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মুখিন্ধ
আমাযদর যদযশর জশষোর অজধকার আইন (২০০৯), ৬ - ১৪ বছর ব়সী প্রজতটি জশষোিথীর জন্য প্রািজমক 
জশষো জবনামূযল্য ও বাধ্যতামূলক করার জবধান যদ়। RTE আইন বাস্তবা়যনর যষেযরে সবকিজশষো 
অজভ�ানই (SSA) হযলা মূল বাহক। SSA-এর গুরুত্বেূণকি এক উোদান হযলা জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন 
জশষোিথী (CWSN)-যদর জন্য অন্তভুকি জতিমূলক জশষো। SSA- জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন সকল জশষোিথীর জন্য 
গুণমানসম্ত অন্তভুকি জতিমূলক জশষো প্রদান করার ওের গুরুত্ব যদ়। অন্তভুকি জতি বলযত যবাঝা় জবদ্যাল় 
কা�কিরিযম জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন সকল জশষোিথীর সমান সুয�াগ এবং েূণকি অংশগ্রহণ। এইজন্য েজরযবশযক 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর উেয�াগী ও বাধা-মুতি (SSA-এর অধীযন ৭৭.৩৭ শতাংশ জবদ্যাল় এখন 
বাধা-মুতি) করযত হযব। এইজন্য প্রয়াজনী় সহা়ক েজরযষবা করা প্রয়াজন; প্রা় ২০ হাজাযররও 
যবজশ যপেশাল এিুযকের জনয়াগ করা হয়যছ এবং প্রা় ৮০০টি যবসরকারী সংস্াযক এই যষেযরে জজডত 
করা হয়যছ। আরও যবশী সংখ্যক জশষোিথীযদর জন়জমত যরেণীকযষে অন্তভুকি জতির সুজবধাযিকি প্রয়াজনী় 
সহা়ক �ন্ত্র এবং প্র�ুজতি, বড হরযফ মুদ্রণ এবং যরেইল বই সরবরাহ করা হ়। জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন ২.৩ 
জমজল়যনরও যবজশ জশষোিথীযদর এখন SSA জবদ্যালয় নজিভুতি করা হয়যছ।

জবদ্যাল় এবং যরেণীকযষে CWSN-এর অন্তভুকি জতির গুরুত্বেূণকি সূরে হল জশষেক। তাই যসইসব জশষোগত 
অনুশীলযনর ওের জশষেকযদর সষেমতা গযড তুলযত হযব �া সকল জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশষোিথীর 
প্রয়াজন েূরণ করযব, জবযশষ কযর য�সব জশষোিথীযক মূলধারার যরেণীকযষে অন্তভুকি তি করার জন্য উচ্চ 
স্তযরর সহা়তা প্রয়াজন।

তাই জশষোনীজত সংরিান্ত অনুশীলযনর মাধ্যযম জশষেকযদর সষেমতা গযড তুলযত হযব �াযত সকল জবযশষ 
চাজহদাসম্পন্ন জশষোিথীযদর জশখন চাজহদা েূরণ হ়। জবযশষত নজর জদযত হযব �াযত অজধক মারো় সহা়তা 
প্রয়াজন এইরকম জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশষোিথীরাও সাধারণ জবদ্যালয় অন্তভুকি তি হযত োযর।

 SSA-এর লষে্যগুজলর মযধ্য একটি হযলা অন্তভুকি জতির যষেযরে জবজভন্ন প্রজতকূলতাগুজলর সমু্খীন হযত ও 
যমাকাজবলা করযত োযরন এমন ে�কিাপ্ত প্রজশজষেত জশষেযকর উেজস্জত জনজচিত করা।

অন্তভুকি জতিকরযণর বাস্তবা়ন (Making Inclusion Work) শীষকিক এই ছ়টি প্রজশষেণ মজিউল একটি 
অন্যতম গুরুত্বেূণকি সংয�াজন �া সষেমতা জনজবকিযশযষ সকল জশষোিথীযদর সাযি কাজ করার জন্য 
জশষেকযদর প্রস্তুত করযত সাহা�্য করযব। 

মাস্টার প্রজশষেকযদর জন্য ততজর এই মজিউলগুজল মূলধারার জবদ্যালয়র অন্তভুকি জতিমূলক েজরযবযশ, 
CWSN-এর জবযশষ কযর অটিজম যপেকট্াম জিসঅিকি ার, যসজররোল েলজস, রেবণ প্রজতবন্ধকতা, জনজদকি ষ্ 
জশখন প্রজতবন্ধকতা এবং বজধরান্ধতা�ুতি জশষোিথীযদর কা�কিকরী অন্তভুকি জতিকরযণর জন্য বাস্তবসম্ত তি্য 
প্রদান করযব। এই জশষোিথীরা য�সব চ্যাযলযজের সমু্খীন হ় যস সম্বযন্ধ সযচতনতা ততজর করা এবং যসগুজল 
যমাকাজবলার জন্য েরীজষেত েন্াগুজল ভাগ কযর যনও়াই এই মজিউলগুজলর লষে্য। এই মজিউলগুজলযত 
তবজচরে্যতা, যগাষ্ীগত অন্তভুকি জতি এবং ব্যজতিগত স্বতন্ত্রতার প্রজত রেদ্ধা যরযখ একটি যরেণীকযষের সংসৃ্জত 
গযড যতালার জন্য েরামশকি যদও়া আযছ। 

জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশষোিথীসহ সকল জশষোিথীর জন্য জবদ্যালয় একটি বনু্ধত্বেূণকি েজরযবশ গযড তুলযত 
রাযজ্যর য� সকল জশষেযকর অসামান্য ভূজমকা রয়যছ, তাঁযদর জন্য এগুজল উৎসগথীকৃত হল।
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কৃতজ্ঞতা স্ীকার
রাযজ্যর জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশশুযদর সহা়তার স্বাযিকি জশষেক প্রজশষেযণর 
জন্য মুখ্য প্রজশষেকমন্ডলীর সহা়ক েুজস্তকা ছ’টি েযবকি প্রকাশ করা হযছে। 
এই েুজস্তকা ততজরযত আমরা জবযশষভাযব অনুপ্রাজণত ভারত সরকাযরর 
জশষো মন্ত্রযকর কাযছ। এই েুজস্তকা প্রকাজশত করা় প্রত্যষে সহা়তার জন্য 
জবযশষ কৃতজ্ঞতা ইউজনযসফ(UNICEF)-যক।
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রূপররখা

োযগকিে গ্রুে: জিজ্রিক্ট ইনজস্টটিউে অফ এিুযকশন অ্যান্ড যট্জনং (DIET), 
যস্টে কাউজসিল অন এিুযকশন জরসাচকি  অ্যান্ড যট্জনং (SCERT) এবং 
যবসরকাজর সংস্াগুজল (NGO) যিযক মুখ্য প্রজশষেক—�ারা অটিজম, যসজররোল 
েলজস, জনজদকি ষ্ জশখন প্রজতবন্ধকতা, বজধরান্ধতা�ুতি এবং রেবণ প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশশুযদর উের যফাকাস কযর সমস্ত প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জন্য 
অন্তভুকি জতিমূলক জশষোর যকৌশল গ্রহযণর জদযক জশষেকযদর আযরা যবজশ সষেম 
কযর তুলযত, তাযদর ক্যাসযকি মযিযল প্রজশষেণ যদযবন ।
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উরদেশ্য

জশষেকরা অন্তভুকি জতিমূলক জশষোর ধারণাটি উেলজধি করযবন

জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশশুযদর (CWSN) স্বতন্ত্র তবজশষ্্যগুজল যবাঝা এবং 
জশখযনর জন্য তাযদর জনজদকি ষ্ চাজহদাগুজলর জনধকিারণ করা

জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশশুযদর জন্য কা�কিকরী অংশগ্রহযণর মাধ্যযম 
জশষোর অন্তভুকি জতিমূলক েজরযবশ গযড যতালার দষেতা ততরী করা 

কা�কিকরী অন্তভুকি জতিকরণ ও জশষোর জবষ়টি জনজচিত করযত অন্যান্য 
সহয�াগী সংস্া ও জবজনয়াগকারীযদর সাযি একযরে কাজ করা
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শ্টবিল ১: মবিউল ২-এর রূপররখা

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট I: অটিজম প্রবতিন্ধকতাযুক্ত বশশুরের সম্পরককে  সম্যক ধারণা

১. অটিজম কী তা যবাঝা 

২. অটিজম প্রজতবন্ধকতার প্রভাবসহ, এই 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর অসংগজতমূলক 
আচরণযক যবাঝা

৩. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর মযধ্য য� 
তবজচরে্য আযছ, তা যবাঝা এবং এর গ্রহণয�াগ্যতা 
বৃজদ্ধ করা

অনুশীলন, 
উেস্ােনা, 
আলাে 
আযলাচনা, এবং 
মজস্তষ্কপ্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন 
এবং বুজদ্ধমত্ার 
প্রয়াগ

জশষেক-জশজষেকারা সষেম হযবন:

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর ভাষা, 
োরপেজরক আদানপ্রদান এবং তাযদর সামাজজক 
আচরযণর তবজশষ্্যগুজল জচজনিত করযত

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর ত্রুটিেূণকি 
সংযবদনশীলতার সূচক জহসাযব অসংগজতমূলক 
আচরণযক জচনযত ও উেলজধি করযত

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট II: শ্রেণীকরষের বিতরর এিং িাইরর অটিজম প্রবতিন্ধকতাযুক্ত বশষোর্থীরা শ্যসি সমস্যার সমু্খীি হয়

১. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা জশখযনর 
েজরযবযশ, সমাযজ, মযনর ভাব আদান প্রদাযন 
এবং ইজ্রি় সম্পজককি ত য� বাধাগুজলর সমু্খীন 
হযত োযর যসগুজল যবাঝা

২. জশখযনর প্রজরি়ার উের অটিজযমর প্রভাব 
সম্পযককি  ধারণা গযড যতালা

অনুশীলন, 
উেস্ােনা, 
আলাে 
আযলাচনা এবং 
মজস্তস্প্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন

জশষেক-জশজষেকারা বুঝযত োরযবন কীভাযব 
যরেণীকযষের বতকি মান েজরজস্জত বাধা জহযসযব কাজ 
করযত োযর এবং অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীর 
অংশগ্রহণ ও জশখযনর যষেরেটিযত অসুজবধা সৃজষ্ করযত 
োযর। তারা য� সকল আদশকি েজরজস্জত এবং বাধাগুজল 
বণকিনা করযত সষেম হযবন, যসগুজল হযলা:

• োজরোজশ্কিক েজরযবশ এবং েজরকাঠাযমাগত 
প্রয়াজনী়তা

• ভাযবর আদানপ্রদান, কা�কিাবলী 

• জনযদকি শমূলক প্রজরি়া ও অ্যাযসসযমন্ট

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট III: উপযুক্ত পবররিশ ততবর করা

১. জশখযনর জবজভন্ন প্রয়াজন যমোযত চারোযশর 
প্রয়াজনী় চাষুেষ, কাঠাযমাগত এবং সামাজজক 
সহা়তাগুজলর জবষয় ধারণা গযড যতালা।

২. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখনযক 
এজগয় জনয় �াও়ার জন্য জশষেক এবং 
সহোঠীযদর সহা়তা করার জবষ় এবং অন্যান্য 
জবষ় সম্পযককি  ধারণা এবং মযনাভাযবর েজরবতকি ন 
করা

উেস্ােনা, 
যরেণীকযষে 
আযলাচনা, 
মজস্তস্ প্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন 
এবং কা�কিাবলী

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখযনর 
সহা়তা করার জন্য জশষেযকর মযনাভাযব ও 
েজরযবযশ, জশষেক এবং জশষোিথীর আচরযণ প্রয়াজনী় 
েজরবতকি নগুজলর জবষয় ধারণা গযড যতালা। 

জশষেক-জশজষেকারা সষেম হযবন: 

• ইজতবাচক সহা়তা জকভাযব ব্যবহার করযত হ় তা 
বণকিনা করযত 

• জশষো, ভাযবর আদান প্রদান এবং 
সামাজজকীকরযণর জন্য েজরজস্জত-জভজত্ক সহা়ক 
উেকরণ বা জিভাইস ব্যবহার করযত
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উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

৩. সহা়ক েজরযবশ সম্পযককি  যবাঝার জন্য উৎসাহ 
প্রদান করা �া সহা়তামূলক এবং েজরবধকিনশীল 
(অগযমযন্টটিভ) ভাযবর আদান প্রদাযন সাহা�্য 
কযর। 

৪. অনুযপ্ররণা এবং জশখযনর জবকাযশর জন্য কীভাযব 
ইজতবাচক আচরণ দ্ারা সহা়তা প্রদান করযত 
হ় তা বুঝযত যশখা।

• অল্ারযনটিভ অগযমযন্টটিভ কজমউজনযকশন 
(AAC) বা জবকল্প এবং েজরবজধকিত য�াগায�াগ 
েদ্ধজতর ব্যবহার কযর জশষোিথীযদর সহা়তা করযত 

• জশষো এবং সামাজজকীকরযণর জন্য জশষোিথীযদর 
ষেমতা ব্যবহার করার উো় বণকিনা করযত এবং 
েরামশকি জদযত

• সহোঠীযদর দ্ারা মধ্যস্তা করার উো়গুজল ব্যাখ্যা 
করযত

• তাযদর জনজস্ব ভাযবর আদান প্রদান আরও কা�কিকর 
করার উো় বণকিনা করযত 

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট IV: পাঠ্যক্রবমক আোিপ্রোি এিং বশষোিীবতগত শ্কৌশল

১. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর কা�কিকরী 
জশষোদাযনর জন্য জশষেণ – জশখন প্রজরি়া সম্পযককি  
ব্যবহাজরক জ্ঞান অজকি ন করা

২. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখযনর 
যষেযরে উন্নজতর জন্য জশষো সংরিান্ত েজরকল্পনা 
ততজর করা

৩. জশষো সংরিান্ত েজরকল্পনার জবষ়বস্তু সম্পজককি ত 
জশষেণ-জশখন উেকরণ প্রস্তুত করার অজভজ্ঞতা 
এবং প্রজশষেণ লাভ করা

মজস্তস্প্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন, 
নমুনাসহ 
উেস্ােনা এবং 
প্রদশকিন

োঠ্যরিযমর আদানপ্রদান এবং জশষোনীজতগত জবজভন্ন 
যকৌশল (Unit–IV) জনয় আযলাচনার ের জশষেক-
জশজষেকারা সষেম হযবন:

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা কী কী জশখযত 
যেযরযছ তার মূল্যা়ন করযত 

• োঠ্যরিযমর েজরবতকি ন ও েজরমাজকি ন করা এবং জক 
জক উোয় তাযক উেয�াগী করযত হযব তা বুঝযত 

• একটি অন্তভুকি জতিমূলক েজরযবযশ অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জন্য জশষোদাযনর 
যকৌশল জশখযত 

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জশখযনর 
মূল্যা়যনর গুরুত্ব এবং মূল্যা়ন করার উো়গুজল 
বুঝযত
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ইউবিট I অটিজম প্রবতিন্ধকতাযুক্ত 
বশশুরের সম্পরককে  সম্যক 
ধারণা

শ্টবিল ২: ইউবিট I এর রূপররখা

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট I: অটিজম প্রবতিন্ধকতাযুক্ত বশশুরের সম্পরককে  সম্যক ধারণা

১. অটিজম কী তা যবাঝা 

২. অটিজম প্রজতবন্ধকতার প্রভাবসহ, এই 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর অসংগজতমূলক 
আচরণযক যবাঝা

৩. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর মযধ্য য� 
তবজচরে্য আযছ, তা যবাঝা এবং এর গ্রহণয�াগ্যতা 
বৃজদ্ধ করা

অনুশীলন, 
উেস্ােনা, 
আলাে 
আযলাচনা, এবং 
মজস্তষ্কপ্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন 
এবং বুজদ্ধমত্ার 
প্রয়াগ

জশষেক-জশজষেকারা সষেম হযবন:

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর ভাষা, 
োরপেজরক আদানপ্রদান এবং তাযদর সামাজজক 
আচরযণর তবজশষ্্যগুজল জচজনিত করযত

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর ত্রুটিেূণকি 
সংযবদনশীলতার সূচক জহসাযব অসংগজতমূলক 
আচরণযক জচনযত ও উেলজধি করযত

১. অটিজম কী?

‘অটিজম’ এবং ‘অটিজম যপেকট্াম জিসঅিকি ার’ দুটিই সাধারণ 
েজরভাষা, �া ব্যবহৃত হ় এক জীবনব্যােী জটিল জবকাশগত 
প্রজতবন্ধকতাযক যবাঝাযনার জন্য, �ার সূচনা জীবযনর প্রিম 
জতন বছযরর মযধ্যই ঘযে। এটি প্রািজমক ভাযব সামাজজক দষেতা, 
ভাষা এবং য�াগায�াযগর যষেযরে একজন ব্যজতির ষেজতযক 
(impairment) সূচীত কযর। অটিজম নামটি এযসযছ গ্রীক শব্দ 
‘অযোস’ যিযক, �ার অিকি ‘স্ব়ং’। শব্দটি একজন ব্যজতিযক 
সামাজজক য�াগায�াগ যিযক সজরয় রাখার অবস্ানযক বণকিনা 
কযর এবং যসই ব্যজতি “আত্ম-জনজবষ্” হ় বা “জনযজর জগযত 
মগ্ন” িাযক। এই ে�কিায়র আযলাচনা় অটিজম বলযত অটিজম 
যপেকট্াম জিসঅিকি ার (ASD)-যক যবাঝাযনা হয়যছ।

অটিজরমর কারণ কী?

অটিজযমর কারণ এখযনা জানা �া়জন। সাধারণত মজস্তযষ্কর 
জবকাশ এবং কা�কিকাজরতার যষেযরে য� জভন্নতা িাযক তাযকই 

অটিজম বযল মযন করা হ়। গযবষকরা বতকি মাযন এমন তত্ত্বগুজল 
জনয় অনুসন্ধান করযছন, য� তত্ত্বগুজল অটিজম, জজন সম্বন্ধী় 
কারণ  (genetics) এবং জচজকৎসা (medical) সংরিান্ত 
অসুজবধাগুজল, য�মন ভাইরাল সংরিমযণর মযতা সমস্যাগুজলর 
মযধ্য সংয�াযগর ব্যাোযর নজর জদযছে। অন্যরা অটিজম এবং 
জবজভন্ন েজরযবশগত কারযণর মযধ্য সম্পযককি র জবষয় অনুসন্ধান 
করযছন। জবজভন্ন েজরযবশগত কারণ বলযত যবাঝা় যকাযনা 
রাসা়জনক দ্রযব্যর সংপেযশকি আসা, যকাযনা জজজনষ �া অ্যালাজজকি  
ঘো় এবং ভ্যাকজসন। আজ অবজধ, গযবষকরা এই জবষ়গুজলর 
সযগে অটিজযমর চূডান্তভাযব যকান জনজদকি ষ্ সম্পককি  প্রমাণ করযত 
োযরনজন।

প্রধাি তিবশষ্্য

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জশষোগত প্রয়াজনী়তা 
জবযবচনা করার সম়, এো মযন রাখা গুরুত্বেূণকি য� এটি একটি 
যপেক্টাম। এই যগাষ্ীর মযধ্য জবজভন্ন ষেমতাসম্পন্ন জশশু আযছ।
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এো মযন রাখা গুরুত্বেূণকি য� প্রজতটি জশশুই অনন্য। উদাহরণস্বরূে, 
জকছু জশশু জশখযনর যষেযরে একাজধক অসুজবধার সমু্খীন হযত 
োযর জকন্তু অন্যযদর জশখযনর যকাযনা উযলেখয�াগ্য অসুজবধা নাও 
িাকযত োযর। ১৯৯৮ সাযল, যলানকিা উইং অটিজমযক ‘ট্া়াি 
অফ ইমযে়ারযমন্টস (প্রজতবন্ধকতা রে়)’ জহসাযব উযলেখ 
কযরজছযলন �া অবস্াটিযক সংজ্ঞাজ়ত কযরজছল। উইং-এর মযত, 
জবকাশগত অসুজবধার জবভাযগর মযধ্য, একগুছে তবজশষ্্য রয়যছ 
�া অটিজযমর মূল চজররেগুজল তুযল ধযর। ট্া়াযির যমৌজলক 
অসুজবধাগুজল জছল সামাজজক আদানপ্রদাযনর যষেযরে, ভাষা ও 
য�াগায�াযগর যষেযরে গুণগত অসুজবধা, এবং জচন্তাভাবনা, কল্পনা 
ও আচরযণর যষেযরে অনমনী়তা (inflexibility)। বতকি মান 
জচন্তাধারা অটিজযমর সাযি �ুতি আচরণগত তবজশষ্্যযক চারটি 
প্রধান দযল যরেণীবদ্ধ কযর। যসগুজল হযলা:

১.  সামাজজক আদান প্রদাযনর গুণগত অসুজবধা

২. সামাজজক য�াগায�াযগ গুণগত অসুজবধা

৩. আগ্রহ, আচরণ এবং কা�কিকলাযের যষেযরে সীমাবদ্ধতা

৪. অটিজযম অস্বাভাজবক ইজ্রি়গত প্রজতজরি়া

কাযকে ািলী

‘অটিজম্ ‘ কী?

উযদ্শ্য: জশষেকরা কীভাযব ‘অটিজম’ শব্দটি যবাযঝন তা যবাঝার 
যচষ্া করা

বিরেকে শািলী:

এই চারটি প্রশ্ জজজ্ঞাসা করুন: 

• যকান জশশুযদর আেজন অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জহসাযব 
যরেণীবদ্ধ করযবন?

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা জক সামাজজক আদান 
প্রদান কযর?

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুটির জক জবযশষ যকাযনা 
দষেতা আযছ?

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুটির জক যবৌজদ্ধক 
প্রজতবন্ধকতা আযছ?

জশষেকযদর কাছ যিযক উত্র জানুন এবং যবাযিকি  জলখুন। 
তাযদর সংযশাধন করযবন না বা এই ে�কিায় আযলাচনা 
করযবন না।

২. সামাবজক আোিপ্রোি
সামাজজক েজরজস্জত যবাঝার জন্য সাধারণত ভাষাজভজত্ক এবং 
ভাষাজবহীন য�াগায�াগ যবাঝার প্রয়াজন হ়, য� যষেরেটিযত 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর অসুজবধা িাযক। তারা 
সামাজজক য�াগায�াগ এবং অন্যযদর ভাষাজবহীন আচরণ যবাঝার 
সম় গুরুত্বেূণকি সামাজজক সংযকত এবং তি্যগুজল লষে্য করযত 
োযর না। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি ব্যজতিরা সাধারণত সামাজজক 
য�াগায�াগ করার যষেযরে ভাষাজবহীন আচরণ এবং অগেভজগে 
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ব্যবহাযর অসুজবধা অনুভব কযরন। যপেকট্াম জুযড সামাজজক 
জবকাশ এবং সামাজজক আচরণগুজল তবজচরে্যম় হ়, জবযশষ কযর 
োরপেজরক সম্পককি  স্ােযনর দষেতার যষেযরে। 

এমন অযনক জশশু িাকযত োযর �াযদর জনজলকিপ্ত যদখা় এবং 
মযন হ় তারা তাযদর জনজস্ব জগযত বাস করযছ। জকছু জশশু 
আযছ �ারা জনযচিষ্ দযলর মযধ্য েযড এবং এই দযল, জশশুটি 
অন্যযদর সামাজজক সাজন্নধ্য গ্রহণ কযর জকন্তু কদাজচৎ বা কখনই 
যকাযনা য�াগায�াগ শুরু কযর না। যস একটি যখলা় একটি 
জশশুযক একজন জনজ্রি় অংশগ্রহণকারী জহসাযব েজরগজণত হযত 
োযর। আযরক ধরযনর জশশু রয়যছ, �ারা খুবই সজরি় জকন্তু 
তুলনামুলকভাযব অস্বাভাজবক। এই ধরযনর জশশুরা অন্যযদর 
সাযি সামাজজক য�াগায�াযগ সজরি় হ়, জকন্তু যসই য�াগায�াগটি 
অসংগজতমূলক আচরযণর মাধ্যযম কযর, �ার মযধ্য রয়যছ: 
অন্যযদর ধাক্া যদও়া, যখলা় বাধা যদও়া, অন্য জশশুযদর খুব 
শতিভাযব জজডয় ধরা এবং শুধুমারে একটি জশশুর সাযি বযস 
যখলযত চাও়া।

অি্যাি্য সামাবজক অসুবিধাগুবলর মরধ্য ররয়রে:

• আযবযগর সীজমত উেলজধি ও প্রকাশ;

• আনন্দ, আগ্রহ এবং কৃজতত্ব ভাগাভাজগ করার যষেযরে 
স্বতঃসূ্তকি তার অভাব;

• প্রসগে বজা় রাখা, কযিােকিযন অন্য ব্যজতির আগ্রহ আযছ 
জকনা যসো বুঝযত োরার ষেমতাসহ জবজভন্ন সামাজজক প্রিা 
যবাঝার যষেযরে অসুজবধা;

• সাধারণ অজলজখত সামাজজক জন়মগুজল বুঝযত অসুজবধা �া 

অন্যরা সামাজজক েজরযবযশর অনুকরযণ স্বাভাজবকভাযব 
যশযখ। উদাহরণগুজলর মযধ্য রয়যছ সামাজজক 
য�াগায�াযগর উে�ুতি শারীজরক দূরত্ব বজা় রাখা, যদাকাযন 
বা যখলা় তাযদর োলার (turn) জন্য অযেষো করা, সমাজ 
স্বীকৃত ভাষা ব্যবহার করা, যগােনী়তা যবাঝা এবং বজা় 
রাখার জন্য �িা�ি আচরণ করা, য�মন যশৌচাগাযরর দরজা 
বন্ধ করা, �িা�িভাযব আবৃত হয় স্াযনর েযর যবজরয় 
আসা, জনসমযষে জনযজর যগােনাগে পেশকি না করা, ইত্যাজদ। 
এছাডাও সমব়সীযদর সযগে য�াগায�াযগ অসুজবধা িাযক। 
তারা সাধারণতঃ অযনক বযডা বা যছাযো জশশুযদর সাযি 
স্বাছেন্দ্যযবাধ কযর।

২.১ মি সম্পবককে ত তত্ত্ব (বর্রয়ারী অফ মাইন্ড)

জতনটি প্রভাবশালী মনস্তাজত্ত্বক তত্ত্ব রয়যছ �া অটিজযমর একটি 
জ্ঞানগত ব্যাখ্যা প্রদান করার যচষ্া কযর:

মন সম্পজককি ত তত্ত্ব: অন্য মানুযষর মানজসক অবস্া যবাঝা এবং 
ব্যাখ্যা করার ষেমতা। মানজসক অবস্া বলযত জচন্তা, জবশ্াস, 
আকাঙ্কা, অজভপ্রা় ইত্যাজদযক যবাঝা়। যলাযকরা �া বযল তা 
ব্যাখ্যা করা, তাযদর কাজগুজল যবাঝা এবং কী ঘেযব তা আযগর 
যিযক যভযব যনও়া বা কল্পনা করার ষেমতাও এযত অন্তভুকি তি 
িাযক।

কা�কিজনবকিাহী কা�কিকাজরতা (Executive Function): একটি 
েূবকিজনধকিাজরত লষে্য অজকি যনর জন্য মজস্তযষ্কর েজরকল্পনা করা, 
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সংগঠিত করা এবং কমকি সঞ্ালযনর ষেমতা (ইউজনে II এর 
জবভাগ ৫ এ আযলাচনা করা হয়যছ)।

শ্কন্দীয় সমন্বরয়র অিাি (Lack of Central 
Coherence): একটি সমূ্পণকি েজরজস্জত, যকাযনা ব্যজতি বা বস্তুযক 
(সমূ্পণকি) যবাঝার সীজমত ষেমতা এবং অপ্রাসজগেক, গুরুত্বহীন 
জদকগুজলযত মযনায�াগ যদও়া (ইউজনে II এর জবভাগ ৬ এ 
আযলাচনা করা হয়যছ)।

মযনর তত্ত্বগুজল (The theory of mind) সামাজজক আচরযণর 
এমন জকছু জদক ব্যাখ্যা কযর �া অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশশুযদর জন্য জবভ্াজন্তকর এবং একই সাযি তাযদর চারোযশ �ারা 
আযছ, তাযদর েযষেও যবাঝা কঠিন। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশশু ও �ুবক �ুবতীযদর মযধ্য অযনক আচরণগত অসুজবধা যদখা 
�া়, কারণ তারা মযনর তত্ত্বগুজলযক কাযজ লাগাযত োযর না। 
এর ফযল জনম্নজলজখত আচরণগুজল প্রদশকিন করার যষেযরে তারা 
বাধার সমু্খীন হ়:

• সমানুভূজতশীলতা

• অন্যযদর দৃজষ্ভজগের স্বীকৃজত যদও়া ও প্রশংসা করা

• সম্পককি  গঠন এবং বজা় রাখা 

• সামাজজক েূবকিানুমাণ অিকিাৎ সামাজজক সভিাব্য েজরণজতর 
অনুমান

• সামাজজক যকৌতূহল

• অন্যযদর উযদ্যশ্যর অিকি যবাঝা

• অন্যযদর উের জনযজর আচরযণর ফলাফল এবং প্রভাব 
অনুমান করা এবং যবাঝা

একটি উোহরণ

জমজন রান্নাঘযরর একটি বড োযরে একটি লাডু্ যরযখ বাইযর 
যখলযত �া়। যস �খন যখলযছ, তখন তার মা রান্নাঘযর প্রযবশ 
কযরন এবং লাডু্টিযক বড োরে যিযক একটি বাটিযত সজরয় 
রাযখন য�টি জমজনর অযগাচযর হ়। জমজন রান্নাঘযর জফযর লাডু্ 
খঁুজযত িাযক। যস যকািা় তাকা়?

�জদ এই প্রশ্টি আর োঁচজন ব্যজতির কাযছ করা হ়, তযব 
যবজশরভাগ যলাযকরা উত্র যদযব, ‘রান্নাঘযরর বড োরেটিযত’। 
এর কারণ তাযদর এমন ষেমতা রয়যছ �া তাযদর জমজনর দৃজষ্যকাণ 
যিযক জচন্তা করযত সাহা�্য কযর। জকন্তু এমন েজরজস্জতযত, 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একজন জশষোিথী ‘বাটিযত’ উত্র 
জদযত োযর, কারণ তার মযত, যসটি এখন বাটিযত রয়যছ এবং 
যস জনযজযক জমজনর জা়গা় যরযখ েুযরােুজর বুঝযত োযর না য� 
জমজনর জানার কিা না তার মা কী কযরযছন।

কাযকে ািলী

‘মন সম্পজককি ত তত্ত্বটি’ সম্পযককি  ধারণা

বিরেকে শািলী:

আমাযদর দৃজষ্ভজগে কীভাযব গযড ওযঠ এবং কীভাযব সীজমত 
দৃজষ্ভজগে আচরণযক প্রভাজবত কযর তা যবাঝার জন্য জশষেকরা 
স্যাজল অ্যান েরীষো (Sally Ann test) যনযবন৷

প্রয়াজনী় উেকরণ:

• স্যাজল অ্যান েরীষো এবং জনযদকি শাবলীর অনুজলজে। েজরজশষ্ 
৩ যদখুন।
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দ্রষ্ব্য: একটি দৃজষ্ভজগে যনও়ার গুরুত্ব এবং কীভাযব একটি 
সীজমত দৃজষ্ভজগে আচরণযক প্রভাজবত কযর তার উের যজার জদন।

৩. সামাবজক শ্যাগারযাগ

অটিজম প্রজতবন্ধকতা আযছ, এমন সব ব্যজতিযদর ভাষা 
এবং য�াগায�াযগর অসুজবধা হ়, �জদও তাযদর মযধ্য ভাষার 
দষেতা় �যিষ্ োিকিক্য রয়যছ। �াযদর অটিজম যনই জকন্তু 
কিা বলার যষেযরে অসুজবধা আযছ তারা য�াগায�াযগর অন্যান্য 
উো় ব্যবহার করযত সষেম। তযব, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
ব্যজতিযদর য�াগায�াযগ একটি যমৌজলক সীমাবদ্ধতা িাযক, �া শুধু 
কিা বলার অসুজবধার যিযকও যবজশ জকছু। জকছু ব্যজতি �াযদর 
যমৌজখক ভাষার সমস্যা আযছ, য�াগায�াযগর জন্য তাযদর জবকল্প 
উোয়র প্রয়াজন; অন্য এমন ব্যজতি িাকযত োযরন �াযদর 
জকছু েজরমাণ কা�কিকরী য�াগায�াযগর ষেমতা িাযক। কারও 
কারও কাযছ ব্যােক ভাষা বা শব্দভাণ্ার িাকযত োযর তযব 
ভাষার সামাজজক ব্যবহাযর তাযদর অসুজবধা হযত োযর। কা�কিকরী 
সামাজজক য�াগায�াযগর জন্য উে�ুতি েদ্ধজতযত কিা ব্যবহার 
করযতও তাযদর অসুজবধা হযত োযর। একটি কযিােকিন শুরু 
করা, প্রসগে বজা় রাখা, অন্যযদর কিা যশানা এবং কযিােকিযন 
অন্যযদর আগ্রযহর মারো যবাঝার মযতা সমস্যার মুযখামুজখ তারা 
হয় িাযক। তাযদর মযধ্য অযনযকই একটি কযিােকিন শুরু 
কযর জকন্তু কয়ক জমজনযের মযধ্যই তারা জনযজর সাযিই কিা 
বলযত িাযক এবং অন্যরা এযত আগ্রহ হাজরয় যফযল। ভাষার 
অন্যান্য জবচু্যজতগুজলর মযধ্য রয়যছ জবমূতকি  ভাষা ও শযব্দর 
আষেজরক ব্যাখ্যা যবাঝার অসুজবধা এবং স্বরভগেীর অভাব।

অতএব, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একজন ব্যজতির “যসানার 
োিরবাটি’ এই কিাটির অিকি বুঝযত অসুজবধা হযত োযর এবং এটি 
যশানার বা েডার সম়, জতজন ভাবযত এবং মযন করযত োযরন 
য�- একই সাযি যসানা এবং োিযরর বাটি যকািা় োযবা? 
এবং এটি য� একটি অবাস্তব জবষ়, যসটি যস বুঝযত োরযছ 
না। “প্রাসাদটি শহযরর প্রাণযকয্রি অবজস্ত”- এখাযন শহযরর 
‘প্রাণযক্রি’ শব্দটির অন্তজনকিজহত অিকি তার বুঝযত অসুজবধা হযত 
োযর। উদাহরণস্বরূে, জশষেক যদরী কযর আসার জন্য যরাহনযক 
বলযলন- এতষেযণ সু্যল আসার সম় হযলা? যরাহন বলযলা- 
হ্যাঁ, কারণ জশষেযকর কিাটি য� আসযল ব্যগোত্মক বা জত�কিক 
বাক্য, যসটি যস বুঝযত োযরজন।

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক ব্যজতির েযষেই রজসকতা, 
প্রবাদ বা ব্যগে যবাঝা কঠিন হযত োযর। কখনও কখনও একটি 
ক্াযস অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা জবরতিযবাধ করযত 
োযর এবং যরযগ য�যত োযর �খন তাযদর বনু্ধরা ঠাট্া কযর বা 
বনু্ধত্বেূণকি জনরীহ মজা করযত চা়।

মুযখর অজভব্যজতি, শরীযরর ভজগে এবং অন্যান্য য�াগায�াগমূলক 
অগেভজগে করা ও যবাঝার যষেযরেও অসুজবধা হযত োযর।

কাযকে ািলী

ভাষা এবং সামাজজক আচরযণর তবজচরে্য যবাঝার ষেমতার জবকাশ 
ঘোযনা

বিরেকে শািলী:

• জশষেকযদর োঁচজযনর দযল ভাগ করুন।

• প্রজতটি দলযক একটি কযর যকস স্টাজির কজে জদন।

• জশষেকযদর উদাহরণটি েডযত এবং তারেযর চারটি 
আচরণ জনজদকি ষ্ করযত বলুন �া সামাজজক েজরযবশ বা 
য�াগায�াযগর সাযি সম্পজককি ত জকছু োিকিক্য জনযদকি শ কযর।

• জশষেকযদর সাযি কা�কিকলাে ে�কিযবষেণ করুন।

• োঁচ জমজনে ের, প্রজতটি দল যিযক একজন প্রজতজনজধযক 
যবাযিকি  তাযদর জচজনিত চারটি আচরণ উেস্ােন করযত 
বলুন।

• এরের, তাযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা একই ধরযনর 
অসুজবধা িাকা জশষোিথীযদর যচযনন জকনা।

• তাযদর গল্প শুনুন।

• প্রাসজগেক েজরভাষাগুজলর সযগে েজরচ় কজরয় জদন।

বিবিন্ন শ্কস স্াবি

েল ১: যসানু একটি োঁচ বছযরর যছযল। যস জতন বছর ব়যস 
একটি যলে সু্যল য�যত শুরু কযর। এক বছর যেজরয় যগযলও 
যস োঁচ জমজনযের যবজশ জনযজর সীযে িাযক না বযল জাজনয়যছন 
তার জশষেকরা। এখন ে�কিন্ত, যস তখনই বযস �খন তাযক যখলার 
জন্য োজল বা ব্লক যদও়া হ়। না হযল যস োজলয় �া়। যস 
অন্যান্য জশশুযদর সাযি যখলযত েছন্দ কযর, যখলার মাযঠ যকউ 
তাযক তাডা করযল যদৌডযত েছন্দ কযর এবং অন্যরা তাযক 
অজভবাদন জানাযল তযবই তার প্রজতজরি়া় যস তার হাত বাজডয় 
যদ়। অন্যিা়, যস একা িাকযত েছন্দ কযর। যসানু কিা বলযত 
োযর না।

েল ২: অজমত একটি সাত বছযরর যছযল। যস অন্যযদর যিযক 
আলাদা িাকযত েছন্দ কযর এবং খুব কমই অন্য জশশুযদর 
কাছাকাজছ �া়। জশষেকযক তার নাম যবশ কয়কবার িাকযত 
হ় এবং তারেযর যস তাঁর জদযক তাকা়। যস যছাযোযদর ছডা 
শুনযত েছন্দ কযর এবং অন্যরা �া বযল তা যতাতাোজখর মযতা 
কযর েুনরাবৃজত্ কযর। �খন জশষেক জজজ্ঞাসা কযরন, “তুজম জক 
যতামার কাজ যশষ কযরযছা,” অজমত েুনরাবৃজত্ কযর, “তুজম জক 
যতামার কাজ যশষ কযরযছা?”
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েল ৩: তনু একটি বাযরা বছর ব়সী যময়। যস কজম্পউোর 
চালাযত োযর - চালু কযর, তার জপ্র় যগমগুজল যখাযল, খুব 
দ্রুত এবং সঠিকভাযব যখলযত োযর। জবদ্যালয়, যস যকাযনা 
কাগজ এবং যেজসিল ছাডাই বযডা সংখ্যা য�াগ, জবয়াগ এবং 
গুণ করযত োযর। তযব, তাযক অযনকগুজল যেজসিল একসাযি 
জদযল যস োঁচটি যেজসিল গুণযত োযর না। যস জশশুযদর ধাক্া 
যদ় এবং হাযস, কখনও কখনও অন্যরা �খন বল যখলযছ তখন 
বলটি জনয় োজলয় �া়। যকাযনা আোত কারণ ছাডাই তনু অন্য 
জশশুযদরও আঘাত কযর। তার কিা বলারও অসুজবধা আযছ। 
যস যশৌচাগাযর য�যত চাইযল বা যকউ তাযক উত্যতি করযল, 
জচৎকার কযর বা ধাক্া জদয় অস্বজস্ত প্রকাশ কযর। এগুজল ছাডাও 
যস অযনক ধরযনর অসংগজতমূলক আচরণ কযর িাযক।

েল ৪: তরুণ একটি যতযরা বছর ব়সী যছযল য� বই, সংবাদেরে, 
ম্যাগাজজন, ক্যাোলগ, যমনু ইত্যাজদ খুব ভাযলাভাযব েডযত 
োযর। জকন্তু তরুণ �া েডযছ যসগুজল জনয় “কী, যক, যকািা়” 
প্রযশ্র সহজ উত্র জদযত োযর না। জবদ্যালয়র সকল জশষোিথী, 
চালক ও জনরােত্ারষেীযক যস তার বনু্ধ বযল উযলেখ কযর। যস খুব 
বইয় ব্যবহৃত শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার কযর।

েল ৫: আমান একটি োঁচ বছযরর যছযল। যস সু্যল েযড। তার 
জশষেকরা জরযোেকি  কযরযছন য� যস কখযনাই যচাযখ যচাখ রাযখ না 
এবং যকবল একা বযস িাযক, যেনজসল কাোর কল বা শােকিনার, 
ে়সা, এবং যবাতযলর জছজের মযতা জজজনসগুজল যঘারাযনার যচষ্া 
কযর �া যস তার েযকযে কযর জনয় আযস। তার দৃজষ্ আকষকিণ 

করার জন্য জশষেযকর য� যকাযনা প্রযচষ্া় যস জবরতি হ় বযল 
মযন হ় এবং জচৎকার কযর। যশৌচাগার ব্যবহাযরর প্রয়াজন 
জনযদকি শ করার জন্য যস তার জশষেযকর হাত ধযর দরজার জদযক 
জনযদকি শ কযর। যস খাতা বা য� যকাযনা জজজনষযকই একটি েজরষ্কার 
ে্যাোযনকি সাজাযত েছন্দ কযর।

প্রাসবগিক পবরিাষাগুবল (Relevant Terms)

স্বরভগেী (Prosody): অটিজযম স্বরভগেীর অভাব বলযত যবাঝা় 
স্বর-তবজচরে্য (tonal variations) এবং স্বযরর ওঠানামার (voice 
inflections) সীজমত ব্যবহার এবং এগুজলর সম্পযককি  সীজমত 
ধারণা।

সবকিনাযম তবেরীত্য (Pronoun reversal): জবেরীত েদ্ধজতযত 
সবকিনাযমর (আজম এবং আেজন) ব্যবহার। �খন যস চা় যকউ 
তাযক একটি জবসু্ে জদক, তখন “আজম একটি জবসু্ে চাই” বলার 
েজরবযতকি  অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একটি জশশু বলযত োযর, 
“তুজম একটি জবসু্ে চাও”,।

অনুরণনমূলক েুনরাবৃজত্ (Echolalia): অন্য ব্যজতির কাছ যিযক 
যশানা কিার অজনছোকৃত েুনরাবৃজত্।

দ্রষ্ব্য: জশষেকরা নমনী়তা এবং অনমনী়তার সাযি সম্পজককি ত 
অন্যান্য তবজশষ্্যগুজলও উযলেখ করযত োযরন। এই যসশযন এই 
তবজশষ্্যগুজল জনয় আযলাচনা করযবন না তযব তবজশষ্্যগুজল 
যশখাযনার সম় উদাহরযণ জফযর আসুন।
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৪. আগ্রহ, আচরণ এিং কাযকেকলারপর 
সীমািদ্ধতা

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর অযনক তবজশযষ্্যর মযধ্য 
একটি হযলা প্রচজলত যখলাগুজলযত য�াগদাযনর অসুজবধা এবং 
কল্পনাপ্রসূত কা�কিকলাযে জনয়াজজত িাকা। তাযদর আগ্রহ, যখলা 
এবং কা�কিকলাযের েুনরাবৃজত্ হযত োযর। তাযদর যবজশরভাগই 
েজরবতকি নযক প্রজতযরাধ কযর। একটি ক্াযস তারা তাযদর বসার 
জা়গা, তাযদর োযশ বসা জশষোিথী বা একজন জশষেক েজরবতকি ন 
হযল তা েছন্দ নাও করযত োযর। এই ধরযনর অনমনী়তা 
যিযক ততজর হও়া অন্যান্য আচরণগুজল হযত োযর:-

• হাযত বস্তু/যখলনা রাখা েছন্দ কযর। অপ্রয়াজনী়ভাযব 
জজজনস সাজরবদ্ধ কযর বা একটির ওের একটি সাজজয় রাযখ। 
একই জজজনস বারবার শুনযত এবং/অিবা যদখযত েছন্দ কযর।

• একই জজজনস সম্পযককি  কিা বলযত বা একই প্রশ্ বারবার 
জজজ্ঞাসা কযর।

• েুনরাবৃজত্মূলক আচরণ ( অকারযণ বারবার হাত নাডাযনা, 
শরীর যঘারাযনা, জনযজযক যদালাযনা বা আগুেল যমাচডাযনা) 
কযর।

• আোত কারণ ছাডাই খুব হাসযত িাযক।

অটিজম প্রজতবন্ধকতা আযছ, এমন অযনক জশষোিথী 
অসংগজতমূলক আচরণও করযত োযর, য�মন আগ্রাসন, 
ধ্ংস, জচৎকার, জনযজযক আঘাত করা, এবং যজদ যদখাযনা। 
য�যহতু তাযদর মযধ্য যবজশরভাগ ব্যজতি কা�কিকরভাযব তাযদর 
জচন্তাভাবনা এবং আকাঙ্কাগুজলযক যবাঝাযত সষেম হ় না, 
এটি খুবই স্বাভাজবক য� তারা তাযদর আচরণগুজল দ্ারাই জনজদকি ষ্ 
বাতকি াগুজলযক যবাঝাযত চা়।

৫. অটিজরমর ইবন্দয়গত প্রবতবক্রয়া

“অটিজম আমাযক আমার জনযজর শরীর যিযক জবজছেন্ন কযর, 
এবং তাই আজম জকছুই অনুভব কজর না। অটিজম আবার আমাযক 
এতো সযচতন কযর জদযত োযর য� আজম �া অনুভব কজর তা 
যবদনাদা়ক।” - যিানা উইজল়ামস, সামবজি সামযহা়ার: 
যরেজকং ফ্রম দ্য ও়ার্কি  অফ অটিজম

৫.১ ইবন্দরয়র মাধ্যরম পবররিশ শ্িাঝা এিং 
প্রবতবক্রয়া

আমরা আমাযদর োঁচটি ইজ্রিয়র মাধ্যযম জবশ্যক উেলজধি কজর: 
শব্দ, দৃজষ্, ঘ্াণ, পেশকি এবং স্বাদ। দুটি অজতজরতি সংযবদযনর কিা 
প্রা়ই উযলেখ করা হ় না:

১. যভজস্টবুলার জসযস্টম: ভারসাম্য এবং যেশীগত 
অগেসঞ্ালযনর জন্য জনজদকি ষ্ ব্যবস্া

২. যপ্রাজপ্রওযসজটিভ জসযস্টম: শরীযরর সম্পযককি  সযচতনতা 
ততরী কযর

এই সমস্ত সংযবদনশীল ইজ্রি়গুজলযক অবশ্যই একজন ব্যজতির 
তদনজন্দন জরি়াকলাে সম্পাদন করযত এবং অজভজ্ঞতা অজকি ন 
করযত এবং তা ব্যাখ্যা করার জন্য সমন্ব় কযর কাজ করযত 
হযব। উদাহরণস্বরূে, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একটি জশশু, 
জশষেক �া বলযছন যসজদযক মযনায�াগ জদযত োযর না কারণ 
জকছু োজরোজশ্কিক আও়াজ য�মন মৃদু বাতাযসর শব্দ বাইযর 
কজরযিাযর োয়র আও়াজ বা ক্াযস জশষোিথীরা �খন জলখযছ, 
তাযদর যেজসিযলর শব্দ তাযদর কাযছ জশষেযকর কযঠের যচয় 
যবজশ যজারাযলা হ়।

প্রাসবগিক পবরিাষা

ইজ্রি়গত প্রজরি়াকরণ (Sensory processing): একজন 
ব্যজতির ইজ্রি় যিযক তি্য গ্রহণ করা, এটি সংগঠিত করা, ব্যাখ্যা 
করা এবং একটি অিকিেূণকি প্রজতজরি়া ততজর করার ষেমতা। জকছু 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা ব্যজতির আত্মজীবনীযত মজস্তযষ্কর এক বা 
একাজধক সংযবদনশীল ইজ্রিয়র সীমাবদ্ধতা বণকিনা করা হয়যছ 
– য�মন: দৃজষ্, রেবণ, গন্ধ, স্বাদ, ভারসাম্য, সমন্ব় এবং নডাচডা। 
তারা অজতজরতি সংযবদনশীলতা এবং কম সংযবদনশীলতা উভ় 
জবষয় কিা বযলযছন।

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা সাধারণত তাযদর ইজ্রি়গত 
অজভজ্ঞতা় অন্যযদর যিযক আলাদা হ়। ইজ্রি়গত উদ্ীেনার 
প্রজতজরি়াগুজল কম সংযবদনশীলতা যিযক অজতজরতি 
সংযবদনশীলতা ে�কিন্ত হযত োযর। জকছু যষেযরে, জশশুর এক বা 
একাজধক ইজ্রি় কম প্রজতজরি়াশীল বা অজত-প্রজতজরি়াশীল হযত 
োযর। অটিজম আযছ এমন ব্যজতিযদর জন্য েজরযবশগত উদ্ীেনা 
জবরজতিকর বা এমনজক যবদনাদা়কও হযত োযর। এটি য�যকাযনা 
বা সব ধরযনর সংযবদনশীল উদ্ীেযকর যষেযরে প্রয�াজ্য হযত 
োযর। যকাযনা যকাযনা সম় পেশকি এতোই যবদনাদা়ক হযত 
োযর য� ব্যজতিরা যস্যহর শারীজরক অজভব্যজতি যিযক দূযর সযর 
�া়; রুষে কােড জবযশষভাযব জবরজতিকর হযত োযর। উচ্চস্বযরর 
বা উচ্চ-গ্রাযমর শব্দ, এমনজক �জদ যসগুজল দূর যিযক আযস 
বা অন্যযদর কাযছ কা�কিত অরোব্য হ়, তাহযলও তাযদর কাযছ 
যসগুজল অত্যন্ত কষ্দা়ক হযত োযর। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
অযনক জশশুই খাবাযরর গন্ধ, স্বাদ, প্রকৃজত ও গঠন জবন্যাযসর 
(যেক্সচার) প্রজত তীরে প্রজতজরি়া যদখা়, �ার ফযল তারা অত্যন্ত 
সীজমত এবং একই ধরযনর খাবার যখযত েছন্দ কযর।
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কাযকে ািলী

ইজ্রি়-সংগজত না িাকাকালীন সম় যশখা এবং প্রজতজরি়া 

প্রশ্ন:

• এখন কী কী ইজ্রিয়ােলজধি হযছে? শব্দ, যদখা, গন্ধ, পেশকি, 
স্বাদ

• আেনার যমাজা আেনার ো পেশকি করযছ তা জক আেজন 
অনুভব করযত োযরন? অনুভব করযল কী প্রজতজরি়া হ়?

• আেনার জনযজর শ্াযসর শব্দ জক আেনাযক জবরতি কযর? 
করযল কী প্রজতজরি়া হ়?

• আেনার ো বা হাত জঝনজঝন করযল বা অসাড হয় �াযছে 
মযন হযল আেজন যসগুযলা যকন নাডান?

• একজন জশষেযকর সামযন জযলর গ্াস ধরুন। তারের তার 
যচাখ যবঁযধ গ্াসটি জনযত বলুন। জজজ্ঞাসা করুন আেজন 
কীভাযব এো করযত োরযলন?

• একইভাযব, অন্য জশষেকযক তাযদর যচাখ বন্ধ করযত বলুন, 
তারের তাযদর কোযল একটি টিে লাগাযত, বা নীচু হয় 
তাযদর োয়র আগুেল পেশকি করযত বলুন। জজজ্ঞাসা করুন 
কীভাযব জতজন শরীযরর অগে না যদযখ এটি করযত োরযলন?

বিরেকে শািলী:

১. সংজষেপ্ত বাক্যাংশ বা একটি শযব্দ যবাযিকি  তাযদর উত্র 
জলখুন।

২. জশষেকযদর যকাযনা জজজনস জদন, য�মন আঠা, যতল বা 
জরিযমর মযতা যতলযতযল বা আঠাযলা েদাযিকি িুবাযনা 
একটি যেজসিল জদন এবং তাযদর এটি জদয় জলখযত বলুন।

৩. জশষেকযদর একটি যেজসিযলর সাযি একটি অত্যন্ত খসখযস 
জজজনস য�মন জশরীষ কাগজ যমাডাযনা জদন, এবং তাযদর 
এটি জদয় জলখযত বলুন।

৪. তাযদর আগুেযল বাজল বা রঙ জদয় জলখযত বলুন।

৫. উচ্চস্বযর জমউজজক বা ও়াজশং যমজশন, োজখর জকজচরজমজচর 
ইত্যাজদ যমাবাইল যফাযন যরকিকি  করা শব্দ বাজান এবং 
তারের নরম কযঠে দ্রুত জনযদকি শনা জদন: মািা পেশকি করুন, 
হাত তাজল জদন, আমাযক একটি কলম জদন, দরজা খুলুন, 
ইত্যাজদ

৬. উেযরর অনুশীলনটি করার সম় তাযদর যকমন যলযগজছল 
তা জজজ্ঞাসা করুন।

৭. যেজসিল এবং আঙুল জদয় যলখার মযধ্য যকানটি সহজ 
জছল এবং যকন?

৮. ইজ্রি়গত অসুজবধাগুজলযক অজত-সংযবদনশীলতা বা কম-
সংযবদনশীলতা জহসাযব েজরচ় কজরয় জদন (এছাডাও 
েজরজশষ্ ২ যদখুন)।

৯. সভিাব্য ইজ্রি়গত প্রজতরষো ব্যবস্ার (defense 
mechanisms) সাযি েজরচ় কজরয় জদন:

• ফ্াইে (Flight): জকছু জরি়াকলাে যিযক োলাযনা 
বা এডাযনা

• ফ্রাইে (Fright): উযদ্গ, কান্না এবং জনযজযক 
সজরয় যনও়ার মযতা ঘেনা ঘযে

• ফাইে (Fight): কাযরা সাযি তনকে্য বজা় 
রাখার জন্য অন্যযদর যঠযল সজরয় যদও়ার মযতা 
অনুে�ুতি আচরণ ঘযে 

১0. উদ্ীেনা যবজশ বা কম হযল এগুজল হযত োযর এবং এর 
ওের যজার জদন:

• হাত নাডাযনা

• মািা যঠাকা

• হাত কামডাযনা

• শরীর যদালাযনা

• অজতসজরি়তা

• অজবন্যস্ততা

• জনযজ জনযজ কিা বলা

• তদনজন্দন জীবন�ারোর কা�কিকলাযে অসুজবধা

• হাযত হাত ঘষা, রঙ করা ইত্যাজদযত শরীর 
সঞ্ালনমূলক েজরকল্পনার সমস্যা।

ইজ্রি়গত সংয�াযগ (Sensory Integration) সীমাবদ্ধতার 
কারযণ জবযশষ আচরণসমূহ, য�গুজল সু্যল যদখা �া়: ইজ্রি়গত 
সংয�াযগ সমস্যার ফযল, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা এই 
সকল আচরণ প্রদশকিন করযত োযর য�মন:

শ্টবিল ৩: ইবন্দয়গত সংরযারগ সীমািদ্ধতাজবিত 
আচরণ

রেিণ সংক্রান্ত (Auditory)

• অপ্রত্যাজশত বা উচ্চ শযব্দ যনজতবাচকভাযব 
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প্রজতজরি়া যদখা় 

• কাযনর উের হাত চাো যদ়

• সব সম় গুনগুন কযর বা শব্দ কযর

দৃবষ্ সংক্রান্ত (Visual)

• জসঁজডর উেযরর এবং জনযচর জদযক তাজকয় য�যত 
ইতস্তত কযর

• উজ্জ্বল আযলা এজডয় চযল

• যকাযনা ব্যজতি বা বস্তুর জদযক অকারযণ একদৃযষ্ 
তাজকয় িাযক

• যচাযখ যচাখ রাখা (eye contact) এজডয় �া়

• চাষুেষ উেলজধির অসুজবধার কারযণ েডার অসুজবধা 
হ়

• যবািকি  যিযক কজে করযত অসুজবধা হ়

• মািা একজদযক কাত কযর রাযখ 

স্াে/গন্ধ (Taste/ Smell)

• সাধারণত �া জশশুযদর জন়জমত খাদ্যতাজলকা় 
িাযক- যসগুজলর স্বাদ/গন্ধ এজডয় চযল 

• খাদ্য ন় এমন বস্তুর গন্ধ জন়জমতভাযব যশাঁযক

• তীরে গন্ধ ো় না বযল মযন হ়

শরীররর অিস্াি (Body Position)

• কখযনা কখযনা অন্যান্য যলাযকযদর, আসবাবেযরের, 
বস্তুর গায় যহলান জদয় শারীজরক সহা়তা যন়, 
এমনজক েজরজচত েজরজস্জতযতও

• যেশী দুবকিল বযল মযন হ়, কখযনা কখযনা সহযজ 
ক্ান্ত হয় �া়, সহ্য ষেমতা কম হ়

• োয়র আগুেযলর উের হাঁযে

• যচাখ-হাত সমন্বয় অসুজবধা এবং তাই সীমানার 
মযধ্য রঙ করা, লাইযন যলখা, কাটিং ইত্যাজদযতও 
অসুজবধা িাযক।

িডাচডা (Movement)

• মাযঝ মাযঝ েযড �া় এবং আঘাত যেযত িাযক

• যকাযনা যকাযনা জশশু আযরাহণ বা লাফাযনা এজডয় 
চযল

• যকউ যকউ যখলার মাযঠর সরজোম য�মন যদালনা 
এবং স্াইি এজডয় চযল

• জবজভন্ন ধরযনর অগেপ্রত্যগে সঞ্ালন করযত চা় য�টি 
কখযনা কখযনা তদনজন্দন জীবযন যনজতবাচক প্রভাব 
যফলযত োযর।

স্পশকে (Touch)

• লাইযন দাঁডাযনা এজডয় �া়

• আঠা, বাজল, আঙুযলর রং, যেে- এই জাতী় বস্তু 
(messy) জদয় কাজ করা এজডয় �া়

• জনজদকি ষ্ কােড এবং যোশাযকর প্রজত সংযবদনশীল

• মানুষ এবং বস্তুযক এমনভাযব পেশকি কযর �া কখযনা 
কখযনা অস্বজস্তকর হযত োযর।

• খাজল োয় হাঁো এজডয় �া়, জবযশষ কযর ঘাস বা 
বাজলযত 

• ব্যিা বা তােমারোর সযচতনতা কম িাযক

মরিারযাগ, আচরণ এিং সামাবজক (Attention, 
Behavior and Social)

• ঘন ঘন একটি কাজ করযত করযত অন্য কাজ করার 
প্রবণতা িাযক এবং এযত যখলা এবং কাজ সমূ্পণকি 
করযত অসুজবধা হ়

• মযনায�াগ জদযত অসুজবধা হ়

• অবসর�ােনমূলক কাযজ এবং যখলার মাযঠ সম় 
কাোযত জগয় অসংগজতমুলক আচরণ কযর

• প্রা়শই উজদ্গ্ন বযল মযন হ়
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ইউবিট II শ্রেণীকরষের বিতরর 
এিং িাইরর অটিজম 
প্রবতিন্ধকতাযুক্ত বশষোর্থীরা 
শ্যসি সমস্যার সমু্খীি হয়

শ্টবিল ৪: ইউবিট II এর রূপররখা

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট II: শ্রেণীকরষের বিতরর এিং িাইরর অটিজম প্রবতিন্ধকতাযুক্ত বশষোর্থীরা শ্যসি সমস্যার সমু্খীি হয়

১. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা জশখযনর 
েজরযবযশ, সমাযজ, মযনর ভাব আদান প্রদাযন 
এবং ইজ্রি় সম্পজককি ত য� বাধাগুজলর সমু্খীন 
হযত োযর যসগুজল যবাঝা

২. জশখযনর প্রজরি়ার উের অটিজযমর প্রভাব 
সম্পযককি  ধারণা গযড যতালা

অনুশীলন, 
উেস্ােনা, 
আলাে 
আযলাচনা এবং 
মজস্তস্প্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন

জশষেক জশজষেকারা বুঝযত োরযবন কীভাযব 
যরেণীকযষের বতকি মান েজরজস্জত বাধা জহযসযব কাজ 
করযত োযর এবং অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীর 
অংশগ্রহণ ও জশখযনর যষেরেটিযত অসুজবধা সৃজষ্ করযত 
োযর। তারা য� সকল আদশকি েজরজস্জত এবং বাধাগুজল 
বণকিনা করযত সষেম হযবন, যসগুজল হযলা:

• োজরোজশ্কিক েজরযবশ এবং েজরকাঠাযমাগত 
প্রয়াজনী়তা

• ভাযবর আদানপ্রদান, কা�কিাবলী 

• জনযদকি শমূলক প্রজরি়া ও অ্যাযসসযমন্ট

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জবজভন্ন তবজশষ্্যগুজল (য�গুজল 
আযগর জবভাযগ উজলেজখত হয়যছ) জবদ্যালয়র েজরযবযশ 
এবং যরেণীকযষে জশষেণ-জশখন প্রজরি়া় জশষেক ও অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর এবং তাযদর সহোঠীযদর জন্য 
অযনক রকম অসুজবধা ততজর কযর।

 ১. সামাবজক আোিপ্রোি

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর প্রা়ই সহোঠীযদর সাযি 
ভাযবর আদান প্রদাযন অসুজবধা হ়। তারা সাধারণত অযনক 
ব়স্ বা যছাযো জশশুযদর সাযি স্বাছেন্দ্য যবাধ কযর। অটিজম 
যপেকট্াযমর জশষোিথীরা বনু্ধত্ব করা এবং বনু্ধত্ব বজা় রাখার 
দষেতা সহযজ বুঝযত োযর না। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
একজন জশশুযক এই ধরযনর সামাজজক দষেতাগুজল যশখাযনা 

এবং যসগুজলর মমকি যবাঝাযনা কঠিন হ়, কারণ এগুজল সম্পযককি  
সামাজজক দৃজষ্ভজগে জবজভন্ন েজরজস্জতযত েজরবজতকি ত হ়। অটিজম 
যপেকট্াযমর জশষোিথীরা জবশ্াস করযত োযর, য� যকউ তাযদর 
বনু্ধ হযত োযর। এই ধরযনর জশষোিথীরা তাই তাযদর দ্ারা ষেজতগ্রস্ত 
হযত োযর �ারা জনজস্ব উযদ্শ্য সাধযনর জন্য এযদর সাযি বনু্ধত্ব 
করার ভান কযর। অটিজম যপেকট্াযম জশষোিথীযদর আচরণগত 
এবং আযবগগত প্রজতজরি়ার কারযণ অন্যান্য জশষোিথীরা তাযদর 
জ্ালাতন বা উত্যতি করযত োযর। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশশুযদর যষেযরে �া �া হযত োযর:

• আনন্দ, আগ্রহ এবং কৃজতত্ব ভাগ কযর যনও়ার যষেযরে 
স্বতঃসূ্তকি তার অভাব।

• জবজভন্ন সামাজজক যপ্রষোেে সম্পযককি  যবাধগম্যতার 
অভাব িাকযত োযর, য�মন যকাযনা জনজদকি ষ্ জবষ় জনয় 
কযিােকিন চাজলয় জনয় �াও়া, বা যকাযনা ব্যাজতি 
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কযিােকিন করযত আযদৌ ইছুেক জকনা, যসো বুঝযত না 
োরা, ইত্যাজদ।

• সাধারণভাযব ব্যবহৃত অজলজখত সামাজজক জন়মগুজল 
�া অন্যরা সামাজজক েজরযবযশর অনুকরযণর মাধ্যযম 
স্বাভাজবকভাযব যশযখ তা বুঝযত অসুজবধা হও়া, 

• সীজমত দৃজষ্যকাণ, �া জনম্নজলজখত আচরণ- এবং বুঝযত 
োরার যষেযরে প্রভাব যফযল: 

• অন্যান্য মানুযষর আযবগ এবং উযদ্শ্য বুঝযত োরা

• বনু্ধত্ব রষো করা 

• ভাষার অন্তজনকিজহত অিকি যবাঝা 

• তি্য আদানপ্রদাযনর গুরুত্ব বুঝযত না োরা 

• �ার সাযি কিা বলযছ যসই ব্যাজতি জবযশযষর উের জনভকি র 
কযর বতিব্যযক প্রয়াজনমত েজরবতকি ন করা 

• উে�ুতি শারীজরক ভাষা ব্যবহার করা

• তাযদর আগ্রহ যনই এমন জবষ়গুজলর সাযি জজডত হও়া

• অেজরজচত বা েজরজচতযদর সাযি যছাযো যছাযো কিা বলা

• যকউ তাযদর প্রজত উদাসীন বা জবরতি তা ব্যজতির মুযখর 
অজভব্যজতি বা শারীজরক ভাষা দ্ারা উেলজধি করা 

• তাযদর অস্বজস্ত যবাধ হযছে এমন েজরজস্জতযত কখন এবং 
কীভাযব যছযড য�যত হযব 

• জ�জন কিা বলযছন তার জদযক তাকাযত বলযল, যসো যশানা

• শারীজরক সংপেযশকি আসা বা অন্যযদর সাজন্নযধ্য িাকা

• অন্যযদর সযগে কাজ করা এবং যখলা

• যকাযনা কাযজর সম় জনযজর োলা (turns) এযল তা 
বুঝযত োরা, কাযজর বা যখলার জজজনষ কাযরা সাযি ভাগ 
কযর যনও়া

অটিজম শ্স্পকট্ারমর বশষোর্থীরা যা যা কররত পারর:

১. সজরি়ভাযব অন্যযদর এজডয় চযল

২. োরপেজরক মযনাভাব আদান প্রদাযনর সম় তার খুব 
কাছাকাজছ বা খুব দূযর দাঁজডয় িাযক।

৩. স্বভাবগত কারযণ জনযজর অজাযন্তই বা অজনছোকৃতভাযব 
এমন জকছু কযর যফযল বা বযল যফযল, �াযত অন্যরা 
অসন্তুষ্ হ়। 

৪. যকান একটি জবষ় অনুসরণ করযত ব্যিকি হও়া এবং এমন 
জকছু মন্তব্য করা �া অন্যযদর কাযছ অপ্রাসজগেক মযন হযব। 

৫. তাযদর চারোযশর মানুষযদর ব়স এবং জলগে অনু�া়ী 
সামজেস্যেূণকি সামাজজক আচরণ করযত বা ভাষার ব্যবহার 
করযত অসুজবধা হ়।

৬. এরা কখন জনযজর অজাযন্ত অন্যযক আঘাত জদয় যফযল 
বুঝযত োযর না, কারণ অন্য মানুযষর ব্যিা বুঝযত যগযল 
সমানুভূজতর প্রয়াজন হ়, আর অযন্যর য� আঘাত লাগযত 
োযর, যসো তারা অনুভব করযত োযর না।

• অন্য যলাযকযদর দৃজষ্ভজগে গ্রহণ করা কঠিন হ়

• ক্াযস উত্রগুজল জচৎকার কযর বযল

• সামাজজক েজরসযর যকউ প্রশংসা করযল বা উৎসাহ 
জদযল যস জবষ় প্রজতজরি়া যদখা় না।

• সাধারণত অন্যান্য জশষোিথীযদর যষেযরে য� ধরযনর 
অনুযপ্ররণা দরকার হ়, তার যিযক আলাদা 
অনুযপ্ররণা দরকার হ়। এযষেযরে অনুযপ্ররণা �জদ 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুর আগ্রযহর সাযি 
যমযল, তাহযল আরও ভাযলা হ়। 

২. শ্যাগারযাগ িা মরির িাি আোি প্রোি 
(Communication)

• জনযজযদর ব্যাোযর যবাঝাযত চা় বা তাযদর বুঝযত োরযব 
এমন মানুষ যখাঁযজ 

• সামাজজক যষেযরে ভাষা ব্যবহার করযত অসুজবধা হ়

• সাধারণ শব্দ এবং জনযদকি শাবলী বুঝযত অসুজবধা হ়

• যকৌতুক, কোষে, কঠেস্বযরর তারতম্য বুঝযত োযর না

• মুযখর অজভব্যজতি এবং অগেভজগে বুঝযত োযর না

• জশশুটি বারবার প্রশ্ করযত োযর �খন:

 * �জদ যকাযনা উত্র শুধুমারে মুযখ বলা হ় আর যসটি 
জশশুটির বুঝযত অসুজবধা হ়। 

 * জশষোিথী �খন জবযশষ আগ্রহ জনয় যকাযনা কিা বলা বা 
যকাযনা জবষ় সম্পযককি  যশানা উেযভাগ কযর

 * যকান ঘেনা জনয় জশষোিথী উজদ্গ্ন যবাধ করযল

 * আযলাচনাটি �জদ এমন একো জবষ় জনয় হ়, য� 
জবষ়টি অতীযত জশশুটির যষেযরে কাযজ যলযগজছযলা

আযবগ প্রকাশ করা (Communicating Emotions): অটিজম 
যপেকট্াযমর জশশুযদর (এমনজক �ারা ভাযলা কিা বলযত োযর 
ও �াযদর ভাষার দষেতা রয়যছ) অনুভূজত এবং আযবগ প্রকাশ 
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করা প্রা়ই কঠিন হয় েযড। অটিজম যপেকট্াযমর জশষোিথীরা 
অন্যযদর মযতাই আযবগ অনুভব কযর, জকন্তু তাযদর যসই 
আযবযগর প্রকৃজত বা তীরেতা শনাতি করযত, অন্যযদর সাযি 
ভাগ কযর জনযত বা তাযদর শারীজরক ভাষা বা মুযখর অজভব্যজতির 
মাধ্যযম তাযদর আযবগগুজল প্রকাশ করযত অসুজবধা হযত 
োযর। জশষোিথীরা য�ভাযব জনযজযদর মযনর ভাব প্রকাশ কযর 
তা আোত অযিকি অস্বাভাজবক হযত োযর বা সমাজস্বীকৃত নাও 
হযত োযর �ার প্রভাব তাযদর এবং অযন্যরা তাযদর সম্পযককি  কী 
ভাবযছ, এই উভ় জবষ়যকই প্রভাজবত করযত োযর। অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশশুর মুযখর অজভব্যজতি সীজমত হ়, 
তাই জশষেকযদর জন্য তাযদর অনুভূজত যকমন তা জবচার করা 
খুব কঠিন হযত োযর। জকছু জশষোিথীর যষেযরে, উযদ্যগর ফযল 
সামজ়কভাযব কিা বলার ষেমতা হাজরয় �া়। এই ধরযনর 
জশষোিথীরা শান্ত হয় যগযল, তারা �া অনুভব কযর এবং �া চা় 
তা প্রকাশ করযত োযর তাই এযষেযরে তাযদর জবদ্যালয়র সমস্ত 
কমথীরা সাহা�্য করযবন, এ জবষ়টি জনজচিত করা উজচত। 

৩. আগ্রহ, আচরণ ও কাযকেকলারপর 
সীমািদ্ধতার তাবলকা (Restricted 

Repertoire of Interests, Behaviours and 
Activities)

জশশুযদর জশখযনর যষেযরে এবং নমনী় আচরণ করার (behaving 
flexibly) যষেযরে সমস্যা িাকযত োযর। উদাহরণস্বরূে, একটি 
সমস্যার যভতযর জগয় জচন্তা করা এবং যকৌশল ততজর করা 
তাযদর যষেযরে খুব কঠিন বযল মযন হযত োযর। সুতরাং অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীর েযষে েজরকল্পনা করা, জনযজযদরযক 
সংগঠিত করা এবং নতুন এবং অেজরজচত েজরজস্জত যমাকাজবলা 
করা কঠিন হযত োযর।

তাযদর য� য� ব্যাোযর প্রা়ই অসুজবধা হ়:

• জবজভন্ন েজরযবযশ ও েজরজস্জতযত জনযজযদর দষেতা প্রয়াগ 
করযত

• প্রা় একই সাযি অযনক বা যবশ জকছু কাজ করযত

• চাযের সম় প্রাসজগেক তি্য স্মরণ করযত

• েছন্দ করযত বা জসদ্ধান্ত জনযত

• েজরজস্জতর কারযণ হও়া আযবগ জন়ন্ত্রণ করযত

অপ্রত্যাজশত েজরজস্জতর কারযণ উযদ্গ: অটিজম যপেকট্াযমর 
জশষোিথীযদর য� যকাযনা অপ্রত্যাজশত েজরজস্জতযত উযদ্গ যবযড 
�া়। যসই জন্য েৃজিবী তাযদর কাযছ খুব জবভ্াজন্তকর জা়গা বযল 
মযন হযত োযর। �জদ তদনজন্দন জীবযনর গুরুত্বেূণকি উোদানগুজল 

প্রজতজদন একইরকমভাযব িাযক তযব তাযদর তা সাহা�্য কযর 
এবং তাযত তারা স্বাছেন্দ্য যবাধ কযর।

প্রিাগত এবং জন়জন্ত্রত আচরণ (Ritualistic and Checking 
behavour): অটিজম যপেকট্াযমর অযনক জশষোিথী তাযদর 
প্রত্যাজশত ফলাফযলর একো যচনা গজন্ডর জভতর িাকযব বযল 
ছযক বাধা একো রুটিন এবং জবযশষ জবযশষ আচরযণর একো 
অভ্যাস ততরী কযর। জবযশষ কযর �খন যকাযনা অজনজচিত বা 
উযদ্গজজনত েজরজস্জত আযস, তখন এই যচনা গন্ডীর মযধ্য 
িাকার প্রবণতা আরও যবযড �া়। তাই তারা একই রকম িাকা 
বা চারোযশর সব জকছু একই রকম রাখার ওের যজার যদ়, 
েজরবতকি নযক প্রজতযরাধ কযর এবং একটি রুটিন অ-কা�কিকর 
হযলও তার প্রজত অনমনী় আনুগত্য বজা় রাযখ। েজরবতকি ন 
সমস্যা ততজর কযর তাই েজরবতকি ন করযত যগযল প্রজতযরাধ আযস 
বা প্রত্যাজশত রুটিযন েজরবতকি ন আনা কঠিন হ়।

জবযশষ আগ্রহ: যপেক্টাযমর জশশুযদর আগ্রযহর েজরসর যবজশরভাগ 
যষেযরেই সীমাবদ্ধ িাযক এবং একটি জনজদকি ষ্ জবষ় বা বস্তুর প্রজত 
জনজবষ্ভাযব আগ্রহ িাযক। (এর সাযি হাত ঝাঁকাযনা, আঙুল 
নাডাযনা, শরীর যদালাযনা, যঘারাযনা, োয়র আঙুযলর উের 
হাঁো, জজজনস যঘারাযনার মযতা জকছু েুনরাবৃজত্মূলক এবং একই 
ধরযনর আচরণও তারা করযত োযর।) কারও কারও জবযশষ 
আগ্রযহর যষেরে বা যকানও কা�কিকলাে িাকযত োযর �া তারা 
খুব উৎসাযহর সাযি অনুসরণ কযর। এই েজরজচত জরি়াকলাযে 
জজডত িাকযত তারা জনরােদ যবাধ কযর এবং এই অবস্া় তারা 
খুব ভাযলাভাযব দষেতার এবং জ্ঞাযনর জবকাশ হযত োযর। 

তারা জকছু জবযশষ কা�কিকলাযের সাযি জজডত িাকযত চা় কারণ 
যসইগুজল তাযদর অনুমান, জন়ন্ত্রণ, আগ্রহ ও ষেমতার সীমানার 
মযধ্য িাযক।

অটিজম যপেকট্াযমর যবজশর ভাগ জশষোিথীর এোও উেলজধি 
করা কঠিন য�, জবদ্যালয় অবশ্যই তাযদর যরেণীকযষের জবষ়সূচী 
অনুসরণ করযত হযব।

৪. অটিজরমর শ্ষেরত্র ইবন্দয়গত প্রবতবক্রয়া 

অজন়জন্ত্রত ইজ্রি়গত উদ্ীেনা (Unorganised sensory 
input) মজস্তযষ্ক ট্্যাজফক জ্যাযমর মযতা ভাবনার অচলাবস্া 
ততজর করযত োযর �া তাযদর মযনায�াগ যদও়া এবং 
জশখযনর কাজটি কঠিন কযর যতাযল। সফল জশষোিথী হযত হযল 
জশষোিথীর ইজ্রি়গুযলাযক একসাযি কাজ করযত হযব। এটি 
যসসিজর ইজন্টযগ্রশন বা ইজ্রি়গত অনুভুজতর একরেীকরণ জহসাযব 
েজরজচত। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি এমন একজন ব্যজতির েযষে 
অপ্রয়াজনী় তি্য, চাজরোযশর আও়াজ বা দৃযশ্যর জবজষেপ্ততা 
জন়ন্ত্রণ করা এবং �া জকছু প্রয়াজনী় তার উের মযনাসংয�াগ 
করা কঠিন। 
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আরও তযি্যর জন্য, েজরজশষ্ ১ -এ “ইজ্রি়গত উদ্ীেকগুজলর 
একটি তাজলকার জন্য প্রশ্াবলী” এবং েজরজশষ্ ২ -যত “ইজ্রি়গত 
ব্যবস্ার সাধারণ অসুজবধা: ে�কিযবষেণয�াগ্য আচরণ” যদখুন।

৫. কাযকে বিিকোহী কাযকেকাবরতায় (Executive 
Function) অসুবিধা

কা�কিজনবকিাহী কা�কিকাজরতা হযলা জতনটি প্রভাবশালী মনস্তাজত্ত্বক 
তযত্ত্বর মযধ্য একটি �া অটিজম সম্পজককি ত একটি জ্ঞান সম্বন্ধী় 
(cognitive) ব্যাখ্যা যদও়ার যচষ্া কযরযছ। এই তত্ত্ব অনুসাযর, 
অটিজম যপেকট্াযম িাকা জশশুযদর জবজভন্ন কাজ করার যষেযরে 
বা েূবকিজনধকিাজরত লষে্য অজকি যনর জন্য েজরকল্পনা করা, কাজটি 
সংগঠিত করা এবং ধাযে ধাযে কাজটি করার যষেযরে তার 
মজস্তষ্কজজনত অসুজবধা রয়যছ। এই ধরযনর কাজগুজল করার জন্য 
য� ষেমতা লাযগ, তা মজস্তযষ্কর কযেকি যক্সর ফ্রন্টাল যলাবগুজলযত 
িাযক, �া সম্পাজদত রিমগুজলর ফলাফল যিযক প্রজতজরি়া গ্রহণ 
কযর। একটি লষে্য েূরণ না হযল, মজস্তষ্ক েুনরা় েজরকল্পনা, 
েুনজবকিযবচনা কযর এবং রিমগুজলযক েুনগকিঠন কযর। অন্যভাযব 
বলযত যগযল, মানুষ ভুল যিযক যশযখ এবং সাফল্য অজকি যনর 
জন্য তাযদর ভুল কাজগুজলযক শুধযর যন়। তাযদর নমনী়তা 
তাযদর েজরকল্পনা এবং েূবকিেজরকল্পনা দ্ারা লযষে্য যেৌঁছাযত যদ়।

কা�কিজনবকিাহী কা�কিকাজরতা হল এমন জকছু জ্ঞান সম্বন্ধী় প্রজরি়া �া 
জবজভন্ন জনম্নজলজখত যষেরেগুজলর সাযি সম্পজককি ত িাযক, য�মন: 

• একটি লযষে্যর জনধকিারণ এবং যসই লষে্য জনয় কাজ করার 

জন্য প্রয়াজনী় আচরণ

• েদ্ধজতগত সমস্যা সমাধান 

• জচন্তা এবং আচরযণর নমনী়তা

• অনুে�ুতি অনুভুজত জন়ন্ত্রণ এবং আত্ম-জন়ন্ত্রণ

• কীভাযব আচরণ করযত হযব, তার ধারণা োও়ার জন্য 
যকাযনা জবষ় সম্পযককি  মযন মযন একটি ছজব ততরী কযর 
যনও়া, �াযক ‘যমন্টাল মযিল’ (mental model) বলা 
হয় িাযক

জশশুরা েজরকল্পনা ও কা�কি সম্পাদযনর োশাোজশ সমস্যা সমাধাযনর 
যষেযরে অসুজবধার সমু্খীন হযত োযর। এই অসুজবধাগুজলর 
ফলস্বরূে, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি যকাযনা জশশু একটি 
কাযজর েজরকল্পনা ও সম্পাদন করযত োযর না, জবযশষ কযর 
�খন এটি যবশ কয়কটি ধাযে জবভতি িাযক।

কাযকে ািলী 

কাযকে বিিকোহী কাযকেকাবরতার অসুবিধা শ্িাঝা

১. এই কাযকেকলাপটি একটি িারির আোি প্রোরির 
পদ্ধবত ি্যিহার করর শ্যখারি বশষেকরের প্রশ্ন করা 
হয় শ্যমি:

প্রশ্

• যকান সময় আেনাযক কমকিস্যল যেৌঁছাযত হ়?
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• কমকিযষেযরে যেৌঁছাযত কত সম় লাযগ?

• ের ের দুই জদন যদজর হযল তৃতী় জদযন কী করযবন এবং 
কীভাযব করযবন?

২. বশষেকরা শ্িারিকে  উত্তর শ্লরখি

৩. কাযকে বিিকোহী কাযকেকাবরতা শব্দটির সারর্ পবরচয় করাি 
এিং বশষোর্থীর আচররণর সারর্ এর সম্পককে  শ্েখাি।

৪. কাযকে বিিকোহী কাযকেকাবরতায় অসুবিধার বশষোগত প্রিাি 
আরলাচিা করুি:

• জশষোিথীরা জবশৃঙ্খল হ়

• রিমানুসাযর চলা কাযজর যষেযরে, তারা �খন মাঝখাযন 
আেযক েযড 

• বার বার একই ভুল কযর এবং জনযজযক সংযশাধন 
করযত োযর না

• জনযদকি শাবলী ধীরগজতযত অনুসরণ কযর

• জনধকিাজরত সময়র মযধ্য কাজ যশষ করযত োযর না

কা�কিজনবকিাহী কা�কিকাজরতার অসুজবধাটি বুঝযত োরযল জশষেযকরা 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জন্য কা�কিরিম সংগঠিত 
করযত এবং েজরকল্পনা করযত োযরন। একটি কাযজ যকান 
েদযষেেগুজল অনুসরণ করযত হযব তা জশষোিথীযদর পেষ্ভাযব 
ব্যাখ্যা করযত হযব জশষেকযদর। জশষেকযদরও বুঝযত হযব 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জতরস্ার বা বকাবজক করযল 
যকন তারা উে�ুতি আচরণগুজল করা জশখযত োরযব না। 

৬. শ্কন্দীয় সমন্বরয়র (Central Coherence) 
অিাি 

যক্রিী় সমন্বয়র অভাব জতনটি প্রভাবশালী মনস্তাজত্ত্বক 
তত্ত্বগুজলর মযধ্য একটি, �া অটিজযমর একটি জ্ঞান সম্বন্ধী় 
(cognitive) ব্যাখ্যা যদও়ার যচষ্া কযর। যক্রিী় সমন্ব় 
হযলা প্রজতটি েৃিক জবষয়র বা তযি্যর অযিকির উের জবশযদ 
মযনাজনযবশ করার েজরবযতকি  তযি্যর সাজবকিক অিকি যবাঝার ষেমতা। 
উদাহরণস্বরূে, �খন যকউ আমাযদর জকছু বযল বা �খন আমরা 
জকছু েজড, তখন আমরা প্রজতটি েৃিক শব্দ মযন না রাখযলও, তার 
সাধারণ অিকি মযন রাখযত োজর। একটি গান যশানার সম়, আমরা 
সাধারণত এটি আযগ শুযনজছ জকনা তা জচনযত োজর। এছাডাও, 
একটি গান বা সুর যশানার সম়, আমরা সাধারণত বলযত োজর 
এটি দুঃখজনক, উচ্ছ্বল, স্বজস্তদা়ক, উযত্জনােূণকি ইত্যাজদ। 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি ব্যজতিযদর এই যক্রিী় সমন্বয়র 
অভাব িাযক। ফলস্বরূে, তাযদর বযডাটির েজরবযতকি  যছাযো 
জববরণগুজলযত যফাকাস করার প্রবণতা িাযক। উদাহরণস্বরূে, 
একটি গান যশানার সম়, তারা প্রজতটি স্বতন্ত্র যনাে এবং আও়াজ 
মযনায�াগ জদয় শুনযত বা যফাকাস করযত োযর। তযব, তারা 
সামজগ্রকভাযব গানটির জন্য অনুভূজত ো় না। যক্রিী় সমন্বয়র 
অভাব অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর েজরযবশগত যবাযধর 
অসুজবধাগুজল ব্যাখ্যা করযত সাহা�্য কযর।
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প্রাসবগিক পবরিাষা

যক্রিী় সমন্বয়র অভাব: একটি সমূ্পণকি েজরজস্জত, ব্যজতি বা বস্তু 
(সমূ্পণকি) যবাঝার সীজমত ষেমতা এবং আংজশক বা অপ্রাসজগেক 
এবং গুরুত্বহীন জদকগুজলযত মযনায�াগ যদও়া। অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর ‘জবশদ জববরযণ মযনাজনযবশকারী’ 
এমন ব্যজতি বা ‘জবশদ জচন্তাজবদ’ জহসাযব উযলেখ করা হ়। এটিযক 
কখনও কখনও একটি শজতি জহযসযব যদখা য�যত োযর, কারণ 
এটি জবযশষ জকছু জবষয় দষেতা গযড তুলযত সাহা�্য কযর। যকন 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জকছু জশশুর অস্বাভাজবক ভাযলা সৃ্মজত 
িাকযত োযর বা যকন তারা খুব গভীর মযনায�াগ জদযত োযর 
যসগুজল যক্রিী় সমন্ব় ঘােজত দ্ারা ব্যাখ্যা করযত োরা �া়।

কাযকে ািলী

শ্কন্দীয় সমন্বরয়র অিাি শ্িাঝা 

একটি জশশুযক দুটি এমযবি করা বা স্ােন করা ছজব যদজখয় যক্রিী় 
সমন্বয়র মূল্যা়ন করা য�যত োযর: একটি সাধারণ আকৃজত এবং 
একটি জটিল নকশা বা িা়াগ্রাম �ার মযধ্য যসই সাধারণ আকৃজতটি 
অন্তভুকি তি িাযক। একটি সাধারণ উদাহরণ হল নীযচর দুটি ছজব: 
একটি জরেভুজ এবং একটি প্র্যাম (pram)। জরেভুযজর আকৃজতটি 
প্র্যাযমর ছজবযত বসাযনা হয়যছ বা এমযবি করা হয়যছ। অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা �খন প্র্যাম গাডীযত বযস, তখন জরেভুজটি 
শনাতি করার প্রজরি়াটি দ্রুত এবং আরও সঠিক হযত োযর, কারণ 
তাযদর বযডা ছজব উযেষো কযর যছাযো জববরণগুজলযত যফাকাস বা 
মযনায�াগ যদও়ার প্রবণতা িাযক। 

১. নীযচর ছজবগুজল যদখান: জরেভুজ এবং জশশুযদর চার চাকার 
বাহন ( প্র্যাম )। 

২. জশষেকযদর জজজ্ঞাসা করুন: আেনারা কী জক যদখযত 
োযছেন?

৩. তাযদর বলুন য� অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একটি জশশু ২ 
নং ছজবযত জরেভুজ যদখযত ো়, প্র্যাম ন় (জ্ঞান সম্বন্ধী় 
জবশদ) 

৪. জশষোর উের প্রভাব সম্পযককি  আযলাচনা করুন:

• জনবকিাজচত মযনায�াগ (Selected attention)

• কাযজর সম় অপ্রাসজগেক উদ্ীেনার প্রজত জবজষেপ্ত 
মযনায�াগ (Distractibility)

• েুনরাবৃজত্মূলক কা�কিকলাযের এবং বস্তুর প্রজত আসজতি 

৬.১ শ্কন্দীয় সমন্বরয়র অিারির (Lack of 
Central Coherence) কাররণ অসুবিধা

জশখন হযলা জনজদকি ষ্ যিযক সাধারযণর অনুষযগের জদযক �াও়া 
(Learning is specific to general association): অটিজম 

প্রজতবন্ধকতা�ুতি ব্যজতিরা জনজদকি ষ্ এবং সচরাচর যদখা �া় না 
এমন অনুষগে ততজর করযত োযর। জকছু উদাহরণ হল: 

• �খনই যকউ একজন যছযলর ঠাকুমার কিা বযলন, 
যস বযল ওযঠ, ‘B-২ শ্যামবাজার সরণী’, অিকিাৎ জতজন 
য�খাযন িাযকন যসই জা়গার নাম।

• একটি জশশু একটি বািরুযম প্রযবশ করযত রাজজ হ় না 
কারণ যসখানকার কলটি তার বাজডর মযতা ন়।

• একটি জশশু শুধুমারে বস্তুর একটি অংশ জনয় যখলা 
কযর য�মন গাজডর চাকা যঘারাযত িাযক এবং আর 
অন্য জকছু কযর না।

একাজধক দৃজষ্ভজগের কারযণ অসুজবধা: অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
যবজশরভাগ জশশু েৃিক কাজ বা যছাযো দযল কাজ করযল 
ভাযলাভাযব যশযখ। দলগত জশষো কঠিন কারণ এযত একাজধক 
দৃজষ্ভজগে জজডত য�মন:

• জশষেযকর কিা যশানা

• জজজনসেরে/করণী় কাযজ মযনায�াগ যদও়া

• অযন্যর জদযক তাকাযনা/অযন্যর তনকে্য

• অযেষো করা

• একটি জবষয়র অযনক জদক

•  একসাযি যশানা এবং যদখা

মযনায�াগ এবং জবজষেপ্ততা: অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীযদর মযধ্য প্রা়শই মযনায�াযগর অস্বাভাজবক ধরন যদখা 
�া়। প্রা়শই তাযদর েজরযবযশ প্রাসজগেক সংযকত বা তযি্যর 
প্রজত মযনায�াগ জদযত অসুজবধা হ় এবং গুরুত্বেূণকি জবষ়গুজল 
বাদ জদয় তারা েজরযবযশর একটি তুছে অংযশ মযনাজনযবশ 
করযত োযর। উদাহরণস্বরূে, জশষেক জশশুটিযক জকছু জলখযত 
যদন। তার যেজসিল বাযক্স দুটি যেজসিল রয়যছ। জশশুটি মযনায�াগ 
জদযত োযর না কারণ একটি যেজসিযলর আগা় একটি ভাঙা অংশ 
জনয় তার মযনায�াগ সমূ্পণকিরূযে জবজষেপ্ত হয় �া়। জকছু জশশু 
জশষেযকর কিা শুনযত বা কাজ করযত োযর না, উদাহরণস্বরূে, 
যরেণীকযষের জানলা জদয় যদখযত োও়া দুলযত িাকা গাযছর 
শাখা, যেজসিল বাক্স, যেজসিল কাোর কল, ইযরজার বা বইয়র 
ছজব ইত্যাজদ যদযখ তারা খুব মুগ্ধ হয় �া়। 

৭. বশখি তিবশষ্্য এিং শ্সগুবল শ্যসি 
অসুবিধার সমু্খীি করর

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর মানজসক-জশষোগত 
(psycho-educational) জবন্যাযসর রূেযরখার তবজশষ্্যগুজল 
জবকাযশর অসম নমুনা দ্ারা যবাঝা �া়। গযবষণা করযল যদখা 
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�া় য� সকযলর না হযলও কাযরার কাযরার জ্ঞানজভজত্ক 
(cognitive) কাজকযমকি অসুজবধা িাযক। এই তবজশষ্্যগুজল 
জবযবচনা করা অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জন্য খুব 
সহা়ক হযত োযর �জদ তাযদর জশষোমূলক কা�কিরিমগুজলযত 
এগুজলর উে�ুতি সমন্ব় করা হ়। তাযদর েযষে আযগ যশখা 
ধারণা এবং দষেতা ভুযল �াও়া অস্বাভাজবক ন়। একইভাযব, 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা একটি জনজদকি ষ্ েজরজস্জতযত 
বা একটি কাযজ য� জবযশষ দষেতা প্রদশকিন করযত সষেম হযত 
োযর, যসই দষেতা অন্য যষেরেগুজলযত প্রয়াগ নাও করযত 
োযর। য�গুজল অসম্জতসূচক বা যজদমূলক আচরণ মযন হযত 
োযর যসগুজল আসযল স্া়জবক অসুজবধা অিবা অন্যরকমভাযব 
জশখযনর প্রয়াজনী়তার প্রকাশ হযত োযর। 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতিযদর জশখযনর জকছু তবজশষ্্যগুজল 
জনম্নরূে: 

যদযখ যশখা বনাম শুযন যশখা (Visual versus Auditory 
learning): অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা যদযখ যশযখ 
(জভজু্য়াল লানকিাসকি) এবং �খন জবষ়গুযলা দৃশ্যত েজরষ্কারভাযব 
উেস্ােন করা হ় তখন তারা আরও ভাযলাভাযব যশযখ। 
যেম্পল গ্র্যাজন্ডন নাযম অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একজন 
মজহলা, তার ‘জিংজকং ইন জেকচাসকি’ বইয় বণকিনা কযরযছন য� 
কীভাযব জতজন জবমূতকি  জবষ়গুজলর ধারণা ততজরর জন্য তার মযন 
চাষুেষ (জভজু্য়াল) ছজব ততজর করার যচষ্া কযরন। উদাহরণ 
স্বরূে, জবদ্যালয়র অযনক জশশুরা েরবতথী কাযজর রিম যবাঝার 
জন্য একটি দৃশ্যমান বা জভজু্য়াল সজচরে সম়সূচী অনুসরণ করা 
সহজ বযল মযন কযর।

ইবগিরতর উপর বিিকে রতা (Prompt Dependence): 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর চারোশ যিযক প্রাপ্ত তি্য 
একজরেত করযত অসুজবধা হ় এবং একটি েজরজস্জতযত প্রাসজগেক 
জদকগুজলযক অগ্রাজধকার যদও়ার ষেমতা সীজমত। অতএব, তারা 
কাজগুজল শুরু করযত এবং এজগয় জনয় �াও়ার জন্য তাযদর 
চারোশ যিযক ইজগেত খঁুজযত শুরু কযর।

মূলধারার জশষেক �াযদর যরেণীকযষে অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথী রয়যছ তারা প্রা়শই অজভয�াগ কযরন য� জশশুটি সব 
সম় ব্যজতিগত মযনায�াগ দাজব কযর। সভিবত এটির কারণ য� 
জশশুটির কাজ শুরু করযত এবং এটির মধ্য জদয় য�যত যগযল 
জশষেযকর কাছ যিযক জকছু ইজগেত ও অনুযপ্ররণার প্রয়াজন হ়। 

খুি িারলা মুখস্ বিে্যা (Excellent Rote Memories): 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর অসাধারণ দৃশ্যগত, 
রেবণগত, দৃশ্য-স্ানগত (visual-spatial memories) জবষয় 
সৃ্মজত িাকযত োযর। অতএব, তারা ধারণাটি না বুযঝও উোদানটি 
খযন্ড খযন্ড মুখস্ করযত োযর। 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশষোিথীই প্রািজমক যরেণীযত 
মুখস্ জবদ্যার কারযণ খুব ভাযলা কযর, জকন্তু েডার জবষ়গুজল 

আরও জবমূতকি  হয় যগযল এবং আযগর ধারণাগুজলর উের জভজত্ 
কযর সমস্যা সমাধাযনর প্রয়াজন হযল, তাযদর অসুজবধা হযত 
শুরু কযর। তারা নামতা মুখস্ করযত, ভাগ করযত, গুণ করযত, 
ইত্যাজদ করযত সষেম হযত োযর জকন্তু শতাংশ এবং গড-এর 
ধারণা বুঝযত োযর না।

আরিগ তাবডত আচরণ প্রিণতা (Impulsivity): অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা প্রা়শই তাযদর েছযন্দর জজজনস 
যখাঁজার জন্য সাংঘাজতক রকযমর তীরে এবং অজবচল িাযক। এটি 
জপ্র় জজজনস, জবষ় সংরিান্ত বা একটি স্ব-উদ্ীেক আচরণ হযত 
োযর। এই আযবগপ্রবণতা খুব তীরে এবং অজনছোকৃত হযত োযর। 
জশষেকযদর এই আযবগ জন়ন্ত্রযণ আনযত অসুজবধা হযত োযর। 

অত্যবধক উরবেগ (Excessive Anxiety): জচন্তাভাবনার 
োিকিযক্যর কারযণ, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা অন্যযদর 
প্রত্যাশা বুঝযত এবং জনযজর প্রত্যাশা অন্যযদর যবাঝাযত 
সষেম নাও হযত োযর। ফলস্বরূে, তার আযশোযশর েজরযবশ 
অপ্রত্যাজশত হয় ওযঠ �া তার মযধ্য চরম উযদ্গ সৃজষ্ কযর। 
�খন তাযদর রুটিযন হঠাৎ েজরবতকি ন হ় তখন এ ধরযনর উযদ্গ 
বাযড। 

সাধারণীকরণ িুঝরত অসুবিধা (Generalization 
Problems) : অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা একটি 
েজরজস্জতযত একটি দষেতা জশখযত োযর জকন্তু জবজভন্ন 
েজরজস্জতযত এই দষেতাগুজল ব্যবহার করযত তাযদর অসুজবধা 
হ়। উদাহরণস্বরূে, একটি জশশু সবুজ রোশ ব্যবহার কযর দাঁত 
মাজযত জশযখযছ জকন্তু অন্য রোশ জদয় একই কাজ করযত 
োযরনা। জশষেক এবং অজভভাবকরাও অনুরূে েজরজস্জতর 
সমু্খীন হযত োযরন। অযনক েজরজস্জত, য�মন একটি কাগযজর 
েৃষ্া বনাম যনাে বুযক উত্র যদও়া, একটি যেজসিল বনাম যরি়ন 
জদয় রঙ করা ইত্যাজদ েজরজস্জত সামলাযনা কঠিন হযত োযর। 

মূতকে  িিাম বিমূতকে  বচন্তা (Concrete versus Abstract 
thinking): জ্ঞান বা বুজদ্ধর স্তর জনজবকিযশযষ, অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি ব্যজতিযদর প্রতীকী এবং জবমূতকি  ধারণাগুজল 
বুঝযত অসুজবধা হ়। য�মন, একটি বাংলা প্রবাদ একজন উচ্চ 
দষেতাসম্পন্ন ১৫ বছর ব়সী জশষোিথীযক ব্যাখ্যা করযত বলা 
হয়জছযলা “িু নে রিাই ওভার জ্লিে জমল্ক”(“Do not cry over 
spilt milk”)। যস বযলজছযলা, এর অিকি হল দুধ জছটিয় যচাযখর 
জল যফলা উজচত ন়; েজরবযতকি , তার একটি ন্যাকডা জনয় এটি 
েজরষ্কার করা উজচত �াযত যস তাজা দুধ যেযত োযর এবং একটি 
েজরষ্কার োযরে োন করযত োযর। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
আযরকজন অল্পব়সী যছযল বযল য� যস কজম্পউোযর খুব ভাযলা 
কারণ একজন কজম্পউোর যপ্রাগ্রামার জহযসযব তাযক কজম্পউোর 
অোযরশযনর অেজরবতকি নী় জন়মগুজল যমযন চলযত হ় এবং 
যকািাও যকাযনা জবভ্াজন্ত িাযক না।
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ইবন্দয়গত অিুিুবত সংক্রান্ত অসুবিধাগুবল শ্শখার পরর্ 
িাধা শ্েয় (Sensory Difficulties come in the way 
of learning): য�মনটি আযগ উযলেখ করা হয়যছ, অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর অস্বাভাজবক ইজ্রি়গত অনুধাবযনর 
অজভজ্ঞতাগুজলর কারযণ তারা অপ্রাসজগেক জজজনযসর জদযক 
মযনাজনযবশ করযত োযর, জবজষেপ্ত হযত োযর, অস্বাভাজবক 
আচরণ করযত োযর এবং অমযনায�াগী হযত োযর। 

কাযকে ািলী 

বশখি অসুবিধা কমারত বশশুরের শবক্ত ও সষেমতারক 
ি্যিহার করা 

১. জশষেকযদর জতনজযনর দযল ভাগ করুন।

২. একজন জশষেক ১০ যিযক ২০টি শযব্দর মযধ্য ভাযবর 
আদানপ্রদানগুজল জলযখ রাখযবন

৩. জদ্তী় জশষেক তৃতী় জশষেকযক এমন ভাষা় জনযদকি শ 
যদযবন �া জতজন বুঝযত োযরন না (একটি অিকিহীন কিা বা 
উচ্চারণ ততজর করুন)। 

৪. জদ্তী় জশষেকযক জকছু উেকরণ ব্যবহার করযত বলুন।

৫. যশষ ে�কিন্ত সমস্ত উেকরণ দৃশ্যমান হযব: বস্তু, জচনি বা ছজব। 

শুযন যশখার অসুজবধা বা সীমাবদ্ধতা দৃশ্যমান জকছুর সাহা�্য জদয় 
েূরণ করা য�যত োযর।

মরি রাখার মরতা বকেু বিষয় 

• জশশুযদর দষেতার/ষেমতার ব্যবহার করা হযল তারা যশযখ

• দৃজষ্ সম্পজককি ত ষেমতা এবং মুখস্জবদ্যার ষেমতা এযদর খুব 
ভাযলা হ়, �া দৃজষ্জনভকি র জশখনবশলীর আযরা উন্নত করা 
য�যত োযর

• জশখনবশলীর যষেযরে অসুজবধা: জশখযনর মাধ্যযম সাজবকিক 
সংয�াগস্ােন এবং দষেতা প্রকাযশর ভগেীর েজরবতকি ন করা 
কঠিন

• অসম দষেতা: অন্যগুজলর তুলনা় যকান একটি জবষয় 
জবযশষভাযব োরদশথী হযত োযর

দ্রষ্ব্য: সব জশশুর এই ধরযনর জবযশষ দষেতা নাও িাকযত 
োযর।

কাযকে ািলী 

জশখযনর চ্যাযলজে বা অসুজবধাগুজল যবাঝা এবং যরেণীকযষের 
ফলাফযলর ওের এগুজলর প্রভাব যবাঝা। 

১. জশষেকযদর োঁচ বা ছ়জযনর দযল ভাগ করুন।

২. প্রজতটি দলযক জনম্নজলজখত যকস স্টাজিটি েডযত বলুন।

শ্কস স্াবি

যসামার ব়স আে এবং যস চার বছর ধযর জবদ্যালয় আসযছ। 
দুই বছর ব়স যিযক, যস েডা শুরু কযরজছযলা এবং এখন যস 
সাবলীলভাযব েডযত োযর। যস �খন জবদ্যালয় য�াগ যদ়, 
তখন তার জশষেক যদখযত োন য� যস প্রা়শই বুঝযত োযর 
না য� যস কী েডযছ। �খন যস ক্াস ও়ান এবং েু-যত েডযতা, 
তখন যরেণীকযষে য� যছাযো যছাযো অনুযছেদগুজল েডা হত 
তার প্রযশ্র উত্র যস খুব ভাযলাভাযব জদযত োরযতা। চার বছর 
েযর, এখন য�যহতু প্রশ্গুজল ততো সরাসজর ন়, তার উত্রগুজল 
প্রা়শই অসমূ্পণকি িাযক বা জজজ্ঞাসা করা প্রযশ্র সাযি সং�ুতি 
িাযক না। যস োঠ যিযক একটি অপ্রাসজগেক অংশ জনযত োযর 
এবং যসটি একটি উত্র জহসাযব জলখযত োযর। �খন জশষেক তাযক 
ক্াযস তাযদর োঠ্য একটি অনুযছেদ সম্পযককি  সংজষেপ্তভাযব 
বলযত বযলন, তখন যস প্রজতটি শব্দ ধযর বযল েুযরা ে্যাযসজটি 
েুনরাবৃজত্ কযর। 

এছাডাও, জশষেক মযন কযরন যসামার সাযি কিা বলার সম় যস 
মযনায�াগ যদ় না। জশষেক �খন তার সাযি কিা বলযছন, যসামা 
জশষেযকর জদযক না তাজকয় দূযর তাজকয় িাযক। এমনজক জশষেক 
�া বলযছন যস জবষয় �খন তাযক ‘মযনায�াগ জদযত’ বযলন, 
যসামা অন্য জদযক তাকাযত িাযক বা যতরছা ভাযব তাকা়।

৩. অটিজম সম্পযককি  জশষেকরা �া বুযঝযছন তার উের জভজত্ 
কযর যসামার অসুজবধাগুজল জনয় ভাবনাজচন্তা করযত বলুন।

৪. এই অসুজবধাগুজল জনয় তারা �া বুঝযলন তা প্রজতটি দলযক 
তাজলকাভুতি করযত হযব। 

৫. যবাযিকি  জনধকিাজরত জবভাগ (কলাম) ততজর করুন। এরের কল্পনা 
করুন, প্রজতটি কলাম হযলা জশষোিথীরা য� য� অসুজবধার 
মুযখামুজখ হ়, তার এযককটি জদক: য�মন ভাযবর আদান 
প্রদান, সামাজজক, ইজ্রি়গত, জবমূতকি  যবাধ, সাংগঠজনক 
সমস্যা, যমাের বা অগেসঞ্ালনমূলক সমস্যা, ইত্যাজদ। 

৬. প্রজতটি গ্রুে যিযক একজন ব্যজতি তাযদর দযলর তাজলকা 
েডযবন। একটি অংশ েডা হযল, এটি একটি জবভাযগ বা 
কলাযম রাখুন। প্রজতটি জবভাগ বা কলাযমর জন্য একটি জভন্ন 
রযঙর চক/ যবািকি  মাককি ার ব্যবহার করুন।

৭. জবভাগগুজল েূরণ হও়ার সাযি সাযি, জশষেকযদর জজজ্ঞাসা 
করুন য� জবভাগটি সমস্যার যকান যষেরেটিযক তুযল ধযর 
বযল তারা মযন কযরন।

৮. ওভারল্যাে বা জমযলজমযশ �াও়া এবং বাদ জদয় �াও়া 
জবষ় জনয় আযলাচনা করুন।
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৯. �ারা প্রজশষেণ জনযছেন, তাযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা 
এমন যকাযনা জশশুযক যচযনন জকনা �ারা একইরকম 
েজরজস্জতর সমু্খীন হ়। 

আরলাচিার প্রশ্নসমূহ

• যসামা প্রশ্টির অপ্রাসজগেক উত্র যকন যলযখ?

• যকন যস সারাংশ যদও়ার েজরবযতকি  অনুযছেদটি েুনরাবৃজত্ 
কযর?

• যস আযগ অনুযছেযদর উত্র ভাযলাভাযব জদযতা জকন্তু এখন 
ন়। এো জক প্রয়াযগর অভাযবর কারযণ?

• �খন যসামা দূযর তাকা়, যস জক অভদ্র এবং অসম্ানজনক 
আচরণ কযর?

প্রাসবগিক পবরিাষা (Relevant Terms)

হাইোরযলজক্স়ার (Hyperlexia) তবজশষ্্য হল অষের বা সংখ্যার 
প্রজত তীরে যঝাঁক অিবা অল্পব়সীযদর মযধ্য, তাযদর ব়যসর যচয় 
অযনক যবজশ েডার ষেমতা। হাইোরযলজক্স়া �ুতি ব্যজতিযদর 
যমৌজখক ভাষা বুঝযত এবং অন্যযদর সাযি ভাযবর আদান প্রদান 
করযত এবং অযন্যর সাযি সামাজজক আচরযণ অসুজবধা হযত োযর।

�ুজতিসগেত ও বাস্তবধমথী কিা (Pragmatic speech) হল 
য�াগায�াগ এবং সামাজজক আচরযণর জন্য ব্যবহৃত ভাষা। 
�ুজতিসগেত কিা বলার যষেযরে সমস্যা আযছ এমন মানুযষরা 
কযিােকিযনর সম় অনুে�ুতি বা সম্পককি হীন জজজনস বলযত 
োযর; অযগাছাযলাভাযব গল্প বযল; এবং এরা আর োঁচজযনর 
যিযক একেু অন্যরকমভাযব ভাষার ব্যবহার কযর িাযকন। 

সংযবদনশীল প্রজরি়াকরণ (Sensory processing) বলযত 
যবাঝা় য�ভাযব স্া়ুতন্ত্র ইজ্রি় যিযক বাতকি া গ্রহণ কযর 
এবং যসই অনু�া়ী যসগুজলযক উে�ুতি অগেসঞ্ালনমূলক 
কাজ (motor activity) এবং আচরণগত প্রজতজরি়াযত 
(behavioral responses) েজরণত কযর। আেজন আযেযল 
কামড জদযছেন, সাইযকল চালাযছেন বা বই েডযছন, �াই করুন 
না যকন, ইজ্রি়গত অনুভুজতর একরেীকরযণর মাধ্যযম ইজ্রি়গত 
প্রজরি়াকরণ ঘযে �ার ফযল আেজন আেনার জরি়াকলােগুজল 
সফলভাযব সম্পন্ন করযত োযরন।

ভাষা প্রজরি়াকরণ (Language processing) হল কি্য বা জলজখত 
ভাষার জন্য যবৌজদ্ধক প্রজরি়াকরণ (cognitive processing) 
েদ্ধজত। এটি কি্য বা জলজখত বাতকি াগুজলর জনমকিাণ যিযক ভাষার 
জবমূতকি  অিকি ে�কিন্ত হযত োযর। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
মানুষযদর ভাষাজ্ঞান অজকি ন করার ষেমতা তাযদর মজস্তষ্ক য�ভাযব 
ভাষা প্রজরি়া কযর তার ওের জনভকি র কযর হ়। য�যহতু আেজন 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি ব্যজতির মজস্তযষ্কর ভাষা জনমকিাণ করার 
প্রজরি়াটির েজরবতকি ন করযত োরযবননা, যসযহতু আেজন যসই 

ব্যজতির ভাষা যশখা ও ভাষাজ্ঞান ততজরর হও়ার প্রজরি়াটিরও 
েজরবতকি ন করযত োরযবন না।

কাযকে ািলী

আচরণগত অসুজবধা িাকার কারযণ জশখন প্রজতবন্ধকতা হ় – এই 
জবষ়টি যবাঝা। 

এই কাজটির উযদ্শ্য হযলা জশষেকযদর জনম্নজলজখত জবষ়গুজল 
বুঝযত সাহা�্য করা:

ইজ্রি়গত অনুভুজতর প্রজরি়াকরযণর প্রয়াজনী়তা, 
আষেজরকভাযব যবাঝার কারযণ জশষোিথীযদর প্রজতজরি়া, দলযক 
যদও়া জনযদকি শাবলী অনুসরযণ অসুজবধা, েূবকিাভাস যদও়ার জন্য 
রুটিযনর প্রয়াজনী়তা, য� সময় জনধকিাজরত কাজ যনই যসইসম় 
জক করযব যসই সংরিান্ত চ্যাযলজে, অন্যযদর সাযি য�াগায�াযগর 
অসুজবধা এবং অযন্যর দৃজষ্ভজগে ও সামাজজক জন়ম যবাঝা।।

১. �ারা প্রজশষেণ জনযছেন, তাযদর োঁচ বা ছ়জযনর দযল 
জবভতি করুন। দযলর সগেী বদযল যদযবন অিকিাৎ আযগ একই 
দযল �ারা জছযলন এবাযর য�ন তারা একসাযি না িাযকন। 

২. প্রজতটি দলযক জনম্নজলজখত যকস স্টাজিটি েডযত বলুন।

শ্কস স্াবি

তেযনর ব়স ন় বছর। যস তার জবদ্যালয় তৃতী় যরেণীযত (ক্াস 
জরি) যত েযড। তেন জবদ্যালয় এযস যরেণীকযষে জগয় জনযজর 
জা়গা় বযস। জকন্তু জকছুষেণ েরের যস যচ়ার যছযড উযঠ �া়। 
যস যদৌযডা়, লাফ যদ় এবং হাততাজল যদ়; মাযঝ মাযঝ যস 
আও়াজও কযর। জশষেক তাযক বসযত জনযদকি শ যদন। তেন বযস, 
তারের আবার উযঠ দাঁডা়। মাযঝ মাযঝ জশষেক জবরতি হয় 
বযলন: “তুজম আবার দাঁজডয় আযছা যকন ?” তারের তেন হাত 
কামডাযত িাযক বা যেজবযল মািা ঠুকযত িাযক।

জশষেক সব জশশুযদর তাযদর েজরযবশজবদ্যার বইটি যবর করযত 
বযলন। তেন তার বই যবর কযর না। জশষেক তাযক অবাধ্য হও়ার 
জন্য জতরস্ার কযরন এবং আবার তাযক তার বই যবর করযত 
বযলন। সব জশশুরা হাযস। তারের তেন তার বই যবর কযর। 

যবজশরভাগ জদন, তেযনর োযশ বসা যছযলটি তার যচ়াযর জল 
যেযল যদ়। তেযনর ে্যাযন্টর যেছন জভযজ �া় আর অন্য 
যছযলরা হাযস। জশষেক মযন কযরন, তেন জনযজর ে্যাযন্ট প্রস্াব 
কযর জদয়যছ। জতজন ‘যবাকা যবাকা’ আচরণ করার জন্য এবং 
ে্যাযন্ট প্রস্াব করার জন্য তাযক জতরস্ার কযরন।

মাযঝ মাযঝ তেন োযশ বসা যছযলটিযক আঘাত কযর। যছযলটি 
জশষেযকর কাযছ অজভয�াগ করযল জতজন তেনযক জচৎকার 
কযর বযকন। একজদন জশষেক �খন তার যিযস্র োযশ দাঁজডয় 
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জচৎকার করজছযলন তখন তেন ওই জশষেকযক আঘাত কযর। 
তারের তার বাবা-মাযক যিযক তার জহংসাত্মক আচরণ সম্পযককি  
সতককি  করা হয়জছল।

জবরজতর সম় তেন ক্াযস িাকযত চা়। সমস্ত জশশু �খন যখলার 
মাযঠ িাযক তখন যকন যস ক্াযস িাকযত চা় তা জশষেক জানযত 
চান। তেন জশষেযকর প্রযশ্র উত্র যদ় না। জশষেক তাযক 
যখলার মাযঠ �াও়ার জনযদকি শ যদন। মধ্যানিযভাজন-েরবতথী ক্াস 
চলাকালীন, তেন যেজবযল মািা যঠাযক এবং কখনও কখনও 
তার এবং অন্য যছযলযদর খাতা জছঁযড যফযল।

তেন �খন আেকি  ক্াযস �া়, তখন আেকি  টিচার তাযক জশষোিথীযদর 
অন্য একটি দযলর সাযি বজসয় যদন। আেকি  ক্াস চলাকালীন, 
তেন যবজশরভাগ সম়ই তার বসার জা়গা় বযস িাযক।

৩. অটিজম এবং েূবকিবতথী আযলাচনা সম্পযককি  তারা �া বুযঝযছন 
তার উের জভজত্ কযর তেযনর অসুজবধাগুজল জনয় 
ভাবনাজচন্তা করযত বলুন।

৪. অসুজবধাগুজল জনয় তারা �া বুঝযলন, প্রজতটি দলযক যছাযো 
কাগযজ জলযখ তার তাজলকা জদযত বলুন। 

৫. যবাযিকি  কলাম বা জবভাগ ততজর করুন। জশষোিথীরা য� য� 
অসুজবধাগুজলর মুযখামুজখ হ় তার জবজভন্ন জদকযক প্রজতটি 
জবভাগ বা কলাযম যলখার জন্য ভাবুন। য�মন ভাযবর আদান 
প্রদান, সামাজজক, ইজ্রি়গত যবাধ, জবমূতকি  যবাধ, সাংগঠজনক 
সমস্যা, অগেসঞ্ালযন সমস্যা ইত্যাজদ। 

৬. প্রজতটি দল যিযক একজনযক তাযদর দযলর তাজলকাটি 
েডযত বলুন। একটি জবষ় েডা হযল, এটি একটি জবভাযগ 
রাখুন। প্রজতটি জবভাযগর জন্য একটি জভন্ন রযঙর চক/যবািকি  
মাককি ার ব্যবহার করুন।

৭. জবভাগগুজল েূরণ হও়ার সাযি সাযি, জশষেকযদর জজজ্ঞাসা 
করুন য� অসুজবধার যকান যষেরেটি ওই জবভাযগ রয়যছ বযল 
তারা মযন কযরন।

৮. এযককটি কলাম বা জবভাযগ যকাযনা জবষ় �জদ উযলেখ হও়া 
যিযক বাদ েযড �া়, বা একাজধক জবভাগ বা কলাযমর জবষ় 
�জদ েরপেযরর সাযি জমযলজমযশ জগয় িাযক (overlap), 
যসগুজল জনয় আযলাচনা করুন।

৯. �ারা প্রজশষেণ জনযছেন তাযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা এমন 
যকান জশশুযক যচযনন জকনা �ারা একই রকম েজরজস্জতর 
সমু্খীন হ়।

আরলাচিার প্রশ্নসমূহ

• তেন যকন যদৌডা়, লাফা়, হাততাজল যদ় বযল আেনার 
মযন হ়?

• �খন জশষেক জজজ্ঞাসা কযরন, “তুজম আবার দাঁজডয় আযছা 
যকন?” তখন তেন যকন তার হাত কামডা় এবং মািা 
যঠাযক?

• তেন যকন জশষেকযক আঘাত কযর? 

• তেন জক ‘জহংস্’, নাজক ‘অবাধ্য’ নাজক তার আচরযণর 
কারণ তার চারোযশর েজরযবশ?

• যস ছুটির েযর যকন তার মািা ঠুকযত িাযক বযল আেজন 
মযন কযরন?

• য� যছযলটি তার যচ়াযর জল যেযল যদ় তার জবষয় তেন 
যকন জশষেযকর কাযছ অজভয�াগ কযর না?

কাযকে ািলী

ভাযবর আদান প্রদাযন অসুজবধার কারযণ জশখযনর অসুজবধা 

উযদ্শ্য: য� যকাযনা অসুজবধাজনক েজরজস্জতর কারণ খঁুযজ বার 
করা প্রযত্যক জশষেযকর অবশ্য কতকি ব্য। এই দলগত কাজটির 
উযদ্শ্য এই কারণগুজল খঁুযজ বার করযত বা শনাতি করযত 
জশষেকযদর সহা়তা করা। অসুজবধাজনক েজরজস্জত �খন 
আযবগগত কারযণ, আত্ম-জন়ন্ত্রযণ অসুজবধার ফযল বারবার ভুল 
হও়ার কারযণ এবং সামাজজক য�াগায�াযগ (য�মন সাহা�্য 
চাও়া, উে�ুতি উোয় ভাযবর আদান প্রদান শুরু করা এবং 
জনযজযক গুজছয় যনও়া) অসুজবধা ইত্যাজদর জন্য ঘযে। 

১. অংশগ্রহণকারীযদর আযগর দল যিযক আলাদাভাযব োঁচ বা 
ছ় জযনর দযল জবভতি করুন।

২. প্রজতটি দলযক যকস স্টাজিটি েডযত বলুন।

শ্কস স্াবি

আজাদ সংখ্যা জনয় কাজ করযত ভাযলাবাযস। যস সাধারণতঃ 
ক্াসও়াককি  সময়র মযধ্য যশষ করযত োরা় ক্াযস প্রিম সাজরর 
জশষোিথীযদর মযধ্য একজন। জশষেক অংযকর প্রশ্ করযল আজাদ 
উত্র জদযত চা়। এমনজক জশষেক অন্য জশশুযক প্রশ্ করযলও 
আজাদ উত্র জদয় যদ়। এর জন্য জশষেক তাযক কয়কবার 
জতরস্ার কযরযছন, জকন্তু তা সযত্ত্বও ক্াযস অন্যযদর প্রশ্ করা 
হযল আজাদ উত্র জদযত িাযক। �খন ক্াযস একটি জলজখত 
অনুশীলন করা হ়, জকছু জকছু জদন যস তার কাজ যশষ না কযর 
বযস িাযক। �জদ যস যকাযনা প্রশ্ বা জশষেযকর যদও়া যকাযনা 
সমস্যা বুঝযত না োযর, যস কখনই সাহা�্য চা় না। �খন অন্যান্য 
জশষোিথীরা মাযঝ মাযঝ জশষেযকর সাহা�্য চা় বা বনু্ধযক জজজ্ঞাসা 
কযর, তখন আজাদ তার কাজ অসমূ্পণকি যরযখ বযস িাযক। অন্য 
জশষোিথীরাও তাযক সাহা�্য করার প্রস্তাব যদ় না। মাযঝ মাযঝ 
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আজাদ গান গাইযত িাযক �তষেণ না জশষেক তার কাযছ আযসন 
এবং গান গাও়ার জন্য তাযক জতরস্ার কযরন। �খন জশষেক 
তাযক বযলন, “সাহা�্য যচয় তুজম হাত তুলযত োযরা” আজাদ 
এই কিাটির েুনরাবৃজত্ কযর বযল, “সাহা�্য যচয় তুজম হাত 
তুলযত োযরা।” জকন্তু তবুও যকািাও আেযক যগযল যস সাহা�্য 
চা় না। ক্াস েরীষোর সম়, যস মাযঝ মাযঝ আেযক �া় এবং 
প্রা়শই বাজক প্রযশ্র উত্র জদযত োযর না। তাই একটি জবষ় 
ভাযলা জানযলও, যস প্রা়ই খারাে ফল কযর।

৩. অটিজম এবং েূবকিবতথী আযলাচনা সম্পযককি  তারা �া বুযঝযছন 
তার উের জভজত্ কযর আজাযদর আচরণ সম্পযককি  তাযদর 
ভাবনাজচন্তা করযত বলুন।

৪. প্রজতটি দলযক বলুন অসুজবধাগুজল জনয় তারা �া বুঝযলন, 
যছাযো যছাযো কাগযজ তা জলখযত। 

৫. যবাযিকি  কলাম বা জবভাগ ততজর করুন। জশষোিথীরা য� য� 
অসুজবধার মুযখামুজখ হ় তার জবজভন্ন জদকযক প্রজতটি জবভাযগ 
উেস্ােন করার জন্য ভাবুন। য�মন ভাযবর আদান প্রদান, 
সামাজজক, ইজ্রি়গত, জবমূতকি  যবাধ, সাংগঠজনক সমস্যা, 
যমাের বা অগেসঞ্ালযনর যষেযরে সমস্যা, ইত্যাজদ।

৬. প্রজতটি দল যিযক একজনযক তাযদর দযলর তাজলকা 
েডযত বলুন। একটি জবষ় েডা হযল, এটি একটি জবভাযগ 
রাখুন। প্রজতটি জবভাযগর জন্য একটি জভন্ন রযঙর চক/ যবািকি  
মাককি ার ব্যবহার করুন।

৭. জবভাগগুজল েূরণ হও়ার সাযি সাযি, জশষেকযদর জজজ্ঞাসা 
করুন য� অসুজবধার যকান যষেরেটি ওই জবভাযগ রয়যছ বযল 
তারা মযন কযরন।

৮. এযককটি কলাম বা জবভাযগ যকাযনা জবষ় �জদ উযলেখ হও়া 
যিযক বাদ েযড �া়, বা একাজধক জবভাগ বা কলাযমর জবষ় 
�জদ েরপেযরর সাযি জমযলজমযশ জগয় িাযক (overlap), 
যসগুজল জনয় আযলাচনা করুন। 

৯. �ারা প্রজশষেণ জনযছেন তাযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা এমন 
যকাযনা জশশুযক যচযনন জকনা �ারা একই রকম েজরজস্জতর 
সমু্খীন হ়।

আরলাচিার প্রশ্নসমূহ

• জশষেক বারণ করযলও আজাদ যকন উত্র যদ়?

• যকািাও আেযক যগযল আজাদ গান গাইযত শুরু কযর 
যকন?

• আজাদ যকন অন্য জশষোিথীযদর কাযছ সাহা�্য চা় না?

• জশষেক তাযক সাহা�্য চাইযত বলযলও, আজাদ সাহা�্য চা় 
না এবং শুধুমারে জশষেক �া জনযদকি শ জদযলন তার েুনরাবৃজত্ 
কযর। যকন?

• েরীষোর সম় প্রযশ্র উত্র জদযত জগয় যকন যস আেযক 
�া়?

অংশগ্রহণকারীরা যছাযো দযল এই প্রশ্গুজল জনয় আযলাচনা 
করার েযর, তাযদর জনযজযদর মযধ্য আযলাচনার প্রজতফলন 
করযত বলুন।

বচন্তা িািিা এিং সারাংশ 

• যরেণীকযষে অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীর অজভজ্ঞতা 
সম্পযককি  তাযদর এখন কী ধারণা হয়যছ? 

• অন্তভুকি জতিকরণ এবং জশখযনর সুজবধার জন্য তারা কী করযত 
োযরন বযল তারা মযন কযরন? 

• তারা এখন ে�কিন্ত কী কী আচরণ ও কাজ কযরযছন �া 
তারা আর করযবন না, বা তাযদর যসই আচরণ ও কাযজর 
েুনজবকিযবচনা কযর যদখযবন? 

• তারা জক এখন এমন জকছু শুরু করযবন �া তারা এতজদন 
কযরনজন?
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ইউবিট III উপযুক্ত পবররিশ ততবর করা

শ্টবিল ৫: ইউবিট III এর রূপররখা

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট III: উপযুক্ত পবররিশ ততবর করা

১. জশখযনর জবজভন্ন প্রয়াজন যমোযত চারোযশর 
প্রয়াজনী় চাষুেষ, কাঠাযমাগত এবং সামাজজক 
সহা়তাগুজলর জবষয় ধারণা গযড যতালা।

২. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখনযক 
এজগয় জনয় �াও়ার জন্য জশষেক এবং 
সহোঠীযদর সহা়তা করার জবষ় এবং অন্যান্য 
জবষ় সম্পযককি  ধারণা এবং মযনাভাযবর েজরবতকি ন 
করা

৩. সহা়ক েজরযবশ সম্পযককি  যবাঝার জন্য উৎসাহ 
প্রদান করা �া সহা়তামূলক এবং েজরবধকিনশীল 
(অগযমযন্টটিভ) ভাযবর আদান প্রদাযন সাহা�্য 
কযর। 

৪. অনুযপ্ররণা এবং জশখযনর জবকাযশর জন্য কীভাযব 
ইজতবাচক আচরণ দ্ারা সহা়তা প্রদান করযত 
হ় তা বুঝযত যশখা।

উেস্ােনা, 
যরেণীকযষে 
আযলাচনা, 
মজস্তস্ প্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন 
এবং কা�কিাবলী

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখযনর 
সহা়তা করার জন্য জশষেযকর মযনাভাযব ও 
েজরযবযশ, জশষেক এবং জশষোিথীর আচরযণ প্রয়াজনী় 
েজরবতকি নগুজলর জবষয় ধারণা গযড যতালা। 

জশষেকরা সষেম হযবন: 

• ইজতবাচক সহা়তা জকভাযব ব্যবহার করযত হ় তা 
বণকিনা করযত 

• জশষো, ভাযবর আদান প্রদান এবং 
সামাজজকীকরযণর জন্য েজরজস্জত-জভজত্ক সহা়ক 
উেকরণ বা জিভাইস ব্যবহার করযত

• অল্ারযনটিভ অগযমযন্টটিভ কজমউজনযকশন 
(AAC) বা জবকল্প এবং েজরবজধকিত য�াগায�াগ 
েদ্ধজতর ব্যবহার কযর জশষোিথীযদর সহা়তা করযত 

• জশষো এবং সামাজজকীকরযণর জন্য জশষোিথীযদর 
ষেমতা ব্যবহার করার উো় বণকিনা করযত এবং 
েরামশকি জদযত

• সহোঠীযদর দ্ারা মধ্যস্তা করার উো়গুজল ব্যাখ্যা 
করযত

• তাযদর জনজস্ব ভাযবর আদান প্রদান আরও কা�কিকর 
করার উো় বণকিনা করযত
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উে�ুতি েজরযবশ ততজরর জন্য সাধারণ নীজতটি হল অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযক চারোযশর েজরযবযশর উেয�াগী কযর 
যতালার েজরবযতকি  যসই জশষোিথীর চাজহদা অনু�া়ী েজরযবশযক 
েজরবতকি ন বা অজভয�াজজত কযর যনও়া। 

১. সামাবজক আোি প্রোি: বশষেরণর শ্কৌশল

‘টিজচং জচলযরেন উইি অটিজম’ –এর ওের অ্যালবােকি া লাজনকিং 
জরযসাসকি অনুসাযর, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুর সামাজজক 
আগ্রযহর জবকাশ ঘযে জকন্তু তারা সফলভাযব সামজজক আদান 
প্রদান শুরু বা বজা় রাখার জন্য প্রয়াজনী় সামাজজক দষেতা 
যদখাযত বা প্রকাশ করযত োযর না। সামাজজক আদান প্রদান করার 
জন্য তাযদর একটি কাঠাযমা প্রদান করা প্রয়াজন। এই কাঠাযমাটি 
একটি জনজদকি ষ্ েজরজস্জতযত আমরা তাযদর কাযছ �া আশা কজর তা 
করযত তাযদর সাহা�্য করযব এবং েরবতথীযত কী হযব তা অনুমান 
করযত তাযদর সাহা�্য করযত োরযব। মূল সামাজজক জন়মগুজল 
জশষেযণর মাধ্যযম, জশশুরা প্রদত্ সামাজজক েজরজস্জতর সাযি 
সম্পজককি ত প্রািজমক বা বুজন়াদী জন়মগুজল জশখযত এবং বুঝযত 
োরযব �া জশষোিথীযক সামাজজক যপ্রষোেযের সাযি খাে খাইয় 
জনযত সাহা�্য করযব, এবং তারা রিমবধকিমান উযদ্গ প্রজতযরাধ 
করযত োরযব এবং েজরজস্জতর সাযি অসংগজতেূণকিভাযব মাজনয় 
যনও়ার অভ্যাস কমাযত োরযব 

ছজবর মাধ্যযম গল্প বলা : গযল্পর ছজবগুজল একটি জনজদকি ষ্ প্রত্যাজশত 
আচরণ যবাঝা়।

উোহরণ ১: শ্হামওয়ারককে র সময়: “এটি িরস কাজ করার 
সময়। চুপ র্াকার সময়।”

 বযসা কাজ কযরা শান্ত িাযকা

উোহরণ ২: খািার খাওয়া: “শ্চয়ারর িরসা। এখি খাওয়ার 
সময়। শ্শষ হরয় শ্গরল, তুবম একটি বিসু্ট শ্পরত পাররা!” 
প্রত্যাবশত আচরণসম্পন্ন করার পরর একটি পুরষ্ার খুিই 
শ্প্ররণাোয়ক হরত পারর। 

 
 বযসা খাও  সুস্বাদু খাবার নাও 
   (উৎসাজহত করার জন্য)

জনজদকি ষ্ দষেতা সম্পযককি  লষে্য রাখা: অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীযদর ঘেনার মাধ্যযম বা সাধারণ ে�কিযবষেণ দ্ারা এবং 
অংশগ্রহযণর মাধ্যযম সামাজজক দষেতা জশখযত অসুজবধা হ়। 
সুজনজদকি ষ্ জনযদকি যশর যষেযরে জনজদকি ষ্ দষেতাগুজলযক কাযজ লাগাযনা 
এবং জশষোিথীযদর ধারাবাজহকভাযব যসগুজল ব্যবহার করযত 
উৎসাজহত করার জন্য সহা়তা প্রদান করা প্রয়াজনী়। 

জনম্নজলজখত সামাজজক দষেতাগুজল সাধারণত সামাজজক সাফযল্যর 
জন্য গুরুত্বেূণকি বযল মযন করা হ় এবং সরাসজর ও জবশযদ 
যসগুযলা যশখাযনা উজচত:

• জনযজর কাযজর এবং যখলার জা়গা় অন্যযদর উেজস্জত 
যমযন যনও়া

• অযন্যর কাজ এবং কঠেস্বর অনুকরণ করা

• জবজভন্ন কা�কিকলাযে অন্যযদর সাযি য�াগ যদও়া 

• অন্যযদর সাযি জজজনসেরে ভাগ কযর যনও়া (Sharing) 

• অযন্যর যচাযখর জদযক তাজকয় কিাবাতকি ার আদান প্রদান 
শুরু এবং তা বজা় রাখা।

• অযেষো করা: �খন যকাযনা জনযদকি যশর জন্য জশষোিথী 
অযেষো কযর, তখন জবমূতকি  সংযকযতর েজরবযতকি  যকাযনা 
চাষুেষ বা দৃশ্যমান সংযকত: য�মন বস্তু, ছজব এবং জলজখত 
শযব্দর ব্যবহার করযল জশষোিথীর সুজবধা হ়, এবং যস 
েজরজস্জতর জবষ় সুজনজদকি ষ্ তি্য লাভ করযত োযর।

একটি পবরবচত কারজর শ্প্রষোপরট বিরজর পালার (turn) 
জি্য অরপষো করা: জশশুযক ইজগেত যদও়ার জন্য সামাজজক 
গযল্পর োশাোজশ একটি ছজব বা জেকযোগ্রাফ ব্যবহার কযর এই 
অযেষো করার জবষ়টি যশখাযনা য�যত োযর। োলা কযর কাজ 
করার যষেযরে জকছু জনযদকি শনা এবং মহডা যদও়ারও প্রয়াজন 
হযত োযর।

অিস্ান্তর (Transitions): সামাজজক গযল্পর মাধ্যযম এবং 
জভজু্য়াল ইজগেত অিকিাৎ, জশষোিথী বুঝযত োযর এমন ইশারা বা 
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জচনি ব্যবহার কযর জশষোিথীযক একটি কা�কিকলাে যিযক অন্য 
কা�কিকলাযে অবস্ান্তর করযত সাহা�্য করা য�যত োযর। অবস্ান্তর 
জবযশষভাযব কঠিন হযত োযর �জদ জশষোিথী কা�কিকলােটি সমূ্পণকি 
না কযর িাযক; েরবতথীযত যশষ করার সভিাবনার জন্য জশষোিথীযক 
প্রস্তুত িাকযত হযত োযর।

সমাবতি (Finishing): এটি জশষোিথীযদর েজরযবযশর জবজভন্ন 
ইজগেত ব্যবহার করা যশখাযত সাহা�্য করযত োযর, য�মন 
অন্যান্য জশশুযদর আচরণ ে�কিযবষেণ করা এবং অনুসরণ করা। 
তাযদর জনজস্ব কাজ েরীষো করার (checking) জন্য একটি 
োইমার এবং একটি েদ্ধজত ব্যবহার করার প্রয়াজন হযত োযর।

সূচিা করা (Initiating): কীভাযব অন্যযদর কাযছ য�যত 
হ়, জকছু জজজ্ঞাসা করযত হ়, একটি যখলা় েুকযত হ়, হ্যাযলা 
বলযত হ় এবং অসুজবযধ হযল একটি েজরজস্জত যছযড য�যত 
হ়, যসগুজল একজন জশষোিথীযক যশখাযনার জন্য ফযোগ্রাফ বা 
ছজবর সাযি জমজলয় সামাজজক গল্পগুজলর ব্যবহার জবযশষভাযব 
উেয�াগী হযত োযর। 

িমিীয় িা পবরিতকে িশীল হওয়া (Being flexible): 
েজরবতকি নগুজল ব্যাখ্যা করযত দৃশ্যমান প্রজরি়াগুজল একটি মূতকি  
উোয় ব্যবহার করা য�যত োযর। রিমানুসারী সম়সূচী বা ছজবর 
রুটিন ব্যবহার করা হযল, একটি জনজদকি ষ্ ছজব বা প্রতীক সরাযনা বা 
যকযে যদও়া বা রিস আউে করা য�যত োযর, এবং অন্যটি তার 
জা়গা় ব্যবহার করা য�যত োযর।

শান্ত র্াকা (Being quiet): শান্ত িাকার জন্য জনজদকি ষ্ আচরণ 
যশখাযত এবং জনজদকি ষ্ েজরজস্জতযত জন়ম যশখাযত দৃশ্যমান বা 
চাষুেষ সহা়ক ব্যবস্া এবং জবজভন্ন অগেভজগে (gestures) সহা়ক 
হযত োযর। 

২. সামাবজক আোি প্রোি: শ্যাগারযাগ 
সহজতর করার শ্কৌশল 

য�াগায�াযগর লষে্য হল জবজভন্ন েজরজস্জতযত ভাষা এবং 
য�াগায�াযগর কা�কিকরী ব্যবহাযরর উের যজার যদও়া। জনযদকি যশর 
যষেযরে য�সব জবষয় যজার যদও়া উজচত: 

• মযনায�াগ যদও়া

• অনুকরণ করা

• সাধারণ শব্দ এবং জনযদকি শাবলী যবাঝা

• শুধুমারে প্রািজমক চাজহদা েূরযণর জন্য ন় সামাজজক কারযণ 
ভাষার ব্যবহার করা

• কা�কিকরী য�াগায�াগ

সামাবজক গল্প: সামাবজক েষেতা শ্শখারিার জি্য 
একটি কাযকেকরী শ্কৌশল

সামাজজক দষেতা যশখাযনার জন্য সবযচয় সহা়ক েদ্ধজতগুজলর 
মযধ্য একটি হল সামাজজক গযল্পর ব্যবহার, �া ক্যারল যগ্র 
দ্ারা ততজর একটি যকৌশল। সামাজজক গল্প হযলা একটি 
সামাজজক েজরজস্জতর বণকিনা �া সামাজজক ইজগেত এবং উে�ুতি 
প্রজতজরি়াগুজলযক অন্তভুকি তি কযর এবং এটি একজন জশষোিথীর 
একটি জনজদকি ষ্ েজরজস্জতর জন্য যলখা হ়। গল্পটি জবজভন্ন উযদ্যশ্য 
ব্যবহার করা য�যত োযর, �ার মযধ্য রয়যছ:

• জন়জমত জশষোর ক্াযস জশষোিথীযদর অন্তভুকি জতির সুজবধাযিকি 

• েজরবতকি ন এবং নতুন রুটিন প্রবতকি যন

• অন্যযদর আচরযণর কারণ ব্যাখ্যা করযত 

• েজরজস্জত-জনজদকি ষ্ সামাজজক দষেতা যশখাযনা়

• নতুন জশষোগত দষেতা যশখাযত সহা়তা করযত

উোহরণ: কবম্পউটার ক্ারস আমার পালা:

• �জদ আজম কজম্পউোর ক্াযস আমার োলার জন্য অযেষো 
কজর, অন্য জশশুরা আমাযক আযরা যবজশ েছন্দ করযব। 
(দৃজষ্যকাণ)

• সবাই োলা কযর কজম্পউোর ব্যবহার করযত েছন্দ কযর। 
(বণকিনামূলক)

• �খন অন্য জশশুরা কজম্পউোর ব্যবহার কযর, আজম শান্ত 
িাকার যচষ্া করযবা এবং অযেষো করযবা। (জনযদকি শমূলক)

• �খন আজম কজম্পউোযর কাজ যশষ করযবা, তখন অন্য 
জশশুরা এটি ব্যবহার করযত োরযব। এো ঠিক আযছ, কারণ 
আজম জাজন আজম েযরর জদন এটি ব্যবহার করযত োজর। 
(বণকিনামূলক/ইজতবাচক)

• �খন আজম কজম্পউোর ক্াযস আমার োলা আসার জন্য 
অযেষো করযবা, সবাই তখন খুজশ হযব। (দৃজষ্যকাণ)

• একটি সামাজজক গল্প বাস্তবা়যনর জন্য জতনটি যমৌজলক েন্া 
হল:

• য� জশষোিথী স্বাধীনভাযব েযড, তাযদর জন্য গল্পটি একজন 
প্রাপ্তব়স্ ব্যজতি দু’বার েযডন, তারেযর জশষোিথী এটিযক 
আবার েযড। তারের জশষোিথী প্রজতজদন এটি েযড।

য� সব জশষোিথীযদর েডার অসুজবধা আযছ তাযদর জন্য গল্পটি 
ক্যাযসে যেে বা অন্য যকাযনা �যন্ত্র োতা উল্াযনার জন্য 
জসগন্যাল সহ (য�মন, যবল/ঘন্টা) যরকিকি  করা য�যত োযর। 
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জশষোিথীযক গল্পটি “েডযত” যশখাযনা হ়, এবং এটি যস প্রজতজদন 
েযড।

একইভাযব, এই ধরযনর জশষোিথীযদর গযল্পর অিকি বুঝযত সাহা�্য 
করার জন্য গযল্প প্রতীক, আঁকা ছজব বা ফযোগ্রাফ অন্তভুকি তি করা 
য�যত োযর।

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর য�াগায�াযগর দষেতা 
বাডাযনা জশষেকযদর জন্য সবযচয় বড সমস্যাগুজলর মযধ্য 
একটি। য�াগায�াযগ সহা়তা করার জন্য জনম্নজলজখত েরামশকিগুজল 

ব্যবহার করা য�যত োযর: 

• ছজব, ফযো, প্রতীক বা বস্তুর সাহা�্য জনয় আেনার কিাটি 
একক শযব্দ বা দুই-শযব্দর বাক্যাংযশ কজময় জদন (য�মন 
‘েজরোটি’, ‘গল্প’, ‘জলখাবার’, ‘এখন টিজফযনর সম়’)।

• ছজব যদও়া কািকি  ব্যবহার করুন �াযত জশষোিথীযক তার 
প্রয়াজযনর সাযি এবং তার চারোযশর সাযি য�াগায�াগ করার 
একটি উো় প্রদান করা �া়। কাযিকি র জকছু উদাহরণ �া সহযজ 
োও়া �াযব :

আমার ভাযলা লাগযছ না আমার ো ব্যিা করযছ আমার ঠান্ডা যলযগযছ

হ্যাঁ না আজম জাজন না যশৌচাগার

প্রার্বমক : হ্যাাঁ , িা, আবম জাবি িা এিং শ্শৌচাগার কািকে

আরিগ: খুবশ, দুঃখী, রাগী কািকে

স্ারস্্যর প্ররয়াজি: “আমার িারলা লাগরে িা”, “ আমার পা ি্যর্া কররে” “ আমার ঠাণ্া শ্লরগরে” কািকে  

খুজশ দুঃখী রাগী

শ্গ্র, ক্যারল. ে্য বিউ শ্সাস্যাল শ্স্াবর িুক: সবচত্র সংস্রণ. আবলকেংটি, টি-এক্স: বফউচার হরাইজিস, Inc, ২০০০.
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• একটি সজচরে অনুভূজত যস্ল (feelings scale) ব্যবহার 
করুন: আযরকটি দরকারী উেকরণ হল আমাযদর অনুভূজত 
যস্ল। য�ই মুখটি তার অনুভূজতযক সবযচয় ভাযলাভাযব 
ব্যাখ্যা করযব যতমন একটি মুখ কাউযক যদখাযত বলুন। 
একজন ব্যজতি অসুস্ বা আঘাত যেয়যছ জকনা তা জনধকিারণ 
করার সম় এটি দরকারী।

• অনুযরাধ করার জন্য কািকি  ব্যবহাযর উৎসাহ জদন: য�াগায�াগ 
করযত জশখযছ এমন ব্যজতির জন্য ছজবর কািকি গুজল হাযতর 
কাযছ রাখুন (নীযচ কািকি  বইয়র উদাহরণ যদখুন)। আেনার 
কাযছ তার যকাযনা প্রয়াজন প্রকাশ করার জন্য তাযক 
একটি ছজব আনযত যশখান। এই দষেতা 
জশখযত িাকা ব্যজতি য�াগায�াযগর য� যকাযনা 
প্রযচষ্া করযল তা অবশ্যই উৎসাযহর সাযি 
গ্রহণ করা উজচত। �জদ যস চযকাযলযের 
ছজবর কািকি টি তুযল ধযর এবং যকউ একজন 

তাযক যদাকাযন জনয় জগয় চযকাযলে জকযন যদন, তাহযল 
যসই সংয�াগ ও য�াগায�াযগর জন্য এই েুরস্ারটি খুবই 
প্রভাবশালী হযব। 

• খাবার ও োনীয়র ছজব যদখান: এগুজল ছজব কাযিকি র সাযি 
সং�ুতি কযর কািকি যবািকি  জদয় “েছযন্দর যবািকি ” ততজর করা 
য�যত োযর। �খন আেজন জাযনন য� যকউ একটি োনী় 
চা়, তাযক সংজলিষ্ কািকি টি জদন (কাে, জু্যস বাক্স – সামজেস্য 
রাখুন)। তাযক ছজবটির জদযক তাকাযত বলুন। তারের “োন 
কযরা” বলুন। তাযক বলুন আেনাযক োনী়-র কািকি টি 
জদযত। তার চাজহদা অনু�া়ী তাযক োনী় যদও়ার আযগ 

এটি যবশ কয়কবার েুনরাবৃজত্ করুন। �খন যকউ 
অত্যন্ত অনুপ্রাজণত িাযক তখন এই দষেতাগুজল 
যশখাযনা সবযচয় সহজ, এবং এগুজল প্রা়শই 
খাবার সংরিান্ত হ়!

• যখলার জা়গা় কা�কিকলাযের ছজব প্রদশকিন করুন: এগুজল একটি যবািকি , একটি জ্রিে (strip),এমনজক একটি খাতাযতও যদখাযনা 
য�যত োযর। উেযরর ব্যাখ্যাটি ব্যবহার কযর, ব্যজতিযক তার জনজস্ব কা�কিকলাযের সম়সূচী ততজর করযত সহা়তা করুন

রস/জু্যসজল

বল

রং করা

ব্লক

যখলনা

বুদবুদ

যদালনা
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• যবযছ যনও়া: যবযছ যনও়া যশখাযনার জন্য, একজনযক দুটি জজজনস একসাযি জদয় শুরু করুন য�খাযন অন্য বস্তুটি প্রিমটির যচয় 
জনজচিতভাযব েছযন্দর হযব। আইসজরিযমর সাযি গাজযরর মযতা জকছু জদন �া যসই ব্যজতি পেষ্ভাযব েছন্দ কযর না। এরের বারবার 
বলুন: “তুজম যবযছ নাও।” 

একবার যবযছ যনও়ার ধারণাটি যবাঝা যগযল, আেজন আরও সূক্ষ্ম েছন্দগুজল যদও়া শুরু করযত োযরন। জবজভন্ন েজরজস্জতযত মাজনয় 
যনও়ার দষেতা (coping skills) যশখাযনার জন্য এই জাতী় েছযন্দর যবািকি  খুব সহা়ক হযত োযর।

যবযছ যনও়ার জন্য অন্যান্য আইজি়া: খাবাযরর সম় বা জলখাবাযরর সম় েছন্দ করা; অন্যরকম আচরণ যবযছ যনও়া 

সৃজনশীল হন! সভিাবনার তাজলকা অফুরন্ত।

গাজর আইসজরিম

শুয় েযডা যদালনা চযডা চুেচাে েযডা

শ্যাগারযাগ িা িারির আোি প্রোি সহজতর করার 
অি্যাি্য পদ্ধবত:

• কা�কিকলাে বা েজরজস্জতর সবযচয় অিকিেূণকি জদকটির ব্যাোযর 
একটি শব্দ সাজান। (আেজন একটি দীঘকি বাক্য ব্যবহার করযত 
োযরন তযব যসযষেযরে মূল শব্দগুজলযত যজার জদযত হযব 
অিবা গলার স্বর বাডাযত হযব। 

• জনযদকি শগুজল জশষোিথীযদর প্রজরি়াকরণ করা অিকিাৎ যবাঝা ও 
তাযত সাডা যদও়ার জন্য দীঘকি জবরজত ব্যবহার করুন (োঁচ 
যিযক দশ যসযকন্ড গুনুন) 

• জশষোিথীযক জকযস নজর জদযত হযব বা কী করযত হযব 
তা যদখাযনার জন্য, কিা বলার েজরবযতকি  আঙুল জদয় 
যদখাযনার মযতা অগেভজগে ব্যবহার করুন।

• কমথীযদর সাযি ও তাযদর সহোঠীযদর সাযি য�াগায�াগ 
শুরু করযত জশষোিথীযদর সুয�াগ জদন।

• কাজ করার সম় জশষোিথীর জন্য য�াগায�াগ বা ভাযবর 
আদান প্রদাযনর সুয�াগ ততজর কযর জদন 

• জশষোিথীরা য� েজরযবযশ অংশগ্রহণ কযর যসখাযন আদান 
প্রদান এবং য�াগায�াগ বাডাযনার জদযক মযনাজনযবশ করুন। 

• েূণকি বাযক্য কিা বলার মাধ্যযম একটি আদশকি কিা বলার 
দৃষ্ান্ত যদখান।

• জশষোিথীযদর যবাঝার স্তযরর ওের জভজত্ কযর উে�ুতি 
শব্দভান্ডার ব্যবহার করুন। য�াগায�াযগর যষেযরে গুরুতর 
অসুজবযধ আযছ এমন জশষোিথীযদর জন্য, েজরজচত, জনজদকি ষ্, 
অিকিেূণকি শব্দ চ়ন করুন এবং প্রয়াজযন েুনরাবৃজত্ করুন।

• পেষ্, সহজ এবং সংজষেপ্ত ভাষা ব্যবহার করুন। আলঙ্াজরক 
কিা এবং জবদ্রুে ইত্যাজদ য�াগায�াযগর যষেযরে অসুজবধা 
িাকা জশষোিথীযদর জবভ্ান্ত করযত োযর।

• তি্যগুজল প্রজরি়া করা বা যবাঝার জন্য জশষোিথীযদর �যিষ্ 
সম় জদন। ধীযর ধীযর কিা বলযত হযব বা শযব্দর মযধ্য 
জবরজত প্রয়াজন হযত োযর। 

• শুনযত যশখান: অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর 
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কীভাযব শুনযত হ় যস সম্পযককি  প্রা়শই কাঠাযমাগত 
োযঠর প্রয়াজন হ়। রেবণযক কয়কটি যছাে অংযশ ভাগ 
করুন এবং প্রজতটি অংশযক পেষ্ করুন। উদাহরণস্বরূে, 
জশষোিথীযদর বতিার মুযখামুজখ হযত, বতিার জদযক তাকাযত 
(�ার অিকি অবশ্যই এই ন় য� তাযদর যচাযখ যচাখ রাখযত 
হযব) যশখান এবং তাযদর হাত েজরকল্পনামাজফকএকটি 
অবস্াযন রাখুন। প্রশংসা করুন বা অন্যিা় প্রজতটি 
েদযষেযে েুরসৃ্ত করুন।

• যমৌজখক ভাষার যবাধগম্যতা বাডান: প্রাসজগেক বস্তু, ছজব, 
ফযোগ্রাফ এবং অন্যান্য দৃশ্যমান সহা়ক উেকরণসহ কি্য 
ভাষা বলযল তা জশষোিথীযদর অিকি বুঝযত সাহা�্য করযত 
োযর। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশষোিথী যমৌজখক 
যবাধগম্যতার সুজবযধর জন্য জরজিং েডা বা যজাযর যজাযর 
েযড, উযল্াোর যষেযরে ন়। এটি এই ধরযনর জশষোিথীযদর 
কাযছ েডার দষেতা ব্যাোরটিযক আরও গুরুত্বেূণকি কযর 
যতাযল।

• ব্যবহাজরক য�াগায�াগ সহজতর করার একটি কা�কিকর 
উো় হল জন়জন্ত্রত েছন্দ প্রদান করা। দৃশ্যমান সহা়ক 
উেকরণগুজল উেলধি েছযন্দর জবন্যাযসর সাযি সংয�াযগর 
জন্য জবযশষভাযব কা�কিকর হযত োযর।

কাযকে ািলী

য�াগায�াযগর যষেযরে অসুজবধাগুজল যবাঝা

উযদ্শ্য: জশষেকযদর য�াগায�াযগর সমস্যাগুজল এবং তাযদর 
�িা�িভাযব যমাকাযবলা করার উো়গুজল শনাতি করযত এবং 
জশষেকযদর অল্ারযনটিভ অ্যান্ড অগযমযন্টটিভ কজমউজনযকশন 
(AAC) যমাি সম্পযককি  সযচতন করযত সহা়তা করা।

বিরেকে শািলী:

১. ঘযর যচ়ার জদয় ততজর ে্যাযসজ, �ার যশযষ একটি 
যেজবল আযছ তার মাঝখাযন এমনভাযব দাঁডান, �াযত 
যকাযনা একজন ব্যজতির আেনার োশ জদয় �াও়ার সম় 
আেনার সাযি ধাক্া লাগযত বাধ্য। 

২. একজন যস্বছোযসবকযক যিযক জনন। যস্বছোযসবকযক 
বলুন: “আেজন কিা বলযত োযরন না। আেজন অগেভজগে 
ব্যবহার করযত োযরন না। আেনার কাযছ ৩০ যসযকন্ড 
আযছ আমাযক েেযক কলমটি যেজবযল রাখযত।” (জনজচিত 
করুন য� যেজবযল �াও়ার জন্য অন্য যকান েি যনই)।

৩. আেনার অবস্াযন জস্র এবং দৃঢ়ভাযব দাঁজডয় িাকুন। 

আজম আবারও বলজছ, 
জযল বসবাসকারী প্রাণীযদর...

জলজ প্রাণী বলা হ়।
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�খন যস্বছোযসবক, যেজবযল �াও়ার অন্য যকান উো় না 
যেয়, আেনাযক যঠলযত শুরু কযরন, তখন তার খারাে 
আচরযণর জন্য তাযক তীরেভাযব জতরস্ার করুন য�মন 
“এো কী? যঠলাযঠজল করযছা যকন? যতামার জক যকাযনা 
বুজদ্ধ যনই? তুজম জহংস্ জশশুর মযতা আচরণ করযছা!”

৪. �খন যস্বছোযসবক জবভ্ান্ত এবং অজনজচিত হয় িাযম, 
তখন আেনার অবস্ান জশজিল করুন এবং জজজ্ঞাসা 
করুন, “আেজন যকমন অনুভব করযছন?” যস্বছোযসবক 
এইগুজলর য� যকানও একটি বলযবন: “জবভ্ান্ত, জবরেত, 
জবচজলত, রাগাজন্বত, অদু্ত লাগযছ”

আরলাচিার জি্য প্রশ্নসমূহ

• আেজন যস্বছোযসবযকর জদযক জচৎকার করযলন যকন?

• য� কিা বযল বা অগেভজগে ব্যবহার কযর য�াগায�াগ করযত 
োযর না, তার কাযছ এটি যকমন লাগযত োযর?

• এটি জছল যস্বছোযসবযকর জন্য একটি ‘অনুশীলন’ মারে এবং 
যস্বছোযসবক �জদও জবরতি এবং জবভ্ান্ত যবাধ কযরজছযলন, 
এটি জছল জনছক একটি যছাট্ অনুশীলন। জকন্তু �ারা সাধারণ 
উোয় (অিকিাৎ কিা বযল বা অগেভজগে ব্যবহার কযর) 
য�াগায�াগ করযত োযর না তাযদর জন্য এোই তাযদর 
জীবযনর বাস্তবতা এবং সারাজীবযনর অজভজ্ঞতা।

• যস্বছোযসবক ধাক্া যদও়া ছাডা আর কী করযত োরযতন?

িািিাবচন্তা এিং সারাংশ

• যকান যকান উোয় একজন অযন্যর সাযি য�াগায�াগ 
করযত োযর?

• য�াগায�াযগর অল্ারযনটিভ অ্যান্ড অগযমযন্টটিভ েদ্ধজতর 
উদাহরণ কী? জনম্ন প্র�ুজতি এবং উচ্চ প্র�ুজতি?

• অযনক জশষোিথীর জন্য অল্ারযনটিভ অ্যান্ড অগযমযন্টটিভ 
কজমউজনযকশন-এর জবযশষ গুরুত্ব আযছ

• সমস্ত েজরযবযশ ধারাবাজহকতার (consistency) প্রয়াজন

অল্ারযনটিভ অ্যান্ড অগযমযন্টটিভ কজমউজনযকশন-এর উের 

যেজলযফান যকাযরা না জল জনয় যখলা

আযরা জবস্তাজরত আযলাচনার জন্য, মজিউল ১ অন্তভুকি জতিমূলক 
জশষো-এ “জবযশষ চাজহদাসম্পন্ন জশশুযদর জনজদকি ষ্ চাজহদা যমোযত 
সহা়ক �ন্ত্র, ICT এবং অন্যান্য সংস্ান সহা়তার ব্যবহার” 
জবভাগটি যদখুন।

৩. আগ্রহ, আচরণ এিং বক্রয়াকলাপগুবলর 
সীমািদ্ধ িাণ্াররর ওপর বিরেকে রশর প্রিাি 

(Implications for Instruction for 
Restricted Repertoire of Interests, 

Behaviours and Activities)

জনযদকি যশর েজরকল্পনা়, জশষেকযদর ‘সমস্যামূলক আচরণ’ 
জবযবচনা করযত হযব এবং যকান জনজদকি ষ্ জশষোিথীর জন্য এটি কী 
কাজ কযর তা যবাঝার যচষ্া করযত হযব। সমস্ত ‘সমস্যামূলক 
আচরণ’ একসাযি জন়ন্ত্রণ বা জনমূকিল করযত যচষ্া করযবন না। 
বরং এর েজরবযতকি , সফল জশষোদাযনর যকৌশলগুজল ব্যবহার 
করুন, �ার ফযল অনুে�ুতি বা অসুজবধাজনক আচরণগুজল 
হ্াস োযব, েজরযবযশর সাযি খাে খাও়াযনার উের যফাকাস 
কযর, এবং/অিবা জশষোিথীযদর আরও উে�ুতি আচরণ জশখযত 
সাহা�্য কযর �া একই কাজ করযব। অটিজম আযছ, এমন 
ব্যজতির বহু অস্বাভাজবক, বাঁধাধরা আচরণ িাকযত োযর, �া 
অন্যান্য কারযণও হযত োযর, য�মন ইজ্রি়গত উদ্ীেনার অজত 
সংযবদনশীলতা (hypersensitivity) বা কম সংযবদনশীলতা 
(hyposensitivity), সামাজজক েজরজস্জত যবাঝা, রুটিযন 
েজরবতকি যনর কারণ উযদ্গ ও অসুজবধা।

জনযদকি শমূলক েজরকল্পনার জন্য য�সব যকৌশলগুজল অন্তভুকি তি 
করযত হযব:

• জশষোিথীযদর আগ্রহ প্রসাজরত করা

• জবজভন্ন কা�কিকরী যষেরে জুযড দষেতা বাডাযনা 

• জশষোিথীযদর তাযদর উযত্জনা বা উযদ্যগর মারো জনরীষেণ 
করযত সাহা�্য করা

• েজরকজল্পত েজরবতকি যনর জন্য জশষোিথীযদর প্রস্তুত করা

• শান্ত হও়া এবং উযদ্গ কমাযনার উো়গুজল সহজতর 
করা।

গযল্পর ছজবগুজল অনুে�ুতি আচরণ বন্ধ করার একটি সহা়ক 
উো় হযত োযর। 
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যকাযরা না চডা বা ওঠা বইয়র তাক

“বইয়র তাযক উযঠা না” 

যকাযরা না যদৌডাযদৌজড েুযলর কাযছ

“েুযলর কাযছ যদৌজডও না”

ফা়ার অ্যালামকি বাজহর েি জবদ্যাল়

“তুজম �খন ফা়ার অ্যালামকি শুনযত োযব, তখন জবদ্যাল় যিযক যবজরয় �াযব”

বাযম তাকাও বাযম তাকাওিাযন তাকাও োর হও

“রাস্তা োর হও়ার আযগ বাযম-িাযন-বাযম তাকাও”।

গযল্পর ছজবগুজল অযনক সুরষো সম্পকথী় দষেতা যশখাযত ব্যবহার করা য�যত োযর য�মন উযঠা না, ইজ্রি পেশকি যকাযরা না বা কীভাযব 
জনরােযদ রাস্তা োর হযত হযব।



মডিউল ২ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা36

৩.১ আচরণগত অসুবিধার সমাধাি:

আচরযণর সমস্যা সমাধাযনর একটি গুরুত্বেূণকি েদযষেে হল 
আচরযণর প্রকৃজতযক আরও ভাযলাভাযব যবাঝা। জনম্নজলজখত 
প্রশ্গুজল জজজ্ঞাসা করযল সাহা�্য করযত োযর: 

• যকান যকান অন্তজনকিজহত অসুজবধাগুজল এই সমস্যার কারণ 
হযত োযর?

• যকান েজরজস্জতযত, বা যকান সময়, এই আচরণ ঘযে?

• কত ঘন ঘন এই আচরণ ঘযে?

• জশশুর দৃজষ্যকাণ যিযক এই আচরযণর অিকি কী? 

• এই জশষোিথীর আচরণ একই ব়যসর অন্যান্য জশশুযদর 
যিযক কীভাযব আলাদা? 

• এটি জক এমন একটি আচরণ �া েজরবতকি ন করা গুরুত্বেূণকি?

• এই জশষোিথীর কাযছ এই েজরজস্জতর যকানটি জবভ্াজন্তকর 
হযত োযর?

• এই েজরজস্জত আরও ভালভাযব েজরচালনা করার জন্য 
জশশুটি যকান নতুন দষেতা জশখযত োযর?

একটি আচরণগত সমস্যা সমাধারির জি্য প্রস্াবিত 
পদ্ধবত:

ধাপ ১: সমস্যাযুক্ত আচরণ এিং এই উরে্যরশ্য সম্াি্য 
শ্যাগারযাগ গুবল শিাক্ত করুি 

• আচরণটি হও়ার আযগ সাধারণত কী ঘযে?

• কীভাযব এই আচরণ জশশুর জশখযনর যষেযরে বাধা যদ়?

• এর েজরণজত জক?

• কখন এবং যকািা় এই আচরণ ঘযে?

• আর কী হযছে? 

• আর যক যসখাযন আযছ?

• যকান ইজগেতগুজল এই আচরযণর অন্তজনকিজহত কারণগুজলর 
জদযক জনযদকি শ কযর? 

আচরণটি কতষেণ ধযর হ়, তার তীরেতা এবং কতবার ঘযে, তা 
বণকিনা করুন; এটি আেনাযক আচরযণর তবজশষ্্য জবযলিষণ করযত 
এবং সভিাব্য সমাধান জনযদকি শ করযত সহা়তা করযব।

ধাপ ২: আচরণরক শ্মাকাবিলা কররত এিং শ্যাগারযাগ িা 
িারির আোি প্রোি সহজ করার জি্য বশষেরণর শ্কৌশল 
ততবর করুি। 

• এই আচরযণর প্রয়াজন �াযত না হ় তার জন্য আেজন 
যকান দষেতা যশখাযত োযরন? কীভাযব েজরযবযশর 

েজরবতকি ন করা য�যত োযর, �াযত যসই জশশুটি েজরজস্জতটি 
আরও ভাযলাভাযব বুঝযত োযর?

• জশশু এবং তার মা বাবার সাযি তার আচরণ সম্পযককি  কিা 
বলুন।

• আেনার সংগ্রহ করা তি্য জবযলিষণ করুন (�জদ গুরুতর হ়, 
একজন মযনাজবজ্ঞানীর সাযি েরামশকি করুন)।

• জশশুটিযক ে�কিযবষেণ করুন এবং একটি জবকল্প ও আরও 
উে�ুতি আচরণ শনাতি করুন।

• েুরস্ার জদন।

• জশশুটিযক ব্যস্ত রাখার জন্য তাযক আকষকিণী় কা�কিকলাে 
করযত জদন।

ধাপ ৩: শ্রেণীকষেরক উপরযাগী করর বিি যারত তা 
বশশুটির শ্িাধগম্যতা এিং বিরাপত্তারিারধর সহায়ক হয়। 

• জবজষেপ্ত কযর এমন উদ্ীেনার েজরবতকি ন করুন। 

• জবরজত যনও়ার জন্য জশশুটিযক একটি জা়গা প্রদান করুন।

• েছন্দ কযর যনও়ার সুয�াগ জদন। 

• জশশুটি অনুমান করযত োযর এমন রুটিযনর েজরকল্পনা 
করুন। 

• শান্তভাযব িাকার জন্য ক্াযসর রুটিযন জকছু সম় রাখুন।

• সামাজজক গল্প ব্যবহার কযর জশশুযক তার আচরণ েজরচালনা 
করযত সাহা�্য করুন এবং উে�ুতি ফলাফল যদ় এমন 
আচরণ গযড তুলুন। 

• যকান সময় জজজনস �খন হাযতর বাইযর চযল �া় যস 
রকম সময়র জন্য একটি সংকেকালীন যকৌশল েজরকল্পনা 
করুন এবং যকান জজজনস জশশুটিযক জবরতি করযত োযর 
তা জানুন। জশশুটিযক বকাবজক করযবন না; তাযক “োইম 
আউে” (অবসর) স্াযন �াও়ার সুয�াগ জদন।

একটি পবরবস্বতরক দৃশ্যত আরও পবরষ্ার কররত শ্কৌশল 
এিং কাঠারমা ি্যিহার করুি:

• কখন কী ঘেযত চযলযছ তা যদখাযত সাহা�্যকারী 
কমকিেজরকল্পনা, সম়সূচী বা ক্যাযলন্ডার ব্যবহার করুন।

• একটি জশশুযক তার কী করা উজচত তা মযন কজরয় যদও়ার 
জন্য হাযতর কাযছ রাখা সজচরে বা জলজখত জন়মগুজল ব্যবহার 
করুন৷

• যকািা় কী ঘেযব তা যদখাযনার জন্য ক্াসরুমযক জবজভন্ন 
উোয় সাজান।

• জশষোিথীযক স্বাধীনভাযব জনযদকি শ অনুসরণ করযত সাহা�্য 
করার জন্য বস্তুগত যরফাযরসি, ফযোগ্রাফ বা একটি জলজখত 
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তাজলকা ব্যবহার কযর একটি যচকজলস্ট বা তাজলকা প্রদান 
করুন।

ধাপ ৪: উপযুক্ত আচরণ বেরয় অিুপযুক্তরক প্রবতস্াপি 
করুি:

• কঠিন েজরজস্জতযত, জশশুযক য�াগায�াগ করযত বা ভাযবর 
আদান প্রদান করযত যশখান; উদাহরণস্বরূে, জশশুযক 
সাহা�্য চাইযত, জবরজত জনযত, ভ় বা রাযগর মযতা আযবগ 
প্রকাশ করযত সষেম হযত হযব বা যসো জশখযত হযব।

• সামাজজক দষেতা যশখান, �া জশশুযক সামাজজক েজরজস্জতযত 
যকাযনা একটি কাজ শুরু করযত, কাজটি বজা় রাখযত বা 
উযদ্গজনক েজরজস্জত এডাযত সাহা�্য করযব, য�মন একটি 
শান্ত জা়গা় �াও়া, একটি শান্ত কা�কিকলােসম্পন্ন করা বা 
উযদ্গমুতি হও়ার যকৌশল ব্যবহার করা।

• যখলা এবং অবসর কাোযনার যকৌশল যশখান �াযত যস 
আগ্রহ যেযত োযর। 

• আচরযণর লষে্য (behaviour targets) জস্র করুন �া 
জশশুর আচরণযক আরও উে�ুতি আচরযণর রূে যদযব।

ইজতবাচক আচরণযক উৎসাহ যদবার যকৌশল সম্পযককি  আরও 
জানযত, মজিউল ১: “অন্তভুকি জতিমূলক জশষো (ইউজনে III)”, 
আচরণ ব্যবস্ােনা যবাঝার জবষয় জবভাগ ৬ যদখুন। 

দ্রষ্ব্য: এই জবভাযগ �াও়ার সম় জশষেকযদর মজিউল ১ যিযক জশষোগুজল 

উযলেখ করা উজচত।

কাযকে ািলী 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�্ুতি জশষোিথীযদর জন্য েজরযবশযক 
উে�ুতি কযর যতালা

উযদ্শ্য: অবস্াটি যচাযখ যদখা না যগযলও জশষেকযদর এমন 
েজরজস্জত বণকিনা করযত সষেম করা য�খাযন েজরযবশযক উে�ুতি 
কযর যতালা প্রয়াজন। শাজস্তর ব্যবহাযরর বদযল ইজতবাচক 
আচরণগত সহা়তা যকন দীঘকিযম়াদী প্রভাব যফলযব জশষেকরা 
তা ব্যাখ্যা করযত সষেম হযবন। জশষেকরা কমকিেজরকল্পনা, 
জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান এবং সামাজজক গযল্পর ব্যবহার বণকিনা 
করযত সষেম হযবন।

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহণকারীযদর োঁচ বা ছ়জযনর নতুন দযল জবভতি 
করুন।

২. তেন কীভাযব েজরযবশটি অনুভব কযরযছ তা েুনরা় 

যদখার জন্য প্রজতটি দলযক তার সম্পযককি  যকস স্টাজিটি 
আবার েডযত বলুন (৩৪ েৃষ্া় েূবকিবতথী কা�কিকলাযে 
ব্যবহৃত)।

শ্কস স্াবি

তেন ন় বছর ব়সী। যস তার সু্যল ক্াস জরি যত েযড। তেন 
সু্যল এযস ক্াযস জগয় জনযজর জা়গা় বযস। জকন্তু জকছুষেণ 
ের যস যচ়ার যিযক উঠযত িাযক। যস যদৌডা়, লাফ যদ় 
এবং তার হাত তাজল যদ়; মাযঝ মাযঝ যস আও়াজও কযর। 
জশষেক তাযক বসযত জনযদকি শ যদন। তেন বযস, তারের আবার 
উযঠ দাঁডা়। মাযঝ মাযঝ জশষেক জবরতি হয় বযলন: “তুজম 
আবার দাঁজডয় আযছা যকন?” তারের তেন হাত কামডাযত 
িাযক বা যেজবযল মািা ঠুকযত িাযক।

জশষেক জশশুযদর EVS বই বার করযত বযলন। তেন তার 
বই বার কযর না। জশষেক তাযক অবাধ্য হও়ার জন্য জতরস্ার 
কযরন এবং আবার তাযক তার বই বার করযত বযলন। সব 
জশশুরা হাযস। তারের তেন তার বই বার কযর। 

যবজশরভাগ জদন, তেযনর োযশ বসা যছযলটি তার যচ়াযর 
জল যেযল যদ়। তেযনর ে্যাযন্টর যেছন জভযজ �া় আর 
অন্য যছযলরা হাযস। জশষেক মযন কযরন, তেন জনযজর 
ে্যাযন্ট প্রস্াব কযর জদয়যছ। জতজন ‘যবাকা’ হও়ার জন্য এবং 
ে্যাযন্ট প্রস্াব করার জন্য তাযক জতরস্ার কযরন।

মাযঝ মাযঝ তেন োযশ বসা যছযলটিযক আঘাত কযর। 
যছযলটি জশষেযকর কাযছ অজভয�াগ করযল জতজন তেনযক 
জচৎকার কযর বযকন। একজদন জশষেক �খন তার যিযস্র 
োযশ দাঁজডয় জচৎকার করজছযলন তখন তেন ওই জশষেকযক 
আঘাত কযর। এরের তেযনর বাবা-মাযক যিযক তার জহংস্ 
আচরণ সম্পযককি  সতককি  করা হ়।

জবরজতর সম় তেন ক্াযস িাকযত চা়। সমস্ত জশশু �খন 
যখলার মাযঠ িাযক তখন যকন যস ক্াযস িাকযত চা় তা 
জশষেক জানযত চান। তেন জশষেযকর প্রযশ্র উত্র যদ় 
না। জশষেক তাযক যখলার মাযঠ �াও়ার জনযদকি শ যদন। 
মধ্যানিযভাজন -েরবতথী ক্াস চলাকালীন, তেন যেজবযল মািা 
যঠাযক এবং কখনও কখনও তার এবং অন্য যছযলযদর খাতা 
জছঁযড যফযল।

তেন �খন আেকি  ক্াযস �া়, তখন আেকি  টিচার তাযক একটি 
জভন্ন দযলর জশষোিথীযদর সাযি বজসয় যদন। আেকি  ক্াস 
চলাকালীন, তেন যবজশরভাগ সম়ই তার যচ়াযর িাযক।

৩. যরেণীকযষে তেনযক স্বাছেযন্দ্য রাখার জন্য জনজদকি ষ্ 
েদযষেেগুজল তাযদর তাজলকাভুতি করযত বলুন।
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৪. যবাযিকি  কলাম বা জবভাগ ততজর করুন। জশশুর কা�কিকরী 
অন্তভুকি জতি জনজচিত করযত প্রজতটি জবভাগ বা কলামযক 
সাহায�্যর/হস্তযষেযের জবজভন্ন জদযকর জন্য উেস্ােক 
বযল মযন করুন, য�মন য�াগায�াযগ সাহা�্য, শারীজরক 
েজরবতকি ন, দৃশ্যমান কমকিেজরকল্পনা, চাষুেস সংযকত, 
অন্যান্য সহা়ক বস্তু, ইজ্রি়গত অনুভুজতর সাহা�্য, 
জশষেযকর গলার স্বর, জশষেযকর ব্যবহৃত ভাষা এবং 
সহোঠীযদর দ্ারা মধ্যস্তা।

৫. প্রজতটি দল যিযক একজনযক তাযদর দযলর েরামশকিগুজল 
েডযত বলুন। একটি েরামশকি েডা হযল, যসগুজল একটি 
বা একাজধক কলাযম বা জবভাযগ রাখুন। প্রজতটি কলাম 
বা জবভাযগর জন্য একটি জভন্ন রযঙর চক/ যবািকি  মাককি ার 
ব্যবহার করুন। 

৬. কলাম বা জবভাগগুজল েূরণ হও়ার সাযি সাযি, 
জশষেকযদর জজজ্ঞাসা করুন প্রজতটি কলাম বা জবভাগ যকান 
ধরযনর সহা়তা/ সাহা�্য তুযল ধরযছ বযল তারা মযন 
কযরন। 

আরলাচিার জি্য প্রশ্নসমূহ

• তেনযক তার যচ়াযর িাকযত সাহা�্য করার জন্য কী করা 
য�যত োযর? কীভাযব একজন জশষেযকর য�াগায�াগ/
ভাষা/আচরণ তেনযক বযস িাকযত সাহা�্য করযত 
োযর?

• যকান েদ্ধজতগুজল ক্াযসর প্রাসজগেক সময় তেনযক তার 
বই যবর করযত সষেম করযত োযর?

• তেন জক সজত্যই ‘জহংসাত্মক’ নাজক য�াগায�াযগর প্রযচষ্া 
করযত জগয় যস আঘাত করযছ?

• তেনযক সহা়তা এবং তেযনর অন্যযক সহা়তা করার 
জন্য অন্যান্য জশষোিথীরা কী ভূজমকা োলন করযত োযর?

• সহোঠীযদর দ্ারা মধ্যস্তাযক উৎসাহ যদবার জন্য জশষেক 
কী করযত োযরন?

• য�াগায�াযগর যষেযরে তেযনর জক যকাযনা সহা়তা 
প্রয়াজন? কী রকযমর? 

৭. ওভারল্যাে বা জমযলজমযশ �াও়া এবং বাদ জদয় �াও়া 
জনয় আযলাচনা করুন।

৮. য� সব ধরযনর সাহা�্য প্রদান করা য�যত োযর যসগুজল 
জনয় আযলাচনা করুন। 

৯. জশষেকযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা এমন যকান জশশুযক 
যচযনন জকনা অনুরূে যকৌশল ব্যবহার কযর �াযদর 
জশখনযক উন্নত করা য�যত োযর। 

িািিাবচন্তা এিং সারাংশ

• যকন স্বাছেন্দ্য জবধাযনর ব্যবস্া করযবন?

• কী ধরযনর স্বাছেন্দ্য জবধাযনর ব্যবস্া করা য�যত োযর 
(যরেইল, �াম্প, যলখক, ইত্যাজদর বাইযর)? 

• অস্বাভাজবক আচরণ যমাকাজবলা় শাজস্ত যদও়া জক একটি 
কা�কিকর উো়? অিবা ইজতবাচক সমিকিন জক আযরা কা�কিকর 
হযত োযর?

কাযকে ািলী

ইজতবাচক আচরণ বাস্তবা়যন সহা়তার জন্য যকৌশল 

(Implementing positive behaviour support strategies) 

ফলাফল: জশষেকরা ইজতবাচক আচরযণর জযন্য প্রয়াজনী় 
সাহা�্য, েজরকাঠাযমা, সম়সূচী এবং দৃশ্যমান উেস্ােনা বণকিনা 
করযত সষেম হযবন �া জশষোিথীযদর উৎসাজহত করযব। 

য�সব েজরজস্জত উযদ্যগর সৃজষ্ করযত োযর জশষেকরা যসগুজল 
বণকিনা কযর জশষোিথীযদর যবাঝাযত সষেম হযবন। জশষেকরা 
কীভাযব সহোঠী দ্ারা মধ্যস্তাযক সহা়তা কযর ইজতবাচকভাযব 
ব্যবহার করযবন তা বণকিনা করযত সষেম হযবন এবং তাযদর 
জনজস্ব অনুমান এবং জবশ্াসগুজল অযন্বষণ করযত সষেম হযবন।

বিরেকে শািলী:

১. �ারা প্রজশষেণ জনযছেন, তাযদর োঁচ বা ছ়জন 
অংশগ্রহণকারী জমযল নতুন কযর দলগঠন করযত বলুন। 

২. লজলত কীভাযব েজরযবশ অনুভব করযছ যস সম্পযককি  
তাযদর যবাঝার উের জভজত্ কযর প্রজতটি দলযক জনম্নজলজখত 
যকস স্টাজি ে�কিাযলাচনা করযত বলুন।

শ্কস স্াবি

লজলত ক্াস জরি যিযক যফার-এ উযঠযছ। যস একটি শান্ত জশশু 
য� জনযজর মযধ্য িাযক। যস তার ক্াযস যমাোমুটি নম্বর ো়। 
যস জলখযত অযনক সম় যন়, তার যলখা অেজরষ্কার এবং 
অযনক সম় যস তার ক্াযসর কাজ যশষ করযত োযর না। 
যবাযিকি  যলখা োঠগুযলা যদযখ জলখযতও তার সমস্যা হ়। 
অলস এবং ধীরগজতর জন্য তাযক শাজস্ত যদও়া হ়। লজলতযক 
প্রা়ই প্রজতয�াজগতার মযতা কা�কিকলাযে অংশগ্রহণ যিযক 
বাদ যদও়া হ়। তার জশষেক জবশ্াস কযরন য� যস সবার 
সাযি অংশগ্রহণ করযত োরযব না এবং তাই তাযক অন্তভুকি তি 
করার যকান মাযন যনই। তাযক সাধারণত এমন জদযন বাজডযত 
িাকযত বলা হ়।
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জবদ্যালয় লজলযতর জপ্র় যসশন হল �খন যস কজম্পউোর 
ল্যাযব িাযক। জতন বছর ব়স যিযকই যস কজম্পউোযর দষে 
হয় উযঠযছ �খন তার মা তাযক কজম্পউোযর জশষোমূলক 
যগযমর সাযি েজরচ় কজরয় জদয়জছযলন। যস ই-যমইল 
কযর এবং স্বাধীনভাযব ইন্টারযনে সাফকি  কযর। লজলত তি্য 
অসাধারণভাযব মযন রাখযত োযর। উদাহরণস্বরূে, যস জবযশ্র 
প্রজতটি যদশ, তাযদর রাজধানী এবং বতকি মান রাষ্ট্রপ্রধানযদর নাম 
জাযন।

৩. প্রজতটি দলযক লজলযতর স্বাছেন্দ্য জবধাযনর 
(accommodation) জন্য কমেযষে জতনটি ধাযের 
েরামশকি জদযত বলুন।

৪. যবাযিকি  কলাম বা জবভাগ ততজর করুন। প্রজতটি কলাম বা 
জবভাগ কা�কিকর অন্তভুকি জতি জনজচিত করযত সাহায�্যর 
জবজভন্ন জদকযক উেস্ােন কযর বযল মযন করুন, য�মন 
য�াগায�াযগ সাহা�্য, শারীজরক েজরবতকি ন, দৃশ্যমান 
কমকিেজরকল্পনা, দৃশ্যমান সংযকত, অন্যান্য সহা়ক বস্তু, 
ইজ্রি়গত সাহা�্য, জশষেযকর গলার স্বর, জশষেযকর 
ব্যবহৃত ভাষা এবং সহোঠীযদর মধ্যস্তা।

৫. প্রজতটি দল যিযক একজনযক তাযদর দযলর েরামশকিগুজল 
েডযত বলুন। একটি েরামশকি েডা হযল, যসগুজল একটি 
বা একাজধক কলাযম বা জবভাযগ রাখুন। প্রজতটি কলাযমর 
বা জবভাযগর জন্য একটি জভন্ন রযঙর চক/যবািকি  মাককি ার 
ব্যবহার করুন।

৬. কলাম বা জবভাগগুজল েূরণ হও়ার সাযি সাযি, 
জশষেকযদর জজজ্ঞাসা করুন প্রজতটি কলাম যকান ধরযনর 
সাহা�্য বা সহা়তা তুযল ধরযছ বযল তারা মযন কযরন।

৭. ওভারল্যাে বা জমযলজমযশ �াও়া এবং বাদ জদয় �াও়া 
জনয় আযলাচনা করুন। 

আরলাচিার জি্য প্রশ্নসমূহ

• জলজখত ক্াসও়াককি  কী উযদ্শ্য সাধন কযর?

• লজলত �াযত অন্যান্য জশষোিথীযদর সাযি তার োঠ যলখার 
যষেযরে অংশগ্রহণ কযর, যকান ব্যবস্া তা জনজচিত করযত 
োযর?

• কা�কিকর অন্তভুকি জতির জন্য লজলযতর ষেমতা কীভাযব 
ব্যবহার করা য�যত োযর?

• লজলতযক সাহা�্য করার জন্য এবং লজলযতর অন্যযদরযক 
সাহা�্য করার যষেযরে অন্যান্য জশষোিথীরা কী ভূজমকা োলন 
করযত োযর? 

• সহোঠীযদর দ্ারা মধ্যস্তাযক উৎসাহ যদবার জন্য জশষেক 
কী করযত োযরন?

৮. য� সব ধরযনর সাহা�্য প্রদান করা হযত োযর যসগুজল 
জনয় আযলাচনা করুন।

৯. জশষেকযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা এমন যকাযনা 
জশশুযক যচযনন জকনা য�খাযন অনুরূে যকৌশল ব্যবহার 
কযর তাযদর জশখনযক উন্নত করা য�যত োযর।

িািিাবচন্তা এিং সারাংশ

• যকান যকান উোয় আমরা স্বাছেন্দ্য জবধাযনর 
(accommodation)ব্যবস্া করযত োজর? 

• একটি জশশুযক শাজস্ত যদও়া জক তাযক তার অসুজবধাগুজল 
কাটিয় উঠযত সাহা�্য কযর?

• আমরা জক আমাযদর জশষোিথীযদর মযধ্য জক ষেমতা আযছ 
তা লষে্য কজর?

• আমরা জক ষেমতা সম্পযককি  অনুমান কজর?

• আমরা জক অসুজবধাগুজল সম্পযককি  অনুমান কজর, য�মন অগে 
সঞ্ালযনর যষেযরে অসুজবধা (motor difficulties)?

• �খন একটি জশশুযক যদযখ ‘আর োঁচজযনর’ যিযক 
আলাদা মযন হ়, তখন জক আমরা োিকিক্যো মানযত আরও 
যবজশ সমস্যার সমু্খীন হই? এো জক আমাযদর জশখন এবং 
তবজচরে্য সম্পযককি  ধারণাযক চ্যাযলজে কযর? 

• সহোঠী দ্ারা মধ্যস্তা ( peer mediation)েদ্ধজতযত 
একজন জশষোিথীর ষেমতাগুজল জক জক ভূজমকা োলন করযত 
োযর?

অটিজম প্রবতিন্ধকতাযুক্ত বশশুরের সাহায্য করা 
সংক্রান্ত আরলাচিাটি বিরয় িািিাবচন্তা ও তার 
সারাংশ

• যরেণীকযষে য�াগায�াগযক বা ভাযবর আদান প্রদানযক 
সাহা�্য করার উো় সম্পযককি  তারা এখন কী বুযঝযছন ? 

• কীভাযব তারা বস্তুগত কাঠাযমা, সম়সূচী, দৃশ্যমান 
জশখনসামগ্রী এবং অন্যান্য সহা়ক �ন্ত্র ব্যবহাযরর মাধ্যযম 
জশখযন সহা়তা করযত োযরন? 

• তারা এখনও ে�কিন্ত যকান আচরযণর ব্যবহার কযরযছন �া 
তারা আর ব্যবহার করযবন না, বা তাযদর যসই ব্যবহার 
েুনজবকিযবচনা করযবন?

• তারা জক এখন এমন জকছু করযত শুরু করযবন �া তারা 
এতজদন কযরনজন? 
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৪. ইবন্দয়গত অিুিূবতর সমস্যা শ্মাকাবিলার 
জি্য শ্কৌশল

• জশশু য�সব ইজ্রি়গত অনুভুজতর সমস্যাগুজলর সমু্খীন 
হযত োযর, যসগুজল শনাতি করযত সু্যলর েজরযবযশ একটি 
ইজ্রি়গত সমীষো েজরচালনা করুন (েজরজশষ্ ১ যদখুন)।

• জশশুযক তার েজরযবযশ চালনা করার জন্য জবজভন্ন সংযকত 
সাজজয় রাখুন।

• জশশুর সাযি কিা বলার সম় শান্ত যহান এবং অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযক জনযদকি শাবলীর প্রজরি়াকরণ অিকিাৎ 
যসগুজল বুঝযত ও তার প্রজতজরি়ার জন্য সম় জদন। 

• কমথীযদর এবং সহোঠীযদর অটিজম সম্পযককি  সংযবদনশীল 
প্রজশষেণ এবং তি্য প্রদান করুন।

• সমস্যা�ুতি আচরযণর সমু্খীন হযল, জশশুর উের 
েজরযবশগত কারণগুজলর প্রভাব অন্তভুকি তি করার যচষ্া 
করুন।

৪.১ একটি সংরিেিশীল খাে্যতাবলকা প্ররয়াগ 
করুি

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জন্য প্রা়ই তাযদর 
উযদ্গ যমাকাজবলা করা এবং তাযদর উযত্জনার মারো জন়ন্ত্রণ 
করা কঠিন। �খন তারা উজদ্গ্ন বা অজত-উৎসাজহত িাযক, তখন 
তাযদর প্রা়শই জনযদকি যশ অংশ জনযত এবং কাঠাযমাগত কাজগুজল 
সমূ্পণকি করযত অসুজবধা হ়। এর ফযল তারা সমস্যা�ুতি আচরণ 
করযত োযর। জবকল্প জহযসযব, �খন জশষোিথীযদর মযধ্য উৎসাহ 
কম িাযক, তখন তাযদর প্রা়ই জরি়াকলাে শুরু করযত এবং 
সতককি  িাকযত অসুজবধা হ়। একটি সংযবদনশীল খাদ্যতাজলকা় 
সাধারণত তদনজন্দন কা�কিকলাযের জন্য তৎের কযর এমন বা 
শজতি-প্রদানকারী এবং জশজিল বা শান্ত করার জন্য যকৌশল িাযক 
�া জশষোিথীযদর ইজ্রি়গত চাজহদা যমোযত োযর।

সতককে তামূলক/ তৎপর করর এমি কাযকে ািলীরত অন্তিুকে ক্ত 
র্ারক:

• গ্রস যমাের কা�কিাবলীযত অংশগ্রহণ করা, য�মন লাফাযনা, 
যদৌডাযনা 

• ইজ্রি়গত কা�কিকলাযে অংশগ্রহণ করা, য�মন বরফ যচাষা

• তাজা বাতাযসর সংপেযশকি আসা

• ঠান্ডা জল জদয় যখলা

• উজ্জ্বল আযলাসহ যখলনা জদয় যখলা

• অযেষোকৃত যজাযর গান যশানা

শান্ত করার শ্কৌশরল অন্তিুকে ক্ত: 

• যহিযফান জদয় গান যশানা

• একটি শান্ত েজরযবযশ �াও়া 

• যচাষা, য�মন একটি জুযসর বাক্স যিযক োন করা

• জপ্র় বস্তুর সাযি যখলা

• গভীরভাযব শ্াস যনও়া

• যেশী োন এবং জশজিল করা

• চুেচাে বযস জানালা জদয় বাইযর তাজকয় িাকা

• েুনরাবৃজত্মূলক আচরযণ জজডত িাকা

• মন শান্ত কযর এমন একটি গল্প বা জ্রিটি ে�কিাযলাচনা করা 

এটি মযন রাখযত হযব য� �া একজন জশষোিথীযক শান্ত কযর তা 
অযন্যর জন্য উযদ্গ বাডাযত োযর। জশষোিথীযদর যশখাযনা য�যত 
োযর য� অনুে�ুতি বা অসুজবধাজনক আচরণ বৃজদ্ধ োও়ার 
আযগই তারা জানাযব য� তাযদর জকছুষেযণর জন্য জবরজত 
(break) যনও়ার প্রয়াজন।

৪.২ উপযুক্ত ইবন্দয়-উদেীপক িা অিুিূবত 
চাওয়ারক উৎসাবহত করুি

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জকছু জশষোিথী জনজদকি ষ্ ধরযনর ইজ্রি়-
উদ্ীেক বা অনুভূজত চা় এবং অনুে�ুতি উোয় যসই ইজ্রি়গত 
অজভজ্ঞতাগুজল বা অনুভূজতগুজলর সন্ধান কযর। উদাহরণস্বরূে, 
একজন জশষোিথী য� পেশকিগত উদ্ীেনা উেযভাগ কযর যস 
েছন্দসই উদ্ীেক জহযসযব তার হাযত লালা ঘষযত োযর।

সাধারণত, অনুে�ুতি আচরযণর সাযি যমাকাজবলা করার সবযচয় 
কা�কিকর উো় হল জশষোিথীযদর তাযদর ইজ্রি়গত আকাঙ্কা 
যমোযনার জন্য আরও উে�ুতি উো় প্রদান করা।

অিুপযুক্ত ইবন্দয় উদেীপক চাওয়া 
(Inappropriate sensation seeking )

উপযুক্ততর বিকল্প  
(More appropriate alternative)

১. লালা জনয় যখলা হাযত যলাশন ঘষা

২. লষে্যহীন যদৌড, ঘুরযত িাকা ে্যাগ যখলা বা যদৌযডর যখলা

৩. চুল বা োয়র গন্ধ যশাঁকা সুগন্ধ�ুতি একটি যেজসিল বা ইযরজার ব্যবহার করা 

৪. মুযখ অখাদ্য জজজনস রাখা শতি ক্যাজন্ড বা েজফ চুযষ খাও়া
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৪.৩ হতাশার বিষরয় লষে্য রাখুি

জরি়াকলাে এবং েজরজস্জতগুজলর জন্য জবদ্যালয়র জদনগুজল 
েরীষো করুন �ার কারযণ ইজ্রি়গত উদ্ীেনার বা অনুভুজতর 
আজধক্য বা হতাশা হযত োযর। সভিাব্য হতাশাজনক কাযজর 
সাযি শান্ত করার ইজ্রি়গত অজভজ্ঞতা বা অনুভুজতর ব্যবস্া 
করুন। �খনই সভিব, অংশগ্রহণ বাডাযনার জন্য কাজ এবং 
উেকরণগুজলযক উে�ুতি কযর জনন। �খনই সভিব হযব, 
েজরযবশগত জবজষেপ্ততা হ্াস করুন এবং জশষোিথীযদর জবভ্ান্ত, 
জদযশহারা বা জবচজলত কযর এবং জশখযনর যষেযরে অসুজবধার সৃজষ্ 
কযর এমন কা�কিকলােগুজল বাদ জদন। 

৪.৪ বশবর্লতা িা শান্ত িাি 

একটি শান্ত, জনজরজবজল এলাকা প্রস্তুত করার প্রয়াজন হযত োযর 
য�খাযন জশষোিথীরা জবরোম জনযত য�যত োযর। জশজিল/ শান্ত 
(জরল্যাক্সি) হও়ার অিকি হযত োযর েুনরাবৃজত্মূলক আচরযণ 
জজডত হও়া �া অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর শান্ত 
কযর। জকছু যষেযরে, জশষোিথীরা জকছু েুনরাবৃজত্মূলক সঞ্ালন 
করযত চা়, য�মন যদালনা বা অন্যান্য স্ব-উদ্ীেক আচরণ, 
য�খাযন এই ধরযনর সঞ্ালন রয়যছ যসখাযন তাযদর যসগুজল 

করার সুয�াগ যদও়া য�যত োযর। জনরােত্া জনজচিত করার জন্য 
এই জরি়াকলােগুজলযক জনরন্তর ে�কিযবষেণ করা উজচত। 

৫. শ্কন্দীয় সমন্বরয়র অিাি শ্মাকাবিলার 
শ্কৌশল (Strategies to Address the Lack 

of Central Coherence) 

মনঃসংয�াগ করার যষেযরে অসুজবধাগুজল কা�কিকর সামাজজক 
আচরণ এবং ভাষা যশখার ব্যাোযর জশষোিথীযদর দষেতা় 
উযলেখয�াগ্যভাযব অসুজবধা করযত োযর। 

জশষোিথীযদর কাযছ উেস্াজেত তি্য এবং জনযদকি শমূলক কা�কিাবলী 
এমন একটি জবন্যাযস প্রদান করা উজচত �া:

• পেষ্ এবং সংজষেপ্ত

• জশষোিথীর যবাঝার মারোর সাযি সামজেস্যেূণকি 

• তাযদর মযনায�াগ যক্রিীভূত কযর

• সবযচয় প্রাসজগেক তযি্যর উের যজার যদ়

জশষোিথীযদর মযনায�াগ যক্রিীভূত করার জন্য স্বতন্ত্র যকৌশলগুজল 
জনযদকি শমূলক েজরকল্পনার অংশ জহসাযব ততজর করা য�যত োযর। 
আদশকিভাযব, জনযদকি শমূলক েজরকল্পনা় জশষোিথীযদর যশষ ে�কিন্ত 
এই যকৌশলগুজল তাযদর জনযজযদর দ্ারাই েজরচালনা করযত 
সহা়তা করা অন্তভুকি তি িাকযব।
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ইউবিট IV পাঠ্যক্ররমর আোি প্রোি 
এিং বশষোিীবতগত বিবিন্ন 
শ্কৌশল

উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট IV: পাঠ্যক্রবমক আোিপ্রোি এিং বশষোিীবতগত শ্কৌশল

১. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর কা�কিকরী 
জশষোদাযনর জন্য জশখন – জশষেণ প্রজরি়া সম্পযককি  
ব্যবহাজরক জ্ঞান অজকি ন করা

২. অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখযনর 
যষেযরে উন্নজতর জন্য জশষো সংরিান্ত েজরকল্পনা 
ততজর করা

৩. জশষো সংরিান্ত েজরকল্পনার জবষ়বস্তু সম্পজককি ত 
জশষেণ-জশখন উেকরণ প্রস্তুত করার অজভজ্ঞতা 
এবং প্রজশষেণ লাভ করা

মজস্তস্প্রসূত 
জবজভন্ন উদ্াবন, 
নমুনাসহ 
উেস্ােনা এবং 
প্রদশকিন

োঠ্যরিযমর আদানপ্রদান এবং জশষোনীজতগত জবজভন্ন 
যকৌশল (Unit–IV) জনয় আযলাচনার ের জশষেক-
জশজষেকারা সষেম হযবন:

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা কী কী জশখযত 
যেযরযছ তার মূল্যা়ন করযত 

• োঠ্যরিযমর েজরবতকি ন ও েজরমাজকি ন করা এবং কী 
কী উোয় তাযক উেয�াগী করযত হযব তা বুঝযত 

• একটি অন্তভুকি জতিমূলক েজরযবযশ অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জন্য জশষোদাযনর 
যকৌশল জশখযত 

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জশখযনর 
মূল্যা়যনর গুরুত্ব এবং মূল্যা়ন করার উো়গুজল 
বুঝযত

এই ইউজনেটি মজিউল ১: অন্তভুকি জতিমূলক জশষো-র ইউজনে IVএর 
উের জভজত্ কযর ততজর। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর 
জশখযনর তবজশষ্্যগুজলর সাযি সামজেস্যেূণকি যকৌশলগুজলর 
জবকাশ এবং প্রয়াগ করযত জশষেক-জশজষেকাযদর সাহা�্য 
করাই এই ইউজনযের মূল উযদ্শ্য। জশষোর সবকিজনীন েদ্ধজতর 
যকৌশযলর সাযি এটি একজরেতভাযব একই সাজরযত আযছ �া 
সমস্ত জশষোিথীযদর সাযি ব্যবহার করা য�যত োযর। অতএব, 
সকল জশষোিথীর সাযিই এই অন্তভুকি জতিমূলক োঠ্যরিযমর আদান 
প্রদান সভিব। উজলেজখত সম্পদ (resources) এবং উেকরণগুজল 
জনরােদ, সহজ, সারে়ী এবং ক্াযসর সমস্ত জশষোিথীরা যসগুজল 
ব্যবহার করযত োযর। 

এই মজিউযলর েূবকিবতথী জবভাযগ য�মন উযলেখ করা হয়যছ, 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা তাযদর সহোঠীযদর যিযক 

জবজভন্নভাযব আলাদা হযত োযর। যকউ যকউ জনজদকি ষ্ জবষয়/
োঠ্যজবভাযগ তাযদর সহোঠীযদর যিযকও ভাযলা করযত োযর। 
অযনযকরই মুখস্ করার ষেমতা প্রখর হযত োযর এবং তারা 
তাযদর সমব়সীযদর যচয় যবজশ স্বছেযন্দ স্ান ও দূরত্ব (spatial) 
সম্পকথী়, সদৃশমূলক (matching) এবং উেলজধিমূলক 
(perceptual) কাজগুজল করযত োযর। উদাহরণস্বরূে, অযনযক 
অংক এবং জবজ্ঞাযন োরদশথী হ়। জশষেক-জশজষেকাযদর কাজ 
হল অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুটির মযধ্যকার ষেমতা এবং 
অসুজবধা দুটিযকই যবাঝা। 

জশষেক জশজষেকাযদর জন্য সযবকিাৎকৃষ্ উো়টি হযলা �খন জতজন 
জশশুটির জশখন সংরিান্ত অসুজবধা জনয় কাজ করযছন, এবং একটি 
যকৌশল জনবকিাচন করযছন, তখন জশশুটির ষেমতার জদকগুজলর 
ওেরও যজার যদযবন।
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“অটিজম-সরচতি” বশষেক-বশবষেকা যা কররিি

• অটিজম সম্পযককি  সম্যক ধারণা ও আগ্রহ ততরী করা 

• জশশুটির অটিজম প্রজতবন্ধকতাজজনত অসুজবধাগুজল তার 
জশষোযষেযরে কী কী প্রভাব যফলযত োযর যসই জবষয় তি্য 
সংগ্রহ করা 

• যকৌশল জনবকিাচন করার সম় জশশুর য�াগায�াগ ষেমতা, 
সামাজজক এবং আচরণগত চাজহদা উের সজবযশষ দৃজষ্ 
যদযবন এবং যখ়াল রাখযবন �াযত যরেণীর োঠ্যরিমটি 
জশশুযদর কাযছ সহজভাযব উেলধি হ়।

• অজভভাবকযদর কাযজ অন্তভূকি তি করযবন

১. সম্পাবেত কারজর িতকে মাি স্ররর 
অ্যারসসরমন্ট (Assessment)

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি একজন জশষোিথীর অ্যাযসসযমন্ট অন্য 
য�যকাযনা জশষোিথীর অ্যাযসসযমযন্টর মযতাই হযব। জশখন তশলী, 
ভাষা, কিাবাতকি া এবং আচরযণর উের আরও যজার যদও়ার 
জবষ়টি ভাযলাভাযব যবাঝা উজচত। এই যমৌজলক কা�কিকরী 
অ্যাযসসযমন্ট েজরচালনার জন্য এযষেযরে জশশুর প্রািজমক স্তযরই 
একটি প্রািজমক অ্যাযসসযমন্ট কযর রাখযল যসটি উেয�াগী হযত 
োযর। 

জশষোজজনত বা জবষ়সম্পজককি ত অ্যাযসসযমন্ট েজরচালনার জবষয় 
আরও তযি্যর জন্য মজিউল ১: অন্তভুকি জতিমূলক জশষো (ইউজনে 
II) যদখুন।

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশখনবশলী মািা় যরযখ 
চারটি যমৌজলক দষেতার অ্যাযসসযমন্ট করা প্রয়াজন। এগুজল 
হল: েডা, যলখা, অংক এবং যমৌজলক ভাষা। এই ধরযনর যমৌজলক 
অ্যাযসসযমযন্টর উের জভজত্ কযর জশখন লষে্য জনধকিারণ এবং যসই 
অনু�া়ী জশষোদাযনর জন্য জবষ়বস্তু েজরবতকি ন ও প্রস্তুত করা 
সহজ হযব।

১.১ পডার েষেতার অ্যারসসরমন্ট 

প্রা়শই ইজ্রি়গত সমস্যা এবং সংজলিষ্ জশখন অসুজবধাগুজল 
েডাশুনার যষেযরে অসুজবধা সৃজষ্ করযত োযর। �জদও অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশষোিথীযদরই খুব ভাযলা েডার দষেতা 
িাকযত োযর। েডার দষেতা অ্যাযসস করার জন্য জনম্নজলজখত 
সাধারণ জনযদকি জশকাটি (informal guidelines) ব্যবহার করা 
য�যত োযর: 

বশষোর্থী - :

• বইয়র েৃষ্া জক একটি একটি কযর ওল্া়?

• েৃষ্াগুজলর বাম যিযক িাযন এবং উের যিযক নীযচ 
তাকা়?

• সাধারণ জজজনযসর যলাযগা/ প্রতীকজচনি শনাতি করযত োযর 
(য�মন যকালযগে, জনরমা, োযলকিজজ, যেেজস, ইত্যাজদ)? 

• বাংলা বণকিমালার অষেরগুজল জচনযত োযর? ইংযরজজ 
বণকিমালার যষেযরে যছাে হাযতর বা বড হাযতর অষেরগুজল 
জচনযত োযর?

• ইংযরজজ বণকিমালা, জবযশষ কযর যছাে হাযতর অষের যদযখ 
তার ধ্জনটি উচ্চারণ করযত োযর?

• অেজরজচত ব্যজেনবণকি-স্বরবণকি-ব্যজেনবণকি (CVC: consonant-
vowel-consonant) সমজন্বত �ুতিাষের েডার সম় জক 
বুঝযত োযর না বা উচ্চারণ গুজলয় যফযল?

• দীঘকি, অেজরজচত শব্দ েডার জন্য ধ্জনজ্ঞান (য�মন প্রািজমক 
অষের বা বণকি) ব্যবহার কযর যভযঙ যভযঙ উচ্চারণ কযর? 

• কাযরার সাহা�্য না জনয় সহজ বাক্য েডযত োযর? 

• বাক্য োঠ কযর এবং তারের ‘কী’, ‘যকািা়’, ‘যক’, 
‘কীভাযব’ এবং ‘যকন’- এই জাতী় প্রশ্গুজলর উত্র যদ়?

• একটি সাধারণ গল্প মযন মযন েডার জন্য ছজব ব্যবহার কযর 
এবং গযল্পর মূল ধারণাটি বলযত োযর? 

১.২ শ্লখার েষেতার অ্যারসসরমন্ট এিং এর 
সারর্ সম্পবককে ত বিষয়সমূহ

যমৌজলক হাযতর যলখার অ্যাযসসযমযন্ট করার সম় কীভাযব 
জলখযছ, যলখার সুপেষ্তা এবং যলখার গজতর ে�কিযবষেণ করা 
উজচত।

প্রয়াগ (execution): জলখযত োরার দষেতার সাজবকিক জবষ়টির 
মযধ্য য�ন সঠিক এবং ধারাবাজহকভাযব যেজসিলটি ধযর িাকা, 
যলখার ভজগে এবং অষের গঠন এই জবষ়গুজল িাযক। জতন 
আঙুযল যেজসিল ধরা এবং নডাচডার সাযি জগ্রে বা দৃঢ়মুজষ্যত 
যেজসিল ধযর রাখা এবং অযনকষেণ ধযর জলখযত োরার ষেমতার 
অ্যাযসসযমন্ট করযত হযব। অষের গঠযনর জদক জনযদকি শনাও 
গুরুত্বেূণকি। উদাহরণস্বরূে, যছাে জশশুরা অষেযরর িান জদযক 
শুরু কযর আলাদা আলাদা য্রিাক/দাগ ব্যবহার কযর ‘ব’ বা “M” 
এর মযতা একটি অষের “আঁকযত” োযর। কাগজ যিযক যেজসিল 
না তুযল বাম জদযক অষেরটি যলখা শুরু করযল, তা যলখার গজত 
ততজর করার জন্য অযনক যবজশ সহা়ক।

েঠনয�াগ্যতা (Legibility): সুপেষ্তার যষেযরে অষেযরর 
েঠনয�াগ্যতা, যসইসাযি শযব্দর যভতযরর এবং দুটি শযব্দর 
মযধ্যকার ফাঁক যদখযত হযব।
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গজত (Speed): জশষোিথীরা প্রািজমক যরেণীকযষের যিযক 
উচ্চযরেণীযত অগ্রসর হযত িাকযল যলখা় গজতর ভূজমকা 
গুরুত্বেূণকি হ়, কারণ এযত তারা জবজভন্ন কাযজ দষেতার সাযি 
যলখাযক ব্যবহার করযত োযর। �জদ জশষোিথীরা অষেরগুজল 
যসাজা যসাজা কযর যলখা এবং একেু জজডয় বা োনা যলখা 
- এই দু ধরযনর যলখাই জশযখ িাযক, য�মনটি প্রা়শই একেু 
বযডা জশষোিথীযদর যষেযরে হ়, তাহযল মূল্যা়যন উভ় প্রকাযরর 
যলখার সম্পাদন, সুপেষ্তা এবং গজত জবযবচনা করা উজচত।

অজভব্যজতিমূলক যলখা (Expressive writing): এটি জশষোিথীর 
ভাষা দষেতার উের অযনকোই জনভকি র কযর। জববৃজত, বণকিনা এবং 
প্রবন্ধ যলখা় দুটি দষেতা জজডত: অজভব্যজতিেূণকি ভাষা এবং 
জলজখত জবষ়বস্তুর জবন্যাস।

অজভব্যজতিেূণকি যলখা অযনকোই জনভকি র কযর জশষোিথীর ভাষার 
দষেতার উের। বণকিনা, জববরণ এবং প্রবন্ধ রচনা় দুধরযণর দষেতা 
জজডত: অজভব্যজতিেূণকি ভাষা এবং জলজখত জবষ়বস্তুর জবন্যাস।

আযগই বলা হয়যছ, যসজররোল েলজসগ্রস্ জশষোিথীযদর উত্র 
গুজছয় যলখা় এবং প্রবন্ধ বা বণকিনামূলক উত্র জলখযত সমস্যা 
হযত োযর। তাই মূল্যা়যন জনম্নজলজখত ে�কিযবষেণ এবং ধারণা 
যবাঝার জবষ়গুজল িাকা উজচত: 

• ভূজমকা

• জবষ়বস্তুর মূল অংশ এবং 

• সারসংযষেে

১.৩ অংক বিষরয় অ্যারসসরমন্ট 

অংযকর মূল্যা়ন বলযত প্রািজমক যরেণীযত জশষোিথীর 
সংখ্যাজ্ঞানযক যবাঝা়, �ার মযধ্য রয়যছ:

• প্রাক-গজণত ধারণা: বযডা এবং যছাযো, ভজতকি  এবং খাজল, 
কম এবং যবজশ, লম্বা এবং খাযো, দূযর এবং কাযছ, যমাো 
এবং োতলা

• সংখ্যা সনাতিকরণ: সংখ্যার নাম দ্ারা সংখ্যা যচনা

• সংখ্যার জবন্যাস এবং রিম: অনুেজস্ত সংখ্যা, কী েযর 
আযস, কী আযগ আযস

• েজরমাণ তবষম্য: বৃহত্র এবং কম (যগ্রোর এবং যলস), 
যছাযো যিযক বযডা এবং বযডা যিযক যছাযো রিম অনুসাযর 
সংখ্যা সাজাযনা

• সংখ্যা ধারণা (মান): গণনা, ‘ক়টি’-র উত্র বলা?

• স্ানী় মান (Place value)

• মূল কাজ: জলজখত, যসইসাযি মযন মযন অংক কষা

• হাযত সংখ্যা যরযখ/ না যরযখ য�াগ করা

• হাযত সংখ্যা যরযখ/ না যরযখ জবয়াগ করা

• বণকিনামূলক অংক

• একইভাযব গুণ ও ভাগ জদয় মূল্যা়ন করা

• সম়: সপ্তাযহর জদন এবং মাযসর নাম

১.৪ িাষা েষেতার প্রার্বমক অ্যারসসরমন্ট 

দুটি যমৌজলক ধরযনর ভাষার দষেতা মূল্যা়ন করা উজচত: 
গ্রহণয�াগ্য ভাষা এবং অজভব্যজতিমূলক ভাষা।

গ্রহণয�াগ্য ভাষা (Receptive Language): এর মযধ্য 
জনযদকি শাবলী যবাঝা, বুযঝ েডা এবং জশষেক এবং সহোঠীরা কিা 
বলার সম় তাযদর স্বযরর তবজচরে্য যবাঝা ইত্যাজদ অন্তভুকি তি।

অজভব্যজতিমূলক ভাষা (Expressive Language) : এর মযধ্য 
জনযজর প্রয়াজন, অনুভূজত এবং ভাগ কযর যনও়ার জন্য কিা 
বলা, জচনি বা যলখার ব্যবহার অন্তভুকি তি।

একটি ভাষার প্রািজমক দষেতা অ্যাযসসযমযন্টর অন্যান্য জদকগুজল 
হল ব্যাকরণ, অিকি এবং ভাষার কা�কিকরী ব্যবহার য�মন বাক্য 
গঠন, শব্দািকিজবদ্যা এবং বাস্তবজবদ্যা।

কাযকে ািলী 

জশষোিথীর জশষোর জন্য েজরকল্পনা: জশশুযদর জন্য প্রািজমক 
জশখযনর লষে্য জনধকিারণ করা

বিরেকে শািলী:

১. জশষেক-জশজষেকাযদর োঁচ বা ছ়জযনর দযল ভাগ করুন।

২. রজমি সম্পযককি  যকস স্টাজির একটি কযর কজে প্রযত্যক 
দলযক জদন।

শ্কস স্াবি

রজমি অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি ছ় বছযরর একটি যময়। যস 
ক্াস ও়াযন েযড। যস নাসকিারীর ছডা আবৃজত্ কযর, A যিযক 
Z এবং ১ যিযক ১০ মুখস্ বযল।

যস ক্াযস প্রস্াব কযর যফযল এবং তার যতষ্া, জখযদ বা 
শরীযরর অন্য যকান কষ্ যবাঝাবার জন্য বা জল খাবার 
প্রয়াজন হযল যস কাঁযদ। 

রজমি েঁুজত/জবিস জদয় যখলযত েছন্দ কযর। যস োনা োঁচ 
জমজনে বযস িাকযত েযর না এবং তারের যরেণীকযষে ঘুযর 
যবডাযত চা়।

৩. জশষেক-জশজষেকাযদর যকস স্টাজিটি েডযত বলুন এবং 
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তারেযর অংক বা ভাষাজশষো ক্াযসর জন্য একটি 
জবষ়(topic) জনজদকি ষ্ করযত বলুন �া েরবতথী এক দুই 
সপ্তাযহর মযধ্য ক্াস ১-এ েডাযনা হযব। 

৪. জশষেক-জশজষেকাযদর বলুন য�, রজমির জন্য উে�ুতি 
জশষোর লষে্য ঠিক কযর য� জনজদকি ষ্ জবষ়টি েডাযনা জস্র 
কযরযছন যস জবষয় রজমির অ্যাযসসযমযন্টর জন্য সভিাব্য 
যষেরেগুজল জচজনিত করযত। 

৫. জশষেক-জশজষেকাযদর দলগুজলযক মযন কজরয় জদন 
য� জশষোগত অ্যাযসসযমযন্ট করার সম় অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর অসুজবধাগুজল মযন 
রাখযত হযব, য�মন- এই ধরযনর জশষোিথীযদর আচরণ, 
মযনায�াযগর সম়, বসার অভ্যাস এবং সাধারণ 
জনযদকি শাবলীযত তাযদর প্রজতজরি়া য�মন- যতামার বই 
যখাযলা, একটি লাইন কযর দাঁডাও ইত্যাজদ। 

৬. ১০ জমজনে ের, প্রজতটি দযলর প্রজতজনজধযদর মযধ্য 
একজনযক সবার সামযন তার দযলর আযলাচনা বা দলগত 
কাজটি উেস্ােন করযত বলুন।

৭. অংশগ্রহণকারীযদর দ্ারা প্রস্তাজবত অ্যাযসসযমযন্টর উের 
আযলাচনা করুন এবং নীযচ যদও়া জনযদকি জশকাগুজল জনয় 
আযলাচনা করুন। 

অ্যারসসরমন্ট বিরেকে বশকা

অংযকর প্রাক ধারণা: বযডা এবং যছাযো, েূণকি এবং খাজল, দীঘকি 
এবং সংজষেপ্ত, যমাো এবং সরু, যমৌজলক আকার

সংখ্যা: অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর ১00 ে�কিন্ত 
সংখ্যা (হ়যতা বা তার যবশী), মাস এবং সপ্তাযহর জদন সংখ্যা 
মযন রাখার যষেযরে ব্যজতরিমী মুখস্ করার ষেমতা িাকযত োযর, 
জকন্তু তারা হ়যতা জাযন না য� ১ সংখ্যার উচ্চারণটি এক, ২ এর 
জন্য দুই (সংখ্যার আকার এবং নাযমর মযধ্য সম্পককি )। 

অন্যান্য ধারণা: রযঙর নাম জদয় রঙ যচনা, সাধারণ অব্য় েযদর 
ব্যবহার য�মন উের এবং নীচ/যভতযর এবং বাইযর

সাধারণ জজজনস/জবষ়, প্রাণী, ফল, �ানবাহযনর সনাতিকরণ

েডা: অজভন্ন যদখযত বস্তু, ছজব, জনদশকিন, বণকিমালা, সংখ্যা এবং 
েজরজচত যলাযগাগুজলর দশকিনজজনত জমল (য�মন যলস, োযলকি জজ 
জবসু্ে, হামাম সাবান, যকালযগে, ইত্যাজদ জজজনসগুজলর যমাডক) 
বুঝযত োরা। 

জনযদকি শাবলীর প্রজত মযনায�াগ এবং প্রজতজরি়া: অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশষোিথী অজত মারো় চঞ্ল হযত োযর 
এবং তাযদর মাযঝ মাযঝ একেু জবরজত প্রয়াজন হ়। দীঘকি সম় 

ধযর এক জা়গা় বযস িাকা অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর 
ধীযর ধীযর যশখাযত হযব। অতএব, তারা কতো সম় বসযছ, তার 
অ্যাযসসযমন্টও গুরুত্বেূণকি। 

কাযকে ািলী 

জশষোিথীর জশষোর জন্য েজরকল্পনা (প্রািজমক স্তর)

বিরেকে শািলী:

১. জশষেক-জশজষেকাযদর চার বা োঁচজযনর দযল ভাগ করুন।

২. প্রজতটি গ্রুেযক েী�ূষ সম্পযককি  যকস স্টাজিটি জদন।

শ্কস স্াবি

েী�ূষ জদ্তী় যরেণীযত েডা দশ বছযরর একটি যছযল। যস 
সাবান, জচেস, েজফ ইত্যাজদর যমাডক সংগ্রহ করযত েছন্দ 
কযর। যস ১০০ ে�কিন্ত সংখ্যা জলখযত োযর, ছজবযত গুনযত 
োযর এবং সঠিক সংখ্যাটিযক যগাল করযত োযর জকন্তু যকাযনা 
জনজদকি ষ্ সংখ্যার েযর বা আযগ কী আযস তা বলযত োযর না। 
েী�ূষ রঙ করযত এবং জলখযত ভাযলাবাযস। যস জবডাল, বালজত 
এবং োলক জাতী় জতনটি অষেযরর শব্দ বানান করযত োযর।

৩. জশষেক-জশজষেকাযদর যকস স্টাজি েডযত বলুন এবং 
তারেযর অংক/ভাষাজশষো/েজরযবশ জবজ্ঞাযনর একটি 
জবষ় জনজদকি ষ্ করযত বলুন �া েরবতথী ১-২ সপ্তাযহর মযধ্য 
জদ্তী় যরেণীযত চালু করা দরকার।

৪. জচজনিত জবষয়র উের জভজত্ কযর েী�ূযষর অ্যাযসসযমযন্টর 
সভিাব্য যষেরেগুজল জচজনিত করযত বলুন �া তারা ক্াযস 
করযবন।

৫. যগাষ্ীগুজল মূল্যা়যনর য� যষেরেগুজল জচজনিত কযরযছন 
যসগুজল উেস্ােন করযত বলুন এবং যসগুজল জনয় 
আযলাচনা করুন।

৬. নীযচ যদও়া জবষ়-জনজদকি ষ্ অ্যাযসসযমন্ট জনযদকি জশকা জদন।

অ্যারসসরমন্ট বিরেকে বশকা

অংক: অযনক জশষোিথী তাযদর মযনর মযধ্য সংখ্যা শনাতি 
করযত, য�াগ এবং জবয়াগ করযত এবং নামতা জশখযত োযর, 
জকন্তু তারা য�াগ এবং অন্যান্য কা�কি প্রণালীর ধারণাগুজল বুঝযত 
োযর না। তাই, তারা বাস্তব জীবযন এগুজল প্রয়াগ করযত সষেম 
হযব না। জনম্নজলজখতগুজল মূল্যা়ন করা উজচত:

• সংখ্যার জবন্যাস এবং রিম

• েজরমাণগত তবষম্য
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• সংখ্যার ধারণা (মান): গণনা, ক়টি তার উত্র যদও়া

• য�াগ, জবয়াগ, গুণ এবং ভাযগর মত কা�কি প্রণালীর ধারণা

• জববৃজতমূলক/ কিার অংক

• ক্যাযলন্ডার: জদন এবং রাত, সপ্তাহ, মাযসর জদন

ভাষা (েডা এবং যলখা): বুযঝ েডা: এর ওের কাজ করা 
প্রয়াজন। ভাষা সমস্ত জশষোগত জবষয়র জভজত্ এবং য�যহতু 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর ভাষাগত অসুজবধা হ়, 
তাই এই যষেযরে কাজ করা গুরুত্বেূণকি।

অ্যাযসসযমন্ট জনয় আযলাচনা: জশশুটি জক একক শব্দ, দুটি শব্দ 
�ুতি বাক্যাংশ এবং বাক্য েডযত োযর ? জশষোিথী জক শযব্দর 
সাযি ছজব, শযব্দর সাযি বাক্যযক যমলাযত োযর (উদাহরণ: 
এমন জকছু �া আমাযদর তাজরখ এবং জদন বযল - ক্যাযলন্ডার), 
কী, কখন, যক এবং যকন এইসব সহজ প্রযশ্র উত্র জদযত 
োযর? জশষোিথী জক বাক্য ততজর করযত, বাক্য জলখযত, �ুজতিযবাধ 
সহকাযর যছাে গল্প বণকিনা করযত োযর?

েজরযবশ সম্পকথী় অধ্য়ন: জশষেক-জশজষেকা েজরযবশ সম্পযককি  
জশশুর সযচতনতা মূল্যা়ন করযবন: য�মন,

• প্রাণী, ফল, সবজজ, েজরবহন, েজরবার এবং জনযগাষ্ীর 
জবজভন্ন সাহা�্যকারীযদর নাম 

• �খন যকান প্রাণীর নাম বলা হ় তখন য� জশশু কিা বযল না 
যসই জশশুযক ফ্্যাশ কািকি  এবং ছজবর চাযেকি র জদযক জনযদকি শ 
করযত বা পেশকি করযত বযল তাযক অ্যাযসসযমন্ট করুন। 
(গ্রহণী়তা বা যবাঝার ষেমতা জচজনিত করুন)

• এছাডাও, জশষোিথীর জন্য সবযচয় ভাযলা প্রজতজরি়ার 
যষেরেটি অ্যাযসসযমন্ট করুন: আঁকা, ছজব আেকাযনা, একক 
শব্দ যলখা, সংজষেপ্ত উত্র ইত্যাজদ। 

কাযকে ািলী 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুর (প্রািজমক ে�কিায়র উেযর) 
লষে্য জনধকিারযণর জন্য জশষোিথীর জশষোগত অ্যাযসসযমন্ট 
েজরকল্পনা করা

১. জশষেক-জশজষেকাযদর ৪-৫ জযনর দযল ভাগ করুন।

২. প্রজতটি দলযক েজন সম্পযককি  যকসস্টাজিটি জদন।

শ্কস স্াবি 

েজন একটি বাযরা বছর ব়সী অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশু। যস 
ক্াস জসক্স-এ েযড। তার জশষেক-জশজষেকারা লষে্য কযরযছন য� 
তার জশষোগত দষেতার উন্নজত হযছেনা। যস কী, যকািা় এবং 
কখন, এই ধরযনর প্রযশ্র উত্র যদ় জকন্তু কীভাযব ও যকন 

এই ধরযনর প্রশ্ জনয় তার সমস্যা রয়যছ। যস সহজ প্রযশ্র দুই 
যিযক জতন লাইযন উত্র যদ় জকন্তু কখযনাই দীঘকি উত্র যশষ 
করযত োযর না। যস য�াগ, জবয়াগ, গুণ এবং ভাগ করযত োযর 
জকন্তু যস কিার অংক করযত োযর না। 

৩. জশষেক-জশজষেকাযদর যকসস্টাজিটি েডযত বলুন তারের 
অংক বা ভাষার একটি জবষ় জনবকিাচন করুন �া েরবতথী ১-২ 
সপ্তাযহর মযধ্য যশখাযনা দরকার।

৪. েজনর ব্যাোযর তারা য� অ্যাযসসযমন্ট করযবন এবং তার 
জন্য উে�ুতি য� লষে্যগুজল িাকযব, তা তাযদর তা শনাতি 
করযত বলুন।

৫. প্রজতটি দলযক তাযদর অ্যাযসসযমন্ট এবং েজনর জন্য 
প্রস্তাজবত লষে্যগুজল বৃহত্র যগাষ্ীর কাযছ উেস্ােনার জন্য 
অনুযরাধ করুন এবং যসই জবষয় আযলাচনা করুন।

৬. নীযচ যদও়া মূল্যা়যনর জনযদকি জশকা প্রদান করুন। 

মূল্যায়ি বিরেকে বশকা

অযনক জশষোিথীর জন্য ব্যবহাজরক গজণত, জবজ্ঞান এবং সমাজ 
জবদ্যা কঠিন কারণ এগুযলা জবমূতকি । অযনক জশষোিথী মুখস্ কযর 
অযনক তি্য যশযখ, জকন্তু যসগুজলর সাযি বাস্তব জীবযনর সম্পককি  
জনধকিারণ করযত োযর না। উদাহরণস্বরূে, NCERT ষষ্ যরেণীর 
োঠ্যবইযত যনাজ়ং আও়ার নাম্বারস ইউজনযে, জকছু জশষোিথী 
মযন মযন গণনা করযত োযর �ার মযধ্য য�াগ এবং জবয়াযগর 
মযতা প্রািজমক জরি়াকলাে জজডত, জকন্তু সাধারণ কিার অঙ্ 
করযত োযর না য�মন:

সালমার কাযছ দুযশা দশটি মাযবকিল আযছ। যস তার ভাইয়র কাছ 
যিযক আরও ছাজবিশটি যেয়যছ। যস জকরণযক যতযরাটি মাযবকিল 
এবং অনুযক আেটি মাযবকিল জদয়যছ। তার এখন কত মাযবকিল 
আযছ?

অ্যাযসসযমযন্টর জবযবচনা �া োঠ্যরিযমর েজরবতকি যনর জসদ্ধান্ত 
জনযত সাহা�্য করযব:

• অবযজজক্টভ ধরযনর প্রযশ্ োরফরম্যাসি/ দষেতা 

• সংজষেপ্ত উত্র যলখার ষেমতা

• দীঘকি উত্র যলখার যষেযরে ষেমতা

• সমস্ত জবষয় জবমূতকি  ধারণাযক যবাঝা।

• জববৃজত, বণকিনা এবং প্রবন্ধ রচনা় একাজধক দষেতা জজডত। 
এর জন্য প্রয়াজন যমাের বা শারীজরক সঞ্ালযন দষেতা, 
অজভব্যজতিেূণকি বা প্রকাশ করার মত ভাষা দষেতা, সাংগঠজনক 
দষেতা (য�মন সময়র সঠিক ব্যবহার এবং জবষ়বস্তু জবন্যাস 



মডিউল ২ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 47

করা)। এই সমস্ত যষেরেগুজলর অ্যাযসসযমন্ট করা প্রয়াজন 
হযত োযর। 

২. বিরেকে শমূলক সহায়তা

োঠ্যরিম জবষয় আদানপ্রদাযনর মযধ্য রয়যছ জবষ়বস্তু, 
জবষ়বস্তু েজরযবশযনর েদ্ধজত এবং জশশুযদর মূল্যা়ন। অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জশষেযণর জন্য জবষ়বস্তুর স্তর/
ে�কিা় এবং তদঘকি্য সামজেস্যেূণকি করার োশাোজশ মূল্যা়যনর 
েদ্ধজতগুজলযকও সামজেস্যেূণকি করার প্রয়াজন হযত োযর। 
জশষোিথীর জশখন ষেমতার উের জভজত্ কযর োঠ্যরিম েজরবতকি ন 
করযত হযব এবং তারা জশখন যষেযরে য� য� সমস্যার সমু্খীন হযত 
োযর, যসগুজল �তো সভিব কাটিয় উঠযত সাহা�্য করযত হযব। 
এো মযন রাখা জরুরী য� অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর 
দষেতা, আচরণগত এবং ব্যজতিগত চাজহদা এবং আগ্রযহর 
একটি বযডা েজরসর রয়যছ, তাই জশষো জবষ়ক েজরকল্পনাযক 
ব্যজতিজভজত্ক করা প্রয়াজন। এযষেযরে জশশুর জনজস্ব অনন্য /
একান্ত েছন্দ এবং তবজশষ্্যগুজলযক জনযদকি শমূলক েজরকল্পনা় 
অন্তভুকি তি করযত হযব। 

২.১ সাধারণ বিরেকে শমূলক পদ্ধবত, কাযকেকর 
বশষেণ অিুশীলি এিং অি্যাি্য বশষোগত 

বিরিচিা 

জশষেযণর ধারণা বনাম মুখস্জবদ্যা: জশষোিথীর সাযি জবজভন্ন 
েজরজস্জতযত এবং েজরযবযশ কাজ করার সম়, ধারণাগুজল আসযল 
যস বুঝযত োরযছ জকনা, তা জনজচিত করার জন্য জবজভন্ন উেকরণ 
এবং জনযদকি শাবলী ব্যবহার করা উজচত। জশষেক-জশজষেকাযদর 
জনজচিত করা উজচত য� তারা য� ধারণাগুজল যশখান, জশষোিথীরা 
য�ন যসগুজল সাজবকিকভাযব বুঝযত োযর এবং কা�কিকরী দষেতা় 
যসগুজলযক কাযজ লাগাযত োযর। উদাহরণস্বরূে, রযঙর ধারণা 
যশখাযনার সম়, বস্তু এবং ছজব যদখাযনা হযল জশষোিথীযক লাল 
রঙটি শনাতি করযত হযব। আঁকার ক্াযস জশষেক-জশজষেকা তাযক 
লাল যরি়ন তুযল একটি বৃত্যক লাল রঙ করযত বলযত োযরন; 
অিবা একটি লাল ফযলর নাম বলযত বা একটি যখলা় একটি 
লাল ব্যাগ বা একটি লাল যেজসিলবক্স খঁুজযত বলযত োযরন।

পবরিতকে ি/খাপ খাওয়ারিার প্ররয়াজি: 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশষোিথীর খুব ভাযলা মুখস্ 
জবদ্যা িাকযত োযর এবং তাই তারা যবজশ নম্বর যেযত োযর। 
জশষো এবং জবষ়গুজল �খন আরও জটিল হয় ওযঠ এবং 
জবমূতকি  ধারণাগুজল অন্তভুকি তি করযত িাযক, তাযদর নম্বর তখন 
কমযত শুরু করযত োযর। এ অবস্া় কী ধরযনর েজরবতকি ন 
বা খাে খাও়াযনার প্রয়াজন হযত োযর তা জানা দরকারী। 

আরও তযি্যর জন্য, মজিউল ১: অন্তভুকি তি জশষোর েজরজশষ্ ৭-এ 
োঠ্যরিম অজভয�াজযনর কাঠাযমা যদখুন।

োঠ্যরিযমর েজরবতকি নশীলতা যফ্ক্সজশজবজলটি (flexibility) 
জনজচিত করুন: কখনও কখনও অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীযদর আগ্রহ এবং জশখযনর প্রয়াজনী়তা অনু�া়ী 
জবষ়বস্তু বা জশখন অসুজবধার স্তর/ ে�কিা় েজরবতকি ন করা 
প্রয়াজন �াযত তা আরও ভালভাযব উেয�াগী হয় ওযঠ। 
এই ধরযনর েজরবতকি ন অযনক রকযমর হযত োযর। য�যহতু এই 
জশষোিথীযদর প্রা়শই জবমূতকি  ধারণাগুজল বুঝযত অসুজবধা হ়, তাই 
ধারণাগুজলযক একটি মূতকি  েদ্ধজতযত উেস্ােন করার প্রয়াজন 
হযত োযর। য�মন, “োবজলক” এবং “প্রাইযভে” এই ধারণাগুজল 
তুলনামূলকভাযব জবমূতকি । 

জশষোিথীযদর এই জবমূতকি  ধারণাগুজলর উেলজধি করার জন্য, প্রজতটির 
জনজদকি ষ্ উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা উেস্ােনার প্রয়াজন হযত োযর। 
এটি শব্দ, ছজব বা বাস্তব জীবযনর অজভজ্ঞতা ব্যবহার কযর করা 
য�যত োযর।

প্রািজমক মূল্যা়ন প্রজতটি োযঠর জবষ়বস্তু এবং সম্পাদযনর 
েদ্ধজত জনবকিাচন করযত সাহা�্য কযর।

�জদ জশশুর জবযশষ দষেতা িাযক, তাহযল যসগুজলর উের কা�কিকরী 
েদ্ধজতযত কাজ করুন �াযত জশশু এই দষেতাগুজল যিযক জশখন 
সযবকিাত্ম সুয�াগ লাভ কযর এবং যকবল যসই দষেতা জনয়ই 
আজবষ্ বা মশগুল না যিযক যসগুজলযক কা�কিকরীভাযব ব্যবহার 
কযর। উদাহরণস্বরূে, একটি জশশু য� যস্জচং ভাযলা করযত োযর, 
যস সব সম় আঁকযত চাইযত োযর এবং বই এবং খাতাগুজলযক 
ছজব জদয় ভজরয় জদযত োযর। এযষেযরে, যসই জশষোিথীর দষেতা 
বুযঝ, যসটি �িা�িভাযব কাযজ লাগান, য�মন যলখা কজময় 
যস্জচং ব্যবহার কযর উত্রগুজল এঁযক যদখাযত বলুন।

প্রযত্যক জযনর জন্য েৃিকভাযব জনযদকি শ এবং সাহায�্যর জন্য 
সুয�াগ ততজর করুন: এটি ক্াযসর এমন একজন সহোঠী/বনু্ধর 
দ্ারা সভিব য� �খনই প্রয়াজন হ়, তখনই জনযদকি শনা জদযত 
োযর। এগুজল সহজভাযব হযত োযর য�মন:

• যতামার বই যখাযলা। কাজ শুরু কযরা। 

• কী হয়যছ? যতামার জক সাহা�্য দরকার? তুজম জশষেযকর 
সাহা�্য চাইযত োযরা।

• যতামার হয় যগযছ। জশষেক-জশজষেকাযক বইটি যদখাও।

• ধীযর ধীযর, প্রয়াজনমযতা সাহা�্য কজময় জদন।

জনযদকি যশর জন্য চাষুেষ উেকরণ ততজর এবং ব্যবহার করুন: 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর যশখাযনার সবযচয় 
কা�কিকর েদ্ধজতর মযধ্য একটি হল চাষুেষ উেকরণ ব্যবহার করা। 



মডিউল ২ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা48

জশষোিথীযদর প্রা়শই মূতকি  জচন্তা, মুখস্ জবদ্যা এবং দৃশ্যজনভকি র-
স্াজনক সম্পককি  যবাঝার যষেযরে তুলনামূলকভাযব সুজবধা হ় জকন্তু 
জবমূতকি  জচন্তা, সামাজজক জ্ঞান, ভাব জবজনম় এবং মযনায�াযগর 
যষেযরে অসুজবধা হ়। ছজবর (Pictographic) এবং জলজখত 
সংযকতগুজল প্রা়শই জশষোিথীযদর জশখযত, ভাব জবজনম় করযত 
এবং আত্ম-জন়ন্ত্রণ বাডাযত সহা়তা কযর। 

চাষুেষ উেকরণগুজলর একটি সুজবধা হযলা য�, �তষেণ সম় 
প্রয়াজন জশষোিথীরা ততষেণ ে�কিন্ত যসগুজল ব্যবহার কযর যসই 
সম্পজককি ত তি্যগুজলযক বুঝযত োযর। জকন্তু অন্যজদযক, যমৌজখক 
তি্য ষেণস্া়ী; একবার বলা হয় যগযল, বাতকি াটি আর োও়া �া় 
না। �াযদর ভাষা জশখযত অসুজবধা হ় এবং �াযদর অজতজরতি সম় 
লাযগ এমন জশষোিথীযদর জন্য যমৌজখক তি্য সমস্যা ততজর কযর। 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর যষেযরে প্রাসজগেক তযি্য 
মযনায�াগ যদও়া এবং বাইযরর উদ্ীেক শব্দগুজল আেকাযনা 
প্রা়ই কঠিন হয় �া়। 

জভজু্য়াল সাযোেকি  বা যদযখ জশখযব এরকম সাহা�্যকারী 
জজজনষেযরের ব্যবহার জশষোিথীযদর মযনাজনযবশ করযত সষেম 
কযর যতাযল। চাষুেষ উেকরণ এবং জচনিগুজল সরল যিযক জটিল 
এবং মূতকি  যিযক জবমূতকি  ে�কিন্ত হযত োযর। এগুজল ধারাবাজহকভাযব 
বাস্তব বস্তু বা েজরজস্জত যিযক প্রজতকৃজত, রজঙন ফযোগ্রাফ, রজঙন 
ছজব, কাযলা এবং সাদা ছজব, লাইন রেজ়ং এবং অবযশযষ সজচরে 
জচনি এবং জলজখত ভাষা় চযল �া়। বস্তু হল সবযচয় সহজ, মূতকি  
উেকরণ। তযব ধারাবাজহকতা অনুসাযর রিমশ জটিল এবং জবমূতকি  
সজচরে জচনিগুজল, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশষোিথীর 
যষেযরে সফলভাযব ব্যবহার করা হয়যছ। 

যরেণীকযষে জবজভন্নভাযব চাষুেষ সহা়তা ব্যবহার করা য�যত োযর। 
তযব, সফল হবার জন্য যসগুজলযক অবশ্যই একজন জশষোিথীর 
যবাযধর ে�কিায়র সাযি মানানসই হযত হযব। উদাহরণস্বরূে, �জদ 
একজন জশষোিথী জ্ঞান সম্বন্ধী় যষেযরে উযলেখয�াগ্যভাযব ধীর 
গজতর হ়, তাহযল কাযজ জন�ুতি জশষোিথীর ফযোগ্রাফ ব্যবহার 
কযর একটি জনজদকি ষ্ কাযজর সাযি জজডত েদযষেেগুজলর রূেযরখা 
যদও়া উে�ুতি হযত োযর। খুব দষে জশষোিথীযদর জন্য, লাইন 
রেজ়ং বা শব্দ ব্যবহার কযর কাযজর ধােগুজলর রূেযরখা করা 
আরও উে�ুতি হযত োযর।

চাষুেষ সহা়তা করা য�যত োযর:

• জনধকিাজরত কাজ এবং কা�কিরিম বণকিনা করযত

• স্বাধীন ভাবযক উৎসাজহত করযত

• সংগঠিত করা সহজতর করযত 

• সামাজজক দষেতা যশখাযত

• য�াগায�াগ/ কিাবাতকি া বাডাযত 

• উে�ুতি আচরযণ উৎসাজহত করযত

• প্রত্যাশা েজরষ্কারভাযব যবাঝাযত

• েছন্দগুজল যবাঝাযত

বকেু উোহরণ হরলা:

• স্বতন্ত্র দৃশ্যমান সম়সূচী (য�মন ইউজনে ৩- এ উে�ুতি 
েজরযবশ ততজর করা জবষ়ক জবভাযগ আযলাচনা করা 
হয়যছ)

• গুরুত্বেূণকি তি্য তুযল ধরা

• প্রাসজগেক তি্য জবজভন্ন রঙ জদয় যবাঝাযনা

• জশষোিথীযদর অবশ্যই যচাযখ যদযখ জানযত হযব - কতো 
কাজ এবং কখন এটি যশষ হযব

• প্রয়াজন/েছন্দ যবাঝাযত

েজরযবশ এবং জনযদকি জশত কাজগুজলর েজরকাঠাযমা ততরী করুন: 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জন্য সমস্ত সফল েন্ার 
অন্তজনকিজহত প্রািজমক নীজত হযলা েজরকাঠাযমার স্তর উন্নত করা। 
প্রজতষ্াযনর েজরকাঠাযমা ব্যবহার কযর েজরযবশ এবং জনজদকি ষ্ 
কাযজর নকশা় েজরবতকি যনর কিা জবযবচনা করা গুরুত্বেূণকি। 

শ্রেণীকরষের পবরকাঠারমাগত পবররিশ গঠি করা শ্যরত 
পারর:

• জনজদকি ষ্ ধরযনর কা�কিকলাযের সাযি �ুতি জনজদকি ষ্ এলাকা 
প্রজতষ্া করা (য�মন, কাযজর জন্য শান্ত জা়গা, দলগত 
কাযজর জা়গা, জলখাবার খাও়ার জন্য উে�ুতি জা়গা, 
ইত্যাজদ)। জনযদকি জশত জা়গাগুজলযক েৃিক করার জন্য 
সাযঙ্জতক জচনি ব্যবহার করা য�যত োযর।

• েজরষ্কারভাযব উেকরণগুজল জচজনিত করা এবং যসগুজল 
গুজছয় রাখা

খাতা

অংরকর কাজ

আমার দরকার

োঠ্যবই
ক্যালকুযলের

যস্ল

যেজসিল এবং ইযরজার
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জনযদকি শাবলীর প্রয়াজনী় েজরমাজকি ন এবং েজরবতকি যনর জকছু নমুনা নীযচ যদও়া হল:

নমুনা ১: জনযদকি শাবলী েজরমাজকি ন করা
৭৬৫

+৪১২

৪১৭
+৫0২

২২৮
+৭৬১

৯১০
+৫

নমুনা ২: একটি েৃষ্া় কম অংক যদখাযনা হযছে 

২৬৫
+১৭৬

২৬৫
+১৭৬

৪৬৭
+২৩৪

৪৬৭
+২৩৪

৩২৯
+৪৩২

৩২৯
+৪৩২

২৩০৯
+৮৬৫৩

২৩০৯
+৮৬৫৩

১০০
+৬২৩

১৭৫৩
+৩২০৯

২৪৫৩
+১৭৫৩

৩২০
+১৮৫

নমুনা ৩: জনযদকি শাবলীর জন্য রযঙর যকাি ব্যবহার করা

য�াগ 

বা

জবয়াগ

৩৫
৩+

২৬
৩+

৪৬
৩+

৫৭
৫+

৬৫
৩-

২৩
৫-

• �খন প্রয়াজনী় জরি়াকলাে অিবা বস্তুগুজল জশষোিথীর 
কাযছ উেলধি িাযক না তখন যসগুজল যেযক রাখা বা 
সামজ়কভাযব বাদ যদও়া।

• জশষোিথীযদর জজজনস রাখার জা়গা, তার ছজব বা অন্য যকাযনা 
সহযজ যচনা �া় এমন সযঙ্ত জদয় জচজনিত করা।

• জবজভন্ন জবষয়র বা কাযজর এলাকার জন্য জবজভন্ন রযঙর 
যফার্ার, বাইন্ডার বা জবন ব্যবহার করা।

• জশষোিথীর স্বাধীন কাযজর জন্য “শুরু” এবং “যশষ” বাক্স, 
জবন বা যফার্ার ততজর করা।

• একটি জনজদকি ষ্ কাযজর জন্য ব্যবহৃত সমস্ত উেকরণ 
একসাযি সংরষেণ করা, য�মন, একটি ল্যাজমযনে করা 

ফাইল বা যফার্াযর ও়াককি শীে, কলম এবং জভজু্য়াল/ 
দৃশ্যমান জনযদকি শাবলী সংরষেণ করা।

বিবেকে ষ্ বশষেণ িা স্াধীিিারি বশখি কারজর মরধ্য শ্য 
কাঠারমা অন্তিুকে ক্ত করা শ্যরত পারর:

• একটি নতুন দষেতা যশখাযনার যচষ্া করার আযগ যিস্ বা 
যেজবল যিযক অপ্রয়াজনী় জজজনসেরে সজরয় জদয়।

• সমূ্পণকি বইয়র েজরবযতকি  শুধুমারে য� োঠ্যটি আেজন েডযত 
চান তা উেস্ােন করা। োযঠ্যর মূল শব্দগুজল হাইলাইে 
করা। 

• একটি গুরুত্বেূণকি স্ব-সহা়তার বা ‘জনযজ কযরা কাযজর’ 
অনুশীলন সমূ্পণকি করার সাযি জজডত ধােগুজল েরের ছজবর 
একটি যসে ততজর কযর উেস্াজেত করা। 
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• সমস্ত কাযজর য�ন একটি শুরু এবং যশষ িাযক, �া সহযজ 
যবাঝা �াযব তা জনজচিত করা। য�মন, �জদ জশষোিথীযক 
গণনার একটি আংজশক েৃষ্া সমূ্পণকি করযত হ়, তাহযল 
প্রিম প্রশ্টি সবুজ মাককি ার জদয় এবং যশষটি লাল মাককি ার 
জদয় জচজনিত করুন।

• একজন জশষোিথীযক একটি প্রকল্প সমূ্পণকি করযত বলার সম়, 
কাজটি সমাপ্ত হও়ার েযর যকমন হও়া উজচত তার একটি 
মযিল বা দৃষ্ান্ত প্রদান করুন।

দ্রষ্ি্য: অন্যান্য ধরযনর জশষোিথীযদর �াযদর অসুজবধা আযছ বা 
যনই তাযদর তুলনা় অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর 
সাধারণত কাঠাযমাবদ্ধ ব্যবস্ার যবজশ প্রয়াজন হ়, তযব এটি 
মািা় রাখা গুরুত্বেূণকি য� কাঠাযমাবদ্ধ ব্যবস্া় শুধু অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরাই ন়, বরং সমস্ত জশষোিথীই উেকৃত 
হযত োযর। েজরযবশ সংরিান্ত এবং জনযদকি শমূলক কাজগুজলর 
কাঠাযমা গযড জনযল, তা স্বাধীনভাযব কাজ করার ষেমতা বৃজদ্ধ 
কযর এবং সাফল্য বাজডয় যতাযল। �খন জশষোিথীরা যরেণীকযষের 
কাঠাযমা এবং রুটিযনর সাযি রিমশ েজরজচত হয় ওযঠ, এই 
সাহা�্যগুজল আযস্ত আযস্ত কজময় যদও়া য�যত োযর।

কাযকে বিবত্তক বিরেকে শ (activity-based instruction) 
ি্যিহার করুি: কা�কি-জভজত্ক জনযদকি শগুজল সাধারণত 
যরেণীকযষের জরি়াকলাযের েজরযপ্রজষেযত ঘযে। এই 
জরি়াকলােগুজলর মযধ্য জদয়, জশষেক-জশজষেকারা জবজভন্ন 
জশষেণী় মুহুতকি গুজল, য�মন প্রাসজগেক জনযদকি শ যদও়ার জন্য 
স্বাভাজবকভাযব আসযত িাকা সুয�াগগুজল এবং স্বাভাজবকভাযব 
ঘেযত িাকা ইজতবাচক প্রজতজরি়াগুজলর সদ্্যবহার কযরন। 
কা�কিপ্রণালী জভজত্ক জনযদকি শাবলীর ব্যবহাযরর জন্য জশষেকযদর 
সতককি ভাযব েজরকল্পনা করা দরকার �াযত দষেতা অনুশীলন 
করার জন্য জশষোিথীরা একাজধক সুয�াগ ো়। উদাহরণস্বরূে, 
একটি আঁকার কাজ চলার সম়, জশষেক-জশজষেকা রঙ 
সনাতিকরযণর দষেতা যশখাযনার জন্য “আমাযক লাল কাগজ 
দাও,” “লাল তুজল যখাঁযজা,” “জনজতনযক লালরঙ দাও” এই 
রকযমর জনযদকি শ জদযত োযরন। য�যহতু কাজঙ্কত প্রজতজরি়া 
প্রকাযশর উো়টি হযলা কা�কিকলাে শুরু করা ও তাযত 
জন�ুতি িাকা, তাই যপ্ররণামূলক কা�কিকলােগুজল সতককি তার 
সাযি জনবকিাচন করা গুরুত্বেূণকি। এই যকৌশলগুজলযক বলা হ় 
প্রাকৃজতক জশষো ( Naturalistic Teaching)।

প্রাসবগিক পবরিাষা:

স্ািাবিক উপারয় বশষো শ্েওয়ার (Naturalistic 
teaching) মরধ্য বিম্নবলবখত বিষয়গুবল জবডত:

• জশষেণ জশষোিথীর মযনায�াযগর ওের জনভকি রশীল, অিকিাৎ 

কা�কিরিম অবশ্যই জশষোিথীযদর আগ্রযহর উেয�াগী হযত 
হযব। 

• েজরযবশগত ব্যবস্ােনার মাধ্যযম জশষোিথীযদর 
প্রজতজরি়াগুজল প্রকাযশ সাহা�্য বা উৎসাজহত করা য�যত 
োযর। 

• ইজতবাচক েুরস্ারগুজল ( Reinforcement) জশষোিথীযদর 
প্রজতজরি়ার সাযি সম্পজককি ত, য�মন একজন জশষোিথী 
প্রজতজরি়া জানাযনার েযর তাযক তার েুতুযলর সাযি 
যখলার সুয�াগ যদও়া হ়, কারণ যস যসটি ভাযলাবাযস।

• কা�কিপ্রণালীর মযধ্যই জশষেযণর সুয�াগগুজল জনজহত িাযক।

জশষেক-জশজষেকারা কা�কিকলাে-জভজত্ক জনযদকি শদান েদ্ধজতর 
মাধ্যযম একটি কাযজর মযধ্য জদয় একাজধক লষে্য বা দষেতার 
উের যফাকাস করযত োযরন। উদাহরণস্বরূে, একটি সাধারণ 
ধাঁধার (puzzle) যখলা কিাবাতকি ার বা আদানপ্রদাযনর দষেতার 
জবকাযশর জন্য ব্যবহার করা য�যত োযর, য�মন ধাঁধার েুকযরার 
জন্য অনুযরাধ করা:- সামাজজক দষেতা, য�মন একজন সহোঠীর 
সাযি োলা কযর কাজ করা:- যমাের বা যেশী সঞ্ালযনর দষেতা, 
েুকযরাগুযলা সাজাযনা:- জ্ঞানমূলক দষেতা। এছাডাও জবজভন্ন 
আকার ও আকৃজতর খন্ডগুযলা গতকি  বা সঠিক ফাঁকা জা়গার 
সাযি যমলাযনার অনুশীলযনর মাধ্যযম জবজভন্ন ধরযনর দষেতার 
ওের যফাকাস করা য�যত োযর। 

কা�কিকলাে-জভজত্ক জনযদকি যশর আযরকটি সুজবধা হযলা য� 
কা�কিকলাযের মযধ্য জদয় ইজতবাচক প্রজতজরি়া জানাযনা �া়। 
স্বাভাজবকভাযব ঘেযত িাকা কা�কিপ্রণালীর মযধ্য জদয়ই য�যহতু 
কা�কিকলাে জভজত্ক জনযদকি শ ঘযে, যসযষেযরে দষেতার সাধারণীকরণ 
(generalisation) প্রা়শই সহজতর হ়।

যকান্ জশষেণ েদ্ধজত ব্যবহার করযত হযব, তা কী ধরযনর 
দষেতা আযগ যশখাযনা হয়যছ ও যসইসাযি জশষোিথীর আচরণ, 
ষেমতা এবং আগ্রযহর উের জভজত্ কযর জসদ্ধান্ত যনও়া উজচত। 
উদাহরণস্বরূে, একজন অত্যন্ত জবজষেপ্ত/ চঞ্ল মযনর জশষোিথী 
আলাদা আলাদাভাযব বারবার যচষ্া বা ট্া়াল জশষেণ েদ্ধজতযত 
(trial teaching method) আরও ভালভাযব সাডা জদযত 
োযর, অন্যজদযক একজন উৎসাহী জশষোিথীযক যরেণীকযষের 
একটি জনজদকি ষ্ কাযজ অংশগ্রহযণর জন্য অনুপ্রাজণত করা হযল 
যস কা�কিকলাে-জভজত্ক জশষোদান েদ্ধজতযত ভাযলাভাযব সাডা 
জদযত োযর। 

সহপাঠী বোরা মধ্যস্তামূলক পন্া (peer-mediated 
approaches) ি্যিহার করুি: 

সহোঠী দ্ারা মধ্যস্তামূলক েন্াগুজল অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
অযনক জশষোিথীর যষেযরে কাজ কযর। জকছু যষেযরে, একজন 
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জশষোিথী একজন প্রাপ্তব়যস্র যচয় একজন সহোঠীর দ্ারা 
যবজশ অনুপ্রাজণত হযত োযর। সহোঠী দ্ারা মধ্যস্তামূলক 
েন্াগুজল (Peer-mediated approaches) সহোঠী দ্ারা 
জশষেণ সহা়তা যিযক শুরু কযর মযিল জহযসযব আদশকি 
আচরণ ে�কিন্ত হযত োযর। উদাহরণস্বরূে, জশষেক জশজষেকারা 
সহোঠীযদর প্রত্যাজশত আচরণগুজল সম্পযককি  যশখাযত োযরন, 
অিকিাৎ অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীর মযনায�াগ কীভাযব 
আকষকিণ করা �া়, বা তার সাযি মযনাভাব আদান প্রদাযনর 
যকৌশল, ইত্যাজদ। �খন জশষেকরা সহোঠীযদর প্র়াসগুজলযক 
ইজতবাচকভাযব েুরসৃ্ত কযরন তখন এই েদ্ধজত অিকিাৎ সহোঠী 
দ্ারা মধ্যস্তামূলক েন্া কা�কিকরী ভূজমকা যন়। 

কারজ তিবচরত্র্যর ( task variation) ি্যিহার : একযঘয়জম 
যরাধ করযত কাযজর মযধ্য তবজচরে্য আনুন এবং উযদ্গ ও 
অনুে�ুতি আচরণ কমাযত একেু অন্য ধরযনর জরি়াকলাে 
করুন। উদাহরণস্বরূে, কম েছযন্দর কাজগুজলর জবকল্প জহযসযব 
েজরজচত, সফল অজভজ্ঞতার কাজগুজল রাখুন। বযডা-দযলর 
জরি়াকলােগুজল করযত করযত জবকল্প জহযসযব শান্ত েজরযবযশ 
সম্পন্ন করা শান্ত জরি়াকলাে সহা়ক হযত োযর। উেরন্তু, 
জনধকিাজরত জরি়াকলাযের সম় শারীজরক জরি়াকলাে এবং ব্যা়াম 
অন্তভুকি তি করা ইজতবাচক সুজবধা প্রদান করযত োযর।

িয়স-উপরযাগী উপকরণ ি্যিহার করুি: অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর সযগে সম্াযনর সাযি আচরণ করা 
গুরুত্বেূণকি এবং তাই জশষোমূলক ও জনযদকি শমূলক উেকরণগুজল 
তার ব়যসর উেয�াগী জকনা তা জনজচিত করযত হযব। এমনজক 
�জদ জনযদকি শনা উযলেখয�াগ্যভাযব েজরবতকি ন করা আবশ্যক হ় 
যসযষেযরেও জশষোর উেকরণগুজল জশষোিথীর ব়যসর সাযি 
উে�ুতি হও়া উজচত।

িারগ িারগ শ্মৌবখক বিরেকে শিা বেি: অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জনযদকি শনা প্রদান করার সম় দীঘকি 
যমৌজখক ব্যাখ্যা এজডয় চলুন। যমৌজখক জনযদকি শনার সাযি সহা়ক 
জভজু্য়াল/ দৃশ্যমান ইজগেত এবং উেস্ােনা জশষোিথীযদর বুঝযত 
সাহা�্য কযর।

মূতকে  উোহরণ (concrete examples) এিং হারত কলরম 
করর শ্েখারিা যায়, এমি কাজগুবল ি্যিহার করুি: মূতকি  
উদাহরণ ব্যবহার কযর জবমূতকি  ধারণা এবং ধারণাগত জচন্তাভাবনা 
যশখান এবং জবজভন্ন ধরযনর উদাহরণ ব্যবহার করুন �াযত একটি 
ধারণা জবজভন্ন উোয় প্রয়াগ করা �া়।

আজবষ্তার (fixation) যষেযরে সঠিক জদকজনযদকি শনা ও প্রসাযরর 
মাধ্যযম উেয�াগী জরি়াকলাে: অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীযদর যষেযরে অযনক সম়ই যদখা �া় য� তারা যকাযনা 
একটি বস্তু বা জবষ় (য�মন যকাযনা রঙ বা জবযশষ আকৃজত) 

তাযদর অজতজরতি আগ্রহ হও়ার কারযণ যসই বস্তু বা জবষ়টিযত 
তারা অজতজরতি মযনাজনযবশ কযর, এবং অন্য আর জকছুযতই 
তখন যকাযনা আগ্রহ যদখা় না। এইসব যষেযরে ওই জনজদকি ষ্ বস্তু বা 
জবষ়টিযক ব্যবহার কযর জশষোিথীযক অযনকজকছু যশখাযনা য�যত 
োযর। উদাহরণস্বরূে, গাজডর �ন্ত্রাংযশর উের একজন জশষোিথীর 
অজতজরতি আগ্রহ িাকযল তা জবজভন্ন রকযমর অংক এবং সূক্ষ্ম 
যমাের সংরিান্ত বা যেশীসঞ্ালনমূলক কা�কিকলাে যশখাযনার 
জন্য ব্যবহার করা য�যত োযর।

েরীষো যনও়ার যকৌশল/ফলাফল েদ্ধজতর অজভয�াজজত করা: 
লষে্য করা যগযছ য� অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা 
জবষ়টি জানা িাকযলও েরীষো এবং অ্যাসাইনযমন্ট বা জনধকিাজরত 
কাযজ ভাযলা ফল করযত োযর না। জকছু দরকারী েরামশকি হল:

• যছাে যছাে কু্যইজ বা ধাঁধা জদন এবং দীঘকি েরীষো েদ্ধজত 
এজডয় চলুন। তাযদর েযষে মযন রাখা, মযনায�াগ ধযর 
রাখা এবং দীঘকি উত্র সংগঠিত করা কঠিন।

• যছাযো যছাযো কাজ বা অ্যাসাইনযমন্ট জদন। �জদ জশষোিথী 
১0 বা ২0টি প্রযশ্ ধারণার ে�কিাপ্ত দষেতা প্রদশকিন করযত 
োযর তযব ৩0-৪0টি সমস্যার প্রয়াজন হযব না। েরীষোর 
তদঘকি্য কজময় জদন। 

• েরীষোর ফরম্যাযের সুশৃঙ্খল জবন্যাস।

• উত্যরর জন্য �যিষ্ জা়গা জদন।

• েরীষোর জন্য অজতজরতি সম় জদন।

• উত্রগুজল যদও়ার সম় জশষোিথীর জবযশষ ষেমতা, য�মন 
ছজব আঁকা-যক ব্যবহার করুন।

• তারা আেযক যগযল তাযদর সাহা�্য চাইযত উৎসাজহত 
করুন।

• েরীষোর সম় তার �জদ েছন্দমত জকছু িাযক তা কাযজ 
লাগাযত যশখান। 

• তাযদর জানান য� তারা সবযচয় য�টি ভাযলা করযত োযর, 
যসটি জদয় শুরু করযত োযর।

• জভন্নভাযব প্রশ্ করা হযল, তার উত্র জদযত যশখান:

• য�মন, �জদ জশষোিথী এই প্রযশ্র উত্র জদযত জশযখ িাযক, 
“একটি মশার জীবন ইজতহাস ব্যাখ্যা কযরা,” তযব যস, 
“একটি মশার জীবযনর ইজতহাযসর ে�কিা়গুজল যলযখা” এই 
প্রযশ্র উত্রটিও জদযত োরযব।

• আযরকটি উদাহরণ – য� জশষোিথী “উজদ্যদর ব্যবহার কী?”, 
এই প্রযশ্র উত্র জদযত জশযখযছ, তযব যস অবশ্যই “োঁচটি 
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জনযম্ন বজণকিত যচকজলস্টটি যরকিকি  করুন:

শ্রাহি শ্রাহি, মি বেরয় শ্চক কররা

যতামার জানা সব উত্র যচক কযরা বা আবার যদযখা

ওগুযলা প্রিযম কযরা।

েযর অন্যযদর কাযছ সাহা�্য চাও।

ঘজডর জদযক তাকাও/জশষেযকর কিা যশাযনা।

তুজম �জদ জবরজত চাও, জশষেক-জশজষেকা যক জজজ্ঞাসা কযরা। তুজম 
ে্যাযসযজ হাঁোর জন্য দুটি জবরজত োযব

উত্র ১ – সম্পন্ন করা হয়যছ/ করা হ়জন

উত্র ২ – সম্পন্ন করা হয়যছ / করা হ়জন

উত্র ৩ – করা হয়যছ / করা হ়জন এবং এভাযব চলযব---

এবং, এইভাযব.

নাম যলখা

তাজরখ যলখা 

জবষ় যলখা

সংযশাধন করার জন্য একবার উত্রেরে েযডা।

দজড জদয় উত্রেরেগুজল বাঁযধা। 

ধন্যবাদ – এখন জশষেক-জশজষেকাযক দাও

ঔষজধ গাযছর নাম যলযখা”-র উত্র জদযত োরযব।

• তাযদর জাজনয় জদন য� তাযদর প্রশ্েযরে যদও়া প্রযশ্র 
মত কযর একই জবন্যাযস উত্র জলখযত হযবনা। উদাহরণ 
জহযসযব, �জদ জশষোিথী প্রিম দুটি প্রযশ্র উত্র জদয় িাযক 
জকন্তু তৃতী়টি না জাযন তযব যস এটি যছযড জদয় েযররটি 
করযত োযর। বাজকো যশষ করার ের, যস তৃতী়টিযত জফযর 
এযস যচষ্া করযত োযর।

• যমৌজখক েরীষো জনন।

• জশষোিথীযদর জিকশনাজর, কাউজন্টং ব্লক বা ক্যালকুযলেযরর 
মযতা উেকরণ ব্যবহার করার অনুমজত জদন।

• কমকিষেমতা ে�কিযবষেযণর উের জভজত্ কযর দষেতা মূল্যা়ন 
করুন।

• দষেতা জবকাযশর মূল্যা়ন করার জন্য যবসলাইন বা 
জশষোেূবকিবতথী এবং জশষোদান েরবতথী দষেতার যচকজলস্ট 
েূরণ তুলনামূলক েজরমাে করুন।

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা �া করযব বযল আশা 
করযত োযরন:

• খাতা় যলখার েজরবযতকি  তারা তাযদর প্রজতজরি়াটি 
কজম্পউোযর জলযখ তার জপ্রন্ট যদযব

• বাক্যাংশ বা বাযক্যর েজরবযতকি  একক শযব্দ উত্র 
যদযব

• জপ্রন্ট করার েজরবযতকি  তাযদর প্রজতজরি়া োইে কযর 
জানাযব

• সঠিক প্রজতজরি়াগুজল জপ্রন্ট করার েজরবযতকি  যগাল কযর 
দাগ যদযব।

• সৃ্মজত যিযক মযন কযর কযর না জলযখ, বরং যদযখ 
যদযখ উত্র জলখযব।

• যমৌজখকভাযব প্রযশ্র উত্র না জদয় উত্যরর জদযক 
জনযদকি শ করযব

• যমৌজখক উত্যরর েজরবযতকি  ছজবর প্রতীযকর মাধ্যযম 
প্রজতজরি়া জানাযব

• জপ্রন্ট করা প্রজতজরি়ার েজরবযতকি  ছজব এঁযক উত্র যদযব

• গল্প বা অনুযছেযদর েজরবযতকি  যকালাজ (একসযগে 
আেকাযনা যবশ জকছু েুকযরা জদয় ছজব ) ততজর করযব; 
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মা বাবাযক সাযি জনয় কাজ করুন: অজভভাবক এবং জশষেক-
জশজষেকা উভ়ই ধারণা এবং মতামত জবজনময়র মাধ্যযম 
োরপেজরক সহা়তা যেযত োযরন।

উৎসাহ িৃবদ্ধ করুি 

• সুজনজদকি ষ্, ইজতবাচক প্রশংসা করুন। জশষোিথীরা যকানটি সঠিক 
বা ভাযলা কযর যস সম্পযককি  তাযদর সুজনজদকি ষ্ তি্য জদন। 
উদাহরণস্বরূে, “দারুণ যেইজন্টং” বা “অংযকর সমস্যাটি 
ভাযলা কযর সমাধান কযরযছা”। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীরা একটি একটি কযর জশখন সুয�াযগর মাধ্যযম বা 
েরীষোর জভজত্যত নতুন দষেতা অজকি ন করযত োযর। তাই 
জনজদকি ষ্ আচরযণর প্রশংসা করা গুরুত্বেূণকি য�মন “বীণা, তুজম 
এই সংখ্যাগুজল খুব ভাযলাভাযব গুণ কযরযছা।” 

• অিকিেূণকিভাযব ইজতবাচক প্রজতজরি়াযক ব্যবহার করুন। এই 
জবষ়টি প্রশংসা করা যিযক শুরু কযর যকাযনা জজজনষ 
উেহার যদও়া ে�কিন্ত হযত োযর, �া একজন জশষোিথী 
য� আচরণ জশখযত যচষ্া করযছ যসটি আরও ভাযলা কযর 
জশখযত সাহা�্য করযব। ইজতবাচক প্রজতজরি়া তখনই 
ইজতবাচক হয় উঠযব �খন যসটি জশষোিথীর একটি জনজদকি ষ্ 
আচরযণর জবকাশ ঘোযব। জশষোিথীরা েছন্দ করযত োযর:

• একা সম় কাোযত

• জপ্র় কমথী বা সহকারীর সাযি কিা বলযত 

• ক্যাজন্টযন য�যত

• ব্যা়াম করযত

• েছন্দসই জজজনযসর সাযি যখলযত

• গান শুনযত

• জল জনয় যখলযত

• একটি জপ্র় রুটিন যমযন চলযত

• উদ্ীেনা প্রদানকারী সামগ্রীর সাযি যখলযত

• জানালার োযশ বসযত

• যকান জশষোিথীর জন্য কী ধরযনর ইজতবাচক প্রজতজরি়া কাজ 
করযব তা জানা গুরুত্বেূণকি। জশষোিথীরা য� ধরযনর ইজতবাচক 
প্রজতজরি়া েছন্দ কযর িাযক যসই অনু�া়ী েছযন্দর 
তাজলকা বা Preference profiles ততরী করা য�যত োযর। 
েজরবাযরর সদস্যযদর সাহায�্য এই তাজলকাগুজল যজযন 
যনও়া এবং এগুজল যিযক জশষোিথীর চাজহদানু�া়ী জশখযনর 
েজরকল্পনা ততজর করা য�যত োযর।

• অল্প েজরমাযণ কাজ জদন। উদাহরণস্বরূে, �জদ জশষেক-
জশজষেকা অংযকর সমস্যার একটি সমূ্পণকি েৃষ্া রাযখন, 
তাহযল জশষোিথীর সামযন কাজটি অসাধ্য বযল মযন হযত 

োযর। জকন্তু �জদ জশষোিথী একবাযর শুধুমারে একটি অংশই 
যদযখ, তযব যস জবভ্ান্ত এবং ক্ান্ত হযব না। একটি উো় 
হল একবাযর একটি বা দুটি সমস্যা যদও়া বা কাগযজর প্রজত 
েৃষ্া় একটি বা দুটি সমস্যা জলযখ যদও়া।

আত্মসম্াি গরড শ্তালা 

• জশশুটি �া-ই ভাযলা করযব তা ক্াযসর সামযন, অিকিাৎ 
সকযলর সামযন যদখাযনা দরকার।

• জশষেযকর খাতা জনয় আসা, ক্াযস খাতা জবতরণ করা, 
ব্ল্যাকযবািকি  যমাছা, যখলার মাযঠর চারোযশ যদৌডাযনা বা 
জসঁজড যবয় উঠা-নামা করা কাজগুজল জশশুটির সহা়ক 
হযত োযর।

• কখনই এমন প্রশ্ জজজ্ঞাসা করযবন না �া তার বতকি মান 
ষেমতা স্তযরর বাইযর।

• �া যস করযত োযর যসইমত ে�কিাপ্ত দাজ়ত্ব জদন।

• জশষেক-জশজষেকাযদর জশশুর খাতা় অপ্রাসজগেক, অসমূ্পণকি, 
করা হ়জন এবং অমযনায�াগী এই জাতী় মন্তব্যগুজল 
অবশ্যই এজডয় চলযত হযব। এই যকৌশলটি প্রজতটি জশশুর 
জন্যই প্রয�াজ্য।

• জশষেক-জশজষেকাযদর উজচত জশষোিথীযদর ধারাবাজহকভাযব 
কাজগুজল সমূ্পণকি করযত এবং �তো সভিব স্বাধীনভাযব 
যরেণীকযষের কাযজ অংশগ্রহণ করযত উৎসাজহত কযর 
তার আত্মজনভকি রতা বাজডয় যতালা। জশষোিথীযদর জনজদকি ষ্ 
দষেতা এবং ষেমতার জবকাশ হযল বযডাযদর উজচত তাযদর 
সাহায�্যর েজরমাণ কজময় আনার যচষ্া করা। এর মযধ্য দুটি 
স্বতন্ত্র েদযষেে জজডত: সহা়তা বা বযল বযল কাজ করাযনা 
কজময় আনা, এবং শারীজরক উেজস্জত বা তত্ত্বাবধান কজময় 
আনা। এযষেযরে প্রা়ই শারীজরক এবং যমৌজখক প্রম্পে বা 
ধজরয় যদও়ার উের জনভকি রতা হ্াস করার জন্য জভজু্য়াল/ 
দৃশ্যমান সহা়ক উেকরণগুজলর ব্যবহার উেকারী, য�মন 
জশষোিথীযদর জভজু্য়াল/ দৃশ্যমান উেকরণ প্রদান করা 
(য�মন সম়সূচী, কাযজর রূেযরখা, যচকজলস্ট এবং চােকি )। 

• সমস্যা সম্বন্ধী় উে�ুতি ে�কিায় কাযজর েজরকল্পনা 
করুন। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা �জদ জনধকিাজরত 
কাজগুজল সম্পাদন করযত না োযর তযব তারা উজদ্গ্ন এবং 
হতাশ হযত োযর। জশষেক-জশজষেকাযদর উজচত অবস্ার 
প্রয়াজনমত জনযদকি শ জদয় জশষোিথীযদর সাহা�্য করা। একটি 
প্রদত্ কাযজর জন্য জশষেক-জশজষেকাযদর অবশ্যই প্রয়াজন 
অনু�া়ী বা অবস্ার সাযি খাে খাইয় সবযচয় উে�ুতি 
স্তর জনবকিাচন করযত হযব। প্রয়াজন অনুসাযর েজরবতকি নগুজল 
সরল যিযক জটিলতর হও়া উজচত। একটি জনজদকি ষ্ 
কা�কিকলাযের জন্য একটি উে�ুতি স্তযরর েজরবতকি ন জনবকিাচন 
করার প্রজরি়াটি জনম্নজলজখত উদাহরযণ যদও়া হয়যছ: 
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শ্রেণীকরষের কাজ: “অংরকর বমবিট” (Math Minute) ওয়াককে শীট

শ্লরিল ১: 
শ্কাি পবরিতকে ি 

শ্িই

শ্লরিল ২: 
পবরিতকে িসহ একই কাজ

শ্লরিল ৩: 
একই বিষরয়র 

সারর্ সমান্তরাল িা 
বিকল্প কাযকেকলাপ

শ্লরিল ৪: 
বিকল্প কাযকেকরী কাজ (রুটিরির অন্তগকেত 

করা হরয়রে)

অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথী একই 
ও়াককি শীে, 
সহোঠীযদর মযতা 
একই অবস্া় যশষ 
কযর।

ও়াককি শীযে কম প্রশ্ িাযক।

যকাযনা সম়সীমা বলবৎ করা 
হ় না।

জশষোিথীযক একটি ক্যালকুযলের 
যদও়া হ়।

যেজসিল ধরার ষেমতাযক কাযজ 
লাগাযনা হ়।

একজন সহোঠী বা সাহা�্যকারী 
জশষোিথীর উত্র যরকিকি  কযর।

ও়াককি শীযে জবজভন্ন প্রশ্ িাযক, 
য�মন এমন প্রশ্ য�খাযন হাযত 
সংখ্যা রাখযত হ় না।

ম্যাজনেুযলটিভ/সাহা�্যকারী 
জজজনস ব্যবহার করা হ়।

অ্যাসাইনযমযন্ট/ 
কমকিজনধকিারণ প্রকল্প 
িাযক:

সংখ্যা যমলাযনা

িে-যিযক-িে 
ও়াককি শীে সমূ্পণকি 
করা

কা�কিরিযমর ে্যাোজনকিং 
করা

নম্বর খঁুযজ বার করা

একটি সংখ্যার ধাঁধা 
সমূ্পণকি করা

উেযরাতি তাজলকাভুতি জরি়াকলােগুজলর 
মযধ্য একটি কাযজর জন্য জশষোিথীর ‘ছজবর 
মাধ্যযম কাজ জবযলিষণ’

েদ্ধজতটি ব্যবহার কযর (picture task 
analysis)।

ক্াযস োকা যলনযদযনর দষেতা যশখাযনার ের 
জশষোিথী যকনাকাো কযর এবং খরচ কত হযলা 
ও কত োকা বাকী যিযক যগযলা, তা গণনা 
কযর।

অংক ক্াযস উেজস্জত যনও়ার সম় 
জশষোিথীযদর সংখ্যা গণনা কযর।

জশষোিথী গণনা কযর য� ক্াযসর জন্য অংযকর 
কতগুজল ও়াককি শীে প্রয়াজন।

জশষোিথী জনবকিাজচত সহোঠীযদর ও়াককি শীে 
জবতরণ কযর

• েছন্দ করার জন্য সুয�াগ যদও়া কারণ অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা প্রা়শই তাযদর জনযজযদর 
প্রয়াজন যবাঝাযনার অষেমতার কারযণ হতাশ হ়, তাই 
য�ভাযব জনযজর েছন্দযক প্রকাশ করযত হ়, যসইভাযব 
প্রকাশ করার জন্য জনযদকি শনা প্রয়াজন। তাযদর জীবযনর 
অযনক অংশ অেজরহা�কিভাযব প্রাপ্তব়স্যদর দ্ারা 
ভীষণভাযব কাঠাযমাবদ্ধ এবং জন়জন্ত্রত। কখনও কখনও, 
জশষোিথীরা একই কাজ বা বস্তু বারবার যবযছ যন়, কারণ 
তারা জাযন না কীভাযব অন্যটি যবযছ জনযত হ়। জশষোিথীযদর 
কা�কিকলাে এবং কাজ বা েছন্দ (গাজর বা আইসজরিম) 

জনবকিাচন করযত সাহা�্য করার জন্য একটি েছন্দ তাজলকা 
ততজর করা সহা়ক হযত োযর।

• েছযন্দর জবষ় প্রদাযনর গ্রহণয�াগ্য েদ্ধজত জশষোিথীযদর 
ব্যজতিস্বাতন্ত্রতার কিা মািা় যরযখ ততরী করা উজচত। 
েছন্দ করার যষেযরে সরাসজর জশষেণ সহা়ক হযত োযর। 
জশষোিথীরা েছযন্দর ধারণাটি উেলজধি না করা ে�কিন্ত এক 
বা দুটি েছযন্দর কা�কিকলাযের মযধ্য েছন্দ সীমাবদ্ধ িাকা 
উজচত। 

• একবার যবযছ যনও়ার ধারণাটি যবাঝা যগযল, আেজন আরও 
সূক্ষ্ম েছন্দ যেশ করযত শুরু করযত োযরন। অসুজবধাজনক 
েজরজস্জত যমাকাজবলা করার দষেতা যশখাযনার জন্য 
‘েছযন্দর যবািকি ’ (Choice boards) খুব সহা়ক হযত 
োযর। উদাহরণস্বরূে :

* আগামী অনুশীলনগুজলর জন্য জশষোিথীযদর প্রস্তুত 
করুন। �খনই সভিব, েুযরা ক্াযসর কাযছ তি্য 
উেস্ােন করার আযগ অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীযদর যসই ধারণা এবং উেকরযণর সাযি েজরচ় 
কজরয় জদন। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর 
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অিসর সমরয়র পেন্দ

আঁকা
যবািকি  যগম

সগেীত টিজভ

ধাঁধােডা

একটি নতুন দষেতা বা ধারণা জশখযত এবং এটিযক 
তাযদর ইজতেূযবকি যশখা দষেতাগুজলর সাযি অন্তভুকি তি 
করযত আরও সম় এবং েুনরাবৃজত্র প্রয়াজন হযত 
োযর। জনযদকি শমূলক প্রজরি়া আযগ যিযক শুরু করযল, 
জশখন সুয�াগ বৃজদ্ধ ো়।

* প্রজরি়াকরণ এবং গজত (processing and pacing)-র 
জদযক মযনায�াগ জদন। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশষোিথীযদর প্রা়ই অন্যান্য জশষোিথীযদর তুলনা় 
প্রজতজরি়া জানাযত যবজশ সম় লাযগ এবং তাযদর 
একটি বাতকি ার প্রজতটি জবজছেন্ন অংশ বা অনুযরাযধর জন্য 
আলাদাভাযব প্রজরি়া করযত হযত োযর। সাধারণভাযব 
অজতজরতি সম় যদও়া, এবং জনযদকি শনা যদও়া এবং 

জশষোিথীযদর প্রজতজরি়ার মাযঝ ে�কিাপ্ত সম় যদও়া, 
অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর সহা়তা করার 
জন্য গুরুত্বেূণকি যকৌশল। 

* েজরজচত েজরযবযশ অেজরজচত কাজগুজল চালু করুন। 
�খন সভিব, একটি েজরজচত েজরযবযশ অেজরজচত 
কাজগুজল চালু করুন। উদাহরণস্বরূে, একজন 
জশষোিথীযক সু্যলর ক্যাজন্টযন খাবার অিকি ার করযত 
যশখান �া তাযক অেজরজচত যরযস্তারাঁ় একই কাজ 
করযত সহা়তা করযব। এটি সভিব না হযল, ছজব, 
জভজিওযেে এবং সামাজজক গল্প ব্যবহার কযর 
জশষোিথীযদর নতুন কাজ ও েজরযবযশর জন্য প্রস্তুত 
করুন। উদাহরণস্বরূে, জশষোিথীযদর যসই েজরযবযশর 
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ছজব যদখান য�খাযন একটি নতুন কাজ সম্পন্ন হযব, 
অিবা একজন েজরজচত প্রাপ্তব়স্ বা সহোঠীর দ্ারা 
কাজটি সম্পন্ন করা হযছে, এমন জভজিও যদখান।

• ব্যজতিগত দষেতা এবং আগ্রযহর একটি তাজলকা বজা় 
রাখুন। জশষোিথীরা কী জাযন এবং বাজডযত কী কযর যস 
সম্পযককি  েজরবাযরর সদস্যরা মূল্যবান তি্য জদযত োযরন। 
জনযদকি যশর জন্য এই আগ্রহ ও দষেতা ততজর করুন এবং 
সফল জশখন ও আচরণযক শজতিশালী করুন। 

• প্রজতভা এবং আগ্রযহর যষেরেগুজল জবকাশ করুন। �জদ 
জশষোিথীরা জনজদকি ষ্ এলাকা় তাযদর জবযশষ আগ্রহ এবং 
দষেতা প্রদশকিন কযর, য�মন সগেীত, নােক, জশল্প, গ্রাজফক্স 
বা কজম্পউোর, যসইসব যষেযরে আরও দষেতা জবকাযশর 
সুয�াগ জদন।

২.২ প্রারবম্ক বশষোর্থী (Early Learners)

প্রারজভিক জশষোিথী বলযত এমন জশষোিথীযদর যবাঝা় �ারা 
জশষোর প্রাক-প্রািজমক স্তযর রয়যছ এবং অল্পব়সী ছারে-
ছারেীযদর োশাোজশ �ারা জশখন সমস্যা�ুতি এবং জনজদকি ষ্ জবযশষ 
চাজহদাসম্পন্ন জশষোিথী, উভ়ই।

কাযকে ািলী

জশষোিথীর জন্য জশষোর েজরকল্পনা

১. জশষেক-জশজষেকাযদর ৪-৫ জযনর যছাযো যছাযো দযল ভাগ 
করুন।

২. তাযদর জজজ্ঞাসা করুন য� তারা এমন একটি জশশুযক কী 
যশখাযবন য� জশশু যকবলমারে জজজনস এবং অন্য জশশুযদর 
সাযি যখলযত জশযখযছ এবং ছজব যদযখ। 

৩. প্রারজভিক ে�কিা় জশখযনর উের একটি োও়ার-েয়ন্ট 
উেস্ােনা করুন। 

৪. উেস্ােনা় আযলাজচত জজজনসগুজল সম্পাদন করার জন্য 
ফ্্যাশ কািকি , ও়াককি শীে এবং অন্যান্য সহা়ক উেকরণ 
প্রস্তুত করুন।

৫. জশষেক-জশজষেকাযদর সাযি কাজটি ে�কিযবষেণ করুন।

৬. ১৫ জমজনে ের, প্রজতটি দল যিযক য�যকাযনা প্রজতজনজধযদর 
যবাযিকি  উেস্ােনা করযত বলুন 

৭. জশষেক-জশজষেকাযক জনযদকি শ যদও়া হযব �াযত জতজন 
জনম্নজলজখত জবষ়গুজল বুঝযবন এবং প্রস্তুত করযবন: 

• যদযখ উেলজধি করার কাজ য�মন একই রকম যদখযত 
বস্তু এবং ছজবগুজল যমলাযনা।

• যদযখ উেলজধি করার কাজ য�মন – একইরকম /
জভন্নরকম -যক যগাল করা

• আনুষজগেক ম্যাজচং কািকি  (কাে-যলেে, ব্যাে-বল)।

• সাধারণ জজজনস, ফল, সবজজ, রং ও কাযজর নাম 
জশখযত ফ্্যাশ কািকি  এবং ছজবর বই। 

• ে�কিা়রিযম রং, গঠন, আকার রিম অনু�া়ী সাজাযনা।

• আকার অনু�া়ী রিজমককরণ।

• জহজজজবজজ আঁকা, আউেলাইযনর মযধ্য রঙ করা এবং 
যট্জসং।

৩. পডা, শ্লখা এিং সংখ্যা শ্শখারিা 

৩.১ পডা এিং শ্লখা 

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর েডার দষেতা জবজভন্ন 
রকযমর হ়। জকছু জশষোিথী জশখযনর যষেযরে অসুজবধার কারযণ 
অযনক কম েডযত োযর, আবার অযনযক ভাযলাভাযব েডযত 
ও জশখযত োযর এবং খুব ভাযলা োঠক হয় উঠযত োযর। 

সিরচরয় গুরুত্বপূণকে হল অর্কেসহ পডরত শ্শখারিা!

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা ছজবর প্রজত গভীর মযনায�াগ 
যদখা় এবং যসইজন্য, ছজব এবং োঠ্য একযরে উেস্ােন করা 
হযল, তাযদর জন্য েডার কাজটি সহজ হ়। কা�কিত, এটি যদখা 
�া় য� েডা শুরু করার সযবকিাত্ম উো় হযলা যচাযখ যদযখ 
েডা। যচাযখ যদযখ েডা মাযন েুযরা শব্দ েডা। উদাহরণস্বরূে, 
একজন যছাযো জশশু, এমনজক আডাই বছর ব়সীরাও, PEPSI-
এর যলাযগা যদখযল এটি যেেজস জহসাযব েডযব। অযনক জশশু 
ধ্জনতত্ত্ব না যজযনই মারুজত, োরযল জজ, ক্যািযবরীর মযতা 
শব্দ েডযত শুরু কযর। একইভাযব, বাংলাযত তারা একটি 
সংবাদেযরের নাম েডযত োযর কারণ তারা এটি প্রজতজদন যদযখ।

অযনক েডার কা�কিরিযম এটি লষে্য করা যগযছ য� একই 
েৃষ্া বা কাযিকি  ছজব-যলখা একসাযি ব্যবহার কযর অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি একটি জশশুযক েডযত যশখাযনা সহজ হয়যছ। 
শুরু করার একটি ভাযলা উো় হল জশশুর নাম তার খাতা, 
সু্লব্যাগ, যলখার যবািকি  এবং যস্যে একটি গাঢ় মাককি ার জদয় খুব 
পেষ্ভাযব যলখা এবং মাযঝ মাযঝ যসটির প্রজত তার মযনায�াগ 
আকষকিণ করা। জশশুটি অবযশযষ তার জনযজর নাম েডযত শুরু 
করযব। 

জকছু যচাযখ যদখা �া় এমন শব্দ একবার জশশু েডযত িাকযল, 
প্রচজলত েডার েদ্ধজত ব্যবহার করা য�যত োযর।
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৩.২ িুরঝ পডা 

য� যকাযনা জশশুযক বুযঝ েডযত যশখাযনা গুরুত্বেূণকি। একটি 

খুব প্রািজমক স্তযরর কাজ হল ছজবগুজলযক সংজলিষ্ শযব্দর সাযি 

যমলাযনা বা শযব্দর সংজমরেযণর সাযি জমল খঁুযজ বার করা।

জবযশষ্য – জবযশষ্যর সং�ুজতি

কাে যমাজা

জুযতা বল

টিজভ যচ়ার

ব্যাে বই

যেজবল যলেে

ব্যাগ জরযমাে

জবযশষ্য – জবযশষ্যর অংশ জহযসযব

দরজা যলজ

গাজড োতা

জবডাল েৃষ্া

গাছ যবাতাম

বই চাকা

শােকি হাতল

জবযশষ্য – জরি়া সং�ুজতি

চামচ রোইভ করা

গ্াস ফঁু যদও়া

জবছানা খাও়া

বল স্ান করা

সাবান খাও়া

গাজড ঘুমাযনা

বুদবুদ োন করা

জবযশষ্য – জবযশষ্য গুণাবলী

আযেল লম্বা

আম ঠান্ডা

োতা হলুদ

চা লাল

আইসজরিম সবুজ

গাছ গরম

বুদবুদ োন করা

আযরকটি েদ্ধজত হল সহজ এক-লাইযনর বাক্য যদও়া এবং 
তারের জশশুটি েযড কতো বুযঝযছ তা েরীষো করার জন্য প্রশ্ 
জজজ্ঞাসা করা। উদাহরণস্বরূে:

মিু শ্সামিার িাক্তারখািায় যায়।

• যক িাতিারখানা় জগয়জছযলা?

• যস কযব যগযলা?

• যস যকািা় যগযলা?

শ্সািু ও তার মা শ্োকারি শ্খলিা বকিরত শ্গরলা।

• যক যদাকাযন যগল? 

• তারা কী জকনল?

েজরণত জশষোিথীযদর জন্য উদাহরণ:

জ় জসঙারা েছন্দ কযর এবং তার যছাযো যবান সীমা োন্তু়া 
েছন্দ কযর।

• যক জমজষ্ জজজনস েছন্দ কযর?

• যক বযডা?

আজমরা শ্যামবাজার গালকিস সু্যল �া়। এখন নযভম্বর মাস। তার 
সামযন েরীষো এবং যসো আগামী মাযসর ১0 যিযক ২৫ তাজরযখ 
ে�কিন্ত হযব৷ দু’জদন েযর, যস দাজজকি জলযঙ তার ঠাকুমার বাজডযত 
�াযব। যস দাজজকি জলযঙ য�যত ভাযলাবাযস কারণ যসখাযন যগযল 
তার খুডতুযতা ভাইযদর সাযি যদখা হ়। তার যবান সাজমনা 
িা়মন্ডহারবাযরর একটি নদীর কাযছ তার মামার বাজডযত য�যত 
েছন্দ কযর।

• আজমরার েরীষো যকান মাযস শুরু হযছে?

• যকান তাজরযখ েরীষো যশষ হযব?

• যক োহাযড য�যত েছন্দ কযর?

• যকন তুজম মযন কযরা য� সাজমনা িা়মন্ডহারবার য�যত 
েছন্দ কযর?

• তাযদর কাকা েজচিমবযগের যকান যজলা় িাযকন? 

• েযডা এবং উত্র দাও।

এমি বকেু বিষরয়র িা িস্তুর িাম িলুি যার মরধ্য বিম্নবলবখত 
তিবশষ্্যগুবল আরে

১. গরম োনী় �া আমরা োন কজর।

২. আমরা যখজল এবং এটি বাউসি কযর।

৩. তুজম এটি যখাসা ছাজডয় যখযত োযরা

৪. যকান তরল যমাের চালাযত সাহা�্য কযর?

৫. যলখা �া়, জকন্তু যেনজসল ন়। 

৬. আেজন েডযত োযরন জকন্তু এটি একটি বই ন়। 
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৭. একটি যরেণীকযষে তুজম এমন কী যদখযত োও য�টি একটি 
যেজবল ন়? 

কাযকে ািলী 

পডার মূল েষেতা শ্শখারিা

১. েডার জন্য প্রয়াজনী় দষেতা (য�মন জমল যখাঁজা, 
োিকিক্য যখাঁজা, সংজমরেণ করা ইত্যাজদ) সম্পযককি  জশষেক-
জশজষেকাযদর জচন্তা করযত বযল আযলাচনা শুরু করুন। 

২. কীভাযব প্রিাগত জশষো ছাডাই যলাযকরা জনজপ্র় রে্যাযন্ডর 
জিোরযজন্ট, জবসু্ে, টিজভ চ্যাযনল ইত্যাজদর নাম েডযত 
োযর, যস জবষয় তাযদর ভাবযত বলুন এবং উদাহরণ জদযত 
বলুন (যদযখ েডার ভূজমকা �ার জন্য যকানও ধ্জনগত 
ষেমতার প্রয়াজন হ় না)।

৩. অিকিসহ োঠ যশখাযনার জন্য জশষেক-জশজষেকারা চার যিযক 
োঁচটি (প্রজত দযল দুটি ও়াককি শীে) দযল ও়াককি শীে প্রস্তুত 
করযবন।

বিরশষিারি দ্রষ্ি্য ( হাইলাইট ) করার জি্য বকেু পরয়ন্টুঃ

• যচাযখ যদযখ েডা সাধারণ শব্দ – যলাযগা, জনযজর নাম।

• ইংযরজজ বণকিমালার অ্যালফাযবে (বণকি) এবং বণকিমালা (বাংলা 
বণকিমালা) েডা।

• শব্দ (ধ্জনজবদ্যা)-র সাযেযষে অষের শনাতি করুন।

• স্বরবণকি –ব্যজেনবণকি জমজরেত শব্দ : আম, আজ, আখ ইত্যাজদ।

• মারো (বাংলাযত স্বরবণকি জচনি)- আ কার, ই- কার ইত্যাজদ 
শনাতি করা এবং শব্দ ততজর করযত ব্যবহার করা। 

• একবার একটি জশশু এই যমৌজলক জবষ়গুজল জশখযল, েডার 
কাজটি প্রচজলত উোয় করা য�যত োযর।

• অটিজম এর যষেযরে, ভাষা যশখার অসুজবধা িাযক। যস 
কারযণ সবকিদা অিকিসহ েডা যশখান।

অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুরা কীভাযব গল্প, কজবতা এবং 
অন্যান্য োঠ বুঝযত োযর? একটি কা�কিকরী উো় হল োঠটি 
েডার আযগ জশশুযদর জবজভন্ন সৃজনশীল কা�কিকলাযের সাযি 
�ুতি করা। এতদ্ারা যবাঝা �াযব য� তারা োঠ সম্পযককি  আগ্রহী 
এবং সমূ্পণকিরূযে প্রস্তুত। ছজব আঁকা, সগেীত রচনা, চজররোজভনয়র 
মাধ্যযম, জশশুরা তাযদর শযব্দর ভান্ডার, ভাবনা এবং ধারণাগুজলর 
আদানপ্রদান করযব �া তাযদর োঠ-যক নতুন অিকি এবং উযদ্শ্য 
যদ়। উদাহরণস্বরূে, ভারযতর একটি রাযজ্যর উের োঠ শুরু 
করার আযগ, জশষোিথীরা যসই রাযজ্যর যলাকসংগীত বা একটি 
গান শুনযত োযর এবং �জদ যসই রাযজ্যর যকাযনা জশষোিথী িাযক, 
তাহযল তাযক েজরচ় করাযনা য�যত োযর। জশষেক-জশজষেকা 
যমাবাইযল গানটি চালাযত োযরন। 

িাটক

নােযকর ব্যবহার একটি শজতিশালী হাজত়ার। ভাষা (ইংযরজজ 
এবং বাংলা), ইজতহাস এবং সামাজজক অধ্য়যনর অযনক জদক 
নােযকর মাধ্যযম যশখাযনা য�যত োযর। এই প্রজরি়াটি অটিজম 
প্রজতবন্ধকতা�ুতি সকল জশশু এবং জশষোিথীযদর সাহা�্য কযর 
এবং অন্যান্য সংজলিষ্ অবস্ার সাহায�্য তাযদর কল্পনার জবস্তার 
করযত সাহা�্য কযর। তারা �া েডযছ তা যবাঝার সম় এবং 
েযরও যলখার মাধ্যযম জনযজযক প্রকাশ করার সম় নােযকর 
যিযক তারা তাযদর প্রয়াজনী় ধারণাগুজল োযব। 

িািাি ও ধ্ববিবিে্যা শ্শখারিা 

সমস্ত ধ্জনজবদ্যা এবং বানাযনর কা�কিকলাে অবশ্যই মজাদার, 
বহু-ইজ্রি় দ্ারা যবাঝা �া় এমন এবং �তো সভিব শারীজরক হযত 
হযব। এর উযদ্শ্য হল ক্াযস জশশুযদর জশখন তশলী ব্যবহার করা।

উদাহরণ: একটি যময় �ার েডযত এবং জলখযত অসুজবধা আযছ 
এবং খুব কম সম় মযনায�াগ ধযর রাখযত োযর, তার জন্য 
একটি যখলা।

• জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান ইজগেত ব্যবহার করা হয়যছ এমন 
যখলাগুজলযত যস আরও ভাযলা সাডা জদয়যছ। 

• তার জশষেক-জশজষেকা ছজবর একটি যসে ততজর কযরযছন 
য�টিযত বণকিমালার প্রজতটি অষেযরর জন্য কমেযষে দুটি ছজব 
জছযলা। 

• জশষেক-জশজষেকা এই ছজবগুজলর মযধ্য ৬ যিযক ৮টি ছজব 
জশশুটির সামযন যেজবযল ছজডয় রাখযবন। তারের জতজন 
তাযক একটি অষের (স্যান্ডযেোর কাে-আউে) যদখান। 
অষেরটিযক কী বযল এবং এটির ধ্জন যকমন যস সম্পযককি  
বযলযছন।

• একই সাযি, যময়টি অষেরগুজল পেশকি কযরজছযলা।

• যময়টি ধীযর ধীযর ধ্জনগুজল জশযখযছ।

• এরের, তারা ছজবগুযলার জদযক তাকা়, োলারিযম তাযদর 
জচনযত োযর, তাযদর নাম বযল �াযত যময়টি শযব্দর প্রিম 
ধ্জনগুজল শুনযত ো়।

• তারের জশষেক-জশজষেকা তাযক জজজ্ঞাসা করযলন য� যস 
যেজবযল এমন জকছু খঁুযজ োযছে জকনা �া প্রদত্ অষের জদয় 
শুরু হ়।

• যখলাটি �তো সভিব ততজর করা হয়জছযলা �াযত বহু-ইজ্রি় 
ব্যবহৃত হ় : যদখা, যশানা, অষেরটি অনুভব করা এবং 
অষেরটির ধ্জন বযল এটি যলখা।

ি্যাকরণগত ধারণা সৃজিশীলিারি শ্শখারিা 

ব্যাকরণযক একটি স্ব়ংসমূ্পণকি কা�কিপ্রণালীর জহসাযব যশখাযনা 
�াযব না। জশশুরা �খন েডযত শুরু কযর, তখন ব্যাকরযণর 
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I আজম 

Is

Hungry

You তুজম

We আমরা

They তারা Am

He যস (যছযল)
Are

She যস (যময়)

কাযকে ািলী

েডার উন্নত দষেতা যশখাযনা

১. জশষেক-জশজষেকাযদর ৪-৫ জযনর যছাযো দযল ভাগ করুন 
এবং তাযদর প্রা় দশলাইযনর একটি সাধারণ গল্প জদন।

গল্প 

রযমন এবং অজনশ এযক অেযরর সবযিযক ভাযলা বনু্ধ। তারা 
মযিল োউযনর একই সু্যল েযড। রযমন বাযস কযর জবদ্যালয় 
আযস, অনীশ যহঁযে জবদ্যালয় �া়। গত যসামবার, এই দুই বনু্ধ 
যখলজছযলা এবং বলটি প্রজতযবশীর বাজডর একটি জানালা যভযঙ 

যদ়। জমস্টার রা় যবজরয় এযস তাযদর যদযখ জচৎকার কযরন। 
তারা জমস্টার রা়যক বযল তারা দুঃজখত এবং চযল �া়। েযরর 
জদন, জমস্টার রা় জবদ্যালয়র অধ্যযষের সাযি যদখা কযরন। দুটি 
যছযলযকই জানালার কাঁচ বদযল জদযত বলা হ়। 

২. জশষেক-জশজষেকাযদর প্রস্তুত করযত বলুন: 

• সহজ গল্পটির উের জভজত্ কযর শূন্যস্ান েূরণ করা। 

• গযল্পর উের জভজত্ কযর ঠিক/ভুল ও়াককি শীে।

• গযল্পর সাযি সম্পজককি ত দুটি জবষ় অনুমান করা 
(েযরাষে প্রশ্) 

িমুিা প্রশ্ন

সরাসবর প্রশ্ন সহজ-অিুমাবিক প্রশ্ন

জবদ্যাল়টি যকািা়?

তারা কখন বল জনয় যখলজছযলা ?

যক জবদ্যালয়র কাছাকাজছ িাযক বযল আেজন মযন কযরন এবং যকন আেজন তা মযন কযরন ?

সপ্তাযহর যকানজদন জমঃ রা় জবদ্যালয় যগযলন?

ধারণাগুজল বুঝযত শুরু কযর, তখন তাযদর জনজস্ব যলখা় 

যসগুজল প্রয়াগ করযত শুরু কযর।

সহজ জন়ম যশখান, েডযত উৎসাজহত করুন, জনজদকি ষ্ জবষয় 

কযিােকিন করুন, এবং ভুলগুযলাযক খুব মৃদুভাযব সংযশাধন 
কযর যদও়ার কিা মািা় রাখযবন। অনুশীলন ব্যাকরণযক উন্নত 
কযর। সংযশাধন করার জন্য তাযদর ভুল ও়াককি শীে জদন। নীযচ 
যদও়া যেজবল ব্যবহার করুন:

৩. প্রজত দযল একজন প্রজতজনজধ উেযরর কাজটি উেস্ােন 
করযবন।

৪. আযলাচনাগুজল গল্পটি যবাঝার অসুজবধা এবং ও়াককি শীযের 
জনযদকি শাবলী সম্পজককি ত হযব৷

৫. একটি সমূ্পণকি দল জহসাযব, সভিাব্য সমাধান জনয় জচন্তাভাবনা 
করুন এবং আযলাচনা করুন। 

৩.৩ অংক 

অটিজম যপেকট্াযমর অযনক জশশু সংখ্যা বলা ও সাজাযনার 
মযতা অংযকর কাযজ ভাযলা দষেতা যদখা়। উদাহরণস্বরূে, 
যকউ যকউ তাৎষেজণকভাযব যবশ কয়কটি জনজদকি ষ্ বছযরর মযধ্য 
একটি বছযরর যকাযনা একো মাযসর, যকাযনা একটি তাজরযখর 
জদনটি স্মরণ করযত োযর আবার অযনযকর মযন মযন বড 

সংখ্যা গণনা করার যষেযরে অসামান্য গাজণজতক দষেতা িাকযত 
োযর। এটি ঘযে কারণ সংখ্যা েদ্ধজতটি সুগঠিত, জস্র এবং 
তাই অটিজম�ুতি জশশুরা য�ভাযব তি্য যশযখ ও মযন রাযখ 
তার সাযি সুন্দরভাযব মাজনয় �া়। এই ধরযনর দষেতাগুজল 
অংযকর শুধুমারে একটি যছাযো অংযশই সীমাবদ্ধ। যসগুজল 
জশশুযদরযক বাস্তব বা বৃহত্র জীবযনর েজরজস্জতযত সংখ্যা 
এবং অন্যান্য অংযকর ধারণাগুজল ব্যবহার করা বা যবাঝার জন্য 
প্রয়াজনী় সাহা�্য কযর না। আরও অযনযক আযছ �াযদর 
জশখযনর যষেযরে মাঝাজর যিযক গুরুতর অসুজবধা রয়যছ। 
তযব, অংক যশখা, অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশশুযদর জন্য 
অসভিব ন়। জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান উদাহরযণর মাধ্যযম অযনক 
ধারণা যশখাযনা য�যত োযর। জশশুযক যশখাযনার সম় �তো 
সভিব জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান ইজগেত ব্যবহার করার যচষ্া করুন। 
যবজশরভাগ জশষোিথী একই সাযি অংযকর অযনক জদক (সংখ্যার 
আকার, নাম, মান) যশযখ। তযব, এগুজলযক আলাদা আলাদা 
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জশষোর তবজশষ্্য�ুতি জশষোিথীযদর জন্য ধাযে ধাযে ভাগ করযত 
হযব। 

প্রািজমক ও জবযশষ দষেতা যশখাযনার জন্য সরাসজর জনযদকি শ 
সবযচয় কা�কিকর। সরাসজর জনযদকি শ হযলা একটি আযগ যিযক 
েজরকজল্পত এবং ধাযে ধাযে জবন্যস্ত জন়মমাজফক কা�কিরিম �ার 
প্রজতটি ধাযে জশষোিথীযদর দষেতার প্রয়াজন হ়। জশষেক-
জশজষেকারা এটি রিমাগত ব্যবহার কযরন �াযত জশশুরা জশষোর 
উোদানযক আ়ত্ করযত শুরু কযর। প্রযশ্র ওের জভজত্ কযর 
জশষোর মযতা অনুসন্ধানমূলক মযিযলর েজরবযতকি , সরাসজর 
বতৃিতা বা জশষো উেকরযণর প্রদশকিনযক কাযজ লাজগয় যকাযনা 
দষেতার পেষ্ জশষোর জন্য একটি সাধারণ েজরভাষা হযলা 
সরাসজর জনযদকি শনা।

অংযকর জকছু গুরুত্বেূণকি যষেরে য�গুজলযত কাজ করা দরকার:

৩.৩.১ আকৃবত, জায়গা এিং পবরমাপ 
(Shape, Space and Measures)

জশখযনর এই যষেরেটির সাযি ব্যবহাজরক বা হাযত-কলযম কাজ 
করার ধারণাগুজল ভীষণভাযব জজডত �া প্রা়শই প্রাক-গজণত 
ধারণা জহসাযব উযলেখ করা হ়। এর মযধ্য রয়যছ:

• িস্তু এিং অিস্ারির মরধ্য সম্পককে : ৩D বা জরেমাজরেক 
বস্তুযক জবজভন্ন আকার ও আকৃজতজজনত খন্ড গতকি  বা ফাঁকা 
জা়গা় যমলাযনা। 

• আকাররর ধারণা: বড বস্তুর সাযি বড বস্তুর জমল করা, 
যখলনা, শাকসবজজ, যেজসিল ইত্যাজদ, যছাযো যিযক বযডা 
ে�কিন্ত সাজাযনা।

• মাপ, আকার, পবরমাপ এিং অিস্াি সম্পবককে ত 
শব্দিান্ডার: উদাহরণস্বরূে, বযডা এবং যছাযো, জরেভুজ 
বা বগকিযষেরে, ভারী বা হালকা, দীঘকি বা হ্স্ব,ওেযর বা নীযচ।

• জদকজনযদকি শক অবস্ান: এজগয় বা জেজছয়, সামযন এবং 
জেছযন, মাঝখাযন।

• বিবিন্ন আকাররর িণকেিা করা এিং শিাক্ত করা: 
উে�ুতি শব্দভাণ্ার ব্যবহার করা য�মন যসাজা, সমতল বা 
কঠিন।

• আকার, স্াি, িা পবরমাপ সম্পবককে ত মািেণ্ ি্যিহার 
করর িস্তুর তুলিা করা: লাল ব্যাগটি ‘ভারী’ হও়ার 
কারযণ দুটি ব্যাগ আলাদা বযল জচজনিত করা।

• সময় সম্পবককে ত ধারণা: �ার মযধ্য রয়যছ জদন/রাত, ঘজড 
এবং ক্যাযলন্ডার যদখা।

• ে্যাোনকি বা রিমেূরণ করা।

কাযকে ািলী

অংক জবষয় প্রািজমক দষেতা যশখাযনা

এই কাযজর মযধ্য িাকযব সংখ্যার নাম যশখাযনা এবং 
সংখ্যাগুজলযক আকাযরর সাযি �ুতি করার কাজগুজল জবযলিষণ 
করাঃ 

১. এক যিযক দশ শুযন শুযন মুখস্ জবদ্যা।

২. ইংযরজজ এবং বাংলাযত সংখ্যার ছডা।

৩. জশষেক-জশজষেকাযদর ভাবনাজচন্তা করার জন্য এবং সংখ্যার 
নাম মুখস্ করার আরও সৃজনশীল ধারণা জদযত উৎসাজহত 
করা হযব।

৪. সংখ্যার আকার যশখাযত ফ্্যাশকািকি  ব্যবহার করা ( জবজভন্ন 
রকযমর একাজধক-ইজ্রি়গত উদ্ীেক)

• ১, ২, ৩ শনাতি করা 

• এরের ৪, ৫, ৬

• অবযশযষ ৭, ৮, ৯ এবং ১0 

• ৩ ে�কিন্ত বস্তু গণনা

• ৬ ে�কিন্ত গণনা

• ১0 ে�কিন্ত গণনা

• সংখ্যা যমলাযনা – বরযফর যট্, আঙুযলর ছাযে যগাল 
করা ইত্যাজদ

দ্রষ্ি্য: কখনও কখনও ICT (তি্য ও য�াগায�াগ প্র�ুজতি)-এর 
ব্যবহার, য�মন কজম্পউোর মজনেযর ফ্্যাশ করা সংখ্যা ও তার 
সাযি ধ্জন ব্যবহার কযর যশখাযনা জশষোিথীযদর আরও ভাযলা 
মযনায�াগ জদযত সাহা�্য কযর।

অযনক জশষোিথীই হ়যতা সংখ্যা গুনযত জগয় যকান সংখ্যা 
গুনযত হযব তা মযন রাখযত োযরনা। তাই, তাযদর সামযন 
পেষ্ভাযব নম্বর কািকি  লাগাযনা য�যত োযর।

একটি বাযক্স তাযদর বস্তুগুজল গুযন এবং �ার উেযর জনজদকি ষ্ 
সংখ্যার কািকি  রয়যছ তার উের রাখযত বলা হযত োযর; এটি 
মযন রাখার জন্য ভাযলা হযব।

৩.৩.২.সংখ্যা সম্পবককে ত 

জশখযনর এই যষেরেটি জভন্ন প্রসযগে সংখ্যা সম্পজককি ত দষেতা 
ব্যবহার করার উের দৃজষ্ যদ়। অংক জবষয় প্রিাগত দষেতা 
জহসাযব উজলেজখত এই জবষ়গুজলর মযধ্য রয়যছ: 

• জবজভন্ন সংখ্যার কাযজ প্রজতজরি়া যদখাযনা ও উেযভাগ 
করা, �ার মযধ্য িাযক গান, ছডা, গল্প এবং যখলা। 

• একটির সাযি একটির জমল খঁুযজ যবর করা বা একটিযক 
অেরটির সাযি যমলান, �া গুনযত সাহা�্য কযর। 
উদাহরণস্বরূে, বস্তুর একটি যসে গণনা করার সম়, জশশুযক 
একবাযর একটি বস্তুর জদযক জনযদকি শ করযত যশখাযনা হ়।

• যচাযখ যদযখ এবং মুযখ বযল নম্বর যচনা।
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আররা বকেু ি্যিহাবরক সাহায্য 

সংখ্যা গণনা করা এবং সঠিক েজরমাযণর সাযি যমলাযত যশখা 
খুব জবরজতিকর কাজ হযত োযর। আকষকিণী় সরজোম এবং ‘বাস্তব-
জীবযনর’ প্রসগে ব্যবহার কযর, এই জশখন জবষ়টিযক অযনক যবজশ 
আকষকিণী় কযর যতালা �া়।

উোহরণ ১ 

নীনা সগেীত উেযভাগ কযর এবং বাদ্য�ন্ত্র বাজাযনার জন্য সাধারণ 
জভসু্য়াল বা দৃশ্যমান জনযদকি শাবলী অনুসরণ কযর, যস সংখ্যার 
সাযি েজরমাযণর সঠিক জমল যরযখ একটি সাধারণ গান ততজর 
কযরজছযলা:

৩ বার, আজম রোম বাজাই – ব্যাং-ব্যাং-ব্যাং

২ বার, আজম তাজল জদই - তাই - তাই

১ বার, আজম ঝুনঝুজন বাজাই –ছুনছুন

উোহরণ ২ 

অজুকি ন খুব সজরি় এবং চারোযশ লাফাযনা ঝাঁোযনা েছন্দ 
কযর। 

একটি যভজা চক জদয় যমযঝযত জবজভন্ন আকার আঁকুন। 
ক্াযস এমন একটি কা�কিকলাে করা য�যত োযর য�খাযন 
জশষোিথীযদর একবার বৃযত্র মযধ্য লাফ যদও়ার জন্য এবং 
তারের বৃযত্র বাইযর �াও়ার জনযদকি শ যদও়া হ় (দশজযনর 
দযল)। একইভাযব, বলা য�যত োযর যচৌযকা জা়গা় লাফ 
দাও এবং এবার বাইযর লাফ দাও। আকাযরর যভতযরর ও 
বাইযরর ধারণা, োশাোজশ যশানার দষেতা, এইভাযব একটি 
আকষকিণী় েদ্ধজতযত যশখাযনা হযব। 

জশশুর জবযশষ আগ্রহযক কাযজ লাগাযনা - অস্বাভাজবক বা 
জবস্ম়কর, সহজ বা জটিল �াই যহাক না যকন, য�খাযনই সভিব 
জশশুটির জবযশষ আগ্রহযক অন্তভুকি তি করার যচষ্া করুন। সবকিদা 
দৃশ্যমান সহা়ক উেকরণ ব্যবহার করুন এবং ‘হাযত-কলযম’ 
এবং ইজ্রি়জভজত্ক োঠদাযনর জবষ়টির ওের গুরুত্ব জদন।

উোহরণ ৩

জজনাত েশুযদর েছন্দ কযর। যস রিমবধকিমান আকাযরর রিম 
অনুসাযর ইঁদুর, জবডাল, বাঁদর, গরু এবং হাজতর ছজব সাজাযত 
োযর। বযডা যিযক যছাযো বা তার জবেরীতরিযমর একটি 
কা�কিপ্রণালী ততজর করুন।

উোহরণ ৪

 েী�ূষ রাবারব্যান্ড সংগ্রহ করযত েছন্দ কযর। য�াগ-

• যকাযনা বস্তুর উেজস্জত ছাডা যগানা বা মুখস্ বলা। 
উদাহরণস্বরূে, ১ যিযক ১০ ে�কিন্ত গান যগয় গুনযত যশখা 
বা যকবল ২০ ে�কিন্ত সংখ্যা ছডা কযর বলা। 

• বস্তুগুজলর সাযি সংখ্যার জমল কযর তাযদর সঠিক েজরমাযের 
গণনা করা। উদাহরণস্বরূে, �খন অনুযরাধ করা হ়, 
“আমাযক ৪ টি যেজসিল দাও” তখন ৪টি যেজসিল যগানার 
ষেমতা। এটি একটি গুরুত্বেূণকি দষেতা, কারণ সংখ্যাগুজল 
য� একটি জনজদকি ষ্ েজরমাণ তা যসই ধারণাটির মাধ্যযম বুঝযত 
োরা �া়। 

• কম এবং যবজশ, বযডা সংখ্যা এবং যছাযো সংখ্যা ইত্যাজদ 
জবেরীতধমথী েজরমাণ বা ধারণাগুজলর জবষয় সযচতনতা।

• সহজ য�াগ এবং জবয়াগ, এবং যসই সাযি হাযত সংখ্যা 
রাখযত যশখা।

• রিজমক সংখ্যা (১ম, ২়, ইত্যাজদ)

• অংযকর সাযি জজডত শব্দগুজলর উত্র যদও়া, এবং তার 
ব্যবহার করা: কতগুজল, য�াগফল, যমাে, োিকিক্য, ইত্যাজদ।

নামতা এবং ভাগ হযলা অংযকর জটিলতর সমস্যা সমাধাযনর 
জভজত্। তাই, নামতা মুখস্ করার ের গুণ-এর প্রশ্ জজজ্ঞাসা করা 
দরকার। 

কাযকে ািলী

জশষেযণর রিম, সংখ্যা এবং স্ানী় মান

এই কাযজ অন্তভুকি তি িাকযব:

• কাঠাযমাগত ও়াককি শীে ততজর করা �াযত জশশু যদখযত ো় 
এবং পেষ্ভাযব জানযত োযর কী করযত হযব। উদাহরণ:

১ ২ ৪

• স্ানী় মান - দশক এবং একক যশখাযনার জন্য সহা়ক 
জজজনযসর প্রস্তুজত। যেজসিল, আইসজরিযমর চামচ, িালোলা 
ইত্যাজদ জশষোর সহা়ক জহযসযব ব্যবহার করা য�যত োযর।

জশষোর সহা়যকর উদাহরণ:

দশক

২ দশযক = ২0
৪ দযশযক + 

১একযক = ৪১টি
একক
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এর ধারণা যশখাযনার সম় তাযক জতনটি হলুদ এবং চারটি 
নীল রাবারব্যান্ড জদন। তাযক বযল জদন য� এখাযন জতনটি 
হলুদ এবং চারটি নীল রাবারব্যান্ড আযছ। সবজমজলয় ক’টি 
হযলা?

ICT (তি্য ও য�াগায�াগ প্র�ুজতি)-র ব্যবহার করুন, য�খাযন 
বহু-ইজ্রিয়র ব্যবহারযক (দৃশ্য শব্দ, ভাযবর আদান প্রদান মূলক) 
কাযজ লাগাযনা হ়। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি অযনক জশশু 
প্র�ুজতির ব্যবহাযর মুগ্ধ হ় এবং তাই জিজজোল ক্যাযমরা, জভজিও 
বা ভাযবর আদান প্রদান মূলক ( ইন্টারঅ্যাকটিভ ) যহা়াইেযবািকি  
ব্যবহার কযর একটি জবরজতিকর বা কঠিন কাজযক খুব উৎসাহ 
ব্যজেক কযর যতালা �া়। প্রা়শই জশষেক-জশজষেকারা এই প্রশ্ 
জজজ্ঞাসা কযরন য� তাঁরা একটি বা একসাযি দুটি বা একযজাডা 
ICT –র ব্যবহার কীভাযব করযবন। আদশকিত, এযত িাকা উজচত: 

একটি সমূ্পণকি ক্াস জিসযলে বা প্রজতযবদন �া সমস্ত ছারে-
ছারেীযদর কাযছ দৃশ্যমান - ব্ল্যাকযবািকি , চক, কজম্পউোর, OHP 
(ওভারযহি প্রযজক্টর), োও়ার েয়ন্ট যপ্রযজযন্টশযনর জন্য 
প্রযজক্টর সবযচয় ভাযলা। 

তযব, জশষেক-জশজষেকা ও প্রজত জশষোিথীর মযধ্য দৃশ্য-যমৌজখক 
এবং ভাযবর আদান প্রদান করার সুয�াগ িাকযত হযব। অংযকর 
োঠ্যরিযমর জন্য উে�ুতি সফ্টও়্যাযরর একটি জবন্যাস ততজর 
করা য�যত োযর।

উোহরণ ৫ 

রিমানুসাযর জতনটি ছজব সাজাযত সাজনর অসুজবধা হজছেযলা। 
প্রজতটি ছজবযত একটি গাছ জছযলা জকন্তু প্রজতটি ছজবযত 
আযেযলর সংখ্যা জছযলা আলাদা: একটি, দুটি এবং জতনটি 
আযেল। এই দষেতার ব্যাোযর কাজ কযর, জশষেক-জশজষেকা 
সাজনর বইয়র ওের বই সাজাযনার আগ্রহযক কাযজ লাজগয় 
সংজষেপ্ত রিম ততজর কযরন এবং তার বই ব্যবহার কযর একটি 
োও়ার ততজর কযরন। যশষ হও়ার ের োও়ারটি নীযচ না 
েডা ে�কিন্ত এযকর ের এক বই-যত যোকা জদযত িাযকন 
এবং েুযরা যখলাটির েরের ছজব যতাযলন। যখলাটি জছযলা 
মজার, এবং ফযোযত জনযজযক যদখা খুব অনুযপ্ররণাদা়ক 
জছযলা। য�যহতু তার এই রিমান্বয় সাজাযনার অজভজ্ঞতা 
হয়জছযলা, যস এই েরের সাজাযনার প্রজরি়াটি বুঝযত 
যেযরজছযলা এবং এটি তার জন্য অিকিবহ জছযলা। ক্যাযমরা 
ব্যবহার কযর কয়কজদন এই দষেতার অনুশীলন করার 
ের, সাজন গল্প যিযক জতনটি ছজব জনযজ জনযজ রিমানুসাযর 
সাজাযত সষেম হ়।

‘বাস্তব-জীবন’-এর প্রসগে ব্যবহার করুন। এটি জনজচিত করযব য� 
জশশুরা অংক-যক তদনজন্দন জীবযনর একটি অজবযছেদ্য অংশ 
জহযসযব যদখযব – এমন জকছু জহযসযব যদখযব, �া কা�কিকরী 

এবং জশখন য�াগ্য। আযরকটি উেজর োওনা হল এটি অংক 
যশখাযক অযনক মজার কযর যতাযল এবং অন্যান্য ধারণার সাযি 
য�াগায�াগ ততজর কযর যদ়। জকছু বাস্তব-জীবযনর প্রসগে �া খুব 
সহযজই অংক যশখাযনার জন্য ব্যবহার করা য�যত োযর:

• যকনাকাো: তাজলকা ততজর করা এবং বস্তুর সাযি ছজব 
যমলাযনা এবং সঠিক েজরমাযণর সাযি সংখ্যার জমল করা; 
োকার ব্যবহার করা; যদাকাযন জগয় জদকজনযদকি শ, য�মন- 
এজগয়, জেজছয়, বাম, িান ইত্যাজদ জনযদকি শাবলী অনুসরণ 
করা; েজরমাযের ধারণা য�মন ওজযনর ধারণা– ভারী, 
হালকা, যকজজ, গ্রাম; এবং েজরমাযণর ধারণা, য�মন যবজশ 
বা কম, ইত্যাজদর ধারণা।

• সাবান, েুিযেস্ট, জচেযসর ে্যাযকে ইত্যাজদ জজজনযসর খাজল 
ে্যাযকে এবং যমাডক, দাম, ওজন, যম়াদ যশষ হও়ার 
তাজরখ ইত্যাজদ েডার জন্য ব্যবহার করা য�যত োযর। 

• যখলাধুলা/ব্যা়াম: দৃশ্যমান জনযদকি শাবলী অনুসরণ; 
উদাহরণস্বরূে, দুটি বল যছাডা, দুটি হুেজাম্প ইত্যাজদ; 
যখলা চলাকালীন যস্ার রাখা; জদক জনযদকি যশর ধারণা – চার 
ধাে এজগয়; অবস্াযনর ধারণা – ওেযর, নীযচ, এর োযশ, 
উের, ইত্যাজদ।

• অনুগ্রহ কযর মযন রাখযবন: য�যহতু উেযর উজলেজখত 
প্রসগেগুজল ব্যবহার করা সবসম় সভিব ন়, তাই যখলা এবং 
নকল সরজোমগুজলর মাধ্যযম অনুরূে েজরযবযশর েুণঃজনমকিাণ 
করা য�যত োযর। উদাহরণস্বরূে, জশশুর জপ্র় যখলনাগুজলর 
সাযি জন্মজদযনর োটিকি  করা এবং চারটি যলেযে সমানভাযব 
খাবাযরর অংশগুজল গুযণ রাখা। খাবার, য�মন জবসু্ে এবং 
েজফ, মাটি জদয় ততজর করা য�যত োযর। 

কাযকে ািলী

য�াগ এবং জবয়াযগর প্রািজমক জনযদকি শাবলী যশখাযনা:

১. এই যসশযন ভাবনাজচন্তার কাজগুজল জজডত িাকযব। 

২. এই গুরুত্বেূণকি েয়ন্টগুজল তুযল ধযর যশষ করুন: 

• মূতকি  উদাহরণসহ ধারণা যশখান এবং ছজবর ব্যবহার 
করুন।

• জভজু্য়াযলর বা দৃযশ্যর মাধ্যযম জবেরীত গণনা করা 
য�যত োযর, য�মন ধােগুজলযত নম্বর বজসয় এবং ১০ 
যিযক ১ ে�কিন্ত গণনা কযর। 

• একটি যট্যত রাখা োঁচটি মাযবকিল এক এক কযর একটি 
বাযক্স যরযখ যদও়া �তষেণ না যট্যত একটিও না 
িাযক। এই জাতী় কা�কিকলাযের মাধ্যযম শূযন্যর 
ধারণা যশখাযনা।
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• জশষোিথীযদর জানা দরকার য� য�াগ মাযন যবজশ এবং 
জবয়াগ মাযন কজময় যদও়া।

• সংখ্যার সাযি ভাষা ব্যবহার করা। উদাহরণ:

• রাস্তা় একটি নীল গাজড এবং দুটি লাল গাজড আযছ। 
যসখাযন কতগুজল গাজড আযছ?

• একটি গাযছ জতনটি আযেল ঝুলজছযলা এবং একটি 
নীযচ েযড যগল। ক’টি আযেল বাজক রইযলা?

• ভাষার সাযি জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান জকছু ব্যবহার 
করুন। 

৩. জশষোিথীযক যশখাযনার জন্য েছন্দ করার সুয�াগ জদন এবং 
তারের েছন্দগুজল সজরয় জদন। এটি তার জশষো় সাহা�্য 
কযর, উদাহরণ: যকান বাযক্স ১ো, যকান বাযক্স ২টি এবং 
যকান বাযক্স 0 টি আযেল আযছ?

৪. নীযচ য�মন যদও়া হয়যছ, যতমনভাযব আরও য�াগ-
জবয়াগ উেস্ােন করা য�যত োযর:

দ্রষ্ি্য: শজতিশালী অংযকর ষেমতাসম্পন্ন জশষোিথীরা তাযদর 
সহোঠীযদর মযতাই জশখযব তযব সাজবকিকভাযব যবাঝার জন্য জকছু 
সহা়তার প্রয়াজন হযত োযর।

কাযকে ািলী

জশষোিথীর জশষোর জন্য উেকরণ প্রস্তুত এবং ব্যবহার করা 
(প্রািজমক স্তর)

বিরেকে শািলী:

১. জশষেক-জশজষেকাযদর ৪-৫ জযনর দযল ভাগ করুন।

২. প্রজতটি দলযক রজমি সম্পযককি  যকস স্টাজিটি আবার েডযত 
বলুন। এই ইউজনযের প্রিম কাজটি জছযলা (েৃষ্া ৫১) 
জশষোিথীর (রজমির মযতা) প্রািজমক জশষোর লষে্যগুজল 
জনধকিারযণর জন্য জশষোর েজরকল্পনার উের যজার যদও়া। 

শ্কস স্াবি

রজমি অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি ছ় বছযরর একটি যময়। যস 
প্রিম যরেণীযত েযড। যস নাসকিারী রাইযমর আবৃজত্ কযর, A 
যিযক Z এবং ১ যিযক ১০ মুখস্ বযল। 

যস ক্াযস প্রস্াব কযর যদ় এবং তার জল খাবার প্রয়াজন 
হযল যস কাঁযদ।

রজমি েঁুজত বা জবিস জনয় যখলযত েছন্দ কযর। যস একবাযর 
মারে োঁচ জমজনে বযস িাযক এবং তারের যরেণীকযষে ঘুযর 
যবডাযত চা়।

৩. আযগর কা�কিাবলীযত (কা�কিাবলী -১) জশষেক-জশজষেকারা য� 
লষে্যগুজল জনধকিারণ কযরযছন, তা তাযদর েডযত বলুন।

৪. লষে্য বাস্তবা়যনর জন্য ফ্্যাশকািকি , ও়াককি শীে এবং 
অন্যান্য সহা়ক উেকরণ প্রস্তুত করুন। 

৫. জশষেক-জশজষেকাযদর সাযি কা�কিকলাে ে�কিযবষেণ করুন।

৬. ১0 জমজনে েযর, প্রজতটি দল যিযক একজন 
অংশগ্রহনকারীযক যবাযিকি  তাযদর আযলাচনাটি উেস্ােন 
করযত বলুন।

৭. আযলাচনা করুন 

কাযকে ািলী 

জশষোিথীর জশষোর জন্য উেকরণ প্রস্তুত এবং ব্যবহার করা 
(প্রািজমক স্তর)

বিরেকে শািলী:

১. জশষেক-জশজষেকাযদর ৪-৫ জযনর দযল ভাগ করুন। 

১১
+৫৪

১৩
+২৮

১৬
+১৬

২৭
+৩৩

১৮
+৪২

৩৪
+৪৭

৩৫
৩+

৬৫
৩-

২৩
৫-

২৬
২+

৪৬
৩+

৫৭
৫+
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২. এই ইউজনযের শুরুযত একটি কাযজ েী�ূষ সম্পযককি  
আযলাচনা করা যকস স্টাজিটি জশষেক-জশজষেকাযদর 
আবার েডযত বলুন।

শ্কস স্াবি

েী�ূষ আে বছযরর একটি যছযল। যস সাবান, জচেস, েজফ 
ইত্যাজদর যমাডক সংগ্রহ করযত েছন্দ কযর। যস ১00 ে�কিন্ত 
সংখ্যা জলখযত োযর, ছজবযত গুনযত োযর এবং সঠিক 
সংখ্যাটিযক যগাল করযত োযর জকন্তু যকাযনা জনজদকি ষ্ সংখ্যার 
েযর বা আযগ কী আযস তা বলযত োযর না। েী�ূষ রঙ 
করযত এবং জলখযত ভাযলাবাযস। যস জবডাল, বালজত এবং 
োলক জাতী় জতনটি অষেযরর শব্দ বানান করযত োযর।

৩. আযগর প্রাক-প্রািজমক স্তযরর কা�কিাবলীযত য� লষে্যগুজল 
তারা যসে কযরযছন যসগুজল জশষেক-জশজষেকাযদর 
েডযত বলুন

৪. লষে্য বাস্তবা়যনর জন্য ফ্্যাশকািকি , ও়াককি শীে এবং 
অন্যান্য সহা়ক উেকরণ প্রস্তুত করুন। 

৫. জশষেক-জশজষেকাযদর সাযি কা�কিকলাে ে�কিযবষেণ করুন।

৬. ১0 জমজনযের েযর, প্রজতটি দল যিযক একজন 
অংশগ্রহনকারীযক যবাযিকি  তাযদর আযলাচনাটি উেস্ােন 
করযত বলুন।

৭. নীযচর জনযদকি জশকা জনয় আযলাচনা করুন। 

বিরেকে বশকা

ওয়াককে শীটগুবলর খুি স্পষ্ বিি্যাস এিং কাঠারমা 
প্ররয়াজি।

উোহরণ: ১৭ এর পরর কী আরস?

২৩ ২৪

১৭

(কী করযত হযব জশষোিথী তা যদখযব এবং বুঝযব। এছাডাও, 
জনযদকি শাবলী হাইলাইে বা জবযশষভাযব জচজনিত করুন।) 
কাজটিযক ধাযে ধাযে ভাগ কযর সহজ কযর তুলুন। উদাহরণ: 
১৪ এর আযগ কী আযস?

১৪ ১৫ ১৬ ১৭

১৪ ১৫ ১৬

১৪ ১৫

১৪

লম্বা ও়াককি শীে এজডয় চলুন।

কজে করার ও়াককি শীে (হাযতর যলখার জন্য) উের যিযক নীযচর 
সযগে সযগে োশাোজশ যলখা, উভয়র জন্য যদও়া য�যত োযর।

ইংযরজজযত কাজসকিভ হস্তাষের অবশ্যই এজডয় চলুন। 

যলেইন/সহজ হাযতর যলখা অনুযমাজদত হযত োযর।

উঁচু যরেণী (প্রািজমক স্তযরর উেযর)-এর জশষোিথীযদর যশখাযনার 
জন্য ব্যবহাজরক জনযদকি জশকা

চ্যাযলজজেং জবষয়র অপ্রয়াজনী় অজতজরতি চাে এজডয় চলুন। 
উদাহরণস্বরূে, জলচযরি যকবল কয়কটি জবষ় অন্তভুকি তি 
িাকযত োযর য�মন:

• নদী ও হ্যদর জল উষ্ণ হয় ওযঠ।

• এর জকছু অংশ শুজকয় আকাযশ চযল �া়।

• যমঘ গঠিত হ়।

• যমঘ ঘন এবং ভারী হয় ওযঠ।

• যমঘ তারের বৃজষ্ নামা়। 

• নদী এবং হ্দ তাযদর জল জফযর ো়। 

সজচরে সূচক (Graphic organisers): এই জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান 
জজজনসগুজল জশষোিথীর জচন্তাভাবনাযক সঠিক ধারণা যদ় �খন 
তারা একটি জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান মানজচরে বা িা়াগ্রাম জফল 
আে বা েূরণ কযর ততজর কযর। 

সজচরে সূচক হযলা অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর জন্য 
সবযচয় কা�কিকর। জকছু জভজু্য়াল লাজনকিং বা যচাযখ যদযখ জশখন 
যকৌশল এবং যকাযনা জবষ় যশখাযনা এবং যবাঝার উন্নজতর জন্য 
েুযরা োঠ্যরিম জুযড ব্যবহার করা হ়। জশষোিথীযদর তাযদর 
জচন্তাভাবনা এবং যলখার প্রজরি়াগুজলযক সংগঠিত করযত সাহা�্য 
করার োশাোজশ, সজচরে সূচক-গুজল মুখস্ করযতও সাহা�্য 
করযত োযর, কারণ এগুযলা যচাযখ যদখা �া় বা জভজু্য়াল।

দুটি প্রধান ধরযনর সজচরে সূচক রয়যছ: মযন মযন ততজর করা 
মানজচরে ( মাইন্ড ম্যাে) এবং যফ্াচােকি । 
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মাইন্ডম্যাে হযলা ধারণা সংগঠিত করার এবং সংয�াগ করার 
জন্য ব্যবহৃত হও়া সজচরে সূচক। একটি মযন মযন ততজর করা 
মানজচযরে ধারণাগুজল সাধারণত একটি যক্রিী় ধারণার চারোযশ 
একটি রজমির আকাযর েরপের সং�ুতি এবং সাজাযনা িাযক। 
একটি মানজচরে মযন ততজর করযত, একটি যক্রিী় ধারণা জদয় 
শুরু করুন এবং তারের শাখাপ্রশাখাযত উে-ধারণাগুজল প্রসাজরত 
করুন। অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীরা জভজু্য়াল লানকিার 
অিকিাৎ তারা যদযখ যশযখ ; তারা �খন এই ধরযনর গ্রাজফযক্সর 
মাধ্যযম যশযখ তখন তারা বুঝযত, মযন রাখযত এবং আরও 
ভাযলাভাযব প্রকাশ করযত োযর।

কাযকে ািলী

মযন মযন ততজর মানজচরে এবং যফ্াচােকি  ব্যবহার করা

বিরেকে শািলী: 

১. একটি যরেণীকযষে কীভাযব গ্রাজফক্স, মযন মযন ততজর করা 
মানজচরে ( মাইন্ড ম্যাে ) এবং যফ্াচােকি  ব্যবহার করা য�যত 
োযর তার উদাহরণ জদন। 

২. জশষেক-জশজষেকাযদর চার বা োঁচজযনর দযল জবভতি 
করুন এবং েজন সম্পযককি  যকস স্টাজিযত জফযর �ান, �া 
এই ইউজনযে একটি েূযবকির কা�কিকলাযে ব্যবহৃত হয়জছল।

শ্কসস্াবি 

েজন একটি বাযরা বছর ব়সী অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি 
জশশু। যস ক্াস জসক্স-এ েযড। তার জশষেক-জশজষেকারা লষে্য 
কযরযছন য� তার জশখযনর উন্নজত হযছে না। যস কী, যকািা় 
এবং কখন এই জাতী় প্রযশ্র উত্র যদ় তযব কীভাযব এবং 
যকন �ুতি প্রশ্ জনয় তার সমস্যা রয়যছ। যস দুই যিযক জতন 
লাইযন সহজ প্রযশ্র উত্র যদ় জকন্তু কখযনাই দীঘকি উত্র 
যশষ কযরনা। যস য�াগ, জবয়াগ, গুণ এবং ভাগ করযত োযর 
জকন্তু যস কিার অংক করযত োযর না। 

৩. প্রজতটি দলযক একটি গল্প ব্যাখ্যা করার জন্য সজচরে 
সূচকগুজল প্রস্তুত করযত বলুন।

৪. জলচরি, খাদ্যশৃঙ্খল, স্বাস্্যকর খাবার, “বষকিার জদন” এবং 
“কলকাতা” জনয় রচনাগুজল (প্রজত দযল একটি গ্রাজফক) 
সরল করার জন্য তাযদর ছজব, আঁকা, বুযলে েয়ন্ট প্রস্তুত 
করযত বলুন। 

৫. প্রস্তুজতর জন্য তাযদর ১০ যিযক ১৫ জমজনে সম় জদন

৬. প্রজতটি দল যিযক একজন প্রজতজনজধ সজচরে সূচক উেস্ােন 
করযবন। 

৭. এই মূল জনযদকি জশকাগুজলর উের আযলাচনা করুন:

• জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান জকছু ততজর এবং ব্যবহার 
করার সম়, োও়ার েয়ন্ট, ওভারযহি প্রযজক্টর, 
যমাবাইযলর শব্দ, কজম্পউোর ইত্যাজদর মযতা ICT 
(তি্য ও য�াগায�াগ প্র�ুজতি)-এর সাহা�্য কাযজ 
লাগাযনা য�যত োযর।

• জবষ়বস্তু সহজ এবং ব়যসর উেয�াগী করুন। 

সিরচরয় িারলা বশষেণ পরামশকে  

একজন ব্যজতি জহসাযব একটি জশশুযক জানুন। তার অসুজবধা বা 
প্রজতবন্ধকতাটি বুঝুন এবং এটি কীভাযব জশখন ব্যাঘাত ঘো় 
তা জনধকিারণ করুন। নতুন দষেতা যশখাযনার জন্য তার ষেমতার 
ব্যবহার করুন। 

জশশুযক তার দৃজষ্যকাণ যিযক েজরজস্জত ব্যাখ্যা করার সুয�াগ 
জদন। কজমক জ্রিে কযিােকিযনর মযতা জভজু্য়াল বা দৃশ্যমান 
তি্য ব্যবহার কযর দৃজষ্ভজগে যশ়ার করার ভাবনাটি যবশ ভাযলা। 
(জবজভন্ন রকম মজাদার কােুকি ন চজররে ও তাযদর কযিােকিন 
ইত্যাজদর সাহায�্য দশকিন ও রেবযণর উদ্ীেক ব্যবহার কযর 
কিাবাতকি া আদানপ্রদান করা য�যত োযর ) 

জনযদকি শ যদও়ার সম় আেজন য� েজরমাণ ভাষা ব্যবহার কযরন 
তা কজময় জদন। জনযদকি শাবলী েজরষ্কার, সরল এবং সরাসজর রাখুন। 
বাগধারা এজডয় চলুন। কী করা উজচত ন় তার যচয় জশশুযক 
বলুন কী করা উজচত।

রুটিন এবং কাঠাযমার উের যজার জদন। দৃশ্যমান েজরকাঠাযমা এবং 
যবাযধর স্বছেতাযক অন্তভুকি তি করযল জশষোদাযনর যকৌশলগুজল 
অযনক সহা়ক হযব। 

বাস্তবসম্ত, অজকি নয�াগ্য এবং স্বল্পযম়াদী লষে্য জনধকিারণ করুন।

সামাজজক দষেতা যশখান কারণ যসগুজল স্বাভাজবকভাযব আযস না।

ভুল করযত ভ় োযবন না; এটি একটি জশখন প্রজরি়া।

একটি শান্ত যমজাজ এবং হাস্যরযসর ব্যবহার ভাযলা কা�কিকরী হ়!
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মরি মরি ততবর করা মািবচরত্রর উোহরণ:

১. একটি কুকুর সম্পযককি  জলখযত এবং যমঘ সম্পযককি  জলখযত সাহা�্য করার জন্য

পশমযুক্ত/ 
শ্লামশ

কুকুর

চার পা

হাাঁ টরত পেন্দ 
করর

পশু

শ্পাষ মািরত 
িারলািারস

ি্যায়াম 
প্ররয়াজি

জরজিং েুও়ািকি স দ্য স্টারস/ তারাগুজল েযডা

আকাশ

অন্ধকারসাো

সাো

শ্মঘ
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২. যলখা বা বণকিনা করার জন্য একটি গল্পযক ধযর রাখা: 

গল্প

যক

যকন যকািা়

কী কখন

গল্প

যক

যকন যকািা়

কী কখন

যফ্া চাযেকি র উদাহরণ: যফ্া চােকি  হল যসই িা়াগ্রাম �া একটি ধারণার রিম, মানুযষর কাজ বা তার সাযি জজডত জজজনসগুজল (য�মন একটি 
কজম্পউোর চালু করা বা একটি হাইোরজলঙ্ ব্যবহার করা)-যক জটিল কা�কিকলাযের মাধ্যযম চাষুেষভাযব উেস্াজেত কযর। যফ্াচােকি  
জশষোিথীযদর এটি বুঝযত এবং আরও ভাযলাভাযব করযত সাহা�্য কযর।

উদাহরণ ১: শজতি/এনাজজকি  জেরাজমি 

তৃতী় যভাতিা 
শীষকি-স্তযরর মাংসাশী 

যগৌণ/জদ্তী় যভাতিা

প্রািজমক যভাতিা

প্রািজমক উৎোদক

উদাহরণ ২: জলচরি জেরাজমি 

বৃজষ্

যমঘ ভারী এবং ঠান্ডা

জলী় বাষ্প হয় আকাযশ উযঠ �া়

বৃজষ্র ঘনত্ব নীযচ নাযম

নদী, হ্দ এবং মহাসাগযরর জল

ঘনীভবন

বাষ্পীভবন

য�াগ কযরা + সব জমজলয় যমাে, য�াগফল

জবয়াগ কযরা - বাকী রইযলা, তফাৎ, আরও কতগুজল

উদাহরণ ৩: অংযকর সময়র যেজবল
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পবরবশষ্

পবরবশষ্ ১: ইবন্দয়গত উদেীপকগুবলর একটি 
তাবলকার জি্য প্রশ্নািলী

ইবন্দয়গত উদেীপকগুবলর প্রিাি বিরিচিা করুি

ইজ্রি়গত উদ্ীেযকর কারণগুজলর একটি তাজলকা ততরী করা 
প্রয়াজন কারণ যসটি অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর 
উের ইজ্রি়গত তযি্যর সভিাব্য যনজতবাচক প্রভাব কমাযত 
সাহা�্য করযত োযর। অজভভাবক এবং অন্য �ারা জশষোিথীর 
জবষয় অজভজ্ঞ, তারা ইজ্রি়গত অসুজবধা সম্পযককি  তযি্যর 
মূল্যবান উৎস। একটি তাজলকা ততজর করার সম় য�সব প্রশ্ 
জজজ্ঞাসা করা এবং জবযবচনা করার প্রয়াজন রয়যছ, যসগুজল 
এখাযন যদও়া হযলা:

রেিণ সংক্রান্ত (Auditory):

• যসখাযন জক ফ্যান, লাউিজপেকার, ফা়ার অ্যালামকি, 
একাজধক যলাযকর একসাযি কিা বলা, এ়ার কজন্ডশনার, 
ঘণ্া, কুকুযরর যঘউ যঘউ, বা খসখস আও়াজ আযছ?

• আও়াজটি কত যজাযর, আযগ যিযক আন্দাজ করা �া় 
জকনা বা কতষেণ েরের হ়? 

• অটিজম প্রজতবন্ধকতা�ুতি জশষোিথীযদর উের এই 
উদ্ীেনাগুজলর যনজতবাচক প্রভাব কমাযনার জন্য কী করা 
য�যত োযর?

• যমৌজখক তি্য সম্পযককি  যসই ব্যজতির যবাধগম্যতা কী?

• রেবণ সংরিান্ত তি্য প্রজরি়াকরণ অিবা রেবণ সংরিান্ত 
উদ্ীেনার মযধ্য মযনায�াগ স্ানান্তর করার জন্য জশষোিথীর 
সাধারণত কত সম় লাযগ?

বিজু্যয়াল / দৃবষ্ সংক্রান্ত (Visual):

• আযলা, নডাচডা, প্রজতফলন বা েেভূজমর ে্যাোযনকির মযতা 

জবভ্াজন্তকর কী আযছ �া জশষোিথীর যশখার কাযজ অংশগ্রহণ 
করার ষেমতাযক প্রভাজবত কযর?

• জশষোিথীর যচাযখর স্তর বা উচ্চতা (eye level) কী, জশষোিথীর 
েজরযপ্রজষেযত জশষেযকর অবস্ান কী এবং মযনায�াযগ 
অসুজবধা করযত োযর এমন যকাযনা জজজনস আযছ?

• চাষুেষ মযনায�াগ স্ানান্তর করযত কত সম় প্রয়াজন?

• জবরূে চাষুেষ উদ্ীেনার প্রভাব হ্াস করার জন্য যকান 
প্রযচষ্া করা হ়, �াযত জশষোিথীর আচরযণর ব্যবস্ােনা 
সহজতর হ় এবং তার যশখার ষেমতা উন্নত হ়?

স্পশকে-সংক্রান্ত (Tactile):

• যসখাযন জক এমন যেক্সচার আযছ �া খসখযস / রুষে?

• তােমারো জক জশষোিথীর উের যনজতবাচক প্রভাব কমাযনার 
জন্য উে�ুতি?

• জশষোিথী জক পেযশকির মাধ্যযম অযন্বষণ করার প্রয়াজনী়তা 
প্রকাশ কযর এবং তবুও পেশকি এডা়?

• জনযদকি শ যমযন চলার যষেযরে জনজদকি ষ্ বস্তু ব্যবহাযরর ষেমতা 
বা প্রজতরষোমূলক প্রবণতার (defensiveness) মারোটি 
কতো?

সঞ্ালিমূলক (Vestibular):

• কীভাযব জশষোিথীর নডাচডা / চলাযফরা এবং ব্যা়াম করার 
প্রয়াজন যমোযনা �া়?

• নডাচডা / চলাযফরার প্রজত ব্যজতির প্রজতজরি়া কী?

• যরেণীর অন্যান্য জশষোিথীযদর মযনায�াগ এবং যশখার 
কাজযক অ�িা ঝঁুজকর মুযখ না যফযল জশষোিথীর কা�কিরিমটি 
কীভাযব প্রয়াজনী় সঞ্ালনযক অন্তভুকি তি করযত োযর?
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স্াে এিং ঘ্াি সংক্রান্ত (Gustatory and Olfactory):

• খাবার এবং অন্যান্য উেকরযণর স্বাদ এবং গযন্ধ জশষোিথীর 
েছন্দ কী?

• জকভাযব যকাযনা বস্তু বা উেকরযণর গযন্ধর প্রজত জশষোিথীর 

প্রজতজরি়াগুজল তার জরি়াকলাে সম্পযককি  জসদ্ধান্তগুজলযত 
অন্তভুকি তি করা �া়?

• য�মন এই গযন্ধর েছন্দগুজল দ্ারা প্রভাজবত উে�ুতি আচরণ 
কী, �া জলখাবার বা খাবাযরর সময়র জন্য যশখাযনার 
েযষে উে�ুতি?

পবরবশষ্ ২: ইবন্দয়গত ি্যিস্ার সাধারণ অসুবিধা: পযকেরিষেণরযাগ্য আচরণ

ইবন্দয়গত ি্যিস্ার সাধারণ অসুবিধা: পযকেরিষেণরযাগ্য আচরণ
অবত-প্রবতবক্রয়াশীল আচরণ  

(HYPER-REACTIVE BEHAVIOUR )
কম-প্রবতবক্রয়াশীল আচরণ  

(HYPO-REACTIVE BEHAVIOUR) 

রেবণ ব্যবস্া (Auditory System)

• সহযজই েজরযবযশর আও়াজ দ্ারা জবভ্ান্ত হ় • নাম বলা হযল সাডা যদ় না

• আও়াযজর প্রজত অজতজরতি প্রজতজরি়া যদখা় • আযশোযশর জরি়াকলাযের আও়াযজর প্রজত উদাসীন বযল 
মযন হ়

• আও়াযজর প্রজত অপ্রত্যাজশত প্রজতজরি়া আযছ • এমন জকছু আও়াজ কযর, �া জদয় যস জনযজযক উদ্ীজেত 
করযছ বযল মযন হ়

• আও়াজ আেকাযত কাযন হাত যচযে ধযর • জবেজ্জনক েদ্ধজতযত আচরণ কযর- সভিাব্য জবেদ জনযদকি শকারী 
আও়াযজ প্রজতজরি়া প্রদশকিন কযর না

• েজরযবযশর আও়াযজ জচৎকার কযর বা কাঁযদ • যকাযনা ধরযনর আও়াযজ সাডা যদ় না

• শারীজরকভাযব সাডা যদ় য�ন আও়াজ একটি ভয়র কারণ

দৃজষ্ সংরিান্তব্যবস্া (Visual System)

• উজ্জ্বল আযলাযত জবরতি হ় • অন্য যলাযকর উেজস্জত সম্পযককি  অবগত ন়

• সূ�কিাযলাক এজডয় চযল • েছন্দসই বস্তু, মানুষযক খঁুযজ যেযত অসুজবধা হ়

• যচাখ জদয় ঘযরর য� যকাযনা নডাচডা অনুসরণ কযর • দৃজষ্গ্রাহ্য যকাযনা মানুষ বা বস্তু যচাযখর সামযন নডাচডা 
করযল, তার প্রজত মযনায�াগ িাযক না। 

• দৃজষ্যগাচযর িাকা অংশ যেযক যদ়- বইয়র েৃষ্ার যকাযনা 
অংশ হাত জদয় যেযক যদ়

• ছজবর সাযি ছজবর েেভূজমর সম্পককি যক আলাদা করযত োযর 
না

• জনজদকি ষ্ বস্তু বা রযঙর উেজস্জতযত শারীজরকভাযব সাডা যদ়

পেশকি-সংরিান্ত ব্যবস্া (Tactile System)

• যকউ পেশকি করুক তা েছন্দ কযর না • ব্যজতিগত স্াযনর ধারণা উেলজধি কযর বযল মযন হ় না

• শজতিশালী পেশকিকাতর উোদানসহ কাজগুজল এজডয় �া় 
(কাদামাটি, জযলর যখলা, রঙ, খাবার ততজর)

• অন্যযদর পেশকি লষে্য কযর না

• যোশাযকর পেশকিসংরিান্ত অস্বজস্ত সম্পযককি  অজভয�াগ কযর • ঘন ঘন জজজনস মুযখ যদ়

• জনজদকি ষ্ জজজনস েরযত অস্বীকার কযর, জামাকােড োনাোজন 
কযর

• য� যোশাযক তাযক স্বাভাজবক যদখাযত োযর যসটি সামজেস্য 
কযর যন় না।

• খাবার, যখলনা, আসবাবেযরের গঠন / যেক্সচাযরর প্রজত 
যনজতবাচক প্রজতজরি়া জানা়

• ব্যিা সহ্য করার ষেমতা অত্যজধক, ব্যিার সম্পযককি  কম 
প্রজতজরি়ার কারযণ জবেদ সম্পযককি  অসযচতন
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অবত-প্রবতবক্রয়াশীল আচরণ  
(HYPER-REACTIVE BEHAVIOUR )

কম-প্রবতবক্রয়াশীল আচরণ  
(HYPO-REACTIVE BEHAVIOUR) 

ভারসাম্য ও সঞ্ালনমূলক ব্যবস্া (Vestibular System)

• উজ্জ্বল আযলাযত জবরতি হ় • রিমাগত নডাচডা / চলাযফরার প্রয়াজন বযল মযন হ়

• সূ�কিাযলাক এজডয় চযল • যদাযল, যগাল কযর যঘাযর

• যচাখ জদয় ঘযরর য� যকাযনা নডাচডা অনুসরণ কযর • নডাচডা / চলাযফরার জরি়াকলাযে জন�ুতি িাকযল সহযজই 
ক্ান্ত হয় �া় মযন হ়

• দৃজষ্যগাচযর িাকা অংশ যেযক যদ়- বইয়র েৃষ্ার যকাযনা 
অংশ হাত জদয় যেযক যদ়

• সাধারণত নডাচডা করযত ধীর, অলস যবাধ কযর

• জনজদকি ষ্ বস্তু বা রযঙর উেজস্জতযত শারীজরকভাযব সাডা যদ় • এক জা়গা যিযক অন্য জা়গা় সযর �াও়ার জন্য 
জনযদকি শাবলীর প্রজতজরি়া জানাযত দীঘকি সম় যন়।

স্বাদ এবং ঘ্ান সংরিান্ত ব্যবস্া (Gustatory & Olfactory System)

• সীজমত ধরযনর খাবার খা় • রিমাগত খাবার চাইযছ বযল মযন হ়

• ও়াক-ও়াক কযর, খাবার প্রত্যাখ্যান কযর • েজরযবযশর জবজভন্ন বস্তু চাযে

• যমৌজখক স্বাস্্যজবজধ জনয় অসুজবধা আযছ • অনুে�ুতিভাযব বস্তু জচযবা়

• খাবার, ওষুধ িু িু কযর জছটিয় যদ় • অপ্রীজতকর স্বাদ সযত্ত্বও জবেজ্জনক েদািকি যখয় যফলযত 
োযর

• েজরযবযশ গযন্ধর প্রজত অজতজরতি প্রজতজরি়া যদখা় • অস্বাভাজবক উোয় বস্তু এবং মানুষযক যশাঁযক

• তীরে গন্ধ�ুতি স্ান বা যলাযকযদর এজডয় চযল • অন্যযদর লষে্য করা গন্ধ লষে্য কযর বযল মযন হ় না

উৎস: আলবােকি া লাজনকিং, টিজচং সু্টযিন্টস উইি অটিজম যপেকট্াম জিসঅিকি ার. আলবােকি া, কানািা. ২০০৩
https: / / education.alberta.ca / media / ৫১২৯২৫ / autism৩.pdf

পবরবশষ্ ৩: স্যাবল অ্যাি শ্টস্

স্যাজল-অ্যান েরীষো হল জববতকি নশীল মযনাজবজ্ঞাযন ব্যবহার করা 
একটি মনস্তাজত্ত্বক েরীষো, �া অযন্যর জমি্যা জবশ্াযসর জবষ়টির 
ওের একজন ব্যজতির সামাজজক জ্ঞান-সম্বন্ধী় ষেমতা েজরমাে 
কযর। (উইজল়াম অ্যান্ড োনকিার, ১৯৮৩)।

উইমার এবং োনকিার (১৯৮৩) প্রা় জতন যিযক চার বছর ব়সী 
জশশুযদর মযধ্য একটি আকষকিণী় জ্ঞানী় েজরবতকি ন লষে্য 
কযরযছন। তারা আজবষ্কার কযরযছন য� জতন বছর ব়সী জশশুরা 
একটি জনজদকি ষ্ ভ্ান্ত-জবশ্াযসর কাযজ ব্যিকি হও়ার প্রবণতা রাযখ 
য�খাযন চার বছর ব়সী জশশুরা যসই কাযজ সফল হও়ার 
প্রবণতা রাযখ। নীযচ য�মন যদখাযনা হয়যছ, জশশুরা োযেে 
বা েুতুল সমজন্বত একটি দৃশ্য যদযখ য�খাযন না়ক, স্যাজল, 
ঝুজডযত একটি মাযবকিল যরযখ �া় এবং তারেযর চযল �া়। তার 
অনুেজস্জতযত অ্যান বস্তুটিযক ঝুজড যিযক একটি বাযক্স সজরয় 
রাযখ। জশশুযদর ভজবষ্যদ্াণী করযত বলা হ় য� স্যাজল �খন ঘযর 
জফযর আসযব তখন মাযবকিলটি যস যকািা় খঁুজযব, অিবা এমনও 
বলা য�যত োযর য� স্যাজল জফযর এযস মাযবকিলটি যকািা় আযছ 
বযল মযন করযব।

চার বছযরর কম ব়সী জশশুরা সাধারণত ভুল উত্র যদ়, য�মন- 
স্যাজল মযন কযর য� এটি বাযক্স রয়যছ (য�খাযন অ্যান মাযবকিলটি 
যরযখযছ, জকন্তু স্যাজল আযদৌ যসটি জাযন না)। চার বছর ব়যসর 
কাছাকাজছ জশশুরা জকন্তু একজন প্রাপ্তব়যষ্কর মযতা উত্র যদ়, 
তারা বলযব, স্যাজল মাযবকিলটি ঝুজডযত আযছ বযলই মযন করযব। 

জতন এবং চার বছর ব়যসর মযধ্য কী ঘযে �া এই লষেণী় 
োিকিযক্যর জন্য দা়ী? তাজত্ত্বকরা জশশুযদর মযনর তযত্ত্বর েজরবতকি ন 
যমযন জনয় এর উত্র যদন। জতন বছর ব়যস তাযদর সাধারণত 
আকাঙ্কা এবং জবশ্াযসর এমন ধারণা িাযক �ার মাধ্যযম তারা 
এই অবস্াগুজলরও বাজহ্যক জবযশ্র সযগে সহজ সম্পককি  গযড 
যতাযল, �া ত্রুটির সভিাবনাযক স্বীকার কযর না। এই সহজ তত্ত্বটি 
ধীযর ধীযর আরও েজরশীজলত একটি েি যদ় য�খাযন জবশ্াসগুজল 
প্রস্তাজবত বণকিনার সাযি সম্পজককি ত, �া জবযশ্র কাযছ সত্য বা 
জমি্যা হযত োযর। জতন বছর ব়যস জশশুটি এখনও এই ধারণাটি 
বুঝযত োযর না য�- একটি জবশ্াস জমি্যা হযত োযর। জবশ্াযসর 
বণকিনা / উেস্ােনামূলক তযত্ত্বর অভাযবর কারযণ, জশশুযদর - 
প্রাপ্তব়স্যদর তুলনা় - একটি “ধারণাগত ঘােজত” (োনকিার, 
১৯৯১) িাযক। এই ঘােজত জতন বছর ব়সী জশশুটিযক জমি্যা-
জবশ্াস েরীষো় উত্ীণকি হযত যদ় না। একবার জশশুটি জবশ্াযসর 
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োনকিার, যজ. আন্ডারস্ট্যাজন্ডং দ্য জরযপ্রযজযন্টশনাল মাইন্ড. যকমজরেজ, এম-এ: এম-আই-টি যপ্রস, ১৯৯১.

এই হযলা অ্যান।

অ্যাযনর একটি বাক্স আযছ।স্যাজলর একটি ঝুজড আযছ।

এই হযলা স্যাজল।

বণকিনা / উেস্ােনামূলক তত্ত্ব অজকি ন কযর জনযল, যমাোমুটি 
চার বছর ব়যস, যস অবস্ান-েজরবতকি ন জমি্যা-জবশ্াস েরীষো় 
(location-change false-belief test) উত্ীণকি হ়।

েরীষোর জববরণ: েরীষেক দুটি েুতুল ব্যবহার কযরন, “স্যাজল” 
এবং “অ্যান”। স্যাজলর একো ঝুজড আযছ; অ্যাযনর একো বাক্স 
আযছ। েরীষেকরা তাযদর জশষোিথীযদর (সাধারণত জশশুযদর) 
একটি সাধারণ চজররোজভন় যদখান, য�খাযন স্যাজল তার ঝুজডযত 
একটি মাযবকিল রাযখ এবং তারের দৃশ্যটি যছযড চযল �া়। �খন 
স্যাজল দূযর িাযক এবং যদখযত োযর না, অ্যান স্যাজলর ঝুজড 
যিযক মাযবকিলটি যবর কযর তার বাযক্স রাযখ। স্যাজল তারেযর 
জফযর আযস এবং জশশুযদর জজজ্ঞাসা করা হ় য� যস তার মাযবকিল 
যকািা় খঁুজযব বযল তারা মযন কযর। জশশুরা �জদ বুঝযত োযর 
য� স্যাজল �জদ তার মাযবকিলটি যনই তা যবাঝার আযগ তার ঝুজডর 

জভতযর তাকা় তযব তারা েরীষো় “োশ” বলা হযব।

যবজশরভাগ অটিজস্টক জশশুযদর (সব ব়যসর) সযগে, চার বছযরর 
কম ব়সী ‘স্বাভাজবক জশশু’-রা “অ্যাযনর বাক্স” উত্র যদযব, 
স্যাজল য� জাযন না য� তার মাযবকিল সরাযনা হয়যছ, যস জবষয় 
তাযদর সযচতনতার অভাব প্রদশকিন করযব।

স্যাজল অ্যান েরীষোর ব্যাখ্যা: য� জশশুরা েরীষো় উত্ীণকি হ় 
(সভিবত) তারা যবাযঝ য� জবশ্াযসর দুটি জভন্ন জবন্যাস রয়যছ:

• তাযদর জনজস্ব জবশ্াস, �া তারা ব্যজতিগতভাযব যদযখযছ, 
শুযনযছ, মযন যরযখযছ, কল্পনা কযরযছ, �ুজতি জদয়যছ 
ইত্যাজদর উের জভজত্ কযর।

• অন্যযদর জবশ্াস, তারা �া যদযখযছ, শুযনযছ ইত্যাজদর উের 
জভজত্ কযর।

স্যাজলর একটি মাযবকিল আযছ। যস তার ঝুজডযত মাযবকিল রাযখ।

স্যাজল হাঁেযত যবর হ়।
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* তি্যসূরে :
* যহা়্যার জিি দ্য বািকি  যগা? http: / / wheredidthebirdgo.com / ২০১৩ / ১১ / sally-anne-false-belief-test-এ
* সূরে: http: / / www.peerinsight.com / musings / ২০১৪ / ১১ / ১৩ / what-the-sally-anne-test-tells-us-about-communicating-change

এই েরীষো় উত্ীণকি জশশুযদর জনম্নজলজখত মানজসক ষেমতা আযছ 
বযল জবশ্াস করা হ়:
• অন্য যলাযকযদর উেলজধি / অনুভূজত / জবশ্াস / জচন্তা / 

ইত্যাজদ আযছ �া তাযদর জনযজযদর যিযক জভন্ন
• তারা জনযজরা �া জাযন অন্যরা তার সবজকছু নাও জানযত 

োযর এবং এর জবেরীত জবষ়টি উেলজধি করযত;
• “মন-েডা” (বা “মন-অনুমান”) অন্য মানুযষর জচন্তাভাবনা 

এবং অনুভূজত; এবং অন্য যলাযকযদর সাযি তৃতী় েযষের 
সম্পযককি র অনুমান করযত।

য�সব জশশু েরীষো় ব্যিকি হ়, জকছু মযনাজবজ্ঞানী বযলযছন য� 

তাযদর “মযনর তত্ত্ব”-এর অভাব রয়যছ। (এই প্রসযগে, “মন” 
বলযত যবাঝা় মনস্তাজত্ত্বক প্রজরি়া য�মন উেলজধি, জবশ্াস, জচন্তা 
/ ভাবনা বা সৃ্মজত।) তযব, স্যাজল-অ্যান েরীষো় ব্যিকি হও়ার অিকি 
এই ন় য� একজন ব্যজতির মানজসক অবস্া সম্পযককি  সযচতনতা 
যনই: খুব যছাযো জশশু বা জশশু, �ারা সাধারণত েরীষো় ব্যিকি হ়, 
তবুও তারা অন্যান্য েজরশীজলত সামাজজক আচরণ প্রদশকিন কযর 
(য�মন সমযবদনা)।
সূরে: 
* http: / / www.autism-help.org / communication-mind-blindness.htm
* এই েরীষোর জবষয় আযরা জবশযদ জানযত যদখুন:
* http: / / www.holah.karoo.net / baronstudy.htm

অ্যান ঝুজড যিযক মাযবকিলটি যবর কযর বাযক্স রাযখ।

স্যাজল তার মাযবকিল যকািা় খঁুজযব?
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