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মুখিন্ধ
আমাণের বেণ�র ত�ষোর অতধকার আইন (২০০৯), ৬ - ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি ত�ষোথথীর িনট্য প্রাথতমক 
ত�ষো তবনামূণলট্য ও বাধট্যিামূলক করার তবধান বেয়। RTE আইন বাস্তবায়ণনর বষেণরে সবকেত�ষো 
অতভ�ানই (SSA) হণলা মূল বাহক। SSA-এর গুরুত্বপূণকে এক উপাোন হণলা তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন 
ত�ষোথথী (CWSN)-বের িনট্য অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষো। SSA- তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন সকল ত�ষোথথীর িনট্য 
গুণমানসম্মি অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষো প্রোন করার ওপর গুরুত্ব বেয়। অন্তভুকে ততি বলণি ববাঝায় তবেট্যালয় 
কা�কেরিণম তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন সকল ত�ষোথথীর সমান সুণ�াগ এবং পূণকে অং�গ্রহণ। এইিনট্য পতরণব�ণক 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের উপণ�াগী ও বাধা-মুতি (SSA-এর অধীণন ৭৭.৩৭ �িাং� তবেট্যালয় এেন 
বাধা-মুতি) করণি হণব। এইিনট্য প্রণয়ািনীয় সহায়ক পতরণষবা করা প্রণয়ািন; প্রায় ২০ হািাণররও 
ববত� বস্প�াল এডুণকটর তনণয়াগ করা হণয়ণছ এবং প্রায় ৮০০টি ববসরকারী সংস্াণক এই বষেণরে িতড়ি 
করা হণয়ণছ। আরও বব�ী সংেট্যক ত�ষোথথীণের তনয়তমি বশ্রণীকণষে অন্তভুকে ততির সুতবধাণথকে প্রণয়ািনীয় 
সহায়ক �ন্ত্র এবং প্র�ুততি, বড় হরণফ মুদ্রণ এবং বরেইল বই সরবরাহ করা হয়। তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ২.৩ 
তমতলয়ণনরও ববত� ত�ষোথথীণের এেন SSA তবেট্যালণয় নতথভুতি করা হণয়ণছ।

তবেট্যালয় এবং বশ্রণীকণষে CWSN-এর অন্তভুকে ততির গুরুত্বপূণকে সূরে হল ত�ষেক। িাই বসইসব ত�ষোগি 
অনু�ীলণনর ওপর ত�ষেকণের সষেমিা গণড় িুলণি হণব �া সকল তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�ষোথথীর 
প্রণয়ািন পূরণ করণব, তবণ�ষ কণর ব�সব ত�ষোথথীণক মূলধারার বশ্রণীকণষে অন্তভুকে তি করার িনট্য উচ্চ 
স্তণরর সহায়িা প্রণয়ািন।

িাই ত�ষোনীতি সংরিান্ত অনু�ীলণনর মাধট্যণম ত�ষেকণের সষেমিা গণড় িুলণি হণব �াণি সকল তবণ�ষ 
চাতহোসম্পন্ন ত�ষোথথীণের ত�েন চাতহো পূরণ হয়। তবণ�ষি নির তেণি হণব �াণি অতধক মারোয় সহায়িা 
প্রণয়ািন এইরকম তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�ষোথথীরাও সাধারণ তবেট্যালণয় অন্তভুকে তি হণি পাণর।

 SSA-এর লষেট্যগুতলর মণধট্য একটি হণলা অন্তভুকে ততির বষেণরে তবতভন্ন প্রতিকূলিাগুতলর সমু্মেীন হণি ও 
বমাকাতবলা করণি পাণরন এমন প�কোপ্ত প্রত�তষেি ত�ষেণকর উপতস্তি তনতচিি করা।

অন্তভুকে ততিকরণণর বাস্তবায়ন (Making Inclusion Work) �ীষকেক এই ছয়টি প্রত�ষেণ মতডউল একটি 
অনট্যিম গুরুত্বপূণকে সংণ�ািন �া সষেমিা তনতবকেণ�ণষ সকল ত�ষোথথীণের সাণথ কাি করার িনট্য 
ত�ষেকণের প্রস্তুি করণি সাহা�ট্য করণব। 

মাস্ার প্রত�ষেকণের িনট্য বিতর এই মতডউলগুতল মূলধারার তবেট্যালণয়র অন্তভুকে ততিমূলক পতরণবণ�, 
CWSN-এর তবণ�ষ কণর অটিিম বস্পকট্াম তডসঅডকে ার, বসতররোল পলতস, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা, তনতেকে ষ্ 
ত�েন প্রতিবন্ধকিা এবং বতধরান্ধিা�ুতি ত�ষোথথীণের কা�কেকরী অন্তভুকে ততিকরণণর িনট্য বাস্তবসম্মি িথট্য 
প্রোন করণব। এই ত�ষোথথীরা ব�সব চট্যাণলণজের সমু্মেীন হয় বস সম্বণন্ধ সণচিনিা বিতর করা এবং বসগুতল 
বমাকাতবলার িনট্য পরীতষেি পন্াগুতল ভাগ কণর বনওয়াই এই মতডউলগুতলর লষেট্য। এই মতডউলগুতলণি 
ববতচরেট্যিা, বগাষ্ীগি অন্তভুকে ততি এবং বট্যততিগি স্বিন্ত্রিার প্রতি শ্রদ্ধা বরণে একটি বশ্রণীকণষের সংস্কৃ তি 
গণড় বিালার িনট্য পরাম�কে বেওয়া আণছ। 

তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�ষোথথীসহ সকল ত�ষোথথীর িনট্য তবেট্যালণয় একটি বনু্ধত্বপূণকে পতরণব� গণড় িুলণি 
রাণিট্যর ব� সকল ত�ষেণকর অসামানট্য ভূতমকা রণয়ণছ, িাঁণের িনট্য এগুতল উৎসগথীককৃ ি হল।
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কৃতজ্ঞতা	স্ীকার
রাণিট্যর তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�শুণের সহায়িার স্বাণথকে ত�ষেক প্রত�ষেণণর 
িনট্য মুেট্য প্রত�ষেকমন্ডলীর সহায়ক পুতস্তকা ছ’টি পণবকে প্রকা� করা হণছে। 
এই পুতস্তকা বিতরণি আমরা তবণ�ষভাণব অনুপ্রাতণি ভারি সরকাণরর 
ত�ষো মন্ত্রণকর কাণছ। এই পুতস্তকা প্রকাত�ি করায় প্রিট্যষে সহায়িার িনট্য 
তবণ�ষ ককৃ িজ্িা ইউতনণসফ(UNICEF)-বক।
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রূপররখা

টাণগকেট গ্রুপ: তডত্রিক্ট ইনতস্টিউট অফ এডুণক�ন অট্যান্ড বট্তনং (DIET), 
বস্ট কাউতসিল অন এডুণক�ন তরসাচকে  অট্যান্ড বট্তনং (SCERT) এবং ববসরকাতর 
সংস্াগুতল (NGO) বথণক মাস্ার প্রত�ষেক—�ারা অটিিম, বসতররোল পলতস, 
বতধরান্ধিা�ুতি এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের উপর বফাকাস কণর 
সমস্ত প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর বকৌ�ল গ্রহণণর 
তেণক ত�ষেকণের আণরা ববত� সষেম কণর িুলণি, িাণের কট্যাসণকড মণডণল 
প্রত�ষেণ বেণবন।
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উরদেশ্য
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের সামাতিক এবং ত�েনগি চাতহো 

সম্পণককে  ত�ষেক ত�তষেকাণের ধারণা বকৃ তদ্ধ করা

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের বশ্রণীকণষে এবং িার বাইণরর 
পতরণবণ� তবতভন্ন চট্যাণলজে সম্পণককে  সমট্যক ধারণা বিরী করা

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য বশ্রণীষেণক এবং িার বাইণর 
অন্তভুকে ততির অনুকূল পতরণব� বিরী সম্পণককে  সমট্যক ধারণা বিরী করা

পাঠট্যরিতমক আোন প্রোন সম্পণককে  েষেিা বিতর করা
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শ্টবিল	১:	মবিউল	৫	এর	রূপররখা

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	I:	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	বশক্ার্থীরের	সম্পরককে 	সম্যক	ধারণা

১. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার সংজ্া এবং তবষয়টি ববাঝা

২. শ্রবণ�ততি হ্াণসর বশ্রণী তবভাগ, ববত�ষ্ট্য এবং 
প্রভাব

৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা সম্পণককে  প্রচতলি ভুল 
ধারণাগুতল 

উপস্াপনা, 
েলগি কাি, 
বকসস্াতড এবং 
আণলাচনা

ত�ষেকরা সষেম হণবন: 

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি তহসাণব তচতনিি ত�শুণের মণধট্য 
বিকে মান ববতচরেট্যগুতল �নাতি করণি 

িীবণনর তবতভন্ন বষেণরে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার তবতভন্ন 
প্রভাব বট্যােট্যা করণি

বাস্তণব প্রচতলি ভুল ধারণাগুতলণক আলাো করণি

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	II:	শ্শ্রণীকক্	এিং	তার	িাইরর	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	বশক্ার্থীরা	শ্যসি	সমস্যার	সমু্খীি	হয়	

১. ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনমণয়র বাধা

২. শ্রবণগি, দৃ�ট্যগি, বভৌি বা বাতহট্যক পতরণব� 
এবং বশ্রণীকণষে বসার বট্যবস্া

৩. বশ্রণীকণষের তভিণর এবং বাইণর কা�কেকলাপ ও 
পারস্পতরক ভাব তবতনময়

৪. তনণেকে �মূলক প্রতরিয়া এবং উপকরণসমূহ

েলগি কাি, 
প্রে�কেন

ত�ষেকরা আে�কে পতরতস্তি এবং বাধাগুতল বণকেনা করণি 
সষেম হণবন:

• ব�াগাণ�াণগর বষেণরে

• বভৌি বা বাতহট্যক পতরণব� এবং পতরকাঠাণমাগি 
প্রণয়ািনীয়িার বষেণরে

• পারস্পতরক ভাব তবতনময়, কা�কেকলাণপর বষেণরে

• তনণেকে �মূলক প্রতরিয়া এবং অট্যাণসসণমণন্টর বষেণরে

বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	III:	উপযুক্ত	পবররিশ	ততবর	করা

১. তবকল্প এবং বতধকেি ব�াগাণ�াগ (অল্ারণনটিভ 
এবং অগণমণন্টটিভ কতমউতনণক�ন-AAC) সহ 
ব�াগাণ�াণগর বাধা বমাকাতবলার বকৌ�লসমূহ।

২. সামাতিকীকরণ এবং বনু্ধত্ব

৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য ছাড় এবং 
সুতবধা

৪. এই তবষণয়র সাণথ �ুতি তবতভন্ন মানুণষর 
(stakeholders) মণধট্য সহণ�াতগিা সহিির 
করা

বলকচার এবং 
প্রে�কেন, তভতডও, 
বকস স্াতড

ত�ষেকরা সষেম হণবন:

• AAC সহ ব�াগাণ�াণগর কা�কেকরী মাধট্যমগুতল 
বুঝণি

• সামাতিকীকরণণর সহায়কগুতল তচতনিি করণি

• প্রাপট্য সুতবধাগুতল সম্পণককে  িানণি 

• এই তবষণয়র সাণথ �ুতি তবতভন্ন মানুণষর 
(stakeholders) ভূতমকা এবং োতয়ত্ব বণকেনা করণি
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বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	IV:	পাঠ্যক্রবমক	আোি	প্রোি	(Curricular	Transaction)	এিং	বশক্ািীবতগত	(Pedagogic)	শ্কৌশলসমূহ	

১. পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািন: পাঠট্যরিণমর 
অতভণ�ািন বা চাতহোনু�ায়ী পাঠট্যরিমণক 
পতরবিকে ন ও উপণ�াগী কণর বিালা (Curriculum 
adaptations), তবষয়বস্তু, তনণেকে �াবলী, 
অট্যাণসসণমণন্টর অনু�ীলন, এবং ত�ষেণ-ত�েন 
উপকরণ।

২. সাষেরিার েষেিা অিকে ন 

৩. বলোর েষেিা তবকা� করা

৪. অংক ব�োণনা

বলকচার এবং 
প্রে�কেন, তভতডও, 
বকস স্াতড

ত�ষেকরা সষেম হণবন:

• AAC সহ ব�াগাণ�াণগর কা�কেকরী মাধট্যমগুতল 
বুঝণি

• সামাতিকীকরণণর সহায়কগুতল তচতনিি করণি

• প্রাপট্য সুতবধাগুতল সম্পণককে  িানণি 

• এই তবষণয়র সাণথ �ুতি তবতভন্ন মানুণষর 
(stakeholders) ভূতমকা এবং োতয়ত্ব বণকেনা করণি
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ইউবিট	I শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	
বশক্ার্থীরের	সম্পরককে 	সম্যক	
ধারণা	

শ্টবিল	২:	ইউবিট	১	এর	রূপররখা
বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	I:	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	বশক্ার্থীরের	সম্পরককে 	সম্যক	ধারণা

১. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার সংজ্া এবং তবষয়টি ববাঝা

২. শ্রবণ�ততি হ্াণসর বশ্রণী তবভাগ, ববত�ষ্ট্য এবং 
প্রভাব

৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা সম্পণককে  প্রচতলি ভুল 
ধারণাগুতল

উপস্াপনা, 
েলগি কাি, 
বকসস্াতড এবং 
আণলাচনা

ত�ষেকরা সষেম হণবন: 

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি তহসাণব তচতনিি ত�শুণের মণধট্য 
বিকে মান ববতচরেট্যগুতল �নাতি করণি 

িীবণনর তবতভন্ন বষেণরে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার তবতভন্ন 
প্রভাব বট্যােট্যা করণি

বাস্তণব প্রচতলি ভুল ধারণাগুতলণক আলাো করণি

শ্রবণ হল আওয়াি তহসাণব তচতনিি �াতন্ত্রক কম্পনণক �নাতি 
করার ষেমিা। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা সাধারণি ‘বতধরিা’ নাণম 
পতরতচি। এটি এমন এক ধরণনর প্রতিবন্ধকিা, �া সাধারণি 
বাইণর বথণক বেণে ববাঝা �ায় না; শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি একটি 
ত�শুর সাণথ ব�াগাণ�াগ না করা অবতধ বা িার শ্রবণ�ন্ত্রগুতল লষেট্য 
না করা প�কেন্ত িাণক �নাতি করা কঠিন। �ন্ত্রগুতল বচাণে নাও 
পড়ণি পাণর কারণ তকছু শ্রবণ�ন্ত্র েুব বছাণটা এবং কাণনর মণধট্য 
বা তপছণন স্াপন করা হয় বা অণত্াপচাণরর মাধট্যণম কতলিয়ার 
ইমপ্ান্ট করা হয় এবং, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি সকল বট্যততিই 
শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার কণরন না।

এই প্রতিবন্ধকিার সবণচণয় উণলেেণ�াগট্য ববত�ষ্ট্য হল কাণন 
ব�ানা, অণনট্যর কথা ববাঝা এবং কথট্য ভাষা বট্যবহাণর অসুতবধা। 
এই প্রতিবন্ধকিা তনণয় �ারা িণমেণছ বা েুব অল্প বয়ণস �াণের 
এই অসুতবধা বেো বগণছ, িারা হয়ণিা বকাণনা ভাষাই ব�াণনতন, 
এমনতক িাণের মািকৃ ভাষাও ! িাই িারা স্বাভাতবকভাণব 
কথট্যভাষা ব�ণে না এবং বট্যবহার কণর না। �াণের পরবিথী 

িীবণন এই প্রতিবন্ধকিা হণয়ণছ িাণের ভাষা ববাঝার বষেণরে 
িুলনামুলকভাণব কম অসুতবধা হয়। বহণলন বকলার বণলণছন, 
“দৃতষ্হীনিা মানুষণক বস্তু বথণক আলাো কণর; আর বতধরিা 
মানুষণক মানুণষর বথণক আলাো কণর”।

এটি লষেট্য করা গুরুত্বপূণকে ব� শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা অনতিরিমট্য 
বাধা বিতর কণর না। উন্নি প্র�ুততি বট্যবহার কণর ত�শুর উপর 
প্রতিবন্ধকিার প্রভাব উণলেেণ�াগট্যভাণব কমাণনা ব�ণি পাণর। 
অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর ে�কেন এবং নীতিগুতল তবেট্যালণয় শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের গমট্যিা (access) ও সাবলীল 
অং�গ্রহণণক সুতনতচিি কণর। �তে ত�ষেক এবং অতভভাবক 
একণরে সমতবিিভাণব এবং পদ্ধতিগিভাণব কাি কণরন, িাহণল 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা ভাষা এবং িাণের ত�ষোগি 
লষেট্য অিকে ন করণি পাণর। সণচিনিার অভাব প্রায়�ই শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের অতধকার এবং িাণের ষেমিার প্রতি 
কুসংস্ারাছন্ন অবজ্া প্রকা� কণর থাণক। ‘ভাব তবতনমণয়র বাধার’ 
বমৌতলক সমসট্যাটি উপলতধি না করণি পারার ফণল অণনণকই 
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এমনতক ব�াগাণ�াগ প্র�ুততির এই �ুণগও, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের ‘ববাবা’ তহসাণব তচতনিি কণর থাণক। 

শ্েরি	শ্েখুি	ও	শ্িাঝার	শ্চষ্া	করুি

আপতন �তে ফ্াসি বা িাপাণন �ান এবং �তে বফ্ঞ্চ বা িাপাতনস 
বুঝণি না পাণরন বা আপতন �তে ভারণির এমন একটি রাণিট্য 
�ান ব�োণন আপতন স্ানীয় ভাষা ববাণঝন না এবং অনট্যরাও 
আপনার ভাষা না ববাণঝন, িাহণল আপনাণক তক ‘ববাবা’ বলা 
ঠিক হণব? অব�ট্যই না! বতধরিা�ুতি ত�শুণের বষেণরেও একই 
অবস্া; িারা বকবল অনট্য একটি ভাষা বট্যবহার কণর, বসইিনট্য 
িাণের ‘ববাবা’ বণল বেণগ বেওয়া উতচি নয়।

১.	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতার	সংজ্ঞা	এিং	বিষয়টি	
শ্িাঝা

একটি অন্তভুকে তি বশ্রণীকণষে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
চাতহোপূরণণর িনট্য, শ্রবণ�ততির গুরুত্ব, শ্রবণ প্রতরিয়া এবং শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিার সংজ্া ববাঝা অিট্যন্ত গুরুত্বপূণকে।

১.১	শ্রিরণর	গুরুত্ব

শ্রবণ একটি প্রাথতমক ইত্রিয়, �া আমাণের বেনতদিন অতস্তণত্বর 
সাণথ ঘতনষ্ভাণব িতড়ি। এটি আমাণের তনরাপে থাকণি, ভাব 
তবতনমণয়, সামাতিকীকরণণ এবং িীবন উপণভাগ করণি সাহা�ট্য 
কণর। প্রতিতেন আপনাণক তঘণর থাকা সমস্ত আওয়াি তবণবচনা 
করুন: একটি ত�শু হাসণছ, একটি পাতে গান করণছ, একটি 
বনু্ধ গল্প করণছ বা বরতডওণি বািণছ একটি দুেকে ান্ত গান। এটি 
আমাণের বতহতবকেণবের সাণথ সং�ুতি থাকণি সাহা�ট্য কণর এবং এটি 
আমাণের সম্াবট্য তবপে সম্পণককে  সিককে  কণর ও তনরাপে রাণে। 
একটি বটতলণফাণনর তরং, একটি ত�শুর কান্না বা একটি গাতড়র 
হণনকের আওয়াি হল গুরুত্বপূণকে সংণকণির কণয়কটি উোহরণ 
�ার িনট্য আমাণের শুনণি সষেম হওয়া েরকার। ত�শুরা িাণের 
িণমের মুহূিকে  বথণকই ভাব তবতনময় করা ত�েণি শুরু কণর।িারা 
রিমাগি শুনণি থাণক, এবং দ্রুি িারা িাণের মা এবং বাবার 
কণ্ঠস্বর তচনণি সষেম হয়। িারা ব� আওয়ািগুতল শুনণি পায় 
িা অনুকরণ কণর িারা কথা বলণি ব�ণে।

কাযকে ািলী

শ্শািার	গুরুত্ব	িুঝরত	পারা	

• ত�ষেকণের এমন সমস্ত পতরতস্তিগুতল তচন্তা করণি বলুন 
ব�োণন একটি ত�শুর শুনণি পাওয়া প্রণয়ািন।

• িাণের কণয়ক তমতনট সময় তেন, িারপর িাণের 
তচন্তাভাবনাগুতল িানাণি বলুন

আণলাচনার পণর, এই তবষয়গুতলর উপর বিার তেন: ত�শুণক 
সু্লবাণসর হনকে শুনণিই হণব �াণি বস বাসটি ধরণি পাণর। 
বাণস ত�শুটিণক শুনণি হণব – বনু্ধরা িাণক িাণের পাণ� 
বসণি ডাকণছ, িাণের শুনণি হণব বনু্ধণের হাতস-ঠাট্া এবং 
বকৌিুক করা। িাণের তবেট্যালণয়র ঘণ্া শুনণি হণব ঠিক সমণয় 
লিাণস �াওয়ার িনট্য। তবেট্যালণয়র ব�োর িনট্য, অনট্যণের সাণথ 
ছদি তমতলণয় গান গাওয়ার িনট্য, সগিীি উপণভাগ করার িনট্য, 
কুচকাওয়াি বা �ারীতরক ত�ষোর অনু�ীলন ইিট্যাতের িনট্য ড্াণমর 
বািনা শুনণি পাওয়া িাণের িনট্য অপতরহা�কে। বাতড়ণি েরিার 
ববল এবং বফান কণল সাড়া বেওয়ার িনট্যও কাণন শুনণি পাওয়া 
গুরুত্বপূণকে। এটি িাণের টিতভর অনুষ্ান এবং তসণনমা উপণভাগ 
করণি এবং সণবকোপতর িাণের বনু্ধ এবং ভাইণবানণের সাণথ কথা 
বলণি সহায়িা কণর। এইভাণব, আষেতরক অণথকে িীবণনর প্রতিটি 
বষেণরে শুনণি পাওয়া অপতরহা�কে।

কাযকে ািলী

শ্কস	স্াবি

সুতমি একটি বছাট বছণল ব� লিাণস েুব �ান্ত থাণক। িার বনু্ধ 
বনই এমনতক অবসর সময়ও বস বাইণর বেলণি �ায়না। বস 
লিাণসই থাকণি পছদি কণর। ত�ষেক প্রশ্ন করণল সুতমি বস্বছোয় 
হাি বিাণল না। �েনই বমৌতেক পরীষো হয় িেন বস প্রায়ই 
অনুপতস্ি থাণক। সুতমি একটি শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার কণর এবং 
ডাকণল সাড়া বেয়।

আরলাচিার	জি্য	প্রশ্ন:

• সুতমি চুপ কণর থাণক বকন?

• সুতমি বকন অনট্য ত�শুণের সাণথ বেলা বথণক তবরি থাণক?

• বমৌতেক পরীষোর সময় বকন বস প্রায়�ই অনুপতস্ি থাণক 
বণল আপতন মণন কণরন?

সুতমি স্পষ্িই একিন শ্রবণ প্রতিবন্ধী; বস একটি শ্রবণ�ন্ত্র 
বট্যবহার কণর। সুতমণির আচরণ, িার অণনট্যর কথা বুঝণি না 
পারা, আত্মসম্মাণন ঘাটতি, বট্যথকেিার ভয় বা অনট্যরা �তে িার কথা 
বুঝণি না পাণর বা িাণক তনণয় উপহাস কণর - এমন ভয় বা 
ত�ষেণকর দ্ারা িাণক আর সকণলর মি সমানভাণব মাতনণয় না 
বনওয়ার কারণণ হণি পাণর। অথবা, এমনও হণি পাণর, সুতমি 
িার তহয়াতরং এইড বা শ্রবণ�ন্ত্র তেণয় কাণন শুনণছ ঠিকই তকন্তু 
একটা �ব্ বথণক আর একটা �ব্ণক আলাো করণি পারণছ না 
বা িার অথকে উদ্ধার করণি পারণছ না।
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তপন্না/ কণকেছরে 
(বতহঃকণকে)

বটণম্পারাল হাড়

কণকেনাতল
মট্যাতলয়াস 

– ইনকাস – 
বস্তপস এর 
অতস্ �কৃঙ্খল

ককতলয়া 

অতডটতর নাভকে

অধকেবকৃত্াকার 
নাতল

কণকেপটহ

ইউণস্তচয়ান 
টিউব

মানুণষর কান

আরলাচিার	জি্য	প্রশ্ন:

• কাণন ব�ানা এবং শুণন ববাঝার মণধট্য পাথকেকট্য আণছ তক?

• কাণন ব�ানা এবং শুণন ববাঝা – এ দুটির মণধট্য বকানটি—
ব�াগাণ�াণগর িনট্য ববত� প্রণয়ািনীয়?

“কাণন ব�ানা” এবং “শুণন ববাঝা” - এক নয়। ইণছ না থাকণল 
ও কাণন ব�ানা �ায়, তকন্তু বুঝণি হণল মণনাণ�াগ তেণয় শুনণি 
হয় ও পূবকেজ্াণনর সাণথ সমবিয় ঘটাণি হয়। 

আমরা �েন শুতন, িেন আমরা ব� �ব্ বা আওয়াি শুতন 
িা বথণক ববাঝার বচষ্া কতর। সুতমি সম্বি কাণন শুনণছ, 
তকন্তু এর সাণথ অথকে সং�ুতি করণি পারণছ না এবং িাই মন 
তেণয় শুনণছ না। ব�ণহিু বস মন তেণয় শুনণছ না িাই অনট্যরা 
কী বলণছ, িা বুঝণি িার অসুতবধা হণি পাণর এবং িাই বস 
ঠিকমণিা অনট্যণের সাণথ মণনর ভাব আোন প্রোন কণর না। এটি 
সামাতিকীকরণ, পড়াণ�ানা এবং একটি ত�শুর িীবণনর অনট্যানট্য 
তেকগুতলণক তবরূপভাণব প্রভাতবি করণি পাণর।

১.২	শ্শািার	প্রবক্রয়া

কান হল ইত্রিয় অগি �া আমাণের শুনণি এবং অনট্যণের সাণথ 
ব�াগাণ�াগ করণি সাহা�ট্য কণর। এটিণক প্রায়�ই “বাণয়া-
বমতডণকল ইতজেতনয়াতরংণয়র একটি বশ্রষ্ অবোন” তহসাণব বণকেনা 
করা হয়। মানুণষর শ্রবণ বট্যবস্া বট্যাপকভাণব দুটি প্রধান অংণ� 
তবভতি: কান এবং শ্রবণ পথ বা স্ায়ুপথ।

তচরে ১: মানুণষর কাণনর অভট্যন্তরীন গঠন

ছতব ১-এ বেোণনা হণয়ণছ, মানুণষর কাণনর তিনটি প্রধান অং� 
রণয়ণছ: বতহঃকণকে, মধট্যকণকে এবং অন্তঃকণকে।

িবহঃকণকে: বতহঃকণকে বা বাইণরর কান হল কাণনর সবণচণয় 

বাইণরর ভাগ �া দুটি অং� তনণয় গঠিি:

বপন্া, �া বাইণর বথণক দৃ�ট্যমান, একটি �ঙ্কু আককৃ তির কাঠাণমা �া 
মাথার দুপাণ� সং�ুতি। তপন্না তবতভন্ন তেক বথণক আসা �ব্িরগি 
সংগ্রহ কণর ও বতহঃকণকেনাতলণি পাঠায়।

শ্রিণিাবল হল বসই নাতল �া তপন্না এবং কাণনর পেকে াণক সং�ুতি 
কণর। এই নাতল মধট্যকণণকে �ব্িরগি সঞ্চালন কণর।

মধ্যকণকে: মধট্যকণকে হল একটি বছাণটা বায়ুভতিকে  গহ্বর �া বতহঃকণকে 
এবং অন্তঃকণণকের মণধট্য অবতস্ি। সাধারণি কাণনর পেকে া 
নাণম পতরতচি ‘টিমপট্যাতনক তঝতলে’ (কণকেপটহ) মধট্যকণকে বথণক 
বতহঃকণকেণক আলাো কণর। মানুণষর কাণনর “বাণয়া-বমতডণকল 
ইতজেতনয়াতরং”-এর কািকণমকে মধট্যকণকে একটি গুরুত্বপূণকে ভূতমকা 
পালন কণর। কাণনর নাতল তেণয় আগি �ব্িরগি কাণনর পেকে ায় 
পড়ণল িা কতম্পি হণি থাণক। কাণনর পেকে া �ব্�ততিণক 
�াতন্ত্রক�ততিণি রূপান্ততরি কণর। কাণনর পেকে া অতসকুলার 
বচইণনর সাণথ �ুতি, �া মট্যাতলয়াস, ইনকাস এবং বস্তপস নাণম 
মানবণেণহর তিনটি ষুেদ্রিম হাড় দ্ারা গঠিি। এই হাড়গুতল 
�ব্কম্পনণক প্র�স্ত কণর এবং অন্তঃকণণকে পাঠায়।

অন্ঃকণকে: মধট্যকণণকের পণর মটরাককৃ তি (pea sized) অং�টি 
হণলা অন্তঃকণকে বা অভট্যন্তরীণ কান – িটিল টিউবগুতলর একটি 
বসট তনণয় গঠিি বণল এণক অতস্ময় লট্যাতবতরন্ তহসাণবও উণলেে 
করা হয়। এটিণক বভস্তবউলও বলা হয় কারণ এটি শ্রবণিন্ত্র 
এবং মতস্তণকের অনট্যানট্য অংণ�র একটি পথ। অন্তঃকণণকে শ্রবণ 
অণগির পা�াপাত� ভারসাণমট্যর অগিও রণয়ণছ। এটিণি ককতলয়াও 
রণয়ণছ, �া বপতরতলম্ফ (perilymph) নামক িরল দ্ারা পূণকে, �া 
শ্রবণ প্রতরিয়ার একটি অগি।

অন্তঃকণণকের ককতলয়াণি “অগকোন –অফ – কটিকে ” নাণম একটিকে  
অগি রণয়ণছ �া মুলি মাইণরিাণফাণনর কাি কণর। কটিকে ণি চুণলর 
মি সূক্ষ্ম বকাণষর সাতর রণয়ণছ, �া ককতলয়ার মণধট্য বট্যাতসলাসকে 
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বমণ্রেন এর ওপণর অবতস্ি। 

চুণলর মি সূক্ষ্ম বকাষগুতল হল সবণচণয় গুরুত্বপূণকে ইত্রিয়গি 
কাঠাণমা �া �ব্ণক ববদুট্যতিক স্পদিণন রূপান্ততরি কণর। 
ববদুট্যতিক স্পদিন িারপর শ্রবণ স্ায়ুর মাধট্যণম বরেনণস্ণম 
বপৌঁছয়। এই স্পদিনগুতল �ণব্র তফ্ণকাণয়তসি, িীরেিা এবং 
সময় সম্পতককে ি সমস্ত প্রণয়ািনীয় িথট্য েুব পদ্ধতিগিভাণব 
শ্রবণ কণটকে ণসে বপৌঁণছ বেয়। শ্রবণ কণটকে ণসের তবতভন্ন অংণ� স্পদিন 
বপৌঁছাণল �ব্ অনুভূি হয়।

১.৩	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতা	কী?

প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের আইন (১৯৯৫) বণল ব� “শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা মাণন হল ব� কাণনর ব�ানা অণপষোককৃ ি ভাণলা 
বসই কাণন ও কণথাপকথণনর পতরসণর ৬০ বডতসণবল বা িার 
ববত� শ্রবণণর ষেতি। 

এই	সংজ্ঞা	শ্র্রক	বতিটি	বেক	উরঠ	আরস:

১. ভাণলা কাণন শ্রবণ�ততি হ্াস: উভয় বচাণের দৃতষ্�ততির 
পাথকেণকট্যর মণিা, উভয় কাণন ব�ানার মারোও আলাো হণি 
পাণর। এই সংজ্াটি ব� কাণন ভাল শুনণি পায় বসই কাণনর 
শ্রবণ�ততি- হ্াস তবণবচনা করার তনণেকে � বেয়।

২. ৬০ বডতসণবণলর ববত� (dB): ব�ানার মারো পতরমাণপর 
একক হল বডতসণবল।

৩. এই সংজ্াটি, কাণন ৬০ dB-র ববত� শ্রবণ�ততি হাতরণয়ণছ 
এমন বট্যততিণের শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার �ংসাপরে বেওয়ার 
তনণেকে � বেয়। এর মাণন িাণের শ্রবণ সীমা ৬০ dB-র উপণর।

৪. কণথাপকথণনর কম্পাঙ্কগি (requencies) পতরসীমা: �তে 
আমরা আমাণের স্বাভাতবক কথা বলার কম্পাঙ্ক পতরমাপ 
কতর িণব িা ছয়টি কম্পাণঙ্কর (Hertz) অধীণন পণড় – 
২৫০, ৫০০, ১০০০, ২০০০, ৪০০০ ও ৮০০০। এই সংজ্াটি 
আমাণেরএই কম্পাঙ্কগুতলণি শ্রবণসীমা তবণবচনা করার 
তনণেকে � বেয়। 

কাযকে ািলী	

বকাণনা দুই বট্যততির মণধট্য শ্রবণ�ততি হ্াস একইরকণমর হয় না

বিরেকে শািলী:

১. ত�ষেকণের ব�ল এবং অতমি সম্পণককে  বকসস্াতডটি 
পড়ণি এবং আণলাচনা করণি বলুন

২. িাণের অট্যাণসসণমন্ট করণি বলুন বকন ব�লর মণিা 
তকছু ত�শু ভাষার বষেণরে ছাড় বপণি পাণর �েন অতমণির 
মণিা অনট্য ত�শুরা বসই ছাড় পায় না? 

৩. আণলাচনার সময় েণলর সেসট্যণের বণল তেন ব� বকাণনা 
দুই বট্যততির শ্রবণ�ততি হ্াণসর মারো কেনই এক নয়, িাই 
আলাো আলাো ছাড় বেওয়া হয়। একটি তনতেকে ষ্ মারোর 
শ্রবণ�ততি হারাণনা ত�শুরা ভাষার বষেণরে ছাড় পায়। 
অতমণির হয়ণিা শুধুমারে একটি কাণনই শ্রবণ�ততি তছণলা 
না (অথকোৎ একপাতবেকেক শ্রবণ�ততি হ্াস) সুিরাং বস এই 
ছাণড়র িনট্য ব�াগট্য তছণলা না।

৪. ত�ষেকণের িাণের তনি তনি রাণিট্যর ভাষা ছাণড়র 
তনয়মগুতল আণলাচনা করণি বলুন।

শ্কস	স্াবি

ব�ল ও অতমি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শু, �ারা লিাস বটন-এ 
পড়ণছ। ব�ল দুই কাণন শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার কণর, আর অতমি বকবল 
একটি কাণন বট্যবহার কণর। ববাডকে  পরীষোর প্রস্তুতি ঘতনণয় আসায়, 
ব�লর মা -বাবা িাণের বমণয় প্রতিবন্ধকিার �ংসাপণরের কারণণ 
ব� ছাড় পাণছে িা অতমণির মা - বাবা বক িানান। অতমণির মা–
বাবাও ভাষা ছাণড়র িনট্য তবেট্যালয় কিকৃকে পণষের কাণছ তগণয়তছণলন, 
িণব, তবেট্যালয় কাউণসিলর কিকৃকে পণষের কাছ বথণক িানণি 
বপণরতছণলন ব� অতমি একই ছাণড়র িনট্য ব�াগট্য নয়।

১.৪	প্রাসবগিক	শব্ািলী

বতধরিা বলণি শ্রবণ�ততির প্রতিবন্ধকিা ববাঝায় �া শ্রবণ�ন্ত্রসহ 
বা ছাড়া ব�ানার মাধট্যণম ভাষাগি িণথট্যর সফল প্রতরিয়াকরণণক 
বাধা বেয়। একিন বট্যততি �ার ‘বতধরিা’ আণছ বণল মণন করা 
হয়, িার সাধারণি গুরুির (৭০ তডতব ছাতড়ণয়) বা অিট্যতধক 
গুরুির (৯০ তডতব ছাতড়ণয়) শ্রবণ �ততি হ্াস বপণয়ণছ, এবং এটি 
িার ভাষা ব�োর আণগই হণয়ণছ, এমনও হণি পাণর। 

শ্রবণণ অসুতবধা (Hard of hearing) বলণি শ্রবণ�ততির দুবকেলিা 
ববাঝায় �া কথা বলার দ্ারা বট্যবহাতরক ব�াগাণ�াগণক সমূ্পণকেরূণপ 
বাধা বেয় না। এইভাণব, ব� বট্যততি ভাণলা শুনণি পায় না বস 
সাধারণি কথা বলার বচষ্া কণর অনট্যণের সাণথ ব�াগাণ�াগ 
কণর। তহয়াতরং এইড বট্যবহার কণর অথবা অবত�ষ্ শ্রবণ ষেমিার 
সাহাণ�ট্য, বস ব�ানার মাধট্যণম ভাষাগি িথট্য সফলভাণব 
প্রতরিয়াকরণণ সষেম হয়।

অবত�ষ্ শ্রবণ (Residual hearing) বলণি একিন বট্যততির 
শ্রবণ�ততি হ্াস পাওয়ার পণরও ব�টুকু ব�ানার ষেমিা থাণক িা 
ববাঝায়। এটি বলা হয় ব� শ্রবণ�ততি �ি ববত� হারাণব, অবত�ষ্ 
শ্রবণ�ততি িি কম হণব।

অতডওগ্রাম (Audiogram) হল বট্যততি কী শুনণি সষেম—
এবং সষেম নয়—িার একটি বরো তচরে (graphical 
representation)। নীণচর ছতব ২ এবং ৩ –এ বেো �াণছে, দুটি 
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মারো তচতরেি করা হণয়ণছ: হাটকে ি (Hz)-একক তেণয় পতরমাপ 
করা হয় কম্পাঙ্ক বা িীক্ষ্ণিা X অণষে এবং বডতসণবল (dB) 
একক তেণয় িীরেিা বা প্রাবলট্য পতরমাপ করা হয় Y অণষে। লাল 
বকৃত্ ও বরো ডান কাণনর শ্রবণ এবং নীল রিস তচনি ও বরো বাম 
কাণনর শ্রবণণর স্তরণক তচতনিি কণর।

তচরে ২: স্বাভাতবক শ্রবণ
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FIGURE 2: NORmAl HEARING 

FIGURE 3: HEARING lOSS IN BOTH EARS

2. ClassIfICaTIOn Of HEarInG lOss, 
CHaraCTErIsTICs and IMPlICaTIOns

Differentiation in the type of hearing loss

aCTIvITY

Eight year old Rupa and Rohit study in different sections of 3rd grade in the same 
school. Both wear hearing aids behind their ears. While teachers are happy to have 
them in their class, Rohit’s class teacher has many concerns. Rohit’s speech is not 
‘understood’ by other children. Rohit struggles to communicate even in his mother 
tongue and uses lots of signs and gestures. His reading and writing skills are not age 
and grade appropriate. Rupa on the other hand has no problems in communicating with 
others. She speaks fluently in English, Hindi and in her mother tongue, and reads and 
writes well. 
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স্বাভাতবক শ্রবণ�ততি

তচরে ৩: উভয় কাণন শ্রবণ�ততি হ্াস
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শ্রবণস্তর (dB -বি)

২.	শ্রিণশবক্ত	হ্াস,	তিবশষ্্য	এিং	প্রোরির	
শ্শ্রণীবিোগ

কাযকে ািলী

শ্রবণ�ততি হ্াণসর তবতভন্ন প্রকারগুতলর পাথকেকট্য

চলুি	রূপা	আর	শ্রাবহরতর	সারর্	শ্েখা	কবর।

আট বছর বয়সী রূপা ও বরাতহি একই সু্ণল লিাস তরি-র তবতভন্ন 
তবভাণগ পণড়। দু’িণনই িাণের কাণনর তপছণন শ্রবণ�ন্ত্র পণর। 
�তেও িারা দুিণনই শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শু, িবু িাণের 
তনণিণের মণধট্য বসই অণথকে বনু্ধত্ব বনই বলণলই চণল। ত�ষেকরা 
িাণের লিাণস বপণয় েুত� হণলও বরাতহণির বশ্রণী ত�ষেণকর 
অণনক উণদ্গ রণয়ণছ। বরাতহণির কথা অনট্য ত�শুরা ‘ববাণঝনা’। 
তনণির মািকৃ ভাষায় কথা বলণিও বরাতহণির অসুতবধা হয় এবং 

বস প্রচুর সংণকি এবং অগিভতগি বট্যবহার কণর। িার পড়া এবং 
বলোর েষেিা বয়স এবং লিাণসর উপ�ুতি নয়। লিাণস ত�ষেক 
�েন বকাণনা কথা বণলন, বরাতহি িেন বার বার বসটা পুনরাবকৃ তত্ 
করণি বণল, এবং কাণরা সাণথ কথা বলার সময় িার মুে বেেণি 
না পারণল বরাতহণির অসুতবধা হয় অনট্যতেণক রূপার অনট্যণের 
সণগি ব�াগাণ�াগ করণি বকাণনা সমসট্যা বনই। বস বাংলা ভাষায় 
সাবলীলভাণব কথা বণল এবং ভাণলাভাণব পণড় ও বলণে।

১. রূপা এবং বরাতহি সম্পণককে  পড়ার পণর, বছাণটা েণল 
অং�গ্রহণকারীণের তনম্নতলতেি প্রশ্নগুতল তনণয় আণলাচনা 
করণি বলুন:

• বকন রূপা এবং বরাতহণির ব�াগাণ�াণগর েষেিা 
আলাো?

• বকন বরাতহণির তনণির মািকৃ ভাষায় কথা বলণিও 
কষ্ হণছে?

• রূপা ও বরাতহবির পড়া/বলোর পাথকেকট্য বকন এি 
স্পষ্?

• বকন বরাতহি পুনরাবকৃ তত্ করণি বণল এবং বতিাণক 
বেেণি পছদি কণর?

• রূপা আর বরাতহি বনু্ধ নয়। আপনার মণি এর কারণ কী?

বকৃহত্র েণলর আণলাচনায় তনণম্নাতি তবষয়গুতলণক বিার বেওয়া 
হয়: উপণরর সমস্ত প্রণশ্নর উত্র এই তবষয়টিণি তনতহি ব� 
শ্রবণ�ততি হ্াণসর ধরণন পাথকেকট্য রণয়ণছ। রূপা এবং বরাতহণির 
শ্রবণ�ততি একইরকণমর বণল মণন হয় না। রূপা ব�াগাণ�াণগর 
িনট্য ২ বা ৩টি ভাষা বট্যবহার করণছ বণল মণন হয়, �া বথণক 
ববাঝা �ায় ব� বস িীবণনর পরবিথী প�কোণয়, সম্বি ৫ বা ৬ বছর 
বয়ণসর পণর শ্রবণ�ততি হাতরণয় বফণলতছণলা। বরাতহি সম্বি 
কম শ্রবণ�ততি তনণয়ই িমে তনণয়তছণলা, িাই মািকৃ ভাষায় কথা 
বলণিও িার সমসট্যা হয়। বরাতহণির শ্রবণ�ততিও রূপার বচণয় 
ববত� গুরুির হণি পাণর কারণ িার কথা বলা অস্পষ্ এবং িার 
বয়ণসর উপ�ুতি পড়া এবং বলোর েষেিা বনই।

শ্শ্রণীবিোরগর	শতকে ািলী

শ্রবণ পণথ বাধার কারণণ শ্রবণ�ততি হ্াস পায়। তবতভন্ন ধরণনর 
শ্রবণ�ততি হ্াণসর সাণথ সম্পতককে ি তকছু �িকে  প্রতিণবেণন বা 
ত�শুণের বট্যততিগি ত�ষো পতরকল্পনায় উণলেে করা ব�ণি পাণর। 
এই �িকে াবলী ববাঝা এবং শ্রবণ�ততি হ্াণসর প্রকাণরর পাথকেকট্য 
তনণেকে �মূলক বকৌ�লগুতল পতরকল্পনা করার িনট্য সহায়ক হণব। 
বটতবল ৫-এ বেোণনা হণয়ণছ, শ্রবণ�ততি হ্াণসর বশ্রণী তবভাণগ 
পাঁচটি তবষয় তবণবচনা করা হণয়ণছ: তডতগ্র, ষেি/আঘাণির স্ান, 
শুরুর বয়স, কা�কেকারণ এবং প্রককৃ তি। (আণরা তবস্তাতরি িানার 
িনট্য পতরত�ষ্ ২ বেেুন)।
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শ্টবিল	৩:	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতার	শ্শ্রণীবিোরগর	পাঁচটি	বিষয়
বিষয়	 ি্যাখ্যা শ্শ্রণীবিোগ

মারো শ্রবণ�ততি হারাণনা কেনও একইরকম 
হয় না; এমনতক উভয় কাণন তভন্ন 
হণি পাণর।

একটি ত�শুর শ্রবণণ�াগট্যিা তনভকে র কণর dB এর মারোর উপর। 
শ্রবণ�ততি হ্াসণক বশ্রণীবদ্ধ করা হয়:
হালকা
পতরতমি
মাঝাতর গুরুির
গুরুির
অিট্যন্ত গুরুির

ষেি/আঘাণির স্ান কাণনর তবতভন্ন অংণ� আঘাি বা 
ষেতির কারণণ শ্রবণ�ততি হ্াস বপণি 
পাণর।

আঘাণির স্াণনর উপর তনভকে র কণর ব�মন ষেি।
শ্রবণ�ততি হ্াসণক বশ্রণীবদ্ধ করা হয়:
পতরবাহী (Conductive)
বসসিতর-তনউরাল (Sensori-neural)
তমতশ্রি (Mixed)
বসন্টাল অতডটতর তডসফাং�ন (Central Auditory 
Dysfunctioning)

শুরুর বয়স শ্রবণ�ততি হ্াস িীবদ্দ�ায় ব�ণকাণনা 
সময় হণি পাণর।

শুরুর বয়ণসর উপর তনভকে র কণর,
শ্রবণ�ততি হ্াসণক আরও বশ্রণীবদ্ধ করা হয়:
িমেগি (Congenital)
অতিকে ি (Acquired)
প্রাক-ভাতষক (Pre-lingual)
উত্র – ভাতষক (Post-lingual)

কা�কেকারণ তবতভন্ন কারণণ শ্রবণ�ততি হ্াস হণি 
পাণর।

শ্রবণ�ততি হ্াণসর তেণক পতরচাতলি তকছু তনতেকে ষ্ কারণগুতল 
তনম্নরূপ বশ্রণীবদ্ধ করা হণয়ণছ:
িমে পূবকেবিথী (Pre-natal)
িমে পরবিথী (Post-natal)
অবাতছিি আওয়াি (Noise)

প্রককৃ তি শ্রবণ�ততি হ্াস একইভাণব ঘণট না। প্রককৃ তির উপর তনভকে র কণর,

শ্রবণ�ততি হ্াসণক বশ্রণীবদ্ধ করা হয়:

হঠাৎ (Sudden)

ধীণর ধীণর (Gradual)

এটা মণন রাো গুরুত্বপূণকে ব� শ্রবণ�ততি হ্াস তবতভন্ন অবস্ার 
সমবিণয় ঘটণি পাণর। একটি ত�শুর প্রাক-ভাতষক বা িমেগি 
শ্রবণ�ততি ষেতির মারো গুরুির বথণক অতি-গুরুির হণি পাণর। 
অনট্য একটি ত�শুর শ্রবণ�ততি ষেতির ধরন তমশ্র এবং মারো অতি 
গুরুির হণি পাণর। শ্রবণ সংরিান্ত িণথট্যর বট্যােট্যা করার সময় 
ত�শুর তবষয় কণয়কটি তিতনষ িানা েরকার, ব�মন িার শ্রবণণর 
অসুতবধাটি সনাতিকরণ বয়স, মা- বাবার অং�গ্রহণ, এবং ভাষা 
তবকাণ�র িনট্য কি �ীঘ্র কাি শুরু হণয়ণছ ইিট্যাতে, �াণি ত�শুর 
উন্নতির সম্াবনা সম্পণককে  বুঝণি পারা এবং বস সম্পণককে  কিটা 

প্রিট্যা�া করা �ায়. িা তনধকোরণ করা ব�ণি পাণর।

শ্রবণ�ততি হ্াণসর সাণথ সম্পতককে ি ষেতিগুতল িীবণনর তবতভন্ন 
পতরতস্তিণি তবতভন্ন কা�কেকলাণপর বষেণরে সীমাবদ্ধিার কারণ 
নাও হণি পাণর। শ্রবণ�ততি হারাণনা বট্যততিণের অট্যাণসসণমন্ট 
করার সময়, শুধুমারে প্রতিবন্ধকিা পতরমাণপর পতরবণিকে  িার 
সম্াবট্য ষেমিার উপর তবণ�ষ বিার বেওয়া উতচি। WHO 
(World Health Organization)- প্রেত্ ইন্টারনট্যা�নাল 
লিাতসতফণক�ন অফ ফাং�তনং এবং তডণসতবতলটি অট্যান্ড বহলথ- 
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শ্টবিল	৩:	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতার	শ্শ্রণীবিোরগর	পাঁচটি	বিষয়
শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতা	সংক্রান্	েশটি	সাধারণ	প্রচবলত	েুল	ধারণা

প্রচবলত	ভ্ান্	ধারণা	 িাস্তিতা

১. ত�শুর তিন বছর বয়স না হণল ত�শুর 
শ্রবণণর �ততি �নাতি করা �ায় না।

এমনতক নবিাি ত�শুণের মণধট্যও শ্রবণ�ততি �নাতি করা �ায়। 

২. বড় হওয়ার সাণথ সাণথ শ্রবণণর সমসট্যা 
কণম �াণব।

ববত�র ভাগ ত�শু �াণের তভিণরর কাণনর ষেতি হয় িাণের স্ায়ীভাণব 
শ্রবণ�ততি হ্াস পায়; বকাণনাভাণবই শ্রবণ�ততির বকৃ তদ্ধ করা সম্ব নয়। 

৩. ত�শু �েন তনণি িার শ্রবণ�ন্ত্র সঠিক ভাণব 
বট্যবহার ও রষেণাণবষেণ করণি পারণব 
িেনই িাণক শ্রবণ�ন্ত্র বেওয়া উতচি।

শ্রবণ�ততি �নাতিকরণ, শ্রবণ�ণন্ত্রর তফটিং এবং ভাষা তবকাণ�র বট্যবস্া গ্রহণণর 
মণধট্য বকাণনা ফাঁক থাকা উতচি নয়। 

৪. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর তবণ�ষ সু্ণল 
�াওয়া উতচি।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক ত�শু সফলভাণব সাধারণ সু্ণল পড়াণ�ানা 
করণছ। 

৫. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা একটি 
সমিািীয় বগাষ্ী; িাণের ত�ষোগি 
সমসট্যাগুতল একই ধরণনর।

বকাণনা দুটি ত�শুরা একই রকম হয় না। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি বকাণনা দুটি 
ত�শু একই রকম হণি পাণরনা। 

৬. শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার কণর শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা 
'তনরাময়' করা ব�ণি পাণর। 

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা বকাণনা বরাগ নয় �া তনরাময় ব�াগট্য। 

৭. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর সাণথ কথা 
বলার সময় ত�ষেকণের বিাণর কথা বলা 
উতচি।

তহয়াতরং এইড বা ককতলয়া ইমপ্াণন্টর মণিা অট্যামতপ্তফণক�ন তডভাইস 
বট্যবহার কণর ত�শুর সাণথ উচ্চ স্বণর কথা বলণল ত�শুর কাণন বট্যথা হণি পাণর, 
�ব্ তবককৃ ি হণি পাণর এবং বতিার গলার স্বণররও ষেতি হণি পাণর।

৮. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ববৌতদ্ধক 
সষেমিা 'কম'।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক ত�শু তবেট্যালণয় েুব ভাণলা পারফমকে কণর। 

(ICF), বট্যততি-বকত্রিক পদ্ধতিণি এই ধরণনর অট্যাণসসণমণন্টর 
িনট্য একটি েরকারী কাঠাণমা প্রোন কণরণছ। ICF একটি 
সমতবিি এবং আন্তঃসম্পতককে ি উপাণয় স্বাস্ট্য, প্রতিবন্ধকিা এবং 
কা�কেকাতরিা সম্পণককে  অট্যাণসসণমন্ট। বট্যাততির কা�কেষেমিা িার 
প্রতিবন্ধকিার পতরণতি তহসাণব তবণবতচি হয় না। ব�মন শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি একিন মানুণষর কা�কেষেমিা িার শ্রবণ�ততি 
হ্াস, এবং পতরণবণ�র প্রভাবগুতলর মণধট্য পারস্পতরক তরিয়া 
প্রতরিয়ার ফলাফল তহসাণব তবণবতচি হয়। ‘প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
মানুণষর অতধকার আইন ২০১৬’ (RPWD Act ২০১৬) 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণক (Persons with Disability) 
এভাণবই সংজ্াতয়ি কণর। বট্যততিগি ববত�ষ্াবলী (personal 
attributes) এবং পতরণব�গি কারণগুতল ব�ৌথভাণব একিন 
মানুণষর কা�কেকাতরিা বা প্রতিবন্ধকিাণক প্রভাতবি কণর। লষেট্য 
হল ব� বকাণনা পতরতস্তিণি অং�গ্রহণণর সীমাবদ্ধিা দূর করা 
বা কম করা।

৩.	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতা	সম্পরককে 	প্রচবলত	েুল	
ধারণাগুবল	

কাযকে ািলী

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা সম্পণককে  প্রচতলি ভুল ধারণাগুতল

1. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের সম্পণককে  ত�ষেকণের 
িাণের মিামি ব�য়ার করণি বলুন, তবণ�ষ কণর ত�ষোর 
বপ্রষোপণট।

2. তলিপচাটকে /ববাণডকে  ত�ষেক �া বলণবন িা বনাট করুন।

3. িাণের শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার ে�টি সাধারণ প্রচতলি ভুল 
ধারণার একটি হট্যান্ডআউট তেন (পতরত�ষ্ ১) এবং পরবিথী 
পকৃষ্ায় বটতবল ৪ এ সংতষেপ্তকরণ করা হণয়ণছ।
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প্রচবলত	ভ্ান্	ধারণা	 িাস্তিতা

৯. অণনক বলাক মণন কণর �ারা শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি বা বতধর িারা 
ব�াগাণ�াণগর িনট্য শুধুমারে সাংণকতিক 
ভাষা বট্যবহার কণর।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি সকণলই ব�াগাণ�াণগর িনট্য সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার 
কণর না।

১০. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি বছণলণমণয়রা 
কণলণি ব�ণি পাণরনা।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক বছণলণমণয়ই একাণডতমকভাণব সফল হয় এবং 
কণলণি পড়াণ�ানা কণর।
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ইউবিট	II শ্শ্রণীকরক্র	বেতরর	এিং	
িাইরর	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	
বশক্ার্থীরা	শ্যসি	সমস্যার	
সমু্খীি	হয়

শ্টবিল	৫:	ইউবিট	২	এর	রূপররখা
বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	২:	শ্শ্রণীকক্	এিং	তার	িাইরর	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	বশক্ার্থীরা	শ্যসি	সমস্যার	সমু্খীি	হয়	

১. ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনমণয়র বাধা

২. শ্রবণগি, দৃ�ট্যগি, বভৌি বা বাতহট্যক পতরণব� 
এবং বশ্রণীকণষে বসার বট্যবস্া

৩. বশ্রণীকণষের তভিণর এবং বাইণর কা�কেকলাপ ও 
পারস্পতরক ভাব তবতনময়

েলগি কাি, 
প্রে�কেন

ত�ষেকরা আে�কে পতরতস্তি এবং বাধাগুতল বণকেনা করণি 
সষেম হণবন:

• ব�াগাণ�াণগর বষেণরে

• বভৌি বা বাতহট্যক পতরণব� এবং পতরকাঠাণমাগি 
প্রণয়ািনীয়িার বষেণরে

• পারস্পতরক ভাব তবতনময়, কা�কেকলাণপর বষেণরে

• তনণেকে �মূলক প্রতরিয়া এবং অট্যাণসসণমণন্টর 
বষেণরে

অন্তভুকে ততির বষেণরে বাধাগুতল তবতভন্ন স্তণর থাকণি পাণর এবং 
অব�ট্যই তবতভন্ন স্তণর তগণয় বসগুতলর সমাধান করা প্রণয়ািন। 
উোহরণস্বরূপ, �েন সু্লগুতল একটি ত�শু এবং িার পতরবাণরর 
চাতহো বমটাণনার িনট্য একটি ফলপ্রসূ, �থাথকে গুণমানসম্পন্ন 
ত�ষো প্রোন কণর উঠণি পাণর না, িেন ত�শুটি সু্ল বছণড় 
তেণি পাণর। বাতহট্যক বা বভৌি পতরণবণ�র বাধাগুতল তবেট্যালয় 
প্রণবণ�র বষেণরে অসুতবধার কারণ হণি পাণর; উোহরণ তহণসণব, 
একিন হুইলণচয়ার বট্যবহারকারী, পাহাণড়র চূড়ায় একটি 
তবেট্যালণয় প্রণব� করণি বা নেী বা কঠিন ভূেণ্ড অতিরিম করণি 
সষেম নাও হণি পাণর। সবণচণয় েরকারী কথাটি হণলা, ত�ষো 
প্রতিষ্াণনর মণধট্য বনতিবাচক মণনাভাব, �া প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণক ববষমট্য এবং অনতভণপ্রি পতরণবণ�র তেণক তনণয় 
ব�ণি পাণর এবং এইটি সবণচণয় কঠিন বাধা হণয় উঠণি পাণর। 
অন্তভুকে ততিমূলক বশ্রণীকষে বাধামুতি হণি হণব।

১.	শ্যাগারযারগর	িাধা

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা বশ্রণীকণষে ভাব তবতনমণয়র 

বষেণরে অণনক বাধার সমু্মেীন হণি পাণর। ব�মন ২ নং ছতবণি 
বেো �াণছে, ভাব তবতনময় হল বতিা এবং বশ্রািার মণধট্য একটি 
তদ্মুেী প্রতরিয়া।

ছতব ২: ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনময় প্রতরিয়া

গ্রহীিাবািকে াবহ

অন্তি তকছু বকাড 
সবকেিনীন

তডণকাতডংবকাতডং

চট্যাণনল: কথা বলা, 
বলো, গ্রাতফসে, 
তভতডও ইিট্যাতে

িথট্য/ইনপুট আচরণ/
আউটপুট

আতম তক 
বলণি চাইতছ আতম তক বুতঝ

বািকে া
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বশ্রণীকণষে ত�ষেণ এবং ত�েণনর িনট্য ত�ষেক এবং ত�ষোথথীণের 
মণধট্য ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনমণয়র প্রণয়ািন। প্রককৃ ি ত�ষোোন 
শুরু হওয়ার আণগই (অথকোৎ পূণবকের জ্ান পরীষো করা বা একটি 
তবষণয়র সূচনা বা ভুতমকা করা) ব�োণনার সময় ত�ষোথথীরা 
ইতিপূণবকে কিটা ত�ণেণছ িার অট্যাণসসণমন্ট করার প্রণয়ািন হয়।

পূিকেিতথী	জ্ঞাি	পরীক্া	করা	এিং	একটি	বিষরয়র	সূচিা	িা	
েুবমকা	করা:

একিন ত�ষেক িণলর তবতভন্ন প্রাককৃ তিক ও মনুষট্যসকৃষ্ উৎস তনণয় 
আণলাচনা করণছন। তিতন বট্যােট্যা করণছন বকাথা বথণক িল 
আণস অথকোৎ ঘণরর কল বথণক। গ্রামীণ এলাকায় তফল্ড ট্রিণপ 
তগণয় ত�শুরা ব�সব ‘িলাধার’ এবং ‘কঁুণয়া’ বেণেতছল বসগুতলর 
কথা িারা মণন করণি পারণছ তকনা, িা িানার িনট্য ত�ষেক 
প্রশ্ন করণলন। বরাহন িার হাি িুণল লিাসণক মণন কতরণয় তেণলা 
ব� িারা তফল্ড ট্রিণপর সময় একটি পুকুর এবং একটি নলকূপ 
বেণেতছল। একথা শুণন তরমা িানণি চায়- োণলর িল তক 
মানুণষর বিতর নাতক প্রাককৃ তিক উৎস বথণক এই িল আণস।

এই উোহরণণ, বশ্রণীকণষে ত�ষোথথীণের মণধট্য পারস্পতরক 
মিামণির আোন প্রোন ঘণটতছণলা ফণল ত�ষোথথীণের ব�োর 
সুতবধা হণয়তছল। ত�ষেক িাণের পূণবকের অতভজ্িা এবং জ্াণনর 
তভতত্ণি ত�ষোথথীণের কাছ বথণক উত্র সংগ্রহ কণরতছণলন।

ত�ষেক এবং ত�ষোথথী উভণয়ই এণক অপণরর সাণথ ভাব তবতনময় 
কণরতছল।

গল্প বলার বস�ন বা ইতিহাস লিাণসর সময় ত�ষোথথীরা েুব 
সতরিয় থাণক। একটি গণল্প পরবিথী ঘটনার অনুমান করার সময় 
িারা ত�ষেণকর সাণথ কণথাপকথন কণর। �েন ত�ষেক তিজ্াসা 
কণরন এর পণর কী হণি পাণর বণল িুতম মণন কণরা?’ িেন 
িারা গণল্পর আকষকেণীয় তবকল্পগুতল বলণি থাণক। পরবিথী ঘটনার 
অনুমান করার পা�াপাত�, একিন ত�ষেক �েন একটি তবষয় 
বট্যােট্যা করণছন িেন ত�ষোথথীরা প্রায়ই স্বিঃপ্রণণাতেি হণয় কথা 
বণল এবং এটি বশ্রণীকণষে ত�ষোথথীণের মণধট্য নিুন জ্ান এবং 
সণচিনিা তনণয় আণস।

বেনতদিন রুটিন, অট্যাসাইনণমন্ট, বহামওয়াককে  এবং সু্লবাণসর 
িথট্য সম্পণককে  ব�াগাণ�াগ ছাড়াও, ব�োর িনট্য ত�ষেক এবং 
ত�ষোথথীণের মণধট্য ব�াগাণ�াগ অপতরহা�কে। �েন ভাব তবতনময় 
সঠিকভাণব হয় িেন িথট্য বেওয়ার কািটি সমূ্পণকে হয় এবং 
ব�ো সহি, আনদিোয়ক, আরও অথকেবহ এবং েীঘকেস্ায়ী হয়। 
বশ্রণীকণষে আরও ভাণলাভাণব ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনময় 
করার অণভট্যণসর ফণল তনণিণের মণধট্য সম্পণককে রও উন্নতি হয় 
�া বশ্রণীকণষে এবং তবেট্যালণয় একটি ইতিবাচক পতরণব� বিতর 
করণি সাহা�ট্য কণর। তবপরীিভাণব, �তে ব�াগাণ�াগ বা ভাব 

তবতনময় কা�কেকরী না হয় বা অসমূ্পণকে হয়, িণব এটি ব�োর বষেণরে 
বাধার সকৃতষ্ কণর এবং ত�ষেক এবং ত�ষোথথী উভণয়র কাণছই এটি 
হিা�ািনক বণল মণন হণি পাণর।

২.	শ্েৌত	পবররিশ

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা প্রায়�ই বভৌি বা বাতহট্যক 
পতরণব�গি বাধার পা�াপাত� বশ্রণীকণষের মণধট্য এবং বাইণর 
পারস্পতরক ভাব তবতনময় এবং কা�কেকলাণপর বষেণরে তবতভন্ন বাধার 
সমু্মেীন হয়। মূলধারার বশ্রণীকণষে বকালাহল এবং বসার বট্যবস্া 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর িনট্য 
উণলেেণ�াগট্য বাধা সকৃতষ্ কণর।

কাযকে ািলী

একটি সাধারণ তবেট্যালয়ণক কল্পনা করা

• অং�গ্রহণকারীণের একটি সাধারণ তবেট্যালয় এবং বশ্রণীকণষে 
পারস্পতরক ভাব তবতনময় প্রতরিয়ার কথা কল্পনা করণি বলুন। 
তবেট্যালয়টি বকাথায় অবতস্ি? বশ্রণীকণষের তভিণর এবং 
বাইণর কী ধরণনর আওয়াি ব�ানা �ায়? 

• সমস্ত সম্াবনার মণধট্য, প্রথম ব� তিতনসটি লষেট্য করণবন 
িা হল- বশ্রণীকষেটি েুব বণড়া অথকোৎ বশ্রণীকণষে ত�ষোথথীর 
সংেট্যা অণনক! ত�শুরা হয়ণিা ববণঞ্চ বঠসাণঠতস কণর বণস 
আণছ বা হয়ণিা বমণঝণি বণস আণছ। ত�ষেক সম্বি 
ব্ট্যাকণবাণডকে র কাণছ োঁতড়ণয় আণছন। অং�গ্রহণকারীরা 
সম্বি �া কল্পনা করণি পারণবন না িা হল বশ্রণীকণষের 
বকালাহণলর মারো, �া বশ্রণীকণষের পা�াপাত� পাণ�র 
বশ্রণীকষে বথণক সতম্মতলিভাণব উৎপন্ন হয়। প্রায়ই বেো 
�ায় বকাণনা বকাণনা পাবতলক তবেট্যালণয় বকাণনা বেয়াল 
ছাড়াই একটি হণলর মণধট্য কণয়কটি লিাস পতরচালনা করা 
হণছে। তবেট্যালয়গুতল প্রায়�ই ট্ট্যাতফকসহ বট্যস্ত রাস্তার কাণছ 
বা বািাণরর কাছাকাতছ অবতস্ি হয়। 

• একটি সাধারণ বশ্রণীকণষে সম্াবট্য বকালাহণলর মারো বুঝণি 
কল্পনা করুন নীতিন, দুই কাণন শ্রবণ�ততি হারাণনা একটি 
ত�শু, আপনার কল্পনা করা বশ্রণীকণষের একটি ববণঞ্চ বস 
বণস আণছ:

• এই বশ্রণীকষে তক এই ত�শুর িনট্য উপণ�াগী?

• শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি এই ত�শুটি তক এরকম একটি 
বশ্রণীকণষের পতরণবণ� ত�েণি পারণব?

• বকন নীতিণনর িনট্য এটি একটি আে�কে ত�ষোর পতরণব� 
নয়?

• ত�েণনর পতরণব� উন্নি করণি নীতিণনর মণিা শ্রবণ 
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এবার বিামরা 
�েন ভাগ 
করণব...

তমস আতম আপনার 
কথা ভাণলা শুনণি 

পাতছে না!

মট্যাডাম 
আতম বলণি 

পাতর...?

তকন্তু 
মট্যাডাম…

প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য কী ধরণনর পতরবিকে ণনর 
প্রণয়ািন হণি পাণর?

কাযকে ািলী

িসার	ি্যিস্াটি	গুরুত্বপূণকে	শ্কি-	

অং�গ্রহণকারীণের তিজ্াসা করুন:

• বকন তসণনমা হলগুণলা তসণনমার ব�া বেোর িনট্য আে�কে?

• বকান তিতনসটি একটি তসণনমা হলণক আওয়াি মুতি কণর 
বিাণল?

• বকন বপ্রষোগকৃণহ আসনগুতল সামণন বথণক তপছণনর তেণক 
রিম বধকেমান উচ্চিায় সািাণনা হয়? 

• আণলাচনা কণষে বসার বট্যবস্া বকন প্রথাগি তথণয়টার 
হলগুতলর মণিা নয় বরং অধকেবকৃত্াকার বা তডম্বাকার হয়?

স্পষ্ উত্র হল ব� এই বট্যবস্াগুতল একটি তসণনমা ব�ানা এবং 
বেো আরও উপণভাগট্য কণর বিাণল। তসণনমা হল বা তথণয়টাণর 
বণস থাকা অবস্ায় বকউ বাইণরর আওয়াি শুনণি পায় না। 
মুতভটির অতডও এণকবাণর পতরকোর এবং এমনতক ব�ষ সাতরণি 
বা এক বকাণায় বণস থাকা বট্যততিও পতরকোরভাণব বেেণি এবং 
শুনণি পান। একটি তথণয়টাণর বসার বট্যবস্া ববাডকে রুম/তমটিং 
রুণমর বচণয় আলাো, কারণ এটি একটি তভন্ন উণদ্দণ�ট্য করা হয়। 
ববাডকে রুমগুতলণি বলাণকণের এণক অপণরর সাণথ ব�াগাণ�াগ 
করণি হণব এবং আণলাচনায় অং� তনণি হণব, িাই িাণের 
এণক অপরণক বেেণি পাওয়া প্রণয়ািন। একটি তথণয়টাণর 
একিনণক নীরব ে�কেক হণি হণব �াণি অনট্যরা অনুষ্ানটি 
উপণভাগ কণর! এই ছতবগুতল বথণক বকউ বশ্রণীকণষের পতরণব� 
এবং বসার বট্যবস্ার একটি সমান্তরাল ছতব ভাবণি পাণর।

২.১	শ্শািার	পবররিশ

রুম অট্যাণকাতস্ক (Room acoustics) হণলা এমন একটি 
তবজ্ান �া একটি বণড়া ঘণরর মণধট্য ভাণলা ব�ানার পতরণব� 
বিতর কণর। রুম অট্যাণকাতস্ণসের পতরণপ্রতষেণি একটি োরাপ 
বশ্রণীকণষের বথণক একটি ভাল বশ্রণীকষেণক আলাো করার 
িনট্য তিনটি পতরভাষা অপতরহা�কে, বসগুতল হণলা: অবাতছিি 
আওয়াি, প্রতিধ্বতন এবং তসগনট্যাল-টু-নণয়ি বরত�ও (Signal - 
to -Noise Ratio  {SNR}) বা এই দুটির অনুপাি।

একিন বট্যততি �া শুনণি চায় িার প্রতি মণনাণ�াগ বেওয়ার 
বষেণরে অবাতছিি আওয়াি অথকোৎ Noise বট্যাঘাি সকৃতষ্ কণর। 
অবাতছিি আওয়ািগুতল ব�ানা, মণনাণ�াগ বেওয়া এবং 
কণথাপকথন চালাণি অসুতবধা সকৃতষ্ কণর। িানণল অবাক হণবন 

ব� ত�শুরা �েন শুনণি পায়না, অবাতছিি আওয়ািগুতল িাণের 
কীভাণব তবরতি করণি পাণর ! আসল তবষয়টি হ’ল শ্রবণ�ততি 
হারাণনা অণনক ত�শু শুণন শুণন ব�ণে। অণনণক শ্রবণ সহায়ক 
�ন্ত্র বট্যবহার কণর বা একটি বশ্রণীকষে অট্যামতপ্তফণক�ন 
(পতরবধকেন) তডভাইস বট্যবহার করণি পাণর, �া সমস্ত আওয়ািণক 
বাতড়ণয় বিাণল। বতধকেি আওয়াি �ন্ত্রণা, অসুতবধার কারণ হণি 
পাণর এবং সবণচণয় োরাপ পতরতস্তিণি শ্রবণ�ততির আরও 
ষেতি করণি পাণর। তকছু অিট্যাধুতনক শ্রবণ �ন্ত্র আওয়ািগুতলণক 
তফল্ার কণর, তকন্তু সমস্ত শ্রবণ �ন্ত্র িা করার উপণ�াগী নয়। 
বশ্রণীকণষে বকালাহল তনয়ন্ত্রণণ �থা�থ বট্যবস্া তনণি হণব। 
বশ্রণীকণষে উপতস্ি মানুণষর সংেট্যা, বোলা িানলা তেণয় রাস্তার 
আওয়াি, ফট্যাণনর আওয়াি, এবং একেল ত�শুর বকালাহণলর 
মণিা কারণগুতলর উপর তনভকে র কণর বশ্রণীকণষে অবাতছিি 
আওয়াণির মারো সারা তেন ধণর পতরবতিকে ি হয়। এটি সুপাতর� 
করা হয় ব� একটি গড় োতল বশ্রণীকণষের আওয়াণির মারো ৩০ 
dB-র ববত� হওয়া উতচি নয় (তনসেন, ২০০২)। �তেও ববত�রভাগ 
তবেট্যালণয়, গড় োতল বশ্রণীকণষের আওয়াণির মারো ৪৫ বথণক 
৬০ dB প�কেন্ত হণয় থাণক। �েন বশ্রণীকষেগুতলণি ত�ষোথথী এবং 
ত�ষেকরা উপতস্ি থাণকন, িেন এই আওয়াণির মারো আরও 
অণনক ববত� হয়।

প্রতিধ্বতন (Reverberations) হল একটি বশ্রণীকণষে মূল 
আওয়াি এবং প্রতিফতলি আওয়াণির সমতষ্। ববত�রভাগ 
বশ্রণীকণষের বেওয়াল, ছাে এবং বমণঝর উপতরভাণগ আওয়াি 
ব�াষণ কণর বনওয়ার মি উপাোন বনই। িাই ত�ষোোণনর 
সময় এবং বশ্রণীকণষের অনট্যানট্য তরিয়াকলাণপর সময় সকৃষ্ 
আওয়ািগুতল বেওয়াল, বমণঝ এবং ছাণের তেণক �ায় এবং 
তফণর এণস বা প্রতিফতলি হণয়, একসাণথ তমণ� আওয়াণির 
তমশ্র িরগি বা বকালাহল সকৃতষ্ কণর। এগুণলাণক বলা হয় অনুরণন 
বা প্রতিধ্বতন। ASA (২০০০) অনুসাণর, অনুরণন বা প্রতিধ্বতন 
দুটি কারণণ কথা পতরকোরভাণব ব�ানা ও ববাঝার বষেণরে প্রধান 
বাধা হণয় উঠণি পাণর:

• প্রতিধ্বতন অবাতছিি আওয়াণির মারো বাড়ায়; এবং 
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+১৫ তডতব

+৯ তডতব
+৩ তডতব

-৩ তডতব

আওয়াণির সমতষ্ বিতর কণর, �ার মণধট্য রণয়ণছ মূল 
আওয়াি এবং প্রতিফতলি আওয়াি। 

• ব�ণহিু প্রতিফতলি আওয়ািগুতল আসল আওয়াণির 
পণর আমাণের কাণন আণস, িাই বসগুতল পণর আসা 
সমস্ত আওয়ািণক তবককৃ ি কণর। আমাণের মতস্তকে অণনক 
আওয়াি তফল্ার করণি পাণর, িণব তবককৃ ি আওয়াণির 
বষেণরে এই তফল্াণরর কাণি অণনক ববত� অসুতবধা হয় 
কারণ বসগুতল মূল আওয়াণির সাণথ আরও ঘতনষ্ভাণব 
সাদৃ�ট্যপূণকে।

বশ্রণীকণষে প্রতিধ্বতন পরীষো করার একটি সহি উপায় হল 
হািিাতল পরীষো। ঘণরর তবতভন্ন িায়গায় একবার বিাণর বিাণর 
িাতল তেন। �তে �ব্টি আপনার কাণন বািণি থাণক বা �তে 
িাতলর আওয়াি বন্ধ হণি ১/২ বসণকণন্ডর ববত� সময় বনয় িণব 
বসটিণক অিট্যতধক প্রতিধ্বতন বলা ব�ণি পাণর।

তসগনট্যাল-টু-নণয়ি বরত�ও (SNR) হল একটি সাধারণ িুলনামুলক 
পতরমাপ �া একটি ঘণর বলা কথায় কিটা ববাধগমট্যিা আণছ িা 
অনুমান করার িনট্য উপণ�াগী। বশ্রণীকণষে, SNR মূলি তনণেকে � 
কণর ব� ত�ষেণকর কণ্ঠ ঘণরর অনট্যানট্য আওয়াণির বচণয় কিটা 
বিাণর। উোহরণস্বরূপ, �তে ত�ষেণকর কন্ঠ ৬৫ dB হয় এবং 
পতরণবণ�র আওয়াি (ত�ষোথথী, কতম্পউটার, ইিট্যাতে) ৫৫ dB-বি 
হয়, SNR ১০ dB হণব। SNR একটি গুরুত্বপূণকে পতরমাপ কারণ 
এটি বলা কথার ববাধগমট্যিাণক অথকোৎ আপতন �া শুনণছন িা 
ববাঝার ষেমিাণক প্রভাতবি কণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের, 
+১৫ dB SNR প্রণয়ািন; একিন ত�শু �া শুনণছ িা পুণরাপুতর 
ববাঝার িনট্য ত�ষেকণক অব�ট্যই ঘণরর পতরণব�গি আওয়াণির 
বচণয় কমপণষে ১৫ dB ববত� বিাণর কথা বলণি হণব। বশ্রণীকণষে 
আওয়াি পরীষো করার একটি সহি উপায় হল �ব্ এবং �ব্াংণ�র 
(তসণলবল) একটি িাতলকা বিাণর বিাণর পড়া এবং অনট্যণের িারা 
�া শুনণি পাণছে, বসগুতল তলেণি বলা। একটি ঘণর কি �িাং� 
�ব্ সঠিকভাণব ব�ানা �াণছে িার উপর তভতত্ কণরই ঘরটির 
পতরণব�গি আওয়াণির তবষণয় ধারণা করা �ায়।

আওয়াণির িীরেিা, dB

বতিা/বািকে া বথণক উৎণসর দূরত্ব (Speaker/Signal to Source 
Distance - SLD), ফুট, পটভূতমর �ব্

২.২	শ্চারখ	শ্েখা	পবররিশ

বব� তকছু গণবষণায় প্রমাতণি হণয়ণছ ব� ত�শুর প্রারতম্ক 
বছরগুতলণি ব�ানার অসুতবধার থাকণল ত�শুর চাষুেষ প্রতরিয়া 
িার ব�ানার ঘাটতির িায়গায় পতরপুরণকর কাি কণর। তবণ�ষ 
কণর, বতধরিা�ুতি বট্যততিরা বচাণে বেোর বষেণরে অনট্যণের 
িুলনায় বতধকেি কমকেষেমিা প্রে�কেন কণর (ডাই এট আল, ২০০৯)। 
এইভাণব, দৃতষ্�ততি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর িানা ব�োর 
প্রতরিয়াণক সেথকেকভাণব প্রভাতবি কণর। তভিুট্যয়াল এইডস 
শুধুমারে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি নয়, সমস্ত ত�শুর বষেণরে ত�েন 
সহায়ক ভুতমকা পালন কণর।

দুভকে াগট্যব�ি, একটি সাধারণ তবেট্যালণয়র সমস্ত বশ্রণীকণষের 
বেওয়াণল সফট ববাডকে  থাণক না। বকাণনা বকাণনাটির বেওয়াণল 
কণয়কটি চাটকে  বঝালাণনা থাকণি পাণর, তকন্তু এগুতল বিকে মাণন 
�া �া পড়াণনা হণছে, বস তবষয়গুতলণক প্রতিফতলি করার িনট্য 
প্রায়�ই আপণডট করা হয় না। সকৃিন�ীল ত�ষেকরা পাঠোণনর 
সময় ববাণডকে  আঁণকন বা চাটকে  বিতর কণরন। বকউ বকউ ওভারণহড 
বপ্রাণিক্টর বা কতম্পউটার বট্যবহার কণরন। তকছু ত�ষেক ব�সব 
ধারণা ব�োণনা হণব, বসগুতলর তভিুট্যয়াল উপস্াপনা কণরন। 
তভিুট্যয়াল এইড-এর বট্যবহার সবকেিনীন ত�ষোর নক�াণক 
�ততি�ালী কণর।

বশ্রণীকণষের অট্যাণকাতস্ক (�ব্গি পতরণব�) এবং বেো তনভকে র 
ব�োণক উন্নি করার িনট্য পরাম�কে

• আসবাবপণরে �ততি�ালী রাবার তফটিং থাকা উতচি �াণি 
বসগুতল নড়াচড়া না কণর বা নাড়াচাড়া করার সময় �ব্ না 
হয়।

• পা�াপাত� দুটি ঘর েরিা তেণয় �ুতি না করাই ভাল।

• বশ্রণীকষে, কতরণডার এবং অনট্যানট্য অট্যাতক্টতভটি রুণমর 
বেওয়ালগুতল �ব্ ব�াষণ করার িনট্য নরম ববাডকে  দ্ারা 
বেণক বেওয়া করা প্রণয়ািন এবং এটি চাটকে  বা পড়ার সামগ্রী 
আটকাণনার িনট্যও বট্যবহার করা ব�ণি পাণর।

• ব�োণন সম্ব, বশ্রণীকণষে একটি পাবতলক অট্যাণড্স তসণস্ম 
/ মাইণরিাণফান লাগাণনা েরকার �াণি সমস্ত ত�ষোথথী 
ভাণলাভাণব শুনণি পায় এবং ত�ষেকণের অতিতরতি 
বিাণর কথা বলণি না হয়। এটি একইভাণব ত�ষেক এবং 
ত�ষোথথীণের িনট্য উপকারী এবং ত�ষেণকর কণন্ঠরও ষেতি 
হয় না।

• বেওয়াল, বমণঝ এবং তসতলং এর মণধট্য ফাঁকগুতলণক �ব্ 
তনণরাধক বস্তু তেণয় তসল করা উতচি।

• বশ্রণীকণষে নণয়ি বলণভল ইতন্ডণকটর (ধ্বতন স্তর তনণেকে �ক) 
স্াপন করা প্রণয়ািন।
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৪ ফুট

৮ ফুট

১৬ ফুট

৩২ ফুট

৭৫ dB

৬০ dB

৫৪ dB

৪৮ dB

৪২ dB

শ্সগুবলও	ঠিকমত	অিুধািি	কররত	পাররিা।	প্রায়শই	
একজি	 বশক্ক	 শ্শ্রণীকরক্	 সামরি	 শ্র্রক	 শ্পছরি	
হাঁরটি,	 যারত	 বশশুরা	 মরিারযাগী	 র্ারক।	 বশক্ক	
ব্্যাকরিারিকে 	 শ্লখার	সময়	কর্া	িলরত	পাররি,	এিং	
বকছু	তাজা	িাতাস	শ্পরত	বশশুরের	মুরখামুবখ	জািালার	
কারছ	োঁডারত	পাররি।	এগুবল	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতা	যুক্ত	
বশশুরের	জি্য	সমস্যা	ততবর	করর।

মণন রােণবন ব� �ণব্র িীরেিা দূরণত্বর সাণথ বট্যস্তানুপাতিক, 
িাই ত�শুটি ত�ষেণকর �ি কাণছ বসণব িি ভাল বস ত�ষেণকর 
কণ্ঠস্বর শুনণি পাণব।

প্রতিটি তদ্গুণ দূরণত্বর িনট্য ৬ dB সরাসতর �ব্ হারায়।

৩.	শ্শ্রণীকক্	এিং	বিে্যালরয়	পারস্পবরক	
োিবিবিময়	এিং	কাযকেকলাপ

কাযকে ািলী

• ত�ষেকণের একটি সাধারণ তবেট্যালণয় ব� বকাণনা 
একটি তেন কল্পনা করণি বলুন।

• ত�ষেকণের একটি বশ্রণীকণষের তভিণর এবং বাইণর 
সাধারণ বেনতদিন কা�কেকলাপ এবং মানুণষর পারস্পতরক 
ভাব তবতনময়ণক তচতনিি করণি বলুন।

• শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা ব�সব বাধার সমু্মেীন 
হণি পাণর বসগুতল িাণের �নাতি করণি বলুন।

• তবেট্যালণয় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের সম্াবট্য 
প্রতিবন্ধকিা তবষণয় পরবিথী পকৃষ্ায় বটতবল ৬ ব�য়ার 
করুন।

• পতরত�ষ্ ৩ ব�য়ার করুন, ব�োণন এই বাধাগুতলণক 
বমাকাতবলার িনট্য বকৌ�লগুতলর একটি িাতলকা 
অন্তভুকে তি রণয়ণছ।

(এই মতডউণলর ইউতনট ৩ এ আণরা তব�েভাণব বাধাগুতল তনণয় 
আণলাচনা করা হণব)।

২.৩	শ্শ্রণীকরক্	িসার	ি্যিস্া

ববত�রভাগ মূলধারার বশ্রণীকণষে, ত�ষোথথীরা পা�াপাত� এবং 
একিণনর তপছণন অনট্যিন বণস থাণক। সাধারণিঃ উচ্চিা 
অনুসাণর, উচ্চিায় সবণচণয় বছাট ত�শুটি সামণন বণস থাণক। 
অণনক তবেট্যালয় তনতেকে ষ্ আসন বরাদ্দ কণর না এবং প্রতি সপ্তাণহ 
আসনগুতল বঘারাণনা বা পতরবিকে ন করা হয়।

ত�ষেকণের মণন রােণি হণব ব� উপ�ুতি বসার বট্যবস্া তস্পচ 
তরতডং, ভাব তবতনমণয়র এবং ব�োর বষেণরে সুতবধা বেয়। তস্পচ 
তরতডং বা কথা বলার তবতভন্ন �ব্ �নাতি করার ষেমিা হণলা বঠাঁট, 
তিহ্বা এবং বচায়াণলর নড়াচড়া প�কেণবষেণ করা। এণি মুণের এবং 
�রীণরর নড়াচড়া বেণে এবং পতরতস্তি ও ভাষা দ্ারা প্রেত্ িথট্য 
বট্যবহার কণর একিন বট্যততি কী বলণছ িা ববাঝা �ায়।

‘বনৌকাটি তছল অণনক অণনক বণড়া’

কাযকে ািলী

শ্শ্রণীকরক্	িসার	ি্যিস্া	গুরুত্বপূণকে

১.	 বশক্করের	বজজ্ঞাসা	করুি:

• িাণের মণি, ব�োর উন্নতির িনট্য বসরা বসার বট্যবস্া 
কী?

• পা�াপাত� এবং এণক অপণরর তপছণন বসার বট্যবস্া 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বষেণরে তক বকাণনা 
অসুতবধার সকৃতষ্ কণর?

• তকভাণব বশ্রণীকণষের মণধট্য একিন ত�ষেণকর নড়াচড়া 
ও চলাণফরা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বষেণরে 
অসুতবধার সকৃতষ্ কণর ?

২.	 আরলাচিার	 সময়,	 এই	 বিষয়টিরত	 শ্জার	 বেি	 শ্য	
পাশাপাবশ	এিং	এরক	অপররর	বপছরি	িসার	ি্যিস্ায়	
শ্রিণ	 প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	 বশশুরা	 তারের	 সহপাঠীরের	
ওষ্ঠপারঠর	সুরযাগ	শ্র্রক	িবচিত	হয়।	তারা	সহপাঠীর	
িলা	 শ্য	 শ্কারিা	 রবসকতা	 উপরোগ	 করা	 ছাডাও	
সহপাঠীরা	 বশক্রকর	 প্ররশ্নর	 উত্তর	 কীোরি	 শ্েয়	
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লিাস বা তপ্রতসিপাণলর ঘণর প্রণবণ�র অনুমতি ত�শু লিাণস প্রণবণ�র অনুমতি চাওয়ার সময় ত�ষেক বসই ত�শুর কথা নাও বুঝণি 
পাণরন। ত�ষেক িাণক বশ্রণীকণষে প্রণবণ�র তনণেকে � তেণলও ত�শুটি িা নাও বুঝণি 
পাণর। 

উপতস্তি/বরাল কল �েন ত�ষেকরা নম্বর ধণর বরাল কল কণরন, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথী 
িার নামটি নাও বুঝণি পাণর। এর কারণ হল অণনক নাণমর ধ্বতন আণছ �া শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা �নাতি করণি পাণর না। ব�মন ত�ত�র- এর [�]; তকছু 
একই রকম ব�ানায় (ব�মন বমাহন এবং বরাহন), আবার অনট্য তকছু নাম একই 
রকম শুরু হওয়ার কারণণ একই রকম ব�ানায়: [প], /[ব],/[ম], (/p/b/m/)।

বঘাষণা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা বকবল একটি বঘাষণার তবষয়বস্তুণকই ব� বুঝণি 
পাণরনা িাই নয়, িারা তপ্রতসিপাণলর অতফস বথণক সাধারণ বঘাষণা —সময় 
পতরবিকে ণনর বঘাষণা বা তবেট্যালণয় পতরে�কেক আসার তবষণয় বা তবণ�ষ তেণনর িনট্য 
বড্স বকাড বঘাষণার মাধট্যণম িানাণল এ তবষণয়ও অনুধাবন করণি পাণর না।

প্রাথকেনার সময় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা অনট্যণের গতিণি িাণের সণগি একই সাণথ 
িািীয় সগিীি বা তবেট্যালণয়র প্রাথকেনা সগিীি গাইণি সষেম নাও হণি পাণর।

সমাণব� তবেট্যালয় সমাণবণ� ভাষণ বা বতিকৃ িা বেওয়া হণল, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের শুনণি এবং বুঝণি অসুতবধা হণি পাণর।

সাবণিণক্টর লিাস তবষয় ত�ষেক প্রতিটি তবষণয়র িনট্য আলাো হন। 

প্রতিটি ত�ষেণকর একটি তভন্ন ত�ষেণ ব�লী আণছ। �তে ত�ষেক েুব ঘন ঘন 
পতরবতিকে ি হন, তবতভন্ন ত�ষেণকর ওষ্ পাঠ কণর িারা কী পড়াণছেন িা বুঝণি পারা 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের পণষে কঠিন হণয় পণড়।

আটকে  ও রিাফট লিাস শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা েুব সকৃিন�ীল হয়; িারা একাগ্রিার সাণথ 
এবং তনেঁুিভাণব কাি কণর এবং িাই কম তবভ্ান্ত হয়। িণব, একটি কাণি সময় 
ববঁণধ তেণল িাণের অসুতবধা হণি পাণর। অণনক আটকে  ও রিাফট ত�ষেক বমৌতেক 
তনণেকে �না বেন, �া বসই ত�ষোথথী 'বুঝণি পাণর না' এমনও হণি পাণর।

�ারীতরক ত�ষো এবং বেলাধুলা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা বেতহক কা�কেরিম (physical activities) 
উপণভাগ কণর এবং এণি পারে�থী হয়; িণব, বমৌতেক তনণেকে �াবলী প্রায়ই 
এই প্রতরিয়ায় বাধা হণয় োঁড়ায়। অণনক রিীড়া ত�ষেক একটি বেলা বা একটি 
কা�কেকলাণপর শুরু/ব�ণষর সংণকি তেণি একটি হুইণসল বািান। হুইণসণলর 
তফ্ণকাণয়তসি েুব ববত� হয়, �া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের কাণছ 
শ্রবণণ�াগট্য নয়।

টিতফণনর সময়/তবরতির সময় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা টিতফন বা অবকাণ�র সময় অনট্যানট্য ত�ষোথথীণের 
বলা রতসকিা বুঝণি পাণরনা আর বেলার তনয়ম বুঝণিও ববত� সময় বনয়। এটি 
িাণের সামাতিক তবতছেন্নিার তেণক তনণয় ব�ণি পাণর।

লাইণরেতরর সময় একটি লাইণরেতরণি বই ইসুট্য এবং বফরি সংরিান্ত তনয়ম রণয়ণছ। লাইণরেতরণি 
নীরবিা প্রণয়ািন। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য তফসতফস করা একটি 
কঠিন কাি।
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লট্যাবণরটতর বা পরীষোগাণরর কাি লট্যাবণরটতর বা পরীষোগাণরর বটকতনত�য়ান কেনও কেনও সরজোম বট্যবহার বা 
বকাণনা পরীষো-তনরীষো চাতলণয় �াওয়ার িনট্য শুধুমারে বমৌতেক তনণেকে �না বেন। 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি একিন ত�ষোথথী বমৌতেক তনণেকে �াবলী সমূ্পণকেরূণপ বুঝণি 
পাণর না। লট্যাবণরটতর বটকতনত�য়ানরাও একই সাণথ কথা বণলন এবং একটি কাি 
কণর বেোন। বসণষেণরে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীক একই সাণথ ওষ্পাণঠর 
মাধট্যণম বটকতনত�য়ান কী বলণছন, এবং কী কাি কণর বেোণছেন, এই দুটি তবষণয় 
একসাণথ মণনাণ�াগ তেণি পাণরন না। বসই কারণণ প্রতরিয়াটি সমূ্পণকেরূণপ বুঝণি 
পাণর না।

তবেট্যালণয় অনুষ্ান এবং উৎসব সহ-পাঠট্যরিতমক কা�কেরিণমর অং� তহসাণব, তবেট্যালয়গুতল প্রতিণ�াতগিা, উৎসব 
এবং অনট্যানট্য ফাং�ন আণয়ািন কণর �ার মণধট্য রণয়ণছ পারফতমকেং আটকে  ব�মন 
নাচ এবং নাটক। ভাব তবতনমণয়র বাধার কারণণ, প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের 
প্রায়�ই বকাণনা ভূতমকা বেওয়া হয় না - বা েুব ববত� হণল কণয়কটি েুব িুছে 
ভূতমকা বেওয়া হয়, ব�মন মঞ্চ অতভনণয় একটি গাছ হণয় �াওয়া বা একটি কাণির 
বলাণকর চতররে বেওয়া �াণক কথা বলণি হণব না।

আউটতরচ/প্রচার এবং সম্প্রসারণ কা�কেরিম সমািতভতত্ক কা�কেরিম, ব�মন পতরকোর-পতরছেন্নিা বা িল এবং �ততি সংরষেণ 
সম্পণককে  সণচিনিা সব ত�শুর িনট্য আনদিোয়ক এবং িাণের সামাতিক পতরসর 
এবং োতয়ত্বণক প্রসাতরি কণর। িহতবল সংগ্রণহর িনট্য তবেট্যালয়গুতল মাণঝ মাণঝ 
প্রচাণরর কািও কণর। এগুতলর িনট্য সাধারণ িনগণণর সাণথ ব�াগাণ�াণগর 
প্রণয়ািন হণি পাণর, �া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীর বষেণরে ঠিক মণিা না 
ববাঝার কারণণ তবরেিকর অবস্া বিতর হণি পাণর।

তবেট্যালয় প্র�াসনঃ মাইণন বেওয়া, বকৃ তত্র ফমকে 
পূরণ ইিট্যাতে 

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথী ভাব তবতনমণয়র বাধা বহু বষেণরে ভুল ববাঝার কারণ 
হণি পাণর এবং ফলস্বরূপ তবেট্যালণয় ববিন তেণি বেরী হণি পাণর। উঁচু লিাণসর 
ত�ষোথথীণের িনট্য বা �ারা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি বাবা-মা, িাণের পণড় বুঝণি না 
পারা ফমকে পূরণণও বাধা সকৃতষ্ করণি পাণর।

৪.	বিরেকে শিামূলক	প্রবক্রয়া

অন্তভুকে ততিমূলক বশ্রণীকষেগুতল ববতচরেট্যময় এবং তবতভন্ন আগ্রহ, 
চাতহো, ত�েন ব�লী এবং সাংস্কৃ তিক পটভূতমর ত�ষোথথীণের 
অন্তভুকে তি কণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের মণধট্য এই 
পাথকেকট্যগুতল বমাকাতবলা করার পা�াপাত�, ত�ষেকণেরণকও 
মণন রােণি হণব ব� িাণের ভাষা ববাঝা ও গ্রহণ করা এবং 
অথকেপূণকেভাণব প্রকা� করা – উভয় বষেণরেই প্রভাব বফণল। 
বতধরিা এবং িাণের ভাষা ব�ানার অষেমিার কারণণ ত�শুর 
পড়া ও পণড় ববাঝার প্রতরিয়া প্রভাতবি হণি পাণর, �া িাণের 
সমাি তবজ্ান, তবজ্ান এবং অংণকর ত�ষোণক প্রভাতবি কণর।

ত�ষেকণের বট্যবহৃি তকছু তনতেকে ষ্ ত�ষেণ পদ্ধতিও শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য বাধা সকৃতষ্ করণি পাণর। এর 
মণধট্য রণয়ণছ:

ব�োণনার একমারে পদ্ধতি তহসাণব বই পড়ার পদ্ধতি বট্যবহার 
করা: প্রায়�ই ত�ষেকরা বকবল পাঠট্যবই বথণক পণড়ন। িাঁরা 

আণলাচনা, বট্যােট্যা বা প্রে�কেন কণরন না। এটি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের িনট্য েুব হিা�ািনক হণি পাণর, কারণ পড়ার 
সময় ত�ষেক মুণের সামণন একটি বই রােণল িাণের ত�ষেণকর 
ওষ্ পাঠ করণি অসুতবধা হণি পাণর। ব�ানা, তস্পচ তরতডং এবং 
ত�ষেণকর সাণথ পাঠট্যপুস্তক অনুসরণণ মণনাতনণব� করাও িাণের 
পণষে কঠিন হণি পাণর।

একাতধক তনণেকে � একসাণথ বেওয়া: ত�ষেকরা প্রায়ই একসাণথ 
একাতধক তনণেকে � বেন। উোহরণস্বরূপ, “বিামার পাঠট্য ইতিহাস 
বইটি বোণলা, �েন আতম বিামাণের সকণলর বেোর িনট্য একটি 
তভতডও বিতর করতছ, ৩০ পকৃষ্ার ব�ণষর বথণক তদ্িীয় অনুণছেেটি 
চুপচাপ পণড়া। কাি ব�ষ করার পর তনণিণের মণধট্য কথা বলণব 
না, হাি িুণল আমাণক িাড়ািাতড় বলণব, ‘আফিাল োন বক 
তছণলন এবং ত�বািী মহারাি িাণক বকন হিট্যা কণরতছণলন?” 
ত�ষেকণের মণন রােণি হণব ব� ত�ষোথথীরা প্রতিটি তনণেকে � 
বা একটি প্রশ্ন আত্মস্ করণি, িথট্য প্রতরিয়াকরণ করণি এবং 
বসই অনু�ায়ী উত্র তেণি সময় বনয়। এণকর পর এক তনণেকে � 
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বেওয়া ত�শুণের তবভ্ান্ত করণি পাণর, তবণ�ষ কণর �ারা শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি। �েন এই ধরণনর েীঘকে এবং একাতধক তনণেকে � 
একই সাণথ বেওয়া হয় িেন ত�শুরা তকছু তকছু তনণেকে � না বুঝণি 
পাণর বা না মণন রােণিও পাণর। অনুণছেেটি িার পড়া থাকণলও 
এবং সঠিক িানা থাকণলও বস উত্র বেওয়ার িনট্য এণকবাণরই 
হাি না িুলণি পাণর।

ত�ষোথথীণক না িানা: ত�ষেকরা প্রায়ই ধণর বনন ব� িারা �া 
ব�োণছেন, িা েুবই কা�কেকর। িারা তবষয়বস্তু বট্যােট্যা কণরন 
এবং সমস্ত ত�ষোথথী তবষয়বস্তু বুঝণি বপণরণছ এই অনুমান 
কণর আরও এতগণয় �ান। এই ধরণনর অনুমান না করাই ভাণলা। 
প্রতিটি ত�ষোথথীর ত�ষোর িনট্য আলাো আলাো চাতহো রণয়ণছ 
এবং একটি ত�ষো পদ্ধতি সব ত�ষোথথীর িনট্য কাি নাও করণি 
পাণর বসটা বমণন বনওয়াই ভাণলা। প্রায়�ই ত�ষেকরা তবতভন্ন 
ত�ষোথথীণের িনট্য তনণেকে �াবলী উপণ�াগী কণর বনন না এবং 
ত�ষোথথীরা বুঝণি পারণছন তকনা, বসটি পরীষো কণরন না।

প্রাণবন্ত আচরণ, অতভবট্যততি এবং বচাণে বচাে রাো: ত�ষেকরা 
ব�াগাণ�াণগর একাতধক মাধট্যম বট্যবহার না করণল ত�শুরা আগ্রহ 
হাতরণয় বফণল। প্রাণবন্ত মুে, বচাণে বচাে রাো �ারীতরক ভাষা 
এবং মুণের অতভবট্যততি ত�শুণের একিন ত�ষেকণক বুঝণি 
সাহা�ট্য কণর। উোহরণস্বরূপ, ব�াগাণ�াগ করার সময় বচাণে 
বচাে রাো একটি েুব প্রাথতমক েষেিা। িণব, অণনক ত�ষেক 
পড়াণনার সময় সমস্ত ত�ষোথথীর বচাণে বচাে রােণি ভুণল �ান 
এবং প্রায়�ই শুধুমারে একটি ত�ষোথথীর তেণক িাকান �াণের 
কাছ বথণক িারা উত্র এবং সতরিয় অং�গ্রহণ আ�া কণরন। 
এটি একিন ত�ষেণকর ব�াগাণ�াণগর পতরসরণক সীমাবদ্ধ কণর। 
অনট্য ত�ষোথথীরা িার পড়াণনা ব�ানার প্রতি আগ্রহ হারায় এবং 
মণনাণ�াগ নাও তেণি পাণর। িারপর, �েন হঠাৎ িাণের একটি 
প্রশ্ন করা হয়, িাণের কাণছ সঠিক উত্র থাণক না।

ত�ষোথথীণের ভাষা গুরুত্বপূণকে: ত�ষেক ও ত�ষোথথীর মণধট্য একটি 
সাধারণ ভাষা ব�াগাণ�াণগর িনট্য অপতরহা�কে। এমনতক িাণের 
ভাষা এক হণলও, ত�ষেকরা ব� ভাষা বট্যবহার কণরন িার স্তর 
এবং িটিলিাও গুরুত্বপূণকে। ত�ষোথথীণের কা�কেকরভাণব জ্ান 
প্রোণনর িনট্য উভয় তেকই তবণবচনায় বনওয়া েরকার। শ্রবণ 

প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য ব�াগাণ�াণগর ভাষার তেকটি 
তবণ�ষভাণব িাৎপ�কেপূণকে। অণনণক সাংণকতিক ভাষা বুঝণি এবং 
বট্যবহার করণি পারণলও, অনট্যরা বমৌতেক ব�াগাণ�াগ পছদি 
করণি পাণর। �তে ত�ষেক এবং অনট্যানট্য ত�ষোথথীণের সাংণকতিক 
ভাষা ববাঝা না থাণক, িাহণল এর ফণল ব�াগাণ�াগ তবতনিি 
হণি পাণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বটতলগ্রাতফক তস্পচ 
থাকণি পাণর অথকোৎ িারা একক �ব্ ও মুল অথকেবাহী �ব্গুতল 
(Key words) বট্যবহার কণর কথা বণল। কথা বলার সময় অণনক 
সমণয়ই তকছু ধ্বতন উহট্য বা তকছু ধ্বতন অনট্য ধ্বতন দ্ারা প্রতিস্াতপি 
হণি পাণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের গলার স্বরও অনট্য 
ত�শুণের বথণক আলাো এবং কম শ্রুতিমধুর হণি পাণর। এর 
ফণল িাণের কথা অণনক সমণয় ত�ষেক এবং সহপাঠীণের 
কাণছ অস্পষ্ মণন হণি পাণর।

মতডউল ১: অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর “অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষো 
পদ্ধতি গণড় িুলণি ব�োর তবতভন্ন ধরন এবং দৃতষ্ভগিী ববাঝা” 
(ইউতনট III) বেেুন।

কাযকে ািলী

শ্রবণ সম্পন্ন ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা কীভাণব ব�াগাণ�াগ 
বা ভাব তবতনময় কণর িা বুঝণি পারা 

বিরেকে শািলী:

• শ্রবণ সম্পন্ন ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা কীভাণব 
ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনময় কণর িা তনণয় ত�ষেকণের 
আণলাচনা করণি বলুন।

• ত�ষেকরা ব�ভাণব শুনণি পাওয়া এবং ব�ানার অসুতবধা 
�ুতি ত�শুণের সাণথ ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনময় কণরন িার 
পাথকেকট্যগুতল তচতনিি করণি এবং এই পাথকেণকট্যর কারণগুতল 
িানাণি বলুন।

• আরও আণলাচনার অবকা� বিতর করণি বটতবল ৭ ব�য়ার 
করুন।
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ইউবিট	III উপযুক্ত	পবররিশ	ততবর	করা

শ্টবিল	৭:	ইউবিট	III	এর	রূপররখা
বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	III:	উপযুক্ত	পবররিশ	ততবর	করা

১. তবকল্প এবং বতধকেি ব�াগাণ�াগ (অল্ারণনটিভ 
এবং অগণমণন্টটিভ কতমউতনণক�ন-AAC) সহ 
ব�াগাণ�াণগর বাধা বমাকাতবলার বকৌ�লসমূহ।

২. সামাতিকীকরণ এবং বনু্ধত্ব

৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য ছাড় এবং 
সুতবধা

৪. এই তবষণয়র সাণথ �ুতি তবতভন্ন মানুণষর 
(stakeholders) মণধট্য সহণ�াতগিা সহিির 
করা

বলকচার এবং 
প্রে�কেন, তভতডও, 
বকস স্াতড

ত�ষেকরা সষেম হণবন:

• AAC সহ ব�াগাণ�াণগর কা�কেকরী মাধট্যমগুতল 
বুঝণি

• সামাতিকীকরণণর সহায়কগুতল তচতনিি করণি

• প্রাপট্য সুতবধাগুতল সম্পণককে  িানণি 

• এই তবষণয়র সাণথ �ুতি তবতভন্ন মানুণষর 
(stakeholders) ভূতমকা এবং োতয়ত্ব বণকেনা করণি

তবেট্যালয় হণলা ত�ষোথথীণের কাণছ একটি প্রতিষ্াণনর মণিা। 
সামাতিক সম্পণককে র ঘতনষ্ পতরণবণ�র মণধট্য সবকেসাধারণণর স্ান 
তহসাণব, তবেট্যালয়গুতলণি অব�ট্যই এমন ত�েন পতরণব� বিতর 
করণি হণব ব�োণন ত�শুরা তনরাপণে ও তনভকে ণয় থাকণি পারণব। 
(নট্যা�নাল কাতরকুলার বফ্মওয়াককে , ২০০৫)। একু� �িণকর 
ব�োর েষেিার উপর ববেিপণরে আরও বিার তেণয় বলা হণয়ণছ 
ব� ত�ষো অব�ট্যই এমন বপ্রষোপণট হণব �া পারস্পতরক ভাব 
তবতনময় এবং সমাি বচিনাণক উন্নীি করণব। িাই তবেট্যালণয় 
ব�োর সুতবধাণথকে একটি সহায়ক বশ্রণীকষে ও উপ�ুতি পতরণব� 
বিতর করার গুরু োতয়ত্ব ত�ষেকণের কাঁণধ। বশ্রণীকষেগুতলণক 
ত�ষেকণের এমনভাণব পতরচালনা করা উতচি ব�োণন ত�শুরা 
অবাণধ প্রশ্ন করণি পাণর এবং ত�ষেক এবং সহপাঠীণের সাণথ 
স্বছণদি কণথাপকথণন অং�গ্রহণ করণি পাণর (NCF, ২০০৫)। 
ত�েন প্রতরিয়ায় সমূ্পণকেভাণব �ুতি হওয়ার িনট্য, সমস্ত ত�ষোথথীণক 
িাণের অতভজ্িা ভাগ কণর, িাণের তবভ্াতন্তর িায়গাগুতল 
পতরকোর কণর বুণঝ এবং প্রণয়ািণন ত�ষেক এবং সহপাঠীণের 
কাণছ প্রশ্ন কণর বিণন তনণি হণব।

১.	শ্যাগারযারগর	িাধাগুবল	দূর	করার	
শ্কৌশলসমূহ

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের অং�গ্রহণ ও ত�ষোণক সুতনতচিি 
করণি ও ভাব তবতনমণয়র বাধাগুতল দূর করার বকৌ�ল বিতর করা 
হল ব�োর পতরণব� গণড় বিালার একটি গুরুত্বপূণকে পেণষেপ �া 
সকল ত�শুণক অং�গ্রহণ করণি ও ত�েণি উৎসাতহি কণর।

শুরুটা হল তিনটি প্রধান ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনমণয়র তবকল্প 
বট্যবস্াণক বুঝণি পারা �ার প্রণিট্যকটিই শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের িনট্য উপলধি। পতরত�ষ্ ৪-এ �া তবস্তাতরিভাণব বলা 
হণয়ণছ িা হল 

১. বমৌতেক ব�াগাণ�াগ 

২. সাতবকেক ব�াগাণ�াগ ও

৩. ত�ষোগি তদ্ভাতষকিা 

�ার প্রতিটির িনট্য বশ্রণীকণষে তভন্ন ধরণনর সহায়িা প্রণয়ািন।
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একটি বতধরিা�ুতি ত�শুর ভাষা তবকাণ� সহায়িা করণি 
তবণ�ষজ্ এবং মা বাবার মণধট্য একটি তনতেকে ষ্ ে�কেন অনুসরণ করার 
প্রবণিা বেো �ায় এবং িাঁরা ত�শুর ভাষা ও ভাব তবতনমণয়র বা 
ব�াগাণ�াণগর উন্নয়ণনর িনট্য একসাণথ কাি কণরন। 

ব�াগাণ�াগ বা ভাব তবতনমণয়র তবতভন্ন তবকল্প অনুসরণ কণর 
ত�শুণের সহায়িা বেওয়ার বকৌ�ল:

মুরখ	কর্া	িলা	

• শ্রবণ�ন্ত্র, ককতলয়ার ইমপ্ান্ট এবং অনট্যানট্য �ব্ তববধকেক 
বট্যবস্া এবং বসগুতলর রষেণাণবষেণণর িনট্য সহায়িা 

• শ্রবণ �ণন্ত্রর সমসট্যার সমাধান এবং �ন্ত্রাংণ�র বট্যবস্া রাো

• বশ্রণীকণষে হাডকে ওয়ট্যার তসণস্ম বা লুপ ইন্ডাক�ন তসণস্ণমর 
মণিা সহায়ক শ্রবণ তডভাইস ইনস্ল করা

• ব�ানা ও কথা বলার তবণ�ষজ্ (Auditory verbal 
therapist) / বস্প�াল এডুণকটর শুনণি পাওয়া এবং 
শুনণি না পাওয়া ত�শুণের মণধট্য সাবলীলভাণব মণনর ভাব 
তবতনমণয়র প্রতরিয়া বক স�তি করণবন।

সাবিকেক	শ্যাগারযাগ	(শ্টাটাল	কবমউবিরকশি-	TC)

• তবণ�ষজ্রা অথবা মা-বাবারা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের সহপাঠীণের, ত�ষেক ত�তষেকাণের এবং 
অনট্যানট্য সংতলিষ্ তবেট্যালয় কিকৃকে পষেণক সাতবকেক ব�াগাণ�াণগর 
সংণকি বট্যবস্ার প্রত�ষেণণ সাহা�ট্য করণি পাণরন। �ার 
ফণল শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীর সাণথ আর সকণলর 
ব�াগাণ�াগ সহি ও সাবলীল হণি পাণর।

• বশ্রণীকষে, কট্যাতন্টন এবং বেলার মাণঠ আগুিণলর সাহাণ�ট্য 
বানাণনর সহি চাটকে , সংণকি বট্যবস্ার সহি চাটকে  রাো �ায়।

• প্রায় ৩,০০০ �ণব্র সাংণকতিক ইংণরতি অতভধান, 
ব�োণন প্রতিটি �ব্ সংতলিষ্ তচরে এবং িার বণকেনা তেণয় 
তচতরেি করা হণয়ণছ। (তবস্তাতরি িানার িনট্য তরণসাসকে পড়ুন)

• সু্ণল ত�ষোথথীণের বট্যবহাণরর িনট্য কতম্পউটাণর Sign ৪ 
Me, একটি সাংণকতিক ইংণরতি অনুবােক ইনস্ল করুন। 
(তব�ে তববরণণর িনট্য এই মতডউণলর “অনট্যানট্য তরণসাসকে” 
তবভাগটি পড়ুন।)

বশক্াগত	ববিোবষকতা

• ভারিীয় সাংণকতিক ভাষার সাটিকে ফাণয়ড ত�ষেক এবং 
ভারিীয় সাংণকতিক ভাষার বোভাষী

• বশ্রণীকষে, কট্যাতন্টন এবং বেলার মাণঠ ভারিীয় সাংণকতিক 
ভাষা (ISL)-র সহি চাটকে  লাগাণনা।

• উপলধি সাহা�ট্যকারী ই-বটসেট— ববাঝাবুতঝর 

বকৌ�লগুতলণক উৎসাতহি করার িনট্য তডতিটাল বটসেট, 
�ার মণধট্য রণয়ণছ তবতভন্ন ধরণনর সহায়ক বট্যবস্া ব�মন, ISL 
অনুবাণের তভতডও, ISL সংণকি তচরে ও �ব্ সহণ�াণগ 
তডসণপ্ তগ্রড। এর মণধট্য বসই প্রশ্নগুতলও অন্তভুকে তি করা 
হণয়ণছ �া ববাঝাবুতঝর বকৌ�লগুতলণক উৎসাতহি কণর।

• সাংণকতিক অবিার (Signing avatars) হল তডতিটাল-
অট্যাতনণমণটড কট্যাণরকটার �া সাংণকতিক ভাষার বট্যােট্যা 
প্রোন কণর। বট্যবহারকারী তবতভন্ন অষেরণক বট্যতি কণর এবং 
সংণকণির গতি এবং বেোর দৃতষ্ভতগির সমবিয়সহ তবতভন্ন 
“তস্ন” তেণয় অবিারগুতল কাস্মাইি করণি পাণর। 
ISL অনুবাে করণি একটি মাতল্তমতডয়া মাধট্যণমর সাহা�ট্য 
বনওয়া ব�ণি পাণর। এগুতল মূলধারার তবেট্যালয়গুতলর িনট্য 
বসরা তবকল্প, ব�োণন সাংণকতিক ভাষার বোভাষী পাওয়া 
কঠিন৷ 

• সংণকি বথণক বলো, কথা বথণক বলো (সাইন টু বটসেট, 
তস্পচ টু বটসেট) তবকল্পগুতল কতম্পউটার তসণস্ণম সাইন 
লট্যাগুিণয়ি বা কথট্য �ণব্র বটসেণট বট্যবহৃি তচণনি অনুবাে 
সষেম কণর। সাধারণ বশ্রণীকণষে কতম্পউটাণর এগুতল 
ইনস্ল করা হণল, এই ধরণনর তবকল্পগুতল অব�ট্যই শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের সহায়িা করণব।

• সাধারণ তবেট্যালণয় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি সমস্ত ত�শুর িনট্য 
ব�াগাণ�াণগর বাধাগুতল বমাকাতবলার করার তকছু সাধারণ 
বকৌ�ল: 

• শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর �ততি সম্বণন্ধ ত�ষেক এবং 
সহপাঠীণের সংণবেন�ীল করা, �ার মণধট্য ত�শুর উন্নতি 
বধকেক এবং সহায়ক তডভাইসগুতলর বষেণরে “করুন এবং 
করণবন না” �ুতি থাণক

• বকালাহল মুতি বশ্রণীকষে

• বশ্রণীকণষে পছণদির সীট

• ত�ষেক �েন পড়াণবন, িেন িার ওষ্ পাঠ করার সুণ�াগ

• বশ্রণীকণষে প�কোপ্ত আণলা, তবণ�ষ কণর বতিার মুণে

• সহায়ক তডভাইস, ব�মন স্াটকে  ববাডকে  এবং অট্যালামকে, চকচণক 
ঘণ্া 

• মাতল্তমতডয়া এবং অনট্যানট্য গ্রাতফক/দৃতষ্ সহায়ক উপকরণ

• প্রণয়ািন-তভতত্ক অতভণ�াতিি পাঠট্যপুস্তক এবং অনট্যানট্য 
অতডও, তভতডও উপাোন

• কতম্পউটার-সহায়ক তনণেকে �াবলীণি কট্যাপ�ন বেওয়া

• ওভারণহড, তভিুট্যয়াল, হট্যান্ডআউট এবং তবষয়গুতলর 
রূপণরো

• আণলাচনার বনাট তনণি পারণব এইরকম �ন্ত্র বা অনট্য 
ধরণনর বরকডকে ার

• বস্প�াল এডুণকটসকে
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এই মতডউণলর পতরত�ষ্ ৫ বেেুন, ব�োণন তব�ণে শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের কথা বলা ব�োণনা এবং ব�াগাণ�াগ 
েষেিা উন্নি করার িনট্য উপলধি তবতভন্ন সফ্টওয়ট্যার এবং 
অনলাইন সম্পেগুতল তনণয় আণলাচনা আণছ।

১.১	বিকল্প	এিং	িবধকেত	শ্যাগারযাগ	ি্যিস্া

অগণমণন্টটিভ অট্যান্ড অল্ারণনটিভ কতমউতনণক�ন (AAC) বা 
তবকল্প এবং বতধকেি ব�াগাণ�াগ হল এমন একটি �ব্বন্ধ �া একটি 
ত�শুর ব�াগাণ�াণগর ষেমিাণক সাহা�ট্য করণি বা ‘বতধকেি’ কণর 
বণকেনা করণি বট্যবহৃি হয়। আরও স্পষ্ভাণব, তবকল্প ব�াগাণ�াগ 
হল এমন একটি পদ্ধতি �া স্বাভাতবক কথা বলা এবং/ বা হাণির 
বলোর তবকল্প। বতধকেি ব�াগাণ�াগ একটি পদ্ধতি �া কথা বলা বা 
বলোর একটি সংণ�ািন। AAC এমন বলাণকণের দ্ারা বট্যবহৃি 
হয় �ারা তকছু সময় বা বকাণনা সময়ই িাণের কথা বলার উপর 
তনভকে র করণি পাণরনা। শ্রবণ�ততি কম থাকা বা অনট্য বকাণনা 
প্রতিবন্ধকিা বথণক সকৃতষ্ হওয়া গুরুির কথা বলা বা ভাষার 
সমসট্যা�ুতি ত�শুণের কথা বলার বকাণনা বট্যবস্াই �েন প্রতিস্াপন 
বা সমূ্পরক তহণসণব কাি কণর না, িেন ব�াগাণ�াণগর একটি 
ধরণনর প্রণয়ািন হয় �া তচন্তা, চাতহো, ইছো এবং ধারণা প্রকাণ�র 
িনট্য কা�কেকরী হণি পাণর। এই রকম সময়ই AAC বট্যবহার করা 
হণয় থাণক। AAC তডভাইসগুতল একিন বট্যততিণক অনট্যণের 
সাণথ ব�াগাণ�াগ করণি এবং অং�গ্রহণ করণি সাহা�ট্য কণর। 
একিন বট্যততি �ার কথা বলার ষেমিা বা ভাষা বনই, এটি িাণক 
প্রশ্ন তিজ্াসা করণি এবং অনুভূতি, মিামি ব�য়ার করণি বেয় 
এবং স্বিঃসু্িকে ভাণব ভাব তবতনমণয়র স্বাধীনিা এবং সুণ�াগ 
বেয়।

মূলি দুই ধরণনর বতধকেি এবং তবকল্প ব�াগাণ�াগ বট্যবস্া রণয়ণছ: 
সাহা�ট্যতবহীন (unaided) এবং সাহা�ট্যপ্রাপ্ত (aided):

• সাহা�ট্যতবহীন ব�াগাণ�াগ বট্যবস্া অগিভতগি, বেহভগিী এবং 
সাংণকতিক ভাষাসহ ত�শুর �রীরতভতত্ক বািকে া প্রোণনর 
ওপর তনভকে র কণর।

• সাহা�ট্য প্রাপ্ত ব�াগাণ�াগ বট্যবস্ার িনট্য ত�শুর �রীর ছাড়াও 
�ন্ত্রপাতি বা সরজোণমর বট্যবহার প্রণয়ািন। সাহা�ট্য প্রাপ্ত 
ব�াগাণ�াগ বট্যবস্া একটি বপতসিল, কাগি, বই এবং ববাডকে  
বথণক শুরু কণর কন্ঠ (ব�মন তস্পচ বিনাণরটিং তডভাইস) 
বা তলতেি আউটপুট বিতর কণর এমন তডভাইস প�কেন্ত হণি 
পাণর। ববদুট্যতিন ব�াগাণ�াগ সহায়কগুতল বািকে া বিতর করণি 
ত�শুণক ছতবর প্রিীক, অষের �ব্ এবং বাকট্যাং� বট্যবহার 
করণি বেয়। গি ে� বছণর ইণলকট্তনক ব�াগাণ�াণগর 
িগণি োরুণ অগ্রগতি হণয়ণছ, �ার ফণল সাহাণ�ট্যর 
প্রণয়ািন আণছ এমন বট্যততিণের িনট্য ব�াগাণ�াগ আরও 
কা�কেকর হণয়ণছ।

• AAC-এর উপর একটি পূণকোগি আণলাচনার িনট্য মতডউল ১: 
অন্তভুকে ততিমূলকত�ষো-বি “তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন  ত�শুণের 
তনতেকে ষ্ চাতহো বমটাণি সহায়ক তডভাইস, ICT এবং 
অনট্যানট্য সম্পে সহায়িার বট্যবহার” বেেুন এবং মতডউল ৩: 
বসতররোল পালতস থাকা ত�শুণের অন্তভুকে তি করা-র ইউতনট 
III-বি “বতধকেি এবং তবকল্প ব�াগাণ�াগ” বেেুন।

• �েন প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর অতিতরতি অসুতবধাও 
থাণক, িেন তবতভন্ন ব�াগাণ�াগ বট্যবস্া ববাঝা তবণ�ষভাণব 
গুরুত্বপূণকে। আসুন আমরা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা এবং বসতররোল 
পলতস থাকা লিাস তরি-র ছারে সমীণরর সাণথ বেো কতর।

সমীর একাতধক প্রতিবন্ধকিা�ুতি (multiple disabilities) 
ত�শু। িার শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা এবং বসতররোল পলতস উভয়ই 
রণয়ণছ। বস লিাস তরি-র ছারে এবং তবেট্যালণয় িার রাণগর িনট্য বস 
েুবই পতরতচি। রাণগর িীরেিা সবণচণয় ববত� হয় �েন ত�ষেক 
একটি পাণঠর সংতষেপ্ত তববরণ িানণি চান, অথকোৎ ত�শুণের 
তিজ্াসা কণরন ব� িারা কী ত�ণেণছ। �েন অনট্য ত�শুরা লিাণস 
গল্প বলণছ, এমন সময় সমীরণক প্রায়ই লিাণস বট্যাঘাি ঘটাণি 
বেো �ায়।

সমীর একটি শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার কণর। িার ত�ষেক লষেট্য কণরণছন 
ব� সমীণরর কথা বুঝণি িাঁর এবং অনট্যানট্য ত�শুণের অসুতবধা হয়। 
বসতররোল পলতস িতনি কারণণ িার হাণির নড়াচড়া অসংলগ্ন 
হওয়ায় একটি কলম ধণর রাো এবং িা বট্যবহার করা বা এমনতক 
সাংণকতিক ব�াগাণ�াগ করাও সমীণরর পণষে কঠিন মণন হয়।

কাযকে ািলী

একাতধক প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর িনট্য ব�াগাণ�াণগর চট্যাণলজে

• বকন সমীর বরণগ �ায় ?

• ত�ষেক সমীরণক কী কণর সাহা�ট্য করণি পাণরন?

• সমীরণক আরও ভাণলাভাণব ব�াগাণ�াগ করণি সাহা�ট্য 
করার িনট্য বকান ধরণনর AAC এইড বট্যবহার করা ব�ণি 
পাণর?

এেন বেলার 
সময়
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জলখািার

পডারশা
িা

আটকে /বশল্প

জল

সমীণরর বমিাি এবং রাণগর বতহঃপ্রকা� সম্বি লিাণস অং� 
গ্রহণ করণি না পারার কারণণ, আণলাচনার সময়, এই তবষয়টির 
ওপর গুরুত্ব তেন। ব�াগাণ�াণগর অসুতবধা বেনতদিন িীবন�ারোর 
েষেিা, ত�ষোলাণভর উপর উণলেেণ�াগট্য প্রভাব বফলণি পাণর 
এবং আচরণগি চট্যাণলণজের তেণক তনণয় ব�ণি পাণর। সমীর 
সম্বি গণল্প িার ধারণা/তচন্তা বা �ুততি ব�াগ করণি চায় বা 
ত�ষেকণক িানাণি চায় ব� বস সঠিক উত্র িাণন। �াইণহাক, 
সমীণরর ব�াগাণ�াণগর প্রণচষ্া িার ত�ষেকরা বুঝণি পাণরনতন। 
এটা অব�ট্যই সমীণরর িনট্য একটা হিা�ািনক পতরতস্তি।

বিকল্প	শ্যাগারযারগর	বিবেন্	উপারয়র	উোহরণ

কতমউতনণক�ন ববাণডকে  প্রিীক এবং �ব্ থাকণি পাণর এবং এটি 
একটি বুকণলট, লিট্যাট তডসণপ্ বা চাটকে  আকাণর থাকণি পাণর। 
ত�শু ব� প্রিীকগুতল বট্যবহার কণর বস সম্পণককে  বশ্রািাণের 
সণচিন হওয়া উতচি। ত�শুটি তনণিণক প্রকা� করার িনট্য 
প্রিীকটি তনণেকে � কণর। �তে ত�শুটি একটি িণলর ববািণলর তেণক 
তনণেকে � কণর, িাহণল িার অথকে হণি পাণর বস িকৃ ষ্ািকে ।

বস্তুর প্রিীক বকাণনা কাণির, বকাণনা বস্তুর বা বট্যততির প্রতিতনতধত্ব 
কণর। তবতভন্ন ধরণনর বস্তুর তচণনির মণধট্য রণয়ণছ: বাস্তব বস্তুর ষুেদ্র 
সংস্রণ (ব�মন টিতফণনর সময় ববাঝাণি একটি প্াতস্ণকর কাপ 
বা তবসু্ট), বাস্তব বস্তুর অং� (ব�মন একটি ধাঁধা ববাঝাবার িনট্য 
একটি তিগস-এর টুকণরা), অথবা একটি বস্তু �া একটি কাণির 
সাণথ �ুতি (ব�মন বপতসিল তেণয় বলোর কািটিণক ববাঝাণনা 
ব�ণি পাণর)।

 
পাণয়ণলর ব�াগাণ�াগ বই

ছতবর মাধট্যণম ব�াগাণ�াগ বট্যবস্া হল আণরকটি AAC �া কথা 
বলার অষেমিা থাকা ত�শুণের সাণথ বট্যাপকভাণব বট্যবহৃি হয়।

ট্াসিণসসি (Transcense), একটি স্াটকে ণফান অট্যাতপ্ণক�ন 
তহসাণব উপলধি একটি কথার বলার অনুবােক, ব�টি সারা তববে 
িুণড় বতধরিা�ুতি বট্যততিণের ব�াগাণ�াণগর সাহাণ�ট্যর িনট্য 
বট্যাপকভাণব বট্যবহৃি হয়। ব�ই বতধরিা�ুতি ত�ষোথথীণের ওষ্ 
পাণঠর বষেণরে েষেিা থাকা সণ্বেও বশ্রণীকণষে বা েলগি 
কণথাপকথণন তকছু সাহাণ�ট্যর প্রণয়ািন হয়, িাণের িনট্যও এটি 
একটি েরকারী টুল। ট্াসিণসসি কথাগুতল তলতেি �ণব্ অনুবাে 
করণি পাণর এবং কাছাকাতছ সঠিক সমণয় এটি ত্রিণন িুণল 
ধরণি পাণর। এটি সাধারণ বশ্রণীকণষের একিন ত�ষেকণক শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের সাণথ ব�াগাণ�াগ করণি সাহা�ট্য 
করণি পাণর।

শ্শ্রণীকরক্	AAC	ততবর	এিং	ি্যিহার	করার	জি্য	
পরামশকে

ত�ষেকণের িনট্য িাণের তনিস্ব AAC বট্যবস্া তডিাইন এবং প্রস্তুি 
করা েুবই সহি। AAC বট্যবস্াগুতলণক এমনভাণব তডিাইন করা 
েরকার �া প্রতিটি ত�ষোথথীর ব�াগাণ�াণগর প্রণয়ািনগুতলণক পূরণ 
কণর। প্রতিতেণনর সাধারণ আণে�/প্রশ্ন এবং সংতলিষ্ ছতবগুতলর 
একটি ব�াগাণ�াগ ববাডকে  (ব�মন ‘আতম তক িল বেণি পাতর? 
‘আতম তক টয়ণলণট ব�ণি পাতর?’ ‘আতম তক হাি ধুণি পাতর?’ 
‘কথা ববাণলানা’, ‘মণনাণ�াগ োও’, ‘আতম তক লিাণস আসণি 
পাতর’ ?’) বশ্রণীকণষে বিতর করা এবং বেয়াণল লাগাণনা ব�ণি 
পাণর। ব�াগাণ�াণগর সমসট্যা আণছ, এমন ত�ষোথথীণের িনট্য এই 
ধরণনর ব�াগাণ�াগ ববাণডকে র বট্যবহার বশ্রণীকণষে িাণের চাতহো 
আরও সহণি প্রকা� করণি সাহা�ট্য কণর।

আতম চাই

োবার িল

বই পড়ণি
পড়াণ�ানা 

করণি

বনু্ধণের সাণথ 
বেো করণি

বেলণি ব�ৌচাগার গান শুনণি

োও

হণয় বগণছ
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কতলিয়ার ইমপ্ান্ট (Cochlear implant) একটি �ন্ত্র �া 
অণত্াপচাণরর মাধট্যণম স্াপন করা হয়। এটি ববদুট্যতিক স্পদিণনর 
সাণথ শ্রবণ স্ায়ুণক উদ্দীতপি করার িনট্য তডিাইন করা হণয়ণছ। 
কতলিয়ার ইমপ্ান্ট হণয়ণছ এমন ত�শুরা স্পষ্ শুনণি বপণি 
পাণর, তকন্তু িারপরও ব�ানা ভাষার সাণথ অথকে সং�ুতি করার 
িনট্য িাণের শ্রবণ প্রত�ষেণণর প্রণয়ািন হয়।

�তে সম্ব হয়, ইন্ডাক�ন লুপ (Induction Loop System) 
বট্যবস্া একটি মূলধারার বশ্রণীকণষে ইনস্ল করা ব�ণি 
পাণর। বট্যবস্াটি বশ্রণীকণষের বেয়াল বরাবর ইনস্ল করা 
হয়। মাইণরিাণফান বথণক ত�ষেণকর কণ্ঠস্বর বিাণর ববর 
হয় এবং কণয়ণলর মাধট্যণম ত�শুর শ্রবণ�ণন্ত্র বপৌঁছয়। এটি 

বমাড তনবকোচন

কাণনর হুক

কাণনর বমাল্ডবকস

বট্যাটারীর িায়গা
ভতলউম / 

আওয়াি তনয়ন্ত্রণ

চালু / বন্ধ 
( অন / অফ)

১.২	প্রচবলত	শ্রিণযন্ত্র

অণনক ধরণনর শ্রবণ�ন্ত্র প্রচতলি আণছ, এবং একিন ত�ষেণকর 
তবতভন্ন ধরণনর শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার করা ত�ষোথথী থাকার সম্াবনাও 
রণয়ণছ। প্র�ুততিগি অগ্রগতির কারণণ, তবতভন্ন পতরবধকেক তডভাইস 
পাওয়া �ায়। শ্রবণ�ন্ত্রগুতল একটি শ্রবণ ষেমিার মূলট্যায়ণনর উপর 
তভতত্ কণর বট্যবহৃি হয়, এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
বসগুতল কীভাণব বট্যবহার করণি হয় িা ত�েণি প্রত�ষেণ বেওয়া 
হয়। শ্রবণ �ণন্ত্রর উোহরণগুতলর মণধট্য রণয়ণছ:

�রীণর-পরা-শ্রবণ�ন্ত্রগুতল সাধারণি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীরা বট্যবহার কণর। িণব, বসগুতল ভারী এবং পুরাণনা। 
বিকে মাণন, তবতভন্ন ধরণনর আধুতনক শ্রবণ �ন্ত্র রণয়ণছ �া অণনক 
বছাণটা এবং কম বচাণে পণড়।

তবহাইন্ড েট্য ইয়ার (Behind the ear - BTE) শ্রবণ �ন্ত্র কাণনর 
তপছণন পরা হয়। তবতভন্ন ধরণনর তডতিটাল এবং এনালগ BTE 
এইড এেন পাওয়া �ায়।

মাইণরিাণফান আওয়াি

তলিপ

কাণনর িট্যাক

কডকে

ইয়ারণফান

ফাং�ন সুইচ

বাতহট্যক চুম্বক : 
ত্বণকর বাইণর

বাতহট্যক ট্াসিতলটার 
অট্যাণন্টনা: ত্বণকর বাইণর

অভট্যন্তরীণ চুম্বক, 
অট্যাণন্টনা এবং 

তরতসভার / তস্মুণলটর: 
ত্বণকর নীণচ

প্রণসসর বট্যাটাতর

ইণলণট্াড

মাইণরিাণফান এবং 
তস্পচ-প্রণসসর



মডিউল ৫ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা28

ঘাণড়র (বনক) লুপ

২-তসতস কাপলার

শ্রবণ�ন্ত্র তবণলিষক

বটস্বসে / পরীষো বাসে

এফ-এম তরতসভার

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের আরও ভাণলা নমনীয়িা 
(flexibility) বেয়।

১. মাইণরিাণফান
২. অট্যাম্পতলফায়ার বা পতরবধকেক
৩. ইন্ডাক�ন লুপ
৪. টি-কণয়ল শ্রবণ �ন্ত্র

তফ্ণকাণয়তসি-মডুণলণটড (এফএম) তসণস্ম (Frequency 
Modulated (FM) System): তকছু প্রাইণভট সু্ল একটি 
তফ্ণকাণয়তসি মডুণলণটড বট্যবস্াও বট্যবহার কণর �া একটি FM 
ওয়ট্যারণলস মাইণরিাণফাণনর মাধট্যণম বতিার কন্ঠস্বরটি তনণয় 
(এই বষেণরে ত�ষেণকর) ত�ষোথথীর শ্রবণ �ণন্ত্র পাঠায়। তসণস্ণম 
একটি মট্যাতচং তফ্ণকাণয়তসি তচপও রণয়ণছ এবং এটি পতরণবণ�র 
আওয়ািণক �ণথষ্ পতরমাণণ কমাণি সাহা�ট্য কণর, �া 
ত�ষোথথীণক ত�ষেণকর কথা স্পষ্ভাণব শুনণি বেয়। এটি একটি 
ওয়ট্যার-বলস বা িার-তবহীন বট্যবস্া হওয়ায়, এটি ত�ষেক এবং 
ত�ষোথথী উভয়ণকই চলাণফরার স্বাধীনিা বেয় এবং অন্তভুকে ততি 
মূলক বশ্রণীকণষের িনট্য আে�কে তহণসণব গণট্য হণি পাণর।

বশক্করের	জি্য	পরামশকে:	শ্রিণ	যরন্ত্রর	ি্যিহার

শ্রিণ	যরন্ত্রর	শ্ক্রত্র	যা	করা	উবচত:

• সব সময় বট্যবহার করা।

১

৩

৩

৪ ২

• সাবধাণন বট্যবহার করা এবং আদ্রকে িা ও ধুণলা বথণক সুরতষেি 
রাো।

• বকৃতষ্পাি হণল বা ত�শু সাঁিার কাটার সময় বট্যবহার করণব না।

• ত�শুটি �তে বাইণরর রুষে পতরণবণ� বেলাধুলায় তন�ুতি 
থাণক িাহণলও বট্যবহার করণব না।

• শ্রবণ �ণন্ত্রর বষেণরে �া করা উতচি নয়:

• লট্যাবরটতরণি বা সু্ণলর অনট্যানট্য তরিয়াকলাপ গুতলণি 
বট্যবহার করণি না বেওয়া। 

• শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার করণল োওয়া বা পান করার সময় শ্রবণ 
�ন্ত্রণক ভাণলাভাণব রষো করণি হণব। �তে বকাণনা কারণণ 
শ্রবণ�ন্ত্রগুতল েীঘকে সমণয়র িনট্য বট্যবহার না করা হয়, িাহণল 
বট্যাটাতরটি বট্যাটাতর লাগাবার িায়গা বথণক সতরণয় রােণি 
হণব।

কাযকে ািলী

শ্রিণযন্ত্রগুবল	পবরচালিা	করার	জি্য	বশক্করের	পবরবচত	
করা

• ত�ষেকণের তবতভন্ন ধরণনর শ্রবণ �ণন্ত্রর মণডল বনণড়ণচণড় 
বেেণি তেন

• ত�ষেকণের এগুতল চালু করণি এবং বন্ধ করণি বলুন

• বসগুতল কাি করণছ তকনা িা িাণের পরীষো করণি বলুন

• ত�ষেকণের ভতলউম বা �ণব্র মারো পতরবিকে ন করণি বলুন

• ত�ষেকণের শ্রবণ �ণন্ত্রর বট্যাটাতর পতরবিকে ন করণি বলুন

২.	সামাবজকীকরণ	এিং	িনু্ধত্ব

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের তনকটবিথী পতরবাণরর বাইণর, 
অনট্যণের সাণথ ব�াগাণ�াগ করা কঠিন হণি পাণর। তকন্তু 
এই ধরণনর অনট্যণের সাণথ ব�াগাণ�াগ করার তবষয়টি ত�শুর 
সামাতিকীকরণণর িনট্য েুবই প্রণয়ািনীয়। ফলস্বরূপ, ত�শুটির 
সম্পককে  গণড় িুলণি, বনু্ধ বিতর করণি এবং সামাতিক 
কা�কেকলাণপ অং�গ্রহণ করণি অসুতবধা হণি পাণর।

�তে আপনার লিাণস শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শু থাণক, িাহণল 
তনণিণক তনম্নতলতেি প্রশ্নগুতল তিজ্াসা করা সহায়ক হণব:

• এই ত�শুটির তক বনু্ধ থাকণব ?

• িাণক তক উিট্যতি করা হণব ?

• বস তক বেলাধুলা করণব ?

• লিাণস �া পড়াণনা হয় বস তক িা বুঝণব ?
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কাযকে ািলী

“বিামার কাণন ওটা কী ?” এবং “এটি বকান ধরণনর হাণির 
ভাষা?”

বিরেকে শািলী:

• ত�ষেকণের পূিা এবং �ীিল সম্পণককে  তিনটি বকসস্াতড 
পড়ণি বলুন, �া সাধারণ সু্ণল শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুরা ব�সব বাধাগুতলর সমু্মেীন হয়, বসগুতলণক িুণল 
ধণর৷

শ্কস	স্াবি

শ্কসস্াবি	১:

চার বছণরর বস্প�াল তপ্র-সু্তলং ব�ষ করার পর, পূিা নণভােয় 
নাণম একটি সাধারণ সু্ণল ১ম বশ্রণীণি ভতিকে  হণয়তছল। প্রথম 
তেন পূিার বাবা-মা িাণক সু্ণল বপৌঁণছ বেন। নীিী� আণরকিন 
১ম বশ্রণীর ছারে, ব� অনট্যানট্য ত�শুণের মণিা, নণভােয় বথণক 
তপ্র-সু্ল ব�ষ কণরতছল। িাণক আত্মতববোসী মণন হতছেল এবং 
অনট্য সহপাঠীণের সাণথ কথা বলণি বট্যস্ত তছল। নীিী� পূিার 
পা� তেণয় �াওয়ার সময় বস পূিার শ্রবণ�ণন্ত্রর তেণক িাকায় 
এবং িার বাবাণক তিণজ্স কণর, “ওর কাণন কী তিতনস 
আণছ ?” নীিীণ�র বাবা তবরেি হণয় পূিার মাণয়র কাণছ ষেমা 
বচণয়তছণলন। পূিা তবষয়টি বুঝণি বপণর িার মাণক শ্রবণ�ন্ত্রটি 
সতরণয় বফলার িনট্য বিার তেণয়তছণলা। পূিার মা বছণলটির তেণক 
বহণস উত্র বেন, “ওগুণলা পূিার শ্রবণ�ন্ত্র / তহয়াতরং এইড। 
এগুণলা পূিাণক ভাণলাভাণব শুনণি সাহা�ট্য কণর, ঠিক ব�মন 
চ�মা ভাণলাভাণব বেেণি সাহা�ট্য কণর। “িুতম তক পূিার বনু্ধ 
হণব এবং অনট্যণের সাণথ িার পতরচয় কতরণয় বেণবন” পূিার 
মা তিজ্াসা করণলন। নীিী� �েন পূিার সাণথ লিাণস �াতছেণলা 
িেন উচ্ছ্বতসি ববাধ করতছণলা এবং িাণক অনট্যানট্য সহপাঠীণের 
সাণথ পূিাণক পতরচয় কতরণয় তেণি বেো বগল!

শ্কস	স্াবি	২:

�ীিল শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি একটি বমণয় ব� একটি সাধারণ 
তবেট্যালণয়র চিুথকে বশ্রণীণি ভতিকে  হণয়তছল এবং ব�াগাণ�াণগর 
িনট্য সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার করি। প্রথম তেণক, পড়াণ�ানায় 
ভাণলা করণলও, �ীিণলর পারফরমট্যাসি োরাপ হণি থাণক। 
িাণক েুব একা লাগণিা এবং িার বকাণনা বনু্ধ তছল না। �ীিল 
ববাঝাণনার বচষ্া করণি শুরু কণর ব� বস আর সু্ণল ব�ণি 
চায় না। বস সু্ল কাউণসিলরণক িাতনণয়তছল ব� িার সহপাঠীরা 
হাি এবং মুণের অতভবট্যততি বট্যবহার করার িনট্য িাণক উিট্যতি 
করণিা। সু্ল কাউণসিলর সু্ণলর অধট্যণষের সাণথ কথা বণলন 

এবং তবেট্যালণয় একটি ঐতছেক ভাষা তহসাণব সাইন লট্যাগুিণয়ি বা 
সাংণকতিক ভাষার লিাস চালু কণরন। �ীিল অনট্যানট্য ত�শুণের এই 
ভাষা ত�েণি সাহা�ট্য কণরতছল। ত�তষেকা ই�ারার সংণকিগুতল 
বেোণি �ীিণলর সাহা�ট্য তনণয়তছণলন। এই তবষয়টি বব� মিার 
তছল! ত�শুরা শুধুমারে NCF (২০০৫)-এ উণলেতেি একটি নিুন 
ভাষা ব�ণেতন, িারা এেন �ীিলণক ভাণলাভাণব বুঝণি পাণর। 
তবেট্যালণয়র সাংণকতিক ভাষার ত�তষেকা হণি বপণরও �ীিল 
েুত� হল!

শ্কস	স্াবি	৩:

েীপক শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি একটি বছণল ব� তবণবকানদি 
তবেট্যালয় নাণম একটি সাধারণ তবেট্যালণয়র ৫ম বশ্রণীণি পড়ণিা। 
একবার, লিাস টিচার শ্রীমতি অতনিা একটি আন্তঃতবেট্যালয় 
প্রতিণ�াতগিা ‘প্রতিভা অণবিষণ’-এর তবষয় সকলণক িানাণলন। 
ব�ণহিু, এটি একটি গ্রুপ বা েলগি ইণভন্ট তছল, আণয়ািকণের 
শুধুমারে গ্রুপ এতন্টর প্রণয়ািন তছল। অতনিা তেতেমতন ত�ষোথথীণের 
একটি উদ্াবনী পারফরমট্যাসি তনণয় ভাবণি বণলন। ত�ষোথথীরা 
ববত�রভাগই েলগি গান, েলগি নাচ এবং অনট্য বকউ একটি 
নাটক উপস্াপন করণি বচণয়তছল। অতনিা তেতেমতন একবার 
অবসর সমণয় েীপণকর অনুকরণ করার এবং অতভনয় েষেিা 
লষেট্য কণরতছণলন। তিতন পরাম�কে তেণয়তছণলন ব� েীপক 
অনট্যণের মূকাতভনয় ব�োক। িারপর তিতন লিাণসর একিন ছারে 
বরাহনণক ইণভাতলউ�ন অফ মট্যানকাইন্ড (মানবিাতির তববিকে ন) 
ত�ণরানাণমর ইতিহাণসর পাঠট্যপুস্তণকর উপর তভতত্ কণর একটি 
ত্রিপ্ট তলেণি উৎসাতহি কণরন। সিী�ণক বপ্-বট্যাক তমউতিক 
বিতর করণি উৎসাতহি করা হয়। ব�ণহিু গণল্পর অণনকগুণলা 
তসণকাণয়সি তছল, িাই প্রায় পুণরা লিাসই অং� তনণি বপণরতছল। 
ত�ষোথথীরা প্রায় ৩ সপ্তাহ ধণর প্রচুর অনু�ীলন কণরতছল। কণঠার 
পতরশ্রম এবং সকণলর েলগি মণনাভাব বব� বচাণে পড়তছল 
এবং িাই আচিণ�কের তকছু বনই ব� িারা ১ম পুরস্ার তিণিতছল।

আরলাচিার	জি্য	প্রশ্ন:

• নীিীণ�র সণগি পূিার মা কথা না বলণল কী হণিা?

• বকান তিতনসটি পূিাণক বনু্ধ বপণি সাহা�ট্য কণরণছ?

• সু্ল কাউণসিলর �ীিলণক সাহা�ট্য করার িনট্য বকান 
বকৌ�ল বট্যবহার কণরতছণলন? এটি কীভাণব অনট্যানট্য 
ত�শুণের উপকার কণরণছ?

• �ীিল ব�মন বণড়া বাধার সমু্মেীন হণয়তছল, বিমন বাধা 
অতিরিম করার িনট্য তক অনট্য বকাণনা সহি পরাম�কে আণছ?

• েীপণকর বষেণরে আসল উদ্াবন কী তছল? মূকাতভনয় নাতক 
েলগি কাি? কীভাণব ত�ষোথথীরা েলগিভাণব কাি করার 
িনট্য একাতধক বুতদ্ধ বট্যবহার কণরতছল?
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আমাণের নিুন 
সহপাঠী অতঙ্কিার সাণথ 
বিামরা পতরচয় কণরা

আমরা গিকাল 
ব� সাংণকতিক ভাষা 

ত�ণেতছ, িা তেণয় আমরা  
“হট্যাণলা” বতল  
হট্যাণলা, হাই

২.১	সামাবজক	িাধা	অবতক্রম	করার	শ্কৌশল

সাধারণ বশ্রণীকণষে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের 
সামাতিকীকরণণর সুতবধাণথকে একটি কা�কেকরী পদ্ধতি হল কাণন 
শুনণি পাওয়া সহপাঠী, ত�ষেক এবং অত�ষেক কমথীণের 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার প্রককৃ তি, শ্রবণ �ন্ত্র, সাংণকতিক ভাষা এবং 
অনট্যানট্য মূল সমসট্যা সম্পণককে  িানাণনা। �েন ত�শুরা িানণব 
ব� শ্রবণ�ন্ত্রগুতল হল �ব্ বাড়াণনার িনট্য বট্যবহৃি �ন্ত্র, িাহণল 
িারা হয়ণিা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণক জ্ালািন করণব 
না। অপ্রতিবন্ধী ত�ষোথথীণের ভারিীয় সাংণকতিক ভাষার সাণথ 
পতরচয় কতরণয় তেণি হণব। কাণন শুনণি পাওয়া ত�ষোথথীরা এবং 
ত�ষেকরা সাংণকতিক ভাষা ব�োর তবষয়টি উপণভাগ কণরন 
কারন িারা মণন কণরন এটি বট্যবহার করণল সহণি বগাপনীয়িা 
বিায় রাো �ায়। 

প্রায়�ই সাধারণ বশ্রণীকণষে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
প্রতি ত�ষেকণের েুব বব�ী মারোয় সহানুভূতি�ীল দৃতষ্ভতগি 
থাণক। এমনতক িারা েুব োরাপ আচরণ করণলও ত�ষেকরা বসটা 
উণপষো করণি পাণরন এবং িাণের সাণথ পষেপাতিত্বমূলক 
আচরণ করণি পাণরন। একিন ত�ষেণকর পণষে তনরণপষে হওয়া 
এবং সকল ত�শুর সাণথ সমান আচরণ করা েুবই গুরুত্বপূণকে। 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বষেণরে অতিতরতি সুরষোমূলক 
আচরণ করণবন না।

Rotation Buddy System অথকোৎ সহপাঠীণের মণধট্য 
পারস্পতরক ভাব তবতনময়ণক উৎসাতহি করা ভাণলা। একটি 
প্রস্তাতবি পদ্ধতি হণলা একটি সাধারণ বশ্রণীকণষে �াণি প্রতিটি 
ত�ষোথথী শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীটির সাণথ বসার এবং 
ব�াগাণ�াগ করার সুণ�াগ পায়, বসটি ত�ষেকণের বেয়াল রােণি 

হণব। এই বট্যবস্াটি লিাণস েল বিতর করার প্রবণিা এড়াণি 
সাহা�ট্য কণর থাণক।

Cooperative learning অথকোৎ সহণ�াতগিামূলক ত�ষো 
‘বছাণটা বছাণটা েণল ত�েন’ নাণমও পতরতচি। ত�ষোথথীণের 
বছাণটা বছাণটা েণল তবভতি করা হয় এবং প্রতিটি েণলর িনট্য 
কাি বরাদ্দ করা হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীটিও একটি 
বছাণটা েণলর একিন সেসট্য। কািটি এমন হণি হণব, ব� গ্রুণপর 
প্রতিটি সেসট্যণক সতরিয়ভাণব অং�গ্রহণ করণি হণব। এইভাণব, 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণক বশ্রণীকণষের কাণি অন্তভুকে তি 
কণর অং�গ্রহণ করণি সাহা�ট্য করা �ায়।

৩.	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	বশশুরের	জি্য	ছাড	
এিং	সুবিধা

সাধারণ তবেট্যালণয় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য 
সরকার ব� ছাড় বেন িার মণধট্য রণয়ণছ SSC পরীষোর িনট্য 
অতিতরতি সময় এবং ভাষায় অবট্যাহতি, �ার অথকে হল ত�ষোথথীরা 
শুধুমারে একটি ভাষা ববণছ তনণি পাণর এবং পতরবণিকে  SSC 
পরীষোয় বকৃ তত্মূলক তবষয় ববণছ তনণি পাণর। প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
বট্যততিণের আইন (PWD আইন, ১৯৯৫) এবং প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
বট্যততিণের অতধকার আইন বা RPWD Act ২০১৬ অনুসাণর 
প্রতিবন্ধকিা �ংসাপরে বিতরর তভতত্ণি ছাড় বেওয়া হয়। শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য উপলধি স্বাছেদিট্য তবধান / ছাণড়র 
একটি সমূ্পণকে িাতলকা পতরত�ষ্ ৬-এ বেওয়া হণয়ণছ।

৪.	বিবেন্	ধররির	োবয়রত্ব	র্াকা	ি্যবক্তরের	
(Stakeholder)	মরধ্য	পারস্পবরক	সহরযাবগতা	

তবতভন্ন বপ�াোর বট্যততি এবং মা বাবার সাণথ সহণ�াতগিা 
ত�ষেকণের শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বুঝণি এবং 
আরও ভালভাণব সহায়িা করণি সাহা�ট্য করণব। মা বাবারা 
ত�শুর ব�াগাণ�াণগর তবষণয় বুঝণি ত�ষেকণের সাহা�ট্য করণি 
পাণরন, অনট্যতেণক একিন অতডওলতিস্ এবং তস্পচ তবণ�ষজ্ 
ত�ষেকণের ত�শুর শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার প্রককৃ তি এবং প্রভাব 
বুঝণি সাহা�ট্য করণি পাণরন।

এছাড়াও অন্তভুকে ততির বষেণরে সহণ�াতগিার গুরুণত্বর িনট্য মতডউল 
১ : অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষো-র ইউতনট IV-এ “সহণ�াতগিা, 
ঐকট্যমিট্য এবং েলবদ্ধিা” বেেুন।

হট্যাণলা

হট্যাণলা

হট্যাণলা
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ইউবিট	IV পাঠ্যক্রবমক	আোি	প্রোি	
(Curricular	Transaction)	
এিং	বশক্ািীবতগত	
(Pedagogic)	শ্কৌশলসমূহ

শ্টবিল	৭:	ইউবিট	III	এর	রূপররখা
বিষয়িস্তু পদ্ধবত প্রত্যাবশত	ফলাফল

ইউবিট	IV:	পাঠ্যক্রবমক	আোি	প্রোি	(Curricular	Transaction)	এিং	বশক্ািীবতগত	(Pedagogic)	শ্কৌশলসমূহ	

১. পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািন: পাঠট্যরিণমর 
অতভণ�ািন বা চাতহোনু�ায়ী পাঠট্যরিমণক 
পতরবিকে ন ও উপণ�াগী কণর বিালা 
(Curriculum adaptations), তবষয়বস্তু, 
তনণেকে �াবলী, অট্যাণসসণমণন্টর অনু�ীলন, এবং 
ত�ষেণ-ত�েন উপকরণ।

২. সাষেরিার েষেিা অিকে ন 

৩. বলোর েষেিা তবকা� করা

৪. অংক ব�োণনা

উপস্াপনা এবং 
েলগি কা�কেরিম

ত�ষেকরা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর িনট্য 
প্রণয়ািনীয় স্বাছেদিট্যতবধান এবং চাতহোনু�ায়ী তবতভন্ন 
পতরবিকে ন বা অতভণ�ািন করণি ত�েণবন

১.	চাবহোিুযায়ী	পাঠ্যক্রমরক	পবরিতকে ি	
ও	উপরযাগী	করর	শ্তালা	িা	পাঠ্যক্রবমক	
অবেরযাজি	(Curriculum	Adaptation)

এই তবভাগটি আপনার বশ্রণীকণষে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের িনট্য ত�েন পতরণব� বিতর করার বষেণরে প্রণয়ািনীয় 
স্বাছেদিট্য প্রোন করণি (accommodations) ও বসই ত�েন 
পতরণব�ণক চাতহোনু�ায়ী কীভাণব উপ�ুতিরূণপ পতরবিকে ন 
করণি হণব, িা তনণয় আণলাচনা কণর।

পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািন এবং স্বাছেদিট্যতবধান তক একই তবষয়?

পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািন �ব্টির সাণথ তবতভন্ন তবষয় �ুতি, ব�মন 
স্বাছেদিট্যতবধান, অেল-বেল, পকৃথকীকরণ (differentiation), 
পতরবিকে ন (change), সংণ�াধন (revision) বতধকেিকরণ 
(enhancement), সংতষেপ্তকরণ (compacting), সংতমশ্রণ 
(integration) এবং সংগঠন সহায়িা (scaffolding)।

কমণফাটকে  (১৯৯০) পাঠট্যরিণমর পতরবিকে নণক “একটি তবেট্যালণয়র 
আনুষ্াতনক পাঠট্যরিমণক বকাণনা ত�ষোথথী বা তবণ�ষ ত�ষোথথী 
েণলর ব�োর উণদ্দণ�ট্য ত�ষেকণের দ্ারা �ুততি সংগিভাণব 
অতভণ�াতিি বা বট্যাো করা (adapting or interpreting)” 
তহণসণব সংজ্াতয়ি কণরণছন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য পাঠট্যরিতমক 
অতভণ�ািণনর প্রণয়ািন বকন?

ত�ষেণ- ত�েন উপকরণণক অতভণ�াতিি করার বষেণরে দুটি 
দৃতষ্ভতগি বেো �ায়। প্রথমটি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
রিম� তপতছণয় পড়া প্রতিণরাধ কণর ও �ীঘ্র সনাতিকরণ িথা 
উপ�ুতি বট্যবস্া গ্রহণণর ওপর বিার বেয়। 

ভাষা অিকে ণনর িনট্য গুরুত্বপূণকে সময়কাল িণমের পর বথণক ৩ বছর 
বয়স। এই সময়কাণলর মণধট্যই, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
িনট্য ভাষা এবং ব�াগাণ�াণগর েষেিা বিতর করা গুরুত্বপূণকে।



মডিউল ৫ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা32

পদ্ধতিগি প্রণচষ্া ত�শুণের বয়স-উপ�ুতি সাষেরিার েষেিা 
অিকে ন করণি এবং পরবিথী িীবণন �াণি বকাণনা রকম 
প্রতিকারমূলক উণেট্যাগ (remediation efforts) না তনণি হয়, 
বস তবষণয় সাহা�ট্য কণর। ব� ত�শুণের বষেণরে �ীঘ্র বট্যবস্া গ্রহণ 
করা হণয়ণছ, িারা িাণের কাণন শুনণি পাওয়া সমবয়সীণের 
সাণথ সমান হণি পাণর এবং িাণের পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািণনর 
প্রণয়ািন নাও হণি পাণর। িণব, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
অণনক ত�শুণক বব�ী বয়ণস �নাতি করা হয়। িাণের ভাষা 
এবং সাষেরিার েষেিা িাণের সহপাঠীণের বথণক তপতছণয় 
থাকণি পাণর। এই ত�শুণের িনট্য িাণের তবকাণ�র বয়স এবং 
ত�েণনর স্তণরর সাণথ তমতলণয় পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািণনর 
প্রণয়ািন হণি পাণর। এটি মণন রাো গুরুত্বপূণকে ব� �েনই 
শ্রবণ�ততির ষেতি �নাতি করা বহাক না বকন- িীবণনর প্রথম 
তেণক বা পণর- প্রতিটি ত�শুই স্বিন্ত্র, এবং বসইিনট্য প্রতিটি 
ত�শুর বষেণরেই স্বিন্ত্র পেণষেপ গ্রহণ প্রণয়ািন। প্রতিটি ত�শুর 
তবতভন্ন তনণেকে �গি চাতহো (instructional needs) থাকণব এবং 
বসিনট্য পাঠট্যরিতমক অতভণ�ািন এবং স্বাছেদিট্যতবধাণনর তবতভন্ন 
মারোর প্রণয়ািন হণি পাণর। NCF (২০০৫) অনুসাণর ত�শুণের 
স্বিন্ত্র ববত�ষ্ট্য, আগ্রহ এবং মণনাভাব এবং ত�েন ব�লীর এই 
ববতচরেট্য বশ্রণীকণষে ত�ষোর সুতবধাণথকে একিন ত�ষেণকর দ্ারা 
তবতভন্ন ত�ষেণ পদ্ধতি বট্যবহার করার োতব কণর। NCF (২০০৫) 
এছাড়াও ত�ষোথথীণের ববতচরেট্যণক সামণন বরণে অন্তভুকে ততিমূলক 
পাঠট্যরিণমর প্রণয়ািনীয়িার উপর বিার বেয়। এিনট্য পাঠট্যরিতমক 
অতভণ�ািন প্রণয়ািন। একটি অন্তভুকে ততিমূলক অতভণ�াতিি 
পাঠট্যরিণমর লষেট্য গুণমানসম্পন্ন ত�ষো প্রোন করা �া সমস্ত 
ত�শুণক কা�কেকরভাণব ত�েণি এবং বশ্রণীকণষে সমানভাণব 
অং�গ্রহণ করণি সষেম করণব। এটি ত�শুণের ব�োর ম�কোো 
এবং আত্মতববোসও বেয়। NCF (২০০৫) অনুসাণর, সকল 
ত�শু �াণি তবেট্যালণয় তনয়তমি পড়াণ�ানা করণি পাণর, বসটি 
সুতনতচিি করার িনট্য ত�ষোথথীণের বট্যবহাতরক ষেমিার মূলট্যায়ন 
অপতরহা�কে একটি তবষয়। এটি একটি বশ্রণীকণষে ত�ষেণ পদ্ধতির 
ববতচরেট্য এবং ত�ষেণ ত�েন উপকরণগুতলর (TLMs) বট্যবহাণরর 
কথা মাথায় বরণে এক তবস্তকৃ ি পতরসণরর পাঠট্যরিণমর তেণক 
তনণেকে � কণর। তনম্নতলতেি NCF (২০০৫) তভতত্ক তনণেকে ত�কাগুতল 
সমস্ত ত�শুণের িনট্য একটি অন্তভুকে তি পাঠট্যরিম বিতর করার সময় 
ত�ষেকণক পথ বেোণব। পাঠট্যরিণম অব�ট্যই:

• ত�শুর মনস্তাত্বেক তবকা�, আগ্রহ এবং তনতেকে ষ্ ব�োর 
প্রণয়ািণনর কথা মাথায় বরণে ত�শু-বকত্রিক ত�ষোনীতি 
বট্যবস্া (pedagogy) অন্তভুকে তি করুন;

• িানা- ব�োর প্রতরিয়াণক সণবকোচ্চ মারোয় তনণয় ব�ণি 
সম্াবট্য প্রতিটি বষেণরে (�ারীতরক, মণনাভাবগি, ত�ষোগি 
ও সামাতিক)- সুগমট্যিা সুতনতচিি করুন;

• সহিলভট্য উপাোনসহ একটি অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর 

পতরণবণ� ব�োর সুতবধা, ইতিবাচক মণনাভাব এবং প্রাসতগিক 
ও অতভণ�াতিি ত�ষেণ বকৌ�ল তেন; 

• ত�ষোথথীণের বমৌতলক ত�েন প্রণালীগুতলর সাণথ কাি করার 
িনট্য পাঠট্যরিমগুতলণক (ত�ষোর তবষয়বস্তু, ত�েন পদ্ধতি, 
ব�োর সহায়ক সামগ্রী এবং মূলট্যায়ন)) প্রণয়ািনানু�ায়ী 
পতরবিকে ন করুন। 

• সকল ত�শু তবণ�ষ কণর তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�শুণের 
সমান অং�গ্রহণ এবং কা�কেকরী ত�েন সুতনতচিি করণি 
সমস্ত উপলধি ত�ষোগি/সহায়ক প্র�ুততি বট্যবহাণরর বট্যবস্া 
করুন;

• তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�শু এবং অনট্য ত�শুণের ব�োর 
ষেমিা অনু�ায়ী িারা কী কী ত�েণলা, বসই েষেিা প্রে�কেন 
করণি নানান রকণমর সুণ�াগ তেণয় সকলণক অন্তভুকে তি 
করুন;

• ত�ষোথথী �াণি আগামী তেণন স্বাধীনভাণব বাঁচণি পাণর, 
বসই িনট্য িাণক িীবণনর তবতভন্ন স্তণর প্রণয়ািনীয় িীবন 
ব�লীগুতল ব�োন

• স্ানীয় পতরসণর ব� সমস্ত �িকে াবলী, সুণ�াগ বা পতরতস্তি 
আণছ, বসগুতল প্রাক বকৃ তত্মূলক এবং বকৃ তত্মূলক েষেিা 
প্রত�ষেণণর বষেণরে অন্তভুকে তি করুন

• প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের চাতহোগুতল পূরণণর িনট্য কমকে 
ত�ষো সংরিান্ত ত�ষোনীতিগুতল ও তবস্তকৃ ি পতরসণর কাণির 
অতভজ্িাগুতল ত�ষোপদ্ধতির সাণথ সমতবিি করুন।

• �থা�থ অতভণ�ািণনর মাধট্যণম তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন 
ত�শুণের �ারীতরক ও মানতসক স্বাণস্ট্যর উন্নতির িনট্য তবতভন্ন 
উপ�ুতি অন্তভুকে ততিমূলক বেলাধুলা, সামাতিক ও সাংস্কৃ তিক 
কািকণমকে িাণের অং�গ্রহণ সুতনতচিি করুন;

• ত�শুণের বট্যততিগি চাতহো পূরণণর িনট্য তবেট্যালয় এবং 
বশ্রণীকণষের টাইম বটতবলণক এমনভাণব বিরী করুন �াণি 
প্রণয়ািনানু�ায়ী িাণক পতরবিকে ন করা �ায়।

• পারস্পতরক ভাব তবতনমণয়র সুণ�াগ বিতর করুন; এবং,

• বকাণনা তবষয় ব�োণনার সময় ত�েন সংরিান্ত উপকরণ বা 
তবতভন্ন কা�কোবলীর (activities) মাধট্যণম নিুন ধারণাগুতলণক 
পুণরাণনা তবেট্যমান ধারণাগুতলর সাণথ সং�ুতি করুন। 

• শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য পাঠট্যরিণমর 
অতভণ�ািন করার সময় তনণিণক তিনটি প্রশ্ন তিজ্াসা 
করুন:

• কী ব�োণবন? পাঠট্যরিণমর তবষয়বস্তু এবং ত�ষেণ-ত�েন 
উপকরণণক প্রণয়ািনানু�ায়ী পতরবিকে ন কণর।

• কীভাণব ব�োণবন? তনণেকে �মূলক বকৌ�লগুতলণক 
প্রণয়ািনানু�ায়ী পতরবিকে ন কণর। 
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• কেন ব�োণবন? বশ্রণীকণষের অট্যাণসসণমন্ট পদ্ধতিণক 
প্রণয়াগ করার পণর

প্রতিটি তবণ�ষ ত�ষোথথীর চাতহো বমটাণি সাধারণ ত�ষোর 
পাঠট্যরিমণক অতভণ�াতিি বা প্রণয়ািনানু�ায়ী পতরবিকে ন করার 
িনট্য বকাণনা একক পদ্ধতি বনই। প্রতিটি ত�ষেক, প্রতিটি ত�ষোথথী, 
প্রতিটি বশ্রণীকষে স্বিন্ত্র িাই পতরতস্তি অনু�ায়ী পাঠট্যরিমণক 
অতভণ�াতিি করুন। পাঠট্যরিমণক সবসময় পতরবিকে ন করার 
প্রণয়ািন হয় না; �তে ত�ষোথথীণের মণিা কণর তবতভন্ন স্তণর তগণয় 
তনণেকে � বেওয়া �ায়, িাহণল পাঠট্যরিণমর অনু�ীলনণক পতরবিকে ন 
করণি নাও হণি পাণর।

তনণেকে ণ�র পাথকেকট্য করা এবং মূলট্যায়ন করার একাতধক উপায় বট্যবহার 
করণল বশ্রণীকণষের মান এবং প্রণয়ািনীয়িা পূরণণর বষেণরে 
ত�ষোথথীণের সুতবধা হয়। অনট্য বষেণরে পাঠট্যরিমণক স্বাছেদিট্যোয়ক 
করার মাধট্যণমও ত�ষোথথীণের সাহা�ট্য করা ব�ণি পাণর। একিন 
ত�ষোথথীণক সহায়িা বেওয়া, সকল বষেণরে সমান নাও হণি 
পাণর। উোহরণস্বরূপ, অংণকর িনট্য একিন গকৃহত�ষেণকর কাছ 
বথণক সাহা�ট্য প্রণয়ািন এমন একিন ত�ষোথথীর ভাষার িনট্য 
শুধুমারে সহপাঠীণের সাহা�ট্যই �ণথষ্ এবং আটকে  বা ত�ণল্পর িনট্য 
বকাণনা সহায়িার প্রণয়ািন হয় না। সহায়িাগুতল প্রতিবন্ধকিার 
মারোর দ্ারা তনধকোরণ করা উতচি নয়, পতরবণিকে  �েন তনণেকে �মূলক 
বা বকাণনা সামাতিক কা�কেকলাণপর বষেণরে বকাণনা সহায়িার 
প্রণয়ািন হয়, িেন িা সুতনতচিি করা প্রণয়ািন।

আরও তব�ে তববরণণর িনট্য মতডউল ১: অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষো-র 
ইউতনট III “তবণ�ষ চাতহো সম্পন্ন ত�শুণের িনট্য একটি 
অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর পতরণব� বিতর করা“ বেেুন

১.১	পাঠ্যক্ররমর	বিষয়িস্তুরক	প্ররয়াজিািুযায়ী	
পবরিতকে ি	িা	অবেরযাবজত	করা

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর পড়াণ�ানার বষেণরে তবষয়বস্তু 
সংরিান্ত সমসট্যাগুতলর সাণথ ভাষা ব�োর অসুতবধা অন্তভুকে তি 
থাকণি পাণর �া পড়ার এবং সমাণলাচনামূলক তচন্তা করার 
েষেিাণক প্রভাতবি করণি পাণর। ভাণলাভাণব ভাষা না ববাঝার 
কারণণ, বাণকট্য তবতভন্ন পতরকাঠাণমা, ব�মন “বকন”, অিীি 
কাল, তরিয়াপে, িটিল বাকট্য, ইিট্যাতে ববাঝা িাণের িনট্য কঠিন 
হণি পাণর। “ সারস বকন সুট্যপ পান করণি পাণরতন” বা “িুতম 
�তে বিামার হাি না বধাও িণব তক হণব?”- িািীয় তিতনষ 
বট্যাো করার িনট্য বা আণগ বথণক অনুমান করার িনট্য ত�শুটির 
ভাষা বট্যবহাণরর অতিতরতি অনু�ীলণনরও প্রণয়ািন হণি পাণর। 
একটি তবষয়বস্তুর অন্তগকেি �ণব্র সংেট্যা হ্াস করা; একিন 
ত�ষোথথীণক অংণকর অট্যাসাইনণমণন্ট কম সংেট্যক অংক সমাধান 
করণি বেওয়া; একটি তনতেকে ষ্ তবষণয় অধট্যাণয়র সংেট্যা কমাণনা, 
অতিতরতি প্রিট্যা�া না রাো- ইিট্যাতের মাধট্যণম পাঠট্যরিতমক 

তবষয়বস্তুণক পতরবিকে ন বা অতভণ�াতিি করা ব�ণি পাণর। 
পুনগকেঠিি ধারণা-তভতত্ক ত�ষেণণর ( restructured concept-
based teaching) মাধট্যণম তবষয়বস্তুর বট্যততিতভতত্ক বমৌতলক 
করা ব�ণি পাণর

১.২	বিরেকে শগুবলর	পবরিতকে ি	িা	অবেরযাজি

 প্রতিবন্ধকিা না থাকা ত�শুণের তনণেকে � বেওয়ার িনট্য বট্যবহৃি 
ববত�রভাগ ত�ষেণ বকৌ�লগুতলও শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
িনট্য উপ�ুতি হণি পাণর। ত�শুর গ্রহণণ�াগট্য (receptive) ভাষা 
ও প্রকা�ণ�াগট্য ( expressive) ভাষা তনণয় কাি করার বমৌতলক 
বকৌ�লগুতল তনম্নরূপ:

• তবতষেপ্তিা (distractions) এবং পতরণবণ�র অবাতছিি 
আওয়াি (background noise) কতমণয় তেন।

• �াণি আরও ভাণলা কণর মণন রােণি পাণর িার িনট্য, 
পুনরাবকৃ তত্, রুটিন এবং বহু-তবভাগীয় ত�ষেণ (multi modal 
teaching) বট্যবহার করুন।

• বকাণনা একটি তবষয় বা ধারণা সঠিকভাণব ব�োণনার িনট্য 
তবতভন্ন বপ্রষোপণট বসটি বারংবার বট্যবহার কণর ব�োন। 

• বকাণনা তকছু ব�োণি হণল প্রািট্যতহক িীবন�ারোর কাণির 
মণধট্য তেণয় বসটি অনু�ীলন করান

• কথা বলার আণগ ত�ষোথথীর দৃতষ্ আকষকেণ করণি 
ভুলণবন না। ব�োণনার সময়, সমস্ত ত�শুণের বচাণে 
বচাে বরণে পড়াণনা েুবই গুরুত্বপূণকে, �াণি প্রণিট্যণক 
অনুভব কণর ব� িাণের তেণক নির বেওয়া হণছে। কথা 
বলার পা�াপাত�, তবতভন্ন অ-বমৌতেক ব�াগাণ�াগ পদ্ধতি  
non-verbal communications) ব�মন ভাণলা অগিভতগি 
এবং অট্যাতনণম�ন বট্যবহার করাও সমস্ত ত�শু, তবণ�ষ কণর 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য ত�ষোণক কা�কেকরী 
কণর বিাণল।

• সংতষেপ্ত, বছাণটা, সহি বাকট্য বট্যবহার করুন এবং 
তবণ�ষাথকেক ভাষাগুতল এতড়ণয় চলুন। বশ্রণীকণষের 
তনণেকে �াবলী অব�ট্যই পতরকোরভাণব এবং ধাণপ ধাণপ তেণি 
হণব। প্রতিটি পেণষেণপর পণর, ত�ষোথথীরা তনণেকে �াবলী/
ধারণা বুঝণি বপণরণছ তকনা িা পরীষো করা িরুতর; ভাষার 
আোন প্রোণন অসুতবধা আণছ এমন ত�ষোথথীর বষেণরে আরও 
অনু�ীলন বা বট্যােট্যার প্রণয়ািন হণি পাণর।

• ব�োণনই সম্ব চাষুেষ (visual) বা স্প�কেণ�াগট্য (tactile) 
ইতগিি বট্যবহার করুন। উোহরণস্বরূপ, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
একটি ত�শুর িনট্য, ত�ষেক একটি বমৌতেক বট্যােট্যার সমূ্পরক 
তহণসণব গ্রাতফসে, ছতব এবং অনট্যানট্য চাষুেষ (visual) ত�েন 
উপকরণ বট্যবহার করণি পাণরন।
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• তনণেকে � বেওয়ার সময় ত�ষোথথীর নাম ধণর ডাকুন।

• বনতিবাচক ভাষার পতরবণিকে  ইতিবাচক ভাষা বট্যবহার করুন।

• ব�টি মুণে বণল পড়াণনা বা ব�োণনা হণলা, সম্ব হণল িার 
তলতেি প্রতিতলতপ (transcripts) তেন।

• লিট্যা� কাণডকে র মণিা ত�ষেণ সহায়ক উপকরণগুতল তনণয় 
কাি করণল ত�ষোথথীণের একটু অতধক সময় তেন।

• ত�ষোথথীণের আঁকা, বস্তচং, বলো, সংণকি বা অতভনণয়র 
মাধট্যণম উত্র তেণি তেন। আসল বস্তু, ছতব, ফণটাগ্রাফ 
বট্যবহার করুন �াণি ত�শুরা বসগুতলর সাহাণ�ট্য উত্র তেণি 
পাণর।

• তবষয়বস্তু বট্যােট্যা করার পর ধীণর ধীণর পরীষো করুন ব� 
ত�শুটিণক �া ব�োণনা হণছে বস িা বুঝণি বপণরণছ তকনা। 
এটি একটি সরল প্রশ্ন তিজ্াসা কণর এবং ত�শুটিণক সঠিক 
উত্র তনণেকে � করণি বলার মাধট্যণম করা ব�ণি পাণর। এটি 
বশ্রণীকণষে ব�াগাণ�াগণক সহিির কণর িুলণব।

শ্শ্রণীকরক্	পাঠোরির	পবরকল্পিা	করা

এটি পরাম�কে বেওয়া হয় ব� ত�ষেকরা ব�ন তবেট্যালণয় ত�ষোবণষকের 
শুরুর তেণক শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের অট্যাণসসণমন্ট 
তরণপাটকে গুতল পণড় বনন, এবং ত�ষোথথীণের ত�ষেণণর লষেট্য বা 
উণদ্দ�ট্য তনণয় িাণের অতভভাবকণের সাণথ আণলাচনা কণরন। 
(শ্রবণ�ততির মূলট্যায়ন সম্পণককে  আরও িানণি পতরত�ষ্ ৭ বেেুন।) 
ত�ষোথথীণক ভাণলাভাণব প�কেণবষেণ করা ও িার সাণথ পারস্পতরক 
ভাব তবতনমণয়র মাধট্যণম একিন ত�ষেক ত�ষোথথীর সাণথ আরও 
ভাণলা সম্পককে  স্াপন করণি পাণরন �া বশ্রণীকণষে ত�ষোথথীর 
প্রণয়ািনীয়িা স্পষ্ভাণব বুঝণি সাহা�ট্য করণব। অন্তভুকে ততিমূলক 
বশ্রণীকণষে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের অনট্যণের বথণক 
সমূ্পণকে আলাো একটা কা�কেরিম বেওয়া কেণনাই কামট্য নয়; বরং, 
তবতভন্ন ধরণনর পদ্ধতি ব�মন - লাতনকেং তপরাতমড ( Learning 
Pyramid) অথবা পকৃথকীককৃ ি / তভন্নিা�ুতি তনণেকে �াবলী ( 
differentiated instructions বট্যবহার কণর িাণের সাহা�ট্য 
করা ব�ণি পাণর।

লাতনকেং তপরাতমড ত�ষেকণক িার পাণঠর তবষয়বস্তু পতরকল্পনা 
করণি সাহা�ট্য কণর। প্রথণম ত�ষেক তবষয় বা তবষয়বস্তুর মূল 
ধারণা বা েষেিাটি তচতনিি কণরন এবং িারপণর তবষয়বস্তুণক 
ত�েণনর তিনটি মারো অনু�ায়ী বশ্রণীবদ্ধ কণরন, �থা:

• স্বল্প তকছু সংেট্যক ত�ষোথথীরা �া ত�েণব – তপরাতমণডর �ীণষকে

• �া সকণল নয়, তকন্তু ববত�র ভাগ ত�ষোথথীরাই ত�েণব – 
তপরাতমণডর মাঝোণন

• সকল ত�ষোথথী �া ত�েণব – তপরাতমণডর তভতত্

• একটি অন্তভুকে ততিমূলক বশ্রণীকণষে, ত�ষেকণক প্রথণম 

কাতঙ্খি তবষয়বস্তুর প্রণয়ািনীয় তবষয়গুতল �নাতি 
করণি হণব এবং িারপর বসই অনু�ায়ী িার বকৌ�ল 
পতরকল্পনা করণি হণব।

�তে ত�ষেকরা পকৃথকীককৃ ি তনণেকে �াবলীর ( Differentiated 
instruction) বট্যবহার কণরন, িাহণল িাঁরা তবতভন্ন ধরণনর 
ষেমিা, আগ্রহ এবং ত�েন ব�লী�ুতি ত�ষোথথীণের সাহা�ট্য করণি 
পারণবন। ত�ষেকরা পাঠট্যরিমণক তিনটি বকৃহৎ বষেণরে আলাো করণি 
পাণরন: তবষয়বস্তু (�া পড়াণি হণব), প্রতরিয়া (ব�ভাণব ব�োণনা 
হয়), এবং ফলাফল (ব�োর প্রিট্যাত�ি ফলাফল)। ব�ণহিু শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা গ্রহনণ�াগট্য এবং প্রকা�ণ�াগট্য ভাষা 
(receptive and expressive language) মণন রােণি এবং 
তবমূিকে  ধারণা ববাঝার বষেণরে অসুতবধা অনুভব কণর, িাই ত�ষোর 
বকৌ�লগুতল �ত্ন সহকাণর ববণছ বনওয়া েরকার।

শ্শ্রণীকক্	সংগঠি

একটি অন্তভুকে ততিমূলক বশ্রণীকণষে �ণব্র অট্যাণকাতস্ক পতরণব� 
ভাণলা হওয়া উতচি (অট্যাণকাতস্ক পতরণব� বা acoustic 
environment এর অথকে হণলা ব� পতরণবণ� অবাতছিি �ণব্র 
আওয়াি প্রণব� করণব না, �ণব্র প্রতিধ্বতন অথকোৎ echo বা 
অতিতরতি বকাণনা আওয়াি �ণব্র সাণথ তমণ� �াণব না, উোহরণ 
স্বরূপ বরকতডকে ং সু্তডও বা অতডওণমট্রি রুণমর পতরণবণ�র কথা 
বলা ব�ণি পাণর)। একটা বশ্রণীকষে �া বকালাহল বা অবাতছিি 
আওয়াি বথণক দূণর বা �ার উপ�ুতি অট্যাণকাতস্ক বট্যবস্া 
বসোণন শ্রবণ অনুকূল একটি পতরণব� বিতর হয়। 

গ্রাহাম এবং বফিার (১৯৯৩) এর মণি- শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের অবত�ষ্ শ্রবণ�ততি (residual hearing) ও 
অনট্যানট্য ত�ষোথথীণের শ্রবণ�ততির সণবকোচ্চ বট্যবহার করণি সষেম 
করার িনট্য একটি ভাণলা অট্যাণকাতস্ক পতরণব� েুব গুরুত্বপূণকে। 
এটি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বশ্রণীকণষে ত�ষেণকর 
তনণেকে �গুতল বুঝণি সাহা�ট্য কণর।

ব� তিতনসটি তকছু ত�ষোথথী করণব

ব�টি ববত�র ভাগ ত�ষোথথী ত�েণব তকন্তু 
সবাই ত�েণব না

ব� তিতনসটি সব ত�ষোথথী ত�েণব
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বশ্রণীকষে বট্যবস্াপনার তবষণয় আরও পরামণ�কের িনট্য মতডউল 
১: অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষো; ইউতনট III “একটি অন্তভুকে ততিমূলক 
ত�ষোর পতরণব� বিতর করা” বেেুন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বশ্রণীকণষের এমন িায়গায় 
বসণি তেন, ব�োন বথণক িারা িাণের ত�ষেণকর কথা পতরকোর 
বুঝণি পারণব। বশ্রণীকণষে আণলার বট্যবস্া উপ�ুতি হওয়া 
গুরুত্বপূণকে; শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণক ত�ষেণকর ওষ্পাঠ 
করণি সাহা�ট্য করার িনট্য ত�ষেণকর মুণে প�কোপ্ত আণলা পড়া 
উতচি। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক ত�শুই বেোর মাধট্যণম 
ব�ণে, িাই ত�ষেকরা ব�ন কথা বলার সময় বকাণনা তকছু তচবাণনা 
বা নড়াচড়া করার মণিা দৃতষ্তবভ্াতন্তকর অবস্ার সকৃতষ্ না কণরন। 
বসইসণগি, বকান িায়গা বথণক বকান বতিা কথা বলণছ শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শু �তে িা বুঝণি না পাণর িাহণল ত�ষেক 
বতিার নাম ধণর বা িার তেণক তনণেকে � কণর সংণকি তেণি 
পাণরন।

অি্যাি্য	বিরেকে শমূলক	শ্কৌশল

তকছু তনণেকে �মূলক বকৌ�ল �া আপতন একটি অন্তভুকে ততিমূলক 
বশ্রণীকণষে গ্রহণ করণি পাণরন।

• বশ্রণীকণষে ব�োণনা তবষয়গুতল আণগ থাকণি িানাণল মা-
বাবারা তকছু প্রণয়ািনীয় িথট্য সহণ�াণগ ত�শুণের প্রস্তুি 
কণর তেণি পাণরন। 

• তবষয়বস্তুর সাধারণ প্রবাহণক প্রতিফতলি কণর এমন তবষণয়র 
একটি রূপণরো বা বস্চও েরকারী, ব�মন �ব্ণকাষ এবং 
সারাং�।

• বটপ করা বলকচারগুতল তবণ�ষ কণর এমন একটি শ্রবণ�ততি 
হ্াস পাওয়া ত�শুর িনট্য উপণ�াগী �ার, একটি বলকচার 
বুঝণি অসুতবধা রণয়ণছ এবং বসটি একাতধকবার ব�ানার 

প্রণয়ািন। শ্রবণ�ততির অসুতবধা রণয়ণছ এমন ত�ষোথথী �েন 
ত�ষেণকর আণলাচনা একবার শুণন বুঝণি পাণর না, িেন 
বার বার শুণন ববাঝার িনট্য বরকতডকে ং করা বলকচার বট্যবহার 
করা ব�ণি পাণর।

• উপণ�াগী উপকরণ (Tailored materials) এবং সহায়ক 
প্র�ুততির বট্যবহার ব�মন কতম্পউটাণরর মাধট্যণম তনণেকে �াবলী, 
এবং পাওয়ার পণয়ন্ট উপস্াপনা তনণেকে �াবলী অতভণ�ািণনর 
অনট্যানট্য উপায়।

• তনণেকে � বেওয়ার িনট্য পকৃথক পকৃথক েল গঠন, বরাল বপ্ বা 
ভূতমকাতভনয়, এবং সহণ�াগীিামূলক ত�ষো হণলা অিট্যন্ত 
উপণ�াগী বকৌ�ল, �ার দ্ারা সমগ্র বশ্রণীকষেটি উপককৃ ি 
হণি পাণর

• ত�ষেণ ব�লী বা উদ্দীপণকর ববতচণরের বট্যবহার ত�ষোথথীর 
আগ্রহ বিতর কণর এবং ত�েণনর মান উন্নি কণর। 
উোহরণস্বরূপ, হৃেতপন্ড বথণক রতি সঞ্চালণনর পথ 
সম্পণককে  ব�োর িনট্য ত�ষোথথীরা বমণঝণি রতিন বটণপর 
পথ ধণর হাঁটণি পাণর।

• তরিয়াকলাপ-তভতত্ক তনণেকে �াবলী একটি অন্তভুকে ততিমূলক 
বশ্রণীকষে পতরণবণ� তবণ�ষভাণব উপণ�াগী এবং সকল 
ধরণনর ত�শুর ত�েন সহায়ক হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীরা প্রায়�ই এমন তরিয়াকলাপ পছদি কণর �া চাষুেষ, 
স্প�কেণ�াগট্য অথবা হাণি কলণম করা ত�ষেণ ব�লী।

গ্রাতফক সংগঠক বা Graphic organizers (মণনর মানতচরে বা 
Mind Map, ওণয়ব, লিাস্ার এবং তথঙ্ক �ীট/ think sheet 
নাণমও পতরতচি) হল তভিুট্যয়াল ডায়াগ্রাম �া মূিকে  আকাণর তবমূিকে  
ভাবনা এবং ধারণাগুতলণক উপস্াপন কণর।

একটি উোহরণ: একটি প্রেত্ িাতলকা বথণক কঠিন এবং িরল 
বাছাই করা

ক্রবমক	সংখ্যা আমরা	শ্যসি	খাে্য	বচবিরয়	খাই আমরা	শ্যসি	খাে্য	পাি	কবর	

১.

২.
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পাঠট্য তবষয়গুতলর অনু�ীলন বা Lesson frames একটি পাঠ বা 
ধারণার সাণথ িতড়ি তবষয়গুতলর একটি রূপণরো (overview) 
উপস্াপন করণি বট্যবহার করা হয় �াণি সমগ্র পাঠ িুণড় 
ত�ষোথথীরা িাণের তচন্তাভাবনাগুতলণক সংগঠিি করণি পাণর। 
এগুতল তলতেিভাণব উপস্াপন করা হয় িণব ছতব বা গ্রাতফসেও 
অন্তভুকে তি থাকণি পাণর এবং সাধারণি ওভারণহড, ফণটাকতপ, 
চকণবাডকে  বা বপাস্ার বট্যবহার করা হয়। বলসন বফ্মগুতল 
সাধারণি বকাসকে, তবষয়, িাতরে, পাণঠর রূপণরো, পাণঠর 
ফলাফল, অট্যাসাইনণমন্ট এবং বনাটগুতল তনণেকে � কণর। নীণচর 
উোহরণটি িণলর উৎস সম্পণককে  একটি পাঠ অনু�ীলন বেোয়।

১.৩	মূল্যায়রির	অবেরযাজি	অ্যারসসরমন্ট	
পদ্ধবতর	পবরিতকে ি	িা	অবেরযাজি	(Adapting	

Assessment	Practices)

বশ্রণীকণষের তবতভন্ন প�কোণয় ত�ষেক ব�সব তনণেকে �াবলী বেন, 
িার মণধট্য অট্যাণসসণমন্ট সংরিান্ত তনণেকে �গুতল েুবই গুরুত্বপূণকে। 
একটি তনতেকে ষ্ তবষয় পড়াণনার সময় বসই তবষয়টি সম্পণককে  একিন 
ত�ষোথথী কিটুকু িাণন িা সঠিক তনণেকে �াবলী বট্যবহাণরর মাধট্যণম 
শুরুণিই দ্রুি অট্যাণসসণমন্ট কণর বনওয়া ব�ণি পাণর। ত�শুরা 
তনণেকে �না এবং পাঠট্য তবষয়টি অনুসরণ করণছ তকনা িা পরীষো 
করার িনট্য বকাণসকের মাণঝ প�কোয়রিণম মূলট্যায়ন করা হয় এবং 
একটি পাঠ/ইউতনট সমু্পনকে ব�ষ হওয়ার পর ব�ষ অট্যাণসসণমন্টটি 
করা হয়। অট্যাণসসণমন্ট ববত�রভাগ বমৌতেকভাণব বা তনণেকে � বা 
বলোর মাধট্যণম করা ব�ণি পাণর।

�ণব বথণক ত�শুণের তবনামূণলট্য এবং বাধট্যিামূলক ত�ষোর 
অতধকার আইন, ২০০৯ (RTE আইন, ২০০৯)-অনু�ায়ী প্রথম 
বশ্রণী বথণক অষ্ম বশ্রণী প�কেন্ত সকল ত�ষোথথীণক পা� করাণনার 
গকৃহীি হণয়ণছ, িেন বথণক ধারাবাতহক সমতবিি মূলট্যায়ন 
(কতন্টতনউয়াস কতম্প্রণহতসিভ ইভট্যালুণয়�ন - CCE) প্রকল্পটি 

মূলধারার তবেট্যালণয় অনুসরণ করা হণছে। অট্যাণসসণমন্ট ও 
সামতগ্রক মূলট্যায়ণনর প্রাথতমক উণদ্দ�ট্য হল ত�শুণের ত�েণনর 
উন্নতি করা �াণি িারা িাণের সামতগ্রক তবকা� হয়। ত�ষেণ-
ত�েন প্রতরিয়ার সময় অট্যাণসসণমন্ট (অথকোৎ, ধারাবাতহক মূলট্যায়ন) 
ত�শুণের ত�েণনর স্তর সম্পণককে  সমট্যক ধারণা বেয়, �া ত�ষেকণক 
ত�ষোর সামতগ্রক উন্নতির িনট্য কাি করণি সাহা�ট্য কণর। তবণ�ষ 
কণর ব�োণন ত�শুরা সমসট্যার সমু্মেীন হয় এবং িাণের তবণ�ষ 
সাহাণ�ট্যর প্রণয়ািন হয় িাই একই CCE শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের িনট্যও প্রণ�ািট্য।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের কা�কেকরী মূলট্যায়ন চট্যাণলতজেং 
একটি তবষয়, কারণ শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ভাষা ব�ো 
এবং ব�াগাণ�াণগর বষেণরে অসুতবধা থাণক। একটি ত�শুর তনতেকে ষ্ 
চাতহো বমটাণি অট্যাণসসণমন্ট ব�লীণক অতভণ�াতিি করা েুবই 
গুরুত্বপূণকে। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর অট্যাণসসণমন্ট করার 
সময়, ত�ষেকণক ত�শুটি ব�ভাণব কথা বণল বসভাণবই িার কথা 
ব�ানা ও ববাঝার বচষ্া করা উতচি। ত�ষেকও ব�ন ত�ষোথথীর 
ববাধগমট্য হণব এমনভাণব ধীণর ধীণর এবং স্পষ্ভাণব কথা বণলন। 
তনণেকে �াবলী সহি হওয়া উতচি এবং �তে ত�শুটির প্রণয়ািন হয় 
িণবই পুনরাবকৃ তত্ করা উতচি। ত�ষেণকর উতচি কী পদ্ধতিণি 
অট্যাণসসণমমট করা হণব বসটি প্রথণম ত�ষোথথীণক বুতঝণয় বলা 
বা তনণি কণর বেোণনা, িারপর অট্যাণসসণমন্ট পদ্ধতি শুরু কণর 
ত�ষোথথীণক প্রিট্যাত�ি প্রতিতরিয়া বা উত্র প্রে�কেন তেণি বলা।

বমৌতেক এবং তলতেি পরীষোগুতল মূলট্যায়ণনর সাধারণ পদ্ধতি। 
িণব, বমৌতেক এবং তলতেি মূলট্যায়ণনর উপকরণগুতল, ব�মন একটি 
প্রশ্নপরে- প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ভাষাগি ব�াগাণ�াণগর 
বষেণরে বাধার সকৃতষ্ করণি পাণর। হয়ণিা একটি ত�শু প্রককৃ িপণষে 
উত্রটি িাণন, তকন্তু সঠিকভাণব উত্র তেণি সষেম নাও হণি 
পাণর। বমৌতেক পরীষো; ব�মন একটি কতবিা আবকৃতত্, গল্প বলা, 
বতিকৃ িা করা, এবং বমৌতেক উত্ণরর মাধট্যণম মূলট্যায়ন করার 
পদ্ধতিগুতল শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য চট্যাণলতজেং। 
কারণ শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের বমৌতেক প্রশ্নগুতল বুঝণি, 
সঠিক বট্যাকরণগি কাঠাণমাণি উত্র বিতর করণি, অথকেবহ 
উত্র তেণি, এবং তনতেকে ষ্ সমণয়র মণধট্য উত্র তেণি অসুতবধার 
সমু্মেীন হণি হয়। অিএব, মূলট্যায়ণনর পদ্ধতি এবং তবষয়বস্তুর 
�ত্ন�ীল পতরকল্পনা প্রণয়ািন। বমৌতেকভাণব পরীষো বনওয়ার 
ব� তবকল্প পদ্ধতিগুতল আণছ, বসগুতল বট্যবহার কণর মূলট্যায়ন 
করা ব�ণি পাণর ব�মন- অগিভগিী কণর গান, ভূতমকাতভনয় বা 
গণল্পর মাধট্যণম অতভনয় করা এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর 
কাণছ পাঠট্য তবষণয়র বতিণবট্যর তলতেি পাঠ তবিরণ করা, ইিট্যাতে। 
পারফরমট্যাসি/জ্ান মূলট্যায়ন করার িনট্য তবজ্ান, ভাষা এবং 
অংণকর মণিা তবষণয়, তলতেি পরীষোয় সাধারণি অবণিকটিভ 
বা সংতষেপ্ত উত্র এবং প্রবন্ধ ধরণনর উত্র তেণি হণব, এমন প্রশ্ন 
থাণক। সঠিক তলতেি ভাষার মাধট্যণম অতিকে ি জ্ান প্রকা� করার 

কুণয়া

সমুদ্র

বকৃতষ্ নেীিণলর উৎস
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বষেণরে ত�ষোথথীণের েষেিার পতরণপ্রতষেণি ককৃ তিত্ব পতরমাপ করা 
হয়।

সহায়ক	পরামশকে:

• তলতেি পরীষোর পতরবণিকে  পারফরমট্যাণসির পরীষো বা 
কমকেেষেিার পরীষো শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ববত�রভাগ 
ত�শুর ভাষা এবং ব�াগাণ�াণগর বাধাণক অতিরিম করণি 
সাহা�ট্য কণর।

• েলগি পরীষোর বচণয় বট্যততিগি পরীষো উপকারী।

• অতিতরতি সময় বরাদ্দ করা এবং তনণেকে �াবলীর মাধট্যণম 
সহায়িা করাও কাণি বেয়।

• কেনও কেনও ত�ষেকরা মণন কণরন ব� প্রবন্ধ ধরণনর 
প্রশ্ন বলো কঠিন, িাই িারা একাতধক পছদি (Multiple 
Choice) সহ ত�ষোথথীণের সংতষেপ্ত বা অবণিতক্টভ টাইপ 
প্রশ্ন বেন। িণব, কেনও কেনও এই প্রশ্নগুতলর ভাষাও 
এমনভাণব বঘারাণনা থাণক, �া প্রশ্নগুণলাণক ববাঝা এবং 
সঠিকভাণব উত্র বেওয়া কঠিন কণর বিাণল। (পণরর 
পকৃষ্ার বাণসের উোহরণ বেেুন)

• তলতেি পরীষোর মাধট্যণম �েন মূলট্যায়ন হয় িেন 
প্রণয়ািণন ত�ষেণকর প�কেণবষেণমূলক অতভজ্িা শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের মূলট্যায়ণন সাহা�ট্য কণর।

• আধুতনক মূলট্যায়ন বকৌ�ল ব�মন বপাটকে ণফাতলও, বই েুণল 
পরীষো এবং উপস্াপনাগুতলও সামতগ্রক মূলট্যায়ণনর অং� 
তহসাণব বট্যবহার করা ব�ণি পাণর।

গঠনমূলক মূলট্যায়ণনর িনট্য তবতভন্ন বশ্রণীকষে মূলট্যায়ন প্র�ুততি 
(CAT) ব�মন বকাসকে সম্পণককে  জ্ান এবং েষেিা (তনণচ বেেুন) 
গ্রহণ করা ব�ণি পাণর, িার ফণল সমস্ত ত�ষোথথী উপককৃ ি হণি 
পাণর।

বলবখত	পরীক্ার	িমুিা	প্রশ্ন

বদ্ি-বনতিবাচক প্রশ্ন একিন শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি পরীষোথথীর 
কাণছ অকারণণ তবভ্াতন্তকর।

তনম্নতলতেিগুতলর মণধট্য বকানটি সঠিক তবকল্প নয় এবং 
বিট্যাতিতবকেেট্যার টুল তহসাণব বট্যবহৃি হয় না?

• ধনুক এবং িীর
• আসন এবং সঁূচ
• নানা রকণমর কম্পাস
• কাঁতচ
প্রশ্নটি আরও স্পষ্ভাণব পুনতবকেনট্যাস করা ব�ণি পাণর, ব�মন:

প্রাচীন ভারণি বিট্যাতিতবকেজ্াণনর গণনা করণি অণনক �ন্ত্র 

বট্যবহার করা হি। সঠিক উত্রটি ববণছ তনন, �া বিট্যাতিতবকেেট্যার 
তডভাইস তছল না:

• ধনুক এবং িীর
• আসন এবং সঁূচ
• নানা রকণমর কম্পাস
• কাঁতচ
ব�মন, “ উলুবণন মুণতিা ছড়াণনা”-র মণিা বাগধারা সমকৃদ্ধ 
অতভবট্যততির বট্যবহার পরীষোর প্রণশ্ন ত�শুণের তবভ্ান্ত করণি 
পাণর কারণ িারা এটি শুধুমারে আষেতরক অণথকে বুঝণি পাণর।

অণনক সময় �ণব্র ভুল রিণমর কারণণ প্রণশ্নর গঠনই ববাঝা 
�ায় না।

ববোগি বিট্যাতিষ বকান ধরণনর কট্যাণলন্ডাণরর উোহরণ তছল? 
আরও উপ�ুতি কাঠাণমা হণি পাণর: ববোগি বিট্যাতিষ বকান 
ধরণনর কট্যাণলন্ডার?

একাতধক অথকে�ুতি �ব্ এবং একই অথকে থাকা অণনক বাকট্যাং� 
বা বহু-তবভাগীয় প্রশ্ন বট্যবহার করার বষেণরেও ত�ষেকণক সিককে  
থাকণি হণব।

• এক তমতনণটর বপপার: প্রতিটি লিাণসর ব�ণষ ত�ষোথথীণের 
একটি কাগণি এক তমতনণটর মণধট্য তলেণি বলুন- লিাণস সব 
বথণক গুরুত্বপূণকে তিতনষ কী ত�েণলা? আর বকান তবষয়টি 
সব বথণক কম বুঝণি পারণলা?

• বচইন বনাট: এটি একটি মূলট্যায়ন বকৌ�ল, ব�োণন একটি 
কাগণির ওপর একটি প্রশ্ন তলণে একিন ত�ষোথথীণক 
বেওয়া হয়। বস কাগিটিণি প্রশ্নটির উত্র তলণে পাণ�র 
ত�ষোথথীণক বেয়। তদ্িীয় ত�ষোথথী প্রথম ত�ষোথথীর বলো 
উত্রটি বেণে িার তনণির উত্রটি বলণে এবং িার পাণ�র 
ত�ষোথথীণক বেয়, এবং এইভাণব সারা লিাণস কাগিটি 
ত�ষোথথীণের মণধট্য আবতিকে ি হয়। এর ফণল বকাণনা একটি 
তবষয় সম্পণককে  ত�ষোথথীণের মণধট্য ধারণার পারস্পতরক 
আোন প্রোন ঘণট এবং একটি সাতবকেক ধারণা গণড় ওণঠ।

• েলগি প্রশ্ন: ত�ষোথথীণের বছাণটা েণল তবভতি করা হয় 
এবং প্রতিটি েল ত�ষেক ব� তবষয়বস্তু ত�তেণয়ণছন িার 
উপর অনট্য েলণক প্রশ্ন কণর।

গঠনমূলক মূলট্যায়ণনর অনট্যানট্য বকৌ�লগুতলর মণধট্য রণয়ণছ:

বসতমনার: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীসহ আট বথণক 
ে�িন ত�ষোথথীর বছাণটা েল গঠন করুন। একটি প্রেত্ তবষয় 
অধট্যয়ন কণর িাণের সকল ত�ষোথথীণের সামণন উপস্াতপি 
করণি বলুন। এই েলগি কািটিণি, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীরা বডটা এতন্ট করা, উপাোন প্রস্তুি করা এবং/অথবা 
সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার কণর বশ্রণীকণষে উপস্াপণনর োতয়ত্ব 
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তনণি পাণর। মূলট্যায়ণনর বষেরেগুতল হল: একটি তনতেকে ষ্ তবষণয় 
গণবষণার ষেমিা; তবষয়বস্তুর জ্ান অিকে ন ষেমিা; সবার সাণথ 
কথা বলার ভাষা এবং ই�ারার ভাষা; আইতসটি েষেিা এবং 
বনিকৃ ণত্বর গুণমান।

তসণম্পাতিয়াম (সণম্মলন): ত�ষোথথীণের িাণের পছণদির তবষণয় 
‘উপস্াপনা’ করণি বলা ব�ণি পাণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের ইন্টারতপ্রটণরর সাহা�ট্য তনণয় ই�ারা বা সাংণকতিক 
ভাষায় উপস্াপণনর অনুমতি বেওয়া ব�ণি পাণর। মূলট্যায়ণনর 
বষেরেগুতল হল: তবষয়বস্তুর গভীরিা; তবষয়বস্তুর উপস্াপনা; 
অতডও তভিুট্যয়াল এইড-এর বট্যবহার; তবষণয়র অতভবট্যততি এবং 
ববাধগমট্যিা।

েলগি আণলাচনা: ে�িন ত�ষোথথীর েলণক আণলাচনার 
িনট্য তনতেকে ষ্ তবষয় বেওয়া ব�ণি পাণর। ত�ষোথথীরা একিন 
কণর েলণনিা, মডাণরটর এবং বরকডকে ার (ব� িথট্যগুতল তলণে 
রাণে) ববণছ বনয়। আণলাচনার িনট্য তবষয়টি বঘাষণা করার 
আণগ ভূতমকাগুতল স্পষ্ করণি হণব। েলণনিা তনতচিি করণবন 
ব� শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথী সহ সকল ত�ষোথথী ব�ন 
আণলাচনায় অং�গ্রহণ কণর। মডাণরটরণক লষেট্য রােণি হণব 
ব�ন বকউ এণক অপণরর কথার ওপর কথা না বণল, বকানও 
দুিন ত�ষোথথী একসাণথ কথা বণল না এবং সবাই বধ�কে ধণর 
এণক অপণরর কথা ব�াণন। মডাণরটর্ এটাও তনতচিি কণর 
ব� শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের অনট্য ত�ষোথথীরা �াণি 
উিট্যতি, তবরতি, তবতছেন্ন, উণপষো এবং/অথবা উপহাস না কণর। 
বরকডকে ার শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীসহ সমস্ত ত�ষোথথীণের 
প�কেণবষেণগুতল তলণে রাণে। মূলট্যায়ণনর বষেরেগুতল হল: তনণির 
দৃতষ্ভতগি প্রকা� করার সাহস; েলবদ্ধভাণব সম্পাতেি কাি; 
সহপাঠীণের প্রতি শ্রদ্ধা; তবষয়বস্তুর জ্ান; উপ�ুতি �ারীতরক 
ভাষা; ব�াগাণ�াগ এবং ব�ানার েষেিা।

েলগি কা�কেরিম: েলগি কা�কেরিণমর পতরকল্পনা করার সময়, 
ত�ষেকণের তনতচিি করা উতচি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীরা ব�ন বাে না পণড় এবং পতরবণিকে  িারা প্রতিটি 
কা�কেকলাণপ অং�গ্রহণ করণি সষেম হয়। এর িনট্য ত�ষেকণের 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের মূলট্যায়ন করার িনট্য তবকল্প 
বকৌ�ল বট্যবহার করণি হণব এবং েলগি কা�কেকলাণপ িাণের 
ভূতমকা ও োতয়ত্ব তেণি হণব। মূলধারার বসট-আণপ শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের অং�গ্রহণণর সুতবধাণথকে ত�ষেক 
তবতভন্ন ধরণনর েলগি কা�কেরিম পতরকল্পনা করণি পাণরন ব�মন 
প্রকল্প, কমকে পতরকল্পনা এবং সমীষো।

রুতরেসে (Rubrics): রুতরেসে হল একটি মূলট্যায়ন টুল �া স্পষ্ভাণব 
তচতনিি করার মানেণ্ড তনণেকে � কণর। এটি অট্যাসাইনণমন্ট, 
বশ্রণীকণষে অং�গ্রহণ বা সামতগ্রক বগ্রড তচতনিি করার িনট্য 
বট্যবহার করা ব�ণি পাণর। একটি রুতরেক হল ত�ষোথথীণের কাণির 

মানেণণ্ডর একটি সুসংগি বসট ব�ই মানেণণ্ড কমকেষেমিার মানটি 
বকান স্তণরর িার বণকেনা অন্তভুকে তি থাণক। রুতরেণসের তবণ�ষত্ব হল 
ব� বসগুতল বণকেনামূলক এবং মূলট্যায়নমূলক নয়। অব�ট্যই, রুতরেসে 
মূলট্যায়ন করণি বট্যবহার করা ব�ণি পাণর, তকন্তু পতরচালনার নীতি 
হল “তবচার” না কণর, বণকেনার সাণথ কমকেষেমিা বা পারফরমট্যাসি 
বমলাণনা। কা�কেকরী রুতরেকগুতলর উপ�ুতি মানেণ্ড থাণক এবং 
পারফরমট্যাসি এর বণকেনা ভাণলাভাণব বলো থাণক।

বিষয়	বিবেকে ষ্	মূল্যায়ি	শ্কৌশল

োষা

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য, ত�ষেকরা কমকেষেমিা 
বা পারফরমট্যাসি-তভতত্ক মূলট্যায়ন বট্যবস্া বট্যবহার করণি পাণরন 
ব�োণন ত�ষোথথীণের তনণিণের প্রতিতরিয়া িানাণনার িনট্য 
সাধারণ তনণেকে � করা, সংণকি বেওয়া, বলো, বস্চ করা বথণক 
শুরু কণর তবতভন্ন তরিয়াকলাপ সম্পােন করণি হণব। শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি তকছু ত�ষোথথীর ভাষা এবং পণড় ববাঝার সমসট্যা 
থাকণি পাণর।

পারফরমট্যাসি-তভতত্ক মূলট্যায়ন: আণগ ব�মন বলা হণয়ণছ 
পারফরমট্যাসি-তভতত্ক পতরমাপ একিন ত�ষোথথীর পারফরমট্যাণসির 
প্রককৃ ি তচরে তনণকেণয়র িনট্য সণবকোত্ম উৎস তহণসণব প্রমাতণি 
হণয়ণছ। িাই, এটি োঁটি বা তবকল্প মূলট্যায়ন তহসাণবও পতরতচি। 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের ভাষা মূলট্যায়ন করার সময় 
ত�ষেকরা তবতভন্ন তবকল্প মূলট্যায়ন বকৌ�ল বট্যবহার করণি পাণরন 
ব�মন ভূতমকাতভনয় এবং নাটণকর বট্যবহার করা।

ব�াগাণ�াণগর ববাডকে : ব�াগাণ�াণগর ববাণডকে  সাধারণি প্রণিট্যক 
�ব্ বা বাণকট্যর সাণথ তমল বরণে একটি ছতব থাণক। শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি একটি ত�শুর চাষুেষ সংণকি প্রণয়ািন এবং 
িার প্রতিতরিয়া তনণেকে � করার িনট্য ব�াগাণ�াগ ববাণডকে  বস সঠিক 
আইণটমটি তনণেকে � কণর। (AAC এর আণরা তবস্তাতরি আণলাচনার 
িনট্য এই মতডউণলর ইউতনট III বেেুন।)

মাতককে ং: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের পড়ার অসুতবধার কথা 
তবণবচনা কণর, ত�ষেকরা এই ত�ষোথথীণের িনট্য পাঠট্যপুস্তণকর 
পট্যাণসি তচতনিি বা মাতককে ং কণর তেণি পাণরন। একটি তনতেকে ষ্ 
পট্যাণসি মাতককে ং করা শ্রুতিতলতপ বা তডণক্ট�ন গ্রহণণর সাণথ �ুতি 
অসুতবধাগুতলণক অণনকাংণ� কাটিণয় উঠণি সাহা�ট্য করণি 
পাণর। এগুতল বশ্রণীকষে কা�কেরিণম রিমাগি বট্যবহার করা হয়। 
মূলট্যায়ণনর সময় ত�ষোথথীণের কাণছ একটি চাষুেষ সূরে তহণসণবও 
এই তচতনিিকরণ বা মাতককে ং কাি করণি পাণর। এটি তবষয়বস্তু বা 
তবভ্াতন্ত হ্াস কণর এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা আরও 
দ্রুি সঠিক প্রতিতরিয়া বপণি পাণর।



মডিউল ৫ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 39

সাংণকতিক ভাষা: বমৌতেক কুট্যইি, গল্প বলা, গল্প বিরী, এবং 
উপস্াপনা ব�গুতলর সাণথ সহপাঠী এবং ত�ষেকণের সণগি 
কণথাপকথন িতড়ি বসসব বষেণরে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার কণর ব�াগাণ�াগ করার 
অনুমতি বেওয়া ব�ণি পাণর, এই �ণিকে  ব� বশ্রণীকণষে একিন 
সাংণকতিক ভাষার বোভাষী আণছন। সাংণকতিক ভাষার 
বোভাষী, ত�ষোথথীর প্রতিতরিয়া কথায় এবং ত�ষেণকর বমৌতেক 
প্রশ্নটিণক সাংণকতিক ভাষায় অনুবাে করণবন।

বই েুণল পরীষো: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের ব� 
প্রশ্নগুতলর উত্র বেওয়া কঠিন হণি পাণর �ার মণধট্য থাণক 
সংতষেপ্ত উত্র বেওয়া, কারণ বেওয়া, সংতষেপ্ত বনাট বিতর করা 
এবং বাকট্য গঠণন অসুতবধা এবং বট্যাকরণগি কাঠাণমা কম িানার 
কারণণ প্রবন্ধ বলোর অসুতবধা। পরীষোর িনট্য বণকেনামূলক উত্র 
বলোর সময় িাণের পাঠট্যবই বোলা রাোর অনুমতি বেওয়া 
তবণ�ষভাণব উপকারী হণি পাণর।

তবকল্পগুতলর মণধট্য ব� বকাণনা একটি উত্র ববণছ বনওয়ার 
(মাতল্পল চণয়স) প্রশ্ন: বণকেনামূলক উত্র বলোর সময় শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের ব� চট্যাণলণজের মুণোমুতে হণি হয়, 
িা দূর করণি ত�ষেকরা ব� বকাণনা মাতল্পল চণয়স প্রশ্ন বট্যবহার 
করণি পাণরন। এই ধরণনর পরীষোর উণদ্দ�ট্য হল ত�ষোথথীণের 
জ্ানণক তবশুদ্ধভাণব মূলট্যায়ন করা। প্রেত্ তবকল্পগুতলর মণধট্য 
একটি সঠিক উত্ণরর তবপরীণি িাণের একটি টিক তচনি তেণি 
বলা হয়।

কতম্পউটার-তভতত্ক মূলট্যায়ন: কতম্পউটার-তভতত্ক মূলট্যায়ন 
(CBA) স্ানীয় মূলট্যায়ণনর তবকল্প প্রোন কণর। ত�ষোথথীণের 
প্রেত্ তবকল্প বথণক সঠিক তবকণল্প তলিক কণর কতম্পউটাণর 
প্রণশ্নর উত্র তেণি হণব। গ্রাতফসে, ছতব এবং সাংণকতিক অবিার 
ইনসাটকে  কণর শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য প্রশ্নগুতল 
আকষকেণীয় করা ব�ণি পাণর। একটি কতম্পউটার-তভতত্ক পদ্ধতি 
ত�ষোথথীণের িনট্য প্রণয়ািনীয় নমনীয়িা প্রোন কণর, কারণ 
এণি িারা িাণের তনিস্ব গতিণি ত�েণি পাণর। কতম্পউটার 
চাষুেষ উপাণয় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িাৎষেতণক 
প্রতিতরিয়া প্রোন কণর।

অংণকর সাণথ অণনক তবমূিকে  ধারণা িতড়ি। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের ভাষা সমসট্যা িাণের িনট্য অংকণক আরও িটিল কণর 
বিাণল। একটি সম্াবট্য পন্া হল বশ্রণীকষেণক তবতভন্ন েণল ভাগ 
করা, �াণি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা সহণ�াতগিামূলক 
উপাণয় অংণকর সমসট্যাগুতল সমাধান করণি পাণর। ত�ষোথথীরা 
�েন অংণকর সমসট্যা সমাধাণনর িনট্য কাগি/বপতসিল ওয়াককে ত�ট 
বট্যবহার কণর, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের একই অংণকর 
সমসট্যা সমাধান করণি তভিুট্যয়াল ত�ষোোণনর এইণডর সাহা�ট্য 
তনণি বলা ব�ণি পাণর। ব�মন পাটিগতণণির িনট্য গণনার বস্তু, 
লাভ ষেতির ধারণা ব�োণনার িনট্য বরিিা ও তবণরিিার ভূতমকা 
পালন করা, ইিট্যাতে। তফণল্ডর কা�কেরিম, তরণপাটিকে ং, অট্যাসাইনণমন্ট 
(বশ্রণীকষেওয়াককে  এবং বহামওয়াককে ) শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি এবং 
শ্রবণ�ততি থাকা ত�ষোথথীণের িনট্য একই থাকণি পাণর।

পবররিশগত	কাযকেক্রম

পতরণব� তবজ্ান সংরিান্ত ত�ষেণ প্রতরিয়াণক সহায়িা করার িনট্য 
তবতভন্ন তনণেকে �মূলক বকৌ�ল বট্যবহার করা ব�ণি পাণর ব�মন 
উণদ্দ�ট্য তনণয় পড়া (বনাট বিতর করা), বমৌতেক প্রণশ্নাত্র, 
বিকে মান তবষণয়র উপর উপস্াপনা, েলগি আণলাচনা, চাটকে  এবং 
মণডণলর বট্যবহার, মানতচরে পড়া, তফল্ড ট্রিপ এবং তরণপাটকে  করা।

১.৪	বশক্ণ-বশখি	উপকররণর	অবেরযাজি

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা মুতদ্রি তনণেকে �মূলক উপাোন 
বেেণি এবং বট্যবহার করণি সষেম হয়; িাই িাণের বষেণরে 
অতডও এবং তভতডও উভয় সহায়ক উপকরণই সাহা�ট্য কণর:

• মাঝাতর ধরণনর বা মাঝাতর বথণক গুরুির ধরণনর শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য অতডও অথবা তডতিটাল 
পাণঠট্যর বট্যবহার পাঠট্যরিমণক আরও সহি কণর িুলণি পাণর। 
এই ত�ষোথথীরা সমস্ত কথার আওয়াি শুনণি নাও বপণি পাণর 
(তবণ�ষভাণব পতরণবণ�র অনট্যানট্য আওয়ািগুতল িাণের পণষে 
তবভ্াতন্তকর হণি পাণর, ফণল িারা ত�ষেণকর কথা বুঝণি পাণর 
না, লিান্ত হণয় পণড় এবং অমনণ�াগী হণয় �ায়)। অতডও বটপ 
ব�ানার সময় ]তনয়ন্ত্রণ করা �ায় এমন এবং অনতভণপ্রি আওয়াি 
বাতিলকারী (নণয়ি-কট্যাণসিতলং) ইয়ারণফান বট্যবহার করা ব�ণি 
পাণর।

অতিমারোয় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য, কট্যাপ�ন 
সহ তভতডও বট্যবহার েুবই সহায়ক। এিনট্য বশ্রণীকষেগুতলণক 
তডতিটাইিড করণি হণব। �তে এই ধরণনর তডতিটাইিড 
সুতবধা না পাওয়া �ায়, িাহণল প্রথাগি পন্াগুতল বট্যবহার করা 
ব�ণি পাণর ব�মন চাটকে , মূল �ণব্র িনট্য কালার বকাতডং এবং 
লিট্যা�কাডকে । ছতবণি নাম বা বণকেনামূলক �ব্ থাকা উতচি এবং 
চাণটকে র ত�ণরানাম থাকা উতচি।
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adjustable controls and noise-cancelling earphones could be used while listening to 
audio tapes. 

For those with higher degrees of hearing loss, use of videos with captioning is very z�

helpful. For this the classrooms have to be digitised. If such digitised facilities are not 
available, the traditional approaches could be used such as charts, colour coding for 
key words and flashcards. Pictures should have labels and charts should have titles. 

Adapting Instructional materials

Instructional material (such as textbooks and reference books) in most classrooms are 
language heavy. They are primarily developed for children without disabilities, often making 
them difficult to understand by children with hearing loss and/or other disabilities. Adapting 
such instructional material is necessary to make it more accessible to all children.

Adapting teaching materials involves making changes to the text or curricular material to 
which a student has access during the course of instruction. This may involve changing the 
formats (both language and presentation) through which information is represented to better 
meet the needs of the learner. As seen in the example below, presenting material graphically 
or with a diagram could greatly enhance the accessibility of the material.5

DIRECT INTRODUCTION OF  
ABSTRACT CONCEPTS

mAXIm OF CONCRETE  
TO ABSTRACT

Original text Adapted text

z

Source: Gathoo and More (1990)

5 http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/specialneeds.pdf

  lw;kZpk çdk'k i`Fohoj iMrks- i`Foh xksy vlY;keqGs lw;Zçdk'k 
fuEe;k Hkkxkoj iMrks- R;keqGs rks Hkkx mtsMkr vlrks o fuEe;k 
Hkkxkoj vaèkkj vlrks-

  fnol% i`FohP;k Lor% Hkksorh fQj.;keqGs frpk vaèkkjkrhy 
Hkkx gGwgGw lw;kZleksj ;srks- i`Fohpk vaèkkjkrhy Hkkx ifgY;kank 
mtsMkr ;srks] R;k osGh rsFks lw;ksZn; gksrks- i`Fohpk tks Hkkx 
mtsMkrwu ifgY;kank vaèkkjkr tkrks rsFks lw;kZLr gksrks- lw;ksZn;kiklwu 
lw;kZLrki;Zrpk dky ̂ fnu* gks;- lw;kZLrkiklwu lw;ksZn;ki;Zrpk dky 
^jk=* vlrs- fnu o jk= feGwu ,d ^iw.kZ fnol* gksrks-

  osG] dkG] HkkstU;klkBh] fp=krhG nLrwaok mi;ksx gksrks- dkG Eg.kts nSG vkf.k 
ekiu Eguts Hkkstus dWGsaMjoj&vki.k o"kZ] efgus] vkBoMs] fnol ¼rkjZl½ cèkrks-
fnol] vkBoMs] efgus] o"kZ dls Bjotkr\

d#u igk& ,d Nkslklk VscGVsfulpk ckSG gkrkus fLiu djk ¼tkxè;k tkxh xksG 
fQjok½- rks gGdk vlR;kus tksjkr fQjsG- HkksoU;kçek.ks osaMq lq)k Lora\ Hkksorh 
xjxj fQjrks-
  vkiGh i`Foh xksG vkgs- rh nslhG v'khp Lor*Hkksorh fQjrs- i`Foh xksG 
vlY;keqGs lw;Zçdk'k i`FohF;k fuEE;k Hkkxkoj iMrks- fr;s mtsM vlrks- nqlU;k 
fuEE;k Hkkxkoj vaèkkj vlrks-

rqEgh Hkksojk fQjrkuk ikfgGk vkgs uk\

rks tksjkr Lor% Hkksorh xksG xksG fQjrks-

  efguk% loZlkèkkj.ki.ks rhl fnolkapk feGwu ,d efguk gksrks-

  lIrkg% jfookj] lkseokj] eaxGokj] cqèkokj] xq#okj] 'kqØokj 
vkf.k 'kfuokj ;k lkr fnolkapk ,d ^lIrkg* fdaok ,d ^vkBoMk* 
gksrks-

  o"kZ% i`Fohyk lw;kZHkksorh ,d Qsjh iw.kZ dj.;kl tks dkG ykxrks 
R;kyk ,d ^o"kZ* Eg.krkr- ckjk efgU;kaps ,d o"kZ vlrs- pS=] 
oS'kk[k] T;s"B] vk"kk<] Jko.k] Hkkæin] vkf'ou] dkfrZd]

lw;Z

fnu o jkr

fnu o jkr

3 3

2- dkyekiu 2- dkGekiu

i`Foh

jkr
fnu

বিরেকে শমূলক	উপকরণ	অবেরযাজি

ববত�রভাগ বশ্রণীকণষে তনণেকে �মূলক উপকরণ (ব�মন পাঠট্যপুস্তক 
এবং বরফাণরসি বই)-এর ভাষা কঠিন হয়। এগুতল প্রাথতমকভাণব 
প্রতিবন্ধকিাহীন ত�শুণের িনট্য বিতর করা হণয়ণছ, িাই প্রায়�ই 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি এবং/অথবা অনট্যানট্য প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের পণষে ববাঝা কঠিন হয়। সমস্ত ত�শুর কাণছ এটিণক 
আরও সহিণবাধট্য করার িনট্য এই ধরণনর তনণেকে �মূলক 
উপাোনণক অতভণ�াতিি করা প্রণয়ািন।

ত�ষোোণনর সময় ত�ষোথথীর কাণছ সহিণবাধট্য করার িনট্য 
ত�ষোর উপকরণগুতলণক অতভণ�াতিি করার মাধট্যণম পাঠট্য 
বা পাঠট্যরিতমক উপাোণন পতরবিকে ন করা প্রণয়ািন। এর মণধট্য 
ফমকেট্যাটগুতল (ভাষা এবং উপস্াপনা উভয়) পতরবিকে ন করা ব�ণি 
পাণর �ার মাধট্যণম ত�ষোথথীর চাতহোগুতলণক আরও ভাণলাভাণব 

বমটাণি িথট্য উপস্াপন করা হয়। নীণচর উোহরণণ বেো 
বগণছ, গ্রাতফক সহকাণর বা একটি ছতবর সাণথ বকাণনা তবষয়ণক 
উপস্াপন করার ফণল তবষয়টি আরও সহিণবাধট্য হণয়ণছ।

মূিকে  বথণক তবমূিকে -এর নীতি

অতভণ�াতিি পাঠট্য

সূরে: গাথু এবং বমার (১৯৯০) ৫http://mhrd.gov.in/
sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/
specialneeds.pdf

একাতধক পদ্ধতির উপকরণ তডিাইন করা ব�ণি পাণর �া 
তবতভন্ন ত�েন ব�লীণক আকষকেণ কণর; হাণি কলণম এবং স্প�কে 
মাধট্যণম ব�ো ত�ষোথথীণের িনট্য ত�েন উপকরণণর বথণক 
বচাণে বেণে বা কাণন শুণন ব�ো ত�ষোথথীণের বট্যবহৃি ত�েন 
উপকরণ তভন্ন হণি পাণর। বণড়া অনুণছেণের পতরবণিকে  বুণলট 
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Multiple modality materials can be designed that appeal to different learning styles; material 
for kinesthetic and tactile learners may be different than material for visual or auditory learners. 
This can be done by altering the presentation of the text through the use of bullets instead of 
big paragraphs, and use of flowcharts, tables and illustrations. Alternate instructional material 
such as speech to text and text to speech software programs or universally designed textbooks 
may also be useful.

For a discussion on diverse learning and teaching styles, see Making Inclusion Work: Module 
for Inclusive Education; Unit III on Creating an Inclusive Learning Environment for Children with 
Special Needs.  

Strategies for adapting textbooks

As the diagram below indicates, there are five areas—language, knowledge, presentation, 
illustration and evaluation—that need to be considered when adapting textbooks to better 
meet the needs of children with hearing impairment.

language

Break up long sentences: rewrite as two or more short sentences and use simple z�

conjunctions.

Refrain from too much difficult vocabulary; retain essential technical vocabulary; and z�

use simple synonyms.

ORIGINAl TEXT ADAPTED TEXT – STEP BY STEP

Source: Gathoo & More, 1990

  osxosxGh okgus vki.k ikgrks- pkdkaeqGs okgus tksjkr èkkow 'kdrkr- QDr 
okgukaeè;sp pkd vlrs vls ukgh- pj[kk igk- jgkV igk- t=srhy fQjR;k 
ikG.;kpk [ksG igk- ;k lokZeè;s vkiY;kyk pkdkapk mi;ksx dsysyk fnlrks- 
osxosxGok ;a=kaeè;s pkds vlrkr- ?kMÓkGkrlqn~èkk ,desdkauk tksMysyh pkds 
vlrkr-

  pkdkpk 'kksèk v'e;qxkP;k 'ksoVh ykxyk- dqaHkkjdke dj.kkU;k ek.klkus 
pkdkpk çFke okij dsyk vlkok-

  vksY;k ekrhP;k xksG;kyk gkrkus vkdkj nsÅu ek.kwl HkkaMh r;kj djr 
vls- gs dke vfèkd pkaxY;k jhrhus dj.;klkBh ek.klkus vkMO;k fQj.kkU;k 
pkdkpk okij lq: dsyk- pkdkeqGs R;kyk lqcd vkdkjkph ekrhph HkkaMh 

r;kj dj.ks 'kD; >kys- rks vfèkd HkjkHkj 
HkkaMh cuow ykxyk-

pkdkpk 'kksèk ykxR;koj xkMÓkauk ykdMkph 
pkds tksM.;kl lq#okr >kyh- lq#okrhph 
pkds Hkjho gksrh- dkgh osGk ykdMh 
QG;k ,desdkauk tksMwu pkds r;kj dsyh 
tkr vlr-

  Hkjho pkds Qkj tM gksrh- v'kk 
pkdkaph xkMh vks<.ks =klkps gksrs- Eg.kwu 
deh otukph pkds r;kj dj.ks vko';d 
>kys- R;keqGs ek.klkus vkjs vlysys pkd 
r;kj dsys- Hkjho pkdk,soth ek.kwl 
vkU;kaph

ù- pkdkpk 'kksèk

Hkjho pkd

vkU;kaps pkd

36

  jLR;ko:u tk.kkjh] #Gko#u iG.kkjh fdaok vkdk'kkr mM.kkjh v'kh osxosxGh 
okgus vki.k igkrks- lxO;k ogkukauk okds vlrkr vkf.k okdkeqGs okgus tksjkr èkkow 
'kdrkr- Qä ogkukaeè;s; okd vlrs vls ukgh- pjlk] jgkV] t=srhG fQjrk ikG.kk 
;k lok±eè;s vkiY;kyk pkdkpk mi;ksx dsGsGk fnlrks- osxosxY;k ;a=kaeè;s pkds vlrkr] 
?kMîkGkrlq)k ,desdkauk tksMGsGh pkds vlrkr-

pkdkpk 'kksèk% pkdkpk 'kksèk v"e;qxkP;k 'ksoVh Gkxyk- dqaHkkjdke dj.kkU;k ek.klkus 
pkdkpk çFke okij dsGk vlkok-

  iw.khZ ek.kwl vksY;k ekrhP;k xksG;kyk gkrkus vkdkj nsÅu HkkaMh r;kj djr vls- 
uarj vkMO;k fQj.kkU;k pkdkpk okij lq# dsGk- pkdkeqGs R;kGk lqcd vkdkjkph 
ekrhph HkkaMh r;kj dj.k 'kD; >kkGs- rks vfèkd HkjkHkj HkkaMh cuow GkxGk-

ù- pkdkpk 'kksèk

বট্যবহার কণর এবং বলিাচাটকে , বটতবল এবং ইলাণ্রি�ন বট্যবহার 
কণর পাণঠট্যর উপস্াপনা পতরবিকে ন কণর এটি করা ব�ণি পাণর। 
তবকল্প তনণেকে �মূলক উপাোন ব�মন তস্পচ টু বটসেট এবং বটসেট 
টু তস্পচ সফ্টওয়ট্যার বপ্রাগ্রাম বা সবকেিনীনভাণব তডিাইন করা 
পাঠট্যপুস্তকগুতলও (universally designed textbooks) 
কা�কেকর হণি পাণর।

তবতভন্ন ত�ষো ও ত�ষেণ ব�লী তনণয় আণলাচনার িনট্য 
অন্তভুকে ততিকরণণর কাি করা, মতডউল ১: অন্তভুকে ততিমূলক 
ত�ষো-র ইউতনট III তবণ�ষ চাতহোসম্পন্ন ত�শুণের িনট্য একটি 
অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোর পতরণব� বিতর করা বেেুন।

পাঠ্যপুস্তক	অবেরযাবজত	করার	শ্কৌশল

নীণচর ডায়াগ্রামটি তনণেকে � কণর, পাঁচটি বষেরে রণয়ণছ- ভাষা, 
জ্ান, উপস্াপনা, ছতব এবং মূলট্যায়ন—�া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের চাতহো আরও ভাণলাভাণব পূরণ করার িনট্য 
পাঠট্যপুস্তকণক অতভণ�াতিি করার সময় তবণবচনা করা েরকার।

োষা

• েীঘকে বাকট্য বভণি তেন: দুই বা িণিাতধক বছাণটা বাণকট্য বভণি 
তলেুন এবং সাধারণ সংণ�াগকারী �ব্ (conjunction) 
বট্যবহার করুন।

• অিট্যতধক কঠিন �ব্ বট্যবহার করা বথণক তবরি থাকুন; 
প্রণয়ািনীয় প্র�ুততিগি �ব্ভান্ডার বিায় রােুন; এবং 
সহি প্রতি�ব্ বট্যবহার করুন।

অতভণ�াতিি পাঠট্য – ধাণপ ধাণপ (Adapted text – step by 
step)

সূরে: গাথু এবং বমার (১৯৯০)

• িথট্য সম্পতককে ি প্রশ্নগুতল বট্যবহার করুন, পূবকে অতভজ্িার 
প্রণয়াগ করুন, পরবিথী আনুষতগিক তবষয়গুতলর সাণথ 
ব�াগসূরে স্াপন করুন

• একটি সহি আকাণর কা�কেকারণ এবং ফলাফলগুতল 
উপস্াপন করুন।
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Evaluation

Add simple questions within the text.z�

Add inferential questions to recall from previous knowledge.z�

Include attractive/innovative assessments like crosswords and puzzles.z�

See that assessments cover both language and knowledge.z�

2. TEaCHInG lITEraCY skIlls

“What disables deaf people is not that they cannot hear,  
but that they cannot read and write.” (Enns, 2006)

Literacy is fundamental to a child’s educational progress. Students without well-developed 
literacy skills find it difficult to participate in the classroom learning. Besides the language 
reading textbooks, the content knowledge of school subjects such as science or social science is 
also acquired and expressed through reading and writing. Consequently, students who struggle 
to read and write are much more likely than their better performing peers to experience failures 
in school. 

Why is reading difficult for some children? Reading is a language based activity that requires a 
good understanding of language. As discussed earlier in this module, hearing impairment at a 
young age severely affects language development; children with severe and profound hearing 
loss may find reading difficult. Luckner et. al. (2005) compares reading problems of hearing 
children to those with hearing impairments: 

 “Hearing children learn to map the spoken language they already know to the printed 
words, but this is difficult to those with hearing loss as they do not have an easy 
access to the phonological code.” 

 “Unlike their hearing peers, who learn to read and write in a language they already 
know, many students who are hearing impaired learn to read and write while 
simultaneously learning their first language”.

Additionally, if they are sign language users, the signs have their own vocabularies, 
morphologies, and syntax, which do not parallel those of spoken or printed English (Marschark 
and Harris, 1996). Thus, a vicious circle is created: impoverished vocabularies limit reading 
comprehension, and poor reading strategies and skills limit students’ ability to acquire adequate 
vocabulary knowledge from context (deVilliers and Pomerantz, 1992).

Illustrations restricted to nouns Illustration based on content

তবণ�ণষট্যর িনট্য সীমাবদ্ধ ছতব তবষয়বস্তুর উপর তভতত্ কণর ছতব

• পট্যাতসভ বাকট্য, ইতিবাচক এবং বনতিবাচক বাকট্য, কথট্য 
এবং বাগধারা সমকৃদ্ধ অতভবট্যততি গুতল পতরকোরভাণব বুঝণি 
সাহা�ট্য করুন।

• অলংকার�ুতি ভাষার বট্যবহার সীতমি করুন।

জ্ঞাি

• একটি অধট্যাণয়র মণধট্য অতিতরতি ধারণা গড়ার বচষ্া করণবন 
না বরং ধারণাগুতলণক তবতভন্ন ভাণগ তবভতি করুন

• ধাণপ ধাণপ ত�েণি সাহা�ট্য করুন

• প্রিট্যষে িথট্য প্রথণম তেন, পণরাষে িথট্য িারপণর তেন এবং 
সবণ�ণষ তেন সাধারণ িথট্যাবলী

• তবষয়বস্তু কমাণবন না

উপস্াপিা

• বলিাচাটকে  এবং বটতবল অন্তভুকে তি করুন।

• অনুণছেণের পতরবণিকে  বুণলট আকাণর িথট্য উপস্াপন 
করুন।

• মাতিকে ণন ফুটণনাট বা বট্যােট্যা অন্তভুকে তি করুন।

• গুরুত্বপূণকে �ব্, সংজ্াগুতলণক আলাো কণর হাইলাইট 
করুন।

• একটি �ব্ণকাষ অন্তভুকে তি করুন �াণি প্রতিটি �ণব্র 
অথকে িানা �ায় এবং পাণঠট্য এই সব �ব্ আন্ডারলাইন বা 
হাইলাইট কণর রােুন।

বাঁের িািীয় প্রাণীর আতবভকে াব: এই প্রাণীটি তছল হািার বছর 
আণগর আতেম মানুষ।

আবেম	মািুষ	শ্েখরত	শ্কমি	বছল?

• আতেম মানুষণক বাঁেণরর মণিা বেোণিা।

• িার বলি তছল না।

• িার মাথা বাঁেণরর বচণয়ও বণড়া তছল।

• িার নাক চট্যাপ্টা তছল।

• িার বচায়াল প্র�স্ত তছল।

• িার �রীণর প্রচুর চুল তছল।

• িার ঘন ভুরু তছল।

• বস দুই পাণয় হাঁটি, তকন্তু বসািা হণয় োঁড়াণি বা হাঁটণি 
পারণিা না।

• িার হাি তছল লম্বা, হাঁটু প�কেন্ত।

সূরে: গাথু এবং বমার, ১৯৯০

অলংকরণ 

• আঁকা ছতব, বস্চ এবং গ্রাণফর মণিা ছতব অন্তভুকে তি করুন।

• সহি এবং স্পষ্ ছতব বট্যবহার করুন।

• প্রাসতগিক পাণঠট্যর কাছাকাতছ ছতবগুতল রােুন।

• ছতব অতভবট্যততিপূণকে হওয়া উতচি।

ছতবগুতল তেণয় বকবল তবণ�ষট্য নয়, পাণঠট্যর সামতগ্রক অথকেণক 
ববাঝাণনা উতচি।

মূল্যায়ি

• পাণঠট্যর মণধট্য সহি প্রশ্ন ব�াগ করুন।

• পূবকেবিথী জ্ান বথণক মণন করার িনট্য অনুমানমূলক প্রশ্ন 
ব�াগ করুন।

• রিসওয়াডকে  এবং পািল এর মি আকষকেণীয়/উদ্াবনী 
মূলট্যায়ন অন্তভুকে তি করুন।

• ব�ন ভাষা এবং জ্ান উভণয়রই মূলট্যায়ন করুন 

২.	সাক্রতার	েক্তা	শ্শখারিা

“বতধরিা�ুতি মানুষণের িাণের শুনণি না পাওয়া নয়, বরং 
িাণের পড়ণি ও তলেণি না পারা িাণের প্রতিবন্ধকিার 
কারণ হণয় ওণঠ।” (Ens, ২০০৬) সাষেরিা একটি ত�শুর 
ত�ষোগি উন্নতির িনট্য অপতরহা�কে। সাষেরিার েষেিা ছাড়া 
একিন ত�ষোথথীর বশ্রণীকণষের ত�ষোয় অং�গ্রহণ করা কঠিন 
হণয় পণড়। ভাষা-সংরিান্ত পাঠট্যপুস্তক পড়া ছাড়াও, তবজ্ান বা 
সামাতিক তবজ্াণনর মণিা তবেট্যালণয়র তবষয়গুতলর তবষয়বস্তুগি 
জ্ানও পড়া এবং বলোর মাধট্যণম অিকে ন এবং প্রকা� করা হয়। 
ফলস্বরূপ, ব� সমস্ত ত�ষোথথীর পড়ণি এবং তলেণি সমসট্যা হয়, 
িাণের তবেট্যালণয় ভাণলা পারফণমকেসি করা সহপাঠীণের িুলনায়, 
বট্যথকেিার সমু্মেীন হওয়ার সম্াবনা অণনক বব�ী।

বকন তকছু ত�শুর িনট্য পড়ার কািটি কঠিন হয়? পড়া একটি 
ভাষাতভতত্ক কাি �ার িনট্য ভাষাণক ভাণলাভাণব ববাঝা 
প্রণয়ািন। এই মতডউণল আণগ ব�মন আণলাচনা করা হণয়ণছ, 
অল্প বয়ণস শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা ভাষার তবকা�ণক মারাত্মকভাণব 
প্রভাতবি কণর; গুরুির এবং অতিতরতি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের িনট্য পড়ার কািটি কঠিন হণয় �ায়। লাকনার et. al. 
(২০০৫) শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের সাণথ শ্রবণ�ততি 
সম্পন্ন ত�শুণের পড়ার সমসট্যাগুতলর িুলনা কণরণছন:

“শ্রবণ�ততি সম্পন্ন ত�শুরা মুতদ্রি �ব্গুতলর সাণথ ইতিমণধট্যই 
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পতরতচি কথট্য ভাষাণক বমলাণি ব�ণে, তকন্তু শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের পণষে এটি কঠিন কারণ উচ্চারণগি 
�ব্গুতলর সণগি িাণের পতরচয় ঘণট না।”

“শ্রবণ ষেমিা থাকা ত�শুরা আণগ বথণকই িানা একটি ভাষায় 
পড়ণি এবং তলেণি ব�ণে, তকন্তু িাণের সমবয়সী শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা পড়ণি এবং তলেণি ব�োর সাণথ 
সাণথই প্রথম ভাষা ব�োর সুণ�াগ পায়”।

উপরন্তু, �তে িারা সাংণকতিক ভাষা বট্যবহারকারী হয়, িণব 
সংণকিগুতলর তনিস্ব �ব্ভাণ্ডার, �ব্রূপ এবং বট্যাকরণ রণয়ণছ, 
�া কথট্য বা মুতদ্রি ভাষার মণিা নয় (মা�কোককে  এবং হট্যাতরস, ১৯৯৬)। 
একতেণক সীতমি �ব্ভান্ডার শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের 
বকাণনা তকছু পণড় ববাঝার ষেমিাণক সীমাবদ্ধ কণর, অপরতেণক 
দুবকেল পড়ার বকৌ�ল এবং েষেিা ত�ষোথথীণের প�কোপ্ত প্রাসতগিক 
�ব্ভাণ্ডার বিরী করার ষেমিাণক সীমাবদ্ধ কণর। (deVilliers 
and Pomerantz, ১৯৯২)।

একিন কা�কেকর পাঠক হওয়ার িনট্য, প্রণিট্যকণক সতরিয়, স্ব-
তনয়তন্ত্রি হণি হণব এবং িারা কী পড়ণছ িা বুঝণি সাহা�ট্য 
করার িনট্য তবতভন্ন বকৌ�ল বট্যবহার করণি হণব (বস্া, ২০০২)। 
দুঃেিনকভাণব, অণনক ত�ষোথথী �ারা অল্প বয়ণস বতধর হয় 
িাণের প্রাথতমক স্তণরর েষেিা ব�মন �ণব্র স্বীককৃ তি, গঠনগি 
বট্যাকরণ ববাঝা এবং �ণব্র অথকে ববাঝার িনট্য অণনক কষ্ করণি 
হয়।

িাই, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের সবকেো স্বাধীনভাণব 
পড়ার েষেিাগুতল গণড় ওণঠ না ব�মন, তনণি প্রশ্ন করা, পূণবকের 
জ্ান বট্যবহার করা, মূল ধারণার সংতষেপ্তকরণ, প্রতিতনতধত্বমূলক 
তচরে (representational images) বিতর করা, পাণঠট্য ‘এরপর 
কী হণব’ িা আণগ বথণক ববাঝা, বা পড়ণি পড়ণি বকাণনা 
তসদ্ধাণন্ত বপৌঁছাণনা (অট্যান্ড্ররুি এবং বমসন, ১৯৯১; ্রিাসমট্যান, 
১৯৯২)। 

পঠন কীভাণব উন্নি করা �ায়, শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
িা ব�োণনা প্রণয়ািন।

একটি	মূলধারার	শ্শ্রণীকরক্	পডার	বিষরয়র	বিরেকে শািলী	
সংক্রান্	আরলাচিা	-	

প্রশ্ন: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য তক একটি পকৃথক 
বস�ণন ‘পড়ার’ কাি করা উতচি?

উত্র: ববত�রভাগ বষেণরে প্রণয়ািন হয় না। প্রককৃ িপণষে, পড়ার 
বকৌ�লগুতল বশ্রণীকণষের সমস্ত তনণেকে �াবলীণি থাণক েরকার 
েরকার, তবণ�ষি ভাষা ব�োর বষেণরে। িণব, �তে একটি ত�শুর 
ব�ণকান একটি বষেণরে (ব�মন সাবলীলিা) তনতেকে ষ্ অসুতবধা থাণক, 
িণব বস্প�াল এডুণকটরণের সাহাণ�ট্য পকৃথক বস�ন সাহা�ট্যকারী 
হণব। 

প্রশ্ন: সাধারণ তবেট্যালণয়র ত�ষেকরা তক শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের পড়ণি ব�োণনা বা পড়ার েষেিা বাড়াণনার কািটি 
করণি পারণবন ? 

উঃ হট্যাঁ। পড়ণি ব�োণনার বমৌতলক বকৌ�ল একই থাণক। িণব, 
তকছু তনতেকে ষ্ বকৌ�ল আণছ ব�মন অণনট্যর পড়ার ধরন অনুকরণ 
করা, অট্যাণকাতস্ক বা আওয়াণির তবষয়টি মাথায় রাো, শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণক পড়া ব�োণনার িনট্য প্রণয়ািনীয়।

প্রশ্ন: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের পড়া ব�োণনার বকৌ�লটি 
বট্যবহার করা হণল অনট্যানট্য ত�শুণের পারফরমট্যাসি তক বাধাগ্রস্ত 
হণব? 

উত্র: না। আসণল একটি বতধরিা�ুতি ত�শুর পড়ার ষেমিা 
বাড়াণনার িনট্য বট্যবহৃি প্র�ুততি ও বকৌ�লগুতল সব ত�শুণের 
িনট্য সহায়ক হণব। এটি তবণ�ষ কণর অনট্যানট্য সাধারণ ত�শুণের 
সাহা�ট্য করণব �ারা ভাণলা পড়ণি ব�ণেতন। 

২.১	পডা	এিং	শ্লখার	বিকারশর	জি্য	প্রযুবক্ত	
ও	শ্কৌশল

পড়া হণলা পাঠট্য বথণক অথকে গঠণনর প্রতরিয়া। এটিণি পাঁচটি 
মূল বমৌতলক জ্ান বা েষেিা প্রণয়ািন: ধ্বতনতবেট্যা, ধ্বতনিাত্বেক 
সণচিনিা, সাবলীলিা, �ব্ভান্ডার এবং ববাধগমট্যিা।

“বশশুরা	তারের	সামরি	ছাপা	পৃষ্ঠায়	র্াকা	শব্গুবলর	অর্কে	িুঝরত	পারর	িা,	এই	কর্াটি	মার্ায়	িা	
শ্ররখ	আবম	খুি	বিচু	শ্শ্রণী	শ্র্রকই	িই	পডার	অে্যাসটি	চালু	করি	…	আবম	একটি	িবধরতাযুক্ত	

বশশুরক	োষা	শ্শখািার	জি্য	িই	পডারত	চাই...	আবম	বিশ্াস	কবর	শ্য	িই	পডার	মাধ্যরম	িবধররের	
োষাজ্ঞাি	িাডরি,	শ্যমি	সাধারণ	শ্রিণসম্পন্	বশশুর	শ্ক্রত্র	িারড।

	...	আরলকজান্ার	গ্াহাম	শ্িল
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শ্টবিল	৯:	পাঁচটি	মূল	শ্মৌবলক	ক্মতা
পডার	উপাোি কাযকে ািলী িণকেিা অবতবরক্ত	

শ্কৌশল

ধ্বতনতবেট্যা: তলতেি 
এবং উচ্চাতরি অষের 
এবং আওয়াণির 
মণধট্য সম্পককে ।

বণকে বমলাণনা। ব�মন 
বণণকের তচনি বেণে 
উচ্চারণ কণরা

বছাণটা ত�শুণের িনট্য করণীয় কািগুতল �া িাণের �ব্ 
ত�েণি এবং �ণব্র সাণথ অষের সং�ুতি করণি সহায়িা 
কণর 

হাণির মাধট্যণম 
সংণকি /
AVK (অতডটতর, 
তভিুট্যয়াল, 
কাইণনণস্টিক) 
বেণে অনুকরণ 
করা 

ধ্বতনিাত্বেক 
সণচিনিা: কথট্য 
�ণব্র জ্ান এবং 
�ণব্র বহরণফর

আওয়াি বম�াণনা 
ও আলাো করা

�ণব্র বেলা

ছণদির বেলা

�ব্াংণ�র 
(তসণলবল) বেলা

বট্যজেনবণকে -স্বরবণকে/বট্যজেনবণকে সমবিয় সম্পণককে  সণচিনিা সকৃতষ্র 
িনট্য পতরচাতলি কা�কেরিম 

ত�ষোথথীরা পড়ার সময় তলতেি �ণব্র সাণথ কথট্য �ণব্র তমল 
কণর।

ত�শুরা একটি পতরতচি আওয়াি দ্ারা �ব্গুতলণক বগাষ্ীভুতি 
কণর

ত�ষোথথীরা �ব্গুতলণক অং� বা েণণ্ড ভাগ কণর ব�মন 
�ব্াং� (তসণলবল)

অট্যাণকাতস্ক 
হাইলাইটিং

শ্রবণগি 
প্রতিতরিয়া

সাবলীলিা: তনভুকে লিা 
এবং উপ�ুতি মারো 
সহ, অতভবট্যততি 
এবং সঠিক বাকট্যাং� 
গঠণনর সাণথ পড়ার 
ষেমিা

ব�ানার সহায়িা 
সহণ�াণগ পড়া 

একণরে পড়া

বিাড়ায়-বিাড়ায় 
পড়া

ব�য়ার কণর পড়া

ত�শুরা প্রতিটি লাইন বরাবর িাণের আিুল নাতড়ণয় অতডও 
বরকতডকে ং বা অতডও বটণপর সাণথ পণড়

ত�শুরা একটি েণল একসাণথ উচ্চস্বণর পাঠ কণর

ত�ষোথথীরা ববত�রভাগই বিাড়ায় বিাড়ায় এণক অপরণক 
উচ্চস্বণর পাঠ কণর ব�ানায়

ব� সমস্ত ছারেছারেীরা একটি বই বা পাঠট্য তবষয় ব�য়ার কণর 
পণড় ত�ষেক িাণের সহায়িা কণরন বা গাইড কণর বেন।

তবরতি এবং 
অণপষো

�ব্ভান্ডার: �ণব্র 
জ্ান, িাণের সংজ্া 
এবং প্রসগি

বলণবল এবং 
বশ্রণীতবভাগ

�ব্ বোঁিা

�ব্ মানতচরে

�ণব্র বেওয়াল

মূল তবণলিষণ

তকছু সাধারণ ববত�ষ্ট্য (ব�মন িীবন�াপন, োেট্যাভট্যাস 
ইিট্যাতে) অনু�ায়ী �ব্গুতলণক বগাষ্ীবদ্ধ করণি ত�শুণের 
সাহা�ট্য কণর।

ত�ষোথথীরা বানাণনর উপর বফাকাস কণর এবং অনট্যানট্য �ণব্র 
সন্ধান কণর।

সংজ্া, প্রতি�ব্, তবপরীিাথকেক �ব্, �ব্ বা ধারণা তবকাণ� 
সহায়িা কণর

একটি বেওয়াল, বুণলটিন ববাডকে  বা অনট্যানট্য তডসণপ্র ওপর 
প্রেত�কেি বণড়া দৃ�ট্যমান অষেণর �ণব্র একটি সংগ্রহ (ব�মন 
সফট ববাডকে )

অিট্যাব�ট্যকীয় �ব্ বকৌ�ল ব�োয় �া ত�ষোথথীণের 
�ব্ভান্ডাণরর �ণব্র অথকে বুঝণি সষেম কণর, ব�মন উপসগকে 
এবং প্রিট্যয়

ত�ষেণ-পূবকে 
�ব্ভান্ডার

�ণব্র বারবার 
বট্যবহার
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পডার	উপাোি কাযকে ািলী িণকেিা অবতবরক্ত	
শ্কৌশল

ববাধগমট্যিা: সামতগ্রক 
পাঠটি অথকোৎ পাঠটির 
অথকে ববাঝা 

পূবকোনুমান করা

ধারণা মানতচরে

গণল্পর মানতচরে

কাল্পতনক তচরে

ব�ানা-পড়া এবং 
আণলাচনা

সারসংণষেপ

ত�ষোথথীরা গ্রাতফসে, পাঠট্য এবং অতভজ্িা বথণক িথট্য বট্যবহার 
কণর কী পড়া/বেো/ব�ানা হণব িা অনুমান কণর এবং পড়া/
বেো/ব�ানার সময় সতরিয়ভাণব বুঝণি বচষ্া কণর।

একটি চাষুেষ/গ্রাতফক উপকরণ (graphic organizer) �া 
ত�ষোথথীণের একটি নিুন ধারণা ববাঝার বষেণরে সমকৃদ্ধ কণর। 
ত�ষোথথীরা ধারণাটি তবতভন্ন উপাণয় তচন্তা কণর।

ত�ষোথথীণের গ্রাতফক উপকরণটি সরবরাহ করা হয় �া িাণের 
গণল্পর চতররে, বক্রিীয় ধারণা, বসটিং ইিট্যাতে ত�েণি/�নাতি 
করণি সহায়িা কণর।

ত�ষোথথীণের পড়ার সাণথ সাণথ মানতসক তচরে বিতর করণি 
পূণবকের জ্ান এবং অতভজ্িা বট্যবহাণর উৎসাতহি করা হয়।

ত�ষোথথীরা ত�ষেণকর কথা ব�াণন িারপর একটি পাঠট্য পণড়। 
পড়ার পণর, িারা তবষয়টি তনণয় আণলাচনা কণর। আণলাচনা 
চলাকালীন, ত�ষোথথীরা ব� িথট্য শুণনণছ এবং পণড়ণছ 
বসগুতলর িুলনা এবং পাথকেকট্য কণর।

ত�ষোথথীরা সবণচণয় গুরুত্বপূণকে ধারণাগুতল �নাতি কণর এবং 
সংগ্রহ কণর এবং িাণের তনণিণের কথায় বসগুতল পুনরায় 
বণকেনা কণর।

কীওয়াডকে  পদ্ধতি 

সংণ�াগ বিতর 
করা

প্রশ্ন করা

২.২	অবতবরক্ত	শ্কৌশল

ববত�রভাগই বষেণরেই ত�ষেকরা হাণির ইতগিি বা ই�ারাগুতল 
(Hand cues) বট্যবহার কণরন শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের 
সিককে  করার িনট্য, �াণি িারা বুঝণি পাণর ব� বকউ িাণের 
সাণথ কথা বলণছ এবং িাই িাণের মণনাণ�াগ বেওয়া এবং 
ব�ানার প্রণয়ািন। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের উৎসাতহি 
করুন �াণি িারা ত�ষেকণক অনুকরণ কণর বা তনণি বথণক কথা 
বলার বচষ্া কণর, ই�ারা বা ইতগিি কণর প্রতিতরিয়া িানায়।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি বছাণটা ত�শুণের সাণথ কথা বলার সময় 
কথাণক আরও ভাণলাভাণব ব�ানাবার উপায়ণক অট্যাণকাতস্ক 
হাইলাইটিং (Acoustic highlighting) বণল। এটি িাণের ভাষা 
ত�েণি এবং প্রাসতগিকভাণব ভাষা বুঝণি সাহা�ট্য কণর। ত�ষেকরা 
একটি বাণকট্য একটি �ব্ বা �ণব্র মণধট্য ধ্বতনগুতলর উপর 
বিার বেন এবং এটি করার সময় ছদি পতরবিকে ন কণরন; একটি 
বাণকট্য তনতেকে ষ্ উপাোণন বা কথট্য ভাষায় গঠনগি (Accent, 
Intonation, Pause) তেকগুতলর উপর বিার তেন।

মণডতলং অনুকরণ (Modelling Imitation) এমন একটি 
বকৌ�ল �া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের কথা বলা বা 
ভাষা ত�ষোর িনট্য বট্যবহার করা ব�ণি পাণর। ব�সব ত�শু 

বট্যাকরণগিভাণব সঠিক বাকট্য উচ্চারণ কণর না বা সংণকণির 
মাধট্যণম ববাঝায় না, িাণের িনট্য ত�ষেক বাকট্যটিণক সমূ্পণকে 
বা অংণ� বণল মণডণলর ভূতমকা তনণি পাণরন। সহপাঠীরাও 
এইভাণব সাহা�ট্য করণি পাণর।

অনুকরণ করণি বা তনণি বথণক কথা বলণি ত�শুণের উৎসাতহি 
করার িনট্য শ্রবণ প্রতিতরিয়া (Auditory feedback) বট্যবহার 
করা হয় ব�োণন অনট্যণের কথা বলার ধরণনর সাণথ িাণের 
কণ্ঠস্বর তমতলণয় িাণের তনিস্ব কথা বলার ধরনটি প�কেণবষেণ করা 
হয়। এই সরাসতর শ্রবণ প্রতিতরিয়া ছাড়াও, ত�শুরা িাণের কণ্ঠস্বর 
এবং কথা বলা বথণক বশ্রািার পণরাষে প্রতিতরিয়া পায়, �া িাণের 
কথা বলার েষেিার গুণমানণক আরও �ততি�ালী কণর।

তবরতি এবং অণপষো করা(Pausing and waiting): শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ব�ানা িথট্য প্রতরিয়া করণি ববত� 
সময় লাগণি পাণর, িাই তবরতি বেওয়া এবং প্রিট্যা�ার সাণথ 
অণপষো করার বকৌ�ল একটি ত�শুণক বতিার পুনরাবকৃ তত্র িনট্য 
অণপষো করার পতরবণিকে  শুনণি এবং অনুসরণ করণি উৎসাতহি 
কণর। ব�ানার উপর বিার তেণি, তবরতি তেন এবং িারপর 
তিজ্াসা করুন, “িুতম কী শুনণল?”

কাণন ব�ানা, বচাণে বেো এবং হাণি কলণম করা (অতডটতর, 
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তভসুট্যয়াল, কাইণনণস্টিক Auditory, Visual , Kinesthetic- 
AVK): নিুন �ব্ এবং ধ্বতনতবেট্যা ব�োর িনট্য কাণন ব�ানার 
উপায়টিণক সবণচণয় ভাণলা বণল মণন করা হয়। সুিরাং কথা 
/ভাষা প্রথণম ব�ানার মাধট্যণম িারপর বচাণে বেণে এবং 
অবণ�ণষ, হাণি-কলণম (স্প�কে কণর) উপস্াপন করা হয়। এই 
রিমটিণক AVK বলা হয়।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের পড়ার েষেিা বকৃ তদ্ধ করা

রামবাবু মাতছণক চাপড় তেণলন

রামবাবু সবসময় বরণগ থাকণিন। তিতন সবসময় িার পতরবার এবং 
বনু্ধণের ওপর রাগ করণিন। তিতন �েন িেন বমিাি হারাণিন। 
তিতন িার ত্ী-সন্তানণের বেণে তচৎকার কণর উঠণিন। তিতন িার 
বনু্ধণের ওপণরও তচৎকার করণিন। িাই িারা সবাই িার বথণক 
�থাসম্ব দূণর সণর বগতছল। এণি তিতন আরও বরণগ বগতছণলন।

উপণরর পাঠট্যটি ব�োণনার সময়, ত�ষেক ত�ণরানাণমর প্রতি 
ত�ষোথথীর দৃতষ্ আকষকেণ কণর এই প্রশ্নটি তিজ্াসা কণর শুরু 
করণি পাণরন, “গল্পটি কাণক তনণয় বলা হণয়ণছ বণল বিামাণের 
মণন হয়?” ত�শুরা বলণি পাণর “ রামবাবু অথবা মাতছ” এরপর 
ত�ষেণকর উতচি ‘চাপড়’ �ণব্র অথকে অনুমান করণি বলা। 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য, ত�ষেক হাণির সংণকি 
বট্যবহার কণর তনণেকে � করণি পাণরন ব� এটি একটি নিুন �ব্। 
তিতন এর সাণথ ববাণডকে  ‘চাপড়‘ �ব্টি তলেণি পাণরন এবং 
�ণব্র নীণচ একটি লাইন আঁকণি পাণরন �াণি ববাঝা �ায় 
এটি একটি পোং�। ত�ষেক পণর ত�ষোথথীণের িানাণি পাণরন 
ব� ‘চাপড়’ �ব্টি একটি সংতষেপ্ত রূপ, �া কাউণক ‘চণপটাঘাি 
করা’ অথকোৎ চড় মারা বথণক এণসণছ। এরপর ত�ষেক চড় মারা, 
চাপড়, চণপটাঘাি- এই তিনটি �ণব্র ব� একই অথকে িা বুতঝণয় 
তেণি পাণরন।

এরপণর, ত�ষেক চাপড় �ব্টি এবং রামবাবু নামটি উণলেে করণি 
পাণরন। ত�শুণের স্তণরর উপর তনভকে র কণর, ত�ষেক বিাণর 
বা নীরণব পড়া শুরু করণি পাণরন। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের সাহা�ট্য করার িনট্য তিতন বিাণর বিাণর পড়ণি পাণরন। 
তিতন ‘দূণর থাকা’ �ব্টি একটি পতরতচি প্রসণগি বট্যবহার কণর িা 
তনণয় আরও আণলাচনা করণি পাণরন। ব�মন, “বরাহণনর হাম 
হণয়তছল, িাই সবাই িার বথণক দূণর থাকণিা “ এরপর ত�ষেক 
আণলাচনা করণি পাণরন বকন সবাই রামবাবুর বথণক দূণর 
সণর বগতছল। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর িনট্য ‘সবাই’ কারা 
িা তিজ্াসা করণি পাণরন। একই বকৌ�ল ‘�েন িেন’ ‘তিতন 
বমিাি হারাণিন’ এবং ‘�থাসম্ব দূণর’ এই বাকট্যাং�গুতল 
ব�োণনার িনট্য বট্যবহার করা ব�ণি পাণর।

শ্রিণ	প্রবশক্ণ

কন্ঠস্বণরর ওঠানামা: ত�ষেক িার বঠাঁট বেণক একটি বাকট্য বলণি 
পাণরন এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুটিণক অনুমান করণি 
বলণি পাণরন তিতন �া বণলতছণলন িা তববকৃ তি, আণে�, অনুণরাধ 
বা প্রশ্ন, বকানটি তছণলা।

পতরণব�গি �ণব্র ববষমট্য: ত�ষেক তবতভন্ন �ণব্র বরকডকে  করা 
আওয়াি চাতলণয় ত�শুণক অনুমান করণি বলণি পাণরন: এটি 
তক একটি িার ভািা বা কাপ, সসার, বপ্ট, বাটি বভণি পড়ার 
আওয়াি? এটি তক মাতছর গুজেন ? এটি তক আণস্ত, নাতক বিাণর 
নাতক েুব বিাণর আওয়াি।

কথা বলা ব�োণনা: �থা�থ স্বর, ব�মন তবরতি, ছদি, বিার 
বেওয়া এবং স্বণরর ওঠানামাসহ বকাণনা তকছু পণড় ব�ানান। 
‘শুভ’ এই �ব্টিণি-বি িালবট্য �এর মণিা উচ্চ কম্পাণঙ্কর 
�ণব্র উচ্চারণণর িনট্য অনুকরণণর প্রণয়ািন হণি পাণর।

সকৃিন�ীল বলো: ‘বময়রণক একটি তচঠি বলণো’ বা ‘�তে আতম 
একটি মাতছ হিাম’ এইরকম তবষণয় একটি প্রবন্ধ তলেণি বলুন।

৩.	শ্লখার	েক্তা	বিকাশ	করা

বলোর কাি হল একটি প্রতরিয়া �ার মণধট্য ধারণা, অতভবট্যততিপূণকে 
ভাষা এবং �াতন্ত্রক েষেিার ববাধগমট্যিা তবষয়গুতল লাণগ (ডনকে, 
বসাণফাি, ২০০১)। বলোণলতে একই সাণথ ঘটণি থাকা ববৌতদ্ধক 
এবং বমাটর উভয় ষেমিাণক অন্তভুকে তি কণর। গাতনং (২০০৮) 
এর মণি, ত�শুরা ব� ভাষাটি ব�াণন এবং পণর বট্যবহার কণর িার 
বথণক বলোর তবকা� ঘণট। তগণডসি (২০০৯)-এর মণি, গাতনং 
এর ধারণা বট্যবহার কণর, ত�শুরা �া ব�াণন এবং বট্যবহার কণর, 
বসই ভাষা বথণক বলোর তবকা� ঘণট,

এণি ববাঝা �ায় ব� ত�শুণের কথট্য ভাষা ব�োয় অসমূ্পণকেিা 
থাণক, িাণের তলতেি ভাষার তবকাণ�ও সমসট্যা হণব। ব�সব 
ত�শুর শ্রবণ�ততি কম িাণের কাণছ আওয়াি ব�ানার মারো 
তভন্ন তভন্ন হয়, �া তবতভন্ন কারণণর উপর তনভকে র কণর। আওয়াি 
ব�ানায় দুবকেলিার কারণণ কথট্য ভাষা ব�ো প্রভাতবি হয়। শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ববত�রভাগ ত�শুর বলোর বষেণরে তকছু বমৌতলক 
�াতন্ত্রক েষেিা থাকণব �ার মণধট্য আঁতকবুতক এবং আঁকা অন্তভুকে তি 
রণয়ণছ। বট্তসং এবং কতপ করণিও সমসট্যা হণব না; �তেও 
তডণক্ট�ন বা সকৃিন�ীল এবং স্বাধীন বলো সবসময় িাণের িনট্য 
একটি চট্যাণলজে বিতর কণর।

প্রারতম্ক বলোর েষেিার মণধট্য রণয়ণছ শুণন অষের বলো 
বা �ণব্র শুরু, মধট্য বা ব�ষ ধ্বতন বলো। তকন্ডারগাণটকে ণনর 
ত�শুণেরও প্রম্পণটর (prompt) সাহা�ট্য তনণয় বা সাহা�ট্য ছাড়াই 
�ণব্র বানান করণি ব�োণনা হয়। তনণম্নাতি পরাম�কেগুতল 
বসইসব ত�ষেকণের িনট্য সহায়ক হণব �াণের বশ্রণীকণষে শ্রবণ 
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প্রতিবন্ধকিা�ুতি একটি বছাণটা ত�শু আণছ:

• ব�ণকান চাষুেষ-উপলতধিমূলক সমসট্যা দূর করণি, কতপ 
করার িনট্য ত�শুণক ছতব, রং, অষের, �ব্, বাকট্যাং� এবং 
বছাণটা বাকট্য তেন।

• হাণির আিুলগুতল বুণড়া আিুলণক স্প�কে করণি পারণছ 
তকনা পরীষো করুন। 

• বাম বথণক ডানতেণক বলোর তবষণয় ত�শু সণচিন তকনা িা 
পরীষো করুন।

• ত�ষোথথীর অষের �নাতি করার েষেিা আণছ তকনা, 
�ব্াংণ�র ( syllables) জ্ান রণয়ণছ তকনা এবং বস 
“বট্যজেনবণকে স্বরবণকে বট্যজেনবণকে” সমবিয় গঠন করণি সষেম 
তকনা িা তনতচিি করুন।

শ্লখার	েক্তা	বিকাশ	এিং	মূল্যায়রির	জি্য,	বিম্নবলবখত	
পদ্ধবতগুবল	ি্যিহার	করা	শ্যরত	পারর:	

• প্রম্পট কণর �ব্টি বলো সমূ্পণকে করা এবং পা�াপাত� ছতব 
তেণয় ধীণর ধীণর প্রম্পট কমাণনা।

• বলোর সময় সাধারণ বট্যবহৃি �ব্গুতল ত�শুণের বট্যবহার 
করণি বলুন।

• অঙ্কন বা বপইতন্টংসহ অনট্যানট্য সমস্ত তবষণয়র সাণথ বলোর 
কাি রােুন।

• ত�ষোথথীণের িাণের �া ইছো আঁকণি বলুন এবং একটি 
বাকট্য বা �ব্ তেণয় ছতবর বণকেনা করণি বলুন। শুরুণিই 
তবরাম তচনি বা বট্যাকরণণর উপর বিার বেণবন না।

অতভজ্িা তভতত্ক �ব্, লাইন এবং অনুণছেণের মণিা তনণেকে ত�ি 
বলোর বকৌ�ল বট্যবহার করুন। ব�মন বশ্রণীকণষে িমেতেন 
উে�াপণনর পণর এটির উপর তভতত্ কণর ওয়াককে �ীট প্রস্তুি করুন 
এবং উে�াপণনর ছতবর উপর তভতত্ কণর ত�ষোথথীণের অনুপতস্ি 
অষের, �ব্, বাকট্যগুতল তলেণি বলুন।

সৃজিশীল/স্াধীি	শ্লখার	জি্য	চ্যারলঞ্জ	এিং	শ্কৌশল

সাধারণি সকৃিন�ীল বা স্বাধীন বলোর প্রতরিয়াগুতলর মণধট্য 
রণয়ণছ বলোর আণগর বা পতরকল্পনার প�কোয়, রচনা, স্বছেিা এবং 
সংণ�াধন, সম্পােনা এবং প্রকা�না।

বরোকপ এবং পাসকোল (২০০৯) বতধরিা�ুতি ত�শুরা বলোর তবতভন্ন 
প�কোণয় ব�সব চট্যাণলণজের সমু্মেীন হয়, বসগুতল বমাকাতবলার 
িনট্য তনম্নতলতেি বকৌ�লগুতলর পরাম�কে তেণয়ণছন: প্রাক-তলেন, 
বলোর িনট্য �ব্ভাণ্ডার, রচনা, সংণ�াধন এবং সম্পােনা।

প্রাক	বলখি

চট্যাণলজে: ধারণাগুতল প্রকা� করার িনট্য ভাষাগি েষেিা এবং 

�ব্ভান্ডাণরর সীমাবদ্ধিা। বানান হল আণরকটি চট্যাণলজে কারণ 
এটির িনট্য একটি ধ্বতন ও িার তচনিটিণক বচনা, বসটি বকমনভাণব 
বলণে বস সম্পণককে  সণচিনিা এবং আণগ তলণে থাকণল, বসই 
স্কৃতির উপর তনভকে র কণর আবার বলো- এই সব কটি কাণির 
সমতবিি একটি রূপ হণলা বানান।

মতস্তকেপ্রসূি তবতভন্ন উদ্াবন: একটি েণলর ভাবনাতচন্তা বরকডকে  
কণর, একিন ত�ষেক একটি বহায়াইটণবাডকে  বা তলিপ চাটকে  বপপাণর 
িাণের প্রকা� করা সমস্ত তকছু তলণে রাণেন। এটি কা�কেকরী 
হণয় ওণঠ কারণ এটি শুধুমারে ধারণা বিতর করণি সাহা�ট্য 
কণর না, বরং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুটিণক তবষণয়র সাণথ 
�ুতি �ব্ভান্ডার এবং বলণবল বিতর করার সুণ�াগ বেয়। এটি 
বট্যাকরণগি কাঠাণমা এবং ব�াগাণ�াগমূলক ভাষার গঠন বকমন 
হণব িা ববাঝারও একটা সুণ�াগ বেয়।

অনট্য রূণপও েল গঠন করা �ায়। েণলর একিন ত�ষোথথী একটি 
ধারণা বলণে, অনট্যিন বসটি পণড়। িারপর তনিস্ব প্রতিতরিয়া ও 
ধারণা ব�াগ কণর বলোটি অনট্যিণনর কাণছ পাঠায়। কতম্পউটার 
লট্যাব পাওয়া বগণল শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি একটি ত�শুর সাণথ 
একটি সাধারণ ত�শুর িুটি বিতর কণর আণলাচনার ববাণডকে র 
বট্যবস্া করা ব�ণি পাণর।

শ্লখার	জি্য	শব্োন্ার

চ্যারলঞ্জ: উণলেেণ�াগট্যভাণব সীতমি �ব্ভান্ডার; শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা িাণের সমবয়সীণের িুলনায় নিুন 
�ব্ ত�েণি বব�ী সময় বনয়।

জ্ঞাি	 মরিল	 (	 Knowledge	 model): একটি নিুন �ব্ 
ব�োণনার সময়, ত�ষেক �ব্টির অথকে তনণয় আণলাচনা করণি 
পাণরন। 

এই বকৌ�লটি সবকেো বিকে মান জ্াণনর সাণথ “অিানা” বা “নিুন” 
এর সংণ�াগ স্াপন কণর।

�ব্ভান্ডাণরর ওণয়ব: এর সাহাণ�ট্য নিুন �ণব্র সমাথকেক �ব্, 
তবপরীিাথকেক �ব্ এবং �ণব্র বুট্যৎপতত্ িানা �ায়।

ত�ষেক আরও অণনক তকছু ব�োণি পাণরন, ব�মন - তনতেকে ষ্ 
�ব্টি সহ বাকট্যাং�, বাগধারা�ুতি অতভবট্যততি বা �ব্টির 
বট্যকরণগি অবস্ান।

রচিা

চ্যারলঞ্জ: গণল্পর গতি, বণকেনা, প্রিট্যষে, বট্যােট্যামূলক এবং 
িককে মূলক-এর মণিা তবতভন্ন ধরণনর পাণঠট্যর মণধট্য পাথকেকট্য 
ববাঝার অভাব।
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শ্টবিল	১০:	পুিরারলাচিার	িমুিা	শ্চকবলস্
ত্রুটি বিয়ম উোহরণ

আতম বল বেতল লাল

রাম লাল বল বেতল

তবণ�ণষট্যর আণগ তবণ�ষণ আণস, এবং তবণ�ষট্য বা সবকেনাম 
পণের সাণথ তরিয়াপণের বট্যবহার বেণল �ায়, ব�মন বল এোণন 
তবণ�ষট্য পে, অিএব ‘লাল’ এই তবণ�ষণটি এই বষেণরে ‘বল’ বা 
তবণ�ণষট্যর আণগ বসণব।

িকৃ িীয় পুরুণষর বষেণরে তরিয়াপণের রূপ ‘বেণল’, ‘বেণলন’, 
‘বেলণছ’ এই রূপ হণয় থাণক।

আতম লাল বল বেতল

রাম লাল বল বেণল

শ্কৌশল: রচনার িনট্য স্কৃতিতবেট্যার (Mnemonics) বট্যবহার। 
উোহরণস্বরূপ::

• তস-বস্পস (C-SPACE) - গল্প বলোর িনট্য তবষয়বস্তু বিতর 
করা (মট্যাকআথকোর এবং গ্রাহাম, ১৯৯৩)

 C = চতররে (কট্যাণরক্টর)
 S = বসটিং, 
 P = সমসট্যা বা উণদ্দ�ট্য (প্রণব্ম বা পাপকোস)
 A = কমকে (অট্যাক�ন) 
 C = উপসংহার (কনতলিউ�ন)
 ই = আণবগ (ইণমা�ন)

• তপ্ি (তপএলইএএসই - PLEASE) বকৌ�ল – অনুণছেে 
বলো (ভন, বস, এন্ড স্াম, ২০০৩)

 P = তবষয়, বশ্রািা এবং অনুণছেণের ধরন বাছুন 
(তপক)। 

 L = তবষয় সম্পণককে  িণথট্যর িাতলকা (তলস্) করুন
 E = িাতলকাটি সমূ্পণকে তকনা িা মূলট্যায়ন (ইভট্যালুণয়ট) 

করুন এবং কীভাণব িথট্যগুতল সািাণবন করণবন িা 
তনধকোরণ করুন

 A = একটি তবষয় তনণয় বাকট্য রচনা কণর আপনার 
বলোর সুচনা (অট্যাকটিণভট) করুন। 

 S = িাতলকা বথণক িথট্যগুতল বট্যবহার বা সরবরাহ 
(সাপ্াই) কণর তবতভন্ন বাকট্য বিরী করুন

 E = একটি উপ�ুতি বাকট্য তেণয় রচনাটি ব�ষ (এন্ড) 
করুন এবং প্রণয়ািণন সংণ�াধন এবং সম্পােনা কণর 
অনুণছেেটি মূলট্যায়ন করুন।

• ট্রি (টিআরইই - TREE) বকৌ�ল – প্রবন্ধ বলো (ভন, বস, 
এবং স্াম, ২০০৩)

 T = একটি তবষয় (টতপক) বাকট্য তলেুন। 
 R = তবষয়টি পছদি করার �ুততি বা কারণ (তরিন) 

সম্পণককে  তচন্তা করুন
 E = আপনার কারণগুতল �থা�থ তকনা িা পরীষো 

(একিাতমন) করুন। 
 E = সমাতপ্ত (এতন্ডং ) বা উপসংহাণরর কথা ভাবুন:
 পুনরাণলাচনা

• চট্যাণলজে: পাঠট্যটি আণরা পতরকোর কণর ববাঝার িনট্য 
ত�ষোথথীরা বাকট্য বা বাকট্যাং� প্রসাতরি, একতরেি, পুণগকেঠন বা 
বাে তেণয় িাণের তচন্তা তব�ণে বলা বা বট্যােট্যা করণব।

শ্কৌশল:

• সহণ�াতগিামূলক পন্া ব�োণন শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের সাণথ অনট্য ত�ষোথথীণের েল গঠন করা হয়

• ত�ষেক এবং সহপাঠীণের কাছ বথণক তনয়তমি তভতত্ণি 
তনতেকে ষ্ প্রতিতরিয়ার (feedback) আোন প্রোন।

 সম্পােনা
 চট্যাণলজে:
• শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা ধারাবাতহকভাণব ভাষা 

বিায় রােণি পাণর না, �া মূলি িাণের বট্যাকরণ সংরিান্ত 
অসুতবধার কারণণ হয় 

• কথট্য এবং সাংণকতিক ভাষার বট্যাকরণ আলাো।

শ্কৌশল:

• তলতেিভাণব ধারণাগুতল বট্যােট্যা করার পা�াপাত� বট্যাকরণ 
অনু�ীলন কমকে�ালার আণয়ািন করা ব�ণি পাণর।

• বাকট্য গঠণনর অং�গুতল তনণয় অনু�ীলন করুন ব�মন 
�ব্গুতল এণলাণমণলা তেন এবং ত�ষোথথীণের সঠিক রিণম 
�ব্ সািাণি বলুন।

ত্রুটি এবং তনয়মগুতলর িনট্য চাণটকে  একটি পুনরাণলাচনা বচকতলস্ 
(বটতবল ১০ বেেুন) বিতর করা ব�ণি পাণর।
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৪.	অংক	শ্শখারিা

অংণকর ধারণাগুতল শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা িাণের 
অনট্যানট্য সহপাঠীণের মণিা একই পদ্ধতিণি ত�েণি পাণর 
(বমণডা, ১৯৮০)। িণব, তবতভন্ন কারণ িাণের সফলভাণব 
গাতণতিক জ্ান বিতর হওয়ার বষেণরে বাধা তেণি পাণর। 
ত�ষোথথীণের অংণকর ধারণা বা প্রতরিয়া বুঝণি সাধারণ �ণব্র 
বট্যবহার িথা বমৌতলক গাতণতিক �ণব্র বট্যবহার বুঝণি হণব। এই 
বষেণরেই মূলি অসুতবধা থাকণি থাণক।

গাতণতিক ধারণাগুতলর আনুষতগিক ত�ষো, ব�মন “সামণন/
তপণছ” বা “ভারী/হাল্া” শ্রবণ�ততি অসুতবধার কারণণ এবং 
প্রথাগিভাণব ব�োণনা না হণল িারা ত�েণি পাণর না। �তে 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শু এবং িার পতরণবণ�র অনট্যরা এণক 
অপণরর সাণথ কা�কেকরভাণব ব�াগাণ�াগ না কণর, িণব িারা 
তবতভন্ন গাতণতিক প্রতরিয়া ব�মন সমসট্যা সমাধান, �ুততির তবকা� 
এবং অংণকর ধারণাগুতলর মণধট্য ব�াগাণ�াগ করণি সষেম হণব না।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা ভাষা জ্াণনর অভাণবর কারণণ 
গাতণতিক অতভজ্িার ববতচণরেট্যর সাণথ পতরতচি হয় না। (বর, 
২০০১)।

গাবণবতক	বিরেকে শািলীর	জি্য	শ্কৌশল

• অথকেপূণকে পতরতস্তি এবং সমকৃদ্ধ অতভজ্িা সঞ্চণয়র মাধট্যণম 
তবতভন্ন সমসট্যা সমাধাণনর সুণ�াগ তেন।

• কা�কেকর �ব্ভান্ডার, তিতনণসর নাম বচনা, অংণকর ভাবনা 
এবং ধারণাগুতল সম্পণককে  ব�োন।

• বাবা-মাণক সমান অং�ীোর তহসাণব তবণবচনা করুন কারণ 
বাতড়র পতরতস্তিণি প্রতিতেণনর রুটিন কাণির সময় 
অংণকর ধারণাগুতল ববাঝা এবং আণলাচনা করার অণনক 
সুণ�াগ থাণক।

• ভগ্নাং�, ইিট্যাতের মণিা ধারণা ব�োণনার িনট্য নাড়াচাড়া 
করার তিতনস, বমৌতেক, সতচরে এবং প্রিীণকর মাধট্যণম 
ব�োণনা ব�ণি পাণর, িা ছাড়াও তবতভন্ন আঁকার ইিট্যাতে 
ত�ল্পকণমকের মাধট্যণমও ব�োণনা ব�ণি পাণর।

• প্রণশ্নর অংকগুতল সাধারণ গল্প বা নাটকীয়িার েণি বলার 
পণর িার গাতণতিক রূপ বেওয়া ব�ণি পাণর।

কাযকে ািলী

অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোোন

প্রণয়ািনীয় উপকরণ: বশ্রণীকষে ৩ এবং ৪ –এর সমাি তবজ্াণনর 
বইণয়র পা�াপাত� অংণকর বই; TLM বিতরর বাতিল উপাোন 
(পািা, কাগণির বরাল, োতল বাসে, বমািা, ববািাম, উল, 

ইিট্যাতে) কাঁতচ, ছয়টি রণির বাসে, মাঝাতর িুতল, হুইণসল, আঠা, 
বফতভকল, রতিন কাগি এবং চাটকে  বপপার।

বিরেকে শিা

• অং�গ্রহণকারীণের চারটি বছাণটা েণল ভাগ করুন
• ত�ষেকণের পাঠট্য বই (ব� বকাণনা পছণদির তবষয়) তেন।
• িাণের শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শু আণছ এমন একটি 

বশ্রণীকণষের িনট্য একটি অন্তভুকে তি পাঠ পতরকল্পনা করার 
িনট্য অনুণরাধ করুন। অণধকেক েল পূণবকে আণলাতচি রূপার 
কথা মাথায় বরণে পতরকল্পনা করণব এবং অনট্যটি বরাতহিণক 
তনণয়-

(দুটি আট বছর বয়সী ত�শু �াণেরণক আমরা এই মতডউণলর 
শুরুণি বেণেতছ)

চলুি	রূপা	আর	শ্রাবহরতর	সারর্	শ্েখা	কবর

আট বছর বয়সী রূপা ও বরাতহি একই তবেট্যালণয় িকৃ িীয় বশ্রণীণি 
তবতভন্ন তবভাণগ পণড়। উভয়ই িাণের কাণন শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার 
কণর। ত�ষেকরা িাণের বশ্রণীকণষে বপণয় েুত� হণলও বরাতহণির 
বশ্রণীকণষে ত�ষেণকর অণনক উণদ্গ রণয়ণছ। বরাতহণির কথা 
অনট্য ত�শুরা ‘বুঝণি’ পাণর না। বরাতহণির িার মািকৃ ভাষায় কথা 
বলণিও অসুতবধা হয় এবং বস প্রচুর সংণকি এবং অগিভতগি 
বট্যবহার কণর। িার পড়া এবং বলোর েষেিা বয়স এবং বশ্রণীকষে 
উপণ�াগী নয়। অনট্যতেণক রূপার অনট্যণের সাণথ ব�াগাণ�াণগ 
বকাণনা সমসট্যা বনই। বস ইংণরতি, তহতদি এবং িার মািকৃ ভাষায় 
সাবলীলভাণব কথা বণল এবং ভাণলাভাণব পণড় ও বলণে।

• ত�ষেকণের রূপা বা বরাতহণির ব�োর চাতহোর কথা মাথায় 
বরণে, িাণের পছণদির একটি তবষয় ববণছ তনণি এবং 
একটি অন্তভুকে তি পাঠ বিরী করণি বলুন।

• প্রতিটি েলও উপলধি বাতিল তিতনষ বট্যবহার কণর ত�ষেণ 
ত�েন উপকরণ (TLM) বিতর করণব।

• প্রতিটি েল একটি কতল্পি বশ্রণীকষে পতরতস্তিণি অনট্যণের 
সামণন পাঠটির আোন প্রোন করণব

• অনট্যানট্য ত�ষেকণের কাছ বথণক প্রতিটি পাণঠর প্রতিতরিয়া 
সংগ্রহ করুন এবং আণলাচনা করুন

ব�ণহিু শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি প্রতিটি ত�শুর ব�োর আলাো 
ধরন থাণক, িাই পাঠট্যরিমণক আরও আকষকেক এবং অথকেবহ 
করণি, প্রতিটি ত�ষোথথীর িনট্য ত�েন সুতনতচিি করণি এবং 
এণক অপণরর ব�ো ভাগ কণর বনওয়া ব�োণি ত�ষেণকর 
ভূতমকা থাণক। এণি ত�শু কী ত�ণেণছ িা মূলট্যায়ন করার 
পদ্ধতিগুতল অন্তভুকে তি থাণক, �া ফলস্বরূপ ভতবষট্যণির ত�ষোর 
বকৌ�লগুতলণক অবতহি করণব।
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পবরবশষ্	১:	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতা	সম্পরককে 	েশটি	
সাধারণ	বমর্

বমর্	১: ত�শুর তিন বছর বয়স না হণল িার শ্রবণ�ততির ষেতির 
পতরমাণ �নাতি করা �ায় না।

ঘটিা: এমনতক নবিািক ত�শুণের মণধট্যও শ্রবণ�ততি কম থাকা 
�নাতি করা �ায়।

ভারণি এেনও নবিািকণের বাধট্যিামূলক সবকেিনীন ্রিীতনং 
বনই। িাই বতধরিা সম্পণককে  সণচিনিা বিতর করণি হণব। 
�াণের বতধরিার পাতরবাতরক ইতিহাস রণয়ণছ, গভকে াবস্ায় 
মাণয়ণের িটিলিা রণয়ণছ এবং �াণের ত�শুর িণমের পরপরই 
িতন্ডস অথবা েুব বব�ী জ্র হওয়ার মণিা িটিলিা রণয়ণছ 
িাণের শ্রবণ�ততি এবং অনট্যানট্য ষেমিার পরীষো করা উতচি।

মণন রােণবন প্রাথতমক সনাতিকরণ প্রতিবন্ধকিার অবস্া কম 
করণি অণনক সাহা�ট্য করণি পাণর।

বমর্	২ : শ্রবণ�ততি কম থাকার তবষয়টি ত�শু কাটিণয় উঠণব।

ঘটিা: ববত�রভাগ ত�শু �াণের অন্তঃকণণকের ষেতি হয় িাণের 
শ্রবণ�ততি স্ায়ীভাণব ষেতিগ্রস্ত হয় ; এটিণক কাটিণয় ওঠা �াণব 
না।

�তে কাণনর ময়লার মণিা �ারীতরক বাধার কারণণ শ্রবণ�ততি হ্াস 
পায়, িণব বসই ময়লা সতরণয় তেণয় শ্রবণ�ততি পুনরুদ্ধার করা 
ব�ণি পাণর। �তে এটি মধট্যকণণকে সংরিমণণর কারণণ হয় িণব এটি 
অট্যাতন্টবাণয়াটিক তেণয় তচতকৎসা করা ব�ণি পাণর এবং শ্রবণ�ততি 
পুনরুদ্ধার করা ব�ণি পাণর। িণব, অন্তঃকণণকের চুণলর নট্যায় সুক্ষ্ম 
বকাষগুতল ষেতিগ্রস্ত হওয়ার কারণণ অণনক ত�শুর শ্রবণ�ততি 
ষেতিগ্রস্ত হয়। এই চুণলর নট্যায় সুক্ষ্ম বকাষগুতলণক আবার বিতর 
করা �াণব না; িাই, এই বষেণরে, শ্রবণ �ততির ষেতি স্ায়ী হয় এবং 
এণক পুনরুদ্ধার করা �ায় না। শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার করণল ত�শুণক 
শ্রবণ�ততি বাণড় না, তকন্তু আওয়ািটিণক �াতন্ত্রকভাণব  বাতড়ণয় 
ত�শুণক শুনণি সাহা�ট্য কণর।

পবরবশষ্

বমর্	৩	: শ্রবণ সহায়ক/কতলিয়ার ইমপ্ান্ট পতরচালনা করার িনট্য 
একটি ত�শু �ণথষ্ বণড়া হণল, িা িার বেণহ তফট করা ব�ণি 
পাণর।

সিট্য: শ্রবণ�ততি সনাতিকরণ, শ্রবণ �ণন্ত্রর তফটিং এবং ভাষা 
ত�ষোর শুরুর মণধট্য বকানও বট্যবধান থাকা উতচি নয়।

প্রাথতমক সনাতিকরণ এবং সহায়িার মণধট্য কথট্য ভাষা 
এবং ব�াগাণ�াগ েষেিার সফল তবকাণ�র চাতবকাঠি আণছ। 
শ্রবণ�ন্ত্রগুতল এমনতক ত�শুণের বেণহও লাগাণনা ব�ণি পাণর 
এবং িারা প্রায়�ই বসগুতলর মধট্য তেণয় ব�ানা উপণভাগ 
করণি শুরু কণর। কতলিয়ার ইমপ্ান্ট প্রাথতমক ব�াগাণ�াণগ 
সহায়িা করণি পারণলও, অণনণকই শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
বছাণটা ত�শুণের মণধট্য সািকে াতরর মাধট্যণম এটির স্াপন সম্পণককে  
বনতিক উণদ্গ উত্াপন কণরণছন। উোহরণস্বরূপ ত�শুর সম্মতি 
সংরিান্ত কারণণ এবং তদ্িীয়ি অণনণকই মণন কণরন শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি মানুণষর প্রথম ভাষা হণলা সাংণকতিক ভাষা।

বমর্	 ৪	 : শ্রবণ�ততি হারাণনা ত�শুর তবণ�ষ তবেট্যালণয় �াওয়া 
উতচি।

ঘটনা: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক ত�শু সফলভাণব সাধারণ 
তবেট্যালণয় পড়াণ�ানা করণছ।

RTE (২ ০০৯ ) প্রতিণবত� তবেট্যালয়গুতলণক বাধট্যিামূলকভাণব 
সমস্ত ত�শুর চাতহো পূরণ করার িনট্য অন্তভুকে ততিমূলক ত�ষোবট্যবস্া 
এবং োতয়ত্ব�ীল হণি পরাম�কে বেয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুরও সাধারণ বা মূলধারার তবেট্যালণয় ত�ষোর অতধকার 
রণয়ণছ �ার িনট্য তবেট্যালয়টিণক স্বাছেদিট্যপ্রোন, পতরবিকে ন 
এবং অতভণ�ািণনর মাধট্যণম উপ�ুতি করণি হণব। এটি শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণক লিাণসর অনট্যানট্য ত�শুণের মণিা 
তবেট্যালণয় অং�গ্রহণ করণি সুণ�াগ বেণব। 

বমর্	৫	: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা একটি সমিািীয় বগাষ্ী; 
�ারা সকণলই সমান ত�ষোগি চট্যাণলণজের মুণোমুতে হয়। 

িাস্তিতা: বকাণনা দুটি ত�শুই একই রকম নয়। িাই শ্রবণ 
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প্রতিবন্ধকিা�ুতি দুটি ত�শু একই রকম হণি পাণর না।

ত�শুরা িাণের শ্রবণ�ততি ষেতির মারো এবং ধরন, িানাণ�োর 
ষেমিা, সামাতিক সাংস্কৃ তিক পটভূতম, ত�েন ব�লী এবং িাণের 
ষেমিা এবং দুবকেলিাগুতলর তেক বথণক আলাো আলাো। ব� 
ত�শুণের বষেণরে সনাতিকরণ েুব কম বয়ণস হয়, এবং �ারা �ীঘ্র 
সহায়িা পায়, িারা এই ধরণনর সহায়িা না পাওয়া ত�শুণের 
িুলনায় িাড়ািাতড় ত�ষোগি চট্যাণলণজের বমাকাতবলা করণি 
পাণর।

বমর্	 ৬	 : শ্রবণ �ন্ত্র বা তহয়াতরং এইড বট্যবহার কণর শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা ‘তনরাময়’ করা ব�ণি পাণর।

সত্য: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা বকাণনা তনরাময়ণ�াগট্য ‘বরাগ’ নয়।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা কাণনর শ্রবণপণথ ষেতির কারণণ হয়, ব� ষেতি 
শ্রবণ�ন্ত্র বট্যবহার কণর বা কতলিয়ার ইমপ্ান্ট সািকে াতরর মাধট্যণম 
পুনরুদ্ধার বা তকছুটা পূরণ করা ব�ণি পাণর। চ�মা ব�ভাণব 
দৃতষ্�ততি ঠিক কণর বসভাণব এই �ন্ত্রগুতল শ্রবণ�ততির সমসট্যা 
ঠিক করণি পাণর না। এগুতল তবতভন্ন মারোয় আওয়াণির মারো 
বাতড়ণয় বেয়। িণব, শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার করা বা কতলিয়ার ইমপ্ান্ট 
থাকা বট্যততির শ্রবণ সমসট্যা বথণকই �ায়।

বমর্	৭	: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর সাণথ কথা বলার সময় 
ত�ষেকণের বিাণর কথা বলা উতচি।

ঘটিা: তহয়াতরং এইড বা ককতলয়া ইমপ্াণন্টর মণিা 
অট্যামতপ্তফণক�ন তডভাইস বট্যবহাকারী ত�শুর সাণথ উচ্চস্বণর 
কথা বলণল ত�শুটির কাণন অসুতবধার অনুভুতি হণব এবং কাণন 
বট্যথাও হণি পাণর, �ব্ তবককৃ ি হণি পাণর এবং বতিার কণ্ঠস্বরও 
ষেতিগ্রস্ত হণি পাণর।

শ্রবণ�ন্ত্রগুতল কথা বলার আওয়ািণক বাতড়ণয় বেয়, িাই 
স্বাভাতবক স্বণর কথা বলা এণষেণরে ত�শুর িনট্য উপকারী। বচায়াল 
ফাঁক কণর কথা বলা বা ত�শুর েুব কাছাকাতছ তগণয় বিাণর বিাণর 
কথা বলার মণিা অতিরতজেি আচরণ না করা উতচি। সরলভাণব 
সরাসতর কথা বলণল ত�শুর সুতবধা হয়।

বমর্	৮	: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ‘কম’ িানা বা ব�োর 
ষেমিা থাণক।

ঘটিা: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক ত�শু তবেট্যালণয় েুব ভাণলা 
পারফমকে কণর।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ভাষাজ্ান প্রতিবন্ধকিার 
কারণন প্রভাতবি হণি পাণর। এর ফণল ভাষার সমসট্যা বিতর হয় 
�া পড়া এবং বলোণক প্রভাতবি কণর। িণব, প�কোপ্ত সহায়িার 
মাধট্যণম এই অসুতবধাগুতল কাটিণয় ওঠা �ায় এবং ত�শুণের 
পড়ণি এবং তলেণি ব�োণনা ব�ণি পাণর।

বমর্	৯	: অণনক বলাক মণন কণর �ারা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি বা 
বতধর িারা ব�াগাণ�াণগর িনট্য শুধুমারে সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার 
কণর।

ঘটিা: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা আণছ এমন সব মানুষই ব�াগাণ�াণগর 
িনট্য সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার কণর না।

বকউ বকউ সাংণকতিক ভাষা বট্যবহার করণি পাণর, বকউ বকউ 
বমৌতেক ব�াগাণ�াগ পছদি করণি পাণর অথকোৎ কথা বলণি পাণর, 
আবার বকউ বকউ কথা বলা এবং সংণকি বেওয়ার সংতমশ্রণ 
বট্যবহার কণর সাতবকেক ব�াগাণ�াগ’ গণড় িুলণি পাণর। শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিরা ব�াগাণ�াণগর এমন পদ্ধতি বট্যবহার 
কণর �া সংেট্যাগতরষ্ িনসংেট্যার দ্ারা বট্যবহৃি ব�াগাণ�াগ 
পদ্ধতির বচণয় আলাো।

বমর্	১০: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা কণলণি ব�ণি পাণর 
না।

ঘটিা: শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি অণনক ত�শু পড়াণ�ানায় সফল 
হয়।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের �তে সঠিক সমণয় সঠিক 
সহায়িা প্রোন করা হয় িণব িাণের উচ্চ ত�ষোর পূণকে সম্াবনা 
রণয়ণছ। ভারি সরকারও ৩% সংরষেণণর তবধান কণরণছন 
এবং প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের উচ্চ ত�ষোর প্রসাণরর িনট্য 
HEPSEN-এর মণিা প্রকল্পগুতল শুরু করা হণয়ণছ।

পবরবশষ্	২	:	শ্রিণশবক্ত	হ্ারসর	শ্শ্রণীবিোগ

১.	শ্রিণশবক্ত	হ্ারসর	মাত্রা

উৎস: এইসনার (২০১২ ) ইউতনভাতসকেটি অফ ইতলনয় অট্যাট 
আরবানা কট্যাণম্পইন

উপণরর ছতবটি বুঝণি সাহা�ট্য করণব কীভাণব বডতসণবল (dB) 
দ্ারা শ্রবণ�ততির পতরসর বা বরজে পতরমাপ কণর শ্রবণ�ততি হ্াণসর 
মারো তনধকোরণ করা হয়।

আণস্ত 

আওয়াণির িীরেিা

বিাণর

কম তপচ বব�ী
২৫

-১০

০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

৮০

৯০

১০০

১১০

১২০

২৫০ ৫০০ ১০০০ ২০০০ ৪০০০ ৮০০০

স্াোবিক	শ্রিণশবক্ত

মৃদু	শ্রিণশবক্ত	হ্াস

মাঝাবর	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	

মাঝাবর	শ্র্রক	গুরুতর	শ্রিণশবক্ত	হ্াস

গুরুতর	শ্রিণশবক্ত	হ্াস

অত্যাবধক	গুরুতর	শ্রিণশবক্ত	হ্াস
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শ্রিণশবক্ত	হ্ারসর	
মাত্রা		

(Degree	of	
hearing	loss)

শ্শািার	পবরবধ	
(বিবি)	

(Range	of	
hearing	-	dB)

তিবশষ্্য	(Characteristics)

মকৃদু (Mild) ২৬ – ৪০ শ্রবণ�ততি হ্াণসর এই মারো প্রায়ই লষেট্য করা হয় না। সামানট্য মারোর 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা লিাণস একটু অমণনাণ�াগী হণি পাণর। 
ত�ষেকরা মণন করণি পাণরন ব� িারা পড়াণ�ানায় োরাপ। ভাষার 
তবকাণ� তকছুটা বেরী হওয়া প্রিট্যাত�ি। বলোর সময় �ণব্র অং� বাে 
হওয়াও সাধারণ ঘটনা। এইসব ত�শুর প্রতি মণনাণ�াগ না বেওয়া হণল, 
িাণের কথা বলায় ত্রুটি হণি পাণর ব�মন /ক/ এর উচ্চারণণর বষেণরে 
/অ/ উচ্চারণ হওয়া। কম ব�ানার সমসট্যা থাকণল ববত� ষেতি হণি 
পাণর, কারণ এটিণক লষেট্য করা হয় না; এই ধরণনর ত�শুণের অকারণণ 
ধীণর ব�ণে বণল বেণগ বেওয়া হণি পাণর।

মাঝামাতঝ 
(Moderate)

৪১ – ৫৫ শ্রবণ�ততির মাঝাতর সমসট্যাও অলতষেি হণি পাণর, তবণ�ষ কণর �াণের 
শ্রবণ�ততির মারো তনণচর তেণক। অমণনাণ�াগী হওয়া ছাড়াও, এই মারোর 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের ব�াগাণ�াগ করণি অসুতবধা হণি 
পাণর। �তে ষেতিটি �নাতি করা না �ায়, এবং �তে ত�শুরা �ন্ত্র বা তহয়াতরং 
এইড না বট্যবহার কণর, িণব িারা ভুল উচ্চারণণ কথা বলণি পাণর এবং 
িাণের �ব্ভাণ্ডারও সীতমি হণি পাণর। বমৌতেক তনণেকে �াবলী অনুসরণ 
করা িাণের পণষে কঠিন হণব এবং িারা লিাণস শ্রুতিতলেণন ভুল করণি 
পাণর।

মাঝাতর বথণক 
গুরুির 

(Moderately 
severe)

৫৬ – ৭০ শ্রবণ�ততি �ি কমণি থাণক বমৌতেক িথট্য ববাঝার ষেমিা িি হ্াস 
পায়। শ্রবণ �ণন্ত্রর বট্যবহার ছাড়া, অনট্যণের ববাঝা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�শুণের পণষে অিট্যন্ত কঠিন হয়। কথা বলা এবং ভাষার অসুতবধা 
ছাড়াও, ত�শুণের গলার স্বণরর মানও আলাো হণি পাণর ব�মন িারা 
উঁচু তপচ বা অনুনাতসকভাণব কথা বলণি পাণর।

গুরুির (Severe) ৭১ – ৯০ শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি  ত�শুণের মণধট্য, �ারা তবকাণ�র প্রাথতমক 
বছরগুতলণি বকানও সাহা�ট্য বপণয়ণছ িারাও হয়ণিা বকাণনা কথা 
না বলণি পাণর। �তে শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার কণর এমন অণনণকই বেো 
�াণব ভুল উচ্চারণণ কথা বলণছ। অনট্যণের কথা ববাঝার অসুতবধা ও 
তনণির কথা অনট্যণের না ববাঝাণি পারার কারণণ এই ত�শুরা অনট্যণের 
সাণথ ব�াগাণ�াগ এতড়ণয় চণল। পড়া এবং বলোর অসুতবধা প্রায়�ই 
পড়াণ�ানায় বট্যথকেিার কারণ হয়।

অিট্যাতধক গুরুির 
(Profound)

৯০ এবং িার উপণর অিট্যাতধক গুরুির শ্রবণ�ততি কম এমন ত�শুণের বষেণরে ভাষা ব�ো 
এবং কথা বলায় বেতর হওয়ার সম্াবনা রণয়ণছ। এইসব ত�শুরা ওষ্ পাঠ 
করণি পারণব', িারা সাংণকতিক ভাষা ত�েণি এবং বট্যবহার করণি 
পারণব।



মডিউল ৫ | অন্তর্ভু ডতিমূলক ডিক্ষা 53

২	.	ক্বতর	স্াি	

ক.	পবরিহি	জবিত	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	

শ্কি	এটি	ঘরট?	

আমাণের বতহঃকণকে, মধট্যকণকে ও অন্তঃকণণকে ধ্বতন সঞ্চালন কণর। 
বতহঃকণকে এবং মধট্যকণণকের ত্রুটি বা সঠিকভাণব কাি না করা, 
�ণব্র প্রবাহ বা সঞ্চালণন বাধা বেয় এবং িাই এণক পতরবহন 
িতনি শ্রবণ�ততি হ্াস বলা হয়।
বটণম্পারাল হাড়
বমতলয়াস, ইনকাস ও বস্তপস এর অতস্ �কৃঙ্খল
অধকেবকৃত্াকার নাতল
অতডটতর নাভকে
ককতলয়া
ইউণস্তচয়ান টিউব
কণকেপটহ
কণকে নাতল
তপন্না (বতহঃকণকে)
মানুণষর কান

কেনও কেনও বছাণটা ত�শুরা কাণনর নালীণি িুণলার বল বা 
চক, কাগণির টুকণরা বা পঁুতি/তবন ইিট্যাতে েুতকণয় বফলণি 
পাণর। এটি শ্রবণণ বাধা সকৃতষ্ করণি পাণর। মণন রােণবন, কান 
রষো করার িনট্য কাণনর ময়লা (wax) অপতরহা�কে িাই অকারণণ 
এটি পতরকোর করা উতচি নয়। তকছু ত�শুণের মণধট্য সংরিমণণর 
কারণণ প্রোহ বা কাণনর বথণক বকাণনা িরল ববণরাণি পাণর, �া 
কাণনর পেকে ায় তছদ্র সকৃতষ্ কণর। এগুণলা আওয়াি তবস্তাণর বাধা সকৃতষ্ 
করণি পাণর। ত�শুটিণক একিন কান, নাক এবং গলা (ENT)-র 
ডাতিাণরর কাণছ বরফার করা উতচি, ত�তন কাণনর ময়লা এবং 
সংরিমণ বা তছণদ্রর তবষণয় সঠিকভাণব তনণেকে �না বেণবন।

প্রোি,	 তিবশষ্্য	 এিং	 ি্যিস্াপিা	 (Implications,	
Characteristics	and	Management):	

উপণর উতলেতেি বাধার কারণণ শ্রবণ�ততি হ্াস হণি পাণর। এই 
ধরণনর ত�শুরা বশ্রণীকণষে তকছু তনণেকে �না তমস করণি পাণর 
এবং সামতয়কভাণব অমণনাণ�াগী হণি পাণর। এই বাধা সকৃতষ্কারী 
অবস্াটি ডাতিারণক তেণয় পরীষো কতরণয় তচতকৎসা করাণল, 
ত�শুর শ্রবণ�ততি পুনরায় তফণর আসণি পাণর। 

খ.	 ইব্রিয়-স্ায়বিক	 শ্রিণশবক্ত	 হ্াস	 (Sensori-neural	
hearing	loss)

বকন এটি ঘণট: অন্তঃকণকে একটি েুব ষুেদ্র তকন্তু গুরুত্বপূণকে 
সংণবেন�ীল অগি তেণয় গঠিি �া কতলিয়া নাণম পতরতচি। কতলিয়া 
�ামুক আককৃ তির এবং িরণল ভরা। এটিণি েুব বছাণটা বছাণটা 
চুণলর নট্যায় সুক্ষ্ম বকাষ রণয়ণছ, �া শ্রবণ স্ায়ুণি (Auditory 
nerve) িথট্য বপ্ররণ কণর এবং বসই িথট্য প�কোয় রিণম মতস্তণকে 

�ায়। এই ইত্রিয় সংরিান্ত অগি (Sensory organs) বা স্ায়ুর ত্রুটি 
বা ষেতির কারণণ ইত্রিয়-স্ায়তবক বা বসসিতর-তনউরাল প�কোণয় 
ষেতি (sensori-neural hearing loss) হওয়ায় শ্রবণ�ততি হ্াস 
হণয় থাণক।

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা: অন্তঃকণণকের ষেতি বা ত্রুটির 
ফণল গুরুিরভাণব শ্রবণ�ততি হ্াস পায়। এটি শ্রবণ�ততির একটি 
স্ায়ী ষেতি এবং একটি উপ�ুতি শ্রবণ�ন্ত্র ও ভাষা ত�ষোর মাধট্যণম 
এই ষেতির প্রভাব কম করা ব�ণি পাণর। ককতলয়ার ইমপ্ান্ট হল 
অণত্াপচাণরর মাধট্যণম ককতলয়ার মণধট্য ইণলকণট্াড বোকাণনার 
মাধট্যণম শ্রবণস্ায়ুর কা�কেকরী বট্যবহার সুতনতচিি করার একটি 
বট্যবস্া। শ্রবণষেমিা উন্নতি করণি এটি অিট্যন্ত কা�কেকর প্রমাতণি 
হণছে। বসসিতর-তনউরাল (ইত্রিয়-স্ায়তবক) প�কোণয় শ্রবণ�ততি হ্াস 
হণয়ণছ, এমন ত�শুণের সাধারণ তবেট্যালণয়র অন্তভুকে ততিমূলক 
বশ্রণীকণষে প্রথম সাতরণি বসার িায়গা, ঘণরর ধ্বতন বট্যবস্া বা 
অট্যাণকাতস্ক, অতডও তভিুট্যয়াল ত�ষোর উপকরণ, পাঠট্যরিণমর 
অতভণ�ািন এবং তভন্ন তভন্ন তনণেকে �াবলীর িনট্য ত�ষেণকর 
সংণবেন�ীলিার মাধট্যণম সহায়িা প্রণয়ািন। ত�শু �াণি তস্পচ 
তরতডং-এর সুতবধা পায় িাই পড়াবার বা তকছু বলার সময় ত�শুর 
মুণোমুতে হওয়া েরকার। 

গ.	বমশ্র	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	(Mixed	hearing	loss)

শ্কি	এটি	ঘরট? �েন বকাণনা বট্যততির বসসিতর-তনউরাল (ইত্রিয়-
স্ায়তবক) এবং পতরবহনিতনি (Conductive) শ্রবণ�ততি হ্াস 
দুটি �তে একসাণথ থাণক িেন িাণক তমশ্র শ্রবণ�ততি হ্াস বলা 
হয়। এণষেণরে পতরবহনিতনি শ্রবণ�ততি হ্াস একটি তনরাময়ণ�াগট্য 
অসুতবধা। একই সণগি অন্তঃকণণকের ষেতি বা স্ায়তবক ষেতিও 
স্ায়ীভাণব শ্রবণ�ততি হ্াস কণর। 

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা: পতরবহনিতনি ত্রুটি বা 
মধট্যকণণকের অসুতবধার িনট্য ই এন টি ডাতিাণরর পরাম�কে বনওয়া 

তপন্না/ কণকেছরে 
(বতহঃকণকে)

বটণম্পারাল হাড়

কণকেনাতল
মট্যাতলয়াস 

– ইনকাস – 
বস্তপস এর 
অতস্ �কৃঙ্খল

ককতলয়া 

অতডটতর নাভকে

অধকেবকৃত্াকার 
নাতল

কণকেপটহ

ইউণস্তচয়ান 
টিউব

বতহঃকণকে মধট্যকণকে অন্তঃকণকে

পতরবহনিতনি ইত্রিয়-স্ায়তবক
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েরকার এবং অন্তঃকণণকের অসুতবধার িনট্য শ্রবণ পরীষো কতরণয় 
শ্রবণ সহায়ক �ন্ত্র বনওয়া আব�ট্যক।

ঘ	শ্সন্টাল	অবিটবর	প্ররসবসং	বিসঅিকে ার	(শ্রিণ	পদ্ধবতটির	
শ্কব্রিয়	 অংরশ	 অ-কাযকেকাবরতা)	 (Central	 Auditory	
Dysfunctioning)

শ্কি	এটি	ঘরট? এই ধরণনর প্রতিবন্ধকিা শ্রবণ সংণবেন�ীলিা 
কমার কারণণ হয় না, এণষেণরে তকন্তু ত�শুণের ব�ানা তিতনসটি 
ববাঝার সমসট্যা হণব। এটি সহিভাণব বট্যােট্যা করা ব�ণি পাণর 
এভাণব ব�, কান �া শুনণি পায় িা মতস্তকে শুনণি পায় না। িার 
মাণন কান এবং মতস্তকে উভয়ই এণক অপণরর সাণথ পুণরাপুতর 
সমতবিি নয়। এটি প্রায়�ই ত�েন প্রতিবন্ধকিার সাণথ �ুতি বণল 
ভাবা হয়। 

এই অবস্ার কারণটা এেনও িানা �ায় তন। িণব, মাথায় আঘাি, 
টিউমার, রিমঅবনতিমূলক বকাণনা বট্যাতধ, ব��ণব আরিান্ত 
ভাইরাস, বারবার কাণনর সংরিমণ, অতসেণিণনর অভাব, সীসার 
তবষতরিয়া ইিট্যাতে এই অবস্ার কারণ হণি পাণর। 

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা: ত�শুণের আওয়াণি অসুতবধা 
হণি পাণর, বার বার পুনরাবকৃ তত্ করণি বলণি পাণর, বানাণন 
এবং পড়ায় ভুল করণি পাণর। িাণের ভাষাও বয়ণসর উপ�ুতি 
নাও হণি পাণর। এণষেণরে ত�শুণের ব�াগাণ�াণগর ধরন ববাঝা, 
কতম্পউটাণরর সাহাণ�ট্য বকাণনা তকছু ব�োণনা এবং প্রণিট্যকটি 
ত�শুর তবণ�ষ চাতহোর প্রতি মণনাণ�াগ বেওয়ার মণিা তবতভন্ন 
বকৌ�লগুতল সাহা�ট্য করণি পাণর।

৩	.	শুরু	হওয়ার	িয়স

ক.	জন্মগত	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	(Congenital	Hearing	Loss)

ত�শুর িণমের আণগ বথণক শ্রবণ�ততি হ্াস পাওয়াণক িমেগি 
শ্রবণ�ততি হ্াস বণল।

বকন এটি ঘণট? এই ষেতি বং�গি কারণণ হণি পাণর বা 
গভকে াবস্ায় বা প্রসণবর সময় মাণয়র িটিলিার কারণণ হণি পাণর। 

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা: ব� বকাণনা মারোর শ্রবণ�ততি 
হ্াস তনণয় িমেগ্রহণকারী ত�শুরা িমে বথণকই বকাণনা �ব্ 
ব�ানা বথণক বতঞ্চি। ত�শুরা বছাণটাোণটা রুটিন মাতফক 
পরস্পণরর মণধট্য ভাব তবতনমণয়র সময় পতরবাণরর বট্যবহৃি ভাষা 
এবং োওয়াণনা, স্ান ইিট্যাতের সময় মাণয়র বলা ‘কথা’ বুঝণি 
ব�ণে। ধীণর ধীণর ত�শুরা পতরবাণরর সকণলর সাণথ অথকেপূণকে ভাষা 
বট্যবহার করণি শুরু কণর অথকোৎ িারা কথা বণল। শ্রবণ�ততির 
ষেতি তনণয় িমোণনা ত�শুণের অনট্যণের কথা বুঝণি ও কথা 
বলা ত�েণি অসুতবধা হয় িাই বেতর কণর িাণের ভাষার তবকা� 
ঘণট। �েন িারা তবেট্যালণয় আণস িেন িাণের বয়ণসর উপ�ুতি 

ভাষা এবং কথা নাও থাকণি পাণর। এ কারণণ ভাষা প্রত�ষেণ, 
উপ�ুতি তবকল্প ব�াগাণ�াগ বট্যবস্ার বট্যবহার এবং বেণে ব�োর 
উপকরণণর উপর বিার বেওয়া েরকার।

খ.	অবজকে ত	িা	বশশুর	জরন্মর	পর	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	

বকন এটি ঘণট? ত�শুর িণমের পর ব� বকাণনা সময় শ্রবণ�ততি 
কণম ব�ণি পাণর। এটি কাণনর আঘাি বা সংরিমণণর কারণণ 
হণি পাণর।

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা: প্রভাব এবং বট্যবস্াপনা ষেতির 
মারো বা ধরন অনু�ায়ী পতরবতিকে ি হয়। এোণন আ�ার কথা 
হল, ব� ত�শুরা কাণনর ষেতি হওয়ার আণগ অথকোৎ িণমের বা 
ব��ণবর পণর তকছু সময় পাণব, ব�োণন বস ভাষা ব�োর ও 
কথা বলার সুণ�াগ বপণি পাণর। এই ত�শুরা ববত�রভাগই মুণে 
কথা বলণি পারণব। িারা ইতিমণধট্যই কথা বলণি ত�ণেও ব�ণি 
পাণর। িণব িারা ওষ্ পাঠ-এর েষেিার উপর তনভকে র করণি 
পাণর। �তে িারা শ্রবণ�ন্ত্র বা তহয়াতরং এইড বট্যবহার কণর, িাহণল 
ব�ারণগাল িাণের িনট্য তবভ্াতন্তকর হণব কারণ িাণের শ্রবণ�ন্ত্র 
বসগুতল আণরা বাতড়ণয় বেয়। িাই ত�ষেকণের িাণের ব�ানার 
পতরণবণ�র �ত্ন তনণি হণি পাণর। কথা বথণক বলো এবং বলো 
বথণক কথা-র (তস্পচ টু বটসেট এবং বটসেট টু তস্পচ) উপকরণও 
বট্যবহার করণি পাণর। 

গ.	োষা	শ্শখার	আরগই	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	(Pre-Lingual)

বমৌতলক ভাষা ব�োর প্রতরিয়া ব�ষ হওয়ার আণগ শ্রবণ�ততি 
হ্াস হণয়ণছ। ভাষা অিকে ণনর বয়স ০ বথণক ৫ বছর। িাই এই 
সময়সীমার মণধট্য ব� বকানও ষেতি ঘটণল িাণক প্রাক-ভাতষক 
শ্রবণ�ততি হ্াস বলা হয়। কারণ, প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা 
িমেগি শ্রবণ�ততি হ্াণসর মণিাই হণব। 

ঘ.	োষা-পরিতথী	সমরয়	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	(Post-Lingual)	

ভাষা-পরবিথী �ব্টি তেণয় ববাঝা �ায় ব� বমৌতলক ভাষা অিকে ণনর 
প্রতরিয়া ব�ষ হওয়ার পণর শ্রবণ�ততি হ্াস বপণয়ণছ। িাই ৫ বছর 
বয়ণসর পণর ব� বকানও শ্রবণ�ততি হ্াস পাওয়াণক ভাষা-পরবিথী 
শ্রবণ�ততি হ্াস তহসাণব উণলেে করা হয়। কারণ, প্রভাব, ববত�ষ্ট্য 
এবং বট্যবস্াপনাগুতল িাই অতিকে ি শ্রবণ�ততি হ্াণসর মণিাই হণব।

৪	.	কাযকেকারণ	

ক.	প্রসি-পূিকে	পযকে ায়	শ্রিণশবক্তর	ক্বত	

প্রসব অথকোৎ িমে। প্রসব-পূবকে বলণি িণমের আণগর সময়ণক 
ববাঝায়। িাই মাণয়র গণভকে  শ্রবণ�ততি হ্াস হওয়াণক প্রসবপূবকে 
শ্রবণ�ততির ষেতি বণল।

বকন এটি ঘণট? প্রথম তিন মাণস (গভকে াবস্ার প্রথম ৩ মাস) 
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মাণয়ণের গণভকে র ভ্রূণণ শ্রবণ ও মতস্তণকের গুরুত্বপূণকে অগিগুতল 
গঠিি হয়। িাই িামকোন হাম (রুণবলা), �ক্ষ্মা, বমতননিাইটিস 
ইিট্যাতের মণিা সংরিমণণ আরিান্ত বা অণটাটতসেক ওষুণধর 
বট্যবহারকারী মাণয়ণের গণভকে  ত�শুণের প্রসণবর আণগই শ্রবণ�ততি 
হ্াস হণি পাণর। 

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা (management): িণমের আণগ 
শ্রবণ�ততি হাতরণয় বফলা ত�শুরা িমেগিভাণব বতধরিা�ুতি হণব। 
িারা স্বাভাতবকভাণব কথট্য ভাষা শুনণি পাণব না, িাই িমেগি 
বা প্রাক-ভাতষক শ্রবণ�ততির ষেতির (pre-lingual hearing 
loss) িনট্য বনওয়া সমস্ত প্রণচষ্া এই ত�শুণের িনট্যও প্রণ�ািট্য 
হণব।

খ.	প্রসি	পরিতথী	শ্রিণশবক্তর	ক্বত	

প্রসব পরবিথী অথকোৎ িণমের পণর। িণমের পণর শ্রবণ�ততি হ্াস 
পাওয়াণক প্রসব পরবিথী শ্রবণ�ততির ষেতি বণল।

বকন এটি ঘণট? শ্রবণ এবং মতস্তণকের গুরুত্বপূণকে অগিগুতল �তে 
িণমের পণর ষেতিগ্রস্ত হয় িণব প্রসব-পরবিথী শ্রবণ�ততির ষেতি 
ঘণট থাণক। এটি ত�শুর িতন্ডস বা জ্র ইিট্যাতের কারণণ হণি 
পাণর। এটি কেনও কেনও ত�শুণের কাণছ বিাণর বিাণর বাতি 
ফাটার কারণণ বা পণড় �াওয়া বা দুঘকেটনার কারণণও হণি পাণর।

প্রোি,	তিবশষ্্য	এিং	ি্যিস্াপিা:	

প্রসব-পরবিথী শ্রবণ�ততির ষেতি হওয়া ত�শুণের অতিকে ি 
শ্রবণ�ততির ষেতি�ুতি ত�শু তহসাণবও অতভতহি করা হয়। �তে 
ভাষাগি েষেিা অিকে ণনর আণগ িাণের বকাণনা গুরুির বা 
গভীর মারোর ষেতি হয়, িণব এটি ভাষার েষেিা তবকাণ�র িনট্য 
ষেতিকর হণয় পণড় �া ত�ষোণক প্রভাতবি কণর। িাই ষেতির 
মারোর িীরেিা এবং প্রসব-পরবিথী শ্রবণ�ততির ষেতির ধরণনর 
উপর তনভকে র কণর উপণর উতলেতেি উপ�ুতি বট্যবস্া গ্রহণ করা 
ব�ণি পাণর।

গ.	শ্কালাহরলর	(Noise)	কাররণ	শ্রিণশবক্ত	হ্াস	

বকালাহল আমাণের প্রতিতেণনর িীবণন অং� হণয় উণঠণছ। 
এিটাই ব� তবমানবদির বা বরললাইণনর আণ�পাণ� বসবাসকারী 
বলাণকরা এটি লষেট্যই কণর না।

এটি বকন হয়? একটি তবণস্ারণ বথণক ৪০০০ হাটকে ি বা িার 
ববত� উচ্চ �ণব্র কারণণ সামতয়কভাণব শ্রবণ�ততির ষেতি হণি 
পাণর। িণব, এই ধরণনর বিাণর আওয়াি কাণনর কাণছ রিমাগি 
হণল এইরূপ সামতয়ক শ্রবণ�ততির ষেতিণকই স্ায়ী ষেতিণি 
পতরণি করণি পাণর। তবমানবদির, কলকারোনা, িাঁি �ণন্ত্রর 
অথকোৎ ব�োণন কাপড় ববানা হয় এইসণবর কাছাকাতছ থাকা বা 

বসবাসকারী ত�শু এবং প্রাপ্তবয়স্ণের শ্রবণ�ততির ষেতি হয়। 
বমাবাইল বফাণনর অিট্যতধক বট্যবহার, ৮৫ বথণক ৯০ dB এর 
ববত� আওয়াণি তমউতিক ব�ানা শ্রবণ�ততির িনট্য ষেতিকর।

প্রভাব, ববত�ষ্ট্য এবং বট্যবস্াপনা: �থা�থ তবশ্রাম এবং অিট্যতধক 
বকালাহল এড়াণনার পণর, শ্রবণ�ততির ব� অস্ায়ী ষেতি হণয়ণছ, 
িা কণম ব�ণি পাণর। একমারে ত�ষেকরাই চাইণল এই ষেতির 
মারো �াণি কম হয় বস তবষণয় বট্যবস্া তনণি পাণরন। �তে ষেতিটি 
স্ায়ী প্রককৃ তির হয়, িাহণল উপণর উতলেতেি ষেতির মারো এবং 
স্াণনর উপর তনভকে র কণর, �থা�থ বট্যবস্া গ্রহণ করা ব�ণি পাণর।

৫	.	প্রকৃবত

ক.	হঠাৎ	শ্রিণশবক্তর	ক্বত

এটি এমন এক ধরণনর ষেতি ব�োণন ত�শুর শ্রবণ�ততি স্বাভাতবক 
তছল এবং হঠাৎ কণর ত�শুটির কাণন ব�ানা ও প্রতিতরিয়া িানাণনা 
বন্ধ হণয় �ায়।

বকন এটি ঘণট? ধাক্া, োরাপভাণব পণড় �াওয়া, দুঘকেটনা বা �ুদ্ধ 
প্রভাতবি এলাকায় তবকট �ণব্ তবণস্ারণ হণল হঠাৎ শ্রবণ�ততি 
নষ্ হণি পাণর।

খ.	ধারািাবহকোরি	শ্রিণশবক্তর	ক্বত	(Gradual	hearing	
loss)

ব� ত�শুর স্বাভাতবক শ্রবণ�ততি তছল তকন্তু ধীণর ধীণর শ্রবণ�ততি 
হারাণি থাণক িাণক ধারাবাতহক শ্রবণ�ততির ষেতি বণল।

বকন এটি ঘণট? েীঘকেস্ায়ী সংরিমণণ বা রিমাগি অতিতরতি 
আওয়াণির সংস্পণ�কে থাকা ত�শুণের শ্রবণ�ততি ধীণর ধীণর হ্াস 
পাণব।

প্রোি,	তিবশষ্্য	এিং	ি্যিস্াপিা:	

ধারাবাতহক শ্রবণ�ততির ষেতি �নাতি করা কঠিন হণি পাণর, িণব 
প্রথম লষেণগুতলর মণধট্য আণছ পতরণবণ�র সাধারণ বকালাহণলর 
মণধট্য কণথাপকথন অনুসরণ করণি অসুতবধা, উচ্চ-তপচ কণ্ঠস্বর 
বুঝণি সমসট্যা এবং বারবার টিতভর ভতলউম বাড়াণনার প্রণয়ািন। 
একাণডতমকভাণব ত�ষেকরা লষেট্য করণি পাণরন ব� এই ধরণনর 
ত�শুরা তবতছেন্নিার সমু্মেীন হণছে এবং িারা তনণিরাই অনট্যণের 
সাণথ কণথাপকথন এতড়ণয় �াণছে। বমৌতেক ব�াগাণ�াগ এবং 
তনণেকে �াবলী ববাঝা ধীণর ধীণর প্রভাতবি হণি শুরু কণর এবং 
িারা অং�গ্রহণণ আগ্রহ হারাণি শুরু করণি পাণর। এণষেণরে 
অতডওলতিণস্র কাণছ কাণনর পরীষোর িনট্য বরফার করা 
সহায়ক হণব এবং বসার বট্যবস্া, �ব্মুতি পতরণব� ইিট্যাতের িনট্য 
অনট্যানট্য তনতেকে ষ্ বট্যবস্া উপকারী হণব।
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পারস্পবরক	োি	
বিবিময়	এিং	
কাযকেকলাপ

সম্াি্য	িাধা িাধা	অবতক্রম	করা

লিাস বা তপ্রতসিপাণলর 
ঘণর প্রণবণ�র 
অনুমতি

ত�ষেক লিাণস প্রণবণ�র অনুমতি চাওয়া ত�শুর 
বতিবট্য বুঝণি নাও পাণরন। ত�ষেক িাণক 
বশ্রণীকণষে প্রণবণ�র তনণেকে �না তেণলও ত�শু িা 
তমস করণি পাণর।

ত�ষেণকর দৃতষ্ আকষকেণ করার িনট্য বশ্রণীকণষের 
েরিায় ধাক্া বেওয়ার একটি সাধারণ বশ্রণীকণষের 
তনয়ম বিতর করা ব�ণি পাণর। ত�ষেকরাও 
ত�ষোথথীণের ‘এণসা’ ববাঝাবার িনট্য সংণকি/
ইতগিি তেণি পাণরন। 

লিাস বা তপ্রতসিপাণলর 
ঘণর প্রণবণ�র 
অনুমতি

ত�ষেক লিাণস প্রণবণ�র অনুমতি চাওয়া ত�শুর 
বতিবট্য বুঝণি নাও পাণরন। ত�ষেক িাণক 
বশ্রণীকণষে প্রণবণ�র তনণেকে �না তেণলও ত�শু িা 
তমস করণি পাণর।

ত�ষেণকর দৃতষ্ আকষকেণ করার িনট্য বশ্রণীকণষের 
েরিায় ধাক্া বেওয়ার একটি সাধারণ বশ্রণীকণষের 
তনয়ম বিতর করা ব�ণি পাণর। ত�ষেকরাও 
ত�ষোথথীণের ‘এণসা’ ববাঝাবার িনট্য সংণকি/
ইতগিি তেণি পাণরন। 

বঘাষণা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা শুধুমারে 
একটি বঘাষণার তবষয়বস্তুই তমস কণর না, িারা 
অধট্যণষের কা�কোলয় বথণক সময় পতরবিকে ন বা 
তবেট্যালণয় ে�কেনাথথীণের আসা বা তবণ�ষ তেণনর 
বড্স বকাড সম্পণককে  সাধারণ বঘাষণাও বুঝণি 
পাণর না।

'বনু্ধ' বা সহপাঠীণের মাধট্যণম সহায়িা প্রোন করা 
একটি সবণচণয় কা�কেকর বকৌ�ল। বশ্রণীকণষের 
তনণেকে �াবলী ববাণডকে  বলো ব�ণি পাণর।

একটি তডসণপ্ পট্যাণনণল বঘাষণা করা তবষয়টি 
বেোণনা হণব; ব্ট্যাক ববাণডকে র কাণছ অবতস্ি 
অট্যালাণমকের মণিা বেেণি একটি উজ্জ্বল বাতি 
রাো �াণি ত�শুটি িানণি পাণর কেন বঘাষণা 
করা হণছে।

প্রাথকেনার সময় শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা অনট্যণের মণিা 
একই গতিণি িািীয় সগিীি বা তবেট্যালণয়র 
প্রাথকেনা সগিীি গাইণি পাণর না।

সাংণকতিক ভাষাণিও িািীয় সগিীি এবং প্রাথকেনা 
সগিীি গাওয়া ব�ণি পাণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণক ওষ্পাঠ সহি করণি এবং গান 
গাওয়ার গতি বিায় রাোর িনট্য একিন সাধারণ 
ত�ষোথথীণক মতনটর বানাণনা ব�ণি পাণর, ব� আর 
পাঁচিন ত�ষোথথীর মণিাই িািীয় সগিীি গাইণব, 
আর িাণক বেণে শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুটি 
ওষ্পাঠ করণব। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণক 
মতনটণরর (monitor) মুণোমুতে একটি িায়গা 
বেওয়া ব�ণি পাণর। মাণঝ মাণঝ ‘মতনটর’-বক 
পতরবিকে নও করা ব�ণি পাণর �াণি সমস্ত ত�শুই 
পরস্পণরর 'বনু্ধ' হওয়ার সুণ�াগ পায়!

সমাণব� তবেট্যালয় সমাণবণ� বতিবট্য রাো এবং বলকচার 
হয়, �া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের 
শুনণি এবং বুঝণি অসুতবধা হণি পাণর।

সাংণকতিক ভাষা বট্যবহারকারীণের িনট্য 
একিন বোভাষী উপণ�াগী হণব। বোভাষীর 
অনুপতস্তিণি বতিণবট্যর তবষয়বস্তু মুতদ্রি আকাণর 
ত�ষোথথীণক বেওয়া ব�ণি পাণর।
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তবষয় বা সাবণিণক্টর 
লিাস

তবষয় ত�ষেক প্রতিটি তবষণয়র িনট্য আলাো। প্রতিটি 
ত�ষেণকর ত�ষেণণর একটি আলাো ধরন রণয়ণছ। 
তবতভন্ন ত�ষেণকর কথা বলার ধরণনর সাণথ সামজেসট্য 
করা শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি একিন ত�ষোথথীর 
পণষে কঠিন হণয় পণড় �তে ত�ষেক েুব ঘন ঘন 
পতরবতিকে ি হন।

ত�ষেকণের প্রত�তষেি করা ব�ণি পাণর ব� কীভাণব 
িারা মুণে কথা বলা কতমণয় অতডও তভসুয়াল 
উপকরণ ববত� বট্যবহার করণবন বা �েন িাঁরা 
বকাণনা তকছু ববাঝাণবন বা বট্যােট্যা করণবন িেন 
ব�ন ত�শুণের মুণোমুতে হণয় কণরন। তডতিটাইিড 
বশ্রণীকষেগুতল সমস্ত ত�শুণক উপককৃ ি কণর কারণ 
ত�ষেকরা বমৌতেক বট্যােট্যার সমূ্পরক তহণসণব তপতপটি 
(PPTs), তভতডও ইিট্যাতে বট্যবহার করণি পাণরন।

আটকে  এবং রিাফট লিাস শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা েুব সকৃিন�ীল 
হয়; িারা একাগ্রিার সাণথ এবং তনেঁুিভাণব কাি 
কণর এবং িাই কম তবভ্ান্ত হয়। িণব, একটি 
কাণির সময় ববঁণধ তেণল িাণের অসুতবধা হণি 
পাণর। অণনক আটকে  ও রিাফট ত�ষেক বমৌতেক 
তনণেকে �না বেন, �া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা 
না-ও ‘বুঝণি’ পাণর।

আটকে  রুণম একটি ঘতড় সহায়ক হণব। আটকে  ত�ষেক 
ত�শুর করা কািটি পরীষো কণর বেেণি পাণরন 
এবং কিটা সময় অবত�ষ্ আণছ, িা ত�শুণক মণন 
কতরণয় তেণি পাণরন। একটি রিাফণটর কাণির িনট্য 
�া �া করণি হণব, িা বছাণটা কণর বেতেণয় বেওয়া 
বা ব�ষ হওয়া তিতনসটির একটি নমুনা বেোণনা 
লিাণসর সমস্ত ত�ষোথথীণের িনট্য উপকারী হণব।

�ারীর ত�ষো এবং 
বেলাধুলা

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা �ারীতরক 
তরিয়াকলাপ উপণভাগ কণর এবং এণি পারে�থী 
হয়; িণব, বমৌতেক তনণেকে �াবলী প্রায়ই একটি বাধা 
হণয় োঁড়ায়। অণনক রিীড়া ত�ষেক একটি বেলা বা 
কা�কেকলাণপর শুরু/ব�ণষর সংণকি তেণি হুইণসল 
বািান। একটি হুইণসণলর তফ্ণকাণয়তসি েুব ববত� 
এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের কাণছ 
শ্রবণণ�াগট্য নয়।

কম তফ্ণকাণয়তসির কারণণ ড্াণমর আওয়াি 
শ্রবণণ�াগট্য এবং িাই হুইণসণলর পতরবণিকে  এটি 
বট্যবহার করা ব�ণি পাণর।

�ারীর ত�ষোর প্রত�ষেকণের হুইণসণলর সাণথ রতিন 
কাডকে  বা হাণির সংণকি বট্যবহার করার িনট্য বলা 
ব�ণি পাণর। 

বস্ার ববাডকে গুতল বস্তডয়াণমর মণিা প্রে�কেণনর 
িনট্য বট্যবহার করা ব�ণি পাণর �া পুণরা তবেট্যালয়ণক 
উপককৃ ি করণব।

�ারীর ত�ষো এবং বেলাধুলার সময় শ্রবণ �ন্ত্র 
বট্যবহার কণর এমন বট্যততির কীভাণব �ত্ন তনণি হয়, 
বস সম্পণককে  �ারা বেলায় �ুতি থাকণবন িাণের 
সকণলর সংণবেন�ীলিা তবণ�ষভাণব গুরুত্বপূণকে 
কারণ �ন্ত্রগুতল েুব বট্যয়বহুল হণয় থাণক।

টিতফণনর সময় / 
তবরতির সময়

টিতফন বা তবরতির সময় প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীরা অনট্যানট্য ত�ষোথথীণের বকৌিুক বা 
রতসকিাগুতল ববাঝার বষেণরে বাধার সমু্মেীন 
হয় এবং বেলার তনয়ম বুঝণি সময় বনয়। এটি 
িাণের সামাতিক তবতছেন্নিার তেণক তনণয় ব�ণি 
পাণর।

অন্তভুকে ততির গুরুত্ব সম্পণককে  সহপাঠীণের 
সংণবেন�ীল করা েরকার। তবেট্যালণয়র 'বসরা 
বনু্ধ পুরস্ার' বঘাষণা বা বকাণনা উৎসাহোয়ক 
পেণষেপ সাধারণ ত�ষোথথীণের তবেট্যালণয়র তবতভন্ন 
কাণি প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের অং�গ্রহণ 
করাণনার িনট্য উৎসাতহি করণি পাণর। 
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লাইণরেতর বথণক বই বনওয়া এবং বসটি বফরি 
বেওয়ার তনয়মগুতল লাইণরেতরর একটি ববাণডকে  
প্রেত�কেি হণি পাণর। একিন ত�ষোথথী কি তেন বই 
রােণি পারণব িা তনণেকে � করার িনট্য গ্রন্াগাতরক 
একটি সাধারণ কট্যাণলন্ডার বট্যবহার করণি পাণরন।

লাইণরেতর সময় লাইণরেতর বথণক বই বনওয়া এবং বসটি বফরি 
সংরিান্ত তনয়ম থাণক। এই িায়গাটি �ব্ মুতি 
হয় এবং এোণন নীরবিা প্রণয়ািন। শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের িনট্য তফসতফস কণর 
কথা বলা একটি কঠিন কাি।

লাইণরেতরণি বিারাণলা আণলা পাঠকণের বই 
পড়ণি সাহা�ট্য করণব এবং �ারা অণনট্যর কথা ওষ্-
পাঠ কণর ববাণঝ, এমন বট্যততিণেরও সাহা�ট্য করণব।

লাইণরেরীণি নীরবিা বিায় রাো তনণয় বপাস্ার 
লাগাণনা থাকণল বসটি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের বুঝণি সাহা�ট্য করণব ব� িাণের �ান্ত 
থাকা েরকার।

লট্যাবণরটতর 
(পরীষোগার)-এর 
কাি

লট্যাবণরটতর বটকতনত�য়ানরা কেনও কেনও সরজোম 
বট্যবহার বা পরীষো কণর বেোণনার সময় শুধুমারে 
বমৌতেক তনণেকে �না বেন। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
একিন ত�ষোথথী বমৌতেক তনণেকে �াবলী সমূ্পণকেরূণপ 
বুঝণি পাণর না। লট্যাবণরটতর বটকতনত�য়ানরা 
বস্তুগুতল নাড়াচাড়া করণি করণি কথা বলণল শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা তবভতি মণনাণ�াণগর 
(split attention) কারণণ প্রতরিয়াটি সমূ্পণকেরূণপ 
বুঝণি পাণর না।

কারণ িারা �তে মন তেণয় লট্যাবণরটতর বটকতনত�য়ান 
হাণি কণর তক বেোণছেন বসটা বেণে, িাহণল ওষ্ 
পাঠ করণি পারণব না। আবার �তে কথা ববাঝার 
িনট্য ওষ্ পাঠ করণি চায় িাহণল তিতন তকভাণব 
বকাণনা সরজোম বট্যবহার করা বা পরীষো করা 
বেোণছেন িা বেেণি পাণব না।

লট্যাবণরটতরর �ন্ত্রপাতি বট্যবহাণরর িনট্য সাইনণবাডকে  
এবং ধাণপ ধাণপ তলতেি পদ্ধতি প্রেত�কেি হণল িা 
শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীসহ সকল ত�ষোথথীর 
িনট্য উপকারী হণব।

লট্যাবণরটতর বটকতনত�য়ান দ্ারা একটি বছাণটা 
প্রে�কেন (demonstration) হণল এটি সমস্ত 
ত�ষোথথীণের িনট্য উপকারী হয়।

একটি লট্যাবণরটতরণি কী করণীয় এবং কী করণীয় 
নয় -এর বপাস্ার লাগাণনা থাকণল সমস্ত 
ত�ষোথথীণের সাহা�ট্য হণব।

বকাণনা একটি কাি কণর বেোণনা এবং মুণে 
বলা একসাণথ না কণর কািটির একটি ধাপ কণর 
বেোণনা, িারপর বসটি সম্পণককে  বুতঝণয় বলা, বা 
প্রথণম বুতঝণয় বণল িারপর কািটি কণর বেোণনা 
সকল ত�ষোথথীণের তবণ�ষি শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
ত�ষোথথীণের সাহা�ট্য করণব।

তবেট্যালণয় অনুষ্ান 
এবং উৎসব

বকা-কাতরকুলার কা�কেকলাণপর অং� তহসাণব, 
তবেট্যালয়গুতল প্রতিণ�াতগিা, উৎসব এবং অনট্যানট্য 
অনুষ্াণনর আণয়ািন কণর �ার মণধট্য নকৃিট্য 
এবং নাটণকর মণিা পারফতমকেং আটকে স অন্তভুকে তি 
থাণক। ব�াগাণ�াণগর প্রতিবন্ধকিার কারণণ, 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের প্রায়�ই বকাণনা 
ভূতমকা বেওয়া হয় না—অথবা বণড়া বিার, একটি 
েুব িুছে ভূতমকা বেওয়া হয় ব�মন একটি বস্ি 
অট্যাণক্ট গাছ হওয়া বা একিন ভকৃ িট্য �াণক কথা 
বলণি হয় না।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের সহপাঠী 
টিউটতরংণয়র মাধট্যণম বা তড্তলং এবং সংলাপ বলার 
অনু�ীলণনর মাধট্যণম সংলাপ বলণি অনুপ্রাতণি 
কণর নাটণকর মণিা পারফতমকেং আটকে ণস অন্তভুকে তি 
ব�ণি পাণর। শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীরা 
মূকাতভনয় বা মাইম িািীয় পারফতমকেং আটকে ণসও 
অং� তনণি পাণর। 
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প্রচার এবং সম্প্রসারণ 
কা�কেরিম

সামাতিক তরিয়াকলাপ, ব�মন পতরছেন্নিা বা 
িল এবং �ততি সংরষেণ সম্পণককে  সণচিনিা 
সমস্ত ত�শুর িনট্য মিাোর এবং এগুতল িাণের 
সামাতিক োতয়ত্বগুতল বুঝণি সাহা�ট্য কণর। 
িহতবল সংগ্রণহর িনট্য তবেট্যালয়গুতলর দ্ারা তকছু 
সময় প্রচাণরর কা�কেরিমও করা হয়। এর িনট্য 
সাধারণ িনগণণর সাণথ ব�াগাণ�াণগর প্রণয়ািন 
হণি পাণর, �া শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীর 
িনট্য একটু তবরেিকর অবস্া বিতর করণি পাণর।

এইরকম কা�কেকলাণপর িনট্য পট্যাম্ফণলটগুতল 
তডিাইন ও বিতর করা ব�ণি পাণর �া ত�ষোথথীরা 
তবিরণ করণব এবং এটি িাণের ব�াগাণ�াণগর 
িনট্য সহায়ক হণব। এটি মুণে বণল ব�াগাণ�াগ 
করার সমসট্যা এড়াণি সাহা�ট্য করণব। 

তবেট্যালণয়র তফ বা 
মাইণন বেওয়া, বকৃ তত্র 
ফমকে পূরণ ইিট্যাতে সহ 
তবেট্যালয় প্র�াসন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের 
ব�াগাণ�াণগর বাধার কারণণ ভুল বট্যােট্যা হণি 
পাণর এবং মাইণন তেণি বেরী হণি পাণর। উঁচু 
বশ্রণীর ত�ষোথথী বা �ারা বতধরিা�ুতি মা বাবার 
সন্তান িাণের বষেণরে তকছু পণড় ববাঝার অসুতবধা 
থাকায় ফমকে ইিট্যাতে পূরণণ বাধা সকৃ তষ্ করণি 
পাণর।

সমাি কমথী এবং তবেট্যালয় কাউণসিলরণের 
তবণ�ষভাণব শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথীণের 
এবং িাণের পতরবারণক সহায়িা করার িনট্য 
কাি বেওয়া হণি পাণর। 

পবরবশষ্	৪	:	শ্যাগারযারগর	বিকল্প

শ্মৌবখকতা

বতধরিা�ুতি ত�শুণের মণধট্য শ্রবণ-বমৌতেক (auraloral) পদ্ধতির 
মাধট্যণম বমৌতেক ভাষা তবকা� করণি চাওয়াণক বমৌতেকিা 
(Oralism) বলা হয়।

কথা বলার উপর বিার বেওয়া: কথা বলার পতরণব� বথণক 
আসা ত�শুরা শ্রবণ (ব�ানা) পদ্ধতি বট্যবহার কণর। িারা কথা 
বণল এবং বকউ বকউ কথা বলা বেণে ববাণঝ বা ওষ্পাঠ কণর 
ববাণঝ। এই ধরণনর ত�শুণের শ্রবণ�ততির ষেতি প্রাথতমকভাণব 
�নাতি করা হণয়ণছ এবং িাণের কাণন অল্প বয়ণসই ভাল মাণনর 
শ্রবণ�ন্ত্র লাগাণনা বা ককতলয়ার ইমপ্ান্ট করা হণয়ণছ। িাণের 
অতভভাবকরা অল্প বয়স বথণকই িাণের কথা বলণি এবং 
পড়ণি ব�োণনার বচষ্া কণরণছন। এই দৃতষ্ভগিীর বষেণরে দুটি 
তবত�ষ্ পদ্ধতি রণয়ণছ:

শ্রবণ/বাতচক পদ্ধতি, শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার কণর কথট্য ভাষার 
তবকা�ণক সহায়িা করার বকৌ�ণলর উপণর বিার বেয় অথকোৎ 
কথা বলা ব�োণনার িনট্য বকউ কথা বলণল িাণক বেণে ব�োর 
বকৌ�লটি বট্যবহার করার উপর বিার বেওয়া হয়। তকছু বষেণরে, 
কথা বলা বেণে ববাঝা বা ওষ্ পাণঠর েষেিা শুণন ববাঝার 
পতরপূরক তহসাণবও বট্যবহৃি হয়।

শ্রবণ-বাতচক (অতডটতর-ভাবকোল) পদ্ধতিটি শ্রবণ/বমৌতেক পদ্ধতির 
অনুরূপ ব�টিণি একটি ত�শুর অবত�ষ্ শ্রবণ�ততি এবং এটি 
বট্যবহার করার ষেমিাণক সবকোতধক করার উপর বিার বেওয়া হয়। 
প্রাথতমক লষেট্য হল ত�শুর তবকাণ� প�কোপ্ত সহায়িা প্রোন করা 
এবং শ্রবণ ও কথট্য ভাষাণক বেনতদিন িীবণন একীভূি করা। 
শ্রবণ-বাতচক পদ্ধতি �ি িাড়ািাতড় সম্ব তনয়তমি বশ্রণীকণষে 
একটি ত�শুর অং�গ্রহণণক সাহা�ট্য কণর। সাটিকে ফাইড শ্রবণ-
বাতচক বথরাতপস্ (AVT) িাণের বকণ্রি পকৃথক বথরাতপ বস�ন 
প্রোন কণরন এবং মা বাবা বা বেেভালকারীণের (caregivers) 
িাণের সন্তানণক কীভাণব কথট্য ভাষা বট্যবহার কণর ব�াগাণ�াগ 
করণি হয় িা ব�োণনার িনট্য প্রত�ষেণ বেন।

সাবিকেক	শ্যাগারযাগ	(Total	Communication	)

ব� ে�কেণন কথা বলা, কথা বলা বেণে ববাঝা বা ওষ্পাঠ, সংণকি 
বেওয়া, বলোর বট্যবহারসহ ব�াগাণ�াণগর সমস্ত উপায়ণক 
অন্তভুকে তি করা হয় িাণক সাতবকেক ব�াগাণ�াগ পদ্ধতি বলা হয়।

ব�াগাণ�াণগর উপর বিার বেওয়া: কথা বলার তবপরীণি, সাতবকেক 
ব�াগাণ�াগ একটি উপণ�াগী পদ্ধতি, �া ত�শুর িনট্য সবণচণয় 
উপ�ুতি কািটি কণর এবং ব� বকানওভাণব ব�াগাণ�াণগর উপর 
বিার বেয়। এটি তবতভন্ন বপ্রষোপণট প্রণয়ািনীয় ব�াগাণ�াগ 
এবং ভাষার সমস্ত পদ্ধতির বট্যবহার সমথকেন কণর। এই ে�কেণনর 
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উণদ্দ�ট্য হল একটি বতধরিা�ুতি ত�শুণক িার ব�াগাণ�াগ এবং 
ভাষার তবকাণ� সহায়িা করার িনট্য প্রণয়ািনীয় ব�ণকাণনা 
এবং সমস্ত বকৌ�ল প্রোন করা। িণব এই পদ্ধতি একই সমণয় 
সমস্ত বকৌ�লগুতলণক সমানভাণব বট্যবহার করণি বা সমস্ত 
বকৌ�লগুতলণক একসাণথ বট্যবহার করার কথা বণল না।

আগুিণলর বানান (Fingerspelling) হল হাি এবং আিুণলর 
নড়াচড়া বট্যবহার কণর বণকেমালার প্রতিটি অষের বানান করার 
একটি পদ্ধতি। আগুিণলর বানানটি এমন বট্যততিণের এবং স্ানগুতলর 
নাম বানান করণি বট্যবহৃি হয় �ার িনট্য বকাণনা সংণকি বনই, 
ব� �ব্গুতলর িনট্য সংণকিকারী সংণকিটি িাণনন না এবং/
অথবা এমন একটি সংণকি স্পষ্ করণি �া সংণকি পাঠকারীর 
দ্ারা িানা বনই৷ ভারিীয় সাংণকতিক ভাষা (ইতন্ডয়ান সাইন 
লট্যাগুিণয়ি - ISL) অনু�ায়ী আগুিণলর বানান তনণচ বেওয়া হল।

সাংণকতিক বট্যবস্া (Signed system) একটি বমৌতেক ভাষার 
উপর তভতত্ কণর ব�োণন প্রতিটি �ব্ণক আলাোভাণব সংণকি 
করা হয়। এটি কথা বলার সাণথ বট্যবহৃি হয়। িাই, এণক একই 
সাণথ ঘটা ব�াগাণ�াগ (SIMCOM)-ও বলা হয়। সংণকি করার 
সময় কথা বলণি হয়। সাংণকতিক বট্যবস্ায়, প্রতিটি বণণকের বা 
মরতফণমর( morpheme) একটি হাণি করার সংণকি রণয়ণছ।

উোহরণ: “েট্য বণয়ি বপ্ইড তরিণকট (The boys played 

cricket )।” এই বাণকট্য, (the, boy, s, play, ed, cricket) 
এর িনট্য বমাট ৬টি সংণকি থাকণব। এোণন আণরকটি চাষুেষ 
উোহরণ বেওয়া হণলা।

ত�শুরা
পছদি কণর
ব�ণি
(দুবার আলণিা চাপ োও)
তবেট্যালয়
অথকোৎ বাংলায় তলেণল মাণন োঁড়াণব ‘ত�শুরা তবেট্যালয় ব�ণি 
পছদি কণর’

বশক্াগত	ববিোবষকতা

ব� ে�কেন বতধর ত�শুণের মণধট্য একটি মট্যানুয়াল ভাষা ব�মন 
সাংণকতিক ভাষা এবং অপর একটি কথট্য ভাষা (ব�মন তহতদি/ 
মারাঠি/বাংলা/ ইংণরতি ইিট্যাতে) উভয়ই তবকা� করণি চায়, 
িাণক ত�ষোমূলক তদ্ভাতষকিা (Educational Bilingualism) 
তহসাণব উণলেে করা হয়।

তদ্ভাতষকিা সাতবকেক ব�াগাণ�াগ-এর অনুরূপ, এই অণথকে ব� 
উভণয়র সাণথই সংণকি এবং সাংণকতিক ভাষার বট্যবহার 
িতড়ি। িণব, তদ্ভাতষকিা কথা বলার বেণল সাংণকতিক 
ভাষা বট্যবহার কণর। সাতবকেক ব�াগাণ�াগ পদ্ধতি কথা বলা সহ 
সাংণকতিক বট্যবস্ার পণষে এবং তদ্ভাতষকিা পদ্ধতি কথা বলার 
পতরবণিকে  সাইন লট্যাগুিণয়ণির পণষে।

“তদ্” অথকে দুটি, িাই তদ্ভাতষক ত�ষো হল একটি সাংণকতিক ভাষা 
(ভারিীয় সাইন লট্যাগুিণয়ি (আই.এস.এল)/ আণমতরকান সাইন 
লট্যাগুিণয়ি (এ.এস.এল) এবং তহতদি /ইংণরতি/মারাঠি/ বাংলা /
গুিরাঠির মণিা অনট্য বকাণনা কথট্য ভাষা) উভয় েষেিার সমবিয়। 
বোভাষীর সহায়িায় এই ভাষাগুতল মুদ্রণ এবং কথট্য উভয় 
মাধট্যণমই কাি করা ব�ণি পাণর। তদ্ভাতষক ত�ষোর প্রবতিারা 
তববোস কণরন ব� বতধরিা�ুতি ত�শুণের িনট্য সাংণকতিক ভাষাই 
একমারে প্রথম ভাষা। সাংণকতিক ভাষার তভতত্ণি, িারা তদ্িীয় 
ভাষা তহসাণব অনট্য ব� বকানও বমৌতেক ভাষা ত�েণি পাণর।

ভারিীয় সাংণকতিক ভাষা (ইতন্ডয়ান সাইন লট্যাগুিণয়ি - ISL) 
ভারিীয় বতধর বট্যততিরা বট্যবহার কণরন। বেণ�র তবতভন্ন অঞ্চণল 
�ব্ভান্ডাণরর তকছু ববতচরেট্য রণয়ণছ। (ওয়াককে  বুক- এ বলণভল, 
AYJNIHH)।
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Making Inclusion Work

annExUrE 5: sOfTWarE fOr TEaCHInG sPEECH fOr 
CHIldrEn WITH HEarInG IMPaIrMEnT

1. Speech Therapy

There is different software available for speech therapy. Software is used for evaluation 
of speech sounds and voice as well as fluency. During intervention, speech exercises are 
taken with the help of an animated programme. Details about some software are given 
below. 

 VAGmI professional, a window-version programme, helps in Voice, Articulation and 
Fluency therapy. It provides visual feedback of the voice production process. It includes 
very interesting games with visual clues, which stimulate the speaker to complete a given 
task. The performance is scored and a goal can be set to help the child to learn with 
interest. The software is quite effective and also time saving.

 Dr. Speech is developed for speech/voice assessment and training purpose. For 
assessment, Dr. Speech clinicians can assess different aspects of speech such as acoustic, 
electroglottographic (EGG) and perceptual measures. And for speech therapy, Dr. Speech 
includes various colourful interactive games. With the help of these games, the child will 
learn different aspect of speech such as pitch, loudness, voiced and unvoiced phonation, 
voicing onset, phonation etc.

Screenshot Examples from Dr. Speech

Sound Awareness: 
A seesaw moves when there is sound over silence setting

Phonation Time Skill Building: 

Keeping phonation moves the strawberry from left to right

Speech Articulation: 
Vowel production (vowel/i/)

Speech Articulation:  
Consonant production (vowel/p/)

শব্	সরচতিতা:
নীরবিার বসটিং -এ �ব্ হণল একটি তস-স 

(seesaw) নণড়

উচ্াররণর	সমরয়র	েক্তা	ততবর	:
উচ্চারণ ঠিক রাো ্রিণবতরণক বাম বথণক 

ডাণন তনণয় �ায়

অনট্যানট্য সাংণকতিক ভাষা: ভারিীয় সাংণকতিক ভাষার মণিা, 
তবণবের অনট্যানট্য বেণ�র তনিস্ব স্বাধীন সাংণকতিক ভাষা রণয়ণছ। 
ব�মন মাতককে ন �ুতিরাণ্রে রণয়ণছ আণমতরকান সাইন লট্যাগুিণয়ি 
(এ.এস.এল), এবং �ুতিরাণিট্যর রণয়ণছ তরেটি� সাইন লট্যাগুিণয়ি (তব.
এস.এল), ইিট্যাতে। সাংণকতিক ভাষাগুতল কথা বলাণক উৎসাতহি 
কণর না এবং এটি একটি স্বাধীন ভাষা তহণসণব তবণবতচি হয়।

পবরবশষ্	৫	:	শ্রিণ	প্রবতিন্ধকতাযুক্ত	বশশুরের	
জি্য	কর্া	িলা	শ্শখারিার	সফটওয়্যার

১.	বস্পচ	শ্র্রাবপ	(Speech	Therapy)

তস্পচ বথরাতপর িনট্য তবতভন্ন সফটওয়ট্যার পাওয়া �ায়। কথা বলার 
আওয়াি এবং কন্ঠস্বণরর পা�াপাত� সাবলীলিার মূলট্যায়ণনর 
িনট্য সফটওয়ট্যার বট্যবহৃি হয়। উপ�ুতি বট্যবস্া গ্রহণ বা 
ইন্টারণভন�ণনর (intervention) সময়, একটি অট্যাতনণমণটড 
বপ্রাগ্রাণমর সাহাণ�ট্য কথা বলার অনু�ীলন করা হয়। তকছু 
সফটওয়ট্যার সম্পণককে  তনণচ তবস্তাতরি বেওয়া হল।

VAGMI প্রণফ�নাল, একটি উইণন্ডা-সংস্রণ বপ্রাগ্রাম, 
কন্ঠস্বর, উচ্চারণ এবং সাবলীলিা বথরাতপণি সাহা�ট্য কণর। এটি 
কন্ঠস্বর উৎপােন প্রতরিয়ার চাষুেষ বা তভিুট্যয়াল প্রতিতরিয়া প্রোন 
কণর। এটি তভিুট্যয়াল সূরেসহ েুব আকষকেণীয় বগমগুতল অন্তভুকে তি 
কণর, �া বতিাণক একটি তনতেকে ষ্ কাি সমূ্পণকে করণি উদ্দীতপি 
কণর। পারফরমট্যাসি বস্ার করা হয় এবং ত�শুণক আগ্রণহর সাণথ 
ত�েণি সাহা�ট্য করার িনট্য একটি লষেট্য বসট করা ব�ণি পাণর। 
সফটওয়ট্যারটি বব� কা�কেকরী এবং সময় সাশ্রয়ও কণর।

তস্পচ/কণ্ঠ মূলট্যায়ন এবং প্রত�ষেণণর উণদ্দণ�ট্য ডঃ তস্পচ বিতর 
করা হণয়ণছ। মূলট্যায়ণনর িনট্য, ডঃ তস্পচ তচতকৎসকরা কথা বলার 
তবতভন্ন তেক ব�মন অট্যাণকাতস্ক, ইণলণট্াণ্াণটাগ্রাতফক (ই.তি.
তি) এবং উপলতধিমূলক বট্যবস্াগুতল মূলট্যায়ন করণি পাণরন। এবং 
তস্পচ বথরাতপর িনট্য, ডঃ তস্পচ-এ তবতভন্ন রংণয়র পারস্পতরক ভাব 
তবতনময় তভতত্ক বেলা রাো হণয়ণছ। এই বগমগুতলর সাহাণ�ট্য, 
ত�শু কথা বলার তবতভন্ন তেক ব�মন তপচ, স্বণরর িীরেিা, ভণয়সড 
এবং আনভণয়সড উচ্চারণ, ভণয়তসং-এর শুরু, উচ্চারণ ইিট্যাতে 
ত�েণব।

ডাঃ তস্পচ বথণক ত্রিন�ট উোহরণ

মাই ওয়াডকে  (My Word) তবতভন্ন ব�াগাণ�াণগর অসুতবধা থাকা 
ত�শুণের িনট্য েুব েরকারী সফটওয়ট্যার। এই সফটওয়ট্যারটি 
তস্পচ এবং লট্যাগুিণয়ি বথরাতপর িনট্য বট্যবহার করা হয়। এর মূল 
ববত�ষ্ট্যগুতলর মণধট্য রণয়ণছ:

• রতিন অট্যাতনণমণটড তভতডও এবং প্রতিটি �ণব্র িনট্য একটি 
IPA তস্পচ বথরাতপর িনট্য বট্যবহার করা হয়

• এটি ভাষার তবতভন্ন তেক কভার কণর ব�মন তবণ�ষট্য, তরিয়া, 
তবণ�ষণ, সংেট্যা ইিট্যাতে।

• এই সফটওয়ট্যার বট্যবহার কণর কথা বলা উৎপােন, শ্রবণ 
ববাধগমট্যিা, শ্রবণ এবং চাষুেষ মণনাণ�াগ বকৃ তদ্ধ করা ব�ণি 
পাণর।

তস্পচ/ভণয়স বথরাতপ সফ্টওয়ট্যারটি তপচ, িীরেিা, ভণয়তসং, 
ভণয়তসং শুরু, সণবকোচ্চ উচ্চারণ সময়, আওয়াি, স্বরবণকে ট্ট্যাতকং 
এবং বফাণনটিক অনু�ীলণনর পতরবিকে ণনর িনট্য বট্যবহৃি হয়। মূল 
ববত�ষ্ট্য হল:

• তস্পচ বথরাতপর িনট্য রতিন পারস্পতরক ভাব তবতনময়মূলক 
তভতডও বগম

• বাণয়াতফডবট্যাক (Biofeedback)
• পতরসংেট্যান প্রতিণবেন
• তচতকৎসাগি লষেট্য স্াপন।

২ . শ্যাগারযাগ

ইন্টারণনট, ইণমইল, তভতডও কতলং, ফট্যাসে, বটসেট বমণসি, 
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Pitch Skill Builder: 
Pitch controls how the boat moves around the rocks

Loudness Skill Builder: 
Loudness controls how high the fireman climbs

Voicing Skill Building: 
Voicing mode determines which mice will run

Voicing Onset Skill Building: 
Voicing onset mode controls how the flower opens around the tree

 my Word is very useful software for children with different communication difficulties. This 
software is used for speech and language therapy. Its key features include: 

Colourful animated videos and an IPA for each word are used for speech therapyz�

It covers different aspects of language such as noun, verb, adjective, numerals etc.z�

Speech production, auditory comprehension, auditory and visual attention memory z�

can be done using this software.

 Speech/voice therapy software is used for changes in pitch, loudness, voicing, voicing 
onset, maximum phonation time, sound, vowel tracking and phonetic exercise. Key 
features are:

Colourful interactive video games for speech therapyz�

Biofeedbackz�

Statistical reportz�

Clinical goal settings.z�

2. Communication

Tools such as internet, email, video calling, fax, text message, chat room, video conference 
can be useful for facilitating communication. With help of these tools children with  
hearing impairment can communicate with others using preferable communication 
options (Oralism, TC. and Educational Bilingualism). Some examples of softwareused for  
communication are: 

েরয়বসং-এর	েক্তা	ততবর:
ভণয়তসং বমাড তনধকোরণ কণর বকান 

ইঁদুরটি বেৌঁড়ণব

েরয়বসং-এর	শুরুর	েক্তা	ততবর:
ভণয়তসং শুরুর বমাড তনয়ন্ত্রণ কণর 

কীভাণব গাণছর চারপাণ� ফুল বফাণট
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 my Word is very useful software for children with different communication difficulties. This 
software is used for speech and language therapy. Its key features include: 

Colourful animated videos and an IPA for each word are used for speech therapyz�
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can be done using this software.

 Speech/voice therapy software is used for changes in pitch, loudness, voicing, voicing 
onset, maximum phonation time, sound, vowel tracking and phonetic exercise. Key 
features are:

Colourful interactive video games for speech therapyz�

Biofeedbackz�

Statistical reportz�

Clinical goal settings.z�

2. Communication

Tools such as internet, email, video calling, fax, text message, chat room, video conference 
can be useful for facilitating communication. With help of these tools children with  
hearing impairment can communicate with others using preferable communication 
options (Oralism, TC. and Educational Bilingualism). Some examples of softwareused for  
communication are: 

বপরচর	েক্তা	ততবর:
বনৌকাটি কীভাণব পাথণরর চারপাণ� চণল 

তপচ িা তনয়ন্ত্রণ কণর

স্ররর	তীব্রতার	েক্তা	ততবর:
ফায়ারমট্যান কিটা উপণর উঠণব স্বণরর 

িীরেিা িা তনয়ন্ত্রন কণর
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annExUrE 5: sOfTWarE fOr TEaCHInG sPEECH fOr 
CHIldrEn WITH HEarInG IMPaIrMEnT

1. Speech Therapy

There is different software available for speech therapy. Software is used for evaluation 
of speech sounds and voice as well as fluency. During intervention, speech exercises are 
taken with the help of an animated programme. Details about some software are given 
below. 

 VAGmI professional, a window-version programme, helps in Voice, Articulation and 
Fluency therapy. It provides visual feedback of the voice production process. It includes 
very interesting games with visual clues, which stimulate the speaker to complete a given 
task. The performance is scored and a goal can be set to help the child to learn with 
interest. The software is quite effective and also time saving.

 Dr. Speech is developed for speech/voice assessment and training purpose. For 
assessment, Dr. Speech clinicians can assess different aspects of speech such as acoustic, 
electroglottographic (EGG) and perceptual measures. And for speech therapy, Dr. Speech 
includes various colourful interactive games. With the help of these games, the child will 
learn different aspect of speech such as pitch, loudness, voiced and unvoiced phonation, 
voicing onset, phonation etc.

Screenshot Examples from Dr. Speech

Sound Awareness: 
A seesaw moves when there is sound over silence setting

Phonation Time Skill Building: 

Keeping phonation moves the strawberry from left to right

Speech Articulation: 
Vowel production (vowel/i/)

Speech Articulation:  
Consonant production (vowel/p/)

কর্ার	উচ্ারণ:
স্বরবণকে উৎপােন (স্বরবণকে/i/)

কর্ার	উচ্ারণ:
বট্যজেনবণকে উৎপােন (স্বরবণকে/p/)
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পবরবশষ্	৬	:	ছাড	(Concessions)
বিষয় শ্যাজিা বিস্তাবরত	তর্্য

আতথকেক ত�শুণের ত�ষোগি ভািা (২০০০০ 
টাকার কম আয়কারীণের িনট্য)

তেণনর ববলা �ারা তবেট্যালণয় আণস িাণের প্রথম বশ্রণী বথণক 
ে�ম বশ্রণীর িনট্য প্রতি মাণস ৪০ টাকা এবং একাে� বশ্রণী বথণক 
দ্াে� বশ্রণীর িনট্য এর িনট্য ৮৫ টাকা এবং বহাণস্ণল �ারা থাণক, 
িাণের িনট্য ১৪০ টাকা বেওয়া হয়।

আতথকেক লিাস IX-XII 

B.A./B.Com./B.Sc.

B.A./ B.Com./B.Sc-র িনট্য 
িািীয় বকৃ তত্

তব.ই./তব.বটক/তপএইচতড/এম.তফল/ 
ইতজেতনয়াতরং/ককৃ তষ/ বভণটনাতর/
মট্যাণনিণমন্ট প্রভকৃ তি প্রণফ�নাল 
বকাসকে-এর িনট্য িািীয় বকৃ তত্।

বহাণস্ণল �ারা থাণক তেণনর ববলা �ারা তবেট্যালণয় আণস 

১৪০ টাকা বথণক ৮৫ টাকা

১৮০ টাকা বথণক ১২৫ টাকা 

২৪০ টাকা বথণক ১৭০ টাকা

১০০০ টাকা বথণক ৭০০ টাকা

৭০০ টাকা বথণক ৪০০ টাকা

চট্যাট রুম, তভতডও কনফাণরণসির মণিা টুল ব�াগাণ�াণগর সুতবধার 
িনট্য উপণ�াগী হণি পাণর। এই সরজোমগুতলর সাহাণ�ট্য শ্রবণ 
প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুরা ব�াগাণ�াণগর তবকল্পগুতলর (বমৌতথকিা, 
টিতস এবং ত�ষোগি তদ্ভাতষকিা) মণধট্য ব�টি ববত� পছদি 
বসটি বট্যবহার কণর অনট্যণের সাণথ ব�াগাণ�াগ করণি পাণর। 
ব�াগাণ�াণগর িনট্য বট্যবহৃি সফ্টওয়ট্যাণরর তকছু উোহরণ হল:
• স্াইপ (Skype)
• আইতভতসট (iVisit)
• ওণভা (ooVoo)
• আইবল চট্যাট (Eyeball Chat)
• ইতকগা (Ekiga)

৩	.	উেীয়মাি	সাক্রতা	(Emergent	literacy)

ধ্বতনগি, ভাষাগি এবং �ারীতরক েষেিা ইিট্যাতের মণিা িরুতর 
সাষেরিা েষেিা তবকাণ�র িনট্য তবতভন্ন সফ্টওয়ট্যার উপলধি। এই 
সফটওয়ট্যার বতধরিা�ুতি ত�শুণের উেীয়মান সাষেরিার েষেিা 
গণড় িুলণি কাণি আসণি পাণর। এটি তড্ল কাণির (drill 
work) িনট্য তবণ�ষভাণব সহায়ক।

• আতিমণপ্রমতি ফাউণন্ড�ন এডুণক�নাল সফ্টওয়ট্যার 
(http:/ /www.azimpremjifoundation.org/ 
ই-লাতনকেং_তরণসাণসকেস)

• তকডওয়ট্যার (KIDWARE) (http://www.kidware.
com/mobius/১৭ grops.htm )

৪	.	সাংরকবতক	োষা

ইন্টারণনণট অনলাইন সাংণকতিক ভাষা অতভধান পাওয়া �ায়। 
রামককৃ ষ্ তম�ন তবণবকানদি তববেতবেট্যালয়, বকাণয়ম্বাণটার-এর 
বিতর করা এই অতভধান তবণ�ষভাণব উপণ�াগী, এবং এটি 
http://indiansignlanguage.org/dictionary/ এ পাওয়া 
ব�ণি পাণর। ওণয়বসাইটটিণি প্রচুর সংেট্যক সংণকণির 
একটি ডাউনণলাড করার মণিা তভতডও অন্তভুকে তি রণয়ণছ। 
বট্যবহারকারীরা বকবল �ণব্ তলিক কণরন এবং সংণকণির 
তভতডও তনণি বথণকই চলণি থাণক।

৫	.	বিষয়	বেবত্তক	সফটওয়্যার

তবষয়বস্তু-তভতত্ক ত�ষোসামগ্রী ই-বুক আকাণর পাওয়া �ায়। 
এইগুতল ১২ লিাস প�কেন্ত সমস্ত তবষণয়র প্রায় সমস্ত প্রসগি 
কভার কণর এবং রািট্য ববাডকে , CBSE ববাডকে  এবং ICSE ববাডকে  
পাঠট্যরিণমর িনট্য উপলধি। ত�ষোমূলক সফ্টওয়ট্যার প্রকা�কণের 
মণধট্য রণয়ণছ:

• নবনীি প্রকা�নার (Navneet publication) তডতিটাল 
বশ্রণীকষে

• বমাতরয়া মাণককে টিং

• টপার প্রাইণভট তলতমণটড
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বিষয় শ্যাজিা বিস্তাবরত	তর্্য

আতথকেক ইউ.তপ.এস.তস/এস.এস.তস পরীষো

প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য 
সমতবিি ত�ষো ব�ািনা (Scheme 
of integrated education)

আণবেন করা এবং পরীষোর তফ প্রোন বথণক অবট্যাহতি

প্রতি বছণর বই এবং অনট্যানট্য তিতনসপণরের ভািা ৪০০ টাকা

প্রতি বছণর ইউতনফমকে ভািা ২০০ টাকা

পতরবহন ভািা ৫০ টাকা

প্রতি মাণস দৃতষ্ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুণের িনট্য ৫০ টাকা পাঠক 
ভািা

বহাণস্লারণের িনট্য ববাতডকে ং এবং লতিং চািকে  প্রতি মাণস সণবকোচ্চ 
২০০ টাকা

প্রতি মাণস রষেণাণবষেণণর িনট্য ৭৫ টাকা

আতথকেক প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের �ন্ত্রপাতি 
বকনা/ তফটিং ও সহায়ক তিতনণসর 
সাহাণ�ট্যর ব�ািনা

৬৫০০০ টাকা প�কেন্ত আয়কারীণের তবনামূণলট্য ডায়াগনতসস এবং 
এইডস ও সহায়ক তিতনণসর তফটিং।

AYJNIHH ওণয়বসাইট বেেুন

আতথকেক িমে অতধকার বীমা ব�ািনা তনউ ইতন্ডয়া ইসুিট্যণরসি বকাম্পানী

আতথকেক প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�শুর িনট্য 
শ্রবণ�ন্ত্র বকনার িনট্য

�ণন্ত্রর েরণচর টাকা সহায়িা করা (Reimbursement) 

ভ্মণ রাস্তা/বট্ন/আকা�পথ বাণস ভ্মণণর িনট্য ৫০% ছাড়

বট্ণন প্রতিবন্ধকিা�ুতি এবং িার সাহা�ট্যকারীর িনট্য ৫০% ছাড়

বটতল ব�াগাণ�াগ STD/PCO বুথ প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের অগ্রাতধকার বেওয়া হয়

আয়কর ছাড় ৮ ০ U এর তনণচ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
কমথীণের িনট্য

৫০,০০০ টাকা ছাড়

বপ�াসংরিান্ত কর প্রতিবন্ধকিা�ুতি কমকেচারী/স্বামী 
অথবা ত্ী/ প্রতিবন্ধকিা�ুতি 
বট্যততিণের মা বাবা

বপ�াসংরিান্ত কর বথণক অবট্যাহতি

কমকেসংস্ান চাকতরর সংরষেণ গ্রুপ A, B, C এবং D পণে সমস্ত প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের 
িনট্য ৩% (OH, VI, HI এর িনট্য ১% কণর) 

চাকতরর িনট্য বয়ণস 
ছাড়

ব�ণকাণনা পণে তনণয়াণগর িনট্য ১০ বছর প�কেন্ত বয়ণসর ঊধ্বকে  
সীমায় ত�তথলিা

স্ব-কমকেসংস্ান ঋণণ 
সংরষেণ

গ্রামীণ উন্নয়ন ও োতরদ্রট্য তবণমাচন 
প্রকণল্পর PMRY এবং SJSY

বরাদ্দ টাকার ৩% প্রতিবন্ধকিা�ুতি বট্যততিণের িনট্য সংরতষেি

ভতিকে ণি সংরষেণ ৩% সংরষেণ
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মূলট্যায়ন প�কোয় 
(Stages of 
Assessment)

�ব্ তবেট্যাগি 
সণচিনিা 

(Phonological 
awareness)

�ব্ স্তর  
(Word level)

বাকট্যাং� স্তর  
(Phrase level) 

বাকট্য স্তর 
(Sentence level) 

তচতনিিকরণ 
(Detection) 

পকৃথকীকরণ 
(Discrimination) 

সনাতিকরণ  
(Identification) 

ববাধগমট্যিা  
(Comprehension)

স্বরবণকে/পোং� 
(Vowels/syllables) 

বলণি পাণর  
(Present speech)

বলণি পাণরনা 
(Absent speech)

আংত�ক বলণি পাণর  
(Emerging speech)

তনণচ বেওয়া অতডটতর অট্যাণসসণমন্ট চাণটকে  শ্রবণ�ততি হারাণনা ত�ষোথথীণের তববরণ বরকডকে  করুন:

িতকে মাি	কর্া	িলার	অিস্া	(Present	Speech	Status)

তনণেকে �না: কথট্য ভাষা বা কথা বলার মূলট্যায়ন করা হয় ববাধগমট্যিা 
(speech intelligibility) উন্নি করার িনট্য। স্বরবণকে/পোং� 
বরকডকে  করুন এবং ত�ষোথথী ব�ভাণব বণলণছ, িার তভতত্ণি 
তনতেকে ষ্ কলাণম োগ তেন। এণষেণরে বকাণনা একটা তবণ�ষ উচ্চারণ 

পবরবশষ্	৭	:	শ্রিণ	মূল্যায়ি		
(Auditory	Assesment)

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিা�ুতি ত�ষোথথী, �ারা শ্রবণ �ন্ত্র বট্যবহার কণর এবং 
�ারা বাতচক ব�াগাণ�াণগর পদ্ধতি অনুসরণ কণর িাণের শ্রবণ 
স্তণরর মূলট্যায়ণনর প্রধান বষেরে হল শ্রবণ মূলট্যায়ন। ত�ষোথথীণের 
চারটি প�কোণয় মূলট্যায়ন করা হয়:

১. তচতনিিকরণ (Detection): এই প�কোণয়, ত�ষেক পরীষো কণরন 
ব� ত�ষোথথী িার পতরণবণ� �ণব্র উপতস্তি এবং অনুপতস্তির 
মণধট্য পাথকেকট্য করণি সষেম তকনা। ধ্বতন, �ব্, বাকট্যাং� বা 
বাকট্য একা শুণন �নাতি করার ষেমিা মূলট্যায়ন করা হয়।

২. পকৃথকীকরণ (Discrimination): তদ্িীয় প�কোণয় ত�ষোথথীর 
তবতভন্ন আওয়াণির মণধট্য পকৃথক করার ষেমিা মূলট্যায়ন 
করা হয়। আবার ত�ষোথথীণক ধ্বতনিাত্বেক সণচিনিা, �ব্, 
বাকট্যাং� এবং বাণকট্যর স্তণর মূলট্যায়ন করা প্রণয়ািন।

৩. সনাতিকরণ (identification): এর মাণন ত�ষোথথী তনতেকে ষ্ 
�ব্, ধ্বতন, �ব্, বাকট্যাং� বা বাকট্য �নাতি করণি সষেম 
তকনা িা পরীষো করা।

৪. ববাধগমট্যিা (Comprehension): এটি সাফণলট্যর সণবকোচ্চ 
প�কোয়। একবার ত�শু �নাতি করণি সষেম হণল, ব�ানা 
বািকে াটির অথকে ববাঝার িনট্য ত�শুর ষেমিা মূলট্যায়ন করা 
প্রণয়ািন।

সংরিান্ত েষেিা ত�ষোথথীর ‘আণছ’, ‘বনই’ বা ‘আংত�ক আণছ’ 

এভাণব তনণেকে ত�ি হণি পাণর। উচ্চারণ বনই বা আংত�ক আণছ, 

এমন বষেরেগুতলণি ত�ষেক কাি করণবন বণল আ�া করা হয়। 

ত�ষোথথীর বলার গুণমান অনু�ায়ী সংতলিষ্ কলাণম একটি টিক তচনি 

তেন। 
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কারণ প্রভাব

বকন এটি ঘণটতছল? কী হণলা?

রামবাবু মাতছণক বস্ল তেণয় মারণি বগতছণলন। বটতবণলর উপর 
একটি বোয়াি তছল।

বোয়াি পণড় বগল এবং তচঠির উপণর সব ছতড়ণয় পড়ল। 

একটি বটতবল �া ত�ষোথথীরা সমূ্পণকে করণব

পবরবশষ্	৮	:	রামিািুর	গল্প

৩।	রামিািু	মাবছরক	চাপড	বেরলি!

রামবাবু সবসময় বরণগ থাকণিন। তিতন সবসময় িার পতরবার এবং 
বনু্ধণের ওপর রাগ করণিন। তিতন �েন িেন বমিাি হারাণিন। 
তিতন িার ত্ী-সন্তানণের বেণে তচৎকার কণর উঠণিন। তিতন িার 
বনু্ধণের ওপণরও তচৎকার করণিন। িাই িারা সবাই িার বথণক 
�থাসম্ব দূণর সণর বগতছল। এণি তিতন আরও বরণগ বগতছণলন।

একতেন, রামবাবু একটি তচঠি তলেণি বট্যস্ত তছণলন। তিতন বময়ণরর 
কাণছ �হণরর অনট্যানট্য বলাকণের সম্পণককে  অতভণ�াগ করণি 
বচণয়তছণলন। ঠিক িেনই, বোলা িানালা তেণয় একটা মাতছ 
েুণক পড়ল। ওহ, কী জ্ালা! সাণথ সাণথ, রামবাবু উণঠ মাতছণক 
িাড়াণি শুরু করণলন।

“অট্যাই! ববণরা! ববণরা িুই!”

তকন্তু মাতছ বগল না। বটতবণলর উপর বোয়াণির চারপাণ� গুজেন 
শুরু করণলা। রামবাবু একটা বস্ল হাণি মাতছণক মারণলন।

তকন্তু ওহ! এটা কী হণলা? বোয়াি পণড় বগল এবং সমস্ত কাতল 
িার তচঠির উপর ছতড়ণয় পড়ল। রামবাবু এবার মাতছটিণক িাড়াণি 
উণঠ পণড় লাগণলন।

“আণর, িুই, উণড় �া! বনাংরা তিতনস একটা! োঁড়া আতম বিাণক 
েিম কতর।” তিতন মাতছর বপছণন বপছণন ছুণট বগণলন।

মাতছ উণড় বগল রান্নাঘণর। মধুর বাটির ওপর বসণলা। রামবাবুর 
বস্ল বসোণন বনণম এণলা। মধুর বাটি উণল্ পড়ণলা। বটতবণল 
মধু তছটণক পড়ল।

ববাঁ…ববাঁ…ববাঁ, মাতছ উণড় বগল। ঠক, ঠক, ঠক রামবাবুর বস্ল, 
মাতছণক মারার বচষ্া করণি থাকণলা। উফ, না! তিতন মাতছণক 
মারণি পারণলন না। ওটা এক িায়গা বথণক অনট্য িায়গায় 
আনণদি গুজেন কণর উড়ণি লাগণলা। 

মাতছ িারপর ব�লফ-এর বয়াণমর তেণক উণড় বগণলা। রামবাবু 
রাণগ কাঁপতছণলন। “োঁড়া বিা, পাতি বকাথাকার! আতম বিাণক 
পাণবাই!”

তিতন একটি রড িুণল তনণলন এবং বসটাণক মাতছর তেণক বিাণর 
নাতমণয় আনণলন। তকন্তু রামবাবুর চাইণি মাতছ অণনক িাড়ািাতড় 
উড়তছণলা। বয়াণমর উপর রড এণস পড়ল এবং… দুম! বয়াম 
টুকণরা টুকণরা হণয় বগল।

ববাঁ…ববাঁ…ববাঁ আণগর বচণয় বিাণর আওয়াি কণর মাতছটা 
উড়তছল। মাতছ ব�োণনই �াতছেল, রামবাবু িার রড তনণয় িাড়া 
করতছণলন। ববাঁ…ববাঁ…ববাঁ…! িার, কাপ, থালা, বপ্ট, বাটি, 
্াস, পারে,…সবতকছু বভণি বমণঝণি ছতড়ণয় বগল। রান্নাঘর 
এণকবাণর তবধ্বস্ত!

তকন্তু রামবাবু িাও থামণি পাণরনতন। তিতন রড ছঁুণড় বফণল এবং 
মাতছণক মারার িনট্য আরও বণড়া তকছু েঁুিণি লাগণলন।

তিতন একটা বণড়া এবং ভারী ফ্াইং পট্যান েঁুণি বপণলন। বসটা 
দুই হাণি ধণর মারণি প্রস্তুি হণলন। ঠিক িেনই, মাতছটি 
রামবাবুর তেণক এণস িার নাণক বসল। 

“বপণয়তছ!” রামবাবু বচঁতচণয় বলণলন, আর িারপর, হায় ভগবান! 
পট্যান তেণয় তনণির নাণক মারণলন!

মাতছ উণড় বগল িানালা তেণয়।

সূরে: বালভারিী ইংণরতি পাঠট্যপুস্তক-স্ট্যান্ডাডকে  টু (২০১৩). 

গল্পটি ব�সব তিতনস ব�োণনার িনট্য বট্যবহার করা ব�ণি পাণর:

োষা/ি্যাকরণ

তুলিার	মাত্রা	: রাগ, আরও রাগ এবং ভীষণ রাগ

িারক্যর	 প্রকার: তবস্য়সূচক, ইতিবাচক, অনুজ্াসূচক, 
প্রশ্নণবাধক

শরব্র	প্রাসবগিক	ি্যিহার: শ্রী�ুতি রাগী মাতছটির ওপণর বরণগ 
আণছন। 

প্রশ্ন	করা: বাকট্যগুতলর িনট্য প্রশ্ন বিতর করুন: তিতন একটি বণড়া 
এবং ভারী ফ্াইং পট্যান েঁুণি বপণলন (বক? কী?)

কারণ	এিং	প্রোি: বকন এটি ঘটণলা? কী ঘটণলা?
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বস্াতরণবাডকে /বচইন অফ ইণভন্ট গ্রাতফক অগকোনাইিার: এই অগকোনাইিার ত�ষোথথীণের বুঝণি সাহা�ট্য করার িনট্য বট্যবহার করা ব�ণি পাণর 
কীভাণব একটি গণল্প ঘটনাগুতল ধারাবাতহকভাণব ঘণট। ত�ষোথথীরা প্রতিটি ইণভণন্টর সাণথ সম্পতককে ি তকছু তববরণও বণকেনা করণি পাণর।
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তর্্যসূত্র

* অট্যানু্ড্রি এবং বমসন. ১৯৯১. আ তরতভউ অব এতভণডসি-ববসড তলটাণরতস 
তরসাচকে  উতয়থ সু্ণডন্টস হু আর বডফ অর হাডকে  অব তহয়াতরং. ২ এতপ্রল, ২০১৫-এ 
অনলাইণন বথণক বনওয়া হণয়ণছ। http://www.unco.edu/ncssd/research/
DHHliteracyreport.pdf-এ উপলধি। 

* অট্যান্ডরসন-ইনমট্যান, এল. এবং বহাতনকে, এম. এ. ১৯৯৮. “ট্াসিফতমকে বটসেট ফর অট্যাট-
তরস্ তরডারস.” তড. তরনতকং, এম. মট্যাকণকন্না, এল. লট্যাণ্া, এবং আর. তকএফার 
(eds.), তলটাণরতস ফর েট্য ২১st বসঞু্চতর: বটকণনালতিকল ট্াসিফরণম�নস ইন আ 
বপাস্-টাইণপাগ্রাতফকাল ওয়াল্ডকে , ১৫-৪৩. মাহওয়া, এনণি: এলকেবম. 

* _________. ২০০৭. সমতথকেি ই-বটসেট: অট্যাতসতস্ভ বটকণনালতি থ্রু বটসেট 
ট্াসিফরণম�ণনর. তরতডং তরসাচকে  বকায়ারটারতল, ৪২(১), ১৫৩-১৬০.

* বালভারিী ইংণরতি পাঠট্যপুস্তক. ২০১৩. অধট্যায় ৩- তমস্ার রিস বসায়াটস এ লিাই! 
মহারা্রে বস্ট বুট্যণরা অব বটসেটবুক বপ্রাডাক�ন & কাতরকুট্যলাম তরসাচকে : পুণন. 

* বরোকপ, এফ. এবং পরসাল, তব. ২০০৯. রাইটিং ্রিট্যাণটতিস ফর লানকোরস হু আর 
বডফ. ৩ এতপ্রল, ২০১৫-এ অনলাইন বথণক বনওয়া হণয়ণছ। https://www.
norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/

* centres/learning/CELS-Writing-Strategies.pdf বথণক উপলধি। ৱ
* 
* কম্ফটকে , আর. ১৯৯০. “অন েট্য আইতডয়া অব কাতরতকউলাম মতডতফণক�ন বাই 

টিচাসকে”. অট্যাকাণডতমক বথরাতপ, ২৫(৪), ৩৯৭-৪০৫.
* 
* তডতভতলয়াসকে এবং বপাণম�কোন্তজ্. ১৯৯২. আ তরতভউ অব এতভণডসি-ববসড তলটাণরতস 

তরসাচকে  উতয়থ সু্ণডন্টস হু আর বডফ অর হাডকে  অব তহয়াতরং. ২ এতপ্রল, ২০১৫-এ 
অনলাইণন বথণক বনওয়া হণয়ণছ। http://www.unco.edu/ncssd/research/
DHHliteracyreport.pdf-এ উপলধি। 

* ডনকে, এল. বি. এবং বসাফস, তস. ২০০১. স্ট্যাণফাতল্ডং ইয়াং রাইটাসকে: আ রাইটাসকে 
ওয়াককে �প অট্যাণপ্রাচ. বপাটকে লট্যান্ড, বমইন: বস্নহাউস পাবতল�ারস. 

* বডাওয়াতলতব, এফ. এবং লট্যাং, এইচ. তি. ১৯৯০. অট্যািাঙ্কট্এডস ইন ইন্রিাক�নল 
বপ্রাস: আ মাতল্তমতডয়া স্াতড উতয়থ বডফ কণলি সু্ণডন্টস্. িানকোল অব বডফ 
স্াতডস অট্যান্ড বডফ এডুণক�ন, ৪(৪), ২৭০-২৮২.

* বিতন্ট, এম. এম., তচন, বক. এম., এবং বমাল্ন, আর. তড. ২০০৪/২০০৫. 
এণফকটিভণনস অব মাতল্তমতডয়া তরতডং বমণটতরয়ালস ওণয়ন ইউসড উতয়থ 
তচলণড্ন হু আর বডফ. আণমতরকান অট্যানালস অভ েট্য বডফ, ১৪৯(৫), ৩৯৪-৪০৩.

* গাথু. তভ. তি. এবং বমার. আর. (১৯৯০). অট্যান অট্যাডাপণটড বটসেটবুক অব 
তিওগ্রাতফ ফর তচলণড্ন উতয়থ তহয়াতরং ইণম্পয়ারমএন্ট. অপ্রকাত�ি বই। এডুণক�ন 
তডপাণট্কে ন্ট, এওয়াইণিএনআইএইচএইচ, মুম্বাই. 

* তগণডসি, ই. ২০০৯. টিতচং তরণটন লাগুিণয়ি টু সু্ণডন্টস হু আর বডফ অর হাডকে  অব 
তহয়াতরং. (মাস্াসকে তথতসস). ২ এতপ্রল, ২০১৫-এ অনলাইণন বথণক বনওয়া হণয়ণছ। 
http://digitalcommons.

* wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=১১৮৫andcontext=pacs_
capstones-এ উপলধি। 

* গ্রাহাম, বি. এবং ফ্ট্যাসরম, তব. ১৯৯৩. “ডাস েট্য অট্যাকুতস্ক এনভাইরনণমন্ট বমক 
আ তডফাণরসি টু তচলণড্ন উতয়থ মাতল্-বসসিতর ইণম্পয়ারণমন্টস?” তরেটি� িানকোল 
অব বস্প�াল এডুণক�ন, ১৯, ৩, ২-৩, ১১৪-১১৫.

* গাতনং, টি. তি. ২০০৮. তরিণয়টিং তলটাণরতস ইন্রিাক�ন ফর অল সু্ণডন্টস. বসটন: 
তপয়ারসন এডুণক�ন, Inc.

* বলণডরবাগকে, এ. এবং বস্পসিার, তপ. ই. ২০০১. “বভাকাবুলাতর বডণভলাপণমন্ট 
অব বডফ অট্যান্ড হাডকে -অব-তহয়াতরং তচণ্রেন”, এম. তড. লিাককে , এম. মাসকেচাককে , এবং 
এম. কাচকে মার (Eds.), কতগ্ন�ন, কণন্টসেট, অট্যান্ড বডফণনস. ওয়াত�ংটন তডতস: 
গট্যালাউণডট ইউতনভাতসকেটি বপ্রস. 

* লাকনার, বি. এল., বসবাল্ড, এ. এম., কুতন, বি., ইয়াং, বি., এবং মুইর, এস. তি. 
২০০৫/২০০৬. “অট্যান এসোতমণন�ন অব েট্য এতভণডসি-ববসড তলটাণরতস তরসাচকে  ইন 
বডফ এডুণক�ন”. আণমতরকান অট্যানালস অভ েট্য বডফ, ১৫০, ৪৪৩–৪৫৬.

* মাসকেচাককে , এম. এবং হট্যাতরস, এম. ১৯৯৬. সাণসেস আন্ড বফতলয়ার ইন লাতনকেং টু তরড: 
েট্য বস্প�াল বকস (?) অব বডফ তচলণড্ন. তস. কনকেলতড এবং বি. ওকতহল (Eds.). 
তরতডং কতম্প্রণহন�ন তডতফকাতল্স. প্রণসণসস অট্যান্ড ইন্টারণভন�ন (pp ২৭৯-
৩০০). মাহওয়া, এন. বি.: লণরসি এলকেবম অট্যাসতসণয়টস.

* ডাই, এম. ডাতব্উ. তি. হসার, তপ. তস. বাণভতলয়ার, তড. (২০০৯) ইস তভসুট্যয়াল 
তসণলতক্টভ অট্যাণটন�ন ইন বডফ ইতন্ডতভিুয়ালস এনহট্যাসিড অর বডতফত�ণয়ন্ট? েট্য 
বকস অব েট্য ইয়ুসফুল তফল্ড অব তভউ. PLoS ONE ৪(৫): e৫৬৪০. doi:১০.১৩৭১/

journal.pone.০০০৫৬৪০
* তমণডা, বক. ১৯৮০. তডফাণরনত�ণয়ণটড ইন্রিাক�নাল ্রিট্যাণটতিস ফর মট্যাথাণমটিসে 

ফর সু্ণডন্টস হু আর বডফ অর হাডকে  অব তহয়াতরং. ১/১/২০১৫-এ ডাউনণলাড করা 
হণয়তছল। http://www.doe.virginia.gov/

* special_ed/disabilities/sensory_disabilities/
* hearing_impairment/strategies_teaching_math.pdf-এ উপলধি। 
* নট্যা�নাল কাতরতকউলার বফ্মওয়াককে . ২০০৫. তবেট্যালয় অট্যান্ড লিাসরুম 

এনভাইরনণমন্ট. ১ অণক্টাবর, ২০১৫-এ বনওয়া হণয়ণছ। http://www.ncert.nic.
in/rightside/links/pdf/framework/

* School%২০and%২০Classroom%২০environment.pdf-এ উপলধি।
* _____________. ২০০৫. ইন বডণভলাপণমন্ট অব এণসেমপ্ার বমণটতরয়াল অন 

েট্য কাতরতকউলার অট্যাডাপণট�ন ফ্ম েট্য পাসকেণপতক্টভ অব ইঙ্কলুতসভ এডুণক�ন। 
তরণপাটকে  অব প্রতসতডংস. ২০১৩. ২৪th মাচকে , ২০১৫ বি অনলাইন এ http://www.
ncert.nic.in/departments/nie/degsn/pdf_files/

* ReportB%২৭loreworkshop.pdf বথণক ডাউনণলাড করা হণয়তছল। 
* বনলসন, বক. ই. এবং কট্যামারাটা, এস. এম. ১৯৯৬. ইমপ্রুতভং ইংতল� তলটাণরতস 

অট্যান্ড তস্পচ-অট্যাকুইতস�ন লাতনকেং কতন্ড�সি ফর তচলণড্ন উতয়থ তসতভয়ার টু 
বপ্রাফাউন্ড তহয়াতরং ইণম্পয়ারণমন্টস. বভাল্া তরতভউ, ৯৮(২), ১৭-৪১.

* তনসেন, এম. ২০০২. অট্যাণসতসং অট্যাকুতস্সে ইন ইণয়ার চাইল্ডস লিাসরুম: আ গাইড 
ফর বপণরন্টস, http://www.hdhearing.com/learning/mikenixonarticle.
htm এর বথণক বনওয়া। 

* পাটকে ন, তব. এস. ২০০৬. স্ট্যাপ�টস অব ইন্টা�কোকটিভ মাতল্তমতডয়া অট্যাট ওয়াককে  
অট্যারিস েট্য কাতরতকউলাম ইন বডফ এডুণক�ন: ইমতপ্ণক�সি ফর পাতব্ক অট্যাণড্স 
বট্তনং. িানকোল অব এডুণক�নাল মালেটিতমতডয়া অট্যান্ড হাইপরতমতডয়া, ১৫(২): ১৫৯-
১৭৩.

* পাসকেসি উইে তডণসতবতলটিস (ইকুয়াল অপরচুতনটিস, বপ্রাণটক�ন অব রাইটস অট্যান্ড 
ফুল পাটিকে তসণপ�ন) অট্যাক্ট, ১৯৯৫. নট্যা�নাল পতলতস ফর পাসকেসি উতয়থ তডণসতবতলটিস, 
২০০৬. ২ মাচকে , ২০১৫ এ বনওয়া হণয়ণছ। 

* রাইট টু এডুণক�ন. ২০০৯. রাইট অব তচলণড্ন টু তফ্ আসেন্ড কম্পালসাতর এডুণক�ন 
অট্যাক্ট- ওয়াল্ডকে  বহলথ অগকোনাইণস�ন. ২০০১. ইন্টারনট্যা�নাল লিাতসতফণক�ন অব 
ফাং�াতনং, তডণসতবতলটি অট্যান্ড বহলথ. 

* উইতকতপতডয়া- েট্য তফ্ এনসাইণলিাতপতডয়া. ৪ িুলাই, ২০১৪-এ বনওয়া হণয়ণছ। 
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_of_Children_to_Free_and_
Compulsory_Education_Act -এ উপলধি। 

* বস্া, তস. ই. ২০০২. তরতডং ফর আন্ডারস্ট্যাতন্ডং: টুওয়াডকে  আ তরসাচকে  অট্যান্ড 
বডণভলাপণমন্ট বপ্রাগ্রাম ইন তরতডং কতম্প্রণহন�ন. আরতলংটন, তভএ: আরএএনতড. 

* ্রিট্যাসমট্যান. ১৯৯২. আ তরতভউ অব এতভণডসি-ববসড তলটাণরতস তরসাচকে  উতয়থ সু্ণডন্টস 
হু আর বডফ অর হাডকে  অব তহয়াতরং. ২ এতপ্রল, ২০১৫-এ অনলাইন বথণক বনওয়া 
হণয়ণছ। http://www.unco.edu/ncssd/research/DHHliteracyreport.
pdf-এ উপলধি। 

অিলাইি	বররসারসকেস

* http://www.classroomhearing.org/acoustics.html
* সাংণকতিক ইংরাতি অতভধান
* http://sign.com.au/
* এই ওণয়বসাইণট প্রায় ৩,০০০ �ণব্র একটি সাংণকতিক ইংরাতি অতভধান রণয়ণছ। 

প্রতিটি �ব্ তচতরেি ও বণকেনা-�ুতি। 
* সাইন ফর তম (Sign ৪ Me)
* এটি একটি সাংণকতিক ইংণরতি অনুবােক �া তবেট্যালয় কতম্পউটাণর সহণিই 

ইনস্ল করা ব�ণি পাণর। আরও তব�ে https://itunes.apple.com/in/app/
sign-৪-me-for-ipad-signed/ 

* id৩৮৩৪৬২৮৭০?mt=৮-এ পাওয়া �াণব। 
*  ভারিীয় সাংণকতিক ভাষা (আইএসএল - ISL)
* ISL ত�েণি আগ্রহী হণল, মুম্বাইণয়র আতল ইয়াভার িাং নট্যা�নাল ইনতস্টিউট ফর 

েট্য তহয়াতরং হট্যাতন্ডকট্যাপড (AYJNIHH)-এ একটি প্রাথতমক স্তণরর বকাসকে রণয়ণছ। 
তবস্তাণর িানণি হণল বেেুন:

* http://ayjnihh.nic.in/advertisement.asp
* প্রাথতমক স্তণরর বকাসকে (ISL-এ এ বলণভল)-এর ত�ষোসামগ্রী তভতডও-তসতড তহসাণব 

বমণটতরয়াল বডণভলপণমন্ট তডপাটকে ণমন্ট (MDD), AYJNIHH, তরণলিণম�ন, বা্রিা 
(W), মুম্বাই ৫০ বথণক বকনা �াণব। 




