্দও়েষা 
িক্ব এবং উতির শ্দও়েষার জন্য একই বষাসে ব্যবিষার িক্ব। ২ নং 
অংকটি তষাক্দর সমষাধষান করক্ত শ্দও়েষা িক্ব নষা।

গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্রর নীক্ি েষাকষা ডিক্ষােথীক্দর জন্য ১ নং 
ও়েষাকভু িীট :

গ়ে ডিখন/সষােক্ল্যর স্তক্র েষাকষা ডিক্ষােথীক্দর জন্য শ্য ও়েষাকভু িীট 
ব্যবহৃত িক়্েক্ছ, এক্দর জন্য একই ও়েষাকভু িীট ব্যবহৃত িক্ব। 
তক্ব ডিক্ষােথীরষা ছডব গুক্ন সঠিকরষাক্ব ডলখক্ল ও়েষাকভু িীট গ্রিণ 
করষা িক্ব।

িমুিা ৩

পডরক্বি ডবজ্ষান (EVS): পষাঠ পডরকল্পনষা 

পষাঠ: প্নক্মর শ্ব়েষাক্ত যষাও়েষা

তৃতী়ে শ্রেণী

স্ডনডদভু টি উক্দেি্য: এই পষাঠ সমষাডপ্তর পর ডিক্ষােথীরষা সক্ম িক্ব:

• তষাক্দর পডরক্বক্ির মক্ধ্য েষাক্ক, এমন সব প্রষাণীক্দর তষাডলকষা 
বতরী করক্ত

• ছডব শ্দক্খ প্রষাণীক্দর িনষাতি করক্ত (সমূ্পণভু বষা আংডিক 
রষাক্ব)

• প্রষাণীক্দর িষাক এবং অর্যষাস শ্েক্ক তষাক্দর ডিনক্ত

• িষানষা, পষা বষা শ্লজ এর উপর ডরডতি কক্র প্রষাণীক্দর শ্রেণীবদ্ধ 
করক্ত

• িষঁাটক্ত পষাক্র, িষামষাগুড়ে ডদক্ত পষাক্র, লষােষাক্ত পষাক্র বষা 
উ়েক্ত পষাক্র এমন প্রষাণীক্দর িনষাতি করক্ত

রূডমকষা: ডিক্ক ডিক্ষােথীক্দর ডজজ্ষাসষা করক্বন : “শ্কউ ডক 
গতকষাল বষা গত পরশু শ্কষাক্নষা প্রষাণী শ্দক্খক্ছষা?”

ডিক্ক শ্বষাক্িভু  উতিরগুডল ডলখক্বন এবং এইরষাক্ব শ্বষাক্িভু  ডিক্ক 
এবং ডিক্ষােথীক্দর একসষাক্ে প্রস্তুত করষা প্রষাণীক্দর একটি তষাডলকষা 
আমরষা পষাক্বষা। উদষািরণস্বরূপ, ডিক্ষােথীরষা ইঁদুর, ি়ে্ই, পষা়েরষা, 
কষাঠডব়েষাডল, কুকুর, আরক্িষালষা, ডব়েষাল, কষাক, মডিষ, গরু 
ইত্যষাডদ বলক্লষা। বষাক্-প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্ক এই আক্লষািনষা়ে 
অংিগ্রিক্ণর জন্য বতডর করষা িক্ব প্রষাণী সম্বন্ধী়ে শ্যষাগষাক্যষাক্গর 

বই এর সষািষাক্য্য, শ্য বইটি ডিশুর বষাবষা মষাক়্ের সষািষাক্য্য আক্গ 
শ্েক্ক বতরী করষা অক্নক পশুর ছডবসি একটি স্ক্যষাপ বই। একটি 
দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুক্ক শ্সই প্রষাণীটির নষাম বলক্ত বলষা 
িক্ব যষার আও়েষাজ শ্স শুক্নক্ছ। শ্খ়েষাল রষাখক্ত িক্ব যষাক্ত 
প্রডতটি ডিশু যষাক্ত শুধ্মষাত্ একটি কক্র প্রষাণীর নষাম বলষার স্ক্যষাগ 
পষা়ে, তক্বই সবভুষাডধক সংখ্যক ডিশু এই কষাজটিক্ত অংিগ্রিণ 
করক্ত পষারক্ব।

বশক্রণর ধাপগুবল:

১. ডিক্ষােথীক্দর তষাক্দর খ্ডিমত প্রষাণীক্দর দলবদ্ধ করক্ত 
বল্ন। শ্যক্িত্ শ্রেণীকক্ক্ একটি দৃডটি প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিশু আক্ছ, তষাই এই কষাযভুরিম শ্জষা়েষা়ে শ্জষা়েষা়ে করষা িক্ব। 
ডিক্ক ওই জ্টির মক্ধ্য েষাকষা ডবক্িষ িষাডিদষাসম্পন্ন একটি 
ডিশুর ডদক্ক অডতডরতি মক্নষাক্যষাগ শ্দক্বন।

 দলগঠক্নর জন্য পযভুষাপ্ত সম়ে ডদন।

২. প্রেক্ম শ্কষান জ্টি শ্িষ করক্লষা শ্সডদক্ক লক্্য রষাখ্ন৷ 
সবষার শ্িষ িক়্ে শ্গক্ল, এই জ্টিক্ক তষাক্দর করষা 
দলবদ্ধ (grouping) প্রষাণীক্দর নষামগুডল প়েক্ত বল্ন। 
উদষািরণস্বরূপ, এই জ্টির ডিশুরষা ডনম্নডলডখত দলগুডল 
বতডর কক্রক্ছ:

 • দল ১: ইঁদুর, ি়ে্ই এবং পষা়েরষা

 • দল ২: কষাঠডব়েষাডল, কুকুর, আরক্িষালষা

 • দল ৩: ডব়েষাল, কষাক, মডিষ

এই জ্টি গরুক্ক শ্কষাক্নষা দক্ল অন্তর্ভু তি কক্রডন। ডিক্ক্কর এই 
জ্টিক্ক ডজজ্ষাসষা করষা উডিত:

 • ত্ডম গরুর নষাম বলক্ল নষা শ্কন?

 • ত্ডম কুকুর আর আরক্িষালষাক্ক একসষাক্ে দলবদ্ধ 
কক্রক্ছষা শ্কন?

 • ত্ডম ডক গরুর কেষা র্ক্ল শ্গক্ছষা? ডিশুরষা উতির ডদক্ত 
পষাক্র শ্য তষারষা ব্্যষাকক্বষাক্িভু  শ্লখষা/ ডিক্ক্কর ডবন্যষাস 
পডরবতভু ন নষা কক্র একসষাক্ে ডতনটি প্রষাণীর একটি দল 
বতডর করক্ত শ্িক়্েডছল।

৩. ডিশুরষা শ্য কষারণই শ্দখষাক, তষা গ্রিণ করুন।

৪. অন্য একটি জ্টিক্ক তষাক্দর গ্রুডপং রষাগ করষার জন্য আমন্ত্রণ 
জষানষান এবং ধরষা যষাক শ্য ডিশুরষা এইরষাক্ব দলগুডল বতডর 
কক্রক্ছ:

 • দল ১: ইঁদুর, কুকুর, ডব়েষাল, গরু

 • দল ২: কষাক, আরক্িষালষা

 • দল ৩: কষাঠডব়েষাডল, ি়ে্ই

 • দল ৪: মডিষ, পষা়েরষা
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এই জ্টিক্ক ডজজ্ষাসষা করুন শ্কন তষারষা একটি দক্ল িষারটি প্রষাণী 
এবং বষাডকক্ত দুটি প্রষাণী শ্রক্খক্ছ। এছষা়েষাও তষারষা মডিষ এবং 
পষা়েরষা শ্কন একসষাক্ে দলবদ্ধ কক্রক্ছ তষা খঁ্ক্জ শ্বর করষার শ্িটিষা 
করুন। ডিশুরষা সভিবত বলক্ব শ্য দল ১ -এ িষারটি প্রষাণীর নষাম 
রক়্েক্ছ যষাক্দর নষাক্মর ডতনটি অক্র রক়্েক্ছ। দল ২ এবং দল ৩-এ 
এমন প্রষাণী রক়্েক্ছ যষাক্দর নষাম একই অক্র ডদক়্ে শুরু ি়ে এবং 
েক্ল বষাডক প্রষাণীক্দর নষাম দল ৪-এ পক়্েক্ছ। 

৫. তষাক্দর গ্রুডপংসি অন্য জ্টিক্ক আমন্ত্রণ জষানষান:

 • দল ১: ইঁদুর, ডব়েষাল, কুকুর, আরক্িষালষা

 • দল ২: কষাঠডব়েষাডল, ি়ে্ই, মডিষ, পষা়েরষা, গরু, কষাক

এই দলবদ্ধতষার কষারণ ডজজ্ষাসষা করষা িক্ল, ডিশুরষা বলক্ব শ্য দল 
১-এর সমস্ত প্রষাণী ঘক্রর ডরতক্র এবং দল ২-এর সমস্ত প্রষাণী 
বষাড়ের বষাইক্র শ্দখষা যষা়ে।

৬. আস্ন, অন্য শ্জষা়েষাক্ক িষাডক:

 • দল ১: মডিষ, গরু, কুকুর

 • দল ২: ইঁদুর, ডব়েষাল, কুকুর

 • দল ৩: কষাঠডব়েষাডল, পষা়েরষা, কষাক, ি়ে্ই

 • দল ৪: আরক্িষালষা

এই দলবদ্ধতষার জন্য ডিশুক্দর কী য্ডতি েষাকক্ত পষাক্র তষা রষাবষার 
শ্িটিষা করুন। সভিষাবনষা িল দল ১-এ সমস্ত ব়ে প্রষাণী একসষাক্ে 
েষাক্ক এবং দল ২-এ কুকুর ডব়েষালক্ক খষা়ে, ডব়েষাল আবষার ইঁদুর 
খষা়ে। দল ৩-এর ডিশুরষা বলক্ত পষাক্র গষাক্ছর কষাক্ছ বষাগষাক্ন সব 

প্রষাণীগুডল পষাও়েষা শ্গক্ছ । দল ৪- এর ডিশুরষা বলক্ত পষাক্র তষারষা 
অন্যষান্য দক্ল আরক্িষালষা রষাখক্ত পষাক্রডন তষাই।

এখনও পযভুন্ত, আমরষা ডিক্ষােথীক্দর অডরজ্তষা এবং তষাক্দর 
বদনডদিন শ্প্রক্ষাপট ডনক়্েডছ, অেভুষাৎ তষাক্দর ডিখক্নর জন্য 
প্রস্তুত কক্রডছ। এটি পডরডিত বস্তু ব্যবিষার করষা এবং তষাক্দর ডিন্তষা 
প্রডরি়েষাক্ক উদেীডপত করষার পষািষাপষাডি তষাক্দর িষাত, কষাগজ এবং 
শ্পডসিল- এগুডলক্ক একইসষাক্ে ব্যবিষার কক্রক্ছ। 

৭. আরও কক়্েকটি দল ডনক়্ে আক্লষািনষা করষার পর, ডিক্ক 
প্নরষাবৃডতির ধরন খঁ্ক্জ শ্পক্ত পষাক্রন। এই ম্হুক্তভু , ডিক্ক 
বলক্ত পষাক্রন, “আমরষা ডক দলগুডল বতডর করষার অন্য 
শ্কষানও উপষা়ে সম্পক্কভু  রষাবক্ত পষাডর যষাক্ত আমষাক্দর 
প্রক্ত্যক্কর দক্ল একই প্রষাণী েষাক্ক?” এক্ক অপক্রর সষাক্ে 
শ্যষাগষাক্যষাক্গর স্ডবধষাক্েভু, বষা উতিক্রর মক্ধ্য সষাদৃি্য েষাকষার 
জন্য আমষাক্দর অন্রূপ দক্লর প্রক়্েষাজন িক্ত পষাক্র, 
বষা ডবজ্ষানীরষা শ্যরষাক্ব ডিন্তষা কক্রন, যষা তষাক্দর প্রষাণীক্দর 
অধ্য়েন করক্ত সষািষায্য কক্র, বষা অন্য শ্যক্কষান কষারণ যষা 
ডিক্ক উপয্তি বক্ল মক্ন কক্রন।

এইসম়ে, ডিক্ক বলক্ত পষাক্রন, “এখন ডিন্তষা করষা যষাক উপক্রর 
প্রডতটি প্রষাণী শ্কষােষা়ে েষাক্ক, কী খষা়ে, কীরষাক্ব িষঁাক্ট এবং উ়েক্ত 
পষাক্র ডকনষা।” প্রষাণীগুডলক্ক সষাধষারণ ডরডতিক্ত দলবদ্ধ করষার 
কষাজটি এক্ক অপক্রর সষাক্ে সিক্জ শ্যষাগষাক্যষাগ করক্ত শ্দ়ে, 
এই কষারক্ণই আমরষা প্রষাণীক্দর জক্লর প্রষাণী, পষাডখ, শ্পষাষষা প্রষাণী, 
বন্যপ্রষাণী ইত্যষাডদ ডিসষাক্ব শ্রেণীবদ্ধ কডর৷ আক্লষািনষার সম়ে, 
ডিক্ক শ্বষাক্িভু  ডনম্নডলডখত শ্টডবলটি বতডর করক্ত পষাক্রন:
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বশক্ক িলরত পাররি, “আবম অি্য একটি ক্াসরক এই প্রাণীগুবলরক দলিদ্ধ কররত িরলবে এিং তারা 
এইরারি প্রাণীরদর দলিদ্ধ করররে:

• গ্রুপ ১: পষা়েরষা, কষাঠডব়েষাডল, মডিষ, কষাক, গরু, কুকুর, ডব়েষাল, ইঁদুর

• গ্রুপ ২: ি়ে্ই

• গ্রুপ ৩: ইঁদুর, ডব়েষাল, কুকুর, গরু, মডিষ, আরক্িষালষা, কষাঠডব়েষাডল

• গ্রুপ ৪: কষাক, ি়ে্ই, আরক্িষালষা, পষা়েরষা

• গ্রুপ ৫: ইঁদুর, ডব়েষাল, কুকুর, গরু, মডিষ, কষাঠডব়েষাডল

এখন আডম শ্তষামষাক্দর দক্ল রষাগ করক্ত যষাডছে। শ্তষামষাক্দর রষাবক্ত িক্ব শ্কন প্রষাণীক্দর এইরষাক্ব দলবদ্ধ করষা িক়্েক্ছ। এখন এক্সষা 
প্রক্ত্যক্ক একটি ও়েষাকভু িীট কডর।”

নষাম:__________________________________________________________________________________

তষাডরখ:_______/_______/_____________শ্রষাল নষাম্বষার:___________________ ডবষ়ে: ____________________

১. ডনম্নডলডখত নষাক্মর সষাডরগুডলর মক্ধ্য শ্বমষানষান বষা ডরন্ন 
প্রষাণীটিক্ক শ্গষাল কক্রষা:

ক) পষা়েরষা, কষাঠডব়েষাডল, আরক্িষালষা, ি়ে্ই

খ) ইঁদুর, ডব়েষাল, কুকুর, কষাক

গ) কষাঠডব়েষাডল, গরু, মডিষ, কুকুর, কষাক

ঘ) ডব়েষাল, ইঁদুর, গরু, মডিষ, কষাঠডব়েষাডল, ি়ে্ই

২. বষাড়েক্ত শ্দখক্ত পষাও়েষা দুটি প্রষাণীর নষাম বক্লষা।

৩. দুটি প্রষাণীর নষাম বক্লষা যষারষা দুধ শ্দ়ে।

৪. অন্গ্রি কক্র নীক্ির শ্েক্ক শ্লজসি প্রষাণীক্দর ডিডনিত 
কক্রষা: কষাঠডব়েষাডল, গরু, মডিষ, কুকুর, কষাক 

যখন ক্ষাক্সর বষাডকরষা তষাক্দর ডনক্জক্দর ও়েষাকভু িীট ডনক়্ে কষাক্জ 
ব্যস্ত েষাকক্ব, তখন ডিক্ক দৃডটি-প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশুর সষাক্ে 
বসক্বন এবং তষাক্ক ও়েষাকভু িীট শ্িষ করক্ত সষািষায্য করক্বন ।

পবরবশষ্ট ৫: সিভুজিীি িকশা (Universal 
Design) কী?

সবভুজনীন নকিষা বষা universal design কেষাটি স্ষাপত্যডবদ্যষার 
পডররষাষষা শ্েক্ক গৃিীত। সবভুজনীন নকিষা অন্যষা়েী শ্কষাক্নষা ডকছ্ 
বতরী িক্ল শ্সই ব্যবস্ষাটি শ্কষাক্নষা রূপ পডরবতভু ন, পডরমষাজভু ন বষা 
ডবক্িষ ব্যবস্ষাপনষা ছষা়েষাই সব ধরক্নর মষান্ক্ষর ব্যবিষারক্যষাগ্য 
িক্ব। (শ্সন্টষার ের ইউডনরষাসভুষাল ডিজষাইন, ২০০৭)। এটি 

পডরকল্পনষাকষারী বষা ডিজষাইনষারক্ক উৎসষাডিত কক্র নকিষা বতরীর 
শুরুর সম়ে শ্েক্কই সষামডগ্রকরষাক্ব সকক্লর িষাডিদষার কেষা 
ডবক্বিনষা কক্র নকিষা করক্ত িক্ব। পক্র আলষাদষা কক্র স্গম্যতষার 
ডবষ়েগুডল শ্যষাগ করক্বন নষা।

যখন সবভুজনীন নকিষার ববডিটি্য অন্যষা়েী শ্কষাক্নষা জষা়েগষা বতরী 
ি়ে, তখন সমস্ত ধরক্নর িষাডিদষাসম্পন্ন মষান্ক্ষরষা স্ষানটি ব্যবিষার 
করক্ত পষাক্র। উদষািরণস্বরূপ, একটি অ্যষাপষাটভু ক্মন্ট ডবডল্ডংক়্ে 
একটি ঢষাল্ বষা সমতল জষা়েগষা েষাকক্ল একজন ব্যডতি ডযডন 
হুইলক্ি়েষার ব্যবিষার কক্রন ডতডন সিক্জই ডবডল্ডংটিক্ত প্রক্বি 
করক্ত পষারক্বন। এটি একজন ডপতষামষাতষাক্ক তষাক্দর সন্তষাক্নর 
্রিলষার, একজন ব্যডতিক্ক তষার সষাইক্কলটি বষাড়ের ডরতক্র এবং 
বষাড়ের বষাইক্র বষার করক্ত এবং যখন একজন মষান্ষ শ্কষাক্নষা রষারী 
ডজডনষপত্ বষাড়ের কষাউক্ক ডদক্ত আক্স, তখন তষার শ্ক্ক্ত্ও 
স্ডবধষা কক্র শ্দ়ে। পরবতথীকষাক্ল এই ধষারণষাটি ডিখক্নর শ্ক্ক্ত্ও 
প্রক়্েষাগ করষা ি়ে। ডিক্ষার জন্য সবভুজনীন ডিখন নকিষা (UDL) 
িল পডরক্বি, পষাঠ্যরিক্মর ডবষ়েবস্তু, ডিখক্নর ডরি়েষাকলষাপ, এবং 
সষামক্েভু্যর ডবরষাট সভিষাব্য পডরসরসি শ্ছষাট ডিশুক্দর প্রক়্েষাজন 
শ্মটষাক্নষার জন্য একটি পদ্ধডতগত উপষা়ে। অতীক্ত, এবং কখনও 
কখনও আজও শ্দখষা যষা়ে, আলষাদষা কক্র প্রডতবন্ধকতষায্তি 
ডিক্ষােথীক্দর জন্য বতরী কষাযভুরিমগুডল তষাক্দর ডবডছেন্ন এবং 
প্রষাডন্তক কক্র শ্দ়ে। প্রেষাগতরষাক্ব সকক্লর জন্য একই ছষঁাক্ি গ়েষা 
সমস্ত পষাঠ্যরিম ব্যবিষারকষারী ডবদ্যষাল়েগুডল তষাক্দর ডনক্জক্দর 
ব্যেভুতষা ব্যষাখ্যষা করষার জন্য একটি “শ্ব্ম-দ্যষা-ডরকটিম” দৃডটিরডঙ্গ 
গ্রিণ কক্র যষা ‘প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিক্ষােথীক্দরই শ্দষাষষাক্রষাপ কক্র 
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। UDL বষা সবভুজনীন ডিখন নকিষা সকল ডিক্ষােথীর ডিখক্নর 
জন্য সম্পদগুডল (resources) ব্যবিষার করষার পডরকল্পনষা 
করক্ত, শ্কৌিলগত ডিখক্নর স্ক্যষাগ বতরী করক্ত এবং সবভুষাডধক 
অংিগ্রিণ স্ডনডচিত করষার জন্য সঠিক পডরক্বক্ির ব্যবস্ষা করক্ত 
কষাঠষাক্মষা প্রদষান কক্র।

স্ষা়েী স্গম্যতষার ববডিটিষাবলী (Fixed Accessible Features)

প্রিস্ত, প্রক্বিক্যষাগ্য দরজষা: শ্য দরজষাগুডলক্ত কমপক্ক্ ৮১.৫ 
শ্সডন্টডমটষার/৩২ ইডচি সমূ্পণভু শ্খষালষার ব্যবস্ষা েষাক্ক।

একটি সিজগম্য পে: একটি পডরষ্কষার পে (সষাধষারণত কমপক্ক্ 
৯১.৫ শ্সডন্টডমটষার/৩৬ ইডচি িও়েষা) সমস্ত স্গম্যতষার ববডিটি্য 
এবং স্ষানগুডলর মক্ধ্য সম্পকভু  স্ষাপন কক্র এর অেভু িল ডবডল্ডং 
বষা ইউডনক্টর প্রক্বিবিষাক্র শ্কষানও ধষাপ বষা ডসঁড়ে েষাকক্ব নষা এবং 
সমস্ত শ্লক্রলগুডল একটি ঢষাল্ জষা়েগষা, ডলেট বষা িলমষান ডসঁড়ে 
বিষারষা সংয্তি নষা িও়েষা পযভুন্ত বসবষাক্সর স্ডবধষাগুডল একই উচ্চতষা়ে 
বষা একতলষা়ে েষাকক্ত িক্ব।

শ্মক্ঝর স্ষান পডরষ্কষার রষাখ্ন: ডেসেিষাক্রর/ডবডল্ডংক়্ের িষারপষাক্ি 
ডনডদভু টি জষা়েগষাগুডল, শ্যমন শ্িৌিষাগষার, টষাব, িষাও়েষার এবং ডসঙ্কগুডল 
(sinks) অবি্যই পডরষ্কষার িক্ত িক্ব যষাক্ত মষান্ষ হুইলক্ি়েষার 
ব্যবিষার কক্র অনষা়েষাক্স িলষাক্েরষা করক্ত পষাক্র। পডরষ্কষার শ্মক্ঝ 
আংডিকরষাক্ব ক্যষাডবক্নক্টর মত অপসষারণক্যষাগ্য উপষাদষান ডদক়্ে 
আছেষাডদত করষা শ্যক্ত পষাক্র। ঘক্রর নকিষা যডদ যত্নিীলরষাক্ব 
করষা যষা়ে, তষািক্ল ঘক্রর আকষার বক়্েষা নষা িক্লও অস্ডবধষা ি়ে নষা।

ডবডরন্ন প্রক়্েষাজনী়ে যন্ত্রপষাডত সিক্জ ব্যবিষার করষা ও ডন়েন্ত্রণ করষার 
জন্য স্গম্যতষা: আক্লষার স্ইি, েষাক্মভুষাস্্যষাট, ববদু্যডতক শ্িষাল্ডষার, 
শ্য শ্কষাক্নষা ধরক্নর নব (শ্যমন কল বষা দরজষার নব) এবং অন্যষান্য 
ডন়েন্ত্রণ করষার বস্তুগুডল শ্মক্ঝ শ্েক্ক ১২২ শ্সডন্টডমটষার / ৪৮ ইডচি 
এবং ১৩৭ শ্সডন্টডমটষার / ৫৪ ইডচি উচ্চতষার মক্ধ্য রষাখষা এবং এক 
িষাত ডদক়্ে ব্যবিষার করষার মক্তষা িও়েষা উডিত। এই ডজডনষগুডল 
এমন িক্ব যষা িষাত ডদক়্ে ধরষা বষা ব্যবিষার করষার জন্য শ্বিী শ্জষার 
বষা িডতি প্রক়্েষাক্গর প্রক়্েষাজন িক্ব নষা।

ডরজ্্য়েষাল অ্যষালষামভু: যডদ সতকভু তষা সংক্কত প্রদষান করষা ি়ে, শ্যমন 
শ্ধষঁা়েষা এবং/অেবষা েষা়েষার অ্যষালষামভু, শ্সগুডল অবি্যই শ্দখক্ত এবং 
শুনক্ত শ্পক্ত িক্ব, অেবষা এমন ব্যবস্ষা িক্ব যষা একটি শ্পষাক্টভু বল 
ডরজ্্য়েষাল ডসগন্যষাল ডিরষাইসক্ক কষাক্ন শ্িষানষা যষা়ে এমন অ্যষালষামভু 
ডসক্স্ক্মর সষাক্ে সংয্তি করক্ব।

গ্র্যষাব বষাক্রর জন্য আক্গ শ্েক্কই ব্যবস্ষা কক্র রষাখষা: শ্দ়েষাক্লর 
ডনডদভু টি জষা়েগষাগুডলক্ত কষাক্ঠর অন্যষান্য ডজডনস ডদক়্ে িডতিিষালী 
কক্র রষাখষা যষাক্ত পরবতথীকষাক্ল িষাও়েষার, টষাব এবং শ্িৌিষালক়্ের 
িষারপষাক্ি যষাতষা়েষাক্তর স্ডবধষাক্েভু িষাত ডদক়্ে ধরষার রি প্রডতস্ষাপন 
করষা যষা়ে।

ঢষাল্ জষা়েগষা: হুইলক্ি়েষাক্রর জন্য বতরী �ষাম্প বষা ঢষাল্ জষা়েগষাগুডল 

শ্যন ১:১২ অন্পষাক্তর কম নষা ি়ে। অেভুষাৎ, প্রডত ২.৫ শ্সডন্টডমটষার/১ 
ইডচি উচ্চতষার জন্য, Ramp -টি কমপক্ক্ ৩০ শ্সডন্টডমটষার/১২ 
ইডচি লম্বষা িও়েষা উডিত।

সামঞ্জস্যর�াি্য তিবশষ্ট্য 
(Adjustable Features)

যষাক্দর বক্স খষাবষার বতডর করক্ত ি়ে, তষাক্দর জন্য রষান্নষার জষা়েগষা 
এবং ডসঙ্কগুডল সষাধষারণত শ্য উচ্চতষা়ে বতরী ি়ে অেভুষাৎ ৯১.৫ 
শ্সডন্টডমটষার/৩৬ ইডচি শ্েক্ক কডমক়্ে, ৭১ শ্সডন্টডমটষার/২৮ ইডচি 
উচ্চতষা়ে করষা উডিত। রষান্নষাঘক্রর ডসঙ্কটি রষান্নষা করষার জষা়েগষার 
সক্ঙ্গই েষাকক্ব, এবং শ্দখক্ত িক্ব যষাক্ত জল সরবরষাি এবং জল 
শ্বডরক়্ে যষাবষার পষাইপটি ডসক্ঙ্কর সষাক্ে য্তি েষাকক্ব। শ্স্ষার এবং 
অন্যষান্য যন্ত্রপষাডতক্ত মষাডলক, ডনমভুষাতষা বষা ডিজষাইনষাক্রর পছদি 
অন্যষা়েী সষামজেস্যপূণভু ব্যবস্ষাগুডল অন্তর্ভু তি েষাকক্ব ডিনিসমূি 
(Signage)

ডিনিসি সষাইনক্বষািভু গুডল স্ষাপন করষা : গন্তব্য স্ল, ডবরেষামষাগষার, 
এবং প্রক্বি/প্রস্ষাক্নর ডিনি বষা ডনক্দভু িগুডল শ্িষাখ বরষাবর উচ্চতষা়ে 
উপয্তি আক্লষাসি এমনরষাক্ব েষাকক্ব যষাক্ত আক্লষার প্রডতেলন 
নষা ি়ে। ডন়েডমত ব্যবধষাক্ন সষাইন বষা ডিনিগুডল রষাখষা উডিত 
ডবক্িষতঃ শ্যসব জষা়েগষা়ে গন্তব্য সংরিষান্ত ডদকডনণভু়ে করক্ত 
িক্ব। লম্বষা কডরক্িষারসি ব়ে বষাড়ে, অক্নক মষান্ষ যষাতষা়েষাত কক্রন 
এমন জষা়েগষা, শ্যমন ডবমষানবদির, িষাসপষাতষাল, শ্খলষাধ্লষার জষা়েগষা 
এবং অন্যষান্য বষাড়ে শ্যখষাক্ন স্ষাপক্ত্যর ডবন্যষাসটি জটিল শ্সখষাক্ন 
ডদকডনণভু়ে করষার জন্য ডিনিসি সষাইনক্বষািভু  েষাকষা গুরুত্বপূণভু।

ডিনিগুডলর স্বছেতষা: সমস্ত ডিনিগুডল শ্য শ্কষানও অবস্ষাক্তই 
শ্যন সিক্জ প়েষা যষা়ে এমন িও়েষা উডিত। ডিক্নির অক্রগুডল 
বক়্েষা এবং প়েষার পক্ক্ সিজ িও়েষা উডিত এবং অক্ক্রর রঙটি 
ব্যষাকগ্রষাউক্ন্ডর রঙ শ্েক্ক আলষাদষা িও়েষা উডিত। সষাইনক্বষািভু টিক্ত 
সষাবধষাক্ন আক্লষা শ্দও়েষা উডিত যষাক্ত শ্সটি প্রডতেডলত িক়্ে 
ডিনিটি ব্ঝক্ত অস্ডবধষা নষা ি়ে। ডিনি বষা শ্লখষার সষাক্ে এমন একটি 
ছডব য্তি করষা উডিত যষা পেটিরষাক্ব শ্বষাঝষা যষা়ে – এমন একটি 
ববডিটি্য যষা শ্লখষা প়েক্ত নষা পষারষা মষান্ষক্দর জন্য উপক্যষাগী। 
আপৎকষালীন অবস্ষা়ে প্রস্ষাক্নর জন্য বষা এমষারক্জডসি একডজট 
ডিনিগুডলর জন্য, শ্কষাি বিষারষা বষাধ্যতষামূলক ডিনিগুডল ছষা়েষাও, 
প্রস্ষান ডিনিগুডল শ্দও়েষাক্ল যক্েটি নীক্ি স্ষাপন করষা উডিত যষাক্ত 
হুইলক্ি়েষাক্র েষাকষা একজন ব্যডতি এটি রষাক্লষারষাক্ব শ্দখক্ত 
পষাক্রন এবং এটিক্ত যডদ সভিব ি়ে উঁি্ িক়্ে েষাকষা ছডব (raised 
images), শ্লখষা এবং শ্রেইল েষাকষা উডিত। অডতডরতি প্রস্ষান 
ডিনিগুডল যেষাযে জষা়েগষা়ে স্ষাপন করষা উডিত।

রঙ: ডিক্নির রঙ ব্যবিষাক্র ধষারষাবষাডিকতষা েষাকষা উডিত। 
উদষািরণস্বরূপ, যডদ একষাডধক গন্তব্য অচিল েষাক্ক, তষািক্ল এমন 
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ডিনি ব্যবিষার করষা দরকষার যষার সষাক্ে একটি গ্রষাডেক েষাক্ক এবং 
উজ্জ্বল শ্কষাক্নষা রঙ (শ্যমন কমলষা) ডদক়্ে শ্সটিক্ক দৃি্যমষান কক্র 
শ্তষালষা যষা়ে। যডদ কমলষা রঙ ব্যবিষার করষা ি়ে তষািক্ল অবি্যই 
গন্তব্য অচিক্লর পষািষাপষাডি প্রস্ষাক্নর ডিক্নিও এই রক্ঙর প্নরষাবৃডতি 
করষা উডিত।

ক�ািার�াি

ওক়্েবসষাইট অ্যষাক্সেডসডবডলটি স্্যষান্ডষািভু : সমস্ত ওক়্েবসষাইটক্ক 
শ্বডসক ওক়্েব অ্যষাক্সেডসডবডলটি স্্যষান্ডষািভু  অন্সরণ করষা উডিত।

সরলরষাষষা: সমস্ত পষাঠ্য এবং সষািষায্যকষারী নডে শ্বষাধগম্য এবং 
সিজ রষাষষা়ে উপলধি িও়েষা উডিত।

ডপডিএে গ্রিণক্যষাগ্যতষা: যডদ ডপডিএে িকুক্মন্ট শ্দও়েষা 
ি়ে, তক্ব একই িকুক্মন্ট অন্য েরম্যষাক্টও পষাও়েষা উডিত যষা 
HTML, ও়েষািভু  বষা সষাধষারণ শ্টসেক্টর মক্তষা। এইগুডল ডস্কন-
ডরিষারক্দর জন্য ব্যবিষারক্যষাগ্য।

ডবন্যষাস (Format): শ্রেইল বষা ব়ে ম্দ্রক্ণর মক্তষা ডবকল্প ব্যবস্ষা 
সমস্ত ম্ডদ্রত উপকরক্ণর জন্য উপলধি িও়েষা উডিত।

পবরবশষ্ট ৬: প্রাক পঠি ও প্রাক বলখি দক্তা

প্রাক পঠি দক্তা

অক্র এবং িক্ব্দর মক্ধ্য পষারপেডরক সম্পকভু  : অক্র শ্লখষা 
কষাক্িভু র সষাক্ে ছডব শ্মলষাক্নষা যষাক্ত ডিশুরষা একই অক্র ডদক়্ে 
শুরু িও়েষা আরও িক্ব্দর কেষা রষাবক্ত পষাক্র। তষাছষা়েষা, বণভুমষালষার 
সষাক্ে বক্ণভুর ধ্ডনয্তি কক্র তষাক্দর রষাবক্ত সষািষায্য করষা যখন 
তষারষা শ্সই িব্দগুডল ছষাপষার অক্ক্র প়েক্ব। এটি ডকছ্ শ্গম বষা 
শ্খলষার মষাধ্যক্ম করষা শ্যক্ত পষাক্র শ্যমন:

প্রথম কখলা: ডিশুক্দর একটি অক্র ও একটি বস্তু শ্দডখক়্ে তষার 
আও়েষাজটি শ্িষানষাক্নষা িক্লষা। শ্যমন ‘ক’ শ্লখষা কষািভু টি শ্দডখক়্ে, 
তষার উচ্চষারণ কক্র এবং বস্তু ডিক্সক্ব একটি কলম শ্দখষাক্নষা িক্লষা। 
এরপক্র ডিশুক্দর বলষা িক্ব শ্রেণীকক্ক্ এমন ডজডনস শ্খষঁাজষা যষা 
একই আও়েষাজ ডদক়্ে শুরু ি়ে।

ডিক্ক আক্গ শ্েক্কই কষাগজ, ডক্প, কষাপ, কড়ে, কলষা, 
কমলষাক্লব্ ইত্যষাডদ ডজডনসপত্ শ্রক্খ ডদক্ত পষাক্রন।

ববিতীয় কখলা: ডিক্ক একটি ব্যষাক্গ ডজডনসগুডল রষাখক্বন। 
তষারপক্র ডতডন ডিশুক্দর এক এক কক্র এক্স ব্যষাগ শ্েক্ক একটি 
ডজডনস শ্বক্ছ ডনক়্ে তষার নষাম এবং আও়েষাজ-টি বলক্ত বলক্বন ।

তৃতীয় কখলা: প্রডতটি ডিশু তষার নষাম বলক্ব এবং তষাক্দর নষাম শ্য 
অক্র ডদক়্ে শুরু ি়ে তষার উচ্চষারণটি করক্ব।

চতুথভু কখলা: বষাডল, লবণ বষা িষাক্লর শ্ট্-শ্ত বণভুগুডল শ্লখষার 
মক্তষা কক্র িষাত শ্বষালষাক্ল বক্ণভুর গঠন ও আকষার সম্পক্কভু  ধষারণষা 
আক্রষা শ্জষারদষার ি়ে। 

ডনম্নডলডখত শ্ক্ত্গুডলর জন্য ও়েষাকভু িীট প্রস্তুত করষা শ্যক্ত পষাক্র:

১. িক্ব্দর সূিনষার  আও়েষাজটি/ধ্ডন সনষাতিকরণ

২. িক্ব্দর শ্িক্ষর আও়েষাজটি/ধ্ডন সনষাতিকরণ

৩. স্বরবণভু সনষাতিকরণ

৪. ছদিবদ্ধ িব্দ সনষাতিকরণ

৫. ছডবর সষাক্ে িক্ব্দর ডমল করষা

৬. বণভুমষালষার সষাক্ে িক্ব্দর ডমল করষা

৭. আকৃডতর সষাক্ে িব্দ শ্মলষাক্নষা

৮. িক্ব্দর সষাক্ে িক্ব্দর ডমল করষা

এগুডল ডিশুর ডবডরন্ন ডিখন ববডিক্টি্যর উপক্যষাগী কক্র বতরী 
কক্র শ্নও়েষা শ্যক্ত পষাক্র, উদষািরণস্বরূপ একজন অটিজম 
প্রডতবন্ধকতষায্তি ডিশু, যষার ইডতমক্ধ্যই ডকছ্ ধষারণষা গক়্ে 
উক্ঠক্ছ, তষার জন্য ডতনটি ডজডনক্ষর ছডবর কষািভু  ব্যবিষার করষা 
শ্যক্ত পষাক্র। 

একটি বডধরষান্ধতষায্তি ডিশুর জন্য, এটি একটি আসল বস্তু এবং 
ডনডদভু টি বণভুগুডলর কষাট-আউক্টর (letter cut-outs) মষাধ্যক্ম 
শ্বষাঝষাক্নষা শ্যক্ত পষাক্র, যষাক্ত ডিশুটি িষাত ডদক়্ে ছঁ্ক়্ে অন্রব 
করক্ত সক্ম ি়ে। 

অডরন্ন েমভু- একই ধরক্নর ডজডনষগুডল শ্মলষাক্নষা: আকৃডত, বণভু, 
সংখ্যষা এবং িব্দ শ্মলষাক্নষা (Match)

• এক্দর মক্ধ্য শ্কষান বস্তুটি শ্দখক্ত প্রেমটির মক্তষা 

• পষারপেডরক সম্পক্কভু র ডরডতিক্ত শ্মলষাক্নষা (Match by 
association)



মডিউল ১ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা74

• বণভুটির নষাম বল্ন এবং এটিক্ক শ্সই বক্ণভুর িব্দ/ আও়েষাক্জর 
সষাক্ে শ্মলষান

 প্রাক বলখি দক্তা 

• ডবডরন্ন শ্লখষার সরজেষাম শ্যমন শ্রি়েন, রং, শ্পনডসল, িক, 
রঙ ইত্যষাডদ ব্যবিষার কক্র।

• আঁডকব্ডক, আঁকষা, রং করষা

• বষাম শ্েক্ক িষাক্ন এবং উপর শ্েক্ক নীক্ি দষাগ শ্দও়েষা

• আকৃডত, প্যষাটষানভু, শ্্রিষাক নকল করষা

• ছডব আঁকষা: সষাধষারণ ঘর, ে্ল, গষাছ

• বক্ণভুর নষাম বলষা এবং বণভুমষালষার বণভু শ্লখষা

• ডনক্জর নষাম শ্লখষা

প্রষাক ডলখন কষাজগুডল গ্রস ও েষাইন শ্মষাটর দক্তষার (gross and 
fine motor skills) সষাক্ে সম্পডকভু ত। এই পযভুষাক়্ে ডিশুটি একটি 
ডনডদভু টি িষাক্তর কষাজ কক্র, ডতন আঙ্ক্লর একসষাক্ে ব্যবিষার শ্িক্খ 
এবং িষাত রষালরষাক্ব ডন়েন্ত্রণ করক্ত সক্ম ি়ে। শ্স ডলখক্ত, 
আকষার অন্ডলডপ করক্ত, শ্িষাখ, নষাকসি একটি ম্খ, একটি বষাড়ে, 
ে্ল ইত্যষাডদ আঁকক্ত সক্ম ি়ে। প্রষাকডলখন কষাজগুডলর মক্ধ্য 
রক়্েক্ছ:

• ডিশুক্দর উচ্চতষা়ে ঘক্রর একডদক্ক শ্দও়েষাল বরষাবর একটি 
ব্্যষাকক্বষািভু  রষাখষা যষাক্ত তষারষা িষাত বষাড়েক়্ে অবষাক্ধ আঁডকব্ডক 
করক্ত পষাক্র।

• উপলধি সম্পদগুডলর উপর ডনরভু র কক্র, রিষােক্টর কষাক্জ 
রঙ করষা, কষাটিং, শ্পডস্ং এবং শ্পইডন্টং রষাখষা শ্যক্ত পষাক্র।

• ত্ডল ছষা়েষাও, ডিশুরষা ঝষঁাটষার কষাঠি, ড্রিং (ধষাত্র) রেষাি, প্রষাক্নষা 
শ্িডরং রেষাি, প্রষাক্নষা ট্েরেষাি ইত্যষাডদ ব্যবিষার করক্ত পষাক্র।

• বষঁাধষা-শ্খষালষা অর্যষাক্সর জন্য দড়ে শ্দও়েষা শ্যক্ত পষাক্র 

• মষাক্বভুল, পঁ্ডত, ধষঁাধষা, খবক্রর কষাগজ ব্যবিষার কক্র কষাগজ 
রষঁাজ।

• শ্টসেিষারি (সষামষান্য উক্ঠ েষাকষা) শ্লটষার/বক্ণভুর কষািভু  
ডিশুক্দর জন্য বতডর করষা শ্যক্ত পষাক্র যষাক্ত তষারষা অক্ক্রর 
আকৃডতর উপর িষাত ব্ডলক়্ে অক্ক্রর গডতডবডধ অন্রব 
করক্ত পষাক্র । এর জন্য স্যষান্ড শ্পপষার এবং িষাল শ্টসেিষার 
ডিক্সক্ব ব্যবিষার করষা শ্যক্ত পষাক্র ।

• শ্ট্ডসং বষা আঙ্ল ডদক়্ে শ্লখষার কষাজ বষাডল, লবণ বষা িষাল 
ডদক়্ে শ্ট্ক্ত অন্িীলন করষা শ্যক্ত পষাক্র।

• দষাগ বষা শ্রখষা বরষাবর তষাক্দর আঙ্্গলগুডল িষাত শ্বষালষাক্নষার 
শ্মক্ঝক্ত ছডবগুডল আঁকষা শ্যক্ত পষাক্র৷
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পবরবশষ্ট ৭: পাঠ্যক্ম মাবিরয় কিওয়ার জি্য একটি কাঠারমা

পষাঠ্যরিম মষাডনক়্ে শ্নও়েষার জন্য একটি কষাঠষাক্মষা

১. বশক্াথথী

আমষার ক্ষাক্সর একটি ডিশুর অস্ডবধষা আক্ছ। এগুডল কীরষাক্ব 
ডিক্ষােথীক্দর ডিখক্নর উপর প্ররষাব শ্েক্ল?

আপডন ডক শ্কষাক্নষা ডবক্িষজ্ক্দর (যডদ েষাক্ক) পরষামিভু/সষািষায্য 
শ্পক্ত পষাক্রন?

২. করেণীকক্ এিং বিদ্যালয় পবররিশ

ডিশুর ডবদ্যষালক়্ে আসষা এবং শ্িখষার পদ্ধডত সিজ করষার জন্য আপডন শ্রেণীকক্ বষা ডবদ্যষালক়্ের পডরক্বক্ি (ডবডল্ডং ইত্যষাডদ) কী 
পডরবতভু ন করক্ত পষাক্রন? শ্কষান শ্কষান সিষা়েক ডজডনক্সর প্রক়্েষাজন িক্ত পষাক্র?

৩. বিদ্যালরয়র প়িারিার বিষয়

ডবষ়েবস্তু বষা েলষােক্লর কেষা মষােষা়ে শ্রক্খ আপডন ডিশুক্ক শ্য ডবষ়েগুডল শ্িখষান তষাক্ত কী কী পডরবতভু ন করক্ত িক্ব? এর মক্ধ্য 
ডিশুক্ক আপডন শ্য ডবষ়েগুডল শ্িখষান এবং তষার ডিক্ণ পডরসর উর়েই অন্তগভুত েষাক্ক।

৪. বশক্ণ ককৌশল

ডিশুর প্রক়্েষাজন অন্সষাক্র আপনষার ডিক্ণ পদ্ধডতক্ত কী পডরবতভু ন করক্ত িক্ব?

আপডন ি়েক্তষা শ্দখক্ত পষাক্বন শ্য আক্গ শ্দও়েষা ডকছ্ পরষামিভু অন্যষান্য অস্ডবধষার শ্ক্ক্ত্ প্রক্যষাজ্য িক্ত পষাক্র।

৫. বিদ্যালরয়র অি্যাি্য কা�ভুক্রম অংশগ্রিণ (কখলাধুলা, ক্াি, বিদ্যালরয়র কাজ ইত্যাবদ)

ডিশুর সডরি়ে অংিগ্রিণ ডনডচিত করক্ত আপডন কী কী পডরবতভু ন করক্ত পষাক্রন?

৬. পরীক্া 

ডিক্ষােথীক্দর ডিখক্নর মূল্যষা়েন করষার জন্য আপনষাক্ক পরীক্ষা়ে কী কী পডরবতভু ন করক্ত িক্ব?
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পবরবশষ্ট ৮: আচররণর কা�ভুকাবরতা বিধভুাররণর জি্য আচরণ প�ভুরিক্ণ এিং তথ্য সংগ্ররির তাবলকা

ডিক্ষােথীক্দর অন্পয্তি আিরণ ডনধভুষারণ করষার সম়ে, ডবদ্যষাল়েগুডলক্ক আিরণটি পযভুক্বক্ণ করক্ত িক্ব এবং তে্য সংগ্রি করক্ত িক্ব। 
বষাস্তবসম্তরষাক্ব যতটষা সভিব আিরণগুডলক্ক নডের্তি করষা গুরুত্বপূণভু। উপয্তি তে্য নষা শ্পক়্ে আিরক্ণর কষাযভুকষাডরতষা সম্পক্কভু  অন্মষান 
করষার বদক্ল পযভুক্বক্ণক্যষাগ্য এবং পডরমষাপক্যষাগ্য তে্য সংগ্রি করষা দরকষার।

পূবভুবতথী: পডরক্বক্ির শ্য ঘটনষা আিরক্ণর অনডতডবলক্ম্ব ঘক্ট

আিরণ: প্রকৃত আিরণ, ডনডদভু টিরষাক্ব বডণভুত (সম়েকষাল এবং তীরেতষাসি)

েলষােল: পডরক্বক্ির ঘটনষা যষা আিরক্ণর পক্র সরষাসডর ঘক্ট

A B C তাবলকা

ছষাক্ত্র নষাম:______________________________________________________________________________

শ্য আিরণটি ডনক়্ে কষাজ করক্ত িক্ব: _______________________________________________________________

তষাডরখ: ____________________________________

সম়ে, শ্সটিং, সষামষাডজক পডরডস্ডত আিরক্ণর বণভুনষা পডরণডতর ঘটনষা(গুডল) পূবভুবতথী ঘটনষা(গুডল)

উৎস: টিডিং স্্ক্িন্টস উইে অটিজম এন্ড শ্িক্রলপক্মন্ট ডিজঅিভু ষার শ্েক্ক অডরক্যষাডজত: শ্জষা-অ্যষানডসপ, ডরেটিি কলষাডম্ব়েষার স্ষাে শ্ট্ডনং অ্যষান্ড শ্িক্রলপক্মক্ন্টর জন্য একটি গষাইি 
(১৯৯৬)।
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তথ্যসূত্র

* আহুজষা, অন্পম ও এলসক্িজক্নন। “আন্ডষারস্্যষাডন্ডং ইনক্্িনঃ ডরক্সষাসভু 
শ্মক্টডর়েষাল ের টিিষার এি্ক্কটর”. ইনকনক্টক্ম্পষারষাডর শ্ট্ন্ডস ইন এি্ক্কিন – 
আ ি্যষান্ডব্ক ের এি্ক্কটরস, বদিনষা সষাক্সেনষা বিষারষা সম্পষাডদত, সঃ ২০১২. ডদডলি, 
শ্িন্নষাই, িণ্ডীগ়ে, রষারত: িরডলং ডকন্ডষারসক্ল.

* অল্র, ডমঠ্ ও ডরএনটিম্নস, ২০০৯ সংস্রণ. ইনক্্ডসর এি্ক্কিন অ্যষারিস 
কষালিষারসঃ রিডসং বষাউন্ডষাডরস, শ্ি়েষাডরং আইডি়েষাস. ডনউডদডলি: শ্সজ পষাবডলক্কিসি.

* ব্যষানষাডজভু , আর., এ. শ্মক্িক্দিল ও এম. নষানজ্ন্ডষাই়েষা, সঃ ২০১১. আন্ডষারস্্যষাডন্ডং 
ইনক্্ডসর প্র্যষাকটিক্সস ইন স্্ল: এসে্যষাক্ম্পলস অব স্্লস রেম ইডন্ড়েষা. ব্যষাঙ্গষাক্লষার: 
শ্সবষা-ইন-অ্যষাকিন অ্যষান্ড ডিক্সডবডলটি অ্যষান্ড শ্িক্রলষাপক্মন্ট পষাটভু নষারস, ইউ.শ্ক.

* ডি-এস-ই-আর-টি (ডিক্রক্ক্টষাক্রট অব শ্স্ট এি্ক্কিন ডরসষািভু  অ্যষান্ড শ্ট্ডনং) 
কণভুষাটক. ২০১৩. পডজিন

* শ্পপষার ের ইনক্্ডসর এি্ক্কিন পডলডস. এস-এস-এ কণভুষাটক.

* _________ ২০১৩. শ্সষাসভু ব্ক ের স্্ক্িন্ট টিিষাসভুঃ কণভুষাটক এডলক্মন্টষাডর টিিষার 
এি্ক্কিন কষাডরডকউলষাম ২০১২.

* ডি-আই-এস-ই (ডিড্রিক্ট ইনেক্মভুিন ডসক্স্ম ের এি্ক্কিন). ২০১৪. 
এডলক্মন্টষাডর এি্ক্কিন ইন ইডন্ড়েষা: লি্যষাি স্্যষাটিডস্সে, ন্যষািনষাল ইউডনরষাডসভুটি অব 
এি্ক্কিনষাল লি্যষাডনং অ্যষান্ড অ্যষািডমডনক্্রিিন, ডনউ ডদডলি.

* এডি, জ্যষাক্নট. ১৯৯৯. লষাডনভুং স্ষাইলস. টিডিং নষাক্গটস. শ্সন্টষার ের এডসেক্লসি ইন 
টিডিং. লসএক্জেক্লস: ইউডনরষাডসভুটি অে সষাদষানভু ক্যষাডলক্েষাডনভু়েষা.

* জনসন, ডি. িডব্উ., ও আর. জনসন. ১৯৮৯. শ্কষা-অপষাক্রিন অ্যষান্ড কডম্পটিিনঃ 
ডেওডর অ্যষান্ড ডরসষািভু । এডিনষা, এম-এন: ইন্টষারঅ্যষাকিন ব্ক শ্কষাম্পষাডন.

* ডমডনড্রি অব ডিউমষান ডরক্সষাসভু শ্িক্রলপক্মন্ট. ২০১১. সবভুডিক্ষা অডরযষান: 
শ্রেমও়েষাকভু  ের ইমডলিক্মক্ন্টিন, শ্বস্ ি অন দ্য রষাইট অব ডিক্্রেন ট্ ডরে অ্যষান্ড 
কম্পষালসডর এি্ক্কিন অ্যষাক্ট, ২০০৯, ডিপষাটভু ক্মন্ট অব স্্ল এি্ক্কিন অ্যষান্ড 
ডলটষাক্রডস, গরক্মভুন্ট অব ইডন্ড়েষা. 

* ন্যষািনষাল ট্ষাস্. ২০০৯. ডিক্সডবডলটি: ি্যষাক্লডজেং ডমেস অ্যষান্ড শ্প্রক্সডন্টং 
ডরক়্েডলটিস, ডমডনড্রি অব শ্সষািষাল জষাডস্স অ্যষান্ড এম্পষাও়েষারক্মন্ট.

* ও’ম্যষাডল, ডস.ই., সঃ ১৯৯৫ কডম্পউটষার সষাক্পষাক্টভু ি শ্কষাল্যষাক্বষাক্রটির লষাডনভুং. 
িষাইক্িলবষাগভু: ডপ্ংগষার-রষারলষাগ.

* রক্ক্জ, এল-এ, এল, শ্পসিং, আলডগক্লট ও ডবক্যক্িক্লষাক্িডর ১৯৯৬. 
“গুিজষাঙ্ক + ডরিক়্েটিডরটি = শ্গ্রটক্লষা-এন্ডক্টকক্নষালডজ!” ইন পক্সটির ইনক্্িন 
এসেডপডরএনক্সস. ই. আক্সভুডল়েষা, এি. ল্যষাডসিং: PAM অ্যষাডসক্স্সি শ্সন্টষার.

* রসক্িল, শ্জ. অ্যষান্ডক্টসডল, এস. ১৯৯৫. দ্য কসিট্ষাকিন অব শ্ি়েষার্ ি নক্লজ ইন 
শ্কষাল্যষাক্বষাক্রটির প্রক্ব্ম সড্রং. ইনও’ম্যষাডল, ডস.ই., (সঃ), কডম্পউটষারসষাক্পষাক্টভু
িক্কষাল্যষাক্বষাক্রটিরলষাডনভুং. ডপ্ংগষার-রষারলষাগ, িষাইক্িলবষাগভু.

* সষাক্সেনষা, ডর., সঃ ২০১২. কক্ন্টম্পরষাডর শ্ট্ন্ডস ইন এি্ক্কিন – অ ি্যষান্ডব্ক ের 
এি্ক্কটরস. িরডলং ডকন্ডষারসডল (ইডন্ড়েষা) প্রষাইক্রট ডলডমক্টি.

* শ্স্ক, আর. ১৯৮৮. লষাডনভুং ্রি্যষাক্টডজস এন্ড লষাডনভুং স্ষাইলস. ডনউই়েকভু : 
শ্লিনষামক্প্রস.

* ডসং, আর. (সঃ.). ২০০৭. ডগ়েষাডরং আপ ের ইনক্্ডসর এি্ক্কিন, ডনউ ডদলিী: শ্স্ট 
কষাউডসিল অব এি্ক্কিনষাল ডরসষািভু  অ্যষান্ড শ্ট্ডনং.

* িীটস, এল. এবংএম. উইরকষাস. ১৯৯৭. “এরডরও়েষাসি ক্ষাসরুম: অ্যষান 
এনরষা়েরনক্মন্ট ডিজষাইনি ট্ ইনরষাইট এন্ড ে্যষাডসডলক্টট অ্যষাকটির 
পষাটিভু ডসক্পিন.” শ্ক্ষাডসং দ্য গ্যষাপ. ১৬(১): ১-৯.

* ডসং, শ্রন্. ২০০৭. “ডরিক়্েটিং আ শ্রষাি ম্যষাপ ের ইনক্্ডসর এি্ক্কিন ইন ইডন্ড়েষা” 
কনল্িক়্েক্সিক্নষা. ২ (২০০৭): ২-৭, সবভুডিক্ষা অডরযষান, রষারত সরকষার।

* _________ ২০০৯. “ডমটিং দ্য ি্যষাক্লজে অব ইনক্্িন- রেম আইক্সষাক্লিন ট্ 
শ্কষালষাক্বষাক্রিন,” ইন ইনক্্ডসর এি্ক্কিন অ্যষারিস কষালিষারস, এম. আল্র এবং 
ডর. টিমসি বিষারষা সম্পষাডদত. ডনউডদডলি: শ্সজ পষাবডলক্কিসি.

* _________ ২০০৭. আ স্ষাডি অব এডলক্মন্টষাডর স্্লস অব শ্িলডি, ইডন্ড়েষা রেম 
অ্যষান ইকুইটি এন্ড অ্যষাক্সেস পষারক্পেডক্টর অব স্্ক্িন্টস উইে ডিক্সডবডলটিস, 

জষাডম়েষা ডমডল়েষা ইসলষাডম়েষা ডবশ্ডবদ্যষালক়্ে জমষা শ্দও়েষা ডপএইিডি ডেডসস.

* টমডলনসন, ডস. এ. ১৯৯৫. িষাউ ট্ ডিেষাক্রডসিক়্েট ইসিট্ষাকিন ইন ডমসেি-এডবডলটি 
ক্ষাসরুমস. আক্লকজষাড্রি়েষা, ডরএ: অ্যষাক্সষাডসক়্েিন ের স্পষারডরিন অ্যষান্ড 
কষাডরকুলষাম শ্িক্রলপক্মন্ট.

* __________ ১৯৯৯. দ্য ডিেষাক্রনডসক়্েক্টি ক্ষাসরুম: শ্রপেডন্ডং ট্ দ্য ডনিস 
অব অল লষানভুষারস. আক্লকজষাড্রি়েষা, ডরএ: অ্যষাক্সষাডসক়্েিন ের স্পষারডরিন অ্যষান্ড 
কষাডরডকউলষাম শ্িক্রলপক্মন্ট.

* _________২০০১। িষাউ ট্ ডিেষাক্রডসিক়্েট ইসিট্ষাকিন ইন ডমসেি-এডবডলটি 
ক্ষাসরুমস, এক্সষাডসক়্েিন ের স্পষারডরিন অ্যষান্ড কষাডরডকউলষাম শ্িক্রলপক্মন্ট.

* শ্টষারষাডন, ডস. ২০০০. আই ডরি ইট, বষাট আই শ্িষান্ট শ্গট ইট: কডম্প্রক্িনিন 
্রি্যষাক্টডজ সের অ্যষাক্িষাক্লক্সন্ট ডরিষারস. শ্পষাটভু ল্যষান্ড, এম.ই.: শ্স্নিষাউস 
পষাবডলিষাসভু.

* ইউক্নক্স্ষা. ২০০৫. এমক্রেডসং িষাইরষারডসটি: ট্লডকট ের ডরিক়্েটিং ইনক্্ডসর, 
লষাডনভুং শ্রেন্ডডল এনরষা়েরনক্মন্টস, ব্যষাংকক, েষাইল্যষান্ড: ইউক্নক্স্ষা.

* _________ .১৯৯৪. দ্য স্যষালষাম্যষাংকষা শ্স্টক্মন্ট এন্ড শ্রেমও়েষাকভু  অন শ্পেিষাল 
ডনিস এি্ক্কিন. প্যষাডরস: ইউক্নক্স্ষা.

* ইউক্নক্স্ষা/আই.ডব.ই. ২০০৮. কনক্্িসি এন্ড শ্রকক্মক্ন্ডিনস অব দ্য ৪৮ে শ্সিন 
অব দ্য ইন্টষারন্যষািনষাল কনেষাক্রসি অন এি্ক্কিন (আই.ডস.ই). শ্জক্নরষা: IBE 
Document ED/BIE/CONFINTED ৪৮/৫. 

* ইউডনক্সে. ২০১৩. শ্স্ট অব দ্য ও়েষাল্ডভু  ডিক্্রেন-ডিক্্রেন উইে ডিক্সডবডলটিস. 
ডনউই়েকভু : ইউডনক্সে.

* ও়েষাইল্ডস, এম. ১৯৮৯. “এক্েডক্টর ইউজ অব শ্টকক্নষালডজ উইে ই়েং ডিলক্রেন.” 
এন.আই.ডস.এইি.ডস.ও়েষাই ডনউজ িষাইক্জস্. ১৩: ৬-৭.

* ও়েষাল্ডভু  শ্িলে অগভুষানষাইক্জিন. ২০০১.ইন্টষারন্যষািনষাল ক্ষাডসডেক্কিন অব 
েষাংিডনং। ডিক্সডবডলটি এন্ড শ্িলে. এখষান শ্েক্ক শ্নও়েষা িক়্েক্ছ: http://www.
who.int/classifications/icf/en/

অিলাইি বররসারসভুস

* “অ্যষাডসডস্র শ্টকক্নষালডজ ক্যষাক্টগডরজ.” 

* আর.ই.এস.এন.এ – ডরি্যষাডবডলক্টিন ইডজেডন়েষাডরং এন্ড অ্যষাডসডস্র শ্টকক্নষালডজ 
শ্সষাসষাইটি অব নেভু আক্মডরকষা. 2০০০. www.resna.org/ 

* “এক্্রেডসং িষাইরষারডসটি: দ্য ইনক্্ডসর লষানভুষার শ্রেন্ডডল এনরষা়েরনক্মন্ট”। 
ইউক্নক্স্ষা। 2০০5. http://en.unesco.org/ 

* “ন্যষািনষাল কষাডরকুলষাম শ্রেমও়েষাকভু ।” এন.ডস.ই.আরটি. 2০০5. www.ncert.in

* “পডজটির ডিডসডলিন ইন দ্য ইনক্্ডসর, লষানভুষার শ্রেন্ডডল ক্ষাসরুম: আ গষাইি ের 
টিিষারস এন্ড টিিষার এি্ক্কটরস.” ইউক্নক্স্ষা. 2০০8. www.unesco.org

* “ডপ্রডসিপষালস অব ইউডনরষাসভুষাল ডিজষাইন”. শ্সন্টষার ের ইউডনরষাসভুষাল ডিজষাইন. 
2০০7. http://www.design.edu/cud/about_ud.htm

* “ইউডনরষাসভুষাল ডিজষাইন ের কনক্সষাটিভু ়েষাম এন ডরিসি ইম্প্রুরি আউটকষামস ের 
ডিক্্রেন.” ডস.এ.এস.টি – শ্সন্টষার ের অ্যষালিষাক়্েি শ্পেিষাল শ্টকক্নষালডজ. 1998. 
ডস.এ.এস.টি ওক়্েবসষাইট www.cast.org বষা http://www.cast.org/our-
work/about-udl.html?i=435#.Vj০EFYffOUk

* কণভুষাটক ওক্পন এি্ক্কিনষাল ডরক্সষাক্সভুস শ্পষাটভু ষাল. http://karnatakaeducation.
org.in/ KOER/en/index.php/Portal:Inclusive_Education

* ন্যষািনষাল কষাউডসিল অে এি্ক্কিনষাল ডরসষািভু  অ্যষান্ড শ্ট্ডনং (http://ncert.nic.
in/ )

* সবভুডিক্ষা অডরযষান (এি্ক্কিনষাল ের অল শ্প্রষাগ্রষাম) (http://ssa.nic.in )

* ল্যষাঙ্্গক়্েজ এন্ড লষাডনভুং http://www.languageandlearning.in/ এছষা়েষাও ধীর 
ডঝংরষাক্নর “ডরডিং এন্ড ইকু্যইটি” এর পষাও়েষারপক়্েন্ট শ্প্রক্জক্ন্টিন শ্দখ্ন http://
www.languageandlearning.in/ pdfs/resources/Reading-and-Equity.
pdf 

* লষাডনভুংস্ষাইল: http://www.learning-styles-online.com



Notes






