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মুখিন্ধ
আমরাদেি সেদশি রশষেরাি অর্করাি আইন (২০০৯), ৬ - ১৪ িছি িয়েী প্রররটি রশষেরার্থীি িনযে প্ররার্রমক 
রশষেরা রিনরাম্দলযে ও িরা্যেররাম্লক কিরাি রি্রান সেয়। RTE আইন িরাস্তিরায়দনি সষেদরে েি্রশষেরাঅরি�রানই 
(SSA) হদলরা ম্ল িরাহক। SSA-এি গুরুত্বপ্ণ ্ এক উপরােরান হদলরা রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থী 
(CWSN)-সেি িনযে অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা। SSA- রিদশষ চরারহেরােপিন্ন েকল রশষেরার্থীি িনযে 
গুণমরানেম্মর অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা প্রেরান কিরাি ওপি গুরুত্ব সেয়। অন্তি্ুরক্ত িলদর সিরাঝরায় রিেযেরালয় 
করা�্ক্দম রিদশষ চরারহেরােপিন্ন েকল রশষেরার্থীি েমরান েুদ�রাগ এিং প্ণ ্অংশগ্রহণ। এইিনযে পরিদিশদক 
প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি উপদ�রাগী ও িরা্রা-মুক্ত (SSA-এি অ্ীদন ৭৭.৩৭ শররাংশ রিেযেরালয় এখন 
িরা্রা-মুক্ত) কিদর হদি। এইিনযে প্রদয়রািনীয় েহরায়ক পরিদষিরা কিরা প্রদয়রািন; প্ররায় ২০ হরািরাদিিও 
সিরশ সস্পশরাল এিুদকটি রনদয়রাগ কিরা হদয়দছ এিং প্ররায় ৮০০টি সিেিকরািী েংস্থরাদক এই সষেদরে িরডর 
কিরা হদয়দছ। আিও সিশী েংখযেক রশষেরার্থীদেি রনয়রমর সরেণীকদষে অন্তি্ুরক্তি েুরি্রাদর্ ্প্রদয়রািনীয় 
েহরায়ক �ন্ত্র এিং প্র�ুরক্ত, িড হিদে মুদ্রণ এিং সব্ইল িই েিিিরাহ কিরা হয়। রিদশষ চরারহেরােপিন্ন ২.৩ 
রমরলয়দনিও সিরশ রশষেরার্থীদেি এখন SSA রিেযেরালদয় নরর্িুক্ত কিরা হদয়দছ।

রিেযেরালয় এিং সরেণীকদষে CWSN-এি অন্তি্ুরক্তি গুরুত্বপ্ণ ্ে্রে হল রশষেক। ররাই সেইেি রশষেরাগর 
অনুশীলদনি ওপি রশষেকদেি েষেমররা গদড রুলদর হদি �রা েকল রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থীি 
প্রদয়রািন প্িণ কিদি, রিদশষ কদি স�েি রশষেরার্থীদক ম্ল্রািরাি সরেণীকদষে অন্তি্ুক্ত কিরাি িনযে উচ্চ 
স্তদিি েহরায়ররা প্রদয়রািন।

ররাই রশষেরানীরর েংক্রান্ত অনুশীলদনি মরা্যেদম রশষেকদেি েষেমররা গদড রুলদর হদি �রাদর েকল রিদশষ 
চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থীদেি রশখন চরারহেরা প্িণ হয়। রিদশষর নিি রেদর হদি �রাদর অর্ক মরারেরায় েহরায়ররা 
প্রদয়রািন এইিকম রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থীিরাও েরা্রািণ রিেযেরালদয় অন্তি্ুক্ত হদর পরাদি।

 SSA-এি লষেযেগুরলি মদ্যে একটি হদলরা অন্তি্ুরক্তি সষেদরে রিরিন্ন প্রররকূলররাগুরলি েমু্মখীন হদর ও 
সমরাকরারিলরা কিদর পরাদিন এমন প�্রাপ্ত প্ররশরষের রশষেদকি উপরস্থরর রনরচির কিরা।

অন্তি্ুরক্তকিদণি িরাস্তিরায়ন (Making Inclusion Work) শীষক্ এই ছয়টি প্ররশষেণ মরিউল একটি 
অনযেরম গুরুত্বপ্ণ ্ েংদ�রািন �রা েষেমররা রনরি্দশদষ েকল রশষেরার্থীদেি েরাদর্ করাি কিরাি িনযে 
রশষেকদেি প্রস্তুর কিদর েরাহরা�যে কিদি। 

মরাস্রাি প্ররশষেকদেি িনযে তররি এই মরিউলগুরল ম্ল্রািরাি রিেযেরালদয়ি অন্তি্ুরক্তম্লক পরিদিদশ, 
CWSN-এি রিদশষ কদি অটিিম সস্পকট্রাম রিেঅি্রাি, সেরিব্রাল পলরে, রেিণ প্রররিন্ধকররা, রনরে্ষ্ট 
রশখন প্রররিন্ধকররা এিং ির্িরান্ধররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি করা�্কিী অন্তি্ুরক্তকিদণি িনযে িরাস্তিেম্মর রর্যে 
প্রেরান কিদি। এই রশষেরার্থীিরা স�েি চযেরাদলদঞ্জি েমু্মখীন হয় সে েম্বদন্ধ েদচরনররা তররি কিরা এিং সেগুরল 
সমরাকরারিলরাি িনযে পিীরষের পন্রাগুরল িরাগ কদি সনওয়রাই এই মরিউলগুরলি লষেযে। এই মরিউলগুরলদর 
তিরচরেযেররা, সগরাষ্ীগর অন্তি্ুরক্ত এিং িযেরক্তগর স্বরন্ত্রররাি প্ররর রেধিরা সিদখ একটি সরেণীকদষেি েংসৃ্রর 
গদড সররালরাি িনযে পিরামশ্ সেওয়রা আদছ। 

রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থীেহ েকল রশষেরার্থীি িনযে রিেযেরালদয় একটি িনু্ধত্বপ্ণ ্পরিদিশ গদড রুলদর 
িরাদিযেি স� েকল রশষেদকি অেরামরানযে ি্রমকরা িদয়দছ, ররঁাদেি িনযে এগুরল উৎেগথীকৃর হল।
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কৃতজ্ঞতা	স্ীকার
িরাদিযেি রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশশুদেি েহরায়ররাি স্বরাদর্ ্রশষেক প্ররশষেদণি 
িনযে মুখযে প্ররশষেকমন্লীি েহরায়ক পুরস্তকরা ছ’টি পদি্ প্রকরাশ কিরা হদছে। 
এই পুরস্তকরা তররিদর আমিরা রিদশষিরাদি অনুপ্ররারণর িরাির েিকরাদিি 
রশষেরা মন্ত্রদকি করাদছ। এই পুরস্তকরা প্রকরারশর কিরায় প্ররযেষে েহরায়ররাি িনযে 
রিদশষ কৃরজ্ররা ইউরনদেে(UNICEF)-সক।
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রূপররখা

টরাদগট্ গ্রুপ: রির্রিক্ট ইনরস্টিউট অে এিুদকশন অযেরান্ সট্রনং (DIET), 
সস্ট করাউরসিল অন এিুদকশন রিেরাচ্ অযেরান্ সট্রনং (SCERT) এিং সিেিকরারি 
েংস্থরাগুরল (NGO) সর্দক মরাস্রাি প্ররশষেক—�রািরা অটিিম, সেরিব্রাল পলরে, 
ির্িরান্ধররা�ুক্ত এিং রেিণ প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশশুদেি উপি সেরাকরাে কদি 
েমস্ত প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশশুদেি িনযে অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরাি সকৌশল গ্রহদণি 
রেদক রশষেকদেি আদিরা সিরশ েষেম কদি রুলদর, ররাদেি কযেরােদকি মদিদল 
প্ররশষেণ সেদিন ।
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উরদেশ্য
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি রিরিন্ন তিরশষ্টযে েপিদক্ রশষেক 

রশরষেকরাদেি জ্রান িৃরধি কিরা

রিেযেরালদয় এিং সরেণীকদষেি রিরদিি ও িরাইদিি পরিদিদশ 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি রিরিন্ন েরামরারিক ও রশষেরাগর 
চযেরাদলঞ্জ েপিদক্ রশষেক রশরষেকরাদেি ্রািণরাদক উন্নর কিরা

রশষেক রশরষেকরাদেি এমন সকৌশলগুরল রশখদর েষেম কিরা, �রা 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রনরে্ষ্ট রশষেরার্থীদেি সরেণীকষে ও ররাি িরাইদিি 
পরিদিদশ অংশগ্রহণ িৃরধি কিরাদনরাি িনযে একটি উপ�ুক্ত পরিদিশ 

তরিী কিদর পরাদি

ম্ল্রািরাি রিেযেরালদয় সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি 
অন্তি্ুরক্তকিদণি িদনযে রশষেক রশরষেকরাদেি পরাঠযেক্রমক আেরান 

প্রেরান েংক্রান্ত েষেররা অি্দন েহরায়ররা কিরা
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সটবিল	১:	মবিউল	৩	এর	রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	I:সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	সম্পরককে 	সম্যক	ধারণা

১. সেরিব্রাল পলরে কী ররা সিরাঝরা 

২. একটি রশষেরার্থীি উপি সেরিব্রাল পলরেি প্রিরাি 
সিরাঝরা

৩. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি মদ্যে তিরচদরেযেি 
রিষয়টি সিরাঝরা এিং ররা গ্রহণ কিরা

অনুশীলন, 
মরস্তস্প্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন, 
মহডরা, 
পরিির্দনি 
গল্পগুরল রনদয় 
আদলরাচনরা এিং 
উপস্থরাপনরা 

রশষেকিরা েষেম হদিন: 

• সেরিব্রাল পলরে কী ররা িুঝদর, সেরিব্রাল পলরেি 
রিরিন্ন পরিিরাষরা এিং প্রকরািগুরল িুঝদর

• একিন রশষেরার্থীি রিকরাদশি সষেদরে সেরিব্রাল 
পলরেি প্রিরাি কী ররা িুঝদর

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	II:	সরেণীকরক্র	বিতররর	এিং	িাইররর	বকছু	চ্যারলঞ্জ	

১. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থী ররাি রশখদনি 
পরিদিদশি মদ্যে স� িরা্রাগুরলি েমু্মখীন হদর 
পরাদি (শরািীরিক এিং স�রাগরাদ�রাগ উিয়ই) ররা 
সিরাঝরা। 

২. রশখদনি উপি সেরিব্রাল পলরেিরনর 
প্রররিন্ধকররাি প্রিরাি েপিদক্ ্রািণরা গদড 
সররালরা। 

অনুশীলন, 
মরস্তস্প্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন, 
মহডরা, 
আদলরাচনরা এিং 
উপস্থরাপনরা

কীিরাদি সরেণীকদষেি পরিরস্থরর সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
একিন রশষেরার্থীি অংশগ্রহণ এিং রশখদনি সষেদরে 
িরা্রা েৃরষ্ট কিদর পরাদি ররা রশষেকিরা িুঝদর পরািদিন 
এিং আেশ্ রশষেরাি পরিরস্থরর তররি কিদর ররঁািরা স� 
স� রিষদয়ি ওপি মদনরাদ�রাগ সেদিন ররা হলঃ

• পরারিপরারশ্্ক পরিদিশ, এিং পরিকরাঠরাদমরা

• পরািষ্পরিক আেরানপ্রেরান,করা�্রািলী

• রনদে্শম্লক প্ররক্য়রা এিং অযেরাদেেদমন্ট প্রিরািগুরল 
রচনদর 

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	III:	উপেুক্ত	পবররিশ	ততবর	করা

১. রিেযেরালদয়ি পরিদিদশ রশখদনি রিরিন্ন চরারহেরাগুরল 
সমটরাদর প্রদয়রািনীয় চরাষুেষ, করাঠরাদমরাগর এিং 
েরামরারিক েহরায়ররাি রিষয়গুরল েপিদক্ েমযেক 
্রািণরা

২. রশখদনি উন্নররদর রশষেক এিং েহপরাঠীদেি 
েমর্ন্েহ েহরায়ররা প্রেরাদনি প্ররর উপলরধি এিং 
মদনরািরাি পরিির্ন কিরা

৩. েহরায়ক এিং পরিি্ন্শীল স�রাগরাদ�রাগ প্ররক্য়রাি 
অনুকূল পরিদিশ েপিদক্ সিরাঝরাি িনযে উৎেরাহ 
সেওয়রা 

উপস্থরাপনরা, 
সরেণীকদষে 
আদলরাচনরা, 
মরস্তস্প্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন 
এিং করা�্রািলী

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশখদন েহরায়ররা 
কিরাি িনযে রিেযেরালদয়ি পরিদিদশ, রশষেদকি 
মদনরািরাদি এিং রশষেক ও অনযেরানযে রশষেরার্থীি 
আচিদণি সষেদরে প্রদয়রািনীয় পরিির্নগুরলি রিষদয় 
্রািণরা গদড সররালরা।

রশষেকিরা েষেম হদিন:

• রকিরাদি ইররিরাচক েহরায়ররা কিদর হয় ররা িণন্রা 
কিদর 

• রশখন এিং পরািস্পরিক আেরান প্রেরান রর্রা 
েরামরারিকীকিদণি িনযে পরিরস্থরর-রিরতিক েহরায়ক 
�ন্ত্র িযেিহরাি কিদর 
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বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

৪. অনুদপ্রিণরা এিং রশখদনি রিকরাদশি িনযে কীিরাদি 
ইররিরাচক আচিদণি মরা্যেদম েহরায়ররা প্রেরান 
কিদর হয় ররা সিরাঝরা 

• রশখন এিং েরামরারিকীকিদণি িনযে রশষেরার্থীদেি 
স�ৌর্ ষেমররাদক িযেিহরাি কিরাি উপরায় িণন্রা কিদর 
এিং পিরামশ্ রেদর

• েহপরাঠীদেি মদ্যে পরািস্পরিক ম্যেস্থররাদক িযেিহরাি 
কিরাি উপরায় িযেরাখযেরা কিদর

• রশষেরার্থীদেি রনিস্ব স�রাগরাদ�রাগ আিও করা�্কি 
কিরাি উপরায় িণন্রা কিদর

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	IV:	পাঠ্যক্রবমক	আোি	প্রোি	এিং	বশক্ািীবতগত	সকৌশল

১. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি করা�্কিী 
রশষেরােরাদনি িনযে রিকল্প রশষেণ-রশখন প্ররক্য়রাি 
রিষদয় িযেিহরারিক জ্রান অি্ন কিরা 

২. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি েিদচদয় 
িরাদলরািরাদি রশখদনি িনযে রশষেরা েংক্রান্ত 
পরিকল্পনরা তররি কিরা

৩. রশষেরা েংক্রান্ত পরিকল্পনরাি রিষয়িস্তু েপিরক্র 
রশষেণ-রশখন উপকিণ প্রস্তুর কিরাি রিষদয় 
অরিজ্ররা এিং প্ররশষেণ লরাি কিরা

মহডরা, 
মরস্তষ্কপ্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন, 
আদলরাচনরা, 
উপস্থরাপনরা এিং 
নমুনরােহ প্রেশ্ন

রশষেকিরা েষেম হদিন:

• রশষেরার্থীি কমষ্েমররাি ির্মরান স্তদিি ম্লযেরায়ন 
কিদর

• পরাঠযেক্দমি অরিদ�রািন েংক্রান্ত েমযেক ্রািণরা 
কিদর এিং এটিি রিকরাদশি উপরায়গুরল িুঝদর

• একটি অন্তি্ুরক্তম্লক পরিদিদশ সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশষেরােরাদনি সকৌশলগুরল 
রশখদর 

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশখদনি একটি 
স্তি সর্দক অনযে স্তদি �রাওয়রাি িনযে পরিকল্পনরা 
কিদর 

• রশষেরার্থীদেি রশখদনি ম্লযেরায়ন কিরাি গুরুত্ব এিং 
কী কী মরস্তষ্কপ্রে্র উপরাদয় সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি অরি্র রশষেরাি ম্লযেরায়ন কিরা �রাদি ররা 
িুঝদর
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ইউবিট	I সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশশুরের	
সম্পরককে 	সম্যক	ধারণা

সটবিল	২:	ইউবিট	১	এর	রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	I:সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	সম্পরককে 	সম্যক	ধারণা

১. সেরিব্রাল পলরে কী ররা সিরাঝরা 

২. একটি রশষেরার্থীি উপি সেরিব্রাল পলরেি প্রিরাি 
সিরাঝরা

৩. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি মদ্যে তিরচদরেযেি 
রিষয়টি সিরাঝরা এিং ররা গ্রহণ কিরা

অনুশীলন, 
মরস্তস্প্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন, 
মহডরা, 
পরিির্দনি 
গল্পগুরল রনদয় 
আদলরাচনরা এিং 
উপস্থরাপনরা 

রশষেকিরা েষেম হদিন: 

• সেরিব্রাল পলরে কী ররা িুঝদর, সেরিব্রাল পলরেি 
রিরিন্ন পরিিরাষরা এিং প্রকরািগুরল িুঝদর

• একিন রশষেরার্থীি রিকরাদশি সষেদরে সেরিব্রাল 
পলরেি প্রিরাি কী ররা িুঝদর

অেুরি্রা, সপশী শক্ত হওয়রা, অগিগুরলি দুি্ল েমন্বয়, অরনছেরাকৃর 
নডরাচডরা, অরনয়রন্ত্রর িরা ঝরঁাকুরনপ্ণ ্নডরাচডরা এিং সপশীি রখঁচুরনি 
মদররা েমেযেরা হদর পরাদি। এটি স্্থল অগিেঞ্রালনদকও প্রিরারির 
কিদর পরাদি, স�মন হরঁাটরা িরা সেৌডরাদনরা; ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালন, 
স�মন সলখরা এিং কর্রা িলরা; মুদখি সপশীি েঞ্রালন, উপলরধি 
এিং ইর্রিদয়রাপলরধি এগুরলও প্রিরারির হয়। সকরাদনরা একটি রশশুি 
এক হরার িরা পরাদয় েরামরানযে অেুরি্রা র্রাকরা, �রা প্ররায় সচরাদখই পদড 
নরা- সর্দক শুরু কদি, একটি রশশুি তেনরদিন করািকদম ্অদনক 
অেুরি্রা র্রাকরা প�্ন্ত সেরিব্রাল পলরেি প্রিরাি রিস্তরারির হদর 
পরাদি। 

২.	কারণ

গি্রািস্থরাি প্রর্ম রেদক মরস্তদষ্কি রিকরাশ শুরু হয় এিং ছয় িছি 
িয়ে প�্ন্ত েি্রার্ক রিকরাশ ঘদট। নীদচি ছরি ১-এ স�মন সেখরাদনরা 
হদয়দছ, মরস্তদষ্কি রিরিন্ন অংশ শিীদিি প্রররটি সপশীি গরররির্ 
রনয়ন্ত্রণ কদি। মরস্তদস্ি সেরিদিলরাম অংশটি েমন্বয় রনয়ন্ত্রণ কদি 

১.	সসবরব্াল	পলবস	কী?

সেরিব্রাল পলরে হল এমন একটি শব্দিন্ধ �রা একটি িহুমুখী, 
অ-প্রগররশীল স্রায়রিক অিস্থরাদক িণন্রা কিদর িযেিহৃর হয়। 
সেরিব্রাল পলরেিরনর অিস্থরাটি একিন িযেরক্তি শিীদিি 
নডরাচডরা এিং সপশীি েমন্বয়দক প্রিরারির কদি। সেরিব্রাল িলদর 
মরস্তষ্ক এিং পলরে মরাদন দুি্লররা, পষেরাঘরার িরা সপশী রনয়ন্ত্রদণি 
অিরািদক সিরাঝরায়। মরস্তদষ্কি একটি অংদশি ষেররি েদল, 
মরস্তষ্ক এিং সপশীগুরলি মদ্যে সপ্ররির িরার্রাগুরল প্রিরারির হয়। 
এটি এমন একটি িটিল অিস্থরা �রাি েদল রিরিন্ন িযেরক্তি সষেদরে 
অগিপ্ররযেগি েঞ্রালন সর্দক জ্রানরিরতিক আচিণ প�্ন্ত প্রদরযেকটি 
তিরশষ্টযে রিন্ন রিন্ন িকম হয়। রকছু গদিষণরায় সেখরা সগদছ স� 
এটি ১০০০ টি েদেযেরািরার রশশুি মদ্যে প্ররায় ২ সর্দক ২.৫ এি 
মদ্যে ঘদট। সেরিব্রাল পলরে প্ররার্রমকিরাদি সপশী রনয়ন্ত্রণ, সপশীি 
দৃঢ়ররা, প্রররির্ রক্য়রা, সেহিগিী এিং িরািেরামযেদক প্রিরারির 
কদি। এইিরাদি, সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি সপশী দুি্লররা, 
করাঠিনযে, িডররা, ্ীিগরর, নডিদড িরাি, িরািেরামযে িিরায় িরাখদর 
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প্ররার্রমক রিেুযেয়রাল অঞ্ল 
(Primary visual area)

ছরি ১: মরানুদষি মরস্তষ্ক

ইর্রিয়গর িরাচনরক্য়রা অঞ্ল 
(Sensory speech area)

সটদপিরািরাল সলরাি 
(Temporal lobe)

প্ররার্রমক রেিণ 
অঞ্ল 

(Primary 
auditory area)

প্ররার্রমক সমরাটি অঞ্ল 
(Primary Motor area)

সমরাটি িরাচনরক্য়রা অঞ্ল 
(Motor speech area)

ফ্রন্টরাল সলরাি 
(Frontal lobe)

সপিরাইটরাল সলরাি 
(Parietal lobe)

প্ররার্রমক সেরামরাদটরাদেসিরি অঞ্ল 
(Primary somatosensory area)

প্ররার্রমক স্বরাে অঞ্ল 
(Primary taste area)

অরসিরপটরাল সলরাি 
(Occipital lobe)

সেরিদিলরাম 
(Cerebellum)
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এিং সিেরাল গযেরাংরলয়রা স্্থল অগিপ্ররযেগি েঞ্রালন রনয়ন্ত্রণ কদি। 
সেরিব্রাল পলরেদর, মরস্তদষ্কি এই অঞ্লগুরলি মদ্যে একটিদর 
ষেরর িরা রিকরাদশি অিরাি ঘদট, �রাি েদল মরস্তষ্ক সর্দক শিীদি 
এিং শিীি সর্দক মরস্তদষ্ক িরার্রা পরাঠরাদনরাি সষেদরে অেুরি্রা হয়।

মরস্তদষ্কি টিেুযেি ষেররি েদল স্রায়ু রন্তুি রিরিন্ন মরারেরাি ষেরর হয়। 
স্রায়ু রন্তুগুরলি ষেরর রনউিরাল েরারক্দট স�রাগরাদ�রাগ িযেরাহর কদি। 
এই ্িদনি আঘরারগুরল মরস্তদষ্কি িৃহতিি েরারক্টগুরলি করািদক 
উদলেখদ�রাগযেিরাদি প্রিরারির কদি। সব্ইন ইদমরিং (MRI, CT 
scan, Cranial ultrasound etc.) সর্দক সেরিব্রাল পলরেিরনর 
ষেরর েপিদক্ সিরাঝরা �রায়, �রা প্ররায়শই মরস্তদষ্কি রনউরলিয়রােগুরলি 
চরািপরাদশ মরস্তদষ্কি েরােরা পেরাদর্ি্ গিীি অংদশ পরাওয়রা �রায়, 
স�খরাদন ইর্রিয় উদ্ীপনরাি রিদকরারিং েমর্ন্করািী পরিচরালনরাগুরল 
সক্রিীি্র হয়। এই সমৌরলক প্ররক্য়রাগুরল মরস্তদষ্কি েমস্ত ইর্রিয় 
উদ্ীপনরাদক েংগঠির, রনয়ন্ত্রণ এিং পরিচরালনরাি েি্িযেরাপী 
করািদক েুশৃঙ্খল কদি।

রশশুি িদমেি আদগ িরা িদমেি েময়, িদমেি এক মরাদেি মদ্যে 
িরা রশশুি িীিদনি প্রর্ম িছিগুরলদর, স�দকরাদনরা েময় মরস্তষ্ক 
রিকরাশমরান অিস্থরায় র্রাদক সে েময় মরস্তদষ্কি স�দকরান ষেররি 
িনযে সেরিব্রাল পলরে হদর পরাদি। অদনক সষেদরে, ভ্রূণ িৃরধিি 
েময় সেরিব্রাল সমরাটি কদট্সি স্বরািরারিকিরাদি রিকরশর হয় নরা। 
অনযেদেি সষেদরে, িদমেি আদগ, িদমেি েময় িরা পদি মরস্তদষ্ক 
আঘরাদরি েদল এই ষেরর হয়। ভ্রূণ িৃরধিি েমেযেরাি রকছু েভিরািযে 
করািণ হল: মরাদয়ি পুরষ্টি ঘরাটরর; প্রেিপ্ি্ �দনেি ঘরাটরর; মরাদয়ি 
রনদকরাটিন এিং অযেরালদকরাহলেহ রিষরাক্ত পেরাদর্ি্ েংস্পদশ্ আেরা; 
এিং মরাদয়ি েংক্মণ স�মন রচদকনপসি িরা রুদিলরা (িরামর্ান 
হরাম)। রচরকৎেরা্ীন অিস্থরায় মরাদয়ি স্বরাস্থযে েংক্রান্ত েমেযেরা স�মন 
র্রাইিদয়ি েমেযেরা, গি্িরী মরাদয়দেি িরায়রাদিটিে, উচ্চ িক্তচরাপ 
িরা রখঁচুরনও রশশুি সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ হওয়রাি ঝঁুরক িরারডদয় সেয়। 
িদমেি েময় িরা ররাি পদিি করািণগুরলি মদ্যে - েঠিক েমদয়ি 
আদগ িমে, িদমেি েময়করাি িটিলররা, কম ওিদনি রশশুি িমে, 
রশশুি িদক্ত শক্িরাি মরারেরা কম র্রাকরা, েীঘ্ েময় ্দি মৃগীদিরাগ 
(Epilepsy) র্রাকরা, িরন্ে এিং করন্কদটিরাে িরা প�্রাপ্ত অরসিদিন 
গ্রহদণ িযের্র্রা রশশুটিি সেরিব্রাল পলরে হওয়রাি ঝঁুরক িরারডদয় রেদর 
পরাদি। তশশিকরাদল, মরস্তদষ্কি েংক্মদণি েদল মরস্তদষ্কি ষেররি 
করািদণ সেরিব্রাল পলরে হদর পরাদি। উেরাহিণগুরলি মদ্যে িদয়দছ 
তশশিকরাদল সমরননিরাইটিে িরা এনদেেরালরাইটিে; সমরাটি গরারডি 
দুঘ্টনরাি করািদণ মরার্রায় আঘরার িরা রশশু রন�্রারন; রখঁচুরন; দুঘ্টনরাি 
করািদণ মরস্তদষ্ক িক্ত প্রিরাদহি েমেযেরা (স�মন স্রিরাক িরা িদল 
িুদি �রাওয়রাি করািদণ মরস্তদষ্ক অরসিদিদনি অিরাি (অযেরােরেরসিয়রা) 
হওয়রা । আিরাি অদনক েময় সেখরা �রায় স� রকছু রশশুদেি সষেদরে 
সেরিব্রাল পলরেি করািণ অিরানরা সর্দক �রায়। মরার্রাি এম-আি-আই 
(মযেরাগদনটিক সিদিরানযেরাসি ইদমরিং) স্যেরান এিং অরযেরা্ুরনক িক্ত 
পিীষেরাি মদররা প্র�ুরক্তি েরাহরাদ�যে আিও করািণগুরল ্ীদি ্ীদি 
রচরনির কিরা হদছে।

সেসি	কর্াগুবল	মরি	রাখরত	হরি	

• সেরিব্রাল পলরে িংশগর নয়

• এটি সকরান সিরাগ নয় 

• এটি েংক্রামক িরা সছরঁায়রাদচ নয়

• এটি ক্মরাগর িরাদড নরা

• এটিদর িীিদনি ঝঁুরক সনই

৩.	সসবরব্াল	পলবসর	বিবিন্ন	প্রকার

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ প্রদরযেক িযেরক্তই একিন অননযে িযেরক্ত, 
এিং সকিল একিন িরাক্তরািই সকরাদনরা িযেরক্তি একটি রিদশষ 
্িদনি সেরিব্রাল পলরে আদছ িদল সরেণীিধি কিদর পরাদিন। 
সরেণীরিিরাগ প্ররায়ই শিীি েঞ্রালদনি অেুরি্রাি ্িন এিং/অর্িরা 
আক্রান্ত অদগিি েংখযেরাি উপি রিরতি কদি হয়।

শরীর	সঞ্ালরির	কাজ	দ্ারা	সরেণীবিিাগ

স্পযেরারস্ক সেরিব্রাল পলরে হল েিদচদয় প্রচরলর প্রকরাি। 
স্পযেরারস্রেটি মরাদন সপশীি দৃঢ়ররা িরা শক্তিরাি। সপশী শক্ত হয় 
করািণ মরস্তদষ্কি ষেররগ্রস্ত অংশ সর্দক েঠিক িরার্রা সপশী প�্ন্ত 
এদে সপৌঁছয় নরা। সেরিব্রাল পলরে নরা র্রাকরা রশষেরার্থীিরা �খন শিীি 
েঞ্রালন কদি, রখন রকছু সপশী শক্ত হদয় �রায়, অনযেগুরল রশরর্ল 
র্রাদক। স্পযেরারস্ক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি সষেদরে, উিয় 
্িদনি সপশীই শক্ত হদয় স�দর পরাদি, �রা শিীি েঞ্রালদনি করাি 
কঠিন িরা অেভিিও কদি রুলদর পরাদি।

অযেরাদর্দটরাদয়ি সেরিব্রাল পলরে (Athetoid cerebral palsy): 
সেরিব্রাল পলরেি সষেদরে অরনছেরাকৃর, অপ্ররযেরারশর শিীি 
েঞ্রালদনি অিস্থরাদক সিরাঝরািরাি িনযে অযেরাদর্দটরারেে শব্দটি 
িযেিহৃর হয়। এমনরক রিরেরাদমি েমদয়ও অরনছেরাকৃর শিীি 
েঞ্রালন হদর পরাদি এিং �খন িযেরক্ত নডরাচডরা কদি রখন 
প্ররায়শই অযেরাদর্দটরারেে েিদচদয় সিরশ লষেণীয় হয়। অযেরাদর্টদয়ি 
সেরিব্রাল পলরে আক্রান্ত রশশুদেি প্ররায়ই খুি দুি্ল সপশী র্রাদক 
স�গুরল সকরান করাি কিরাি েময় রশরর্ল (floppy) হদয় �রায়।

অযেরাটরারসিক সেরিব্রাল পলরেি (Ataxic cerebral palsy): এই 
্িনটি েিদচদয় কম সেখরা �রায়। অযেরাটরারসিয়রা হল অরস্থি, নডিদড 
শিীি েঞ্রালন িরা কপিদনি িনযে িযেিহৃর শব্দ। অযেরাটরারসিয়রায় 
আক্রান্ত রশশুদেি িরািেরামযে িিরায় িরাখদর েমেযেরা হদর পরাদি 
এিং হরালকরা করঁাপুরনেহ পরা ছরডদয় (wide based gait) হরঁাটদর 
সেখরা �রায়। 

অদনক রশশুি শু্ু একটি প্রকরাদিি নয়, িিং শিীি েঞ্রালদন সিশ 
কদয়কটি পযেরাটরাদন্ি রমরেণ র্রাদক।
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আক্রান্ত	অরগের	সংখ্যার	উপর	বিবতি	করর	সরেণীবিিাগ	

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ হরার-পরা/অদগিি েংখযেরাি উপি রিরতি কদি স� 
সরেণীরিিরাগ কিরা হয়, ররাি সর্দক একটি রশশু করখরারন আক্রান্ত 
ররা সিরাঝরা �রায়। এই পধিররটি রশশুি সকরান অগি-প্ররযেগি প্রিরারির 
হদয়দছ ররা রনরচির কদি। সরেণীরিিরাদগ ম্ল শব্দ “সপদিরেে” 
এি অর্ ্দুি্ল এিং “সলেরিয়রা/সলেরিক” �রাি অর্ ্উপেদগ্ি েরাদর্ 
পষেরাঘরারগ্রস্ত। এই শব্দগুরল রেদয় রশশুটিি একটি অগি (সমরাদনরা) 
আক্রান্ত নরা রক চরািটি অগি (সকরায়রাররি) আক্রান্ত ররা সিরাঝরা �রায়। 
সরেণীরিিরাদগি উপি অরররিক্ত রদর্যেি িনযে পরিরশষ্ট ৩ সেখুন। 

ো	মরি	রাখরত	হরি

পরিিরাষরাগর শব্দগুরল সেরিব্রাল পলরেি ্িন এিং িযেরারপ্ত িণন্রা 
কিদর উপদ�রাগী হদর পরাদি, রদি সেগুরল রচরকৎেরা েংক্রান্ত 
রকমরা। একটি রকমরা একটি স্বরন্ত্র িযেরক্তদক িণন্রা কিদর পরাদি নরা।

৪.	সংবলিষ্ট	শতকে ািলী

মরস্তদষ্ক আঘরাদরি করািদণ সেরিব্রাল পলরে হওয়রা রকছু রশশুি 
রনম্নরলরখর এক িরা একরার্ক অিস্থরা হদর পরাদি। মদন িরাখদিন, 
সকরানও একটি রশশুি মদ্যে এই েমস্ত অিস্থরাগুরল একেরাদর্ 
র্রাদক নরা: 

• দৃরষ্ট: সেরিব্রাল পলরে আক্রান্ত রশশুদেি সচরাখ েরা্রািণর 
টযেরািরা হয়। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশশুি দৃরষ্ট েংক্রান্ত 
রর্যে িুঝদর এিং েংগঠির কিদর অেুরি্রা হয়। 

• রেিণশরক্ত: রকছু রশশুি রেিণশরক্ত আংরশক িরা েপ্িণ ্হ্রাে 
সপদর পরাদি।

• কর্রা িলরা: রকছু রশশুদেি কর্রা িলদর অেুরি্রা হদর পরাদি; 
স�মন, শব্দ গঠন কিরা এিং স্পষ্টিরাদি কর্রা িলরা।

• স�রাগরাদ�রাগ/িরাষরাি অেুরি্রা: সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু 
রশষেরার্থীি ্রািণরাগর রিষয় িুঝদর এিং প্রকরাশ কিদর 
অেুরি্রা হদর পরাদি। রনদে্শরািলী অনুেিণ কিদর, িরাকযে 
গঠন কিদর, রনরে্ষ্ট রর্যে রেদর িরা অর্প্্ণ ্গল্প িলরাি িনযে 
ররাদেি েরাহরাদ�যেি প্রদয়রািন হদর পরাদি।

• অরস্থ েংক্রান্ত েমেযেরা: রশশুদেি সিদড ওঠরাি েরাদর্ েরাদর্ 
স্পযেরারস্রেটি িরা শক্ত হদয় �রাওয়রা সপশীগুরল সছরাদটরা হদয় 
স�দর পরাদি, �রাি েদল সপশী িরা িদয়দন্টি েংদকরাচন 
ঘটদর পরাদি। সমরুেদডেি অেুরি্রাি িনযে িেরা, েরঁাডরাদনরা 
ও হরঁাটরা কঠিন হদর পরাদি এিং েীঘ্স্থরায়ী রপদঠ িযের্রা হদর 
পরাদি।

• মৃগীদিরাগ: রকছু রশশুি মৃগীদিরাগ র্রাকদর পরাদি। করাদিরা 
করাদিরা মরাদঝ মদ্যে রখঁচুরন হদর পরাদি আিরাি অনযেদেি ঘন 
ঘন রখঁচুরনও হদর পরাদি। (মৃগীদিরাদগি প্ররার্রমক রচরকৎেরা 
েপিদক্ রদর্যেি িনযে পরিরশষ্ট ১ সেখুন। 

• লরালরা পডরা: দুি্ল সপশী রনয়ন্ত্রদণি করািদণ, সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রকছু রশষেরার্থীি লরালরা পডরা িরা ররিিরলং রিরিন্ন 
মরারেরায় র্রাকদর পরাদি। �খন ররািরা একটি ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালন 
েংক্রান্ত করাদি মদনরারনদিশ কদি রখন লরালরা পডরাি মরারেরা 
আিও লষেণীয়িরাদি সিদড স�দর পরাদি (পরিরশষ্ট ২ 
রশষেরার্থীদেি লরালরা রনঃেিণ রনয়ন্ত্রদণ েহরায়ররা কিরাি পধিরর 
উপস্থরাপন কদি)।

৫.	বশশুরের	মরধ্য	সসবরব্াল	পলবসর	বিবিন্ন	
প্রকাশ	

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুিরা সকরাদনরা এক্িদনি স্বরন্ত্র তিরশষ্টযে 
েপিন্ন নয়। প্রদরযেক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্তিরা এদক অদনযেি 
সর্দক পৃর্ক হয় এিং প্রররিন্ধকররাি মরারেরা িযেরক্ত সর্দক িযেরক্তদর 
পরিিরর্র হয়। এটি প্রররটি রশশুি শরািীরিক, মরানরেক িরা িুরধিগর 
এিং েরামরারিক রিকরাশদক রিন্নিরাদি প্রিরারির কদি। িদমেি পি 
সর্দক রশশুি িনযে উপলধি পরিদিশ এিং েহরায়ররাি উপি রিরতি 
কদি এই প্রিরাি আলরােরা হদর পরাদি।

কােকে ািলী	

রশশুদেি উপি সেরিব্রাল পলরেি প্রিরাি রক রক হদর পরাদি 
সেগুরল সিরাঝরা

বিরেকে শািলী:

১. রশষেকদেি সছরাদটরা সছরাদটরা েদল িরাগ করুন।

২. ররাদেি নীদচি চরািটি সকে স্রারি রেন এিং রিজ্রােরা 
করুন:

• ররািরা কীিরাদি ররাদেি সরেণীকদষে সহমরা, িগেীশ, 
পুনম, এিং রনরখলদক সশখরাদিন ররা রচন্তরা করুন; 
এিং, 

• রিেযেরালদয় রিরিন্ন রিনযেরাদে ররাদেি অংশগ্রহণ 
েংক্রান্ত েভিরািযে চযেরাদলঞ্জগুরল রচরনির করুন।

সকস	স্াবি

সহমরা রছল েঠিক েমদয়ি আদগ িমেরাদনরা এিং স্পযেরারস্ক 
িরাইদলেরিক (দুটি অগি অর্র্াৎ দুটি পরা) সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একটি 
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রশশু। সে এখন ৯ িছি িয়েী এিং লিরাে সেরাি-এ পদড। ররাি 
পরিিরাি ররাি অেুরি্রা সিরাদঝ এিং ররাদক েরাহরা�যে কদি। ররাদক 
রনদিি উপি রিশ্রাে িরাখদর এিং সে রনদি �রটরা কিদর পরাদি 
ররটরা কিদর উৎেরারহর কদি। রিেযেরালদয় ররাি পদষে মরারনদয় 
সনওয়রা কঠিন হয় করািণ সে মদন কদি স� সে ররাি িনু্ধদেি সর্দক 
আলরােরা। অনযে সলরাদকদেি ররাি িনযে করুণরা কিরা িরা ররাি িনযে 
দুঃরখর হওয়রা সে পছদি কদি নরা। কখনও কখনও রিেযেরালদয়, 
অনযেরানযে রশশুিরা সহমরাদক রনদয় মিরা কদি িরা ররাি েরাদর্ এমনিরাদি 
কর্রা িদল স�ন সে একটি রশশু। এটি ররাি খুি খরািরাপ লরাদগ। এক 
িরায়গরা সর্দক অনযে িরায়গরায় �রাওয়রাি িনযে সে ওয়রারকং সফ্রম 
িযেিহরাি কদি। সে সলখরাি েহরায়ক রহেরাদি একটি করপিউটরাি 
িযেিহরাি কদি করািণ ররাি েুস্পষ্টিরাদি রলখদর অেুরি্রা হয়। অনযে 
রশষেরার্থীিরা মদন কদি এটরা ঠিক নয় এিং এদর সহমরা সিদগ �রায়। 
সে আশরা কদি একরেন মরানুষ ররাি েরাদর্ অনযে স� সকরাদনরা রশশুি 
মদররাই আচিণ কিদি। 

িগেীশ অযেরাদর্দটরাদয়ি এিং স্পরারস্ক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একটি 
আট িছি িয়েী রশশু, ররাি েরািরা শিীদিি ঐরছেক সপশীগুরলি 
েঞ্রালদন অেুরি্রা হয়। সে চরাি িছি িয়দে পডদর শুরু 
কদিরছল, �রা ররাি িরািরা-মরাদক অিরাক কদি রেদয়রছল। সে প্র্রানর 
শিীি েঞ্রালদনি মরা্যেদম এিং একটি অযেরালেরাদিট সিরাদি্ি 
দ্রািরা িরানরান কদি মদনি িরাি আেরানপ্রেরান কদি। অযেরালেরাদিট 
সিরাি্ িযেিহরাি শুরুি আদগ প�্ন্ত সকউ িরািদরই পরাদিরন স� 
সে িরাষরায় ও গরণদর এরটরা পরািেশথী। অযেরালেরাদিট সিরাি্ 
িগেীশদক ররাি প্রররিরা প্রেশ্দনি েুদ�রাগ কদি রেদয়রছদলরা। 
এই রশখন েহরায়কটিি মরা্যেদম েকদল এমন একিন রশষেরার্থীি 
প্রররিরাদক রচনদর পরািদলরা স� নরা সররা সে অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি 
মর স্বরা্ীনিরাদি ররাি দুরনয়রা অদন্বষণ কিদর পরাদি আি নরা ররাি 
পরিদিদশ র্রাকরা িযেরক্তদেি করাদছ ররাি রচন্তরািরািনরা এিং আকরাঙ্করা 
েহদি প্রকরাশ কিদর পরাদি। স্বরস্তেরায়ক, ইররিরাচক পরিদিশ 
এিং রশষেরার্থীদেি ররাি প্ররর েম্মরান প্রেশ্ন িগেীদশি রিকরাশদক 
েহি কদিরছল এিং এি মরা্যেদম সে রনদিদক ররাদেি একিন 
িদল মদন কদিরছদলরা। অনযেদেি দ্রািরা ররাি ষেমররাি স্বীকৃরর ররাি 
আত্মরিশ্রাে রিকরাদশ েরাহরা�যে কদিরছল।

পুনম ির্মরাদন লিরাে সটন-এ পডদছ এিং সে পডরাদশরানরায় খুি 
িরাল। ররাি অযেরাদর্টদয়ি সেরিব্রাল পলরে আদছ। সে খুি সম্রািী, 
রকন্তু ররাি অগিপ্ররযেগি েঞ্রালদন �দর্ষ্ট অেুরি্রা আদছ। স� প্র্রান 
অেুরি্রাগুরল ররাি আদছ সেগুরল হ’ল শিীি েঞ্রালন রনয়ন্ত্রণ, 
িরািেরামযে, েমন্বয় এিং ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালন েপিরক্র। ররাি শিীদিি 
িরঁা রেক িরান রেদকি সচদয় সিরশ প্রিরারির এিং ররাি রস্থররশীলররা 
িিরায় িরাখরা কঠিন হয়। ররাি েরা্রািণ স্বরাস্থযে খুি িরাদলরা হদলও, 
রনদিি অরনছেরাকৃর শিীি েঞ্রালদনি করািদণ সে কখদনরা কখদনরা 
রনদি রনদিই আঘরার পরায়।

রনরখল একটি েিকরারি রিেযেরালদয়ি লিরাে েরাইদিি ছরারে এিং 

সিশ হরারেখুরশ সছদল। রিেযেরালদয় �রাওয়রা এিং পডরাদশরানরা কিরা 
সে সিশ উপদিরাগ কদি। েহপরাঠী এিং রিেযেরালয় রশষেকদেি 
েরাদর্ আলরাপচরারিররাও ররাি িরাল লরাদগ। সে মিরাি চুটরক শুনদর 
পছদি কদি এিং রনদিও অদনকগুরল িরাদন। ররাি স্পযেরারস্ক 
সকরায়রাররিদলেরিয়রা (চরািটি অগি প্রিরারির) সেরিব্রাল পলরে আদছ। 
সে হরঁাটদর পরাদি নরা এিং রিেযেরালদয় চলরাদেিরা কিরাি িনযে 
হুইলদচয়রাি িযেিহরাি কদি। রনরখদলি ে্ষে অগিেঞ্রালন ষেমররাি 
অেুরি্রাি করািদণ ররাি পদষে েরা্রািণ সপরসিল রেদয় সলখরা সিশ 
কষ্টকি। সে করপিউটরাদিি িদডরা িরাটন টিপদর পরাদি এিং সে 
করপিউটরাদি করাি কিরা উপদিরাগ কদি। রনরখল কর্রাও খুি ্ীদি 
্ীদি িদল। প্রর্দম ররাদক সিরাঝরা একটু কঠিন, রদি একটু কর্রািরার্রা 
িলদল সিরাঝরা �রায় সে কী িলদছ। সে লিরাদে অংশগ্রহদণি িনযে 
�র্রােরা্যে সচষ্টরা কদি। রনরখল রিিক্ত নরা হদয় ত্�্ ্দি অনযেরানযে 
রশষেরার্থীদেি মর অংশগ্রহণ কিদর এিং রশখদর চরায়।

৫.১	শারীবরক	বিকাশ

শরািীরিক রিকরাদশি একটি রেক হল শিীদিি গরররির্ি উপি 
রনয়ন্ত্রদণি রিকরাশ। এি েদল শিীদিি রিরিন্ন অংদশি মদ্যে েমন্বয় 
িৃরধি পরায়। এইগুরল সু্থল অগিেঞ্রালদনি (িেরা, হরঁাটরা) এিং ে্ষে 
অগিেঞ্রালদনি (হরার রেদয় ে্ক্ষ্ম করাি-সলখরা, আঁকরা, সেলরাই) 
েষেররা রহদেদি সরেণীিধি কিরা হয়।

স্্থল অগিেঞ্রালনরাি েষেররা হল সেগুরল, স�গুরলি িনযে শিীদিি 
িড সপশীগুরলি েমন্বয় প্রদয়রািন, স�মন করঁা্, হরার,রপঠ, পরা 
এিং রনরম্ব। এই রিিরাদগি রক্য়রাকলরাদপি উেরাহিণ হল হরঁাটরা, 
সেৌডরাদনরা, লরােরাদনরা, সস্রায়রাটিং এিং রকছু রিরনে সছরঁাডরা। 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি িেরা, েরঁাডরাদনরা এিং হরঁাটরাি সষেদরে 
ষেমররাি রিন্নররা র্রাদক। সকউ সকউ স্বরা্ীনিরাদি চলদর পরাদি; 
অনযেদেি লরাঠি, কনুই ক্রাচ (elbow crutches) িরা ওয়রারকং 
সফ্রদমি প্রদয়রািন হদর পরাদি; এিং রকছু রশশুদেি হুইলদচয়রাদিি 
প্রদয়রািন হদর পরাদি। 

ে্ষে েষেররা হল সেগুরল, স�গুরলি িনযে শিীদিি সছরাদটরা সপশী 
স�মন সগরাডরারল, করজি, ররালু, আগুিল এিং পরাদয়ি আগুিলগুরলি 
িযেিহরাি প্রদয়রািন। এই েষেররাি উেরাহিণ হল করাটরা, সপস্ কিরা, 
একটি গ্রাে ্দি িরাখরা, একটি রিরনে সররালরা, সলখরা, স্বরাষেি কিরা 
এিং একটি হরার রেদয় ্িরা। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি এইেি 
সষেদরেও ষেমররাি সহিদেি র্রাদক। �রেও রকছু রশশু েহদিই 
এিং েেলিরাদি রিরনে পরিচরালনরা কিদর েষেম হদর পরাদি; 
অনযেিরা আগুিল এিং অগিগুরলি উপদিি অংদশি েরাদর্ দুি্ল 
েমন্বদয়ি করািদণ ররাদেি হরার িযেিহরাি কিদর েষেম নরা-ও হদর 
পরাদি; এিং, অনযেিরা েুরনরে্ষ্ট করা�্কিী রক্য়রাকলরাপ েপিরােদনি 
িনযে ্ীদি ্ীদি ররাদেি হরাদরি িযেিহরাি কিদর পরাদি। এি মদ্যে 
কলম িযেিহরাি, টরাইপ কিরা, সটসিট কিরা এিং টরাচ র্রিন রিিরাইদেি 
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িনযে সেরায়রাইপ কিরাি মদররা েষেররাি পরাশরাপরারশ িুররাি রেররা 
িরঁা্রা, রিরনে িহন কিরা িরা খরািরাি করাটরাি মদররা করাি অন্তি্ুক্ত 
র্রাকদর পরাদি।

রশশুিরা �খন িমে সনয়, রখন ররাদেি রকছু প্রররির্ রক্য়রা 
(reflexes) র্রাদক �রা িদডরা হওয়রাি েরাদর্ েরাদর্ অদৃশযে হদয় �রায়। 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি সষেদরে এগুরল অদৃশযে নরাও হদর 
পরাদি। সেগুরল অরনছেরাকৃর অগিেঞ্রালন রহেরাদি প্রররেরলর 
হয়। এেি সষেদরে একটি রশশু ররাি করাদিি েরাদর্ পছদিেই 
অগিেঞ্রালদনি পরিিদর্, েপ্িণ ্ রিন্ন একটি অগিেঞ্রালন শুরু 
কদি। এটি উদলেখ কিরা প্রদয়রািন স� এই অগিেঞ্রালনগুরল 
ইছেরাকৃর নয়। এই অরনছেরাকৃর অগিেঞ্রালনগুরলি মদ্যে কদয়কটি 
হল: 

• রশষেরার্থী অগিেঞ্রালন শুরু কদি এিং ররাি েপ্িণ ্ শিীি 
সেরািরা হদয় �রায় (প্রেরারির হয়)।

• রশষেরার্থী অগিেঞ্রালন শুরু কদি এিং ররাি েপ্িণ ্ শিীি 
সিঁদক �রায় (নুদয় �রায়)।

• রশষেরার্থী �খন এক করাপ িল হরাদর ্দি পরান কিদর সচষ্টরা 
কদি রখন ররাি সেই রেদকি হরার সেরািরা হদয় �রায় এিং 
আগুিলগুদলরা খুদল �রায়। করাপটি ররাি মুদখি করাদছ আনদর, 
ররাদক অিশযেই ররাি মরার্রা করাদপি রেদক সঘরািরাদর হদি। 
আগুিলগুরল িন্ধ হয়, কনুই এিং করঁা্ সিঁদক �রায় এিং সে 
করাপটিদক মুদখি রেদক রনদয় আদে, রকন্তু এই েমদয়ি 
মদ্যে ররাি মরার্রা অনযে রেদক ঘুদি স�দর পরাদি। এটিদক 
অযেরারেদমট্রিকরাল টরনক সনক রিফ্রাসি (ATNR) িলরা হয়।

• রশশুটি ররাি ঘরাড প্রেরারির কিরাি েরাদর্ েরাদর্, একই েরাদর্ 
সে ররাি হরারও প্রেরারির কিদি এিং রনরম্ব এিং হরঁাটুদক 
িরঁারকদয় রেদয় শিীিটিদক একটি রিডরাদলি িেরাি অিস্থরাদন 
রনদয় আেদি। রিপিীরিরাদি, �খন রশশুটি ঘরাড িরঁাকরাদি, 
রখন ররাি রনরম্ব এিং হরঁাটু প্রেরারির হদয় �রাদি �রাদর 
রপছদনি রেকটি ওপদি উদঠ �রাদি। এটি রেদমট্রিকরাল টরনক 
সনক রিদফ্সি (STNR) নরাদম পরিরচর।

এই অগিেঞ্রালনগুরল অদনক করাদি রশষেরার্থীি করা�্কিী 
অংশগ্রহণদক প্রিরারির কদি। এটি একিন রশষেরার্থীি রনদিি 
শরািীরিক অিস্থরান ঠিক কিরা ও ররা িিরায় িরাখরাদক প্রিরারির 
কদি, স�টি রিেযেরালদয় ররাি েরািরারেন লিরাে কিরাি সষেদরে রিদশষ 
গুরুত্বপ্ণ।্ এি মদ্যে সমদঝদর িেরা, সিদস্ িেরা এিং এক 
অিস্থরান সর্দক অনযে অিস্থরাদন স্থরানরান্তি কিরাি মরন করািগুরলও 
অন্তি্ুক্ত র্রাকদর পরাদি। ওিন িহন, মরা্যেরাকষণ্, রস্থররশীলররা, 
প্রররেরামযে (symmetry), িরারি িস্তু সনওয়রা ও িরাখরা ইরযেরারে হল 
অনযেরানযে ম্ল অগিেঞ্রালদনি েমেযেরা �রা রিেযেরালদয়ি পরিদিদশি 
মদ্যে একিন রশষেরার্থীি অংশগ্রহণ এিং রশখনদক প্রিরারির কদি। 

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ অদনক রশশু েীঘ্ েময় ্দি এক িরগিদর 
িদে র্রাকরা এিং েরািরা রেন নডরাচডরা কম কিরাি করািদণ শিীদি 
িযের্রা অনুিি কিদর পরাদি, এ রিষদয় রশষেকদেিও েদচরন হদর 
হদি। এটি একিন রশষেরার্থীি করাি কিরাি ষেমররা, সমলরাদমশরা এিং 
সশখরাি ষেমররাদক প্রিরারির কিদর পরাদি।

সমািুিূবত	অিুশীলি	

১০ রমরনদটি িনযে রনরম্ব উঁচু কদি িেরাি সচষ্টরা করুন। একঘন্টরা 
িরা ররাি সিরশ েময় ্দি এই অিস্থরাদন িদে র্রাকরাি পদি আপনরাি 
রপদঠি অনুি্রর সকমন হদি ররা কল্পনরা করুন।

৫.২	জ্ঞািগত	এিং	িুবদ্ধর	বিকাশ	(Cognitive	
and	Intellectual	Development)

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি রিরিন্ন ্ িদনি আগ্রহ র্রাকদর পরাদি 
এিং অনযে েি রশশুদেি মদররা, িুরধিগর ষেমররাি িযেরারপ্ত র্রাকদর 
পরাদি। ররাদেি মদনরাদ�রাগ ্দি িরাখরাি েময় েংরষেপ্ত হদর পরাদি, 
অগিেঞ্রালদনি পরিকল্পনরাি অেুরি্রা স�মন সকরান রকছু একেরাদর্ 
কিরা (organising) ও সেগুরল পিপি েরািরাদনরা (sequencing), 
�ুরক্ত রেদয় সকরান রকছু সিরাঝরা (reasoning), মদন িরাখরাি ষেমররা 
(remembering), নরুন রকছু সশখরা (learning new skills) 
রর্যে গ্রহণ এিং েংগঠির কিরা (attending and organising 
information) এেি সষেদরে অেুরি্রা হদর পরাদি। এি েদল, 
মদনি িরাি আেরানপ্রেরান িরা স�রাগরাদ�রাগ স্থরাপন, রনদিি-�নে এিং 
েরামরারিক এিং িযেরক্তগর েুিষেরা েংক্রান্ত করািগুরল সশখরা আিও 
কঠিন হয় এিং রশশুি রশষেরাগর অগ্রগররদক প্রিরারির কদি। 

একটি রশশুি িুরধিগর প্রররিন্ধকররা আদছ িদল আখযেরা সেওয়রাি 
আদগ, এটি রনরচির কিরা িরুিী স�, রশখদনি সষেদরে অেুরি্রাগুরল 
ররাি সিৌরধিক প্রররিন্ধকররাি করািদণ হদছে, নরা রক সে উপ�ুক্ত 
সশখরাি েুদ�রাগ পরাদছে নরা অর্িরা ররাি রশখন অরিজ্ররাটি ররাদক 
উদ্ীরপর ও েমৃধি কিদর পরািদছ রকনরা।

৫.৩	সামাবজক-আরিগগত	বিকাশ		
(Socio	-Emotional	Development)	

েরামরারিক রিকরাশ িলদর এমন েষেররাি রিকরাশদক সিরাঝরায় �রা 
িযেরক্তদক মরানুদষি েরাদর্ েপিক্ িিরায় িরাখদর, ররাদেি েরাদর্ 
েরামরারিক আেরানপ্রেরান কিদর এিং পরিিরাি ও েমরাদিি েেেযে 
রহেরাদি রনদিি ি্রমকরা পরালন কিদর েষেম কদি। 

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি অেুরি্রাি পরিমরাণ ররাদেি 
অরিজ্ররা, ষেমররা এিং ররাদেি চরািপরাদশি সলরাদকদেি 
মদনরািরাদিি উপি রনি্ি কদি। ররািরা রনম্নরলরখর রকছু অেুরি্রাি 
েমু্মখীন হদর পরাদি:
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• স�রাগরাদ�রাগ এিং িরাষরাি েমেযেরাি করািদণ িনু্ধত্ব কিরা এিং 
মরানুদষি েরাদর্ েপিক্ তররি কিরা

• অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি েরাদর্ সখলরাি েমেযেরা, �রা ররাদেি 
েরামরারিক সমলরাদমশরা কিদর িরা্রা সেয়।

• ররাদেি শরািীরিক উপরস্থরর এিং অননরছেক অগিেঞ্রালদনি 
প্ররর পরিদিশগর প্ররররক্য়রাি েদল েরামরারিক রিরছেন্নররা।

একইিরাদি, আদিগগর রিকরাদশ অেুরি্রাি েদল প্ররায়শই 
রনম্নরলরখর পরিরস্থররি েমু্মখীন হদর পরাদি:

• সলরাদকিরা ররাদেি রনদয় মিরা কদি, �রা ররাদেি আত্মরিশ্রােদক 
করমদয় রেদর পরাদি

• অরররিক্ত েুিষেরা

• েহমরমর্রাি অিরাি হররাশরাি রেদক পরিচরারলর কদি 

• েমঝেরাি িরা ররাদেিদক িুঝদর পরাদি এমন েগিীদেি েরাদর্ 
স�রাগরাদ�রাদগি অিরাি

কােকে ািলী	

মহডার	কাজ:	সসবরব্াল	পলবস	সম্পরককে 	সিাঝা

প্ররয়াজিীয়	 উপকরণ:	 দুই	 সজাডা	 সমাটা	 সমাজা	 এিং	
সিাতামসহ	িড	শাটকে 	

বিরেকে শািলী:

১. এই করাদিি িনযে চরািিন অংশগ্রহণকরািীদেি সিদক 
রনন এিং ররাদেি দুিন দুিন (সিরাডরা) কদি আলরােরা 
হদর িলুন।

২. প্ররর সিরাডরা অংশগ্রহণকরািীদক এক সিরাডরা সমরািরা এিং 
িদডরা শরাট্ রেন এিং প্রররটি সিরাডরায় দুিদনি এক হরাদর 
একটরা কদি সমরািরা পিদর িলুন। ররািপি, ররাদেি শরাট্টি 
পদি সিরাররামগুরল লরাগরাদর িলুন, সিরাররামগুরল খুলদর 
িলুন এিং ররািপদি ররাদেি েগিীি মুদখরামুরখ হদয় িেদর 
িলুন।

৩. ররাদেি উপকিণগুরল রিরনময় কিদর িলুন এিং 
প্রদচষ্টরাি পুনিরািৃরতি করুন। 

৪. অংশগ্রহণকরািীদেি রনম্নরলরখর প্রশ্নগুরল রনদয় 
আদলরাচনরা কিদর িলুন:

• আপনরাি হরাদর সমরািরা পদি শরাদট্ি সিরাররাম 
আটকরাদর সকমন লরাগদলরা?

• এই করািটিদর কী েহি রছল এিং কী কঠিন রছল?

• আপনরাি েগিী আপনরাদক �খন সেখরছল, আপনরাি 
সকমন লরাগরছল?

• আপরন রক কখনও হরাল সছদড রেদর সচদয়দছন? 
কখন এিং সকন?

• আপনরাি রক হরারে পরারছেদলরা ? সকন অর্িরা সকন 
নয়?

• করািটিি েময় আপনরাি অনুি্রর এিং প�্দিষেণ কী 
রছল?

• এই প্রররিন্ধকররাি প্ররর আপনরাি মদনরািরাি কী?

• হরাদর সমরািরা রনদয় পরািেম ্কিরাি েময় এিং এক 
হরার রেদয় রকছু কিরাি সচষ্টরা কিরাি েময় আপনরাদক 
�খন সকউ সেখরছদলরা, রখন আপরন সকমন অনুিি 
কদিরছদলন?

শু্ুমরারে একটি হরার িযেিহরাি কদি অনযেরানযে অংশগ্রহণকরািীদেি 
রনম্নরলরখর করািগুরল কিরাি সচষ্টরা কিদর িলরা স�দর পরাদি:

• িুদররা িরঁা্রা

• সিরারল সখরালরা

• িল রনদয় সখলরা

• করাগিপদরেি স্্তপ ্দি িরাখরা এিং এদক এদক 
সেগুদলরা অদনযেি হরাদর রুদল সেওয়রা

• সশৌচরাগরাদি �রাওয়রা

৫. আপরন �খন �র্রােরা্যে সচষ্টরা কিদছন রখন সকউ ররা 
রনদয় হরােরাহরারে কিদল সেটরা আপনরাি সকমন লরাদগ ররা 
পুদিরা েদলি েরাদর্ আদলরাচনরা করুন।

৬. ররািরা ররাদেি সমরািরা পিরা হরার এিং আগুিলগুরলদর স� 
অনমনীয়ররা অনুিি কদিরছল ররা অদনকটরা সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশশুদেি স� শক্ত সপশী র্রাদক ররাি মদররা, 
এটি ররাদেি িযেরাখযেরা করুন। রশশুদেি পদষে ররাদেি 
সপশী রশরর্ল কিরা খুিই কঠিন এিং সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
অদনক রশশুি সপশী রশরর্ল কিদর েরাহরাদ�যেি প্রদয়রািন 
হয়।
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ইউবিট	II সরেণীকরক্র	বিতরর	এিং	
িাইরর	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	
বশক্ার্থীরা	সেসি	সমস্যার	
সমু্খীি	হয়

সটবিল	৩:	ইউবিট	II	এর	রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	II:	সরেণীকরক্র	বিতরর	এিং	িাইরর	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরা	সেসি	সমস্যার	সমু্খীি	হয়	

১. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থী ররাি সশখরাি 
পরিদিদশি মদ্যে স� িরা্রাগুরলি েমু্মখীন হদর 
পরাদি (শরািীরিক এিং স�রাগরাদ�রাগ উিয়ই) ররা 
সিরাঝরা।

২. রশখদনি উপি সেরিব্রাল পলরেিরনর 
প্রররিন্ধকররাি প্রিরাি েপিদক্ ্রািণরা গদড 
সররালরা।

অনুশীলন, 
মরস্তস্প্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন, 
মহডরা, 
আদলরাচনরা এিং 
উপস্থরাপনরা

কীিরাদি সরেণীকদষেি পরিরস্থরর সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
একিন রশষেরার্থীি অংশগ্রহণ এিং সশখরাি সষেদরে িরা্রা 
েৃরষ্ট কিদর পরাদি ররা রশষেকিরা িুঝদর পরািদিন এিং 
আেশ্ রশষেরাি পরিরস্থরর তররি কিদর ররঁািরা স� স� 
রিষদয়ি ওপি মদনরাদ�রাগ সেদিন ররা হলঃ 

• পরারিপরারশ্্ক পরিদিশ, এিং পরিকরাঠরাদমরা

• পরািষ্পরিক আেরানপ্রেরান,করা�্রািলী

• রনদে্শম্লক প্ররক্য়রা এিং অযেরাদেেদমন্ট 

একটি ম্ল্রািরাি িরা েরা্রািণ সরেণীকদষে সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
একিন রশষেরার্থী আচিণগর, শরািীরিক, পধিররগর এিং 
রশষেরানীররগর িরা্রাি করািদণ অদনক চযেরাদলদঞ্জি েমু্মখীন হদর 
পরাদি। রিেযেরালয় এিং রশষেকিরা এই ্িদনি রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন 
চরারহেরা রিদিচনরা কদি এই িরা্রাগুরল সমরাকরারিলরা কিরাি ও একটি 
অন্তি্ুরক্তম্লক পরিদিশ তররি কিদর পরাদিন। সেদষেদরে, 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা স� চযেরাদলঞ্জগুরলি মুদখরামুরখ হয় 
ররা প্রদরযেদকি িনযে েপ্িণর্ূদপ সিরাঝরা গুরুত্বপ্ণ।্

১.	আচরণগত	চ্যারলঞ্জ

প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশশুদেি ম্ল্রািরাি রশষেরায় প্রদিশ এিং ররাি 
সর্দক উপকৃর হওয়রাি সষেদরে েিদচদয় িদডরা ও অনযেরম িরা্রা 
হল প্রররিন্ধকররা রিষয়টিি প্ররর সনররিরাচক মদনরািরাি। মরা িরািরা, 
েমরাদিি মরানুষ, রিেযেরালয় ও রশষেক, েিকরািী কমক্র্রা এমনরক 

প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি মদ্যেও সনররিরাচক মদনরািরাি 
সেখরা �রায়। িয়, রনদষ্, লজ্রা, জ্রাদনি অিরাি, িুল রর্যে, এিং 
মরানুদষি িীিদনি ও আর্-্েরামরারিক ম্লযেদিরা্ েপিদক্ রেধিরা 
ও ম�্রােরাি অিরাি, এইেিই প্রররিন্ধকররাি প্ররর সনররিরাচক 
মদনরািরািদক উৎেরারহর কদি। 

রশষেক ও েহপরাঠীদেি েহদ�রারগররাি অিরাি, অনরিদপ্রর নরাদম 
িরাকরা এিং অনযেরানযে অিমরাননরাকি আচিণ প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
রশষেরার্থীদেি মদ্যে রিেযেরালয় েপিদক্ সনররিরাচক অরিজ্ররাি 
প্ররার্রমক করািণ রহদেদি ্িরা হয়। েরা্রািণ মরানুদষি আচিণ 
পরিির্ন কিরা খুি েহি কখদনরাই নয়, রকন্তু সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি েেল অন্তি্ুরক্তি িনযে এটি অরযেন্ত গুরুত্বপ্ণ।্ 
েঠিক েহরায়ররা সপদল শযেরামলীি (রনদচি সকে স্রারিটি সেখুন) 
মদররা অদনক রশষেরার্থীই গররানুগররকররা সিদে রশষেরাগর ও 
সপশরাগরিরাদি েেল হদর পরাদি। 
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খরাডরা ঢরালু পর্

স�রাগরাদ�রাগ িরা মদনি িরাি 
আেরানপ্রেরাদনি অেুরি্রা

িয়

সনররিরাচক মদনরািরাি অিমরাননরাকি আচিণ

রশখদনি অেুরি্রা অগমযে িরা িরা্রা�ুক্ত 
পরিদিশ

িুল রর্যে লজ্রা

সিরলং ছরাডরা রেঁরড আপরতিকি নরাদম িরাকরা অগমযে টয়দলট

েরু করিদিরাি খরাডরা ঢরালু পর্ 

সকস	স্াবি:	শ্যামলীর	সাফল্য

গুরুরি সেরিব্রাল পলরেি করািদণ শযেরামলীদক একটি উচ্চ মরা্যেরমক 
রিেযেরালদয় িরর্ রনদর অস্বীকরাি কিরা েদ্বেও, শযেরামলী আশরা 
হরািরায়রন এিং সে ররাি পডরাদশরানরা সশষ কিরাি িনযে নযেরাশনরাল 
ইনরস্টিউট অে ওদপন সু্রলং-এ স�রাগ সেয়। সে ররাি েমস্ত 
প্রকদল্পি করাদিি িনযে করপিউটরাি িযেিহরাি কিদর রশদখরছদলরা 
এিং পডরাদশরানরা ও পিীষেরাি িনযে রনষ্রাি েরাদর্ পরিরেম কদিরছদলরা। 
পিীষেরায় রিরস্ংশন রনদয় পরাশ কিরা ররাি আত্মরিশ্রাে িরারডদয়রছল 
এিং ররাদক মযেরাদনিদমন্ট রনদয় পডরাদশরানরা কিদর অনুপ্ররারণর 
কদিরছল। এিপি রিিদনে অযেরািরমরনদ্রিশন রনদয় স্রারক রিরগ্র 
অি্দনি িনযে শযেরামলী একটি রিশ্রিেযেরালদয় স�রাগ সেয়।

২.	অগম্য	পবররিরশর	কাররণ	প্রবতকূলতা	
(Challenges	Due	to	Inaccessible	

Physical	Environment)	

েমস্ত রিেযেরালদয় েি রশষেরার্থীদেি েহিিরাদি চলরাদেিরা েভিি 
হওয়রাি িনযে রন্র্ারির রনয়ম র্রাকদলও, সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীিরা এখনও রিেযেরালদয়ি েুরি্রাগুরল সপদর নরানরািকম 
প্রররকূলররাি েমু্মখীন হয়। রিেযেরালদয়ি েিিরাগুরল খুি েরু এিং 
িরািী হদর পরাদি, েিিরাি হরারলগুরল িযেিহরাি কিরা কঠিন হদর 
পরাদি, করিদিরািগুরল েরু হদর পরাদি, িরঁাকগুরলদর চলরাদেিরাি 
অেুরি্রা হদর পরাদি, িরা রেঁরডগুরলদর সিরলং (handrails) নরাও 
র্রাকদর পরাদি। সকরাদনরা িরায়গরায় �রাওয়রাি িনযে রেঁরড র্রাকদল ররা 
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হুইলদচয়রাি িযেিহরািকরািীদেি িনযে অগমযে হদয় ওদঠ এিং একটি 
রিেযেরালয় িহুরল হদল ররা অদনক রশষেরার্থীি ওঠরানরামরাি সষেদরে 
অেুরি্রা েৃরষ্ট কদি। স�খরাদন ঢরালুপর্ (ramps) িযেিস্থরা আদছ, 
সেগুরল অদনকেময় খুি খরাডরা হওয়রাি করািদণ িযেিহরািদ�রাগযে 
নরাও হদর পরাদি। অদনকেময় রশষেরার্থীদেি সরেণীকদষে একরাই 
িরেদয় িরাখদর হয় করািণ ররািরা সখলরাি মরাঠ িরা অযেরাদেম্বরল 
গ্ররাউদন্ অগমযেররাি করািদণ স�দর পরাদি নরা। উঁচুনীচু িরায়গরাগুরল 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি চলরাদেিরাদক কঠিন কদি 
রুলদর পরাদি। সরেণীকদষেি মদ্যে হুইলদচয়রাদিি িনযে প�্রাপ্ত 
িরায়গরা নরাও র্রাকদর পরাদি িরা চলরাচদলি অনুমরর নরা র্রাকদর 
পরাদি। �রে একটি উঁচু িরায়গরায় রশষেদকি সিস্টি িরা িই/রশখন 
েরামগ্রী র্রাদক, ররাহদল রশষেরার্থীি রশষেদকি করাদছ সপৌঁছরাদর িরা 
রিরনেগুরল রনদর অেুরি্রা হদর পরাদি। রিেযেরালদয় লরাইদব্রি, 
করপিউটরাি রুম, পরানীয় িদলি েুরি্রা, লযেরাি এিং অনযেরানযে 
িরায়গরাগুরলও িরা্রারিহীন (barrier free) নরা হদল রশষেরার্থীি 
পদষে এই িরায়গরাগুরলদর সপৌঁছরাদর অেুরি্রা হদর পরাদি। 
সিরশিিরাগ রিেযেরালদয় প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি েুরি্রাি 
িনযে েরাইনদিরাি্ এিং গরাইিলরাইন পরাওয়রা �রায় নরা। 

সশৌচরাগরািগুরলও েরা্রািণর অগমযে হয় অর্িরা �রাওয়রাি েুরি্রা 
র্রাকদলও, িরাদলরািরাদি িষেণরাদিষেণ কিরা হয় নরা ররাই 
িযেিহরািদ�রাগযে অিস্থরায় নরাও র্রাকদর পরাদি। রনি্িররা, িরা 
পরািষ্পরিক-রনি্িররা, তেনরদিন িীিদনি একটি স্বরািরারিক অংশ। 
রদি, রকছু প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীি অররমরারেরায় রনি্িশীলররা, 
রশষেরায় অন্তি্ুরক্তি সষেদরে িরা্রা হদর পরাদি এিং রকছু সষেদরে এই 
েুদ�রাদগি অপিযেিহরাদিি ঝঁুরক সর্দক স�দর পরাদি। স� রশষেরার্থীিরা 
�র সিরশ রনি্িশীল, ররািরা রর সিরশ অিদহলরা, দুি্যেিহরাি 
এিং রন�্রারদনি রশকরাি হয়। প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি কী 
্িদনি �নে িরা েহরায়ররা প্ররাপযে িরা দুি্যেিহরাদিি েংজ্রা েপিদক্ 
জ্রান র্রাকদল রশষেরার্থীিরা প্রদয়রািদন অরিদ�রাগ িরানরাদর পরািদিন 
এিং দুি্যেিহরাি প্রররদিরা্ িরা সমরাকরারিলরাি সষেদরে সগরাপনীয়ররা 
অিলম্বন িরা েহরায়ররাি িনযে রিেযেরালয় কর্ৃপদষেি করাদছ আদিেন 
কিদর েষেম হদি৷ সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রিেযেরালদয় 
র্রাকরাকরালীন তেনরদিন রক্য়রাকলরাদপ �রে সকরাদনরা েহরায়ররাি 
প্রদয়রািন হয়, রখন ররাদেি িনযে সকরানও েহরায়ররাকমথী পরাওয়রা 
�রায় নরা। ির্মরাদন, সিরশিিরাগ সষেদরে, অরিিরািকদেি িলরা হয় 
রনদিদেি রশশুদেি েরাহরা�যে কিরাি িনযে ররাদেি র্রাকদর হদি �রে 
ররািরা ররাদেি রশশুদেি পডরাদশরানরা চরারলদয় স�দর চরান। স�দহরু 
িরািরা-মরা েীঘ্েময় ্দি এই িযেিস্থরা িিরায় িরাখদর েষেম হন নরা, 
ররাই এটি রশশুদেি রিেযেরালদয়ি পডরা িন্ধ কিরাি একটি িদডরা 
করািণ হদয় েরঁাডরায়। রশশুদেি সশৌচরাগরাদি �রাওয়রা িরা সপরাশরাক 
পরিির্ন কিদর পরািরাি িনযে েরাহরাদ�যেি েুরি্রা নরা র্রাকদল ররািরা 
সগরাপনীয়ররাি অিরাদিি েমেযেরাি েমু্মখীন হদর পরাদি। সমদয়িরা 
িদলদছ স�, রিেযেরালদয় সশৌচরাগরাদিি অেুরি্রাি করািদণ ররািরা 
ররাদেি মরারেকচদক্ি েময় রিেযেরালদয় �রাওয়রা িন্ধ কদি সেয়।

অদনক রশশুি িনযে রিেযেরালদয় আেরা একটি েমেযেরা হদর 
পরাদি। পর্ রনিরাপতিরা একটি প্র্রান উদদ্দগি করািণ হদয় ওদঠ 
এিং রশশুিরা অদনকেময় রনি্ন এলরাকরায় রন�্রারদনি রশকরাি 
হয়। প্রররিন্ধকররা�ুক্ত সমদয়িরা অরররিক্ত রনিরাপতিরা এিং ওই 
েপিরক্র েমেযেরাি েমু্মখীন হদর পরাদি। ররািরা �রে েরা্রািণ 
পরিিহন (public vehicle) িযেিহরাি কদি, ররাহদল রিেযেরালদয় 
সপৌঁছরাদনরাি িনযে পরিিহন সর্দক নরামরা অরররিক্ত িরা্রা েৃরষ্ট 
কিদর পরাদি। েরা্রািণ পরিিহন িযেিস্থরাটি (িরাে ইরযেরারে) িযেিহরাি 
কিরা ররাদেি িনযে অেুরি্রািনক হদর পরাদি। গ্ররামীণ এলরাকরায়, 
িরাস্তরাগুরল িরাদলরািরাদি িষেণরাদিষেণ কিরা নরা হদল িরা দূদিি 
রিেযেরালদয় �রাওয়রাি িনযে সকরাদনরা িরাস্তরা নরা র্রাকদল হুইলদচয়রাি 
এিং ক্রাচ িযেিহরাি কিরা রশষেরার্থীদেি রিেযেরালদয় সপৌঁছরাদনরা কঠিন 
হয়। রিেযেরালয় িযেরাগ িহন কিরাও অদনক রশষেরার্থীি িনযে েমেযেরা 
হদয় উঠদর পরাদি।

৩.	সোগারোগ	িা	মরির	িাি	আোিপ্রোি	
সংক্রান্ত	অসুবিধা	(Challenges	in	

Communication) 

এক রশষেরার্থী সর্দক অনযে রশষেরার্থীি করাদছ রর্যে স্থরানরান্তি হল 
স�রাগরাদ�রাগ এিং এটি উিয় স�রাগরাদ�রাগকরািীি িরার্রা পরাঠরাদনরা 
এিং গ্রহণ কিদর েষেম হওয়রাি উপি রনি্ি কদি। েেলিরাদি 
স�রাগরাদ�রাগ কিদর, স�দকরাদনরা রশষেরার্থীদক অিশযেই িরাষরা গ্রহণ 
কিদর, িযেরাখযেরা কিদর এিং প্রকরাশ কিদর েষেম হদর হদি। 
স�রাগরাদ�রাদগি রিরিন্ন পধিরর এিং ্িন িযেিহরাি কদি িরার্রা 
পরাঠরাদনরা স�দর পরাদি:

• সিরাকরালরাইদিশন (Vocalisation): কন্ঠনরালী দ্রািরা 
উৎপরারের আওয়রাি �রা শব্দ নয়

• কর্রা িলরা (Speech): কন্ঠনরালী দ্রািরা উৎপরারের আওয়রাি 
�রা েনরাক্তদ�রাগযে শব্দ

• অগিিগিী (Gestures): েনরাক্তদ�রাগযে অগিেঞ্রালন �রা শব্দ 
িরা ্রািণরাি প্ররীক, স�মন “আরম িরারন নরা” ইরগির কিদর 
করঁা্ উঁচু কিরা িরা আচি�্ রনদে্শ কিদর ভ্রু সররালরা

• সেহ েঞ্রালন (Body movement) 

• সলখরা (Writing)

সেরিব্রাল পলরেিরনর করািদণ প্ররায়শই রশষেরার্থীি স�রাগরাদ�রাদগি 
ষেমররা প্রিরারির হয়। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি কর্যে ও 
রলরখর িরাষরা িুঝদর অেুরি্রা হদর পরাদি, স�মন রনদে্শরািলী 
অনুেিণ কিদর, ্রািণরাগুরল িুঝদর এিং পডদর। রকছু রশষেরার্থীি 
রনদিদেি মদনি িরাি প্রকরাশ কিদর অেুরি্রা হদর পরাদি; 
রনদিদেি পছদি িলদর পরািরা িরা অনুদিরা্ কিরা, িস্তুি নরাম কিরা, 
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অনযেদেি েরাদর্ মদনি িরাি আেরানপ্রেরান কিরা এিং ররাি িনযে 
প্রদয়রািনীয় শব্দ খঁুদি সপদর অেুরি্রা হদর পরাদি। স�রাগরাদ�রাদগি 
সষেদরে সেরিব্রাল পলরে র্রাকরা রশষেরার্থীদেি আদিরা নরানরান িকম 
ষেমররা র্রাকদর পরাদি:

• অনযে স�দকরাদনরা রশষেরার্থীি মদররা পরিষ্করাি কদি কর্রা িলদর 
পরািরা িরা এদকিরাদিই কর্রা িলদর নরা পরািরা, কর্রা িলরাি 
রিকরাদশ রিলম্ব এিং/অর্িরা অস্পষ্ট কর্রা 

• িরাষরা সিরাঝরাি ষেমররা র্রাকরা, রকন্তু কর্রা িলরাি ষেমররা নরা 
র্রাকরা (অর্র্াৎ িরাষরা গ্রহদণি ষেমররা র্রাকরা, রকন্তু িরাষরাি 
অরিিযেরক্তপ্ণ ্প্রকরাদশি ষেমররা নরা র্রাকরা)

একটি	 বশক্ার্থীর	 িাষা	 সিাঝার	 ক্মতা	 বিম্নবলবখত	
কারণগুবল	দ্ারাও	প্রিাবিত	হরত	পারর:

• মদনরােংদ�রাদগি েময়করাল কম র্রাকরা, অনযে সলরাদকদেি 
সর্দক সশরানরা কর্রা সিরাঝরাি ষেমররা কম হওয়রা।

• রেিণ প্রররিন্ধকররা র্রাকদল কর্রা িলরা এিং িরাষরাি রিকরাশদক 
প্রিরারির কিদর পরাদি।

• সেরিব্রাল পলরেি করািদণ মুদখি অরিিযেরক্ত েীরমর হদর 
পরাদি, ররাই আগ্রহ, অনুদপ্রিণরা িরা িুরধিমতিরাি অিরাি নয়, 
সপশীি রস্থররস্থরাপকররা কম হওয়রাি করািদণও অদনক েময় 
িরাষরা সিরাঝরাি অেুরি্রা হয়

• অরিিযেরক্তি রেক সর্দক সেখদর সগদল, স্রায়ু ও সপশী 
েংক্রান্ত অেুরি্রা রশষেরার্থীি শ্রাে রনয়ন্ত্রণ, সিরাকরাল কি্ 
নডরাচডরা এিং সঠরঁাট, রিহ্রা এিং ররালুি গররদক প্রিরারির 
কিদর পরাদি, �রাি েদল ররাি উচ্চরািণ েমেযেরা এিং কর্রা 
িলদর অেুরি্রা হদর পরাদি। রশষেরার্থীদেি কর্রা িলরাি 
মরা্যেদম স�রাগরাদ�রাদগি সষেদরে মুদখি নডরাচডরাি নরানরান 
মরারেরা, গরর, েমন্বয়, ইর্রিয়গর প্ররররক্য়রা এিং মরস্তষ্কপ্রে্র 
পরিকল্পনরা িযেিস্থরায় অেুরি্রা হদর পরাদি। এইিরাদি অদনক 
অেুরি্রা অররক্ম কদি এিং অদনক সচষ্টরাি মরা্যেদম 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা অনযেদেি েরাদর্ মদনি িরাি 
আেরানপ্রেরান কিরাি িরা স�রাগরাদ�রাগ কিরাি সচষ্টরা কদি। 

এই	অসুবিধাগুবলর	কাররণ,	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীর	
আরশপারশর	সলারকরা:

• রশষেরার্থীটিি েরাদর্ েিরােরি কর্রা িলরা এরডদয় চদলন

• সিদি রনদর পরাদিন স� রশষেরার্থীটিি স�দহরু কর্রা িলদর 
অেুরি্রা আদছ, ররাই ররাি িলরাি রকছু সনই। 

• রশষেরার্থীি কর্রা শুনদর িযের্ ্হদর পরাদিন

• রিভ্রান্ত হন িরা িরান কদিন স� ররািরা িুঝদর সপদিদছন �খন 
ররািরা আদেৌ িুঝদর পরাদিন নরা

• অনযেিরা কদর্রাপকর্দন আর্পরযে রিস্তরাি কদিন এিং 
আদলরাচযে রিষয়দক রনয়ন্ত্রণ কদিন। রশষেরার্থীিরা ররািপদি 
অনযেদেি দ্রািরা রনি্রারচর রিষয়গুরল েপিদক্ কর্রা িদল এিং 
ররািরা সিরাকরা এিং অষেম রহেরাদি রিদিরচর হয়।

এই	অসুবিধাগুবলর	কাররণ,	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরা:

• েকদলি সর্দক রিরছেন্ন হদয় স�দর পরাদি িরা নীিি র্রাদক 
এিং এমন সিরা্ কিদর পরাদি স� সকউ ররাদেি সেখদছ নরা 
িরা ররািরা অনযেদেি করাদছ অদৃশযে। 

• এমন সলরাদকদেি েরাদর্ কর্রা িলদর নরাও সচষ্টরা কিদর পরাদি 
�রািরা ্দি সনয় ররািরা িুঝদর পরািদি নরা

• ররাদেি অিজ্রা কিরা হদছে এমন মদন কিদর পরাদি । ররাদেি 
এিকমও মদন হদর পরাদি স� ররাদেি অরস্তত্ব সনই িরা ররািরা 
শরক্তহীন এিকম মদন কিদর অনযেিরা ররাদেি িরা্যে কিদছ। 

• সিশীিিরাগ সষেদরেই রনর্রিয় হদয় র্রাকদর পরাদি, েীমরািধি 
করািকদমি্ প্রদয়রািদন স�রাগরাদ�রাগ কিদি, সিরশিিরাগ 
েমদয় হযেরঁা-নরা প্ররররক্য়রা িযেিহরাি কিদি, খুি কম অনুদিরা্ 
কিদি এিং খুি কম রর্যে েিিিরাহ কিদি । একিন রশষেরার্থী 
�রা িলদি ররাদর ররাি েি কর্রা নরা-ও িলরা হদর পরাদি, করািণ 
কর্রা িলরাি অেুরি্রাি করািদণ স�রাগরাদ�রাগ েীরমর হদয় �রাদি। 

কােকে ািলী	

স�রাগরাদ�রাদগি চযেরাদলঞ্জ

১. একিন অংশগ্রহণকরািীদক করাগদিি টুকদিরাদর একটি েরা্রািণ 
িরাকযে রলখদর িলুন; উেরাহিণস্বরূপ, “রিডরালটি একটি গিম 
টিদনি ছরাদে িদেরছল (The cat sat on a hot tin roof)।”

২. অংশগ্রহণকরািী অপি এক অংশগ্রহণকরািীদক এই িরাকযেটি 
সেখরান।

৩. এই িযেরক্তদক নরা রলদখ, কর্রা নরা িদল িরা িণম্রালরাি সকরাদনরা 
অষেি নরা িযেিহরাি কদি, অনযে অংশগ্রহণকরািীদেি সেই 
রলরখর িরার্রাটি িরানরাদর হদি।

৪. অংশগ্রহণকরািীিরা ররািপি রনম্নরলরখর প্রশ্নগুরল রনদয় 
আদলরাচনরা কিদিন:

প্রশ্ািলী

• এই পধিরর িযেিহরাি কদি স�রাগরাদ�রাগ কিরা রক কঠিন 
রছল? উতিি হযেরঁা হদল, সকন?

• এদষেদরে সকরান রিরনেটি েরাহরা�যে কিদর পরািদররা?

• স� েরাডরা রেদর পরাদি নরা ররাি েরাদর্ আমিরা কীিরাদি 
স�রাগরাদ�রাগ কিদর পরারি?
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• কীিরাদি আমিরা ররাদেি স�রাগরাদ�রাগ কিদর েরাহরা�যে 
কিদর পরারি?

৫. �রে আিও সলরাক এই করািটি সচষ্টরা কিদর চরায়, এখরাদন 
রকছু প্রস্তরারির িরাকযে িদয়দছ:

“আমরাি রশরষেকরা খুি েুদিি শরারড পদিদছন”।

“আরম একটি ঠরান্রা পরানীয় চরাই”।

“আরম িয় পরারছে স� আমরাি রশষেক িরাগ কিদিন 
করািণ আরম আমরাি সহরামওয়রাক্ করিরন”।

“আমরাি রিেযেরালয় িরারড সর্দক অদনক দূদি”।

“আমরাি পরাদয় িযের্রা”।

“দুপুদিি খরািরাদিি িনযে আমরাি একটরা রেেরািরা চরাই”।

৪.	বশখরির	সক্রত্র	চ্যারলঞ্জ

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি প্রররিরা্ি হওয়রা সর্দক শুরু 
কদি িুরধিিৃরতিক চযেরাদলঞ্জ র্রাকরা প�্ন্ত সশখরাি রিস্তীণ ্ষেমররা এিং 
জ্রানগর করা�্করারিররা (cognitive function) র্রাকদর পরাদি। 
জ্রানগর করা�্করারিররা এিং রশশুি শিীি েঞ্রালন িরা স�রাগরাদ�রাদগি 
চযেরাদলদঞ্জি স্তদিি মদ্যে সকরানও স্পষ্ট েপিক্ সনই।

িযেরক্তগর এিং সপশরাগর িীিদন, একিন িযেরক্ত অনযেদেি 
েপিদক্ রর্যে সপদর ররাদেি গরররির্ প�্দিষেণ এিং রনিীষেণ 
কদিন। মরানুদষি উদদ্শযে েপিদক্ আদগ সর্দক িুঝদর এিং 
অনুমরান কিদর সচরাদখ সচরাখ িরাখরা, শরািীরিক িরাষরা, িরগিমরাম্লক 
আচিণ, মুদখি অরিিযেরক্ত, অগিিরগি এিং কর্রা িলরা, সেই েরাদর্ 
কণ্ঠস্বি এিং ররা করটরা সিরাদি িরা আদস্ত সেগুরল সর্দক রর্যে 
েংগ্রহ কিরা স�দর পরাদি। রশষেকিরা ক্মরাগর ররঁাদেি সরেণীকদষে 
েমস্ত রশষেরার্থীি গরররির্ প�্দিষেণ এিং অনু্রািন কদিন �রাদর 
রররন প্রররটি রশষেরার্থীি রশখদনি সষেদরে, এিং ররাদেি েহপরাঠীদেি 
েরাদর্ পরািস্পরিক আেরান প্রেরাদনি রিষয় ররঁাি প্ররররক্য়রা িরানরাদর 
িরা েীিিযেরাক রেদর পরাদিন �রাি েদল সরেণীকদষে েমগ্র রশষেণ-
রশখন প্ররক্য়রাটি গররশীল হয় ও এরগদয় চদল।

রশষেকিরা প�্দিষেদণি উপি রিরতি কদি রশষেরার্থীদেি েপিদক্ 
রনিস্ব ্রািণরা তররি কিরাি প্রিণররা িরাদখন। �খন সকরাদনরা 
রশষেরার্থীদক রররন লষেযে কদি ররাদক সিরাঝরাি সচষ্টরা কদিন, রখন 
ররাি সচহরািরা সেদখ রিচরাি নরা কিরাই উরচর। একিন রশষেরার্থীি 
চলরাদেিরা িরা সচহরািরা সেদখ ররাি ষেমররা েপিদক্ রশষেক �রা 
অনুমরান কদিন, ররা েি্দষেদরে ঠিক নরাও হদর পরাদি।

সেরিব্রাল পলরে�ুক্ত রশষেরার্থীদেি শরািীরিক প্রররিন্ধকররাি 
করািদণ হওয়রা েীমরািধি অরিজ্ররাি েদল রশখদনি সষেদরে রকছু 

েরঁাক র্রাকদর পরাদি। রকছু রশষেরার্থীি অগিেঞ্রালনিরনর অর্িরা 
ইর্রিয়গর অেুরি্রাগুরলও ররাদেি রশখনদক প্রিরারির কিরাদর 
পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, ইর্রিয়গর প্ররক্য়রাকিদণি (sensory 
processing challenges )চযেরাদলঞ্জ আদছ, এমন রশষেরার্থীদেি 
সষেদরে ইর্রিদয়ি েরাহরাদ�যে েিরােরি সকরাদনরা রর্যে গ্রহণ  কিরা এিং 
ররাদর মদনরাদ�রাগ সেওয়রা কঠিন হদর পরাদি। অগিেঞ্রালন িরা 
রনয়ন্ত্রদণ সেিী হওয়রাি করািদণ রশষেরার্থীি প্ররররক্য়রাও সেিীদর 
হয়; অর্র্াৎ, ররািরা রিষয়টি িুঝদর পরাদি, রকন্তু অগিেঞ্রালদনি 
মরা্যেদম শিীিদক েংগঠির কদি প্ররররক্য়রা িরানরাদর ররাদেি একটু 
সিশী েময় লরাগদর পরাদি। েরামরগ্রকিরাদি, �রে ইর্রিয়গর এিং 
অগিেঞ্রালনগর (sensory-motor) চযেরাদলঞ্জগুরলদক রিলরম্বর 
জ্রানীয় প্ররক্য়রাকিণ (delayed cognitive processing) িরা 
মদনরাদ�রাদগি ঘরাটরর রহেরাদি িুল িযেরাখযেরা কিরা হয় রদি একিন 
রশষেরার্থীি ষেমররাি ম্লযেরায়ন িুল হদর পরাদি।

রশখদনি সষেদরে স�েি প্রিরািগুরল পদড ররাি মদ্যে একটি হল 
অগিেঞ্রালদনি চযেরাদলঞ্জ। রশষেরার্থীিরা ররাদেি অগিেঞ্রালদনি 
চযেরাদলঞ্জগুরল পরিচরালনরা কিদর শরািীরিক এিং মরানরেক উিয় 
শরক্ত িযেিহরাি কদি। রকছু রশষেরার্থীদেি িনযে, এদর েদচরনিরাদি 
অরররিক্ত অগিেঞ্রালন নরা কিরাি সচষ্টরা র্রাকদর পরাদি, অনযেিরা 
ররাদেি িরগি িিরায় িরাখরাি সচষ্টরা কিদর পরাদি �রাদর ররািরা িদে 
র্রাকদর পরাদি এিং মদনরাদ�রাগ রেদর পরাদি। েরামরগ্রকিরাদি, এই 
শরািীরিক এিং মরানরেক শরক্ত িযেয় রশষেরার্থীি মদনরাদ�রাগ এিং 
মদনরারনদিশ কিরাি এিং পরাঠযেক্দম অংশগ্রহণ কিরাি ষেমররা হ্রাে 
কদি।

স�দহরু সেরিব্রাল পলরে কর্রা িলরাি িনযে সমৌরখক েঞ্রালনেহ, 
ররাদেি েমস্ত েঞ্রালনদক প্রিরারির কদি, ররাই স�রাগরাদ�রাদগি 
একটি পধিরর তররি নরা হওয়রা প�্ন্ত রশশুি জ্রানগর করা�্করারিররাি 
(cognitive function) প্রকৃর স্তি রন্র্ািণ কিরা কঠিন। রশষেকিরা 
প্ররযেষেিরাদি প�্দিষেণ কিদর পরাদিন নরা; ররািরা শু্ুমরারে রনরে্ষ্ট 
করাি এিং পরিরস্থররদর রশষেরার্থীি প্ররররক্য়রাি উপি রিরতি কদি 
অনুমরান কিদর পরাদিন; স�মন, অগিিরগি, মুদখি অরিিযেরক্ত, 
ইশরািরা কিরা, উপকিণ সিদছ সনওয়রা িরা নরাডরাচরাডরা কিরা, কর্রা 
িলরা এিং সলখরা। এই েি প্ররররক্য়রায় অগিেঞ্রালদনি রনয়ন্ত্রণ 
প্রদয়রািন। এমনরক রশশুিরা প্রদশ্নি উতিি িরানদলও ররািরা উতিি 
রেদর েষেম নরাও হদর পরাদি এিং রশষেকিরা ররাদেি উতিি িুঝদর 
েষেম নরাও হদর পরাদিন।

৪.১	উপলবধিগত	অসুবিধা

উপলরধি হল ইর্রিয় সর্দক প্ররাপ্ত রদর্যেি অনুি্রর তররি কিরা। 
চরাষুেষ এিং স্থরারনক েমেযেরা (Visual and spatial issues) রকছু 
রশশুি িনযে ররাদেি সচরাদখি মরা্যেদম পরাওয়রা রর্যে সিরাঝরাি সষেদরে 
অেুরি্রা েৃরষ্ট কিদর পরাদি। রকছু রশশুি িস্তুি আকরাি, আকৃরর 
এিং গিীিররা সচরাদখ সেদখ রিচরাি কিরাি সষেদরে অেুরি্রা হদর 
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পরাদি। ‘চরাষুেষ-স্থরারনক অেুরি্রা’ (visual spatial difficulty) 
পডরা এিং সলখরাি পরাশরাপরারশ অষেি গঠদনি, িরাম সর্দক িরান ক্ম 
সিরাঝরাি উপি প্রিরাি সেলদর পরাদি। েরা্রািণর, রশশুদেি ছরি, 
লরাইন আঁকরা এিং সলখরাি সষেদরে অেুরি্রা হদর পরাদি। রিদশষর 
অংদক অপ�্রাপ্ত স্থরারনক েষেররাি (spatial skill) করািদণ 
অেুরি্রা হদর পরাদি।

স্থরারনক েদচরনররা (Spatial awareness) আমরাদেিদক েরক্ 
কদি স� আমিরা আমরাদেি চরািপরাদশি িস্তু এিং মরানুদষি েপিদক্ 
সকরার্রায় আরছ। রকছু রশশুদেি িনযে, এটি একটি েমেযেরা তররি 
কিদর পরাদি। �রে একটি রশশু হরঁাদট িরা হুইলদচয়রাি িযেিহরাি 
কদি, ররাহদল সে রিরনদেি েরাদর্ ্রাক্রা সখদর পরাদি িরা খুি 
েংকীণ ্সকরাদনরা িরায়গরায় ঢুদক পডদর পরাদি। গণনরা এিং অনযেরানযে 
অংদকি সখলরাি িনযে িরাস্তি িস্তু িযেিহরাি কিদল এদেি েুরি্রা হয়।

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশশু স্পশ্ েংক্রান্ত অেুরি্রা র্রাদক �রা - 
স্পদশ্ি রিরতিদর িস্তু রচনদর পরািরাি সষেদরে অেুরি্রা েৃরষ্ট কিদর 
পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, সকউ সকউ িস্তুি রেদক নরা ররারকদয় 
একটি শক্ত িল, স্পঞ্জ িরা ররাদেি হরাদর িরাখরা অনযেরানযে িস্তু শনরাক্ত 
কিদর অেুরি্রা অনুিি কদি। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশশুি 
প্ররপ্রওদেরটিি েংদিেন (proprioceptive sensation) িরা 
রনরে্ষ্ট িরায়গরায় অগি িরা িস্তুি অিস্থরান রন্র্ািণ কিরাি সষেদরেও 
েমেযেরা হয়। 

৫.	হারতর	সলখায়	চ্যারলঞ্জ	

চরাষুেষ উপলরধি (Visual perception), সপশী দুি্লররাি েদল 
দুি্ল িুদডরা আেুল এিং রি্নীি েরাহরাদ�যে রিরনে ্িরা (রপসিরাি 
রগ্রপ) এিং ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালন রনয়ন্ত্রণ সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশশুদেি হরাদরি সলখরাদক প্রিরারির কিদর পরাদি। সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা স� চযেরাদলঞ্জগুরলি েমু্মখীন হয়, ররাি মদ্যে 
িদয়দছ:

• একটি সপরসিল িরা কলম ্িদর পরািরা এিং সিশ রকছুষেণ 
্দি র্রাকরা

• একটি সপরসিল ্িরাি িনযে হরার িরা আেুলগুরল সখরালরা

• স� হরার রেদয় ররািরা সলদখ নরা সেই হরার রেদয় সলখরাি িরায়গরা 
িরা খরাররাটি ্দি িরাখরা

• সলখরাি েময় একটি প্রররেম খরাডরা িরগি (symmetrical 
upright posture) িিরায় িরাখরা

• সপরসিল/কলদমি উপি েমরান চরাপ িিরায় িরাখরা, �রাদর 
সপরসিদলি েরাগ খুি হরালকরা িরা খুি গরাঢ় নরা হয়

• সলখরাি েময় েঞ্রালদনি একটি ছদি িিরায় িরাখরা; েঞ্রালদনি 
েময় এিং মরান রনয়ন্ত্রণ কিরা

• েহযে ষেমররা হ্রাে হদল এিং লিরারন্ত সিদড সগদল করাদিি 
পরিমরাদণ এিং গুণমরান প্রিরারির হয়

• সলখরাি েময় হরার, ঘরাড এিং করঁাদ্ িযের্রা হওয়রা

• সকরাদনরা অষেি সলখরাি েময় রনদি িুদঝ েঠিক অগিেঞ্রালন 
কিরা �রাদর অষেিটি কীিরাদি রলখদি ররা রচন্তরা নরা কদিই 
অষেদিি আকরািদক েষেররাি েরাদর্ এিং েহদিই েপ্িণ ্
কিদর পরাদি।

রশষেকদেি প্ররযেরাশরাি েদল এই চযেরাদলঞ্জগুরল আিও সিদড �রায় 
�খন রশষেকিরা:

• আশরা কদিন সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা ররাদেি 
েহপরাঠীদেি েরাদর্ সলখরাি গরর িিরায় িরাখদি

• সলখরাি করাদিি রিকল্প রেদর পরাদিন

• রলরখর করািদকই শু্ু অ�র্রা গুরুত্ব সেন

৬.	সখলাধুলা	এিং	পাঠ্যক্রম	িবহিূকে ত	
কােকেকলারপ	চ্যারলঞ্জ

এটরা প্ররায়ই সেখরা �রায় স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুিরা সু্দল 
সখলরা্ুলরা এিং অনযেরানযে পরাঠযেক্ম িরহি্্র করা�্কলরাপ সর্দক 
িরাে পদড �রায়। এটি প্ররায়শই এই করািগুরলি েরাদর্ েপিরক্র 
রনয়ম এিং প্ররক্য়রাগুরলি পরিির্ন নরা কিরাি করািদণ হয়। �রেও 
এটি িযেরাপকিরাদি স্বীকৃর স� এই করািগুরল শরািীরিক, েৃিনশীল 
এিং মনস্তরার্বেক উন্নরর স�মন, রনদিি েপিদক্-্রািণরা এিং 
আত্মরিশ্রাে িৃরধি কদি, রর্রারপ রিেযেরালয়গুরল সখলরা্ুলরা এিং 
অনযেরানযে পরাঠযেক্ম-িরহি্্র রক্য়রাকলরাপ েকদলি িনযে েহিলধি 
কিরাি সষেদরে সকরাদনরা িকম উদেযেরাগ সনয় নরা।

কােকে ািলী

িরা্রাি রিষদয় েদচরনররা

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহণকরািীদেি কল্পনরা কিদর িলুন স� ররািরা 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একটি রশশু। ররাদেি রনম্নরলরখর 
প্রদশ্নি উতিি রেদর িলুন:

• সররামরাি নরাম কী? িয়ে কর? রলগি কী?

• সররামরাি কী ্িদনি সেরিব্রাল পলরে আদছ (এি 
উতিি হয়দররা ররঁািরা িরাদনন নরা।)

• রুরম সকরার্রায় এিং করাি েরাদর্ র্রাদকরা?
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২. ররািরা সু্দল আেরাি এিং র্রাকরাি েময় স�েি েুদ�রাগ, 
চযেরাদলঞ্জ এিং িরা্রাগুরলি েমু্মখীন হয়, ররা ররাদেি 
অনুিি কিদর িলুন।

৩. একটি রফ্প-চরাদট্, একটিি রিরদি একটি কদি পরঁাচটি 
িৃতি আঁকুন। মরাঝখরাদনি েিদচদয় সছরাদটরা িৃতিটি একটি 
রশশুদক সিরাঝরায়; পদিিটি রেদয় পরিিরাি সিরাঝরাদনরা হয়, 
ররািপি িনদগরাষ্ী এিং রিেযেরালয়; এিং েিদচদয় িদডরা 
িৃতিটি িৃহতিি েরামরারিক িযেিস্থরাি প্ররররনর্ত্ব কদি, স�মন 
রশষেরা িযেিস্থরা। িৃতিগুরল সলদিল করুন।

৪. েুদ�রাগ এিং চযেরাদলঞ্জগুরল রক রশশু, পরিিরাি, েম্প্রেরায়, 
সু্ল িরা িৃহতিি েরামরারিক িযেিস্থরাি েদগি েমরান স্তদি 
আদছ? েুদ�রাগ এিং চযেরাদলঞ্জগুরল সেখরাদনরাি িনযে রিন্ন 
িদেি কলম িযেিহরাি কদি চরাদট্ ররাদেি রচন্তরািরািনরা 
েরািরাদর িলুন।

৫. ররাদেি চরাট্টি সেখদর িলুন। েুদ�রাগ এিং চযেরাদলঞ্জগুরল 
রক েমরানিরাদি ছরডদয় আদছ? নরারক ররািরা এক স্তদি 
অদনযেি সচদয় সিরশ সেরাকরাে কদি আদছ?
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ইউবিট	III উপেুক্ত	পবররিশ	ততবর	করা

সটবিল	৪:	ইউবিট	III	এর	রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	III:	উপেুক্ত	পবররিশ	ততবর	করা

১. রিেযেরালদয়ি পরিদিদশ রশখদনি রিরিন্ন চরারহেরাগুরল 
সমটরাদর প্রদয়রািনীয় চরাষুেষ, করাঠরাদমরাগর এিং 
েরামরারিক েহরায়ররাি রিষয়গুরল েপিদক্ েমযেক 
্রািণরা

২. রশখদনি উন্নররদর রশষেক এিং েহপরাঠীদেি 
েমর্ন্েহ েহরায়ররা প্রেরাদনি প্ররর উপলরধি এিং 
মদনরািরাি পরিির্ন কিরা

৩. েহরায়ক এিং পরিি্ন্শীল স�রাগরাদ�রাগ প্ররক্য়রাি 
অনুকূল পরিদিশ েপিদক্ সিরাঝরাি িনযে উৎেরাহ 
সেওয়রা 

৪. অনুদপ্রিণরা এিং রশখদনি রিকরাদশি িনযে কীিরাদি 
ইররিরাচক আচিদণি মরা্যেদম েহরায়ররা প্রেরান 
কিদর হয় ররা সিরাঝরা

উপস্থরাপনরা, 
সরেণীকদষে 
আদলরাচনরা, 
মরস্তস্প্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন 
এিং করা�্রািলী

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশখদন েহরায়ররা 
কিরাি িনযে রিেযেরালদয়ি পরিদিদশ, রশষেদকি 
মদনরািরাদি এিং রশষেক ও অনযেরানযে রশষেরার্থীি 
আচিদণি সষেদরে প্রদয়রািনীয় পরিির্নগুরলি রিষদয় 
্রািণরা গদড সররালরা।

রশষেকিরা েষেম হদিন:

• রকিরাদি ইররিরাচক েহরায়ররা কিদর হয় ররা িণন্রা 
কিদর 

• রশখন এিং পরািস্পরিক আেরান প্রেরান রর্রা 
েরামরারিকীকিদণি িনযে পরিরস্থরর-রিরতিক েহরায়ক 
�ন্ত্র িযেিহরাি কিদর 

• রশখন এিং েরামরারিকীকিদণি িনযে রশষেরার্থীদেি 
স�ৌর্ ষেমররাদক িযেিহরাি কিরাি উপরায় িণন্রা কিদর 
এিং পিরামশ্ রেদর

• েহপরাঠীদেি মদ্যে পরািস্পরিক ম্যেস্থররাদক িযেিহরাি 
কিরাি উপরায় িযেরাখযেরা কিদর

• রশষেরার্থীদেি রনিস্ব স�রাগরাদ�রাগ আিও করা�্কি 
কিরাি উপরায় িণন্রা কিদর

েেল অন্তি্ুরক্তি অর্ ্হদলরা রিেযেরালদয়ি েমস্ত রক্য়রাকলরাদপ �ুক্ত 
হওয়রা, স�মন সরেণীকষে ও রিেযেরালয় পরাঠযেক্দমি রনয়ম মরারেক 
করাদি অংশগ্রহণ, অযেরাদেম্বরল, সখলরা্ুলরা, লরাইদব্রি, সখলরাি মরাদঠি 
রিরিন্ন করািগুরলদর স�রাগেরান এিং িরা্রারিহীন পরিদিদশ েহদিই 
এক করাি সর্দক অনযে করাদি েরক্য়িরাদি অন্তি্ুক্ত হওয়রা। 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশষেরাগ্রহণ প্ররক্য়রা করা�্কিিরাদি 

চরারলদয় রনদয় �রাওয়রাি িনযে, একটি েুগম, িরা্রা-মুক্ত, �র্রা�র্ 
পরিদিশ প্রেরান কিরা অপরিহরা�্। একটি েুগম রিেযেরালয় িিন এিং 
িরা্রারিহীন পরিকরাঠরাদমরা তররি কদি িরারহযেক পরিদিশ তররি কিরা 
খুিই িরুিী এিং ররাি পরাশরাপরারশ �রে সরেণীকদষেি েহপরাঠী, রশষেক 
এিং রিেযেরালদয়ি অনযেরানযে কমথীদেি মদ্যে সকরান িকম আচিণগর 
তিষমযে র্রাদক, ররাহদল ররাি সমরাকরারিলরা কিরাও অরযেন্ত প্রদয়রািন।
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সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশখন পরিদিদশ অংশগ্রহণ 
কিদর উৎেরারহর কিদর রশষেকিরা গুরুত্বপ্ণ ্ ি্রমকরা পরালন 
কদিন। অংশগ্রহদণ উৎেরারহর কিরা এিং ররা রনরচির কিরা 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি মদ্যে আত্মরিশ্রাে িরাডরায় এিং 
এি েদল ররািরা রনদিদেি সরেণীকষে এিং রিেযেরালদয়ি একটি 
অংশ রহেরাদি িরািদর পরাদি। এটি েহপরাঠীদেি েরাদর্ সনররিরাচক 
আেরানপ্রেরান করমদয় ইররিরাচক েপিক্ গঠদন েহরায়ররা কদি। 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ ছরারে-ছরারেীেহ েি রশষেরার্থীি েরামরারিক 
েষেমররা এিং আত্ম-েম্মরাদনি রিকরাশ একটি গুরুত্বপ্ণ ্ লষেযে। 
এটি তররি কিরাি িনযে, রিকরাদশি েমস্ত সষেদরে রশষেরার্থীি 
েষেররা এিং চরারহেরা এিং সেই েরাদর্ ররাদেি আগ্রহ, পছদি এিং 
অপছদি েপিদক্ িরানরা রশষেকদেি িনযে গুরুত্বপ্ণ ্�রাদর ররািরা 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীেহ েমস্ত রশষেরার্থীদেি িনযে রশষেরাি 
অন্তি্ুরক্তি পরিকল্পনরা কিদর পরাদিন। 

১.	সরেণী	এিং	বিে্যালরয়	একটি	ইবতিাচক	
পবররিশ	ততবরর	সকৌশল

১.১	বিরজরক	বেরয়	শুরু	করা

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি েরােদলযেি েরাদর্ েরাহরা�যে কিদর 
শুরু কিরাি আদগ রশষেকদেি ররাদেি প্ররর রনিস্ব মদনরািরাি 
পিীষেরা কিদর হদি।

কােকে ািলী 

প্রররিন্ধকররাি িযেরাখযেরা

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহণকরািীদেি ৪ - ৫ িদনি েদল রিিক্ত করুন।

২. ব্যেরাকদিরাদি্ িড অষেদি “প্রররিন্ধকররা” শব্দটি রলখুন।

৩. অংশগ্রহণকরািীদেি রিজ্রােরা করুন: আপনরাি করাদছ 
প্রররিন্ধকররা মরাদন কী?

৪. অংশগ্রহণকরািীদেি “প্রররিন্ধকররা” শব্দটি রনদয় রচন্তরা 
কিরাি েময় ররাদেি মরার্রায় স� শব্দ এিং িরাকযেরাংশগুরল 
আেদছ, ররা রলখদর িলুন।

৫. স� রিষয়গুরল মদন িরাখদর হদি - 

৬. আমিরা �খন রিরিন্ন ্িদনি মরানুদষি েরাদর্ র্রারক রখন 
ররাদেি প্ররর আমরাদেি আচিণ এিং আমিরা ররাদেি 
েপিদক্ �রা িরল, সেগুরল আমরাদেি মদনরািরাি অর্র্াৎ 
attitude এি দ্রািরা প্রিরারির হদয় র্রাদক। 

৭. অংশগ্রহণকরািীিরা ররািপি ররাদেি সলখরা শব্দগুরল 
েপিদক্ রচন্তরা কিদিন। ররাদেি রিজ্রােরা করুন 
এই শব্দগুরলি অর্ ্ ইররিরাচক নরা সনররিরাচক। 
ররািপি ররাদেি প্রররটি শব্দদক ইররিরাচদকি িনযে P 
(positive), সনররিরাচদকি িনযে NN (negative) 
িরা রনিদপদষেি িনযে N (neutral – ইররিরাচক িরা 
সনররিরাচক সকরাদনরাটরাই নয়) রেদয় সলদিল কিদর রেন।

৮. এই সলদিলগুরলি মরা্যেদম প্রররিন্ধকররাি প্ররর ররাদেি 
মদনরািরাি কীিরাদি প্রররেরলর হদছে, সেগুরল ররাদেি 
িরািদর রেন।

সে	বিষয়গুবল	মরি	রাখরত	হরি-	

আমরাদেি মদনরািরাি এিং রিশ্রােগুরল েরা্রািণর রিরিন্ন উৎে 
সর্দক তররি হয়য়, স�মন - আমরাদেি িনু্ধ, রমরিয়রা (সিরিও, 
খিদিি করাগি, ইন্টরািদনট এিং সটরলরিশন) এিং েমরাি । 

৯. প্রররটি েল ররািপি ররাদেি মরস্তস্প্রে্র রিরিন্ন উদ্রািন 
সর্দক এই প্রদশ্নি উতিি সখরঁািরাি সচষ্টরা কিদি : েমরাদিি 
মরানুষ সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্তদেি প্ররর কী প্ররররক্য়রা 
সেখরায়?

১০. রশষেকদেি রশখদর হদি কীিরাদি রশষেরার্থীদেি কর্রা 
গুিত্ব রেদয় শুনদর হয়, েগিররপ্ণ ্এিং ত্�্শীল হদর 
হয় এিং রশষেরার্থীদেি প্রদরযেদকি স্বরন্ত্র রশখন তশলীদক 
েম্মরান কিদর হয়। 

১১. এছরাডরাও ররাদেি সমদন রনদর হদি স�: 

• রিরিন্ন রশষেরার্থীি সশখরাি গরর এিং উপরায় রিরিন্ন 
িকম হদয় র্রাদক ,ররাই এই তিরচরেযে এিং পরার্ক্যেগুরল 
মরার্রায় সিদখ পরাঠ পরিকল্পনরা কিরা েিকরাি। 

• সকিলমরারে পরাঠযেক্দমি একটি রনরে্ষ্ট িযেরাখযেরা অনু�রায়ী 
করা�্ক্দমি পরিকল্পনরা নরা কদি িিং একটি রনরে্ষ্ট 
পরিদিদশ কীিরাদি রশখদনি করািটি হদর পরাদি সেই 
অনু�রায়ী পরিকল্পনরা করুন। 

• রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থীদেি িযেরক্তগর চরারহেরা 
এিং সরেণীকদষেি েমস্ত রশষেরার্থীদেি চরারহেরাি িনযে 
নমনীয় (flexible) এিং েৃিনশীলিরাদি ররাদেি 
েরাদর্ করাি করুন।

• সশ্রেণীি েমস্ত রশষেরার্থীদেি মদ্যে একটি অংদশি 
রশষেরার্থীদেি রশখদনি সষেদরে হয়দররা রকছু অেুরি্রা 
হদি, সে রিষদয় েদচরন র্রাকুন। 

• শু্ুমরারে রশষেরার্থীি েীমরািধিররা নরা সেদখ ররাি েষেররাি 
উপি সিরাি রেন। 
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এই মরাদে লিরাে মরনটি 
হওয়রাি িনযে পলরাশদক 
সিরাট সেওয়রাি িনযে 
সররামরাদেি ্নযেিরাে।

তুমি মি আিাকি ওই 
বইটি মিকত পাক�া?

ধন্যবাি 
র�ামিনী।

১.২	সহপাঠীরের	বিরজরের	সিতর	পারস্পবরক	
আোিপ্রোি	সহজতর	করা	

রশষেকদেি েকল রশষেরার্থীদেি েরাদর্ তিরচরেযে এিং েরামরারিক 
অন্তি্ুরক্তি গুরুত্ব রনদয় আদলরাচনরা কিদর হদি। সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ েহপরাঠী েপিদক্ অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি প্রদয়রািনীয় 
েমস্ত রর্যে রেন। রিরিন্ন ্িদনি রশষেরার্থীদেি মদ্যে স� তিরচরেযে 
আদছ, রশষেক রশরষেকরাদেি উরচর সেগুরলদক েম্মরান কিরা এিং 
ররাদেি গ্রহণ  কিরাি উপি গুরুত্ব রেদয় একটি আেশ্ স্থরাপন কিরা। 
রশষেরার্থীদেি এমন িযেরক্তদেি উেরাহিণ রেন �রাদেি প্রররিন্ধকররা 
র্রাকরা েদ্বেও রিদশ্ অননযে সকরাদনরা অিেরান সিদখদছন। এইিরাদি, 
ররািরা সেখদর পরাদি স� আি পরঁাচিদনি সর্দক আলরােরা হওয়রাি 
রিষয়টরা কীিরাদি ম্লযেিরান হদয় উঠদর পরাদি। রশষেকিরা অনযেরানযে 
রশষেরার্থীদেি সিরাঝরাদর পরাদিন স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একিন 
রশষেরার্থীি শিীি েঞ্রালন িরা কর্রা িলরাি িগিী ররাদেি সচদয় রিন্ন 
হদলও ররাি অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি মদররাই রশষেরায় আগ্রহ িদয়দছ 
এিং অদনক সষেদরেই েমিয়েীদেি েরাদর্ ররাি অদনক রমল 
র্রাকদি। প্রররিন্ধকররা রনদয় রচিরাচরির সনররিরাচক িরািনরাগুরলদক 
সমরাকরারিলরা কিরা গুরুত্বপ্ণ,্ করািণ এই ্রািণরাগুরল িরােরা খুি 
কঠিন। শু্ুমরারে প্রররিন্ধকররা�ুক্ত নয়, িিং েমস্ত রশষেরার্থীই স� 
অননযে, রশষেকিরা এই রিষয়টিি উপি গুরুত্ব সেদিন । 

• রশষেকিরা রশষেরার্থীদেি েরাদর্ কদর্রাপকর্ন শুরু কিদর 
পরাদিন এিং একিন রশষেরার্থীি প্রররিন্ধকররা েপিদক্ ররাদেি 
রিজ্রােরাি উতিি রেদর পরাদিন এিং প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
রশষেরার্থীদেি েরাদর্ কর্রা িলদর এিং সখলদর ররাদেি 
উৎেরারহর কিদর পরাদিন। 

• রশষেক রকছু েহদ�রারগররাম্লক করাি েংগঠির কিদর 
পরাদিন, �রা সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থী এিং েহপরাঠীদেি 
মদ্যে পরািস্পরিক আেরানপ্রেরানদক উৎেরারহর কদি। এই 
্িদনি একটি করাদি রশষেরার্থীটি সরেণীি েরামদন ররাি 

িযেিহরাি কিরা রকছু উপকিণ প্রেশ্ন কিদর পরাদি। রশষেক 
একটি েহপরাঠীদেি েহদ�রারগররাম্লক িযেিস্থরা (peer 
buddy system) তররি কিদর উৎেরাহ রেদর পরাদিন, 
স�খরাদন রশষেরার্থীিরা পরালরা কদি সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদক প্রদয়রািনীয় েহরায়ররা প্রেরান কিদি। এি েদল 
েহদ�রারগররাম্লক রশষেরা একটি আেশ্ এিং গুরুত্বপ্ণ ্রিষয় 
রহেরাদি প্ররররষ্র হদি। 

• �রে রশষেরার্থী একটি স�রাগরাদ�রাদগি িই (communication 
book) িরা �ন্ত্র িরারীয় রিরনষ রিকল্প স�রাগরাদ�রাগ িযেিস্থরা 
রহদেদি িযেিহরাি কদি, রদি সেটি স�ন ররাি অিেি েময় 
এিং দুপুদিি খরািরাদিি েময় ররাি েরাদর্ র্রাদক ররা রনরচির 
করুন। প্রদয়রািদন, স�রাগরাদ�রাদগি �ন্ত্র িরা িইটি িযেিহরাি কদি 
রশষেরার্থীি েরাদর্ কীিরাদি মদনি িরাি আেরান-প্রেরান কিদর 
হয় ররা েহপরাঠীদেি সশখরান। 

• রশষেকদেি রনরচির কিদর হদি স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীেহ সকরাদনরা রশষেরার্থীদকই স�ন শরািীরিক িরা মরানরেক 
পীডন নরা কিরা হয়। রশষেরার্থীদেি মদ্যে এমন পরিরস্থরর 
প্ররায়শই ঘদট। এিকম রকছু ঘটদল রশষেকদক অিশযেই 
েমেযেরাটি েমরা্রান কিরাি িনযে রশষেরার্থীদেি এক পরাদশ 
সিদক রনদর হদি। ররািপি ররািরা িযেরাখযেরা কিদর পরাদিন সকন 
পীডন কিরা খরািরাপ এিং সকন একিন রশষেরার্থীি মদনরািরাি 
পরিির্ন কিরা েিকরাি। রশষেকদেি খুি দৃঢ়িরাদি সরেণীি 
রনয়ম প্রররষ্রা কিদর হদি �রাদর কদি স� সকরান প্রকরাদিি 
হয়িরারন প্রররদিরা্ কিরা �রায়। 

• সকরাদনরা রনদে্শ সেওয়রাি েময়, রশষেকদেি এমন িরাষরা 
িযেিহরাি কিদর হদি �রা েিরাি িনযে েমরান িরাদি প্রদ�রািযে 
হয়; স�মন, “সররামরাি ্রািণরাগুরল িনু্ধি েরাদর্ সশয়রাি 
কদিরা।” অর্িরা “ সররামরাদেি মদ্যে সকউ েহপরাঠীদক েরাহরা�যে 
কিদি?”
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১.৩	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	একজি	বশক্ার্থীর	
আত্ম-মেকে াোরিাধরক	সমর্কেি	করা	

েহপরাঠীদেি েরাদর্ েপিক্ এিং পরািস্পরিক আেরান প্রেরাদনি 
অনুি্রর সর্দক আত্ম-ম�্রােরাদিরা্ তররি হয়। একিন রশষেরার্থীি 
রনদিি প্ররর েুস্থ ্রািণরাি রিকরাশ এিং সরেণীকদষে সশখরাি রিষয়টি 
রনরচির কিরাি িনযে একিন রশষেকদক উৎেরাহ রেদর হদি, সেই 
েরাদর্ সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি েরােদলযেি মুদখরামুরখ হওয়রাি 
েুদ�রাগ তররি কিদর হদি। উেরাহিণস্বরূপ, �রে সকরাদনরা রশষেরার্থীি 
চলরাদেিরায় অেুরি্রা র্রাদক এিং সে হুইলদচয়রাি িযেিহরাি কদি, 
ররাহদল রশষেদকি উরচর ররাদক সরেে েশ্ক রহদেদি িরেদয় 
নরা সিদখ, সখলরা্ুলরা েহ রিেযেরালদয়ি েমস্ত উপকিণ এিং 
রক্য়রাকলরাদপ �রাদর সে স�রাগেরান কিদর পরাদি ররাি উপরায়গুরল 
খঁুদি িরাি কিরা। এখরাদন আদিরা রকছু সকৌশল িদয়দছ �রা একিন 
রশষেক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি আত্মেম্মরানদিরা্ তররি 
কিদর িযেিহরাি কিদর পরাদিন: 

• রনরচির করুন স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীটি অনুপ্ররারণর 
হদয় সরেণীকদষেি রিরিন্ন করাদি রন�ুক্ত িদয়দছ, করািণ এটি 
ররাি মরানরেক েুস্থররাি িনযে অরযেন্ত গুরুত্বপ্ণ।্

• রশষেরার্থীদেি িনযে রিরিন্ন লিরাে েংক্রান্ত রুটিন, ররাি 
পরিকরাঠরাদমরা , ্রািরািরারহকররা এিং রশষেরার্থীদেি সর্দক কী 
প্ররযেরাশরা কিরা হয়, সেগুরল পরিস্রাি কদি িুরঝদয় িলুন। 

• প্রদয়রািদন হরাল্রা ইরগির িযেিহরাি করুন, স�মন রশষেরার্থীি 
করাদছ রগদয় ররাি সিদস্ স্পশ্ কদি ররাদক েদকের সেওয়রা 
�রাদর সে ররাি কিণীয় করািটি েপিদক্ িরািদর পরাদি ও 
করািটি েমদয়ি মদ্যে সশষ কদি। 

• একটি করাি িরা িরায়গরা সর্দক সর্দক অনযে একটি করাদি িরা 
িরায়গরায় স্থরানরান্তি কিরাি েময় েহরায়ররা প্রেরান করুন । এই 
্িদনি অিস্থরাি পরিির্দনি েময় েংদকর, রুটিন এিং 
উদদ্শযেম্লক করা�্কলরাপ েহরায়ক হদর পরাদি।

• উদদ্গ িরা রিষন্নররাি লষেণগুরলি িনযে রশষেরার্থীদক 
প�্দিষেণ করুন, স�মন কখন সে উদতিরির হদছে, 
কখন সে চরািপরাশ সর্দক রনদিদক গুটিদয় রনদছে, িরা ররাি 
েরািেজ্রাি অিযেরাদেি পরিির্ন হদল, অনুপরস্থর র্রাকদল 
িরা লিরাদে সেিীদর এদল, লিরান্ত র্রাকদল িরা করাি অেপ্িণ ্
সিদখ রেদল- ইরযেরারে। সকরাদনরা রশষেরার্থীি �রে রশষেক িরা 
েহপরাঠীদেি েরাদর্ স�রাগরাদ�রাগ কিদর িরা অংশগ্রহণ কিদর 
অেুরি্রা হদছে িদল মদন হয়, ররাহদল রশষেরার্থীটিদক েিরােরি 
রিজ্রােরা করুন কীিরাদি রশষেক ররাদক েরাহরা�যে কিদর 
পরাদিন। পরিকল্পনরা, স্ব-প�্দিষেণ এিং উদদ্গ হদর পরাদি 
এমন েমেযেরাগুরলি েমরা্রাদন েহরায়ররা কিরাি িনযে রশষেরার্থী 
�রাদর একিন গুরুত্বপ্ণ ্িযেরক্তি েরাদর্ তেরনক িরা েরাপ্তরারহক 

রিরতিদর স�রাগরাদ�রাগ কিদর পরাদি সে রিষয়টি রিদিচনরা 
করুন।

• আত্মরিশ্রােী রশষেরার্থীদেি রিকরাদশ েহরায়ররা করুন, �রাদর 
রশষেরার্থীিরা ররাদেি �রা প্রদয়রািন ররা িরানরাদর এিং ররাদেি 
পছদিগুরল প্রকরাশ কিদর স্বরাছেদিযে সিরা্ কদি।

• রশষেরার্থীি মরা িরািরাি েরাদর্ পিরামশ্ করুন এিং ররাদেি 
েন্তরাদনি েরামরারিক এিং মরানরেক েুস্থররাদক কীিরাদি 
েুরনরচির কিরা �রায় সে েপিদক্ ররাদেি উপলরধি িরানরাদর 
িলুন।

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা স� অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি 
মদররা, ররাদেি লিরাদে মরানরানেই হদর চরায় এই রিষয়টিি 
প্ররর েংদিেনশীল হন। ররাই, লিরাে করা�্ক্দমি পরিকল্পনরা 
কিরাি েময়, স� রিষয়গুরল অিরারছিরিরাদি দৃরষ্ট আকষণ্ 
কদি সেগুরল রচরনির কদি এরডদয় চলুন। 

• রমর্যেরা প্রশংেরা নরা কদি স�দকরাদনরা করাদিি িনযে রশষেরার্থীি 
প্রদচষ্টরাদক উৎেরারহর করুন।

২.	সোগারোগ	িা	পারস্পবরক	আোি	প্রোি	
সহজতর	করার	সকৌশলঃ

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি স্পষ্টিরাদি কর্রা িলরাি অেুরি্রা 
র্রাকদর পরাদি িরা ররািরা এদকিরাদিই কর্রা িলদর নরাও পরাদি। রকছু 
রশষেরার্থী সনরাট সলদখ, সিরাদি্ি রেদক রনদে্শ কদি এিং অনযেিরা 
ইদলকট্রনক রস্পচ-রেদন্েরাইিরাি িযেিহরাি কদি েংদ�রাগ স্থরাপন 
কিদর পরাদি। 

পরািস্পরিক আেরান প্রেরান েহিরি কিরাি িনযে রকছু েরা্রািণ 
রনদে্রশকরা :

• রশশুি অনযেদেি েরাদর্ েংদ�রাগ স্থরাপদনি প্রদচষ্টরাি প্ররর 
রেধিরাশীল সহরান এিং রনরচির করুন স� রশষেরার্থীটিি রনদিি 
মদররা কদি স�রাগরাদ�রাগ স্থরাপন কিরাি প�্রাপ্ত েুদ�রাগ আদছ। 

• আশপরাদশি শব্দ কম করুন �রাদর রশষেরার্থী এিং রশষেক 
উিদয়ই কদর্রাপকর্দন মদনরারনদিশ কিদর পরাদি। 

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি মুদখরামুরখ হন এিং ররাি 
িলরা সকরাদনরা িরাকযে সিরাঝরা নরা সগদল ররাদক সেটি পুনিরািৃরতি 
কিদর িলদর রদ্্রা কিদিন নরা। েংদ�রাগ স্থরাপদন অেুরি্রা 
র্রাকদল ররা অিশযেই শনরাক্ত এিং স্বীকৃর হওয়রা প্রদয়রািন। 
এটি রশষেরার্থী এিং রশষেক উিদয়ি অনুি্র চরাপ িরা অস্বরস্ত 
রকছুটরা করমদয় সেদি। 

• রনি্িদ�রাগযেিরাদি ‘হযেরঁা’ এিং ‘নরা’ েংদকর সেওয়রাি িনযে 
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একটি িযেিস্থরা রনরচির করুন। স�দহরু সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীি আি পরঁাচিদনি মদররা স্বরািরারিক পধিররদর ‘হযেরঁা’ 
এিং ‘নরা’ িলদর অেুরি্রা র্রাকদর পরাদি, ররাই এদষেদরে 
রকছু রিকল্প উপরায় হল: 

• ‘হযেরঁা’ িলরাি িনযে ওপদি ররাকরাদনরা এিং ‘নরা’-এি িনযে 
রনদচি রেদক ররাকরাদনরা

• ‘হযেরঁা’ িলরাি িনযে একিরাি সচরাদখি পরাররা সেলরা এিং ‘নরা’-
এি িনযে দুিরাি সচরাদখি পরাররা সেলরা

• ‘হযেরঁা’ িলরাি শক্ত মুঠি এিং ‘নরা’-এি িনযে সখরালরা হরার

• করাদি্ মুরদ্রর ‘হযেরঁা’ এিং ‘নরা’ শব্দগুরলি রেদক ইরগির কদি

• ‘হযেরঁা’-এি িনযে ররাদেি পরা উপদিি রেদক ওঠরাদনরা এিং 
‘নরা’-এি িনযে পরা রস্থি িরাখরা

• ত্�্ ্রুন এিং েংদ�রাগস্থরাপদনি েমেযেরা আদছ এমন 
রশষেরার্থীদক শুরু কিরাি এিং প্ররররক্য়রা িরানরাদনরাি িনযে 
প�্রাপ্ত েময় রেন। উেরাহিণস্বরূপ প্রশ্ন রিজ্রােরা কিরাি েময়, 
উতিদিি িনযে অদপষেরা করুন। এটি িলরা িরাহুলযে, স� রকছু 
মরানুদষি উতিি রেদর স্বরািরারিদকি সচদয় সিরশ েময় লরাগদর 
পরাদি। রশষেরার্থীদক ররাি রনদিি গররদর কর্রা িলদর রেন 
এিং ররাি হদয় আপরন রনদি শব্দ িরা িরাকযে েপ্িণ ্ কদি 
সেওয়রা সর্দক এরডদয় চলুন।

• এইিরাদি স�রাগরাদ�রাগ কিদর রগদয় একিন সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি িযেরক্তগর অস্বরস্ত অনুিি হদর পরাদি। 
এই অস্বরস্ত অনুিি হওয়রা স� একটি স্বরািরারিক রিষয়, রশষেক 
রশরষেকরাদেি উরচর ররা সমদন সনওয়রা এিং এই রিষয়টরা 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি সিরাঝরাদনরা। রশষেরার্থী কী 
উচ্চরািণ কিদছ ররা অনুেিণ কিরাি িনযে রকছু েময় রেন, 
করািণ এিরাদি ্ীদি ্ীদি উচ্চরািণ কদি িলদল রশষেরার্থীি 
কর্রা িলরাি পযেরাটরান্গুরল সিরাঝরাি িনযে একটরা সশরানরাি 
অদিযেে তরিী হদয় �রাদি এিং এিরাদি েংদ�রাগস্থরাপন 
রুলনরাম্লকিরাদি েহি হদি। 

• করটরা সিরাঝরা সগদছ সে েপিদক্ েি্েরা রনদিি করাদছ েৎ 
র্রাকুন করািণ এটি রশষেরার্থীদক কী কী সষেদরে সিরাঝরা �রায়রন 
সেগুরল িযেরাখযেরা কিরাি িরা সেদষেদরে েরাহরা�যে চরাওয়রাি েুদ�রাগ 
সেদি। েমেযেরাদক উদপষেরা কিরা িরা সিরাঝরাি িরান কিরা 
পরিরস্থররদক আিও খরািরাপ কদি সররাদল।

ক্ারস,	বশক্করের	উবচত:

• েহি িরাষরা িযেিহরাি কদি রনদে্শরািলী েিল কিরা এিং 
রনদে্শরািলীদক সছরাদটরা সছরাদটরা ্রাদপ িরাগ কিরা। 

• রনদে্শরািলী পুনিরািৃরতি করুন এিং অগিিরগি, ছরি, রলরখর 
শব্দ রেদয় অরররিক্ত ইরগির রেন িরা রশষেরার্থীদক কী কিদর 
হদি ররা সেরখদয় রেন। রশষেরার্থীদক রনদে্শটি পুনিরািৃরতি 
কিদর িলরা এদষেদরে েহরায়ক হদর পরাদি।

• রনদে্শনরা সিরাঝরা নরা সগদল রশষেরার্থীদক েরাহরা�যে চরাইদর 
উৎেরারহর করুন।

• েংদ�রাগ স্থরাপদনি েমস্ত প্রদচষ্টরাদক উৎেরারহর করুন এিং 
রশষেরার্থীদক ররাি রনদিি উপরাদয় সে করটরা িুঝদলরা, ররা 
সেখরাদনরাি েুদ�রাগ রেন। রশষেরার্থীি স�রাগরাদ�রাদগি েুরি্রাদর্ ্
িযেিহরাি কিরাি িনযে ররাদক সমৌরখক/চরাষুেষ পছদদিি রিরনষ, 
স�মন ছরি িরা সকরাদনরা িস্তু সিদছ রনদর রেন; 

• কর্রা িলরাি িনযে একটি স্থরায়ী েুেংগর (রেদমট্রিকরাল) তেরহক 
অিস্থরান (position) িিরায় িরাখদর রশষেরার্থীদক েরাহরা�যে 
করুন। 

• সস্রায়রাট করুন িরা রশষেরার্থীি েরাদর্ সচরাদখ সচরাখ সিদখ কর্রা 
িলরা �রাদি, এইিরাদি মুদখরামুরখ িেুন। একিন রশষেরার্থীি 
সচরাখ আি আপনরাি সচরাখ �রে একই উচ্চররায় নরা র্রাদক 
ররাহদল ররাদক আপনরাি রেদক ররাকরাদনরাি িনযে ররাদেি মরার্রা 
উঁচু কিদর হদর পরাদি, েদল স্পষ্টিরাদি কর্রা িলরাি িনযে 
সমৌরখক সপরশগুদলরাি নডরাচডরা আিও কঠিন হদয় �রায়।

• একটু রপরছদয় েরঁাডরান। এটি একিন রশষেরার্থীদক ররাদেি মরার্রা 
রপছদন নরা কদি আপনরাি েরাদর্ দৃরষ্ট েংদ�রাগ িিরায় িরাখদর 
েরাহরা�যে কিদি। রকছু রশষেরার্থীি কর্রা িলরাও প্রিরারির হয় �রে 
ররািরা ররাদেি মরার্রা একরেদক খুি সিরশ ঘুরিদয় িরাদখ। 

• আিও স্পষ্টিরাদি কর্রাি িলরাি িনযে একটি স্থরায়ী েুেংগর 
(রেদমট্রিকরাল), ম্যেদিখরাি অিস্থরান িিরায় িরাখদর রশষেরার্থীি 
িনযে রিদশষ িেরাি িযেিস্থরাটি এিং েিঞ্জরামগুরল িযেিহরাি 
করুন। 

• শিীদিি উপদিি অংদশি দুি্লররা র্রাকরা রশষেরার্থীিরা 
আদলরাচনরায় অংশগ্রহদণি িনযে ররাদেি হরার রুলদর েষেম 
নরাও হদর পরাদি। সেদষেদরে পরিরস্থরর িুদঝ এমন একটি 
রনদে্শক স্থরাপন করুন �রা রনদে্শ কদি স� রশষেরার্থী রকছু 
িলদর চরায়।
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হরাই িরাই হযেরঁা নরা আরম িরারন নরা

টয়দলট/সশৌচরাগরাি খরাওয়রা পরান কিরা িেরা িরাদলরা লরাগদছ নরা

িুেিুে ওডরাদনরা

িং কিরা

সিরাি্ সগম

সলখরা

িই পডরা

গরান কিরা

টিরি সেখরা

িনু্ধদেি েরাদর্ সেখরা কিরা

গরান সশরাদনরা

সেরালনরা

• কর্রা িলরাি েমেযেরা�ুক্ত রশষেরার্থীিরা �খন গুরুত্বপ্ণ ্ রকছু 
িলদর চরাইদছ ররাি সে রিষয়টিদক ম্লযে রেন এিং কর্রা 
িলরাি অেুরি্রা র্রাকরা রশষেরার্থীদেি িক্তিযে েপ্িণ ্কিরাি িনযে 
অদপষেরা করুন, ররাদেি হদয় কর্রাটি িরা িরাকযেটি েপ্িণ ্কিরা 
সর্দক রিির র্রাকুন এিং ররাদেি কর্রা িুঝদর অেুরি্রা হদল 
ররাদেি আিরাি অনযেিরাদি িলদর িলুন। 

এছাডাও	মবিউল	১:	অন্তিুকে বক্তমূলক	বশক্া-র	ইউবিট	II-এ	
অন্তিুকে বক্তমূলক	বশক্া	পদ্ধবত	গরড	তুলরত	সশখার	বিবিন্ন	
ধরি	এিং	দৃবষ্টিগেী	সিাঝার	বিষয়টিও	সেখুি।

২.১	বিকল্প	এিং	পবরিবধকেত	সোগারোগ	
(Augmentative	and	Alternative	

Communication)

অগদমদন্টটিি অযেরান্ অল্রািদনটিি করমউরনদকশন (AAC) এি 
মদ্যে সমৌরখক িরাষরায় কর্রা িলরা ছরাডরা অনযে েি ্িদনি েংদ�রাগ 
স্থরাপন প্ররক্য়রা অন্তি্ুক্ত িদয়দছ �রা রচন্তরা, চরারহেরা, চরাওয়রা এিং 
্রািণরা প্রকরাশ কিদর িযেিহৃর হয়। মুদখি অরিিযেরক্ত এিং রচনি, 
ছরি, অগিিগিী এিং অনযেরানযে অ-করর্র েংদকর রেদর েকদলই 
AAC িযেিহরাি কদি।

কর্রা িলরা ও িরাষরা িযেিহরাদি গুরুরি অেুরি্রা র্রাকরা রশষেরার্থীিরা 
রনিস্ব েংদ�রাগ স্থরাপদনি উপরায়গুরল ছরাডরাও ররাদেি স�রাগরাদ�রাগ 
প্ররক্য়রাদক উন্নর কিদর AAC-এি উপি রনি্ি কদি। AAC-
এি িযেিহরাি সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রিেযেরালদয় ররাদেি 
পরারিপরারশ্্ক মরানুদষি েরাদর্ আেরানপ্রেরান, অংশগ্রহণ এিং 
কমষ্েমররা িরাডরাদর েষেম কদি, সেইেদগি ররাদেি েংদ�রাগ স্থরাপন 
কিদর এিং সিরাঝরাদনরাদর েষেম কদি �রা ররাদেি আত্মরিশ্রাে 
িরাডরায়।

AAC রেদস্মগুরল রিকল্প রহেরাদি নয়, িিং রশষেরার্থীদেি 
স্বরািরারিক স�রাগরাদ�রাদগি পধিররগুরলি পরিপ্িক রহদেদি সেওয়রা 
হয়। রশষেরার্থী স�গুরল েপিদক্ কর্রা িলদর চরায়, এমন রিষয়গুরলি 
িনযে এই পধিরর িযেিহরাি কিরা হয়। উেরাহিণস্বরূপ, একটি AAC 
িযেিস্থরা িযেিহরাি কদি, একিন রশষেরার্থী এমন রিরনেগুরলি িনযে 
অনুদিরা্ কিদর পরাদি �রা ররািরা সেখদর পরায় নরা এিং �রাি রেদক 
ইরগির কিদর পরাদি নরা। এই পধিররি েরাহরাদ�যেই রিেযেরালদয় ঘদট 
�রাওয়রা রিরিন্ন করা�্কলরাপ েপিদক্ ররাদেি মরা িরািরাদক িলদর 
পরাদি। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রিেযেরালদয়, িরারডদর এিং 
েমরাদি অংশগ্রহদণি িনযে প্রদয়রািনীয় প্ররােরগিক শব্দিরান্রাদিি 
েুরি্রাদর্ ্AAC সিরাি্গুরল িণম্রালরা, ছরি িরা শব্দ িযেিহরাি কদি 
তরিী কিরা স�দর পরাদি। স�েি েীঘ্ িরার্রা মুদখ িলরা কঠিন, 
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েুখী িরাদলরা মরা িরািরা

সক সকন কী সকরার্রায় কখন

ওইখরাদন

ঠিক আদছ র্রাদমরা

ঐ

সশরাদনরা

এই

ঠরান্রা

আপরন/রুরম

দুঃখী

চুপ

একটি িদয়ে আউটপুট �ন্ত্র
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Simple digitised Voice Output Communication Aids (VOCAs), like Kathamala  �

Digitised voice output devices �

Computer-based communication applications such as Awaz �

Synthesised VOCAs  �

Guidelines for communication with children with cerebral palsy using AAC

A child with cerebral palsy should be encouraged to use speech to the extent possible  �

and use various forms of AAC to enhance communication. The AAC devices and 
methods should be considered supplementary to speech. If talking to a person using an 
AAC method of communication, the teacher should share the above thought with the 

Communication applications

Avaz

Source: www.avazapp.com Source: photo from sambhav Resource Center, AADI.
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kathamala, a voice output device 
েংদ�রাগস্থরাপদনি অযেরারলেদকশন

আওয়রাি

ে্রে: www.avazapp.com

কর্রামরালরা

সেগুরল প্রস্তুর কিদর অদনক রশষেরার্থী AAC িযেিহরাি কদি। 
ররািরা একটি কর্যে িরার্রাদক স্পষ্ট কিরাি িনযে িণম্রালরা িযেিহরাি কদি 
(অর্র্াৎ, ররািরা কর্রা িদল এিং �রে সেটি সিরাঝরা নরা �রায় ররাহদল 
একটি একটি কদি শব্দ িরানরান কদি িদল ); এিং ররািরা সলদখ 
(�রে ররাদেি সকরান ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালনগর অেুরি্রা নরা র্রাদক)। 
এই ্িদনি রশষেরার্থীদেি িনযে, স�রাগরাদ�রাগ সিরাি্গুরল প্ররায়শই 
িযেিহৃর শব্দগুরলি পরাশরাপরারশ শদব্দি িরানরান কিরাি িনযে িণম্রালরাি 
েমন্বয় অন্তি্ুক্ত কিদর পরাদি। 

AAC	 ি্যিস্থার	 দুটি	 বিিাগ	 ররয়রছ:	 সাহাে্যবিহীি	
(unaided)	এিং	সাহাে্যেুক্ত	(aided)।

১. েরাহরা�যেরিহীন িযেিস্থরা: সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্ত স�রাগরাদ�রাদগি 
িনযে শিীদিি অগিিরগি, শরািীরিক িরাষরা, আেুল রেদয় িরানরান 
কিরা, েরাইন লযেরাগুিদয়ি এিং রব্েরেম্বল (Blissymbols)-এি 
উপি রনি্ি কদি।

২. েরাহরা�যে�ুক্ত িযেিস্থরা: এি মদ্যে িদয়দছ করাগি, সপরসিল, 

আিরাি
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েংদ�রাগ স্থরাপদনি িই (নীদচ সেখুন), েংদ�রাগ স্থরাপদনি সিরাি্, 
িণম্রালরা-রিরতিক পধিরর, ম্ল শব্দিরাডেরাি, ছরি, েংদলিরষর 
(synthesised) রস্পচ আউটপুট �ন্ত্র, ছরিি রচনি, করপিউটরাি-
েরাহরা�যে�ুক্ত �ন্ত্র, সমরািরাইল দ্রািরা েংদ�রাগ স্থরাপন এিং অনযেরানযে 
ইদলকট্রনক �ন্ত্র। 

েংদ�রাগ স্থরাপদনি �ন্ত্র: েংদ�রাগ িরাডরাদনরাি প্র�ুরক্তি মদ্যে িদয়দছ 
অগদমদন্টটিি অযেরান্ অল্রািদনটিি করমউরনদকশন উন্নর কিরাি 
�ন্ত্রগুরল; রেিণ�ন্ত্র এিং দৃরষ্ট অনুেিণ (eye tracking) কিরাি 
প্র�ুরক্তেহ সমৌরখক িরাষরাহীন স�রাগরাদ�রাগ; রচনি েম্বরলর সিরাি্; 
স্বি েংদলিষকরািী �ন্ত্র (synthesisers); করপিউটরাদিি িনযে সহি 
রস্ক এিং কী গরাি্। গুগল টক, িরাইিরাি এিং সহরায়রাটেঅযেরাপ 
েহ নরুন স�রাগরাদ�রাদগি অযেরারলেদকশনগুরলি েরাদর্, সমরািরাইল 
সেরানগুরলও সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্তদেি েংদ�রাগস্থরাপদন 
েহরায়ররা কিদর একটি অরযেন্ত করা�্কি এিং েরারেয়ী ম্দলযেি �ন্ত্র 
রহেরাদি িযেিহৃর হদছে।

িযেিস্থরা এিং �ন্ত্রগুরল প্ররায়শই নরানরান রিিরাদগ রিিক্ত হয়:

• ইশরািরা/ইরগির 

• গ্ররারেক রচনি স�মন ছরিি মরা্যেদম েংদ�রাগস্থরাপদনি রচনি, 
রিিরাে, রব্রেম্বল

• স�রাগরাদ�রাদগি িই

• েহি রিরিটরাইিি িদয়ে আউটপুট করমউরনদকশন 
এইিে (VOCAs), স�মন কর্রামরালরা

• রিরিটরাইিি িদয়ে আউটপুট �ন্ত্র

•  করপিউটরাি-রিরতিক েংদ�রাগস্থরাপদনি অযেরারলেদকশন স�মন 
আওয়রাি

• েংদলিরষর (রেদন্েরাইিি) VOCA

AAC	ি্যিহার	করর	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	
সারর্	সংরোগ	স্থাপরির	জি্য	বিরেকে বশকা	

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদক �রটরা েভিি কর্রা িযেিহরাি 
কিদর এিং েংদ�রাগ স্থরাপন উন্নর কিদর রিরিন্ন ্িদনি 
AAC িযেিহরাি কিদর উৎেরারহর কিরা উরচর। AAC �ন্ত্র 
এিং পধিররগুরল কর্রাি পরিপ্িক রহেরাদি রিদিচনরা কিরা 
উরচর। েংদ�রাগ স্থরাপদনি িনযে AAC পধিরর িযেিহরাি কদি 
একিন িযেরক্তি েরাদর্ কর্রা িলদল, রশষেদকি উরচর রিরিন্ন 
রচন্তরািরািনরাগুরল িযেরক্তি েরাদর্ িরাগ কদি সনওয়রা। 

• গুরুরি সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ (severe cerebral palsy) 
রশষেরার্থী, �রািরা রনদি সর্দক অগিিরগি িরা রনদে্শ কিদর 
অষেম, ররাদেি AAC িযেিহরাি কদি স�রাগরাদ�রাগ কিদর 
সশখরাদনরা স�দর পরাদি।

• স�েি রশষেরার্থী AAC িযেিহরাি কদি ররাদেি এমন রিেযেরালদয়ি 
প্রদয়রািন স�খরাদন রশষেরার্থীি স্ব-রনয়রন্ত্রর েংদ�রাগ স্থরাপন 
িযেিস্থরা িযেিহরাি কিদর পরাদি। স�দহরু েংদ�রাগ স্থরাপন 
একটি রদ্মুখী প্ররক্য়রা, ররাই েমস্ত স�রাগরাদ�রাগ অংশীেরািদেি 
েংদ�রাগ স্থরাপনদক করা�্কি ও েেল কিরাি িনযে রকছু েরারয়ত্ব 
রনদর হদি। 

• রশষেরার্থীদেি েংদ�রাগস্থরাপদনি রিরিন্ন উপরায় এিং ররাদেি 
AAC রেদস্মদক েম্মরান করুন এিং ররাি কেি করুন। 

• রশষেরার্থীদেি স্ব-রনয়রন্ত্রর িরার্রােহ েংদ�রাগ স্থরাপন কিদর 
উৎেরারহর করুন।

• েদচরন র্রাকুন �খন রশষেরার্থী মুদখ রকছু নরা িদলও হযেরঁা/নরা 
প্রদশ্নি উতিি সেওয়রাি মরা্যেদম, অনযে িযেরক্তি ্রািণরাি েরাদর্ 
একমর িরা রদ্মর সপরাষণ কদি। 

• েদচরন র্রাকুন স� রিকদল্পি মরারে কদয়কটি সেট উপস্থরাপন 
কিরা হদল, স�খরাদন রশষেরার্থী ররাদক সেওয়রা রিকল্পগুরলি 
মদ্যে সর্দকই উতিি সিদছ রনদছে িরা রনি্রাচন কিদছ; 
সেখরাদন রশষেরার্থী মুদখ রকছু িদল রন।

• রশষেরার্থীিরা ররাদেি রনিস্ব িরার্রা রখনই িলদর পরাদি �খন 
ররািরা ররাদেি রনিস্ব শদব্দ ররাদেি রচন্তরািরািনরা প্রকরাশ কিরাি 
িনযে প�্রাপ্ত ছরি/পুদিরা শদব্দি শব্দিরান্রাি এিং/অর্িরা 
িরানরানেহ একটি AAC রেদস্ম হরাদর পরায়।

• রশষেরার্থীদেি ররাদেি িরার্রােহ স�রাগরাদ�রাদগি িনযে অরররিক্ত 
েময় রেন।

• রনরচির করুন স� রশষেরার্থীি AAC রেদস্মগুরল েি্েরা 
রশষেরার্থীি করাদছ র্রাদক, �রাদর সে �খনই রকছু িলরা েিকরাি 
রখনই স�ন েংদ�রাগ স্থরাপন কিদর পরাদি। 

• রশষেরার্থীি েরাদর্ AAC পধিরর িযেিহরাি কদি করাি কিদর 
রশষেক স�ন ইছুেক হন।

• রিকল্প েম ্িযেিহরাি কদি রশষেরার্থীদক ররাদেি স�রাগরাদ�রাগ এিং 
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িরাষরাি েষেররা রিকরাদশ েহরায়ররা কিরাি িনযে সকৌশলগুরল 
রশখদর এিং িরাস্তিরায়ন কিদর ইছুেক হন।

৩.	পাবরপাবশ্কেক	পবররিশরক	সহজলি্য	করার	
সকৌশল	

এছরাডরাও মরিউল ১: অন্তি্ুক্ত রশষেরাি ইউরনট III-সর রিদশষ 
চরারহেরােপিন্ন রশশুদেি রনরে্ষ্ট চরারহেরা সমটরাদর েহরায়ক রিিরাইে, 
ICT এিং অনযেরানযে েংস্থরান েহরায়ররাি িযেিহরাি সেখুন।

একটি অন্তি্ুরক্তম্লক সরেণীকষে এিং রিেযেরালয় তররিি িনযে 
েহিগমযে পরিদিশ র্রাকরাটরাই ম্ল রিষয়। সশৌচরাগরাি, লরাইদব্রি, 
সখলরাি মরাঠ এিং পিীষেরাগরািেহ সরেণীকষে এিং েমগ্র রিেযেরালদয় 
সেরিব্রাল পলরে এিং অনযেরানযে শরািীরিক প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
রশষেরার্থীদেি েহি চলরাচল রনরচির কিরা অপরিহরা�্। সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি িনযে, ররাদেি প্রদয়রািন প্িণ কিদর 
রিদশষ িেরাি িযেিস্থরাি প্রদয়রািন হদর পরাদি। রশষেরার্থীদেি রনচু 
সটরিল িরা হুইলদচয়রাদিি িনযে িরায়গরাি প্রদয়রািন হদর পরাদি। 
লযেরািগুরলদর, হুইলদচয়রাি িযেিহরািকরািী রশষেরার্থীদেি ররাদেি 
সচয়রািগুরলি েরাদপদষে এিং েিঞ্জরাম িরা অনযেরানযে উপকিদণি 
িযেিহরাদিি িনযে রনচু লযেরাি-সটরিদলি প্রদয়রািন হদর পরাদি। 
স� রশষেরার্থীদেি শিীদিি উপদিি অংদশ েীমরািধিররা িদয়দছ, 
রিদশষর সলখরাি সষেদরে, ররাদেি পিীষেরাি েময়, প্রশ্নগুরলি 
উতিি সেওয়রাি িনযে সনরাট গ্রহণকরািী , অরররিক্ত পিীষেরাি 
েময় (extended exam time), সটপ সিকি্রাি িরা সলখদকি 
(scribes) প্রদয়রািন হদর পরাদি।

কােকে ািলী	

রিেযেরালয় এিং আদশপরাদশি এলরাকরাি েহিগমযেররাি মরানরচরে 
(accessibility map) আঁকরা

বিরেকে শািলী:	

১. রশষেকদেি ররাদেি রিেযেরালয় এিং পরারিপরারশ্্ক 
পরিদিদশি একটি সমরাটরামুটি মরানরচরে আঁকদর িলুন 
স�খরাদন রশষেরার্থীিরা র্রাদক। 

২. হুইলদচয়রাি িযেিহরািকরািী একিন রশষেরার্থীি িনযে 
মরানরচদরে েমস্ত এলরাকরাি েহিগমযেররাি ম্লযেরায়ন করুন। 
রশষেরার্থী েি িরায়গরায় স�দর পরাদি? রিেযেরালদয়ি েি 
করা�্ক্দম অংশ রনদর পরাদি? (প্ররশষেণ স্থরাদনি িনযে 
একই অনুশীলন কিরা স�দর পরাদি।)

৩. রশষেকদেি ররাদেি মরানরচদরে েমস্ত চলরাচলদ�রাগযে এিং 
দুগ্ম এলরাকরা রচরনির কিদর হদি। 

৪. হুইলদচয়রাদি র্রাকরা রশষেরার্থী �রাদর অিরাদ্ চলরাচল 
কিদর পরাদি এিং অংশগ্রহণ কিদর পরাদি ররা রনরচির 
কিদর কী পরিির্ন কিদর হদি ররা রনদয় আদলরাচনরা 
করুন।

৫. উৎে: এই করািটি অল ইকুযেয়রাল অল রিেদিন্ট-KS১/
আরল্ ইয়রািে রিদেরিরলটি ইকুযেয়রারলটি রিদেরাে্ পযেরাক: 
আ গরাইি েি প্রযেরাকটিশনরাে্ এন্ টিচরাে্, রিদেরিরলটি 
ইকুযেয়রারলটি ইন এিুদকশন এন্ ইউনরাইদটি রকংিম 
রিদেরিরলটি সেরািরাম েি ইউদিরারপয়রান অযেরাদেয়রাি, 
এরপ্রল ২০০৪ সর্দক অরিদ�রারির হদয়দছ।

িাধা-মুক্ত	বিে্যালয়:

প্রররিন্ধকররা�ুক্ত িযেরক্তদেি অর্করাি আইন, ২০১৬, এিং 
রশষেরাি অর্করাি আইন, ২০০৯-এি রি্রান অনুেরাদি, সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীেহ প্রররিন্ধকররা�ুক্ত েকল রশষেরার্থীদেি িনযে 
একটি িরা্রা-মুক্ত এিং অিরাদ্ চলরাচলদ�রাগযে পরিদিশ রনরচির কিরা 
িরা্যেররাম্লক। েি্রশষেরা অরি�রান (SSA), িরাষ্টীয় মরা্যেরমক রশষেরা 
অরি�রান (RMSA), পরাশরাপরারশ প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি 
অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা, েমস্ত রিেযেরালয়দক চলরাচলদ�রাগযে কিরাি 
িনযে প্রদয়রািনীয় েপিে িিরাদ্ কদিদছ। (েংদ�রািন ৪ –এ SSA-
সর CWSN-এি িনযে িরা্রা-মুক্ত রনদে্রশকরা সেখুন)।

েহিগমযেররা িলদর কী সিরাঝরায়? করাি িনযে? কীদেি িনযে?

করাি িনযে েহিগমযেররা?

• স�েি রশষেরার্থী হুইলদচয়রাি, সিরাদলটি, ওয়রাকরাি িরা অনুরূপ 
�ন্ত্র, ক্রাচ, কযেরারলপরাি, হরঁাটরাি লরাঠি, কনুই ক্রাচ, কদপিদসিটরি 
িুদররা (compensatory shoes) এিং অনযেরানযে অদর্র্ারেে 
(orthosis) িযেিহরাি কদি

সহজগম্যতা	বকরসর	জি্য?

• রিেযেরালদয় প্রদিশ কিরাি এিং িরাইদি �রাওয়রাি েুরি্রা

• পরিিহদন ওঠরা এিং নরামরা

• রিেযেরালদয়ি মদ্যে এিং রিরিন্ন সরেণীকদষে �রাওয়রা

• সশৌচরাগরাি, লরাইদব্রি, রিদেরাে্রুম, অ্যেদষেি ঘি, সখলরাি 
ঘি এিং সখলরাি মরাদঠ �রাওয়রা

• খরািরাি খরাওয়রা, িল পরান কিরা, কযেরারন্টদন আি িরাইরনং হদল 
�রাওয়রা

• সরেণীকষে, লরাইদব্রি, িরাইরনং হল, সখলরাি ঘি এিং 
পিীষেরাগরাদি রিরিন্ন ্িদনি আেিরািপরে িযেিহরাি কিরা
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• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি িরািরা-মরা এিং িরাইদিরান

• লরাইদব্রিয়রান, প্রশরােরনককমথী, এিং পিরামশ্েরাররােহ অনযে 
স�দকরান পরিদষিরা প্রেরানকরািী।

৩.১	বিবেকে ষ্ট	আসিািপত্র	এিং	অবিরোজি	
(Adaptations)

একিন রশষেরার্থী, েঠিক অিস্থরাদন (position) র্রাকদল, অদনক 
সিরশ স্বরাছেদদিযে সরেণীকদষেি করািকদম ্অংশগ্রহণ কিদর েষেম 
হয়। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশষেরার্থীি েি্রার্ক শরািীরিক 
েষেমররােহ এই ্িদনি অংশগ্রহদণ রিদশষ আেিরািপরে 
প্রদয়রািনীয় এিং অরররিক্ত েহরায়ররা প্রেরান কিদি। েরা্রািণ 
রনয়ম হল, িেরাি েময় শিীি সেরািরা র্রাকদল নডরাচডরাি স্বরা্ীনররা 
ও পরিদিশদক সচরাদখ সেখরাি েুরি্রা িিরায় সিদখ েরামরারিক 
আেরানপ্রেরান কিদর েুরি্রা হয়। পরা সমদঝদর েমরানিরাদি র্রাকরা, 
হরঁাটু নব্বই রিগ্রীদর িরঁাকরাদনরা র্রাকরা এিং ররাি েরাদর্ রনরম্ব 
দৃঢ়িরাদি েীদটি রপছদনি রেদক র্রাকরা উরচর। এই করারঙ্খর অিস্থরান 
অনু�রায়ী স� রশষেরার্থীিরা স্বরা্ীনিরাদি িেদর পরাদি নরা ররাদেি িনযে 
রিরিন্ন েহকরািী িযেিস্থরা কিরা উরচর।

বিরশষ	আসিািপরত্রর	সুবিধাগুবল	হরলা

• সপশী েমন্বয় (muscle coordination) উন্নর কিরা

• আদিরা িরাদলরা িরগি িিরায় িরাখরা রনরচির কিরা

• শরািীরিক কমষ্েমররা উন্নর কিরা 

• সলখরাপডরা এিং অনযেরানযে করা�্ক্দম অংশগ্রহণ িরাডরাদনরা

• অরররিক্ত অিলম্বন এিং আিরাম সেওয়রা

বিরশষ	আসিািপত্র	ি্যিহার	করার	সময়	সেসি	সতককে তা	
অিলম্বি	করা	উবচতঃ	

• �রে রিদশষ আেিরািপরে েঠিকিরাদি রিিরাইন কিরা, স্থরাপন 
কিরা এিং িযেিহরাি কিরা নরা হয় ররাহদল রশষেরার্থীি সষেদরে 
রিপদেি েভিরািনরা র্রাকদর পরাদি।

• রশষেরার্থীি শিীি িরাডরাি েদগি েদগি চরারহেরা অনু�রায়ী 

কীিারি	সহজগম্যতা	বিবচিত	করা	োয়?

• রিেযেরালয় পরিচরালনরা করমটিদর প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
রশষেরার্থীদেি মরা িরািরাদেি অন্তি্ুক্ত করুন

• উপ�ুক্ত পরিমরাদপি ঢরাল (gradient) েহ এিং 
গুণমরানেপিন্ন ঢরালু িরাস্তরা (ramps), রপছল নয় এমন অমেৃণ 
(নন-রস্ি) সমদঝ এিং প্রশস্ত সখরালরা েিিরা রনরচির করুন

• করিদিরাি, পযেরাদেিওদয়, �রাপি  এিং সশৌচরাগরাদি �র্রা�র্ 
প্রদয়রািনেহ উপ�ুক্ত মরাদনি হযেরান্দিইল (handrails) 
রেন 

• প্ররামরাণযে মরাপ অনু�রায়ী প্রশস্ত েিিরা এিং িরার্রুম, 
সশৌচরাগরাদিি রিরদি প�্রাপ্ত িরায়গরা রনরচির করুন 

• রশষেক এিং রিেযেরালদয়ি কমথীদেি রনরচির কিদর হদি স� 
রশষেরার্থীি চলরাচদলি িনযে প্রদিশ/প্রস্থরানেহ েহিগমযে পর্ 
উপলধি আদছ। 

• একটি েহিগমযে সরেণীকদষে েঠিক পরিমরাদপি সিস্ িরা 
িহনদ�রাগযে হুইলদচয়রাি সিস্ রেন। িরা্রারিহীন হলওদয়, 
আইল (aisles) এিং সিি হওয়রাি পর্ িরাখরা েিকরাি।

• েিিরাগুরল েহদি খুলদর হদি এিং উপ�ুক্ত উচ্চররায় 
হযেরাদন্লগুরল লরাগরাদর (হুইল সচয়রাদি িদে �রাদর িযেিহরাি 
কিরা �রায়) হদি, খুি উঁচুদর নয়। 

• প্রদয়রািদন সগট সর্দক লিরাদে সপৌঁছরাদনরা এিং গরারড সর্দক 
নরামরাি িনযে রিেযেরালদয়ি স্রাে িরা িনু্ধদেি েরাহরা�যে সেওয়রাি 
িযেিস্থরা িরাখুন।

• রশষেরার্থীদক সরেণীকদষে িযেিহরাদিি িনযে পরাদঠযেি রদ্রীয় সেট 
রেন। শরািীরিক প্রররিন্ধররা র্রাকরা একিন রশষেরার্থীি পদষে 
প্ররররেন িই িরারড সর্দক িই রনদয় আেরা কঠিন হদর পরাদি।

• হুইলদচয়রাি একটি রশষেরার্থীি িীিদনি িযেরক্তগর অপরিহরা�্ 
অংশ। রশষেরার্থীি অনুমরর নরা রনদয় এই সচয়রাদি সহলরান 
সেওয়রা িরা এটি স্পশ্ কিরা উরচর নয়।

• সেরিব্রাল পলরে এিং দৃরষ্ট েমেযেরা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি 
অরররিক্ত স্বরাছেদিযেরি্রান িযেিস্থরাপনরাি প্রদয়রািন হদর পরাদি

• রনিরাপতিরা রনরচির করুন

সহজগম্যতার	বিষরয়	কারক	সরচতি	কররত	হরি?

রিদশষ চরারহেরা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি রিদশষ চরারহেরাগুরল সিরাঝরা এিং 
এদেিদক কযেরারলপরাি, অদর্র্ারেে এিং রিহযেরারিরলদটশন �ন্ত্রগুরলি 
েঠিক িযেিহরাি সশখরাদনরা- এগুরল �রািরা কিদিন ররািরা হদলন, 

• লিরাে রশষেক

• েহপরাঠী রশষেরার্থীিরা

• রিেযেরালদয়ি েহকরািী স্রাে 
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একটি েুট �রাপি িরা পরা িরাখরাি িরায়গরােহ 
আেন

সপলরিক ্রিযেরাপ একটি করাট আউট সটরিল

সমদঝি িনযে একটি করাট আউট সটরিল একটি সচস্ ্রিযেরাপ এিং েুট ্রিযেরাপ একটি েরা্রািণ েুট ্রিযেরাপ

আেিরািপরে এিং ররাি েংদ�রািদন (attachment) 
রনয়রমরিরাদি েরামঞ্জেযে কিরা রিদশষ প্রদয়রািন। 

• স�দহরু সিরশিিরাগ আেিরািপরে রস্থি এিং ঘনঘন েিরাদনরা 
�রায় নরা, এটি িযেিহরািকরািী রশষেরার্থীদক অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি 
সর্দক রিরছেন্ন কিদর পরাদি।

• একইিরাদি, েীঘ্ েমদয়ি িনযে একই আেিরািপদরেি িযেিহরাি 
লিরারন্তকি হদর পরাদি এিং হরঁাটু, সগরাডরারল এিং রনরদম্বি 
িদয়ন্টগুরল শক্ত হদয় স�দর পরাদি।

আসিািপরত্রর	পবরিতকে ি:	

• িেরাি েীদটি উচ্চররা

• িেরাি েীদটি প্রস্থ

• িেরাি েীদটি রপছদনি উচ্চররা

• হরার িরাখরাি িরায়গরাি অিস্থরান এিং প্রকৃরর 

• সমদঝ সর্দক েীদটি উচ্চররা

• িয়দে সছরাদটরা রশষেরার্থীদেি িনযে সফ্রাি রেট রেদর হদি

• সফ্রাি রেদটি উচ্চররা িরারডদয় িসি রেট রেদর হদি 

• ৪ টি কযেরাস্ি হুইল স�রাগ কদি িসি রেট নডরাচডরাি স�রাগযে 
কিদর হদি

• দুটি পরা আলরােরা কিরাি িনযে একটি সপরাদমল (pommel) 
রেদর হদি 

• েরামদনি রেদক রপছদল �রাওয়রা রশষেরার্থীদেি িনযে েরামদনি 
রেদক উঁচু �রাপিি েীট সেওয়রা 

েরামদনি রেদক রপছদল �রাওয়রা রশষেরার্থীদেি িনযে একটি সপলরিক 
্রিযেরাপ রেদর হদি। এছরাডরাও সপলরিক ্রিযেরাপ রনিরাপতিরাি করাি 
কদি; এটি র্রাকদল একটি রশশুি রেট সর্দক পদড �রাওয়রাি িয় 
র্রাদক নরা �খন সে একরা র্রাদক। ্রিযেরাপটি ২ ইরঞ্ চওডরা সমরাটরা ও 
ে্ররি হওয়রা উরচর, �রা েরামদন রগঁট সেওয়রা স�দর পরাদি।

রশষেরার্থীদক ররাি শিীদিি চরািপরাদশ েরাদপরাট্ রেদর এিং েরামদনি 
রেদক ঝঁুদক পডরা সিরা্ কিরাি িনযে একটি সচয়রাি িরা হুইলদচয়রািেহ 
একটি করাট-আউট সটরিল সেওয়রা স�দর পরাদি। সমদঝদর িেদর 
পছদি কদি রদি েরাদপরাট্ প্রদয়রািন এমন রশষেরার্থীদেি িনযে সফ্রাি 
সটরিল। পরাদশি রেদক ঝঁুদক র্রাদক এমন রশষেরার্থীদেি িনযে সফ্রাি 
সটরিদলি করাট-আউট িযেিহরাি কদি েরাদপরাট্ সেওয়রা স�দর পরাদি। 

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশষেরার্থীি িরাদলরা অিস্থরাদন র্রাকরাি 
িনযে (শিীিদক শক্ত হওয়রা সর্দক িরঁাচরাদনরাি িনযে) শু্ুমরারে েুট 
্রিযেরাদপিই প্রদয়রািন হদর পরাদি।
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হরঁাটু এিং পরা আলরােরা িরাখদর 
পযেরাদিি ব্কগুরলদক 

মরাঝখরাদন স্থরাপন কিরা হয়

িরারলি িযেরাগ হরার 
সেরািরা এিং শরান্ত 

িরাখদর েরাহরা�যে কদি

মরার্রা করার হদয় সগদল একটি 
করাপদডি পযেরাদিি েরাদপরাট্ রেদল মরার্রা 

সেরািরা িরাখদর  �রায় েরাহরা�যে কদি

প্রদয়রািদন পযেরািটি ্দি িরাখদর 
একটি সিরাি্ িযেিহরাি করুন

পযেরাদিি ব্কগুরল শিীিদক ঝঁুদক 
পডরা সর্দক িষেরা কিরাি িনযে 

েরাি্রাদন স্থরাপন কিরা হয়। 

পরাদয়ি আেুদল িি 
সেওয়রা প্রররদিরা্ কিরাি 

িনযে পরােরারন র্রাদক

পরা ঠিক িরাখদর েরাহরা�যে কিরাি িনযে ব্কেহ 
একটি উঁচু েুট �রাপি আিশযেক 

শিীিদক সেরািরা িরাখদর েরাহরা�যে কিরাি িনযে রিরিন্ন 
্িদনি সচয়রাদি লরাগরাদনরা হরাদন্ে

প্ররার্রমক রিেযেরালদয়ি 
রশষেরার্থীদেি িনযে 
েরা্রািণ সচয়রাি

একটি অপেরািণদ�রাগযে 
পরা-েরারনি েদগি েরামঞ্জেযে 

কিরা হদয়দছ

একটি পরা-েরারন এিং উঁচু 
েীদটি েরাদর্ েরামঞ্জেযে 

কিরা হদয়দছ

৩.২	চলারফরায়	সাহাে্যকারী	েন্ত্র

চলরাদেিরাি অেুরি্রা সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্তদেি অনযেরম 
প্র্রান উদদ্দগি রিষয়। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশষেরার্থীি 
চলরাদেিরা কিরাি সষেদরে েীমরািধিররা র্রাদক এিং ররাদেি িনযে রিরিন্ন 
েরাহরা�যেকরািী �দন্ত্রি প্রদয়রািন হয়। একিন রশষেরার্থীি কী ্িদনি 
সেরিব্রাল পলরে আদছ, ররাি উপি রনি্ি কদি সেই রশষেরার্থীদক 
কী ্ িদনি েরাহরা�যেকরািী �ন্ত্র রেদর হদি। স�মন, প্রদয়রািন অনু�রায়ী 
ওয়রারকং সকন / কনুই ক্রাচ (elbow crutch) িযেিহরাি, অর্িরা 
চলরাদেিরা ঠিক কিরা িরা িরািেরামযে আনরাি িনযে অদত্রাপচরাি কিরা িরা 
হুইলদচয়রাদি িেরাি মদররা স্বরাছেদিযেিনক িযেিস্থরাও সনওয়রা স�দর 
পরাদি। হরঁাটরাচলরাি গরর িৃরধিকরািী প্র�ুরক্তি েরাহরা�যে সনওয়রাি িনযে 
িযেরক্তটিি চলরাদেিরাি ্িন ও গরর রিদলিষদণি প্রদয়রািন হদর 
পরাদি। এই প্র�ুরক্তগর �ন্ত্রগুরলি মদ্যে অদর্র্াটিসি এিং অনযেরানযে 

গররশীলররা-ি্ক্ �ন্ত্র অন্তি্ুক্ত কিরা স�দর পরাদি, �রাি মদ্যে 
িদয়দছ: 

ওয়রাকরাি: �খন রশশুি শিীদিি উপরিিরাদগি শরক্ত এিং েমন্বয় 
ঠিক র্রাদক রখন চরাকরােহ িরা চরাকরা ছরাডরা ওয়রাকরাি উপদ�রাগী হয়। 
এগুরল রশষেরার্থীি উচ্চররাি েরাদর্ েরামঞ্জেযে কদি তরিী কিরা স�দর 
পরাদি এিং এগুরল েরাদমি রেক সর্দকও েরারেয়করািী হয়। সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ স�েি রশশুি েরঁারডদয় র্রাকরাি েময় এিং েরাদপরাট্ রনদয় 
হরঁাটরাি েময় হরঁাটু এিং রনরম্ব িরঁাকরাদনরাি প্রিণররা র্রাদক ররাদেি 
িনযে ওয়রাকরাি করা�্কিী হয়।

এ ছরাডরাও অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি আেিরািপদরে একরার্ক পরিির্ন প্রদয়রািন হদর পরাদি।
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সব্ে: একিন রশষেরার্থীি রপদঠ, হরাদর এিং/অর্িরা পরাদয় েং�ুক্ত 
র্রাদক। সব্ে শিীদিি স�খরাদন প্রদয়রািন সেখরাদন রস্থররশীলররা 
(stability) প্রেরান কদি। এগুরল রশষেরার্থীি েরঁাডরাদনরা ও হরঁাটরাি 
ষেমররা িরাডরায়। 

 

ছরড / ক্রাচ: এগুরল রশষেরার্থীি উচ্চররাি েরাদর্ েরামঞ্জেযে কদি 
ররাদক েরঁাড কিরা �রায় এিং স�খরাদন এটিি প্রদয়রািন সেখরাদন 
শিীিদক অিলম্বন সেয়, ররাই এগুরল েিকরািী। 

হুইলদচয়রাি এিং ট্রাইেরাইদকল: �খন একিন রশষেরার্থী ঠিকিরাদি 
েরঁাডরাদর পরাদি নরা, রিদশষর �রাদেি পরা িযেিহরাি কিদর এিং 
হরঁাটদর অেুরি্রা হয় রখন এগুরল িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। 
মযেরানুয়রাল এিং িযেরাটরারিচরারলর হুইলদচয়রাি উিয়ই উপলধি কিরা 
স�দর পরাদি। এটি �রাদেি হরঁাটরাচলরাি অেুরি্রা আদছ, ররাদেি 
েিদচদয় েিকরািী েমরা্রানগুরলি মদ্যে একটি। করাট-আউটেহ 
একটি পরিদষিরা সটরিল করাদিি েময় েরাহরাদ�যেি িনযে সেওয়রা 
স�দর পরাদি। িযেিহরািকরািীি রস্থররশীলররা এিং রনিরাপতিরা িরাডরাদর 
একটি ্রিযেরাপ সেওয়রাি পিরামশ্ সেওয়রা হয়। একটি ট্রাইেরাইদকল 
িরা একটি িযেরাটরারিচরারলর ট্রাইেরাইদকল িরাইদি চলরাদেিরাি িনযে 
এিং েীঘ্ ভ্মদণি িনযে িরাদলরা। রদি, একিন িযেরক্তি রনরে্ষ্ট 
চরারহেরা সমটরাদর িেরাি িরায়গরা এিং রনয়ন্ত্রণ িযেিস্থরা পরিির্ন 
কিদর হদি। 

 

৩.৩	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	একজি	বশক্ার্থীরক	
সেহিবগে	িজায়	রাখার	সক্রত্র	সহায়তা	করা

রশষেকদেি রনরচির কিদর হদি স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা 
স�ন েঠিক িরগিদর িদে, স�দহরু পডরাি এিং সলখরাি েময় েঠিক 
িরগি খুি প্রদয়রািন। রশষেরার্থীি শরািীরিক েষেররা এিং উপকিণ 
নরাডরাচরাডরা কিরাি ষেমররাদক েি্রার্ক কদি সররালরাি িনযে েঠিক 
শরািীরিক অিস্থরান প�্দিষেণ কিরা প্রদয়রািন। ক্মরাগর অনুপ�ুক্ত 
শরািীরিক অিস্থরাদনি েদল প্ররায়শই পডরাি অেুরি্রা হয়। রশষেকদেি 
উরচর রশষেরার্থীি রনিরাপতিরাি রেদক নিি িরাখরা এিং সে স�ন রপছদল 
নরা পদড িরা িযের্রা নরা পরায় সেরেদক সখয়রাল িরাখরা। স� সকরাদনরা সপশীি 
দৃঢ়ররা িরা অরনয়রন্ত্রর সপশীি নডরাচডরা রনয়ন্ত্রণ কিদর সশখরাি িনযে 
রশষেকদেিও িরানদর হদি রকিরাদি একিন রশষেরার্থীদক রুলদর, 
িহন কিদর, ্দি িরাখদর হয় এিং েঠিক অিস্থরাদন িরাখদর হয়। 
অিশযেই, একিন রশষেরার্থীদক পরিচরালনরা কিরাি েদি্রাতিম উপরায় 
রনি্ি কদি ররাি িয়ে, সেরিব্রাল পলরেি ্ িন এিং ররাি িনযে শিীি 
কীিরাদি প্রিরারির হদয়দছ ররাি উপি। রশষেকদেি রিেযেরালদয়ি 
কমথীদেি সেখরাদনরা প্রদয়রািন হদর পরাদি স� কীিরাদি একটি রশশুদক 
স্থরানরান্তদি িহন কদি রনদয় স�দর হদি �রাদর রশষেরার্থীটি ররাি উপি 
েিদচদয় সিরশ েভিরািযে রনয়ন্ত্রণ িরাখদর পরাদি এিং স� সকরাদনরা চরাপ 
িরা আঘরার প্রররদিরা্ কিদর পরাদি।

করয়কটি	ি্যিহাবরক	পরামশকে

• সচষ্টরা করুন রশশুদক হঠরাৎ িরা ঝরঁাকুরন রেদয় নরা নডরাদর। 
অিস্থরান পরিির্দন সপশীগুরলি প্ররররক্য়রা িরানরাদর েময় 
লরাগদর পরাদি।

• রকছু রশশুদেি সপশীদর রখঁচুরন ্দি। সপশীগুরলদক ররাদেি 
রনিস্ব েমদয় টরান এিং রশরর্ল হদর রেন; সিরাি কদি 
নডরাচডরা কিদিন নরা।

• িয় সপশীি রখঁচুরনদক আিও সিশী কদি রুলদর পরাদি, 
ররাই রশশুটিদক েরামলরাদনরাি েময় �রটরা প্রদয়রািন ররটরা 
েহরায়ররা রেন। প্রদয়রািদনি সচদয় সিরশ েরাহরা�যে নরা সেওয়রাি 
রিষদয় েরক্ র্রাকুন। 

• রশশুটিদক রিরিন্ন অিস্থরাদন েময় করাটরাদনরাি িনযে উৎেরারহর 
করুন।

• রশশুটিি অিস্থরান এমন কিরাি সচষ্টরা করুন �রাদর সে ররাি 
চরািপরাদশ কী ঘটদছ ররা সেখদর পরাদি।

• স�খরাদনই েভিি, রশষেকদেি রেরিওদর্িরারপস্ এিং 
সপশরাগর সর্িরারপস্দেি করাছ সর্দক িেরা এিং অদর্র্াটিসি 
েপিদক্ পিরামশ্ সনওয়রা উরচর �রািরা একটি রশশুি িনযে 
রনরে্ষ্ট িযেিস্থরা েপিদক্ পিরামশ্ রেদর পরাদিন।
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৩.৪		সরেণীকরক্র	মরধ্য	পবররিরশর	ি্যিস্থা

একটি সরেণীকদষেি পরিদিদশি িযেিস্থরাি মদ্যে িদয়দছ িেরাি 
িযেিস্থরা, নডরাচডরা এিং করাি পরিচরালনরাি িনযে িরায়গরা এিং 
আেিরািপদরেি ্িন এিং আকরাি। 

বিরিচিা	করার	মরতা	বকছু	বিষয়	হল:

• পডরা এিং সলখরাি েময় রশষেরার্থীি িেরাি িরায়গরা এিং 
সটরিল �র্রা�র্ আকরাদিি এিং আিরামেরায়ক হওয়রা 
উরচর। হুইলদচয়রাি িযেিহরািকরািীদেি ররাদেি হুইলদচয়রাদি 
করাি কিরাি িনযে সটরিল র্রাকদর পরাদি। প্রররটি রশষেরার্থীি 
প্রদয়রািন এিং অিস্থরা অনু�রায়ী িেরাি িরায়গরা এিং সটরিল 
েঠিক ্িদনি হওয়রা উরচর। 

• রশষেকিরা সরেণীকষে েরািরাদর েরাহরা�যে কিদর পরাদিন �রাদর 
রশষেরার্থী েহদিই সরেণীকদষেি রিরিন্ন অংদশ চলরাদেিরা 
কিদর পরাদি। চলরাদেিরাি িনযে একিন রশষেরার্থীি িেরাি 
িযেিস্থরা এমন হওয়রা উরচর, �রাদর সে েহদি প্রদিশ এিং 
প্রস্থরান কিদর পরাদি, রদি এি অর্ ্এই নয় স� রশষেরার্থীটিদক 
েি্েরা প্রস্থরানপদর্ি করাছরাকরারছ িেদর হদি। 

• রশষেরার্থীি চলরাদেিরাি �ন্ত্র/হুইলদচয়রাি িযেিহরাদিি েময় 
ররাি অিরাদ্ চলরাদেিরা কিরাি এিং সঘরািরাি িনযে েরঁাকরা 
িরায়গরা আদছ রকনরা, ররা রনরচির করুন। অর্র্াৎ সরেণীকদষেি 
আেিরািপরে প্রদয়রািন অনু�রায়ী এরেক ওরেক কিদর হদর 
পরাদি। 

• রশষেক রশষেরার্থীদেি েুরি্রাদর্ ্ সগরালরাকরাি, U-আকৃররি 
এিং সছরাট সছরাট েদল করাি কিরাি িনযে সরেণীকদষে 
িেরাি িযেিস্থরাটিদক রিরিন্নিরাদি েরািরাদর পরাদিন। রশষেরার্থী-
সকর্রিক িেরাি িযেিস্থরা সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীেহ 
েমস্ত রশষেরার্থীদেি িনযে উপকরািী, করািণ এটি রশষেরার্থীদেি 
রনদিদেি মদ্যে এিং পরাশরাপরারশ রশষেদকি েরাদর্ও 
আেরানপ্রেরানদক েহিরি কদি। 

• েময়ে্চী তররি কিরাি েময়, রশষেক এক সরেণী সর্দক 
অনযে  সরেণীদর সপৌঁছরাদনরাি িনযে চলরাদেিরাি েমেযেরা�ুক্ত 
রশষেরার্থীদেি অরররিক্ত েময় রেদর পরাদিন। রশষেকদেি 
অিশযেই িুঝদর হদি স� চলরাদেিরাি প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
রশষেরার্থীদেি লিরাদে সেিী কদি আেরা ররাদেি রনয়ন্ত্রদণি 
িরাইদি করািণ ররািরা দ্রুর এক স্থরান সর্দক অনযে স্থরাদন স�দর 
পরাদি নরা। 

• রনরে্ষ্ট রকছু রক্য়রাকলরাদপ, রিদশষ কদি স�গুরলি িনযে 
সরেণীকদষে এরেক ওরেক স�দর হয় িরা েলগর করাদি, 
প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীি একটি করাি েপ্িণ ্কিরাি িনযে 
িরা ররাি পরালরা (turn) আেরাি িনযে অরররিক্ত েময় �রাদর 
র্রাদক, সেটি রনরচির করুন। 

• সরেণীকদষে েীঘ্ করাদিি মরাদঝ অল্প রিিররি পরিকল্পনরা 
িরাখরাি রিষয়টি রনরচির করুন করািণ রশশুটি েহদিই লিরান্ত 
হদয় পডদর পরাদি।

• সস্শনরারি এিং সরেণীকদষেি অনযেরানযে উপকিণগুরল �রাদর 
েহদিই হরাদরি করাদছ র্রাদক, ররা রনরচির করুন।

• রশষেরার্থী অনুদিরা্ কিদল েরাহরা�যে করুন।

• সরেণীকদষে উপ�ুক্ত পরিমরাদণ আদলরা �রাদর পরাওয়রা �রায়, 
সে রিষয়টি রশষেকদেি রনরচির কিরা উরচর। মদনরাদ�রাদগি 
িনযে প�্রাপ্ত িরায়ু চলরাচল এিং উপ�ুক্ত ররাপমরারেরা র্রাকরাি 
রিষয়টিও রনরচির করুন।

• সরেণীকষেটিদর প�্রাপ্ত পরিমরাদণ পডরাি এিং সলখরাি 
উপকিণ র্রাকরা উরচর �রাদর সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি 
রিরিন্নিরাদি প্রশ্ন কিরাি েষেররা িরাদড। এি মদ্যে িদয়দছ 
সরেণীকষে রিেদলে। দৃরষ্ট েহরায়ক উপকিণগুরল (visual 
aids) লরারগদয় িরাখরাি অনুমরর রেন। 

• রশষেরার্থীদক এমনিরাদি িেরান �রাদর সে দৃশযেমরান 
উপকিণগুরল সেখদর পরাদি এিং সেখরাি অর্িরা সশরানরাি 
সষেদরে িুল নরা হয়।

• েহরায়ক েহপরাঠীদেি পরাদশ িেরাি িযেিস্থরা (seat) করুন।

• কর্রা িলরাি েময় রশষেরার্থীদেি মুদখরামুরখ হন।

• সশখরাি উপরােরান হুইলদচয়রাি িযেিহরািকরািীেহ েকল 
রশষেরার্থীি নরাগরাদলি মদ্যে র্রাকরা উরচর।

• করাগিগুদলরাদক রলিপ িরা সটপ রেদয় সটরিদল আটদক িরাখরা 
�রাদর রশশুি নডরাচডরাি েরাদর্ েরাদর্ সেগুরল নদড িরা উদড 
নরা �রায়। 

• হরার িযেিহরাি কিরাি েময় করঁাপুরন কমরাদনরাি িনযে রশশুি 
করজিদর একটি ওিন�ুক্ত সব্েদলট পিরাদনরা স�দর পরাদি। । 
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• ব্ক, সলেট, গ্রাে িরারীয় রিরনে, স�গুরলি রপছদল পডরাি 
েভিরািনরা িদয়দছ, সেগুরলি নীদচ সিলদক্রা েরড িরা নন-রলিপ 
মযেরাট �ুক্ত কিরা স�দর পরাদি।

• সপরসিল িরাসি এিং কযেরালকুদলটি িরারীয় রিরনে সটরিদল 
িরাখরাি েময় এগুরলি নীদচ িরািরাদিি র্রিপ িরা পযেরাি িরাখুন 
�রাদর সেগুরল রপছদল নরা �রায়।

• উপকিদণি েরাদর্ একটি েরড িরারীয় রিরনে আটদক 
সেওয়রা স�দর পরাদি �রাদর সেগুরল েহদিই রশষেরার্থীটি 
সটদন রনদর পরাদি।

• সনরাটিুকগুরলদক ঢরালুিরাদি েরারিদয় িরাখরাি িনযে সটরিদলি 
উপি একটি কীলক িরা করাদঠি সগরঁাি িরাখরা স�দর পরাদি।

• প্রদয়রািদন িই, খরাররাি পৃষ্রা পরাল্রাদনরাি িনযে সহি সপি 
টরান্রাে্ িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। ।

• পডরাি েুরি্রা অনু�রায়ী িই ্দি িরাখদর অেুরি্রা আদছ এমন 
রশষেরার্থীদেি িনযে একটি িই িরা মযেরাগরারিন স্যেরান্ িযেিহরাি 
কিরা স�দর পরাদি। 

• প্রদয়রািদন সহি পদয়ন্টরাি িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। (নীদচ 
সেখুন।)

৩.৫	অি্যাি্য	সুগম্য	স্থাি

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি তেনরদিন িীিন�রারেরাি করাদি �রাদর 
রিেযেরালদয় রশষেক এিং অনযেরানযে কমথীিরা েপ্িণি্রাদি েহরায়ররা 
কদিন ররা রনরচির কিদর, ররািরা স�গুরল কিদর পরাদিন: 

• একটি েুগমযে সশৌচরাগরাদিি িযেিস্থরা কিদর পরাদিন

• সরেণীকষেটি েুগমযে সশৌচরাগরাদিি করাছরাকরারছ হদি।

• রশষেরার্থীদক েহরায়ররা কিরাি িনযে ররাি িযেরক্তগর পরিচ�্রা 
প্রেরানকরািীি (personal care attendant) েরাহরা�যে সনিরাি 
অনুমরর রেদর হদি।

• তেনরদিন িীিন�রারেরাি িনযে অরররিক্ত েময় রেদয় লিরাদেি 
েময়ে্চী তররি কিদর পরাদিন 

• অরিদ�রারির র্রালরা িরােন এিং টয়দলটিং এইিেহ তেরনক 
িযেিহরাদিি �ন্ত্রও িযেিহরাি কিরাি িযেিস্থরা কিরা উরচর।

ে্রে: AADI-এি েভিি রিদেরাে্ সেন্টরাি

৪.	সখলাধুলায়	বশক্ার্থীরের	অন্তিুকে ক্ত	করার	
সকৌশল	

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি মদররা 
িনু্ধদেি েরাদর্ মিরা কিরা এিং সখলরা্ুলরা উপদিরাগ কিরা প্রদয়রািন। 
ররাই, রিেযেরালয় িীিদনি অনযেরানযে েমস্ত সষেদরেি মদররা সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি ররাদেি িরারক েহপরাঠীদেি েরাদর্ একেরাদর্ 
সখলরা্ুলরা এিং শরািীরিক রশষেরায় অংশগ্রহণ কিরাি েুদ�রাগ সেওয়রা 
গুরুত্বপ্ণ।্ সখলরা্ুলরায় েরক্য়িরাদি িরডর র্রাকদল েরািরািীিন 
একিন অংশগ্রহণকরািী রহদেদি িরা েশ্ক রহদেদি সখলরা্ুলরা 
উপদিরাগ কিরাি েুদ�রাগ ঘদট। রিেযেরালদয়ি সখলরা্ুলরা শু্ুমরারে 
েরক্য় হওয়রাি েুদ�রাগ সেয় নরা, একটি েরামরারিকীকিদণি েুদ�রাগ 
সেয় স�খরাদন েলগর করাি এিং সনরৃদত্বি মদররা েষেররা সশখরা 
�রায়। প্রদয়রািন অনু�রায়ী রকছু প্রস্তুরর এিং করা�্কলরাপ পরিির্ন 
কদি রনদল সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একিন রশষেরার্থী সখলরা্ুলরায় 
অংশগ্রহণ কিদর পরাদি এিং েরােলযে অি্ন কিদর পরাদি। 

অরিদ�রারির সকৌশল এিং েিঞ্জরাম রশষেরার্থীদেি সখলরা্ুলরায় 
অংশগ্রহণ কিদর েষেম কিদর পরাদি। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি অন্তি্ুক্ত কিরাি িনযে সখলরাগুরল পরিির্ন কিরা স�দর 
পরাদি। পরিিরর্র আেিরািপরে, েহরায়ক �ন্ত্র এিং অরিদ�রারির 
প্র�ুরক্তি িযেিহরাি রশষেরার্থীদেি সখলরা্ুলরা এিং সেরালনরােহ রিরিন্ন 
তেনরদিন সখলরায় অংশগ্রহণ কিদর েষেম কিদি। ( অরিদ�রারির 
সেরালনরাি রকছু ছরি রনদচ সেওয়রা হদয়দছ।) 

িযেিহৃর েিঞ্জরাম পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি। অনুগ্রহ কদি 
েিঞ্জরাম তররি/পরিির্ন কিরাি েময়, রনিরাপতিরাি প্রদয়রািনীয়ররা 
এিং রনদে্রশকরাগুরলি রিষদয় েংরলিষ্ট রশষেরাকর্ৃপদষেি েরাদর্ 
স�রাগরাদ�রাগ কিরাি কর্রা মদন িরাখুন।

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রনদয় সখলরা্ুলরাি রক্য়রাকলরাদপ 
ররাদেি রনিরাপতিরাি রেদক সখয়রাল িরাখদর হদি। রনম্নরলরখর 
রিষয়গুরল রিদিচনরা করুন: 

 

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি �রে সকরাদনরা করাদিি সষেদরে 
প্রদয়রািনীয় েষেররাি অেুরি্রা হয়, রখন কীিরাদি সেটি 
পরিির্ন কিরা �রায় সে রিষদয় রেধিরান্ত রনদর ররাদক েরাদর্ 
িরাখুন। কখনও কখনও সখলরা্ুলরাি করািগুরল রশখদর ররাি 
সমৌরলক েষেররাগুরল িরাি িরাি অনুশীলন কদি, ক্মরাগর মুদখ 
িদল রনদে্শ রেদয় িরা হরাদর ্দি েহরায়ররা কিরাি প্রদয়রািন 
হদর পরাদি। 
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• রশষেরার্থীি ষেমররাি উপি সিরাি রেন; িযেিহৃর েিঞ্জরাম 
পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, িলটি রস্থি কদি 
িরাখরা (টি-এি উপি ঝুরলদয় িরা িরেদয় িরাখরা) িরা পরিিরর্র 
(আকরাি, ওিন, দৃঢ়ররা রিদিচনরা কদি) কিরা স�দর পরাদি; 
একটি িযেরাট/�রাদকদটি হযেরাদন্দল অরররিক্ত রগ্রপ স�রাগ 
করুন �রাদর সেগুরলদক ্দি িরাখরা েহি হয়। আদিকটি 
উেরাহিণ, লুদিরা সখলদর আিও িড িরাইে অপ্রররিন্ধ

• করাদিি গরররির্ পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি। অপ্রররিন্ধী 
অংশগ্রহণকরািীদেি পদষে করািটি কঠিন হয়। উেরাহিণস্বরূপ, 
করােরায় আটকরা সখলরাটিদর, সেৌডরাদনরাি িেদল রস্রপং কিরাদনরা 
স�দর পরাদি; রশষেরার্থীিরা পরালরা কদি সকরাদনরা নরা সকরাদনরািরাদি 
েুরি্রা িরঞ্র হদয় সখলদর পরাদি, স�মন সচরাখ সিঁদ্ িরাখরা 
িরা ররাদেি পরা একেদগি সিঁদ্ সেওয়রা। 

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদক আিও েষে-শরািীরিক 
ষেমররা র্রাকরা রশষেরার্থীি েরাদর্ �ুক্ত করুন �রাদর ররািরা 
স�ৌর্িরাদি ররাদেি েষেররা অি্দন েহরায়ররা কিদর 
পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, সেই িনু্ধ একটি রিদল িরা সেৌদড 
হুইলদচয়রািটি এরগদয় রনদয় স�দর পরাদি। (নীদচ AADI 
েংস্থরাি িরারষক্ রিদপরাট্ ২০১৪-১৫-এি সেৌিদনযে একটি েদটরা 
সেওয়রা হল স�খরাদন একটি েিকরারি রিেযেরালদয় হুইলদচয়রাদি 
র্রাকরা েহপরাঠীদেি েরাদর্ অনযে রশষেরার্থীিরা সখরাদখরা সখলদছ৷) 

• একটি করাদিি স্থরাদনি মরাপ িরা দূিত্ব পরিির্ন কিরা স�দর 
পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, �রািরা েহদিই লিরান্ত হদয় পদড 
ররাদেি িনযে সখলরাি সষেরেটি কমরাদনরা স�দর পরাদি।

• সখলরাি রনয়ম পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, 
সনট িদল, রশষেরার্থীদেি িল সছরঁাডরাি িনযে আিও েময় রেন।

• ষেমররাি রিন্নররাি রিরতিদর েদল অংশগ্রহণকরািীদেি 
েংখযেরা রিন্ন হদর পরাদি। সস্রারিং িযেিস্থরাদক েিলীকিণ 
কদি পরিির্ন করুন িরা সস্রাি িযেিস্থরা িরাখদিন নরা। প্রদরযেক 
রশষেরার্থীি িনযে স্বরন্ত্র সস্রাি/েময় িরাখুন �রাদর ররািরা শু্ুমরারে 
ররাদেি িযেরক্তগর সেিরাটিি েরাদর্ প্রররদ্র্বিররা কিদর পরাদি।

• �রে রশষেরার্থীিরা েহদিই লিরান্ত হদয় পদড, ররাহদল ররাদেি 
সখলরাি অংশ রহদেদি সিেরারি িরা সস্রািরাি হদর রেন।

• অংশগ্রহদণি িনযে রশষেরার্থীদেি েিদচদয় উপ�ুক্ত েিঞ্জরাম 
সেওয়রাি কর্রা রিদিচনরা করুন। ররাদেি পদষে রক ররাদেি 
ওয়রাকরাি, েরঁাডরাদনরাি সফ্রম িরা হুইলদচয়রাদি র্রাকরা েহি হদি?

• রিেযেরালদয়ি রিরদি র্রাকরা রশষেরার্থীিরা েহরায়ক প্র�ুরক্ত এিং 
িরাচ্ুয়রাল সগম িযেিহরাি কদি করপিউটরাি সগম সখলদর 
পরাদি।

কােকে ািলী	

সরেি-সরেি	সখলা

• অংশগ্রহণকরািীদেি ৩ িদনি েদল িরাগ করুন। 

• অংশগ্রহণকরািীিরা রমদল একটি সট্ন গঠন কদি।

• েমরান েংখযেক িরা ররাি সিরশ েংখযেক অংশগ্রহণকরািীিরা এক 
একিন এক একটি করামিরা হদি।

• এই করামিরাগুরল ছরডদয় র্রাকদি এিং ররাদেি একটি সচইন/
সট্ন খঁুদি সিি কিদর হদি। 

• �খন ররািরা এটি কিদি, রখন ইরঞ্জন (েদলি প্র্রান) অনযে 
সট্দন স�রাগেরাদনি িনযে সছদড �রাদি।

• �রািরা হুইলদচয়রাি িরা অনযে সকরান চলরাদেিরাি �ন্ত্র িযেিহরাি 
কদি ররািরা উিয় গ্রুদপি অংশ হদর পরাদি। 

সিশ	 বকছু	 বিরশষ	 সখলা	 আরছ	 সেগুবল	 শুধুমাত্র	
প্রবতিন্ধকতােুক্ত	 বশক্ার্থীরের	 জি্য	 হয়।	 বিম্নবলবখত	
আরয়াজি	 িা	 সোগারোগগুবল	 কররত	 পাররল,	 বিবিন্ন	
সখলাধুলায়	অংশগ্রহণরক	উৎসাবহত	করা	সেরত	পারর:	

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্তদেি মদ্যে অরিদ�রারির সখলরা্ুলরা 
িনরপ্রয় হদয় উঠদছ। এি মদ্যে িদয়দছ হুইলদচয়রাি েুটিল, 
িরাদস্টিল, হযেরান্িল এিং সটরিল সটরনে।

• সেরিব্রাল পলরে ইন্টরািনযেরাশনরাল সস্পরাট্ে অযেরান্ 
রিরক্দয়শন অযেরাদেরারেদয়শন (CPIRSA) আলপরাইন 
হরঁাটরা, অযেরার্দলটিসি, েরাইরলিং, সিেদেৌড, পরাওয়রাি রলেটিং, 
সটরিলদটরনে এিং শীরকরালীন ক্ীডরা, রস্ইংেহ সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ িযেরক্তদেি িনযে রিরিন্ন ইদিদন্টি আদয়রািন 
কদি।

েষেররা উন্নয়নম্লক ইদিন্টগুরল, স�মন অযেরারিরলরপিক, এি মদ্যে 
িদয়দছ এমব্য়িরারি, ছরি আঁকরা, ে্রচকম ্ইরযেরারে রক্য়রাকলরাপ। এই 
্িদনি রক্য়রাকলরাদপি পরাঠযেক্ম রিদশষ অরলরপিক ওদয়িেরাইট 
সর্দক পরাওয়রা �রায়। 
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রিেযেরালয় সর্দক ভ্মদণি (School Trips) আদয়রািন কিরাি িনযে 
পিরামশ্

এসিকরািশন িরা ভ্মণ রিেযেরালয় িীিদনি একটি গুরুত্বপ্ণ ্অংশ। 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা �রাদর রনিরাপদে এিং েেলিরাদি 
রিেযেরালয় আদয়রারির ভ্মদণ অংশ রনদর েষেম হয় ররা রনরচির 
কিদর সেগুরল পরিকল্পনরা কিরাি িনযে েরক্ রচন্তরািরািনরা কিরা 
েিকরাি। এই আদলরাচনরায় রশষেরার্থীি পরিিরািদক িরডর কিরা 
গুরুত্বপ্ণ।্ রিদিচনরা কিরাি রিষয়গুরল হদলরা:

• পরিিহন: ররািরা রক রিেযেরালয় িরাদে অনযে রশষেরার্থীদেি েরাদর্ 
ভ্মণ কিদর পরািদি?

• ররাদেি েিঞ্জরাম রনিরাপদে পরিিহন কিরা স�দর পরাদি?

• স�খরাদন সিডরাদর �রাদি ররাি চরািপরাদশি েহিগমযেররা: 

• সেখরাদন রক রেঁরড, রুষে মরাটি িরা খরাডরা ঢরাল আদছ?

• িরায়গরাটি রক হুইলদচয়রাি চলরাি স�রাগযে? 

• রশষেরার্থীদেি িনযে উপলধি চলরাদেিরাি �দন্ত্রি সকরান েমট্ি 
েিদচদয় উপ�ুক্ত: হরঁাটরাি লরাঠি/সফ্রম, মযেরানুয়রাল হুইলদচয়রাি 
িরা িযেরাটরারিচরারলর হুইলদচয়রাি/সু্টরাি?

• প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি িনযে সশৌচরাগরাদিি েুরি্রা রক 
প্রদয়রািনীয় এিং উপলধি? 

• রশষেরার্থীি রক স্বরন্ত্র র্বেরাি্রাদনি প্রদয়রািন হয় নরারক 
রশষেরার্থীদেি একটি েদলি অংশ রহেরাদি ররাি র্বেরাি্রান 
কিরা স�দর পরাদি?

• রশষেরার্থীি রক অপরিরচর সলরাদকদেি েরাদর্ েংদ�রাগ স্থরাপন 
কিরাি িনযে প�্রাপ্ত অরিিযেরক্তপ্ণ ্ িযেিস্থরা এিং/অর্িরা 
েনরাক্তকিদণি উপরায় আদছ; স�মন, �রে ররািরা হরারিদয় �রায় 
িরা েল সর্দক রিরছেন্ন হদয় �রায়?

• রশষেরার্থীি েরাদর্ রক ররাি রনিস্ব স�রাগরাদ�রাগ িযেিস্থরা আদছ? 
েয়রা কদি এই ররারলকরা দ্রািরা রনরুৎেরারহর হদিন নরা। একটি 
েুপরিকরল্পর ভ্মণ েকদলি িনযে একটি চমৎকরাি েময় হদর 
পরাদি। আি ররাি িনযে উপদি উরলেরখর প্রদয়রািনগুরলি মদ্যে 
�রটরা েভিি ররটরা িযেিস্থরা কিরা স�দর পরাদি।

৫.	সলখার	জি্য	ি্যিস্থা

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ অদনক রশষেরার্থী পডরাি এিং িরানরাদনি 
েষেররাি চমৎকরাি রিকরাশ কিদর পরাদি, রদি হরাদরি সলখরা 
সিশীিিরাগ সষেদরেই একটি েমেযেরা।

সকস	স্াবি

শযেরামলী �খন ররাি িযেরাদচলিে ইন রিিদনে অযেরািরমরনদ্রিশদনি 
িনযে মযেরাদনিদমন্ট কদলদি স�রাগেরান কদি, রখন সে িুঝদর 

সপদিরছদলরা স� ররাদক রনয়রমর লিরাে অযেরােরাইনদমন্ট িমরা 
রেদর হদি। সলখরাি েষেররা রিকরাশ কিরা ররাি িনযে অপরিহরা�্ 
রছল, ররাই সে নিম কী (soft keys)-েহ একটি লযেরাপটপ 
করপিউটরাি রকদনরছদলরা এিং ররাি আগুিল রেদয় এটি চরালরাদনরাি 
অনুশীলন কদিরছদলরা। রনয়রমর অনুশীলদনি মরা্যেদম, সে সিশ 
িরাদলরা গররদর উন্নরর কদিরছদলরা। সে ইন্টরািদনট সর্দক রিরিন্ন 
উপকিণ িরাউনদলরাি কদি ররাি লিরাে অযেরােরাইনদমদন্টি িনযে 
িযেিহরাি কির। সে এই রর্যেগুরল ররাি েহকমথীদেি েরাদর্ িরাগ 
কদি সনওয়রা শুরু কদিরছদলরা এিং ররাি উপকিণগুরল রনদয় 
একটি লরাইদব্রি তররি কদিরছদলরা। সে েযেরাকরারল্দেি করাদছ ররাি 
অযেরােরাইনদমন্টগুরল ইদমল কদি রেদররা। এই প্রদচষ্টরাি েলস্বরূপ, 
সে িরাদলরা নম্বি রনদয় স্রারক স্তি উতিীণ ্হয়। 

শযেরামলীি অরিজ্ররা রেদয় স�মন সেখরাদনরা হদয়দছ, করপিউটরাি, 
ইন্টরািদনট এিং অনযেরানযে স�রাগরাদ�রাগ েহরায়ক প্র�ুরক্ত েকলদক 
েরাহরা�যে কিদর পরাদি। রশষেকিরা রলখদর অেুরি্রা র্রাকরা 
রশষেরার্থীদেি েরাহরা�যে কিরাি িনযে অনুরূপ িযেিস্থরাি েরাহরাদ�যে সশখরাি 
প্ররক্য়রাটিদক েহিরি কিদর পরাদিন।

বকছু	েরকারী	বিরেকে বশকা

• �রে একিন রশষেরার্থী রলখদর েষেম হয়, ররাদেি 
েঠিকিরাদি িেদর রেন, অরররিক্ত েময় িিরাদ্ করুন 
এিং অষেিগুরল �রে পরাঠদ�রাগযে হয়, ররাহদল হরাদরি 
সলখরাি গুণমরানদক উদপষেরা করুন । 

• �রে সকরাদনরা রশষেরার্থীি সলখরাি েময় খুি ঝরঁাকুরন হয় 
এিং সলখরাটি পরাঠদ�রাগযে নরা হয়, ররাহদল রশষেরার্থীটিদক 
সলখকদেি (writers) পরিদষিরা প্রেরান কিরা উরচর। 
েময়িধি করাদিি িনযে অরররিক্ত েময় রেদর হদি। 
অদনক িরাদিযে, এই ্িদনি রশষেরার্থীদেি সর্দক এক 
লিরাে রনদচ পডরা একিন সলখদকি পরিদষিরা প্রেরান 
কিরা হয়। ৩ ঘন্টরাি পিীষেরাি িনযে ররাদেি ৩০ রমরনট 
অরররিক্ত সেওয়রা হয়।

• করপিউটরাি, লযেরাপটপ এিং টযেরািদলট অনযেরানযে রিকল্প। 
অদনক রিেযেরালয় এখন অযেরােরাইনদমন্ট এিং অনলরাইন 
পিীষেরাি েেট করপ গ্রহণ কিরা শুরু কদিদছ। উপ�ুক্ত 
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• রিরিন্ন মরাদপি চওডরা রুল-টরানরা করাগি েিিিরাহ করুন; 

্ীদি ্ীদি মরাপ কমরান।

• উদঠ র্রাকরা লরাইদনি করাগি রকনুন

• লরাইদনি উপি আঠরা রেদয় পরারলরা লরাইন টরানুন, �রা 

শুরকদয় সগদল প্ররান্ত িিরািি উঁচু হদয় র্রাকদি সলখরাি 

িনযে সেরািরা প্ররান্ত িযেিহরাি করুন

েফ্টওয়যেরাি এিং হরাি্ওয়যেরাদিি েহরায়ররায়, সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ একিন রশষেরার্থী উপদিি সকে স্রারিি 
শযেরামলীি মদররা- রনদে্শ সনওয়রা, রর্যে েংিষেণ এিং 
পুনরুধিরাি কিরাি িনযে, ইন্টরািদনট িযেিহরাি কিরা এিং 
স�রাগরাদ�রাদগি িনযে রর্যে প্র�ুরক্ত িযেিহরাদিি েুরি্রাি 
িনযে করপিউটরাি িযেিহরাি কিদর পরাদি।

• স�েি রশষেরার্থীদেি সলখরাি েমেযেরা আদছ, ররািরা 
সিকি্ কিরা উপকিণ িযেিহরাি কিদর পরাদি এিং 
প্ররররক্য়রা প্রেরান কিদর পরাদি িরা সিকি্ কিরা েিমযেরাদট 
সহরামওয়রাক্ িমরা রেদর পরাদি। দৃরষ্ট প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
িযেরক্তদেি েরাদর্ করাি কিরা সিরশিিরাগ েংস্থরাই রিেযেরালয় 
এিং কদলদিি পরাঠযেপুস্তদকি সিকি্ কিরা উপকিণ 
িযেিহরাি কদি। এদষেদরে স্যেরান্রাি্ সিকি্রাি িযেিহরাি কিরা 
স�দর পরাদি। রশষেরার্থীদেি সিকরি্ং সমরশন, সমরািরাইল 

িরা অনযে সকরাদনরা সিকরি্ং �ন্ত্র িযেিহরাি কদি লিরাদেি পরাঠ 
সিকি্ কিদর উৎেরারহর কিরা উরচর। 

• সচরাদখি নডরাচডরায় েমেযেরা আদছ এমন রশশুদেি িনযে, 
রশষেক সকিলমরারে ররাদকই েময় সেদি এমন সহরামওয়রাক্ 
পরাট্নরাি িরা সনরাট সনওয়রাি িনযে একিন িনু্ধ রনদয়রাগ 
কিদর পরাদিন স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি 
িনযে এই সনরাটগুরলি অনুরলরপ তররি কিদর পরািদি। 

• রশষেকদক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি সনরাট রনদর 
িরা সলখক িরা সনরাট গ্রহণকরািীি েরাহরাদ�যে সনরাট সলখরাি 
িনযে অরররিক্ত েময় রেদর হদি।

• সলখরাি িনযে এিং রগ্ররপং এি িনযে এইি িযেিহরাি 
করুন। িরাদলরা রনয়ন্ত্রদণি িনযে একটি ররেিুি সপরসিল 
রগ্রপ িযেিহরাি করুন, একটি ওিন�ুক্ত সপরসিল িযেিহরাি 
করুন, সপরসিদলি তেঘ্যে এিং প্রদস্থি পরিমরাদপি 
(thickness)-ি পরিির্ন করুন, সলখরাি উপকিদণি 
(সক্য়ন, িরেন সপরসিল, ে্ক্ষ্ম মরাক্রাি)-এি পরিির্ন 
করুন।

• ঢরালু সিরাি্ (একটি ইদিল স্যেরাদন্ সলখরা)।

• করাগদিি রনদচ সটসিচরাি�ুক্ত রকছু (স�মন ে্ক্ষ্ম 
েযেরান্দপপরাি) িরাখুন।

প্ররশষেদকি সনরাট িরা রূপদিখরাি একটি অনুরলরপ প্রেরান করুন।
বগ্রপ	এইিস	(grip	aid)	এিং	ঢালু	সিারিকে র	(slant	board)	উোহরণ

সিলদক্রা িরা রেদর

করাঠি

একটি করাঠিি েরাদর্ িরঁা্রা 
চরামডরা িরা শক্ত করাপদডি 
টুকদিরা, গদর্ি ম্যে রেদয় 
একটি সপরসিলদক গুঁদি 

সেওয়রাি িরায়গরা েহ

েিল মদিল হরাদরি চরািপরাদশ ্রিযেরাপ

সিলদক্রা (একটি ্রিযেরাপ �রাদর 
রকছু আটকরাদনরা �রায়)

সপরসিল ্দি িরাখরাি িনযে ্রিযেরাদপি উপি 
সেলরাই কিরা লম্বরা পরারলরা পদকট
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• করাগদি প্রররটি পদিি লরাইন িরাে িরাখুন

• শ্নযেস্থরান প্িণ িদডরা কদি সেখরািরাি িনযে একটি 
করপয়রাদি অযেরােরাইনদমন্ট িদডরা কদি রেন

• করাটরাি িনযে মরাউন্ট কিরা করঁারচ এিং সপপরাি সহরাল্রাি 
িযেিহরাি করুন 

• স� িরায়গরাগুরল প্িণ কিদর হদি সেগুরল হরাইলরাইট িরা 
আউটলরাইন করুন

• রশষেরার্থীি নরাম টরাইপ কিরা আদছ এমন সছরাদটরা সলদিল 
িযেিহরাি করুন

• প্রদয়রািনীয় সলখরাি/সপরসিদলি করাদিি পরিমরাণ করমদয় 
রেন

• সলখরাি িনযে অরররিক্ত েময় রেন

• সিরাি্ িরা মরার্রাি ওপদিি র্রিন সর্দক করপ কিরাি 
পরিিদর্ হরাদরি করাদছ মদিল েিিিরাহ করুন 

• �রে রশষেরার্থীি অষেি গঠদন অেুরি্রা হয় রদি সিদস্ 
একটি িণম্রালরা র্রিপ িরাখুন

• িরানরাদনি পিীষেরা সনওয়রাি িনযে সলদিল সমকরাি (Label 
maker) িযেিহরাি কিদর পরাদিন

• সমৌরখক উতিি সেওয়রাি িনযে সিকি্রাি িরাখুন �রা পদি 
করাগদি প্ররররলরপ কিরা হয়

• রিদক্টশন সনওয়রাি িনযে েগিীি িযেিস্থরা করুন; অর্র্াৎ, 
অনযে সকউ রশষেরার্থীি িলরা কর্রাগুরল রলদখ সনদি

• আিও িযেয়িহুল িযেিস্থরাগুরলি মদ্যে িদয়দছ একটি 
রিরিটরাল সনরাটপযেরাি এিং গলরাি স্বি েনরাক্তকিদণি 
ষেমররােহ করপিউটরাি

রশষেকদেি মদন িরাখরা উরচর স� সলখরাি িনযে একিন রশষেরার্থীি 
কীিরাদি িদেদছ, সেটি খুিই গুরুত্বপ্ণ ্এিং সপশী শক্ত হওয়রা 
সিরা্ কিরাি িনযে রিেযেরালদয়ি েরািরাটি রেন িুদড রশষেরার্থীদেি 
রিরিন্ন করাদিি িনযে রিরিন্ন িেরাি িরগিমরা খুি গুরুত্বপ্ণ।্ েঠিক 
িেরাি িরগিমরা রনরচির কিরাি িনযে রশষেকদক রিরিন্ন ্িদনি 
উপ�ুক্ত িযেিস্থরা কিদর হদি �রাদর সচরাখ-হরাদরি েমন্বয় এিং 
উন্নর অগিেঞ্রালনম্লক রনয়ন্ত্রণ েহিরি হয়।

“আমরাি দুঃস্বদনেি গহ্ি সর্দক আপরন আমরাদক প্ররায় আপনরাি 
রনদিি উচ্চররায় সটদন এদনরছদলন” - রক্রস্ ব্রাউন-এি ‘েযে 
লরাইে েযেরাট ইসিপরায়রািি মরাই সলেট েুট

রক্রস্ ব্রাউন ১৯৩২ েরাদল িমেগ্রহণ কদিরছদলন। রররন একিন 

রিখযেরার আইরিশ রচরেরশল্পী এিং করি রছদলন �রাি সেরিব্রাল পলরে 
রছল। তশশদি িরাক্তরািদেি দ্রািরা ‘মরানরেকিরাদি অষেম’ িদল 
িিখরাস্ত হওয়রাি পদি, রক্রস্ িুঝদর সপদিরছদলন স� রররন একটি 
চক ্দি িরাখদর এিং রনদিি মদররা নকশরা তররি কিদর ররাি 
িরাম পরা িযেিহরাি কিদর পরাদিন। �রেও ররাি িরাকশরক্ত দুি্ল রছল 
রিুও ররাি মরা রনরচির রছদলন স� ররাদক পডদর এিং রলখদর 
সশখরাদনরা স�দর পরাদি। রররন ররাদক কর্রা িলদর, পডদর এিং 
রলখদর রশখদর েরাহরা�যে কদিরছদলন এিং রক্রস্ পদি একিন 
রিখযেরার সলখক হদয় ওদঠন। ররঁাি আত্মিীিনী, ‘মরাই সলেট 
েুট’-এি একই নরাদম একটি পুিস্রাি রিিয়ী চলরচ্চরে তররি 
হদয়রছল। �রেও রক্রস্ি সেরিব্রাল পলরে রছল, রিুও এই অিস্থরা 
ররাি েষেররাি উন্নরর কিদর এিং একিন সলখক রহদেদি ররাি 
েভিরািনরা প্িণ কিদর িরা্রা হদয় েরঁাডরায়রন। 

৬.	অি্যাি্য	সহায়ক	েন্ত্র	এিং	অবিরোবজত	
সরঞ্জাম	(Adaptive	Equipment)

েহরায়ক িরা অরিদ�রারির প্র�ুরক্ত হল এমন একটি �দন্ত্রি নরাম 
�রা প্রররিন্ধকররা�ুক্ত িযেরক্তদেি করা�্কিী ষেমররা িরাডরাদর, 
িিরায় িরাখদর এিং উন্নর কিদর েরাহরা�যে কদি। এই প্র�ুরক্ত 
প্রররিন্ধকররা�ুক্ত িযেরক্তদেি ররাদেি িীিন�রারেরাি মরান, ররাদেি 
করাদিি ষেমররা এিং স্বরা্ীনররাি পরির্ িরাডরাদনরাি িনযে রিরিন্ন 
্িদনি েুদ�রাগ সেয়, স�খরান সর্দক িযেরক্তটি ররাি পছদিেই 
েুদ�রাগটি সিদছ রনদর পরাদি। উন্নর েহরায়ক �ন্ত্রগুরল িযেরক্তদেি 
রনরে্ষ্ট চরারহেরা সমটরাদর েহরায়ক এিং েষেম হওয়রা উরচর। 

৬.১	কবম্পউটার	এিং	প্রেুবক্তসহায়ক	বিরেকে শিা

করপিউটরাি হল একটি গুরুত্বপ্ণ ্েহরায়ক প্র�ুরক্ত করািণ রিরিন্ন 
্িদনি করপিউটরাি সলখরাি, কর্রা িলরাি, রর্যে সখরঁািরাি িরা একিন 
িযেরক্তি পরিদিশদক রনয়ন্ত্রণ কিরাি িনযে অদনক গুরুত্বপ্ণ ্
েভিরািনরাদক উমুেক্ত কদি। কর্রা িলরা, সপরশ েমন্বয় এিং আেুল 
নরাডরািরাি েীরমর ষেমররা র্রাকরা িযেরক্তদেি িনযে করপিউটরাি একটি 
আশীি্রােস্বরূপ। করপিউটরাি এিং অনযেরানযে �ন্ত্র স�মন সমরািরাইল 
সেরান, টযেরািদলট এিং লযেরাপটপ িযেরক্তদক রর্যে েংগ্রহ কিদর 
এিং স�রাগরাদ�রাগ কিদর েষেম কদি সররাদল। ররািরা প্ররশষেক িরা 
পরিচ�্রাকরািীদক রনদে্শ সেওয়রাি িনযে �ন্ত্রগুরল িযেিহরাি কিদর 
পরাদি। উপ�ুক্ত েফ্টওয়যেরাি, হরাি্ওয়যেরাি এিং �ন্ত্ররানুেগি েহদ�রাদগ 
গঠির এই �ন্ত্রগুরল রদ্-মুখী েংদ�রাগ স্থরাপন, রর্যেেংিষেণ, সেই 
রদর্যেি িযেিহরাি এিং রিরিন্ন পরিির্র্ এিং রিকল্প স�রাগরাদ�রাগ 
িযেিস্থরা (AAC)-ি িনযে িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি।

িযেরক্তগর স�রাগরাদ�রাগ: একিরাি �রে সকরাদনরা সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
একিন রশষেরার্থী একটি করজি-মরাউন্ট কিরা িরা সহি রিং-মরাউন্ট 
কিরা হরারুরড �ন্ত্র িযেিহরাি কদি কীদিরাি্ পরিচরালনরা কিদর েষেম 
হদয় �রায়, ররাহদল সে েুরি্রািনকিরাদি করপিউটরাি অযেরাদসিে 
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কিদর এিং ইন্টরািদনট িরা অনযেরানযে সপ্ররাগ্ররাম িযেিহরাি কিদর পরাদি। 
ররািরিহীন মরাউে, ররািরিহীন কীদিরাি্, (নীদচি উেরাহিণগুরল 
সেখুন) নিম স্পশ্চরারলর কীদিরাি্, স্রাট্র্রিন, টরাচর্রিন এিং 
িদয়ে-অযেরারক্টদিদটি র্রিন হল নরুন �ন্ত্র �রা শিীি েঞ্রালদনি 
েীমরািধিররা র্রাকরা একিন রশষেরার্থীদক করপিউটরাি িযেিহরাি কিদর 
েষেম কদি সররাদল। একিরাি একিন রশষেরার্থী করপিউটরাি িরা 
অনযেরানযে �ন্ত্র পরিচরালনরা কিদর পরািদল, ররািরা ইন্টরািদনট িযেিহরাি 

কিদর পরািদি এিং স�রাগরাদ�রাদগি একটি েপ্িণ ্িগর ররাদেি 
েরামদন খুদল �রাদি। নীদচি ছরিটি সেখরায় কীিরাদি করপিউটরাি 
িযেিহরািকরািী রশষেরার্থীি িনযে আেিরািপরে পরিির্ন (এইদষেদরে 
একটি সটরিদলি করাটআউট) ররাি অগিরিনযেরাদে রস্থররশীলররা এদন 
রেদর পরাদি। 

রিরিন্ন ্িদনি করপিউটরাি মরাউে এিং ররািরিহীন কীদিরাি্

করপিউটরাি-েহরায়ক সরেণীকষে রনদে্শনরা: সরেণীকষে রনদে্শনরাি 
িনযে করপিউটরাি িরা অনযেরানযে �ন্ত্র িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি েহরায়ররাি িনযে রিদশষ 
েফ্টওয়যেরাদিি িযেিহরাি �রা র্রিনগুরল পদড সেয়, উক্ত কর্রাি 
েংদলিরষর রর্যে িযেিহরাি কদি িরা উক্ত কর্রা শনরাক্ত কিদর পরাদি 
এিং িরানরান পিীষেরা কদি এিং এদষেদরে একটি িরানরানদকরাষ িরা 
রর্েিরাে প্রচুি েহরায়ররা কিদর পরাদি। করপিউটরািগুরলদক প্রিন্ধ 
িরারীয় এিং িহুরনি্রাচনী প্রশ্ন িরা মরারল্পল চদয়ে প্রশ্ন উিয় 
পিীষেরাি ররাৎষেরণক ম্লযেরায়দনি সষেদরে িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি।

৭.	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	সারর্	
কােকেকরিারি	কাজ	করার	জি্য	সহরোবগতা	

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ প্রররটি রশষেরার্থীি অননযে চরারহেরাগুরল 

প�্রাপ্তিরাদি প্িণ কিরা হদয়দছ রকনরা ররা রনরচির কিরাি িনযে প্রররটি 
রশষেদকি মরা িরািরা এিং অনযেরানযে রশষেকদেি ও রিদশষজ্দেি, স�মন 
একিন সমরিদকল িরাক্তরাি, রেরিওদর্িরারপস্ এিং সস্পশরাল 
এিুদকটিদেি েরাহরা�যে প্রদয়রািন। উেরাহিণস্বরূপ, শরািীরিক 
েরাহরা�যেকরািী �ন্ত্র (চলরাদেিরায় েহরায়ককরািী �ন্ত্র, অদর্র্ারেে এিং 
অনযেরানযে েহরায়ক �ন্ত্র)-গুরলি এিং প্রেতি রশষেরাম্লক �ন্ত্র (স�মন 
অরিদ�রারির সপরসিল এিং করপিউটরাি)-গুরলি ম্লযেরায়দনি িনযে 
সস্পশরাল এিুদকটিদেি েরাহরাদ�যেি প্রদয়রািন হদর পরাদি।

প্রররটি রশষেরার্থীি প্রদয়রািনীয় েহরায়ররাি ্িন রিরিন্ন হয়। 
একেরাদর্ করাি কিরাি লষেযে হল আত্মরনি্িশীলররাি েদি্রাচ্চ 
েভিরািযে স্তদি সপৌঁছরাদনরাি িনযে প্রররটি রশষেরার্থীদক েরাহরা�যে কিরাি 
সেিরা উপরায়টি খঁুদি সিি কিরা। �রে রশষেরার্থী শরািীরিক, সপশরাগর 
িরা রস্পচ/িরাষরা সর্িরারপ গ্রহণ কদি র্রাদক, রদি রশষেরার্থীটিি 
েরাদর্ করাি কিরা সস্পশরাল এিুদকটিিরা কীিরাদি সরেণীকদষে 
অগিেঞ্রালদনি উন্নরর এিং কর্রা িলরাি রিকরাশদক শরক্তশরালী 
কিরা �রায় সে েপিদক্ েরা্রািণ রশষেকদক ্রািণরা রেদর পরাদিন। 
সস্পশরাল এিুদকটিিরা েরা্রািণ রশষেকদক পিরামশ্ রেদর পরাদিন 
স� কীিরাদি রিরিন্ন প্রস্তরারির েহরায়ক েিঞ্জরামগুরল রনদয় করাি 
কিদর হদি এিং করা�্কি রনদে্শনরা এিং রশখন পরিদিদশি িনযে 
কীিরাদি পরিকল্পনরা কিদর হদি। এই িৃহতিি েহরায়ররা সনটওয়রাদক্ 
মরানুদষি েরাদর্ রনয়রমর রমটিং ও স�রাগরাদ�রাদগি চযেরাদনলগুরল 
প্রররষ্রা কিরা গুরুত্বপ্ণ।্ এি েদল রশষেকিরা কখদনরাই রিরছেন্নদিরা্ 
কিদিন নরা এিং একিন রশষেরার্থীি রশষেরা এিং েরামরারিক চরারহেরা 
েপিদক্ প্রদশ্নি উতিি খঁুদি পরাওয়রাি রিষদয় রনচিয়ররা সেদিন।

বকছু	প্ররয়াজিীয়	বিরেকে বশকা

• সেরিব্রাল পলরে েপিরক্র একিন রশষেরার্থীি চরারহেরাদক 
রিেযেরালয় কীিরাদি েমর্ন্ কিদর পরাদি ররা রনদয় 
আদলরাচনরা কিদর রশষেরার্থী এিং মরা িরািরাি েরাদর্ সেখরা 
করুন।

• �রে রশষেরার্থী রিেযেরালদয়ি রেদন ওষু্ খরায়, ররাহদল 
েভিরািযে পরাশ্্প্ররররক্য়রা েপিদক্ অরিিরািকদেি েরাদর্ 
আদলরাচনরা করুন।

• সেরিব্রাল পলরে কীিরাদি রশখন এিং েরামরারিক ও 
মরানরেক েুস্থররাদক প্রিরারির কিদর পরাদি সে েপিদক্ 
�রটরা েভিি িরানুন।

• রিদশষদজ্ি েুপরারিশ কিরা প্রদয়রািনীয় স� সকরান েিঞ্জরাম 
িরা সরেণীকদষেি পরিদিদশি পরিির্দনি িযেিস্থরা করুন। 
এিমদ্যে চলরাদেিরাি েিঞ্জরাম (স�মন, হুইলদচয়রাি, 
স্যেরারন্ংদফ্রম এিং ওয়রাকরাি), েরাদপরাট্েহ িেরাি 
িরায়গরা, েরাদপরাট্েহ টয়দলট রেট এিং/অর্িরা �রারন্ত্রক 
রলেট অন্তি্ুক্ত র্রাকদর পরাদি।

Unit III: Creating Enabling Environments | 45
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Computer-assisted classroom instruction: Computers or other devices can be used for 
classroom instruction. The use of special software which read screens, use synthesised speech 
or have speech recognition, and spell check and a thesaurus can be of immense support to 
children with cerebral palsy. Computers can also be used for testing, using both essay type 
and multiple choice questions with provision for instant evaluation. 

7.  COllaBOraTIOn fOr WOrkInG EffECTIvEly WITh 
ChIlDrEn WITh CErEBral Palsy

Every teacher needs the support of parents and other teachers, as well as specialists, such as 
a medical doctor, physiotherapist, and special education resource teachers to ensure that the 
unique needs of every student with cerebral palsy are adequately addressed. For example, there 
may be a requirement for assessment of physical aids (e.g. mobility devices, orthosis and assistive 
devices) and educational devices (e.g. adapted pencils and computers) to be provided. 

The type of support each person requires will vary. The focus of working together is to find 
optimum ways to support each child to reach the highest possible level of independence. If 
the student is receiving physical, occupational or speech/language therapy, specialists working 
with the child can give the teacher ideas on how to reinforce motor and speech development 
in the classroom. Resource teachers can advise the teacher on how to work with the various 
recommended aids and equipment and support the teacher in planning for effective instruction 
and learning environment. Regular meetings with people in this broader support network are 
critical to establishing communication channels that will ensure that the teacher does not feel 
isolated and can quickly find answers to questions about a child’s learning and social needs.

Some useful guidance

Meet with student and parents to discuss how the school can support a student’s needs  �

related to cerebral palsy.

If the student is taking medications during the school day, discuss possible side effects  �

with the parents. 

DIFFEREnT TYPES OF COMPUTER MOUSE AnD WIRELESS kEYBOARD
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• রশষেরার্থীি েিঞ্জরাম এিং/অর্িরা লিরাে সর্দক লিরাদে 
�রাওয়রাি েমদয়ি েরাদর্ মরানরানেই কদি রিেযেরালদয়ি েময় 
ে্চী িরা রুটিদন সকরাদনরা পরিির্ন কিদর হদি রকনরা ররা 
রন্র্ািণ করুন।

• রশষেরার্থীি অিস্থরা এিং েেল সকৌশল েপিদক্ প্ররােরগিক 
রর্যে স্রাে েেেযেদেি েরাদর্ িরাগ কদি সনওয়রাি িনযে 
একটি রেদস্ম তররি করুন।

• করপিউটরাদিি মদররা েহিলিযে রশষেরাি সকৌশলগুরলি 
অদন্বষণ এিং প্রচরাি করুন।

মরিউল ১: অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা–ি “েহদ�রারগররা, ঐকযেমরযে 
এিং েলিধিররা” এি উপি ইউরনট IV সেখুন।

কােকে ািলী	

মদনরাদিি িনযে অন্তি্ুরক্তম্লক করাি কিরা 

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহণকরািীদেি ৪-৫টি েদল িরাগ করুন।

২. মদনরাি েপিদক্ সকে স্রারি পডদর এিং রনম্নরলরখর 
প্রশ্নগুরল রনদয় আদলরাচনরা কিদর িলুন:

• রিেযেরালদয় মদনরাি সকরান পরিদিশগর িরা্রাি েমু্মখীন 
হয়?

• আপরন �রে মদনরাদিি রশষেক হদরন, ররাহদল 
ররাদক েরাহরা�যে কিরাি িনযে আপরন কী কী পেদষেপ 
রনদরন?

• আপরন রক মদনরাদিি রিেযেরালয়দক অন্তি্ুরক্তম্লক 
িদল মদন কদিন? আপনরাি উতিদিি িনযে করািণ/
�ুরক্ত রেন।

সকস	স্াবি

মদনরাি একিন আট িছি িয়েী সছদল স� রহরদি রেদনমরা পছদি 
কদি। সে ররাি ররন সিরানদক রনদয় পরাটনরাি একটি িরস্তদর িরাডরা 
র্রাদক। সে েিদচদয় িড এিং ররাি সেরিব্রাল পলরে আদছ। ররাি 
িরািরা একিন রেনমিুি এিং পুদিরা পরিিরািটি চরালরান। মদনরাদিি 
মরাদয়ি মদর, িদমেি পি ররাি রখঁচুরন হদয়রছল এিং অনযেরানযে 
রশশুদেি মদররা ররাি রিকরাশ হয়রন। ররাি রখঁচুরন হদর র্রাদক 
এিং খুি ররাডরাররারড কর্রা িলদর রশদখ সগদলও, সে হরঁাটদর 
পরাির নরা এিং একটি NGO ররাদক হুইলদচয়রাি সেয়, স�টি সে 
িযেিহরাি কদি। সে করাদছি রমউরনরেপযেরাল রিেযেরালদয় পদড এিং 
সিরাদনিরা ররাদক প্ররররেন রিেযেরালদয় রনদয় �রায়। রশষেক মদনরািদক 
খুি পছদি কদিন এিং িদলন স� সে লিরাদেি েিদচদয় উজ্জ্বল 
ছরারেদেি মদ্যে একিন। �রাইদহরাক, ররাি খুি কম িনু্ধ আদছ আি 
সে অযেরাদেম্বরল এিং সখলরা্ুলরায় অংশ রনদর পরাদি নরা। রিেযেরালদয়ি 
সশৌচরাগরাদি স�দরও ররাি অেুরি্রা হয়।
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ইউবিট	IV পাঠ্যক্রবমক	আোি	প্রোি	
এিং	বশক্ািীবতগত	সকৌশল

সটবিল	৫:	ইউবিট	IV	এর	রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	IV:	পাঠ্যক্রবমক	আোি	প্রোি	এিং	বশক্ািীবতগত	সকৌশল

১. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি করা�্কিী 
রশষেরােরাদনি িনযে রিকল্প রশষেণ-রশখন প্ররক্য়রাি 
রিষদয় িযেিহরারিক জ্রান অি্ন কিরা 

২. সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি েিদচদয় 
িরাদলরািরাদি রশখদনি িনযে রশষেরা েংক্রান্ত 
পরিকল্পনরা তররি কিরা

৩. রশষেরা েংক্রান্ত পরিকল্পনরাি রিষয়িস্তু েপিরক্র 
রশষেণ-রশখন উপকিণ প্রস্তুর কিরাি রিষদয় 
অরিজ্ররা এিং প্ররশষেণ লরাি কিরা

মহডরা, 
মরস্তষ্কপ্রে্র 
রিরিন্ন উদ্রািন, 
আদলরাচনরা, 
উপস্থরাপনরা এিং 
নমুনরােহ প্রেশ্ন

রশষেকিরা েষেম হদিন:

• রশষেরার্থীি কমষ্েমররাি ির্মরান স্তদিি ম্লযেরায়ন 
কিদর

• পরাঠযেক্দমি অরিদ�রািন েংক্রান্ত েমযেক ্রািণরা 
কিদর এিং এটিি রিকরাদশি উপরায়গুরল িুঝদর

• একটি অন্তি্ুরক্তম্লক পরিদিদশ সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশষেরােরাদনি সকৌশলগুরল 
রশখদর 

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশখদনি একটি 
স্তি সর্দক অনযে স্তদি �রাওয়রাি িনযে পরিকল্পনরা 
কিদর 

• রশষেরার্থীদেি রশখদনি ম্লযেরায়ন কিরাি গুরুত্ব এিং 
কী কী উপরাদয় সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি 
অরি্র রশষেরাি ম্লযেরায়ন কিরা �রাদি ররা িুঝদর

এই ইউরনটটিদর সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি রশখন তিরশদষ্টযেি 
েরাদর্ েরামঞ্জেযেপ্ণ ্ সকৌশলগুরল কীিরাদি রিকরাশ এিং প্রদয়রাগ 
কিদর হয় সে েপিদক্ সিরাঝরাদনরা হদয়দছ। এটি রশষেরাি 
েি্িনীন পধিররি েরাদর্ েং�ুক্ত সকৌশলগুরলদকও একররের 
কদি �রা েমস্ত রশষেরার্থীদেি করাদছ সপৌঁদছ সেওয়রা স�দর পরাদি। 
অরএি, পরাঠযেক্দমি আেরান প্রেরাদনি এই পরিকল্পনরা �দর্ষ্ট 
অন্তি্ুরক্তম্লক। উরলেরখর েপিে এিং উপকিণগুরল রনিরাপে, 
েহি ও েরারেয়ী এিং সরেণীকদষেি েমস্ত রশষেরার্থীিরা িযেিহরাি 
কিদর পরািদি। 

সসবরব্াল	পলবস	সম্পরককে 	সরচতি	বশক্ক	ো	ো	
কররিি:

• সেরিব্রাল পলরে েপিদক্ সিরাঝরাি িযেপরাদি আগ্রহ িরাডরাদিন 

• রশষেরার্থীি সেরিব্রাল পলরে এিং রশষেরায় এি প্রিরাি েপিদক্ 
রিরিন্ন রর্যে েংগ্রহ কিদিন

• সরেণীকদষেি অনযেরানযেদেি েরাদর্ রশষেরার্থীি স�রাগরাদ�রাগ 
স্থরাপন (communication), েরামরারিক এিং আচিণগর 
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চরারহেরাগুরলদক গুরুত্ব সেদিন এিং সরেণীকদষেি পরাঠযেক্ম 
�রাদর েহদি আয়তি কিদর পরাদি, সেইিনযে রশষেরােরান 
সকৌশলগুরলি পরিকল্পনরা কিদিন

• এই পরিকল্পনরায় মরা িরািরাদকও �ুক্ত কিদিন 

১.	অ্যারসসরমন্ট

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা অননযে েষেররা এিং ষেমররােহ 
আলরােরা আলরােরা চরারিররেক তিরশষ্টযেেপিন্ন সগরাষ্ী িরা েল। 
রশষেকদক অিশযেই প্রররটি রশষেরার্থীি স্বরন্ত্র েষেররা এিং 
রশখদনি প্রদয়রািনীয়ররা, সেই েরাদর্ রশখননশলীগুরল ম্লযেরায়ন 
কিদর এিং িযেরক্তগর চরারহেরা প্িদণি িনযে উপ�ুক্ত পধিরর, 
উপকিণ, করা�্কলরাপ এিং পরিদিদশি িনযে পরিকল্পনরা কিদর 
প্রদয়রািনীয় েষেররা অি্ন কিদর হদি। রশষেক রশখদনি িনযে 
রশষেরার্থীি দু ্িদনি অযেরাদেেদমন্ট কিদিন, একটি রশখদনি প্দি্ 
(for learning) এিং আদিকটি রশখদনি পি (of learning)। 
প্রর্মটিি উদদ্শযে হল রশষেরা অি্দনি উন্নরর কিরা এিং রশখদন 
েরাহরা�যে কিরা, আি পিিরথীটিি উদদ্শযে হল রশখদনি পরিমরাপ 
এিং �রাচরাই কিরা।

রনঃেদদিদহ, সস্পশরাল এিুদকটি, মদনরারিজ্রানী, িরাক্তরাি এিং 
রেরিওদর্িরারপস্ েকদলই সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুটিি 
েংরলিষ্ট অেুরি্রাগুরল �র্রা শরািীরিক েমেযেরা, ইর্রিয়গর ষেরর 
এিং মৃগীদিরাগ (�রে র্রাদক) রনণদ্য়ি িনযে গুরুত্বপ্ণ ্ েহরায়ররা 
প্রেরান এিং প্রদয়রািনীয় েহরায়ক েিঞ্জরাম েিিিরাহ কিদিন। 
রদি, রশষেক ররঁাি অিস্থরাদন সর্দক রিরিন্ন সষেদরে রশষেরার্থীি 
কৃররদত্বি স্তি এিং উন্নরর েপিদক্ পধিররগরিরাদি রর্যে েংগ্রহ 
এিং িযেিহরাি কিদিন। সস্পশরাল এিুদকটি এিং সর্িরারপদস্ি 
েহদ�রারগররায় তররি একটি স্বরন্ত্র রশষেরাম্লক পরিকল্পনরা (IEP: 
Individualised Educational Plan), স�খরাদন রশষেরার্থীি 
েংরলিষ্ট অেুরি্রাগুরল এিং ররাি ম্ল আগ্রহ, আকরাঙ্করা এিং েষেররা 
েপিদক্ রিস্তরারির রর্যে র্রাকরা উরচর। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ েশিন 
রশষেরার্থী �রে র্রাদক ররাহদল ররাদেি িনযে েশ িকম রনদে্শম্লক 
এিং সর্িরারপউটিক সপ্ররােরাইল সমৌরলকিরাদি উপস্থরাপন কিদর 
হদি। অযেরাদেেদমদন্টি মদ্যে অিশযেই রিরিন্ন রিষদয় রশষেরার্থীি 
ির্মরান কমষ্েমররাি ররারলকরা অন্তি্ুক্ত কিদর হদি। একিন 
রশষেকদক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একটি রশষেরার্থীি রিকরাদশি রর্রা 
উন্নররি িনযে রনম্নরলরখর সষেদরে প্রমরাণ েংগ্রহ কদি িরাখরা উরচর:। 

• িযেরক্তগর, েরামরারিক, এিং আদিগগর

• স�রাগরাদ�রাগ, িরাষরা এিং েরাষেিররা

• গরারণররক উন্নয়ন

• শরািীরিক রিকরাশ

• রিশ্ েপিদক্ জ্রান এিং সিরা্

• েৃিনশীল রিকরাশ

এটি গুরুত্বপ্ণ্ স� অযেরাদেেদমন্ট প্ররক্য়রাটি রশষেরার্থীি 
েীমরািধিররাগুরল রচরনির কিরাি িদনযে নয়, িিং করা�্কি 
পরিকল্পনরাগুরল রনদে্রশর কিরাি প্ররক্য়রা রহদেদি িযেিহৃর হয়। 
অরএি, করা�্কি পরিকল্পনরা রনরচির কিরাি িনযে রশষেরার্থীি 
পরিিরর্র সপ্ররােরাইদলি কর্রা মরার্রায় সিদখ অযেরাদেেদমন্ট 
একটি রনিরিরছেন্ন এিং েরামরগ্রক রিষয় হওয়রা েিকরাি। এটি 
অরযেন্ত গুরুত্বপ্ণ ্ স� জ্রানরিরতিক ম্লযেরায়দনি (cognitive 
assessment) িনযে প্রেতি করািগুরল রশষেরার্থীি শরািীরিক 
েীমরািধিররাগুরলদক রিদিচনরা কদিই সনওয়রা হয়। রকন্তু রিেরারথ্য়্রা 
(dysarthria) র্রাকরাি করািদণ �রে কর্রা িলরাি অেুরি্রা, অস্পষ্ট 
উচ্চরািণ িরা সলখরাি েষেররাি অিরাি র্রাদক, ররাহদল ররাি সিৌরধিক 
অেুরি্রা আদছ িদল ্দি সনওয়রা ঠিক নয়। স�েি সষেদরে 
রশষেরার্থীদেি রলখদর িরা সমৌরখক প্ররররক্য়রা রেদর অেুরি্রা হদর 
পরাদি, সেখরাদন রশশুি রিকরাদশি স্তদিি েঠিক ম্লযেরায়ন কিরাি 
িনযে একিন সলখক (writer), AAC সিরাি্ িরা স�রাগরাদ�রাদগি 
অনযেরানযে উপ�ুক্ত মরা্যেদমি েরাহরা�যে রনদর হদি।

অযেরাদেেদমদন্টি পধিরর: রশষেকদেি অিশযেই অযেরাদেেদমন্টদক 
মরারে একটিিরাদিি করাি রহেরাদি সেখরা উরচর নয় । অযেরাদেেদমন্ট 
হল একটি ্রািরািরারহক প্ররক্য়রা �রাি েরাহরাদ�যে সরেণীকদষে ঘদট 
�রাওয়রা প্ররররেদনি ঘটনরা এিং রক্য়রাকলরাপগুরলদক প্রররেরলর 
কিরা এিং িযেরাখযেরা কিরা হয় এিং স�খরাদন রশষেরার্থীি রশখদনি 
অযেরাদেেদমদন্টি েরাদর্ েরাদর্ রশষেদকি রশষেরােরান পধিররিও 
অযেরাদেেদমন্ট হয়। েংদষেদপ, অযেরাদেেদমদন্টি েদল একিন 
রশষেক ররঁাি রশষেরােরাদনি প্ররােরগিকররা িুঝদর পরাদিন, এিং সেই 
অনু�রায়ী প্রদয়রািদন রশষেণ পধিররি গঠনগর ও রনদে্শম্লক 
সকৌশদল পরিির্ন আনরাি সচষ্টরা কিদিন।

রশষেদকি প�্দিষেণ েিদচদয় শরক্তশরালী একটি মরা্যেম �রাি েদল 
একিন রশষেরার্থীি ির্মরান করা�্করারিররাি স্তি ও অগ্রগরর েপিদক্ 
প্ররােরগিক রর্যে েংগ্রহ এিং সিকি্ কিরা �রায় ।

পধিররগর প�্দিষেদণি েময় রশষেরার্থীদক একরা, সিরাডরায় িরা 
সছরাদটরা েদল করাি কিরাি েময়, রেদনি রিরিন্ন েমদয় এিং সখলরাি 
মরাঠ িরা েমরাদিদশি মদররা রিরিন্ন সপ্রষেরাপদট প�্দিষেণ কিরা 
স�দর পরাদি।

উপরাখযেরানম্লক(Anecdotal) নরর্গুরল রশষেরার্থীি করা�্কলরাদপি 
িরাস্তিরিরতিক, রনিদপষে সনরাট। এগুরল স্বরঃস্্র্ ঘটনরা নরর্িুক্ত 
কিরাি িনযে েিকরািী।

সপরাট্দেরারলও ম্লযেরায়ন: রিশ্রােদ�রাগযে ম্লযেরায়দনি একটি পধিরর 
হল রশষেরার্থীি করাদিি একটি সপরাট্দেরারলও তররি কিরা এিং 
প�্রাদলরাচনরা কিরা। একটি সপরাট্দেরারলও হল রশষেরার্থীি রশখন 
প্ররক্য়রাি একটি ্রািরািরারহক সিকি্; অর্র্াৎ, সে কী রশদখদছ এিং 
কীিরাদি রশদখদছ ররাি নরর্ েংিষেণ কিরা। প্রররটি সপরাট্দেরারলও 
এর্রিদর ররারিখ এিং প্রেতি অংদশি প্রেগি উদলেখ র্রাকরা প্রদয়রািন 
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। প্রেগিটি কীিরাদি িলরা স�দর পরাদি ররাি একটি উেরাহিণ হল: 
“এটি একিন সলখদকি (writer) েহরায়ররায় শীলরাি েৃিনশীল 
সলখরাি একটি অংশ রছল।”

্রািরািরারহক অযেরাদেেদমন্ট: ্রািরািরারহক অযেরাদেেদমন্ট িলদর 
একিন রশষেরার্থী কী িরাদন, কী সিরাদঝ এিং কী কিদর পরাদি ররা 
খঁুদি সিি কিরাি িনযে প�্রায়ক্দম প�্দিষেণ কিরাদক সিরাঝরায়। 
�রা সশখরাদনরা হদয়দছ ররাি উপি রিরতি কদি রশষেরার্থীদক রনরে্ষ্ট 
করাি সেওয়রা হয়। রশষেরার্থীদক প�্দিষেণ কদি, রশষেরার্থী কী 
রশদখদছ ররা একমরারে রশষেকই িুঝদর পরািদিন। ্রািরািরারহক 
অযেরাদেেদমন্ট পধিরর িযেিহরাি কদি, রশষেক ররাদেি পরিকল্পনরা 
এিং রনদে্শনরাদক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি প্রদয়রািদনি 
েরাদর্ খরাপ খরাইদয় রনদয় রশষেরার্থীি েরােলযে রনরচির কিদর পরাদিন। 
রনয়রমর প�্দিষেণ এিং সপরাট্দেরারলও অযেরাদেেদমন্ট করাদি 
লরারগদয় একটি রিস্তরারির, ্রািরািরারহক অযেরাদেেদমন্ট িরাস্তিরায়ন 
কদি, রশষেক রনরচির কিদর পরাদিন স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
প্রররটি রশষেরার্থীদক রশষেরাগর এিং েরামরারিকিরাদি অন্তি্ুক্ত কিরা 
হদয়দছ।

অন্তি্ুরক্তম্লক সরেণীকদষেি পুঙ্খরানুপুঙ্খ ম্লযেরায়দনি িনযে মরিউল 
১: অন্তি্ুক্ত রশষেরাি ইউরনট II-এ “রশশুটিি প্রদয়রািনগুরল সিরাঝরা 
এিং েরাহরাদ�যেি রিরিন্ন উপরায়” সেখুন।

কােকে ািলী

আপরন কীিরাদি অযেরাদেে কিদিন?

বিরেকে শািলী:

অংশগ্রহণকরািীদেি রনম্নরলরখর প্রশ্নগুরল রনদয় আদলরাচনরা 
কিদর িলুন:

• “অযেরাদেেদমন্ট” শব্দটি িলদর আপরন কী সিরাদঝন?

• আপনরাি সরেণীকদষে কীিরাদি অযেরাদেেদমন্ট কিরা হয়?

• আপরন রক মদন কদিন স� এটি সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি অযেরাদেেদমদন্টি িনযে উপ�ুক্ত? সকন 
অর্িরা সকন নয়?

অযেরাদেেদমদন্টি সষেরে: সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি ররাদেি 
েমিয়েীদেি মদররা রশখদনি সষেদরে রনরে্ষ্ট রকছু েষেররা ও 
েীমরািধিররা র্রাদক। ররনটি সষেরে রশষেরার্থীদেি রশখদনি ষেমররা 
এিং প্রদয়রািনীয়ররা িণন্রা কদি: রশষেরােংক্রান্ত, েরামরারিক-
আদিগগর রিকরাশ এিং শরািীরিক রিকরাশ। এটি মদন িরাখরা 
গুরুত্বপ্ণ ্স�, একিন রশষেরার্থীি পরািেদমস্ি রনি্ি কদি ররাি ও 
রিেযেরালদয়ি রশষেরাম্লক পরিদিদশি পরািষ্পরিক আেরানপ্রেরাদনি 
েলরােদলি ওপি। েলস্বরূপ, একটি সরেণীকদষে �রা ঘদট ররাি 

প্রিরাদি রশষেরার্থীি রশখদনি িনযে প্রদয়রািনীয় চরারহেরাগুরলি 
পরিমরাণ কদম িরা সিদড স�দর পরাদি। ররাই স� সকরানও একটি 
সষেদরে অেুরি্রা হদল রশষেরার্থী সরেণীকদষেি মরান অনু�রায়ী পরািেম ্
কিদর িরা্রাপ্ররাপ্ত হয়।

�রাি েদল আিরাি নরুন কদি রশষেরার্থীি িনযে সরেণীকদষে একটি 
অনুকূল পরিদিশ তররি কিদর হয়। রশষেরার্থীদেি রশখদনি 
প্রদয়রািনীয়ররা এিং সরেণীকদষেি পরিদিদশি রনরে্ষ্ট চরারহেরাগুরল 
রিদলিষণ কদি, রশষেকিরা �ুরক্তেগিরিরাদি ররাদেি সরেণীকদষে 
রিদশষ চরারহেরােপিন্ন সিরশিিরাগ রশষেরার্থীদক স্থরান রেদর পরাদিন। 
ররাই রশষেকদক অিশযেই রনম্নরলরখর েি সষেরেগুরলদরই সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি করা�্করারিররাি স্তি পিীষেরা কিদর হদি, �র্রা: 
পডরা, সলখরা, অংক, সমৌরলক িরাষরা, েরামরারিক-মরানরেক রিকরাশ 
এিং শরািীরিক, ইর্রিয়গর এিং উপলরধিগর রিকরাশ। 

১.১	পডার	েক্তার	মূল্যায়ি

�রেও, সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ অদনক রশষেরার্থীি খুি িরাদলরা পডরাি 
েষেররা র্রাকদর পরাদি, রকছু ইর্রিয়গর েমেযেরা এিং েংরলিষ্ট 
রশখদনি অেুরি্রাি িনযে পডদর অেুরি্রা হদর পরাদি। আপরন 
পডরাি ষেমররা ম্লযেরায়ন কিদর এই েরা্রািণ রনদে্রশকরা িযেিহরাি 
কিদর পরাদিন। 

বশক্ার্থী	বক:

• একটি একটি কদি িইদয়ি পরাররা উল্রায়?

• পৃষ্রাগুরলি িরাম সর্দক িরাদন এিং উপদি সর্দক নীদচি 
রেদক ররাকরায়?

• সকরালদগট, রনমর্া, পরাদল্ রি, সপপরে, ইরযেরারে েরা্রািণ 
সলরাদগরাদক শনরাক্ত কদি?

• ইংদিরি িণম্রালরাি িদডরা এিং সছরাদটরা হরাদরি িণ ্ও িণম্রালরা 
শনরাক্ত কদি?

• ইংদিরি িণম্রালরাি িণ,্ রিদশষ কদি সছরাদটরা হরাদরি িদণি্ 
েরাদর্ �ুক্ত ধ্বরন সমলরাদর পরাদি?

• অপরিরচর CVC (িযেঞ্জনিণ-্স্বিিণ-্িযেঞ্জনিণ)্ শব্দ পডরাি 
িনযে ধ্বরনগুরল রমররের কদি?

• েীঘ্ অপরিরচর শদব্দি সচষ্টরা কিদর ধ্বরন জ্রান (স�মন, 
প্ররার্রমক অষেি) িযেিহরাি কদি?

• েহি িরাকযে স্বরা্ীনিরাদি রনদি রনদি পডদর পরাদি?

• িরাকযে পদড ‘কী’, ‘সকরার্রায়’, ‘সক’, ‘কীিরাদি’ এিং ‘সকন’ 
এেি প্রদশ্নি উতিি সেয়?

• ছরি িযেিহরাি কদি সকরাদনরা েরা্রািণ গল্প রক মদন মদন পদড 
এিং এি ম্ল ্রািণরাটি িলদর পরাদি?
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১.২	সলখার	মূল্যায়ি	এিং	সম্পবককে ত	বিষয়

সমৌরলক হরাদরি সলখরাি একটি ম্লযেরায়দনি মদ্যে করািটি 
েপিরােদনি প�্দিষেণ, েুস্পষ্টররা এিং সলখরাি গরর অন্তি্ুক্ত 
কিরা উরচর। 

েপিরােন (Execution) এি মদ্যে েঠিক এিং েরামঞ্জেযেপ্ণি্রাদি 
সপরসিল ্িরা, সেহিগিী এিং অষেি গঠন অন্তি্ুক্ত। সপরসিল ররন 
আেুল রেদয় ্িরা (ট্রাইপি রগ্রপ), নডরাচডরাি েরাদর্ রগ্রপ ্দি 
িরাখরা এিং সলখরাি রনরে্ষ্ট অ্যেিেরায় িিরায় িরাখরাি ম্লযেরায়ন কিদর 
হদি। অষেি গঠদনি রেক রনদে্শনরাও গুরুত্বপ্ণ।্ উেরাহিণস্বরূপ, 
সছরাদটরা রশশুিরা m এি মদররা একটি অষেি, অষেদিি িরান রেক 
সর্দক শুরু কদি আলরােরা স্রিরাক িযেিহরাি কদি আঁকদর পরাদি। 
করাগি সর্দক সপরসিল নরা রুদল িরাম রেদক শুরু কদি অষেি িরা 
সলটরাি তররি কিরা, সলখরাি গরর তররি কিরাি িনযে অদনক সিরশ 
েহরায়ক।

েহিপরাঠযেররাি (Legibility)- মদ্যে অষেদিি পঠনদ�রাগযেররা, 
সেই েরাদর্ শদব্দি সিরদি এিং মদ্যেকরাি িযেি্রান অন্তি্ুক্ত।

গররি (Speed) : রশষেরার্থীিরা প্ররার্রমক সরেণীকদষেি সর্দক 
উচ্চদরেণীদর অগ্রেি হদর র্রাকদল সলখরায় গররি ি্রমকরা 
গুরুত্বপ্ণ ্হয়, করািণ এদর ররািরা রিরিন্ন করাদি েষেররাি েরাদর্ 
সলখরাদক িযেিহরাি কিদর পরাদি। �রে রশষেরার্থীিরা অষেিগুরল সেরািরা 
সেরািরা কদি সলখরা এিং একটু িরডদয় িরা টরানরা সলখরা- এই দু 
্িদনি সলখরাই �রে রশদখ র্রাদক, স�মনটি প্ররায়শই একটু িদডরা 
রশষেরার্থীদেি সষেদরে হয়, ররাহদল ম্লযেরায়দন উিয় প্রকরাদিি 
সলখরাি েপিরােন, েুস্পষ্টররা এিং গরর রিদিচনরা কিরা উরচর।

অরিিযেরক্তপ্ণ ্সলখরা (Expressive writing) অদনকটরাই রনি্ি 
কদি রশষেরার্থীি িরাষরাি েষেররাি উপি। িণন্রা, রিিিণ এিং প্রিন্ধ 
িচনরায় দু’্িদনি েষেররা িরডর: অরিিযেরক্তপ্ণ ্ িরাষরা এিং 
রলরখর রিষয়িস্তুি রিনযেরাে।

আদগই িলরা হদয়দছ, সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি উতিি 
গুরছদয় সলখরায় এিং প্রিন্ধ িরা িণন্রাম্লক উতিি রলখদর েমেযেরা 
হদর পরাদি। ররাই ম্লযেরায়দন রনম্নরলরখর প�্দিষেণ এিং ্রািণরা 
সিরাঝরাি রিষয়গুরল র্রাকরা উরচর: 

ি্রমকরা, রিষয়িস্তুি ম্ল অংশ, এিং েরািেংদষেপ।

১.৩	অংরকর	মূল্যায়ি

অংদকি ম্লযেরায়ন িলদর প্ররার্রমক সরেণীদর রশষেরার্থীি 
েংখযেরাজ্রানদক সিরাঝরায়, �রাি মদ্যে িদয়দছ:

• প্ররাক-গরণর ্রািণরা (Pre math concepts): িদডরা এিং 
সছরাদটরা, িরর্ এিং খরারল, কম এিং সিরশ, লম্বরা এিং খরাদটরা, 
দূদি এিং করাদছ, সমরাটরা এিং পরারলরা

• েংখযেরা েনরাক্তকিণ (Number identification): েংখযেরাি 
নরাম দ্রািরা েংখযেরা সচনরা

• েংখযেরাি রিনযেরাে এিং ক্ম (Ordering and sequencing 
of numbers): অনুপরস্থর েংখযেরা, কী পদি আদে, কী 
আদগ আদে

• পরিমরাণ তিষমযে (Quantity discrimination): িৃহতিি 
এিং কম (সগ্রটরাি এিং সলে), সছরাদটরা সর্দক িদডরা এিং 
িদডরা সর্দক সছরাদটরা ক্ম অনুেরাদি েংখযেরা েরািরাদনরা

• েংখযেরা ্রািণরা (মরান)/ Number concept (Value): গণনরা, 
‘কয়টি’-ি উতিি িলরা?

• স্থরানীয় মরান (Place value)

• ম্ল করাি (Basic Operations): রলরখর, সেই েরাদর্ মদন 
মদন অংক কষরা

• হরাদর েংখযেরা সিদখ/ নরা সিদখ স�রাগ কিরা

• হরাদর েংখযেরা সিদখ/ নরা সিদখ রিদয়রাগ কিরা

• িণন্রাম্লক অংক (Statement sums)

•একইিরাদি গুণ ও িরাগ রেদয় ম্লযেরায়ন কিরা

• েময়: েপ্তরাদহি রেন এিং মরাদেি নরাম

১.৪	সমৌবলক	িাষা	েক্তার	মূল্যায়ি

দুটি সমৌরলক ্িদনি িরাষরাি েষেররা ম্লযেরায়ন কিরা উরচর: 
গ্রহণদ�রাগযে িরাষরা এিং অরিিযেরক্তম্লক িরাষরা।

গ্রহণরোগ্য	িাষা: এি মদ্যে রনদে্শরািলী সিরাঝরা, িুদঝ পডরা এিং 
রশষেক ও েহপরাঠীিরা কর্রা িলরাি েময় ররাদেি স্বদিি তিরচরেযে 
সিরাঝরা ইরযেরারে অন্তি্ুক্ত।

অবিি্যবক্তমূলক	িাষা: এি মদ্যে রনদিি প্রদয়রািন, অনুি্রর 
এিং িরাগ কদি সনওয়রাি িনযে কর্রা িলরা, রচনি িরা সলখরাি িযেিহরাি 
অন্তি্ুক্ত।

�খন সমৌরখক িরাষরা রিস্তরারিরিরাদি ম্লযেরায়ন কিরা হয়, রখন 
পরঁাচটি উপরােরাদনি উপি েরা্রািণর সিরাি সেওয়রা হয় (Rathvon, 
২০০৪):

১.	 ধ্ববিবিজ্ঞাি	 (Phonology): কর্রা িলরাি আওয়রাদিি 
মদ্যে তিষমযে এিং সেগুরলি উৎপরােন।

২.	 শব্ার্কে	বিে্যা	(Semantics): শদব্দি অর্ ্সিরাঝরা।

৩.	 রূপবিে্যা	(Morphology): শব্দ গঠদনি রিরিন্ন ্ িনগুরল 
িযেিহরাি কিরা ও সিরাঝরা (roots, prefixes, suffixes and 
inflected endings)।

৪.	 বসিট্যাক্স	(Syntax): েঠিক িরাকযেরাংশ িযেিহরাি এিং িরাকযে 
গঠন।
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৫.	 িাস্তিবিে্যা	 (Pragmatics): করা�্কিিরাদি স�রাগরাদ�রাগ 
কিদর িরাষরা িযেিহরাি কিরা।

১.৫	সামাবজক-আরিগগত	বিকারশর	মূল্যায়ি

রশষেরার্থীদেি েরামরারিক-মরানরেক রিকরাদশি েরাদর্ সরেণীকদষেি 
আচিণ, পরািষ্পরিক স�রাগরাদ�রাগ েষেররা এিং িযেরক্তগর-
মনস্তরার্বেক েমন্বয় িরডর। মদনি িরাি আেরান প্রেরান িরা অদনযেি 
েরাদর্ স�রাগরাদ�রাদগি অেুরি্রাি মদররা প্রররকূলররাি করািদণ, 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশশুদেি েরামরারিক েষেররা, �রাি মদ্যে 
কদর্রাপকর্ন শুরু কিরা এিং চরারলদয় �রাওয়রা, দ্্বি সমরাকরারিলরা 
কিরা এিং িনু্ধত্ব কিরা ও ররা িিরায় িরাখরা প্রিরারির হদর পরাদি। এই 
েষেররাগুরল রিেযেরালদয় েকদলি েরাদর্ মরারনদয় চলরাি সষেদরে এক 
রিশরাল প্রিরাি সেদল এিং েহপরাঠীদেি েমর্দ্নি িরা েহরায়ররাি 
অিরাি র্রাকদল রশষেরার্থীিরা রিরছেন্নদিরা্ কিদর পরাদি। এি েদল 
রশষেরার্থী রনদিি েপিদক্ হীনমনযেররায় সিরাদগ �রা ররাি রনদিি 
েপিদক্ িরাদলরা ্রািণরা, হররাশরা সর্দক সিরিদয় আেরাি মদনরািল, 
এিং েরক্য় রশখদনি (proactive learning) মদররা সপ্রিণরাম্লক 
করািগুরলদক সনররিরাচকিরাদি প্রিরারির কদি।

১.৬	শারীবরক,	ইব্রিয়গত	এিং	উপলবধিগত	
বিকারশর	মূল্যায়ি

ে্ক্ষ্ম এিং স্্থলিরাদি অগিেঞ্রালদন েষেররা, দৃরষ্টশরক্ত এিং 
রেিদণি মরারেরা এিং স্রায়রিক করা�্করারিররােহ রশষেরার্থীি শরািীরিক, 
ইর্রিয়গর এিং উপলরধিম্লক করা�্করারিররাি একটি িরাল ম্লযেরায়ন 
কিরা গুরুত্বপ্ণ।্ �রে সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ সকরাদনরা রশষেরার্থীি 
দৃরষ্টশরক্তি প্রররিন্ধকররা র্রাদক, ররাহদল রশষেকদক রন্র্ািণ 
কিদর হদি কীিরাদি েিদচদয় িরাদলরািরাদি ররাি িনযে পরিকল্পনরা 
কিরা �রায়। একইিরাদি, একিন রশষেরার্থীি মদনরাদ�রাদগি অেুরি্রা 
েপিদক্ ্রািণরা র্রাকদল, রনদে্শ অনুেিণ কিরাদনরাি িনযে কী 
্িদনি পধিরর অিলম্বন কিরা হদি, ররা রন্র্ািণ কিরা েহি হদি। 

শরািীরিক অিস্থরান (Positioning): স�দহরু েঠিক শরািীরিক 
অিস্থরান পডরা এিং সলখরাি িনযে রিদশষিরাদি প্রদয়রািনীয়, ররাই 
রশষেরার্থীি শরািীরিক অিস্থরাদনি অযেরাদেেদমন্ট কিরা গুরুত্বপ্ণ।্ 
একটি রনরে্ষ্ট রশষেরার্থীি চরাষুেষ এিং উপলরধিম্লক প্রররিন্ধকররাি 
িনযে পডরাি উপরােরানটিদক েঠিক দূিত্ব এিং সকরাদণ স্থরাপন কিরা্ি 
প্রদয়রািন হদর পরাদি। আেন এিং অিস্থরাদনি (seating and 
positioning) রিষদয় িরানরাি িনযে রকছু প্রশ্ন িরাখরা স�দর পরাদি :

• রশষেরার্থী কখন িরাদলরা অিস্থরান /খরািরাপ অিস্থরানেহ িেদর 
পরাদি? 

• রশষেরার্থী রক একটি রনরে্ষ্ট রেদক ঝঁুদক �রায়?

• রশষেরার্থী রক ররাি মরার্রা, িরাহু িরা শিীদিি অনযেরানযে অংশ একটি 
রনরে্ষ্ট উপরাদয় সেরািরা কদি িরাদখ?

• রশষেরার্থীি রক েরািরারেন িরা রনরে্ষ্ট েমদয় অিস্থরাদনি েমেযেরা 
র্রাদক?

• রশষেরার্থীি সকরার্রায় িরাদলরা/খরািরাপ অিস্থরান হয়?

• রশষেরার্থী রক ররাি অিস্থরান েপিদক্ েমেযেরা িরা উদদ্গ প্রকরাশ 
কদি?

• ির্মরান িেরাি স্থরান এিং অিস্থরান রক সকরান রক্য়রাকলরাদপ 
েরাহরা�যে িরা িরা্রােরান কদি?

• রশষেরার্থীি রক িেরাি এিং অিস্থরাদনি সষেদরে রনিরাপতিরাি 
েমেযেরা আদছ?

• রিেযেরালদয়ি আদশপরাদশি রিরিন্ন স্থরাদন রক িেরাি এিং 
অিস্থরাদনি সষেদরে িরা্রা িদয়দছ?

সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	মূল্যায়ি	করার	সময়	
গুরুত্বপূণকে	বিরিচিা

• স্বরাছেদিযেরি্রান িযেিস্থরা অর্িরা েপ্িণি্রাদি অগিপ্ররযেগি 
েঞ্রালদনি রিকল্প প্রেরান করুন। স�দহরু সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
অদনক রশশুি ে্ক্ষ্ম অগিপ্ররযেগি েঞ্রালদন অেুরি্রা হদর 
পরাদি, স�মন একটি েম ্সিরাি্ প্িণ কিরা িরা সলখরা এগুরল 
অনরায়রাদে নরাও কিদর পরাদি, ররাই রশষেকদেি এই 
করািগুরলি রিকল্প িরািদর হদি। �রে রশশুটি কর্রা িলদর 
পরাদি, সে কর্রা িলরাি মরা্যেদমই করািটি কিদর পরাদি এিং 
রশষেক সেই মর েদম ্রলদখ করািটি েপ্িণ ্কিদর পরাদিন।

• কর্রা িলরাি িরা মুদখি িরাষরাি রিকল্প প্রদয়রািন করািণ সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি প্ররায়শই মুদখি এিং শ্রাে�দন্ত্রি 
সপশীগুরলি রনয়ন্ত্রণ দুি্ল হয় এিং সেই করািদণ উচ্চরািণ এিং 
কর্রা িলরাি অেুরি্রা হয়। স�েি রশষেরার্থীি করাি চরালরাদনরাি মর 
কর্রা িলরাি ষেমররা সনই, ররাদেি িনযে রশষেকদক রশষেরার্থীি 
করাছ সর্দক সমৌরখক প্ররররক্য়রাি প্ররযেরাশরা ন্যেনরম িরাখদর 
হদি। অিদিকটিি ্িদনি প্রশ্ন প্রদয়রািন �রাি উতিি হযেরঁা 
িরা নরা হয়, অর্িরা মরারল্পল চদয়ে িরা স�খরাদন প্রদশ্নি উতিি 
ঠিক/িুল সিদছ সনওয়রাি স্বরা্ীনররা র্রাকদি। রকছু সষেদরে, 
AAC িযেিহরাি কিরাি প্রদয়রািন হদর পরাদি।

কােকে ািলী	

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি ম্লযেরায়ন

বিরেকে শািলী:

অংশগ্রহণকরািীদেি ৪-৫টি েদল রিিক্ত করুন এিং 
ররাদেিদক সছরাদটরা েদল আদলরাচনরা কিদর িলুন কীিরাদি 
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ররািরা সেরিব্রাল পলরে আক্রান্ত রদ্রীয় সরেরণি ৮ িছি িয়েী 
সমদয় আিররি এিং একটি ১৪ িছি িয়েী অষ্টম সরেণীি 
সছদল করানুি ম্লযেরায়ন কিরাি পরিকল্পনরা কিদি।

সেই পরিকল্পনরাি ওপি রিরতি কদি প্রররটি েল ম্লযেরায়দনি 
রিরিন্ন রেকগুরল রনদয় করাি কিদি, এিং সেই অনু�রায়ী 
রশষেরাগর লষেযেগুরল রনদয় পিরামশ্ সেদি।

২.	পদ্ধবতগত	এিং	কােকেকরী	বিরেকে শ

িরাদলরা রনদে্শ হল সেটরাই �রা রনয়মরানুগ এিং করা�্কিী। এদর 
রনরে্ষ্ট রশখদনি উদদ্শযে এিং পধিররগুরল স্পষ্টিরাদি িণন্রা কিরা 
হয়। রনদে্শটি প্ররােরগিক, েহিলিযে এিং প্রররদিেনশীল হয়। 
করািগুরল আকষণ্ীয় এিং চযেরাদলরঞ্জং, রকন্তু সচষ্টরা কিদল আয়তি 
কিরা �রায়। সেরিব্রাল পলরে এিং অনযেরানযে প্রররিন্ধকররা�ুক্ত 
রশষেরার্থীিরা অনযে স�দকরাদনরা রশষেরার্থীি মদররাই েঠিক রনদে্শ 
সর্দক উপকৃর হয়। এটরা খুিই গুরুত্বপ্ণ ্স�, সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি স�ন কম স�রাগযে িদল মদন কিরা নরা হয়। রশষেক দ্রািরা 
রনয়রন্ত্রর এিং প্র�ুরক্ত েমরন্বর পধিররগুরলি মরা্যেদম রশষেরাি 
েদল প্ররায়শই িীষণ অমদনরাদ�রারগররা, সৃ্ররশরক্তি অেুরি্রা, 
অনুদপ্রিণরাি ঘরাটরর এিং আচিণগর অেগিরর সেখরা �রায় এিং 
এগুরল প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি তিরশদষ্টযেি েরাদর্ েপিরক্র 
রিষদয় প্রিরাি রিস্তরাি কদি (গযেরালরাঘি, ২০০৪) । রশষেকদেি এটি 
মরার্রায় িরাখরা উরচর স� প্রররিন্ধকররা হল িযেরক্ত এিং পরিদিদশি 
মদ্যে েরামরারিক আেরানপ্রেরাদনি েলরােল। ররাদেি রশষেরারিেযেরাি 
েভিরািযে অেুরি্রা এিং েীমরাধিররাি রেকগুরল রনদয় েমরাদলরাচনরাম্লক 
রচন্তরািরািনরা কদি এিং সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি রশখদনি 
তিরশষ্টযে েপিদক্ েরা্রািণ ্রািণরাগুরলদক চযেরাদলঞ্জ কদি, রশষেকিরা 
করা�্কি রনদে্শনরাি রিরতি তররি কিদর পরাদিন। র্মরাে ও লসিরল 
(২০০১)িs রনদে্শনরা অনু�রায়ী, রিন্ন্মথী সরেণীকদষে রিরিন্ন ্ িদনি 
রশষেরার্থীি িনযে রনদে্শনরাদক প্রদয়রািন অনু�রায়ী করা�্কিিরাদি 
পৃর্ক কিরাই হল একটি শরক্তশরালী হরাররয়রাি �রা রশষেকদেি 
অন্তি্ুরক্তম্লক রিেযেরালয় এিং সরেণীকষে তররি কিদর েষেম 
কদি এিং এি মদ্যে েমস্ত রশষেরার্থীদক েমরানিরাদি ম্লযেরায়ন কিরা 
�রায়, ররাদেি েরাদর্ েম্মরানিনক আচিণ কিরা �রায় এিং রিেযেরালদয় 
প্রকৃর েুদ�রাগ প্রেরান কিরা �রায়। 

মরিউল ১: অন্তি্ুক্ত রশষেরা-ি পরিরশষ্ট ৭ “ পরাঠযেক্ম মরারনদয় 
সনওয়রাি িনযে একটি করাঠরাদমরা” পডুন। মরিউলটিদর অরিদ�রািন 
এিং স্বরাছেদিযেরি্রাদনি িযেরাখযেরাও িদয়দছ।

স্যেরাদেরারল্ং (Scaffolding): একিন প্রকৃর করা�্কিী রশষেক 
স্যেরাদেরাল্ পধিররি মরা্যেদম রশষেরার্থী ইররমদ্যেই �রা িরাদন ররাি 
সর্দক ররাদক নরুন রশষেরাি রেদক রনদয় স�দর েরাহরা�যে কদিন। 
স্যেরাদেরারল্ং রনদে্শনরা হল “রশষেরাি উন্নররি িনযে রিষয়িস্তু, 

উপকিণ, করাি এিং রশষেক ও েহপরাঠী েমর্দ্নি পধিররগর 
্রািরািরারহক করাি।”
(রিকেন, চরাি্, এিং রেমসি, ১৯৯৩, পৃ. ১২)

একিন রশষেরার্থী উপ�ুক্ত স্যেরাদেরারল্ং িরা েহরায়ররা সপদল এমন 
করািগুরল েপিন্ন কিদর েষেম হদি �রা অনযের্রায় স্বরা্ীনিরাদি 
েপিন্ন কিরা ররাি পদষে অেভিি।

স�েি পরাঠক িরা রশষেরার্থী অেুরি্রাি েমু্মখীন হদছেন ররাদেি 
সশখরাদনরাি িনযে রশষেকদক ক্মরাগর “রশষেরার্থীিরা সকরার্রায় আদছ” 
অর্র্াৎ ররাদেি রশষেরাগর অিস্থরান রক এিং “ররাদেি সকরার্রায় র্রাকরা 
েিকরাি” সেই েপিদক্ েদচরন র্রাকদর হদি। রনদে্শনরাম্লক 
েহরায়ররা িরা স্যেরাদেরারল্ং অস্থরায়ী, এিং একিন রশষেরার্থী েরাহরা�যে 
ছরাডরাই একটি করাি েপিরােন কিদর েষেম হওয়রাি েরাদর্ েরাদর্ 
ররা েরিদয় সনওয়রা উরচর।

সকৌশল রনদে্শনরা (Strategy instructions): েেল রশষেরার্থীিরা 
ররাদেি রনিস্ব রশষেরাি মরা্যেদম রিরিন্ন সকৌশল িযেিহরাি কদি 
েমেযেরা েমরা্রান কিদর পরাদি। রদি রকছু রশষেরার্থীি এই ্িদনি 
রশখন সকৌশল েপিদক্ জ্রাদনি অিরাি র্রাকদর পরাদি িরা স্ব-
রনয়ন্ত্রক েষেররা রিকরাদশি িনযে পর্রনদে্দশি প্রদয়রািন হদর 
পরাদি। রশষেকিরা এই ্িদনি রশষেরার্থীদেি একটি করা�্ িরা প্ররক্য়রাি 
গুরুত্বপ্ণ ্ পেদষেপগুরল সিরাঝরাদিন এিং উপ�ুক্ত সকৌশল িরা 
কম ্পরিকল্পনরাি মরা্যেদম কীিরাদি এই পেদষেপগুরলদক পিপি 
েরািরাদনরা িরা একীি্র কিরা উরচর ররাও িদল সেদিন। এি েদল 
ররািরা িটিল করািগুরল েপিরােন কিরাি করা�্কি উপরায়গুরলদক 
প্রদয়রাগ কিদর পরািদি। স�মন একটি পযেরাদেি িচনরা কিরা। 
কীিরাদি রশখদর হয় সে রিষদয় রশষেরার্থীদেি েুস্পষ্ট রনদে্শনরা 
প্রেরান কিরা ররাদেি আিও েষে রশষেরার্থী হদর েষেম কদি।

সুস্পষ্ট	সকৌশল	বিরেকে রশর	উপাোি	(Components	of	
explicit	strategy	instruction)

• পধিরর এিং রিষয়িস্তুি উদদ্শযে িলুন।

• কখন এিং সকরার্রায় সকৌশলটি িযেিহরাি কিদর হদি সে 
েপিদক্ রর্যে প্রেরান করুন।

• সকৌশল িযেিহরাি কিরাি উদদ্শযে রশষেরার্থীদেি করাদছ �ুরক্ত 
েহকরাদি িযেরাখযেরা করুন।

• রশষেরার্থীদেি একটি িযেরক্তগর রশখদনি গল্প িলুন স�খরাদন 
সকৌশল িযেিহরাি কিরা হদয়দছ।

• “িরালিরাদি রচন্তরা কিরা” এই সকৌশলটি িযেিহরাি কদি 
উেরাহিণ সেওয়রা স�দর পরাদি।

• সকরাদনরা করাি কিরাি েময় রশষেরার্থীদেি গরাইদিি ইসিট্রাকশন 
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(guided instruction) রেন, অর্র্াৎ আপনরাি রনদে্শরানু�রায়ী 
করাি কিরাি েময় �রাদর আপরন রশষেরার্থীদেি প�্দিষেদণি 
মরা্যেদম প্রদয়রািনীয় েরাহরা�যে কিদর পরাদিন।

• রশষেরার্থীদেি করাদছ সকৌশদলি করা�্করারিররাি প্রমরাণ রেন।

• স্থরানরান্তি (transfer) এিং েরা্রািণীকিদণি 
(generalisation) িনযে রশষেরার্থীদেি েংদকর রেন।

প্র�ুরক্ত (Technology) : সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদক 
রিেযেরালদয়ি করা�্ক্দম অংশগ্রহদণি িনযে এিং সেই েদগি 
রশষেরার্থীদেি ম্লযেরায়দন েহরায়ররা কিরাি িনযে, রশষেরার্থীদেি পৃর্ক 
তিরশদষ্টযেি উপি রনি্ি কদি প্র�ুরক্তি িযেিহরািদক উৎেরারহর 
কিদর হদি।

আপরন �রে িুঝদর পরাদিন স� সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একিন 
রশষেরার্থী সলখরাি িনযে অদনক সিরশ েময় এিং শরক্ত িযেয় 
কিদছ এিং করপিউটরাি িযেিহরাি কিরাি িনযে প্রদয়রািনীয় ে্ক্ষ্ম 
অগিেঞ্রালনগর েষেররা এিং পরািেরশ্ররা ররাি িদয়দছ, ররাহদল 
রশষেরার্থীদক েহরায়ররা কিরাি িনযে প্র�ুরক্ত িযেিহরাি কিরা গুরুত্বপ্ণ।্ 
রদি, প্রররটি রশষেরার্থীি িনযে ররাদেি রনদিদেি চরারহেরা অনু�রায়ী 
তররি প্র�ুরক্ত প্রদয়রািন হদি স�মন েংদশরার্র কী সিরাি্ 
(modified keys)-েহ একটি করপিউটরাি িরা �রাদেি ষেীণ 
দৃরষ্ট িদয়দছ ররাদেি িদডরা কদি সলখরাি প্রদয়রািন হদর পরাদি। 
পরাদঠযেি লরাইনগুরল িদডরা কদি সেখরাি িনযে �ন্ত্র স�মন লরাইন 
মযেরাগরনেরায়রাদিি (line magnifiers) মদররা কম খিদচি প্র�ুরক্ত 
িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি।

েহরায়ক প্র�ুরক্ত রিদশষিরাদি পডরা, সলখরা এিং েংখযেরাজ্রান 
েংক্রান্ত প্রররকুলররাি সমরাকরারিলরা কিদর পরাদি।

উোহরণস্রূপ:

• ওয়রাি্ প্রদেরেং ে্ক্ষ্ম সমরাটি েমেযেরাি েমরা্রান কিদর পরাদি 
এিং অদগরাছরাদলরা করাি কমরাদর পরাদি।

• িরানরান-পিীষেরাি িরা সস্পল সচরকং টুলগুরল রকছু িরানরাদনি 
অেুরি্রা কমরাদর পরাদি।

• অযেরােরাইনদমন্টগুরলদর গ্ররাে এিং চরাট্ স্থরাপন কিরাি ষেমররা 
রশষেরার্থীদেি আিও িরাল মরাদনি অযেরােরাইনদমন্ট তররি 
কিদর সেয়, প্রকরারশর সলখরাি মরানদক শরক্তশরালী কদি।

• ওয়রাি্ প্রদেেদি করাট-এন্-সপস্ তিরশষ্টযেগুরল রশষেরার্থীদেি 
সটসিট েপিরােনরা কিরাি েময়, ম্লযেিরান েময় এিং রেম 
িরঁাচরায়।

• রশষেকিরা িইদয়ি পরাররা ্দি িরাখরা এিং উল্রাদনরাি ষেমররা 
নরা র্রাকরাি মদররা ে্ক্ষ্ম সমরাটি েমন্বদয়ি অেুরি্রা র্রাকরা 

রশষেরার্থীদেি েহরায়ররা কিরাি কর্রাও রিদিচনরা কিদর পরাদিন। 
এই ্িদনি সষেদরে, অরিও িইেহ একটি সটপ সিকি্রাি 
িরা রেরি সলেয়রাি রশষেরার্থীদেি পরাঠযে শুনদর েষেম কিদি 
(Edyburn et al, ২০০৫)।

২.১	বশক্ার	সিকেজিীি	িকশা	
(Universal	Design	of	Learning)

সেন্টরাি েি অযেরালেরাইি সস্পশরাল সটকদনরালরি (CAST) স� 
েি্িনীন নকশরাি ্রািণরাদক প্রদয়রাগ কদিদছ, ররা পরাঠযেক্দমি 
উপকিণ এিং রনদে্শনরাম্লক পধিররগুরলদর স্থরাপরযেরিেযেরাি িনযে 
েৃরষ্ট কিরা হদয়রছল। পরাঠযেক্দমি ইউরনিরাে্রাল রিিরাইন েি লরারন্ং 
(UDL) এি সফ্রমওয়রাক্ েমস্ত রশষেরার্থীদেি িনযে চযেরাদলরঞ্জং, 
রকন্তু অি্নদ�রাগযে লষেযে স্থরাপন কদি, এিং রশষেরার্থীদেি রর্যে 
গ্রহণ ও েমরন্বর কিরাি রিরিন্ন উপরায় এিং ররািরা �রা রশদখদছ ররা 
প্রেশ্ন কিরাি িনযে একটি েহি ও েরা্নদ�রাগযে রনদে্শনরাম্লক 
নকশরা প্রেরান কদি। পরাঠযেক্মটি রিরিন্ন ্িদনি রশষেরার্থীদেি িনযে 
তিরচদরেি রিরতিদর এমনিরাদি েরািরাদনরা হদয়দছ স� ররািরা েহদি 
এটি অনুেিণ ও আয়তি কিদর পরাদি। (েলরােল হল “রনদে্শম্লক 
উপকিণ এিং রক্য়রাকলরাদপি নকশরা �রা সেখরা, সশরানরা, কর্রা িলরা, 
নডরাচডরা, পডরা, সলখরা, ইংদিরি সিরাঝরা, অংশগ্রহণ কিরা, েংগঠির 
কিরা, রন�ুক্ত কিরা, এিং মদন িরাখরাি পরার্ক্যে েহ রশষেরার্থীদেি 
রশখদনি লষেযেগুরল প্িণ কদি।” (Orkwis & McLane ১৯৯৮, 
p. ৯)।

মরিউল ১: অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা-ি পরিরশষ্ট ৫: “েি্িনীন 
পরিকল্পনরা কী” অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা েি্িনীন পরিকল্পনরাি 
একটি প্ণ ্রিিিণ প্রেরান কদি।

CAST ওদয়িেরাইদটি উদলেখ অনুেরাদি, UDL সফ্রমওয়রাক্ 
রশষেরার্থীদেি জ্রান ও রর্যে অি্দনি রিরিন্ন উপরায়, রশষেরার্থীিরা �রা 
িরাদন ররা প্রেশ্ন কিরাি উপরায় এিং অরিিযেরক্ত, এিং রশষেরার্থীদেি 
সকৌরুহদলি েুদ�রাগ গ্রহণ কদি উপ�ুক্ত চযেরাদলঞ্জ প্রেরান কিরা 
এিং অনুপ্ররারণর কিরাি রিরিন্ন মরা্যেম প্রেরান কদি।

রশষেরাি িনযে েি্িনীন পরিকল্পনরা েপিরক্র ির্মরান েরারহদরযেি 
সিরশিিরাগই প্ররার্রমক এিং মরা্যেরমক রশষেরাি উপি দৃরষ্ট রনিধি 
কদিদছ। �রেও েি্িনীন রিিরাইদনি এই পধিররগুরল েমস্ত 
িয়দেি রশষেরার্থীি িনযে রশষেরাি েভিরািনরা িৃরধি কদি।

২.২	বিন্ন	বিরেকে শ	
(Differentiated	Instruction)	এিং	
পাঠ	পবরকল্পিা	(Lesson	Planning)

রিেরাদিনরেদয়দটি ইসিট্রাকশন (DI) হল একটি পধিরর, �রাি 
মরা্যেদম “একিন রশষেরার্থী কী সশদখ, কীিরাদি সশদখ, এিং �রা 
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রশদখদছ ররা স�িরাদি িযেক্ত কদি ররা সেই রশষেরার্থীি প্রস্তুররি স্তি, 
আগ্রহ এিং পছদদিি ্িদনি েরাদর্ সমদল রকনরা ররা রনরচির কদি। 
“(Tomlinson, ২০০৪, p. ১৮৮) �খন েি্িনীন রিিরাইদনি 
সকৌশলগুরল DI-এি েরাদর্ একররের কিরা হয়, রখন একিন 
রশষেক রিষয়িস্তু (প্রদরযেক রশষেরার্থী রিদশষিরাদি কী সশদখ), 
প্ররক্য়রা (প্রদরযেক রশষেরার্থী কীিরাদি সশদখ) এিং েৃরষ্ট (রশষেরার্থী 
রশখন প্রমরাণ রহেরাদি কী তররি কদি)-গুরলি পরার্ক্যে কিদর 
পরাদিন। এছরাডরাও, রশষেকিরা রশষেরার্থীদেি ির্মরান ষেমররা, ররাদেি 
আগ্রহ এিং ররািরা স�িরাদি েিদচদয় িরাদলরা সশদখ সেগুরল 
রিদিচনরা কিদর এিং পরার্ক্যে কিদর পরাদিন - স�মন, রশখননশলী 
িরা িহুমুখী িুরধি �রা একিন রশষেরার্থীি রশখন ষেমররা িরাডরায়-

(গরাি্নরাি, ১৯৮৩)। 

স� েকল রশষেকিরা DI িযেিহরাি কদিন ররািরা আশরা কদিন স� 
রশষেরার্থীিরা ররাদেি সশখরাি সষেদরে রিরিন্ন ্িদনি অরিজ্ররা, 
ষেমররা, আগ্রহ এিং তশলী আনদি; স্বীকরাি কদিন স�, এগুদলরা 
সরেণীকদষে রশষেরার্থীদেি কমষ্েমররাদক প্রিরারির কদি; এিং 
পরিরেমেরা্যে ও প্ররােরগিক হদলও নমনীয় এিং প্ররররক্য়রাশীল, 
রনদে্শনরা পরিকল্পনরা কিরাি েময় এই তিরচরেযেি কর্রা মরার্রায় িরাদখন।

প্রস্তরারির পরাঠযেক্ম এিং রশষেরার্থীদেি রশখন প্রদয়রািনীয়ররাি 
মদ্যেকরাি িযেি্রাদন পরাঠ, করাি এিং করা�্কলরাদপি স্তদি পরার্দ্কযেি 
ওপি রিরতি কদি DI পরাঠযে পরিকল্পনরায় অন্তি্ুক্ত কিরা স�দর 
পরাদি। এটি রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন েদলি আগ্রহ, চরারহেরা, স�রাগযেররা, 
অরিজ্ররা এিং প্ি্িরথী জ্রাদনি েরাদর্ করািগুরলদক েরামঞ্জেযে 
কিরাি সষেদরে প্রদ�রািযে (িরায়রাে্ অযেরান্ সিরাি, ২০০৪)। 

এটি	সতককে তার	সারর্	বিম্নবলবখত	বিষয়গুবল	বিরিচিা	
করর:

•	 বিষয়িস্তু: রশষেরার্থীদেি একই রিষদয়ি রিরিন্ন রেক রনদয় 
করাি কিরাি অনুমরর সেওয়রা;

•	 আগ্রহ: রশষেরার্থীদেি রনিস্ব অরিজ্ররা এিং অনুদপ্রিণরাি 
উৎদেি েরাদর্ করা�্ক্দমি প্ররােরগিকররা রনরচির কিরা;

•	 স্তর: রশষেরার্থীদেি ররাদেি প্ি্িরথী রশখনগুরল প্রররেরলর 
হদি এমন স্তদি একই ্রািণরাগুরল রনদয় করাি কিদর েষেম 
কিরা;

•	 সুগম্যতা	 (Access): রশষেরার্থীদেি করাদছ �রাদর একই 
রিষয়িস্তু রিরিন্ন পধিররি মরা্যেদম উপস্থরাপন কিরা হয়, 
রেিণগর, দৃশযেগর, স্পশ্গর, ম্র্, প্ররীকী, িরাষরাগর িরা 
রর্যে প্র�ুরক্তি মরা্যেদম;

• করাঠরাদমরা হদছে �রাি দ্রািরা সকরাদনরা করাি উপস্থরাপনরা কিরা 
স�দর পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, রকছু রশষেরার্থীি িনযে সছরাদটরা 

রকন্তু ক্মশঃ ্রািরািরারহকিরাদি রিষয়-রনরে্ষ্ট ্রাদপ সশখরাদনরা 
স�দর পরাদি, আিরাি অনযেদেি িনযে েরামরগ্রকিরাদি ্রািণরা 
সেওয়রাি মরা্যেদম সশখরাদনরা স�দর পরাদি।

•	 ক্রম: রশষেরার্থীদেি তিরশষ্টযে এিং পছদি রিদিচনরা কদি 
আদগ সর্দক পরিকল্পনরা কদি ক্মরানুেরাদি রিরিন্ন উপরােরান 
িযেিহরাদিি অনুমরর সেওয়রা, 

•	 গবত: রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন গররদর উপরােরানগুরলি েরাহরাদ�যে 
করাি কিদর উৎেরারহর কিরা;

•	 প্রবতবক্রয়া: এটরা সমদন রনদর হদি স� রশষেরার্থীিরা একই 
করা�্কলরাদপি রিরিন্নিরাদি প্ররররক্য়রা সেদি, করািণ রশষেক 
রিরিন্ন রশষেরার্থীি করাছ সর্দক রিরিন্ন েলরােদলি পরিকল্পনরা 
কদিদছন অর্িরা রশষেরার্থীিরা স্বরঃস্্র্িরাদি রিরিন্ন উপরাদয় 
ররাদেি প্ররররক্য়রা িরানরাদি;

•	 বশক্ক	সহায়তা: রশষেরার্থীদেি িনযে �দর্ষ্ট েংখযেক রিরিন্ন 
গুণমরাদনি কমথী েহরায়ররা রেদর হদি। �রাদর স্বরন্ত্রিরাদি 
প্রদরযেদক েময় রনদয় রশখদর পরাদি এিং উতিি রেদর সেিী 
হদল প�্রাপ্ত েময় সনওয়রাি েুদ�রাগ পরায়;

•	 বশক্ণ	 তশলী: রশষেরার্থীিরা �রাদর পিীষেরাম্লক রেল্ 
ওয়রাদক্ি মরা্যেদম উপদেশম্লক সরেণীকষে উপস্থরাপনরা 
সর্দক রশষেরােরাদনি রিরিন্ন পধিররি অরিজ্ররা লরাি কিদর 
পরাদি এটি েুরনরচির কিদর হদি;

•	 বশখি	তশলী: রশষেরার্থীদেিদক রিরিন্ন উপরাদয় রশষেরােরাদন 
প্ররররক্য়রা সেওয়রাি েুদ�রাগ সেওয়রা স�মন, পদিরাষে িরাদি 
সশরানরাি মরা্যেদম, সকরাদনরা রিষয় অদন্বষণ কদি েরক্য়িরাদি 
অংশগ্রহণ কদি িরা েমেযেরাি েমরা্রান কদি;

•	 েলিদ্ধতা: িযেরক্তগর, িুটিিধি, েলগর এিং পুদিরা 
সরেণীকদষেি েকদল একেরাদর্ িরা রিেযেরালদয়ি েকদল 
একেরাদর্ – এিকম েি ্িদনি রশখদনি অরিজ্ররা �রাদর 
রশষেরার্থী পরায়, সেই িরািেরামযে িিরায় িরাখরা।

কােকেকর	পদ্ধবতগত	বিরেকে শ

একটি অন্তি্ুরক্তম্লক কমে্্রচি চ্ডরান্ত েরােলযে রনি্ি কদি �র্রা�র্ 
এিং করা�্কিী রনদে্শম্লক সকৌশলগুরলি পধিররগর িরাস্তিরায়দনি 
উপি। রশষেকিরা �খন রনদে্শগুরলদক করা�্কিিরাদি আলরােরা 
কদিন - ক্মরাগর রশষেরার্থীদেি রশখন ষেমররাি ম্লযেরায়ন কদিন, 
েংদিেনশীলররাি েরাদর্ রশষেরােরান কদিন, এিং রশষেরার্থীদেি 
রিরিন্ন অর্প্্ণ ্উপরাদয় েষেররা প্রেশ্ন কিদর উৎেরারহর কদিন 
– রখন প্রররিন্ধকররা�ুক্ত এিং প্রররিন্ধকররাহীন রশষেরার্থীিরা 
রিন্ন্মথী অন্তি্ুরক্তম্লক সরেণীকদষেি প্ণ ্ েেেযে রহদেদি 
েেলিরাদি অংশগ্রহণ কিদর পরাদি।
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প্ররযেষে ও পদিরাষে রনদে্দশি মরা্যেদম রিষয়িস্তুি েরা্রািণীকিণ ও 
উরদ্ষ্ট েলরােল অরি্র হয়। পধিররগর রনদে্শ েংক্রান্ত ্ রািণরাটিি 
উপি সিরাি সেওয়রা গুরুত্বপ্ণ,্ ররাই রনদে্শম্লক সকৌশলগুরল 
অিশযেই েুপরিকরল্পর হওয়রা িরাছিনীয়। 

ররিল এিং পুনিরািৃরতি: সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রকছু রশষেরার্থীি েষেররা 
িপ্ত কিরাি িনযে প্রচুি অনুশীলদনি প্রদয়রািন হদর পরাদি। ররাই স� 
সখলরাগুরল অংদকি িরা পডরাি সষেদরে েষেররা িৃরধিদর িযেিহরাি কিরা 
হয় সেগুরল রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন েরামরারিক সষেদরে িযেিহরাি কিদর 
আিও সিরশ অনুপ্ররারণর কিদি।

েরামরারিক েষেররা প্ররশষেণ এিং অনুশীলন (Social Skill 
Training and Practice): সেরিব্রাল পলরেি মদররা আদিরা 
অদনক প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীি েরামরারিক আেরানপ্রেরাদন 
অেুরি্রা হয়। একটি সিরাদি্ি মরা্যেদম স� সখলরাগুরল সখলদর হয় 
(স�মন, লুদিরা, কযেরািরাম, েরািরা ইরযেরারে) সেদষেদরে অনযেিরা �খন 
সখলদছ রখন অদপষেরা কিদর হয়, েঠিক েমদয় রনদিি েরান/
পরালরা (turn taking) অনু�রায়ী সখলরা, এমনরক সহদি সগদলও ররা 
েুদিিিরাদি সমদন সনওয়রা ইরযেরারেি েরাদর্ মরারনদয় রনদর এইেি 
রশষেরার্থীদেি অেুরি্রা হয়। স� সখলরাগুরল রকছু রনরে্ষ্ট েরামরারিক 
েষেররা িৃরধিদর েরাহরা�যে কদি, সেগুরলদক প্রদয়রািন মর অল্পরিস্তি 
পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি, উেরাহিণস্বরূপ; একটি সিরাি্ সগদম 
রকছু রনয়ম অন্তি্ুক্ত কিরা; স�মন �খনই সকউ আপনরাদক 
িরাইেটি সেদি রখনই ‘্নযেিরাে’ িলদর হদি। 

েহপরাঠী ম্যেস্থররাম্লক রনদে্শ (Peer Mediated 
Instruction): েমস্ত রশষেরার্থী ররাদেি েমিয়েীদেি করাছ 
সর্দক েষেররা (রশষেরাগর এিং েরামরারিক) সশদখ। সখলরাগুরল 

প্রররিন্ধকররা েপিরক্র রচিরাচরির িুল ্রািণরাদক চযেরাদলঞ্জ কদি 
এিং েহপরাঠীদেি মদ্যে ইররিরাচক েপিক্ গদড রুলদর পরাদি।

রনদে্শ েপিদক্ আগ্রহী কদি সররালরাি লদষেযে সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীেহ েকল রশষেরার্থীি িনযে সখলরা (Games) একটি 
করা�্কিী হরাররয়রাি। খুি িনরপ্রয় এিং প্রদয়রািন অনু�রায়ী রকছু 
পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি এমন কদয়কটি সখলরা হল: 

রিদগিরা: েমস্ত রশষেরার্থী রিদগিরা সখলরাটি উপদিরাগ কদি করািণ 
এটিি িনযে খুি সিরশ রনয়দমি প্রদয়রািন হয় নরা, এিং স�দহরু 
প্রদরযেদকই প্রররটি সগম সখদল, ররাই রন�ুক্ত র্রাকরাি মরাপকরাঠিদর 
িরাদলরা সস্রাি কদি। সখলরাটি সখলদর হদল েিরাইদক মদনরাদ�রাগ 
রেদয় শুনদর হদি এিং করাদি্ র্রাকরা েংখযেরা, শব্দ িরা ছরিগুরলদক 
কীিরাদি শনরাক্ত কিদর হয়, িগ্দষেরেগুরলদর কিরাি িরাখদর 
হয় িরা রনি্রারচর িগ্দষেদরেি রেদক রনদে্শ কিদর হয় এিং 
কিরাি কিরা িগ্দষেদরেগুরলি পযেরাটরান্ রচনদর হয় ররা রশখদর 
পরািদি। সরেণীকদষে �রা সশখরাদনরা হদছে ররা আদিরা মিিুর কিরাি 
িনযে রিদগিরাদক অদনক উপরাদয় পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি। 
উেরাহিণস্বরূপ:

•	 শব্িান্ার	িাডারিার	বিরগো: রশষেরার্থীিরা রিরিন্ন ্িদনি 
প্ররাণীি নরাম িরানদর ও রশখদর পরাদি।

•	 অংক	 বিষয়ক	 তরর্্যর	 বিরগো: েংখযেরা িলুন এিং 
রশষেরার্থীদেি সেই েংখযেরা েংক্রান্ত অংদকি রর্যেগুরল কিরাি 
কিদর রেন; অর্র্াৎ “১২” িলদল রশষেরার্থীিরা ২ x ৬ িরা ৩ x 
৪ কিরাি কিদর পরাদি।

•	 সংখ্যা/িণকেমালা	 সচিার	 বিরগো: রিদগিরাি িনযে িযেিহৃর 
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েংখযেরা এিং িণম্রালরাি পরিেি করাস্মরাইি করুন (নীদচি 
উেরাহিণ সেখুন)। ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালন রনয়ন্ত্রণ �রাদেি দুি্ল, 
সেই ্িদনি রশষেরার্থীিরা অরিদ�রারির হরারলেহ করাউন্টরাি 
িযেিহরাি কিদর পরাদি।

অ্যালফারিট/িণকেমালা	বিরগো

o j d e
u h p y

সিািকে 	 সগম: রশষেকিরা স� ্রািণরা সশখরাদিন ররাি উপি রিরতি 
কদি একটি সিরাি্ সগম তররি কিদর পরাদিন। সেিরা সগম িরা 
সখলরাগুরল হল সেইগুরল স�গুরল েহি এিং রশষেরার্থীদেি রনরে্ষ্ট 
চরারহেরাগুরলদক প্িণ কিরাি িনযে পরিিরর্র কিরা স�দর পরাদি।

কােকে ািলী

স�মন, িড িরাইে িরা একটি েরামঞ্জেযেদ�রাগযে রস্পনরাি।

অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেণ এিং রশখন পধিররি অদন্বষণ

১. অংশগ্রহণকরািীদেি ৪/৫ টি সছরাদটরা েদল রিিক্ত করুন

২. রশষেকদেি অচ্নরা েপিদক্ সকে স্রারি পডদর িলুন

সকস	স্াবি

গ্ররামীণ, েিকরারি রিেযেরালদয় লিরাে সেরাি-এ েমরাি রিজ্রাদনি লিরাে 
চলদছ। রিষয় পরিিহন। উদদ্শযে, রশষেদকি ইউরনট পরিকল্পনরা 
অনু�রায়ী, রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন পরিিহদনি মরা্যেম রচনদর েরাহরা�যে 
কিরা। সরেণীকদষে প্ররায় ৩৫ িন রশষেরার্থী িদয়দছ, �রাি মদ্যে অচ্নরা, 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একিন রশষেরার্থী স� একটি হুইলদচয়রাি এিং 
একটি AAC সিরাি্ িযেিহরাি কদি। সরেণীকষেদক দুটি েদল িরাগ 
কিরা হদয়দছ এিং প্রদরযেকটিদর একটি সখলনরা �রান এিং স্থল, 
িল এিং আকরাদশ িযেিহৃর পরিিহদনি মরা্যেমগুরলি ছরিেহ 
ফ্যেরাশ করাি্ িদয়দছ। রশষেক প্রররটি গ্রুদপি রশষেরার্থীদেি স্থল, 
িল এিং িরায়ুদর িযেিহৃর করাি্গুরল অনুেরাদি ফ্যেরাশ করাি্গুরল 
িরাগ কিদর িদলন। ররািপদি রররন রশষেরার্থীদেি করাদিি মরা্যেদম 
িরা অগিিগিী কদি রিরিন্ন ্িদনি পরিিহন কীিরাদি চদল ররা 
সেখরাদর িদলন। রররন রশষেরার্থীদেি রিজ্রােরা কদিন স� ররািরা 
এই পরিিহদনি সকরানটি িযেিহরাি কদিদছ এিং সকরার্রায়। রররন 
একটি পরিরযেক্ত সিলওদয়ি গরারডদর িেিরােকরািী একটি রশশু 
এিং েরািরা সেদশ ভ্মণ কিরাি ররাি স্বনে েপিদক্ একটি গল্প িণন্রা 
কদিন। সশদষ রররন ব্যেরাকদিরাদি্ পরিিহদনি রিরিন্ন পধিররি নরাম 

সলদখন। ররািপদি রররন রশষেরার্থীদেি ছরিি ফ্যেরাশ করাদি্ি েরাদর্ 
সলখরা শব্দগুরল সমলরাদর িদলন। রশষেক প্রদরযেক রশষেরার্থীদক এই 
করাদিি িনযে সিরাদি্ আেদর উৎেরারহর কদিন এিং �রা সলখরা 
আদছ ররা অনযেদেি হয় রলখদর িরা ছরি আঁকদর িদলন।

বিরেকে শ:

১. রনম্নরলরখর রিষদয় ররাদেি েদল করাি কিদর িলুন:

• পডরাদনরাি েময় রশষেক স�িরাদি পডরান ররাি রিরিন্ন 
্রাপগুরলি ররারলকরা কিদর িলুন

• রশষেক সকরান ্িদনি রশখন পধিরর িযেিহরাি 
কদিদছন?

• কীিরাদি রররন েমস্ত রশষেরার্থীদেি অংশগ্রহণ 
েুরনরচির কদিরছদলন?

• রররন কী ্িদনি উপকিণ িযেিহরাি কদিদছন? এটি 
রক অচ্নরােহ েমস্ত রশষেরার্থীদেি িনযে েিকরািী রছল?

• অচ্নরাদক অন্তি্ুক্ত কিরাি িনযে রশষেকদক আপরন 
আিও কী কী পিরামশ্ সেদিন?

• রররন কীিরাদি িরানদলন স� েমস্ত রশষেরার্থী রশখদর 
সপদিদছ?

২. প্রররটি েলদক ররাদেি করাি পুদিরা েদলি করাদছ 
উপস্থরাপন কিদর িলুন।

২.৩	সরেণীকরক্র	পবররিশগত	বিরিচিা	
(Classroom	Environmental	

Considerations)	

সরেণীকদষেি পরিদিশ রশষেরার্থীি রশখনদক উদলেখদ�রাগযেিরাদি 
প্রিরারির কদি। সরেণীকদষে কী কী প্রদয়রািন ররা শনরাক্ত কিরা 
এিং রিদলিষণ কিরাি মরা্যেদম একিন রশষেক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
সকরাদনরা রনরে্ষ্ট রশষেরার্থী কী ্িদনি েমেযেরাি েমু্মখীন হদর পরাদি 
ররাি প্ি্রািরাে িরা িযেরাখযেরা কিদর েষেম হন। একিরাি এই রিষয়টি 
রিদলিষণ কিরা হদল, রশষেক পরিদিশদক উপ�ুক্তিরাদি তররি কদি 
রনদর পরািদিন। েরা্রািণ সরেণীকদষেি চরারহেরাি েদগি সরেণীকদষেি 
পরিদিশ, সরেণীকদষেি েল, এিং রনদে্শম্লক উপকিণ পধিরর 
েপিরক্র।

সরেণীকরক্র	পবররিশ	গঠি	(Classroom	
Organisation)

একিন রশষেক �খন একটি সরেণীকদষে শৃঙ্খলরা প্রররষ্রা কদিন 
এিং সেটি িিরায় িরাদখন রখন সরেণীকদষেি পরিদিশটি রশখদনি 
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উপ�ুক্ত হদয় ওদঠ। সরেণীকদষেি পরিদিশ উপ�ুক্ত কিরাি সিশ 
কদয়কটি রেক িদয়দছ:- 

• সিৌর েংগঠন, স�মন সেওয়রাল এিং সমদঝি স্থরান এিং 
আদলরাি িযেিহরাি

• অ্যেয়ন এিং অ্যেয়নেংক্রান্ত নয় এমন করা�্ক্দমি িনযে 
সরেণীকদষেি রুটিন

• স্বরন্ত্র পরার্দ্কযেি প্ররর সরেণীকদষেি পরিদিশ ও মদনরািরাি

• আচিণ িযেিস্থরাপনরা, স�মন সরেণীকদষেি রনয়ম এিং ররা 
সমদন চলরা প�্দিষেণ

• রনদে্শম্লক এিং রনদে্শম্লক নয় এমন করা�্ক্দমি িনযে 
েমদয়ি িযেিহরাি

(সফ্রন্ এিং িরািেরাক, ২০০৬)

করা�্কিী রশষেক-রশরষেকরািরা রশষেরার্থীদেি পঠনপরাঠদন িযেস্ত 
সিদখ এিং ররাদেি েরােদলযেি েুদ�রাগ েুরনরচির কদি সরেণীকদষে 
রশখন অনুকূল পরিদিশ গঠন কদিন। এি েদল রশষেরার্থীদেি 
মনঃেংদ�রাদগ িযেরাঘরার ঘটরাদর পরাদি এমন আচিণ/িযেিহরািগুরল 
কদম �রায়। ররাদেি অংশগ্রহণ এিং উপলরধিি সষেদরে সকরার্রায় রক 
অেুরি্রা হদছে ররা পিীষেরা কিরাি িনযে রশষেকদেি সরেণীকদষেি 
পরিদিশ রিদলিষণ কিরা অপরিহরা�্। স�মন আদগ উরলেরখর 
হদয়দছ, সরেণীকদষে হুইলদচয়রাি িযেিহরািকরািী রশষেরার্থীি 
�রাররায়রাদরি িনযে িরা্রারিহীন প্রশস্ত িরায়গরা র্রাকরা উরচর। রশষেণ- 
রশখন উপকিণগুরল ররাদেি িযেিহরািদ�রাগযে হওয়রা উরচর এিং 
ব্যেরাকদিরাি্, চরাট্ ও িুদলটিন সিরাি্গুরল সচরাদখি েদগি েমরান 
উচ্চররায় র্রাকরা উরচর। 

কােকেকরী	সরেণীকক্	গঠরির	জি্য	 বিম্নবলবখত	 বিষয়গুবলর	
প্রবত	িজর	সেওয়া	েরকার	-	

• সরেণীকদষে িরা্রারিহীন প্রশস্ত িরায়গরা র্রাকরা েিকরাি �রাদর 
হুইলদচয়রাদি র্রাকরা রশষেরার্থীেহ েি রশষেরার্থীি �রাররায়রার 
েহি হদি 

• চরাদট্ি মরা্যেদম উপকিণগুরল েমস্ত রশষেরার্থীি করাদছ 
েহিলিযে কিরা এিং ব্যেরাকদিরাি্ দৃশযেমরান কিরা

• দৃরষ্ট এিং রেিণ েংক্রান্ত িরা্রা কম হদি 

• সরেণীকদষেি েমদয়ি েেিযেিহরাি কিরা

• রশষেরার্থীদেি েরাদর্ ইররিরাচক আেরানপ্রেরান রনরচির কিরা

• রশষেরার্থীদেি েরাদর্ আদলরাচনরা কদি সরেণীকদষেি রনয়ম 
তররিি মরা্যেদম রশষেরার্থীদেি সর্দক আচিণগর প্ররযেরাশরা কী 
এিং েরাদর্ েরাদর্ রনয়মিদগিি পরিণরর কী সে েপিদক্ও 
িরানরাদনরা। 

২.৪	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	জি্য	
বিরেকে শ	সংক্রান্ত	সহায়তা		

(Instructional	Accommodations)	

রনদে্শ েংক্রান্ত েহরায়ক (Instructional accommodations) 
িযেিস্থরা হদলরা এমন এক ্িদনি পরিদষিরা �রাি েরাহরাদ�যে রশষেরার্থীিরা 
সরেণীকদষেি রিষয়িস্তু এিং রনদে্শরািলীগুরল ররাদেি করাদছ 
েহিগমযে এিং েহিদিরা্যে হয়, আি এি পরাশরাপরারশ রশষেরার্থীিরা 
�রা িরাদন ররা েঠিকিরাদি কদি সেখরাদর পরাদি। প্দি্ উরলেরখর 
রশষেরাগর, েরামরারিক-মরানরেক এিং শরািীরিক সষেদরেি ম্লযেরায়দনি 
উপি রিরতি কদি, একিন রশষেরার্থীি রনরে্ষ্ট চরারহেরাগুরল সমটরািরাি 
িনযে রশষেকদক প্রদয়রািনীয় অরিদ�রািন িরা পরিির্নগুরল কিদর 
হদি। রশষেরার্থীিরা করখরারন িুঝদলরা রশষেক সেটি ্রািরািরারহকিরাদি 
ম্লযেরায়ন কদিন, এিং সেই অনু�রায়ী রিরিন্ন িকম রনদে্শরািলীি 
প্রদয়রাগ কদিন িরা রনদে্শরািলীগুরলদক করা�্কিিরাদি আলরােরা কদি 
(differentiated instruction) েংদিেনশীলিরাদি রশষেরােরান 
কদিন এিং রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন, অর্প্্ণ ্উপরাদয় েষেররা প্রেশ্ন 
কিদর েষেম কদিন।

উেরাহিণস্বরূপ, স� েকল রশষেরার্থীদেি অরিিযেরক্তপ্ণ ্ এিং 
গ্রহণদ�রাগযে িরাষরায় (expressive and receptive language) 
অেুরি্রা হদর পরাদি ররাদেি সষেদরে, রশষেক রনম্নরলরখর 
িযেিস্থরাগুরল গ্রহণ কিদর পরাদিন স�মন:

• রশষেরার্থীদেি সমৌরখকিরাদি প্ররররক্য়রা িরানরাদর আিও েময় 
রেন করািণ ররাদেি িক্তিযে সমৌরখক িরাষরায় িযেক্ত কিদর 
ররাদেি সিরশ েময় লরাদগ

• রশষেরার্থীদেি রলরখর অযেরােরাইনদমন্টগুরল েপ্িণ ্ কিদর 
আিও েময় রেন, করািণ করাগদি সলখরাি মরা্যেদম ররাদেি 
রচন্তরািরািনরা প্রকরাশ কিদর আিও সিরশ েময় লরাগদি

• স্পষ্ট এিং েংরষেপ্ত রনদে্শ রেন; �রে প্রদয়রািন হয় ছরিি 
মরা্যেদম রনদে্শ রেন

• স� রনদে্শটি সেওয়রা হদলরা সেটি রশষেরার্থীিরা ঠিক মদররা 
িুঝদলরা রকনরা ররা িরানরাি িনযে রশষেরার্থীদেিদকই সেই 
রনদে্শটি একিরাি েংদষেদপ ররাদেি রনদিি িরাষরায় িলদর 
িলুন

• েহপরাঠীদেি েহদ�রারগররাদক উৎেরারহর কিদর সরেণীকদষে 
পরািস্পরিক েহদ�রাগীররাম্লক রশখন পধিরর (co-
operative learning methods )িযেিহরাি করুন

• িহু-ইর্রিয়গর (a multi-sensory) রনদে্শম্লক পধিরর 
িযেিহরাি করুন (দৃরষ্টরনি্ি-রেিণরনি্ি-স্পশ্রনি্ি-হরাদর 
কলদম VAKT)

• রশষেরার্থীদেি এমন একটি েমৃধি িরাষরােপিন্ন (rich 
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language environment) পরিদিশ রেন, স�খরাদন 
সছরাদটরা সছরাদটরা েদল এিং সিরাডরায় িরাগ হদয় (pairs) 
ররািরা রনদিদেি মদ্যে কর্রা সশরানরাি এিং কর্রা িলরাি প�্রাপ্ত 
েুদ�রাগ পরাদি। 

• রশষেরার্থীদেি রশখন েংক্রান্ত রিরিন্ন ্ রািণরাগুরল সেওয়রাি িনযে 
করািগুরল হরাদর কলদম কদি সেখরান (demonstration) 
এিং মদিরলং (modelling) পধিরর িযেিহরাি করুন

৩.	প্রারবভিক	পেকে ারয়	পঠি	অি্যাসরক	সহায়তা	
করার	জি্য	বিবিন্ন	বিরেকে শমূলক	সকৌশল	
(Instructional	Strategies	to	Support	

Early	Reading)

পঠন িরা পডরা হল একটি িটিল প্ররক্য়রা �রাদর অদনকগুরল 
পরািস্পরিক েম্বন্ধ�ুক্ত েষেররা এিং পধিররদক একেরাদর্ রনদয় 
করাি কিরা হয়। এই পিস্পি েম্বন্ধ�ুক্ত েষেররা এিং সকৌশলগুরল 
পডরাি আদগ, পডরা চলরাকরালীন এিং পডরাি পদি প্রদয়রাগ কিরা হয়।

রিস্তরারির গদিষণরায় পরাওয়রা সগদছ স� ধ্বরনররার্বেক 
(phonological) এিং ধ্বরনগর (phonemic) েদচরনররা, 
শব্দিরাডেরাি, পডরাি েরািলীলররা (reading fluency) এিং পদড 
িুঝদর পরািরা (reading comprehension) এই েমস্ত গুরুত্বপ্ণ ্
রিষয়গুলী রশষেরার্থীদেি েষে পরাঠক হদর সশখরায়। নীদচি রচরেটিদর 
স�মন সেখরা �রাদছে স�, সকিলমরারে সকরাদনরা একটি উপরােরাদনি 
উপি সেরাকরাে কিরা, একটি করা�্কি পঠন সপ্ররাগ্ররাম গঠদনি 
িনযে �দর্ষ্ট নয়। েমস্ত উপরােরানগুরলদক একটি েুষম পধিররি 
মরা্যেদম পধিররগরিরাদি এিং রিশেিরাদি সশখরাদনরা েিকরাি �রাদর 
রশষেরার্থীদেি েষে পরাঠক হওয়রাি েুদ�রাগ র্রাদক, �রাদর ররািরা মুরদ্রর 
হিদে পডরাি মরা্যেদম জ্রান অি্ন কিদর পরাদি।

এমন সিশ রকছু পন্রা (approaches) আদছ, স�গুরল খুি সিশী 
মরারেরায় কর্রা িলরাি এিং অগিেঞ্রালদনি অেুরি্রা আদছ এমন 
রশষেরার্থীদেি সষেদরে িযেিহরাি কিদর রগদয় সিশ েভিরািনরাময় 
িদল মদন হদয়দছ। এগুরলি মদ্যে িদয়দছ িরাষরাি অরিজ্ররা 
(language experience), েরারহরযে-রিরতিক (literature-
based), েমগ্র-িরাষরা (whole-language), সমৌরলক এিং 
প্ররযেষে রনদে্শ। এগুরল দুটি প্র্রান রিিরাদগ রিিক্ত কিরা স�দর 
পরাদি �র্রা: েমগ্র-িরাষরা (whole-language) এিং ধ্বরনরিেযেরা 
পধিরর (phonics approaches) (সহলরাি ২০০৫)।

৩.১	সমগ্র-িাষা	পদ্ধবত		
(Whole-Language	Approach)

রিদশষজ্িরা েমগ্র-িরাষরা পধিররদক একটি েশ্ন রূদপ রিদিচনরা 
কদিন এিং প্ররায়শই েমগ্র-িরাষরা অরিজ্ররাি (whole 

language experience) পরিিদর্ িযেিহরাি কদি র্রাদকন। েমগ্র-
িরাষরা পধিররদর, পরাদঠযেি অর্ ্পরাঠদকি জ্রান এিং ্রািণরাি উপি 
রনি্ি কদি। এই পধিরর িযেরক্তগর অরিজ্ররা এিং সমৌরখক িরাষরা 
িযেিহরাদিি মরা্যেদম পডরা এিং সলখরাি প্রেরাি ঘটরায়। এই রিষয়টি, 
“পডদর সশখরা মরাদনই কর্রা িলদর সশখরা (learning to read 
is like learning to speak)”- এই ্রািণরাি উপি রিরতি কদি 
গদড উদঠদছ। (সহলরাি ২০০৫)। পঠন রনদে্দশি সষেদরে িরাষরা 
অরিজ্ররাি দৃরষ্টিরগি (LEA) একিন রশষেরার্থীি শব্দিরাডেরাি, 
িরাষরাি ্িন এিং পরাঠ পডরাি অরিজ্ররা িযেিহরাদিি ম্ল নীররি 
মরা্যেদম, পডরাদক স্বকীয় এিং অর্্প্ণ ্কদি সররাদল। 

এই	পদ্ধবতর	সারর্	বতিটি	ধাপ	জবডত:

এক, রশষেরার্থী ররাি একটি রনিস্ব অরিজ্ররা েপিদক্ রশষেদকি 
েরাদর্ আদলরাচনরা করুক স�খরাদন সে অংশগ্রহণ কদিদছ। এই 
আদলরাচনরা িরাষরা এিং শব্দিরান্রাদিি রিকরাশ কিদি।

দুই, রশষেরার্থী �খন ্রািণরাগুরল একেরাদর্ েরারিদয় প্রকরাশ 
কদি, রখন রশষেক একটি রনদে্রশর অযেরাকরাউন্ট তররি কিদর 
রশষেরার্থীদক েহরায়ররা কদিন।

ররন, রশষেক রশষেরার্থীি িরাষরায় িরাকযেগুরল সলদখন এিং একটি 
িযেরক্তগর িই তররি কদিন �রা রশষেরার্থী দ্রািরা িরচর হয়, েদল 
েহদিই সিরাঝরা �রায়।

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি িনযে, এই পধিররটি রিদশষিরাদি 
উপদ�রাগী, করািণ এটি ররাদেি পডদর আগ্রহী হদর অনুপ্ররারণর 
কদি। এই পধিরর রশষেরার্থীদেি আগ্রদহি রিষয়গুরল প্রকরাশ কিদর 
এিং আদলরাচনরা কিদর ও ছরি এিং অকেদনি উপি রিরতি কদি 
ররাদেি রনিস্ব গল্প তররি কিদর উৎেরারহর কদি।

৩.২	ধ্ববিবিজ্ঞাি	(Phonics)	

ধ্বরনরিজ্রান েপিরক্র রনদে্শ (Phonics instruction) এমন 
একটি পধিরর রহেরাদি ্িরা হয় �রা খুি সিশী কর্রা িলরাি েমেযেরা 
র্রাকরা এিং শরািীরিক প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি েরাদর্ িরাল 
করাি কদি �রে প্রদয়রািন অনুেরাদি পরিির্ন কদি সনওয়রা �রায় 
ও অনযেরানযে পধিররি েরাদর্ িযেিহরাি কিরা হয় (সহলরাি ২০০৫)। 
সরেণীকদষে একটি পধিরর রহেরাদি ধ্বরনরিজ্রান রনি্ুলিরাদি পডরাি 
উপি অদনক সিরশ সিরাি সেয় এিং িইদর স�িরাদি শব্দগুরল 
ছরাপরা আদছ ঠিক সেিরাদি পডদর উৎেরারহর কদি। এই পধিরর 
িযেিহরাি কিরাি েময়, একটি রশষেরার্থী শদব্দি স্বরন্ত্র অংশ, ধ্বরন 
এিং রলরপগুরলি েংস্পদশ্ আদে, �রা রশষেরার্থীদেি িরাষরা কীিরাদি 
করাি কদি এিং সমৌরখক িরাষরা রকিরাদি অদনক সছরাট সছরাট অংশ 
রনদয় গঠির হয় সে েপিদক্ েদচরনররা রিকরাদশ েহরায়ররা কদি।

ধ্বরনেংক্রান্ত েদচরনররাম্লক েষেররাি অনুক্ম (Hierarchy 
of Phonemic Awareness Skills)
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উপ�ুক্ত েহরায়ররা েরান কিরাি িনযে ধ্বরনেংক্রান্ত (সেরাদনরমক) 
েদচরনররাি েরাদর্ িরডর েষেররাি অনুক্ম সিরাঝরা গুরুত্বপ্ণ।্ গরান 
সগদয়, ছডরা উচ্চরািণ কদি, শব্দ রনদয় সখদল এিং প্ররাপ্তিয়স্দেি 
েদগি শব্দ-সখলরাি িই পডরাি মরা্যেদম রশষেরার্থীিরা ররাদেি ধ্বরনগর 
েদচরনররা রিকরাশ কদি। স� রশষেরার্থীদেি এই েমস্ত রিকরাশ হয় নরা 
ররাদেি িনযে গ্ররারেম-সেরারনম েরামঞ্জেযে (grapheme-phoneme 
correspondence) সর্দক শুরু কদি ধ্বরনরিজ্রাদন রিশে এিং 
েিরােরি রনদে্দশি প্রদয়রািন হদি। েহি েষেররা রেদয় শুরু কদি 
িটিল েষেররাি রেদক অগ্রেি হদয় েষেররা িরাডরাদর হদি। এই 
েষেররাগুরল হল:

•	 ছন্দ	সিাক্তকরণ হল একদিরাডরা শদব্দি অন্তযেরমল হদছে 
রকনরা ররা শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, কুল এিং 
েুল অর্িরা pat এিং fat রক অন্তযেরমল কদি? (হযেরঁা) foxএিং 
fairy রক অন্তযেরমল কদি? (নরা)

• ছডরা তররি হল একটি অন্তযেরমল�ুক্ত ছদিময় শব্দ তররি 
কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, আমরাদক একটি শব্দ িলুন �রা 
“রিডরাল”, “কুকুি” িরা “cat”, “dog”এি েরাদর্ অন্তযেরমল 
কদি।

•	 অিুপ্রাস	 (Alliteration)	 বচবনিতকরণ হল একই 
ধ্বরনদক রিরিন্ন শদব্দ শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, 
আমরাদক িলুন স� শব্দটি baby, bark এিং big (/b/) এি 
মদ্যে সকরানটি একই িকম। 

•	 অিুপ্রাস তিষমযে হল অনযেিকম ধ্বরন আদছ এমন শব্দ 
শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, আমরাদক িলুন সকরান 
শব্দটি bake, bug এিং rat (rat) এি অন্তগ্র নয়।

•	 িাক্য	 বিিাজি হল একটি িরাদকযে প্রদরযেকটি পৃর্ক শব্দ 
শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, “আরম সররামরাদক 
িরালিরারে” িরাকযেটিদর সশরানরা প্রররটি শদব্দি িনযে হরারররারল 
েরাও। রশষেরার্থীি ররনিরাি হরারররারল সেওয়রা উরচর।

•	 সেৌবগক	 শব্গুবলরক	 বিিাজি কিরা হল দুটি সছরাদটরা 
শদব্দি েমন্বদয় গঠির িদডরা শব্দ শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। 
উেরাহিণস্বরূপ, এই িদডরা শব্দটিদর রুরম স� প্রররটি 
সছরাদটরাশব্দ শুনদছরা ররাি িনযে একিরাি কদি হরারররারল েরাও: 
“mailbox”, “snowman”।

•	 শব্গুবলরক	বসরলিরল	িাগ কিরা হল একটি শদব্দ িীট 
িরা রেদলিদলি েংখযেরা শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, 
একটি শব্দ িলুন এিং প্রররটি শব্দরাংদশি িনযে রশষেরার্থীদক 
একটি কদি ররারল রেদর িলুন: “cat” (১), “garden” (২), 
“dinosaur” (৩), “dysfunctional” (৪)।

•	 বসরলিল	 বমরেণ হল শদব্দি রকছু অংশ রমররের কিরাি 
ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, দুটি শদব্দি মদ্যে েরামরানযে রিিরর 
রেদয় “cup–cake” িলুন। রশষেরার্থীদক পুদিরা শব্দটি 
(cupcake) শনরাক্ত কিদর িলুন। অনযেরানযে উেরাহিণ হল 
“pen–cil” এিং “hap–py”।

এই উপরােরানগুরল একটি েমরন্বর, িরািেরামযেপ্ণ ্পধিররি মরা্যেদম সশখরাদনরা হয়, এিং অিশযেই রিরছেন্নিরাদি নয়।
িে ও িগ (২০০২) সর্দক গৃহীর

সমৌরখক িরাষরা 
(oral language )

পডরাি সিরা্গমযেররা 
(reading 

comprehension)

শব্দ রিেযেরাগর 
েদচরনররা 

(phonological 
awareness)

ধ্বরনেংক্রান্ত 
েদচরনররা 

(phonemic 
awareness)

ধ্বরনরিেযেরা 
(phonics)

পডরাি েরািলীলররা 
(reading fluency)

শব্দিরান্রাি রিকরাশ 
(vocabulary 

development)
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•	 ধ্ববি	বিিাজি হল একটি শদব্দ পৃর্ক ধ্বরন শনরাক্ত কিরাি 
ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, রশষেরার্থীদক “cat” শব্দটি িলদর 
িলুন এিং “c – a – t” (৩), “f - l - a - g” (৪), অর্িরা 
রশষেরার্থীদক “g-o” (২)প্রররটি শদব্দি িনযে সটরিদল একটি 
ব্ক িরাখুন। ।

•	 ধ্ববিবমরেণ হল একটি শদব্দ ধ্বরন িরা স্বরন্ত্র আওয়রাি 
রমররের কিরাি ষেমররা। দুই সর্দক ররনটি ধ্বরন রেদয় শুরু 
করুন এিং চরাদিি রেদক এরগদয় �রান।। উেরাহিণস্বরূপ, 
প্রররটি শদব্দি মদ্যে েরামরানযে রিিরর রেদয় “g – o” িরা “s – 
oa – p” িলুন এিং রশষেরার্থীদক শব্দটি শনরাক্ত কিদর িলুন।

•	 একটি	 শরব্র	 প্রার্বমক	আওয়াজ	 শিাক্ত	 করা হল 
একটি শদব্দ সশরানরা প্রর্ম আওয়রাি রচরনির কিরাি ষেমররা। 
উেরাহিণস্বরূপ, রশষেরার্থীদক “time” (/t/) শদব্দি প্রর্ম 
আওয়রািটি শনরাক্ত কিদর িলুন।

•	 একটি	শরব্র	মরধ্য	চূডান্ত	আওয়াজ	সিাক্তকরণ হদলরা 
একটি শদব্দ সশরানরা সশষ আওয়রাি শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। 
উেরাহিণস্বরূপ, রশষেরার্থীদক “time” (/m/) শদব্দি সশষ 
আওয়রািটি শনরাক্ত কিদর িলুন। 

•	 একটি	 শরব্র	 মধ্যিতথী	 আওয়াজ	 শিাক্ত	 করা হল 
একটি শদব্দ সশরানরা ম্যেম আওয়রাি শনরাক্ত কিরাি ষেমররা। 
উেরাহিণস্বরূপ, রশষেরার্থীদক “time” (/i/) শদব্দি ম্যেিরথী 
আওয়রািটি শনরাক্ত কিদর িলুন।

•	 একটি	 ধ্ববি	 মুরছ	 সফলা হল একটি শদব্দি স্বরন্ত্র 
আওয়রািগুরলদক সহিদেি কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, 
“bat” শব্দটি িলুন এিং /b/ (/at/) ছরাডরাই আিরাি িলুন।

•	 ধ্ববি	সোগ	করা হল শদব্দি একটি গ্রুদপ িরা একটি শব্দরাংদশ 
একটি আওয়রাি স�রাগ কিরাি ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, 
আপরন �রে /at/-এ /b/ শব্দ স�রাগ কদিন ররাহদল আপরন 
িলদিন “bat”। /it/ (“রহট”) এ /h/ শব্দ স�রাগ করুন অর্িরা 
/op/ (“pop”) এ /p/ শব্দ স�রাগ করুন।

•	 একটি	 শরব্	 প্রার্বমক	 ধ্ববি	 প্রবতস্থাপি	 করা হল 
একটি শদব্দি প্রর্ম আওয়রাি পরিির্ন কিরাি ষেমররা। 
উেরাহিণস্বরূপ, “cat” শব্দটি িলুন এিং ররািপি /c/ এি 
িনযে /b/ রেদয় আিরাি িলুন। আপনরাি এিরাি “cat”-এি 
পরিিদর্ “bat” আদছ।

•	 একটি	শরব্র	মরধ্য	চূডান্ত	ধ্ববি	প্রবতস্থাপি	করা হল 
একটি শদব্দি সশষ আওয়রাি পরিির্ন কিরাি ষেমররা। 
উেরাহিণস্বরূপ, “bit” শব্দটি িলুন এিং ররািপদি /t/ এি 
িনযে /d/ রেদয় আিরাি িলুন। আপনরাি এিরাি “bit” পরিিদর্ 
“bid” আদছ।

•	 একটি	শরব্	মধ্যিতথী	িাওরয়ল	িা	স্র	ধ্ববি	প্রবতস্থাপি	
করা হল একটি শদব্দি ম্যেিরথী আওয়রাি পরিির্ন কিরাি 
ষেমররা। উেরাহিণস্বরূপ, “bad” শব্দটি িলুন এিং ররািপি 
/a/ এি িনযে /u/ রেদয় আিরাি িলুন। আপনরাি এিরাি “bad” 
–এি পরিিদর্ “bud” আদছ।

িইটিি পৃষ্রায় করাঠি আটদক সেওয়রা হদয়দছ �রা পৃষ্রা ওল্রাদর 
এিং িুকমরাক্ রহদেদি িযেিহৃর হদছে।

৩.৩	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	জি্য	
পডার	উপকররণ	সামঞ্জস্যবিধাি	করা

রশষেরার্থীি সশখরাি রিরতিদর ররাি পরাঠযে রিষয়গুরলদক েহরায়ররা 
কিরাি িনযে প্রদয়রািন অনু�রায়ী েরামঞ্জেযেরি্রান কিরা স�দর পরাদি। 
একটি িইদয়ি প্রররটি পৃষ্রায় রেঁরডি ্রাদপি মর করাদঠি ক্রােট 
করাঠি আঠরা রেদয় আটকরাদনরাি মদররা েহি রকছু উপকিণ একিন 
ে্ক্ষ্ম অগিেঞ্রালদনি েমেযেরা�ুক্ত রশষেরার্থীদক পৃষ্রাগুরল উল্রাদর 
উদলেখদ�রাগযেিরাদি েরাহরা�যে কিদর পরাদি।

িরাক-প্রররিন্ধকররা আদছ এমন সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি 
েহরায়ররা কিরাি িনযে, ধ্বরনরিেযেরা েংক্রান্ত রনদে্শ িযেিহরাি কদি 
রশষেকিরা রকছু পডরাি সকৌশল ঠিক কিদর পরাদিন �রা রিদশষিরাদি 
এই ্িদনি রশষেরার্থীদেি িনযে উপ�ুক্ত। সমৌরখক িরাষরাহীন পঠন 
পধিররি (Heller ২০০৫) েরাদর্ ধ্বরনরিেযেরা িরারীয় পন্রা একদরে 
িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। সমৌরখক িরাষরাহীন পধিররি মদ্যে কর্রা 
নরা িদল স�রাগরাদ�রাগ একটি উপরায় �রাদক ‘মদন মদন কর্রা িলরা’ 
রহেরাদি িণন্রা কিরা হদয়দছ। এই পধিররটি িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি 
স�খরাদন একিন রশষেরার্থীদক নীিদি শব্দটি িলদর িলরা হয় এিং 
সে িুঝদর সপদিদছ রকনরা ররা ম্লযেরায়ন কিরাি িনযে রশষেক একটি 
উপ�ুক্ত পধিরর তররি কদিন; স�মন, িরায়গরনরস্ক সরেণীরিনযেরাে 
রিদলিষণ এিং ত্রুটি রিদলিষণ। িরায়গরনরস্ক সরেণীরিনযেরাে রিদলিষণ 
হল স�খরাদন অদনকগুরল শব্দগুছে রশষেরার্থীি করাদছ রিদলিষণ 
কিদর এিং েঠিক শব্দটি রনদয় আেরাি িনযে উপস্থরাপন কিরা 
হয়। ত্রুটি রিদলিষণ হল স�খরাদন রশষেরার্থী শব্দগুরলদক েরািরায় 
এিং ত্রুটিগুরল খঁুদি সিি কদি রচরনির কদি। উিয় উপরাদয়ই, 
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রশষেরার্থী ররাি েরামর্য্ে অনু�রায়ী ইশরািরা, দৃরষ্ট, আওয়রাি িরা অষেদিি 
আওয়রাদিি ও উপলরধিি মরা্যেদম করািটি েপিরােন কিদর পরাদি।

সটপ সিকি্রাদিি েরাহরাদ�যে পডরা সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি 
েহরায়ররা কিরাি আদিকটি উপরায়, রিদশষ কদি �রে রশষেরার্থীি 
দৃরষ্ট প্রররিন্ধকররাও র্রাদক। রশষেকিরা েরািলীলিরাদি পডরা সিকি্ 
কিদিন; এই সিকরি্ংগুরলদর উদদ্শযেম্লকিরাদি েরািলীলররাি 
রিরিন্ন স্তদি সিকি্ কিরা স�দর পরাদি, �রাি প্রররটি পরাঠ ক্মশ 
আদিরা েরািলীল হদয় উঠদি। এইিরাদি, রশষেরার্থীদেি প্ররািরভিক নরা 
পরািরাি েরাদর্ ররাল রমরলদয় চদল অনুশীলদনি েরাদর্ েরািলীলররাি 
উচ্চ স্তদি সিকরি্ং-এি েরাদর্ পডদর েষেম হওয়রাি েভিরািনরা 
সিরশ। রশষেরার্থীিরা �খন সিকরি্ং -েহরায়ক পরাদঠ রন�ুক্ত র্রাদক, 

রখন ররাদেি সকিল সিকরি্ং সশরানরাি সচদয় শরান্ত কদণ্ঠ সিকরি্ং-
এি েরাদর্ েরাদর্ পডরা অপরিহরা�্। রশষেরার্থীদেি েরাি্রাদন এিং 
ক্মরাগর রনিীষেণ কিরা আিশযেক।

শব্িান্াররর	বিকাশ	(Vocabulary	Development)

সেরিব্রাল পলরে র্রাকরা রকছু রশষেরার্থীি িনযে, ররাদেি শব্দিরান্রাি 
রিকরাশ এিং রিস্তরাি কিরা একটি িটিল প্ররক্য়রা এিং এি িনযে রিরিন্ন 
সকৌশদলি প্রদয়রািন হয়। পঠন ও পরিদিদশ নরুন শদব্দি েরাদর্ 
পরিরচর হওয়রাি েরাদর্ েরাদর্ ররাদেি শব্দ-রশষেরাি সকৌশলগুরলি 
একটি রিনযেরাে িযেিহরাি কিদরও সশখরাদনরা উরচর। সেরিব্রাল 
পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি সমৌরখক িরাষরাি প্রকরাশ িরা অনুশীলদনি 
অিরাদিি করািদণ েিরােরি শব্দিরান্রাি েংক্রান্ত রনদে্দশি 
প্রদয়রািন হদর পরাদি (সহলরাি ২০০৫)। রশষেকদেি রনরে্ষ্ট রকছু 
শব্দ এিং এমন পধিরর সশখরাদর হদি �রা রশষেরার্থীিরা একটি শদব্দি 
অর্ ্রন্র্ািণ কিদর িযেিহরাি কিদর পরাদি। উেরাহিণস্বরূপ, রনরে্ষ্ট 
শব্দগুরল এমন একটি পরাঠযে সর্দক রনি্রাচন কিরা স�দর পরাদি 
�রা পডরা �রাদি, স�মন একটি গল্প িরা পরাঠ, এিং এই শব্দগুরলদক 
রিরিন্ন সপ্রষেরাপদট এিং করাদি উপস্থরাপন কিরা হয় �রা রশষেরার্থীদক 
ররাদেি অর্ ্িুঝদর েহরায়ররা কদি।

Heller (২০০৫) সমৌরলক অনু্রািন ষেমররা সশখরাদনরাি ররনটি 
প�্রায় উপস্থরাপন কদিন, একটি সকৌশল �রাদক রররন “BIG” িদল 
অরিরহর কদিদছন �রাি অর্ ্ হল, ‘প্ররাক পঠন পি্’ (Before 
reading), পডরাি েময় কী ঘটদছ ররা খঁুদি সেখরা (Investigate 
what’s going on during reading) এিং পডরা সশষ হদয় 
সগদল পরাঠযেরিষয়টি েরামরগ্রকিরাদি সিরাঝরা (Get the big picture 
when you are done)। পডরাি আদগ, রশষেরার্থীিরা রশদিরানরামটি 
প্রকরাশ কিদর পরাদি এিং এটি রনদয় আদলরাচনরা কিদর পরাদি। 
পডরাি েময়, রশষেরার্থীদেি ররািরা �রা পডদছ ররা আদলরাচনরা কিদর 
িলরা হয়; একিন রশষেক পরাঠযে েপিদক্ ররাদেি সিরাঝরাি পরিমরাপ 
কিদর সমৌরখক প্রশ্ন রিজ্রােরা কিদর পরাদিন। পডরাি পদি, রশষেক 
পরাদঠযেি উপি রিরতি কদি রলরখর অনুশীলন িরা সমৌরখক প্রশ্ন সেন।

রশষেরার্থীদেি শব্দিরান্রাি উন্নয়দনি িনযে করাি কিরাি েময়, 
রশষেকদেি স� রিষয়গুরল রিদিচনরা কিরা উরচর সেগুরল হল:

• রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন প্রেদগি শদব্দি একরার্ক িযেিহরাি 
সশখরাদনরা;

• শব্দগুরল একটি প্রেগি রনি্রাচন কদি সশখরাদনরা 

• রশষেরার্থীদেি প্দি্ি জ্রান েরক্য় কদি রশষেকিরা নরুন শব্দ 
সশখরায় েরাহরা�যে কিদিন;

• নরুন শব্দ এিং আদগকরাি পরিরচর শব্দ এিং ্রািণরাি মদ্যে 
েপিক্ স্থরাপন কিরা 

করা�্কি শব্দিরাডেরাি গদড সররালরাি িনযে রনম্নরলরখর কদয়কটি 
সকৌশলগুরল িযেিহরাি করুন:

রশষেরার্থীদেি সকরাদনরা সটসিট পডরাি েময় িুঝদর অেুরি্রা হদছে 
এমন কঠিন শদব্দি িযেপরাদি সখয়রাল িরাখদর সশখরাদনরা: রশষেকিরা 
অিশযেই কঠিন শব্দগুরল শনরাক্ত কিদর সশখরাদিন। শব্দগুরল 
েনরাক্তকিদণি পি সিরাঝরাি িনযে রনম্নরলরখর সকৌশলগুরল িযেিহরাি 
করুন। 

• শব্দটি আলরােরা কিদর িলুন 

• রশষেরার্থীি িরানরা সছরাদটরা শব্দগুরলদক খঁুদি সিি কিদর িলুন

• অরররিক্ত কর্রাগুরল িরাে রেদয় িরাকযেটি পডুন 

• এিং সেখুন শব্দটি অর্প্্ণ ্রকনরা অর্র্াৎ পডরাি েময় শদব্দি 
অর্ ্সিি কিরা �রাদছে রকনরা

আদিকটি পধিরর হল ছরারেছরারেীদেি শব্দিরান্রাদিি চরাদট্ িরণর্ 
রনম্নরলরখর ্রাপগুরল সশখরাদনরা (পরিরশষ্ট “শব্দিরান্রাি সকৌশল 
ওয়রাক্শীট” সেখুন)। রুরম �রে এমন একটি শব্দ পদডরা �রা রুরম 
িুঝদর পরাদিরা নরা:

১. প্রেগি ে্রে িরানরাি িনযে িরাকযেটি এিং পরাদশি িরাকযেগুরল 
আিরাি পদডরা।
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২. রুরম রক শব্দটি শব্দরাংদশ িরাগিদর পরাদিরা? (�রে নরা হয়, ৩ 
নং ্রাপ- এ �রান।)

• সপ্ররেসি আদছ? এি মরাদন কী?

• েরারেসি আদছ? এি মরাদন কী?

• ম্ল শব্দ আদছ? এি মরাদন কী?

• শব্দ অংদশি অর্ ্ একদরে িরাদখরা। পুদিরা শদব্দি অর্ ্
কী?

৩. শব্দটিি অর্ ্অনুমরান কদিরা।

৪. ম্ল িরাদকযে সররামরাি অর্ ্েরন্নদিশ কদি সেদখরা এটি অর্প্্ণ ্
হদছে রকনরা।

৫. প্রদয়রািন হদল, সররামরাি অর্ ্ রনরচির কিদর অরি্রান 
িযেিহরাি কদিরা।

প্রাসবগেক	শতকে ািলী

অ্যাবফক্স: শদব্দি েরাদর্ স�রাগ কিরা স� সকরাদনরা অংশ; একটি 
সপ্ররেসি িরা একটি েরারেসি, স� সকরাদনরা একটরা হদর পরাদি

মূল	শব্: এমন একটি শব্দ �রা একরাই অর্ি্হ এিং �রাি েরাদর্ 
অযেরারেসি �ুক্ত কিরা স�দর পরাদি

সপ্রবফক্স:	একটি শদব্দি অংশ �রা একটি শদব্দি শুরুদর েং�ুক্ত 
র্রাদক

শব্দরাদর্ি্ একক: �রা একরা িযেিহরািদ�রাগযে নয় রকন্তু এটি েপিরক্র 
অর্ি্হ শব্দ গঠন কিদর িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি

সাবফক্স: একটি শদব্দি অংশ �রা একটি শদব্দি সশদষ েং�ুক্ত 
র্রাদক

সিাঝার	সকৌশল: সু্য়রাট্ (১৯৯৯) পিরামশ্ সেন স�, রশষেরার্থীদেি 
েষেররা, সকরাদনরা রর্যে িরা ্রািণরাদক িযেরাখযেরা কিদর িরা শরক্তশরালী 
কিদর, রশষেরার্থীদেি পডরা এিং সলখরাি েষেররাি রিকরাদশ এিং 
ররাদেি উদদ্গ, িয় িরা একদঘদয়রম দূি কিদর েরাহরা�যে কিরাি 
িনযে রশষেকিরা রশষেরাি উপকিণ িযেিহরাি কিদর পরাদিন। একটি 
রশষেণ েহরায়ররাি উেরাহিণগুরলি মদ্যে িদয়দছ: 

জ্ঞািবিবতিক	 বিি্যাস	 (Cognitive	 organisers), �রা 
রশষেরার্থীদেি মদন িরাখদর এিং সশখরাি সকৌশল পধিরর অনুেিণ 
কিদর েহরায়ররা কদি এিং ম্ল ্রািণরাি রনদে্দশি েরাদর্ 
করা�্কিিরাদি িযেিহরাি কিরা হয়। জ্রানরিরতিক রিনযেরাে প্ররায়শই 
সৃ্ররি্ক্ �ন্ত্র িযেিহরাি কদি �রা রশষেরার্থীদেি সকৌশদলি ্রাপগুরল 
রনদে্শ কদি। জ্রানরিরতিক রিনযেরােগুরল েমস্ত িয়দেি রশষেরার্থীদেি 
সষেদরে িযেিহরাি কিরা সগদলও সেগুরল প্ররায়শই িয়স্ রশষেরার্থীদেি 
সষেদরে িযেিহরাি কিরা হয় �রািরা স্বরা্ীনিরাদি এই ্রাপগুরল িযেিহরাি 
কিরা রশখদর পরাদি। 

Idol-Maestas	(১৯৮৫) একটি গল্প পডরাি েময় রশষেরার্থীদেি 
গরাইি কিরাি িনযে TELLS নরাদম একটি পধিররি উদ্রািন 
কদিরছদলন। TELLS হল রিরিন্ন শদব্দি আেযেষেি রেদয় গঠির 
একটি েংরষেপ্ত রূপ �রা রশষেরার্থীদেি কদয়কটি ্রাপ অনুেিণ 
কিদর উৎেরারহর কদি:

•	 T: গদল্পি রশদিরানরাম িরা টরাইদটল (title) পদডরা।

•	 E: ে্রেগুরলি িনযে পৃষ্রাগুরল পিীষেরা কদিরা এিং আওডরাও।

•	 L: গুরুত্বপ্ণ ্শব্দগুরল খঁুদি িরাি কদিরা।

•	 L: কঠিন শব্দ সখরঁাদিরা

•	 S: গদল্পি রিনযেরাে েপিদক্ রচন্তরা কদিরা।

TELLS সরেণীকদষেি সেওয়রাদল আটকরাদনরা স�দর পরাদি 
অর্িরা রশষেরার্থীদেি পৃর্কিরাদি সেওয়রা স�দর পরাদি। রশষেক 
রশষেরার্থীদেি রশখদর েরাহরা�যে কদিন স� কীিরাদি প্রররটি ্রাপদক 
একটি একটি কদি প্রদয়রাগ কিদর হয় এিং ররািপি একটি গল্প 
পডরাি েময় সেগুরলদক একেরাদর্ িযেিহরাি কিদর হয়।

•	 অিুধািি	 ক্মতা	 পেকেরিক্ণ	 (Comprehension	
monitoring): রশষেরার্থীদেি সশখরাদনরা হয় কীিরাদি 
ররাদেি পডরাি রিষয়িস্তু সিরাঝরাি িযেপরাদি েদচরন হদর হদি। 
রনদিদেি প্রশ্ন তররি কিরাি সকৌশল সশখরাদনরাি মরা্যেদম, 
ররাদেি রনদিদেিদক প্রশ্ন রিজ্রােরা কিরা,অনুমরান কিরা এিং 
প্রদশ্নি উতিি খঁুদি সিি কিরাি মরা্যেদম ররাদেি পডরা স্ব-
রনিীষেণ কিদর সশখরাদনরা হয়। রশষেরার্থীিরা রনদিদেি প্রশ্ন 
কিরাি সকৌশল িযেিহরাি কিদর এিং ৫ W {why, when, 
where, what and who (সকন, কখন, সকরার্রায়, কী এিং 
সক)}-এি উতিি সেওয়রাি উপি সেরাকরাে কিদর পরাদি । 
রশষেরার্থীিরা পডরাি েময়, হরালকরািরাদি মরারি্দন উপ�ুক্ত 
েংদকর (৫ W এি একটি) সলদখ এিং প্ররােরগিক রর্যে 
হরাইলরাইট কদি। পডরাি পদি, রশষেরার্থীিরা েংদকরগুরলদক 
রেদি সেদখ এিং সনরাট তররি ও রিষয়িস্তু প�্রাদলরাচনরাি 
রিরতি রহেরাদি িযেিহরাি কদি।

• প্রশ্ন তররি: রশষেরার্থীদেি গদল্পি রিরিন্ন রেক িরা রর্যেম্লক 
পরাঠযে েপিদক্ প্রশ্ন রিজ্রােরা কিদর সশখরাদনরা হয়:

• রশদিরানরাম?

•	 সসটিংস: গল্পটি সকরার্রায় ঘদটরছদলরা? কখন ঘদটরছদলরা?

•	 চবরত্র: গদল্প সক রছল? সে সকমন রছল?

•	 সমস্যা/লক্্য: গদল্পি প্র্রান েমেযেরা/লষেযে কী রছল?

•	 ঘটিা: গদল্প প্রর্ম, রদ্রীয়, রৃরীয় ঘটনরা রহদেদি কী 
ঘদটদছ?

•	 সমাধাি/উপায়: রকিরাদি েমেযেরাটি েমরা্রান কিরা হদয়রছল 
এিং লষেযেগুরল প্িণ হদয়রছল?
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•	 গ্রাবফক	 শব্াবর্কেক	 বিি্যাসগুবল	 (semantic	
organiser)-ি িযেিহরাি: গ্ররারেক রিনযেরাে রশষেরার্থীদেি 
্রািণরাগুরল িুঝদর এিং নরুন ্রািণরাগুরলি েরাদর্ প্দি্ি 
জ্রানদক েং�ুক্ত কিদর েরাহরা�যে কিরাি িনযে েিদচদয় 
করা�্কি হদর পরাদি। রশষেরার্থীদেি েুস্পষ্ট রনদে্শ রেদর হদি 
এিং গ্ররারেক এিং শব্দরারর্ক্ রিনযেরাে কীিরাদি িযেিহরাি কিদর 
হয় ররা সশখরাদনরা েিকরাি (সস্রারি মযেরাপ এিং ওয়রাি্ওদয়দিি 
উেরাহিদণি িনযে পরিরশষ্ট ৮ সেখুন)। এই ্িদনি 
রিনযেরােগুরল পডরাি আদগ, পডরাি েময় এিং পদি িযেিহরাি 
কিরা স�দর পরাদি �রাদর রশষেরার্থীদেি প্দি্ি জ্রাদনি েরাদর্ 
নরুন রর্যে েংদ�রাগ কিদর, রুলনরা এিং তিপিীরযে কিদর, 
ঘটনরাগুরল ক্মরানুেরাদি েরািরাদর, পরাদঠযেি গুরুত্বপ্ণ ্ রর্যে 
শনরাক্ত কিদর, আংরশক-সর্দক-অর্র্াৎ েমগ্র ্রািরািরারহকররা 
সেখদর এিং রর্যে সরেণীিধি কিদর েরাহরা�যে কিরা স�দর 
পরাদি।

•	 পূরিকের	 জ্ঞাি: রশষেরার্থীদেি পরাদঠযেি রিষয়িস্তুদক ররাদেি 
িযেরক্তগর িীিদনি েরাদর্ েপিরক্র কিদর সশখরাদনরা হয় 
এিং ররাদেি প্ি্ জ্রাদনি উপি রিরতি কদি আদগ সর্দক 
অনুমরান কিরাি সচষ্টরা কিদর িলরা হয়।

•	 মািবসক	প্রবতচ্ছবি	(Mental	Imagery): রশষেরার্থীদেি 
মদন এমন ছরি তররি কিদর সশখরাদনরা হয় �রা ররািরা স� 
পরাঠযেটি পদডদছ ররা উপস্থরাপন কদি। উেরাহিণস্বরূপ, আপরন 
রনম্নরলরখর রনদে্দশি েরাহরাদ�যে মদন মদন ছরি তররিি করািটি 
সচষ্টরা কিদর পরাদিন (মযেরাকলরােরলন, এম এিং অযেরাদলন, 
এম-রি (২০০০) সর্দক অরিদ�রারির):

• রশষেক রশষেরার্থীদেি একটি িণন্রাম্লক অনুদছেে পদড 
সশরানরাদর রগদয় মরাদঝ মরাদঝ রিিরর সেন, এিং ররাি মদনি 
মদ্যে রররন �রা সেদখন এিং স� আদিগ অনুিি কিদছন ররা 
িরাগ কদি সনন। মদনি মদ্যে ছরি এিং আদিগ তররি কিদর 
েরাহরা�যে কদিদছ এমন গুরুত্বপ্ণ ্ পরাঠযেরাংশ রশষেরার্থীদেি 
করাদছ রুদল ্রুন। (৫টি ইর্রিদয়ি েিকটিদক উদ্ীরপর কদি 
এমন পরাঠযে অিশযেই অন্তি্ুক্ত কিদর হদি।

• রশষেক একটি িণন্রাম্লক অনুদছেে পডরাি েময় রশষেরার্থীদেি 
সচরাখ িন্ধ কদি গিীিিরাদি শ্রাে রনদর এিং শিীি রশরর্ল 
কিদর িদলন।

• েমগ্র অনুদছেে িুদড, রশষেরার্থীিরা কী সেদখ, সশরাদন, স্বরাে 
পরায়, গন্ধ সনয় এিং অনুিি কদি ররা রিজ্রােরা কিদর 
রিিরর রেন। রশষেরার্থীদেি রিজ্রােরা করুন সকরান শব্দগুরল 
ররাদেি মদন প্রররছেরি এিং আদিগ তররি কিদর েরাহরা�যে 
কদিদছ।

• রশষেরার্থীিরা একিরাি এই েষেররা তররি কদি সেলদল ররাদেি 
একটি িণন্রাম্লক পযেরাদেি মদন মদন পডদর িলুন এিং 
ররািরা কী পডদছন ররা ‘সেখুন’।

•	 সংবক্প্তকরণ	 (Summarisation): রনম্নরলরখর 
এই্িদনি প্রশ্নগুরলি উতিি রেদয় রশষেরার্থীিরা ম্ল 
্রািণরাগুরলক খঁুদি সিি কিদর সশদখ, স�মন;

• সররামরাি গল্প সকরার্রায় ঘদট?

• প্র্রান চরিরে করািরা এিং ররািরা সকমন?

• ররাদেি কী হয়?

• ররািরা ররাদর কী কদি?

• গদল্পি সশদষ কী হয়?

•	 প্রবতবক্রয়া	 কািকে 	 (Response	 cards): স�রাগরাদ�রাদগি 
অেুরি্রা র্রাকরা রশষেরার্থীদেি প্ররররক্য়রা প্রকরাদশ েহরায়ররা 
কিরাি িনযে, প্ররররক্য়রা করাি্ হল একটি রশষেণ সকৌশল �রা 
রশষেরার্থীদেি িনযে একটি রনিদপষে রশষেরাি পরিদিশ তররি 
কদি। প্ররররক্য়রা করাি্গুরল করাি্, রচনি, িরা অনযেরানযে েরা্রািণ 
প্র�ুরক্তি রিরনে হদর পরাদি �রা একই েরাদর্ সরেণীকদষেি 
রশষেরার্থীিরা রশষেদকি প্রদশ্নি উতিি প্রেশ্ন কিরাি িনযে 
উপস্থরাপন কিদর পরাদি।

• িামকরণ: রশষেরার্থী িস্তুি নরাম িরাদখ িদডরা, সছরাদটরা, 
সগরালরাকরাি, সচৌদকরা, িরািী, ওিদন হরালকরা এিং িং ইরযেরারে 
নরাদম।

•	 সাধারণীকরণ: একিরাি রশষেরার্থী মরাপ, আকৃরর, িং 
ইরযেরারেি দ্রািরা িস্তুগুরল শনরাক্ত কিরা এিং নরামকিণ কিরা 
শুরু কিদল ররাদক রিরিন্ন িং, আকৃরর এিং আকরাদিি িস্তু 
সেওয়রা উরচর এিং সে সকরানটি সিদছ সনদি, নরাম এিং 
পরিচয় সেদি, ররা রন্র্ািণ কিদর অনুপ্ররারণর কিরা উরচর। 
এই ্িদনি অনুশীলন িরািিরাি কিরাি মরা্যেদম রশষেরার্থী 
্রািণরাগুরলদক েরা্রািণীকিণ কিদর শুরু কদি।

• দূিত্বেংক্রান্ত ্রািণরাগুরল (Spatial Concepts) শিীি, 
পরিদিদশি িস্তু, আঁকরা িরা ছরি িরা রিম্র্ িস্তুি েরাদপদষে 
সশখরাদনরা স�দর পরাদি। (ওয়রাক্শীদটি উেরাহিদণি িনযে 
পরিরশষ্ট ৯ সেখুন)।

৪.	প্রারবভিক	সংখ্যাজ্ঞাি	ততরী	কররত	সাহাে্য	
করার	জি্য	বিরেকে শমূলক	সকৌশল

এন-রে-ই-আি-টি পরিশন সপপরাি অন টিরচং অে মযেরার্দমটিসি 
(এন-রে-ই-আি-টি, ২০০৬) গরারণররক রিষয়িস্তু সর্দক গরারণররক 
রশষেরাি পরিদিদশ সেরাকরাে কদিদছ, স�খরাদন প্ররক্য়রাগুরলি 
একটি েপ্িণ ্পরিেি অগ্ররার্করাি পরায়: রির্িধি েমেযেরা েমরা্রান, 
পযেরাটরাদন্ি িযেিহরাি, রিিুযেয়রালরাইদিশন, উপস্থরাপনরা, �ুরক্ত এিং 
গরারণররক স�রাগরাদ�রাগ। এদর সিরাি রেদয় িলরা হদয়দছ স�, 
‘অন্তি্ুরক্ত একটি সমৌরলক নীরর। রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থী, 
রিদশষ কদি শরািীরিক ও মরানরেক প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি 
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অনযে েি রশষেরার্থীি মদররাই অংক সশখরাি অর্করাি িদয়দছ এিং 
ররাদেি চরারহেরাগুরল (রশষেরারিেযেরা, রশষেরাি উপরােরান ইরযেরারেি 
পরিদপ্ররষেদর) গুরুত্ব েহকরাদি েমরা্রান কিদর হদি। অংদকি 
্রািণরাগর িগৎ এই রশষেরার্থীদেি িনযে অদনক আনদিেরায়ক 
হদর পরাদি এিং ররাদেি এই ্িদনি রশষেরা সর্দক �রাদর িরঞ্র 
নরা কিরা হয়, ররা সেখরা আমরাদেি েরারয়ত্ব।’ সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীেহ েকল রশষেরার্থীি িনযে েংখযেরাজ্রানম্লক রশষেরা 
গুরুত্বপ্ণ।্ স�দহরু অদকে রিম্র্ ্রািণরাগুরল িরডর স�মন প্ররীক 
- সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি সশখরাদনরা কঠিন ররাই সেগুরল 
রশষেরার্থীি পৃর্ক রশখননশলী এিং তিরশদষ্টযেি উপি রিরতি কদি 
সিশ কদয়কটি সষেদরে পরিমরাি্ন কিরা প্রদয়রািন। রশষেরার্থীিরা 
ইররমদ্যেই স� রশষেরা অি্ন কদিদছ ররা শনরাক্ত কিরা এিং সেই 
রশষেরাি ওপি রিরতি কদি ররাদেি পিিরথী রিকরাশ ম্লক পেদষেপ 
সনওয়রাি ওপি করা�্কিী েংখযেরাররার্বেক রনদে্শনরা রনি্ি কদি । 

ক্মরিকরাশশীল অগ্রগররগুরল (Developmental progres-
sions) রনদে্শম্লক উন্নররি িনযে রশষেকদেি পর্ সেখরায়, �রা 
ররাদেি পিিরথী ্রাপ রচরনির কিদর েরাহরা�যে কিদর পরাদি। হরাদর 
কলদম এিং েরচরে উপস্থরাপনরাগুরল রিম্র্ েংখযেরাে্চক ্রািণরাগুরল 
িুঝদর েরাহরা�যে কদি। অদকেি সখলরা, ্রঁা্রা এিং েংখযেরা েপিরক্র 
গল্পগুরল রশষেরার্থীদেি এই েংদ�রাগগুরল তররি কিদর এিং ররাদেি 
তেনরদিন করািকম ্সিরাঝরাি িনযে েিকরািী। 

গাবণবতক	ধারণা	সশখারিা

রশষেরার্থীদেি প্রর্রাগর গরারণররক ্রািণরাগুরলদক েেলিরাদি িুঝদর 
এিং ররাদেি েরাদর্ করাি কিরাি িনযে, ররাদেি অিশযেই সরেণীরিিরাগ, 
েংিষেণ, ্রািরািরারহকররা, ক্ম এিং একটিি েরাদর্ অনযেটিি 
েরাদৃদশযেি ্রািণরাগুরল িুঝদর হদি। রশষেরার্থীদেি ররাদেি েহিরার 
েংখযেরা সিরাদ্ি রিকরাদশি িনযে, এিং উপদিরাক্ত ্রািণরাগুরলি 
করা�্কিী জ্রাদনি রিকরাদশি িনযে, অিশযেই ররাদেি পরিদিদশি 
েরাদর্ প্রচুি েরামরারিক আেরানপ্রেরাদনি অনুিি কিদর, অদন্বষণ 
এিং রনপুন িরাদি করাদি লরাগরাদর, রুলনরা কিদর, েরািরাদর এিং 
িরাস্তি িস্তু এিং িস্তুি পুনরি্নযেরাে কিদর হদি:

বমল	করা: পরিমরাপ, আকৃরর, আকরাি, ওিন এিং িদে অরিন্ন 
ও সেখদর একই িকম িস্তুি রমল কিরা। রশষেক রশষেরার্থীি িনযে 
উপকিণগুরলদক রশষেরার্থীি চরারহেরা অনু�রায়ী অরিদ�রারির কদি 
ররাি রনদিি মদররা কদি সখলরা তররি কিদর পরাদিন।

িাছাই	করাঃ রিরিন্ন গঠন, আকরাি , আকৃরর এিং িদেি রিরতিদর 
িস্তুি িরাছরাই কিরা। সেিরা উেরাহিণ হল রিরিন্ন শরাকেিরি, িরাল 
এিং শেযে িরাছরাই কিরা।

একটির	সারর্	অি্যটির	সংগবত: রশষেরার্থীিরা ররাদেি তেনরদিন 
িীিদন একটিি েরাদর্ অনযেটিি েংগরর লষেযে কিরাি অদনক েুদ�রাগ 
খঁুদি সপদর পরাদি। ররািরা একটি িুদররাি রিরদি একটি সমরািরা 

িরা একটি পরাদয় একটি িুররা পিদর পরাদি; ররািরা একটরা একটরা 
কদি পরািদলি টুকদিরা ম্ল পরািদলি মদ্যে স্থরাপন কিদর পরাদি। 
একিরাি রশষেরার্থীিরা এই েপিক্গুরল িুঝদর পরািদল, ররািরা একটি 
েংখযেরাদক একটি িস্তুি েরাদর্ স�রাগ কিদর পরাদি এিং ররািপি 
িুদঝ গণনরা কিদর পরাদি।

রিরিন্ন িে, আকরাি এিং আকৃররি মদ্যে িদডরা িরা সছরাদটরা িস্তু 
শনরাক্ত কিরা। সেিরা উেরাহিণগুরলি মদ্যে একটি হল একই ্িদনি 
করাি্ সখলরাি েনরাক্তকিণ।

িরাছরাই কিরা এিং সরেণীরিনযেরাে কিরা একটি গুরুত্বপ্ণ ্ িুরধিগর 
প্ররক্য়রা। সরেণীরিিরাগ (classifying) কিরাি িনযে একটি মরানরেক 
করাঠরাদমরা (mental structures) তররি কিদর হদি �রা রিরিন্ন 
িটিল েপিক্ এিং আন্তঃেপিদক্ি উপি রিরতি কদি গদড ওদঠ 

অি্যাি্য	গুরুত্বপূণকে	ধারণাগুবল	হল:

গণনরা: স�দহরু রশষেরার্থীিরা ররাদেি চরািপরাদশি রিরনেগুরল গণনরা 
কিদর আগ্রহী, ররাই ম্র্ রিরনেগুরল স�মন ঘদিি িরানরালরা, 
সচরাখ, নরাক ইরযেরারে রেদয় শুরু করুন। েংখযেরা রচনি এিং িস্তুি 
েংখযেরাি েরাদর্ রমল িরাখরাি িনযে েংখযেরা রচরনির ঘঁুটি তররি কিরা 
স�দর পরাদি। িস্তু, েংখযেরা এিং িস্তুি নরাম সলখরা করাি্ রেদয় শুরু 
কিরা স�দর পরাদি

গণনরা সশখরাদনরাি রক্য়রাকলরাপগুরলদর রনম্নরলরখর রিষয়গুরল 
অন্তি্ুক্ত কিরা স�দর পরাদি:

• রশষেরার্থীদক গ্রুদপি রিরনেগুরলি রুলনরা/রমল/িরাছরাই কদি 
সছরাদটরা সছরাদটরা েদল েরািরাদর িলুন। প্রররটি সেদট িস্তুি 
েংখযেরা শনরাক্ত কদি , ররাদেি নরাম এিং রকছু পযেরাটরান্ দ্রািরা 
রচরনির কিদর িলুন; স�মন, একটি েদলি িস্তুি েংখযেরা 
অনু�রায়ী ররগুদলরা হরারররারল সেওয়রা িরা ঘণ্রা িরািরাদনরা হদি।

• গরান কদি গননরা কিরা এিং আগুিদলি সখলরা িযেিহরাি কদি 
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দুই,পরঁাচ, েদশি েরামদনি ও রপছদনি েংখযেরা গননরা কিরা 
অনুশীলন কিরাদর হদি। 

• রশষেরার্থীিরা রুলনরাম্লকিরাদি েংখযেরাি িৃহতিি” এিং 
“ষুেদ্ররি” ্রািণরাগুরলদক শরক্তশরালী কিদর এিং অনুশীলন 
কিদর “আমরাি নম্বি অনুমরান কদিরা” নরাদম একটি সগম 
সখলদর পরাদি। রশষেরার্থী ররাি েগিীদক নরা িরারনদয় করাগদিি 
টুকদিরাদর ১ সর্দক ১০০ এি মদ্যে একটি েংখযেরা রলখদি। 
রশষেরার্থীদক “এি সচদয় িদডরা” এিং “এি সচদয় কম” প্রশ্ন 
রিজ্রােরা কদি সগরাপন েংখযেরাটি আরিষ্করাি কিদর িলুন।

• েংখযেরাি রর্যে: কমিয়েী রশষেরার্থীদেি ক্রমক েংখযেরা 
(ordinal numbers) রেদয় গণনরা কিরাি অিযেরাে কিদর 

হরারর

১ ৬২ ৭৩ ৮৪ ৯৫ ১০

এিং মুখস্থ কিদর েরাহরা�যে কিরাি িনযে েংখযেরা-লরাইন 
(number line) অরযেন্ত করা�্কি। প্ররািরভিক প�্রাদয়, 
েংখযেরা- লরাইনটিদক রশষেরার্থীি েুরি্রাদর্ ্ পরিিরর্র কদি 
সনওয়রা উরচর। এদর রশষেরার্থীদেি গরণর িুঝদর েুরি্রা হয় 

প্যাটািকে	এিং	ররের	বমল	এিং	সাজারিার	উন্নবতর	জি্য	সিািকে 	সগম

ধারণা: ক্ম এিং পযেরাটরান্ িরাছরাই

সরঞ্জাম: একটি সিে সিরাি্ এিং ১৬টি সছরাট করাি্ , �রাি মদ্যে 
৪টি মরাছ, হরঁাে, েুল এিং টুরপি ছরি র্রাকদি, স�গুরল েিুি, হলুে, 
নীল এিং কমলরা িদেি হদি।

ঝুলন্ত	কাপড

ধারণা: িরাছরাই এিং সরেণীরিিরাগ

সরঞ্জাম: লরাল, নীল, হলুে এিং েিুি িদে ৪টি করাপড টরােরাদনরাি 
েরড এিং ১ সেট করাপদডি করাট আউট (টরাই, সমরািরা, শট্ে এিং 
সগরঞ্জ) েহ ১টি সিে সিরাি্ (অর্র্াৎ সপরাশরাদকি ১৬টি আইদটম; 
৪টি রিন্ন িদেি প্রররটি আইদটদমি মদ্যে ৪টি)

চটকোর	আকার

অবিরোজণ	১: করাপড টরােরাদনরাি েরডি িেদল করাপদডি করাটরা 
টুকদিরাগুদলরাদর সিলদক্রা লরাগরাদনরা স�দর পরাদি।

এই সখলরাটি সিরাডরায়ও সখলরা স�দর পরাদি, �রাদর অনযে একিন 
েরা্রািণ রশষেরার্থী একিন সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীি হদয় 
সপরাশরাকটি িরাদখ, �রাি েুক্ষ্ম অগিেঞ্রালদন অেুরি্রা আদছ ।

অবিরোজণ	 ২: টিশরাট্ ্িদনি িটিল িরা খটমট পযেরাটরাদন্ি 
সপরাশরাক স�মন স�রাগ কদি সগমটিদক আিও িটিল কিরা স�দর 
পরাদি।

সরঞ্জাম: ৫টি করাপড টরােরাদনরাি েরড এিং এক সেট িরামরাকরাপড 
েহ একটি সিে সিরাি্। িে, আকরাি এিং পযেরাটরাদন্ি তিরশষ্টযেেহ 
টি-শরাদট্ি ৫ টি সছরাদটরা সেট িদয়দছ।

েিুি

লরাল

নীল

কমলরা

লরাল হলুে েিুি নীল
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করািণ ররািরা েংখযেরাদিরা্ এিং েংখযেরাি েরাদর্ গরণদরি েপিক্ 
িুদঝ গরারণররক অর্ ্তররি কদি ।

একটি	স্পশকেরোগ্য	সংখ্যা	সরখার	উোহরণ

একটি	কাবিকে িাবলটি	চারটকে র	উোহরণ

নরাম ______________________________________

অনুপরস্থর েংখযেরাটি রেদয় প্িণ কদিরা:_________________

রশষেরার্থীি উন্নররি েরাদর্ েরাদর্ ররাি ্রািণরাদক শরক্তশরালী কিদর 
এই নমুনরা ওয়রাক্শীদটি মর েরচরে উপস্থরাপনরা িযেিহরাি কিরা স�দর 
পরাদি।

রশষেরার্থীিরা একিরাি সমৌরখক রুলনরা কিদর স্বরাছেদিযে সিরা্ কিদল, 
রশষেকদেি উরচর ররাদেি দুই ্িদনি েংকলদনি মরারেরা রুলনরা 
কিরাি িনযে গণনরা িযেিহরাি কিদর উৎেরারহর কিরা। নীদচ সেখরাদনরা 

করারি্নরারলটি চরাট্টি রশষেরার্থীদেি েংখযেরাি রুলনরা কিদর েরাহরা�যে 
কিরাি িনযে একটি েিকরািী টুল হদর পরাদি। রশষেকিরা এই ্িদনি 
একটি চরাট্ িযেিহরাি কদি সেখরাদর পরাদিন স� গণনরা ক্মরানুেরাদি 
পিিরথী েংখযেরাটি আদগি েংখযেরাি সর্দক ঠিক এক সিরশ। েংখযেরাি 
েপিক্ এিং ক্মি্ম্রান মরারেরাি নীররদর ‘এি পদি কী আদে’ 
্রািণরাগুরলদক শরক্তশরালী কিদর রশষেরার্থীিরা করারি্নরারলটি চরাট্ 
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Use counting songs and finger play to practice counting forward, backward, by twos, by  �

fives, by tens, etc.

Students can play a game called “Guess My Number,” to reinforce and practice the  �

concepts of “greater than” and “less than.” Let the partner write a numeral between 
1 and 100 on a piece of paper without informing the student of the number. Ask 
the student to discover the secret numeral by asking “greater than” and “less than” 
questions.

Number facts: The number line is extremely useful in helping young children memorise and 
practice counting with ordinal numbers. In the beginning stage, the number line should be 
in the form of a concrete manipulative. It helps children develop greater flexibility in mental 
arithmetic as they actively construct mathematical meaning, number sense and understandings 
of number relationships.

EXAMPLE OF A TACTILE nUMBER LInE
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Making Inclusion Work

As the child progresses, pictorial representations 
can be utilised to reinforce concepts such as in this 
sample worksheet. 

Once children are comfortable making verbal 
comparisons, teachers should encourage them to 
use counting to compare the magnitudes of two 
collections. The cardinality chart shown below 
can be a useful tool to help children make number 
comparisons. Teachers can use such a chart to 
demonstrate that the next number in the counting 
sequence is exactly one more than the previous 
number. Children can also use cardinality charts to 
reinforce the concepts of ‘what comes next’ in number 
relations and the increasing magnitude principle.

Learning measurement concepts: 
Young children’s interest in 
measurement is primarily focused 
on finding out who or what is 
the biggest. One of the important 
concepts they need to learn is that 
“big” can mean many different 
things, depending on the property 
being considered. A jar may be 
bigger if we are talking about 
height, but smaller if we are 
talking about how much it holds. 
One of the underlying concepts 
that influences the young child’s 
understanding of measurement 
is the idea of conservation. 
Conservation is the recognition 
that a quantity or amount stays 
the same even though it has 
been rearranged in some way and 
appears to be different.

Subitising is the ability to ‘see’ a small number of objects and know how many there are 
without counting. Subitising is what tells you what number you roll on a six-sided dice; most 

Example of a cardinality chart

Shapes: Explaining circle, triangle, square, rectangle etc.yz

Colours: Start from the primary colours, (red, blue and yellow) and then match and name yz

before moving on to other colours. 

Position of spatial concepts: in-out, up-down, above-below, over-under, near-far, front-back, yz

before-after.

Concept of things that are either similar or different, both horizontally and vertically. These yz

could be taught by matching or sorting objects or pictures.

IMPORTAnT COnCEPTS

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭

১, ________, ৩

২, ________, ৪, ৫

৪, _______, ৬, ______

িযেিহরাি কিদর পরাদি।

পবরমারপর	ধারণা	সশখা:

পরিমরাপ িলদর কমিয়েী রশষেরার্থীদেি প্রর্দমই স� ্রািণরা মদন 
িরাদগ ররা হল, সক িরা সকরানটি েিদচদয় িদডরা ররা খঁুদি সিি 
কিরা । ররাদেি স� গুরুত্বপ্ণ ্্রািণরাগুরল রশখদর হদি ররা হল স� 
“িদডরা”-কর্রাটিি অর্ ্অদনক িরাদি িযেরাখযেরা কিরা স�দর পরাদি, �রা 
রনি্ি কদি সকরান তিরশষ্টযেটি রিদিরচর হদছে, ররাি উপি। একটি 
িরাি িদডরা হদর পরাদি �রে আমিরা উচ্চররা েপিদক্ কর্রা িরল, 
রকন্তু সছরাদটরা হদর পরাদি �রে আমিরা এটিদর করটরা রিরনে ্দি 
ররা রনদয় কর্রা িরল। েংিষেদণি ্রািণরা সর্দকই একটি কমিদয়েী 
রশষেরার্থীি পরিমরাপ সিরাঝরাি ্রািণরা স্পষ্ট হয় ।

েংিষেণ এি িযেরাখযেরা হল, সকরাদনরা রিরনে পরিমরাণ এিং পরিমরাপগর 
িরাদি এক হদল ররা �র িকম িরাদিই রিনযেরাে কিরা র্রাকুক নরা 
সকন,ররাি মরাপ একই হয়।

গুরুত্বপূণকে	ধারণাসমূহ

• আকরাি: িৃতি, ররেিুি, িগ্দষেরে, আয়রদষেরে ইরযেরারে িযেরাখযেরা 
কিরা।

• িং: প্ররার্রমক িং সর্দক শুরু করুন, (লরাল, নীল এিং হলুে) 
এিং ররািপদি অনযে িদে �রাওয়রাি আদগ মযেরাচ করুন এিং 
নরাম রেন।

• স্থরান েংক্রান্ত ্রািণরাি অিস্থরান : সিরি-িরারহি, ওপি-রনচ, 
উপদি-রনদচ, ওপি রেদয়-রনচ রেদয় (ওিরাি-আন্রাি), 
করাছরাকরারছ-দূি, েরামদন-রপছদন, আদগ-পদি।

• অনুি্রমক এিং উলেম্বিরাদি (horizontally and 
vertically) সিরাঝরাদর একই িকম িরা রিন্ন রিরনদেি িস্তু 
িরা ছরি রমরলদয় িরা েরারিদয় সশখরাদনরা স�দর পরাদি।

েরারিটরাইরিং (Subitising) হল অল্প েংখযেক িস্তুদক ‘ শু্ু সেদখ 
এিং নরা গুদন ‘ করগুরল আদছ ররা সিরাঝরাি ষেমররা। েরারিটরাইরিং 
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আপনরাদক িদল স� আপরন ছয়-পরাশ্্�ুক্ত িরাইদে সকরান েংখযেরাটি 
সিরাল কিদিন; সিরশিিরাগ প্ররাপ্তিয়স্দেি রকছুষেণ সিরাি্ সগম 
সখলরাি পদি আি রপপ গুনদর হদি নরা। রশষেরার্থীদেি েংখযেরা সিরাঝরাি 
রিকরাদশ েরারিটরাইরিং একটি সমৌরলক েষেররা। এটি রশষেরার্থীদেি 
সছরাদটরা েংগ্রহগুরলদক এক একটি একক রহেরাদি সেখদর েরাহরা�যে 
কদি। এটি েংখযেরাি প্ররার্রমক ্রািণরাগর রিরতি প্রেরান কদি, রদি 
এি সর্দক েংখযেরা জ্রান তররি হয় নরা। েরারিটরাইরিং সশখরাদনরাি 
করািগুরলি মদ্যে িদয়দছ: 

•	 িট	 সলেট	 বক্রয়াকলাপ: একটি েরা্রািণ টুল হল িট 
পযেরাটরান্েহ করাগদিি সলেট িরা করাদি্ি একটি সেট। িড রিরদি 
রেদয় েহদিই িট িরানরাদনরা �রায়। 

•	 ফ্্যাশকািকে : সমৌরলক “ফ্যেরাশ এিং প্ররররক্য়রা” ফ্যেরাশকরাি্গুরল 
প্রেশ্ন করুন এিং রশষেরার্থীদেি ররািরা করগুরল সেদখদছ 
ররাি প্ররররক্য়রা এক সর্দক ররন সেদকদন্ি মদ্যে িরানরাদর 
িলুন। ররািরা রিরিন্ন উপরাদয় প্ররররক্য়রা িরানরাদর পরাদি, �রাি 
েিকটিই রিরিন্ন েষেররা তররি কদি:

• কমিয়েী রশষেরার্থীদেি িনযে একটি করাি রেদয় শুরু কিরা 
স�দর পরাদি। রশষেরার্থীদেি িলুন ররািরা ররাদেি সিদস্ একটি 
েরােরা করাদি্ পযেরাটরান্টি পুনিরায় তররি কিদর।

• রশষেরার্থীিরা সমৌরখক উতিি রেদর পরাদি।

• রশষেরার্থীিরা একটি নম্বি করাি্ রুদল ্িদর পরাদি। এই 
েিমযেরাটটিদর েমস্ত রশষেরার্থী উতিি রেদর পরাদি এিং রশষেক 
এই প্ররররক্য়রাগুরল স্যেরান কদি রুদল িরাখদর পরাদিন। 

• রশষেরার্থীিরা সহরায়রাইট সিরাদি্ উতিি রলখদর পরাদি িরা েংখযেরা 
েহ AAC সিরাদি্ি রেদক রনদে্শ কিদর পরাদি।

• রশষেরার্থীিরা আগুিদলি অনুরূপ েংখযেরা রুদল ্িদর পরাদি। 
রশষেরার্থীদেি ররাদেি আেুদলি উপস্থরাপনরা এিং পরার্ক্যেগুরল 
িরানরাদর িলুন। উেরাহিণস্বরূপ, ৪ সেখরাদনরা সলেদটি িনযে, 
আপরন রকছু রশষেরার্থীদক এক হরাদরি চরািটি আেুল িরা 
দু’হরাদর দুটি দুটি কদি আেুল ্দি িরাখদর সেখদর পরাদিন। 
ে্ক্ষ্মিরাদি অগিেঞ্রালদন অেুরি্রা র্রাকরা রশষেরার্থীিরা এই 
করািটি একিন েহপরাঠীি েরাদর্ কিদর পরাদি।

বক্রয়াকলাপ	 (Operations): এটি সেখরা গুরুত্বপ্ণ ্ স� 
রশষেরার্থীিরা �খন চরািটি সমৌরলক রক্য়রাকলরাপ িযেিহরাি কদি গণনরা 
কিরাি িনযে, রখন ররািরা সমৌরলক ্রািণরাগুরল (সিরশ, কম, অদনক, 
ইরযেরারে), একটিি েরাদর্ অনযেটিি েপিক্, সেট এিং সমৌরলক 
েংখযেরা সিরাদ্ি ্রািণরা কিদর পরািদছ রকনরা। রশষেরার্থীিরা গণনরা 
কিদর রশদখ সগদল রনম্নরলরখর রশষেরাগর রিদিচনরাগুরল েরাহরা�যে 
কিদি:

• মুখস্থ কিরাি পরিিদর্ ্রািণরাি রিকরাদশি উপি সিরাি রেন।

• িরাস্তি িীিদনি পরিরস্থররদর এমন েি প্রদয়রাগ সেখরান 
�রাদর রশষেরার্থীি আগ্রহ িরাদড। উেরাহিণস্বরূপ, রশষেরার্থীদেি 
িনযে একটি সগম সখলদর িরা একটি প্রকল্প েপ্িণ ্ কিরাি 
িনযে প্রদয়রািনীয় উপকিদণি পরিমরাণ রন্র্ািণ কিরাি এিং 
এই উপকিণগুরল সকনরাি িনযে ম্লযে অনুমরান কিরাি রেন। 
প্রর্দম, রশষেরার্থীি িনযে উেরাহিণ রেদয় সিরাঝরান ; ররািপি 
রশষেরার্থীদক ররাদেি রনিস্ব উেরাহিণ রেদর িলুন, �রাদর 
ররািরা রিরিন্ন করাদিি মদ্যে েপিক্ খঁুদি পরায় ।

• �খন রশষেরার্থীিরা রনদিদেি ইদছেমর রিরনে পছদি কদি 
(মযেরারনপুদলটিি) িযেিহরাি কদি, রখন ররাদেি স� েমস্ত িস্তুি 
েরাদর্ করাি কিদর হদি সেগুরল েপিদক্ ররািরা েদচরন 
রকনরা ররা রনরচির কিদর ররাদেি েমগ্র “সষেরে” অনুেন্ধরান 
কিদর উৎেরারহর করুন। সট্ িরা মযেরাট িযেিহরাি কিদল এই 
সষেরে অর্র্াৎ স� এলরাকরাটি ররাদেি অনুেন্ধরান কিদর হদি ররা 
ররািরা েহদি শনরাক্ত কিদর পরািদি। 

• প্রদশ্নি অংক অরযেন্ত করা�্কি, করািণ এদর েষেররাি 
িযেিহরারিক প্রদয়রাগ িরডর। প্রদশ্নি অংক েমরা্রাদনি িনযে 
প্রদয়রািনীয় েষেররা রিকরাদশ রশষেরার্থীদেি েহরায়ররা কিরাি 
িনযে, একটি েমেযেরা েমরা্রাদনি মদিল সেওয়রা স�দর পরাদি। 
প্রর্দম, সকরাদনরা একটি রিদশষ েমেযেরাি িনযে রনরে্ষ্ট রর্যে 
শনরাক্ত করুন ররািপি েমেযেরা েমরা্রাদনি িনযে দুই িরা ররনটি 
রিকল্প রেন। অিদশদষ, রশষেরার্থীিরা স্বরা্ীনিরাদি উপ�ুক্ত 
রিকল্প শনরাক্ত কিদর েষেম হদি।

• স�রাগ, রিদয়রাগ, গুণ এিং িরাদগি িনযে পরিপ্িদকি ্রািণরা 
সশখরান। উেরাহিণস্বরূপ, স�রাদগি সষেদরে ৫ নম্বিটি ২ এিং 
৩, ১ এিং ৪ দ্রািরা গঠির; গুদনি সষেদরে ২৪ েংখযেরাটি ৮ 
এিং ৩, িরা ২ এিং ১২, ইরযেরারে উৎপরােক দ্রািরা গঠির। এই 
্রািণরাটি শু্ুমরারে েংখযেরা রদ্বেি েরাদর্ রশষেরার্থীদক েহি 
কদি ররাইই নয়, এটি গরণদরি ্রািণরাদকও েহিরি কদি। 

• রর্যে সশখরাদনরাি েময়, একিরাদি দুই িরা ররনটি েপিরক্র 
রদর্যেি উপি সিরাি রেন। প্রর্দম রনি্ুলররা, ররািপি গরর।

মূল	প্রবক্রয়াগুবল	সশখারিার	জি্য	কােকে ািলী

• েংখযেরা-সিখরাটি রক্য়রাকলরাপ, েপিক্, িগরাংশ এিং 
েশরমদকি করাি কিরাি িনযে িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। 
েংখযেরা সিখরাগুরল রিদশষিরাদি করা�্কিী হয় �খন সেগুরল 
রশষেরার্থীদেি সিদস্ি ওপি েিটরা িুদড ছডরাদনরা র্রাদক এিং 
রিদশষ কদি সব্ইল িরাইটরাি িযেিহরাি কিরা রশষেরার্থীদেি িনযে 
এটি সিরশ উপকরািী । রশষেরার্থীিরা িদডরা েংখযেরা খঁুদি সপদর 
পরাদি, স�রাগ কিরাি িনযে েরামদনি রেদকি েংখযেরা গণনরা 
কিদর পরাদি এিং রিদয়রাদগি িনযে রপছদনি রেদকি েংখযেরা 
গণনরা কিদর পরাদি। রশষেরার্থীিরা ্নরাত্মক এিং ঋণরাত্মক 
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েংখযেরাি উপিও করাি কিরাি িনযে েংখযেরাদিখরা িযেিহরাি 
কিদর পরাদি।

• ফ্যেরাশকরাি্গুরল সমৌরলক রর্যে এিং সনদমর্ সব্ইল সকরাদিি 
উপি করাি কিরাি িনযে মযেরারনপুদলটিদিি েরাদর্ িযেিহরাি 
কিরা স�দর পরাদি। পদি, রশষেরার্থীিরা ররাদেি রনিস্ব গরারণররক 
িরাকযেগুরল সব্ইল কদি রনদর পরাদি।

• স�েি রশষেরার্থীি স�রাগ, রিদয়রাগ, গুণ িরা িরাগ রশখদর 
অেুরি্রা হদছে ররািরা সেই রর্যেগুরলি করাি্ তররি কিদর 
পরাদি স�গুরল রনদয় ররািরা েিদচদয় সিরশ েমেযেরায় পদডদছ। 
রশষেক করাদি্ি একরেদক েমেযেরা এিং উদল্রা রেদক েমরা্রান 
সলদখন। রশষেকিরা রশষেরাি েহরায়কগুরলদক আকষণ্ীয় কদি 
রুলদর েৃিনশীলররা এিং প্ররােরগিক উেরাহিণ, ্রিযেরাচ এিং 

রস্ে রস্করাি ইরযেরারে িযেিহরাি কিদর পরাদিন, এই ্িদনি 
অদনক েহরায়ক মদিল রশষেকদেি িনযে রিদশষ সেরাকরাদন 
পরাওয়রা �রাদি।

• গরারণররক রর্যে অনুশীলন কিরাি িনযে, রশষেরার্থীিরা িরাইে 
সিরাল কিদর পরাদি, ররািপি প্রেতি েংখযেরাগুরল স�রাগ, 
রিদয়রাগ, গুণ িরা িরাগ কিদর পরাদি। 

অরিদ�রািন: মযেরারনপুরলটিদিি েরাদর্ চুম্বক েং�ুক্ত কিরা স�দর 
পরাদি এিং একটি সট্দর স�রাগ িরা রিদয়রাদগি েমেযেরাগুরলি িনযে 
গ্রুপ তররি কিদর িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি, �রাদর রশষেরার্থীিরা 
িযেিহরাদিি েময় িস্তুগুরল েহদি েিরাদর পরাদি, মরাটিদর পদড 
নরা �রায়। আিও উন্নর স্তদি, েংখযেরা এিং অপরাদিশদনি লষেণেহ 
পৃর্ক টরাইলগুরল (এিং সচৌম্বকীয় সটদপি েরাদর্ েং�ুক্ত) রিরিন্ন 
্িদনি প্রশ্ন তররি কিরাি িনযে িযেিস্থরা কিরা স�দর পরাদি।

স্থরানীয় মরান: স্থরানীয় মরান হল একটি িটিল ্রািণরা, �রা অনযেরানযে 
েংখযেরাি মদ্যে, স�মন ১৩ সর্দক ১৯ প�্ন্ত (teen) েংখযেরা, 
অযেরালগরিেম, ১০-এি িন্ধন- িগরাংশ, প্ণএ্িং অনযেরানযেগুরলি 

েরাদর্ েপিরক্র। স্থরানীয় মরান সশখরাদনরাি িনযে, আপরন রশষেরার্থীদেি 
১০-এি েদল রিরিন্ন উপকিদণি গ্রুপ কিদর িলদর পরাদিন। 
এদর লরাঠি, মটিশুঁটি এিং সপরসিল অন্তি্ুক্ত র্রাকদর পরাদি। 
আই-রে-টি সগমগুরল (স�মন শরাক্ সগম) এক এিং দুই অদকেি 
েংখযেরায় স্থরানীয় মরান সশখরাি িনযেও খুি েহরায়ক।৩৭

কােকে ািলী

অন্তিুকে বক্তমূলক	বশক্াোি	

প্রদয়রািনীয় উপকিণ: রৃরীয় ও চরুর্ ্ সরেণীি েমরাি রিজ্রান 
এিং অংদকি এন-রে-ই-আি-টি িই; টিরচং লরারন্ং মযেরাদটরিয়রাল 
(TLM) তররিি িনযে রিরিন্ন িরাররল হদয় �রাওয়রা রিরনে (স�মন 
পরাররা, করাগদিি সিরাল, খরারল িরাসি, সমরািরা, সিরাররাম, উল 
ইরযেরারে); করঁারচ; ৬ টি িদেি িরাসি; ৪৫ টি মরাঝরারি রুরল; িরঁারশ; 
আঠরা িরা সেরিকল; িরেন করাগি এিং চরাট্ সপপরাি।

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহণকরািীদেি ৪টি সছরাদটরা েদল রিিক্ত করুন।

২. অংশগ্রহণকরািীদেি একটি পছদদিি রিষদয়ি NCERT 
িই েিিিরাহ করুন।

৩. প্রররটি েলদক সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ একটি রশশুি সকে 
স্রারি রেন এিং ররাদেি িলুন স� এই রশষেরার্থীটি ররাদেি 
সরেণীকদষে িরর্ হদয়দছ।

সকস	স্াবি

মনু কলকরাররায় িেিরােকরািী রনম্নম্যেরিতি পরিিরাদিি ১১ 
িছদিি সছদল। সে চরুর্ ্সরেণীদর পদড এিং ররাি স্পযেরারস্ক 
রিদলেরিয়রা িদয়দছ এিং হরঁাটরাি িনযে একটি ক্রাচ প্রদয়রািন। 
সে করপিউটরাি খুি পছদি কদি এিং েি রিষদয় রে সগ্রি 
পরায়। সে সলখরাি সচদয় সমৌরখক করািই সিরশ িরাল কদি এিং 
প্ররায়শই সে ররাি লিরােওয়রাক্ েপ্িণ ্কদি নরা।

রিিরা ১০ িছি িয়েী এিং রহমরাচল প্রদেদশি একটি সছরাদটরা 
গ্ররামীণ রিেযেরালদয় চরুর্ ্ সরেণীদর পদড। ররাদক ররাি মরা 
রিেযেরালদয় রনদয় �রায় এিং সে সেরিব্রাল পলরেি করািদণ 
হরঁাটদর পরাদি নরা। সে খুি হরারেখুরশ, এিং ররাি েহপরাঠীদেি 
েরাদর্ গল্প কিদর পছদি কদি। সে ব্যেরাকদিরাি্ সেদখ খরাররায় 
রলখদর পরাদি নরা এিং েরািলীলিরাদি পডদরও পরাদি নরা।

িুরহ িয়পুদিি একটি রমউরনরেপযেরাল রিেযেরালদয়ি সগ্রি ৩-এ 
পডরা নয় িছদিি ছরারেী। সে ররাি েরােরাি েরাদর্ রিেযেরালদয় আদে 
এিং সেরিব্রাল পলরেিরনর করািদণ অদু্রিরাদি হরঁাটরাচলরা 
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কদি। সে প্ররায়ই পদড �রায়, এিং সেইিনযে লজ্রায় রেঁটিদয় 
র্রাদক । ররাি কর্রা িলরা স্পষ্ট নয়। সে ররাি েমস্ত লিরােওয়রাক্ 
িরাদলরািরাদি কদি, রকন্তু ররাি সকরান িনু্ধ সনই।

নীররন অন্ধ্রপ্রদেদশি একটি েিকরারি গ্ররামীণ প্ররার্রমক 
রিেযেরালদয়ি রৃরীয় সরেণীি পডুয়রা, নয় িছদিি সছদল। সে 
একটি েরিদ্র পরিিরাি সর্দক এদেদছ এিং ররাি িরািরা-মরা 
দুিদনই রেনমিুি। সে একটি হুইলদচয়রাি িযেিহরাি কদি, 
স�দহরু ররাি সেরিব্রাল পলরে িদয়দছ। সে ররাি িনু্ধ মনুি 
েরাদর্ রিেযেরালদয় আদে স� ররাি হুইলদচয়রাি সঠদল সেয়। 
রনররদনি সশৌচরাগরাদি প্রদিশ কিদর েমেযেরা হয় এিং 
রলখদরও অেুরি্রা হয়। ররাি মরা মদন কদিন সে মরাদঝ মরাদঝ 
শুনদর পরায় নরা।

৪. অংশগ্রহণকরািীদেি মনু, রিিরা, িুরহ এিং নীররদনি 
সশখরাি প্রদয়রািনীয়ররা মরার্রায় সিদখ ররাদেি পছদদিি 
একটি রিষয় সিদছ রনদর এিং একটি অন্তি্ুরক্তম্লক 
পরাঠ তররি কিদর িলুন। প্রররটি েল হরাদরি করাদছ 
র্রাকরা রিরিন্ন িরাররল হদয় �রাওয়রা রিরনে িযেিহরাি কদি 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি সিরাঝরাি মর েহি 
TLM তররি কিদি। 

৫. প্রররটি েল একটি করল্পর সরেণীকষে পরিরস্থররদর েমস্ত 
অংশগ্রহণকরািীদেি েরামদন পরাঠটি পরিচরালনরা কিদি।

৬. অনযেরানযে অংশগ্রহণকরািীদেি করাছ সর্দক প্রররটি পরাদঠি 
প্ররররক্য়রা েংগ্রহ করুন এিং আদলরাচনরা করুন।

৫.	সসবরব্াল	পলবসগ্রস্থ	বশক্ার্থীরের	বলখরত	
সশখারিা

অগিপ্ররযেগি েঞ্রালদনি প্রররিন্ধকররা�ুক্ত রশষেরার্থীদেিদক 
অল্প িয়দেই সলখরাি েুদ�রাগ সেওয়রা উরচর। েরাষেিররা িৃরধিি 
িনযে ররাদেি সলখরাি অনুশীলদন েহরায়ররা কিরাি িনযে উপ�ুক্ত 
প্র�ুরক্তি েরাহরা�যে সনওয়রা প্রদয়রািন। েরামদন িরেদয় হরাদরি 
সলখরা কিরাদনরা এিং প�্রাপ্ত অনুশীলন অপরিহরা�্। এি িনযে 
প্রদয়রািনীয় িযেরায়রামগুরলি রনয়রমর চচ্রা, রশষেরার্থীদেি িৃধিরাগুিষ্ 
ও রি্রনি েরাহরাদ�যে সপরসিল সপন ইরযেরারে সকরাদনরা রকছু ্িরাি 
ষেমররা শরক্তশরালী কিরা এিং সচরাখ ও হরাদরি েমন্বয় �রা রশশুি 
রিকরাদশি িনযে প্রদয়রািন। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থী �রাদেি 
সপশী দুি্ল, অননরছেক নডরাচডরা এিং আেুল ও হরাদরি েমন্বয় 
দুি্ল, ররাদেি রলরখর অযেরােরাইনদমন্ট েপ্িণ ্কিরাি িনযে একটি 
সলখরাি �ন্ত্র িরা রিকল্প িযেিস্থরাি প্রদয়রািন হদর পরাদি। রিরিন্ন 
্িদনি সলখরাি েরািদেে িযেিহরাি কিরা একিন রশষেরার্থীি সলখরা 
েহি কদি রুলদর পরাদি। রকছু রশষেরার্থী িদডরা করাগদি েহদিই 
রলখদর পরাদি। করাগিটি �র্রাস্থরাদন িরাখরাি িনযে, এটিদক সটরিদলি 
েরাদর্ সটপ রেদয় আটদক সেওয়রা স�দর পরাদি, রকছু রশষেরার্থীি 

েুরি্রাি িনযে, একটি ঢরালু উপরিরল�ুক্ত সটরিল িযেিহরাি কিরা 
স�দর পরাদি এিং সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ কদয়কিন রশষেরার্থীি 
ররাদেি প্রদয়রািদন েরামরানযে পরিিরর্র সপরসিদলি প্রদয়রািন হদর 
পরাদি। (এই মরিউদলি III ইউরনদটি রিিরাগ ৪এি “সলখরাি িনযে 
িযেিস্থরা” সেখুন।)

 সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীিরা সলখরাি করাি সশষ কিরাি িনযে স� 
শরািীরিক পরিরেম কদি ররাি প্রশংেরা কিরা এিং ররাদেি অিশযেই 
প�্রাপ্ত েময় এিং প্রদয়রািনীয় উৎেরাহ প্রেরান কিরাও রশষেকদেি 
িনযে গুরুত্বপ্ণ।্

মরি	রাখার	মূল	বিষয়:

• িুল েংদশরা্ন কিরাি সষেদরে এই রিষয়টি মরার্রায় িরাখুন স�, খুি 
রনখঁুর েংদশরা্ন একিন রশষেরার্থীদক রনরুৎেরারহর কিদর 
পরাদি এিং ররাদেি স্বরঃস্্র্ররা এিং েৃিনশীলররাি সিরা্ 
নষ্ট হদর পরাদি। রিদশষ চরারহেরােপিন্ন রশষেরার্থীদেি সলখরাি 
তেঘ্যে অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি রুলনরায় সছরাদটরা হদর পরাদি। 

• কখনও কখনও িরানরান এিং িযেরাকিণগর ও গঠনগর ত্রুটিও 
র্রাকদর পরাদি এিং েহরায়ক রিিিণগুরল কম হদর পরাদি।

• সলখরাি প্ররক্য়রাি েরাদর্ একটি পরাঠযেদক স�িরাদি েংগঠির 
কিরা হয় ররা েং�ুক্ত কিদর িরাষরাি েমেযেরা র্রাকরা রশষেরার্থীদেি 
েরাহরা�যে করুন। ররাদেি পডরাি সেশদনি েময় (পডরাি আদগ, 
েময় এিং পদি), পরাঠযে রিনযেরাে এিং সলখক কীিরাদি সলখরাি 
প্ররক্য়রাটি িযেিহরাি কদি র্রাকদর পরাদিন ররা রনদয় আদলরাচনরা 
করুন।

• স� রনদে্শনরাম্লক সকৌশল িযেিহরাি কিরা হদছে ররাি উপি 
রিরতি কদি রশষেরার্থীদেি েল গঠন করুন। রিরিন্ন েল সলখরাি 
েরাদর্ েপিরক্র রনরে্ষ্ট রনদে্শম্লক চরারহেরা প্িণ কিদর 
পরাদি।

• রশষেরার্থীদেি প্রদয়রািনীয় উপকিণ েিিিরাহ করুন। এি 
মদ্যে অরিদ�রারির অরি্রান, রিম্র্ গরারণররক ্রািণরাি 
ম্র্ মদিল এিং অরিদ�রারির কযেরালকুদলটি (adapted 
calculators) িরাখরা স�দর পরাদি। 

এছরাডরাও মরিউল ১: অন্তি্ুরক্তম্লক রশষেরা-এি ইউরনট III-সর 
“প্ররার্রমক েরাষেিররা, েংখযেরা এিং িরাষরা” সেখুন

৬.	মূল্যায়ি	সর্রক	কােকেকর		
বিরেকে রশর	বেরক	োত্রা:

ম্লযেরায়দনি িনযে রিরিন্ন সকৌশল িযেিহরাি করুন। একরার্ক উৎে 
সর্দক পরাওয়রা রর্যে রশষেরার্থীদেি রশখদনি এিং অেুরি্রাগুরলি 
একটি েরারি্ক রচরে রুদল ্দি। এই রর্যে িযেিহরাি কদি পরিকল্পনরা 
করুন এিং রনদে্শগুরল পুনরি্দিচনরা করুন। পডরাি একটি ম্লযেরায়ন 
সেখদল সিরাঝরা �রায় স�, এটি সকরাদনরা রশষেরার্থীি দ্রুর এিং 
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েঠিকিরাদি শব্দগুরল পডদর নরা পরািরাি েল। স�েি রশষেরার্থীিরা 
পৃষ্রাি শব্দগুরল েঠিকিরাদি পডদর পরাদি নরা ররাদেি প্ররায়শই 
উচ্চ প�্রাদয়ি েষেররা রনদয় েমেযেরা হয় �রাি িনযে পডরা সিরাঝরাদনরা 
এিং িযেরাখযেরাি প্রদয়রািন হয়। স� রশষেরার্থীিরা েহি শব্দগুরল 
দ্রুর এিং রনি্ুলিরাদি পডদর পরাদি, রকন্তু িহু- ধ্বরন�ুক্ত শব্দ 
ঠিকিরাদি পডদর পরাদি নরা, ররাদেি িহু-ধ্বরন�ুক্ত শব্দ পডরাি 
সকৌশলেহ েরা্রািণ ধ্বরন পযেরাটরান্, সেই েরাদর্ েরা্রািণ সপ্ররেসি 
এিং েরারেসিগুরল শনরাক্ত কিরাি িনযে রনদে্দশি প্রদয়রািন হদর 
পরাদি।

শব্দ পডরাি সষেদরে অর্ক েমেযেরা�ুক্ত রশষেরার্থীদেি একটি 
পধিররগর এিং েুস্পষ্ট করা�্ক্দমি প্রদয়রািন হদর পরাদি। শব্দ 
েনরাক্তকিণ রনদে্দশি প্রদয়রািনীয়ররা েপিদক্ রেধিরান্তগুরল 
িরায়গরনরস্ক ম্লযেরায়ন এিং ক্মরাগর অগ্রগরর প�্দিষেদণি 
উপি রিরতি কদি হওয়রা উরচর।

পিীষেরাি রিনযেরাে এিং পধিররগুরল পরিির্ন করুন এিং 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি ররাদেি জ্রান প্রেশ্দনি েুদ�রাগ 
সেওয়রাি িনযে উপ�ুক্ত িযেিস্থরা করুন। উেরাহিণস্বরূপ, রিিুযেয়রাল 
প্রদেরেং অর্িরা মদনরাদ�রাদগি অেুরি্রা র্রাকরা সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীিরা সমৌরখক পিীষেরায় িরা সিরশ েরােরা িরায়গরােহ করাগি 
সপরসিদল সেওয়রা পিীষেরায় আিও িরাদলরা পরািেম ্কিদর পরাদি। 
স� রশষেরার্থীদেি সলখরাি অেুরি্রা িদয়দছ রকন্তু �রািরা সমৌরখক 
সষেদরে শরক্তশরালী, ররাদেি িনযে পরাঠক িরা সলখকদেি িযেিহরাি 
কিরা স�দর পরাদি, অর্িরা রশষেরার্থীিরা সটপ সিকি্রাদি উতিি সিকি্ 
কদি ররাদেি অরি্র জ্রান েপিদক্ ্রািণরা রেদর পরাদি। পিীষেরাি 
েময্েরাট এিং পধিররগুরল পরিির্ন কিরাি িনযে স� পিরামশ্গুরল 
আদছ ররাি মদ্যে িদয়দছ: 

• পিীষেরাি ্িদন প্রররিন্ধকররাি েরাদর্ েরামঞ্জেযে িরাখরা, স�মন 
মরারি্ন, িযেি্রান, পৃষ্রায় মুদ্রদণি পরিমরাণ, টরাইদপি আকরাি, 
িে সকরারিং এিং হরাইলরাইট কিরাি রনদে্শরািলী

• পিীষেরাি নকশরায় েরামঞ্জেযে িরাখরা

• পিীষেরা এিং অযেরােরাইনদমন্ট েপ্িণ ্কিরাি িনযে অরররিক্ত 
েময় সেওয়রা

• পিীষেরা িরা অযেরােরাইনদমন্ট েংরষেপ্ত কিরা

• পিীষেরাগুদলরাদক কদয়কটি প�্রাদয় িরাগ কিরা

রশষেরার্থীিরা কী িরাদন এিং কী কিদর পরাদি ররা সিরাঝরাদনরাি িনযে 
রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন রিকল্প উপরায়গুরল িযেিহরাি কিদর সেওয়রা 
গুরুত্বপ্ণ।্ অযেরােরাইনদমন্টগুরল েহি, নমনীয় এিং রশষেরার্থীদেি 
সম্রা ও িুরধিি প্ররর েংদিেনশীল হওয়রা উরচর এিং এি মদ্যে 

একটি সপরাস্রাি তররি কিরা, একটি প্রররদিেন সলখরা, একটি 
সমৌরখক উপস্থরাপনরা কিরা, একটি নরাটকীয় প্ররররক্য়রা তররি কিরা, 
একটি গরান িরা করিররা তররি কিরা এিং গরাওয়রা, ছরি আঁকরা িরা 
েহদ�রারগররাম্লকিরাদি করাি কিরা অন্তি্ুক্ত কিরা স�দর পরাদি।

সে্রিরাল সিরাি্ অে সেদকন্রারি এিুদকশন (রে-রি-এে-ই) 
সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি পিীষেরায় রলখদর সলখক 
(writer) প্রেরান কদি। একিন সলখক অিশযেই সেই রশষেরার্থীি 
সচদয় নীচু সরেণীকদষে পডরাদশরানরা কিদি। সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশশুটিও ৩ ঘন্টরাি পিীষেরাি িনযে ৩০ রমরনট অরররিক্ত েময় 
পরাওয়রাি স�রাগযে।

মরি	রাখার	জি্য	বকছু	পরয়ন্ট

• রশষেকদক অিযেন্তিীণ পিীষেরায় সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি রিরিন্ন িকম ম্লযেরায়ন পধিরর প্রদয়রাদগি িনযে 
অনুপ্ররারণর কিরা উরচর, পরাশরাপরারশ প�্রায়ক্রমক এিং 
ক্মরাগর ম্লযেরায়নও অিশযে প্রদয়রািনীয় 

• রশষেকদক রশষেরার্থীদেি েহরায়ক প্র�ুরক্ত িরা পিীষেরাি রিকল্প 
পধিরর িযেিহরাি কিরাি অনুমরর রেদর হদি। উেরাহিণস্বরূপ, 
সমৌরখক পিীষেরা, করপিউটরাি িরা িদডরা রপ্রদন্টি অনযেরানযে 
রিিরাইদেি িযেিহরাি ইরযেরারে ম্লযেরায়দনি িনযে িযেিহরাি কিরা 
স�দর পরাদি।

• সলখরাি েময় অষেদিি মরাপ, দুই অষেদিি মদ্যেি িযেি্রান 
ইরযেরারে ঠিক নরা হদলও ররা উদপষেরা কদি রশষেরার্থীদক 
রলখদর উৎেরারহর করুন; 

• মরারল্পল চদয়ে প্রশ্নেহ সলখরাি অযেরােরাইনদমন্ট প্রেরান করুন 
এিং অযেরােরাইনদমন্ট েপ্িণ ্কিদর আিও েময় রেন।

• স�েি রশষেরার্থীদেি িরানরাদন েমেযেরা হয়, ররাদেি িনযে িরানরান 
িুল ইরযেরারেি পরিিদর্ উতিদিি অর্দ্ক গুরুত্ব রেদর হদি। 

• কর্রা িলদর নরা পরািরা রশষেরার্থীদেি িনযে েমস্ত সমৌরখক 
পিীষেরা রলরখর িরা রিকল্প পধিররদর গ্রহণ কিরা উরচর। 

স�দহরু সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ প্রররটি রশষেরার্থীি আলরােরা আলরােরা 
রশষেণ্রািরা র্রাদক, ররাই পরাঠযেক্মদক আিও আকষক্ এিং অর্ি্হ 
কিদর, রশষেদকি ি্রমকরা হদি রশষেণদক প্রররটি রশষেরার্থীি 
প্রদয়রািনমর স্বরন্ত্র কিরা এিং একই ্িদণি রশষেরার্থীদেি েল 
তররি কিদর রিরিন্ন সকৌশল িযেিহরাি কিরা �রাদর ররািরা ররাদেি 
রশষেরা রনদিদেি মদ্যে িরাগ কদি রনদর পরাদি।। এদর রশষেরার্থী কী 
রশদখদছ ররা ম্লযেরায়ন কিরা �রাদি এিং িরিষযেদরি রশষেরাি সকৌশল 
এগুরলদক অনুেিণ কদিই তরিী হদি।
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পবরবশষ্ট

পবরবশষ্ট	১:	মৃগীররারগর	প্রার্বমক	বচবকৎসা

টবিক-সক্াবিক	বখঁচুবি

এদষেদরে িযেরারক্তি সপশী শক্ত হদয় �রায়, সচরনরা হরািরায় এিং 
ররািপি মরাটিদর পদড �রায়। এিপি শিীদি ঝরঁাকুরন হদর র্রাদক। 
মুদখি চরািপরাদশ একটি নীল আিরা সেখরা রেদর পরাদি। এটি 
অরনয়রমর শ্রাে-প্রশ্রাদেি করািদণ হয়।

ম্রেরাশয় অর্িরা অন্ত্র রনয়ন্ত্রণ হরািরাদর পরাদি। েরা্রািণরঃ এক িরা 
দুই রমরনদটি পদি, ঝরঁাকুরন িন্ধ হদয় �রায় এিং সচরনরা ্ীদি ্ীদি 
রেদি আেদর পরাদি।

কী	কররিি…

• িযেরক্তদক আঘরার সর্দক িষেরা করুন - (আদশপরাদশ সকরাদনরা 
ষেররকরািক িস্তু র্রাকদল সেগুরল েিরান)

• ওঁি মরার্রাি রলরায় নিম িরারলদশি মর রকছু রেন (কুশন)

• মৃগী সিরাগীি পরিচয়পরে িরা পরিচয় েরামগ্রী খঁুিুন।

• রখঁচুরন িন্ধ হদল ্ীদি ্ীদি ররাদক আিরামেরায়ক অিস্থরাদন 
সিদখ শ্রাে রনদর েহরায়ররা করুন (ছরি সেখুন)

• েপ্িণ ্েুস্থ নরা হওয়রা প�্ন্ত িযেরক্তি েরাদর্ র্রাকুন

• শরান্তিরাদি পরাদশ সর্দক আশ্স্ত করুন

কী	কররিি	িা…

• িযেরক্তি গরররির্ েং�র/রনয়ন্ত্রণ কিরা

• িযেরক্তি মুদখ রকছু সঢরাকরাদনরাি সচষ্টরা কিরা 

• রিপজ্নক িস্তু হরাদরি করাদছ িরাখরা 

• েপ্িণ ্ েুস্থ নরা হওয়রা প�্ন্ত ররাদেি রকছু সখদর িরা পরান 
কিদর সেওয়রা

• ররাদক আদগি অিস্থরায় সেিরাদনরাি সচষ্টরা কিরা 

একজি	 িাক্তাররক	 িাকুি	 িা	 িাক্তার	 সেখািার	 ি্যিস্থা	
করুি	েবে...

• আপরন িরাদনন স� এটি িযেরক্তি প্রর্ম রখঁচুরন, িরা

• রখঁচুরন পরঁাচ রমরনদটি সিরশ েময় ্দি চলদর র্রাদক, িরা

• একটি টরনক-সলিরারনক রখঁচুরনি পদি িযেরক্তি সচরনরা সেিরাি 
আদগই আিরাি একটি রখঁচুরন হয়, িরা

• িযেরক্ত রখঁচুরনি েময় আহর হয়, িরা

• আপনরাি মদন হয় স� িযেরক্তি িরুরি রচরকৎেরাি প্রদয়রািন
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সফাকাল	(আংবশক)	বখঁচুবি

কখনও কখনও িযেরক্ত ররাি পরািপরারশ্্ক িরা সে কী কিদছ সে 
েপিদক্ েদচরন নরাও হদর পরাদি। সে ররাি িরামরাকরাপড টরানরাটরারন 
কিদর পরাদি, রনদিি সঠরঁাট করামদড ্িদর পরাদি, িরািিরাি সঢরাক 
রগলদর পরাদি এিং উদদ্শযেহীনিরাদি ঘুদি সিডরাদর পরাদি।

কী	কররিি…

• িযেরক্তদক রনিরাপে িরায়গরায় িরাখুন

• েপ্িণ ্েুস্থ নরা হওয়রা প�্ন্ত িযেরক্তি েরাদর্ র্রাকুন

• শরান্তিরাদি পরাদশ র্রাকুন এিং আশ্স্ত করুন

• িযেরারক্ত সটি পরানরন এমন রকছু ঘটনরা িযেরাখযেরা করুন

কী	কররিি	িা…

• িযেরক্ত সক েং�র কিরা

• এমনিরাদি করাি কিরা �রাদর সে িয় পরায়, স�মন আকরস্ক 
নডরাচডরা কিরা িরা ররাি প্ররর রচৎকরাি কিরা 

• অনুমরান কিরা স� কী ঘটদছ িরা ঘদটদছ িযেরক্ত সে েপিদক্ 
েদচরন অর্র্াৎ িযেরারক্ত ইছেরা কদিই এমনটরা কিদছন

• িযেরক্ত েপ্িণ ্েুস্থ নরা হওয়রা প�্ন্ত ররাদক রকছু সখদর িরা পরান 
কিদর সেওয়রা

• ররাদক স্বরািরারিক কিরাি সচষ্টরা কিরা 

একজি	িাক্তাররক	িাকুি	েবে...

• আপরন িরাদনন স� এটি িযেরক্তি প্রর্ম রখঁচুরন

• রখঁচুরন পরঁাচ রমরনদটি সিরশ েময় ্দি চলদর র্রাদক

• রখঁচুরনি েময় িযেরক্ত আহর হয়

• আপরন �রে সেদখন স� িযেরক্তি িরুরি রচরকৎেরাি প্রদয়রািন 

োরা	 হুইলরচয়ার	 ি্যিহার	 কররি	 তারের	 জি্য	 প্রার্বমক	
বচবকৎসা

হুইলদচয়রাদি িেরা অিস্থরায় রখঁচুরন হদল প্রররিন্ধকররা�ুক্ত িযেরক্তি 
িনযে রকছু েরা্রািণ প্ররার্রমক রচরকৎেরা েংক্রান্ত রনদে্রশকরা: 

কী	কররিি…	

• সচয়রাি নডরাচডরা িন্ধ কিদর সব্ক লরাগরান

• রখঁচুরন চলরাকরালীন িযেরক্তদক সচয়রাদি িদে র্রাকদর রেন (�রে 
নরা একিন িরাক্তরাি ররাদক েিরাদনরাি পিরামশ্ সেন। রখঁচুরন 
হওয়রা িযেরক্তদক স্থরানরান্তরির কিরাি েময় িযেরক্তি আঘরার 
লরাগদর পরাদি

• �রে িযেরক্তি একটি রেটদিল্ িরা হরাদন্ে র্রাদক, ররাহদল এটি 
সিঁদ্ িরাখুন 

• �রে িযেরক্তি রেটদিল্ িরা হরাদন্ে নরা র্রাদক, ররাহদল ররাদক 
আদস্ত আদস্ত েরাহরা�যে করুন, �রাদর সে সচয়রাি সর্দক পদড 
নরা �রায়

• িযেরক্তি মরার্রাি রলরায় নিম িরারলশ মর রকছু রেন (কুশন) 
এিং আলদররািরাদি েরাদপরাট্ রেন। একটি সহি সিস্, কুশন 
িরা সিরাল কিরা সকরাট েহরায়ক হদর পরাদি

কী	কররিি	িা…

• িযেরক্তি গরররির্ েং�র কিরা

• িযেরক্তি মুদখ রকছু সঢরাকরাদনরাি সচষ্টরা কিরা

• েপ্িণ ্ েুস্থ নরা হওয়রা প�্ন্ত ররাদেি রকছু সখদর িরা পরান 
কিদর সেওয়রা

• ররাদেি স্বরািরারিক কিরাি সচষ্টরা কিরা
ে্রে: https://www.epilepsy.org.uk/info/firstaid

পবরবশষ্ট	২:	লালা	বিয়ন্ত্ররণ	সহায়তা	করা

সঠাঁট	িন্ধ	কররত	সশখারিা	

অদনক রশশুিই সঠরঁাট রশরর্ল র্রাদক, েদল ররািরা সঠরঁাট সচদপ 
িরাখদর পরাদি নরা। রকছু রশশুি উপদিি রেদকি সঠরঁাট ওল্রাদনরা 
এিং সছরাদটরা র্রাদক িরা ররাদেি সঠরঁাট েরঁাক হওয়রাি করািদণ 
মুদখি সিরদিি প্রেরারির েরঁার সেখরা �রায়। সঠরঁাট একদরে আনরাি 
অষেমররাি করািদণ েঠিকিরাদি খরািরাি গল্ঃকিণ কঠিন হদয় 
�রায়, েদল লরালরা পডদর পরাদি। রকছু মিরােরাি িযেরায়রাম করিদয় 
পরিরস্থরর আয়দতি আনরা �রায়। 

টিম	সগমগুবল	বশক্ার্থীরের	েরল	ি্যিহার	করা	সেরত	পারর:

• মুদখি অরিিযেরক্ত িযেিহরাি করুন; উেরাহিণস্বরূপ, হরারে, 
ভ্রুকুটি কিরা, আয়নরায় মুখিগিী কিরা। 

• সঠরঁাট রেদয় শব্দ িরাি কিরা: মমমম, িিিি, পপপপ, িরা পুর 
পুর আওয়রাি কিরা।

• িরােযে�ন্ত্র িরািরান; স�মন, একটি িরঁারশ।

• সঠরঁাদটি মরাদঝ করাগি িরা একটি চরামচ অদনকষেণ ্দি িরাখরা 

• মরাউর্ গরাি্ রহদেদি েরঁাদরি েরামদন িরাখরা ওিরাল ্রিীদনি 
চরািপরাদশ সঠরঁাদটি রেল লরাগরাদনরাি অিযেরাে কিরাদর হদি। 

• ্রি রেদয় সকরাদনরা রিল চুষদর রেন। একটি সছরাদটরা ্রি 
রেদয় শুরু করুন। ্রি-ি পরিিদর্ পরিষ্করাি লেরারস্দকি টিউি 
িযেিহরাি কিরা েহি হদর পরাদি। রিল ঘন করুন; অর্র্াৎ 
করািটিদক আিও কঠিন কিরাি িনযে একটি ঘন পরানীয় রেন। 
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• একটি িরঁাকরাদনরা রিল-প্ণ ্ ্রি ্দি িরাখুন (উপদিি রেদক 
আপনরাি আেুল সিদখ), ্রি সর্দক অল্প পরিমরাদণ রিল 
রশষেরার্থীি েরামদনি সঠরঁাট এিং েরঁাদরি (িুকরাল কযেরারিটি) 
ম্যেিরথী স্থরাদন মুখগহ্দি সছদড রেন। রশষেরার্থীদক রিল 
চুষদর উৎেরারহর করুন। 

• েঁু সেওয়রাি সখলরা, স�মন সমরামিরারর সনিরাদনরা (একটি 
সমরামিরারর রেদয় শুরু করুন এিং আদস্ত আদস্ত েংখযেরা 
িরাডরান) এিং সটরিল িুদড টুকদিরা টুকদিরা টিেুযে িরা সটরিল 
সটরনে িল েঁু রেদয় েিরাদনরা। রশষেরার্থীদেি ররাদেি গরাল 
েুরলদয় রনদয় মুদখি সিরদিি িরাররােদক একপরাশ সর্দক 
অনযে পরাদশ সঠদল রেদর উৎেরারহর কিরা স�দর পরাদি। 
রনদে্শ সিরাঝরাদনরাি িনযে একটি আয়নরা িযেিহরাি করুন।

• একটি ্রি রেদয় িরাররাে সটদন মটি িরা করাগদিি সছরাদটরা 
িল সররালরা হয়, এটরাও একটরা মিরাি রকন্তু করা�্কি সখলরা। 
রনরচির করুন স� িলগুরল স�ন ্রি-এি সচদয় িদডরা হয়। 
৩ রমরনদট একটি পরাদরে করগুরল মটি িরাখরা স�দর পরাদি, 
এই্িদনি রকছু লষেযেমরারেরা িরাখরা স�দর পরাদি। 

লালা	সির	হরল	তা	িুঝরত	এিং	মুছরত	সশখা	

অদনক রশষেরার্থী �রাদেি লরালরা পদড ররাদেি সঠরঁাট এিং রচিুক 
রিদি সগদছ রকনরা ররা িুঝদর পরাদি নরা, েদল ররািরা সমরাছরাি কর্রা 
িরাদি নরা। সকরাদনরা েংদকর িরা পুিষ্করাি সেওয়রাি িযেিস্থরা িরাখদল 
ররা ররাদেি মদন কিরাদর েরাহরা�যে কিদি। এি েরাদর্ “রগদল সেলরা 
এিং সমরাছরা” সশখরাদনরাও েিকরািী করািণ প্রররিরাি সমরাছরাি েরাদর্ 
মুখ সর্দক লরালরা পরিষ্করাি হয়। মুদখ িদল মদন করিদয় সেওয়রাি 
রিষয়টি খুি ঘন ঘন হওয়রা েিকরাি। রনম্নরলরখর পিরামশ্গুরলও 
করা�্কি হদর পরাদি: 

• স্পশ্ ইরগির িযেিহরাি করুন; কখনও কখনও রশষেরার্থীি 
উপদিি সঠরঁাদট একটি আেুল সচদপ ্িদল ররাদেি রগলদর 
েুরি্রা হয়।

• িরেন রিদুিি মদররা েহদি দৃশযেমরান েংদকর িযেিহরাি করুন। 
�খন রশষেরার্থী সেগুরল সেদখ, সে রগদল সনয় িরা মুদছ সনয়। 
মরা িরািরািরাও আেুল রেদয় ররাদেি রনদিদেি সঠরঁাট স্পশ্ কদি 
েদকের রেদর পরাদিন

• রেিণেংদকর িযেিহরাি করুন স�মন িরান্নরাঘদিি টরাইমরাি সেট কিরা 
এিং আওয়রািটি হদল রগদল সেলরা/মুছদর উৎেরারহর কিরা। 

একটি িই পডুন। প্ররর দুই পৃষ্রা অন্তি রু্রু্ সগলরা এিং সমরাছরাি 
করািটি কিিরাি রনদে্শ রেন। প্রশংেরা কিরা রশষেরার্থীি িনযে একটি 
করা�্কিী উপরায় ও উতিম পুিস্রাি। খরািরাি সেওয়রা পুিস্রাি রহদেদি 
িরাল নয় করািণ এি েদল রশশুি আিও লরালরা রনঃেিণ কদি। 
রশষেরার্থীদেি সকরাদনরা পছদদিি রিরনে স�মন রস্করাি ইরযেরারে 
িরাদলরা রিকল্প হদর পরাদি। 

সাফল্য	পাওয়ার	জি্য	িািািরকম	উপায়	আরছ	।

রশষেরার্থীি রচিুক পিীষেরা কিদর িুলদিন নরা। এটি শুকদনরা র্রাকদল, 
প্রশংেরা িরা পুিস্রাি সেওয়রা স�দর পরাদি।

একটি রুমরাল রেন, মদন িরাখদিন স� অদনক রশশুি পদষে 
ররাদেি পদকট সর্দক রুমরাল িরাি কিরা কঠিন হয়। েুরি্রাি িনযে 
ররাদেি করজিদর একটি রুমরাল সিঁদ্ িরাখরা স�দর পরাদি, অর্িরা 
রিকল্পিরাদি, করজিদর একটি ঘরাম সমরাছরাি করাপড রচিুক সমরাছরাি 
িনযে িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি। হুইলদচয়রাদি র্রাকরা িযেরক্তিরা 
গুিদনক স্যেরাদন্ িরা সলরাহরাি স্যেরাদন্ (gooseneck stand) 
একটি সেরাম িল িরাখদর পরাদি। একটি রুমরাল িদলি উপদি িরাখরা 
হয় এিং প্রদয়রািন অনুেরাদি পরাদল্ সেওয়রা হয়।

ে্রে: http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/
plastic/salivabook.pdf

পবরবশষ্ট	৩:	আক্রান্ত	অগেপ্রত্যরগের	সংখ্যা	দ্ারা	
সরেণীবিিাগ

সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ িযেরক্তি অদগিি েংখযেরাি উপি রিরতি কদি 
স� সরেণীরিনযেরাে কিরা হয়, ররাি দ্রািরা একিন রশষেরার্থী করটরা 
প্রররিন্ধকররা�ুক্ত হদয়দছ ররা সিরাঝরা �রায়। এই পধিররটি সকরান 
অগিপ্ররযেগিগুরল প্রিরারির হদয়দছ ররাি রন্র্ািণ কিদর েরাহরা�যে 
কদি । সপদিরেে মরাদন দুি্ল এিং লেরারিয়রা/ সলেরিক মরাদন 
পষেরাঘরারগ্রস্ত। সপ্ররেসি এিং ম্ল শব্দগুরলদক একররের কদি 
সরেণীরিিরাগ কিরা হয় 

মদনরালেরারিয়রা/মদনরাপযেরাদিরেে মরাদন শু্ুমরারে একটি অগি 
প্রররিন্ধকররা�ুক্ত। মদন কিরা হয় স� এটি সহরমলেরারিয়রা/
সহরমপযেরাদিরেে (নীদচ সেখুন) এি একটি রূপ হদর পরাদি স�খরাদন 
একটি অগি উদলেখদ�রাগযেিরাদি প্রররিন্ধকররা�ুক্ত। 

হরারদুটিি সচদয় পরা দুটি �খন সিরশ আক্রান্ত হয় রখন ররাদক 
িরাইলেরারিয়রা/ িরাইপযেরাদিরেে িদল । প্ররার্রমকিরাদি শিীদিি 
রনম্নরাংশ (সকরামি এিং পরা) প্রিরারির হয়। 

সহবমলোবজয়া/সহবমপ্যাররবসস শিীদিি এক রেদকি হরার এিং 
পরা প্রিরারির হওয়রা রনদে্শ কদি।

প্যারালোবজয়া/প্যারা	প্যাররবসস মরাদন উিয় পরােহ শিীদিি 
রনদচি অংশ অদ্ক্ ষেররগ্রস্ত।

রোইলোবজয়া/রোই	 প্যাররবসস রনদে্শ কদি স� ররনটি অগি 
প্রিরারির হদয়দছ। 

এটি কখদনরা উিয় হরার এিং একটি পরা, িরা উিয় পরা এিং একটি 
হরার হদর পরাদি িরা এটি একটি উপদিি এিং একটি নীদচি প্ররান্ত 
এিং মুখদকও রনদে্শ কিদর পরাদি। 
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িািল	সহবমলোবজয়া/িািল	সহবম	প্যাররবসস রনদে্শ কদি স� 
চরািটি অগিই (দুটি হরার, দুটি পরা) িরডর, রদি শিীদিি এক রেক 
অনযে রেদকি সচদয় সিরশ আক্রান্ত : 

•	 সটরোলোবজয়া/সটরো	 প্যাররবসস রনদে্শ কদি স� মরার্রা, 
করঁা্, ম্যে শিীি এিং চরািটি অগিই (দুটি হরার, দুটি পরা) 
আক্রান্ত, রকন্তু এই চরািটি অদগিি মদ্যে স� সকরাদনরা ররনটি 
অগি চরুর্ট্িি সচদয় সিরশ প্রিরারির হয়।

•	 সকায়াবরিলোবজয়া/সকায়াবরিপ্যাররবসস মরাদন মরার্রা, করঁা্ 
এিং ম্যে শিীি: চরািটি অগিই (দুটি হরার, দুটি পরা) িরডর। 

•	 সপন্টালোবজয়া/সপন্ট	প্যাররবসস মরাদন চরািটি অগিই (দুটি 
হরার, দুটি পরা) িরডর, ঘরাড এিং মরার্রাি পষেরাঘরাদরি েরাদর্ 
প্ররায়ই খরাওয়রা এিং শ্রােকদষ্টি িটিলররা সেখরা সেয়। 

পবরবশষ্ট	৪:	SSA-সত	CWSN-এর	জি্য	িাধা-মুক্ত	
পবররিশ	সংক্রান্ত	বিরেকে বশকা

িাবহ্যক	পবররিরশ	প্ররিশাবধকার:

• সগট সর্দক রিেযেরালয় িিন এিং সখলরাি মরাদঠ �রাওয়রাি পর্ 
অিশযেই পরিষ্করাি, েমরল হদি। 

• রিেযেরালয় িিদনি েমস্ত প্রদিশপর্ এিং েিিরা ন্যেনরম ৪’ 
সর্দক ৫’ েুট চওডরা হদর হদি। 

• রিেযেরালদয়ি রিরদিি সশৌচরাগরািটি CWSN-এি িযেিহরাদিি 

িনযে প�্রাপ্ত িরায়গরা রনদয় িরানরাদনরা উরচর। এই সশৌচরাগরাদি 
কদমরাি এিং ্িিরাি িনযে সিল িরা িি লরাগরাদনরা উরচর। 

• পরানীয় িদলি আউটদলটটি অনযেরানযে রশষেরার্থীদেি মর 
CWSN-এি করাদছও েহিলিযে হওয়রা উরচর।

• হরঁাটরাি পদর্ রীক্ষ্ম িরা েরু িরঁাক নরা র্রাকরাই সরেয়।

• হরঁাটরাি পর্টিদর অিশযেই ঝুলন্ত এিং প্রেরারির িরা্রা স�মন 
িরানরালরা, আদলরা, গরাদছি রনচু শরাখরা, েুদলি টি এিং েরাইন 
সপরাস্ ইরযেরারে নরা র্রাদক।

• হরঁাটরাি পদর্ি স�দকরাদনরা রিপজ্নক স্থরাদন একটি কদি 
হযেরান্দিইল (handrail অর্র্াৎ ্ িরাি িনযে িি) সেওয়রা উরচর। 
রেঁরড এিং িরািরাদিরা েহ স� েি িরায়গরায় উচ্চররাি স্তদি হঠরাৎ 
পরিির্ন হয় সেখরাদন গরাি্ সিল এিং পরঁারচল অপরিহরা�্।

• আঘরার এডরাদনরাি িনযে হযেরান্দিইদলি প্ররান্তগুরল নীদচি 
রেদক িরঁাকরাদনরা হওয়রা উরচর।

• ্রাপগুরল মেৃণ এিং েমরান উচ্চররাি হওয়রা উরচর।

• েহদি সচনরাি িনযে রেঁরডি শুরুদর এিং সশদষ ঢরাদলি 
প্রররটি পরিির্দন উজ্জ্বল িং (হলুে হদল িরাদলরা) িযেিহরাি 
কিরা উরচর।

• েমস্ত েরাইনদিরাি্ রশশুদেি পঠনদ�রাগযে উচ্চররায় (ন্যেনরম 
৩ েুট) রপ্রন্ট, রিিুযেয়রাল এিং সব্ইদল হওয়রা উরচর। 

মন�োপ্োজিযো

শরীররর শুধুমাত্র একটি অঙ্গ 
প্রভাবিত হয়। সাধারণত একটি 

হাত।

হেমিপ্লামিযলা

শরীররর শুধুমাত্র এক পাশ 
প্রভাবিত হয়। হাত সাধারণত 

পারয়র চেরয় চিবশ প্রভাবিত হয়। 

ডাইপ্াজিযা

চারটি অঙ্গই (দুটি হাত, দুটি পা) 
প্রততবন্ধকতাযুক্ত। দুটি পা হাততর 

থেতক থবতি প্রভাতবত হয়।

ট্রাইপ্লেপ্েজিযরা

তিনটি অঙ্গ জত়িি। সাধারণি 
দুটি হাি এবং একটি পা।

ক�োযোড্রিপ্োড্িযো 

চারটি অঙ্গই (দুটি হাত, দুটি পা) 
প্রততবন্ধকতাযুক্ত।
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শারীবরক	িীবত বশক্াগত	প্ররয়াগ

১.	 ি্যায়সগেত	 ি্যিহার — নকশরাটি েমস্ত িযেিহরািকরািীদেি 
িনযে েমরানিরাদি লিযে এিং তিষমযেম্লক নয় িরা অপমরানকি 
নয়।

ি্যায়সগেত	 পাঠ্যক্রম — রিরিন্ন ষেমররােপিন্ন েি্িদনি 
রশষেরার্থীদেি েহদি িযেিহরািদ�রাগযে একটি অরিন্ন পরাঠযেক্ম 
িরানরাদনরাই এই রনদে্দশি লষেযে ; পরাঠযেক্দম �রাদর রশষেরার্থীদেি 
অপ্রদয়রািনীয়িরাদি আলরােরা নরা কিরা হয় িরা ররাদেি "পরার্ক্যে" 
সচরাদখ আেুল রেদয় সেখরাদনরা নরা হয়। পরাঠযেক্ম এমনিরাদি েরািরাদনরা 
হদয়দছ �রাদর েি্িদনি রশষেরার্থীদেি এদর অন্তি্ুক্ত কিরা �রায়।

২.	 ি্যিহারর	িমিীয়তা — নকশরাটি প্রদরযেদকি পৃর্ক পছদি 
এিং েষেররাি েুদূিপ্রেরািী েুদ�রাগ তররি কদি 

িমিীয়	পাঠ্যক্রম — পরাঠযেক্মটিি নকশরা নমনীয়িরাদি উপস্থরাপন 
কিরা হদয়দছ �রাদর িযেরক্তগর ষেমররা এিং রনি্রাচদনি অর্করাি 
গুরুত্ব পরায়; এটি শরািীরিক এিং ইর্রিয়গর-অগিেঞ্রালদনি 
অেুরি্রাি পরাশরাপরারশ রিরিন্ন রশখদনি পছদি এিং অগ্রগরর 
রিদিচনরা কদি।

পবরবশষ্ট	৫:	বশক্ার	সিকেজিীি	িকশা

বশখরির	জি্য	সিকেজিীি	িকশার	সাতটি	িীবতর	বশক্াগত	প্ররয়াগ

• েমস্ত পৃষ্রল নন-রলিপ (রপছলরাদনরা প্রররদিরা্ক) হওয়রা 
উরচর, এিং আলগরা নুরড িরা সখরায়রা এডরাদনরা উরচর।

• প্ররাকৃররক আদলরা েিদচদয় িরাদলরািরাদি করাদি লরাগরাদনরা 
উরচর। প�্রাপ্ত িরায়ু চলরাচল এিং আদলরা আেরাি িনযে প�্রাপ্ত 
িরানরালরা র্রাকরা উরচর।

• রিপেমুক্ত পরিদিদশি িযেিস্থরা কদি েকল রশষেরার্থীি রনিরাপতিরা 
রনরচির কিদর হদি; স�মন, সকরান িরােরা িরানরালরাি েলক, 
িরােরা ্রাপ, সেওয়রাদল আটকরাদনরা িরােরা রিরনে এিং 
আেিরািপরে রিপদেি েভিরািনরা�ুক্ত রেরলং ইরযেরারে র্রাকরা 
চলদি নরা ।

• CWSN-এি চরারহেরাি রিরিন্নররাি কর্রা মরার্রায় সিদখ, 
রিেযেরালয়/সরেণীকদষেি নকশরাটি করা�্কি অিস্থরান এিং স্থরান 
রন্র্ািণেহ, রশষেকদক প্রদরযেক রশষেরার্থীি প্ররর স্বরন্ত্র 
মদনরাদ�রাগ সেওয়রাি উপদ�রাগী হওয়রা উরচর। 

চলারফরার	অসুবিধা	এিং	সসবরব্াল	পলবস	র্াকা	
বশক্ার্থীরের	জি্য	বিরেকে বশকা:

• সরেণীকষে, সশৌচরাগরাি, অরেে ঘি, সখলরাি মরাঠ, 
ইরযেরারেদর �রাদর হুইলদচয়রাি চলরাচল কিদর পরাদি, ররা 
রনরচির কিদর হদি।

• �রাদপিি রন্র্ারির ঢরাল - ১:১২ - কদঠরািিরাদি সমদন 

চলদর হদি এিং েমস্ত �রাদপি হযেরান্দিইল লরাগরাদর 
হদি।

• কযেরারলপরাি, হুইলদচয়রাি, সব্ে, সস্পশরাল সচয়রাি, ক্রাচ, 
ওদয়ি, সপরসিল রগ্রপ, করমউরনদকশন সিরাি্ ইরযেরারেি 
মদররা েহকরািী উপকিণ এিং �ন্ত্রপরারর �রাদর েহদি 
উপলধি হয় ররাি িযেিস্থরা কিদর হদি।

• েহদ�রাগী �ন্ত্র িযেিহরাি কদি রশষেরার্থীদেি রনিস্ব চরারহেরা 
সমটরাদর প�্রাপ্ত স্থরান িিরাদ্ রনরচির কিদর হদি। 

• েষে রশষেক/অরিিরািদকি েরাহরাদ�যে সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ 
রশষেরার্থীদেি েঠিক অিস্থরান (positioning) এিং 
রনিরাপে/েরক্িরাদি েহরায়ররা প্রেরান রনরচির কিদর 
হদি। 

• এই রশষেরার্থীদেি িনযে েমস্ত লিরাে এিং পরাঠেরান েংক্রান্ত 
েুরি্রা একরলরায় হওয়রা উরচর।

• সলখরাি অেুরি্রা র্রাকরা রশষেরার্থীদেি িনযে উপ�ুক্ত 
সলখদকি (writer) িযেিস্থরা করুন। 

• সেরিব্রাল পলরেগ্রস্থ রশষেরার্থীদেি েংদ�রাগস্থরাপন ও কর্রা 
িলরাি অেুরি্রা র্রাকদর পরাদি। ররাই ররাদেি প্ররররক্য়রা 
িরানরাদনরাি িনযে �দর্ষ্ট েময় রেদর হদি।

ে্রে: ssa.nic.in/inclusive-education/guidelines/BFA%২০GUIDELINES.../file
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শারীবরক	িীবত বশক্াগত	প্ররয়াগ

৩.	 সহজ	এিং	স্জ্ঞাত	— নকশরাটি সিরাঝরা েহি। সহজ	এিং	স্জ্ঞাত	বিরেকে শিা — রনদে্শনরাটি এমনিরাদি িরানরাদনরা 
হদয়দছ �রাদর ররা রশষেরার্থীদেি করাদছ েহিদিরা্যে এিং েহদি 
উপলধি হয়; পরাঠক্দমি িরাষরা, রশখদনি মরারেরা এিং উপস্থরাপনরাি 
িটিলররাি মদ্যে েমন্বয় কিরা �রায়; রশষেরার্থীদেি ্রািরািরারহক 
অগ্রগররি রিরতিদর প্রদয়রািন অনু�রায়ী লষেযে এিং রনদে্শ 
পরিির্ন কদি নরুনিরাদি েরািরাদনরা �রায়। 

৪.	 উপলবধিরোগ্য	তর্্য — নকশরা িযেিহরািকরািীি ইর্রিয়গর 
ষেমররা রনরি্দশদষ রিরিন্ন সমরাদিি মরা্যেদম (েরচরে, সমৌরখক, 
স্পশ্গর) িযেিহরািকরািীি করাদছ করা�্কিিরাদি প্রদয়রািনীয় 
রর্যে িরানরায়।

উপস্থাপিার	একাবধক	উপায় — রশষেরার্থীদেি ইর্রিয় েংক্রান্ত, 
সিরাঝরাি িরা মদনরারনদিদশি ষেমররা রনরি্দশদষ ররাদেি সশখরাদনরাি 
িনযে পরাঠযেক্দম একরার্ক উপরাদয়ি উপস্থরাপনরা কিরা হয়; প্রদরযেক 
রশষেরার্থীি সিরাঝরাি ্িনদক স্বীকৃরর ও েম্মরান রেদয় উপস্থরাপনরা 
পরিির্ন কিরা স�দর পরাদি। 

৫.	 ত্রুটির	 জি্য	 সহিশীলতা	 — নকশরাটি দুঘ্টনরািরনর 
িরা অরনছেরাকৃর রক্য়রাকলরাদপি রিরূপ পরিণরর এিং 
রিপেগুরলদক করমদয় সেয়।

সাফল্য-বিবতিক	পাঠ্যক্রম — রশষেক অপ্রদয়রািনীয় িরা্রাগুরল 
দূি কদি পরাঠযেক্মদক আকষণ্ীয় কিদর সচষ্টরা কদিন; রশষেক 
রশষেরার্থীদক ্রািরািরারহক েহরায়ররাি মরা্যেদম একটি রশষেরাি েহরায়ক 
পরিদিশ প্রেরান কদিন, প্রদয়রািন অনুেরাদি পরাঠযেক্দমি করা�্কি 
নকশরাি নীররগুরল প্রদয়রাগ কদিন: স�মন, িৃহৎ ্রািণরাগুরল 
সশখরাদনরা, পটি্রমগর জ্রান সিরাঝরাদনরা (priming background 
knowledge), স্যেরাদেরারল্ং রনদে্শনরা ইরযেরারে। 

৬.	 কম	 শারীবরক	 পবররেম- নকশরাটি েষেররাি েরাদর্ েহদি 
এিং েুরি্রািনকিরাদি িযেিহরাি কিরা স�দর পরাদি।

বশক্ার্থীরের	 প্ররচষ্টার	 উপেুক্ত	 স্তর — সরেণীকদষেি 
েরামরগ্রক পরিদিশ রশষেরার্থীদেি করাদছ পরাঠযেক্ম েংক্রান্ত 
উপকিণগুরল েহদি সিরা্গমযে কদি, আগ্রহী কদি, অনুদপ্রিণরা 
সেয়, এিং রশষেরার্থীদেি প্ররররক্য়রাি রিরিন্ন প্রদচষ্টরাদক গুরুত্ব 
রেদয় রশষেরার্থীদেি অংশগ্রহণদক উৎেরারহর কদি; কমষ্েমররা 
পরিমরাদপি সষেদরে পরিির্নশীল ম্লযেরায়দনি েলরােদলি উপি 
রিরতি কদি রনদে্শ পরিিরর্র হদর পরাদি।

৭.	 চলারফরা	 এিং	 ি্যিহাররর	 জি্য	 মাপ	 এিং	 স্থাি- 
িযেিহরািকরািীি শিীদিি আকরাি, িরগি িরা গররশীলররা 
রনরি্দশদষ চলরাদেিরা, সকরাদনরা রকছুি নরাগরাল পরাওয়রা, েষেররা 
েহকরাদি হস্তেঞ্রালন এিং িযেিহরাদিি িনযে উপ�ুক্ত মরাপ 
এিং িরায়গরা সেওয়রা হয়।

বশখরির	জি্য	উপেুক্ত	পবররিশ — সরেণীকদষেি পরিদিশ এিং 
পরাঠযেক্দমি উপকিণ েরািরাদনরাি প্ররক্য়রা রশষেরার্থীদেি েরা্রািণ এিং 
রচন্তরারিরতিক জ্রানদক করাদি লরাগরাদর উৎেরারহর কদি। পরাশরাপরারশ 
রনদে্শম্লক পধিররদরও তিরচরেযে আদন ; সরেণীকদষেি পরিদিদশ 
একই ্িদনি রশষেরার্থীিরা রনদিিরাই এক একটরা েদল িরাগ হদয় 
�রায়। সরেণীকদষেি উপ�ুক্ত েঠিক পরিদিশ রশখদন উৎেরাহ সেয়। 

উৎে: রে.মযেরােন, আি. অক্ুইে, এিং আি. স্ট (২০০৫) “ইসিট্রাকশনরাল রর্ওরিে েরাদপরাট্িং ইউরনিরাে্রাল রিিরাইন েি লরারন্ং - টিরচং টু ইরন্রিিুয়রাল লরান্রাে্” ইউরনিরাে্রাল রিিরাইন েি 
লরারন্ং: আ গরাইি েি টিচরাে্ এন্ এিুদকশন প্রদেশনরালে, eds.করাউরসিল েি এদসিপশনরাল রচলদরিন এন্ সমরিল এিুদকশন.
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পবরবশষ্ট	৬:	পবরকল্পিা	এিং	বচন্তা

পবরকল্পিা	এিং	বচন্তার	গঠিমূলক	তাবলকা

নরাম:_____________________________________________________________________________________

ররারিখ:_______________________________________ রিষয়:________________________________________

আরম করাি িনযে রলখরছ?_________________________________________________________________________

আরম সকন রলখরছ?____________________________________________________________________________

আরম এই রিষয় েপিদক্ কী িরারন?_________________________________________________________________

এই রিষয় েপিদক্ আমরায় কী খঁুদি সিি কিদর হদি?_____________________________________________________

আরম এই রিষয় েপিদক্ আমরাি গদিষণরা সর্দক কী রশদখরছ?_________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

আরম কীিরাদি ম্ল ্রািণরা এিং েহরায়ররাকরািী রিিিণগুরল েংগঠির কিদর পরারি? ____________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

আমরাি রিষদয়ি ম্ল কর্রা কী? ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

আরম কীিরাদি আমরাি সলখরা সশষ কিি?______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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পবরবশষ্ট	৭:	শব্িান্ার	বিকারশর	সকৌশল	ও	
কােকে বিিরণী

শব্:

প্রসগে	িাক্য:

১.	 প্রসরগের	সূত্রগুবল	সেখুি।

a. িরাকযেটি আিরাি পডুন, েংদকর শব্দ এিং রিিরাম 
রচদনিি েন্ধরান করুন। েংদকর শব্দ এিং রিিরাম রচনি 
ররারলকরািুক্ত করুন।

b. িরাকযেটিি আদগ এিং পদি শব্দটি রেদয় পুনিরায় পডুন।

প্রসগে	সূত্র:

২.	 আপিার	 জািা	 শব্াংশ	 সেখুি।	 প্রবতটি	 শব্াংরশর	
মারি	িলুি।

 সপ্ররেসি:

 েরারেসি:

মূল:

অংশগুবল	একসারর্	রাখুি।	এর	মারি	বক?

৩.	 এই	শরব্র	অর্কে	কী	?

৪.	 উক্ত	 িারক্য	 আপিার	 শব্াংরশর	 অর্কে	 িলার	 সচষ্টা	
করুি।	এর	বক	সকারিা	অর্কে	হয়?	আপিার	প্ররয়াজি	
হরল	একটি	অবিধাি	সর্রক	শব্টি	সেরখ	 বিি।	মরি	
রাখরিি	 সে	 অরিক	 শরব্র	 একাবধক	 অর্কে	 ররয়রছ,	
তাই	িইটিরত	িারক্যর	সারর্	সমরল	এমি	একটি	শরব্র	
সন্ধাি	করুি।	আপবি	বক	সঠিক	বছরলি?

পবরবশষ্ট	৮:	গ্রাবফক	সংগঠক:	গল্প	মািবচত্র	এিং	
ওয়ািকে ওরয়ি	

গল্প মরানরচরেপ্র্রান চরিরে

রশদিরানরাম 
েমরারপ্ত 

েমেযেরা

েহরায়ক চরিরে

েমরা্রান

সমার্কেক	শব্	(বিরশষ্য)
• ররারলকরা
• িরাডরা

• তেরনক রুটি
• খরােযে
• পুরষ্টসংজ্ঞা	(বিরশষণ)

• ওিন/খরাওয়রা রনয়ন্ত্রণ কিদর 
িযেিহৃর রকছু রিরনে

সংজ্ঞা	(বক্রয়া)
• একটি েুষম খরােযেরািরাদেি 
পরিকল্পনরায় অংশগ্রহণ কিরা

সংজ্ঞা	(বিরশষ্য)
• একটি িীি েরা্রািণর কী খরায়

সংজ্ঞা	(বিরশষ্য)
• খরােযে ও পরানীয় স�গুরল একিন 

রনয়রমর খরায় ররাি রনি্রাচন

সমার্কেক	শব্	(বিরশষণ)
• চরি্-মুক্ত

• কম কযেরাদলরারি�ুক্ত 
• কম-সেরারিয়রাম

সমার্কেক	শব্	(বক্রয়াপে)
• ওিন কমরাদনরা
• নরা সখদয় র্রাকরা

• খরাওয়রা
• ষুে্রার্ র্রাকরা
• সিরাগরা হওয়রা

• কমরাদনরা

সমার্কেক	শব্	(বিরশষ্য)
• ওিন কমরাদনরাি পরিকল্পনরা

• উপিরাে 
• খরািরাি সর্দক রিির র্রাকরা

• অনরাহরাি

খরােযে

ওয়রাি্ ওদয়ি

গল্প মরানরচরে
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পবরবশষ্ট	৯:	স্থাবিক	ধারণার	ওয়াককে শীট

নরাম:_____________________________________________________________________________________

ররারিখ:_______________________________________

িদডরা প্ররাণীটিদক িে করুন (িরা সছরাদটরা িস্তুটিদক িে করুন)

 

নরাম:_____________________________________________________________________________________

ররারিখ:_______________________________________

ঝুরডদর র্রাকরা ছরানরাদেি হলুে িে করুন।

ঝুরডি করাদছি মুিরগটিদক লরাল িে করুন।
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তর্্যসূত্র

* অযেরাকশন েি এরিরলটি সিদিলপদমন্ট অযেরান্ ইনলুিশন (AADI). ২০১৪. 
এসিদপরিদয়দসিে অি রচলদরিন উইর্ রিদেরিরলটিি ইন ইনলুিরেি এিুদকশন. রনউ 
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