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মুখিন্ধ
আমাবের যেবশর ধশক্ষার অধিকার আইন (২০০৯), ৬ - ১৪ বছর বয়স়ী প্রধতটি ধশক্ষার্থীর জন্ প্রার্ধমক 
ধশক্ষা ধবনামূবল্ ও বাি্তামূলক করার ধবিান যেয়। RTE আইন বাস্তবায়বনর যক্ষবত্র সব্ণধশক্ষা 
অধভযানই (SSA) হবলা মূল বাহক। SSA-এর গুরুত্বপূর্ণ এক উপাোন হবলা ধববশষ চাধহোসম্পন্ন 
ধশক্ষার্থী (CWSN)-যের জন্ অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা। SSA- ধববশষ চাধহোসম্পন্ন সকল ধশক্ষার্থীর জন্ 
গুরমানসম্মত অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা প্রোন করার ওপর গুরুত্ব যেয়। অন্তভু্ণ ধক্ত বলবত যবাঝায় ধবে্ালয় 
কায্ণক্রবম ধববশষ চাধহোসম্পন্ন সকল ধশক্ষার্থীর সমান সুবযাগ এবং পূর্ণ অংশগ্রহর। এইজন্ পধরববশবক 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের উপবযাগ়ী ও বািা-মুক্ত (SSA-এর অি়ীবন ৭৭.৩৭ শতাংশ ধবে্ালয় এখন 
বািা-মুক্ত) করবত হবব। এইজন্ প্রবয়াজন়ীয় সহায়ক পধরবষবা করা প্রবয়াজন; প্রায় ২০ হাজাবররও 
যবধশ যস্পশাল এিুবকটর ধনবয়াগ করা হবয়বছ এবং প্রায় ৮০০টি যবসরকার়ী সংস্াবক এই যক্ষবত্র জধডত 
করা হবয়বছ। আরও যবশ়ী সংখ্ক ধশক্ষার্থীবের ধনয়ধমত যশ্রর়ীকবক্ষ অন্তভু্ণ ধক্তর সুধবিাবর্্ণ প্রবয়াজন়ীয় 
সহায়ক যন্ত্র এবং প্রযুধক্ত, বড হরব� মুদ্রর এবং যরেইল বই সরবরাহ করা হয়। ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ২.৩ 
ধমধলয়বনরও যবধশ ধশক্ষার্থীবের এখন SSA ধবে্ালবয় নধর্ভুক্ত করা হবয়বছ।

ধবে্ালয় এবং যশ্রর়ীকবক্ষ CWSN-এর অন্তভু্ণ ধক্তর গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল ধশক্ষক। তাই যসইসব ধশক্ষাগত 
অনুশ়ীলবনর ওপর ধশক্ষকবের সক্ষমতা গবড তুলবত হবব যা সকল ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশক্ষার্থীর 
প্রবয়াজন পূরর করবব, ধববশষ কবর যযসব ধশক্ষার্থীবক মূলিারার যশ্রর়ীকবক্ষ অন্তভু্ণ ক্ত করার জন্ উচ্চ 
স্তবরর সহায়তা প্রবয়াজন।

তাই ধশক্ষান়ীধত সংক্রান্ত অনুশ়ীলবনর মাি্বম ধশক্ষকবের সক্ষমতা গবড তুলবত হবব যাবত সকল ধববশষ 
চাধহোসম্পন্ন ধশক্ষার্থীবের ধশখন চাধহো পূরর হয়। ধববশষত নজর ধেবত হবব যাবত অধিক মাত্রায় সহায়তা 
প্রবয়াজন এইরকম ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশক্ষার্থীরাও সািারর ধবে্ালবয় অন্তভু্ণ ক্ত হবত পাবর।

 SSA-এর লক্ষ্গুধলর মবি্ একটি হবলা অন্তভু্ণ ধক্তর যক্ষবত্র ধবধভন্ন প্রধতকূলতাগুধলর সমু্মখ়ীন হবত ও 
যমাকাধবলা করবত পাবরন এমন পয্ণাপ্ত প্রধশধক্ষত ধশক্ষবকর উপধস্ধত ধনধচিত করা।

অন্তভু্ণ ধক্তকরবরর বাস্তবায়ন (Making Inclusion Work) শ়ীষ্ণক এই ছয়টি প্রধশক্ষর মধিউল একটি 
অন্তম গুরুত্বপূর্ণ সংবযাজন যা সক্ষমতা ধনধব্ণবশবষ সকল ধশক্ষার্থীবের সাবর্ কাজ করার জন্ 
ধশক্ষকবের প্রস্তুত করবত সাহায্ করবব। 

মাস্ার প্রধশক্ষকবের জন্ ততধর এই মধিউলগুধল মূলিারার ধবে্ালবয়র অন্তভু্ণ ধক্তমূলক পধরবববশ, 
CWSN-এর ধববশষ কবর অটিজম যস্পকট্াম ধিসঅি্ণ ার, যসধররোল পলধস, শ্রবর প্রধতবন্ধকতা, ধনধে্ণ ষ্ট 
ধশখন প্রধতবন্ধকতা এবং বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের কায্ণকর়ী অন্তভু্ণ ধক্তকরবরর জন্ বাস্তবসম্মত তর্্ 
প্রোন করবব। এই ধশক্ষার্থীরা যযসব চ্াবলবঞ্র সমু্মখ়ীন হয় যস সম্ববন্ধ সবচতনতা ততধর করা এবং যসগুধল 
যমাকাধবলার জন্ পর়ীধক্ষত পন্াগুধল ভাগ কবর যনওয়াই এই মধিউলগুধলর লক্ষ্। এই মধিউলগুধলবত 
তবধচত্র্তা, যগাষ়্ীগত অন্তভু্ণ ধক্ত এবং ব্ধক্তগত স্বতন্ত্রতার প্রধত শ্রধিা যরবখ একটি যশ্রর়ীকবক্ষর সংসৃ্ধত 
গবড যতালার জন্ পরামশ্ণ যেওয়া আবছ। 

ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশক্ষার্থীসহ সকল ধশক্ষার্থীর জন্ ধবে্ালবয় একটি বনু্ধত্বপূর্ণ পধরববশ গবড তুলবত 
রাবজ্র যয সকল ধশক্ষবকর অসামান্ ভূধমকা রবয়বছ, তাঁবের জন্ এগুধল উৎসগথীকৃত হল।
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কৃতজ্ঞতা স্ীকার
রাবজ্র ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশশুবের সহায়তার স্বাবর্্ণ ধশক্ষক প্রধশক্ষবরর 
জন্ মুখ্ প্রধশক্ষকমন্ডল়ীর সহায়ক পুধস্তকা ছ’টি পবব্ণ প্রকাশ করা হবচ্ছ। 
এই পুধস্তকা ততধরবত আমরা ধববশষভাবব অনুপ্রাধরত ভারত সরকাবরর 
ধশক্ষা মন্ত্রবকর কাবছ। এই পুধস্তকা প্রকাধশত করায় প্রত্ক্ষ সহায়তার জন্ 
ধববশষ কৃতজ্তা ইউধনবস�(UNICEF)-যক।
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রূপররখা

টাবগ্ণট গ্রুপ: ধিধ্রিক্ট ইনধস্টিউট অ� এিুবকশন অ্ান্ড যট্ধনং (DIET), 
যস্ট কাউধসিল অন এিুবকশন ধরসাচ্ণ  অ্ান্ড যট্ধনং (SCERT) এবং 
যবসরকাধর সংস্াগুধল (NGO) যর্বক মুখ্ প্রধশক্ষক—যারা অটিজম, যসধররোল 
পলধস, ধনধে্ণ ষ্ট ধশখন প্রধতবন্ধকতা, বধিরান্ধতাযুক্ত এবং শ্রবর প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশশুবের উপর য�াকাস কবর সমস্ত প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুবের জন্ 
অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষার যকৌশল গ্রহবরর ধেবক ধশক্ষকবের আবরা যবধশ সক্ষম 
কবর তুলবত, তাবের ক্াসবকি মবিবল প্রধশক্ষর যেববন ।
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উরদেশ্য

ধশক্ষকরা অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষার িাররাটি উপলধধি করববন

ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশশুবের (CWSN) স্বতন্ত্র তবধশষ্ট্গুধল যবাঝা এবং 
ধশখবনর জন্ তাবের ধনধে্ণ ষ্ট চাধহোগুধলর ধনি্ণারর করা

ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশশুবের জন্ কায্ণকর়ী অংশগ্রহবরর মাি্বম 
ধশক্ষার অন্তভু্ণ ধক্তমূলক পধরববশ গবড যতালার েক্ষতা ততর়ী করা 

কায্ণকর়ী অন্তভু্ণ ধক্তকরর ও ধশক্ষার ধবষয়টি ধনধচিত করবত অন্ান্ 
সহবযাগ়ী সংস্া ও ধবধনবয়াগকার়ীবের সাবর্ একবত্র কাজ করা
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শ্টবিল ১: মবিউল ৪ এর রূপররখা
উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট ১: িবিরান্ধতাযুক্ত বশক্ার্থীরের সম্পরককে  সম্যক িারণা

১. বধিরান্ধতা ক়ী তা বুঝবত পারা

২. একটি ধশক্ষার্থীর উপর বধিরান্ধতার প্রভাব বুঝবত 
পারা

৩. এই বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের তবধচবত্র্র 
ধবষয়টি বুঝবত এবং এর গ্রহরবযাগ্তার ধবকাশ 
করবত পারা

অনুশ়ীলন, 
মধস্তষ্কপ্রসূত 
উদ্াবন, মহডা, 
পধরবত্ণ বনর 
গল্পগুধল ধনবয় 
আবলাচনা এবং 
উপস্াপনা

ধশক্ষকরা সক্ষম হববন:

• বধিরান্ধতা, বধিরান্ধতার ধবধভন্ন পধরভাষা এবং 
প্রকারগুধল বুঝবত

• একটি ধশক্ষার্থীর ধবকাবশর উপর বধিরান্ধতার প্রভাব 
ধচধনিত করবত

ইউবিট II: শ্রেণীকরক্র বিতরর এিং িাইরর িবিরান্ধতাযুক্ত বশক্ার্থীরা শ্যসি সমস্যার সমু্খীি হয়

১. একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী ধশখবনর 
পধরবববশর মবি্ যয পধরকাঠাবমাগত এবং 
যযাগাবযাগ সম্পধক্ণ ত বািাগুধলর সমু্মখ়ীন হবত 
পাবর যস সম্পবক্ণ  সম্ক িাররা গবড যতালা।

২. ধববশষ কবর ধশখবনর উপর বধিরান্ধবত্বর প্রভাব 
সম্পবক্ণ  িাররা গবড যতালা।

অনুশ়ীলন, 
মধস্তস্প্রসূত 
ধবধভন্ন উদ্াবন, 
মহডা, 
আবলাচনা এবং 
উপস্াপনা

ধশক্ষকরা বুঝবত পারববন ক়ীভাবব যশ্রর়ীকবক্ষর 
ধবে্মান পধরধস্ধত বধিরান্ধতাযুক্ত একজন ধশক্ষার্থীর 
অংশগ্রহর এবং ধশখবনর যক্ষবত্র বািা সৃধষ্ট করবত 
পাবর। তারা যযসব বািা ধচধনিত করবত সক্ষম হববন:

• যভৌত পধরববশ, এবং পধরকাঠাবমা

• পারস্পধরক আোন প্রোন, কায্ণাবল়ী

• ধনবে্ণ শমূলক প্রধক্রয়া এবং মূল্ায়ন

ইউবিট III: উপযুক্ত পবররিশ ততবর করা

১. ধশক্ষার ধবধভন্ন চাধহোগুধল যমটাবত পধরবববশ 
প্রবয়াজন়ীয় চাকু্ষষ, কাঠাবমাগত এবং সামাধজক 
সহায়তা ব্বস্াগুধলর ধবষবয় িাররা গবড যতালা

২. ধশখবনর উন্নধতবত ধশক্ষক এবং সহপাঠীবের 
সহায়তা প্রোবনর প্রধত উপলধধি এবং 
মবনাভাববর পধরবত্ণ ন

৩. সহায়ক এবং পধরবি্ণনশ়ীল যযাগাবযাগ প্রধক্রয়ার 
অনুকূল পধরববশ সম্পবক্ণ  যবাঝার জন্ উৎসাহ 
যেওয়া 

৪. অনুবপ্রররা এবং ধশখবনর ধবকাবশর জন্ ক়ীভাবব 
ইধতবাচক আচরবরর মাি্বম সহায়তা প্রোন 
করবত হয় তা যবাঝা 

উপস্াপনা, 
যশ্রর়ীকবক্ষ 
আবলাচনা, 
মধস্তষ্কপ্রসূত 
উদ্াবন এবং 
কায্ণাবল়ী 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশখবন সহায়তা করার 
জন্ ধবে্ালবয়র পধরবববশ, ধশক্ষবকর মবনাভাবব 
এবং ধশক্ষক ও অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের আচরবরর যক্ষবত্র 
প্রবয়াজন়ীয় পধরবত্ণ নগুধলর ধবষবয় িাররা গবড যতালা।

ধশক্ষকরা সক্ষম হববন:

• ধকভাবব ইধতবাচক সহায়তা করবত হয় তা বর্ণনা 
করবত 

• ধশখন এবং পারস্পধরক আোনপ্রোন তর্া 
সামাধজক়ীকরবরর জন্ পধরধস্ধত-ধভধত্তক সহায়ক 
যন্ত্র ব্বহার করবত 

• ধশখন এবং সামাধজক়ীকরবরর জন্ ধশক্ষার্থীবের 
যযৌর্ ক্ষমতাবক ব্বহার করার উপায় বর্ণনা করবত 
এবং পরামশ্ণ ধেবত

• সহপাঠীবের মবি্ পারস্পধরক মি্স্তাবক (peer 
mediation) ব্বহার করার উপায় ব্াখ্া করবত

• ধশক্ষার্থীবের ধনজস্ব যযাগাবযাগ আরও কায্ণকর 
করার উপায় বর্ণনা করবত
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উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট IV: পাঠ্যক্রবমক আোিপ্রোি এিং বশক্ািীবতগত শ্কৌশল

১. বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের কায্ণকর ধশক্ষাোবনর 
জন্ পধরবধত্ণ ত ধশক্ষর-ধশখন প্রধক্রয়ার ধবষবয় 
ব্বহাধরক জ্ান অজ্ণ ন করা

২. বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সববচবয় ভাবলাভাবব 
ধশক্ষা যেবার জন্ ধশক্ষামূলক পধরকল্পনা ততধর 
করা

৩. ধশক্ষামূলক পধরকল্পনার ধবষয়বস্তু সম্পধক্ণ ত 
ধশক্ষর-ধশখন উপকরর প্রস্তুত করার ধবষবয় 
অধভজ্তা এবং প্রধশক্ষর লাভ করা

মহডা, মধস্তস্ 
প্রসূত উদ্াবন, 
আবলাচনা, 
উপস্াপনা এবং 
নমুনাসহ প্রেশ্ণন

ধশক্ষকরা সক্ষম হববন:

• ধশক্ষার্থীর কম্ণক্ষমতার বত্ণ মান স্তবরর অ্াবসসবমন্ট 
করবত

• পাঠ্ক্রবমর অধভবযাজন এবং এটি ধবকাবশর 
উপায়গুধল বুঝবত

• একটি অন্তভু্ণ ধক্তমূলক পধরবববশ বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের জন্ ধশক্ষার যকৌশল ধশখবত

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশখবনর এক স্তর 
যর্বক অন্ স্তবর ধনবয় যাওয়ার জন্ পধরকল্পনা 
করবত

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশক্ষার মূল্ায়বনর 
গুরুত্ব এবং মূল্ায়ন করার উপায়গুধল বুঝবত
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ইউবিট I িবিরান্ধতাযুক্ত  বশক্ার্থীরের 
সম্পরককে  সম্যক িারণা

শ্টবিল ১: মবিউল ৪ এর রূপররখা
উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট ১: িবিরান্ধতাযুক্ত  বশক্ার্থীরের সম্পরককে  সম্যক িারণা

১. বধিরান্ধতা ক়ী তা বুঝবত পারা

২. একটি ধশক্ষার্থীর উপর বধিরান্ধতার প্রভাব বুঝবত 
পারা

৩. বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের তবধচবত্র্র ধবষয়টি 
বুঝবত এবং এর গ্রহরবযাগ্তার ধবকাশ করবত 
পারা

অনুশ়ীলন, 
মধস্তষ্কপ্রসূত 
উদ্াবন, মহডা, 
পধরবত্ণ বনর 
গল্পগুধল ধনবয় 
আবলাচনা এবং 
উপস্াপনা

ধশক্ষকরা সক্ষম হববন:

• বধিরান্ধতা, বধিরান্ধতার ধবধভন্ন পধরভাষা এবং 
প্রকারগুধল বুঝবত

• একটি ধশক্ষার্থীর ধবকাবশর উপর বধিরান্ধতার প্রভাব 
ধচধনিত করবত

১. িবিরান্ধতার সংজ্ঞা

বধিরান্ধতা হল এমন একটি অবস্া যা দৃধষ্টহ়ীনতা এবং শ্রবর 
প্রধতবন্ধকতার সংধমশ্রর। বধিরান্ধতার মাত্রা ধবধভন্ন রকম হবত 
পাবর এবং এই অবস্ার �বল একজন ধশক্ষার্থীর সামাধজক 
আোন প্রোন, ধবকাশ ও ধশক্ষার যক্ষবত্র ধববশষ চাধহো র্াবক। 
যধেও বধিরান্ধতাযুক্ত মানুষ বলবত আমরা বুধঝ যাঁবের শ্রবর 
প্রধতবন্ধকতা এবং দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতা দুটিই আবছ, তর্াধপ এই 
শব্দটি তাঁবেরবক সমূ্পর্ণরূবপ সংজ্াধয়ত করার জন্ কখবনাই 
যবর্ষ্ট নয়, কারর প্রধতটি ব্ধক্তই তাঁর ধনজস্ব সক্ষমতা অনুযায়়ী 
স্বতন্ত্র।

উোহরণস্রূপ কৃরণের কর্া িলা যায়

কৃষ্ণ একটি েশ বছর বয়স়ী বধিরান্ধতাযুক্ত যছবল। তার বাম এবং 
িান কাবন শ্রবরশধক্তর পধরমাপ যর্াক্রবম ১১০ যিধসববল (dB) 
এবং ১০৫ dB।

জবন্মর সময় যর্বকই রুববলা অসুবখর কারবর, তার দৃধষ্টশধক্তর 
ক্ষধত হবয়ধছবলা, �বল যস শুিুমাত্র আবলার উপধস্ধত বুঝবত 
পারবতা। এরপর েশ বছর বয়বস গ্লুবকামার (যচাবখর অসুখ) 
কারবর কৃষ্ণ দৃধষ্টশধক্ত সমূ্পর্ণরূবপ হারায়। তার আবগ যখন 

কৃবষ্ণর দৃধষ্টশধক্ত ি়ীবর ি়ীবর কবম যধচ্ছবলা তখন যস প্রায় ১০০টি 
আঁকা ছধববক যযাগাবযাবগর মাি্ম ধহবসবব ব্বহার করধছবলা। 

এরপর যখন তার দৃধষ্ট সমূ্পর্ণরূবপ চবল যগবলা, তখন ৫০টি আঁকা 
ছধববক স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীবক (tactile symbols) রূপান্তধরত 
কবর একটি যর�াবরসি বই ততর়ী করা হবয়ধছবলা যার মাি্বম 
কৃষ্ণ অন্বের সবগে মবনর ভাব আোন প্রোন করত।

এখাবন একজন ধশক্ষক ক়ীভাবব কৃবষ্ণর সাবর্ সংববেনশ়ীলভাবব 
পারস্পধরক আোন প্রোন করবত ধশবখবছন তা বলা হবলা:

কৃষ্ণ ক্রমশই ধনবজবক গুটিবয় ধনধচ্ছবলা, তাই তাঁর ধশধক্ষকা 
ধচধন্তত ধছবলন। ধতধন যচবয়ধছবলন কৃষ্ণ যযন আরও যবশ়ী মাত্রায় 
ধবধভন্ন কাবজর সবগে যুক্ত র্াবক, এবং সামধগ্রকভাবব তার ভাবলা 
র্াকার মান উন্নততর হয়। 

কৃষ্ণ যকাবনা কাজ করার সময় ধশধক্ষকা তাবক কখবনা তাডা 
ধেবতন না। ধতধন তাবক যবর্ষ্ট সময় ধেবতন, �বল কৃষ্ণ ি়ীবর 
ি়ীবর মবনর ভাব আোন প্রোন কবর কাজটিবত অংশগ্রহর করবত 
পারবতা। কৃষ্ণ তার প্রবয়াজনগুধল ইশারার মাি্বম প্রকাশ করবল, 
ধশধক্ষকা তখনই তাবক সহবযাধগতা করবতন। 

 ধশধক্ষকা স্পবশ্ণর মাি্বম কৃবষ্ণর সাবর্ এমনভাবব সংবযাগ 
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স্াপন করবত ধশবখধছবলন যাবত কৃষ্ণ স্বাচ্ছ্ন্ববাি করত এবং 
তার সাবর্ মবনর ভাব আোন প্রোন করবত উৎসাধহত হত। কৃষ্ণ 
যখন ইধতবাচক এবং যনধতবাচক উভয় প্রকার আববগই প্রকাশ 
করবতা তখন ধতধন সংববেনশ়ীলভাবব সাডা ধেবতন। ধনম্নধলধখত 
পধিধতগুধলর মাি্বম কৃষ্ণ এবং তার ধশধক্ষকা পারস্পধরক আোন 
প্রোন করবতন:-

উবে্াগ: কৃষ্ণ কখনও কখনও তার ধশধক্ষকার হাত িবর, তাবক 
যকাবনা ধজধনস ধেবয় বা অগেভধগে কবর পারস্পধরক আোন প্রোন 
শুরু করবতা। ধশধক্ষকাও তার হাতটি কৃবষ্ণর হাবতর ন়ীবচ যরবখ 
যবাঝাবতন যয ধতধন কৃবষ্ণর কর্া শুনবছন।

ধনধচিন্তকরর: ধশক্ষক যখন কৃষ্ণবক একটি স্পশ্ণগ্রাহ্ সংবকত 
(tactile symbol) ধেবয় তার মবনাভাব প্রকাশ করবত ববলন, 
তখন কৃষ্ণ ধশধক্ষকাবক যবাঝাবত পাবর যয যস লক্ষ্ কবরবছ 
যয ধশধক্ষকা স্পশ্ণগ্রাহ্ সংবকতটি যেখাবচ্ছন। এরপর ধশধক্ষকা 
কৃবষ্ণর হাতটি ধনবয় যসই সংবকতটিবক স্পশ্ণ কধরবয় ধনধচিত 
হন কৃবষ্ণর প্রবয়াজন/ প্রধতধক্রয়া সম্পবক্ণ । তারপর ধশক্ষক তার 
প্রধতধক্রয়া ধনধচিত করবত কৃবষ্ণর সাবর্ আবার প্রত়ীকটিবক 
স্পশ্ণ করববন।

মবনাবযাগ: ধশধক্ষকা যখন কৃবষ্ণর সবগে যকাবনা কাজ 
করবতন,তখন কৃষ্ণ ধশধক্ষকার হাবতর ওপর হাত যরবখ যবাঝাবতা 

যয যস মবনাবযাগ ধেবয় ধশধক্ষকাবক অনুসরর করবছ বা কাজটি 
যবাঝার যচষ্টা করবছ। আবার ধশধক্ষকাও যকাবনা কাজ করার সময় 
কৃবষ্ণর ধেবক ঘুবর বসবতন এবং তার হাতটি কৃবষ্ণর কাছাকাধছ 
রাখবতন, যাবত প্রবয়াজবন কৃষ্ণ তার হাতটি িবর মবনর ভাব 
প্রকাশ করবত পাবর।

সমবয়র সাবর্ সাবর্, কৃষ্ণ ও ধশধক্ষকার মবি্ পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর মাত্রা আরও বাডবত লাগবলা এবং তা ক্রমশ আরও 
ইধতবাচক হবয় উঠবত লাগবলা। কৃষ্ণ তার ধশধক্ষকার সাবর্ তার 
আববগ অনুভূধতগুধল ভাগ কবর ধনবত শুরু করবলা। কৃষ্ণ তার 
ধপ্রয় কাজগুধল যখন করবত চাইবতা, তখন ধশধক্ষকার হাত িবর 
যসই ইচ্ছার কর্া প্রকাশ করত। ক্রমশ যকাবনা রকম যমৌধখক 
ধনবে্ণ শ ছাডাই কৃষ্ণ বার বার ধবধভন্ন রকম বস্তুর সাহাবয্ এবং 
অগেভধগের মাি্বম মবনর ভাব প্রকাশ করবত র্াকবলা।

িবিরান্ধতা কী?

বধিরান্ধতা কর্াটি দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতা হ্াস এবং শ্রবর প্রধতবন্ধকতা 
হ্াস উভয়বকই যবাঝায়, এটি তবৈত ইধ্রিয়জধনত ক্ষধত ধহসাববও 
পধরধচত। যকাবনা একজন ধশক্ষার্থীর একটি প্রধতবন্ধকতা র্াকার 
জন্ যয অসুধবিা হয়, তার তুলনায়, একজন বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীর অসুধবিার মাত্রা অবনক যবশ়ী, কারর তার তবৈত 
প্রধতবন্ধকতা আবছ।
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এটা মবন হবত পাবর যয বধিরান্ধতার অর্্ণ দৃধষ্টশধক্ত এবং 
শ্রবরশধক্তর সমূ্পর্ণ ক্ষধত, ধকন্তু প্রায়শই যেখা যায় যয 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের মবি্ দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত 
হ্াবসর ধভন্ন ধভন্ন মাত্রা আবছ।

যযবহতু বধিরান্ধতা দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত হ্াবসর সংধমশ্রর, 
তাই ধবধভন্ন মানুবষর মবি্ সম্াব্ ধভন্নতার মবতাই এবক্ষবত্রও 
অবনকগুধল সম্াব্ সংধমশ্রর রবয়বছ। এই কারবর, বধিরান্ধতাযুক্ত 
দুটি ধশক্ষার্থী একইরকম হয় না। এবের মবি্ খুব কম ধশক্ষার্থীই 
সমূ্পর্ণরূবপ শ্রবর ও দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত হবয় র্াবক। যবধশরভাগ 
ধশশুরই ধকছুটা দৃধষ্টশধক্ত অর্বা শ্রবরশধক্ত র্াবক, যা তাবের 
ধশখবনর প্রধক্রয়ায় সাহায্ কবর। বধিরান্ধতার মূল তবধশষ্ট্ হল 
তবৈত প্রধতবন্ধকতার সংধমশ্রবরর কারবর যচাবখ যেবখ বা কাবন 
শুবন জ্ানাজ্ণ ন বা তর্্ সংগ্রবহর যক্ষত্রটি স়ীমাবধি হবয় যায়। 

ঘটিা

বধিরান্ধতা একটি ধবরল প্রধতবন্ধকতা এবং বত্ণ মাবন ভারবত 
বধন্ধরান্ধতাযুক্ত জনসংখ্া সম্পধক্ণ ত যকান প্রামাধরক তর্্ পাওয়া 
যায় না। আজ পয্ণন্ত, এ ধবষয় প্রকৃত অবস্া ধনর্ণয় করার জন্ 
যকান ধবস্তাধরত গববষরা হয়ধন। সমাজ ধভধত্তক প্রকল্পগুধল যর্বক 
সংগৃহ়ীত তবর্্র উপর ধভধত্ত কবর জানা যায় যয আমাবের যেবশ 
প্রায় ৩,৫০,০০০ মানুবষর বধিরান্ধতা আবছ (NIMH, ২০০৩)৷

িবিরান্ধতার বিবিন্ন সংবমরেণ

১. মাঝাধর যর্বক ত়ীরে শ্রবর প্রধতবন্ধকতা এবং উবলেখবযাগ্ 
দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতা: এবক্ষবত্র শ্রবরশধক্তর ক্ষধতর পধরমার 
৪১ dB এবং তার যবধশ। আর দৃধষ্টশধক্তর ত়ীক্ষ্ণতার 
পধরমাপ (Visual Aquity) ৬/১৮ বা তার যবধশ হবয় 
র্াক। উভয় অবস্াই উপযুক্ত যযাগ্তাসম্পন্ন যপশাোর 
ব্ধক্ত বৈারা ধলিধনকাল অ্াবসসবমন্ট বা পর়ীক্ষার উপর 
ধনধর্ণত হয়।

উোহরণস্রূপ তাবররকর কর্া িলা যায়

তাধরবকর বয়স ১৭ বছর। তার মা গভ্ণ াবস্ায় রুববলা যরাবগ 
আক্রান্ত হন এবং জন্ম যর্বকই তাধরবকর যবশ়ী মাত্রায় বধিরতা 
আবছ। ে়ীঘ্ণধেন িবর তার ধনয়ধমত যচাখ পর়ীক্ষা করাবনা হবয় 
আসবছ, এবং সম্প্রধত তার গ্লুবকামা িরা পবডবছ। তার বাঁ যচাখ 
এখন সমূ্পর্ণ অন্ধ এবং তার িানবচাবখ খুব অল্প দৃধষ্ট রবয়বছ। 
তাধরবকর কর্া বলার ক্ষমতা স়ীধমত এবং যস ধহধন্ ও পাঞ্াধব 
শব্দ ধমধশবয় কর্া ববল। তাধরক তার ব্বহার করা সব শবব্দর অর্্ণ 
যবাবঝ ধকনা তা স্পষ্ট নয়। এছাডাও যস বড হরব� যলখা যেবখ, 
স্পশ্ণগ্রাহ্ সংবকতগুধল, যরেবমর মবি্কার ধচনি এবং অগেভধগের 
বৈারা যযাগাবযাগ করবত সক্ষম, যা শুিুমাত্র তার পধরবাবরর 
সেস্রাই বুঝবত পাবরন। 

২. মাঝাধর যর্বক ত়ীরে শ্রবর প্রধতবন্ধকতা এবং উবলেখবযাগ্ 
দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতার সাবর্ অন্ান্ প্রধতবন্ধকতা: এবক্ষবত্র 
উপধরউক্ত তবধশষ্টগুধলর সাবর্ অন্ান্ প্রধতবন্ধকতা 
যযমন যসধররোল পলধস, যবৌধধিক অক্ষমতা, অটিজম বা 
অন্ান্ সংববেন প্রধক্রয়াকররজধনত প্রধতবন্ধকতাগুধল 
র্াকবত পাবর।

উোহরণস্রূপ রঘুর কর্া িলা যায়

রঘু একটি এগাবরা বছর বয়স়ী যছবল যয পঞ্চম যশ্রর়ীবত পবড। 
যস একটি লাজুক ধশক্ষার্থী এবং জবন্মর সময় অ্াবনাধসিয়ার (বা 
অধসিবজবনর অনুপধস্ধত) কারবর তার অ্াট্াধসিক যসধররোল 
পলধস আবছ। মাবঝ মাবঝ তার চলাব�রায় ভারসাম্ র্াবক 
না এবং যস হঠাৎ পবড যায়। তার যশখার অসুধবিাও রবয়বছ। 
যস অগেভধগে, ইশারা এবং কবয়কটি শব্দ ব্বহার কবর ধনবজর 
মবনাভাব প্রকাশ কবর। অন্রা যারা রঘুবক ভালভাবব যচবনন তারা 
রঘুর সবগে ঠিকমবতা ভাব ধবধনময় করবল রঘু অবনকটা বুঝবত 
যপবরবছ ববল মবন হয়। তার দুই কাবনই অত্ন্ত যবশ়ীমাত্রায় 
শ্রবর প্রধতবন্ধকতা আবছ এবং যস দুই কাবনই শ্রবরযন্ত্র ব্বহার 
কবর। তার শ্রবরযন্ত্র ছাডা, যস কবর্াপকর্ন অনুসরর করবত পাবর 
না। এছাডাও, যস যচাবখ কম যেবখ এবং মাত্র ২ �ুট দূরত্ব পয্ণন্ত 
যেখবত পায়। তেনধন্ন ব্বহাবরর জন্ তার চশমা আবছ। ধবধভন্ন 
পধরববশ ও পধরধস্ধতবত তার দৃধষ্ট ক্ষমতারও তারতম্ ঘবট ববল 
মবন হয়। তার ধশধক্ষকা তাবক একটি যহলবমট ধেবয়বছন যাবত 
তার মার্ায় আঘাত না লাবগ। ধতধন রঘুর সহপাঠীবের ধনবয় একটি 
যরাস্ার ধসবস্ম ততর়ী কবরবছন যাবত ধবরধতর সময় (Break 
times) সহপাঠীরা রঘুর ধনরাপত্তা সুধনধচিত করার জন্ তার 
প্রবয়াজনানুযায়়ী সাহায্ করবত পাবর।

৩. দৃধষ্ট এবং শ্রবরশধক্তর যক্ষবত্র যক্রি়ীয় প্রধক্রয়ায় 
(Central processing) সমস্া: এমন অবনক মানুষ 
আবছন যাবের দৃধষ্ট এবং শ্রবরশধক্তর যক্ষবত্র যক্রি়ীয় 
প্রধক্রয়াকরবর সমস্া আবছ। যযমন কটি্ণ কাল দৃধষ্ট 
প্রধতবন্ধকতা, কটি্ণ কাল শ্রবর প্রধতবন্ধকতা বা যক্রি়ীয় 
স্ায়ুতবন্ত্রর সাবর্ জধডত অন্ যকানও স়ীমাবধিতা। 

উোহরণস্রূপ িলাই-এর কর্া িলা যায়

বলাই োস একজন ৯ বছর বয়স়ী যছবল। যযবহতু তার যচাখ 
স্বাভাধবক যেখাবতা তাই িাক্তাররা যখন বলবলন তার যচাবখ 
যেখার অসুধবিা আবছ, তখন যকউ ধবশ্াস কবরধন যয বলাই 
সধত্ই যচাবখ যেখবত পায় না। তার বাবা-মা এই অবস্ার কর্া 
যমবন যননধন এবং তারা ধবধভন্ন চকু্ষ ধববশষবজ্র সাবর্ পরামশ্ণ 
করবত র্াবকন। ধকন্তু তারা সকবলই ববলন যয বলাই-এর যচাবখ 
কটি্ণ কাল ধভজু্য়াল ইমবপয়ারবমন্ট আবছ।
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৪. শ্রবর এবং দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাসহ ক্রমবি্ণমান ইধ্রিয়জধনত 
প্রধতবন্ধকতা: যাবের ইধ্রিয়জধনত ক্ষমতা যজবনটিক 
অর্বা ধচধকৎসা সংক্রান্ত অবস্ার কারবর ক্রমশ অবনধতর 
ধেবক যায় এরকম দৃধষ্ট বা শ্রবর প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ব্ধক্তরাও এর মবি্ অন্তভূ্ণ ক্ত আবছ। সনাক্তকরবরর 
সময় এইসব ব্ধক্তবের দৃধষ্ট এবং শ্রবর ক্ষমতা স্বাভাধবক 
স়ীমার মবি্ র্াকবত পাবর। 

উোহরণস্রূপ টংকুর কর্া িলা শ্যরত পারর:

টিংকু একজন ২১ বছর বয়স়ী যছবল যার ‘আশার (Usher 
Syndrome) ধসনব্াম’ সহ বধিরান্ধতা আবছ। অল্পবয়বসই তার 
শ্রবর প্রধতবন্ধকতা িরা পবড। পাঁচ বছর বয়স পয্ণন্ত যস ঠিকমবতা 
বসবত ও োঁডাবত পারবতা না। আট বছর বয়বস, যস যরটিনা 
ধবধচ্ছন্নতার কারবর দৃধষ্টশধক্ত হারাবত শুরু কবর এবং পবর যস 
তার শ্রবরশধক্ত হারাবত শুরু কবর। বত্ণ মাবন তার আংধশক দৃধষ্ট 
এবং আংধশক শ্রবরশধক্ত রবয়বছ। 

৫. শ্রবর ও দৃধষ্টক্ষমতার প্রধক্রয়াকরবরর সম্াব্ ক্ষধতজধনত 
অসুধবিা এবং অন্বের সাবর্ যযাগাবযাগ স্াপবন গুরুতর 
অসুধবিা 

শ্রবর অর্বা যক্রি়ীয় শ্রবর সংক্রান্ত প্রধক্রয়াকরবরর অসুধবিা হবলা 
একটি স্ায়ধবক অবস্া। এই অবস্ার �বল মধস্তবষ্ক শ্রবর অনুভব 
বা তর্্ যপৌঁছবনার যক্ষবত্র অসুধবিার সৃধষ্ট হয়। শ্রবর সংক্রান্ত 
প্রধক্রয়াকরবর অসুধবিা (Auditory Processing Disorder) 
হল এমন একটি অবস্া যযখাবন যকাবনা শ্রবর প্রধতবন্ধকতা 
ছাডাই শ্রবরবাত্ণ ার ব্াখ্া, তাবক সংগঠিত করা, তার ধববলেষর 
বা সংবলেষবর অসুধবিা যেখা যায়। এর মবি্ শ্রবর তবষম্, 
শ্রবর ধনভ্ণ র সৃ্ধত, এবং শ্রবরক্রবমর িারাবাধহকতায় অসুধবিা 
র্াকবত পাবর। যধেও এবক্ষবত্র বাইবর যর্বক কান এবকবাবর 
স্বাভাধবক যেখাবত পাবর। দৃধষ্টসংক্রান্ত প্রধক্রয়াকরবরর অসুধবিা 
বলবত যবাঝায়, যচাবখর মাি্বম যনওয়া তর্্ যবাঝার ক্ষমতায় 
অসুধবিা। এটি দৃধষ্টশধক্ত বা দৃধষ্টশধক্তর ত়ীক্ষ্ণতা সংক্রান্ত সমস্া 
যর্বক আলাো হয়। দৃধষ্ট সংক্রান্ত প্রধক্রয়াকরবরর অসুধবিাগুধল 
ধবধভন্ন দৃধষ্টলধি তবর্্র মধস্তষ্ক বৈারা ব্াখ্া বা প্রধক্রয়াকরবরর 
কাজবক প্রভাধবত কবর- যার মবি্ দৃধষ্টজধনত তবষম্, দৃধষ্টলধি 
িাররা (Visual Closure) দৃধষ্টলধি সৃ্ধত, এবং দৃধষ্টজধনত 
িারবাধহকতায় (sequencing) অসুধবিা আবছ। এবক্ষবত্র বাইবর 
যর্বক যচাখ এবকবাবর স্বাভাধবক যেখাবত পাবর।

**প্রায়শই ধজজ্াধসত প্রবশ্নর জন্ এই মধিউবলর পধরধশষ্ট ২ যেখুন

কাযকে ািলী

িবিরান্ধতা সম্পরককে  সম্যক িারণা

প্রবয়াজন়ীয় উপকরর: যচাখ বাঁিার ধজধনস, ইয়ারপ্াগ/তুবলার 

বল, কাগবজর ভাঁজ করা টুকবরা যাবত কাজগুধল যলখা র্াকবব।

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহরকার়ীবের সমান সংখ্ক েবল ভাগ করুন। 
প্রর্ম েলবক ধবৈত়ীয় েল ধনবে্ণ শ যেবব।

২. তারপর প্রর্ম েবলর সেস্বের প্রধশক্ষবরর ঘর যর্বক 
ধকছুক্ষবরর জন্ বাইবর যযবত বলুন 

৩. ধবৈত়ীয় েলবক যচাখ যবঁবি ধেন এবং ইয়ারপ্াগ ধেন— 
এই েলটি প্রধশক্ষবরর ঘবর র্াকবব। 

৪. ধবৈত়ীয় েবলর সেস্বের ববল ধেন, কাজটি করার সময় 
যকাবনা অবস্াবতই যযন তারা তাবের গাইিবের (যারা 
এক নম্বর েবলর সেস্) সাবর্ কর্া না ববল। 

৫. প্রর্ম েবলর সেস্বের একটি কবর কাগবজর টুকবরা 
যববছ ধনবত এবং ন়ীরবব পডবত বলুন। কাগবজর টুকবরা 
গুধলবত ঘবরর ধভতর ও বাইবর করা যায় এমন ধবধভন্ন 
কাজগুধল যলখা আবছ, যযমন এক কাপ চা যেওয়া, 
বাগাবন হাঁটা ইত্াধে। 

৬. প্রর্ম েবলর সেস্বের ধবৈত়ীয় েল যর্বক (যাবের যচাখ 
বািা আবছ) একজনবক যববছ ধনবত এবং কাগবজর 
টুকবরার কাজটি সমূ্পর্ণ করবত বলুন। প্রর্ম েবলর 
সেস্বের ধবৈত়ীয় েবলর সগে়ীবেরবক কর্া না ববল 
কাজটি যবাঝাবত হবব।

৭. কাজ যশষ হবল, েবলর সকবলর সাবর্ তাবের অধভজ্তা 
জানাবনার সুবযাগ ‘ধ�িব্াক যসশন’-এর মাি্বম ধেন। 

বধিরান্ধতার ধবধভন্ন তবধশবষ্ট্র সাবর্ একটি কৃধত্রম পধরববশ 
ততর়ী কবর ধববশষ যকাবনা কাবজর মহডা জাত়ীয় কায্ণাবল়ী 
(ধসমুবলশন) ক়ীভাবব সম্পধক্ণ ত? 

পরামশ্ণ: যচাখ-সংক্রান্ত সংক্রমর এডাবত যচাখ বাঁিার ধজধনবসর 
ধনবচ একটি রুমাল রাখুন কারর যচাখ বাঁিার কাপডটি পুনরায় 
ব্বহারবযাগ্। অংশগ্রহরকার়ীবের যচাখ যখালার আবগ,বাঁিা 
যচাবখর কাপড খুবল হাত ধেবয় যচাখদুটিবক আলবতাভাবব ঘবষ 
ি়ীবর ি়ীবর খুলবত ধনবে্ণ শ ধেন।

২. িহু-ইব্রিয়গত প্রবতিন্ধকতা

বহু-ইধ্রিয়গত প্রধতবন্ধকতা (Multi-Sensory Impairment 
- MSI) এবং একাধিক প্রধতবন্ধকতাসহ বধিরান্ধতার অবস্া 
বর্ণনা করবত ধবধভন্ন পধরভাষা ব্বহার করা হয়। এ যক্ষবত্র 
ব্বহৃত ধবধভন্ন পধরভাষাগুধলর অন্তধন্ণধহত অর্্ণ যবাঝা গুরুত্বপূর্ণ। 
বধিরান্ধতা একটি ধনধে্ণ ষ্ট অবস্া যার মবি্ ধশখবনর জন্ 
প্রবয়াজন়ীয় দুটি প্রিান ইধ্রিয়, দৃধষ্ট এবং শ্রবরশধক্ত জধডত, যা 
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দূরবতথী সংববেবনর জন্ ইধ্রিয় (ধিস্্াসি যসবসিস) নাবমও 
পধরধচত। ধবপর়ীবত, MSI হল এমন একটি ধবসৃ্তত পধরভাষা যা 
বধিরতা এবং অন্ধত্বসহ ধবধভন্ন ইধ্রিয়গত সমস্াগুধলর সংধমশ্রর 
যর্বক উৎপধত্ত হওয়া একটি অবস্াবক বর্ণনা কবর।

MSI জন্মগত বধিরান্ধতা ছাডাও গুরুতর ধবকাশজধনত সমস্াযুক্ত 
ধশশুবের সাবর্ সম্পধক্ণ ত। এই ধশশুবের মবি্ অবনবকরই, আরও 
অন্ান্ অবনক অসুধবিা র্াকবত পাবর, যযমন যশখার অসুধবিা 
(Learning Disability), মৃগ়ীবরাগ (Epilepsy), খাওয়াবনার 
সমস্া (Feeding problems) এবং অধিক মাত্রায় র্াকা 
অন্ান্ প্রধতবন্ধকতা (severe disability)। সংবক্ষবপ, MSI 
আক্রান্ত ব্ধক্তরা যকবল শ্রবরশধক্ত এবং দৃধষ্টশধক্ত নয়, অন্ান্ 
ইধ্রিয় যযমন স্পশ্ণ, ঘ্ার, স্বাে, যভধস্বু্লার (vestibular) এবং 
যপ্রাধপ্রওবসধটিভ (proprioceptive) সমস্াগুধলর সমু্মখ়ীন 
হবত পাবর। MSI পধরভাষাটি শুিুমাত্র যমধিক্াল পধরভাষা নয়, 
বরং কায্ণকর়ী অবস্া বর্ণনা করবতই যবশ়ী ব্বহৃত হবয় র্াবক।

৩. িবিরান্ধতার সূচিা কাল িা িয়স অিুযায়ী 
গুরুত্বপূণকে প্রিাি

একজন মানুষ জন্ম যর্বকই শ্রবর এবং দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতার 
কারবর যকাবনাধেন ধকছু যেখবত বা শুনবত পানধন, অন্ ধেবক 
আবরকজন মানুষ, ধযধন জগৎ সম্পবক্ণ  জানার পর বা মানুবষর 
সাবর্ স্বাভাধবক সম্পক্ণ  গবড যতালার পর দৃধষ্ট বা শ্রবর শধক্ত 
হাধরবয় য�বলবছন- এই দুজবনর অধভজ্তায় যমৌধলকভাবব 
ধভন্নতা র্াকবব। যধেও উভয় ব্ধক্তর অবস্ার মূবল দৃধষ্ট এবং 
শ্রবরজধনত প্রধতবন্ধকতা রবয়বছ।

যধে একজন ধশশু জবন্মর প্রায় ১৮ মাস পবর দুটি ইধ্রিবয়র 
ক্ষধতর �বল প্রধতবন্ধকতাযুক্ত হবয় যায়, এবং তার আর 
অন্ যকাবনা প্রধতবন্ধকতা না র্াবক, তাহবল ধববশষজ্বের 
ধশক্ষাোবনর মাি্বম যস তার এই ১৮ মাবসর অধভজ্তা এবং 
যযাগাবযাবগর বা মবনর ভাব আোন প্রোবনর জ্ানবক ধভধত্ত 
কবর ধবধভন্ন সংবকতবক বা প্রত়ীকবক বুঝবত পাবর এবং ভাষার 
ধবকাশ ঘটাবত পাবর। যহবলন যকলার ধশশু অবস্ায় খুব প্রারবন্ত 
ধছবলন ধযধন ১৯ মাস বয়বস বধিরান্ধ হবয়ধছবলন। তার পরবতথী 
কৃধতত্বগুধল তার ধশক্ষবকর জন্ সম্ব হবয়ধছবলা ধযধন সামাধজক 
পারস্পধরক আোন প্রোন এবং পধরববশ সম্পবক্ণ  তার প্রার্ধমক 
িাররাটি গবড যতালার উপায় খঁুবজ যবর কবরধছবলন। যধে জবন্মর 
সময় যর্বক তবৈত ইধ্রিয় প্রধতবন্ধকতা র্াবক বা ধশশুটির ১২-১৪ 
মাস বয়স হবার আবগই এরূপ প্রধতবন্ধকতা হবয় র্াবক (যযমন, 
যমধননজাইটিস বা আঘাবতর মাি্বম), তবব ধকন্তু এই িরবনর 
যমৌধলক সবচতনতা গবড উঠবব না। যধে যসই ধশশুবক আলাো 
কবর যশখাবনার জন্ যকাবনা উবে্াগ না যনওয়া হয়, একটি 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর অধভজ্তা প্রায়ই অন্তমু্ণখ়ী প্রকৃধতর হবয় 
র্াবক; তারা তাবের ধনজস্ব শার়ীরবৃত্ত়ীয় ক্র়ীডা-প্রধতধক্রয়ার বাইবর 
খুব সামান্ই ধকছু জানবত পাবর; যস এমনভাবব চলাব�রা কবর 
যা আপাতভাবব ধনয়মধবরূধি মবন হবত পাবর, ধকন্তু তা তাবক 
আনন্ যেয়।

একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী এবং প্রাপ্তবয়স্বের যয িরবনর 
সহায়তার প্রবয়াজন হবত পাবর তা ধনভ্ণ র কবর যকান বয়বস তার 
বধিরান্ধতাজধনত অসুধবিা শুরু হবচ্ছ তার ওপর। 

িরা যাক একজন ব্ধক্ত যার স্বাভাধবক দৃধষ্ট বা শ্রবর শধক্ত আবছ, 
অর্বা দৃধষ্টজধনত প্রধতবন্ধকতা আবছ, ধকন্তু শুনবত পায়, বা 
শ্রবর প্রধতবন্ধকতা আবছ ধকন্তু যেখবত পায়- এমন যকাবনা 
ব্ধক্ত যধে পরবতথীকাবল বধিরান্ধতাযুক্ত হবয় পবড, তাহবল 
এই ইধ্রিয়জধনত ক্ষধত, যসই ব্ধক্তর স্বাি়ীনভাবব যযাগাবযাবগর 
ক্ষমতা, চলাব�রা, পধরবববশর তর্্সহ ধবধভন্ন তর্্ লাভ করার 
ক্ষমতা- এই সব ধকছুর উপর এক প্রত্ক্ষ ও গুরুতর ধবপয্ণয়সূচক 
প্রভাব য�লবব।

একটি বা একাধিক ইধ্রিবয়র ক্ষমতা িারাবাধহকভাবব কবম যগবল 
একজন ব্ধক্তর ওপর তা গুরুতর প্রভাব য�লবত পাবর, এবং 
পধরবববশর সাবর্ মাধনবয় যনওয়ার জটিল প্রধক্রয়াটি আরও 
ে়ীঘ্ণাধয়ত হবত পাবর। এই প্রভাবগুধলবক বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তর 
মানধসক বা মনস্তাধ্বিক পধররধতগুধলর পটভূধমবত ধবববচনা 
করবত হবব। এই প্রভাব আরও যববড যায়, যখন যেখা যায় 
বধিরান্ধ হওয়ার আবগ ব্ধক্তটি তার ধনবজর পধরসবরর মবি্ 
কাবরার ওপর ধনভ্ণ র না কবর ধনবজ ধনবজই যা ধকছু করবত 
পারবতন, যসই সমস্ত ধকছুর ওপর, তর্া তার পধরবার, বনু্ধ বান্ধব, 
সহকমথী এবং অন্ান্ সবধকছুর ওপরই বধিরান্ধতা অবস্াটি 
ধবধভন্নভাবব প্রভাব য�লবছ।

বধিরান্ধতাযুক্ত মানুবষর একটা সংখ্াগধরষ্ অংশ, যাবের ধকছু 
শ্রবর এবং দৃধষ্টক্ষমতা অবধশষ্ট আবছ, তারা এই ইধ্রিয়গত 
সংববেনবক যযাগবযাবগর জন্ ইশারার ভাষা, আঙুবলর বানান, 
এবং যরেইল মাি্বমর জন্ ব্বহার কবর। ধনয়ধমত বর্ণমালা, 
অক্ষর, শব্দাবল়ী ধশবখ যাবার পবর যধে ব্ধক্তর শ্রবরশধক্ত বা 
দৃধষ্টশধক্ত হ্াস পায়, তবব বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তর হাবতর তালুবত 
একটি তজ্ণ ন়ী ধেবয় ধলবখও অক্ষর এবং শব্দ যবাঝাবনা যযবত 
পাবর। তবব, যধে একটি ধশশু অক্ষরজ্ান লাভ করার আবগ 
যর্বকই বধিরান্ধতাযুক্ত হয় বা দৃধষ্ট বা শ্রবর ক্ষমতার ক্ষধত ধনবয় 
জন্মায় তাহবল তার জন্ একটি ধভন্ন সাংবকধতক ভাষা ব্বহার 
করবত হবব।

যখন আমরা ধকছু ধশধখ, আমাবের শ্রবরগত অধভজ্তা আমাবের 
দৃধষ্টগত এবং অন্ান্ ইধ্রিয়গত অধভজ্তাবক সাহায্ কবর, 
�বল এই ধশখন পধিধত আরও যবশ়ী সামধগ্রক িাররা প্রোন কবর। 
বধিরান্ধতা ধনবয় জন্মাবনা ধশক্ষার্থীরা ধভন্নভাবব যশবখ কারর 
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তাবের দুটি ইধ্রিয় ক্ষধতগ্রস্ র্াবক। যারা দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধকন্তু শুনবত পায়, বা যারা বধিরতাযুক্ত, ধকন্তু যেখবত পায় 
তাবের যর্বক এই ধবষয়টি আলাো। যযসব ধশক্ষার্থী বধিরান্ধতা 
ধনবয় জন্মগ্রহর কবর তাবের ধববশষভাবব সামঞ্স্পূর্ণ ধশখবনর 
প্রবয়াজন হয়।

৩.১ িবিরান্ধতার প্রিাি কারণ

বধিরান্ধতা যকাবনা ধনধে্ণ ষ্ট ধচধকৎসাজধনত শার়ীরবৃত্ত়ীয় পধরধস্ধতর 
কারবর হয় না। যকাবনা সংক্রমবরর �ল, ধজনগত অবস্া 
(যজবনটিক ধসনব্াম) বা যকাবনা জন্মগত কারবরর �বল ধশশুরা 
বধিরান্ধতাযুক্ত হবয় জন্মাবত পাবর। এই িরবনর অবস্াবক প্রায়ই 
কনবজধনটাল বা জন্মগত বধিরান্ধতা ধহসাবব উবলেখ করা হয়। 
অধজ্ণ ত বধিরান্ধতা এমন ঘটনাবক যবাঝায় যযখাবন একজন ব্ধক্ত 
পরবতথী জ়ীববন বধির হবয় যায়; উোহররস্বরূপ, সংক্রমবরর 
মাি্বম, দুঘ্ণটনার �বল বা বাি্ণক্জধনত প্রধক্রয়ার কারবর।

জন্মগত বধিরান্ধতা হল যখন যকউ জন্মগতভাবব দৃধষ্টশধক্ত 
এবং শ্রবরশধক্তর সমধবিত উভয় সমস্া ধনবয় জন্মগ্রহর কবর। 
বধিরান্ধতার যক্ষবত্র সববচবয় যবশ়ী যয কাররটি যেখা যায়, যসটি 
হল যখন একজন গভ্ণ বত়ী মধহলা গভ্ণ াবস্ার প্রর্ম ধতনমাবস 
রুববলা ভাইরাবস আক্রান্ত হন। যযসব যেবশ এবং যজলাগুধলবত 
ধশশু বা অল্পবয়স়ী যমবয়বের রুববলা ভাইরাস প্রধতবরাবির টিকা 
যেওয়া হয়, যসখাবন কম ধশশু বধিরান্ধতা ধনবয় জন্মায়।

অধজ্ণ ত বধিরান্ধতা হল যখন এই অবস্ার সূত্রপাত পরবতথী জ়ীববন 
ঘবট। এটি যকাবনা দুঘ্ণটনা বা অসুস্তা যযমন যমধননজাইটিস; 
যজবনটিক অবস্া বা বাি্ণবক্র কারবর হবত পাবর। ধকছু যক্ষবত্র, 
মানুষ একটি যজবনটিক অবস্া ধনবয় জন্ম গ্রহর করবত পাবর, 
যযমন আশর ধসনব্াম (Usher Syndrome), যার অর্্ণ হবত 
পাবর যয তারা ি়ীবর ি়ীবর তাবের দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত 
হারাবত পাবর।

৩.২ জন্মগত রুরিলা বসির্াম 

রুববলা, যা জাম্ণান হাম নাবমও পধরধচত, একটি মৃদু ভাইরাল 
সংক্রমর। রুববলাবক সহবজই অন্ান্ �ুসকুধড-সদৃশ অসুস্তার 
সাবর্ একরকম ববল ভাবা হয় এবং রুববলা সংক্রমর ঘবটবছ 
ধকনা, এটি শুিুমাত্র একটি পর়ীক্ষাগাবর অনুসন্ধাবনর বৈারাই 
ধনধচিত করা যযবত পাবর। রুববলা অসুখটি ধকছু লক্ষর বৈারা 
ধচধনিত করা হয় যযমন �ুসকুধড, সধে্ণ , যচাখ ও গলা ব্র্া, গ্্ান্ড 
�ুবল যাওয়া এবং কখনও কখনও জবয়বন্ট ব্র্া। যধে যরাগ 
প্রধতবরাি ক্ষমতা কম র্াকা একজন মধহলা গভ্ণ াবস্ায় রুববলাবত 
আক্রান্ত হন, তবব ভাইরাসটি ধবকাশমান ভ্রুবরর ববডাসবডা ক্ষধত 

করবত পাবর। গভ্ণ াবস্ায় ধশশু কখন ভাইরাস বৈারা আক্রান্ত হয় 
তার উপর ক্ষধতর পধরমার ধনভ্ণ র কবর।

কনবজধনটাল রুববলা ধসনব্াম (Congenital Rubella 
Syndrome) ধনবয় জন্ম যনওয়া ধশক্ষার্থীরা এবক অপবরর যর্বক 
অবনকটাই ধভন্ন হবত পাবর। ধকছু ধকছু ধশশু র্াবক, যাবের 
ওপর রুববলার প্রভাব প্রায় পবড না বলবলই চবল, বা পডবলও 
যসটা অল্পমাত্রায় হয়, অপরধেবক অন্ান্ ধশশুবের ধবধভন্ন রকম 
প্রধতবন্ধকতা হবত পাবর।

যপশাোর়ী ব্ধক্তরা ধবশ্াস কবরন যয গভ্ণ াবস্ার প্রর্ম মাসগুধলবত 
মাবয়র রুববলা হবল ধশশুর সববচবয় গুরুতর ক্ষধত হয় কারর 
তখন ধবকাশমান ধশশুর ভ্রূবরর সংক্রমবরর প্রধতবরাি ক্ষমতা কম 
র্াবক।

ন়ীবচ একটি তাধলকা যেওয়া হবলা, যযখাবন রুববলার কারবর 
হওয়া ধকছু শার়ীধরক সমস্ার ধবষবয় যেওয়া আবছ। যধেও এই 
তাধলকাটি সমূ্পর্ণ তাধলকা নয়:

• বধিরতা সািাররভাবব অবনবকর মবি্ই যেখা যায় এবং 
স্ায়ধবক বধিরতা হালকা, মাঝাধর এবং গুরুতর মাত্রায় হবত 
পাবর।

• দৃধষ্টশধক্ত প্রায়ই প্রভাধবত হয়। সািাররত জন্মগত ছাধন 
যেখা যায়, যা এক বা উভয় যচাবখই হবত পাবর। এছাডা 
নাইস্াগমাস (Nystagmus) হবত পাবর। এটি হল 
দৃধষ্টশধক্তর এমন একটি অবস্া যযখাবন যচাবখর বারবার 
অধনয়ধন্ত্রত নডাচডার �বল প্রায়শই দৃধষ্টশধক্ত কবম যায়। 
মাইবক্রা�র্ালধময়া (Microphthalmia), এমন একটি 
যরাগ যযখাবন এক বা উভয় যচাখ অস্বাভাধবকভাবব যছাবটা 
হয় এবং পরবতথী জ়ীববন গ্লুবকামা (Glaucoma) হওয়ার 
ঝঁুধক র্াবক। যধেও এটি দৃধষ্টশধক্তর উপর প্রভাব য�বল না, 
তবব CRS-এ আক্রান্ত ব্ধক্তবের যরটিনায় সাো কাবলা 
ধছঁবট োগ যেখবত পাওয়া যায়।

• যপবটন্ট িাক্টাস আবট্ণ ধরওসাস (Patent Ductus 
Arteriosus: PDA) বা হৃেধপবন্ডর সঞ্চালনগত 
সমস্াগুধল প্রায়ই যেখা যায়। PDA হল এমন একটি অবস্া 
যযখাবন িক্টাস আবট্ণ ধরওসাস নামক একটি রক্তনাল়ী 
জবন্মর পরপরই ধশশুর মবি্ স্বাভাধবকভাবব বন্ধ হবত ব্র্্ণ 
হয়। এটি প্রায়ই হৃেধপবন্ড ধছদ্র র্াকা একটি অবস্া ধহসাবব 
উবলেখ করা হয়। এই ধছদ্র প্রায়শই তশশবকাবল ধনবজ 
যর্বকই বন্ধ হবয় যায়, তবব কখবনা কখবনা হাসপাতাবল 
ভধত্ণ র প্রবয়াজন হবত পাবর। পালবমানাধর আট্ণ াধর যস্বনাস 
যর্বক পরবতথীকাবল আরও উববৈগজনক একটি কাধি্ণ য়াক 
সমস্া হবত পাবর। এটি হাবট্ণ র ভালভ-এর জন্মগত বা 
পরবতথীকাবল অধজ্ণ ত ত্রুটির সমস্ার কারবর হবত পাবর।

• ধবধভন্ন স্ায়ধবক সমস্া বা মধস্তবষ্কর ক্ষধত হবত পাবর যযমন 
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মাইবক্রাবস�াধল (যছাটমার্া); যশখার অক্ষমতা (সামান্ 
যর্বক গুরুতর); চলাব�রাজধনত সমস্া, যযমন যসধররোল 
পালধস, স্প্াধস্ক িাইবপ্ধজয়া, হাইবপাবটাধনয়া, দুব্ণল 
ভারসাম্ এবং ভধগেজধনত সমস্া (poor balance and 
posture) সমবিবয়র অভাব (lack of coordination) 
এবং ধখঁচুধন। 

৩.৩ অবজকে ত িবিরান্ধতা এিং বজিগত 
বসির্াম

ধজনগতভাবব বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত যবশ কবয়কটি ধসনব্াম 
বধিরান্ধতার সৃধষ্ট করবত পাবর। ‘আশার’ (Usher) ধসনব্াম হল 
একটি যজবনটিক অবস্া যার কারবর জন্ম যর্বকই ত়ীরে বধিরতা 
বা আংধশক শ্রবরশধক্ত র্াবক এবং কবয়ক বছর িবর দৃধষ্টশধক্ত 
হ্াস যপবত র্াবক। এই দৃধষ্টশধক্ত হ্াস প্রায়শই তশশববর যশবষর 
ধেবক শুরু হয় এবং এটি যরটিনাইটিস ধপগবমবন্টাসা (RP) নাবম 
পধরধচত যচাবখর অবস্ার কারবর ঘবট। প্রাপ্তবয়স্বের বধিরান্ধতার 
একটি উবলেখবযাগ্ কাররও হবলা ‘আশার ধসনব্াম’।

ত়ীরে বধিরতা ধনবয় জন্ম যনওয়া ধশক্ষার্থীবের শ্রবরশধক্ত কম 
র্াকার গড হার ৯৫ dB এবং বা তার যবধশ হয়, যার অর্্ণ হল 
তারা একটি শধক্তশাল়ী শ্রবরযবন্ত্রর সাহাবয্ও িারাবাধহকভাবব 
বলা কর্া শুনবত পায়না। গুরুতরভাবব বধিরতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
কর্া বলার ক্ষমতা গবড উঠবলও, তারা অবনবকই তাবের 
স্বাভাধবক ভাষা ধহসাবব সাংবকধতক ভাষা পছন্ কবর। অবনক 
সাংবকধতক ভাষা ব্বহারকার়ী ধনবজবেরবক বৃহত্তর বধিরতাযুক্ত 
ব্ধক্তবের সম্প্রোয় এবং সংসৃ্ধতর অংশ ববল মবন কবরন। 
যযসব ধশক্ষার্থীর আংধশক শ্রবরশধক্ত আবছ তারা যধে যছাটববলা 
যর্বকই শ্রবরযন্ত্র ব্বহার কবর তবব তাবের কর্া বলা এবং ভাষা 
অজ্ণ বনর সম্াবনা অবনক যবধশ হয়। আংধশকভাবব শুনবত 
পাওয়া ধশক্ষার্থীরা মূলিারার ধবে্ালবয় যাওয়ার প্রবরতা রাবখ, 
তাবের যযাগাবযাবগর প্রিান মাি্ম ধহসাবব কর্া বলাবক ব্বহার 
কবর এবং কবর্াপকর্ন যশানার জন্ শ্রবরযবন্ত্রর উপর খুব যবধশ 
ধনভ্ণ র কবর।

শ্রবর প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সম্পবক্ণ  আরও জানবত ‘মধিউল ৫: 
শ্রবর প্রধতবন্ধকতা র্াকা ধশক্ষার্থীবের অন্তভু্ণ ক্ত করা’ যেখুন।

যরটিনাইটিস ধপগবমবন্টাসা (আরধপ)/Retinitis Pigmentosa 
(RP) হল যরটিনার একটি যরাগ। যরটিনা হবলা একটি আবলাক 
সংববেনশ়ীল যকাষ, যযটি অধক্ষবগালবকর ধপছন ধেবক অবস্ান 
কবর, এখাবনই মানুবষর যেখার কাজটির প্রার্ধমক িাপটি ঘবট 
র্াবক। RP-র যক্ষবত্র, যরটিনা ি়ীবর ি়ীবর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং 
মধস্তবষ্ক ছধব যপ্ররবরর ক্ষমতা হ্াস যপবত র্াবক। RP-এর 
প্রার্ধমক লক্ষরগুধলর মবি্ রবয়বছ অন্ধকাবর যেখবত অসুধবিা, 
প্রায়শই উজ্জ্বল আবলার সাবর্ খাপ খাইবয় ধনবত না পারা। 

দৃধষ্টবক্ষত্র / ধভসু্য়াল ধ�ল্ডগুধলবত ক্ষধতর �বল পাশ্্ণভাবগর 
দৃধষ্টবত োগ বা প্াচ যেখবত পাওয়া যায়।

(অবনক যলাক আবছ যাবের শুিুমাত্র RP আবছ। এটি ৪০ বছবরর 
কমবয়স়ী যলাবকবের অন্ধবত্বর ধবৈত়ীয় প্রিান কারর।) 

শ্রটিাজবিত অিক্রয়র দুট প্রিাি িরি ররয়রে:-

টাবনল দৃধষ্ট: এক িরবনর যরটিনার অবক্ষয়, যয যক্ষবত্র, যরটিনার 
প্রাবন্তর যকাষগুধল ি়ীবর ি়ীবর আবলার স্তবরর পধরবত্ণ ন এবং 
দৃধষ্টবক্ষবত্রর প্রাবন্ত র্াকা বস্তুর আকার সম্পবক্ণ  তর্্ পাঠাবনা 
বন্ধ কবর যেয়। দৃধষ্টবক্ষবত্রর এই ক্ষধতর অর্্ণ হল যয যকাবনা 
ধজধনস সরাসধর যসই ব্ধক্তর সামবন না র্াকবল, যসই ধজধনসটি 
যস যেখবত পাবব না। এর অর্্ণ হবত পাবর, উোহররস্বরূপ, তারা 
বাবসর সময়সূচ়ী পডবত পারবব, ধকন্তু বাসস্প খঁুবজ যপবত 
তাবের সাহাবয্র প্রবয়াজন হবব। 

যক্রি়ীয় দৃধষ্টশধক্ত হারাবনা: যরটিনার আবরক িরবনর অবক্ষয় 
যরটিনার যয যকাষগুধলবক প্রর্বম প্রভাধবত কবর যসগুধল 
হবলা যকান যকাষ (cone cell) এবং এবত ব্ধক্ত তার সামবন 
বস্তুটির ধবশে ধববরর যেখবত পায়না এবং ছাপা অক্ষর পডবত 
তার অসুধবিা হবত ক্রমশ বাডবত র্াবক। ‘যকান’ ধিব্রিাধ�বত, 
ক্ষ়ীরদৃধষ্ট সহায়ক সরঞ্াম যযমন আতস কাচ এবং ছাপার অক্ষর 
ববডা কবর যেখার জন্ যলিাজ সাধক্ণ ট যটধলধভশন ব্বহাবরর 
পাশাপাধশ ববডা হরব� ছাপা যটসিট সহায়ক হবত পাবর।

‘আশার বসির্াম’

‘আশার ধসনব্াম’ হল একটি বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত অবস্া যা 
পধরবাবরর ধজবনর মাি্বম আবস। আশর ধসনব্াবমর বাহক 
হবয়ও এর উপসগ্ণ বৈারা প্রভাধবত না হওয়া সম্ব। ‘আশার 
ধসনব্াম’ ধনবয় জন্মগ্রহরকার়ী ধশক্ষার্থীর যক্ষবত্র যধে মা বাবা 
উভয়ই একটি কবর অবটাবসামাল ধরবসধসভ ধজন বহন কবরন, 
তাহবল যসই ধশশু ‘আশার ধসনব্াম’ ধনবয় জন্মগ্রহর কবর। 
অবটাবসামাল মাবন হল যয ধজনটি ধলগে ধনি্ণারবরর সাবর্ যকাবনা 
ভাবব সংযুক্ত নয়, তাই পুরুষ এবং মধহলা একইভাবব এই 
অবস্ার বৈারা প্রভাধবত হয়। বংশপরম্পরায়, বাবা-মা উভবয়ই 
ধজন বহন কবর ধকন্তু তাবের সন্তানবের মবি্ এই অবস্া ধনর্ণয় 
না হওয়া পয্ণন্ত তারা যয বাহক তা তারা জানবত পাবর না। 
‘আশার ধসনব্াম’ আক্রান্ত ধশক্ষার্থীটির মবি্ এই ধসনব্াবমর 
তবধশবষ্ট্র জন্ দুটি ধরবসধসভ ধজন র্াবক এবং এই ধজনগুধল 
তাবের সন্তানবের কাবছ যপ্রধরত হয়।

৪. িবিরান্ধতার প্রিাি 

যবধশর ভাগ যলাবকরা তর্্ গ্রহর করবত, অন্বের সাবর্ 
যযাগাবযাগ করবত এবং তাবের পধরবববশর চারপাবশ যঘারাঘুধর 
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করবত দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্তর উপর ধনভ্ণ র কবর, যযগুধল 
তেনধন্ন জ়ীবনযাপন এবং যশখার ধক্রয়াকলাপ সম্পােবনর 
জন্ গুরুত্বপূর্ণ। গুরুতর দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ব্ধক্তরা প্রায়শই 
তাবের শ্রবরশধক্তর উপর ধনভ্ণ র কবর; উোহররস্বরূপ, রাস্তা পার 
হওয়ার সময় ট্্াধ�বকর আওয়াজ মবনাবযাগ সহকাবর যশানা। 
একইভাবব, যাবের শ্রবরশধক্ত গুরুতরভাবব ক্ষধতগ্রস্ত, তারা প্রায়ই 
তাবের দৃধষ্টশধক্ত ব্বহার কবর ঘাটধত পূরর কবর; উোহররস্বরূপ, 
ওষ্ পাঠ (ধলপ ধরধিং) বা অন্বের সাবর্ যযাগাবযাগ করার জন্ 
সাংবকধতক ভাষা ব্বহার করা। যধেও বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবের 
সামান্ পধরমার হবলও দৃধষ্ট বা শ্রবর যর্বক র্াবক, তবব যসইসব 
ব্ধক্তরা যয খুব সহবজই তাবের ঘাটধত পূরর কবর য�লবত 
পাবরন এমনটি ধকন্তু নয়। ধকছু মানুষ জন্ম যর্বকই বধিরান্ধতাযুক্ত, 
আবার অন্রা জন্মগতভাবব বধিরতাযুক্ত বা শ্রবরশধক্তহ়ীন হবত 
পাবর এবং পরবতথী জ়ীববন অন্ধ বা দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত হবয় 
যযবত পাবর। আবার ধবপর়ীতটিও হবত পাবর। তবব যকউ যকউ 
হঠাৎ কবরও বধিরান্ধতাযুক্ত হবয় যযবত পাবর; তারা দৃধষ্ট এবং 
শ্রবর উভয়ই ধনবয় জন্মগ্রহর কবর তবব দুঘ্ণটনা বা অসুস্তার 
কারবর এই ইধ্রিয়গুধলর ধকছুটা বা সমস্ত ক্ষমতা হাধরবয় য�বল।

আমাবের যাবের দৃধষ্ট এবং শ্রববর যকাবনা অসুধবিা যনই, তাবের 
ইধ্রিয়গুধল যর্াযর্ভাবব প্রবয়াজন়ীয় গুরুত্বপূর্ণ তর্্ প্রোন কবর 
যযমন অন্ ব্ধক্তর দৃধষ্টভধগেবত বেল বা রুটিবন পধরবত্ণ ন বা 
ধেনযাপবনর যক্ষবত্র ধনত্তননধমধত্তক পধরবত্ণ নগুধল বুঝবত পারা। 
এগুধল সমস্ত দৃধষ্ট এবং শব্দ বৈারা পাঠাবনা সংবকবতর মাি্বম 
হয় যা একজন ব্ধক্তবক যসগুধলর জন্ প্রস্তুত কবর যেয়। যযসব 
ধশশু বধিরান্ধতাযুক্ত এবং এই সংবকত বা আভাসগুধল বুঝবত 
পাবর না, তাবের জন্ বাইবরর জগৎটি খুবই অধনধচিত এবং 
স়ীমাবধি হবয় ওবঠ। যয ধশক্ষার্থীটি অবনকখাধন গুরুতরভাবব বধির 
এবং সমূ্পর্ণভাবব দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত, তাবের কাবছ পৃধর্ব়ী 
যকবলমাত্র তাবের হাবতর আঙুবলর উপরই ধনভ্ণ রশ়ীল বলা যায়, 
যযবহতু তারা স্পবশ্ণর মাি্বমই অধিকাংশ যযাগাবযাবগর ওপর 
ধনভ্ণ রশ়ীল র্াবকন। এই িরবনর ধশশুবের কাবছ বাইবরর জগৎবক 
আরও সহজ কবর যতালার জন্ এমনভাবব সবধকছু ততধর করবত 
হবব, যাবত ধশশুটি সবধকছু সহজভাবব বুঝবত পাবর। ধকছুটা 
দৃধষ্ট অর্বা শ্রবরশধক্ত অবধশষ্ট র্াকা বধিরান্ধতাযুক্ত একজন 
ধশক্ষার্থী পধরবববশর সাবর্ ভাবলাভাবব পারস্পধরক আোন প্রোন 
করবত পাবর, এবং তার কাবছ পৃধর্ব়ী ততটা স়ীমাবধি নাও হবত 
পাবর। যস পধরধচত যলাবকবের ধচনবত পাবর, কাছাকাধছ দূরবত্ব 
সাংবকধতক ভাষা বা সাইন ল্াগুেবয়জ যেখবত পাবর এবং তার 
পবক্ষ ববডা হরব� যটসিট পডা সম্ব হবত পাবর। কারও কারও 
পধরধচত শব্দ ধচনবত, বুঝবত এবং এমনধক ধকছু কর্া বলবত 
পারার জন্ যবর্ষ্ট শ্রবরশধক্তও র্াকবত পাবর।

বধিরান্ধতা একজন ধশক্ষার্থীর সামধগ্রক ধবকাশবক প্রভাধবত কবর। 
তবৈত প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের তাবের আবশপাবশর মানুষ 

এবং বস্তুর সাবর্ যযাগাবযাগ করার সুবযাগ স়ীধমত র্াবক এবং 
সমূ্পর্ণ তবর্্র অভাববর কারবর তারা যয তর্্ এবং িাররা লাভ 
কবর, তা ভুলও হবত পাবর। পধরববশ যর্বক সহবজই উদে়ীপনা 
উপলধধি করার যক্ষবত্র তাবের অক্ষমতার �বল পারস্পধরক আোন 
প্রোন করবত এবং অবাবি চলাব�রা করবত তারা কম উৎসাহ 
যবাি কবর। �বল, তারা যযাগাবযাগ এবং চলাব�রার যক্ষবত্র 
েক্ষতা ধবকাশ করবত সক্ষম নাও হবত পাবর। অন্ান্ মানুষবের 
ধক্রয়াকলাপ এবং ভাষা অনুকরর করবত না পারার কারবর যশখার 
যক্ষবত্র স়ীমাবধিতা আবস এবং ধবধভন্ন িাররা ততধর করা, পডা 
এবং যলখার েক্ষতা এবং তৎসম্পধক্ণ ত যলখাপডাজধনত েক্ষতা 
অজ্ণ বন খুব যের়ী হয়।

৪.১ শ্যাগারযারগর উপর প্রিাি 

যবধশরভাগ মানুবষর জন্ স্বাভাধবকভাবব এবং সহবজ যয 
যযাগাবযাগ প্রধক্রয়া ঘবট তা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ 
ধববশষভাবব প্রধতকূল হবত পাবর। এই প্রধক্রয়াটি ধশক্ষার্থীবের 
জন্ সববচবয় ববডা সুবযাগ ও অন্তম সুবযাগ ধহবসববও যেখা 
যযবত পাবর, কারর যযাগাবযাগ এবং ভাষা তাবের ধচন্তা ভাবনা, 
চাধহো এবং আকাঙ্কা প্রকাশ করবত সাহায্ কবর। বধিরান্ধতার 
কারবর একজন ধশক্ষার্থীর তার পধরবববশর সাবর্ ও অন্ান্ 
ব্ধক্তবের সাবর্ পারস্পধরক আোন প্রোবন অসুধবিার সমু্মখ়ীন 
হয়। আমরা যখন আমাবের পধরবববশর মবি্ যববড উঠি এবং 
পারস্পধরক আোন প্রোন কধর, তখন আমাবের চারপাবশ ধবধভন্ন 
িাররার ধবকাশ ঘবট যা সমবয়র সাবর্ সাবর্ পরবতথী েক্ষতা 
যশখার ধেবক আমাবের পধরচাধলত হবত সাহায্ কবর। আমরা 
আমাবের দৃধষ্ট ও শ্রবর ইধ্রিবয়র মাি্বম যয সমস্ত তর্্ সংগ্রহ 
কধর তার উপর যবর্ষ্ট পধরমাবর ধনভ্ণ র কধর। যযাগাবযাবগর 
যয সমস্ত প্রধক্রয়াগুধল এই সব ইধ্রিয়গত পধিধতগুধলর উপর 
ধনভ্ণ রশ়ীল হয়,দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত হ্াস পাওয়ার �বল তা 
যবর্ষ্ট স়ীমাবধি হবয় পবড।

যযাগাবযাবগর মবি্ যয শুিুমাত্র অধভব্ধক্তমূলক যযাগাবযাগ বা 
expressive communication (যযভাবব ধশশু অন্ মানুবষর 
সাবর্ যযাগাবযাগ কবর) রবয়বছ তা নয়, গ্রহরমূলক যযাগাবযাগ 
বা receptive communication (একটি ধশশুর সাবর্ অন্রা 
যযভাবব যযাগাবযাগ কবর)-ও অন্তভু্ণ ক্ত। যেখবত এবং শুনবত 
অসুধবিা হবল এবং পধরববশগত বাত্ণ াগুধল গ্রহর করবত না 
পারার কারবর, বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের গ্রহরমূলক এবং 
অধভব্ধক্তমূলক উভয় প্রকার ভাষা ধবকাবশ অসুধবিা হবত পাবর।

তবব, প্রধতটি ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাগ করার স্বতন্ত্র িরর র্াকবব। 
উোহররস্বরূপ, গ্রহরমূলক যযাগাবযাবগর জন্ একটি ধশক্ষার্থীর 
সাংবকধতক ভাষা যবাঝার যক্ষবত্র যবর্ষ্ট দৃধষ্টশধক্ত র্াকবত পাবর, 
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ধকন্তু ধনবজবক প্রকাশ করার জন্ সংবকত ততধর করার জন্ 
অগেসঞ্চালন ক্ষমতা নাও র্াকবত পাবর। এই একই ধশক্ষার্থীটি 
তার যচাবখর দৃধষ্ট ব্বহার কবর ভাবপূর্ণ যযাগাবযাবগর জন্ 
ছধবর প্রত়ীকগুধলবত ধস্র দৃধষ্ট রাখবত পাবর। আবরকজন দৃধষ্ট 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সািারর গ্রহরমূলক কর্া যবাঝার 
জন্ যবর্ষ্ট শ্রবর শধক্ত র্াকবত পাবর, ধকন্তু তার অধভব্ধক্তমূলক 
কর্া বলবত অসুধবিা হবত পাবর। মূত্ণ  িাররা যর্বক শুরু কবর 
ক্রমশ ধবমূত্ণ  িাররার গঠবনর ধেবক যাওয়ার একটি পধিধতগত 
দৃধষ্টভধগেই বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবের মবি্ যযাগাবযাগ পধিধত 
যশখার প্রধক্রয়াবক সহজতর করবত পাবর।

কাযকে ািলী

শ্যাগারযারগর প্রবতকূলতা

প্রবয়াজন়ীয় উপকরর: যচাখ বাঁিার ধজধনস, ইয়ারপ্াগ/তুবলার 
বল।

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহরকার়ীবের ৪ - ৫ জবনর যছাবটা েবল ধবভক্ত 
করুন।

২. প্রধতটি েবল একজন অংশগ্রহরকার়ীবক একটি যচাখ 
বাঁিার ধজধনস এবং ইয়ারপ্াগ ধেন। তাবক েবল বসবত 
হবব এবং কর্া বলা ছাডা অন্ যয যকাবনা উপাবয় 
যযাগাবযাগ করবত হবব। তারপর প্রায় ৩-৪ ধমধনবটর 
জন্ একটি আবলাচনা করা হবব।

৩. অংশগ্রহরকার়ীবের এই পারস্পধরক আোন প্রোবনর 
প্রধক্রয়ায় অংশগ্রহর কবর তাবের যকমন অধভজ্তা হবলা 
তা জানাবত বলুন।

৪. বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তর যযাগাবযাবগর যক্ষবত্র ক়ী 
প্রধতকূলতা র্াকবত পাবর তা ধনবয় ধচন্তা ভাবনা করুন।

৫. কাজটি হবয় যাবার পর এটা ভাবা যযবত পাবর যয যছাবটা 
েলগুধল তাবের ধনবজবের মবি্ কায্ণকর়ী যযাগাবযাগবক 
সহায়তা করার জন্ আর ক়ী ক়ী করবত পারবতন। 

কাযকে ািলী 

পারস্পবরক আোি প্রোি গর়ে ওঠার পদ্ধবতট শ্িাঝা

প্রবয়াজন়ীয় উপকরর: পধরধশষ্ট ১-এ “যযাগাবযাগ এবং কর্া 
বলার ধবকাবশর ধবধভন্ন িাপ” ব্বহার কবর কাগবজর যছাবটা 
যছাবটা টুকবরা প্রস্তুত করুন এবং তাবত যযাগাবযাবগর িাপগুধল 

তাধলকাভুক্ত করুন এবং ঝুধডবত রাখুন। এই কাবজর জন্ চাট্ণ  
যপপার লাগবব।

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহরকার়ীবের ৪-৫ জবনর েবল ধবভক্ত করুন।

২. প্রধতটি যছাবটা েবলর জন্ একটি বয়বসর গ্রুপ (৩-৬ 
মাস যর্বক শুরু কবর ৫ বছর পয্ণন্ত) ধনি্ণারর কবর ধেন। 
(পধরধশষ্ট ১ যেখুন) 

৩. অংশগ্রহরকার়ীবের তাবের েবলর ধনি্ণাধরত বয়বসর জন্ 
উপযুক্ত যযাগাবযাগ পধিধত ধনব্ণাচন করবত এবং চাট্ণ  
যপপাবর আটবক ধেবত বলুন।

৪. কাজটির পবর প্রধতটি েলবক একটি কবর যকস স্াধি 
ধেন যযটিবত একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী ক়ীভাবব 
পারস্পধরক আোন প্রোন কবরবছ তা যলখা র্াকবব। বাধড 
এবং ধবে্লবয়র পধরববশ ক়ীভাবব এই ধশক্ষার্থীটিবক 
পারস্পধরক আোন প্রোন করবত উৎসাধহত করবত 
পাবর তা ধনবয় আবলাচনা করবত বলুন।

৫. প্রবতফলি: একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর 
যযাগাবযাগ করার ক্ষমতা আর পাঁচজবনর মবতা কবর 
ধবকধশত হয় না। এটি শ্রবর/দৃধষ্ট কমবত শুরু হওয়ার 
বয়স এবং ইধ্রিয়গত ক্ষধতর ত়ীরেতার উপর ধনভ্ণ র কবর। 
যবধশরভাগ ব্ধক্ত যারা যেখবত এবং শুনবত পায়, তারা 
প্রায়শই যসই ইধ্রিয়গুধল যযসব তর্্ সরবরাহ কবর 
যসগুধলবক ধববশষ গুরুত্ব যেয় না। অন্ ব্ধক্তর সাবর্ 
কর্া বলা, খাওয়া োওয়া, যকার্াও যাওয়ার ধসধিান্ত এবং 
ধেনযাপবন পধরবত্ণ ন এই সব ঘটনাই ধবধভন্ন দৃশ্ এবং 
শবব্দর সংবকবতর মাি্বম আবস যা একজন ব্ধক্তবক 
যসই পধরধস্ধতগুধলর জন্ প্রস্তুত কবর। যয ধশক্ষার্থী 
স়ীধমত দৃধষ্টশধক্ত অর্বা শ্রবরশধক্তর কারবর এইসব 
সংবকতগুধল গ্রহর করবত পাবর না, বাইবরর জগৎ তার 
কাবছ অপ্রত্াধশত এবং একটি ভবয়র জায়গা ববল মবন 
হবত পাবর। যারা বধিরান্ধতাযুক্ত, তাবের চারপাবশর 
পধরববশবক যবাঝার জন্ এবং ধনরাপে মবন করার জন্ 
তাবেরবক অন্ মানুষবের সংববেনশ়ীল মবনাভাববর 
উপর অবনকাংবশ ধনভ্ণ র করবত হয়।

৪.২ সামাবজকীকররণর উপর প্রিাি 

প্রায়শই মানুষ এটা মবন কবর র্াবক যয বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের সাবর্ হয়বতা সহবজ সম্পক্ণ  স্াপন করা যাবব না। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের দৃধষ্ট এবং শ্রববরর স়ীমাবধিতা তাবের 
যযাগাবযাগ েক্ষতার ধবকাশবক প্রভাধবত কবর, যা গতানুগধতক 
কবর্াপকর্ন এবং সম্পক্ণ  ততধরর যক্ষবত্র গুরুত্বপূর্ণ। যয সমস্ত 
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ধশক্ষার্থী সমূ্পর্ণ বধিরতাযুক্ত এবং সমূ্পর্ণ দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
হয়, সমবয়স়ীবের সাবর্ যযাগাবযাগ স্াপবন তাবের যবধশ অসুধবিা 
হয়। যস তুলনায় বরং যাবের একটু হবলও দৃধষ্ট ও শ্রবরশধক্ত 
অবধশষ্ট আবছ, যসইসব ধশক্ষার্থীরা তাবের সমবয়স়ীবের সাবর্ 
আরও সহবজ যযাগাবযাগ স্াপন করবত পাবর এবং আরও যবধশ 
সুধবিাজনক অবস্াবন র্াবক। একটি মা বাবা ও সন্তাবনর অনু 
(nuclear) পাধরবাধরক কাঠাবমার তুলনায়, একটি যযৌর্ একান্নবতথী 
ভারত়ীয় পধরবাবর বসবাসকার়ী ধশক্ষার্থীবের যযাগাবযাবগর আরও 
যবশ়ী সুবযাগ রবয়বছ কারর তাবের পধরবাবর আরও যবধশ মানুষ 
র্াবক। একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক সম্পক্ণ  গবড তুলবত 
এবং তার চাধহো প্রকাশ করার জন্ যয প্রবয়াজন়ীয় েক্ষতা 
ধবকাবশর েরকার পবড, তার জন্ পয্ণাপ্ত যযাগাবযাগ স্াপবনর 
সুবযাগ যধে মানুষ ধনধচিত করবত পাবর, তবব তাবের অবনকটা 
সাহায্ হয়। তারা যা প্রকাশ করবত চায় তা প্রকাশ করবত না 
পারা বা যস ক়ী বলবত যচষ্টা করবছ,সহপাঠী/ধশক্ষবকর তা বুঝবত 
না পারা প্রায়শই একজন ধশক্ষার্থীবক ধবে্ালবয় সমূ্পর্ণভাবব 
পারস্পধরক আোন প্রোবনর অংশগ্রহর করা এধডবয় যাওয়ার 
ধেবক চাধলত কবর র্াবক। �লতঃ এই অধভজ্তাটি তাবক আরও 
যবশ়ী ধবধচ্ছন্নতার ধেবক ধনবয় যায়।

শ্রবরশধক্ত এবং দৃধষ্টশধক্তর স়ীমাবধিতা বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের ধবধভন্ন কায্ণকারর সম্পক্ণ  যবাঝার যক্ষবত্র বািা যেয়। 
তাবের তশশবকাবল, বাবা- মা বা পধরবাবরর সেস্রা ধশক্ষার্থীটিবক 
ধকছু করার সুবযাগ না ধেবয় তার সমস্ত প্রবয়াজবনর কাজগুধল 
ধনবজরাই কবর যেন, যযমন ধশশুটিবক ধনধ্রিয় কবর যরবখ খাবার 
খাইবয় যেন। যযবহতু এই ধশক্ষার্থীরা একটি কাজ স্বাি়ীনভাবব 
সম্পন্ন করার িাপ এবং প্রধক্রয়াগুধল যশবখ না, তাই তারা শুিুমাত্র 
তাবের সাবর্ যযটুকু কাজ করা হয়, যসই অংশটুকুই যশবখ; 
যযমন, খাওয়া। এর �বল তারা যযমন যকাবনা ধবষবয়ই সমূ্পর্ণ 
তর্্ পাওয়া যর্বক বধঞ্চত হয়, যতমনই চারপাবশর পধরববশ 
সম্পবক্ণ  তাবের একটি ধবধক্ষপ্ত অসমূ্পর্ণ িাররা গবড ওবঠ।

সািারণত িবিরান্ধতা র্াকা বশক্ার্থীরা শ্যসি অিস্ার 
সমু্খীি হয়:

• অন্বের সাবর্ আন্তঃব্ধক্তক সম্পক্ণ  স্াপন করা এবং যসই 
সম্পক্ণ  বজায় রাখার যক্ষবত্র চরম অসুধবিা।

• একাক়ীত্ব এবং সমাজ যর্বক ধবধচ্ছন্নতা।

• এমন একটি জগবত বাস করা যা পয্ণায়ক্রবম তাবের কাবছ 
আসবত পাবর বা হাওয়ায় ধমধলবয় যযবত পাবর।

• সামাধজক বঞ্চনা।

• অন্বের যর্বক ধবধচ্ছন্নতা এবং সামাধজক আোন 
প্রোনমূলক কাজ এধডবয় যাওয়া।

কম বা স়ীধমতভাবব সামাধজক়ীকরবরর েক্ষতা বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের ধবে্ালবয় সহপাঠীবের সাবর্ যখলািূলায় অংশ 
যনওয়ার যক্ষবত্র বািা হবয় োঁডায়। �লস্বরূপ, তারা প্রায়ই বনু্ধ 
ততধর করবত এবং চারপাবশ একটি সহায়তামূলক ব্বস্া ততধর 
করবত ব্র্্ণ হয়। এটি ধশক্ষার্থীটিবক ধবধচ্ছন্নতার ধেবক ধনবয় যায় 
এবং ধশক্ষার যক্ষবত্র সববচবয় বড বািা ধহবসবব প্রমাধরত হবয় 
োঁডায়।

৪.৩ আচররণর সমস্যা 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সামাধজকভাবব উপযুক্ত েক্ষতা 
যশখার জন্ আরও কঠিন পধরধস্ধতর মবি্ ধেবয় যযবত হয়। 
তারা এমনভাবব আচরর করবত পাবর যা যশ্রর়ীকবক্ষ সামধগ্রক 
ধশক্ষাোন এবং ধশখন প্রধক্রয়ার জন্ প্রধতকুল হবত পাবর। এই 
িরবনর অসংগত আচরর যশ্রর়ীকবক্ষ তাবের অন্তভু্ণ ধক্তবত এবং 
যশ্রর়ীকবক্ষর আোনপ্রোবন বািা সৃধষ্ট করবত পাবর। পধরধস্ধত 
ধনয়ন্ত্রবরর বাইবর যগবল বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী এবং তার 
আবশপাবশর ধশক্ষার্থীবের স্বাস্্ এবং ধনরাপত্তা ঝঁুধকপূর্ণ হবত 
পাবর। তবব, এই িরবনর আচরবরর যপছবন যয বাত্ণ া র্াবক তা 
যবাঝার যচষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ। বধিরান্ধতা র্াকা একটি ধশক্ষার্থী 
ধনম্নধলধখত আচররগুধল করবত পাবর:-

• স্ব-উদে়ীপক আচরর যযমন যচাবখ যখাঁচা যেওয়া, বা শর়ীর 
যোলাবনা।

• অন্বের যর্বক তুলনামূলক আলাোভাবব খাবার খাওয়া

• স্পশ্ণ এবং শবব্দর প্রধত কম বা অধতধরক্ত সংববেনশ়ীলতার 
কারবর ধবধভন্ন িরবরর খাবার যখবত না চাওয়া।

• তাবের চাধহো এবং আববগ প্রকাশ করার জন্ সামাধজক 
ভাবব গ্রহরবযাগ্ নয় এমন িরবনর আচরর করা। 

• ইধ্রিয়গত সমস্ার কারবর তাবের চাধহোগুবলাও আলাো 
হয়, যতমনই ধশখন তশল়ীও ধভন্ন হয়।

৪.৪ অবিমুখ এিং গবতশীলতা 

যয সকল ধশক্ষার্থী বধিরান্ধতাযুক্ত তাবের গধতশ়ীলতার 
চলাব�রার করার েক্ষতা স়ীধমত হয় বা এবকবাবরই র্াবক না। 
আঘাবতর ভবয় এবং নতুন জায়গা অববিষর করার অনুবপ্রররার 
অভাববর কারবর এই ধশক্ষার্থীরা অজানা পধরবববশ যঘারাব�রা 
করবত চায় না। তশশব যর্বকই, তারা যযখাবন শুবয় বা ববস 
যর্বকবছ, যসই অবস্াবতই তাবের যবধশরভাগ চাধহো পূরর 
হবয় ধগবয়বছ। যযবহতু তাবের প্রবয়াজন যমটাবনার জন্ তাবের 
নডাচডা করার প্রবয়াজন হয় না বা যসরকম সুবযাগ হবয় ওবঠ না, 
তাই তাবের পাধরপাধশ্্ণক অবস্ার িাররা গঠন বা চলাব�রাজধনত 
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েক্ষতার ধবকাবশ যের়ী হয়। একবার তারা চলাব�রা করবত শুরু 
করবল, যতক্ষর না তারা স্বাি়ীনভাবব চলবত যশবখ ততক্ষর 
তাবের সাহাবয্র প্রবয়াজন হয়।

ধশক্ষার্থীরা যখন তাবের পধরবববশর মি্ ধেবয় যায়, তারা মানুষ, 
বস্তু, আকার- প্রকার, এবং দূরত্ব সম্পবক্ণ  িাররা লাভ কবর। 
সািাররভাবব বড হবয় উঠবছ, এমন সব ধশশুবের জন্, দৃধষ্টশধক্ত 
এবং শ্রবরশধক্ত যকাবনা নতুন ধবষয় অববিষবরর জন্ সববচবয় বড 
যপ্রররা প্রোন কবর। যববড ওঠার সময় ধশশুরা তাবের চারপাশটা 
ভাবলা কবর যবাঝার জন্ তাবের দৃধষ্ট ও শ্রবরশধক্ত ব্বহার কবর 
র্াবক। এই যক্ষবত্র তাবের ধনবজবের শর়ীর সম্পবক্ণ  িাররা বা 
চলাব�রা করবত পারার েক্ষতা সম্মবন্ধ যয যবাি জন্মায়, যসটাও 
সাহায্ কবর। যকাবনা যখলনা বা মানুবষর দৃধষ্ট এবং গলার স্বর 
বা বস্তুর শব্দ তাবের চলাব�রা করবত এবং নতুন নতুন ধবষয় 
আধবষ্কার করবত উৎসাধহত কবর। এই পধিধতবত তারা ধবধভন্ন 
ইধ্রিয়গত তর্্ ক়ীভাবব লাভ করবত হয়, যস ধবষয় জ্ান ও 
িাররা লাভ কবর।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা তাবের ইধ্রিয়গত ব্বস্ার মাি্বম 
স়ীধমত তর্্ যপবয় র্াবক, কারর:

• স্পশ্ণবযাগ্ সংববেনশ়ীলতা, অন্রা যখন তাবের স্পশ্ণ 
কবর, বা যস যখন যকাবনা বস্তু স্পশ্ণ কবর- উভয় যক্ষবত্রই 
বািা যেয়।

• গুরুতর ধচধকৎসা সংক্রান্ত (medical) সমস্া এবং 
অন্ান্ প্রধতবন্ধকতা, যা ধশশুর ধবকাবশ যের়ী হওয়ার জন্ 
গুরুত্বপূর্ণ কারর হবত পাবর।

• অগেসঞ্চালন ক্ষমতার ধবকাশ (Motor Development) 
হবত যের়ী হয়।

• পধরবববশর মবি্ স্বাি়ীনভাবব যকাবনা ধকছু অববিষর করবত 
অসুধবিা; যযবহতু তাবের সামধগ্রক ধবকাশই যের়ীবত হয়, 
�বল তারা হাঁটবত বা যকাবনা উবে্াগ ধনবত ধবৈিাববাি কবর।

• ধবধভন্ন ঘটনা বা পধরবববশর সাবর্ স়ীধমত পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর কারবর, বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা প্রাকৃধতক ঘটনা 
যর্বক ধশক্ষা ধনবত পাবর না।
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ইউবিট II শ্রেণীকরক্র বিতরর এিং 
িাইরর িবিরান্ধতাযুক্ত 
বশক্ার্থীরা শ্যসি সমস্যার 
সমু্খীি হয়

শ্টবিল ৩: ইউবিট II এর রূপররখা 
উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট II: শ্রেণীকরক্র বিতরর এিং িাইরর িবিরান্ধতাযুক্ত বশক্ার্থীরা শ্যসি সমস্যার সমু্খীি হয়

১. একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী ধশখবনর 
পধরবববশর মবি্ যয পধরকাঠাবমাগত এবং 
যযাগাবযাগ সম্পধক্ণ ত বািাগুধলর সমু্মখ়ীন হবত 
পাবর যস সম্পবক্ণ  সম্ক িাররা গবড যতালা।

২. ধববশষ কবর ধশখবনর উপর বধিরান্ধবত্বর প্রভাব 
সম্পবক্ণ  িাররা গবড যতালা।

অনুশ়ীলন, 
মধস্তস্প্রসূত 
ধবধভন্ন উদ্াবন, 
মহডা, 
আবলাচনা এবং 
উপস্াপনা

ধশক্ষকরা বুঝবত পারববন ক়ীভাবব যশ্রর়ীকবক্ষর 
ধবে্মান পধরধস্ধত বধিরান্ধতাযুক্ত একজন ধশক্ষার্থীর 
অংশগ্রহর এবং ধশখবনর যক্ষবত্র বািা সৃধষ্ট করবত 
পাবর। তারা যযসব বািা ধচধনিত করবত সক্ষম হববন:

• যভৌত পধরববশ, এবং পধরকাঠাবমা

• পারস্পধরক আোন প্রোন, কায্ণাবল়ী

• ধনবে্ণ শমূলক প্রধক্রয়া এবং মূল্ায়ন

ধবে্ালবয়র পডাবশানার পধিধতর যক্ষবত্র বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের ধনবয় ধশক্ষক, ধশক্ষার্থী এবং সহপাঠীরা অবনকরকম 
প্রধতকূলতার সমু্মখ়ীন হবয় র্াবক। একজন বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীর ধশক্ষাগত চাধহো আর পাঁচটা ধশশুর যর্বক 
তুলনামূলকভাবব স্বতন্ত্র এবং যসই ধশশুটি যাবত ধবে্ালবয়র 
মূলিারার যলখাপডার একটি অংশ হবয় উঠবত পাবর তা সুধনধচিত 
করার জন্ একজন ধশক্ষকবক অবনকগুধল প্রধতকূলতার মবি্ 
ধেবয় যযবত হয়। যশ্রর়ীকবক্ষর ধবধভন্ন কায্ণাবল়ীর মবি্ ধশশুটিবক 
অন্তভু্ণ ক্ত করার আবগ ধশক্ষবকর উধচত যয ধশক্ষার্থীটিবক ভাবলা 
কবর যবাঝা। অন্র্ায়, ধশক্ষার্থীটি সবার যর্বক ধবধচ্ছন্ন হবয় যাবব, 
এবং তার ধশখন ও উন্নধতর যক্ষবত্র অগ্রসর হবত ধবধভন্ন সুবযাবগর 
অভাব হবব।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর যশানার, যেখার এবং ধশখবনর 
অনন্ চাধহো রবয়বছ। ধশক্ষার্থীটির ধনবজর মা-বাবাসহ সািারর 
ধশক্ষক, যস্পশাল এিুবকটর, স্প়ীচ ল্াংবগাবয়জ যর্রাধপস্, 
অকুবপশনাল যর্রাধপস্ এবং আরও অবনক মানুবষর সহায়তার 
প্রবয়াজন হবব। এই িরবনর ধববশষজ্রা ধশক্ষকবক একটি স্বতন্ত্র 
ধশক্ষামূলক পধরকল্পনা করবত সহায়তা করবব যা ধশক্ষার্থীর 
যশখার অগ্রাধিকাবরর উপর গুরুত্ব ধেবয় তার প্রবয়াজন়ীয়তা 

পূরর করবব। আরও ধনধে্ণ ষ্টভাবব, ধশক্ষকবক ধনম্নধলধখতগুধল 
ধবষয়গুধলর যক্ষবত্র ধবধভন্ন যপশাোর ধববশষজ্ ব্ধক্তর সাবর্ 
একবত্র কাজ করবত হবব:

• ধশশুর ইধ্রিয়গত এবং যযাগাবযাবগর েক্ষতার যক্ষবত্র 
ক্ষমতা এবং ধশক্ষাগত পধরবষবাগুধলর প্রবয়াজন়ীয়তা 
ধনি্ণারর (অ্াবসসবমন্ট) করা ও তার মূল্ায়ন করা

• যযাগাবযাগ ব্বস্াগুধল সম্পবক্ণ  তর্্ যেওয়া ও সাহায্ 
করা

• ধবধভন্ন সহকার়ী প্রযুধক্তগুধল ব্বহার করবত সাহায্ করা 

• ধশক্ষার্থীর ইধ্রিয়গত চাধহোগুধল পূরর করার জন্ 
ধনবে্ণ শমূলক উপকরর এবং কায্ণাবল়ীগুধলবক ধশশুর 
উপবযাগ়ী (modification) কবর যতালার জন্ 
একধত্রতভাবব কাজ করা

কাযকে ািলী

বিে্যালরয় িবিরান্ধতাযুক্ত বশক্ার্থীরের প্রবতকূলতাগুবল 
সম্পরককে  সম্যক িারণা

১. অংশগ্রহরকার়ীবের যছাবটা যছাবটা েবল ধবভক্ত করুন। 
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২. প্রধতটি েলবক ধনম্নধলধখত প্রশ্নগুধলর মবি্ একটি প্রশ্ন 
যেওয়া হবব:

• আপনার মবত বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধবে্ালবয় 
ক়ী ক়ী িরবনর পধরববশগত বািার সমু্মখ়ীন হবত হয়?

• আপধন ধক মবন কবরন যয বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা 
ধবে্ালবয় অন্ান্বের সাবর্ মবনর ভাব আোন প্রোন 
বা যযাগাবযাগ করার যক্ষবত্র বািার সমু্মখ়ীন হয়?

• পাঠ্ক্রমগুধল ধক বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ 
অধভবযাজনবযাগ্ (adaptable) ?

৩. এই প্রধতটি প্রবশ্নর জন্, একজন ধশক্ষকবক যয সহায়তা 
প্রোন করবত হবব, অংশগ্রহরকার়ীবের বলুন তা ধচধনিত 
করবত যাবত বািা বা সমস্াগুধলর সমািান করা যায়।

ভাবনাধচন্তা: একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবক তার কাবছ উপলধি 
স়ীধমত তর্্ ব্বহার কবর যকাবনা না যকাবনাভাবব ধবশ্বক বুঝবত 
হবব। তাই বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীটির চারপাবশর ধবশ্বক আরও 
অনুমানবযাগ্ কবর যতালার জন্ ধশক্ষার্থীটির যশখার পধরবববশর 
মবি্ র্াকা মানুষবের ধববশষ যচষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ-যমৌধখক এবং যমৌধখক কবর্াপকর্বনর পাশাপাধশ, একজন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর অর্্ণপূর্ণ ধক্রয়াকলাবপর একটি 
ধনভ্ণ রবযাগ্ রুটিবনর প্রবয়াজন এবং এই রুটিনটিবক তাবক 
তার মবতা কবর বুধঝবয় যেওয়া েরকার। স্পবশ্ণর ইধগেত, 

অগেভধগে এবং বস্তুর প্রত়ীবকর ব্বহার- এগুধল হবলা একজন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক তার সাবর্ ক়ী ঘটবত চবলবছ তা 
জানাবনার ধকছু প্রচধলত উপায়সমূহ। এই িরবনর সংবকতগুধলর 
িারাবাধহক ব্বহার ধশক্ষার্থীটিবক ধনরাপে যবাি করবত এবং 
ধবশ্বক অনুমানবযাগ্ কবর তুলবত সাহায্ করবব এবং এইভাবব 
ধশক্ষার্থীটির প্রত্াশা বা চাধহোগুধল গবড উঠবব। যয ধশক্ষার্থীরা 
বধিরান্ধতাযুক্ত এবং প্রত়ীক়ী যযাগাবযাগ ব্বহার করবত সক্ষম 
তারা দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্তসম্পন্ন ব্ধক্তবের তুলনায় 
অনুমানবযাগ্ রুটিবনর উপর যবধশ ধনভ্ণ রশ়ীল হবত পাবর। 
প্রায়শই ইধ্রিয়গত তবর্্র অভাববর কারবর ধশক্ষার্থীরা খুব উধবৈগ্ন 
র্াবক, অনুমানবযাগ্ রুটিনগুধল ধশক্ষার্থীবক এই উববৈগগুধল 
কমাবত সাহায্ করবত পাবর।

১. শ্যাগারযাগ 

যযাগাবযাবগর উপায়গুধল গবড যতালা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
জন্ অন্তম গুরুত্বপূর্ণ প্রধতকূলতা। একটি অন্তভু্ণ ধক্তমূলক 
যশ্রর়ীকক্ষ ব্বস্ায় ধনবে্ণ বশর প্রধতটি যক্ষবত্র যযাগাবযাবগর 
সমস্াগুধল অবশ্ই সমািান করা উধচত। তবৈত ইধ্রিয়গত 
প্রধতবন্ধকতা র্াকা ধকছু ধশক্ষার্থী কর্া বলা, সাংবকধতক ভাষা, 
আগুেল ধেবয় বানান করা (finger spelling), যলখা বা অগেভধগের 
মাি্বম যা বলবত চায় তার ধকছুটা বা পুবরাটাই প্রকাশ করবত 

 হ্াঁ, অমর। 
ধমি-যি ধমবলর সময় 

হবয় এবসবছ।
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পাবর না। ধশক্ষার্থীরা যখন এই গতানুগধতক উপাবয় ধনবজবের 
প্রকাশ করবত পাবর না, তখন তারা প্রায়ই অধভব্ধক্তর অন্ উপায় 
যববছ যনয়। যসই ধশক্ষার্থী মুবখর অধভব্ধক্ত, শর়ীবরর নডাচডা, 
ভধগে, কণ্ঠস্বর, কান্না এবং যমজাধজ আচরবরর মাি্বম মবনর ভাব 
প্রকাশ করবত পাবর। ধশক্ষকরা প্রায়শই এই প্রধতধক্রয়াগুধলবক 
অসংগধতপূর্ণ আচরর ধহসাবব যেবখন এবং অগ্রাহ্ কবরন। �বল 
যখন প্রকৃতপবক্ষ, ধশক্ষার্থী যযাগাবযাগ করার যচষ্টা করবছ এবং 
তখন তার যযাগাবযাগ করাবক ভুল ভাবা হবল, ধশক্ষার্থী আরও 
যবধশ হতাশ হবত পাবর। পধরববত্ণ , যধে, ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর 
প্রবচষ্টাবক স্ব়ীকৃধত যেওয়া হয় এবং প্রসাধরত করা যায়, তাবের 
অসংগধতপূর্ণ আচরর হ্াস যপবত পাবর। ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর 
প্রবচষ্টাবক যবাঝার এবং স্ব়ীকার করার যচষ্টা করা ধশক্ষবকর জন্ 
অপধরহায্ণ। 

ধনবে্ণ শমূলক যকৌশলগুধলর মবি্ ধশক্ষার্থীর প্রার্ধমক গ্রহরবযাগ্ 
এবং অধভব্ধক্তপূর্ণ যযাগাবযাবগর পধিধতগুধলবক অন্তভু্ণ ক্ত 
করাও প্রবয়াজন়ীয়। 

গ্রহরবযাগ্ যযাগাবযাগ হল ইধ্রিয়গত পধিধত যার মাি্বম 
যযাগাবযাগ গ্রহর করা হয় এবং বাত্ণ ার ধবষয়বস্তু বুঝবত যচষ্টা 
করা হয়। চাকু্ষষ, শ্রবর এবং স্পশ্ণ- এগুধলর সংধমশ্রবরর মাি্বম 
যযাগাবযাগ প্রধক্রয়া সম্পন্ন হবত পাবর। গ্রহরমূলক যযাগাবযাবগর 
যক্ষবত্র একজন ধশক্ষার্থীর কতটা ক্ষমতা আবছ এবং ধশক্ষাগত 
যক্ষবত্র তার ক়ী ক়ী পধরবষবার প্রবয়াজন তা ধনি্ণারর করার ধবষয়টি 
খুবই কঠিন- কারর ধশক্ষার্থী আবেৌ যযাগাবযাবগর জন্ যপ্রধরত 
বাত্ণ াটি গ্রহর করবলা এবং বুঝবলা ধকনা, এটা জানার জন্ 
ধশক্ষকবক এবক্ষবত্র ধশক্ষার্থীর প্রধতধক্রয়ার ওপরই ধনভ্ণ র কবর 
র্াকবত হয়। 

অবিি্যবক্তপূণকে শ্যাগারযাগ: যযবহতু অবনক বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থী ভাব প্রকাবশর যয ধচরাচধরত িরন, যযমন; কর্া বলা, 
সািারর অগেভধগে বা ইশারা- এগুধল ব্বহার করবত পাবর না, 
�বল মবনর ভাব আোন প্রোন করার জন্ ধশক্ষকবক সবসময় 
যখয়াল রাখবত হয় ধশশুটি অন্ যকাবনাভাবব যযাগাবযাগ স্াপন 
করবছ ধক না। যযমন:-

• যপশ়ীর টান পধরবত্ণ ন, মুখ বাঁকাবনা বা যকাবনা একটি ঘটনার 
প্রধতধক্রয়ায় হাধস। 

• সরাসধর আচরর (Direct behaviours) যযমন আগ্রবহর 
যখলনার ধেবক হাত বাডাবনা, একটি যখলনা দূবর যঠবল 
যেওয়া বা যকাবল উঠবত চাওয়া।

• গলা ধেবয় ধবধভন্ন রকম আওয়াজ বা স্বরধ্বধন যবর কবর।

• ধজধনবসর ধচনি যযমন একটি ‘যশৌচাগার’ ব্বহার করার 
প্রবয়াজন়ীয়তা যবাঝাবার জন্ একটি যবল বা ঘণ্া তুবল 
যেখাবনা।

• ছধবর প্রত়ীক এবং তবদু্ধতন যযাগাবযাগ-এর যন্ত্র।

বধিরান্ধতাযুক্ত একজন ধশক্ষার্থীর অ্াবসসবমন্ট করার 
সময়, একজন ধশক্ষকবক অবশ্ই ধশক্ষার্থীর অধভব্ধক্তপূর্ণ 
যযাগাবযাবগর আচররগুধল ধবববচনা কবর পয্ণববক্ষর এবং 
নধর্ভুক্ত করবত হবব। এই আচররগুধল দুই রকবমর হবত পাবর 
যর্া প্রাক-প্রত়ীক়ী (যযমন, অগেভধগে, কণ্ঠস্বর) এবং প্রত়ীক়ী 
(যযমন, শব্দ, ধচনি, ছধব বা বস্তুর প্রত়ীক)। ধশক্ষকবক অবশ্ই 
যযাগাবযাবগর কায্ণাবল়ীগুধল বা ক়ীভাবব এই আচররগুধল 
ধশক্ষার্থীটির বৈারা ব্বহৃত হয় বা অন্বের বৈারা ব্াখ্া করা 
হয় (যযমন, কাউবক অভ্র্্ণনা জানাবনা, ধকছু অনুবরাি করা, 
“আবরা” চাওয়া, “হ্াঁ” ধনবে্ণ শ করা) যসগুধল বর্ণনা করবত হবব। 
ধকছু ধশক্ষার্থী প্রার্ধমকভাবব ধচৎকার, মারির বা কামডাবনার 
মবতা আচরবরর মাি্বম যন্ত্ররা, অস্বধস্ত, রাগ, ভয় এবং অন্ান্ 
যনধতবাচক আবববগর অধভব্ধক্তগুধলবক জানাবত বা প্রকাশ 
করবত পাবর। এই আচররগুধলবক কখবনা কখবনা ‘বাডাবাধড’ 
ধহসাবব মবন করা হয়। আসবল, এই আচরবরর মাি্বম তারা 
মবনর ভাব প্রকাশ করবত চায়। কখবনা কখবনা স্বতন্ত্র নডাচডা বা 
শর়ীবরর অংশগুধলর পয্ণববক্ষর কবর ধশক্ষকরা সূক্ষ্ম আচররগুধল 
আধবষ্কার করবত পাবরন যা যযাগাবযাবগর প্রকৃত বা সম্াব্ রূপ 
হবত পাবর। 

১.১ শ্যাগারযাগ িৃবদ্ধরত বশক্করের িূবমকা

যশ্রর়ীকবক্ষ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সববচবয় বড 
প্রধতকূলতাগুধলর মবি্ একটি হল অ-যমৌধখক যযাগাবযাগ 
বুঝবত এবং ব্বহার করবত অসুধবিা, যযমন মুবখর অধভব্ধক্ত 
এবং শার়ীধরক ভাষা, এবং ধলধখত যযাগাবযাবগ অসুধবিা হয়, 
কারর তাবের যবধশরভাগ সহপাঠী সািারর কাধলর অক্ষর পবড 
এবং যলবখ। যযবহতু ধবে্ালয়গুধলবত যমৌধখক যযাগাবযাবগর 
পধিধতগুধল ব্বহৃত হয়, তাই এটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
জন্ একটি বড প্রধতকূলতা হবত পাবর। কায্ণকর যযাগাবযাবগর 
জন্, একটি সঠিক যযাগাবযাগ ব্বস্া অনুসরর করা উধচত যা 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর চাধহো পূরর কবর। ধশক্ষক এবং মা 
বাবারা প্রায়ই ভুবল যান যয যযাগাবযাবগর মাি্ম ধহবসবব শর়ীর 
সঞ্চালন এবং মুবখর অধভব্ধক্ত, যসইসাবর্ শব্দ বা আওয়াজও 
রবয়বছ। তাই ধশক্ষকবের যযাগাবযাবগর সমস্ত পধিধত: শর়ীর 
সঞ্চালন, মুবখর অধভব্ধক্ত, আওয়াজ এবং শব্দ ব্বহার কবর 
এমনভাবব যযাগাবযাগ করা গুরুত্বপূর্ণ যা স্বাভাধবক মবন হয়। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সাবর্ একটি কায্ণকর যযাগাবযাবগর 
অংশ়ীোর হওয়া ধশক্ষবকর জন্ গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্ তাবের 
অবশ্ই ধশক্ষার্থীবের যযাগাবযাবগর ক্ষমতা, চাধহো এবং আগ্রহ 
সম্পবক্ণ  গভ়ীর জ্ান র্াকবত হবব।

যশ্রন়ীকবক্ষ যমৌধখক ধনবে্ণ বশর আকাবর বা ব্্াকববাবি্ণ  যলখার 
মাি্বম ধশক্ষক যযভাবব পাঠ্ক্রমটি প্রবয়াগ কবরন তা 
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অনুসরর করবত বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা অসুধবিার সমু্মখ়ীন 
হয়। যযাগাবযাবগর যক্ষবত্র যকাবনা একজন সহায়ক বা সগে়ীর 
অনুপধস্ধতবত, বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের যশ্রর়ীকবক্ষর 
কায্ণক্রবম অংশগ্রহর করা অত্ন্ত কঠিন হবত পাবর, যার �বল 
তারা ধপধছবয় পডবত পাবর। সাংবকধতক ভাষা, অগেভধগে, বড 
হরব� মুদ্রর বা ব্ক যলটার রাইটিং- এগুধল না ব্বহার করার 
জন্ কায্ণকর়ী যযাগাবযাবগর স়ীমাবধিতা আরও যববড যায়। 
আংধশক দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত র্াকা ধশক্ষার্থীরা যশ্রর়ীকবক্ষ 
আবলাচনার সময় দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্তর মাি্বম অজ্ণ ন করা 
যায় এমন অবনক তর্্ গ্রহর করবত পাবর না। এমনধক অল্প শ্রবর/
দৃধষ্টশধক্তর অসুধবিা র্াকা ধশক্ষার্থীরাও যশ্রর়ীকবক্ষ বলা তর্্ এবং 
আবলাচনা গ্রহর করবত পাবর না যধে না ধশক্ষকরা তাবের দৃধষ্ট 
বা শ্রবর সমস্াগুধল সম্পবক্ণ  সবচতন হন। ধশক্ষকবের অবশ্ই 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের যশখাবনার এবং তাবের সাবর্ 
যযাগাবযাগ করার পধিধত সম্পবক্ণ  জানবত হবব। যযাগাবযাগ 
েক্ষতার সাবর্ সম্পধক্ণ ত ধনবে্ণ বশর উপর ধবধভন্ন কারবরর গভ়ীর 
প্রভাব র্াকবত পাবর। উোহররস্বরূপ, ধশক্ষার্থীর অবস্ান এবং 
ধশক্ষার্থীর সাবর্ সম্পক্ণ যুক্ত উপাোবনর অবস্ান তার মবনাবযাগ, 

দৃধষ্ট এবং শ্রবর ক্ষমতাবক বাডাবত বা কমাবত পাবর। পধরববশগত 
কাররগুধল যযমন ঘবরর আবলা সম্পধক্ণ ত কারর, পাধরপাধশ্্ণক 
শব্দ ইত্াধে ইধ্রিয়গত সমস্া র্াকা ধশক্ষার্থীবের জন্ গুরুত্বপূর্ণ। 

ধশক্ষকরা বুঝবত পাবরন না যয গুরুতরভাবব শ্রবরশধক্ত হ্াস 
পাওয়া ধশক্ষার্থীর জন্ একটি ভাষা, এমনধক সাংবকধতক 
ভাষাও ধবকাশ করা কতটা কঠিন হবত পাবর। সাংবকধতক 
ভাষার ব্াকরর এবং বাবক্র গঠন ধলধখত ও কর্্ ভাষার যর্বক 
তাৎপয্ণপূর্ণভাবব ধভন্ন হওয়ার কারবর তা ত়ীরে এবং গুরুতর 
(Severe and Profound) শ্রবরশধক্ত হ্াস পাওয়া ধশক্ষার্থীবের 
ক্ষমতাবক প্রভাধবত কবর। যয সকল ধশক্ষার্থী যযাগাবযাবগর 
জন্ সাংবকধতক ভাষার উপর ধনভ্ণ র কবর, তাবের অন্ান্ 
ধশক্ষার্থীবের মবতা একই গধতবত এবং একই সমবয় পডা এবং 
যলখা যশখার ক্ষমতা প্রভাধবত হবব। ধবে্ালবয়র পধরসবর যয 
ভাষার ব্বহার হয়- তার মবি্ যকাবনা সুধনধে্ণ ষ্ট িারাবাধহকতা না 
র্াকার কারবর এটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের যযাগাবযাবগর যয 
প্রধক্রয়া, তাবক আরও বািাগ্রস্ত কবর।

এবং সবব্ণাপধর, ধবধভন্ন কায্ণকলাপ সম্পবক্ণ  জানা এবং যবাঝার 
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জন্ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের পয্ণাপ্ত সময় যেওয়া প্রবয়াজন।

• ধশক্ষকবের জন্ প্রধতকূলতা হল:

• একটি ধশক্ষার্থীর ইশারা বা সংবকতগুধল যবাঝা

• উপযুক্ত উপাবয় একটি ধশক্ষার্থীবক প্রধতধক্রয়া জানাবনা

• বধি্ণত পারস্পধরক আোন প্রোনবক উৎসাধহত করার জন্ 
ধশক্ষার্থীর পধরবববশর মবি্ পধরবত্ণ ন ঘটাবনা

• ধবধভন্ন কুসংস্ার এবং বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের অযর্া 
ধবরক্ত করার যয ঘটনাগুধল- যসই সম্পধক্ণ ত সমস্াগুধলর 
সমািান করা

• সহপাঠীবের মবি্ সংববেনশ়ীলতা গবড যতালা

যয ব্ধক্ত বধিরান্ধতাযুক্ত তার যচাখ, কান এবং আগুেবলর 
স়ীধমত নাগাবলর বাইবরর ধবশ্ যয তার কাবছ লভ্, যস ধবষয়টি 
ধশক্ষকবের ধনধচিত করবত হবব। যধে একজন ধশক্ষার্থীর ধকছুটা 
শ্রবর বা দৃধষ্ট র্াবকও, তবুও যকাবনা ইধ্রিয়ই অপরটির অভাব 
পূরর করবত যবর্ষ্ট শধক্তশাল়ী হবত পাবর না। এই ইধ্রিয়গত 
তর্্ ছাডা, ধশক্ষার্থী ধবধচ্ছন্ন হবয় যযবত পাবর এবং ধববশ্র সাবর্ 
সংবযাগ করবত তার অসুধবিা হবত পাবর। বাইবরর ধবশ্বক তারা 
যাবত বুঝবত পাবর যসজন্ চারপাবশর পধরবশবক তাবের কাবছ 
এমনভাবব উপস্াপন করবত হবব যাবত তারা ধনরাপে যবাি কবর। 
যযাগাবযাগ করবত যশখার প্রধতকূলতাটি সম্বত বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের সববচবয় ববডা প্রধতকূলতা এবং এটিবক উন্নত 
করার জন্ ধশক্ষকবের অবশ্ই প্রধশক্ষর যেওয়া উধচত।

১.২ সামাবজক শ্িটওয়াককে  এিং সহায়তা ি্যিস্া 

একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাগ ব্বস্াবক সহায়তা 
করার জন্ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাোন হল ধবে্ালবয়র 
কায্ণকলাবপর মাি্বম সামাধজক সম্পক্ণ  এবং বনু্ধত্ব গবড যতালা। 
সমবয়স়ী বনু্ধবের ধনবয় একটি সহায়তামূলক ব্বস্া (system of 
peer buddies) ধশক্ষার্থীর জন্ সববচবয় সহায়ক হবত পাবর। 
এর �বল সহপাঠীরা যয শুিুমাত্র বধিরতার ধেকগুধলর সাবর্ 
সংববেনশ়ীল এবং পধরধচত হবব তা নয় বরং এবক অপবরর সাবর্ 
বনু্ধত্বও বাডবব। 

সমবয়স়ী বনু্ধবের ধনবয় একটি সমববত ব্বস্া গবড যতালা এই 
িরবনর ধশক্ষার্থীবের জন্ খুবই সাহাবয্র হয়। বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর িরন এবং কায্ণাবল়ীগুধল যবাঝা 
সহপাঠীবের জন্ গুরুত্বপূর্ণ। উোহররস্বরূপ, যধে মার্া তুবল 
হাধসর অর্্ণ হয় ‘আমার সাবর্ কর্া ববলা’, তাহবল সহপাঠীবের 
এই ভধগেটি বুঝবত হবব এবং প্রধতধক্রয়া জানাবত হবব।

ধশক্ষক এবং সহপাঠীবের অবশ্ই বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর 
সাবর্ কায্ণকরভাবব যযাগাবযাগ করার সুবযাগ খঁুবজ যবর করবত 
হবব এবং ক্রমাগত ভাবলা যযাগাবযাগ তাবক বা তার সুস্ ধবকাবশ 

সহায়তা করবব। একটি যযাগাবযাগ প্রধক্রয়ার মবি্ ধনছক ভাষাগত 
ধেকটি ছাডাও আরও অবনক ধকছু জধডত র্াবক। একটি উৎকৃষ্ট 
যযাগাবযাবগর উোহরর ধহবসবব পারস্পধরক কবর্াপকর্নবক 
ভাবা যযবত পাবর। কবর্াপকর্ন শার়ীধরক ভাষা এবং অগেভধগে, 
পাশাপাধশ সংবকত এবং কর্্ ভাষা উভয়ই যবাঝায়। একজন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সাবর্ কবর্াপকর্ন এমন একজন সগে়ীর 
সাবর্ শুরু হবত পাবর যয যকবল লক্ষ্ কবর যয ধশক্ষার্থীটি এই 
মুহূবত্ণ  ক়ীবস মবনাবযাগ ধেবচ্ছ এবং ধশক্ষার্থীটিবক জানাবত 
একটি উপায় খঁুবজ যবর কবর যয ধশক্ষার্থীটির আগ্রবহর ধবষয়টিবত 
তারও আগ্রহ আবছ।

দুজবনরই যয একই ধবষবয় আগ্রহ আবছ, এই যবাঝাপডাটা 
একবার প্রধতধষ্ত হবল, এটিবক যক্রি কবর একটি কবর্াপকর্ন 
ততধর করা যযবত পাবর। পারস্পধরক কবর্াপকর্বনর ধবষয়গুধল 
সািাররত অন্ ব্ধক্তর সাবর্ যচাবখর যযাগাবযাবগর মাি্বম 
এবং ইশারা করা বা মার্া নাডাবনার মবতা অগেভধগের মাি্বম বা 
শব্দ এবং মুবখর অধভব্ধক্ত ধবধনমবয়র মাি্বম প্রধতধষ্ত হয়। 
উবলেখবযাগ্ পধরমাবর দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্তর অভাব র্াকায়, 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের প্রায়শই স্পবশ্ণর প্রবয়াজন হয় যাবত 
তারা ধনধচিত হয় যয তাবের সগে়ী তাবের প্রধত মবনাবযাগ ধেবচ্ছ। 
উোহররস্বরূপ, ধশক্ষক, ধনবজ ধনবে্ণ শ না ধেবয় ধশক্ষার্থীর সাবর্ 
একবত্র একটি আকষ্ণর়ীয় বস্তু স্পশ্ণ করবত পাবরন। ধশক্ষক 
এবং সহপাঠীরা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের প্রধতধক্রয়া প্রকাশ 
করার জন্ সময় যেবব। এইরূপ পারস্পধরক আোন প্রোবনর 
প্রধতটি পালার (turn)-র পবর ধবরধত ধেবত ধশখবব। এইভাবব 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সাবর্ সহপাঠীরা কবর্াপকর্ন 
চাধলবয় যযবত পাবর। এই পধিধতর স�লতার যক্ষবত্র সহপাঠীটির 
ধনবজর সময় যেওয়াও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূধমকা যনয়। এই িরবনর 
কবর্াপকর্বনর যখন িারাবাধহকভাবব পুনরাবৃধত্ত হয়, তখন 
সম্পক্ণ  ততধর হয় এবং ভাষা ধশক্ষার চূডান্ত ধভধত্ত গবড ওবঠ।

২. পাঠ্যক্রমরক সহজগম্য করর শ্তালা 

একটি েক্ষ এবং কায্ণকর ধশক্ষা ব্বস্াবক, আরও অন্তভু্ণ ধক্তমূলক 
কবর যতালার জন্ পাঠ্ক্রম হল একটি গুরুত্বপূর্ণ হাধতয়ার। 
তবব, পাঠ্ক্রমটি প্রায়শই ধবধভন্ন িরবনর ধশক্ষার্থীর, ধববশষ কবর 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের চাধহো যমটাবত অক্ষম হয়। 

অবনক যক্ষবত্রই, পাঠ্ক্রমটি যক্রি়ীয়ভাবব পধরকধল্পত এবং 
কবঠার হওয়ার কারবর নমন়ীয় হয় না, �বল ধশক্ষকরা 
পাঠ্ক্রমটি স্ান়ীয় পটভূধমবত অধভবযাজন বা যসটি ধনবয় নতুন 
যকাবনা পধিধতগত পর়ীক্ষা-ধনর়ীক্ষা করবত পাবরন না। একজন 
ধশক্ষার্থী যয পধরমন্ডবল বাস করবছ, যসই বাস্তবতা বা প্রাসধগেকতা 
যধে না র্াবক তাহবল ধবষয়টা ধশক্ষার্থীর কাবছ খুবই কঠিন আর 
একবঘবয় হবয় ওবঠ।
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স্ান়ীয় অধভবযাজন এবং নতুন পধিধতর যচষ্টা করার জন্ 
পাঠ্ক্রবমর নমন়ীয়তা ধনধচিত করা গুরুত্বপূর্ণ। সুধনধে্ণ ষ্ট ধশখন 
পধিধত, ধশক্ষাোবনর উপকরর এবং ধশক্ষাোবনর ব্বস্ার নকশা 
এবং তা গবড যতালার জন্ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীসহ সকল 
ধশক্ষার্থীর ব্ধক্তগত চাধহো, আগ্রহ, আকাঙ্কা এবং স্বতন্ত্রতাবক 
স্ব়ীকার করা উধচত।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের পাঠ্ক্রম সংক্রান্ত যয সমস্ত 
প্রধতকূলতার সমু্মখ়ীন হয়, তার কাররগুধল হবলা:

• পাঠ্ক্রমটি শুিুমাত্র ধশক্ষাগত েক্ষতার উপর মবনাধনববশ 
কবর এবং শুিুমাত্র এই েক্ষতাগুধলরই মূল্ায়ন কবর

• ধশক্ষর-ধশখন তশল়ীটির সহবজ পধরবত্ণ ন করা যায় না, এবং 
প্রায়ই শুিুমাত্র একটি িরবনর ধশক্ষর তশল়ীই প্রবয়াগ করা 
সম্ব হয়।

• পাঠ্ক্রমটি ধনবে্ণ শমূলক (prescriptive) এবং কঠিন

• পর়ীক্ষাগুধল সা�ল্-ধভধত্তক না হবয় অবনক যবশ়ী 
ধবষয়বস্তু-ধভধত্তক।

এই প্রধতকূলতাগুধলবক অবশ্ই এমনভাবব যমাকাধবলা করবত 
হবব যাবত বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীটি তার ধবকাবশর যয পয্ণায় 
আবছ, যসই স্তবরর উপর ধভধত্ত কবর পাঠ্ক্রবম অংশগ্রহর 
করবত পাবর। ধশক্ষাগত এবং সামাধজক উভয় ধশক্ষাই গ্রহর করা 
েরকার যাবত ধশক্ষার্থী একটি অন্তভু্ণ ধক্তমূলক যশ্রর়ীকবক্ষর সেস্ 
ধহসাবব অংশগ্রহর করবত সক্ষম হয়।

যবধশরভাগ যক্ষবত্র, সৃজনশ়ীল ভাবনাধচন্তা এবং সমস্া সমািাবনর 
সাবর্, অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের তেনধন্ন কায্ণকলাবপর মবি্ 
ধনবে্ণ শমূলক পধিধত প্রবয়াগ করা যযবত পাবর। অন্তভু্ণ ধক্তমূলক 
ধশক্ষা ব্বস্ায়, পাঠ্ক্রম ও ধশক্ষার বৃহৎ উবদেবশ্র উপর ধভধত্ত 
কবর বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের অ্াবসসবমন্ট হওয়া উধচত। 
মূল্ায়ন প্রধক্রয়াবক, প্রকৃত অবর্্ণ ব্ধক্তধভধত্তক কবর যতালার 
জন্ এটিবক অবন্র সা�বল্র সাবর্ তুলনা না কবর একটি 
ধশক্ষার্থীর ধনবজর সা�বল্র ধভধত্তবত ধবচার করা উধচত। 

ধশশুর েক্ষতা এবং স়ীমাবধিতা সম্পবক্ণ  প্রার্ধমক মূল্ায়ন হবয় 
যাওয়ার পবর যসই ধশশুর অ্াবসসবমবন্টর যয প্রধক্রয়া, তা একটি 
সুধনধে্ণ ষ্ট লবক্ষ্র ওপর ধভধত্ত কবর করা উধচত। এই লক্ষ্ গঠবন 
যস্পশাল এিুবকটররা সািারর ধশক্ষকবের সাহায্ করববন।

এটি লক্ষ্ করা গুরুত্বপূর্ণ যয যবধশরভাগ যশ্রর়ীকবক্ষ যয সমস্ত 
ধনবে্ণ শমূলক উপকরর র্াবক, যসগুধল সকল ধশক্ষার্থীর জন্ 
সহজগম্ (accessible) নয়। ধবে্ালবয়র পাঠ্বইবয়র ছাপার 
মান এবং ধবন্াস ক্ষ়ীর দৃধষ্টশধক্তসম্পন্ন ধশক্ষার্থীবের সহবজ পডার 
জন্ উপযুক্ত নয়। ধবে্ালয়গুধলবত প্রায়ই যরেইল, সাংবকধতক 
ভাষা এবং সহবজ পডার মবতা ধশক্ষা উপকরবরর অভাব র্াবক 
এবং আধর্্ণক স়ীমাবধিতার কারবর বা ধবে্ালয় অবনক দূবর 

হওয়ার কারবর পয্ণাপ্ত পাঠ্পুস্তক এবং অন্ান্ ধশক্ষার উপকরর 
নাও র্াকবত পাবর। কখনও কখনও, ধনবে্ণ শমূলক উপাোনগুধল 
সহজগম্ হয় না কারর যয সমস্ত ধবষয় যশ্রর়ীকবক্ষর সমস্ত 
ধশক্ষার্থী সঠিকভাবব যেবখধন বা যশাবনধন, যসই পাঠ্ বা 
ধক্রয়াকলাপমূলক ধবষয়গুধল ধশক্ষকরা পুনরাবৃধত্ত কবরন না।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ কধম্পউটার লিাস সহজগম্ নয় 
কারর অবনক ধবে্ালবয় জব অ্াবসিস উইর্ ধস্পবচর (JAW হল 
একটি ধ্রিন ধরিার।) মবতা সঠিক কধম্পউটার সফ্টওয়্ার এবং 
যরেইল উপকরর র্াবক না। 

উোহরণস্রূপ শ্মাবহরতর কর্া িলা যায়

১১ বছর বয়স়ী যমাধহবতর বধিরান্ধতা আবছ। যস একটি মূলিারার 
ধবে্ালবয় ভধত্ণ  হবয়বছ। যধেও তার প্রধতবন্ধকতা র্াকা সব্বিও 
তাবক ধবে্ালবয় সামাধজকভাবব স্বাগত জানাবনা হবয়ধছল, 
ধকন্তু যস তার প্রবয়াজন়ীয় ধশখন সহায়তাগুধল যসখাবন পায় ধন। 
আবগ যর্বকই র্াকা শ্রবর প্রধতবন্ধকতার সাবর্ তার দৃধষ্টশধক্তর 
অবনধত হবত শুরু কবর। তার লিাস টিচার তাবক পডাবশানা 
যশখাবত জানবতন না এবং যস সধক্রয়ভাবব যখলািুলায় জধডত 
ধছবলা না। তার আত্মসম্মান এতটাই কবম ধগবয়ধছল যয তার 
বাবা-মা অববশবষ তাবক ধবে্ালয় যর্বক যবর কবর যনওয়ার 
ধসধিান্ত যনন। যমাধহবতর অধভজ্তা বধিরান্ধতা র্াকা ধশক্ষার্থীবের 
ধবধচ্ছন্নতা এবং একাধকবত্বর একটি সািারর উোহরর। এই 
প্রধতকূলতা যমাকাধবলা করার জন্ ধশক্ষা ধববশষজ্বের সম্াব্ 
সবধকছুই যচষ্টা কবর যেখবত হবব।

পাঠ্ক্রমবক আবরা সহজগম্ কবর যতালার জন্ প্রস্তাধবত 
যকৌশলসমূহ:

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধনবে্ণ শমূলক পধরবষবা যেওয়ার 
যক্ষবত্র প্রায়ই পধরবত্ণ ন বা পধরমাজ্ণ বনর প্রবয়াজন হয়। উপযুক্ত 
পধরবত্ণ ন ছাডা, বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশক্ষামূলক পধরববশ 
যর্বক তর্্ গ্রহর করবত অসুধবিা হবত পাবর।

একজন ধশক্ষার্থীর চাধহোপূরবরর জন্ যশ্রর়ীকবক্ষর সকলবক 
ধনবয় আবলাচনা, যখলািুলা, ভূধমকাধভনয়, কায্ণকলাপ-ধভধত্তক 
অনুশ়ীলন, অধভজ্তামূলক অনুশ়ীলন, ধবধভন্ন ধবষবয়র প্রেশ্ণন 
এবং অনুশ়ীলবনর জন্ আরও সুবযাবগর মাি্বম ধশক্ষবকর 
উধচত পাবঠর ধবন্াসবক পধরবত্ণ ন কবর যনওয়া। ধশক্ষর 
যকৌশবলর পধরবত্ণ ন একটি ধশক্ষার্থীর অংশগ্রহবরর ক্ষমতাবক 
প্রভাধবত করবত পাবর। উোহররস্বরূপ:

• সরল়ীকৃত ধনবে্ণ শোন

• চাকু্ষষ তর্্ যযাগ করা 

• বাস্তব বা মূত্ণ  উপকরর উোহরর ধহবসবব ব্বহার করা

• ধশখন কায্ণাবল়ীগুধল সহজ যর্বক কঠিন ধহবসবব সাধজবয় 
যনওয়া
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• বারবার েক্ষতা অনুশ়ীলবনর সুবযাগ যেওয়া

• উৎসাহব্ঞ্ক আচরবরর (reinforcement) প্রবয়াবগ 
পধরবত্ণ ন করা

• গুধছবয় বা ব্াখ্া কবর বক্তব্ যপশ করা

• যমৌধখকভাবব ধনবে্ণ শ যেওয়া (verbal prompts)

• সরাসধর শার়ীধরক সহায়তা (physical assistance) 
ব্বহার করা

• অ্াসাইনবমন্ট বা কাবজর চাপ কমাবনা

• অ্াসাইনবমন্ট যরকি্ণ  করা (Taping assignments)

• অ্াসাইনবমন্ট সমূ্পর্ণ করার জন্ অধতধরক্ত সময় যেওয়া

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ যয যযাগাবযাগ ব্বস্া 
(communication system) সববচবয় উপযুক্ত, তার 
মাি্বম প্রধতধক্রয়া জানাবনার সুবযাগ যেওয়া।

• মূল ধবষবয়র উপর গুরুত্ব যেওয়া

• অ্াসাইনবমবন্টর কাজগুধল িাবপ িাবপ যেওয়া 

• অ্াসাইনবমবন্টর পধরববত্ণ  ধববশষ প্রকল্প 

আরও অধভজ্তামূলক ধশক্ষার সুবযাগ অন্তভু্ণ ক্ত করাও 
গুরুত্বপূর্ণ। যয সমস্ত ছাত্র-ছাত্র়ীরা বধিরান্ধতাযুক্ত তারা যয যকাবনা 
কাজ ‘হাবত কলবম করা’-র মাি্বম সববচবয় ভাবলা যশবখ, 
যধে তাৎক্ষধরক প্রধতধক্রয়া যেওয়া হয়। এই পধিধতর মাি্বম 
ধশক্ষার্থীরা ধবধভন্ন িাররা এবং েক্ষতা অজ্ণ ন করবত পাবর। 
হাবত কলবম পধিধতর মাি্বম, তারা একটি নতুন অধভজ্তার 
সািারর়ীকরর করবত এবং যসটিবক ইধতমবি্ ধবে্মান 
অধভজ্তার সাবর্ সম্পধক্ণ ত করবত সক্ষম হয়। উোহররস্বরূপ, 
ধশক্ষক যধে মাটিবত ব়ীজ যরাপর, ব়ীবজ জল যেওয়া এবং তাবের 
বৃধধি পয্ণববক্ষর কবর বাস্তব অধভজ্তার মাি্বম উধদ্বের বৃধধি 
যেখাবত পাবরন, তাহবল ধশক্ষার্থী উধদ্বের বৃধধি সম্পবক্ণ  আরও 
সমূ্পর্ণ িাররা গবড তুলবত সক্ষম হবব। িাররাগুধল অবশ্ই 
একাধিক ইধ্রিয়গত বা যযাগাবযাবগর উপাবয়র মাি্বম যবাঝা 
উধচত। লক্ষ্ হল যয ধশক্ষার্থী যযভাবব বুঝবত পাবর, তাবক যসই 
পধিধতর মাি্বম যশখাবনা।

২.১ সহপাঠী ও িনু্ধরের সংরিেিশীল করা 
এিং তারের এরক অপররক শ্শখারিার বিবিন্ন 

সুরযাগ শ্েওয়া

সহপাঠীবের এবক অপরবক যশখাবনা একটি স্ব়ীকৃত শধক্তশাল়ী 
ধশক্ষর পধিধত যা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ ব্বহৃত হবত 
পাবর। অন্ান্ মানুষরা যখন সমাবজ প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ব্ধক্তবের 
অংশগ্রহরবক মন যর্বক গ্রহর কবর, তখনই তাবের মূলিারার 
সমাবজ অন্তভু্ণ ধক্ত সমূ্পর্ণ হয় বলা যযবত পাবর। ‘সহপাঠী 
সহায়তার’ েলগুধল প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধবে্ালয় 

জ়ীববনর সমস্ত ধেকগুধলবত আরও সমূ্পর্ণভাবব অংশগ্রহর করবত 
সক্ষম কবর যতালার একটি কায্ণকর়ী উপায়। কখনও কখনও এই 
উপায়টি প্রাপ্তবয়স্বের যেওয়া সহায়তার যচবয় যবধশ কায্ণকর়ী 
ববল প্রমাধরত হবয়বছ। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের তাবের 
সহপাঠীবের সাবর্ অর্্ণপূর্ণ সম্পক্ণ  গবড যতালার জন্ সহায়তার 
প্রবয়াজন। অন্বের সাবর্ যযাগাবযাবগর যক্ষবত্র সহায়তা করার 
সাবর্ সাবর্ একসাবর্ মজার কাজগুধল করা, ভাগ কবর যনওয়া/ 
যশয়ার করা, এবক অপরবক ক়ীভাবব সহায়তা করবত হয় তা 
ধশখবত এবং পারস্পধরক সম্পক্ণ  ধবকাবশর সুবযাবগর জন্ পয্ণাপ্ত 
সহায়তা প্রবয়াজন। এটি অবশ্ই সমস্ত ধশক্ষামূলক কায্ণক্রবমর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবত হবব। সহপাঠীবের সংববেনশ়ীল 
হবত সাহায্ করার জন্ ধকছু প্রস্তাধবত ধক্রয়াকলাপগুধল হবলা:

• আবলাচনা, অধিও-ধভজু্য়াল উপকরর, গল্প বলা, ছধব 
পডা, প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধবধশষ্ট ব্ধক্তত্ব ও সমাবজ তাবের 
অবোন সম্পবক্ণ  তর্্ ও উোহরর যেওয়ার মি্ ধেবয় 
সমস্ত ধশক্ষার্থীবের প্রধতবন্ধকতা ধবষবয় এবং সকবলর জন্ 
ধশক্ষার অধিকার সম্পবক্ণ  সবচতন করা।

• ধশক্ষার্থীবের তাবের ধনজস্ব এলাকার প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের সম্পবক্ণ  তর্্ সংগ্রহ করবত এবং তাবের 
ধশক্ষার অধিকাবরর জন্ সংগঠিত করুন।

• ধশক্ষার্থীবের যচাখ যবঁবি এবং ইয়ারপ্াগ ব্বহাবরর মাি্বম 
গধতশ়ীলতার অধভবযাজন (mobility orientation) 
সম্পবক্ণ  তাবের সবচতনতা বৃধধি করুন।

• শ্রবর, স্পশ্ণ, স্বাে, গন্ধ ইত্াধে অন্ান্ ইধ্রিয় ব্বহার কবর 
তেনধন্ন জ়ীবনযাত্রার ধক্রয়াকলাবপর উপর গুরুত্ব ধেবয় 
সামধগ্রক ধবকাশ। ধশক্ষার্থীবের তাবের দৃধষ্ট ও শ্রবরশধক্ত 
ব্বহার না কবর বস্তু শনাক্ত করবত এবং তাবের সম্পবক্ণ  
কর্া বলবত উৎসাধহত করবল তারা তেনধন্ন জ়ীববন 
অন্ান্ ইধ্রিয়গুধলর ভূধমকা ভালভাবব বুঝবত পারবব। 

• সহপাঠীবের সংববেনশ়ীল করার জন্ তাবের যচাখ 
যবঁবি তেনধন্ন জ়ীববনর ধবধভন্ন ধক্রয়াকলাপ, যযমন চুল 
আঁচডাবত, চুল বাঁিবত, োঁত রোশ করবত বলা যযবত পাবর।

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী এবং অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের জন্ 
েলগত কায্ণক্রম পধরকল্পনা করা, যযমন অংশগ্রহর বাডাবত 
এবং বনু্ধত্ব গবড তুলবত এমন একটি বল ধেবয় যখলা করা, 
যাবত আওয়াজও হয় এবং যসটি স্পশ্ণগ্রাহ্ হবয় র্াবক। 

৩. শ্িৌত িা পাবরপাবশ্কেক পবরকাঠারমা 
(Physical Infrastructure)

যভৌত বা পাধরপাধশ্্ণক পধরকাঠাবমা এবং পধরবববশর 
প্রধতকূলতাগুধলর মবি্ রবয়বছ:
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• ধবে্ালবয় এবং যশ্রর়ীকবক্ষ সহজগম্তার অভাব

• উপযুক্ত যশৌচাগার সুধবিার অভাব

• আবলার ব্বসহা অপয্ণাপ্ত

• একটি �্াকাবশ রবঙর ব্্াকববাি্ণ  

• যরেইল বা বড হরব� মুধদ্রত পাঠ্ বইবয়র অভাব

• সঠিকভাবব বসার ব্বস্া এবং সহজভাবব চলাব�রার জন্ 
পধরবধত্ণ ত আসবাববর অভাব

• যকালাহলপূর্ণ যশ্রর়ীকক্ষ

• যশ্রর়ীকবক্ষর ববডা আকার এবং ধশক্ষক আর ধশক্ষার্থীবের 
অনুপাবতর হার যবধশ হওয়া

• অনুন্নত শব্দব্বস্া (Poor acoustics)

আসুি উবেতার সারর্ শ্েখা কবর

পধচিমববগের হাওডা যজলার উধেতার বধিরান্ধতার সাবর্ সাবর্ 
গধতশ়ীলতা সম্পধক্ণ ত প্রধতবন্ধকতা রবয়বছ। যস ধবে্ালবয় যায় 
না কারর ধবধভন্ন পধরববশগত বািা তাবক ধবে্ালবয় প্রবববশ 
বািা যেয়। তার বাধড ধবে্ালয় যর্বক ৩ ধকবলাধমটার দূবর 
এবং ধবে্ালবয় যাওয়ার রাস্তার অবস্া খুবই খারাপ। তাবক 
বাধডবত র্াকবত বাি্ করা হবয়ধছল যযখাবন যস বাধডবত যর্বক 
গৃহধভধত্তক পধরবষবা পায় এবং অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষার সুধবিা 
পায় না।

স্ান, আবলা, উপকরর এবং রঙ, ধশক্ষার্থীবের ধশক্ষার 
অধভজ্তাবক প্রভাধবত কবর। ধবে্ালয় ভবনগুধল ততধরবত 
এই উপাোনগুধলর চমৎকারভাবব ব্বহার করা যযবত পাবর 
যা তাবের ধশক্ষার্থী এবং ধশক্ষকবের চাধহো এবং আকাঙ্কাবক 
পূরর করবত পাবর। দুভ্ণ াগ্বশত, ধবে্ালয়গুধল প্রায়শই এই 
চাধহোগুধল সমূ্পর্ণরূবপ ধবববচনা না কবরই পধরকধল্পত এবং 
ধনধম্ণত হয় (ইয়ান কাপলান, ২০০৭)। 

এটি ধববশষ কবর বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ সত্, যাবের 
জন্ ধবে্ালবয়র মবি্ পধরববশগত পধরবত্ণ ন খুবই প্রবয়াজন়ীয়।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধনধে্ণ ষ্ট চাধহো আবছ এবং 
যশ্রর়ীকক্ষ ধিজাইন করার সময় যসই চাধহোগুধল ধবববচনা 
করা উধচত। যশ্রর়ীকবক্ষর যেয়ালগুধল এবং ধবধভন্ন 
আসবাবপবত্রর রবঙর মবি্ পধরকধল্পতভাববই তবপর়ীত্ 
রাখা উধচত যা অবনক সময় বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের স়ীধমত 
দৃধষ্টশধক্তর যক্ষবত্র সহায়ক হয়। যশ্রর়ীকবক্ষর সমস্ত অলঙ্করর 
ও সাজসজ্া ধশক্ষার্থীবের ধশখন সহবযাগ়ী হবত হবব। 
যশ্রর়ীকবক্ষর ধভতবর যকার্ায় আসবাবপত্র বা যচয়ার যটধবল 
র্াকবব, যসই নকশাটিও (design) সহজ এবং কায্ণকর়ী 
হবত হবব। যশ্রর়ীকবক্ষ রাখা প্রধতটি বস্তু বা উপাোবনর ধকছু 
উবদেশ্ র্াকা উধচত। এখাবন, একটি যশ্রর়ীকক্ষ যকবল একটি 

যভৌত পধরববশ নয়, এটি ধশক্ষার্থীর ধশখবনরও উন্নধত সািন 
কবর (MHRD, সব্ণধশক্ষা অধভযান)।

একটি বািা-মুক্ত অন্তভু্ণ ধক্তমূলক যশ্রর়ীকক্ষ ততধরর ধবষবয় আরও 
জানবত, মধিউল ১-এর ইউধনট III: অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা 
যেখুন।

৪. অবিমুখ এিং গবতশীলতা (Orientation 
and Mobility)

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা তাবের পধরবববশ ক়ীভাবব চলাব�রা 
করবত হয় তা যশখার যক্ষবত্র প্রচুর চ্াবলবঞ্র মুবখামুধখ হয়। 
এই প্রধতবন্ধকতাটি তাবের স্বাভাধবক যশখার প্রধক্রয়াবক বািাগ্রস্ত 
কবর এবং তাবের বধহজ্ণ গৎ যর্বক ধবধচ্ছন্ন কবর। 

একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী, যার দৃধষ্টশধক্ত যনই বা কম 
দৃধষ্টশধক্ত আবছ তার বধহজ্ণ গৎ সম্পবক্ণ  যশখার জন্ সরাসধর 
সংবযাগ স্াপবনর প্রবয়াজন। তশশবব সামাধজক সম্পবক্ণ র 
ধবকাবশর জন্ হাঁটাচলা বা গধতশ়ীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধবষয়। 
অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের সাবর্ যখলার সময় একটি ধশক্ষার্থীর 
সামাধজক ধশক্ষার অবনক অধভজ্তা ঘবট।

কাযকে ািলী 

চলারফরার প্রবতকূলতা

উবদেশ্: বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ সঠিক অধভমুখ এবং 
গধতশ়ীলতার প্রধশক্ষর ছাডা চলাব�রা করা কতটা কঠিন তা 
প্রেশ্ণন করা।

প্রবয়াজন়ীয় উপকরর: যচাখ বাঁিার ধজধনস এবং ইয়ারপ্াগ

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহরকার়ীবের ৫-৬ জবনর েবল ধবভক্ত করুন। 

২. অংশগ্রহরকার়ীরা পালা কবর যচাখ বাঁিববন এবং 
ইয়ারপ্াগ কাবন যেববন। 

৩. যচাখ যবঁবি অংশগ্রহরকার়ীবক একটি যখালা জায়গার 
যেয়াবল ধপঠ ধেবয় োঁডাবত বলুন এবং তারপর কবয়ক 
ধমধনট িবর একটি সরল যরখায় হাঁটবত বলুন। 

৪. কবয়ক ধমধনট হাঁটার পবর, অংশগ্রহরকার়ীবক যচাখ 
খুলবত, ইয়ারপ্াগগুধল সরাবত এবং একটি সরল যরখায় 
হাঁটবত তারা কতটা স�ল হবয়বছন তা মূল্ায়ন 
করবত বলুন। তারা কতদূর বামধেবক বা িানধেবক বাঁক 
ধনবয়বছন?
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কাযকে ািলী

বিপে এিং ঝঁুবক

বিরেকে শািলী:

১. অংশগ্রহরকার়ীবের পাঁচটি সম্াব্ ধবপে তাধলকাভুক্ত 
করবত বলুন যা প্রধশক্ষর কবক্ষর মবি্ বধিরান্ধতাযুক্ত 
ব্ধক্তবের জন্ চলাব�রা কঠিন কবর তুলবব।

২. তাধলকায় সুস্পষ্ট এবং কম সুস্পষ্ট ধবপেগুধল অন্তভু্ণ ক্ত 
করা উধচত এবং যকন যসগুধলবক ধবপধত্ত ধহসাবব 
ধবববচনা করা হয় তার একটি ব্াখ্া র্াকা উধচত। 

সািারর িারার পাঠ্ক্রবম গধতশ়ীলতা েক্ষতার প্রধশক্ষর যেওয়া 
হয় না। এমনধক যধে একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক একটি 
মূলিারার ধবে্ালবয় ভধত্ণ  করা হয়, তার চলাব�রা ধবে্ালয় এবং 
যশ্রর়ীকবক্ষর মবি্ স়ীমাবধি র্াবক কারর যস ধনরাপবে চলাব�রার 
গধতশ়ীলতার েক্ষতা সম্পবক্ণ  সবচতন নয়। অধভমুখ এবং 
গধতশ়ীলতার েক্ষতার মবি্ ধশক্ষার্থীবের ধনবজবের সম্পবক্ণ  
অবনক িাররা অন্তভু্ণ ক্ত র্াবক: যযমন একজন ব্ধক্তর ধনবজর 
এবং অবন্র শর়ীর সম্পবক্ণ  সবচতনতা এবং জ্ান, এবং শর়ীবরর 
অগে-প্রত্গে যবাঝা — তাবের সঞ্চালবনর ক্ষমতা এবং শর়ীবরর 
অংশগুধলর মবি্ সম্পক্ণ , ইত্াধে। গধতশ়ীলতা সম্পধক্ণ ত 
েক্ষতাগুধল বস্তুর আকার, গঠন এবং কায্ণাবল়ী, স্াধনক এবং 
অবস্ানগত সম্পবক্ণ র পধরবপ্রধক্ষবত পধরববশ সম্পবক্ণ  িাররা 
বৃধধিবত সাহায্ কবর। উোহররস্বরূপ, যয ধশক্ষার্থীটি বধির যস 
ধনধে্ণ ষ্ট ধনবে্ণ শ ছাডা বহুতল ভববনর িাররা বুঝবত পাবর না। যস 
জাবন যয যস ধসঁধডর ওপর ধেবয় যহঁবটবছ, ধকন্তু এটা বুঝবত 
পাবরন না যয, যস এখন হলওবয়র উপবর আবছ যযখান যর্বক 
যস এইমাত্র এবলা। যস হয়বতা জাবন না যয তার মার্ার উপবরও 
যবশ কবয়কটি তলা র্াকবত পাবর।

অধভমুখ এবং গধতশ়ীলতার প্রধশক্ষবর অন্তভু্ণ ক্ত হবত পাবর

• ক়ীভাবব একটি সাো ছধড (white cane) ব্বহার কবর 
চলাব�রা করা যায়

• অনুসরর করা, স্পশ্ণ এবং স্ব-সুরক্ষা যকৌশল ব্বহার করা

• শব্দ এবং প্রধতধ্বধন সহ ল্ান্ডমাবক্ণ র কায্ণকর়ী ব্বহার

• ভাল স্াধনক (spatial) এবং পধরববশগত িাররার ধবকাশ; 
অর্্ণাৎ, ব্ধক্ত যয পধরবববশ চলাব�রা কবর যসই পধরবববশর 
ধবন্াস সম্পবক্ণ  যবাঝা

• আত্মধবশ্াস ততধর করা 

• একজন ব্ধক্তর যধে কায্ণকর়ী চলাব�রার দৃধষ্ট র্াবক, তার 
মূল্ায়ন এবং প্রধশক্ষর 

• ব্ধক্তর পধরবববশ ধনধে্ণ ষ্ট এলাকা বা পবর্র পধরধচধত

• গাইি করার যকৌশল (দৃধষ্টসম্পন্ন গাইি যকৌশল)

• উপলধি পাবধলক ট্াসিবপাট্ণ  ব্বহাবরর যক্ষবত্র স্ান ধনবে্ণ বশ 
বািাহ়ীনভাবব চলাচবলর যকৌশল

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর শুিু চলাব�রা করার জন্ই 
সাহাবয্র প্রবয়াজন হয় তা নয়, প্রর্মধেবক তার ঘবরর 
বাইবর যাওয়ার জন্ অনুবপ্রররার অভাবও র্াকবত পাবর। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ ধশক্ষকবের ধনরাপে এবং 
যপ্রররাোয়ক জায়গা ততধর করবত হবব।

কাযকে ািলী

অিুকরণরযাগ্য কাযকে ািলী - খাওয়া

১. লাঞ্চ ধবরধতর সময়, আপধন খাওয়া শুরু করার আবগ 
অংশগ্রহরকার়ীবের যচাখ যবঁবি রাখবত বলুন।

২. তাবের দৃধষ্টশধক্ত ব্বহার না কবর এক গ্াস জল যেবল বা 
ভাত এবং িাল চামচ ধেবয় যতালার যচষ্টা করবত বলুন। 
সম্বত, তারা যবশ ছধডবয় ধছটিবয় কাজটি করববন।

৩. এই কাজটি বুঝবত সাহায্ করবব যয যকন ধকছু ধশক্ষার্থীর 
খুব যবধশ ধছটিবয় না যখবত, সঠিকভাবব যপাশাক পরবত 
এবং এমনধক একা যশৌচাগাবর যাওয়া ধশখবত অন্বের 
যচবয় যবধশ সময় লাগবত পাবর। 

কাযকে ািলী

অবিমুখ এিং গবতশীলতা সম্পবককে ত বিষয়গুবল শ্িাঝা 

১. অংশগ্রহরকার়ীবের সংধক্ষপ্ত পবর্র জন্ একটি অধভমুখ 
ম্াপ (orientation map) ততধর করবত বলুন যযখান 
ধেবয় ধতধন ধনয়ধমত যাতায়াত কবরন।

২. তাবের ধজজ্াসা করুন যয তারা প্রধতধেন চলার পবর্ 
যয ধবপেগুধলর সমু্মখ়ীন হবত পাবরন তা তারা ক়ীভাবব 
অধতক্রম করববন। 

ধবে্ালয় এবং যশ্রর়ীকবক্ষর পধরবববশর সাবর্ পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর মাি্বম ধেকধনবে্ণ শ এবং গধতশ়ীলতার ধনবে্ণ শ ধেবয় 
সমস্া সমািাবনর অবনক সুবযাগ যেওয়া যযবত পাবর। একটি 
ধশক্ষার্থীর চলার পবর্ বািা, যযমন একটি যচয়াবরর মবতা বস্তুবক 
নডাচডা করা যা তাবের গন্তব্ ধচধনিত কবর বা তাবত যস 
ধেবশহারা হবয় পবড, যার জন্ তাবক একটি সমািান যখাঁজার 
যচষ্টা করবত হয়, যা তার জন্ একটি সুবযাগ। এর জন্ তাবের 
কবয়কটি িাবপ ধনবয়াধজত হওয়া প্রবয়াজন যযমন সমস্া বা 
অসগেধত ক়ী তা উপলধধি করা এবং একটি সমািান ধনবয় আসা, 
যযমন বস্তুর চারপাবশ হাঁটা বা যচয়ার অনুসন্ধান করা।

ি্যিহাবরক পরামশকে

একটি সািারর যশ্রর়ীকবক্ষ ধশক্ষার্থীবক বসাবনার শুরুবতই 
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পধিধতগত পধরকল্পনা (Systematic planning) স�ল 
অন্তভু্ণ ধক্তর জন্ একটি অপধরহায্ণ উপাোন। ধনম্নধলধখত 
পেবক্ষপগুধল যসই পধরকল্পনা প্রধক্রয়াটিবক কাঠাবমা প্রোন 
করবত পাবর:

• প্রর্ম পেবক্ষপটি হল ধশক্ষার্থীর অবধশষ্ট শ্রবরশধক্ত অর্বা 
দৃধষ্ট, যধে র্াবক তা অ্াবসস করা। যধে ধশক্ষার্থীর অবধশষ্ট 
দৃধষ্ট অর্বা শ্রবরশধক্ত র্াবক, তাহবল ধশক্ষকবের যযাগাবযাগ 
ততধর করবত এবং যশখা, ধবকাশ এবং অংশগ্রহরবক 
উৎসাধহত করবত এটি ব্বহার করবত হবব।

• পধরবববশর দৃশ্গত তবধচত্র্গুধল মূল্ায়ন করুন যা 
ধশক্ষার্থীর দৃধষ্টশধক্তর কায্ণকর ব্বহারবক প্রভাধবত কবর; 
যযমন, রঙ, তবপর়ীত্, আকার, দূরত্ব, সময়, ধবশৃঙ্খলা, 
আবলা এবং যচাখ িাঁিাঁবনা আবলা।

• ধনধে্ণ ষ্ট দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতার জন্ উপযুক্ত চাকু্ষষ অধভবযাজন 
(visual adaptations); যযমন, coloboma (একটি 
অবস্া, যযখাবন যচাবখর ধবধভন্ন অংশগুধল যযমন আইধরস, 
যরটিনা, যকারবয়ি বা অপটিক ধিস্ -এর যযবকাবনাটির 
মবি্ একটি ধছদ্র র্াকা।) র্াকা ধশক্ষার্থীবের জন্ আবলা 
কমাবনা, RP (Retinitis Pigmentosa) সহ ধশক্ষার্থীবের 

জন্ অন্ধকার এলাকায় আবলা বাডাবনা, ইত্াধে।

• ধনধে্ণ ষ্ট পধরবববশর মবি্ তবধচত্র্গুধল মূল্ায়ন করুন যা 
ধশক্ষার্থীর শ্রবরশধক্তর ব্বহারবক প্রভাধবত কবর; যযমন, 
পে্ণ া, কাবপ্ণট, টাধলর যমবঝ, কংধক্রবটর যেয়াল, ধসধলং, 
যকালাহলপূর্ণ ঘবরর এয়ার কধন্ডশনার, যরধিও, উচ্চস্ববর 
কর্া বলা এবং যশ্রর়ীকবক্ষর মাইক।

• ধবধভন্ন পধরবববশ ধশক্ষার্থীর শ্রবরশধক্তর কায্ণকাধরতা বাডাবত 
উপযুক্ত অধভবযাজন করুন; যযমন, ব্াকগ্রাউবন্ডর শব্দ 
কমাবনা, ভধলউম পধরবত্ণ ন, এবং ঘবরর শব্দব্বস্া বা 
অ্াবকাধস্বসির সামঞ্স্ (কাবপ্ণট, ্াপাধর ইত্াধের 
সংবযাজন)।

• পধরবববশর মবি্ স্পশ্ণ বা অনুভববযাগ্ তবধচত্র্গুধলর 
মূল্ায়ন করুন; যযমন, তাপমাত্রা, কম্পন, যটসিচার, 
আকৃধত, আকার এবং ঘনত্ব। পধরববশ সম্পবক্ণ  তর্্ যপবত 
ধশক্ষার্থীবক সহায়তা করার জন্ ধবপর়ীত স্পশ্ণসংক্রান্ত 
ইধগেত (contrasting tactile cues) বা অধভবযাজন 
ব্বহার করুন; যযমন, উপাোবনর সংবকত, ল্ান্ডমাক্ণ , 
যেয়াল এবং যমবঝবত ব্বহৃত ধবধভন্ন উপাোন, যরেইল 
যলববল (Braille labels), ইত্াধে। 
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ইউবিট III উপযুক্ত পবররিশ ততবর করা

শ্টবিল ৪: ইউবিট III এর রূপররখা 
উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট III: উপযুক্ত পবররিশ ততবর করা

১. ধশক্ষার ধবধভন্ন চাধহোগুধল যমটাবত পধরবববশ 
প্রবয়াজন়ীয় চাকু্ষষ, কাঠাবমাগত এবং সামাধজক 
সহায়তা ব্বস্াগুধলর ধবষবয় িাররা গবড যতালা

২. ধশখবনর উন্নধতবত ধশক্ষক এবং সহপাঠীবের 
সহায়তা প্রোবনর প্রধত উপলধধি এবং 
মবনাভাববর পধরবত্ণ ন

৩. সহায়ক এবং পধরবি্ণনশ়ীল যযাগাবযাগ প্রধক্রয়ার 
অনুকূল পধরববশ সম্পবক্ণ  যবাঝার জন্ উৎসাহ 
যেওয়া 

৪. অনুবপ্রররা এবং ধশখবনর ধবকাবশর জন্ ক়ীভাবব 
ইধতবাচক আচরবরর মাি্বম সহায়তা প্রোন 
করবত হয় তা যবাঝা 

উপস্াপনা, 
যশ্রর়ীকবক্ষ 
আবলাচনা, 
মধস্তষ্কপ্রসূত 
উদ্াবন এবং 
কায্ণাবল়ী 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশখবন সহায়তা করার 
জন্ ধবে্ালবয়র পধরবববশ, ধশক্ষবকর মবনাভাবব 
এবং ধশক্ষক ও অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের আচরবরর যক্ষবত্র 
প্রবয়াজন়ীয় পধরবত্ণ নগুধলর ধবষবয় িাররা গবড যতালা।

ধশক্ষকরা সক্ষম হববন:

• ধকভাবব ইধতবাচক সহায়তা করবত হয় তা বর্ণনা 
করবত 

• ধশখন এবং পারস্পধরক আোনপ্রোন তর্া 
সামাধজক়ীকরবরর জন্ পধরধস্ধত-ধভধত্তক সহায়ক 
যন্ত্র ব্বহার করবত 

• ধশখন এবং সামাধজক়ীকরবরর জন্ ধশক্ষার্থীবের 
যযৌর্ ক্ষমতাবক ব্বহার করার উপায় বর্ণনা করবত 
এবং পরামশ্ণ ধেবত

• সহপাঠীবের মবি্ পারস্পধরক মি্স্তাবক (peer 
mediation) ব্বহার করার উপায় ব্াখ্া করবত

• ধশক্ষার্থীবের ধনজস্ব যযাগাবযাগ আরও কায্ণকর 
করার উপায় বর্ণনা করবত

সমস্ত ধশশুবের সক্ষম কবর যতালার জন্ একটি ধশখন 
পধরববশ ততধর করা ধশক্ষকবের জন্ একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্াবলঞ্। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের যবশধকছু সািারর ধশক্ষাগত চাধহো 
রবয়বছ:

• স্বতন্ত্র ধনবে্ণ শ

• যযাগাবযাগ বা পারস্পধরক আোন প্রোন

• প্রাকৃধতক পধরববশ জুবড সহবযাধগতামূলক ধনবে্ণ বশর 
এক়ীকরর

• মূত্ণ  অধভজ্তা

• একটি উদে়ীপক পধরববশ

• ধনবে্ণ শাবল়ী এবং তেনধন্ন জ়ীবনযাত্রার কায্ণকলাপ

পধরবববশ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের জন্ যযাগাবযাগ একটি 
প্রার্ধমক সহায়ক। বধিরান্ধতা আবছ এমন ধশশুবের ধশখন 
উপবযাগ়ী পধরববশ প্রধতষ্া করার জন্ ধশক্ষকবের যযাগাবযাবগর 
যমৌধলক ধবষয়গুধল এবং যযাগাবযাবগর ধবকল্প উপায়গুধল বুঝবত 
হবব। তাবের বুঝবত হবব ক়ীভাবব পধরববশ, অন্তভু্ণ ধক্তমূলক 
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ধশক্ষার িাররা, আচরবরর সমস্াগুধলবক যমাকাধবলা করা এবং 
পধরবত্ণ বনর পধরকল্পনা করা যায়। একটি ধশখন পধরবববশ একজন 
ধশশুর চারপাবশর মানুষ, স্ান, বস্তু এবং কায্ণকলাপ অন্তভু্ণ ক্ত 
র্াবক। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুরা পধরববশ যর্বক খুবই কম তর্্ 
পায় তাই তারা যযটুকু তর্্ পায় তা যতটা সম্ব স্পষ্ট এবং 
প্রাসধগেক করা অত্াবশ্ক।

১. স্তন্ত্র বিরেকে শিার মাি্যরম িবিরান্ধতাযুক্ত 
বশশুরের অন্তিুকে ক্ত করা

যয ধশক্ষাসংক্রান্ত অনুশ়ীলনটি প্রায়শই বলা হয় যসটি হল, গুরুতর 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের তাবের অপ্রধতবন্ধ়ী সহপাঠীবের 
সাবর্ মূলিারার যশ্রর়ীকবক্ষ একসাবর্ ধশক্ষা গ্রহর করা উধচত। 
অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা হল অন্তভু্ণ ধক্তমূলক সমাজবক উন্ন়ীত 
করার চূডান্ত লবক্ষ্র ধেবক একটি পেবক্ষপ, যা সমস্ত ধশশু এবং 
প্রাপ্তবয়স্বের, তাবের বয়স, ধলগে, ক্ষমতা এবং জাধত ধনধব্ণবশবষ, 
সমাবজ অংশগ্রহর করবত এবং অবোন রাখবত সক্ষম কবর।

আসুি শ্যারগামায়ার সারর্ শ্েখা কবর 

প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুবের প্রসবগে, আমরা প্রায়ই শুধন এবং 
বধল, “তাবের প্রধতবন্ধকতা নয়, তাবের ক্ষমতা যেখুন।” 
যযাবগামায়া, বধিরান্ধতাযুক্ত পঞ্চম যশ্রর়ীবত পডা ১০ বছর বয়স়ী 
যমবয়টি এই কর্াগুধল প্রমার কবর যেয়। ২০১১ সাবলর গরবমর 
ছুটিবত, প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুবের একটি পাধরবাধরক সম়ীক্ষায়, 
যযাবগামায়াবক ধচধনিত করা হবয়ধছল। একজন যস্পশাল 
এিুবকটবরর সাহাবয্, যযাবগামায়াবক আবসসবমন্ট করা 
হবয়ধছল এবং তার চাধহো ও বত্ণ মান ধশখনস্তর অনুসাবর একটি 
স্বতন্ত্র ধশক্ষামূলক পধরকল্পনা ততধর করা হবয়ধছল। যস্পশাল 
এিুবকটর প্রার্ধমকভাবব তার বাধডবত ধগবয় ধশক্ষা যেওয়া শুরু 
কবরধছবলন। তার সাবর্ প্রাক-অন্তভু্ণ ধক্তমূলক েক্ষতা, চারপাবশর 
পধরববশ সম্পবক্ণ  িাররা এবং হাঁটাচলার যক্ষবত্র েক্ষতা অজ্ণ বনর 
লবক্ষ্ কাজ করা হধচ্ছল। এছাডাও তেনধন্ন জ়ীবনযাত্রার ধবধভন্ন 
কাজগুধলও ধশখবত সাহায্ করা হধচ্ছল। আটমাস বাধডবত 
যরবখ ধশক্ষা যেবার পর, যযাবগামায়া সমাবজর মুবখামুধখ হবত 
প্রস্তুত হয়। তার বাধডর কাবছই অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা কম্ণসূধচর 
অি়ীবন, তাবক ধতনমাবসর ধবে্ালয় প্রস্তুধত কম্ণসূধচ যেওয়া 
হবয়ধছল। যযাবগামায়া সািারর যশ্রর়ীকক্ষ এবং ধবে্ালবয়র জন্ 
প্রবয়াজন়ীয় েক্ষতাগুধল ধশবখধছবলা। যযাবগামায়া তেনধন্ন 
জ়ীববনর কায্ণাবল়ীগুধল ধনবজ ধনবজ করবত যশখার সাবর্ সাবর্, 
তাবক সাহায্ করার পধরমারও ি়ীবর ি়ীবর কমবত র্াবক। এখন 
যস প্রধতধেন দুই যর্বক ধতন ঘণ্া সািারর ধবে্ালবয় যায়।

যযাবগামায়ার স�ল অন্তভু্ণ ধক্ত ধবে্ালবয়র ম্াবনজবমন্ট 
কধমটি এবং সমাবজর অন্ান্ সেস্বের মবি্ তার মবতা 

প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুর গ্রহরবযাগ্তার মাত্রা বাধডবয়বছ। 
ধশক্ষকরা ধবশ্াস করবত শুরু কবরবছন যয প্রধতটি 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশু মূলিারায় যুক্ত হবত পাবর এবং সমস্ত 
ধশশুর ধবে্ালবয় যাওয়ার আনন্লাভ করার এবং ধশক্ষাগ্রহবরর 
অধিকার রবয়বছ। মা বাবারা অত্ন্ত উৎসাধহত এবং অনুপ্রাধরত 
যবাি কবরন। যযাবগামায়ার উন্নধত প্রধতবন্ধকতা ধবষয়টি সম্পবক্ণ  
অবনবকর আচররগত বািা ভাঙবত সাহায্ কবরবছ। 

অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষার মূলন়ীধতগুধলর একটি সমৃধি আবলাচনার 
জন্, মধিউল ১: অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা-র ইউধনট যেখুন।

১.১ অন্তিুকে বক্ত বক? 

মধিউল ১, ইউধনট I এবং II –যত যযমন উবলেখ করা হবয়বছ, 
অন্তভু্ণ ধক্ত একটি প্রধক্রয়া, এটি যকান স্ান, পধরবষবা বা যসটিং নয়। 
এই প্রধক্রয়াটি বত্ণ মাবন ধবে্ালবয়র ধশশু এবং যুবকবের মবি্ 
তবধচবত্র্র গ্রহরবযাগ্তা এবং তার মূল্ যেওয়ার ধবষয়টি যবাঝার 
প্রধক্রয়া এবং �লা�ল উভয়বকই বুধঝবয় র্াবক। এই প্রধক্রয়াটির 
লক্ষ্ আমাবের সমাবজ সামাধজক ন্ায়ধবচার এবং সমতা রক্ষা। 
আরও ধনধে্ণ ষ্টভাবব, অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা হল:

• বয়স-উপযুক্ত সািারর ধশক্ষাব্বস্া

• সমস্ত ধশক্ষার্থীর ধবে্ালবয় এবং ধবে্ালয়-পরবতথী 
কায্ণকলাবপ অংশগ্রহর করার সুবযাগ

• পারস্পধরক আোনপ্রোন এবং বনু্ধত্ব ধবকাবশর সুবযাগ

• ধশক্ষার্থীরা স্ান়ীয় ধবে্ালবয় যাবচ্ছ 

• যযৌর্ প্রবচষ্টা

• সম্পধক্ণ ত পধরবষবা: আন্তঃ-শৃঙ্খলামূলক েলবধিতা (trans-
disciplinary teaming)

পবরিতকে রির জি্য পবরকল্পিা

সংবক্ষবপ, অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষাব্বস্ার ব্াধপ্ত, ধনছক 
উপধস্ধত ধনি্ণারবরর বাইবরও ধশক্ষার্থী এবং প্রাপ্তবয়স্বের 
যশ্রর়ীকক্ষ এবং ধবে্ালবয়র পধরবববশর অন্তভু্ণ ক্ত হবত এবং 
সা�ল্ অজ্ণ ন করবত প্রবয়াজন়ীয় সহায়তা প্রোবনর মাি্বম 
ধবসৃ্তত র্াবক। পধরবষবাগুধল যপবত ধশশুবক যকার্াও ধনবয় 
যাওয়ার পধরববত্ণ  ধশশুর কাবছ সহায়ক পধরবষবাগুধল যপৌঁবছ 
যেওয়া অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষার অন্তগ্ণত। যযবহতু বধিরান্ধতা 
হল ধবধভন্ন মাত্রার চাকু্ষষ এবং শ্রবর-প্রধতবন্ধকতার সংধমশ্রর, 
তাই বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের ধবকাবশর েক্ষতা বাডাবনার 
জন্ ধববশষ সহায়তা প্রবয়াজন। বধিরান্ধতাজধনত প্রধতবন্ধকতা 
এইসব ধশশুবের জ়ীববন স়ীধমত গধতশ়ীলতা এবং যকাবনা ধকছু 
যশখা, অববিষর করা এবং প্রকাশ করার যক্ষবত্র স়ীধমত ক্ষমতা 
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অবনক সমস্া ততধর কবর। এই স়ীমাবধিতাগুধল ধশশুর ধশক্ষাগত 
চাধহো যমটাবত প্রবয়াজন়ীয় সহায়তার িরনগুধলবক প্রভাধবত 
কবর। যযবহতু বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা জ্ান়ীয় এবং কায্ণকর়ী 
ক্ষমতার পধরবপ্রধক্ষবত একটি ধভন্নিমথী যগাষ়্ীর প্রধতধনধিত্ব কবর, 
তাই তাবের ধশক্ষা সংক্রান্ত চাধহোগুধলবক পূরর করার যক্ষবত্র 
সহায়তাগুধল স্বতন্ত্র এবং মানানসই হবত হবব। এই ধশক্ষার্থীবের 
যয িরবনর অনন্ সহায়তা যেওয়া প্রবয়াজন, তার মবি্ রবয়বছ 
ধববশষ পাঠ্ক্রম, যযাগাবযাগ এবং গধতশ়ীলতার ধনবে্ণ শনা।

একট পৃর্ক বশক্া পবরকল্পিার উপাোি

• যযাগাবযাবগর লক্ষ্গুধল ধশক্ষার্থীর সববচবয় েরকার়ী 
পধিধতবক প্রধত�ধলত কবর

• ইধ্রিয় ধবকাবশর কায্ণক্রম

• ধশক্ষবরর যকৌশল যা ধশক্ষার্থীর পছন্সই ধশখননশল়ী 
ধবববচনা কবর

• গধতশ়ীলতার প্রধশক্ষর

• ইধ্রিয়গত তর্্ অধভবযাজবনর মাি্বম জ্ান়ীয় েক্ষতার 
ধবকাশ

• সামাধজক পারস্পধরক আোনপ্রোবনর জন্ বধি্ণত সুবযাগ

• পডা এবং যলখার জন্ যর্াযর্ ধনবে্ণ শ

ধশখবনর জন্ সববচবয় আবগ প্রবয়াজন যযাগাবযাবগর ধভধত্ত 
গবড যতালা। সািাররত, স্পশ্ণ ধেবয় যবাঝার মবতা প্রত়ীক, বস্তু, 
অগেভধগে ধেবয় যযাগাবযাগ গবড যতালা হয় এবং পরবতথীবত, 
সাংবকধতক ভাষা বা স্পশ্ণ ধেবয় যবাঝার মবতা প্রত়ীক বা 
রূবপর ধকছু সংধমশ্রর ব্বহার করা হয়। রুটিন, ক্াবলন্ডার 
ব্বস্া এবং আবলাচনা বাসি (Discussion box) ব্বহাবরর 
মাি্বম ধশক্ষার্থীর ভাষা ব্বহার করার ক্ষমতা ধবকধশত হয়। 
দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতার মাত্রা এবং পধরবববশর বাস্তব ঘটনাগুধলর 
সাবর্ ধশশুর অনধভজ্তার কারবর, মুদ্রর, ছধব এবং যকান ধকছু 
প্রেশ্ণবনর ব্বহাধরক গুরুত্ব কম র্াকবব বা র্াকবব না বলবলই 
চবল। যস বাস্তব অধভজ্তার সাবর্ সম্পধক্ণ ত যকাবনা ঘটনার 
অধভনয় বা চধরত্রাধভনয় বা ভূধমকা পালন করা বুঝবত পাবর না। 
ক়ী আচরর প্রত্াধশত তা জানার জন্ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুটিবক 
প্রর্বম একটি কায্ণকলাবপর মাি্বম এক জায়গা যর্বক অন্ 
জায়গায় সধক্রয়ভাবব সরাবনার প্রবয়াজন হবত পাবর। ক়ী আচরর 
প্রত্াধশত তা যবাঝার পবর সহায়তা বা সধক্রয়ভাবব সরাবনার 
কাজটি কধমবয় ধেবয়, তাবক কাজটি ধনবজ ধনবজ করার জন্ 
উৎসাহ ধেবত হবব। যযবহতু বধিরান্ধতা আবছ এমন একটি 
ধশশুর িাররাগুধল ি়ীবর ি়ীবর ধবকাশ লাভ কবর, তাই ধশখবনর 
ধবষয়টি কায্ণকর়ী করার ধেবক মবনাবযাগ যেওয়া উধচত। সুস্পষ্ট 
লক্ষ্ এবং উবদেশ্ পূরবরর জন্ অত্ন্ত যত্ন যনওয়া প্রবয়াজন। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সাবর্ খুবই স়ীধমত সংখ্ক লক্ষ্ ধনবয় 

কাজ করা উধচত, কারর অন্ান্ পধরধস্ধতবত িাররাটি বা েক্ষতাটি 
সািারর়ীকরর করবত সক্ষম হওয়ার আবগ েক্ষতাগুধল বারবার 
অনুশ়ীলন করার জন্ ধশশুটির অবনক সুবযাবগর প্রবয়াজন হয়।

১.২ অন্তিুকে বক্তমূলক কাযকেক্রম পবরকল্পিা 
করা, সংগঠিত করা এিং প্ররয়াগ করার জি্য 

সহরযাবগতা

সািারর যশ্রর়ীকক্ষ ব্বস্ায় প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুবের ধশক্ষা 
যেওয়ার জন্ ধবে্ালয়-ধভধত্তক পধরকল্পনা ততধর করা সািারর 
ধশক্ষক এবং যস্পশাল এিুবকটরবের যযৌর্ োধয়ত্ব। অন্তভু্ণ ধক্তমূলক 
ধশক্ষার জন্ ধশশুবের কাবছ ক়ীভাবব পধরবষবাগুধল সরবরাহ 
করা যযবত পাবর তার একটি নতুন পধরকল্পনা হওয়া প্রবয়াজন, 
যযখাবন পধরবষবাগুধল বন্ধ করার পধরববত্ণ  পধরবষবাগুধল 
িারাবাধহকভাবব বজায় রাখা েরকার। নতুন পধরকল্পনাগুধল 
সম্পবক্ণ  অধভভাবকবের সবচতনতা ধশক্ষার্থীবের, ধবে্ালবয়র 
কমথীবের এবং বাধডর সকবলর ভূধমকাবক সুধনধচিত করবব। 
সকবলর এই যযৌর্ প্রয়াস ধশক্ষাবক্ষবত্র পধরবত্ণ বনর জন্ 
পধরকল্পনাবক সমর্্ণন করবব।

সািারর ধশক্ষক এবং যস্পশাল এিুবকটরবের মবি্ সহবযাধগতা 
স্বাভাধবকভাববই ঘবট কারর বত্ণ মাবন ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশশুরা 
সািারর ধবে্ালবয় পডাবশানা করবছ। ধশক্ষার্থীবের যশ্রর়ীকবক্ষ 
স�ল হবত সাহায্ করার জন্ যস্পশাল এিুবকটরবের 
পরামশ্ণমূলক পধরবষবাগুধল একটি সহায়ক ব্বস্া ধহবসবব কাজ 
কবর। সহবযাধগতামূলক যযৌর্ প্রবচষ্টার পধরবষবাগুধল যয সহায়ক 
ব্বস্া গবড যতাবল, তাবত যযৌর্ভাবব ধচন্তাভাবনা করার উপর 
গুরুত্ব যেওয়া উধচত। এর �বল যাবত বাবা- মা ধবে্ালবয় এবং 
বাধডবত হওয়া কায্ণাবল়ীর সবগে সধক্রয়ভাবব যুক্ত হবত পারববন। 
ধববশষ চাধহোসম্পন্ন ধশক্ষার্থীবের ধশক্ষা সংক্রান্ত পধরবষবার 
উন্নধতর জন্ সহবযাধগতা অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহবযাধগতামূলক যযৌর্ প্রয়াস পধিধতবত একটি যশ্রর়ীকক্ষ, ন়ীধত, 
এবং যপ্রাগ্রামগুধলর উপর ধশক্ষবকর ধনয়ন্ত্রর র্াকা প্রবয়াজন। 
কায্ণকর ধশক্ষা সহবযাধগতার জন্ োধয়ত্ব ভাগ কবর যনওয়া, 
পারস্পধরক শ্রধিা, যযৌর্ পধরকল্পনা, পারস্পধরক সমর্্ণন, একটি 
সািারর ধশক্ষা সংক্রান্ত েশ্ণন এবং পধিধতগত পধরবত্ণ বনর উপর 
গুরুত্ব ধেবত হবব। ধশশুবের তেনধন্ন জ়ীববন অন্ান্ ইধ্রিবয়র 
ভূধমকা বুঝবত সাহায্ করার একটি ভাবলা উপায় হল তাবের 
দৃধষ্ট এবং শ্রবর ইধ্রিয় ধবকাবশর যক্ষবত্র মবনাধনববশ করা। একটি 
অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষাপধিধতর প্রবয়াজন়ীয় উপাোন হবলা একটি 
পধরবত্ণ নবযাগ্ পাঠ্ক্রম এবং কমথী ও ধশক্ষার্থীবের জন্ সহায়তা 
প্রোন।

যযসব ধশক্ষার্থীবের ধবকাবশর যক্ষবত্র উবলেখবযাগ্ভাবব যের়ী হয় 
তাবের জন্ পাঠ্ক্রম ততধর করা



মডিউল ৪ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 31

• পাঠ্ক্রবমর নকশা জ়ীববনর মূল্বান �লা�বলর সাবর্ 
সম্পধক্ণ ত হওয়া উধচত

• পধরবারগুধলবক পাঠ্ক্রবমর নকশায় গ্রাহক এবং অংশ়ীোর 
ধহসাবব ধবববচনা করা উধচত

• গুরমানসম্মত ধশক্ষার নকশা ততধরবত এবং যসই অনুযায়়ী 
পধরবষবা প্রোবন অন্বের সহবযাধগতা অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• পাঠ্ক্রবমর উবদেশ্গুধল ধবধভন্ন শাখার প্রধতধনধিত্বকার়ী 
যপশাোরবের যচবয় একজন ধশক্ষার্থী এবং তার পধরবাবরর 
চাধহোবক অগ্রাধিকার ধেবয় এবং �লা�বলর ধভধত্তবত 
ততধর করা উধচত

• সমস্া সমািাবনর যকৌশলগুধল কায্ণকর পাঠ্ক্রবমর 
নকশায় সহায়ক তাই এগুধল যর্াযর্ভাবব অন্তভু্ণ ক্ত করা 
উধচত

২. বশখি পবররিশরক অবিরযাবজত করা 

একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক সহায়তাপ্রোনকার়ী ব্ধক্তবের 
প্রার্ধমক ভূধমকা হল তর্্, স্ান এবং উপকররগুধল যাবত 
ধশক্ষার্থীর হাবতর নাগাবলর মবি্ র্াবক, তার উপযুক্ত ব্বস্া 
করা। সবব্ণাত্তম চাকু্ষষ, শ্রবর এবং স্পশ্ণগত সহায়তাগুধলর কর্া 
মার্ায় যরবখ এই ব্বস্াগুধল করা উধচত। ধশক্ষকবের যেখবত 
হবব যয যকান ধজধনসটি ব্বহার কবর ধশশুর ইধ্রিয়জধনত 
প্রধতবন্ধকতাটি সববচবয় ভাবলাভাবব পূরর করা যযবত পাবর যা 
তাবক ি়ীবর ি়ীবর স্বধনভ্ণ র কবর তুলবব।

পধরকল্পনা করার সময়, দৃধষ্ট, শ্রবর এবং স্পশ্ণবক ধবববচনায় 
ধনবয় ধনম্নধলধখত প্রধতটি যমৌধলক ধবষয় ধবববচনা কবর যসইসব 
যকৌশলগুধল ধলখুন যা ধশক্ষার্থীবক স�ল হবত সাহায্ করবব:

• যভৌত বা কাঠাবমাগত স্ান – ঘবরর তবধশষ্ট্গুধল এবং কাজ 
করার জায়গা;

• অবস্ান – যযখাবন ধশক্ষার্থী, প্রধশক্ষক এবং উপকরর র্াকা 
উধচত;

• উপকরর – ধশক্ষার উপকররগুধল যকমন যেখবত, যকমন 
শব্দ কবর এবং যকমনভাবব অনুভূত হয়;

• উপকরর এবং সরঞ্াম – ইধ্রিয়গত অসুধবিার জন্ ব্বহৃত 
অধভবযাধজত সাহায্;

• অধভমুখ এবং গধতশ়ীলতা –যকার্ায় আবছন তা জানা এবং 
আবশপাবশ যাওয়া;

• যযাগাবযাগ – অন্বের কাছ যর্বক তর্্ যনওয়া এবং 
অন্বের তর্্ যেওয়া;

• ধবশ্াস এবং ধনরাপত্তা – সমধর্্ণত, সংযুক্ত এবং ধনরাপে 
যবাি করা;

• সাক্ষরতা – ভধবষ্বতর তর্্সূবত্রর জন্ তর্্ যরকি্ণ  করা 
এবং যরকি্ণ  করা তর্্ পুনরুধিার করা;

• গধত – পাঠটি কত দ্রুত এধগবয় যাওয়া উধচত; 

• এবং কায্ণকলাপ বা পাঠ্ক্রবমর ধবষয়বস্তু – যা যশখাবনা হয় 
তাবত যকাবনা ধবষয় যুক্ত করা, বাে যেওয়া বা পধরবত্ণ ন 
করা।

দৃধষ্ট, শ্রবর এবং স্পশ্ণজধনত কাবজর পধরকল্পনা করার জন্ একটি 
কাগজবক ধতনটি উলম্ব সাধরবত ভাগ যযবত পাবর। ধতনটি সাধরবত 
ধতনটি ইধ্রিয়জধনত সমস্ার কর্া ধবববচনা করা হয়। যকৌশলগুধল 
এমনভাবব ততধর করা হয় যা তর্্ সংগ্রহ করবত সহায়তা করবব। 

এবত ধশক্ষার্থী ক়ী ঘটবছ বা ক়ী প্রত্াধশত তা যবাঝার যচষ্টা করার 
পধরববত্ণ  ধশখবনর প্রধত মবনাধনববশ করবত পারবব।

২.১ অবিরযাবজত উপকরণ / উপকরণ 
পবরিতকে ি করা 

 যখন যকাবনা কাজ যশখার যক্ষবত্র ধশক্ষার্থীর পধরবববশর 
উপাোবনর সাবর্ মাধনবয় ধনবত অসুধবিা হয় তখন পধরববশগত 
উপাোন পধরবত্ণ ন বা অধভবযাধজত করা উধচত। উপাোন 
অধভবযাজন ধবধভন্ন ভাবব হবত পাবর – আবলার ব্বহার, রঙ 
এবং রবঙর তবসাদৃশ্, আকার এবং তার ধবন্াস এবং কাবজর 
জায়গার পধরবত্ণ ন। 

আসুি শ্রুবতর সারর্ শ্েখা কবর -

শ্রুধত সম্প্রধত তার স্াতক ধিধগ্র যপবয়বছ এবং ধ�ধজওবর্রাধপবত 
একটি যকাস্ণ করবছ। তার ক্ষ়ীর দৃধষ্ট এবং তার শ্রবরশধক্ত 
ভ়ীষরভাবব কবম যগবছ এবং দুটি ইধ্রিবয়র ক্রমাগত অবনধত 
হবচ্ছ। তাবক সহায়ক উপকরর সরবরাহ করা হয় এবং যস 
যরেইল এবং সাংবকধতক ভাষাও ধশখবছ। শ্রুধতর সাবর্ তার 
ধ�ধজওবর্রাধপ যকাবস্ণ যযাগাবযাগ করার জন্ িাক্তাররা একটি 
সাংবকধতক ভাষান্তর এবং যরেইল ধলধপ ব্বহার কবরন। যলকচারার 
শ্রুধতবক যবাবি্ণ র খুব কাছাকাধছ োঁডাবনার অনুমধত যেন যাবত 
যস সরাসধর হর�গুধল যেখবত পাবর এবং ধবষয়গুধল সঠিকভাবব 
যবাঝার জন্ পডবত পাবর। পধরবববশ সামান্ অধভবযাজন এবং 
একটি ম্াগধন�ায়াবরর সহায়তায়, যস এখন স্বচ্ছবন্ পাঠ্টি 
পডবত পাবর। যস একটি কাবলা যস্চবপন ধেবয় যলখা ধজধনস খুব 
কাছাকাধছ দূরবত্ব বড হরব� পডবত পাবর। পর়ীক্ষার প্রস্তুধতর 
জন্ তাবক অধতধরক্ত সময় এবং যলকচাবরর যরকধি্ণ ংও যেওয়া 
হবয়বছ। যলকচাবরর যরকধি্ণ ংগুধল ববডা হরব�র ধপ্রবন্ট পধররত 
হয় এবং এখন ববডা হর�সহ একটি কধম্পউটাবর পর়ীক্ষা 
যনওয়া হয়। প্রশাসন তার যশখা এবং যযাগাবযাগ বাডাবত একটি 
যরেইলযন্ত্র যেওয়ার পধরকল্পনা করবছন।
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একটি অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ব্বস্ায়, যবধশরভাগ উপকরর ধলধখত 
আকাবর র্াবক। যবধশরভাগ ধলধখত উপকরবরর সাবর্ সম্পধক্ণ ত 
উপাোনই পধরবত্ণ ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বধিরান্ধতার ধবধভন্ন মাত্রা 
আবছ; তাই, একটি ধলধখত অনুবচ্ছবের পঠনবযাগ্তা বাডাবনার 
পরামশ্ণ যেওয়া হবচ্ছ যাবত ধশশুরা যারা শ্রবরযন্ত্র ব্বহার কবর 
এবং ওষ্ পাঠ করবত পাবর (lip reading) তারা এটি যর্বক 
উপকৃত হবত পাবর। বধিরান্ধতা আবছ এমন ধকছু ধশশুর জন্, 
তার চাধহো যমটাবত যকউ ছাপার হর� ববডা করবত পাবরন। 
তবব, বড হরব� মুদ্রবরর জন্ সব্ণজন়ীন ববর্ণর আকার (font) 
কমপবক্ষ ১৮ পবয়ন্ট।

উপকরণ পবরিতকে ি করার উপায়:

• পঠনবযাগ্তা বাডান

• ধববশষ তবধশষ্ট্ হাইলাইট করুন

• অপ্রবয়াজন়ীয় ধববরর কমান এবং ধবন্াস (Layout) সরল 
করুন

• চাকু্ষষ সংবকবতর পধরপূরক (ছধব, িায়াগ্রাম, মবন গডা 
মানধচত্র, আঁকা ছধব)

• ধলধখত সংবকত এবং প্রম্পটসহ পধরপূরক

• ধনব্ণাধচত উপকরবরর পধরমার কমান

• ভাষাবক সরল়ীকরর করুন (যছাবটা বাক্ এবং সহজ 
শব্দভান্ডার ব্বহার করুন)

• ধনব্ণাধচত ধবষয়বস্তু অন্তভু্ণ ক্ত করুন (অধভজ্তা-ধভধত্তক বা 
আগ্রহ-ধভধত্তক প্রবয়াজন়ীয় ধবষয়বস্তু)

• ধবকল্প উপকরর ব্বহার করুন; অর্্ণাৎ, শুিুমাত্র একটি 
উপাবয়র উপর ধনভ্ণ র করববন না

• ধশখনবক আরও আকষ্ণর়ীয় কবর তুলবত নতুন উপকরর 
ততধর করুন

• স্পশ্ণ করা যায় এমন ধশক্ষর-ধশখন উপকরর সরবরাহ করুন

• ধশশুর প্রবয়াজবনর উপর ধনভ্ণ র কবর সাংবকধতক ভাষা বা 
স্পশ্ণ সংক্রান্ত সাংবকধতক ভাষা ব্বহার করুন

২.২ শ্িৌত িা কাঠারমাগত পবররিরশর 
অবিরযাজি 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের ধনধে্ণ ষ্ট চাধহো র্াবক যা একটি 
যশ্রর়ীকবক্ষর নকশা করার সময় ধবববচনা করা উধচত। ধশক্ষকবের 
অবশ্ই একটি ব্বহাবরাপবযাগ়ী (ইউজার-য�ন্ডধল) পধিধত 
দৃঢ়ভাবব যমবন চলবত হবব। স্ান নকশা (space design) সহজ 
এবং কায্ণকর়ী হবত হবব। প্রধতটি বস্তু/উপাোবনর ধকছু উবদেশ্ 
র্াকা উধচত, কারর ধশশুর ধশখবনর ধবষয়টি যযবকাবনা অলংকরর 

এবং সাজসজ্ার যচবয় যবধশ গুরুত্বপূর্ণ। যশ্রর়ীকক্ষ শুিুমাত্র একটি 
যভৌত পধরববশ নয়; এটি ধশশুর ধশখবনরও উন্নধত কবর। 

যভৌত পধরবববশর সাবর্ একটি ধশশুর খাপ খাইবয় যনওয়ার 
যক্ষবত্র, সবসময় তার স্বাি়ীনভাবব কাজ করা ও উন্নধতর ধেবক 
লক্ষ্ রাখা উধচত। উোহররস্বরূপ, যধেও ধনরাপত্তা অত্ন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ, ধকন্তু সমস্ত বািা সধরবয় ধেবল স্বাি়ীনভাবব চলাব�রা 
বা সমস্া সমািাবনর েক্ষতার ধবকাশ ঘবট না। 

• চাকু্ষষ অধভবযাজন ব্বহার করুন: যেওয়াল, যবসববাি্ণ , 
হ্ান্ডাইলগুধলবত তবপর়ীত্ আবছ এমন দুটি রঙ বা রবঙর 
ধ্রিপ ব্বহার করুন।

• স্পশ্ণবযাগ্ সংবকত ব্বহার করুন যযমন নন-ধলিপ ম্াট; 
যটসিচার যেওয়া ধ্রিপ বা ধসঁধডর যগাডায় বা ্প অব� 
ধবধভন্ন িরবনর য্াধরং ব্বহার করা যযবত পাবর।

• ধসঁধড বা ্প-অ� শনাক্ত করবত ল্ান্ডমাক্ণ  ব্বহার করুন; 
যযমন, ধসঁধড দুটি েরজার পাবশ।

• সরঞ্াবমর চারপাবশর জায়গাবক ‘ধনরাপে স্ান’ ধহসাবব 
সংজ্াধয়ত করুন। 

• সরঞ্াবম ইধ্রিয়গত সংবকত যযাগ করুন।

• একটি বাধি ধসবস্ম (buddy system)-এর ব্বস্া রাখা 
অর্্ণাৎ যকান বনু্ধবক ধনযুক্ত করা যয ধশশুটিবক সহায়তা 
করবব। 

• যশ্রর়ীকক্ষটি ধনচতলায় হওয়া উধচত এবং যসখাবন একটি 
�াম্প বা ধল�বটর মাি্বম প্রববশ করার সুধবিা র্াকা উধচত।

• ধশশুবক ক়ী করবত হবব তা ববল ধেবত ধশক্ষকবের 
পধরবববশ উপলধি প্রাকৃধতক সংবকতগুধল ধনবে্ণ শ করা 
গুরুত্বপূর্ণ। উোহরর ধহবসবব, হাত যিায়ার প্রবয়াজন আবছ 
ধকনা তা ধনি্ণারর করবত ধশশুবক তার হাত চটচট করবছ 
ধকনা, তা অনুভব করবত বা তার হাবতর গন্ধ শুঁকবত 
যশখাবনা যযবত পাবর। এইভাবব অভ্াস করাবল, যকউ 
তাবক যকাবনা কাজ করবত বলবব, তার জন্ অবপক্ষা 
করার পধরববত্ণ , প্রবয়াজবন যস ধনবজই তা করবব।

• স্বাি়ীনভাবব চলাব�রায় এবং যকাবনা ধকছু যখাঁজার সমবয় 
ধনরাপত্তার জন্ ধশশুবক সমস্ত কায্ণকলাবপ তার স্পবশ্ণর 
অনুভূধত ব্বহার করবত উৎসাধহত করা উধচত। বসার 
আবগ ধশশুবক যচয়াবরর আসন অনুভব করবত যশখাবনা 
উধচত। যকান বস্তু পবড যগবল স্পবশ্ণর মাি্বম তা যখাঁজা 
উধচত। যটধববল খাবার খঁুবজ যপবত এবং কখন যসগুধল 
যশষ হয় তা ধনি্ণারর করবত তাবক তার খাবার এবং পান়ীয় 
স্পশ্ণ করার অনুমধত যেওয়া উধচত।

ভূধম ধচধনিতকরর (Land marking): কখনও কখনও ধশক্ষার্থীবক 
আরও স্বাি়ীনভাবব কাজ করবত সাহায্ করার জন্ একটি 
ল্ান্ডমাক্ণ  যযাগ করবত হবত পাবর। একটি ধনধে্ণ ষ্ট অবস্াবনর 



মডিউল ৪ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 33

েরজা একটি যটসিচারযুক্ত ধচনি ধেবয় ধচধনিত করা যযবত পাবর, 
প্রিান েরজাগুধল লক্ষর়ীয় যিারম্াট ধেবয় ধনবে্ণ ধশত হবত পাবর 
এবং একটি ধজধনস, যযমন একটি েরজার পাবশ যঝালাবনা একটি 
তুধল ধেবয়, আট্ণ  লিাস ধনবে্ণ শ করা যযবত পাবর।

দৃবটি সংক্রান্ত অবিরযাজি: 

• একটি কায্ণাবল়ী শুরু করার আবগ, উপযুক্ত আবলার 
ব্বহার, রবঙর তবপর়ীত্, আবলার ঝলকাধন এবং চাকু্ষষ 
ধবশৃঙ্খলার অর্্ণাৎ অবনক তর্্ একসাবর্ যেখা যাবচ্ছ এমন 
ধবষয়গুধল পর়ীক্ষা কবর উপযুক্ত পধরববশ ধবববচনা করুন। 
উপরন্তু, অবস্ানগত সমস্াও ধবববচনা করবত হবব।

• আবলার ব্বহার (lighting): ধকছু ধশক্ষার্থী আবলার প্রধত 
সংববেনশ়ীল এবং আবলা বাডাবনা বা কমাবনার জন্ সুইচ 
ব্বহার করবল তারা উপকৃত হবব। আবলার ত়ীরেতা এডাবনার 
জন্ ধবধভন্ন িরবনর টুধপ বা সানগাি্ণ  ও সানগ্াবসর ব্বহার 
বাধডর ধভতবর এবং বাইবর উভয় যক্ষবত্রই উপকার়ী হবত 
পাবর। যবধশরভাগ ধশক্ষার্থী সামঞ্স্বযাগ্ অধতধরক্ত টাস্ 
লাইটিং (task lighting) যর্বক উপকৃত হবব। আবলার 
উৎস ধশক্ষার্থীর ধপছন ধেবক বা পাবশ হওয়া উধচত।

• তবপর়ীত্ (Contrast): একটি বস্তু এবং এর পটভূধম 
বা ব্াকগ্রাউবন্ডর মবি্ ত়ীরে তবপর়ীত্ ধশক্ষার্থীর কাবছ 

বস্তুটিবক আরও দৃশ্মান কবর যতাবল। কাবলা এবং সাো 
বা কাবলা এবং হলুে যসরা তবপর়ীত্ যেয়। িায়াগ্রামগুধল 
ত়ীক্ষ্ণ, দৃঢ় এবং সহজ রাখুন।

• চাকু্ষষ ধবশৃঙ্খলা (visual clutter) কমাবনা: অবনকগুধল 
ধববরর একসাবর্ যেখবল তা ধশশুটির জন্ ধবভ্াধন্তকর হয় 
যাবক চাকু্ষষ ধবশৃঙ্খলা ববল। একটি বস্তুর চারপাবশ চাকু্ষষ 
ধবভ্াধন্ত কমান। চাকু্ষষ ধবশৃঙ্খলা কমাবত সাহায্ করার জন্ 
ধভশন টাস্গুধলর পটভূধম ধহসাবব সাো বা কাবলা উপাোন 
(যযমন, যপাস্ার যবাি্ণ ) ব্বহার করুন।

• ঝলকাধন (Glare): গাঢ় হলুে রবঙর আস্তরর, ম্াট 
যপপার এবং ঝলকাধন প্রধতবরািক (non-glare) যক্ষত্র বা 
পৃষ্তল (surface) ব্বহার কবর ঝলকাধন স়ীধমত করুন। 
কধম্পউটার এবং প্রবজক্টবরর জন্ ঝলকাধন প্রধতবরািক 
(অ্াধন্ট-যগ্য়ার) ধ্রিন ব্বহার করুন।

ধশক্ষার্থী এবং উপকরবরর অবস্ান (Positioning): ধবধভন্ন 
অবস্াবনর মবি্ ধশশুটি সববচবয় ধনরাপে যবাি কবর এমন 
একটি অবস্ান খঁুবজ পাওয়ার যচষ্টা করুন। ধভজু্য়াল 
ধ�ল্ড অর্্ণাৎ চাকু্ষষ যক্ষবত্রর অধনচ্ছাকৃতভাবব সবর যাওয়া 
এডাবত মার্ায় সাবপাট্ণ  যেওয়া উধচত। ধশশুবক মার্া এবং 
যচাবখর এমন অবস্ান ব্বহার করবত ধেন যা আরামোয়ক 
এবং সববচবয় ভাবলাভাবব কাজ করবত সাহায্ কবর। ধকছু 
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অধভবযাধজত যকৌশল, যযমন বই যেখার জন্ একটি ধতয্ণক 
যবাি্ণ  ব্বহার করা, পডার সময় ধপ্রবন্টর লাইবন আঙুল িবর 
রাখা বা পডার উইবন্ডা (typoscope) ব্বহার করা লিাধন্ত 
এবং দুব্ণল ভধগেমা দূর করবত সহায়ক হবব। যকাবনা ধজধনসবক 
কাছাকাধছ এবন বা যসটির আকার বাধডবয় যসটিবক ববডা কবর 
যেখাবনা যায়। ধশক্ষকবের উধচত ধশশুবক উপকররগুধল যতটা 
প্রবয়াজন ততটা কাছাকাধছ আনবত যেওয়া যাবত তারা ধশক্ষক 
বা উপকরবরর কাছাকাধছ র্াকবত পাবর। এটি যগাল হবয় ববস 
কায্ণাবল়ী করার সময় ধববশষভাবব েরকার়ী হবত পাবর।

একটি অন্তভু্ণ ধক্তমূলক যশ্রর়ীকক্ষ এবং ধবে্ালবয়র জন্ অন্ান্ 
ধবববচনা 

• যশ্রর়ীকবক্ষর নকশা ধশশুবক বহু ইধ্রিয় ব্বহার কবর ধশখবন 
সাহায্ করবব।

• যশ্রর়ীকবক্ষ যেওয়াবল রবঙর তবপর়ীত্সহ আবলার পধরববশ 
র্াকা উধচত।

• যশ্রর়ীকবক্ষ যকাবনা বািা র্াকা উধচত নয়; যযমন, সরু 
জায়গার মবি্ অবনকগুবলা পর্, যমবঝবত উঁচু অংশ 
ইত্াধে।

• ধসঁধডগুধলবত উপযুক্ত এবং অধভন্ন যট্ি এবং রাইজার, 
প্রধতটি িাবপ রঙ়ীন হাইলাইট এবং দুই পাবশ হ্ান্ডবরইল 
যেওয়া উধচত।

• ধববশষ ধশক্ষবরর যক্ষত্রগুধল আলাোভাবব রবঙর তবপর়ীত্ 
বা স্পশ্ণ করা যায় এমন সংবকবতর মাি্বম ধচধনিত করা 
উধচত।

• হাঁটার পর্ যকানটি, যসটি সঠিকভাবব যবাঝার ব্বস্া র্াকা 
উধচত।

যা কররিি িা:

• অবনকগুধল যকার এবং সংক়ীর্ণ স্ান র্াকা ঘর এধডবয় 
চলুন

• যশ্রর়ীকবক্ষ ধনবস্তজ আবলা বা অধতধরক্ত আবলা এধডবয় 
চলুন

• যশ্রর়ীকবক্ষ েম বন্ধ করা পধরববশ এধডবয় চলুন 
• যেওয়াবল গাঢ় রং এধডবয় চলুন
• যশ্রর়ীকবক্ষ দৃশ্গত ধবশৃঙ্খলা এধডবয় চলুন
• িারাবলা প্রান্তযুক্ত আসবাবপত্র এধডবয় চলুন
• যশ্রর়ীকবক্ষ আসবাবপবত্রর স্ান পধরবত্ণ ন এধডবয় চলুন
• যমবঝবত খুব যবধশ ধজধনস রাখা এধডবয় চলুন
• ধনরাপত্তার কারবর যশ্রর়ীকবক্ষ প্াগ পবয়ন্ট এবং সবকট 

যখালা এধডবয় চলুন
• অপ্রবয়াজন়ীয় আবলা প্রধত�ধলত কবর এমন চকচবক 

যমবঝ এধডবয় চলুন

২.৩ রেিণ অবিরযাজি 

• শবব্দর ধস্র উৎসগুধলবক সািারর শ্রবর তবধশষ্ট্ ধহসাবব 
ব্বহার করা যযবত পাবর; যযমন, একটি ঘধড েরজার 
ওপবর টিক টিক করবছ।

• প্রাকৃধতক শ্রবরসংবকত তাবের সম্পধক্ণ ত কায্ণকলাবপর 
সাবর্ সংযুক্ত করুন; যযমন, পধরষ্কার করার ধবষয়টি 
যবাঝাবত একটি ধসবঙ্ক জল প্রবাধহত করা।

• সম্পধক্ণ ত কায্ণকলাবপর সাবর্ প্রাকৃধতক শ্রবর 
সংবকতগুধলবক যজার ধেন এবং উন্নত করুন; যযমন, 
ধসলভার পাবত্র যটাকা মারা।

• উপবর তাধলকাভুক্ত পধিধতগুধলর একটি ব্বহার কবর 
কর্ার সংবকতগুধল আবার বলুন।

• ধবধভন্ন ভধলউম, ধপচ, বা ছবন্র শ্রবর উপাোনগুধলবক 
ধনব্ণাচন করুন বা মাধনবয় ধনন।

• চলমান শবব্দর উৎস বা ধেবন ধেবন পধরবধত্ণ ত হয় এমন 
শবব্দর উৎস ব্বহার করববন না।

• উপযুক্ত ধশখবনর সুধবিার জন্ অপ্রবয়াজন়ীয় শব্দ এধডবয় 
চলুন।

ধশখবনর সুধবিার জন্ সমস্ত উপাোন এবং পধরববশগত 
ব্বস্াগুধলবক এমন হবত হবব, যাবত ধশক্ষার্থী নূ্নতম বািার 
মুবখামুধখ হয়, এবং তার চাধহোগুধল উপযুক্তভাবব পূরর হয়। 
এই অধভবযাজনগুধল পধরবত্ণ নবযাগ্ এবং অন্ান্ পধরবববশ 
এর েক্ষতা কায্ণকর়ী ধকনা তা ধনধচিত করা গুরুত্বপূর্ণ। ধশক্ষকবক 
অবশ্ই মবন রাখবত হবব যয:

• ধববশষ যকাবনা েক্ষতার স্বাি়ীনতা এবং সািারর়ীকররবক 
উৎসাধহত করার জন্ ধশক্ষার্থীবের ধবধভন্ন িরবনর যকৌশল 
যশখাবনা উধচত।

• ধশক্ষার্থীরা ভাবলা অবস্ান বা positioning যর্বক উপকৃত 
হয়। তারা ধনবজবেরবক িবর রাখবত যত কম শধক্ত ব্য় 
কবর, তত যবধশ তারা তাবের দৃধষ্ট ব্বহার করবত পাবর। এটি 
একটি েক্ষতা যা তাবের স্ব-ধনর়ীক্ষর করবত সাহায্ কবর।

• লিাধন্ত কম হয় এমন পধরববশ ধশক্ষার্থীবের ভাবলা পার�ম্ণ 
করবত সাহায্ করবব। তাবের যচাখবক ধবশ্রাম ধেবত এবং 
দৃধষ্টর লিাধন্ত স়ীধমত করবত কায্ণাবল়ীগুধলবক যছাবটা যছাবটা 
সমবয় ধবভক্ত করুন। একটি ধশশুর একটি কায্ণাবল়ী সমূ্পর্ণ 
করার জন্ অধতধরক্ত সমবয়র প্রবয়াজন হবত পাবর।

• আবলার পধরবত্ণ বনর সাবর্ ধশশুবের যচাবখর সামঞ্স্ 
করার জন্ অবপক্ষা করবত যশখাবনা যযবত পাবর এবং 
এটি প্রবয়াজন। এই ধবষয়টি, ধশশু যধে বাইবর যর্বক বাধডর 
ধভতবর যায় এবং এর ধবপর়ীতটি হয়, এমন পধরধস্ধতবত 
যবশ়ী কবর প্রবযাজ্ হয়। 
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• ধশশুরা তাবের স়ীধমত দৃধষ্টবক সব্ণাধিক ব্বহার করার 
জন্ ধবধভন্ন উপাবয় যেখবত ও ধশখবত পাবর, যার মবি্ 
সববচবয় প্রিান হবলা দূরত্ব। যয বস্তু বা ব্ধক্তবক যেখবত 
চাওয়া হবচ্ছ, তার কাছাকাধছ বা দূবর ধগবয় তাবক যেখবত 
পাওয়া সহজ হবত পাবর। ধকছু ধশশু যকান ধজধনস যেখার 
সুধবিার জন্ ধববশষ ভগে়ীবত তাবের মার্া কাত কবর যেবখ। 
তারা ধজধনসটি সরাবনার মাি্বমও এটি করবত পাবর।

কাযকে ািলী

একট শ্রেণীকক্ অবিরযাজি করা 

১. অংশগ্রহরকার়ীবের ৪-৫ জবনর েবল ধবভক্ত করুন।

২. প্রধতটি েলবক কাগবজর একটি ধলিপ ধেন যাবত ধনম্নধলধখত 
আইবটমগুধলর মবি্ একটি যলখা রবয়বছ: যভৌত বা 
কাঠাবমাগত স্ান, অবস্ান, উপকরর, সহায়ক যন্ত্র, 
চলাব�রার যঝাঁক ও গধতশ়ীলতা, যযাগাবযাগ, ধবশ্াস এবং 
ধনরাপত্তা। 

৩. অংশগ্রহরকার়ীবের আবলাচনা করবত বলুন যয তারা 
ক়ীভাবব তাবের যশ্রর়ীকবক্ষর বত্ণ মান ধশক্ষার্থীবের ব্ধক্তগত 
চাধহো অনুসাবর ধনধে্ণ ষ্ট যক্ষত্রবক মাধনবয় ধনবত সক্ষম।

৪. তারপর তাবের আবলাচনা করবত বলুন যয তারা ক়ীভাবব 
একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর চাধহো যমটাবনার জন্ 
একইভাবব মাধনবয় ধনবত পাবরন।

৫. তাবের (পধরধশষ্ট ৩, উপযুক্ত স্বাচ্ছন্্ধবিান উপলধি 
রবয়বছ ধকনা তা ধনধচিত করার জন্ সমাবলাচনামূলক প্রশ্ন) 
হ্ান্ডআউটটি ধেন।

৩. িবিরান্ধতাযুক্ত বশশুরের বচবকৎসা সংক্রান্ত 
ও শারীবরক প্ররয়াজরি সহায়তা করা

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের অধতধরক্ত স্বাস্্ বা ধচধকৎসা সংক্রান্ত 
সমস্া এবং যসইসাবর্ চলাব�রার প্রধতবন্ধকতা র্াকবত পাবর। 
তবব, সমস্ত ধশক্ষার্থী, এমনক়ী সববচবয় জটিল এবং একাধিক 
প্রধতবন্ধকতা র্াকা ধশক্ষার্থীরাও, তাবের আবশপাবশর ধবে্ালবয় 
ধশধক্ষত হবত পাবর, যখন পয্ণাপ্ত সংস্ান এবং পধরবষবা সরবরাহ 
করা হয়। এই স্বাভাধবক এবং নূ্নতম স়ীমাবধি পধরবববশ 
ধশক্ষার্থীবের সহায়তা করার কর্া মার্ায় যরবখ পধরবষবাগুধলর 
নকশা করা উধচত। পধরবষবাগুধল ধবে্ালবয় প্রেত্ত ধক্রয়াকলাপ 
এবং ধশক্ষাবক্ষবত্র ধশক্ষার্থীর অংশগ্রহরবক সমর্্ণন করবব। 
ধবে্ালবয়র পধরবববশ সহজলভ্তা র্াকা উধচত, যা ধশক্ষার্থীবের 
সাহায্কার়ী ধজধনস এবং যন্ত্রপাধতর সাহাবয্ যশখা এবং অববিষর 
করার জন্ চলাব�রার স্বাি়ীনতা ধবকাবশ সহায়তা কবর।

ধশক্ষার্থীর স্বাস্্/ধচধকৎসার প্রবয়াজন যবাঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার 
মবি্ র্াকবত পাবর:

• পুধষ্ট বা খাওয়াবনা – ধনধে্ণ ষ্ট সময়ান্তবর খাওয়াবনা, ধববশষ 
উপকরর এবং ধববশষ/অধভবযাধজত সরঞ্াম (যযমন, 
টিউব, ধসধরঞ্, পাম্প, অধভবযাধজত চামচ, ইত্াধে) এবং 
কতবার খাওয়াবনা হবব

• ধবধভন্ন পধিধত বা ধিভাইবসর মাি্বম শ্াস-প্রশ্াবসর 
ব্বস্াপনা; কত সময় পর পর এটি করবত হবব; ধববশষ 
সরঞ্াবমর প্রবয়াজন এবং কত সময় পর পর ব্বহার করবত 
হবব

• মল এবং মূত্র ত্াগ ধবষবয় ব্বস্াপনা –কত সময় পর পর 
ত্াবগর (মল, মূত্র) প্রবয়াজন, ধববশষ উপকরর বা পধিধত 

• সংক্রমর ধনয়ন্ত্রর –সংববেনশ়ীলতা, ঘটনা এবং প্রকার, 
পধরচালনার সহজতা

• ধখঁচুধন

• ওষুি

৪. শ্যাগারযাগ িৃবদ্ধ 

ইউধনট II-এ যযমন উবলেখ করা হবয়বছ, ধশক্ষবকর জন্ 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর বৈারা ব্বহৃত যযাগাবযাবগর পধিধতগুধল 
যবাঝা গুরুত্বপূর্ণ। ধশক্ষার্থী এমন যযাগাবযাবগর উপর ধনভ্ণ র 
কবর যা স্পষ্ট, সংধক্ষপ্ত এবং যশ্রর়ীকবক্ষ অন্তভু্ণ ক্ত করার জন্ 
সহজলভ্। যয পধিধত, বা পধিধতগুধল ব্বহার করা হবয়বছ তা 
ধনভ্ণ র করবব অবধশষ্ট দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্তর পধরমার এবং 
ব্ধক্তর যয যকান অধতধরক্ত অক্ষমতার উপর। এটি ধনভ্ণ র করবব 
ব্ধক্ত বধিরান্ধতাযুক্ত হওয়ার আবগ আনুষ্াধনক ভাষা ধশবখবছ 
ধকনা। এটি লক্ষ্ করা গুরুত্বপূর্ণ যয প্রধতটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু 
যযাগাবযাবগর ধবধভন্ন পধিধত ব্বহার করবত পাবর। 

যযাগাবযাবগর পধিধত: যযাগাবযাগবক গ্রহরবযাগ্ এবং 
অধভব্ধক্তমূলক, এই দুই িরবন ধবভক্ত করা যযবত পাবর, 
যযমনটি আবগ উবলেখ করা হবয়বছ। ন়ীবচর যটধবল ১-এ এমন 
ধকছু িরন যেখায় যা ধশশুটি ব্বহার করবত পাবর।

অধভব্ধক্তপূর্ণ যযাগাবযাবগর িরন

যমৌধখক/সঞ্চালনমূলক আউটপুট

কণ্ঠস্বর (কান্না, এবং গলার নানারকম আওয়াজ হাধস, ঘ্ান 
ঘ্ান, ধচৎকার) স্বরধ্বধন, ব্ঞ্নবর্ণ-স্বরবর্ণ যজাডা, দুবব্ণাি্ 
শব্দ বলা

অগেসঞ্চালন/ইধগেবতর বধহঃপ্রকাশ

শর়ীবরর নডাচডা (মার্া, অগে, অগেধবন্াস পধরবত্ণ ন, শর়ীবরর 
ভগে়ীবত পধরবত্ণ ন), মুবখর অধভব্ধক্ত, অগেভধগে, যচাবখর দৃধষ্ট, 
হাত ধেবয় সংবকত করা
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পধরবি্ণক/ধবকল্প আউটপুট
(অগেসঞ্চালন/ভধগে ধনব্ণাচন আচরবরর পাশাপাধশ প্রত়ীক়ী 
ব্বস্া যবাঝার প্রবয়াজন)

স্পশ্ণ করার প্রত়ীক, ছধবর প্রত়ীক, বস্তুর প্রত়ীক, ধলধখত শব্দ

উপবরর প্রত়ীক়ী ব্বস্াগুধলর একটি ব্বহার কবর " উন্নত 
প্রযুধক্ত” (হাই-যটক) যযাগাবযাবগর উপকরর

গ্রহরবযাগ্ যযাগাবযাবগর িরন

চাকু্ষষ তর্্ গ্রহর

মুবখর অধভব্ধক্ত, অগেভধগে,
হাত ধেবয় সংবকত করা (সাইন ল্াগুেবয়জ)
বস্তুর প্রত়ীক
ছধবর প্রত়ীক
ছাপা শব্দ

শ্রবরগত তর্্ গ্রহর

পধরববশগত শব্দ
স্বরভগে়ী/কর্া বলার ধনধে্ণ ষ্ট ভগে়ী
কর্্ শব্দ

স্পশ্ণ ধবষয়ক তর্্ গ্রহর

নাডাচাডা/স্পশ্ণ/সঞ্চালন
ধনধে্ণ ষ্ট স্পশ্ণ ইধগেত
স্পশ্ণ করার মবতা বস্তুর প্রত়ীক (হাবত-হাত ধেবয়) 
যরেইল শব্দ ধচনি

কাযকে ািলী

ইব্রিয়গত প্রণালী 

১. একটি পে্ণ ায় ধনম্নধলধখত শব্দ বা শব্দবন্ধগুধল প্রবজক্ট 

করুন বা যেখান: কর্া বলা, যলখা, আঙুবলর বানান/বানান, 
সংবকত যেওয়া, ছধব এবং অঙ্কন ৷

২. অংশগ্রহরকার়ীবের তাধলকাভুক্ত শব্দগুধলর কায্ণাবল়ীগুধল 
সম্পােন করবত ব্বহৃত ইধ্রিবয়র নাম ধলখবত বলা হয়।

৩. অংশগ্রহরকার়ীবের তারা যা ধলবখবছন তা জানাবত অনুবরাি 
করুন।

৪. ধবধভন্ন ধক্রয়া সম্পােবনর জন্ যকান ইধ্রিয় ব্বহার করা হয় 
এবং এটি ক়ীভাবব করা হয় তা ব্াখ্া করুন।

৪.১ শ্যাগারযাগ চক্র 

যযাগাবযাগ একটি ধবৈমুখ়ী প্রধক্রয়া। সমূ্পর্ণ যযাগাবযাগ হওয়ার 
জন্ কমপবক্ষ দুইজবনর প্রবয়াজন। যয ব্ধক্ত বাত্ণ া পাঠান ধতধন 
যপ্ররক এবং ধযধন বাত্ণ া গ্রহর কবরন ধতধন গ্রহরকার়ী। 

পারস্পধরক আোনপ্রোবনর তবধশষ্ট্ – যযাগাবযাগ চবক্রর ধবধভন্ন িাপ

• উবে্াগ (Initiatives): একটি পারস্পধরক আোনপ্রোন 
শুরু করা বা একটি পারস্পধরক আোনপ্রোন চলাকাল়ীন 
নতুন ধকছু প্রবত্ণ ন করা।

• ধনধচিতকরর (Confirmations): অন্ ব্ধক্তর উবে্াবগর 
স্পষ্ট স্ব়ীকৃধত যার মাি্বম যস জানবত পাবর যয তার কর্া 
যশানা হবয়বছ।

• উত্তর (Answers): ইধতবাচক বা যনধতবাচকভাবব 
প্রধতধক্রয়া।

• পালা (Turns): ধনবজ পালা যনওয়া এবং অন্ ব্ধক্তবক 
পালা যনওয়ার সুবযাগ যেওয়া।

• মবনাবযাগ (Attention): অন্ ব্ধক্তর প্রধত এবং তারা যা 
করবছ, বা একটি বস্তু বা কাবজর ধেবক মবনাধনববশ করা।

• ত়ীরেতা ধনয়ন্ত্রর ( Regulation of intensity): পারস্পধরক 
আোনপ্রোন করার সমবয় কণ্ঠস্ববর ভারসাম্ বজায় রাখা; 
ধশশুরা প্রায়শই তর্্ প্রধক্রয়া করার জন্ অধতধরক্ত সময় 
ধনবয় বা মুখ ঘুধরবয় ধনবয় এটি কবর।

• কায্ণকর়ী সমৃ্পক্ততা (Affective involvement): 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের সাবর্ অগেসঞ্চালন এবং স্পবশ্ণর 
মাি্বম প্রায়শই আবববগর পারস্পধরক আোন প্রোন করা 
হয়।

• স্বাি়ীনভাবব কাজ করা (Acting independently): ধনবজ 
স্বাি়ীনভাবব ধক্রয়াকলাপ সম্পন্ন করা।

কাযকে ািলী 

শ্যাগারযাগচক্র ( Communication Cycle) শ্িাঝা 

১. চাট্ণ  যপপাবরর পৃর্ক কাগবজর টুকবরার উপবর তাধলকাভুক্ত 
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যযাগাবযাগচবক্রর প্রধতটি িাপ ধলখুন। দুটি যসট প্রবয়াজন। 
টুকবরাগুধল এবলাবমবলা করুন যাবত যসগুধল পরপর 
ক্রমানুযায়়ী সাজাবনা না র্াবক।

২. ধশক্ষকবের দুটি েবল ভাগ করুন। 

৩. প্রধতটি েলবক এক যসট চাট্ণ  ধ্রিপ ধেন এবং ধশক্ষকবের 
ধ্রিপগুধল সঠিক ক্রবম রাখবত বলুন। 

৪. অংশগ্রহরকার়ীবের ইধ্রিয়গত মাি্মগুধলর পূব্ণবতথী 
কায্ণকলাপ মবন রাখবত বলুন। এই যযাগাবযাগচবক্র 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুরা যকার্ায় এবং ক়ীভাবব সমস্ার 
সমু্মখ়ীন হবব তা তাবের ধলখবত বলুন।

৫. প্রধতটি েল তাবের চূডান্ত �লা�ল উপস্াপন করবব।

৬. সহায়ক কায্ণকলাপটি পয্ণববক্ষর করববন এবং 
যযাগাবযাগচক্র এবং যযাগাবযাবগর উপর বধিরতার প্রভাব 
সম্পবক্ণ  ব্াখ্া করববন।

কায্ণকর়ী যযাগাবযাবগর উপাোনসমূহ: যযাগাবযাগ প্রধক্রয়াটি 
শবব্দর ব্বহাবরর যচবয়ও যবধশ ধকছু। এটি আমাবের পধরবববশর 
অন্ান্ যলাবকবের কাবছ যপৌঁছাবনার একটি উপায়। এটি 
যমৌধখক এবং অবমৌধখকভাবব আমাবের এবক অপবরর সাবর্ 
সংবযাগ স্াপবনর অন্তম উপায়।

বিরিচিা করার জি্য বকেু মূল িারণা:

১. যবধশরভাগ ধশক্ষার্থী যারা বধিরান্ধতাযুক্ত তাবের শ্রবরশধক্ত 
এবং দৃধষ্টশধক্ত ধকছু মাত্রায় কম র্াবক।

২. যয সকল ধশক্ষার্থী বধিরান্ধতাযুক্ত, তারা প্রায় সবরকম 
কায্ণকলাপ এবং ধশক্ষার পধরবববশ অংশগ্রহর করবত পাবর।

৩. যারা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী, তারা ধবধভন্ন উপাবয় 
যযাগাবযাগ কবর।

৪. ভাবলা এবং ে়ীঘ্ণস্ায়়ী যযাগাবযাবগর জন্ ধনম্নধলধখত 
গুরাবল়ী প্রবয়াজন:

৫. যচাবখ যচাখ রাখা

৬. মুবখর অধভব্ধক্ত

৭. সািারর ভাষা

৮. আগ্রবহর ধবষয়

৯. পালা যনওয়া

১০. স্ববরর ওঠানামা

১১. উপযুক্ত অবস্ান

১২. গ্রহরবযাগ্তা এবং স্ব়ীকৃধত

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের যযাগাবযাবগর প্রবয়াজন ধভন্ন ধভন্ন, 
কারর তাবের ইধ্রিয়গত অসুধবিার মাত্রা, িরন এবং ইধতহাস 

ধভন্ন। তাবের ব্ধক্তগত তবধশষ্ট্গুধল এবং তার পাশাপাধশ 
তাবের েক্ষতার ধবকাশবক উৎসাধহত করার মাত্রাও ধভন্ন। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সাবর্ যযাগাবযাগ করার ক্ষমতা 
ছাডা তাবের ক্ষমতা মূল্ায়ন করা বা তাবের যশ্রর়ীকবক্ষ 
অন্তভু্ণ ক্ত করা প্রায় অসম্ব। অবনক যশ্রর়ীকবক্ষ, যযসব ধশক্ষার্থী 
বধিরান্ধতাযুক্ত হয়, তাবের সামলাবনা যায় না, এবং তারা প্রকৃত 
পবক্ষ অন্তভু্ণ ক্ত নাও হবত পাবর।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের তাবের অবধশষ্ট দৃধষ্টশধক্ত, শ্রবরশধক্ত 
এবং অন্ান্ ইধ্রিবয়র মাি্বম তাবের পধরববশ সম্পধক্ণ ত 
তর্্ অজ্ণ বনর জন্ ঘুবর যবডাবনার যপ্রররা, যরালমবিল, 
ধনরাপত্তাববাি নাও র্াকবত পাবর। অন্ ব্ধক্ত সুখ়ী, দুঃধখত 
বা রাগাধবিত ধকনা তা ধনি্ণারর করবত তাবের অসুধবিা হয়। 
তারা ধনবজ যর্বক কাবরা সাবর্ যযাগাবযাগ শুরু কবর না; এটি 
তাবের যশখাবত হবব। এর পধরবপ্রধক্ষবত, এটি স্ব়ীকার করা 
গুরুত্বপূর্ণ যয যযাগাবযাগ একটি ধবৈমুখ়ী প্রধক্রয়া এবং শুিুমাত্র 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু এবং তাবের যযাগাবযাবগর েক্ষতার 
স়ীমাবধিতার উপর য�াকাস করার পধরববত্ণ , ধশক্ষকবের উধচত 
দুগ্ণম পধরববশ এবং যযাগাবযাগ সগে়ীর সাবর্ সম্পধক্ণ ত ধবধভন্ন 
কারবরর ধেবক মবনাবযাগ যেওয়া। উোহররস্বরূপ, সাইন 
ল্াগুেবয়জ (সাংবকধতক ভাষা) সংক্রান্ত জ্াবনর অভাববর �বল 
ধবধভন্ন ধবষয় ধনবয় আবলাচনার পধরসর স়ীমাবধি হবয় যায়, 
পাশাপাধশ পারস্পধরক যযাগাবযাগ পধিধতর স্বতঃসু্ত্ণ তাও 
হ্াস পায়। যয ধশশুরা জন্মগতভাবব বধিরান্ধতাযুক্ত এবং স্পবশ্ণর 
মাি্বম যযাগাবযাগ ব্বহার কবর তাবের এবক অপবরর সাবর্ 
যযাগাবযাগ করার জন্ ধশক্ষক এবং সমবয়স়ীবের সহায়তার 
প্রবয়াজন হবত পাবর, কারর অন্র্ায় তারা ধকছু যযাগাবযাগ 
উপলধধি করবত বা ব্াখ্া করবত সক্ষম হবত পাবর না 
(ভ্ানবির যহইজবিন, ২০০৯)। বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তরা যারা 
কর্্ ভাষা ব্বহার কবরন তারা কবর্াপকর্বন পধরবত্ণ নগুধল 
অনুসরর করবত পাবরন না যধে না নতুন ধবষয় স্পষ্টভাবব 
উপস্াপন করা হয়, কারর সািাররভাবব ক়ী ধবষবয় কর্া বলা 
হবচ্ছ তা যজবন ধনবল তাবের বুঝবত সুধবিা হয়। অন্র্ায়, তারা 
অনুপযুক্ত ধকছু বলা এডাবত ধনবজবের প্রত্াহার করবত পাবর 
(মাইলস অ্ান্ড ধরধগও, ১৯৯৯)। বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবের 
যযাগাবযাবগর প্রবয়াজন়ীয়তা সম্পবক্ণ  ভুল যবাঝাবুধঝর কারবর 
তাবের ভুলভাবব যবৌধধিক প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধহসাবব যলববল 
করা হবত পাবর (বিসওয়ার্্ণ এট আল, ২০১১), যা ধশক্ষবকর 
স্ব়ীকৃধত পাওয়ার জন্ অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাবের পধরবববশর 
সাবর্ পারস্পধরক আোনপ্রোন করার বািা র্াবক, ধববশষ কবর 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু যারা স্পবশ্ণর মাি্বম যযাগাবযাগ কবর, 
তাবের প্রচুর মানধসক চাপ র্াবক এবং মবনাবযাগ যক্রি়ীভূত 
করবত অসুধবিা হবত পাবর।
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৪.২ িবিরান্ধতাযুক্ত বশশুরের মরি্য শ্যাগারযাগ 
েক্তা িা়োরিার শ্কৌশল

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী ধশক্ষক বা যযাগাবযাবগর সগে়ীবক জানাবত 
চায় এমন ধকছু ধচন্তা:

• আমাবক আপনার সংবকত অনুভব করবত ধেন। আপনার 
হাত আমার হাবতর ন়ীবচ রাখুন। 

• আমরা ধক করধছ বলুন! বস্তু,, স্পশ্ণ, অগেভধগে এবং স্পশ্ণ 
উপবযাগ়ী ধচনি ব্বহার করুন।

• আমার বুঝবত এবং প্রধতধক্রয়া জানাবত সময় প্রবয়াজন।

• ক়ী ঘটবছ তা বুঝবত সাহায্ করার জন্ আমার কাছাকাধছ 
একজনবক প্রবয়াজন।

• আমাবক অনুভব করবত ধেন। আমার হাতগুধলই আমার 
যচাখ।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সাবর্ যযাগাবযাগ েক্ষতা বাডাবনার 
জন্ সববচবয় গুরুত্বপূর্ণ পেবক্ষপ হল ধশক্ষক এবং ধশক্ষার্থীর 
মবি্ একটি যযাগাবযাগমূলক সম্পক্ণ  স্াপন করা। একটি ধশশুর 
পাঠাবনা সূক্ষ্ম সংবকতগুধল যবাঝা, ইচ্ছাকৃত আচরবরর মবি্ 
ত�াৎ করা এবং সংবকবতর যর্াযর্ প্রধতধক্রয়ার মাি্বম 
কায্ণকর়ী যযাগাবযাবগর ধবকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবব প্রার্ধমক 
যযাগাবযাগ সম্পক্ণ  স্াপন করবত হবব।

সমবিয়পূর্ণ পারস্পধরক আোনপ্রোন ধশখবনর যক্ষবত্র এবং 
যযাগাবযাবগর যক্ষবত্র ধভধত্ত ততধর কবর। ধশক্ষক এবং অধভভাবকরা 
নতুন েক্ষতা যশখার মাি্বম বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের সাবর্ 
যযাগাবযাবগর মান উন্নত করবত পাবরন। যখন মা বাবা এবং 
ধশক্ষকরা তাবের ধনজস্ব দৃধষ্টভধগে এবং আচরর পধরবত্ণ ন কবরন, 
তখন ধশশুরা আরও ইধতবাচক পারস্পধরক আোন প্রোন ব্বহার 
কবর প্রধতধক্রয়া জানায়।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর বয়স ধনধব্ণবশবষ, প্রর্ম অগ্রাধিকার হবলা 
রুটিন এবং ক্রম (ধসবকাবয়সি) ততধর করা যার মাি্বম ধশশুরা 
কায্ণকলাবপর িরনগুধল ধচনবত এবং মবন রাখবত পাবর। 
আগাম়ীবত ক়ী হবব, তা অনুমান করা সম্ব হবল, ধশশুর কাবছ 
চারপাবশর পধরববশ কম ভ়ীধতকর হয় ওবঠ এবং ধশশুর ধনবজর 
কাজকম্ণর ওপর আরও যবধশ ধনয়ন্ত্রর রাখবত পাবর। পধরবববশর 
সাবর্ একাত্মতা এবং একসাবর্ অববিষর ধশশুর চারপাবশর 
পধরববশ সম্পবক্ণ  নতুন আধবষ্কাবর সহায়তা কবর।

রুটি এিং ক্রম (বসরকারয়ন্স) ততবররত, বিম্নবলবখত 
বিষয়গুবল মরি রাখরত হরি:

• ধশক্ষকবের অবশ্ই ধশশুটির ইধ্রিয়গুধলবক যর্াসম্ব 
উদে়ীধপত করবত হবব।

• সবার সাবর্ কাজ করা বা যখলা করার সময় ধনবজর পালা 
যনওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারর এবক্ষবত্র ধশক্ষকবক ধশশুর 
আচরর এবং যযাগাবযাবগর প্রধত উপযুক্তভাবব সাডা 
ধেবত হয়। যযমন: ব্ক সাজাবনা, সাইন/ইধগেত করা, 
হাততাধল যেওয়া।

• যকান ধবষয় বা বস্তু পছন্ করা ধশশুবক সধক্রয়ভাবব 
অংশগ্রহর করবত উৎসাধহত কবর।

• অনুকরবরর মাি্বম ধশশু তার পছন্সই প্রধতধক্রয়া 
যেখাবত পাবর এবং যকাবনাধকছু কবর যেখাবনার জন্ 
উৎসাধহত হয়। 

• যকান ধজধনস নাডাচাডা করা ধশশুবক যশখায় যসগুধল 
ক়ীভাবব ব্বহার করবত হয়।

• স্পশ্ণ সংবকত, বস্তুগত সংবকত, শ্রবর সংবকত, অবস্ান 
সংবকত, দৃশ্গত সংবকত, ঘ্ারজ সংবকত ইত্াধের 
মাি্বম পূব্ণাভাস লাভ বা পরবতথী সময় ক়ী হবত পাবর, 
যস সম্পবক্ণ  িাররা করা যযবত পাবর।

• ধশক্ষার্থীর পরবতথী লিাবস যাওয়া বা সমবয়স়ীবের 
সাবর্ যমশার জন্ একটি কায্ণকলাপ ধশক্ষার্থীবের 
সামাধজক়ীকরর অজ্ণ বনর সুবযাগ কবর ধেবত পাবর। 
উোহররস্বরূপ, একজন ধশক্ষার্থী প্রধতধেন আবশপাবশর 
লিাবস চক ধবতরর করবত পাবর বা সহপাঠীবের খাতা 
ধবতরর করবত পাযর ইত্াধে।

যযাগাবযাগ— যস আমাবক ক়ী বলার যচষ্টা করবছ? যযমনটি 
পূবব্ণ উবলেখ করা হবয়বছ, ধকছু ধশক্ষার্থী যারা ধনবজবেরবক 
প্রর্াগত উপাবয় প্রকাশ করবত পাবর না তারা তাবের বাত্ণ া 
আোন প্রোবনর জন্ অন্ পধিধত যববছ যনবব। কান্নাকাটি এবং 
যন্ত্ররার মবতা প্রধতধক্রয়াগুধলবক খারাপ আচরর ধহসাবব ভুল 
যবাঝা হয় এবং ধশক্ষার্থীবক শাধস্ত যেওয়া হয়, যা তাবক আরও 
হতাশার ধেবক পধরচাধলত কবর। পধরববত্ণ , যধে, ধশক্ষক এবং 
অধভভাবকরা ধশক্ষার্থীর এই িরবনর যযাগাবযাবগর প্রবচষ্টাবক 
স্ব়ীকার করবত পাবরন, তাহবল ‘কঠিন’ আচররগুধল কমবত 
শুরু করবব। 

বকেু বিষয় মরি রাখরত হরি:

• ধশক্ষার্থীর সমস্ত আচররবক যযাগাবযাবগর প্রবচষ্টা 
ধহসাবব যেখুন।

• ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর প্রবচষ্টা যবাঝার যচষ্টা করুন।

• ধশক্ষার্থীবক যেখান যয আপধন বুঝবত যপবরবছন যয যস 
ক়ী বলবত চায়।

• ধশক্ষার্থীবক যযাগাবযাবগর আরও গ্রহরবযাগ্ উপায় 
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যশখান।

• ধনধচিত করুন যয ধশক্ষার্থীর ঘনঘন যচক-আপ করা হয় 
যাবত এবক এবক যমধিকাল অবস্াগুধল বাধতল কবর 
তার আচররটি ক়ী কারবর হবচ্ছ যসটি ধনি্ণারর করা যায়।

শ্যাগারযারগর প্ররয়াজি ততবর করা

দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত হারাবনা ব্ধক্তরা ধবধভন্ন উপাবয় 
যযাগাবযাবগর েক্ষতা যেখাবত পাবর, যযমন শর়ীবরর নডাচডা, 
অগেভধগে, মুবখর অধভব্ধক্ত, কণ্ঠস্বর, বস্তু বা সহকার়ী ব্ধক্তর 
সাহাবয্, বা ছধবর ধেবক ধনবে্ণ শ কবর। এই েক্ষতাগুধল ধবকাশ 
করার সাবর্ সাবর্, প্রবয়াজন অনুযায়়ী এই নতুন িরবনর 
যযাগাবযাগ মাি্মগুধলর ব্বহার বৃধধি করা যযবত পাবর। 
উোহরর ধহবসবব:

• যযবহতু ব্ধক্তটি ধবধভন্ন রুটিবনর সাবর্ পধরধচত হবয় 
ওবঠ, ধশক্ষকরা যেখবত পাবরন যয যস রুটিবনর প্রধতটি 
িাবপর প্রত্াশা করবছ ধকনা। পধরধচত রুটিবনর সময়, 
কায্ণকলাবপর পরবতথী িাবপ যাওয়ার আবগ ধশক্ষকবের 
ধবরধত যেওয়া উধচত। কবয়ক যসবকবন্ডর অবপক্ষার সময়, 
ধশক্ষকরা নডাচডা, শর়ীবরর ভধগে, মুবখর অধভব্ধক্ত, 
অগেভধগে বা কণ্ঠস্বর যেখবত পাবরন, যা ধনবে্ণ শ কবর যয 
ব্ধক্তটি কায্ণকলাপটি সমূ্পর্ণ করবত চায়।

• ধশশুটি এই কায্ণকলাপগুধল চাধলবয় যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ 
করার পবর, তাবক জানাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যয তার 
যযাগাবযাবগর প্রবচষ্টাটি যবাঝা যগবছ এবং তার ইচ্ছাবক 
সম্মান করা হবব। ধশক্ষবকর মুবখর অধভব্ধক্ত, শার়ীধরক 
ভাষা, কণ্ঠস্বর এবং কর্া বলা সবই ধশশুর যযাগাবযাগ 
সম্পবক্ণ  ইধতবাচক অনুভূধতর বাত্ণ া যেয়।

শারীবরক িাষা শ্শখারিা:

আমাবের অনুভূধত সম্পবক্ণ  প্রচুর তর্্ শর়ীবরর ভাষার মাি্বম 
জানাবনা হয়: মুবখর অধভব্ধক্ত, অগেভধগে, শর়ীবরর অবস্ান এবং 
অন্বের যর্বক দূরত্ব। আমরা এই তর্্টি প্রার্ধমকভাবব দৃধষ্টর 
মাি্বম পাই। তবৈত ইধ্রিয় প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুটি অন্বের 
কাছ যর্বক এইসব তর্্ পায়না, বা অন্রা তাবক ক়ীভাবব যেবখ 
যস সম্পবক্ণ  যস সবচতন নয়। এই ধশশুবের উপযুক্ত শার়ীধরক 
ভাষার মাি্বম তাবের অনুভূধত প্রকাশ করবত যশখার জন্ 
সাহায্ প্রবয়াজন। যধে তাবের অনুভূধত এবং শার়ীধরক ভাষায় 
ধমল না হয়, তাবের যযাগাবযাগ করাবক ভুল যবাঝা হবত পাবর 
এবং ধশশু হতাশ হবত পাবর। 

বশক্করা শ্যিারি বশশুরক সাহায্য কররত পাররি:

• যকাবনা অনুভূধত সম্পবক্ণ  যশখাবনার সময় বা যসই 
সম্পধক্ণ ত সংবকত যবাঝাবার সময় ধশশু যযন ধশক্ষবকর 
মুবখর অধভব্ধক্ত হাত ধেবয় স্পশ্ণ কবর অনুভব করবত 
পাবর। আপধন যখন যরবগ যান তখন ধশশুবক আপনার 
যপশ়ীর টান অনুভব করবত ধেন, আপধন খুধশ হবল ধশধর্ল 
যপশ়ী এবং আপধন অসন্তুষ্ট হবল ভ্রুকুটি অনুভব করবত 
ধেন।

• ধবধভন্ন অনুভূধতর সাবর্ সম্পধক্ণ ত শর়ীবরর অগেভধগে 
সম্পবক্ণ  যবাঝাবত ধশশুবক আপনার কাঁি এবং হাত অনুভব 
করার সুবযাগ ধেন। উোহররস্বরূপ, শর়ীবরর যসাজা, টানটান 
ভধগেমা প্রায়শই একটি ইধতবাচক এবং আত্মধবশ্াস়ী মবনাভাব 
যেখায়, আবার একটি ধশধর্ল বা ধঝধমবয় পডা শর়ীর কখনও 
কখনও দুঃখ বা লিাধন্তর ইধগেত যেয়।

• ধশশুবক তার ধনবজর মুখ, ভধগে এবং হৃেস্পন্ন অনুভব 
করবত ধেন যাবত তাবক অন্বের কাবছ যকমন যেখায় যস 
সম্পবক্ণ  ধশশু সবচতন হবত পাবর।

স্পশ্ণ সংবকত: যয ব্ধক্তবের দৃধষ্ট বা শ্রবরশধক্তর কায্ণকর়ী ব্বহার 
খুব কম তারা প্রায়শই বুঝবত পাবর না যয তাবের সাবর্ ক়ী 
ঘটবত চবলবছ। তাবের এমন মবন হবত পাবর, যযন ধকছু ধজধনস 
যকার্াও যর্বক হঠাৎ আধবভূ্ণ ত হবলা, আবার যকার্াও অদৃশ্ 
হবয় চবল যগবলা। যলাবকরা যকাবনারকম সতক্ণ তা ছাডাই, 
এবং আপাতদৃধষ্টবত যকানও কারর ছাডাই ধশক্ষার্থীবের স্পশ্ণ 
করবত এবং তাবের এক জায়গা যর্বক অন্ জায়গায় সধরবয় 
ধেবত পাবর। এই িরবনর অধভজ্তায় ধশক্ষার্থীরা ভয় যপবয় যায়। 
ক়ী ঘটবত চবলবছ যস সম্পবক্ণ  ধশক্ষার্থীবের তর্্ যেওয়ার এক 
অন্তম উপায় হল স্পশ্ণ সংবকত।

কাছাকাধছ দূরবত্ব চলমান বস্তু বা যকাবনা বস্তু যধে দ্রুত তার 
অবস্ান পধরবত্ণ ন কবর এবং অববশবষ দূবর অদৃশ্ হবয় যায়- 
তাহবল একটি উন্নয়নশ়ীল মানব মধস্তষ্ক (developing human 
brain) বস্তুটির যকাবনা ধস্রধচত্র বা স্ায়়ী ছধব ততধর করবত পাবর 
না। একই ঘটনা যকাবনা শব্দ এবং আওয়াজ সম্পবক্ণ ও ঘটবত 
পাবর। এইরকম পধরধস্ধতবত, শবব্দর উৎপধত্ত যকার্ায় তা 
আধবষ্কার করার জন্ ধশশুবক বস্তুটি স্পশ্ণ করবত বা ধশক্ষবকর 
মুখ অনুভব করবত উৎসাধহত করা অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

• স্পশ্ণ ইধগেবতর উবদেশ্ হল দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত 
হারাবনা ব্ধক্তরা স্পশ্ণ অর্বা নডাচডার মাি্বম কায্ণকলাপ, 
মানুষ এবং স্ান যবাঝার যচষ্টা কবর। স্পশ্ণ-সংবকত হবলা 
একটি ধনধে্ণ ষ্ট বাত্ণ া ধেবত ব্ধক্তর শর়ীবর স্পবশ্ণর মাি্বম 
যেওয়া সংবকত; যযমন, একজন প্রাপ্তবয়স্ ব্ধক্ত একজন 
ধশশুর কাঁি স্পশ্ণ কবর ‘ববসা’ ধনবে্ণ শ কবরন। অধভভাবক 
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এবং ধশক্ষকরা তবৈত-ইধ্রিয় প্রধতবন্ধকতাযুক্ত অল্পবয়স়ী 
ধশক্ষার্থীবের সাবর্ এই সংবকতগুধল ব্বহার কবরন। মা-
বাবা স্বাভাধবকভাববই ধশশুবক তুবল যনওয়ার বা সরাবনার 
আবগ তাবের সন্তানবক একটি ধনধে্ণ ষ্ট উপাবয় স্পশ্ণ কবরন। 
একইভাবব, যখন এই প্রার্ধমক সংবকতগুধল অবনকবার 
যেওয়া হয়, তখন যসগুধল ধশক্ষার্থীবক জানায় যয যকউ 
উপধস্ত রবয়বছ এবং ধকছু ঘটবত চবলবছ।

• প্রবত্ক ব্ধক্ত যারা ধশক্ষার্থীবক স্পশ্ণ করবছন বা সধরবয় 
ধেবচ্ছন, ধতধন একটু আলাোভাবব তাবক শর়ীবরর একটি 
ধনধে্ণ ষ্ট স্াবন স্পশ্ণ করবত পাবরন যাবত যবাঝা যায় যক 
আবছন। উোহরর ধহবসবব, একজন মা সন্তাবনর ধচবুক 
স্পশ্ণ কবরন, একজন বাবা সন্তাবনর কপাল স্পশ্ণ কবরন 
এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ ধযধন তাবক সহায়তা কবরন, ধতধন 
ধশক্ষার্থীর চুল, আংটি বা ঘধড স্পশ্ণ করবত পাবরন।

• প্রধতধেবনর রুটিবন িারাবাধহকভাবব স্পবশ্ণর ইধগেতগুধল 
ব্বহার করা ধশক্ষার্থীবক তার পাধরপাধশ্্ণক অবস্া এবং 
প্রধতধেবনর সময়সূচ়ীবত যযইসব মানুষজবনর সাবর্ যেখা 
হয়- তা বুঝবত সাহায্ কবর। প্রধতটি ধশক্ষার্থীর বাধডবত, 
ধবে্ালবয় এবং কম্ণবক্ষবত্র তার পধরধস্ধতর জন্ ধনধে্ণ ষ্ট 
ধকছু সংবকবতর প্রবয়াজন। ধশক্ষার্থীর সাবর্ কাজ করা 
প্রবত্কবক একই সংবকত ব্বহার করবত উৎসাধহত করা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাবত ধশক্ষার্থীবক সংবকতটির অর্্ণ বুঝবত 
সাহায্ করা যায়।

শ্যাগারযারগর শ্পাটকে রফাবলও: বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
সাবর্ কায্ণকর ভাবব যযাগাবযাগ করার ক্ষমতা ছাডা, তাবের 
ক্ষমতা মূল্ায়ন কায্ণকরভাবব যশ্রর়ীকবক্ষ অন্তভু্ণ ক্ত করা এবং 
তাবের ধনয়ধমত পাঠ্ক্রবমর সাবর্ যুক্ত করা প্রায় অসম্ব। 
যখন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা সািারর যশ্রর়ীকবক্ষ পডাবশানা 
করবত যায়, তখন প্রায়শই তাবের ভালভাবব না যশখাবনা বা 
যশ্রর়ীকবক্ষর ধবধভন্ন কাজকবম্ণ অন্তভু্ণ ক্ত না করার প্রবরতা র্াবক। 
তাবের নতুন বনু্ধ ততধর করবত অসুধবিা হয় কারর সহপাঠীরা 
তাবের সাবর্ যযাগাবযাবগর উপায়গুধল বুঝবত পাবর না। এই 
সমস্াগুধল কধমউধনবকশন যপাট্ণ ব�াধলও (communication 
portfolios) ততধর করার মাি্বম সমািান করা যযবত পাবর। 
কধমউধনবকশন যপাট্ণ ব�াধলওর মবি্ �বটাগ্রা�, লাইন-্ধয়ং বা 
অবনক শব্দ র্াবক, যা যর্বক ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর েক্ষতা 
এবং চাধহোগুধল জানা যায়। এটি ধনম্নধলধখত ধবষয়গুধলবক 
অন্তভু্ণ ক্ত কবর:

• ধবধভন্ন পধরববশ (ধবে্ালয়, বাধড এবং সমাজ) জুবড 
ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর ক্ষমতার একটি চাকু্ষষ এবং 
যমৌধখক বর্ণনা।

• ধশক্ষার্থীর জ়ীববন গুরুত্বপূর্ণ ব্ধক্ত বা যাবের সাবর্ মবনর 
ভাব আোন প্রোন কবর, তাবের সম্পবক্ণ  তর্্।

• পাঠ্সহ লাইন-্ধয়ং বা �বটাগ্রাব� ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাগ 
পধিধতর িরন, কাররসমূহ এবং অর্্ণ সম্পবক্ণ  যলখা র্াকবব।

• যযাগাবযাগ েক্ষতা, ধশখন তশল়ী এবং দৃধষ্ট ও শ্রবরক্ষমতাসহ 
ধশক্ষার্থীর একটি সামধগ্রক ধচত্র বা বর্ণনা।

‘পুজা যরেক�াবস্ তার ভাই যেব-এর সাবর্ লুধচ 
আর আলুভাজা যখবত ভাবলাবাবস’।

‘পুজার ধবে্ালবয় যাওয়ার রাস্তার ছধব। 
নে়ীর ঠান্ডা বাতাস পুজার 

খুব ভাবলা লাবগ’
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• পধরবববশর মানুষ এবং ধজধনসগুধলর সাবর্ যুক্ত হওয়ার 
জন্ ধশক্ষার্থীর প্রবয়াজন়ীয় পধরবত্ণ ন এবং অধভবযাজন।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু এবং অন্ান্ ধশশুবের মবি্ যযাগাবযাবগর 
মাি্ম স্াপবনর জন্ ক়ী ক়ী করবত হবব, তার জন্ যপাট্ণ ব�াধলওটি 
একটি সধচত্র গাইি হবয় ওবঠ। যপাট্ণ ব�াধলওগুধল বহুমুখ়ী হওয়া 

উধচত, এবং সমবয়র সাবর্ সাবর্ ও ধশশুর যববড ওঠার সবগে 
পধরবধত্ণ ত বা পধরমাধজ্ণ ত হওয়া উধচত।

ক্াবলন্ডার এবং সময়সূচ়ী: বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা যাবত 
তাবের ধবে্ালবয় ধনরাপে এবং ধনধচিন্তববাি কবর যস ধবষয়টি 
যেখা প্রবয়াজন। সময় এবং সময়সূচ়ী সম্পবক্ণ  সম্ক িাররা 
ধশক্ষার্থীবক যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণকলাপ সম্পবক্ণ  পূব্ণানুমান 
করবত এবং মানধসক ধনরাপত্তা যবাি করবত সাহায্ কবর। 
সময় বা সময়সূচ়ী এমন একটি কাঠাবমা ততধর কবর, যযখাবন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা যশখার জন্ যবর্ষ্ট স্বাচ্ছন্্ যবাি 
কবর। যশ্রর়ীকবক্ষর মবি্, সময়সূচ়ী বা ক্াবলন্ডারগুধল এমন এক 
িরবনর উপকরর যা ধশক্ষার্থীবের অত়ীত মবন রাখবত, বত্ণ মান 
সম্পবক্ণ  ধচন্তা করবত এবং ভধবষ্বতর প্রত্াশা ততধর করবত 
সহায়তা কবর। এর মবি্ বস্তু, ছধব এবং ধবধভন্ন শব্দ র্াকবত 
পাবর।

একট িস্তুগত ক্যারলন্াররর উোহরণ

যশ্রর়ীকবক্ষর ধক্রয়াকলাপগুধলর ধবষবয় আবগ যর্বক অনুমান 
করা শুিুমাত্র মানধসক ধনরাপত্তা বা সম্ক িাররা যেয় তা না, 
বরং যযাগাবযাবগর সুবযাগও বৃধধি কবর। এমনভাবব ধবে্ালবয়র 
ধেনগুধলর সময়সূচ়ী ততধর করার যচষ্টা করুন যা ধশক্ষার্থীবক 
তাবের ক্াবলন্ডার ব্বস্া (calendar system) ব্বহার 
করার জন্ পয্ণাপ্ত সময় যেয়, ধববশষ কবর পধরবধত্ণ ত সময় বা 

পুজা তার পাডার একটি 
স্পশ্ণবযাগ্ ম্াপ ব্বহার কবর।

‘যরাহবনর ধশধক্ষকা ধমস যজ্াধত তাবক 
সাহায্ কবরন। এত বছর িবর যরাহন তার 

সাবর্ ধববশষ একটি সম্পক্ণ  গবড তুবলবছ’।

োঁত িাক্তার আজ

য�ান
পান়ীয়
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পধরধস্ধতবত ক্াবলন্ডার ব্বস্া অবনক সাহায্ কবর। ধবে্ালবয়র 
তেধনক ধক্রয়াকলাপগুধলর সময়স়ীমা এবং কাজগুধল করবত 
ধগবয় বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের তর্্লাভ করবত, যসগুধলর 
প্রধক্রয়াকরর করবত ও প্রকাবশর জন্ কতটা সময় লাগবছ, যস 
সম্পবক্ণ  সবচতন র্াকুন।

ধশক্ষার্থী তার সময়সূচ়ী অনুমান করবত এবং মবন রাখবত বস্তু 
অর্বা ছধব ব্বহার করবত পাবর। মূত্ণ প্রত়ীক মবন রাখবত, 

ধশখবত এবং পূব্ণানুমাবন সহায়তা কবর। একটি ‘বস্তু ক্াবলন্ডাবর’ 
(object calendar) যবশ কবয়কটি বাসি র্াবক যা ধেবনর ধবধভন্ন 
ধক্রয়াকলাপ উপস্াপন কবর। যশষ বাসিটি বস্তু রাখার জন্ একটি 
সমাধপ্ত বাসি এবং লাল র্ধলটি ছধবর জন্ সমাধপ্ত ধবভাগ। ধশক্ষার্থী 
ধেবনর যবলায় ক়ী কবরবছ তা মবন রাখবত পবর সমাধপ্ত ধবভাবগর 
উবলেখ করবত পাবর।

ধকছু ধশক্ষার্থীর জন্ বস্তুর ব্বহার এবং অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের 
জন্ ছধবর ব্বহার ধশক্ষার্থীবের কবর্াপকর্বনর ধবষয়গুধলবত 
অংশগ্রহর করার সুবযাগ কবর যেয়। কবর্াপকর্ন এবং পারস্পধরক 
যযাগাবযাগ বাডাবনার জন্ সকল ধশশুবক সাবর্ ধনবয় সময়সূচ়ী 
ততধর করা উধচত।

৫. িবিরান্ধতাযুক্ত বশক্ার্থীরের সারর্ পবরিিকেক 
এিং বিকল্প শ্যাগারযাগ (AAC)

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুটি অন্বের সাবর্ অবমৌধখক (nonverbal-
ly) ভাবব যযাগাবযাগ করবত স্বাচ্ছন্্ যবাি কবর, যস এই প্রত়ীক়ী 

জলখাবার যশৌচাগার/বার্রুম

একট িস্তুর ক্যারলন্ার/সময়সূবচর উোহরণ:
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যযাগাবযাবগর মাি্বম পারস্পধরক আোন প্রোবন অংশগ্রহর 
করবত প্রস্তুত হয়। যয যকাবনা কায্ণাবল়ী যবাঝাবার সময়, প্রায়শই 
সহজ অগেভধগে অর্বা বস্তু ব্বহাবরর সাবর্ কর্্ বা সাংবকধতক 
শবব্দর ব্বহার করবল ধশখবনর যক্ষবত্র সাহায্ হয়। এটি একটি 
ধশশুবক বুঝবত সাহায্ করবত পাবর যয একটি ধজধনসবক ধেবয় 
অন্ ধজধনষও যবাঝাবনা যযবত পাবর এবং এই পধিধতটি তাবক 
পরবতথী ঘটনা বা কাজগুধল সম্পবক্ণ  পূব্ণানুমান করবতও সাহায্ 
কবর।

বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবের জন্ ধকছু প্রিান যযাগাবযাগ ব্বস্া হল 
স্পশ্ণ-প্রত়ীক, অগেভধগে, বস্তুর প্রত়ীক, ছধবর প্রত়ীক, সাংবকধতক 
ভাষা (সাইন ল্াগুেবয়জ), আগুেবলর বানান, যরেইল যলখা এবং 
পডা, টাবিামা **, সাংবকধতক ভাষা, বড হরব� যলখা এবং 
পডা এবং ওষ্ পাবঠর মাি্বম পডা।

(**টাবিামা বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবের বৈারা ব্বহৃত যযাগাবযাবগর একটি 
পধিধত, যযখাবন বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্ত বক্তার যঠাঁবট ধনবজর বুবডা আঙুল 
এবং যচায়াল বরাবর তাবের আগুেলগুধল রাবখ।)

৫.১ মূল শ্যাগারযাগ ি্যিস্া 

সাংরকবতক িাষা:

সাংবকধতক ভাষায় িাররা এবং ভাবনাধচন্তা প্রকাশ করার জন্ 
ধনধে্ণ ষ্ট হাবতর আকার এবং শর়ীবরর নডাচডা ব্বহার করা হয়। এটি 
চাকু্ষষ বা স্পশ্ণ মাি্বম হবত পাবর। চাকু্ষষ সংবকবত, ধচনিগুধল 
ব্ধক্তর সামবন ততধর করা হয়। বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তবের চাধহো 
অনুসাবর অবস্ান, দূরত্ব, গধত, জটিলতা এবং আবলার সামঞ্স্ 
করা যযবত পাবর।

হাবতর ওপর সংবকত যেওয়া, স্পশ্ণবযাগ্ সাংবকধতক ভাষা: 
এর জন্ যকান দৃধষ্টশধক্তর প্রবয়াজন যনই এবং এটি স্পবশ্ণর উপর 

ধভধত্ত কবর হয়। যয ব্ধক্ত বধিরান্ধতাযুক্ত যস সংবকতকার়ী ব্ধক্তর 
হাবতর উপর তার হাত রাবখ যাবত যস সংবকতকার়ীর হাবতর 
আকৃধত, অবস্ান এবং নডাচডার মাি্বম করা সংবকতগুধল 
অনুভব কবর বুঝবত পাবর। স্পশ্ণবযাগ্ সংবকত এমন মানুষবের 
জন্ উপযুক্ত যাবের দৃধষ্ট খুব কম বা এবকবাবরই দৃধষ্ট যনই।

চাকু্ষষ-যরেম সংবকত (Visual frame signing:): এটি 
টাবনল দৃধষ্ট (tunnel vision) র্াকা বধিরান্ধতাযুক্ত যলাবকরা 
ব্বহার কবর। এটি সািারর সংবকবতর মবতা, তবব হাতগুধল 
বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তর দৃধষ্টবক্ষবত্রর মবি্, শর়ীবরর উপবরর 
অংশ এবং মুবখর কাবছ রাখা হয় যাবত যসগুধল তাবের যচাবখর 
“টাবনবলর” বা দৃধষ্টবক্ষবত্রর বাইবর চবল না যায়।

আঙুরলর িািাি/হারত শ্েখারিা িণকেমালা: এক হাবতর 
আগুেবলর বানান এবং দুই হাবতর আঙুবলর বানানও ব্বহার 
করা হয়। উোহররস্বরূপ হল, আবমধরকান সাইন ল্াগুেবয়জ 
(ASL) হাবত যেখাবনা বর্ণমালা, যযগুধল ইংবরধজবত প্রধতটি 
বর্ণমালার জন্ একটি ধনধে্ণ ষ্ট আকৃধতসহ একক হাত ব্বহার 
কবর ততধর করা হয়। ইংবরধজর প্রধতটি শবব্দর বানান হাবতর 
আকৃধতর পধরবত্ণ বনর সাবর্ ততধর হয়, যা শবব্দর প্রধতটি 
অক্ষরবক যবাঝায়। বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্ত বানানটি অনুভব করবত 
পাবর এবং বানানকার়ীর হাবতর উপর তার হাবতর তালু ব্বহার 
কবর শব্দটি ততধর করবত পাবর। এই পধিধতটি খুব সুধবিাজনক 
এবং দ্রুত। যখন যকাবনা ধনধে্ণ ষ্ট শব্দ বা যকাবনা ব্ধক্তর নাবমর 
যকাবনা সংবকত র্াবক না তখন আঙুবলর বানান ব্বহার করা 
হয়।

আসুি রবির সারর্ শ্েখা কবর

রধব বধিরান্ধতাযুক্ত একটি ৯ বছর বয়স়ী যছবল। যস একটি 
সরকাধর অনুোনপ্রাপ্ত ধবে্ালবয় চতুর্্ণ যশ্রর়ীবত পডবছ। যস ববডা 
এবং গাঢ় কবর যলখা অক্ষর ( bold letters) যেখবত পাবর এবং 
শুিুমাত্র যনাটবুক যর্বক ধলখবত বা কধপ করবত পাবর, বা তাবক 
কধপ করার জন্ ব্্াকববাবি্ণ র কাছাকাধছ যযবত হয়। রধব যখলার 
সময় এবং সমবয়স়ীবের সাবর্ যযাগাবযাগ করার সময় অগেভধগে 
বা ইশারা ব্বহার কবর। তবব অক্ষর বা শব্দ যেখাবনা হবল যস 
মুবখ বা ধচবনির মাি্বম বলবত পাবর না।

একট েবির ক্যারলন্ার/সময়সূবচর উোহরণ:
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সব্ণধশক্ষা অধভযান (SSA) ধবভাগ বৈারা পধরচাধলত একটি 
প্রধশক্ষবরর সময়, একজন ধশক্ষক আঙুবলর বৈারা বানান (fin-
gerspelling) করা ধশবখধছবলন। ধশক্ষক তখন রধববক আঙুবলর 
বৈারা বর্ণমালা ধশধখবয় যেন। ি়ীবর ি়ীবর, যস আগুেবলর বানান এবং 
প্রার্ধমক ইশারাগুধল ধশবখধছবলা। SSA-এর একজন যস্পশাল 
এিুবকটর রধব ও তার ধশক্ষবকর মবি্ যযাগাবযাগ বা পারস্পধরক 
আোন প্রোবনর উন্নধত করবত সাহায্ কবরবছন।

কাযকে ািলী

সাংরকবতক িাষার অিুশীলি 

১. ধশক্ষকবের একটি বই যর্বক ASL অনুশ়ীলন করবত বলুন।

২. ধরবসাস্ণ পাস্ণনবক কবয়কবার বর্ণমালা (A-Z) সংবকত 
যেখাবত বলুন।

৩. তারপর ধশক্ষকবের তাবের ধনবজর নাম এবং ধজধনবসর নাম 
ববল আগুেবলর বানান অনুশ়ীলন করবত বলা হবব।

৪. ধকছুক্ষর অনুশ়ীলবনর পবর, ধরবসাস্ণ পাস্ণন কবয়কটি সহজ 
শবব্দর আগুেবলর বানান করবব এবং ধশক্ষকবের প্রধতটি শব্দ 
ধচনবত এবং বলবত বলা হবব।

অি্যাি্য শ্যাগারযাগ পদ্ধবত:

তালুরত শ্লখা: এই পধিধতটি ব্বহার করা হয় যযখাবন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তর হাবতর তালুবত এবকর পর এক অক্ষর 
আঁকা হয়। অক্ষরগুধল হল ব্ক ক্াধপটাল, যতটা সম্ব কম 
য্রিাক ধেবয় আঁকা হয় যাবত এটি অনুভব করা সহজ হয়।

কর্া িলা: বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুরা ধকছু কর্া শুনবত সক্ষম হবত 
পাবর। অধজ্ণ ত বধিরান্ধতা (acquired deafblindness) বা কর্া 
বলা যশখার পবর বধির হওয়া এবং গুরুতর শ্রবরশধক্ত হারাবনা 
ধকছু ব্ধক্ত কর্া বলবত পাবর যা অন্বের যবাঝার জন্ যবর্ষ্ট 
স্পষ্ট হয়।

ওষ্ঠ পাঠ/’কর্া িলা’ প়ো (Lip reading/speech read-
ing): পয্ণাপ্ত দৃধষ্টশধক্তসম্পন্ন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুরা কর্া 
যবাঝার জন্ ওষ্ পাঠ পধিধত ব্বহার করবত পাবর। বক্তার মুবখ 
পয্ণাপ্ত আবলা র্াকা ও ি়ীবর ি়ীবর কর্া বলা গুরুত্বপূর্ণ যাবত 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুটি স্পষ্টভাবব যেখবত পায়।

মুি শ্কাি: ১৮৪৫ সাবল িাঃ উইধলয়াম মুন বৈারা এমবসি 
ধরধিং (embossed reading) বা মুন ব্বস্া (Moon system) 
আধবষৃ্কত হবয়ধছল। এই ব্বস্া বা যলখাটি দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত বা 
আংধশকভাবব দৃধষ্টশধক্তসম্পন্ন ব্ধক্তবের জন্ ততধর। অক্ষরগুধল 
যমাটামুটি ববডা এবং অবি্ণবকরও যবধশ অক্ষবরর সাবর্ ছাপার 
অক্ষবরর প্রচুর সাদৃশ্ আবছ। মুন বর্ণমালা এবং যলখা ধববশষত 
তাবের জন্ উপযুক্ত ববল মবন করা হবয়বছ যারা পরবতথী 

জ়ীববন তাবের দৃধষ্টশধক্ত হারান বা যাবের স্পবশ্ণর অনুভূধত কম 
কায্ণকর়ী হবত পাবর। এমবসি ধরধিং -এর মুন ব্বস্া প্রচধলত 
যরামান বর্ণমালার উপর ধভধত্ত কবর ততধর করা হবয়বছ এবং এবত 
ধবধভন্ন যকার ব্বহার কবর ১৪ টি অক্ষর রবয়বছ, প্রবত্কটির স্পষ্ট 
প্রান্তবরখা (outline) রবয়বছ।

মুিরকারির উোহরণ

অগেভধগে বা অবমৌধখক যযাগাবযাগ এবং শার়ীধরক ভাষা 
কায্ণকরভাবব যযাগাবযাগ করবত ব্বহার করা যযবত পাবর। 
কখনও কখনও যেখা যায়, এটি শবব্দর যচবয়ও যবশ়ী কায্ণকর়ী 
হয়। আমরা প্রধতধেবনর যযাগাবযাবগর মাি্ম ধহবসবব অগেভধগে 
ব্বহার কধর কারর যসগুধল আমাবের সামাধজক জ়ীববনর 
অধববচ্ছে্ অংশ। একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্তর জন্, অগেভধগের 
মাি্বম যযাগাবযাগ করা এবং প্রকাশ করবত যশখা খুবই কঠিন। 
ধকছু বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু কান্নাকাটি, মুখ ধেবয় শব্দ করা বা 
বকবক করার মাি্বম তাবের চাধহো প্রকাশ কবর।

প্রত়ীক: প্রত়ীক এমন একটি ধজধনস যা অন্ ধকছ্ুবক যবাঝায় এবং 
তার প্রধতধনধিত্ব কবর। প্রত়ীবকর সাহাবয্ যযাগাবযাগ করাবক বলা হয় 
প্রত়ীক়ী যযাগাবযাগ। কর্্ এবং ধলধখত ভাষাগুধল ধবমূত্ণ  প্রত়ীকগুধলর 

উোহরর এবং বাস্তব বস্তুগুধল মূত্ণ  প্রত়ীকগুধলর উোহরর।

ইধগেত: একটি সংবকত হল একটি প্রম্পট যা প্রধতটি বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশশুর জন্ পৃর্ক করা হয় এবং একটি ধনধে্ণ ষ্ট আচররবক 
উৎসাধহত করবত ব্বহৃত হয়। এটি ধনধে্ণ ষ্ট কায্ণকলাপ বা প্রসবগের 
উপর ধনভ্ণ রশ়ীল। উোহররস্বরূপ, একটি ধশশুবক ধচবুবকর উপর 
যটাকা যেওয়া “যতামার মুখ যখাবলা” এর জন্ একটি প্রম্পট 
হবত পাবর, যধে একজন পধরচয্ণাকার়ী ধশশুর োঁত রোশ করাবত 
চান, বা খাবাবরর সময় “একটি কামড োও” বলবত চান, বা 



মডিউল ৪ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 45

লালা পডা যরাি করবত “যতামার মুখ বন্ধ কবরা” বলবত চান, 
ধশশুটির প্রম্পট েরকার। তবব, এই সমস্ত কাবজর জন্ একই 
সংবকত ব্বহার করা হবব না। প্রধতটি কাবজর জন্ আলাো 
স্পশ্ণ-সংবকত র্াকবত হবব। একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর সাবর্ 
যযাগাবযাবগর ধবকাবশ ধবধভন্ন িরবনর সংবকত ব্বহার করা হয়, 
যযমন স্পশ্ণ, নডাচডা, প্রাসধগেক সংবকত এবং বস্তুর সংবকত 
(গ্রহরবযাগ্ যযাগাবযাবগর জন্ ব্বহৃত)। অগেভধগে এবং ইধগেত 
হল একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবক তার সাবর্ ক়ী ঘটবত চবলবছ 
তা জানাবনার ধকছু উপায়।

আসুি শ্জ্যাবতর সারর্ শ্েখা কবর

যজ্াধতর বয়স ১১ বছর। যস সমূ্পর্ণরূবপ দৃধষ্টশধক্তহ়ীন এবং 
অটিধস্ক লক্ষরগুধলর সাবর্ তার শ্রবরশধক্তও মাঝাধর মাত্রায় 
কবমবছ। যস পঞ্চম যশ্রর়ীবত পডবতা। তার সৃ্ধতশধক্ত দুে্ণ ান্ত 
ধছল এবং যস যরেইল ভাষায় সমস্ত অক্ষর জানবতা। তবব, যস 
যরেইল পডবত বা ধলখবত পাবরধন এবং পরবতথী উঁচু লিাবস আর 

এবগাবত পাবরধন। তাবক আবসসবমন্ট এবং পরামবশ্ণর জন্ 
একজন যস্পশাল এিুবকটবরর কাবছ ধনবয় যাওয়া হবয়ধছল। 
যজ্াধতবক ধজধনস যমলাবনা, যটসিচার যমলাবনা, অবস্ান এবং 
ধববশষ িাররার প্রাক-যরেইল েক্ষতা যশখাবনা হবয়ধছল। তারপর 
তাবক ধিবমর যট্ এবং অন্ান্ ববডা ধজধনস ব্বহার কবর যরেইল 
অক্ষর পডবত এবং ধলখবত যশখাবনা হবয়ধছল। ববডা ধজধনস 
যর্বক যশখার পবর, যস যরেইল ধবনু্র িাররা এবং অবস্ান বুঝবত 
যপবরধছবলা। তাবক যরেইল ধবনু্ আকাবর ববডা যপগ এবং বস্তু 
ব্বহার কবর সহজ শব্দ পডবত এবং ধলখবত যশখাবনা হবয়ধছল। 
ি়ীবর ি়ীবর বস্তুর আকার যছাবটা করা হয় এবং তাবক আসল 
আকাবর যরেইল পডবত যশখাবনা হয়। যজ্াধতর আত্মধবশ্াস 
যববড যায় এবং যস যরেইল যলখা যশখার ব্াপাবর োরুর আগ্রহ 
যেধখবয়ধছবলা। প্রর্বম তাবক একটি যরেইল যলিট এবং স্াইলাস 
যলখার জন্ যেওয়া হবয়ধছল। তাবক ি়ীবর ি়ীবর যরেইল যলিবট 
যলখার ধনয়ম অনুসরর করবত যশখাবনা হবয়ধছল।

৫.২ পবরিিকেক এিং সহায়ক উপকরণ (Augmentative and Assistive Devices)

শ্রেইল শ্লেট: যরেইল যলিবট যলখার জন্ একটি যমাটা কাগবজর 
মবতা একটি চাট্ণ  ব্বহার করা হয়। যলখা িানধেক যর্বক শুরু 
হয় এবং যলিবটর বাম ধেবক অগ্রসর হয়।

অ্যািাকাস: যযাগ, ধববয়াগ, গুর এবং ভাবগর মবতা যমৌধলক 
অংক যশখাবত এবং যশখার জন্ একটি অ্াবাকাস ব্বহার 
করা হয়। এই অ্াবাকাসটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের জন্ একটি 
ধনয়ধমত অ্াবাকাস যর্বক অধভবযাধজত।

শ্টলর’স শ্রেম (Taylor’s Frame) : যযাগ, ধববয়াগ, গুর 
এবং ভাবগর মবতা যমৌধলক অংক যশখার জন্ও একটি যটলর’স 
যরেম ব্বহার করা হয়। স্পশ্ণগত পার্্ণক্ র্াকা টাইপগুধল যরেবম 
ধবধভন্ন ধেবক যোকাবনা হয়; প্রধতটি ধেক ধভন্নসংখ্ার প্রধতধনধিত্ব 
করবব।
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হারত িরা আতস কাঁচ (Handheld Magnifier): আতস 
কাঁচ কম দৃধষ্টসম্পন্ন ধশক্ষার্থীবের জন্ সহায়ক। বাজাবর ধবধভন্ন 
িরবনর আতস কাঁচ পাওয়া যায়, যযমন স্্ান্ড আতস কাঁচ এবং 
আবলাসহ আতস কাঁচ।

বিবিও ম্যাগবিফায়ার: এই ইবলকট্ধনক ম্াগধন�ায়ার বা 
ববডা কবর যেখাবনার ধজধনসটি ব্াটাধরর সাহাবয্ কাজ কবর। 
অক্ষবরর আকার প্রবয়াজন অনুযায়়ী সামঞ্স্ করা যযবত 
পাবর। পটভূধমর রঙ পধরবত্ণ ন করা যযবত পাবর; অর্্ণাৎ, কাবলা 
পটভূধমবত সাো �ন্ট বা সাো পটভূধমবত কাবলা �ন্ট। এটি ক্ষ়ীর 
দৃধষ্টমান ধশক্ষার্থীবের জন্ও সহায়ক।

CCTV: CCTV হল একটি ব্য়বহুল সরঞ্াম যা পডার জন্ 
ক্ষ়ীর দৃধষ্টমান ধশক্ষার্থীরা ব্বহার করবত পাবর। বইটি ক্াবমরার 
ধনবচ রাখা যায়। ধশক্ষার্থীর প্রবয়াজন অনুসাবর পাবঠ্র রঙ এবং 
আকার পধরবত্ণ ন করা যযবত পাবর।

লাইট িাক্স: এটি একটি সরঞ্াম। কঠিন বা স্বচ্ছ বস্তু বাবসির 
উপবর রাখা যযবত পাবর। যখন এটি চালু করা হয়, তখন বাবসির 
ধভতবর আবলা জ্ববল এবং তার সাহাবয্ ক্ষ়ীরদৃধষ্টমান ধশক্ষার্থীরা 
বাবসির ওপবর রাখা বস্তুটি যেখবত পায়। 

শ্রেইল শ্িাট শ্টকার (Braille Note Taker): যরেইল যনাট 
যটকার হল একটি ব্য়-বহুল ইবলকট্ধনক উপকরর যা দৃধষ্ট 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত বা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ ব্বহৃত 
হয়। পডার জন্ যরেইল ধ্রিপ সংযুক্ত করা হয়। এই উপকররটি 
স্াট্ণ ব�ান, কধম্পউটার এবং ল্াপটবপর সাবর্ সংযুক্ত করা 
যযবত পাবর। এর মাি্বম ধশক্ষার্থীরা তর্্ গ্রহর ও যপ্ররর করবত 
পারবব। 
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র্ারমকোফমকে শ্মবশি (Thermoform Machine): র্াবম্ণা�ম্ণ 
যমধশনটি স্পশ্ণবযাগ্ গ্রাধ�সি ততধর করবত ব্বহৃত হয়। এই 
যমধশন স্পশ্ণজধনত নকশা একটি ধববশষ কাগবজ যখাোই কবর 
বসায়। একবার নকশাটি র্াবম্ণা�ম্ণ শ়ীবট যখাোই কবর বসাবনা 
হবল, এটি স্ায়়ী হয়। মানধচত্র এবং আঁকা স্পশ্ণবযাগ্ভাবব ততধর 
করা যযবত পাবর।

বফউসার (Fuser): ধ�উসার একটি ব্য়বহুল যমধশন যা ছাপা 
বা যলখা নধর্গুধলবক উবঠ র্াকা স্পশ্ণবযাগ্ নধর্বত রূপান্তর 
কবর। এই যমধশবনর জন্ একটি ধববশষ কাগজ প্রবয়াজন হয়। 

শ্রেইলার: একটি যরেইলার যরেইবল টাইপ করা/যলখার জন্ 
ব্বহৃত একটি যমধশন। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা, যাবের 
যরেইল যলিট ব্বহার কবর ধলখবত অসুধবিা হয় তারা যরেইলার 
ব্বহার করা সহজ মবন করবত পাবর। যরেইল যলিবট যলখা মাবন 
ধশক্ষার্থীবক যলখার জন্ ধবনু্গুবলা কাগবজর িানধেক যর্বক 
ধলখবত হবব, আর উঁচু ধবনু্ আসবব কাগবজর উব্া ধেবক। 
যরেইলার ব্বহার করার সময়, ধবনু্গুধল কাগবজর যসাজা ধেবক 
বা যসাজা ধেক যর্বক �ুবট উঠবব।

বরবিং গাইি: একটি ধরধিং গাইি ক্ষ়ীর দৃধষ্টযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
জন্ উপবযাগ়ী। একটি যমাটা শ়ীবটর মাঝখাবন একটি বড লিট 
ততধর করা হয়। ধশক্ষার্থীরা লিবটর মাি্বম অনুবচ্ছবের ধনধে্ণ ষ্ট 
লাইন যেবখ। ধরধিং গাইবির সুধবিা হল এটি পাঠবকর পডার স্ান 
হারাবনার এবং/অর্বা পাবঠ্র ধবভ্াধন্তকর লাইনগুধল হারাবনার 
সম্াবনা হ্াস কবর। আবরকটি সুধবিা হল যয এটি একটি কম খরচ 
বা ধবনা খরবচর সরঞ্াম।

শ্লখার বিরেকে বশকা: একটি যলখার ধনবে্ণ ধশকা ( writing 
guide) ক্ষ়ীরদৃধষ্টযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ উপবযাগ়ী। এটি একটি 
কম খরবচর বা ধবনা খরবচর সরঞ্াম। ধনবে্ণ ধশকাটি ধশক্ষার্থীবের 
সরলবরখায় ধলখবত সাহায্ কবর। ধপচববাবি্ণ র A৪ আকাবরর 
টুকবরাবত লিবটর ধ্রিপগুধলর একটি ধসধরজ ততধর করা হয়।
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৬. সামাবজক পবররিশ 

“আমরা যখন এই যশ্রর়ীকবক্ষ র্াধক তখন ধেবনর প্রধতটি মুহুবত্ণ  
প্রধতটি কাজ আমরা যত়ীনবক বুঝবত সাহায্ কধর। প্রধতবার 
যখনই আমরা ভাবলা কবর যকাবনা কাজ কধর, যশ্রর়ীকবক্ষর 
অন্ ধশশুরা ধচন্তা কবর যয তারা কাজটি ক়ীভাবব করবল যত়ীন 
যসটি উপবভাগ করবত পারবব। এটি ইোন়ীংকাবল শুরু হবয়বছ; 
কারর যশ্রর়ীকবক্ষর অন্ ধশশুরা যত়ীনবক ধনবজবের বনু্ধ ধহবসবব 
গ্রহর কবরবছ। আধম মবন কধর যয যত়ীন এই যশ্রর়ীকবক্ষর 
অন্ ধশশুবের সাবর্ র্াকবত যপবর অবনক সামাধজক ব্বহার 
ধশখবত পারবছ। এই যশ্রর়ীকবক্ষ যা ঘবটবছ তা অসািারর!” 
(‘একজন ধশক্ষবকর অধভজ্তা’) অন্বের সাবর্ সম্পক্ণ  গবড 
যতালা যযবকাবনা ব্ধক্তর জন্ গুরুত্বপূর্ণ। যয সমস্ত ধশশু 
বধিরান্ধতাযুক্ত তাবের সমূ্পর্ণ চাকু্ষষ এবং শ্রবর সংক্রান্ত তর্্ 
পাওয়ার বা যবাঝার অসুধবিা রবয়বছ, যার �বল তারা ধবধভন্ন 
িরবনর ধবধচ্ছন্নতা অনুভব কবর এবং পধরববশ যর্বক যযাগাবযাগ 
ধবধচ্ছন্ন হবয় যায়। তাবের প্রায়শই কম বনু্ধ হয় এবং ধবে্ালবয় 
সহপাঠী এবং অন্বের সাবর্ পারস্পধরক আোন প্রোবনর কম 

সুবযাগ হয়। কায্ণকর়ী সম্পক্ণ  গবড যতালার সুবযাগ বাডাবনার 
জন্ ধশক্ষকবের তেনধন্ন কাজগুধল করার পধিধতবত পধরমাজ্ণ ন 
করবত হবব।

শ্যিারি এট করা শ্যরত পারর:

• সব্ণো ধনবজবক পধরচয় কধরবয় ধেন: আপধন যক এবং 
চবল যাওয়ার সময়ও একই রকম সামঞ্স্পূর্ণ ইধগেত 
ধেবয় চবল যাওয়া যবাঝান। নাবমর ধচনি/সংবকতগুধলর 
মাি্বম এটি কবর যেখাবনা একটি কায্ণকর়ী উপায় এবং 
এটি িারাবাধহকভাবব ব্বহার করা খুব উপকার়ী হবত 
পাবর। দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্, আপধন 
তার সাবর্ আবছন, তা তাবক যবাঝাবত ধশক্ষার্থীর সাবর্ 
ক্রমাগত শার়ীধরক যযাগাবযাগ গুরুত্বপূর্ণ। আপনাবক সব 
সময় ধশক্ষার্থীবক স্পশ্ণ করার েরকার যনই তবব আপনাবক 
অবশ্ই এমন সাধন্নবি্র মবি্ র্াকবত হবব যাবত ধশক্ষার্থী 
বুঝবত পাবর, যয আপধন তার সবগেই আবছন।

• যকাবনা কাজ করার সময় যসটি ি়ীবর ি়ীবর করা েরকার, 
এবং ধশক্ষার্থীবক প্রধতধক্রয়া জানাবনার পয্ণাপ্ত সুবযাগ 

েব়ে: দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত এবং সমূ্পর্ণ বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের জন্ একটি ছধড প্রবয়াজন। হাবত িরার ছধড এবং 
লম্বা ছধড পাওয়া যায় এবং ছধডর তেঘ্ণ্ ধশক্ষার্থীর উচ্চতা 
অনুযায়়ী ধনব্ণাচন করা উধচত।

রেিণ যন্ত্র: বাজাবর ধবধভন্ন িরবনর শ্রবরযন্ত্র পাওয়া যায়। এগুধল 
শুিুমাত্র যযাগ্ যপশাোরবের বৈারা ধনি্ণাধরত হওয়া উধচত। এটি 
পরার সময় অবধশষ্ট শ্রবরশধক্তসহ ধশক্ষার্থীরা ব্াপকভাবব 
উপকৃত হবব।

কবলিয়ার ইমপ্ান্ট (Cochlear Implant): একটি কধলিয়ার 
ইমপ্ান্ট অবত্াপচাবরর মাি্বম স্াপন করা হয়। এটি খুবই 
ব্য়বহুল। ভারবতর ধকছু রাবজ্ ৮ বছবরর কম বয়স়ী ধশশুবের 
জন্ ধবনামূবল্ এই অবত্াপচার করা হয়।
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যেওয়ার জন্ তাবক প্রচুর “অবপক্ষার সময়” (wait time) 
যেওয়া েরকার। এবক্ষবত্র আমাবের প্রত্াশার যচবয় কাবজর 
প্রধক্রয়াটি অবপক্ষাকৃত ি়ীবর হবত পাবর, তাই ধশক্ষার্থীর 
জন্ “অবপক্ষার সময়” কতটা লাগবব তা বুঝবত হবব।

• ধশক্ষার্থীর সাবর্ র্াকবত এবং তার পছন্-অপছন্ জানবত 
সময় ধনন। তাডাহুবডা করববন না। ধনবজবক পধরচয় কধরবয় 
যেওয়ার এবং ধক্রয়াকলাপগুধলবক পধরচয় কধরবয় যেওয়ার 
জন্ পয্ণাপ্ত সময় ধনন; ধশশুবক প্রধতটি কায্ণকলাবপর সমস্ত 
ইধ্রিয়গত তবধশষ্ট্গুধল অববিষর করার সুবযাগ ধেন।

• ধশক্ষার্থী ক়ীভাবব যযাগাবযাগ কবর তা জানুন এবং 
যযাগাবযাবগর প্রবচষ্টায় সাডা ধেন। আপধন যয কাজটি 
করববন, তাবত ধশক্ষার্থী কখন সাডা যেবব, তার জন্ 
অবপক্ষা করুন এবং তারপবর ধশশুটি যযভাবব যযাগাবযাগ 
শুরু কবরবছ, যসইভাবব আপধনও পারস্পধরক আোন প্রোন 
এধগবয় ধনবয় যান।

• একটি কাজ যশষ কবর অন্ কাজ শুরু করবত যাওয়ার 
মাবঝর সময়টি (ট্ানধজশন)-ধশখবনর জন্ অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সময়। যখন এই সময়টির বা ট্ানধজশন ধপধরয়বির আবগ 

যর্বক পধরকল্পনা করা হয়, তখন ধশক্ষার্থী যয কাজগুধলর 
সাবর্ যুক্ত যসগুধলবক আরও ভাবলাভাবব বুঝবত এবং 
যর্াযর্ প্রধতধক্রয়া জানাবত সক্ষম হয়।

• যযবহতু স়ীধমত দৃধষ্টসম্পন্ন একজন ধশশু রুটিন অনুযায়়ী 
কাজগুধল করার সময় অবনক কাজই প্রত্ক্ষভাবব যেখবত 
পায় না, যসবহতু তখন তাবক কাজগুধলর মবি্ এমনভাবব 
অংশগ্রহর করাবনার প্রবয়াজন হবত পাবর যাবত যস কাবজর 
লক্ষ্ বা প্রত্াশাগুধল বুঝবত পাবর। ধশশুবক কাজগুধল 
যেখাবার জন্ “হাবতর ওপর হাত” বা “হাবতর ধনবচ হাত” 
রাখার মবতা সহায়ক পধিধতগুধল ব্বহার করুন। ি়ীবর 
ি়ীবর সহায়তা করা কধমবয় ধেন, যাবত ধশশু ধনবজ যর্বক 
সধক্রয়ভাবব কাজগুধল করবত পাবর।

• ধশক্ষার্থীবের মবি্ পারস্পধরক আোন প্রোন এবং 
সহবযাধগতার সুধবিাবর্্ণ ধক্রয়াকলাপগুধল গঠন করা যযবত 
পাবর (ধশক্ষার্থীরা অন্ ধশক্ষার্থীবের কাবছ পালাক্রবম 
সামগ্র়ী ধবতরর করবত পাবর, একজন সহপাঠীবক যেখাবনা 
যযবত পাবর ক়ীভাবব একজন দৃধষ্টসম্পন্ন গাইি হবত হয়, 
একজন ধশশু কাউবক হুইলবচয়াবর যঠবল ধনবয় যযবত 
পাবর, ইত্াধে)।

প্লুবটা

ইউবরনাস

সূয্ণ

শধন

যনপচুন পৃধর্ব়ী

বৃহস্পধত

শুক্র

মগেল

বুি
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• এমনভাবব সমস্া-সমািান করবত হবব, যাবত ধশক্ষার্থী 
সমস্ত ধক্রয়াকলাবপর যকাবনা না যকাবনা পয্ণাবয় অংশগ্রহর 
করবত পাবর (যখলনা, ধজধনস পাওয়া; উপকরর সাজাবনা 
বা উপকররগুধল দূবর রাখা)।

• বনু্ধত্ব এবং পারস্পধরক আোন প্রোন সহজতর করা: 
প্রধতবন্ধকতা না র্াকা সহপাঠীবের সাবর্ পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর মাি্বম বনু্ধত্ব গবড ওঠার জন্, ধশক্ষার্থীবের মবি্ 
পারস্পধরক যযাগাবযাগ সহজতর করবত হবব এবং এবক্ষবত্র 
ধশক্ষকবের প্রবয়াজন়ীয় ভূধমকা আবছ।

বকেু শ্কৌশল হল:

• সুবযাগ প্রোন করুন (যযমন যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণক্রম) যা 
ধশক্ষার্থীবের একধত্রত করবত সাহায্ কবর। ধশক্ষার্থীবের 
লিাস অ্াসাইনবমন্ট এবং আট্ণ  বা ধমউধজক লিাস, লাইবরেধর 
ইত্াধেবত একসাবর্ কাজ করবত উৎসাধহত করুন। 
ধবে্ালয় কায্ণক্রবমর পাশাপাধশ ধবে্ালবয়র আবগ এবং 
পবর কায্ণক্রবমর জন্ বনু্ধ বা “বাধি ধসবস্ম” ততধর করবত 
উৎসাধহত করুন।

• প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক অন্বের কাবছ ইধতবাচকভাবব 

উপধস্ত করুন। প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক 
স্বতঃসু্ত্ণ ভাবব বা যকাবনা কাবজর মাি্বম যশ্রর়ীকবক্ষ 
সকবলর সাবর্ তার ধববশষ আগ্রহ বা প্রধতভা যশয়ার করবত 
ধেন। এটি ধশক্ষার্থীবের প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক একজন 
যযাগ্ ব্ধক্ত ধহবসবব যেখবত সাহায্ করবব। 

• প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ব্ধক্তবক সহায়তা করার জন্ পধরবববশ 
স্বাচ্ছন্্ধবিাবনর ব্বস্া করুন। প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক 
যশ্রর়ীকবক্ষ সামবনর সাধরবত বসান। প্রবয়াজন অনুযায়়ী 
যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণক্রম, ধনবে্ণ শাবল়ী এবং উপকররগুধলর 
পধরবত্ণ ন বা পধরমাজ্ণ ন করুন।

• যশ্রর়ীকবক্ষর পাঠ্ক্রম ব্বহার কবর ধশক্ষার্থীবের তবধচত্র্, 
সমতা এবং বনু্ধত্ব সম্পবক্ণ  ধশখবত সাহায্ করুন। যশ্রর়ীকবক্ষ 
ধশক্ষার্থীবের মবি্ পারস্পধরক ধমল এবং পার্্ণক্গুধল ধনবয় 
আবলাচনা করুন। যশ্রর়ীকবক্ষর ধশক্ষক প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের সাবর্ বনু্ধত্ব সম্পধক্ণ ত উববৈগ, ভয় এবং 
প্রশ্নগুধলর ধবষবয় আবলাচনার সুবযাগ কবর ধেবত পাবরন। 
সহপাঠীবের সবগে ধনবয় ধবধভন্ন যকৌশলগুধলর পধরকল্পনা 
করুন, যাবত প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সাবর্ তাবের 
বনু্ধত্ব করা সহজ হয়।
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• ধশক্ষার্থীবের মবি্ সহবযাধগতাবক উৎসাধহত কবর এমন 
ধশক্ষর পধিধত ব্বহার করুন এবং প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থী তার সহপাঠীবের সাবর্ যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণক্রবম 
অংশগ্রহর করবব এমন আশা রাখুন। প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবক যশ্রর়ীকবক্ষর ‘সহবযাধগতামূলক ধশখন েবল’ 
(co-operative learning groups) গুরুত্বপূর্ণ ভূধমকা 
ধেন।

• ধশক্ষক ধহসাবব, ধশক্ষার্থীবক যয আপধন গ্রহর কবরবছন 
এবং তার সাবর্ ইধতবাচক পারস্পধরক আোন প্রোন কবর 
তা প্রকাশ করুন। ধশক্ষার্থীরা সািাররত তাবের ধশক্ষকবের 
আচররগুধল অনুকরর কবর। প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর 
সাবর্ কর্া বলার সময় বালধখল্ ভাষার (juvenile 
language) ব্বহার এধডবয় চলুন।

• যখন ধশক্ষার্থীরা এবক অপবরর সাবর্ ইধতবাচক পারস্পধরক 
আোন প্রোবন অংশগ্রহর কবর তখন তাবের উৎসাহ ধেন 
ও প্রশংসা করুন।

• চ্াবলধঞ্ং আচরবরর প্রধত এমনভাবব সাডা ধেন যা 
সহপাঠীবের ইধতবাচক সামাধজক েক্ষতা বা যমাকাধবলা 
করার েক্ষতা যশখায়।

সমারজ পারস্পবরক আোি প্রোরির শ্ক্রত্র উপযুক্ত স্পশকে:

• কখনও কখনও দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্ত হারাবনা ধশশুবের 
অন্ যলাবকবের সাবর্ পধরধচধত এবং বনু্ধত্ব শুরু করার জন্ 
উৎসাহ়ী প্রবচষ্টা ভ়ীধতজনক ধহসাবব যেখা যেয় যধে স্পশ্ণ 
খুব রুক্ষ হয়। ধশশুটি তার স্পশ্ণ এবং গবন্ধর ইধ্রিয়গুধল 
বা স়ীধমত দৃধষ্টশধক্তবক আরও ভাবলাভাবব ব্বহার করার 
জন্ মানুবষর খুব কাছাকাধছ আসবত পাবর। ধশশুটিবক যত 
তাডাতাধড সম্ব যশখাবনা উধচত ক়ীভাবব তার ধনবজর 
ধনরাপত্তার জন্ অন্বের সঠিকভাবব স্পশ্ণ করবত হবব 
এবং অন্বের সাবর্ বনু্ধত্ব গবড তুলবত হবব:

• ধশশুবক অবন্র কাঁবি আলবতা কবর চাপ ধেবয় অন্বের 
কাবছ যযবত যশখান। যখন যসই ব্ধক্ত ধশশুটির ধেবক ঘুবর 
যান, তখন যস যা চায় তা ধজজ্াসা করবত পাবর বা যস ক়ী 
করবত চায় তা কাউবক যেখাবত পাবর। যস কাউবক ভয় 
যেখাবনা বা আঘাত করার সুবযাগ পাওয়ার আবগ তাবক 
যর্াযর্ভাবব স্পশ্ণ করবত সাহায্ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
ধশশুটি যতক্ষর পয্ণন্ত না স্বাি়ীনভাবব এটি কবর ততক্ষর 
আপনাবক এই মৃদু স্পবশ্ণর প্রম্পট করবত হবত পাবর।

• ধশশুটিবক অন্বের যর্বক গ্রহরবযাগ্ দূরত্ব বজায় রাখবত 
যশখান যতক্ষর না যস (পধরবার বা ধশক্ষকবের কাছ যর্বক) 
তাবের স্পবশ্ণর মাি্বম আরও ভাবলা কবর যবাঝার বা 
জানার অনুমধত পাবচ্ছ। গ্রহরবযাগ্ দূরত্ব ধবধভন্ন সংসৃ্ধতবত 
পধরবধত্ণ ত হয়, তবব সািাররত এটি একটি প্রসাধরত দূরত্ব 

বা এমন দূরত্ব যযখাবন অন্ ব্ধক্তটি নাগাবলর মবি্ যনই। 
তারপর ি়ীবর ি়ীবর ধশশুটি যসই ব্ধক্তর সম্পবক্ণ  পধরধচত 
ধজধনসগুধল যযমন, আংটি, ঘধড, চুল, োধড, ইত্াধে শনাক্ত 
করবত ব্ধক্তটিবক স্পশ্ণ করার জন্ কাছাকাধছ যযবত 
পাবর। ধশশুটিবক অপধরধচতবের অববিষর করার বা স্পবশ্ণর 
মাি্বম যবাঝার বা জানার অনুমধত যেওয়া উধচত নয়।

• বনু্ধবের বৃত্ত (Circle of Friends) শুরু করার জন্ 
ধশক্ষার্থীবের প্রবত্বকর জ়ীববন বনু্ধত্ব এবং সম্পবক্ণ র 
গুরুত্ব সম্পবক্ণ  আবলাচনা করবত বলুন। ধশক্ষার্থীবের 
চারটি যক্রি়ীভূত বৃত্ত আঁকবত বলুন এবং তাবের জ়ীববনর 
গুরুত্বপূর্ণ সম্পক্ণ গুধল ধচধনিত করবত বলুন: 

• অভ্ন্তর়ীর বৃবত্ত, তাবেরবক যসই ব্ধক্তবের নাম রাখবত 
বলুন যারা তাবের জ়ীববন সববচবয় কাবছর (যযমন, তারা 
যাবের সববচবয় যবধশ ভাবলাবাবস, যাবের সাবর্ তারা 
তাবের যগাপন়ীয়তা যশয়ার কবর)।

• ধবৈত়ীয় বৃবত্ত, তাবের যসই মানুষবের তাধলকা করবত 
বলুন যাবের তারা সধত্ই পছন্ কবর, তবব প্রর্ম বৃবত্ত 
যারা আবছন তাবের মবতা নয় (অর্্ণাৎ, যাবের সাবর্ তারা 
তাবের যগাপন়ীয়তা যশয়ার কবর না)।

• তৃত়ীয় বৃবত্ত, তাবেরবক যসই ব্ধক্তবের ধচধনিত করবত 
বলুন যাবের সাবর্ তারা যকাবনা েবলর (যযমন, যখলার েল, 
লিাব, নাবচর েল, স্াউট) কারবর কাজ করবত পছন্ কবর।

• চতুর্্ণ, বা বাইবরর বৃবত্ত, তাবের যসই মানুষবের তাধলকা 
করবত বলুন যাবের তাবের জ়ীববন র্াকার জন্ টাকা 
যেওয়া হয় (যযমন, িাক্তার, োঁবতর িাক্তার, ধশক্ষক এবং 
প্রধশক্ষক)।

• যবশ ধকছু ধশক্ষার্থীর যচনাবশানার বৃত্ত ধনবয় আবলাচনা করার 
পর, লিাসটিবক এমন একজন ব্ধক্তর বৃত্তগুধল যেখান যার 
খুব কম সম্পক্ণ  রবয়বছ (যযমন, অভ্ন্তর়ীর বৃবত্ত শুিুমাত্র 
পধরবাবরর সেস্রা, সম্বত ২ এবং ৩ বৃবত্ত যকউ যনই, 
এবং বৃত্ত ৪ এ অসংখ্ পধরবষবা প্রোনকার়ী)।

• ধশক্ষার্থীবের আবলাচনা করবত বলুন, তাবের বৃত্তগুধল যধে 
অল্প সম্পক্ণ যুক্ত কারুর বৃবত্তর মবতা যেখায় তাহবল (i) 
তারা যকমন অনুভব করবব এবং (ii) তারা যকমন আচরর 
করবব। চাট্ণ  যপপাবর তাবের প্রধতধক্রয়া তাধলকাভুক্ত করুন।

• তাবের ধজজ্াসা করুন এই ধশশুটির পধরধস্ধত পধরবত্ণ ন 
করবত তারা ক়ী করবত পাবর। চাট্ণ  যপপাবর তাবের 
প্রধতধক্রয়া তাধলকাভুক্ত করুন।

• লিাবস এই ধশশুটির বৃবত্তর অংশ হবত চায় এমন যকউ আবছ 
ধকনা তা ধজজ্াসা করুন। ধনধচিত যহান যয তারা জাবন যয 
সবার জন্ এটি বাি্তামূলক না। যারা আগ্রহ়ী তাবের নাবমর 
তাধলকা করুন।
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• ধশশুর গবড যতালা নতুন বনু্ধ বৃবত্তর সাবর্ সাপ্তাধহক 
ধভধত্তবত ধনয়ধমত ধমটিং করুন যাবত তাবের পারস্পধরক 
আোন প্রোন এবং বনু্ধ হওয়ার উপায়গুধল ধনবয় ধচন্তাভাবনা 
করবত সাহায্ করা যায়।

• ধশশুবক যশখাবনা উধচত ধশক্ষক এবং ঘধনষ্ বনু্ধরা, অন্ান্ 
ব্ধক্তবের মবি্ যক তাবক স্পশ্ণ করবত পাবর যস ধবষবয় যস 
ধসধিান্ত ধনবত পাবর। আপনাবক অবশ্ই এ ধবষয়টি সম্মান 
করবত হবব যয ধশশুর শর়ীবরর যয যকানও অংশ ব্ধক্তগত 
হবত পাবর যধে যস তা মবন কবর। যকাবনা পধরধস্ধতবত 
অস্বধস্ত যবাি করবল ধশশুবক দূবর সবর যযবত বা ধকছু শব্দ 
করবত যশখাবনা উধচত।

বনু্ধবের বৃত্ত: কখনও কখনও বনু্ধত্ব সহজতর করার জন্ আরও 
কায্ণকর়ী যকৌশল প্রবয়াজন। বনু্ধবের বৃত্ত হল এমন একটি 
কায্ণাবল়ী যা প্রধতবন্ধকতা না র্াকা ধশক্ষার্থীবের সাবর্ তাবের 
জ়ীববন বনু্ধত্ব এবং সম্পবক্ণ র গুরুত্ব ধনবয় আবলাচনা করার জন্ 
এবং যযসব উপাবয় তারা প্রধতবন্ধকতাযুক্ত সহপাঠীবের বনু্ধ 
হবত পাবর তার জন্ িাররা ততধর করবত সাহায্ কবর। বনু্ধবের 
বৃত্ত প্রধতবন্ধকতাযুক্ত এবং প্রধতবন্ধকতা না র্াকা ধশক্ষার্থীবের 
এবক অপবরর সাবর্ যযাগাবযাগ করবত উৎসাধহত করবত পাবর। 
ইধতবাচক পারস্পধরক আোন প্রোনবক উৎসাধহত করা অর্্ণপূর্ণ 
বনু্ধবত্বর ধবকাবশর প্রর্ম পেবক্ষপ হবত পাবর যা প্রবত্বকর জন্ 
গুরুত্বপূর্ণ।

যযাগাবযাবগর যপাট্ণ ব�াধলও: আবগ যযমন আবলাচনা করা 
হবয়বছ, যযাগাবযাবগর যপাট্ণ ব�াধলও সমবয়স়ীবের মবি্ 
যবাঝাপডা বাডায়। দৃধষ্টশধক্ত ও শ্রবরশধক্ত হারাবনার কারবর 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ সািাররভাবব পারস্পধরক 
আোন প্রোন প্রায়শই কঠিন হয়। ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর িরন 
এবং যযাগাবযাবগর কায্ণাবল়ী বা কাররগুধল যবাঝা সহপাঠীবের 
জন্ গুরুত্বপূর্ণ। উোহররস্বরূপ, একজন ধশক্ষার্থী তার মার্া 
তুলবলা এবং হাসবলা, যার অর্্ণ “আধম মবনাবযাগ চাই।” যযসব 
সহপাঠীরা দৃধষ্টশধক্ত এবং শ্রবরশধক্তসম্পন্ন তাবের এই িরনগুধল 
ব্বহার করবত উৎসাধহত করা েরকার যা ধশক্ষার্থী যযাগাবযাগ 
করবত ব্বহার কবর এবং যা বলার যচষ্টা করবছ তার অর্্ণ ব্াখ্া 
করবত ব্বহার করা হয়। যপাট্ণ ব�াধলও সহপাঠী পারস্পধরক 
আোন প্রোন সহজতর করার জন্ অমূল্। ধশক্ষার্থীর সাবর্ 
যযাগাবযাগ করার জন্ সহপাঠীবের বৈারা ব্বহৃত যকৌশলগুধলর 
মবি্ রবয়বছ স্পশ্ণ, ঘধনষ্তা, শ্রবর প্রধশক্ষক (auditory train-
ers), যটধববলর অধভবযাধজত উপকরর, সাংবকধতক ভাষা, ছধব 
এবং যটসিচার যেওয়া উপকরর।

৭. আচরণ ি্যিস্াপিা 

ধকছু বধিরান্ধতাযুক্ত ব্ধক্ত এমন আচরর করবত পাবর যা তাবের 
সাহায্কার়ী বা তাবের সাবর্ যযাগাবযাগ করা যলাবকবের 

সমস্ায় য�বল এবং চ্াবলঞ্ কবর। এই িরবনর আচরর সমাবজ 
তাবের অন্তভু্ণ ধক্তবত এবং ঘধনষ্ সম্পক্ণ  ততধরবত বািা হবয় 
োঁডাবত পাবর। এই িরবনর আচরর কমাবনার উপায় খঁুবজ যবর 
করায় ধববশষ গুরুত্ব যেওয়া উধচত। 

৭.১ আচররণর অর্কে কী তা খঁুরজ শ্ির করা 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা তাবের চারপাবশর পধরববশ যর্বক 
শ্রবর এবং চাকু্ষষ উদে়ীপনা গ্রহর করবত পাবর না তাই হতাশার 
কারবর অবনক সময় অসংগধতমূলক আচরর করবত পাবর। 
একটি কায্ণকর়ী আচরর ধববলেষর (Functional Behaviour 
Assessment- FBA) যসইসব প্রসগে বা ঘটনাগুধল যবাঝার জন্ 
প্রবয়াজন়ীয় যা সমস্াযুক্ত আচরর সৃধষ্ট কবর। এরই সাবর্ কায্ণকর়ী 
আচরর ধববলেষবরর মাি্বম যবাঝা যায় যকান পধরধস্ধত বা ঘটনা 
ইধতবাচক আচররগুধল বজায় রাবখ। FBA গুধল ধশক্ষার্থীবের 
সমস্াযুক্ত আচরর যযমন, মবনাবযাবগর অভাব, যকাবনা কাজ 
না করবত চাওয়া অর্বা স্ব-উদে়ীপনার উবদেশ্ ধনি্ণারর করবত 
সাহায্ কবর।

আচরবরর উবদেশ্ যবাঝার মাি্বম, পধরববশ পধরবত্ণ ন করা 
যযবত পাবর এবং ধশক্ষার্থীর সাবর্ কাজ করার ধবষয়গুধল িাবপ 
িাবপ সাজাবনা যযবত পাবর। একটি ধশশু যকন একটি ধনধে্ণ ষ্ট 
আচরর করবছ তা যবাঝার মাি্বম চ্াবলধঞ্ং আচরর কমাবনার 
প্রধক্রয়া শুরু হয়। একটি ধশশু প্রেত্ত পধরধস্ধত বা সম্পবক্ণ র প্রধত 
যযভাবব সববচবয় কায্ণকরভাবব প্রধতধক্রয়া জানাবত ধশবখবছ, 
অন্বের কাবছ তা অবাধছিত আচরর মবন হবত পাবর। এই 
আচররটি ঘবট কারর অন্ যকানও প্রধতধক্রয়ার মাি্বম যস 
যবাঝাবত পাবর না। যারা ধশশুর যত্ন যনন তারা ধনবজর অজাবন্তই 
এই আচররটি করবত সহায়তা এবং উৎসাধহত করবত পাবরন।

মধিউল ১: অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষা-এ আচরর ব্বস্াপনা যবাঝা এবং ইধতবাচক আচরবরর 
প্রচাবরর আরও ধবশে ধববরবরর জন্ ইউধনট IV পডুন।

৭.২ একট কাযকেকরী বিরলেষণ করা 

ধশশুর আচরবরর উবদেশ্ কখনও কখনও সুস্পষ্ট হয়। তবব 
অবনকবক্ষবত্রই ধশশুর আচরবরর মূল কাররটি যবাঝা সহজ নয়। 
একই আচরর ধবধভন্ন পধরধস্ধতবত ধবধভন্ন ধজধনস যবাঝাবত পাবর; 
তবব, যধে একটি সুস্পষ্ট উত্তর না র্াবক তবব যকন আচররটি 
ঘটবছ তা অনুমান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ‘কবর কবর যেখা’ (Trial 
and Error) অর্্ণাৎ কাররটি যবাঝার জন্ ধবধভন্ন পধরধস্ধতবত 
আচরর ধববলেষবরর মাি্বম অনুমান করা িাররা সঠিক ধকনা 
তা পর়ীক্ষা করা যযবত পাবর কারর এই অনুমাবনর উপর ধভধত্ত 
কবরই যকৌশলগুধল ততধর করা হয়।

ধনম্নধলধখত প্রশ্নগুধল ধজজ্াসা করার মাি্বম ধশশুটির আচরবরর 
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কারর বা আচরবরর উবদেশ্টি ধনি্ণারর করবত সহায়তা করবত 
পাবর:

• ধশশুটি ধক এই আচরবরর মাি্বম ধকছু পাওয়ার যচষ্টা 
করবছ?

• ধশশুটি ধক এই আচরবরর মাি্বম ধকছু এডাবত চাইবছ বা 
যকাবনা ধকছু যর্বক পালাবনার যচষ্টা করবছ?

• ধশশুটি ধক একটি ধবভ্াধন্তকর বা ভবয়র পধরধস্ধত যমাকাধবলার 
যচষ্টা করবছ?

• ধশশুটি ধক ধকছু ধনয়ন্ত্রর করার বা সমক্ষমতা বা অধিকার 
অজ্ণ ন করার যচষ্টা করবছ?

• ধশশুটি ধক প্রত্াধশত আচরর ক়ী যসটি জাবন?

• এই আচররটি ধক শার়ীধরক বা ধচধকৎসা সংক্রান্ত সমস্া 
যমাকাধবলার একটি উপায়?

• এই আচররটি ধক আনন্োয়ক?

• আচরবরর বাত্ণ া ধনি্ণারর করার যচষ্টা করার সময় যবশ 
কবয়কটি যক্ষত্র রবয়বছ যা সব্ণো ধবববচনা করা উধচত:

• অন্ যকাবনা ব্ধক্তর সাবর্ যকাবনা সমস্া আবছ ধবববচনা 
করুন।

• কায্ণকলাপ এবং সহায়তা সংক্রান্ত সমস্াগুধল ধবববচনা 
করুন।

• পধরবববশর সমস্াগুধলও ধবববচনা করুন।

• ধেবনর যকানও ধনধে্ণ ষ্ট সময় বা সপ্তাবহর যকাবনা ধববশষ 
ধেবন আচররটি করবছ ধকনা, যসটি ধবববচনা করুন।

• ব্ধক্তর জ়ীবনযাপবনর অবস্া ধবববচনা করুন।

৭.৩ অসংগবতমূলক আচরণ শ্মাকাবিলার জি্য 
শ্কৌশল ততবর করা

একট শ্কৌশল ততবর করার সময় যা যা মরি রাখরত 
হরি: 

• একটি আচরর যা অন্বের কাবছ অবাধছিত মবন হয় যসটি 
একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর জন্ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ হবত পাবর।

• সমস্াপূর্ণ আচররটি হয়বতা ধশশুর যযাগাবযাবগর একটি 
মাি্ম, যার সাহাবয্ ধশশু ধকছু যবাঝাবত চাইবছ। ধশশু 
ক়ী যবাঝাবত চাইবছ তা জানার বা যবাঝার আপ্রার যচষ্টা 
করুন।

• একটি কায্ণকর়ী ধববলেষবর ধশশুটিবক ধবধভন্ন প্রশ্ন করার 
মাি্বম বুঝবত যচষ্টা করা হয়, যয ধশশুটির সমস্াপূর্ণ 
আচররটির যপ্রররার উৎস যকার্ায়।

• আচরবরর অর্্ণ ধনি্ণারর করার জন্ ধবধভন্ন ব্ধক্ত, স্ান, 
সময় এবং এমন পধরধস্ধত, যযখাবন আচররটি যববড 
যাবচ্ছ যসই সম্পবক্ণ  তর্্ সংগ্রহ করা উধচত। 

• আচরবরর অন্তধন্ণধহত কারর ধনর্ণয় করা এটিবক 
যমাকাধবলার জন্ যকৌশল ততধর করার সবব্ণাত্তম উপায়।

• সমস্াজনক আচরবর ধশশুবের প্রধত ধবরূপ প্রধতধক্রয়া 
যেখাবনার পধরববত্ণ  সমস্াগুধল প্রধতবরাি করার জন্ 
সমািাবনর যকৌশলগুধলর ধেবক মবনাধনববশ করা উধচত।

• সমস্াজনক আচরবরর সম্াবনা কম করার জন্ 
পধরধস্ধত এবং পধরবববশ পধরবত্ণ ন করা যযবত পাবর।

• ধশশুবেরবক নতুন েক্ষতা যশখাবনার কাজটি ি়ীবর ি়ীবর 
সমস্াজনক আচরর প্রধতস্াপন করবত সাহায্ করবত 
পাবর।

• তেনধন্ন জ়ীববন একটি ধশশু সন্তুষ্ট র্াকবল এবং ি়ীবর 
ি়ীবর উন্নধত করবল তার আচরবরর মবি্ ইধতবাচক 
প্রভাব পডবত পাবর।

• যখন ধবরধক্তকর আচরর যেখা যেয়, তখন ধশশুর সাবর্ 
এমন যকাবনা আচরর করা উধচত নয়, যাবত যসই 
সমস্াজনক আচররটি আরও যববড যাবব। বরং যসবক্ষবত্র 
ধনবে্ণ শোবনর মাি্বম সঠিক আচরর যশখাবনার যচষ্টা 
করা েরকার। 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের আচরর পধরচালনা করার জন্, ধশশুবের 
ধনধে্ণ ষ্ট চাধহোর প্রধত ধশক্ষকবের সংববেনশ়ীল হবত হবব এবং 
ধনম্নধলধখত ধবষয়গুধলবত মবনাবযাগ ধেবত হবব:

• শ্রবর এবং দৃধষ্ট সহায়ক উপকররগুধলর ব্বহার বা 
রক্ষরাববক্ষর করা েরকার 

• একটি নতুন কাজ শুরু করার আবগ ধশশুবক প্রস্তুত করুন; 
আসন্ন কাজটি যবাঝাবনার জন্ একটি প্রত়ীক বা সংবকত ধেন 
যাবত বত্ণ মান কাজটির একটি স্পষ্ট সমাধপ্ত যবাঝাবনা যায়।

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর মবি্ উববৈগ কমাবনার জন্ 
ধনম্নধলধখত কাজগুধল করুন:
» একটি অনুমানবযাগ্ পধরববশ ততধর করুন

» ধশশুর সা�বল্র ব্াপাবর আপনার চাধহো কমান

» ধশশুর পছবন্র কাজগুধল করাবনার জন্ ধনবে্ণ শাবল়ী 
ততধর করুন

» যযাগাবযাবগর যপাট্ণ ব�াধলও (Communication 
Portfolio) ততধর করুন এবং ধশশুর পছন্ানুযায়়ী 
ধবধভন্ন কাজ করার সুবযাগ ধেন
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৮. উত্তরণ পবরকল্পিা (Transition Planning)

উত্তরর হবলা একটি সমধবিত ধক্রয়াকলাপ যা ধশশুবক প্রার্ধমক 
যর্বক মাি্ধমক ধবে্ালবয় এবং পরবতথী উচ্চ-মাি্ধমক ধশক্ষার 
ধেবক যযবত সাহায্ করবব। উত্তরর সংক্রান্ত পধরবষবা এবং 
পধরকল্পনা অন্ান্ অল্পবয়স়ীবের মবতা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের 
জন্ও অত্াবশ্ক। তাবের বয়স়ী অন্ান্ ধকবশার-ধকবশার়ীবের 
মবতা, যারা বধিরান্ধতাযুক্ত তাবের জন্ যযসব সুবযাবগর 
প্রবয়াজন:

• স্ব-সংকল্প (self-determination) অনুশ়ীলন করা

• তাবের আগ্রহ এবং ক্ষমতা গবড যতালা 

• যতটা সম্ব স্বাি়ীনভাবব জ়ীবনযাপবনর েক্ষতা গবড যতালা

• সামাধজক সম্পবক্ণ র গভ়ীরতা এবং প্রশস্ততা বাডাবনার 
পধিধত যশখাবনা।

চলুি শ্মাহরির সারর্ শ্েখা কবর

যমাহবনর বয়স ১৪ বছর। তশশব যর্বকই যস কাবন শুনবত পায় 
না এবং প্রাক-প্রার্ধমক ধবে্ালয় পডার সময় যর্বক যচাবখ 
যেখবত পায় না। যস পারস্পধরক আোন প্রোন বা যযাগাবযাবগর 
জন্ স্পশ্ণ-সংক্রান্ত সাংবকধতক ভাষার উপর ধনভ্ণ র কবর। তার 
সাবর্ কাজ করার জন্ গুরুত্বপূর্ণ ধবষয়গুধল হবলা িাররার ধবকাশ 
এবং িাররা সম্পধক্ণ ত সাংবকধতক ভাষা এবং যরেইল শব্দভাণ্ার। 
চলাব�রার যক্ষত্র এবং চারপাবশর পধরববশ সম্পবক্ণ  তার স্পষ্ট 
িাররা আবছ, এবং যস ধনবজ এক জায়গা যর্বক আবরক জায়গায় 
যযবত পাবর। একবার প্রার্ধমক এবং মাি্ধমক ধবে্ালবয়র পর্ 

বুবঝ যনবার পর, যস ধনবজই বাধড এবং ধবে্ালবয়র মবি্কার 
রাস্তায় যাতায়াত করবত পারবতা। 

উত্তরর পয্ণাবয় পধরচালনা এবং পধরকল্পনায় ধশক্ষবকর সহায়তা 
প্রবয়াজন এবং অবশ্ই পধরবাবরর সেস্, অন্ান্ ধশক্ষক এবং 
যস্পশাল এিুবকটর, অন্ান্ ধবে্ালয় কমথী সেস্বের কাছ 
যর্বক সহায়তা চাইবত হবব। যয প্রাপ্তবয়স্ ব্ধক্তর বধিরান্ধতা 
আবছ, তাঁবক অবশ্ই এই পধরকল্পনার যক্রিধবনু্বত রাখবত 
হবব। ব্ধক্তর ধনজস্ব লক্ষ্, ধেকধনবে্ণ শ, আগ্রহ এবং ক্ষমতা 
অবশ্ই পধরকল্পনা করবত সাহায্ পর্ যেখাবব। পধরকল্পনা করার 
সময়, গুরুত্বপূর্ণ ধবষয়গুধল হবলা:

• শুরু যর্বকই একটি যর্াযর্ প্রত্াশা বা লক্ষ্ ততধর করুন। 

• মবন রাখববন যয যকাবনা পধরবত্ণ ন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর 
মানধসক চাবপর কারর হবত পাবর। মবন রাখবত হবব 
প্রার্ধমক স্তবর ধশশুটি ে়ীঘ্ণধেন িবর পুবরাবনা কায্ণক্রম 
তর্া পধরধচত পধরবববশ র্াবক। �বল মাি্ধমক স্তবর নতুন 
কায্ণক্রবমর নতুন পধরবববশ তার প্রার্ধমকভাবব একটু 
সমস্া হবত পাবর। অনুরূপভাবব উচ্চ মাি্ধমক স্তবরও 
একই সমস্া হবত পাবর।

উত্তরর পধরকল্পনার জন্ ধশক্ষার্থীবক ধনধে্ণ ষ্ট েক্ষতার স্তর, 
ধনবে্ণ শমূলক যকৌশল এবং একাবিধমক যপ্রাগ্রাবমর তেধনক 
সময়সূচ়ী এবং রুটিন সম্পধক্ণ ত তর্্ জানার বা যবাঝার জন্ 
পয্ণাপ্ত সময় ধেন। এটির জন্ ধশক্ষক এবং সহপাঠীবের ধশক্ষার্থীর 
বধিরান্ধতার প্রধত, বা ধববশষ কবর তার যযাগাবযাগ ব্বস্ার অনন্ 
তবধশষ্ট্গুধলর প্রধত সংববেনশ়ীল মবনাভাব রাখা প্রবয়াজন।
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ইউবিট IV পাঠ্যক্রবমক আোিপ্রোি 
এিং বশক্ািীবতগত শ্কৌশল

শ্টবিল ৫: ইউবিট IV এর রূপররখা 
উরদেশ্য পদ্ধবত প্রত্যাবশত ফলাফল

ইউবিট IV: পাঠ্যক্রবমক আোিপ্রোি এিং বশক্ািীবতগত শ্কৌশল

১. বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের কায্ণকর ধশক্ষাোবনর 
জন্ পধরবধত্ণ ত ধশক্ষর-ধশখন প্রধক্রয়ার ধবষবয় 
ব্বহাধরক জ্ান অজ্ণ ন করা

২. বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সববচবয় ভাবলাভাবব 
ধশক্ষা যেবার জন্ ধশক্ষামূলক পধরকল্পনা ততধর 
করা

৩. ধশক্ষামূলক পধরকল্পনার ধবষয়বস্তু সম্পধক্ণ ত 
ধশক্ষর-ধশখন উপকরর প্রস্তুত করার ধবষবয় 
অধভজ্তা এবং প্রধশক্ষর লাভ করা

মহডা, মধস্তস্ 
প্রসূত উদ্াবন, 
আবলাচনা, 
উপস্াপনা এবং 
নমুনাসহ প্রেশ্ণন

ধশক্ষকরা সক্ষম হববন:

• ধশক্ষার্থীর কম্ণক্ষমতার বত্ণ মান স্তবরর অ্াবসসবমন্ট 
করবত

• পাঠ্ক্রবমর অধভবযাজন এবং এটি ধবকাবশর 
উপায়গুধল বুঝবত

• একটি অন্তভু্ণ ধক্তমূলক পধরবববশ বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের জন্ ধশক্ষার যকৌশল ধশখবত

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশখবনর এক স্তর 
যর্বক অন্ স্তবর ধনবয় যাওয়ার জন্ পধরকল্পনা 
করবত

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশক্ষার মূল্ায়বনর 
গুরুত্ব এবং মূল্ায়ন করার উপায়গুধল বুঝবত

একট অন্তিুকে বক্তমূলক শ্রেণীকক্ শ্েখরত শ্কমি?

অন্তভু্ণ ধক্তমূলক যশ্রর়ীকক্ষগুধল সবসময় আলাো হয় কারর 
ধশক্ষক এবং ধশক্ষার্থীরা েলগতভাবব বা েবল ব্ধক্ত ধহসাবব 
যযভাবব পারস্পধরক আোনপ্রোন কবর, তার বৈারা যশ্রর়ীকবক্ষর 
পধরববশ ততধর হয়। এই িরবনর যশ্রর়ীকবক্ষ ধশক্ষার্থীরা অন্বের 
সহবযাধগতা ধনবয় ধবধভন্ন িরবনর কাজ কবর যযখাবন প্রবত্বকই 
সধক্রয়ভাবব যুক্ত র্াবক এবং ধনবজবের ধশখন প্রধক্রয়ার অন্তভু্ণ ক্ত 
ববল মবন কবর।

ধশক্ষার্থীরা যশ্রর়ীকবক্ষ প্রায়ই যছাবটা েবল সহপাঠীরা এবক 
অপরবক সাহায্ কবর এবং সহায়তার মাি্বম যশবখ। 
অন্তভু্ণ ধক্তমূলক যশ্রর়ীকবক্ষ সামাধজক পারস্পধরক আোন প্রোন 
করার জন্ অবনক সময় র্াবক যা পাঠ্ক্রবমর প্রত্াশার সাবর্ 
সম্পধক্ণ ত। 

এই িরবনর যশ্রর়ীকক্ষগুধল ধশক্ষার্থী-যকধ্রিক হয়। ধশক্ষার্থীবেরও 
অবনক োধয়ত্ব র্াবক। তারা ধনয়ম গঠবন সহায়তা কবর এবং 
যসগুধল অনুসরর করবব এবং পাঠ্ক্রবমর জন্ ধনি্ণাধরত 
প্রত্াশাপূরর করবব ববল আশা করা হয়।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ ধশক্ষার ধবষয়বস্তু এবং ধবধভন্ন ধশক্ষর 
যকৌশবল যবর্ষ্ট পধরবত্ণ ন প্রবয়াজন। বধিরতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর মবতা 
যস যা যেবখ তা যর্বক যস ধশক্ষা ধনবত পাবর না। আবার দৃধষ্ট 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর মবতা যস শুবন শুবন ধশখবত পাবর 
না। যস যয কাজগুধল কবর তার বৈারাই যস যশবখ। উোহররস্বরূপ 
যছাট েবল কাজ করার সমবয় অন্রা যখন যকান কাজ করবছ 
তখন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী তার পালা আসার জন্ অবপক্ষা 
করবছ এবং যেখার ও যশানার অসুধবিার জন্ যসই সময় যস 
যকানধকছু ধশখবছ না। এই কারবর যছাবটা েবল কাজ করার সমবয় 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের জন্ স্বতন্ত্র ধনবে্ণ শ প্রবয়াজন হয়।
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আসুি সঞ্জিার সারর্ শ্েখা কবর

সঞ্না একটি ৮ বছর বয়স়ী যমবয়। যস লিাস ওয়াবন পবড। তার 
রুববলা ধসনব্াম রবয়বছ যার কারবর তার দৃধষ্ট এবং শ্রবরশধক্ত 
কম। একজন যস্পশাল এিুবকটবরর সহায়তায় এবং পরামবশ্ণ 
যস ধবে্ালবয় ভধত্ণ  হয়। যস্পশাল এিুবকটর সপ্তাবহ একবার 
ধবে্ালবয় যান এবং যযখাবনই সঞ্নার অসুধবিা হয় যসখাবন 
সঞ্নাবক ধবষয়টি বুঝবত সাহায্ কবরন।

যস সামাধজকভাবব সধক্রয় এবং সহপাঠীবের অবনবকর সাবর্ই 
তার বনু্ধ আবছ। তার সহপাঠীরা তাবক খুব সাহায্ কবর। 
উোহররস্বরূপ চারতলায় তার লিাস যর্বক একতলায় যশৌচাগাবর 
যযবত তাবক গাইি কবর। সঞ্নার সাবর্ যযাগাবযাগ করার জন্ 
ধবে্ালবয়র ধশক্ষক প্রার্ধমক স্তবরর সাংবকধতক ভাষা ধশবখবছন। 
সামবনর সাধর যর্বক যাবত সহবজ যেখা যায় যসজন্ ধশক্ষক 
ব্্াক যবাবি্ণ  বড অক্ষর যলবখন। সঞ্নাবক লিাবস ক়ী পডাবনা 
হবচ্ছ তা যবাঝার জন্ ধতধন বইবয়র ছধবগুবলার ধেবকও ধনবে্ণ শ 
কবরন। সহপাঠীরাও খুব সহায়ক এবং ছধবগুধলবক ধনবে্ণ শ কবর 
এবং ব্াখ্া কবর তাবক সাহায্ করার যচষ্টা কবর। পাঠ্বইটি 
তার জন্ ধববশষভাবব বড হরব� �বটাকধপ করা হবয়বছ। যখন 
লিাবস উপধস্ধত যনওয়া হয়, তখন ধশক্ষক সঞ্নাবক ইশারা 
কবরন কখন যস তার হাত তুবল তার উপধস্ধত যবাঝাবব অর্বা 
যখন তার নাম িাকা হয় তখন তার পাবশর সহপাঠী তাবক 
বুধঝবয় যেয় যয হাত তুবল এবার তার উপধস্ধত জানাবত হবব। 
বাধষ্ণক মূল্ায়ন বা যগ্রধিং মূল্ায়ন ধশক্ষার্থীর অ্াসাইনবমন্ট এবং 
সামধগ্রক কাবজর উপর ধভধত্ত কবর হয়।

সঞ্নার বাবা-মা এবং যস্পশাল এিুবকটর তাবক কাজগুবলা 
সম্পন্ন করবত সাহায্ কবরন। তাবক যেওয়া যহামওয়াক্ণ  তার 
লিাবসর অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের যেওয়া যহামওয়াবক্ণ র মবতাই। 
ধবে্ালয় কতৃপক্ষ প্রার্ধমকভাবব সঞ্নাবক একই যশ্রর়ীকবক্ষ 
অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের সাবর্ পডাবত, ক়ীভাবব তাবক পডাবনা 
হবব এবং �লা�বলর উপর ক়ীভাবব প্রভাব পডবব তা ধনবয় 
শধঙ্কত ধছল। ধকন্তু এখন, যস্পশাল এিুবকটর, সািারর ধশক্ষক, 
সহপাঠী এবং অধভভাবকবের সহায়তা কাজটিবক সহজ এবং 
স্বাচ্ছন্্োয়ক কবর তুবলবছ। যশ্রর়ীকক্ষটিও সম্প্রধত যর্াযর্ 
আবলাকসজ্া, ববডা ছধব, ববডা বর্ণমালা এবং যেয়াবল ধপ্রন্ট, 
বড হরব� মুধদ্রত বর্ণমালা, এবং রবঙর তবপর়ীত্সহ সংখ্া ধেবয় 
নতুনভাবব ধিজাইন করা হবয়বছ।

কায্ণকর়ী ধশক্ষামূলক অনুশ়ীলবনর মবি্ রবয়বছ ধকছু যকৌশল, 
যযমন ধশক্ষার্থী অন্বের সাবর্ যযাগাবযাগ এবং পারস্পধরক আোন 
প্রোন করার কারর ও পধিধতগুধল বুঝবত পারা; বাস্তবজ়ীববনর 
ধশক্ষার অধভজ্তা এবং সমূ্পর্ণ প্রধক্রয়ায় ধশক্ষার্থীবক যুক্ত করার 
প্রবয়াজন়ীয়তা; এবং একটি ক্াবলন্ডার অর্বা একটি সময়সূচ়ী 
যবাঝা এবং ব্বহার করা (আবগ আবলাচনা করা হবয়বছ)। 

অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের মবতা, বধিরান্ধতাযুক্ত একজন ধশক্ষার্থী 
কাজ করার মাি্বম সববচবয় ভাবলা যশবখ। ধশক্ষার্থীবক প্রধত 
মুহূবত্ণ  তার আবশ পাবশর মানুষ, ধজধনস এবং পধরবববশর সাবর্ 
যুক্ত কবর ধচন্তাভাবনা করার সুবযাগ যেওয়া েরকার। ধশক্ষার্থীর 
সারাধেবনর প্রবত্কটি পারস্পধরক আোন প্রোন বা যযাগাবযাবগর 
যক্ষবত্র চাকু্ষষ, অগেসঞ্চালনমূলক এবং শ্রবর সংক্রান্ত ধেকগুধলবক 
ধবববচনা করবত হবব। অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের সবচতনভাবব ধবধভন্ন 
বস্তু এবং ধশক্ষা সংক্রান্ত উপকররগুধল যশ্রর়ীকবক্ষর সঠিক স্াবন 
রাখবত হবব যাবত বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীসহবজই যসগুধল 
ব্বহার করবত পাবর। মবন রাখবত হবব যয বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের যক্ষবত্র হাতদুটি যচাবখর মবতা কাজ কবর। 

বাস্তবজ়ীববনর ধশক্ষা বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের ধশখবনর যক্ষবত্র 
যবশ়ী কায্ণকর হবয় র্াবক। চারপাবশর মানুষ, ধবধভন্ন বস্তু ও ঘটনা 
এবং ধবধভন্ন িরবনর অনুভূধত সম্পবক্ণ  আমাবের যয ভাবনাগুধল 
গবড ওবঠ, যসগুধলবকই িাররা বলা হয়। বাস্তব জ়ীববন তেনধন্ন 
কাজকবম্ণর মি্ ধেবয় যা ধকছু আমরা ধশধখ, যসগুধলই আমাবের 
িাররাবক আরও সংগঠিত কবর। িাররা এবং পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর ধবকাবশর জন্ ধশক্ষার্থীবক অবশ্ই একটি কায্ণকলাবপর 
সমূ্পর্ণ প্রধক্রয়ার সাবর্ শুরু যর্বক যশষপয্ণন্ত যুক্ত র্াকবত হবব। 
উোহররস্বরূপ, যধে ধশক্ষার্থীবক সরাসধর ঠান্ডা জু্স না ধেবয় 
যরধরেজাবরটর যর্বক জুস ধনবত সাহায্ করা হয়, তাহবলই 
ধশক্ষার্থীর ঠান্ডা জু্স সম্পবক্ণ  িাররা, যকন এটি ঠান্ডা এবং যকার্া 
যর্বক ঠান্ডা জু্সটি যনওয়া হবলা, এই যগাটা প্রধক্রয়া সম্পবক্ণ  
িাররা ততর়ী হবব। সািাররত মানুষ যা যেবখ এবং শুবন যশবখ. 
তার যবধশরভাগই তারা ধবে্ালবয় যশবখ না। স্বাভাধবক দৃধষ্ট এবং 
শ্রবর শধক্ত র্াকা ধশক্ষার্থীরা কান্না ও হাধসর অর্্ণ ক়ী, ঘাস এবং যমঘ 
ক়ী- এই সবধকছুই যেবখ যশবখ এবং বাধড ও পধরবার সম্পবক্ণ ও 
যেবখ এবং শুবন যশবখ। এইসব ধবষয় তাবেরবক আলাোভাবব 
যশখাবনা হয় না, তারা স্বাভাধবকভাববই যশবখ। যযসব ধশক্ষার্থী 
বধিরান্ধতাযুক্ত তাবের অবশ্ই সবধকছু আলাো কবর যশখাবনা 
উধচত। তাবের বাস্তবজ়ীবন যর্বক যশখার অধভজ্তার সুবযাগ 
র্াকা প্রবয়াজন।

যযবহতু এই িরবনর ধশক্ষার্থীরা কাবজর মাি্বম যশবখ, যসবহতু 
প্রধতটি ধক্রয়াকলাপবক একটি সমূ্পর্ণ প্রধক্রয়া ধহসাবব ধশক্ষার্থীর 
কাবছ উপস্াপন করা েরকার। উোহররস্বরূপ, যয ধশক্ষার্থী খুব 
ভাবলাভাবব যেবখ না বা শুনবত পায় না, তার হয়বতা যকাবনা 
িাররাই যনই যয তার মা েরজা ধেবয় আবসন এবং তারপর তাবক 
জধডবয় িবরন। যয ধশক্ষার্থী বধিরান্ধতাযুক্ত, তার কাবছ বস্তু এবং 
মানুষ ম্াধজবকর মবতা আধবভূ্ণ ত হয় এবং অদৃশ্ হবয় যায় যধে 
ধশক্ষার্থী কায্ণকলাবপর সমূ্পর্ণ প্রধক্রয়ার সাবর্ যুক্ত না র্াবক। 
যচাবখ যেখবত এবং শুনবত পাওয়া ধশক্ষার্থীরা স্বাভাধবকভাববই 
অন্বের সাবর্ পয্ণববক্ষর কবর, যশানা এবং পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর মাি্বম যশবখ। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সবগে 



মডিউল ৪ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 57

যযাগাবযাগ করার জন্ হাবতর ধনবচ হাত রাখার যকৌশল ব্বহার 
করা হয়, অর্্ণাৎ যযাগাবযাগকার়ী ব্ধক্ত বধিরান্ধতাযুক্ত মানুষটির 
হাবতর ন়ীবচ তার হাত রাখববন।

ধশক্ষকবের উধচত এমনভাবব ধবধভন্ন কাবজর সময়সূচ়ী বা 
ধবধভন্ন অধভজ্তালাবভর পধরকল্পনা করা, যাবত ধশক্ষার্থীরা 
স্বাভাধবকভাববই ধবধভন্ন অধভজ্তার মাি্বম যশবখ। 
উোহররস্বরূপ: সময়সূচ়ীর মবি্ বষ্ণাকাবল মাবঠ যখলার 
পধরকল্পনা র্াকবল, স্বাভাধবকভাববই ধশক্ষার্থীরা বৃধষ্ট পডা অনুভব 
করবত পারবব বা বৃধষ্টর �বল জবম র্াকা কাো সম্পবক্ণ  জানবব। 
যয যকাবনা কাবজর সাবর্ ধশক্ষার্থীরা সধক্রয়ভাবব যুক্ত র্াকবল 
ধবষয়টি সম্পবক্ণ  মবনর ভাব আোন প্রোন এবং প্রত্ক্ষভাবব 
িাররা লাভ করবত উৎসাধহত হবব।

বাধডবত, কম্ণবক্ষবত্র এবং ধবে্ালবয় জ়ীববন স্বাভাধবকভাববই 
একটা রুটিন র্াবক। প্রাকৃধতক যপ্রক্ষাপবটর েক্ষতা এবং 
িাররাগুধল পূবব্ণ যশখা ধবষয়বস্তুর সাবর্ আরও অর্্ণ সংযুক্ত 
কবর এবং ধশক্ষার্থীর েক্ষতা এবং িাররার যক্ষবত্র ধবকাশ ঘটায়। 
এটি বধিরান্ধতাযুক্ত এবং অন্ান্ প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
অন্ান্ পধরধস্ধতবত েক্ষতা এবং িাররাগুধলবক সািারর়ীকরবর 
সহায়তা কবর।

শ্শখার জি্য রুটি ি্যিহার করা অর্কোৎ ঘটিা/ইরিরন্টর 
পবরকল্পিা করা, যারত শ্সগুবল:

• যশখার সুধবিাবর্্ণ প্রায়শই ঘবট।

• অনুমানবযাগ্ সমবয় ঘবট; (যযমন, দুপুবরর খাবাবরর পবর)।

• যযই সাহায্ কবর র্াকুক না যকন, োঁত রোশ করা, 
ধবে্ালবয় সকাবলর টিধ�ন ততধর করা ইত্াধে কাজগুধল 
একটি অনুমানবযাগ্ (predictable) কায়োয় ঘবট। 

অিুমািরযাগ্য হওয়ার অর্কে হল:

• উপকরবরর আগাম প্রস্তুধত।

• যযাগাবযাগ যবাি্ণ  বা অন্ান্ যযাগাবযাবগর িরন বা সহায়ক 
উপকরর প্রস্তুত করা।

• ধশক্ষার্থীটি ি়ীবর ি়ীবর ভাবব এবং বুঝবত পাবর যয এই 
কাজগুধল তাবক যরাজ করবত হবব, �বল যস অবাধছিত 
আচরর অববশবষ কধমবয় ধেবত পাবর, যযমন কান্নাকাটি, 
প্রধতবাে করা বা শুিুমাত্র পছন্সই কায্ণকলাবপর উপর 
মনবযাগ যেওয়া।

• যখন কাজটির প্রাসধগেকতা যনই, যসইরকম সময়ও কাজটি 
সম্পবক্ণ  (রুটিন) প্রত়ীক, সাংবকধতক ভাষা, বস্তু বা 
যযাগাবযাবগর ধববশষ মাি্মটি ব্বহার কবর আবলাচনা করা 
যযবত পাবর।

একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সাবর্ ব্বহৃত ধশক্ষার পধিধত 
এবং যকৌশলগুধল তার ব্ধক্তত্ব, ব্ধক্তগত চাধহো এবং 
তার প্রধতবন্ধকতাগুধলর উপর ধনভ্ণ র কবর। ধকন্তু, একজন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর ধশখবনর জন্ ধতনটি স্বতন্ত্র পয্ণায় 
প্রবয়াগ করা যযবত পাবর:

• সহ-সধক্রয় পয্ণায় (Co-active stage): প্রাপ্তবয়স্ এবং 
ধশক্ষার্থী একসাবর্ কাজ কবর, প্রাপ্তবয়স্রা কায্ণকলাবপর 
মাি্বম ধশক্ষার্থীবক চাধলত কবরন।

• সহবযাধগতার পয্ণায় (Cooperative stage): প্রাপ্তবয়স্ 
ব্ধক্ত কাজ করবত ধশক্ষার্থীবক সাহায্ করার পাশাপাধশ 
তাবক উৎসাধহত কবরন। 

• প্রধতধক্রয়াশ়ীল পয্ণায়: ধশক্ষার্থী স্বাি়ীনভাবব কায্ণকলাপ 
সম্পােন করবত পাবর।

যযবহতু তার ইধ্রিয় যর্বক প্রাপ্ত তর্্গুধল খন্ড খন্ড বা টুকবরা 
টুকবরা হয়, তাই ধশক্ষার্থীর যয যকানও িাররা বা েক্ষতা অজ্ণ ন 
করবত খুব ে়ীঘ্ণ সময় লাগবত পাবর। ধনম্নধলধখত ধবভাগগুধল 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের কায্ণকরভাবব যশখাবনার জন্ 
অ্াবসসবমন্ট, ধবষয়বস্তুর পধরমাজ্ণ ন, ধশক্ষাোন এবং মূল্ায়ন 
যকৌশলগুধল সম্পবক্ণ  ধবশে ধববরর যেয়৷

১. অ্যারসসরমন্ট

অ্াবসসবমন্ট হল এমন একটি প্রধক্রয়া যার মাি্বম একজন 
ধশক্ষার্থীর ক্ষমতা এবং পধরবষবার প্রবয়াজন়ীয়তাগুধল ধনি্ণারর 
করা হয়। অ্াবসসবমন্ট ধশক্ষার্থীর প্রবয়াজন়ীয়তা সম্পবক্ণ  তর্্ 
সংগ্রহ কবর যসগুধল একধত্রত কবর, যার মবি্ পধরবষবাগুধল 
ধনি্ণারবরর জন্ সামাধজক, মনস্তাধ্বিক এবং ধশক্ষাগত মূল্ায়ন 
অন্তভু্ণ ক্ত র্াকবত পাবর। অ্াবসসবমন্ট একজন ব্ধক্তর বা তার 
ধশক্ষাগত পধরবষবাগুধলর পধরকল্পনা করার জন্ তার শধক্ত 
এবং দুব্ণলতাগুধল ধনি্ণারর করবত পয্ণববক্ষর, পর়ীক্ষা এবং 
তার ধববলেষর- এই পধিধতগুধল ব্বহার কবর। সংবক্ষবপ বলা 
যায়, অ্াবসসবমন্ট হল কায্ণকাধরতা বর্ণনা, চাধহো ধনি্ণারর 
এবং অগ্রাধিকার ও লক্ষ্ ধনি্ণারবরর জন্ তর্্ সংগ্রবহর একটি 
ধনয়মানুগ পধিধত।

ধশক্ষার্থীবক সরাসধর পর়ীক্ষা করা, ধবধভন্ন পধরবববশ ধশক্ষার্থীবক 
পয্ণববক্ষর করা, যসইসাবর্ পধরবাবরর সেস্বের এবং 
উবলেখবযাগ্ অন্ান্বের সাক্ষাৎকার যনওয়া সহ ধবধভন্ন উপাবয় 
তর্্ সংগ্রহ করা হবয় র্াবক। যকাবনা ধবষয় ইন্টারবভনশন বা 
কাজ শুরু করার পূবব্ণ অ্াবসসবমন্ট করা হবয় র্াবক। একজন 
ধশক্ষক/যস্পশাল এিুবকটর/ যর্রাধপস্ যখন ধশক্ষার্থীর জন্ 
একটি সামধগ্রক পধরকল্পনা ততধর কবরন, তখন অ্াবসসবমন্ট 
করাবক প্রর্ম পেবক্ষপ ধহবসবব িরা হয়।
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১.১ অ্যারসসরমরন্টর উরদেশ্য 

অ্াবসসবমন্ট ধবষয়টা ধশক্ষক/যস্পশাল এিুবকটর, যপশাোর 
এবং অধভভাবকবের ধনম্নধলধখত যক্ষত্রগুধলবত সাহায্ করবব:

• বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর শধক্ত এবং স়ীমাবধিতাগুধল ধচধনিত 
করবত

• ধবকাবশর স্তরগুধল জানবত

• সামাধজক, পধরববশগত, পাধরবাধরক, ধচধকৎসা এবং 
যযাগাবযাবগর মবতা ধবধভন্ন চাধহোগুধল সম্পবক্ণ  জানবত

• ক়ী যশখাবত হবব এবং যশখাবনার সবব্ণাত্তম পধিধত জানবত

• উপযুক্ত কায্ণক্রম (appropriate programmes) এবং 
ধনবে্ণ শমূলক যকৌশলগুধল (instructional strategies) 
শনাক্ত করবত

• ধশক্ষার্থীবের যশ্রর়ীবধি করবত এবং তাবের উপযুক্ত 
কায্ণক্রবম রাখবত

• ধশক্ষার্থীবের সহায়তা করার জন্ সববচবয় উপযুক্ত সহায়ক 
যন্ত্র েরকার, যযমন পধরবি্ণক যন্ত্র (amplification), দৃধষ্ট 
এবং চলাব�রা সংক্রান্ত যন্ত্র বা কৃধত্রম অগে।

• একটি IEP (Individual Education Plan) ততর়ী করবত 

• পাঠ্ক্রম পধরবত্ণ ন করবত এবং এটিবক একজন ব্ধক্তর 
প্রবয়াজবনর সাবর্ খাপ খাইবয় ধনবত। 

১.২ অ্যারসসরমরন্টর শ্ক্ত্রগুবল 

দৃবটি

• চাকু্ষষ যক্ষত্রগুধল (visual field), অর্্ণাৎ স্বাভাধবক 
দৃধষ্টশধক্ত যর্াযর্ আবছ ববল মবন হবচ্ছ?

• ধশক্ষার্থী ধক যকান বস্তু ব্বহার করার সময় বস্তুর ধেবক 
তাকায়? নাধক দূবর তাধকবয় বস্তুটি ব্বহার কবর?

• ধশক্ষার্থীটি ধক যকাবনা ধববশষ রবঙর প্রধত তার পছন্ প্রকাশ 
কবর? ধস্র বস্তুর যচবয় সঞ্চাধলত বা চলমান বস্তুর প্রধত 
আগ্রহ যেখায়?

• চশমা বা ক্ষ়ীরদৃধষ্ট সহায়ক ধকছু ধক সুপাধরশ করা হবয়বছ? 
যসটি ব্বহার করবত ধক অভ্স্ত হবয় যগবছ? বত্ণ মাবন 
ব্বহার করবছ?

• ধকভাবব আবলা তাবক প্রভাধবত কবর?

• ধশক্ষার্থী ক়ীভাবব ধশখবত পছন্ কবর? যেবখ, শুবন নাধক 
স্পবশ্ণর মাি্বম ?

রেিণ

• ধশক্ষার্থী ধক আওয়াজ সম্পবক্ণ  সবচতন?

• যস ধক আওয়াজ শুবন সতক্ণ  হবয় যায়, আওয়াবজর ধেবক 
অধভমুখ়ী হয়, আওয়াবজর উৎস বুঝবত পাবর, অন্ান্ 
আওয়াবজর উপধস্ধতবত একটি ধনধে্ণ ষ্ট শব্দবক আলাো 
কবর ধচনবত পাবর? 

• ধশক্ষার্থী ধক অন্ান্ অবনক আওয়াবজর মবি্ একটি 
ধববশষ আওয়াবজ সাডা যেয়?

• ধশক্ষার্থীটি ধক যকান আওয়াজ শুবন ভয় পায়?

• ধশক্ষার্থীটির ধক আওয়াবজর ধবষবয় ধকছু পছন্-অপছন্ 
আবছ?

• যস ধক রুটিবনর অন্তগ্ণত যমৌধখক ধনবে্ণ শাবল়ী/ আবেশগুধল 
যবাবঝ এবং সাডা যেয়?

• যস ধক মানুষবক তাবের কণ্ঠস্বর শুবন ধচনবত পাবর?

• যখন কন্ঠস্বর, ধমউধজক বা কর্া বলার মাি্বম অ্াবসসবমন্ট 
করা হয়, তখন ধশক্ষার্থীটি ধক শ্রবরযন্ত্র ব্বহার কবর 
প্রধতধক্রয়া জানায়? 

• শ্রবরযবন্ত্রর পরামশ্ণ ধক যেওয়া হয়? সহ্ কবর ধনবয়বছ? 
ব্বহৃত হবচ্ছ? যসটি ব্বহার করবত ধক অভ্স্ত হবয় 
যগবছ? বত্ণ মাবন ব্বহার করবছ?

সামাবজক/শ্যাগারযাগ শ্ক্ত্র

• গ্রহরমূলক (receptive) অর্বা অধভব্ধক্তমুলক 
(expressive) যযাগাবযাবগর জন্ ধশক্ষার্থীটি যকান 
পধিধতটি ব্বহার কবর?

• ধকভাবব ধশক্ষার্থীটি এগুধল ব্বহার কবর?

• মা বাবা, সহপাঠী, বা ধযধন অ্াবসসবমন্ট করবছন- তাঁবের 
প্রধত ধশক্ষার্থী ক়ীভাবব প্রধতধক্রয়া জানায়? যযমন, ইশারা 
করা, যমৌধখক অনুবরাি করা, কবর্াপকর্বন পালা যনওয়ার 
জন্ ধবরধত যেওয়া।

• ধশক্ষার্থীটির যযাগাবযাবগর অংশ়ীোর কারা?

• তারা ধকভাবব ধশক্ষার্থীটির সাবর্ যযাগাবযাগ কবর?

• ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাবগর পছবন্র পধিধতগুধল ক়ী ক়ী?

• তার ধক বস্তু সম্পবক্ণ  িাররা আবছ?

• ধকভাবব যস যসগুধল ব্বহার কবর?

• সািাররত অন্বের সাবর্ ক়ী ক়ী ধবষবয় মবনর ভাব আোন 
প্রোন বা যযাগাবযাগ কবর র্াবক? 

• যস ধক মবনর ভাব আোন প্রোন করা ধনবজর যর্বক শুরু 
কবর?

• যযাগাবযাগ করার যক্ষবত্র যস ধক আবগ যর্বক পধরকল্পনা 
কবর রাবখ? 
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• যস ধক অগেভধগে বা ইশারা ব্বহার কবর? যস ধক অনুমান 
কবর ববল মবন হয়?

১.৩ অ্যারসসরমন্ট পদ্ধবত 

অ্াবসসবমবন্টর যয যকাবনা প্রধক্রয়ায়, একজন ধশক্ষার্থীর 
সাবর্ কায্ণকরভাবব যযাগাবযাবগর গুরুত্ব অত্ন্ত তাৎপয্ণপূর্ণ। 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের যক্ষবত্র, অ্াবসসবমন্ট পধিধতগুধল 
গুরুত্বপূর্ণ হবয় ওবঠ কারর এইসব ধশক্ষার্থীর সাবর্ যযাগাবযাগ 
স্াপন করা অন্তম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধবষয়। ধশক্ষার্থীর কাবজ 
হস্তবক্ষপ না কবর একটি স্বাভাধবক পধরবববশ যকবলমাত্র 
ধশক্ষার্থীর আচরর পয্ণববক্ষবরর মাি্বম যয অ্াবসসবমন্ট করা 
হয়, ধশক্ষার্থীর জন্ এই িরবনর ধনরবপক্ষ অ্াবসসবমন্টই কাম্। 
এই জাত়ীয় অ্াবসসবমবন্টর জন্ পর়ীক্ষক এবং ধশক্ষার্থীর মবি্ 
সরাসধর যযাগাবযাবগর প্রবয়াজন হয় না, তবব ধশক্ষার্থীর সাবর্ 
তার অভ্স্ত পধরবববশ ঘবট যাওয়া আচরবরর উপর য�াকাস 
করা হয়, যযখাবন ধবে্ালবয় ধশক্ষার্থীর স্বাভাধবক রুটিন অনুসরর 
করাও র্াবক। ধশক্ষার্থীবক ধবধভন্ন িরবনর উদে়ীপনা বা কায্ণ 
সম্পােবনর জন্ যেওয়া হয়, ধকন্তু এগুবলা এমন ব্ধক্তবের 
বৈারা উপস্াধপত হয় যারা তাবের ভাবলাভাবব জাবন এবং 
তাবের ধনজস্ব গধতবত কাজ করবত যেয়। অ্াবসসবমবন্টর মবি্ 
পধরবাবরর সেস্বের সাবর্ সাক্ষাৎকারও অন্তভু্ণ ক্ত র্াকা উধচত।

আরও তবর্্র জন্ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের মূল্ায়বনর জন্ সরঞ্াম ধবষবয় পধরধশষ্ট 
৪ পডুন।

২. স্তন্ত্র বশক্ামূলক পবরকল্পিা 

স্বতন্ত্র ধশক্ষামূলক পধরকল্পনা (IEP) হল ধশক্ষার্থীর ধশক্ষামূলক 
কম্ণসূচ়ীর ধভধত্ত এবং এটি যত্ন সহকাবর ততধর করা আবশ্ক। এটি 
উপযুক্ত ধশক্ষা ও প্রধশক্ষর যেওয়ার যক্ষবত্র একজন ধশক্ষার্থীর 
জন্ ততধর করা একটি সমূ্পর্ণ যপ্রাগ্রাম যা একটি ধনধে্ণ ষ্ট সমবয়র 
মবি্ বাস্তবাধয়ত করবত হয়। 

IEP প্রবত্বকর জন্ আলাো হবব। কারর এই ধশক্ষা বা 
প্রধশক্ষর কায্ণক্রমটি যকাবনােল বা ধশক্ষার্থী ভরা লিাবসর সািারর 
পাঠ্ক্রবমর পধরববত্ণ  ধববশষভাবব ধশক্ষার্থীটির ধশখন চাধহো 
যমটাবনার জন্ ধিজাইন করা হবয়বছ। IEP ধশক্ষার্থীর সাবর্ 
ব্বহার করা ধনবে্ণ শমূলক যকৌশল, তার আগ্রহ এবং পছন্, ধশখন 
পধিধত ও যশখার গধত এবং অগেসঞ্চালবনর অসুধবিা সহ অন্ান্ 
সমস্ার কারবর স়ীমাবধিতাগুধলও ধনধে্ণ ষ্ট কবর। বধিরান্ধতাযুক্ত 
একজন ধশক্ষার্থীর জন্ একটি IEP ততধর করার সময়, ধশক্ষার্থীর 
অন্বের সাবর্ যযাগাবযাগ করা ও ধনবে্ণ শমূলক কাজকম্ণ করার 
যক্ষবত্র তার তবৈত ইধ্রিয়গত অসুধবিার প্রভাবগুধলর ধবষয় 
অবশ্ই মবন রাখবত হবব। সমগ্র পধরকল্পনা জুবড স্বাচ্ছন্্ধবিান 

(accommodation) সংক্রান্ত ব্বস্াগুধল করার সময়, অবধশষ্ট 
শ্রবরশধক্ত এবং দৃধষ্টশধক্তর ব্বহারবক উন্নত করার প্রবচষ্টা র্াকা 
গুরুত্বপূর্ণ। IEP অবশ্ই কায্ণকর়ী, প্রাসধগেক এবং ধশক্ষার্থীর 
বয়বসাপবযাগ়ী হবত হবব। সংবক্ষবপ, একটি IEP হল একটি 
ধলধখত পধরকল্পনা যা একজন ধশক্ষকবক ধশক্ষার্থীর চাধহো 
যমটাবত এবং সবব্ণাচ্চ সম্াব্ উপাবয় তার আত্মধনভ্ণ রশ়ীলতা 
ততধর করবত সাহায্ কবর। 

IEP শ্ত অন্তিুকে ক্ত:

• ধশক্ষার্থীর একটি সংধক্ষপ্ত ধচধকৎসা এবং ধশক্ষাগত পটভূধম;

• বত্ণ মাবন যস ক়ী ক়ী করবত পাবর;

• বাধষ্ণক লক্ষ্, স্বল্পবময়াে়ী উবদেশ্সহ ( short-term 
objectives);

• ধশক্ষর যকৌশল; সুধনধে্ণ ষ্ট ধশক্ষা সংক্রান্ত পধরবষবা;

• ধশক্ষার্থীর অংশগ্রহর করবত সক্ষম হওয়ার ক্ষমতা;

• এই িরবনর পধরবষবার সূচনার তাধরখ এবং প্রত্াধশত 
সময়কাল; 

• বাধষ্ণক ধভধত্তবত ধনবে্ণ শমূলক উবদেশ্গুধল পূরর হল ধকনা 
তা ধনি্ণারবরর জন্ সময়সূচ়ী এবং উপযুক্ত মূল্ায়ন পধিধত 

IEP-র অন্তগ্ণত েক্ষতাগুধল অজ্ণ বনর সা�ল্ ধনর্ণবয়র জন্ 
ধনধে্ণ ষ্ট মাপকাঠি র্াকা েরকার। এই েক্ষতাগুধল পয্ণববক্ষরবযাগ্ 
এবং পধরমাপবযাগ্ হওয়া উধচত। ধক িরবনর অধভবযাজন 
এবং স্বাচ্ছন্্ধবিান ব্বস্া প্রবয়াজন তা ধশক্ষার্থীর যয যকাবনা 
কায্ণক্রবম অংশগ্রহর করার জন্ যা যা প্রবয়াজন তার বৈারা 
ধনি্ণাধরত হয়। সহায়তা করার জন্ যযগুধল ধবববচনা করবত হবব: 
উোহররস্বরূপ, 

• ব্ধক্তগত চাধহো (খাওয়া, ধচধকৎসা, ব্ধক্তগত স্বাস্্ধবধি)

• শার়ীধরক চাধহো (ধববশষ সরঞ্াম, পধরববশগত পধরবত্ণ ন)

• ইধ্রিয়গত চাধহো (দৃধষ্ট এবং শ্রবর প্রবয়াজবনর জন্ 
স্বাচ্ছন্্ধবিান)

• কমথী এবং সহপাঠী ধশক্ষা (ক়ীভাবব যযাগাবযাগ করবত হয়, 
আচরবরর অর্্ণ ক়ী)

• সুগম্তা (access) এবং সুবযাবগর ববন্াবস্ত (পাঠ্ক্রম 
বধহভূ্ণ ত কায্ণকলাপ) (Huebner, et. al., ১৯৯৫).

৩. পাঠ্যক্রম 

ধশক্ষার্থীর প্রবয়াজন, শধক্ত, বয়স, ধলগে এবং সামাধজক-সাংসৃ্ধতক 
অবস্া অনুযায়়ী প্রধতটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ তার 
পাঠ্ক্রম অধভবযাধজত করা উধচত। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর 
পাঠ্ক্রবমর য�াকাস একক ইধ্রিয়গত প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর 
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যর্বক আলাো হবব। বধির ধশক্ষার য�াকাস প্রার্ধমকভাবব ভাষা 
যর্বক যকাি-এর ধবে্মান িাররাগুধল ব্বহার করার উপর হবত 
পাবর। দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর পাঠ্ক্রবম িাররা এবং 
অধভজ্তা ততধরর উপর আবরা যজার ধেবত হবব, যা ভাষার জন্ 
একটি দৃঢ় যবৌধধিক ধভধত্ত গঠন করবত পাবর। বধিরান্ধতাযুক্ত 
একজন ধশক্ষার্থীর পাঠ্ক্রবম এবক অপবরর সাবর্ বন্ধন ও 
পারস্পধরক আোন প্রোবনর উপর গুরুত্ব ধেবত হবব, যাবত এই 
পারস্পধরক আোন প্রোবনর মাত্রা ও কায্ণকাধরতা বৃধধি পায়। এরই 
সাবর্ তার তেনধন্ন জ়ীববনর অধভজ্তাগুধলবক ব্বহার কবর 
আগাম়ী ধেবন পারস্পধরক ভাব ধবধনময় ও ভাষার ধবকাবশ সাহায্ 
করবত হবব। এই ধশক্ষার্থী আর পাঁচজবনর মবতা সমবয়র সাবর্ 
সাবর্ ধনবজ যর্বকই ধবধভন্ন বস্তু বা কাজ সম্পবক্ণ  ধশখবত পারবব 
না। অবন্র সাহাবয্র বৈারা ধশক্ষার্থী তার তেনধন্ন যছাবটা যছাবটা 
অধভজ্তা বা ধনবে্ণ শগুধলবক একধত্রত কবর একটি সংঘবধি রূপ 
ধেবত পারবব যা তাবক ধশখবত সাহায্ করবব। তাবক অবশ্ই 
সাহায্কার়ীর ধনবে্ণ শ মানবত এবং যসই অনুযায়়ী কাজ করবত 
যশখাবত হবব। 

পাঠ্ক্রম পধরকল্পনা ধশক্ষার্থীর ব্ধক্তগত চাধহো অনুযায়়ী 
হওয়া উধচত। এবক্ষবত্র প্রধতবন্ধকতার স্তর বা ধববশষ িরবনর 
ধশক্ষার্থীর কর্া মার্ায় যরবখ পাঠ্ক্রম পধরকল্পনা করা উধচত 
নয়। একজন ধশক্ষার্থী প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধহবসবব ধচধনিত হওয়ার 
পবর, ধশক্ষার্থী-ধনধে্ণ ষ্ট লক্ষ্ এবং �লা�লগুধলবক সািারর ধশক্ষা 
পাঠ্ক্রবমর সাবর্ সংযুক্ত করা সম্ব। এই পধরকল্পনা করার 
সময় একজন ব্ধক্তর ক্ষমতা এবং তার সম্পবের ওপর গুরুত্ব 
যেওয়া উধচত। কখন এবং ক়ীভাবব একজন ধশক্ষার্থীর যমৌধলক 
েক্ষতার পধরবপ্রধক্ষবত প্রকাশ করা ধশখন সংক্রান্ত চাধহোগুধল 
সািারর যশ্রর়ীকবক্ষর যপ্রক্ষাপবট সমািান করা যযবত পাবর, তা 
যবাঝার জন্ একজন ধশক্ষবকর সািারর ধশক্ষার পাঠ্ক্রম এবং 
রুটিনগুধল ধববলেষর করা উধচত। 

প্রস্াবিত বিরেকে বশকা

• পাঠ্ক্রবমর নকশা জ়ীববনর মূল্বান ধবষয়গুধলর সাবর্ 
সম্পধক্ণ ত হওয়া উধচত

• পধরবাবরর সাবর্ পাঠ্ক্রবমর নকশার ধবষবয় পরামশ্ণ 
করা উধচত

• গুরমানসম্পন্ন ধশক্ষার পধরকল্পনা এবং পধরবষবা যেওয়ার 
জন্ অন্বের সহবযাধগতা অপধরহায্ণ

• একজন ধশক্ষার্থীর জন্ যকান ধবষয়গুধল সব্ণাবগ্র যশখা 
েরকর এবং তার �লা�ল ক়ী হবব- এর ধভধত্তবত 
পাঠ্ক্রবমর উবদেশ্গুধল ততধর করা উধচত

• সমস্া সমািাবনর যকৌশলগুধল ( Problem-solving 
strategies) যর্াযর্ভাবব অন্তভু্ণ ক্ত করা উধচত

প্রধতটি লিাবস, প্রধতটি ধশক্ষার্থী মূল পাঠ্ক্রবমর যক্ষবত্র েক্ষতা 
প্রেশ্ণন করবব ববল আশা করা হয় এবং প্রধতটি রাবজ্র 
অ্াবসসবমন্ট ব্বস্ায় তার পধরমাপ করা হয়। যখন ধশক্ষার্থীবের 
প্রবয়াজন়ীয়তাগুধল সমাবলাচনামূলক বা ধভধত্তগত েক্ষতার 
পধরবপ্রধক্ষবত প্রকাশ করা হয়, তখন সািারর ধশক্ষা পাঠ্ক্রবমর 
যপ্রক্ষাপবট এই েক্ষতার সুবযাগগুধল ধচধনিত করার জন্ 
সুপ্রধতধষ্ত যকৌশলগুধল উপলধি র্াবক।

৩.১ কাযকেকরী পাঠ্যক্রম 

একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ ধশখন প্রধক্রয়াটি কায্ণকর়ী 
এবং স্পষ্ট উবদেশ্সহ হওয়া উধচত। উবদেশ্গুধল সংখ্ায় স়ীধমত 
হওয়া উধচত, কারর একজন ধশক্ষার্থী অন্ান্ পধরধস্ধতবত যা 
ধশবখবছ তা সািারর়ীকরর করার আবগ এটি অবনক অনুশ়ীলন 
করবত হবব। উোহররস্বরূপ, শব্দভান্ডাবরর িাররাগুধল ধবস্তাধরত 
হওয়া উধচত এবং যসগুধলবক কতটা সািারর়ীকরর করা যায় তা 
ধবববচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

কায্ণকর়ী পাঠ্ক্রবমর মবিলটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
বত্ণ মান এবং ভধবষ্বতর চাধহোর উপর ধভধত্ত কবর। ধশক্ষার্থীবের 
এমন েক্ষতা যশখাবনা হয় না যা একজন বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবক সারাজ়ীবন কাজ করার জন্ সববচবয় ভাবলাভাবব 
প্রস্তুত করবব। একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক ধবধভন্ন িরবনর 
েক্ষতার জন্ অ্াবসসবমন্ট করা হয় এবং এই অ্াবসসবমন্ট 
যর্বক পাঠ্ক্রম ততধর করা হয়। যয েক্ষতাগুধল যশখাবনা হবব, 
যসগুধল তেনধন্ন জ়ীবনযাত্রার েক্ষতা, কাজ, ধববনােনমূলক 
কায্ণকলাপ এবং ধনয়ধমত ধশক্ষার উপর ধভধত্ত কবর ততধর করা 
হয় এবং পাঠ্ক্রমটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর ধবধভন্ন চাধহো, 
যযমন: স্বাি়ীন জ়ীবনযাত্রা, কাজ, ধববনােন এবং অবসর, সম্প্রোয়, 
একাবিধমক এবং যযাগাবযাবগর ধবষয়গুধল ধনবয় কাজ কবর।

ধনবচ বধর্ণত পাঁচটি যক্ষত্র একটি কায্ণকর়ী পাঠ্ক্রবমর ধেকগুধলবক 
উপস্াপন কবর যযখান যর্বক ধনবে্ণ শমূলক লক্ষ্গুধল ধনব্ণাচন 
করা যযবত পাবর এবং সািারর পাঠ্ক্রবমর সাবর্ যমশাবনা যযবত 
পাবর।

• কায্ণকর়ী পাবঠর (Functional reading) মবি্ রবয়বছ 
যচাবখ যেখা ধনধে্ণ ষ্ট শব্দ ধচনবত সক্ষম হওয়া এবং তাবের 
তেনধন্ন রুটিবন ব্বহার করা। যবধশরভাগ পাবঠর ধনবে্ণ শ 
সাক্ষরতার �লা�লবক লক্ষ্ কবর হয়; অর্্ণাৎ, ধশক্ষার্থীরা 
যয যকান ছাপা বা মুধদ্রত উপাোবনর মুবখামুধখ হয় এবং তা 
পডবত সক্ষম হবব ববল আশা করা হয়।

• ব্বহাধরক গধরত (Functional math) বা অংক তেনধন্ন 
জ়ীবনযাত্রার েক্ষতা সম্পােবনর জন্ প্রবয়াজন়ীয় যমৌধলক 
গাধরধতক েক্ষতাবক যবাঝায়। এবত টাকা-পয়সার ধহসাব 
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ধনকাশ, সময়, পধরমাপ এবং গরনা করা অন্তভু্ণ ক্ত রবয়বছ। 
একটি সািারর ধশক্ষা পাঠ্ক্রবম, ধশক্ষার্থীরা ধবৈত়ীয় যশ্রর়ীর 
যশবষ এই কাজগুধল সম্পােন করার জন্ প্রবয়াজন়ীয় 
সংখ্া এবং গরনার েক্ষতা যশবখ। এবক্ষবত্র উবলেখবযাগ্ 
যয যবৌধধিক প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ব্ধক্তরা প্রায়শই এই 
বয়বসর মবি্ তেনধন্ন জ়ীবনযাত্রার ধক্রয়াকলাবপ অংবকর 
প্রবয়াজন়ীয় যমৌধলক েক্ষতাগুধল আয়ত্ত করবত পাবর না, 
তাই তেনধন্ন জ়ীববন বারবার প্রবয়াগ বা অনুশ়ীলবনর 
মাি্বম তারা সমবয়র িাররা এবং টাকা পয়সার ধহসাব 
ধশখবত পাবর। 

• সামাধজক এবং ধববনােন সংক্রান্ত েক্ষতাগুধল 
(Community and leisure skills): বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবক সামাধজক অধভজ্তা যর্বক আরও যবধশ 
উপকৃত হবত সাহায্ কবর। উপযুক্ত সহায়তার মাি্বম, 
সমস্ত ধশক্ষার্থী সমাবজ সধক্রয়ভাবব অংশগ্রহর করবত 
পাবর। সামাধজক এবং ধববনােন সংক্রান্ত েক্ষতাগুধল প্রায় 
সমস্ত জ়ীবন তশল়ী পাঠ্ক্রবমর অন্তভু্ণ ক্ত। ধবে্ালয়গুধল 
সমাজ-ধভধত্তক ধনবে্ণ বশর মাি্বম এই কায্ণকলাপগুধলবত 
তাবের যুক্ত কবর। �বল ধশক্ষার্থীরা বত্ণ মান এবং 
ভধবষ্বতর সামাধজক ধক্রয়াকলাবপ এবং ধববনােনমূলক 
কাবজ অংশগ্রহর করবত পাবর।

• ধবে্ালবয়র সাবর্ মাধনবয় যনওয়ার েক্ষতাগুধল (School 
adjustment skills), যযমন সমবয়স়ীবের সাবর্ 
পারস্পধরক আোন প্রোন, েবল কাজ করা, অংশগ্রহর করা, 
যযাগাবযাগ করা, সময়সূচ়ী এবং অনুবরাি যমবন চলা, ধবধভন্ন 
কাবজর অভ্াস, যযমন ধনবে্ণ শ অনুসরর করা, অন্বের 
সাবর্ কাজ করা, ত্বিাবিান গ্রহর করা, মানসম্মত কাবজর 
জন্ চাধহো পূরর করা, উপধস্ধত এবং সময়ানুবধত্ণ তার 
গুরুত্ব স্ব়ীকার কবর যপশাগত ধনরাপত্তা েক্ষতা প্রেশ্ণন 
করা, সবন্তাষজনক হাবর কাজ করা। এই সমস্ত কাজগুধলর 
ি়ীবর ি়ীবর উন্নধত করাও গুরুত্বপূর্ণ। যসইসবগে, মবনাবযাবগর 
েক্ষতা, সৃ্ধতর েক্ষতা, কায্ণকর়ী ধশক্ষা (টাকা ব্বহার করা, 
কবর্াপকর্ন চাধলবয় যাওয়া, যবঁবচ র্াকার জন্ প্রবয়াজন়ীয় 
শব্দ যশখা), পছন্ ততধর, যশখার যকৌশল, সময় ব্বস্াপনা, 
সাংগঠধনক েক্ষতা, সািারর়ীকরর েক্ষতা, সম্প্রোয়-ধভধত্তক 
ধনবে্ণ শনা, স্ব-ধনবে্ণ শ, স্বাস্্ এবং ধনরাপত্তা, কায্ণকর়ী ধশক্ষা, 
পাঠ্ক্রবমর মবি্ অন্তভু্ণ ক্ত করা উধচত।

• যযাগাবযাগ এবং সামাধজক েক্ষতাগুধল (Communication 
and Social skills) পারস্পধরক বন্ধন এবং মবনর ভাব 
আোন প্রোন পধিধতবক শধক্তশাল়ী কবর। বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীর ধবধভন্ন অধভজ্তাগুধলবক একধত্রত করার জন্ 
ধনবে্ণ বশর প্রবয়াজন এবং তাবের এই িরবনর ধনবে্ণ শ গ্রহর 
এবং ব্বহার উভয়ই যশখাবনা উধচত। ধশখবনর জন্ এবক 
অপবরর সাবর্ যযাগাবযাগ গবড যতালার একটি ধভধত্ত ততধর 

করা অগ্রাধিকার পাওয়া উধচত। যয যকাবনা নতুন কাজ 
যশখার যক্ষবত্র একজন ধশক্ষার্থীবক িাবপ িাবপ এবগাবত 
হবব। ধশক্ষার্থীর কাছ যর্বক ক়ী প্রত্াধশত, যসটা বুঝবত 
পারার পবর, তাবক স্বধনভ্ণ র কবর যতালার জন্ ধবধভন্ন 
িরবনর সহায়তাগুধল ি়ীবর ি়ীবর কম কবর যেওয়া উধচত। 

৪. বশক্ণ সম্পবককে ত িারণা

প্রারধম্ক িাররাগুধল পূব্ণানুমাবনর ধভধত্তবত ছয়টি যক্ষবত্র গবড 
ওবঠ।

ধশক্ষার্থী যশবখ যয বস্তুগুধল ধবে্মান, স্ায়়ীত্ব আবছ, তারা এবক 
অপবরর যর্বক আলাো, তাবের নাম বা যলববল আবছ, তবধশষ্ট্ 
আবছ এবং বস্তুগুধলর কাজ বা ব্বহার আবছ।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক উপবরাক্ত িাররাগুধল যশখাবনার 
জন্ ধশক্ষার ধবষয়বস্তু এবং ধবধভন্ন ধশক্ষর যকৌশবল যবর্ষ্ট 
পধরবত্ণ ন প্রবয়াজন। এই িরবনর ধশক্ষার্থীবক যশখাবনার জন্ 
যখন ধশক্ষবরর সবব্ণাত্তম পন্াগুধল ধনি্ণারর করা হবব, বা ধশখবনর 
জন্ ধবধভন্ন কায্ণাবল়ী বা উপকরর ধনব্ণাচন করা হবব, তখন তার 
চাধহো অনুযায়়ী একটি যমৌধলক পন্া গ্রহর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
একটি ধনধে্ণ ষ্ট ধশক্ষার্থীর জন্ যকানটি সববচবয় ভাবলা কাজ কবর 
তা ধনি্ণারর করবত ধবধভন্ন পধিধত ব্বহার করা উধচত।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা সববচবয় কায্ণকরভাবব যশবখ যখন 
ধবধভন্ন ধনবে্ণ শগুধল পধরধচত রুটিন, কায্ণকলাপ এবং পধরবববশর 
মবি্ ঘবট। ধশক্ষার্থীর সাবর্ কাজ করার সময় বানাবনা বা কৃধত্রম 
ধজধনসগুধলর পধরববত্ণ  কায্ণকর়ী উবদেশ্ রবয়বছ এমন বাস্তব 
ধজধনবসর ব্বহার (যযমন, একটি প্াধস্বকর ততধর কমলাবলবু 
পধরববত্ণ  একটি বাস্তব কমলা যলবু) ধশক্ষার্থীর িাররা এবং ভাষা 
ধবকাবশর জন্ অপধরহায্ণ।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সাবর্ যযাগাবযাগ করার সময় 
সহায়ক মবনাভাব ও ইধতবাচক ধনবে্ণ শমূলক পধিধত ব্বহার করা 
প্রবয়াজন, ধকন্তু এগুধলর ওপর অযর্া অধতধরক্ত গুরুত্ব যেওয়ার 
েরকার যনই। ধশক্ষার্থীবের ধজধনস নাডাচাডা করবত বা অন্ান্ 
স্পশ্ণবযাগ্ ধশখনমূলক কায্ণকলাবপ ধনবয়াধজত করবত বাি্ করা 
উধচত নয়। তাবের সাবর্ সংববেনশ়ীল আচরর করা উধচত এবং 
স্পশ্ণ কবর তর্্ গ্রহর করার জন্ তাবের পয্ণাপ্ত সময় যেওয়া 
উধচত। একজন ধশক্ষার্থীবক যকাবনা বস্তু িবর রাখার এবং বস্তুটিবক 
পর়ীক্ষা করার জন্ যজার করার পধরববত্ণ , ধশক্ষকবের উধচত 
ধশক্ষার্থীটির কাজগুধল অনুসরর করা, ধশক্ষার্থীবক ধবধভন্ন বস্তু 
বা উপকরবরর সংস্পবশ্ণ আসার সুবযাগ যেওয়া এবং একসাবর্ 
কাজ করার সময় যসই বস্তু বা উপকররগুধল ধনবয় কাজ করার 
জন্ ধশক্ষার্থীবক উৎসাহ জানাবনা।
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একজন ধশক্ষার্থীবক ক়ী অনুপ্রাধরত কবর এবং ক়ীভাবব যসই 
অনুবপ্রররাবক একটি অপধরধচত স্পশ্ণবযাগ্ ধজধনবসর সাবর্ 
যুক্ত করা যায় যস সম্পবক্ণ  সবচতনতা ততধর করা একটি 
কায্ণকর়ী যকৌশল। উোহররস্বরূপ, ধকছু ধশক্ষার্থী ধমউধজক্ বা 
অগেসঞ্চালনমূলক কায্ণকলাপ বৈারা অনুপ্রাধরত হবয় র্াবক, 
যসবক্ষবত্র বস্তু স্পশ্ণ মাি্মবক ব্বহার কবর ধবধভন্ন বস্তু সম্পবক্ণ  
িাররা লাভ করার জন্ উৎসাধহত করা যযবত পাবর।

৪.১ পদ্ধবতগত বিরেকে শ 

ধশখবন সহায়তা করার জন্ একটি ধনধে্ণ ষ্ট রুটিন এবং কাজগুধলর 
পুনরাবৃধত্ত প্রবয়াজন। বাধডবত বা ধবে্ালবয় - ধবধভন্ন পধরবববশ 
তর্্ সংক্রান্ত উপস্াপনার মবি্ িারাবাধহকতা বজায় রাখা 
ধশক্ষার্থীবের ধবধভন্ন িাররা ও েক্ষতাগুধল সািারর়ীকরর 
(generalise) করবত বা সাধব্ণকভাবব বুঝবত সক্ষম করবব। যয 
সমস্ত ধক্রয়াকলাপগুধলর একটি স্পষ্ট সূচনা, মি্ভাগ এবং যশষ বা 
সমাধপ্ত রবয়বছ, যসইসব কাজগুধল ধশক্ষার্থীরা ভাবলাভাবব বুঝবত 
পাবর ববল মবন হয়। ধনবে্ণ শমূলক প্রম্পটগুধলর ব্বহার (যযমন, 
যকানও বস্তুর অববিষবর উৎসাধহত করার জন্ ধশক্ষার্থীটির কধজি 
িরা) এবং সংবকত (যযমন, যকানও বস্তু ধেবয় ধশক্ষার্থীর হাত 
স্পশ্ণ করা) ধশক্ষার্থীবের স্পশ্ণসংক্রান্ত যকৌশলগুধল ব্বহার 

করবত সহায়তা কবর। যখন ধশক্ষার্থী স্বাভাধবক ইধগেতগুধলবত 
প্রধতধক্রয়া জানাবত ধশবখ যাবব, তখন ি়ীবর ি়ীবর প্রম্পটগুধলবক 
(Prompts) প্রত্াহার কবর যনওয়া উধচত।

যধেও অবনক যক্ষবত্র চাকু্ষষ যর্বক স্পশ্ণসংক্রান্ত পধিধতবত 
অধভবযাধজত হওয়ার জন্ পরামশ্ণ যেওয়া হয় তবুও এটি 
অসুধবিাজনক ববল মবন হবত পাবর। যকবলমাত্র স্পশ্ণসংক্রান্ত 
অধভবযাজবনর মাি্বম অবনক িাররা বা বস্তু সম্পবক্ণ  পয্ণাপ্ত 
তর্্ প্রোন করা কঠিন। উোহররস্বরূপ, যয ধজধনসগুধল খুব ববডা 
(যযমন, একটি গাধড) বা খুব যছাবটা (যযমন, একটি ধপঁপবড) 
বা যযগুধল দ্রুত নডাচডা কবর (যযমন, একটি পাধখ উবড যায়) 
যসগুধল সম্পবক্ণ  তবর্্র ব্াখ্া প্রবয়াজন। এই সব যক্ষবত্র, 
ধশক্ষার্থীবক স্পশ্ণসংক্রান্ত অধভবযাজন সম্পবক্ণ  কর্া ববল বা 
সংবকবতর মাি্বম ব্াখ্া করা উধচত।

যয িাররাগুধল যচাবখ যেখবত যপবল যবাঝা সহজ হয়, যযমন 
মুবখর অধভব্ধক্ত শনাক্ত করা বা অনুভূধতগুধল শনাক্ত করা, 
যসগুধল স্পবশ্ণর মাি্বম শনাক্ত করা অবনক যবধশ কঠিন। 
শার়ীধরক ধক্রয়াগুধলর অনুকরর কবর যশখা হল আবরকটি দৃশ্-
ধভধত্তক ধশখন যকৌশল যা স্পশ্ণসংক্রান্ত পধিধতবত মাধনবয় যনওয়া 
যবশ কঠিন। এই পধরধস্ধতবত সািারর স্পশ্ণসংক্রান্ত অধভবযাজন 
হল ধশক্ষার্থীবক ধনধে্ণ ষ্ট ধক্রয়া বা নডাচডার (হাবতর ওপর হাত 
যরবখ ধনবে্ণ শ) মাি্বম ধনবে্ণ শ যেওয়া বা ধশক্ষার্থীবক অন্ 
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ব্ধক্তর নডাচডা বা ধক্রয়াকলাপ অনুভব করবত যেওয়া (হাবতর 
ধনবচ হাত যরবখ ধনবে্ণ শ যেওয়া)। সবব্ণাপধর, এই যকৌশলগুধলর 
স্পশ্ণসংক্রান্ত মবিধলং বা প্রেশ্ণবনর মাি্বম কবর যেখাবনা 
যযবত পাবর। এটি একটি প্রবয়াজন়ীয় ধবষয় যয ধশক্ষার্থীটি তার 
অধভজ্তার অনুকরর করার জন্ স্পশ্ণসংক্রান্ত তর্্ ব্বহার 
করবব।

৪.২ বশক্ার জি্য স্পশকেসংক্রান্ত শ্কৌশল 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী, যাবের যযাগাবযাবগর প্রার্ধমক পধিধত 
হবলা স্পশ্ণ, তাবের যশখাবনার ধকছু ধনধে্ণ ষ্ট যকৌশলগুধল হবলা 
ধনম্নরূপ:

হাবতর ওপর হাত যরবখ ধনবে্ণ শ (Hand-over-hand 
guidance) হল একটি সািারর যকৌশল যযখাবন একজন 
প্রাপ্তবয়স্ ব্ধক্ত তার হাত একজন ধশক্ষার্থীর হাবতর ওপবর 
রাবখন যা ধশক্ষার্থীটিবক যকাবনা বস্তুর অববিষর করবত, যকাবনা 
বস্তুর উপর কাজ করবত বা অগেভধগে বা ধচনি ততধর করবত 
সাহায্ কবর।

হাবতর ধনবচ হাত যরবখ ধনবে্ণ শনা (Hand under hand 
guidance) হল হাবতর ওপর হাত যরবখ ধনবে্ণ শোবনর ধবকল্প। 
এই পধিধতটি ব্বহার কবর, যখন একসাবর্ যকাবনা বস্তু ধনবয় কাজ 
করা হয়, তখন একজন প্রাপ্তবয়স্ ব্ধক্ত তার হাতটি ধশক্ষার্থীর 
হাবতর ধনবচ রাবখন যখন তারা একসাবর্ বস্তুগুধল অববিষর কবর। 
‘হাবতর ধনবচ হাত’ পধিধত ব্বহার কবর অপধরধচত বস্তুগুধলবক 
পধরচয় কধরবয় যেওয়ার একটি যকৌশল হল যখন প্রাপ্তবয়স্রা 
একটি বস্তুবক আঁকবড িবরন, তখন প্রাপ্তবয়স্বের হাবতর 
উপবর ধশক্ষার্থীর হাত রাখা। প্রাপ্তবয়স্ তখন ি়ীবর ি়ীবর তার 
হাত যঘারান যাবত ধশক্ষার্থীটি ি়ীবর ি়ীবর বস্তুর আকাবরর সাবর্ 
পধরধচত হয়। আবরকটি যকৌশল হল যখন ধশক্ষার্থীটির আগুেলগুধল 
যকাবনা বস্তুবক স্পশ্ণ কবর বা যটসিচারবক খঁুবজ পায়, তখন ি়ীবর 
ি়ীবর প্রাপ্তবয়স্ ব্ধক্তটির হাতটি সধরবয় যনওয়া।

অধভবযাধজত সংবকতগুধল (adapted signs) হবলা চাকু্ষস 
সংবকতগুধলর স্পশ্ণানুভূধত সংক্রান্ত সংবকবত পধরবত্ণ ন বা 
অধভবযাজন। সংবকতটি ক়ীভাবব ততধর করা হবয়বছ (হাবতর 
আকৃধত, শর়ীবরর পধরবপ্রধক্ষবত হাত ক়ীভাবব আবছ, একটি 
জায়গা যর্বক অন্ জায়গায় হাবতর সঞ্চালন এবং শর়ীবরর 
যয অংবশ সংবকতটি উৎপন্ন হয়) এবং বধিরান্ধতাযুক্ত একজন 
ধশক্ষার্থী ক়ীভাবব যসটি গ্রহর কবরবছ, এসব ধকছুর ওপর ধভধত্ত 
কবর অধভবযাধজত হয়: 

• স্পশ্ণানুভূধত সংক্রান্ত সংবকত (Tactile signing) হল 
যখন সংবকতগুধল অনুভব করার জন্ গ্রধহতা তার হাত 
সংবকতকার়ীর হাবত রাবখ।

• সহবযাগ়ী-সধক্রয় সংবকত (Coactive signing) হল এক 
িরবনর অধভবযাধজত সংবকত যযখাবন একজন প্রাপ্তবয়স্ 
ব্ধক্ত ধশক্ষার্থীবক হাবতর ওপর হাত রাখা পধিধত ব্বহার 
কবর ধচনি ততধর করবত গাইি কবরন (Watkins & 
Clark, ১৯৯১)। এটি অধভব্ধক্তপূর্ণ যযাগাবযাবগর একটি 
মাি্ম।

• শার়ীধরক সংবকত (Body signing) হল যখন 
সংবকতকার়ী হাত ছাডা ধশক্ষার্থীর শর়ীবরর অন্ অংবশ 
ধচনি ততধর কবর। শার়ীধরক সংবকতগুধল প্রত়ীক বা শবব্দর 
হস্তকৃত সংবকতগুধলর উপর ধভধত্ত কবর হয়।

• মুখ্ শব্দ সংবকত (Key word signing) মূল িাররা বা 
বাত্ণ া জানাবত ধনব্ণাধচত সংবকত (যযমন, ধববশষ্ এবং 
ধক্রয়া) ব্বহার কবর। উোহররস্বরূপ, “তুধম ধক যখলবত 
চাও?” এর জন্ WANT PLAY হল মূখ্ শবব্দর 
সংবকত।

স্পশ্ণসংক্রান্ত উপস্াপনাবক (Tactile representations) 
অবশ্ই একজন ধশক্ষার্থীর কাবছ অর্্ণ যবাঝার উপবযাগ়ী হবত 
হবব (Rowland & Schweigert, ১৯৯৮)। উোহররস্বরূপ, 
একটি যখলনা গাধড ব্বহার কবর “গাধডবত চবড যবডাবত 
যাওয়া” যবাঝাবনা একজন ধশক্ষার্থীর স্পশ্ণানুভূধত সংক্রান্ত 
যবাঝার যক্ষবত্র সমূ্পর্ণ অর্্ণহ়ীন হবত পাবর। বরং ধশক্ষার্থীর 
অধভজ্তার উপর ধভধত্ত কবর একটি ধসটববব্র ব্বহার করবল 
গাধড চডা যবাঝাবনার ধবষয়টি অর্্ণপূর্ণ হবত পাবর। স্পশ্ণানুভূধত 
সংক্রান্ত উপস্াপনা ধনব্ণাচন করার সময় চাকু্ষষ দৃধষ্টভধগের 
পধরববত্ণ  স্পশ্ণগত ধেক যর্বক ধচন্তা করা উধচত।

স্পশ্ণানুভূধত সংক্রান্ত সংবকত (Touch cues) হবলা যযাগাবযাগ 
ধবকাবশর প্রার্ধমক পয্ণাবয় বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সাবর্ 
ব্বহার করার জন্ একটি গুরুত্বপূর্ণ যযাগাবযাগ যকৌশল। 
একটি স্পশ্ণ সংবকবতর উবদেশ্মূলক অর্্ণ ধনধে্ণ ষ্ট যপ্রক্ষাপট 
এবং পধরধস্ধত যর্বক উবঠ আবস। স্পশ্ণ সংবকবতর ব্বহার 
সামঞ্স্পূর্ণ হওয়া উধচত। উোহররস্বরূপ, একজন ধশক্ষার্থীর 
কাঁবি চাপ যেওয়া বা যটাকা যেওয়া ধনম্নধলধখতগুধলর যযবকাবনা 
একটি প্রকাশ করবত পাবর:

• ইধতবাচক প্রধতধক্রয়া (“োরুর কাজ”)

• যকাবনা অনুবরাি বা ধনবে্ণ শ (“ববসা”)

• তর্্ (“যতামার পালা”)

• সান্ত্বনা বা আশ্াস (“যেঁবো না, তুধম ঠিক আবছা”)

স্পবশ্ণর ইধগেতগুধল যববছ যববছ, ধনধে্ণ ষ্ট ভাব অনুযায়়ী, 
িারাবাধহকভাবব ব্বহার করা উধচত যাবত যসগুধল ধেবয় ক়ী 
যবাঝাবনা হয়, তা ধশক্ষার্থী বুঝবত পাবর।

বস্তুর সংবকত (Object cues) হল বস্তু বা বস্তুর অংশ যা 
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কায্ণকলাবপ ব্বহৃত হয় বা একটি ধনধে্ণ ষ্ট ব্ধক্তর সাবর্ সম্পধক্ণ ত। 
এগুধল তর্্ ধেবত, অনুবরাি করবত এবং প্রধতধক্রয়া যেওয়ার 
জন্ ব্বহৃত হয়। ধক্রয়াকলাবপর সময় বস্তুর সংবকতগুধল 
প্রার্ধমকভাবব ব্বহার করা উধচত এবং ধনব্ণাচন করা উধচত যাবত 
ধশক্ষার্থী সহবজই  একটি বস্তু এবং এটি যয কাবজর প্রধতধনধিত্ব 
কবর তার মবি্ একটি সম্পক্ণ  ততধর করবত পাবর। উোহররস্বরূপ, 
একটি যছাট র্ালা “খাওয়ার সময়” যবাঝাবত করবত ব্বহার 
করা যযবত পাবর। ধশক্ষার্থী একটি কাবজর সাবর্ একটি বস্তুবক 
জুডবত যশবখ, বস্তুর সংবকতগুধল ক্রবম আবরা যছাবটা এবং 
আরও ধবমূত্ণ  হবত পাবর। ধক্রয়াকলাবপ একটি বস্তুর বেবল অন্টি 
(যযমন, একটি খাধল পাত্র), বস্তুর একটি অংশ (যযমন, পাত্রটির 
োকনা), বস্তুর একটি আংধশক উপস্াপনা (যযমন, যছাবটা র্ালা), 
একটি সংধলেষ্ট বস্তু (যযমন, একটি যছাবটা বাটি) বা বস্তুর একটি 
মবিল বা ধমধনবয়চার ব্বহার করা যযবত পাবর। বস্তুর ইধগেতগুধল 
তখনই অর্্ণপূর্ণ হয় যখন ধশক্ষার্থীটি যসগুধলর মাি্বম বস্তুবক 
ধচনবত পাবর। বস্তুর প্রত়ীক বা বস্তু সংবকত ধনব্ণাচন করার যক্ষবত্র 
ধনম্নধলধখত ধবষয়গুধল ধবববচনা করা উধচত :

স্পরশকের মাি্যরম সহরজ শ্িাঝা।

• যয িরবনর বস্তুগুবলা খঁুবজ যবর করবত ধশক্ষার্থী উৎসাধহত 
হয়। 

• বস্তু বা মূত্ণ  প্রত়ীকগুধলবক আকাবর যছাবটা করা যযবত 
পাবর যাবত যসগুধল বহনবযাগ্ হয় এবং ধবধভন্ন পধরবববশ 
ব্বহার করা যযবত পাবর৷

অবনকগুধল বস্তু সংবকবতর মবি্ যর্বক ধনধে্ণ ষ্ট বস্তুটি কত সহবজ 
খঁুবজ যনওয়া যযবত পাবর। স্ান্ড যপপার বা বাবল �াবপর মবতা 
যটসিচারযুক্ত উপকররগুধল প্রায়শই কর্া বলবত না পারা ধশক্ষার্থী 
এবং প্রাপ্তবয়স্ যারা দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত বা বধিরান্ধতাযুক্ত 
(Rowland, Schweigert, & Prickett, ১৯৯৫) তাবের সাবর্ 
যযাগাবযাবগর জন্ ধবমূত্ণ  স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীক ধহসাবব ব্বহৃত 
হয়। এই স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীকগুধল যযাগাবযাগ যবাি্ণ গুধলবত তর্্ 
ধেবত, অনুবরািগুধল প্রকাশ করবত এবং পছন্ করার সুবযাগ 
ধেবত ব্বহৃত হয়। উপকরর ধনব্ণাচন সািাররত স্পশ্ণবযাগ্ 
তবধশবষ্ট্র স্পষ্টতার উপর ধভধত্ত কবর হয়।

৪.৩ বিরেকে শমূলক অবিরযাজি

অন্তভু্ণ ধক্তকরর ধবষয়টি স্বাভাধবক পধরবববশ সধক্রয়ভাবব সমস্ত 
ধশক্ষার্থীর সমাবজ অংশগ্রহবরর অধিকারবক সমর্্ণন কবর। সমূ্পর্ণ 
অন্তভু্ণ ধক্তর অর্্ণ হল, অবস্া বা ত়ীরেতা ধনধব্ণবশবষ, সমস্ত ধশক্ষার্থী, 
একটি ধনয়ধমত যশ্রর়ীকক্ষ / যপ্রাগ্রাবম সমস্ত সময় র্াকবব। 
বধিরান্ধতাযুক্ততা এবং অন্ান্ উবলেখবযাগ্ প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 

ধশক্ষার্থীবের জন্ অন্তভু্ণ ধক্তমূলক ধশক্ষার সুধবিাবর্্ণ ধবধভন্ন 
যকৌশল ধচধনিত করা হবয়বছ:

• সহবযাধগতামূলক ধশক্ষা: যবশ কবয়কটি গববষরায় যেখা 
যগবছ যয সহবযাধগতামূলক েবল প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের এবং তাবের অন্ান্ সহপাঠীবের একসাবর্ 
সামাধজক েক্ষতা যশখাবনার �বল সামাধজক পারস্পধরক 
আোন প্রোনগুধল ঘন ঘন হয়, যসগুধলর সময়কাল এবং 
গুরমান বৃধধি পায়।

• সহপাঠীবের বৈারা যশখাবনার ধবষয়টি হল যখন দুইজন 
ধশক্ষার্থী একসাবর্ একাবিধমক ধক্রয়াকলাবপ কাজ কবর, 
একজন ধশক্ষার্থী অন্জনবক সহায়তা, ধনবে্ণ শনা এবং 
প্রধতধক্রয়া জানায়। যখন ধশক্ষার্থীরা একসাবর্ কাজ করবছ, 
যসই সমবয়র আচরর, গাধরধতক কাজকম্ণ এবং সামাধজক 
আোন প্রোন উন্নত করার যক্ষবত্র সহপাঠীবের বৈারা 
যশখাবনা যকৌশল এবং তাবের প্রকারগুধল কায্ণকর ববল 
প্রমাধরত হবয়বছ।

• একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ নতুন িরবনর 
অধভজ্তা কঠিন হবত পাবর। যযবহতু পারস্পধরক ধবশ্াবসর 
ধবষয়টি অপধরহায্ণ, তাই ধশক্ষার্থী এবং প্রধশক্ষবকর মবি্ 
পারস্পধরক বন্ধন গবড ওঠা গুরুত্বপূর্ণ। একজন ধশক্ষার্থীবক 
প্রধতধক্রয়া জানাবত উৎসাধহত করার জন্, পালা কবর 
ভারসাম্পূর্ণ পারস্পধরক আোন প্রোন ততধর করা প্রবয়াজন। 
সরাসধর ধনবে্ণ শনা যেওয়া তাই কম মূল্বান।

• যয যকাবনা পধরবববশ ধনরাপে যবাি করবত এবং স্বাি়ীনভাবব 
চলাব�রা করার জন্, ধনরাপত্তা অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ধবষয়; 

• একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর প্রচুর সাহায্ প্রবয়াজন। 
এই সাহায্টি প্রর্বম ধশক্ষর কমথীবের বৈারা যেওয়া 
যযবত পাবর, ধকন্তু পবর যখলার সময় বা অন্ান্ যশখার 
পধরধস্ধতবত ব্বহাবরর জন্ লিাবসর অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের 
মবিল করা যযবত পাবর।

• ধশক্ষার্থীরা যয ক্রম অনুসাবর একাবিধমক কাজগুধল সম্পন্ন 
কবর তার ধভধত্তবত তাবের অ্াসাইনবমন্ট যববছ যনওয়ার 
অনুমধত যেওয়া উধচত। তাবের পছন্বক অন্তভু্ণ ক্ত করার 
মাি্মটি যশ্রর়ীকবক্ষ প্রত্াধশত আচরবরর ক্রমবি্ণমান স্তবরর 
মাি্বম �লপ্রসূ হয়।

• প্রাইধমং, বা প্রাক-অনুশ়ীলন, যশ্রর়ীকবক্ষর একটি কায্ণকর 
পধিধত ধহসাবব গর্ করা হয়। প্রাক-অনুশ়ীলন হল যসই তর্্ 
বা কাজগুধলর আবগর অবস্া যেখা যাবত একজন ধশক্ষার্থী 
যসই কাজটিবত যুক্ত হওয়ার সময় যযসব অসুধবিার সমু্মখ়ীন 
হবত পাবর, যসটি আবগ যর্বকই যবাঝা যায়।

• আংধশক অংশগ্রহর হল পাঠ্ক্রম সামঞ্স্ করার আবরকটি 
যকৌশল যা প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের অন্তভু্ণ ধক্তর 
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সুধবিাবর্্ণ ব্বহৃত হয়। আংধশক অংশগ্রহর পধিধতটি বহু-
স্তর়ীয় ধনবে্ণ শ (multi-level instruction) নাবমও 
পধরধচত। যা একজন প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবক সহায়তা 
কবর যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণকলাবপ অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের সাবর্ 
অংশগ্রহর করবত। প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সক্ষমতা 
ও চাধহো অনুযায়়ী যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণকলাবপ অংশগ্রহবরর 
পধিধতবতও ধনধে্ণ ষ্ট পধরবত্ণ ন আনা েরকার। 

• ধশক্ষকবের স্পষ্ট ধনবে্ণ শ, উপযুক্ত ও তাৎক্ষধরক প্রধতধক্রয়া; 
এবং সৃ্ধত স্রর করার যকৌশবলর মাি্বম ধশক্ষার্থীবের 
সাবর্ যযাগাবযাগ করবত হবব।

• যশ্রর়ীকবক্ষ একজন ধশক্ষার্থীবক স্ব-ব্বস্াপনা 
(Self-management) যশখাবনা যসই ধশক্ষার্থীবক 
স্বাি়ীনভাবব কাজ করবত যশখায়। স্ব-ব্বস্াপনা পধিধতটি 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ব্ধক্তবক সধক্রয়ভাবব তার সাধব্ণক উন্নধতর 
কাজগুধলবত যুক্ত কবর এবং একই সাবর্ যশ্রর়ীকবক্ষর 
পধরবববশ আরও সধক্রয়ভাবব যুক্ত হওয়ার সুবযাগ কবর 
যেয়। এইরূপ সধক্রয়ভাবব যুক্ত হওয়ার �বল স্বধনভ্ণ রতা 
বাবড এবং অন্বের ওপর ধনভ্ণ রতা কবম। যা, �লস্বরূপ, 
একজন ধশক্ষার্থীবক সহপাঠীবের সাবর্ যযাগাবযাগ করার 
আরও সুবযাগ কবর যেয়।

• চাকু্ষষ এবং শ্রবরসংক্রান্ত তর্্ পাওয়া।

• অবধশষ্ট দৃধষ্ট এবং শ্রবরশধক্ত ব্বহাবরর জন্ সহায়তা।

• অধভজ্তামূলক বা হাবত-কলবম ধশক্ষা।

• লিাধন্ত যমাকাধবলা করার জন্ ধবশ্রাবমর সময়।

• মবিধলং এবং সরাসধর ধনবে্ণ শ।

• িাবপ িাবপ যকাবনা কাজ কবর বুধঝবয় যেওয়া এবং টাস্ 
অ্ানাধলধসস (task analysis)।

• বাস্তব অধভজ্তা ব্বহার কবর প্রাক-ধশক্ষা শব্দভান্ডার এবং 
িাররা গবড যতালা।

• চধরত্রাধভনয় এবং মহডা।

• যযাগাবযাবগর সবব্ণাত্তম ও সম্াব্ মাি্মগুধলর বৈারা আরও 
ঘন ঘন পারস্পধরক আোন প্রোন করুন, অনুশ়ীলবনর জন্ 
আরও সুবযাগ ধেন এবং ধনয়ধমতভাবব প্রধতধক্রয়া যেওয়ার 
মাি্বম অনুশ়ীলন প্রধক্রয়াটি গাইি কবর ধেন।

• ধবধভন্ন িরবনর ইধতবাচক প্রধতধক্রয়া ব্বহার করুন, যযমন 
পবয়ন্ট, সাটি্ণ ধ�বকট এবং অন্ান্ পুরস্ার ব্বস্া এবং গ্রা� 
বা চাবট্ণ  যেখাবনা অগ্রগধত।

• ধনয়ধমতভাবব ও ধনধে্ণ ষ্ট যক্ষবত্র প্রশংসা করুন।

• ধশখন কায্ণক্রবমর ধবধভন্ন পধিধত ব্বহার করুন। ধনধ্রিয় 
যশানার উপর ধনভ্ণ র করার পধরববত্ণ , হাবত কলবম কাজ 
এবং সধক্রয় যশখার পধিধত ব্বহার করুন, (মবিল, ধভধিও 
যরকধি্ণ ং, কধম্পউটার-সহায়ক ধনবে্ণ শ ইত্াধে)।

• ধনবে্ণ শ যেওয়ার সময় যমৌধখক প্রধতধক্রয়াগুধলর জন্ 
অবপক্ষার সময় বাডান, ধনবে্ণ শাবল়ী যছাবটা করুন এবং মূল 
উপাোনগুধলর পুনরাবৃধত্ত করুন।

• ধনি্ণাধরত কাজ সমূ্পর্ণ করার জন্ অধতধরক্ত সময় ধেন।

• আরও প্রশ্ন ধজজ্াসা করুন এবং ধশক্ষার্থীবের প্রধতধক্রয়া 
সহজতর করার জন্ ইধগেত বা প্রবয়াজন়ীয় সূত্র ধেন।

• প্রধতধক্রয়ার জন্ ধবধভন্ন যমাি ব্বহার করুন; অর্্ণাৎ, 
শুিুমাত্র ধলধখত প্রধতধক্রয়ার উপর ধনভ্ণ র করববন না।

• ব্ধক্তগত আগ্রহ, ধববশষ প্রধতভা অন্তভু্ণ ক্ত করুন

• পাঠ্ক্রবমর মবি্ সামাধজক েক্ষতা, জ়ীবন তশল়ী এবং 
প্রবয়াগমূলক ধশক্ষাবক এক়ীভূত করুন।

• ধনবে্ণ শমূলক যকৌশলগুধলর পধরকল্পনায় সরাসধর পয্ণববক্ষর 
এবং মূল্ায়নবক এক়ীভূত করুন।

৪.৪ অন্তিুকে বক্তমূলক বশক্ণ শ্কৌশল এিং 
বশক্ণ-বশখি উপকরণ

ধশক্ষর-ধশখন উপকরর (Teaching Learning Material- 
TLM) হল ধশক্ষক, মা বাবা এবং সমাজধভধত্তক পুনব্ণাসন 
(community based rehabilitation) কমথীবের ব্বহাবরর 
জন্ প্রবয়াজন়ীয় একটি উপকরর যা ধশক্ষার্থীবের ধশখবনর 
যক্ষবত্র সহায়তা কবর। এটি শুিুমাত্র ধশক্ষবকর ততধর বা যকনা 
উপকরবরর একটি যসট নয়, বরং ধশক্ষার্থীর প্রবয়াজবনর জন্ 
একটি সু-পধরকধল্পত উপকরর। ধশক্ষক ধশক্ষার্থীর ধশখবনর স্তর 
অনুযায়়ী যকান কাজটি তাবক যেববন বা যশখাববন, যস ধবষয় 
প্রর্বম ধসধিান্ত যনন। এরপর ধশক্ষক উপযুক্ত ধশক্ষর-ধশখন 
উপকররগুধল সন্ধান কবরন যাবত ধশক্ষা কায্ণকর এবং লক্ষ্-
ধভধত্তক হয়।

িস্তুর ক্যারলন্ার

উবদেশ্: ধশক্ষার্থীরা একটি কাজ শুরু করবত এবং যসটি যশষ 
করবত যশবখ। তারা যশ্রর়ীকবক্ষর সময়সূচ়ী, অর্্ণাৎ যকান কাবজর 
পর যকান কাজটি হবব, তা বস্তু বা প্রত়ীক এবং ঘন্টা বা সময় 
অনুযায়়ী বুঝবত ও মানবত যশবখ।

প্রবয়াজন়ীয় উপকরর: ধক্রয়াকলাবপর সাবর্ সম্পধক্ণ ত যয 
যকানও বস্তুবক প্রত়ীক ধহসাবব ব্বহার করবত হবব এবং একটি 
পাত্র যযখাবন প্রত়ীকগুধল রাখা হবব। সময়সূচ়ী অনুসাবর, একটি 
ধনধে্ণ ষ্ট জায়গায়, ক্রমানুসাবর সাজাবনা হবল, এটি হবয় যায় বস্তুর 
ক্াবলন্ডার।

• ধমউধজবকর প্রত়ীক ধহবসবব ক্াবসট

• যশৌচাগার ব্বহাবরর প্রত়ীক ধহসাবব মগ
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• মাটির কাবজর প্রত়ীক ধহসাবব কাোমাটি

• ধশল্পকম্ণ, যবডাবনা ইত্াধের প্রত়ীক ধহবসবব রধঙন পার্র।

• দুপুবরর খাওয়ার সময় কায্ণকলাবপর প্রত়ীক ধহসাবব টিধ�ন 
ক্াধরয়ার।

৫. প়ো এিং শ্লখার েক্তা শ্শখারিা

সাক্ষরতা, ব্াপক অবর্্ণ, যশানা, বলা, পডা এবং যলখা। এটির 
সবগে ভাষার ব্বহার জধডত। পডা এবং যলখার মাি্বম তর্্ 
আোনপ্রোন হয় এবং আমাবের চারপাবশর ধবশ্ সম্পবক্ণ  জ্ান 
বাবড। এটি মানধসক কায্ণকলাপবক উদে়ীধপত কবর এবং আমাবের 
পধরবববশর সাবর্ আমাবের যযাগাবযাগ রাখবত সাহায্ কবর।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা অন্ান্ ধশক্ষার্থীবের মবতা ছাপা অক্ষর 
পডবত বা কলম ধেবয় ধলখবত নাও পারবত পাবর। তাবের জন্ 
ধবধভন্ন মাি্ম বা ধবধভন্ন িরবনর ধশখন পধিধত ব্বহার করবত 
হবব। ধশক্ষার্থীর ইধ্রিয়গত, মানধসক এবং যবৌধধিক ক্ষমতার উপর 
ধনভ্ণ র কবর, সাক্ষরতার অর্্ণ হবত পাবর যয ধশক্ষার্থীটি ধনম্নধলধখত 
ধবষয়গুধল ধশখবত পাবর:

• ধভন্ন িরবনর ভাষা যযমন, যরেইল।

• ক়ীভাবব একটি যরেইল কধম্পউটাবর কাজ করবব বা 
ইন্টারবনট ব্বহার করবব।

• ক্রম অনুসাবর সাজাবনা বস্তুগুধল অনুযায়়ী কায্ণকলাবপর 
সময়সূচ়ী ক়ীভাবব পডবব বা বুঝবব অর্বা তার প্রবয়াজন 
প্রকাশ করার জন্ একটি ছধবর ধেবক ধনবে্ণ শ করবব।

৫.১ প়ো এিং শ্লখার অবিজ্ঞতা

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর িাররার ধবকাশ এবং ভাষা যশখার জন্ 
ক্রমাগত ভাষাটির ব্বহাবরর সুবযাগ প্রবয়াজন। যযবহতু এই 
ধশক্ষার্থীরা তাবের পধরববশ সম্পবক্ণ  স়ীধমত এবং অসমূ্পর্ণ তর্্ 
পায়, তাই তাবের ভাষা যশখাবনার জন্ ধশক্ষকবের যতটা সম্ব 
ভাষাটির ব্বহার করবত হবব। ধজধনবষর সাবর্ হাবত-কলবম 
অধভজ্তা তাবের জন্ যশখার ধভধত্ত ততধর কবর। যখলা, রান্না, 
যকনাকাটা এবং ভ্মবরর মবতা প্রাকৃধতক, অর্্ণপূর্ণ অধভজ্তার 
মাি্বম বারবার ভাষাটি ব্বহার করবল িাররাগুধল ধবকাশ লাভ 
করবব। ধশক্ষার্থীবক এমন ধকছু অববিষর করবত হবব যা তাবক 
অনুপ্রাধরত কবর। ধশক্ষকবের ধশক্ষার্থীবক তার অধভজ্তা বুঝবত 
সাহায্ করবত হবব এবং সমবয়র সাবর্ সাবর্ ধশক্ষার্থীবক ধবমূত্ণ  
িাররা ততধর করবত সাহায্ করবত হবব; যযমন, পধরধচত/
অপধরধচত তবধশষ্ট্গুধল বুঝবত সাহায্ করা, নতুন নতুন 
অধভজ্তাবক পধরধচত ধজধনসগুধলর সাবর্ যুক্ত করা এবং ধবধভন্ন 

পধরবববশ ক়ী িরবনর প্রত্াশা করা যযবত পাবর তা আবগ যর্বকই 
অনুমান করবত ধশক্ষার্থীবক সাহায্ করা।

িাষার প্রার্বমক বিকাশ

ভাষা ধশক্ষা অবশ্ই একাধিক অধভজ্তার উপর ধভধত্ত কবর 
হবত হবব যা ধশক্ষার্থীবক যস যয শব্দগুধল ব্বহার করবত ধশখবছ 
তার অর্্ণ বুঝবত সাহায্ করবব। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা 
অন্বের ধক্রয়াকলাপ পয্ণববক্ষর করবত পাবর না, অন্রা যয 
বস্তু এবং ধক্রয়া সম্পবক্ণ  কর্া ববল তা পয্ণববক্ষর করবত পাবর 
না এবং সািাররত বস্তু এবং ঘটনার ছধব যেবখ ধশখবত পাবর 
না। যবধশরভাগ ধশক্ষার্থী তাবের ধনবজর প্রর্ম শব্দ বলার আবগ 
হাজার হাজার শব্দ এবং বাক্ শুনবত পায়। ধকন্তু একজন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর যক্ষবত্র ভাষা গ্রহর করার এবং যবাঝার 
ক্ষমতার সাবর্ সামঞ্স্ যরবখ ভাষা সম্পবক্ণ  তাবক উৎসাধহত 
করাও প্রবয়াজন। মা বাবা বা ধযধন পধরচয্ণা কবরন এবং ধশক্ষকরা 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর জন্ অর্্ণবহ এবং উপযুক্ত ভাষা সমৃধি 
পধরববশ ততধর করবত প্রধতকূলতার মুবখামুধখ হন।

ধশক্ষার্থীর আবশপাবশর যলাবকরা সাংবকধতক ভাষা, কর্া বলা 
বা ধশক্ষার্থীর জন্ উপযুক্ত যয যকানও প্রত়ীক পধিধত ব্বহার, 
ধশক্ষার্থীর ধনজস্ব অধভজ্তালাবভর সুবযাগ সৃধষ্ট কবর এবং 
ক্রমাগত উৎসাহব্ঞ্ক মন্তব্ করার মাি্বম একটি সমৃধি ভাষার 
পধরববশ ততধর করবত পাবরন। কবর্াপকর্ন বা পারস্পধরক আোন 
প্রোন করার সময় এই মন্তব্ সববচবয় ভাল করা যায়। একজন 
ধশক্ষক অর্বা মা বাবা, উোহররস্বরূপ, ধতধন এবং ধশক্ষার্থীটি 
যয বস্তুটিবক স্পশ্ণ করবছন তার নাম যেওয়ার জন্ অগেভধগে বা 
সাংবকধতক ভাষা ব্বহার করবত পাবরন, অর্বা তারা যয িরবনর 
অগেসঞ্চালনটি একসাবর্ কবরন তার নাম ধেবত পাবরন। বস্তু এবং 
ধক্রয়াগুধলর এই নামকরর বার বার করা প্রবয়াজন, যার �বল 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী বস্তু এবং শবব্দর (ধজধনসগুধলবক ধনবে্ণ শ 
কবর) মবি্ অর্্ণপূর্ণ সংবযাগ ততধর করবত ধশখবব।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থী এবং শ্রবরশধক্ত বা দৃধষ্টশধক্তসম্পন্ন 
ধশক্ষার্থী উভবয়র যক্ষবত্রই তাবের যত্নকার়ী (caregiver) 
মানুষটির সবগে যয প্রার্ধমক, পারস্পধরক যযাগাবযাগ ঘবট তা 
ভাষার ধভধত্ত ততধর কবর। তেনধন্ন জ়ীববনর ধবধভন্ন কাজকম্ণ 
ও অধভজ্তার আোন প্রোবনর মাি্বম যসই ভাষার ধভত শক্ত 
হয়। ঘটনার পুনরাবৃধত্ত ধশক্ষার্থীবের সৃ্ধতশধক্ত, আত্মধবশ্াস এবং 
কাজগুধল করার যক্ষবত্র ধবপে বা ক্ষধতর আশংকা কধমবয় যেয় 
এবং যখন ধভন্ন বা অসংগধতপূর্ণ ঘটনা ঘবট, তখন পর়ীক্ষা ধনর়ীক্ষা 
(experiment) কবর কাজটি সম্পন্ন করবত সাহায্ কবর। 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর যচাবখ যেবখ বস্তু সম্পবক্ণ  যবাঝার 
যক্ষবত্র অসুধবিা র্াবক, তাই স্পবশ্ণর মাি্বম বস্তু বা ধজধনসগুধল 
যবাঝা একটি অন্তম যকৌশল ধহসাবব কাজ কবর। সুতরাং 
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অন্ান্ প্রবয়াজন়ীয় যকৌশলগুধলর সাবর্ বাস্তব বস্তু ব্বহার 
কবর হাত এবং স্পবশ্ণর ভূধমকার উপর যজার যেওয়া েরকার। 
উোহররস্বরূপ, যকাবনা ধকছু খঁুজবত উৎসাধহত করার সময় বা 
হাঁটাচলা করার সময় হঠাৎ যকাবনা বস্তু নাগাবলর মবি্ এবল 
যসটি যবাঝাবার জবন্ ধশক্ষক তার ধনবজর হাতটি ধশক্ষার্থীর 
হাবতর ন়ীবচ বা পাবশ যরবখ স্পবশ্ণর মাি্বম লুি (clue) ধেবত 
পাবরন। 

আবগই উবলেখ করা হবয়বছ, রুটিন এবং ক্রম ততধর করা অত্ন্ত 
প্রবয়াজন কারর রুটিন বা ক্রমানুযায়়ী কাজগুধল আবগ যর্বক 
অনুমান করা সম্ব হবল, ধশক্ষার্থীটি চাপমুক্ত হবত পাবর এবং 
ঘটনার অর্্ণ বা ব্াখ্ায় মবনাধনববশ করবত পাবর এবং ক়ীভাবব 
অংশগ্রহর করবত হয় তা ধশখবত পাবর। তারপর মূল ধক্রয়া 
এবং বস্তুগুধল হাইলাইট করা যযবত পাবর এবং অগেভধগে, ধচনি 
এবং কর্্ শবব্দর সাবর্ যুক্ত করা যযবত পাবর। ধশশুর জবন্মর 
পর প্রারধম্ক যবত্নর সময়, ধশশু ধখবে যপবল কাঁবে যাবত মা 
তাডাতাধড তার কাবছ চবল আবসন। ধতধন কর্া ববলন, ধশশুটিবক 
স্পশ্ণ কবরন এবং তাবক তুবল যনন, ববলন “এই যতা আধম এবস 
যগধছ”, এইভাবব কাবন যশানা, স্পশ্ণ এবং অগেভধগেমূলক এই 
যযাগাবযাগ প্রধক্রয়াটির সাবর্ ‘খাওয়া’ বা ধক্রয়াটি সংযুক্ত হয়। 
অর্্ণাৎ মাবয়র িাররার সবগে খাওয়া বা মুবখর ধক্রয়াটি যুক্ত হয়। 
যধে ধশশুটি বধিরান্ধতাযুক্ত হয়, “মাবয়র কাবছ এবসা” বলার 
সাবর্ সাবর্ ধশশুটির হাত তার মুবখর কাবছ ধনবয় আসবত হবত 
পাবর যখন মা তার দৃধষ্টশধক্তর ধবকল্প ধহসাবব কর্া ববলন।

একটি রুটিবনর যকাবনা কাজ যবাঝাবার জন্ একটি প্রত়ীবকর 
ব্বহার করা যযবত পাবর এবং এটিবক প্রাক-সাক্ষরতা এবং 
তারপবর সাক্ষরতা কায্ণক্রবমর জন্ ব্বহার করা যযবত পাবর।

একজি বশক্ক িরলরেি:

কখনও কখনও আধম অন্বের বলবত শুধন, “ও যতা জাবন যয 
দুপুবরর খাওয়ার পবর অবসর সময় আবছ। তাহবল যকন প্রধতধেন 
দুপুবর খাবার পবর ওবক এক জায়গায় বধসবয় বলা হয় - “এরপর 
যতামার অবসর সময়?” 

আমরা এরকম করার কারর এই যয, ধশক্ষার্থী প্রত়ীকগুধল 
ব্বহাবরর মাি্বম ভাষা অর্্ণ বুঝবব: শব্দ, ছধব, বস্তুর প্রত়ীক, 
স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীক, প্রাকৃধতক অগেভধগে, সািারর সাংবকধতক 
ভাষার সাবর্ অর্্ণ সংযুক্ত করবত পারবব।

অর্্ণ যবাঝা ভাষা জ্াবনর আবগ ঘবট; আর ভাষাজ্ান সাক্ষরতার 
আবগ ঘবট। 

একজন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর সাবর্ কাজ করার সময়, 
স্পবশ্ণর মাি্বম পারস্পধরক আোন প্রোন যকৌশল ব্বহার 
করবত হবব। যযাগাবযাগ পধিধত ব্বহার কবর ধকছু যখলা এবং 

ধক্রয়াকলাপ যযমন দুই-ব্ধক্তর যোলনায় একসাবর্ যোলা, নাচ 
এবং ব্ায়াম করা র্াকবত পাবর। হাত হবলা যযাগাবযাবগর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মাি্ম; সহবযাগ়ীবের এবক অপবরর হাত ধনবয় যখলা, 
যসইসাবর্ পধরবববশর র্াকা বস্তু এবং তবধশষ্ট্গুধলর স্পশ্ণগত 
অববিষর স্বাভাধবকভাববই স্পশ্ণগত যযাগাবযাগ স্াপন কবর।

আওয়াজ, কম্পন এবং সরাসধর স্পবশ্ণর পূর্ণ ব্বহার করা 
ইশারা এবং যচাবখর দৃধষ্টশধক্তর ধবকল্প হবত পাবর। প্রাসধগেক বা 
আকষ্ণর়ীয় ধকছু আবছ যস ধবষবয় সবচতন হওয়ার জন্ ধশশুর 
মবনাবযাগ তার শর়ীবরর আবশপাবশ আকৃষ্ট করা েরকার। একটি 
যছাবটা ধশশুর যক্ষবত্র প্রার্ধমক ধবকাবশর পয্ণাবয়, একটি অনুররন 
যবাি্ণ  (resonance board) সহায়ক হবত পাবর। এটি একটি 
পাতলা প্াই-উি যবাি্ণ  যা একটি যরেবমর উপর রাখা হয়, তাই 
এটি যমবঝ যর্বক একটু ওপবর র্াবক। ধশশুটি যবাবি্ণ  শুবয় 
র্াবক এবং এটির উপর যটাকা ধেবয় ততধর কম্পন বা এর ওপর 
বাজবত র্াকা একটি ধমউধজক বাবসির কম্পন অনুভব করবত 
পাবর। কম্পবনর ত়ীরেতা শর়ীবরর ধনধে্ণ ষ্ট স্ানবক যবাঝার েক্ষতার 
প্রার্ধমক ধবকাশ ধহবসবব কাজ কবর। ইধতমবি্ ধশক্ষক, যস্পশাল 
এিুবকটর বা সহবযাগ়ী ব্ধক্তটি ধশক্ষার্থীবক সাহায্ করার জন্ 
প্রবয়াজন়ীয় ভাষা ব্বহার করবছন (“আধম এখাবন, আধম এখাবন 
আধছ। ভাল হবয়বছ। হ্াবলা, তুধম আমাবক খঁুবজ যপবয়বছা।”), 
পাশাপাধশ স্পবশ্ণর মাি্বম উৎসাধহত করা বা সা�ল্ ধনধচিত 
করবত বস্তুটিবক কাছাকাধছ ধনবয় আসবছন। ধশশু তখন বস্তু বা 
ব্ধক্ত যা অনুভূধতর সৃধষ্ট কবরবছ, যসটি খঁুবজ ধনবত পারবছ এবং 
সমবয়র সাবর্ সাবর্ ব্ধক্ত বা বস্তুটির সাবর্ কাবজর যযাগসূত্র 
বুঝবত পারবছ।

এমনধক যসইসব ধশক্ষার্থীবের জন্ও যযখাবন কর্্ ভাষা ব্বহার 
কবর যকাবনা �ল পাওয়া যায় না, যসখাবন স্বরধনবক্ষবপর 
(যপ্রাবসাধি) ধবধভন্ন িরন বা স্তর ধশক্ষার্থীর মবি্ শব্দ সবচতনতা 
ততধর কবর, যা তাবের ধনরাপত্তা যবাি, পধরবববশর ঘটনা সম্পবক্ণ  
সবচতনতা এবং তাবের চারপাবশর পধরবববশর সাবর্ যযাগাবযাগ 
রক্ষা করা বা ধবধভন্ন অধভজ্তা অজ্ণ বন সহায়তা করবত পাবর। 
সাম্প্রধতক স্ায়ধবক জ্ান সম্পধক্ণ ত পর়ীক্ষা ধনর়ীক্ষা যর্বক 
যচৌম্বক়ীয় অনুররন বৈারা ছধব বা ইবমজ (magnetic resonance 
imagery) ততধর সংক্রান্ত যকৌশলগুধল সম্পবক্ণ  জানা যায় যা 
দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের মবি্ মধস্তবষ্কর অব্বহৃত 
চাকু্ষষ প্রধক্রয়াবক স্পশ্ণ এবং শ্রবর উভয় ব্বস্া বৈারা ধকছু মাত্রায় 
কায্ণকার়ী কবর। সুতরাং ধবধভন্ন প্রধতকূলতার মবি্ও হতাশ না 
হবয় আমাবের অসুধবিা র্াকা সব্বিও ধবধভন্ন ভাবব যচষ্টা চাধলবয় 
যযবত হবব, যাবত বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরাও অন্তভু্ণ ধক্তমূলক 
ধশক্ষা ব্বস্ার একটি অংশ হবয় উঠবত পাবর। 

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর যযাগাবযাগ এবং ভাষা ধশক্ষার জন্ 
ধনধে্ণ ষ্ট ও স্পশ্ণ বৈারা যবািগম্ বস্তুর (tangible object) ভূধমকা 
অন্তমভাবব প্রিান, যা কর্া বলা এবং সহ-সধক্রয় ধচনি (co-
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active signing) বা অন্ান্ সংবকতমূলক পধিধতগুধল 
ব্বহার করবত সাহায্ কবর। যধে খাওয়াবনার জন্ সবসময় 
গলায় যঝালাবনার জন্ কাপড (ধবব) রাখা হয়, তবব এটি ধশশুর 
খাওয়াবনার মানধসক উপস্াপনা এবং খাওয়াবনার প্রধক্রয়ার 
একটি মূল অংশ হবয় ওবঠ। বারবার রুটিন অনুযায়়ী, খাওয়ার 
সময় কাপবডর ব্বহার করার পর শুিুমাত্র কাপবডর স্পশ্ণই 
ধশক্ষার্থীবক বুঝবত সাহায্ করবব যয খাবার আসবছ বা এখন 
খাবার সময়। সাংবকধতক বা কর্্ ভাষার অনুপধস্ধত সব্বিও, বস্তু 
ধনবজই একটি শধক্তশাল়ী যযাগাবযাবগর মাি্ম হবয় ওবঠ।

এইভাবব ধশক্ষার্থীটি বস্তুর সাবর্ যুক্ত কায্ণকর়ী প্রসগে বা 
‘যর�াবরধসিয়াল �াংশন’ (referential function) (Janssen, 

২০০২), বুঝবত পারার পবর যসই কায্ণকলাপ সম্পবক্ণ  কর্া বলা 
বা মবনর ভাব আোন প্রোন শুরু করবব।

আসুি বলয়াকরতর সারর্ শ্েখা কবর

আট বছর বয়স়ী ধলয়াকত প্রিানত বস্তু এবং সহ-সধক্রয় ধচনি 
(co-active signs) ব্বহার কবর যযাগাবযাগ করবত ধশখবছ, 
যধেও কর্া বলাও ব্বহৃত হয়। একটি নতুন ধবে্ালবয় তার 
পধরচবয়র সময় একটি রুটিন ততধর হবয়ধছল যার মবি্ একটি 
ববডা যোলনা যঘাডায় ধনয়ধমত চডার ধবষয়টি ধছল। সমবয়র 
সাবর্ সাবর্, যস যঘাডা এবং ধক্রয়াকলাবপর সাবর্ লাগাবমর 
একটি টুকবরা এবং যকশবরর একটি অংশ সংযুক্ত করবত 
ধশবখধছবলা। এখন যস ধজধনসগুধল যববছ ধনবয় কায্ণকলাপ যববছ 

উোহরণ: অি্য িস্তুর সারপরক্ বিরজর শারীবরক অিস্াি সম্পরককে  শ্শখা, তারপরর 
একট িস্তুর সারপরক্ আররকট িস্তুর িারণা গঠি
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ধনবত পাবর, এবং যস রাবত বাধডবত যাওয়ার সময় তার মাবয়র 
সাবর্ এটি ধনবয় ‘কবর্াপকর্ন’ করবত পাবর। চাকু্ষষ সৃ্ধতর 
অনুপধস্ধতবত, বস্তুগুধলর বাস্তব লভ্তা তাবক যসগুধল ক়ী, 
যসগুধল ক়ীভাবব ব্বহার করা হয় এবং এর অর্্ণ ক়ী যস সম্পবক্ণ  
তাবক ভাবলাভাবব বুঝবত সহায়তা কবর। সববচবয় ববডা কর্া, 
বস্তুটি তাবক কবর্াপকর্বনর ধবষবয় ধনধচিত হবত সাহায্ কবর। 
সরঞ্াম ধহসাবব বাস্তব বস্তু ব্বহার কবর, অধভনয় কবর ভাষাবক 
প্রাসধগেক করা যযবত পাবর। যস একটি বস্তুগত ক্াবলন্ডাবরর 
সাহাবয্ ধেবনর পধরকল্পনা করবত পাবর, অর্বা পরবতথীবত, ৩D 
ছধবর ধচনি ব্বহার কবর, মূল বস্তু ব্বহার কবর একটি গবল্পর 
ক্রম মবন রাখবত পাবর এবং ‘ধনউজ’ যসশবন অংশগ্রহর করার 
জন্ বাধডর বস্তু ব্বহার করবত পাবর। যস ক়ীভাবব গাছপালায় 
জল ধেবয়বছ যস সম্পবক্ণ  তার মাবয়র সাবর্ কবর্াপকর্ন করবত 
যছাবটা জল যেওয়ার পাত্র ধনবয় বাধডবত যযবত পাবর।

স্পবশ্ণর মাি্বম অধজ্ণ ত মানধসক উপস্াপনা একজন 
বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর যক্ষবত্র যযাগাবযাগ এবং ভাষা ধবকাবশর 
ধভধত্ত প্রোন কবর। ধবে্ালবয় বা বাধডবত প্রাপ্তবয়স্রা / সহবযাগ়ী 
ব্ধক্তরা ধশক্ষার্থীবক সতক্ণ তামূলক এবং িারাবাধহক সহায়তা 
প্রোন কবর, ধশখবনর জন্ প্রচুর সুবযাগ যেন এবং একসাবর্ কাজ 
কবর বস্তুর অর্্ণ এবং তাবের যযাগাবযাবগর কায্ণকাধরতা সম্পবক্ণ  
বুঝবত সাহায্ কবরন। সবব্ণাপধর, প্রাপ্তবয়স্রা ধশক্ষার্থীবক ধবধভন্ন 
তর্্ এবং সংগঠিত সংববেনশ়ীল প্রধতধক্রয়া ( organised 
sensory feedback) পাওয়ার জন্ ধবধভন্ন উপায় ততধর কবর 
যেন এবং কবর্াপকর্বনর সা�ল্ ও কাবজর মাি্বম ধশক্ষার্থী 
যাবত আনন্ পান তা সুধনধচিত কবরন। 

ধশক্ষার্থীবের বাস্তব পধরধস্ধতবত বাস্তব বস্তুর সাবর্ বারবার 
অধভজ্তা হওয়া উধচত। ধশক্ষকবের অনুমান করা উধচত 
নয় যয তারা ধশক্ষার্থীবক একবার বা এমনধক কবয়কবার ধকছু 
যেধখবয়বছন ববল, ধশক্ষার্থী বুঝবত পারবব এটি ক়ী এবং ক়ীভাবব 
এটি ব্বহার করা হয়। প্রধতবার যকাবনা বস্তু একজন ধশক্ষার্থীবক 
ধেবল বা যকাবনা পধরধস্ধতর মুবখামুধখ হবল যস বস্তু বা পধরধস্ধতর 
ধকছু অংশ শুিুমাত্র ধশখবত পাবর। ভাষার জন্ ব্বহৃত 
উপাোনগুধল অবশ্ই বাস্তব, স্পশ্ণবযাগ্ ধজধনস হবত হবব যা 
ধশক্ষার্থীটি ব্বহার করবত পাবর। ধশক্ষার্থীবক িাররা এবং ভাষা 
অজ্ণ বন উৎসাধহত করার জন্ ধবধভন্নভাবব অনুভব করা যায় 
এমন উপকরর বা সংবকত ব্বহার করা যযবত পাবর। 

৫.২ প্রর্াগতিারি প়ো এিং শ্লখার জি্য 
বশক্ার্থীরের প্রস্তুত করা

প়ো 

পডা ভাষার উপর ধভধত্ত কবর, এবং ভাষা মানুষ এবং পধরবববশর 
সাবর্ পারস্পধরক আোন প্রোন যর্বক গবড ওবঠ। এই পারস্পধরক 

আোনপ্রোনগুধলর একটি অংশ হল কর্্ বা সাংবকধতক ভাষা: 
পধরববশ এবং বস্তু, মানুবষর নামকরর এবং অনুভূধতর মবতা 
ধবমূত্ণ  ধবষয় সম্পবক্ণ  িাররা ভাগ করা। ধশক্ষার্থী ধলধখত শবব্দর 
অর্্ণ বুঝবত শুরু করবল, তার ভাষা প্রসাধরত হয় এবং যস তর্্ 
এবং আনন্ উভবয়র জন্ পডবত শুরু কবর।

একজন ধশক্ষার্থীর শব্দভাণ্াবর পডার শুরুবত তার নাম, তার 
পধরবাবরর সেস্বের নাম, ঠিকানা এবং পধরধচত বস্তু ও তার 
ধনজস্ব ধজধনসপত্র অন্তভু্ণ ক্ত র্াবক। ধশক্ষার্থীরা যখন পডবত এবং 
ধলখবত প্রস্তুত হবব, তারা এর মবি্ প্রচুর গ্রহরবযাগ্ ভাষাও 
অজ্ণ ন করবব। গুরুতর প্রধতবন্ধকতা র্াকা বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবেরও ভাষা এবং কবর্াপকর্নমূলক পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর সাবর্ পধরধচধত ঘটাবত হবব; এর �বল আমরা আশা 
কধর যয তারা পডবত এবং ধলখবত সক্ষম হবব।

একজন ধশক্ষার্থী অর্্ণপূর্ণ পধরধস্ধতবত বারবার ব্বহাবরর মাি্বম 
একক শব্দ পডবত শুরু করার পবর, তার পডার শব্দভাণ্ারটি 
প্রধতধেবনর ধক্রয়াকলাপ এবং ধপ্রয় বস্তু এবং কায্ণকলাবপর নাম 
অন্তভু্ণ ক্ত করার জন্ প্রসাধরত করা যযবত পাবর। তার ধনজস্ব 
ধজধনসপত্র এবং পধরববশবক অনুবপ্রররামূলক এবং আকষ্ণর়ীয় 
শব্দ ধেবয় আখ্াধয়ত করা যযবত পাবর।

ভাষা এবং িাররাগুধল ইউধনট-ধভধত্তক পধিধতর মাি্বম খুব 
কায্ণকরভাবব যশখাবনা এবং প্রসাধরত করা যযবত পাবর যা 
সমস্ত ধবষয় এবং ভাষা যশখাবনার জন্ একটি যক্রি়ীয় ধবষয় 
ব্বহার কবর। এটি ধশক্ষাোন এবং ধবষয়বস্তুবক সংযুক্ত করার 
এবং ধশক্ষার্থীবের পডায় উৎসাহ যেওয়ার একটি সমধবিত 
উপায়। উোহররস্বরূপ, যধে ধবষয়টি পধরবহন হয়, তবব যসই 
মাবস ধশক্ষার্থীবক যশখাবনা সমস্ত ভাষা এবং িাররাগুধল 
ধবধভন্ন পধরবহবনর ওপর র্াকবব। যসগুধল ক়ীভাবব কাজ কবর, 
যারা যসখাবন কাজ কবর, পধরবহন সংক্রান্ত অংবকর সমস্া, 
পধরবহবনর মবিল আঁকা / ততধর করা, পধরবহন ধনবয় গান এবং 
আরও অবনক ধকছু।

একটি ছধবর গবল্পর বই যা চাকু্ষষ বা স্পশ্ণগ্রাহ্ এবং প্রধতটি পৃষ্ায় 
একক শব্দ রবয়বছ, তা ধশক্ষার্থীর পঠনবক উৎসাধহত করার 
একটি ভাবলা উপায়। ধশক্ষার্থীর ভাষা বাডার সাবর্ সাবর্ গল্প 
বলার পাশাপাধশ পডার জন্ আরও জটিল গবল্পর বই ব্বহার 
করা যযবত পাবর। ধশক্ষবকর ততধর বই, চাট্ণ , গবল্পর বই এবং 
ধশক্ষার্থীবের ধনবয় ততধর অধভজ্তার গল্প ধশক্ষার্থীবের ভাষা, 
িাররা এবং পডা যশখাবনার সবব্ণাত্তম উপায়।

যয সমস্ত ধশক্ষার্থীরা বস্তু বা ছধব পডার স্তবর রবয়বছ, তাবের 
জন্ ধশক্ষক ি়ীবর ি়ীবর বস্তু এবং ছধবগুধলবক সধরবয় যেন এবং 
ধশক্ষার্থীটির েক্ষতা বৃধধির সাবর্ সাবর্ মুদ্রর বা ছাপার অক্ষরগুধল 
প্রধতস্াপন কবরন।
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গবল্পর বাসিগুধল একজন ধশক্ষার্থীর সাক্ষরতার অধভজ্তা 
বাডাবনার একটি দুে্ণ ান্ত উপায়। গবল্পর বাসি হল বস্তুর একটি 
সািারর সংগ্রহ যা গবল্পর ঘটনার সাবর্ যায়। বস্তুগুধল একটি দৃধষ্ট 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীর কাবছ ছধবর মবতা কাজ কবর। যারা 
ছধব যর্বক উপকৃত হয় না তাবের যক্ষবত্র বস্তুগুধল একটি গল্পবক 
জ়ীবন্ত এবং পারস্পধরক আোন প্রোন ধভধত্তক কবর তুলবত 
পাবর। একজন ধশক্ষার্থীর যখলনা বাসি যর্বক বা গৃহস্াল়ীর 
সামগ্র়ীর ধজধনসগুধল ব্বহার কবর সহবজ গবল্পর বাসিগুধল ততধর 
করা যায়। প্রর্মত, ধশক্ষার্থীর পছবন্র একটি গল্প খঁুজুন। শুরু 
করার জন্ একটি ভাবলা জায়গা হল প্রার্ধমক সাক্ষরতার বই যা 
ছন্ময় এবং অনুমানবযাগ্। এরপবর, গবল্পর সাবর্ সম্পক্ণ যুক্ত 
বস্তুগুধল খঁুজুন। উোহররস্বরূপ, ‘তৃষ্ণাত্ণ  কাক’ গল্পটি পডার 
সময়, কাক গবল্প যয ধজধনসগুধল খঁুবজ পায় তা অন্তভু্ণ ক্ত করা 
যযবত পাবর, যযমন একটি পাত্র, নুধড, একটি মবিল কাক এবং 
জল ইত্াধে। ধশক্ষকরা সৃজনশ়ীল হবত পাবরন কারর একটি 
বইবক প্রারবন্ত কবর যতালার জন্ যকাবনা সঠিক বা ভুল উপায় 
যনই। একমাত্র ধনয়ম হবলা এটি মজাোর কবর যতালা।

সাক্ষরতার অধভজ্তা বাডাবনার আবরকটি দুে্ণ ান্ত উপায় হল 
যস্াধর বা গবল্পর যবাি্ণ । একটি গল্প যবাি্ণ  গবল্পর একটি ছধবর 
রূপবরখা। কম দৃধষ্টসম্পন্ন ধশক্ষার্থী বা যছাবটা ধশক্ষার্থীরা ছধব এবং 
গবল্পর ক্রম যর্বক উপকৃত হবত পাবর। যস্াধর যবাি্ণ  ব্বহার 
করার অবনক উপায় আবছ, যযমন ম্াধচং যখলা, একই ছধব এবং 
চধরত্র ধেবয় একটি ধভন্ন গল্প ততধর করা বা ধবধভন্ন ছধব ব্বহার 

কবর যস্াধর যবাবি্ণ  যপস্ কবর একটি গল্পবক পারস্পধরক আোন 
প্রোবনর মাবি্বম এধগবয় ধনবয় যাওয়া।

আবম কীিারি একট গল্প িা শ্্াবর শ্িািকে  ততবর কররত 
পাবর?

প্রর্মত, ধশক্ষার্থীর পছবন্র একটি গল্প খঁুজুন। শুরু করার 
জন্ একটি ভাবলা জায়গা হল প্রার্ধমক সাক্ষরতার বই যা 
ছন্ময় এবং অনুমানবযাগ্। এরপবর, গবল্পর সাবর্ ধমবল যায় 
এমন ছধব খঁুজুন। একটি ধবকল্প হবলা আর একটি বই যকনা 
এবং যসটি যকবট যকবট ব্বহার করা। যযবহতু এটি ব্য়বহুল 
হবত পাবর, তাই প্রবয়াজবন যসগুধল �বটাকধপ করুন।

যযসব ধশক্ষার্থীর অবধশষ্ট দৃধষ্ট এবং শ্রবরশধক্ত আবছ তাবের সহজ 
যর্বক শুরু কবর িাবপ িাবপ কঠিন ধবষয় পডবত যশখাবনার 
সাবর্ পধরচয় করাবনা যযবত পাবর। অধতধরক্ত বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থী যাবের অন্ প্রধতবন্ধকতাও আবছ, তাবের জন্, ভাষার 

কমলাবলবু আবপল আগুের কলা ন্াসপাধত
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অসুধবিা ধনবয় কাজ করা এবং ধবমূত্ণ  িাররা যেওয়ার জন্ 
উপযুক্ত উপাোন ধনব্ণাচন করার যক্ষবত্র যত্ন যনওয়া আবশ্ক।

ধশক্ষার্থীর ধনধে্ণ ষ্ট ধশখন চাধহো যমটাবত ধশক্ষকবেরও বইগুধলবক 
উপবযাগ়ী কবর ধনবত হবত পাবর। এটি বইবয়র পাঠ্, ছধব বা 
প্রকৃত বই পধরবত্ণ ন কবর করা যযবত পাবর। পাঠ্ পধরবত্ণ ন করার 
সময়, ধশক্ষকবের ধচন্তা করা উধচত যয পাঠ্ যর্বক ধশক্ষার্থী ক়ী 
যপবত পাবর। যধে একজন ধশক্ষার্থী যরেইল পবড, তাহবল প্রধতটি 
পৃষ্ায় ছাপার অক্ষবর বা পাবঠ্র উপবর বা ন়ীবচর অংবশ যরেইল 
করা কাগজ বা পৃষ্া যুক্ত করবত হবব। যয ধশক্ষার্থীর শুিু ধপ্রন্ট 
ববডা করা প্রবয়াজন হবত পাবর, তার জন্ একটি ধবকল্প হল 
পাঠ্ বইটি পুনরায় টাইপ কবর বড অক্ষবর ধপ্রন্ট যনওয়া, যাবত 
ধশক্ষার্থী পাঠ্টি যেখবত পাবর। যয ধশক্ষার্থীবের জন্ ধপ্রন্ট এবং 
পটভূধম (ব্াকগ্রাউন্ড)-এর মবি্ তবপর়ীবত্র প্রবয়াজন হবত 
পাবর, তাবের যযবকাবনা একটি সহবযাগ়ীতা করা যযবত পাবর। 
এবং পধরবশবষ, ধশক্ষকবের যয ধশক্ষার্থী স্পশ্ণগত প্রত়ীক ব্বহার 
কবর, তাবক সহায়তা করার জবন্ স্পশ্ণগত প্রত়ীক ব্বহার কবর 
বইবয়র ধপ্রন্ট করবত হবত পাবর। 

স্পশকেগ্াহ্য িস্তু এিং প্রতীক ি্যিহার করর এমি একজি 
বশক্ার্থীর জি্য অবিরযাবজত িইরয়র উোহরণ

যাবের কটি্ণ কাল চাকু্ষষ প্রধতবন্ধকতা বা ক্ষ়ীরদৃধষ্ট র্াবক, যসইসব 
ধশক্ষার্থীবের জন্ ছধব পধরবত্ণ ন করা খুবই উপবযাগ়ী হবত 
পাবর। ধশক্ষকরা ধকছু ধশক্ষার্থীর জন্ পটভূধম (ব্াকগ্রাউন্ড)-যক 
সরল করবত পাবরন এবং চাকু্ষষ ধবশৃঙ্খলা দূর করবত পাবরন। 
বইবয়র মূল িাররাটি ধচন্তা করুন এবং ছধবটি যকবট একটি 
কাবলা পটভূধমবত বা একটি ধভন্ন রবঙর পটভূধমবত স্াপন কবর 
হাইলাইট করুন। কটি্ণ কাল চাকু্ষষ প্রধতবন্ধকতাসহ একজন 
ধশক্ষার্থী, যয উোহররস্বরূপ, কমলা রবঙর ধেবক আকৃষ্ট হবত 
পাবর, তার জন্ যসই ছধবর আউটলাইবন কমলা যটপ যেওয়া 
যযবত পাবর অর্বা একটি ছধববত স্পশ্ণবযাগ্ এসিবটনশন যেওয়া 
আবরকটি ধবকল্প হবত পাবর।

একটি বই পধরবত্ণ ন করার সময়, একজন ধশক্ষার্থীর শার়ীধরক 

এবং সূক্ষ্ম অগেসঞ্চালন চাধহো ধবববচনা করুন। বইটিবক 
স্পাইরাল বাইধন্ডং ধেবয় আবার বাঁিাই করবল এটি আরও সহবজ 
যখালা র্াকবব। যয সমস্ত ছাত্রছাত্র়ীরা বইবয়র পাতা ধছঁডবত বা 
মুবখ বই ধেবত পছন্ কবর, তাবের জন্ বই যর্বক পৃষ্াগুধল 
সধরবয় য�লুন এবং যসগুধলবক ল্াধমবনট করুন বা প্াধস্বকর 
সুরক্ষামূলক শ়ীট বা ধলিভ-এ রাখুন।

সরলীকৃত েবি এিং স্পাইরাল িাইবন্ংসহ িইরয়র উোহরণ

বই পধরবত্ণ ন করার আবরকটি উপায় হল যটপ বা ধসধিবত একটি 
বই স্াপন করা। ধশক্ষার্থীর একটি সুইচ র্াকবত পাবর এবং তারপর 
ধনবে্ণ শ করবত পাবর যয তারা আরও পডবত চায় বা তাবের বইটি 
পছন্ হবচ্ছ ধকনা, ইত্াধে।

বইবক স্পশ্ণবযাগ্ কবর যতালা (Tactualising books): একটি 
বইবয় যকান ধজধনসটি স্পশ্ণবযাগ্ করবত হবব তা ধনি্ণারর করার 
সময়, একটি ধনধে্ণ ষ্ট পৃষ্ায় যশখাবনা মূল িাররা(গুধল) শনাক্ত 
করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি িাররা অন্তভু্ণ ক্ত করবত পাবর 
যা সরাসধর পাবঠ্ নয়, তবব ধভজু্য়াল ছধববত উপধস্ত রবয়বছ। 
এই িাররাটিবক স্পশ্ণবযাগ্ করা যযবত পাবর যাবত প্রধতটি পৃষ্ায় 

ধেওয়াধল েবশরা

মাছ
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প্রধতটি ধজধনস যেখাবনার জন্ স্পশ্ণবযাগ্ ধজধনবসর প্রবয়াজন 
না হয়। রবঙর ব্বহার অবধশষ্ট দৃধষ্টশধক্ত র্াকা ধশক্ষার্থীবের জন্ 
এবং যসইসাবর্, তাবের দৃধষ্টশধক্তসম্পন্ন সহপাঠীবের জন্ও 
প্রবয়াজন। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা স্পশ্ণসংক্রান্ত ইনপুট যপবত 
পাবর, যযমনটি ন়ীবচর উোহরবর পাবঠ্র একটি চধরত্র ধহবসবব 
একটি যমবয়বক এবং একটি প্রজাপধতর জ়ীবনচক্র ধহবসবব 
যেখাবনা হবয়বছ।

একইভাবব, উধথিত মাক্ণ ার/ধবধন্গুধল অংবকর িাররা যশখাবনার 
জন্ ব্বহার করা যযবত পাবর যযমন ধনবচর ছধববত যেখাবনা 
সংখ্া িাররাটি:

শ্লখা

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের মবি্ যাবের ধলখবত এবং যচাখ-
হাত সমবিবয় (eye-hand coordination) সমস্া হবত পাবর, 
তাবের ধশখন সংক্রান্ত প্রবয়াজন়ীয়তা সম্পবক্ণ  ধশক্ষকবের 
সবচতন হবত হবব। যশানা, বলা, পডা এবং যলখা আন্তঃসম্পধক্ণ ত 
(interrelated) েক্ষতা এবং এই েক্ষতাগুধল এবক অপরবক 
সহায়তা কবর। প্রকৃতপবক্ষ, প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের 
যলখার ধনবে্ণ শনা প্রবয়াজন কারর যলখা তাবের কর্া বলার, পডা 
এবং যশানার েক্ষতার ধবকাশবক এধগবয় ধনবয় যায়।

শ্লখার সারর্ প্রারবভিক পবরচয়

একজন ধশক্ষবকর উধচত ধশক্ষক ক়ীভাবব যলবখন যস সম্পবক্ণ  
ধশক্ষার্থীবের সবচতন করা। উোহররস্বরূপ, করর়ীয় ধবষয়গুধলর 
একটি তাধলকা ততধর করার সময়, ধশক্ষক ধশক্ষার্থীটিবক কলম, 
যরেইলার বা যলখন়ীর উপর তার হাত যরবখ পয্ণববক্ষর করবত 
ধেবত পাবরন।

আবরকটি পধিধত হল যমাটা বা বা পুরু একটি কাগবজ কলবমর 
ধনব �ুটিবয় ধছদ্র করা যাবত কাগজটি উব্ ধেবল, ধশক্ষার্থী 
যসই উব্া ধেবক ধছদ্র করার �বল হবয় র্াকা উঁচু হবয় র্াকা 
অংশগুধল অনুভব করবত পাবর।

অি্যাি্য পরামশকে

• ধশক্ষার্থীটিবক একটি যলখার সরঞ্াম এবং কাগজ ধেন এবং 
তাবক ধলখবত ধেন।

• ধশক্ষার্থীটির যধে অবধশষ্ট দৃধষ্ট র্াবক, তাহবল তাবক যক্রয়ন 
এবং মাক্ণ ার ধেবয় ধলখবত ধেন।

• যধে ধশক্ষার্থীটির দৃধষ্টশধক্ত না র্াবক, তাহবল তাবক যরেইল 
যলিট বা স্াইলাস ধেবয় ধলখবত উৎসাধহত করুন।

• কাগবজর ন়ীবচ একটি স্পশ্ণগ্রাহ্ উপাোন রাখুন, যাবত 
কাগবজর উপর যক্রয়ন ধেবয় কাজ করার পবর হাত ধেবয় 
স্পবশ্ণর মাি্বম বুঝবত পাবর। 

মা িািার অবিজ্ঞতা

আমার যছবল লধলত যয বধিরান্ধতাযুক্ত, তার জন্ যখন আমাবক প্রর্ম ‘ধহধজধবধজ আঁকা’ বা ধ্রিবধলং’ িাররার সাবর্ পধরচয় করাবনা 
হবয়ধছবলা, তখন আমার মবন আবছ, “আমার যছবলর জন্ ধহধজধবধজ আঁকা আসবলই অর্্ণপূর্ণ নয় কারর যস ক়ী ধলখবছ তা যস 
যেখবত পাবচ্ছ না” এটাই আধম যভববধছলাম। তবব, আধম ধশবখধছ যয দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত একজন ধশক্ষার্থীর জন্ ‘ ধহধজধবধজ 
আঁকা’ যরেইল যশখার এবং প্রার্ধমক সাক্ষরতার জন্ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধভজ্তা। আধম বুঝবত যপবরধছ যয দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
একজন ধশক্ষার্থীর পবক্ষ ধহধজধবধজ আঁকা সম্ব; এবং এটি আধম যযরকম কল্পনা কবরধছলাম, তার যর্বক ধভন্ন যেখবত হবয়ধছবলা। 
ধশক্ষার্থীরা একটি যরেইল রাইটার বা উধথিত যরখা বা স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীক ততধর করবত ব্বহৃত অন্ান্ পধিধত ব্বহার কবরও ধহধজধবধজ 
আঁকবত বা ধ্রিবধলং করবত পাবর।

কুইক ্ শ্পপার
Quick Draw Paper
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• ধশক্ষার্থীর অধভজ্তা অনুযায়়ী বস্তুর ছধব আঁকুন এবং তার 
সম্পবক্ণ  যরেইবল ধলবখ ধেন।

• ধ্রিবধলং (Scribbling) : ধ্রিবধলং বা রঙ যপনধসল বা 
যক্রয়ন ধেবয় ধহধজধবধজ আঁকার অবনক সুধবিা রবয়বছ এবং 
ধশক্ষার্থীবের ধ্রিবল করবত উৎসাধহত করা উধচত। ধ্রিবধলং 
সাহায্ কবর:

• যলখার উপকররগুধলর সাবর্ পধরধচত হবত।

• একটি গল্প বলবত পারার সুবযাগ যপবত।

• একজন ধশক্ষার্থীর জন্ উপলধধি করার সুবযাগ যয যস 
কাগবজ ধনবজবক প্রকাশ করবত পাবর।

• একটি মজার অবসর বা কায্ণকলাপ যা পুবরা পধরবারবক 
যুক্ত করবত পাবর।

• সূক্ষ্ম অগেসঞ্চালনমূলক েক্ষতার উপর কাজ করা।

• যরেইবলর সাবর্ অর্্ণপূর্ণ পধরধচধত ঘটাবনা।

• প্রাক-যরেইল েক্ষতার জন্ সহায়তা।

বতিট ব্রিিবলং পদ্ধবতর উোহরণ

দ্রুত আঁকার কাগজ (Quick-draw paper) যা স্পশ্ণগ্রাহ্ কাগজ 
ব্বহার কবর, ধ্রিবধলং পধিধতটি মজাোর ও অর্্ণবহ হবত পাবর।

শ্লখার জি্য পবরিতকে ি

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীরা একটি ধনধে্ণ ষ্ট যলখার সরঞ্াম ব্বহার 

কবর উপকৃত হবব, যযমন একটি য�্ টিপ যপন যা সহবজ 
সবর এবং একটি যপধসিবলর যচবয় গাঢ়। কলম বা যপধসিল কখনও 
কখনও যপধসিল ধগ্রপ ব্বহার কবর পধরবত্ণ ন করা যযবত পাবর। 
কম দৃধষ্টসম্পন্ন ধশক্ষার্থীবের প্রধতটি অক্ষর, শব্দ এবং লাইবনর 
মবি্ ব্বহার করার জন্ আরও জায়গা যেওয়া উধচত।

৫.৩ শ্রেইল 

যরেইল হল স্পশ্ণ পাঠ এবং যলখার একটি পধিধত যযখাবন উধথিত 
ধবনু্গুধল বর্ণমালার অক্ষরগুধলবক উপস্াপন কবর। যরেইল যলখার 
পবর কাগজ উব্ ধনবয় প্রধতটি লাইন বরাবর বাম যর্বক িান 
ধেবক যরেইল পডা হয়। উভয় হাত সািাররত পডার প্রধক্রয়ায় 
জধডত র্াবক এবং পাঠ সািাররত তজ্ণ ন়ী ধেবয় স্পশ্ণ কবর করা হয়। 

শ্রেইল প়োর েক্তা

• স্পশ্ণসংক্রান্ত েক্ষতা- বস্তু পর়ীক্ষা করা, যটসিচার অববিষর 
করা, বইবয় যরেইল অনুভব করা, বস্তু এবং যটসিচাবরর ধমল, 
যট্স করা।

• সূক্ষ্ম অগেসঞ্চালনমূলক েক্ষতা- উপলধধি, বই নাডাচাডা 
করা, আঙুবলর শধক্ত এবং েক্ষতা, যরেইল ধ্রিবধলং, প্াটান্ণ 
কধপ করা।

• যশানা/অংশগ্রহর করা - শধক্ত এবং সংববেনশ়ীলতা ততধর 
করবত আগুেলগুধলবক প্রধশধক্ষত করার জন্ “আগুেবলর 
যখলা”;যযমন, ধচনাবাোম �াটাবনা ইত্াধে। ধনবে্ণ শ 

রঙ করা: �ুবল র্াকা রঙ ব্বহার কবর উধথিত বা উবঠ র্াকা যরখার মাি্বম আকৃধত 
ততধর করুন। ইত্াধে। ধশক্ষার্থীটি যক্রয়ন ঘবষ যসই আকৃধতর ধভতবর রঙ করবত পাবর। 
যকাবনা একটি আকার যেওয়া সুবতা শুকাবনার জন্ যরবখ যেওয়া আঠা ব্বহার কবর 
একটি জায়গায় আটকান, যার মবি্ ধশক্ষার্থী যক্রয়ন রঙ করবত পাবর। এইভাবব রঙ করার 
মাি্বম ধশক্ষার্থী এটি অনুভব করবত পাবর, এবং এই স্পশ্ণগত অনুভবটি মজাোর হবয় 
র্াবক। রঙ ছাডাও ধস্কার ধেবয়, যবাতাবম আঠা লাধগবয় এবং তুবলা ধেবয়ও আকৃধতগুধল 
ভধত্ণ  করা যযবত পাবর, যা ধবধভন্ন স্পশ্ণগত অনুভব ও আই হ্ান্ড যকাঅধি্ণ শবন সহায়তা 
করবব।

কাগবজ ধহধজধবধজ আঁকা: ধশক্ষার্থী যখন কাগবজর উপর একটি যক্রয়ন ঘবষ তখন একটি 
উঁচু যরখা ততধর করবত ধবধভন্ন িরবনর যটসিচারযুক্ত যবস ব্বহার করুন। যবসগুধলর জন্ 
ধকছু িাররার মবি্ রবয়বছ যলবগা যবস (Lego base), স্ান্ডবপপার, উঁচু হবয় র্াকা 
আকৃধত, একটি ধ্রিন ইত্াধে। ধশক্ষক একজন ধশক্ষার্থীবক তার হাত যট্স করবত সাহায্ 
করবত পাবরন বা ধশক্ষার্থীবক একটি বৃত্ত আঁকবত এবং তারপবর এটি একসাবর্ যরেইবল 
যলববল করবত বলবত পাবরন। যলবববলর উপর ধনভ্ণ র কবর, একজন ধশক্ষার্থী একটি গল্প 
আঁকবত পাবর, এর অর্্ণ ক়ী তা ব্াখ্া করবত পাবর এবং তারপর এটিবক যরেইবল যলববল 
করবত পাবর।
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অনুসরর করা, শব্দ শনাক্ত করা, যশানা এবং গল্প বলা।

• িাররা- একই/ধভন্ন, সংখ্া, আকার, অবস্ান, বর্ণমালার 
মুখস্ জ্ান, অক্ষর সম্পবক্ণ  সবচতনতা।

স্পশকেসংক্রান্ত েক্তা

বস্তু এবং যটসিচার অববিষর এবং সনাক্তকরর: 

• ধশক্ষার্থীবক রুক্ষ, মসৃর, এববডাবখববডা বা আঁচবডর মবতা 
ধবষয়গুধল যবাঝাবত এই িরবনর যটসিচারযুক্ত ধজধনবষর 
উপর হাবতর তালু/আগুেল চালাবত যশখান।

• শক্ত, নরম, স্পধঞ্ সম্পবক্ণ  জানবত ধশক্ষার্থীবক এই িরবনর 
ধজধনবষর উপর হাবতর তালুর চাপ ধেবয় বুঝবত যশখান। 

• ভার়ী এবং হালকা, ববডা এবং যছাবটা সম্পবক্ণ  ধশখবত 
ধশক্ষার্থীবক ধবধভন্ন বস্তু হাবত িরবত যশখান।

শিাক্ত করুি, বমল করুি, িাোই করুি:

• শুিুমাত্র স্পশ্ণ ধেবয় যছাবটা যছাবটা বস্তু শনাক্ত করা। 

যবাতাম, মাবব্ণল, যপগ, ধলিপ ইত্াধের মবতা পধরধচত বস্তু 

ব্বহার করুন।

• স্পশ্ণ বৈারা বস্তুর ধমল এবং বাছাই; প্রর্বম ধভন্ন বস্তুর সাবর্, 

তারপর আরও একইরকম বস্তুর সাবর্। যযমন, ধত্রভুজাকার 

বস্তু যর্বক বৃত্তাকার বস্তু; তারপর ধিম্বাকৃধত যর্বক বৃত্তাকার 

বস্তু।

শ্টক্সচার সিাক্তকরণ।

• ম্াচ/ধমল করা, তারপর যটসিচার বাছাই; প্রর্বম সুস্পষ্ট 

পার্্ণক্সহ, তারপর কম সুস্পষ্ট পার্্ণক্সহ।

ক. িাঁিার গত্ণ  এবং টুকবরাগুধলর চারপাবশ যট্ধসং খ. যছাবটা/ে়ীঘ্ণ, উলেম্ব/অনুভূধমক যরখা বরাবর ট্্াধকং

গ. যট্ধসং এবং ট্্াধকংবয়র জন্ অন্ান্ ধিজাইন

স্পশকেগতিারি বচবনিতকরণ (শ্রেবসং) এিং অিুসন্ধাি করা (রে্যাবকং)
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বর্ণমালা যলখা

যরেইল উপস্াপনা

বচবনিত (Tracing) করা:

• ধচধনিত করার জন্ প্রর্বম আকৃধতর ধত্র-মাধত্রক, তারপর ধবৈ-
মাধত্রক আউটলাইন আঁকা। 

• সুবতা ধেবয় একটানা লাইবন বাম যর্বক িাবন যট্ধসং, 
তারপর যরেইল যসল প্াটান্ণ ধেবয়।

• আঙুবলর নরম অংশ, হালকা স্পশ্ণ, দুই হাত ধেবয় যরেইল 
অনুভব করা।

সূক্ শ্মাটর েক্তা

বিবিি

• একটির ওপর একটি ধজধনস সাজাবনা

• ধজধনস বাঁিা

• যকাবনা ধকছু কাটা, আঠা লাগাবনা, যছঁডা

• যছাবটা পাত্র যখালা/বন্ধ করা এবং যসগুবলার মবি্ 
ধজধনসপত্র রাখা/বাইবর বার করা 

• যছাবটা যখলনা অংশগুধলবক আলাো কবর আবার একসাবর্ 
রাখা

• জামা কাপবডর েধড বাঁিা

প্যাটািকে িতুি করর ততবর করা

• সািারর ২-৩ টুকবরা, তারপর ধিবমর যট্, যপগববাি্ণ  
ইত্াধে ব্বহার কবর আরও জটিল প্াটান্ণ ততধর বা কধপ 
করা।

প্রর্ম যট্বত যেওয়া প্াটান্ণটি ধশক্ষার্থী ধবৈত়ীয় যট্ যত কধপ কবর

িারণা

• বস্তু এবং কাবজর নাম যেয়

• একই/ধভন্ন যবাবঝ

• সংখ্া এবং পধরমার সবচতনতা 

• বস্তুর সাবর্ যবধশ/কম, ববডা/যছাবটা, লম্বা/খাবটা, চওডা/
সংক়ীর্ণ যেখায়

• বস্তুর সাবর্ স্াধনক িাররা যেখায়; যযমন, উঁচু/ধনচু, চালু/
বন্ধ, সামবন/ধপছবন, পাবশ, মাঝখাবন, উপবর/ধনবচ।

ধশক্ষার্থীবের যতটা সম্ব ধলধখতভাবব তাবের িাররা এবং ধচন্তা 
প্রকাশ করবত উৎসাধহত করবত হবব। ধশক্ষকরা ধশক্ষার্থীবের 
যলখার জন্ অধতধরক্ত সময় যেববন ও যধে তার অক্ষর গঠবন 
অসুধবিা হয়, তাবক সাহায্ করববন। এমনধক অক্ষরগুধল 
স্পষ্টভাবব ততধর না হবলও, ধশক্ষকবের অবশ্ই যসগুধল গ্রহর 
করবত হবব এবং অন্ান্ ধশক্ষার যসশবন আরও ভাল অক্ষর 

ধত্র-মাধত্রক কাপ ধবৈ-মাধত্রক র্াম্ণা �ম্ণ ধবৈ-মাধত্রক কাপ-ধ্রিং কাগবজ  
আঠা ধেবয় আটকাবনা

যরেইল িট লাইন



মডিউল ৪ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা76

ততধর করবত ধশক্ষার্থীবক উৎসাধহত করবত হবব। যয সমস্ত 
ধশক্ষার্থীবের পূর্ণ বাক্ ধলখবত অসুধবিা হয়, ধশক্ষকরা তাবের 
যলখার জন্ যছাবটা যছাবটা প্রশ্ন ধেবত পাবরন যাবত ধশক্ষার্থীবক 
উত্তরগুধল যেওয়ার জন্ শুিুমাত্র টিক ধেবত, ক্রস করবত বা যগাল 
করবত হয়। যধে যকানও ধশক্ষার্থীর স্পষ্ট যেখবত সমস্া হয় তবব 
তাবক চওডা যরখাযুক্ত কাগজ, গাঢ় যপধসিল বা মাক্ণ ার যেওয়া 
যযবত পাবর। কাবলা কলমসহ সাো কাগজ কম দৃধষ্টশধক্তসম্পন্ন 
ধশক্ষার্থীবের জন্ একটি ভাবলা রবঙর তবপর়ীত্ প্রোন কবর।

ধশশুর ভাষা সতক্ণ তার সাবর্ সংবশািন করবত হবব। ধশক্ষার্থীর 
আত্মময্ণাো হ্াস এডাবত তার িাবয়ধর যলখা অসংবশাধিত 
রাখবত হবব। ভাষা যশখাবনার সময় ধশক্ষক ধশক্ষার্থীর ব্াকরবরর 
ভুলগুবলা মার্ায় রাখবত পাবরন এবং অন্ লিাবস যসগুবলা 
সংবশািন করবত পাবরন।

একট িবিরান্ধতাযুক্ত বশক্ার্থীরক বক শ্রেইল িা বপ্রন্ট 
শ্শখারিা উবচত?

একজন ধশক্ষার্থী যরেইল ধশখবত পারবব নাধক ধপ্রন্ট করবত পারবব 
তা ধনভ্ণ র করবব তাবের যবৌধধিক ক্ষমতা, অবধশষ্ট অনুভূধত, 
আগ্রবহর মাত্রা এবং ভধবষ্বত তার পডা ও যলখার ব্বহাধরকতার 
উপর।

মুধদ্রত অক্ষর এমন একজন ধশক্ষার্থীবক যশখাবনা েরকার 
যয স্পবশ্ণর যচবয় যবধশ যেখার ওপর ধনভ্ণ রশ়ীল। যধেও পডা 
সহজ করার জন্ অক্ষবরর আকার বাডাবনা যযবত পাবর, তবব 
ব্বহাধরক ধেকগুধল অবশ্ই ধবববচনা করা উধচত কারর যধে যস 
একবাবর একটি মাত্র অক্ষর যেবখ তবব তা পডা আরও কঠিন 
কবর তুলবব।

যরেইল হল আরও জটিল ব্বস্া যাবত বর্ণমালা, সংবকাচন এবং 
সংধক্ষপ্ত রূপ (অ্াধরেধভবয়শন), যসইসাবর্ যধত ধচনি রবয়বছ। 
যরেইল ধচনিগুধলর মবি্ পার্্ণক্গুধল মুধদ্রত অক্ষবরর যচবয় সূক্ষ্ম 
এবং যসগুধলর স্ব়ীকৃধত ধবস্তাধরত স্াধনক তবষম্ ততধরর উপর 
ধনভ্ণ র কবর। যরেইবলর জন্ যমাটর েক্ষতার পাশাপাধশ সূক্ষ্ম 
স্পশ্ণসংক্রান্ত েক্ষতার ধবকাশ প্রবয়াজন। যরেইবলরও স্াধনক 
অধভবযাজন প্রবয়াজন, অক্ষর শনাক্ত করার পাশাপাধশ পৃষ্া 
জুবড একটি সংগঠিত উপাবয় লাইন অনুসরর করা হয় উভয় 
যক্ষবত্রই। প্রাক-যরেইল কায্ণক্রম যা সূক্ষ্ম স্পশ্ণসংক্রান্ত তবষম্ 
করার েক্ষতাবক উৎসাধহত কবর, ধশক্ষার্থীবক যরেইল পডার 
জন্ প্রস্তুত করবব। যয ধশক্ষার্থীবক যরেইল ধশখবত হবব তাবক 
যরেইবলর কাজগুধল বুঝবত সাহায্ করার জন্ অধভজ্তার 
প্রবয়াজন, যসইসাবর্ তাবক স্পশ্ণগত তবষম্ অনুশ়ীলবনর 
অগধরত সুবযাগ যেওয়াও েরকার। ধশক্ষার্থীবক - নাবমর যলববল, 
যখলার এবং স্পশ্ণ করার জন্ সহজ বই, তার বস্তুর ক্াবলন্ডাবর 
যলববল এবং তার ধবে্ালয় এবং বাধডর পধরবববশ সংবকত, এমন 

অবনক রূবপ যরেইল ধলধপর সাবর্ পধরচয় করাবনা যযবত পাবর। 
এইভাবব একজন ধশক্ষার্থী যার ভাবলা কায্ণকর়ী দৃধষ্ট আবছ, যা যস 
তর্্ যপবত ব্বহার কবর, মুধদ্রত অক্ষর ধশখবত পাবর, যযখাবন 
একজন ধশক্ষার্থী যয যবধশ স্পশ্ণ-সংববে়ী যস যরেইল ধশখবত পাবর। 
ধকন্তু যরেইল যশখার জন্, একজন ধশক্ষার্থীবক যমিাব়ী হবত হবব, 
তার পধরববশ সম্পবক্ণ  যকৌতূহল়ী হবত হবব এবং ভাবলা ভাষা 
েক্ষতা র্াকবত হবব। যরেইল এমন ধশক্ষাগত ধশক্ষার্থীবের জন্ 
খুবই উপবযাগ়ী যাবের ভাষা, পডা এবং যলখার েক্ষতা প্রসাধরত 
এবং ধবকধশত হবত র্াকবব।

বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের মবি্ সাক্ষরতা বৃধধির জন্, ধকছু প্রশ্ন 
আবছ ধশক্ষকবক যযগুধলর উত্তর ধেবত সক্ষম হবত হবব:

১. যকান ধজধনসটি ধশক্ষার্থীবক যটপ যরকধি্ণ ং, ছধব, স্পশ্ণবযাগ্ 
গ্রাধ�সি এবং প্রত়ীবকর মবতা নধর্বধি তর্্ পডবত বা 
অন্র্ায় পুনরুধিার করবত সক্ষম হবত সাহায্ করবব?

২. এই যসটিংবয় যকান মাি্মটি সববচবয় কায্ণকর হবব: 
ধপ্রন্ট, যরেইল, স্ববরর আউটপুট, ছধব, স্পশ্ণবযাগ্ গ্রাধ�সি, 
স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীক, বস্তুর প্রত়ীক ইত্াধে? 

» আকার, রঙ এবং টাইবপর তশল়ী ধবববচনা কবর সমস্ত 
মুধদ্রত অক্ষর ধক পডা সহজ?

» যহিব�ান বা ধবকল্প যশানার যন্ত্র যর্বক ধশক্ষার্থী ধক 
উপকৃত হবব?

» ধশক্ষার্থী যধে যরেইল পবড, তবব যরেইল সামগ্র়ী ধক 
আবগ যর্বক পাওয়া যায়?

» যখন ছধবগুধল দৃশ্মানভাবব লভ্ হয় না, তখন ধক 
স্পশ্ণবযাগ্ গ্রাধ�সি বা স্পশ্ণবযাগ্ প্রত়ীক পাওয়া যায়?

৩. পাঠ কত দ্রুত এধগবয় যাওয়া উধচত? ধশক্ষার্থীর দৃধষ্ট, শ্রবর 
এবং স্পশ্ণ সম্পধক্ণ ত চাধহোগুধল ক়ীভাবব ধশক্ষার্থীবক তর্্ 
যেওয়ার গধতবক প্রভাধবত কবর? উপকরর অববিষর করবত 
এবং প্রধতধক্রয়া জানাবত ধশক্ষার্থীর কতক্ষর সময় প্রবয়াজন 
হয়? 

» একটি পাঠ বা কায্ণকলাপ শুরু করার আবগ, 
ধশক্ষার্থীবক পধরববশটি বুবঝ ধনবত, উপকররগুধলর 
সাবর্ পধরধচত হবত, সঠিক অবস্াবন বসবত, সরঞ্াম 
প্রস্তুত এবং পর়ীক্ষা করবত বা অন্র্ায় সব উপকরর 
ধনবজর নাগাবলর মবি্ গুধছবয় রাখার জন্ আলাো 
সময় রাখা হবয়বছ?

» ধশক্ষার্থীর ধক একজন যযাগাবযাবগর সগে়ীর ধেবক 
অধভমুখ়ী হওয়ার জন্ অধতধরক্ত সমবয়র প্রবয়াজন, 
ধববশষ কবর একটি েবল?

» তর্্ সংগ্রহ এবং/অর্বা প্রধক্রয়াকরবরর জন্ ধবরধতর 
প্রবয়াজন হবল ধশক্ষার্থীবক ধক অধতধরক্ত সময় যেওয়া 
হয়?
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» ধশক্ষার্থীর লিাধন্ত কম করবত বা সাহায্ প্রোনকার়ী 
ব্ধক্তর জন্ ধক ধবরধতর প্রবয়াজন?

৪. ধশক্ষার্থীর দৃধষ্ট, শ্রবর এবং স্পশ্ণ সম্পধক্ণ ত প্রবয়াজবনর 
জন্ পাবঠর ধবষয়বস্তু ক়ীভাবব পধরবত্ণ ন করা উধচত? 
উোহররস্বরূপ, চাধহো ধক কমাবনা প্রবয়াজন? পাবঠর 
ধনয়ধমত ধবষয়বস্তু ছাডাও, অন্ান্ েক্ষতা (যযমন যচাখ 
ধেবয় খধতবয় যেখা) বা তর্্ (যযমন পটভূধমর িাররা) যযাগ 
করার ধক েরকার আবছ?

» ধশক্ষার্থীর ধশখবনর গধতর কারবর, কাবজর পধরমার ধক 
কমাবনার েরকার আবছ? 

» যধে সমবয়র কারবর ধকছু পাঠ বাে ধেবত হয়, তাহবল 
যকান উপাোনগুধলবক অগ্রাধিকার যেওয়া হয়? যকান 
উপাোনগুধল অপসারর করা যযবত পাবর?

» পাঠ বা কায্ণকলাবপ ধক এমন িাররা আবছ যা ধশক্ষার্থীর 
কাবছ অপধরধচত, যাবত অধতধরক্ত ব্াখ্া বা পটভূধমর 
তর্্ (ব্াকগ্রাউন্ড তর্্) যেওয়া আবশ্ক?

» ধশক্ষার্থীর ধক পাবঠর আবগ প্রাক-ধশক্ষার প্রবয়াজন 
আবছ, বা ধশক্ষার্থীর না যবাঝার ধেকগুধল পূরর করার 
জন্ বা িাররাগুধলবক শধক্তশাল়ী করার জন্ ধক 
অধতধরক্ত ধনবে্ণ শনমূলক কাজ করার জন্ ধকছু সময় 
পবর আলাো কবর রাখবত হবব?

» ধশক্ষার্থীর ইধ্রিয়গত চাধহো এবং ক্ষমতা ধবববচনা 
করার জন্ কায্ণকলাপ বা ধনবে্ণ শমূলক পধিধতর 
লক্ষ্গুধল ধক পধরবত্ণ ন করা েরকার?

» কায্ণকলাবপর রুটিন এবং উপকররগুধল ধক 
িারাবাধহকভাবব ব্বহার করা হয়, যাবত ধশক্ষার্থী 
আরও সহবজ যসগুধল ধচনবত পাবর?

» ধবষয়বস্তুর ধবষয়ধভধত্তক ধেকগুধল ছাডাও, পাবঠ ধক 
ইধ্রিয়গত ধবষয়গুধলর উপর ধনবে্ণ শনা অন্তভু্ণ ক্ত করার 
প্রবয়াজন আবছ, যযমন ক়ীভাবব কায্ণকরভাবব দৃধষ্ট, 
শ্রবর বা স্পশ্ণ ব্বহার কবর কায্ণকলাবপ অংশগ্রহর 
করবত হয়?

প্রধতটি যক্ষবত্র এই িরবনর প্রবশ্নর উত্তর ধেবয় এবং দৃধষ্ট, শ্রবর এবং 
স্পবশ্ণর ধবষয়গুধল মার্ায় যরবখ, ধশক্ষক, যস্পশাল এিুবকটবরর 
সহায়তায়, বধিরান্ধতাযুক্ত ধশক্ষার্থীবের সবগে কাজ করার যক্ষবত্র 
আরও ভাবলাভাবব ততধর হববন। তর্্ লভ্তা ও পধরববশ 
সম্পবক্ণ  জানা প্রবত্ক ধশক্ষার্থীর অধিকার, তাই বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশক্ষার্থীবের এমনভাবব সাহায্ করবত হবব যাবত তারা তাবের 
পধরবববশ বা চারপাবশ ক়ী ঘটবছ এবং অন্রা তার সাবর্ ক়ী জন্ 
যযাগাবযাগ করবছ বা ক়ী জানাবত চাইবছ যস সম্পবক্ণ  আরও 
ভাবলাভাবব সহবজই বুঝবত পাবর। তববই তারা তর্্ সংগ্রবহর 
জন্ অধতধরক্ত পধরশ্রম করার পধরববত্ণ  যশখার ধেবক মবনাধনববশ 

করবত সক্ষম হবব। 

এটি মবন রাখা গুরুত্বপূর্ণ যয স্বাচ্ছন্্ধবিাবনর (accommoda-
tion) উবদেশ্ একটি ক্রাচ যেওয়া বা ধশক্ষার্থীবের সাহায্কার়ী 
ব্ধক্তটির উপর ধনভ্ণ রশ়ীল কবর যতালা নয়। ধশক্ষার্থীর সাবর্ 
ভাবলাভাবব কাজ হবল এবং প্রবয়াজন়ীয় ধজধনষগুধল সহজলভ্ 
হবল সাহায্কার়ী ব্ধক্তটির উপর ধনভ্ণ রতা কমবব ও ধশক্ষার্থীরা 
স্বাি়ীনভাবব কাজ করবত ধশখবব। যসই কারবর, সাহায্কার়ী 
ব্ধক্তটির সব্ণো পধরবববশ অন্বেরও সাহায্ করার যচষ্টা করা 
উধচত, এবং ধশক্ষার্থীবের ধনবজবেরই সমস্াগুধল সম্পবক্ণ  
সবচতন হবত হবব যাবত ধনবজরাই যকাবনা সহায়তা ছাডাই 
স্বাভাধবকভাবব প্রবয়াজন়ীয় ধজধনষগুধল খঁুবজ ধনবত পাবর। �বল 
সকবলর জন্ই প্রবয়াজন়ীয় ধজধনষগুধল নাগাবলর মবি্ পাওয়া 
সহজ এবং ন্ায়সগেত হয়।

৬. মূল্যায়ি 

মূল্ায়বনর উবদেশ্ অবশ্ই ধশক্ষর-ধশখন প্রধক্রয়া এবং উপকরর 
উন্নত করা এবং ধচধনিত উবদেশ্গুধল পয্ণাবলাচনা করবত সক্ষম 
হওয়া। অতএব, এটি িারাবাধহক, সহজ এবং বাস্তবসম্মত হবত 
হবব এবং উপযুক্ত মান ও লক্ষ্গুধল অজ্ণ বনর জন্ ধনি্ণারর 
করবত হবব যা ধশক্ষার্থীবের তবধচবত্র্র উপর ধভধত্ত কবর গবড 
উঠবব।

মূল্যায়িট অিশ্যই:

• ধবধভন্ন িরবনর পর়ীক্ষা/প্রশ্ন ব্বহার কবর হবব, যযগুধলর 
সাহাবয্ সকল ধশক্ষার্থীর জানা-যশখা এবং অসুধবিার স্তর 
অনুসাবর স�ল অধভজ্তা আোন প্রোবনর মাি্বম করা 
যযবত পাবর যাবত তারা উত্তর যেওয়া এবং সমস্ার 
সমািাবনর যক্ষবত্র আত্মধবশ্াবসর সবগে ধনবজবের েক্ষতা 
ব্বহার করবত পাবর।

• রুটিন ধক্রয়াকলাপ, পয্ণববক্ষর, তেধনক িাবয়ধর নধর্ভুক্ত 
করা, কাবজর নমুনা পয্ণাবলাচনা করা এবং পর়ীক্ষার নম্বর/
যস্ার সংকলন (যমৌধখক, অ-যমৌধখক, পার�রম্াসি এবং 
ধলধখত) এবং ধরবপাট্ণ  কাবি্ণ র মবতা একাধিক অ্াবসসবমন্ট 
পধিধত ব্বহার কবর করা যযবত পাবর।

• ধবকল্প পধিধত (কধম্পউটার, কধমউধনবকশন যবাি্ণ , 
্রিাইব, সাইন ল্াগুেবয়জ, ইত্াধে) এবং সহায়ক উপকরর 
(ক্ালকুবলটর, অধভিান, ইত্াধে) –এর মাি্বম করা 
যযবত পাবর। ধবকল্প পর়ীক্ষা যেওয়ার পধিধতর ধকছু 
উোহরবরর মবি্ রবয়বছ যমৌধখকভাবব পর়ীক্ষা যনওয়া, 
উপাোনগুধলবক ISL (Indian Sign Language)-এ 
ব্াখ্া করা (হয় দৃশ্ত বা যকৌশলগতভাবব), অধিওবটবপ 
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পর়ীক্ষা যশানা, পর়ীক্ষার সময় বাডাবনা বা উপযুক্ত স্ান 
বা ভাবলা আবলাসহ পর়ীক্ষা যনওয়া। ধশক্ষার্থীর পর়ীক্ষার 
উত্তর যরকি্ণ  করার জন্ অন্ান্ পধরবত্ণ বনর প্রবয়াজন 
হবত পাবর। ধবকল্পগুধলর মবি্ একটি যনাট গ্রহরকার়ী যন্ত্র, 
কধম্পউটার-টাইপ করা উত্তর, যরেইল-টাইপ করা উত্তর 
(পবর মুদ্রবর প্রধতধলধপ করা হবয়বছ) এবং ক্ষ়ীরদৃধষ্টবত 
সহায়ক যবন্ত্রর ব্বহার অন্তভু্ণ ক্ত, যযমন যলখার গাইি 
(writing guides)।

• কায্ণকর মূল্ায়বনর জন্ পয্ণাপ্ত সময় এবং উপযুক্ত 
পধরবববশর অনুমধত ধেন।

আসুি শ্সামার সারর্ শ্েখা কবর

যসামা কলকাতার একটি যবসরকাধর ধবে্ালবয় পডা সপ্তম যশ্রর়ীর 
ছাত্র়ী। প্রার্ধমকভাবব তার জন্ সমস্ত ধবষয়, ধববশষ কবর অংক 
যবাঝা কঠিন ধছল। যসামাবক অবনক প্রধতকূলতা কাটিবয় উঠবত 
হবয়ধছল, ধকন্তু তার পধরবার, ধশক্ষক, ধবে্ালয় এবং সমবয়স়ীবের 
সহায়তার কারবর যস সবধকছু করবত পাবর। পাঠ্ক্রম এবং 
ধশক্ষর যকৌশবলর পধরবত্ণ ন তাবক যশখার যক্ষবত্র চ্াবলঞ্গুধল 
কাটিবয় উঠবত সাহায্ কবরবছ। যস এখন পডা ও যলখার জন্ 
যর্াক্রবম একটি সাো পটভূধমবত (ব্াকগ্রাউবন্ড) ২৮ �বন্টর 
অক্ষর ও কাবলা যস্চ যপন ব্বহার কবর।

৬.১ পাঠ্যক্রম-বিবত্তক মূল্যায়ি 

পাঠ্ক্রম-ধভধত্তক মূল্ায়ন (CBE: Curriculum-Based 
Evaluation) হল “স্ান়ীয় পাঠ্ক্রবমর ওপর ধভধত্ত কবর একজন 
ধশক্ষার্থীর কম্ণক্ষমতার সরাসধর পয্ণববক্ষর এবং যরকধি্ণ ং ব্বহার 
কবর তর্্ সংগ্রবহর মাি্বম ধনবে্ণ শমূলক ধসধিান্ত যনওয়া।” 
(Deno, ১৯৮৭, Shinn, ১৯৮৯). CBE কখনও কখনও 
পাঠ্ক্রম-ধভধত্তক মূল্ায়ন (CBA- Curriculum-Based 
Assessment ) এবং পাঠ্ক্রম-ধভধত্তক পধরমাপ (CBM- 
Curriculum-Based Measurement) এবক অপবরর যক্ষবত্র 
ব্বহার করা হয়, যধেও CBA এবং CBM-যক CBE-এর 
প্রকার ধহসাবব ধবববচনা করা হয়।

 CBA হল এক িরবনর িারাবাধহক মূল্ায়ন পধিধত যযখাবন 
একজন ধশক্ষার্থীবক যা যশখাবনা হয় তার ধভধত্তবত তার তেনধন্ন 
পার�রম্াসি পয্ণায়ক্রবম ধনর়ীক্ষর করা হয়। এটি পাঠ্ক্রবমর 
মাি্বম একজন ধশক্ষার্থীর অগ্রগধত এবং যসই অগ্রগধত পয্ণাপ্ত 
ধকনা তা জানবত সাহায্ কবর। CBA ধশক্ষার্থীর পাঠ্ক্রবম 
বধর্ণত েক্ষতার উপর ধভধত্ত কবর ততধর করা হয়, যা সারা বছর 
িবর পুনরাবৃধত্ত করা হয় এবং ধশক্ষাগত ধসধিান্ত গ্রহর এবং 
ধশক্ষার্থী সংক্রান্ত ধবধভন্ন পধরকল্পনার ধভধত্ত ধহসাবব ব্বহৃত হয় 
(Thomas, Allman, & Beech, ২০০৪)।

৬.২ পবররিশগত বিরলেষণ  
(Ecological Analysis)

পধরববশগত ধববলেষর একটি ধনধে্ণ ষ্ট পধরবববশর চাধহো এবং যসই 
পধরবববশ স�ল হওয়ার জন্ প্রবয়াজন়ীয় েক্ষতার মবি্ সম্পক্ণ  
ধনি্ণারর কবর। ধশক্ষার্থী কত িরবনর পধরবববশ অংশগ্রহর কবর 
তার সংখ্া এবং অ-প্রধতবন্ধকতাযুক্ত সহপাঠীরা কত সংখ্ায় 
অংশগ্রহর কবর তা ধচধনিত কবর ধববলেষর শুরু হয়। এরপবর, 
ধনধে্ণ ষ্ট উপ-পধরববশ ধচধনিত করা হয়। যখন সমস্ত পধরববশ ধচধনিত 
করা হয়, তখন প্রধতটি উপ-পধরবববশ একটি টাস্ ধববলেষর বা 
আচরবরর যচইন ততধর করা হয়। অববশবষ, প্রধতটি পধরবববশর 
চাধহো অনুযায়়ী সাডা যেওয়ার জন্ ধশক্ষার্থীর ক্ষমতা ধনি্ণারর 
করা হয়। এই ধববলেষর যর্বক, ধনবে্ণ শটি যসই অনুযায়়ী পধরবধত্ণ ত 
বা অধভবযাধজত হয়।

একটি পধরববশগত ধববলেষবরর জন্ ধনম্নধলধখত পেবক্ষপগুধল 
গ্রহর করার পরামশ্ণ যেওয়া যযবত পাবর:

• পধরবববশর অগ্রাধিকার এবং কায্ণকলাপ ধনি্ণারর করুন।

• একটি ধনধে্ণ ষ্ট কায্ণকলাবপর জন্ প্রবয়াজন়ীয় েক্ষতাগুধল 
ধনি্ণারর করবত সম বয়স়ী সহপাঠীবের যেখুন।

• শধক্ত এবং দুব্ণলতা ধনধে্ণ ষ্ট কবর একই কায্ণকলাবপর সাবর্ 
ধশক্ষার্থীর ক্ষমতা পয্ণববক্ষর করুন।

• প্রবয়াজন হবল, ধশক্ষার্থী যকন কাজটি সম্পােন করবত 
পারবছ না তার সম্াব্ কাররগুধলর পরামশ্ণ ধেন।

• উপযুক্ত অধভবযাজন ব্বহার কবর ধনবে্ণ শ বাস্তবায়ন করুন।

৬.৩ প্রামাবণক প্রেশকেি িা কাজট িাস্ি 
পবরবস্বতরত করর শ্েখারিা (Authentic 

Demonstration)

বাস্তব জ়ীববনর পধরধস্ধতবত, ধশক্ষার্থী IEP অনুযায়়ী কাজগুধল 
করার মাি্বম তার স্বাি়ীনভাবব কাজ করার ক্ষমতা ও কাবজর 
গুরমান সংক্রান্ত �লা�লগুধল যেখাবত পাবর। স�লভাবব 
একটি বাবস চডা, ভাডা যেওয়া এবং ধনি্ণাধরত গন্তবব্ যাওয়া 
একটি প্রামাধরক প্রেশ্ণবনর উোহরর।

৬.৪ শ্পাটকে রফাবলও মূল্যায়ি 

যপাট্ণ ব�াধলও পধিধতটি ধশক্ষার্থীর েক্ষতাগুধলর িারাবাধহকভাবব 
মূল্ায়বনর উপর যজার যেয়। েক্ষতাগুধলবক ধবধচ্ছন্নভাবব 
না যেবখ সামধগ্রকভাবব যেখা হয়। যপাট্ণ ব�াধলও হল খাঁটি 
কম্ণক্ষমতা-ধভধত্তক মূল্ায়বনর একটি িরন। এগুধলবত বাস্তব 
ধবে্ালয় এবং বাস্তব জ়ীববনর কায্ণকলাপ র্াবক।
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যপাট্ণ ব�াধলও মূল্ায়ন ধনম্নধলধখত ধনবে্ণ ধশকাগুধলর অি়ীবন 
ততধর এবং ব্বহার করা হয়:

• যপাট্ণ ব�াধলওবত ক়ী অন্তভু্ণ ক্ত করা হবয়বছ তা ধশক্ষার্থী 
এবং ধশক্ষক যববছ যনন।

• যপাট্ণ ব�াধলও সবধকছুর সংগ্রহ নয়। এটি ব্ধক্তধভধত্তক 
কায্ণক্রম পধরকল্পনা (ধপধপধপ)-এর লক্ষ্গুধলর সাবর্ 
সরাসধর সম্পধক্ণ ত একটি ধনব্ণাধচত সংগ্রহ। 

• যপাট্ণ ব�াধলও একটি তবধচত্র্ময়, বহুমুখ়ী ধনব্ণাচন।

• যপাট্ণ ব�াধলও সময় এবং উন্নয়বনর যক্ষত্রগুধলর বৈারা 
সংগঠিত হয়।

• এটি যবৌধধিক, সামাধজক, একাবিধমক, মানধসক, শার়ীধরক, 
সঞ্চালনমূলক এবং সৃজনশ়ীল ধবকাশবক প্রধত�ধলত কবর।

• যপাট্ণ ব�াধলও ঘন ঘন আপবিট করা হয়

ধশক্ষার্থীর ধশখন সংক্রান্ত সংগৃহ়ীত তর্্গুধল PPP বা IEP -র 
কায্ণকাধরতা ধনবে্ণ শ কবর। উপবরর মূল্ায়ন পধিধতর সংধমশ্রর 
ব্বহার কবর, ধশক্ষক, যস্পশাল এিুবকটর, বাবা মা সকবলর 
প্রবচষ্টায় ধনম্নধলধখত যক্ষত্রগুধলবত ধশক্ষার্থীর ক্ষমতার পধরমাপ 
করা যযবত পাবর:

• েক্ষতার ধনভু্ণ লতা

• কত ঘন ঘন েক্ষতা ব্বহার করা হয়

• টাস্ বা কাজ সমাধপ্তর হার

• কাবজর গুরমান

• কাবজর জটিলতা

• মবনাবযাবগর ব্াধপ্ত

• জ়ীবনযাত্রার মাবনর পধরবত্ণ ন

এই তর্্ভান্ডাবরর সাহাবয্, ধশক্ষক ও যস্পশাল এিুবকটর 
ধশক্ষার্থীর সাবর্ পরামশ্ণ কবর PPP/IEP-এ উপযুক্ত পধরবত্ণ ন 
করবত এবং পরবতথী ধনবে্ণ শাবল়ী যর্াযর্ভাবব সংবশািন করবত 
সক্ষম হন।

৬.৫ পবরিাররক অগ্গবতর বিষরয় বররপাটকে  
শ্েওয়া

অধভভাবকবের ধরবপাট্ণ  করার জন্ ধনম্নধলধখত পরামশ্ণগুধল 
যেওয়া হয়:

• সব ধশক্ষার্থীর জন্ একই ধরবপাট্ণ  কাি্ণ  ব্বহার করুন। 

• একই সমবয় সমস্ত ধশক্ষার্থীবের ধরবপাট্ণ  কাি্ণ  ধেন।

• যযখাবন ধশক্ষার্থীর ধনয়ধমত পাঠ্ক্রবমর কায্ণক্রবম 
অংশগ্রহবরর আশা করা হয়, যসখাবন ধনয়ধমত যগ্রধিং 
ধসবস্ম ব্বহার করুন।

• পাঠ্ক্রবম উবলেখবযাগ্ পধরবত্ণ বনর প্রবয়াজন হবল লবক্ষ্র 
ধবষবয় ধরবপাট্ণ  করবত উপযুক্ত মন্তব্ ব্বহার করুন।

• PPP/IEP-এ উধলেধখত লক্ষ্গুধলর সরাসধর উবলেখ কবর 
মন্তব্ করবত একটি সধন্নববশ (insert) ব্বহার করুন।
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পবরবশটি ১: শ্যাগারযাগ এিং কর্া িলার 
বিকারশর বিবিন্ন িাপ

জরন্মর পর শ্র্রক বতি মাস

• শবব্দর ধেবক মার্া ঘুধরবয় যেয়

• প্রার্ধমকভাবব উচ্চ শবব্দ চমবক যায়

• পধরধচত কবণ্ঠর প্রধতধক্রয়ায় হাবস এবং শান্ত হয়

• মাবয়র বা ধযধন যেখাবশানা কবরন তার কণ্ঠস্বর ধচনবত পাবর 
এবং পছন্ কবর

• ধযধন যেখাবশানা কবরন তার সাবর্, ধবধচত্র ধ্বধনবত গলা 
যমলায়; এবং পবর গলা ধেবয় ধবধভন্ন িরবনর আওয়াজ কবর 
(babble)।

• যখলার সময় হাবস

• যবধশরভাগই কান্নার মাি্বম যযাগাবযাগ কবর, ধখবে, 
অস্বধস্ত এবং ব্র্ার জন্ ধবধভন্ন রকবমর কান্না ব্বহার কবর।

বতি শ্র্রক েয় মাস

• ধনবজর নাবম সাডা যেয়

• শব্দ অনুকরর করা শুরু কবর

• “এহ,” “আহ” এবং “উহ” জাত়ীয় স্বরধ্বধন ততধর কবর

• “গ,” “ক,” এবং “হ” জাত়ীয় ব্ঞ্নধ্বধন ততধর কবর

• কাধঙ্খত ধজধনস সধরবয় যেওয়া হবল আওয়াজ কবর প্রধতবাে 
কবর।

েয় শ্র্রক িাররা মাস

৯ মারসর মরি্য:

• ধনধে্ণ ষ্ট শব্দ অনুকরর কবর

পবরবশটি

• যখলনা বা আয়না ধেবয় যখলার সময় আওয়াজ কবর

• যকান জায়গা যর্বক শব্দ আসবছ তা শনাক্ত কবর

• সািারর অনুবরাবি এবং “না”-যত সাডা যেয় 

• বারবার স্বরধ্বধন ব্ঞ্নধ্বধনর সংধমশ্রর ধেবয় শব্দ উচ্চারর 
কবর, যযমন “বা, বা”।

১২ মারসর মরি্য:

• প্রার়ীর শব্দ অনুকরর করার যচষ্টা কবর

• “মা,” “োো,” এবং আরও একটি বা দুটি শব্দ ববল

• ধবস্য় প্রকাশ কবর, যযমন “উহ ওহ”

• স্ববরর ওঠা - নামা সহ ধবধভন্ন রকম আওয়াজ কবর

• যবশ ধকছু শব্দ এবং সািারর ধনবে্ণ শ যবাবঝ

• সহজ অগেভধগে ব্বহার কবর, যযমন “না” এর জন্ মার্া 
নাডাবনা

• ধনবজর স্বর যশানা উপবভাগ কবর।

িাররা শ্র্রক আঠাররা মাস

১৫ মারসর মরি্য:

• কখনও কখনও যকাবনা ধনধে্ণ ষ্ট বস্তু যেখাবত পাবর, এবং 
বস্তুটির নাম বলবল শনাক্ত করবত সক্ষম হয়৷

• সরল বাবক্ বলা আবেশ যবাবঝ এবং একটি অনুবরাি পূরর 
করবত পাবর যযমন, “যাও যতামার জুবতাটা নাও।” 

• উপযুক্ত সমবয় “টাটা” ববল

• “হ্াঁ” এবং “না” ববল

• প্রবয়াজন প্রকাশ করবত শব্দ বা সংবকত ব্বহার কবর।

১৮ মারসর মরি্য:

• শর়ীবরর ধতন/ চারটি অংশ যেখাবত পাবর
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• অনুবরাি করবল ছধব বা প্রার়ীর ধেবক যেখায়

• কণ্ঠস্বর বা ইশারা কবর বস্তু পাওয়ার যচষ্টা কবর

• নতুন শব্দ অনুকরর কবর 

• শব্দভান্ডাবর েশ বা তার যবধশ শব্দ সংগ্রহ করবত পাবর

• শব্দ ধেবয় এক যর্বক দুটি ছধব যবাঝাবত পাবর

আঠাররা শ্র্রক চববিশ মাস

২১ মারসর মরি্য:

• প্রবয়াজবনর কারবর যযাগাবযাগ কবর, যযমন ধখবে, তৃষ্ণা, 
এবং যশৌচাগার বা িায়াপার পধরবত্ণ ন

• প্রার়ীর শব্দ অনুকরর কবর

• “না” এবং “আমার” জাত়ীয় শব্দ ব্বহার কবর

২৪ মারসর মরি্য:

• অর্্ণহ়ীন কর্া বলা কবম এবং ৫০-৩০০ শবব্দর অর্্ণপূর্ণ 
শব্দভান্ডার ততধর হয়। 

• দুই-শব্দ সমবিয় ব্বহার কবর

• পধরধচত বস্তু, মানুষ এবং শর়ীবরর অগেগুধলর নাম ধচনবত 
পাবর৷

• নাম বলা হবল বস্তু এবং ছধবর ধেবক যেখায়

• “আধম” এবং “তুধম” এর মবি্ পার্্ণক্ যবাবঝ

• সহজ অনুবরাি অনুসরর কবর।

দুই শ্র্রক বতি িের

৩০ মারসর মরি্য:

• দুই যর্বক ধতন িাবপর ধনবে্ণ শ অনুসরর কবর

• ববডা এবং যছাবটা-র মবি্ পার্্ণক্ যবাবঝ

• গল্প শুনবত পছন্ কবর

• ধকছু বহুবচন ব্বহার করা শুরু কবর, উোহররস্বরূপ, 
“গাধডগুবলা”

৩৬ মারসর মরি্য:

• প্রায় সব সািারর বস্তু শনাক্ত কবর

• ববডা ববডা বাক্ যবাবঝ

• অধিকাংশ বস্তুর ব্বহার যবাবঝ

• শর়ীবরর যছাবটা অংশগুধলর নাম যযমন ‘কনুই’, ইত্াধে 
শনাক্ত কবর

• এক, আরও, এবং সবগুধল এসব িাররার মবি্ পার্্ণক্ 
যবাবঝ৷

• ওপর ধেবয়, ধনবচ, যভতর এবং ওপর-এর িাররাগুধল যবাবঝ

• যছবল যমবয়র ধলগেবভে যবাবঝ

• দুই যর্বক চার শবব্দর বাক্াংশ ব্বহার কবর

• সব্ণনাম ব্বহার কবর যযমন আধম, তুধম, তারা এবং আমরা

• ধনবজর োব়ী প্রকাশ কবর যযমন, “আমার বই।”

• অবস্ান প্রকাশ কবর যযমন, “আধম উঠববা।” 

• ধক্রয়া প্রকাশ কবর যযমন, “বাইবর যাও।”

• ক্রমানুসাবর দুটি সংখ্া পুনরাবৃধত্ত কবর

• ধনবে্ণ শ ধেবত পাবর

• শব্দভান্ডাবর প্রায় এক হাজার শব্দ র্াবক 

• অন্রা সত্তর যর্বক আধশ শতাংশ সময় তাবের বুঝবত 
পাবর।

বতি শ্র্রক পাঁচ িের

• আরও জটিল িাররা যবাবঝ, যযমন সামবন/ধপছবন, শক্ত/
নরম, ভার়ী/হালকা, ধনবচ/উপবর

• প্রার্ধমক রংগুধল জাবন

• যক, ক়ী, এবং যকার্ায় প্রবশ্নর শব্দ ব্বহার কবর

• অবনক প্রশ্ন কবর

• চার যর্বক আট শবব্দর বাক্ ব্বহার কবর

• ধক্রয়াপে যযমন is, am, এবং are ব্বহার কবর

• বহুবচন ব্বহার কবর

• অধিকাবরর নানা রূপ ব্বহার কবর, যযমন “বাবার গাধড”

• আকার, আকৃধত এবং রঙ ধেবয় বস্তুর বর্ণনা কবর

• কবর্াপকর্বন ধনযুক্ত হয় এবং গল্প বলবত শুরু কবর

• শূন্ যর্বক েশ পয্ণন্ত যগাবন

• সহজ গান গায়

• অত়ীত কাল ব্বহার কবর

• অপধরধচতরাও ধশশুর কর্া বুঝবত পাবর

• ২,১০০ শব্দ বা তার যবধশ শব্দভান্ডার ততধর কবর

পবরবশটি ২: িবিরান্ধতা সম্পরককে  প্রায়শই 
বজজ্ঞাবসত বকেু প্রশ্ন

১. িবিরান্ধতা কী?

বধিরান্ধতা এমন একটি অবস্া যযখাবন একটি ধশশুর 
যেখবত এবং শুনবত অসুধবিা হয়। এই িরবনর ধশশুবের 
সািাররত অন্বের সাবর্ যযাগাবযাগ করবত এবং তেনধন্ন 
প্রবয়াজবনর যত্ন ধনবত সমস্া হয়। এক জায়গা যর্বক অন্ 
জায়গায় যাওয়ার যক্ষবত্রও তার সাহায্ প্রবয়াজন হয়।
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২. সি িবিরান্ধতাযুক্ত বশশুরা বক একই রকম?

না। সব বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুই আলাো; তাবের ধনজস্ব পছন্ 
এবং অপছন্ রবয়বছ এবং তাবের যযাগাবযাবগর উপায়ও 
অন্বের যর্বক আলাো। আমরা যযভাবব তাবের সাবর্ 
কর্া বধল এবং তাবের সাহায্ কধর তাও অন্ান্ ধশশুবের 
যর্বক আলাো হবব।

৩. সমস্ িবিরান্ধতাযুক্ত বশশু বক সমূ্পণকে িবির এিং 
সমূ্পণকে দৃবটি প্রবতিন্ধকতাযুক্ত হয়?

খুব কম বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু সমূ্পর্ণ বধির এবং সমূ্পর্ণ 
দৃধষ্ট প্রধতবন্ধকতাযুক্ত। যবধশরভাগ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুর 
ধকছু পধরমাবর দৃধষ্ট এবং/অর্বা শ্রবরশধক্ত র্াবক যা তারা 
তেনধন্ন জ়ীববন ব্বহার করবত পাবর। তাবের কতটা দৃধষ্ট 
এবং শ্রবরশধক্ত রবয়বছ তা জানা গুরুত্বপূর্ণ এবং যতটা 
সম্ব এটি ব্বহার করবত উৎসাধহত করা গুরুত্বপূর্ণ।

৪. িাররত বক আমার িবিরান্ধতাযুক্ত বশশুটর মরতা 
অি্য বশশু আরে?

হ্াঁ, ভারবত অবনক বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু রবয়বছ, যধেও 
এই প্রধতবন্ধকতার ঘটনা খুব কম যেখা যায়।

৫. বশশুরের বক কখিও কখিও পরিতথী জীিরি এই 
প্রবতিন্ধকতা হরত পারর? 

হ্াঁ। ভাবলা দৃধষ্টশধক্ত ও শ্রবরশধক্তসম্পন্ন ধশশুবের এই 
অবস্া হবত পাবর। মধস্তবষ্কর জ্বর (brain fever), মৃগ়ীবরাগ 
(epilepsy) এবং দুঘ্ণটনার মবতা অবনক কারর র্াকবত 
পাবর। সববচবয় গুরুত্বপূর্ণ, অবনক সময় একটি পধরবাবর 
যজবনটিক কারর র্াবক যার কারবর পরবতথী পয্ণাবয় একটি 
ধশশুর বধিরান্ধতা হবত পাবর।

৬. িবিরান্ধতার কারণ কী?

অকাল প্রসব, গভ্ণ বত়ী মাবয়বের রুববলা বা জাম্ণান হাম, 
জবন্মর সময় সঠিক ধচধকৎসার অভাব এবং আশর ধসনব্াম 
(Usher’s syndrome) ভারবত বধিরান্ধতা হওয়ার প্রিান 
কারর। 

৭. িবিরান্ধতাযুক্ত বকেু বশশুরক অি্যাি্য িবিরান্ধতাযুক্ত 
বশশুরের শ্র্রক আলাো শ্েখায়। শ্কি?

ধকছু বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের মুবখ ধকছু তবধশষ্ট্ র্াবক 
যার জন্ তাবের অন্ান্ বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবের যর্বক 
আলাো যেখায়। এরকম একটি অবস্া হল CHARGE 
অ্াবসাধসবয়শন, যার ধনম্নধলধখত তবধশষ্ট্ রবয়বছ:

C (Coloboma): যচাবখর কবলাববামা, যার অর্্ণ ধশশুর 
যচাবখর তারায় সাো োগ যেখা যযবত পাবর।

H (Heart disorders): হাবট্ণ র ব্াধি যযমন একটি ত্রুটিযুক্ত 
হাট্ণ  বা হাবট্ণ  ধছদ্র।

A (Atresia): অ্াবট্ধসয়া, ইধগেত কবর যয নাক এবং 
কাবনর বাইবরর অংশ সমূ্পর্ণরূবপ গঠিত হয়ধন।

R (Retarded growth): মন্র বৃধধি; যয ধশশুবের তাবের 
বয়বসর তুলনায় অবনক যছাবটা যেখায়।

G (Genital hypoplasia): যযৌনাবগের হাইবপাপ্াধসয়া বা 
ধশশুর যযৌনাবগের ধবকাশ অসমূ্পর্ণ হয়। 

E (Ear anomalies): কাবনর গঠবন অসগেধত; কান 
সমূ্পর্ণরূবপ গঠিত হয় না বা খুব ধভন্ন যেখায়।

এছাডাও, হাইব্াবস�াধল (hydrocephaly) বা যখন 
মার্া স্বাভাধববকর যচবয় ববডা হয় এবং মাইবক্রাবস�াধল 
(microcephaly) স্বাভাধবক যর্বক যছাবটা মার্ার কারবর 
বধিরান্ধতা হবত পাবর। িাউনস ধসনব্াম আবছ এমন 
ধশশুরাও যেখবত আলাো হয়।

৮. শ্ক িলরত পারর একট বশশু কতটা শ্েরখ?

একজন চকু্ষবরাগ ধববশষজ্ই হববন সঠিক ব্ধক্ত ধযধন 
আপনাবক আপনার সন্তাবনর দৃধষ্টশধক্তর প্রকৃধত এবং ব্াধপ্ত 
জানাববন। অনুগ্রহ কবর মবন রাখববন যয ধববশষজ্ সম্বত 
প্রর্মবার একটি বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুবক যেখবছন। আপধন 
তাবক যয তর্্ যেববন তা তাবক আপনার সন্তাবনর জন্ 
সঠিকভাবব যরাগ ধনর্ণয় করবত সাহায্ করবব। অবধশষ্ট দৃধষ্ট 
ভধবষ্বত ক়ীভাবব পধরবধত্ণ ত হবত চবলবছ এবং আপনার 
সন্তানবক আরও ভাবলাভাবব যেখবত সাহায্ করার 
উপায়গুধল ক়ী তা ধজজ্াসা করবত ভুলববন না।

৯. শ্ক িলরত পারর একট বশশু কতটা শ্শারি?

একজন অধিওলধজস্ আপনাবক জানাববন যয আপনার 
সন্তান কতটা যশাবন। অনুগ্রহ কবর মবন রাখববন যয 
অধিওলধজস্ হয়ত প্রর্মবার একজন বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশশুবক যেখবছন। আপধন যা তর্্ ধেবত পারববন, যসই 
তর্্ই আপনার ধশশুর অসুধবিাগুধল যবাঝার জন্ তাঁবক 
সাহায্ করবব। শ্রবর এমন একটি ধজধনস নয় যা একজন 
ধববশষজ্ একটি অ্াপবয়ন্টবমবন্টই ধনি্ণারর করবত সক্ষম 
হববন। সধত্কাবরর অবস্া বুঝবত আপনাবক ে়ীঘ্ণ সমবয়র 
জন্ অধিওলধজবস্র সাবর্ কাজ করবত হবত পাবর।

১০. শ্কি বশশুর আমারক িুঝরত অসুবিিা হয়?

আমরা ধবশ্ সম্পবক্ণ  যা ধশধখ তার ৯৫% আমরা আমাবের 
চারপাবশ যা যেধখ এবং শুধন তা যর্বক আবস। যখন উভয় 
ইধ্রিয় প্রভাধবত হয়, তখন বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু তার 
চারপাবশর ধজধনসগুধল জানবত, ধশখবত এবং আপনাবক 
যবাঝার যক্ষবত্র খুব যবশ়ী প্রধতবন্ধকতার সমু্মখ়ীন হয়। এর 
অর্্ণ এই নয় যয ধশশুটির মানধসক প্রধতবন্ধকতাও আবছ।
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১১. বশশুট বক কখিও প়েরত এিং বলখরত বশখরি?

হ্াঁ। বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশুরা অবশ্ই পডবত এবং ধলখবত 
ধশখবত পাবর এবং ভারবত অবনবকই তা করবছ। তবব, 
তাবের পডবত এবং ধলখবত যশখার ধববশষ উপায় আবছ। 
অনুগ্রহ কবর ধনধচিত করুন যয আপনার সন্তান এই ধববশষ 
উপায়গুধল ব্বহার করার সুবযাগ পাবচ্ছ। কখনও কখনও 
মানধসক প্রধতবন্ধকতা ইত্াধের মবতা আরও অবনক 
সমস্া যযাগাবযাবগর যক্ষবত্র বড চ্াবলঞ্ হবয় োঁডায়, 
যার কারবর ধশশুরা পডবত এবং ধলখবত ধশখবত পাবর না। 
তা সব্বিও, তাবের সবব্ণাত্তম ক্ষমতা ধেবয় তারা তাবের 
চারপাবশর পধরবববশ তাবের ধনবজবের কাজগুধল ধনবজরা 
কবর যনওয়া ধশখবত পাবর।

১২. শ্যসি বশশু িবিরান্ধতাযুক্ত তারা বক বিরজরের যত্ন 
বিরজরা বিরত বশখরে?

হ্াঁ। ভারবত শত শত বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু এখন ধশক্ষা ও 
প্রধশক্ষর গ্রহর করবছ। তারা বাধড ও ধবে্ালবয় এই প্রধশক্ষর 
পাবচ্ছ। এই িরবনর প্রধশক্ষর তাবের তেনধন্ন কাজ করবত 
সাহায্ করবছ যযমন যশৌচাগার ব্বহার করা, খাওয়া, 
ঘুমাবনা, যখলা করা, যযাগাবযাগ করা এবং এক জায়গা 
যর্বক অন্ জায়গায় যাওয়া। অবনক বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু 
ধনয়ধমত ধবে্ালবয় যাবচ্ছ, পডবত ও ধলখবত ধশখবছ এবং 
কধম্পউটারও ব্বহার করবছ।

পবরবশটি ৩: উপযুক্ত স্াচ্ছন্্যবিিাি 
(Accommodations) ি্যিস্া ররয়রে বকিা তা 

বিবচিত করার জি্য প্রশ্ন 

সবব্ণাত্তম পধরকল্পনা র্াকা সব্বিও, অধগ্রম পধরকল্পনার সুবযাগ 
পাওয়ার আবগ ধশক্ষার্থী এবং কমথীরা ধকছু পধরববশ এবং পধরধস্ধতর 
সমু্মখ়ীন হববন যা নতুন বা অপ্রত্াধশত। যখন ধশখবনর প্রিান 
যক্ষত্রগুধলর জন্ স্বাচ্ছন্্ধবিান উপলধি র্াবক, তখন ধনবে্ণ শগুধল 
বুঝবত ও পালন করবত ধশক্ষার্থীর খুব সুধবিা হয়। 

প্রধতটি মূল সমস্ার জন্, উোহররস্বরূপ ধনম্নধলধখত প্রশ্নগুধল 
ধবববচনা করা উধচত। অনুগ্রহ কবর মবন রাখববন যয এগুধল 
উোহরর, এবং ধবধভন্ন ধশক্ষার্থীর পধরববশ, পধরধস্ধত, ক্ষমতা এবং 
চ্াবলঞ্গুধলর উপর ধভধত্ত কবর ধবববচনা করার মবতা আরও 
অবনক ধবষয় রবয়বছ। 

পাবরপাবশ্কেক পবররিশ – ঘর এিং কারজর জায়গার গুণািলী

ঘর এবং কাবজর জায়গাটি এমনভাবব সাজাবনা উধচত যাবত 
ধশক্ষার্থী স্বাি়ীনভাবব চলাব�রা করবত পাবর, সহবজ উপকরর 

সংগ্রহ করবত পাবর, যয যকাবনা তর্্ সহবজ যপবত পাবর এবং 
চাকু্ষষ, শ্রবর এবং স্পশ্ণগত ধবশৃঙ্খলা বৈারা ধবভ্ান্ত না হয়।

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ:

• আবলা ধক যবর্ষ্ট উজ্জ্বল নাধক খুব যবধশ আবলার ঝলকাধন 
আবছ?

• ঘর সজ্া ধক একটি ভাবলা দৃধষ্টনন্ন পধরববশ / ব্াকগ্রাউন্ড 
ততধর কবর?

• ঘবরর অ্াকু্ধস্সি (acoustics)/ধ্বধন ব্বস্া যকমন? 

• ধবভ্াধন্তকর বাইবরর শব্দ ঘবর যশানা যায় ধক?

• যকান িরবনর আসবাবপত্র ধশক্ষার্থীবক সবব্ণাত্তম অবস্াবন 
(best position) র্াকবত, যশখার উপকরর ব্বহার 
করবত, কবর্াপকর্বন অংশ়ীোর হবত এবং কায্ণকলাবপ 
যুক্ত হবত সমূ্পর্ণরূবপ সহায়তা করবব? 

• কাবজর জায়গাটি ধক যবর্ষ্ট পধরষ্কার যয সহবজই স্পশ্ণ কবর 
বা চাকু্ষষভাবব খধতবয় যেখা বা যবাঝা যায়?

অিস্াি - শ্যখারি বশক্ার্থী, প্রবশক্ক এিং উপকরণ র্াকা 
উবচত

ধশক্ষার্থী, প্রধশক্ষক এবং উপকররগুধলর জন্ যকান অবস্ানগুধল 
ধশক্ষার্থীবক তর্্গুধল যপবত এবং যসগুধল যবাঝার জন্ সব্ণাধিক 
সুবযাগ ততধর করবব?

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ:

• ধশক্ষার্থীবক যকার্ায় বসবত বা োঁডাবত হবব যাবত যস 
সববচবয় সহবজ যেখবত ও শুনবত পাবব?

• ছায়া, আবলার ঝলকাধন, বা বাইবরর/ব্াকগ্রাউন্ড 
আওয়াবজর কারবর ধক ঘবরর ধকছু ধনধে্ণ ষ্ট অংশ আবছ যা 
এডাবত হয়? 

• এই পধরবববশ যসরা অবস্ানটিবক ধেবনর যকাবনা সময় ধক 
প্রভাধবত কবর?

• ধশক্ষার্থীর ধক তার যেখার বা যশানার ক্ষমতা বাডাবনার 
জন্ বা অন্ ধশক্ষার্থীরা যা চাকু্ষষভাবব অববিষর করবছ তা 
স্পবশ্ণর মাি্বম অববিষর করার প্রবয়াজন হবল নডাচডা 
করার অনুমধতর প্রবয়াজন হয়?

• উপকররগুধল ধক এমনভাবব স্াপন করা হয় যাবত ধশক্ষার্থী 
সহবজই  পয্ণববক্ষর করবত পাবর বা যসগুধলর কাবছ যযবত 
পাবর?

উপকরণ - বশক্ার উপকরণগুবল শ্কমি শ্েখরত, শ্কমি 
শব্দ করর এিং শ্কমি অিুিূবত শ্েয়?
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সমস্ত ধশক্ষার উপকরর ধক ধশক্ষার্থীর পবক্ষ যচনা ও ব্বহার 
করা সহজ? রঙ, তবপর়ীত্, শবব্দর গুরমান, যটসিচার ইত্াধে 
ধবববচনা করুন। এই উপকররগুধলর মবি্ টুর্রোশ যর্বক ওয়াশার 
বা কধম্পউটাবর ছধবর প্রত়ীক পয্ণন্ত যয যকাবনা ধকছু অন্তভু্ণ ক্ত 
র্াকবত পাবর।

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ:

• পটভূধমর সাবর্ এবং উপকরবরর ধবধভন্ন অংবশর মবি্ 
তুলনা করবল ধশক্ষার উপকরবরর ধক ভাবলা রঙ আবছ 
এবং হালকা / গাঢ় তবপর়ীত্ রবয়বছ? 

• উপকররগুবলা ধক যবর্ষ্ট ববডা যা সহবজ যেখা যায়?

• উপকররগুধলর ধক স্বতন্ত্র শব্দ গুরাবল়ী রবয়বছ যা তাবের 
শনাক্ত করা সহজ বা খঁুবজ বার করা সহজ কবর যতাবল?

• ধশক্ষার্থীবক সাহায্ করার জন্ চাকু্ষষ উপকররগুধলবত 
ধক স্পশ্ণগ্রাহ্ উপাোন, যযমন উধথিত যরখা এবং যটসিচার 
যযাগ করা হয়? 

• যখনই সম্ব, স্পশ্ণবযাগ্ মবিল এবং প্রত়ীকগুধল ধক বাস্তব 
বস্তু যর্বক ততধর করা হয় যা প্াধস্বকর প্রধতধলধপগুধলর 
যর্বক স্পশ্ণগতভাবব স্বতন্ত্র?

যন্ত্র এিং সরঞ্জাম - ইব্রিয়গত দুিকেলতার জি্য ি্যিহৃত 
অবিরযাবজত যন্ত্র

ধক্রয়াকলাবপর সময়, ক়ীভাবব ধশক্ষার্থীর যকান অধভবযাধজত যন্ত্র 
বা সরঞ্াম ব্বহার করা উধচত, যযমন ম্াগধন�ায়ার বা ববডা 
কবর ধজধনস যেখার যন্ত্র, যশানার সহায়ক যন্ত্র, ইবলকট্ধনক 
যরেইল যনাট গ্রহরকার়ী বা সুইচ-ধেবয় চালাবার মবতা যন্ত্রপাধত?

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ:

• যকান পধরধস্ধতবত পধরবি্ণন বা ববডা কবর যেখা সহায়ক 
হবব এবং যকান যন্ত্রগুধল সববচবয় কায্ণকর, েক্ষ এবং 
ব্বহার করা সহজ হবব?

• ধশক্ষার্থী এবং পধরবববশর অন্রা ধক জাবনন যয ক়ীভাবব 
যকাবনা পধরবি্ণন বা অন্ান্ ইধ্রিয় সহায়ক যন্ত্র ব্বহার 
করবত হয়?

• কধম্পউটার, তবদু্ধতন যযাগাবযাবগর সরঞ্াম বা অন্ান্ 
প্রযুধক্তগত সরঞ্ামগুধল ধক তাবের জন্ ব্বহার উপবযাগ়ী? 

• ধশক্ষার্থীর যাবত যকাবনা ধনবে্ণ শ বা অন্ান্ প্রবয়াজন়ীয় 
তর্্ গ্রহর বাে না পবড, তার জন্ পয্ণাপ্ত দ্রুততার সাবর্ 
যন্ত্রগুধল গুধছবয় যেওয়ার যক্ষবত্র যবর্ষ্ট সাহায্ প্রবয়াজন?

অধভমুখ এবং গধতশ়ীলতা - আপধন যকার্ায় আবছন তা জানা-
যবাঝা এবং পধরবববশ যকার্ায় ধক আবছ জানা ও ধনবজর 
প্রবয়াজবন যসগুধলর কাবছ যপৌঁছাবনা।

ধশক্ষার্থীবক যস যকার্ায় আবছ তা জানবত, মানুষ এবং ধজধনস 
খঁুবজ যপবত এবং পধরধচত ও অপধরধচত গন্তবব্ যযবত যকান 
ধজধনসটি সাহায্ করবব?

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ:

• চলাব�রার স্বাচ্ছবন্্র জন্ ঘর এবং হলওবয় ধক বািামুক্ত? 

• উপকররগুধল ধক সামঞ্স্পূর্ণ অবস্াবন এমনভাবব 
সংরক্ষর করা হয় যাবত সঠিক জায়গা যর্বক যসগুধলবক 
সহবজ পাওয়া যায়? 

• গন্তব্স্বল যপৌঁছাবনার জন্ যকান ধেবক যযবত হবব তা 
ঠিক করায় সাহায্ করার জন্ ধক ল্ান্ডমাক্ণ  ধচধনিত বা 
ততধর করা হয়?

• ধশক্ষার্থী ধক স্বতন্ত্রভাবব পধরধচত পধরবববশর মবি্ ধেবয় 
হাঁটাচলা করার জন্ পধরষ্কার, সামঞ্স্পূর্ণ পর্টি ব্বহার 
করবত ধশবখবছ?

শ্যাগারযাগ - তর্্য পাওয়া, এিং অি্যরের তর্্য প্রোি করা

যকান যকৌশলগুধল ধশক্ষার্থীবক কমথী বা সহপাঠীবের কাবছ 
ধনবজবক প্রকাশ করবত সাহায্ করবব এবং যকান যকৌশলগুধল 
ধশক্ষার্থীবক কমথী বা সহপাঠীবের আরও স্পষ্টভাবব বুঝবত সাহায্ 
করবব? 

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ: 

• একটি নতুন পাঠ বা কায্ণকলাবপর জন্ প্রস্তুত হওয়ার জন্ 
সহায়তাকার়ী ব্ধক্তর ধক নতুন শব্দভান্ডার ধশখবত হবব বা 
নতুন যযাগাবযাবগর ধচনি ততধর করবত হবব?

• যকান পধরবববশ যকান যযাগাবযাবগর অংশ়ীোররা সরাসধর 
ধশক্ষার্থীর সাবর্ যযাগাবযাগ করবত পাবর এবং যকান যক্ষবত্র 
পারস্পধরক আোন প্রোবনর ব্াখ্া বা সুধবিা যেওয়ার 
প্রবয়াজন আবছ?

• যয যকাবনা পধরধস্ধতবত, ধশক্ষার্থীর ধক প্রকাশ করা 
(expressive) এবং গ্রহর করা (receptive), এই 
উভয়ভাববই যযাগাবযাগ করার একটি কায্ণকর উপায় 
আবছ? তাবের ধক এটি করার জন্ প্রবয়াজন়ীয় সমস্ত 
উপকরর এবং সরঞ্াম রবয়বছ?

• ধশক্ষার্থীর অপ্রত্াধশত উববৈগ বা ধবষয় সম্পবক্ণ  প্রবয়াজবন 
যযাগাবযাগ করার জন্ প্রত়ীক, যন্ত্র এবং অন্ান্ উপকরর 
উপলধি আবছ?

• ধশক্ষার্থীর ধক পধরধস্ধতর উপর ধভধত্ত কবর যযাগাবযাবগর 
ধবধভন্ন যকৌশবল পধরবত্ণ ন করবত হবব, যযমন েলবধি 
আবলাচনার সময়, ঘরটিবত যখন যশারবগাল শুরু হবয় যায়, 
বা যখন আবলা ধনবভ যায়?
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ধবশ্াস এবং ধনরাপত্তা – সমধর্্ণত, সংযুক্ত এবং ধনরাপে যবাি করা

যকান ধবষয়টি ধশক্ষার্থীর উববৈগ কমাবত পাবর, যাবত যস ধনরাপে 
যবাি করবত পাবর এবং যশখার প্রধত মবনাবযাগ ধেবত পাবর?

বিরিচিা করার জি্য অি্যাি্য প্ররশ্নর উোহরণ:

• ধক্রয়াকলাপ চলাকাল়ীন, ধশক্ষার্থী ক়ীভাবব এমন কাবরা 
সাবর্ সংযুক্ত র্াবক যাবক যস জাবন এবং যার সাবর্ তার 
ধবশ্াসবযাগ্ সম্পক্ণ  রবয়বছ?

• ক়ীভাবব ধশক্ষার্থী জানবব ক়ী ঘটবত চবলবছ এবং ধশক্ষার্থীর 
প্রধত অন্ যলাবকবের প্রত্াশা ক়ী?

• ধশক্ষার্থী ধক জাবন যয এই কায্ণকলাবপর সাবর্ আর কারা 
যুক্ত এবং তারা ক়ী করবছ?

• পধরধস্ধত বা কায্ণকলাবপর ধকছু ধক ধশক্ষার্থীর জন্ ধবভ্াধন্ত 
বা অধনচিয়তা ততধর কবর?

• যধে তাই হয়, এটা কমাবত ক়ী করা যযবত পাবর?

• ধশক্ষার্থীবক ধক যর্াযর্ পধরবত্ণ বনর জন্ ধনবে্ণ শ ধেবত হয়, 
যযমন ধশক্ষক বা সহপাঠীবক ধকছু পুনরাবৃধত্ত করবত, গধত 
কমাবত বা অবস্ান পধরবত্ণ ন করার জন্ বলা।

পবরবশটি ৪: িবিরান্ধতাযুক্ত বশশুরের 
মূল্যায়রির জি্য সরঞ্জাম

কাজ করার মাি্যরম শ্শখা

এই উপকররটি ব্াইন্ড ধপপলস অ্াবসাধসবয়শন, আহবমোবাে, 
এবং ন্াশনাল ইনধস্টিউট �র ে্ ধভজুয়াধল হ্াধন্ডক্াপি, 
(NIVH), যেরাদুন, একাধিক প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুবের 
মূল্ায়ন করার জন্ ততধর কবরবছ। এই যক্ষত্র যর্বক অবনক 
ধববশষজ্ এই উপকরর ততধরর কাবজ ব্াপকভাবব সাহায্ 
কবরবছন। এটি ২০০২ সাবল ধবকধশত হবয়ধছল এবং এটি একটি 
মূল্ায়ন সরঞ্াবমর পাশাপাধশ একটি যপ্রাগ্রাধমং ম্ানুয়াল। এটি 
যযসব যক্ষত্রগুধলবক কভার কবর:

• সামাধজক এলাকা

• ব্ধক্তগত যত্ন

• অধভমুখ এবং গধতশ়ীলতা

• কায্ণকর়ী ধশক্ষা

• স্বাি়ীন জ়ীবনযাপন/বৃধত্তমূলক েক্ষতা

এই উপকররটি ধবধভন্ন উৎসব এবং অ্াধনবমবটি ধসবনমার মবতা 
ধববনােনমূলক কায্ণকলাবপর উপরও যজার যেয়। এটি মূল্ায়ন 
ধবন্াস, IEP পধরকল্পনা এবং পয্ণায়ক্রধমক মূল্ায়ন সম্পধক্ণ ত 
তর্্ও প্রোন কবর।

ইব্রিয়গত দুিকেলতার জি্য ্রিীবিং শ্চকবল্

এই উপকররটি ন্াশনাল ইনধস্টিউট পূব্ণতন �র ে্ যমন্টাধল 
হ্াধন্ডক্াপি (বত্ণ মাবন National Institute For The 
Empowerment Of Persons With Intellectual Dis-
abilities) যসবক্রিাবাে, ধববশষ ধশক্ষা ধবভাগ বৈারা ততধর 
করা হবয়বছ। NIMH এই যচকধলস্ ততধর কবরবছ ‘মানধসক 
প্রধতবন্ধকতাযুক্ত এবং বহু-ইধ্রিয়গত প্রধতবন্ধকতাযুক্ত ধশশুবের 
জন্ পধরবষবার উন্নয়ন (Development of service models 
for children with mental retardation and multi-sen-
sory impairments)’ প্রকবল্পর অি়ীবন। যচকধলবস্ ধশশুবের 
সম্পবক্ণ  প্রার্ধমক তর্্ সংগ্রহ করা এবং সম্াব্ ইধ্রিয়গত 
দুব্ণলতা ধনবে্ণ শ কবর সহজ পয্ণববক্ষরবযাগ্ ভাষায় ধববৃধত 
যরকি্ণ  করার ধবিান রবয়বছ। এটি একটি ্রি়ীধনং যচকধলস্ যাবত 
দৃধষ্ট, শ্রবর এবং আচরবরর মবতা যক্ষত্রগুধল অন্তভু্ণ ক্ত।

কবলয়ার-আজুসা শ্কেল

কধলয়ার-আজুসা যস্ল হল একটি উন্নয়নমূলক যস্ল যা 
ধববশষভাবব বধিরান্ধতাযুক্ত ধশশু এবং গুরুতর প্রধতবন্ধকতাযুক্ত 
ধশশুবের মূল্ায়বন সহায়তা করার জন্ ততধর করা হবয়বছ। 
এটি ধববশষভাবব ধশশুর ধবকাবশর ধপধছবয় পডা স্তরগুধল যবাঝার 
জন্ ততধর করা হবয়বছ। এই যস্ল একটি ধশক্ষর পাঠ্ক্রম নয়; 
এর উবদেশ্ একটি ধশশুর অ্াবসসবমন্ট সংক্রান্ত তর্্ যেওয়া 
যা ধশশুটির ধবকাবশর সহায়ক উপযুক্ত েক্ষতাগুধল বৃধধি করবত 
সহায়তা করবব। এই যস্লটি মূল্ায়বনর উবদেবশ্ও ব্বহার করা 
যযবত পাবর।

কবলয়ার-আজুসা শ্কেল পাঁচট এলাকায় ১৮ ট উপ-শ্কেল 
বিরয় গঠিত:

• অগেসঞ্চালনমূলক উন্নয়ন

• উপলধধিগত উন্নয়ন

• তেনধন্ন জ়ীবনযাত্রার েক্ষতা

• জ্ান, যযাগাবযাগ এবং ভাষা

• সামাধজক উন্নয়ন

যস্বলর পধরচালনা এমন আচরবরর উপর ধভধত্ত কবর হয় যা 
সািাররত যশ্রর়ীকবক্ষর কায্ণকলাবপর সাবর্ একবত্র ঘবট। এই 
যস্লটি অবশ্ই এমন ব্ধক্তবের বৈারা পধরচাধলত হবত হবব যারা 
ধশশুর আচরবরর সাবর্ পুবরাপুধর পধরধচত।

বশশুরের দৃবটি এিং রেিণ সমস্যার জি্য কাযকেকরী 
মূল্যায়ি 

এই উপকররটি যসসি ইন্টারন্াশনাল ইধন্ডয়া ততধর কবরবছ। 
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এই �ম্্ণ াটটি ধববশষ সু্ল, গ্রাম বা ক্াবম্প বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশশু এবং প্রাপ্তবয়স্বের মবি্ কায্ণকর়ী দৃধষ্ট এবং শ্রবর সমস্া 
অ্াবসসবমবন্টর জন্ ব্বহার করা যযবত পাবর। পধরবাবরর 
সেস্, ধশক্ষক এবং সমাবজর আবশপাবশর মানুষবের সহায়তায় 
ধশশুটিবক তার পধরধচত পধরবববশ পয্ণববক্ষর কবর সহজ 
প্রশ্নাবল়ীর উত্তর যেওয়া যযবত পাবর।

আমাবের অবশ্ই বুঝবত হবব যয একজন বধিরান্ধতাযুক্ত 
ধশশুর মূল্ায়ন একজন উপযুক্ত যযাগ্ এবং অধভজ্ 

ধববশষজ্ বৈারা করাবনা েরকার। বধিরান্ধতা মা বাবা-সন্তাবনর 
সম্পক্ণ  ততধর সহ ধবকাবশর সমস্ত যক্ষত্রবক প্রভাধবত কবর 
এবং পধরবারবক উপযুক্ত পরামশ্ণ যেওয়া এবং সহায়তা করা 
অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পধরবার এবং ধশশুরা একটি বহুমাধত্রক 
যপশাগত পধিধতর (মাধ্/ট্াসিধিধসধপ্নাধর) যর্বক প্রচুর 
উপকৃত হয় যযখাবন স্বাস্্ ও ধশক্ষার ধববশষজ্ যপশাোররা 
যুক্ত, যারা সহায়তা প্রোবনর জন্ তাবের জ্ান ভাগ কবর 
ধনবত পাবরন।
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