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Foreword

Disability is an integral part of society. Rights of Persons with 
Disabilities (RPWD) Act, 2016 recognizes 21 Disability Conditions 
and various provisions for Persons with Disability. It encourages equity 
based inclusion in society and inclusion of Children With Special Needs 
(CWSN) in regular schools while taking care of their special needs. It 
implies that all children with disability should be properly identify and 
certified as soon as possible to address their special needs and support 
them. All disability conditions are not visibly identifiable, therefore the 
present booklet will help regular teachers and special educators to screen 
children at preliminary level and send them for further identification 
at assessment camps. Teachers get the maximum opportunities to 
observe children for a significant period of time, in various settings 
like playground, library, classroom and other settings which will help 
them in identifying symptoms related to various disability conditions. 
The objective of this booklet is to screen and tentatively categorize the 
students into 21 disability conditions recognized by RPWD Act, 2016 
to facilitate further identification and certification. Teachers and special 
educators should be careful while using this checklist and always 
remember that this is merely a preliminary screening tool and is not to 
be used as a diagnostic tool to label any child as having a disability.



মুখবন্ধ

প্রশিবন্ধকিা সমাদজর অশবদছেে্য অংি । প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তদের অশিকার 
(RPWD) আইন, 2016, একুি িরদনর প্রশিবন্ধকিা এবং প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তদের 
জন্য শবশভন্ন শবিানদক স্বীকৃশি শেদ়েদে । এটি সমাদজ ন্যা়েশভশতিক অন্তভুভু শক্ত এবং শবদিষ 
চাশিোসম্পন্ন শিশুদের (CWSN) শবদিষ প্রদ়োজনগুশির প্রশি যত্ন শনদ়ে, িাদের 
শন়েশমি শবে্যািদ়ে অন্তভুভু ক্ত করার জন্য উৎসাশিি কদর । এদি বিা িদ়েদে যয সমস্ত 
প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুদের শবদিষ প্রদ়োজনগুশি পূরণ করার জন্য যি িাডািাশড 
সম্ভব িাদের যথাযথভাদব শচশনিি কদর িংসাপত্র শেদি িদব । সব িরদনর প্রশিবন্ধকিা 
দৃি্যমান ন়ে বা যেদখ শচশনিি করা যা়ে না । িাই বিভু মান পুশস্তকাটি সািারণ শবে্যািদ়ের 
শিক্ষকদের এবং যপেিাি এডুদকটরদের সািায্য করদব যাদি িারা শিশুদের প্রাথশমক 
স্তদর শনরবীক্ষণ কদর শচশনিি করদি পাদরন এবং প্রদ়োজদন আরও িনাক্তকরদণর জন্য 
শ্রিশনং ও অ্যাদসসদমন্ট ক্যাদম্প পাঠাদি পাদরন । শিক্ষকরা শবে্যাি়ে চিাকািবীন সমদ়ে 
যখিার মাঠ, িাইদরেশর, ক্াসরুম এবং অন্যান্য জা়েগা়ে শিশুদের পযভুদবক্ষণ করার 
সবভুাশিক সুদযাগ পান । এই েবীরভুসমদ়ের পযভুদবক্ষণ িাদের শবশভন্ন িরদনর প্রশিবন্ধকিার 
সাদথ সম্পশকভু ি িক্ষণগুশি িনাক্ত করদি সিা়েিা করদব । এই পুশস্তকাটির উদদেি্য 
িি RPWD আইন, 2016 দ্ারা স্বীকৃি একুি িরদনর প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিক্ষাথথীদের 
শনরবীক্ষদণর মাি্যদম প্রাথশমকভাদব শচশনিি করা যাদি পরবিথী িনাক্তকরণ প্রশরি়ো ও 
িংসাপত্র যেও়োর কাজটি দ্রুিির করা যা়ে । এই যচকশিস্টটি ব্যবিার করার সম়ে 
সািারণ শবে্যািদ়ের শিক্ষকদের এবং শবদিষ শিক্ষকদের সিকভু  থাকা উশচি এবং সবভুো 
মদন রাখা উশচি যয এটি শুিুমাত্র একটি প্রাথশমক শ্রিশনং-টুি এবং যকাদনা শিশুর 
প্রশিবন্ধকিা আদে শক না িা শনশচিি করার জন্য এটিদক একটি ডা়োগনশস্টক টুি 
শিসাদব ব্যবিার করা যাদব না। 



Preface

Persons with Disabilities (PwD) Act, 1995 was replaced by Rights 
of Persons with Disabilities (RPWD) Act, 2016 which recognises 21 
disability conditions. The numerous newly added disability conditions 
like Specific Learning Disability, Mental Illness, Intellectual Disability, 
Autism are less known amongst the general population and hence often 
remain unidentified and sometimes misdiagnosed. Early identification 
and certification of CWSN is vital before seeking facilities and utilising 
provisions provided by government.



ভূশমকা

প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তদের অশিকার (Rights of Persons with Disabilities 
- RPWD) আইন, 2016 কাযভুকরবী িও়োর পর প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্ত (Persons 
with Disabilities - PwD) আইন, 1995 বাশিি িদ়ে যা়ে । প্রশিবন্ধকিাযুক্ত 
ব্যশক্তদের অশিকার (Rights of Persons with Disabilities - RPWD) আইন, 
2016 একুি িরদনর প্রশিবন্ধকিাদক স্বীকৃশি শেদ়েদে । শনশেভু ষ্ট যিখার প্রশিবন্ধকিা 
(Specific Learning Disability), মানশসক অসুস্থিা (Mental Illness), যবৌশধিক 
প্রশিবন্ধকিা (Intellectual Disability), অটিজদমর (Autism) মদিা অদনক 
িরদনর প্রশিবন্ধকিা নিুন কদর যযাগ করা িদ়েদে যযগুশি সম্পদকভু  সািারণ মানুষ কম 
জাদন । িাই যবশিরভাগ যক্ষদত্রই যসগুশি িনাক্তকরণ ি়ে না বা িদিও ভুি ি়ে । শবশভন্ন 
সরকারবী সুদযাগ- সুশবিাগুশি যপদি িদি বা সরকার প্রেতি শবশি-ব্যবস্থাগুশি ব্যবিার 
করদি িদি যি িাডািাশড সম্ভব প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুদের বা শবদিষ চাশিোসম্পন্ন 
শিশু (Children with Special Needs - CWSN)-যের িনাক্তকরণ এবং িংসাপত্র 
প্রোন করা আবি্যক৷
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কৃিজ্ঞিা স্বীকার

এই যচকশিস্টটি এনশসইআরটি দ্ারা তিশর করা িদ়েদে যা দুটি ভাদগ শবভক্ত । 
পশচিমবদগের শবশভন্ন সরকারবী শবে্যািদ়ের এবং সরকারবী সািায্যপ্রাপ্ত শবে্যািদ়ের শিক্ষক 
শিশক্ষকাদের ব্যবিাদরর সুশবিাদথভু এই পুশস্তকাটি বাংিা়ে অনুবাে করা িদ়েদে এবং 
িাদের প্রদ়োজন অনুযা়েবী সম্পােনা করা িদ়েদে । 

প্রথম ভাগটি সািারণ শিক্ষকদের ব্যবিাদরর জন্য এবং শদ্িবী়ে ভাগটি যপেিাি 
এডুদকটরদের ব্যবিাদরর জন্য যাদি িারা শবে্যািদ়ে শিক্ষাথথীদের মদি্য শবদিষ 
চাশিোসম্পন্ন শিশুদের প্রাথশমক িনাক্তকরদণর কাজটি করদি পাদরন ।
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Why this booklet? চকন এই পুবতিকযা ?

Disability is a complex and multifaceted 
concept. The concept and meaning of disability 
differ across territories along with its legal, political 
and social constructs. It is generally viewed as a 
physical or mental condition(s), or both, that limit(s) 
an individual’s movements, sense perceptions or 
activities. Persons with disabilities are forced to face a 
lot of discrimination due to pre-existing prejudices and 
biases in society. The most vulnerable area that falls 
prey to discrimination is “EDUCATION”. Disabilities 
are incurable but early identification and intervention 
may facilitate optimum management and also prevent 
the consequent conditions from worsening.

প্রশিবন্ধকিা একটি জটিি এবং বহুমুখবী িারণা। 
প্রশিবন্ধকিার িারণা এবং অথভু শবশভন্ন অঞ্চদির আইশন, 
রাজননশিক এবং সামাশজক গঠদনর জন্য শভন্ন ি়ে। এটিদক 
সািারণি িারবীশরক বা মানশসক অবস্থা বা উভ়ে অবস্থা শিসাদব 
যেখা ি়ে, যা একজন ব্যশক্তর গশিশবশি, ইশ্রি়ে উপিশধি বা 
কাযভুকিাপদক সবীমাবধি কদর। সমাদজ বহুকাি যথদক শবে্যমান 
কুসংস্ার এবং পক্ষপাদির কারদণ প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তরা 
অদনক তবষদম্যর সমু্খবীন িদি বাি্য িন। যয শেকটিদি 
সবদচদ়ে যবশি তবষম্য যেখা যা়ে, িা িদিা “শিক্ষা”। িদব 
যয যকাদনা মানুদষর যক্ষদত্রই প্রশিবন্ধকিা িি স্থা়েবী ক্ষশি। 
প্রাথশমক িনাক্তকরণ এবং প্রশিবন্ধকিার িরনটি শনিভুারণ করার 
পর সঠিক সিা়েক পধিশিগুশি কাযভুকরবী করদি পশরশস্থশি আদরা 
খারাপ িও়ো প্রশিদরাি করা যযদি পাদর।

In India, Rights of Persons with Disabilities 
(RPWD) Act, 2016 recognises 21 disability 
conditions. It has replaced Persons with Disabilities 
(PwD) Act, 1995 which recognised only 7 disability 
conditions. It is in harmony with the United 
Nations Conventions on the Rights of Persons with 
Disabilities (UNCRPD). Further it provides a legal 
framework, generates awareness about rights of 
persons with disabilities, and also promotes equity 
based inclusion.

ভারদি, প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তযের অশিকার 
(RPWD) আইন, 2016, 21টি প্রশিবন্ধকিার িরনদক স্বীকৃশি 
যে়ে। এটি প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তদের (PwD) আইন, 1995 
–যক প্রশিস্থাপন কদরদে যযখাদন প্রশিবন্ধকিার শুিুমাত্র 7টি 
িরনদক স্বীকৃশি যেও়ো িদ়েশেদিা। এটি প্রশিবন্ধকিাযুক্ত 
ব্যশক্তযের অশিকাদরর উপর জাশিসংদরর কনদভনিন 
(UNCRPD) এর সাদথ সামঞ্জস্যপূণভু। িা োডাও, এটি একটি 
আইশন কাঠাদমা, যা, প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তযের অশিকার 
সম্পদকভু  সদচিনিা তিশর কদর এবং ন্যা়েশভশতিক অন্তভুভু শক্তর 
কথা বদি।

The Right to Education (RTE) Act 2009 entitles 
Free and Compulsory education to all children, 
including Children with Special Needs CWSN). In 
the context of school, provisions of RPWD Act 2016 
and RTE Act 2009, implies that all children with 
disabilities should be identified as early as possible, 
their special needs arising due to disabilities should be 
appropriately addressed and they should be supported 
to realize their full potential. Identification process of 
children with disabilities should begin ideally, at the 
moment of birth.

শিক্ষার অশিকার (RTE) আইন 2009 সমস্ত শবদিষ 
চাশিোসম্পন্ন শিশুসি সকি শিশুর জন্য শবনামূদি্য এবং 
বাি্যিামূিক শিক্ষার অশিকার প্রোন কদরদে। শবে্যািদ়ের 
যক্ষদত্র, RPWD আইন 2016 এবং RTE আইন 2009 
অনুযা়েবী সমস্ত প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুদের যি িাডািাশড সম্ভব 
শচশনিি করা উশচি, প্রশিবন্ধকিা সম্পশকভু ি িাদের শবদিষ 
চাশিোগুশি যথাযথভাদব সমািান করা এবং িাদের সম্ভাব্য 
ক্ষমিা সমূ্পণভু কাদজ িাগাদনার জন্য সািায্য করা উশচি। 
জদমের সম়ে যথদকই প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুদের িনাক্তকরণ 
শুরু িদ়ে যাও়ো উশচি।

The field realities in the country however, 
provide ample number of cases, where children 
with disabilities remain unidentif IED, even 
after getting admission in school, due to lack of 
awareness among school functionaries and the 
general population. This primarily occurs in cases of 
disability conditions where symptoms completely 
lack, or have minimum, visual manifestations that 
can be easily identify IED by parents or teachers.

িদব, আমাদের যেদি বাস্তদব এমন প্রচুর রটনা রদট,  
যযখাদন শবে্যািদ়ে ভশিভু  িও়োর পদরও শবে্যািদ়ের কমথী 
এবং সািারণ মানুদষর মদি্য সদচিনিার অভাদবর কারদণ 
প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুরা িনাক্ত ি়ে না। এটি মূিিঃ িখনই রদট, 
যখন প্রশিবন্ধকিার িক্ষণগুশি যেদখ যবাঝা যা়ে না বা িক্ষণগুশি 
নূ্যনিম মাত্রা়ে থাকার ফদি মা বাবা অথবা শিক্ষকরা যসগুশি 
সিদজই িনাক্ত করদি পাদরন না। RPWD আইন 2016 
দ্ারা স্বীকৃি প্রশিবন্ধকিার অবস্থা, যযমন িারবীশরক অসুশবিা, 
অ্যাশসড আরিমদণর শিকার, বামনত্ব- এগুশি িনাক্ত করা
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Disability conditions recognised by RPWD Act 
2016, such as physical challenges, acid attacks, 
or dwarfism are easy to identify but disabilities 
like mental illness, specific learning disabilities or 
autism are comparably difficult to identify without 
appropriate training.

সিজ শকন্তু মানশসক অসুস্থিা, যিখার শনশেভু ষ্ট প্রশিবন্ধকিা বা 
অটিজদমর মদিা প্রশিবন্ধকিা যথাযথ প্রশিক্ষণ োডা িনাক্ত 
করা িুিনামূিকভাদব কঠিন।

Needless to say that the early and 
appropriate identification of condition of disability 
facilitates implementation of required educational 
intervention. This in turn can bring a huge difference 
in the lives of children with disabilities. Need 
based interventions given as early as possible help 
them to grow with confidence and self-respect like 
any other children without disability. As a result, 
children with disabilities may become productive, 
respected and accepted members of society.

বিাবাহুি্য যয প্রশিবন্ধকিার অবস্থার প্রাথশমক এবং 
উপযুক্ত িনাক্তকরদণর ফদি শিক্ষাসংরিান্ত প্রদ়োজনবী়ে 
পেদক্ষপ যনও়ো সিজ ি়ে। এর ফদি প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুদের 
জবীবদন ব্যাপক পশরবিভু ন আসদি পাদর। যি িাডািাশড সম্ভব 
যশে প্রদ়োজনশভশতিক পেদক্ষপগুশি যনও়ো যা়ে িািদি এই 
শিশুরাও প্রশিবন্ধকিা যনই এমন শিশু অথভুাৎ অন্যান্য শিশুদের 
মদিা আত্মশবশ্াস ও আত্মসম্াদনর সাদথ যবদড উঠদি পাদর। 
ফিস্রূপ, প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিশুরাও উৎপােনক্ষম, সম্াশনি 
এবং সমাদজর স্বীকৃি সেস্য িদ়ে উঠদি পাদর।

Why Teachers? বিক্করযা চকন ?

This screening tool is designed to be used by 
regular school teacher as they spend maximum time 
with students. In addition, they are in a position to 
see all children who are developing and functioning 
typically. Any child not developing typically is 
easily identified by the teachers and can be referred 
for diagnosis. Further the teacher can observe a 
child in different situations consistently over a 
period of time ranging from classroom, playground, 
co-curricular activities such as music, art and craft. 
The teachers are a contact point to the parents for 
eliciting more information if and when necessary.

এই শ্রিশনং টুিটি শন়েশমি সািারণ শবে্যাি়ে শিক্ষকদের 
ব্যবিার করার জন্য তিরবী করা িদ়েদে কারণ িারা শিক্ষাথথীদের 
সাদথ সবদচদ়ে যবশি সম়ে কাটান। উপরন্তু, িারা এমন সব 
শিশুদকও যেখদি পান যারা সািারণভাদব যবদড উঠদে ও 
কাজ করদে। যকাদনা শিশু যশে সািারণভাদব শবকািিাভ না 
কদর, িা শিক্ষকদের যচাদখ সিদজই িরা পদড এবং িারা 
িখন যসইসব শিশুর সঠিক পশরশস্থশি শনণভুদ়ের জন্য িাদক 
যরফার করদি পাদরন। িা োডাও ক্াসরুম, যখিার মাঠ, 
সগেবীি, শিল্পননপুদণ্যর মদিা সি-পাঠ্যরিশমক শরি়োকিাপ 
যথদক শুরু কদর শবশভন্ন পশরশস্থশিদি িারাবাশিকভাদব একটি 
শিশুদক শিক্ষকরা পযভুদবক্ষণ করদি পাদরন। প্রদ়োজদন এবং 
সম়ে শবদিদষ আরও িথ্য সংগ্রদির জন্য অশভভাবকদের কাদে 
শিক্ষকরাই একটি অন্যিম মাি্যম।

What is this screening tool? এই ব্রিবনং টুল কী ?

This booklet contains checklists for the 
preliminary screening of students in school for further 
referral to assessment camps for disability certification 
with the help of regular teachers/ special educators/
counsellors/school heads/ school management 
committee. This tool has been divided into two parts 

• Part I is for the use of regular teachers. It contains 
objective type items that need to be tick marked, 
and the data of such students to be handed over 
to school head/ special teachers for second level 
screening, using part 2 of this tool.

এই পুশস্তকাটিদি সািারণ শিক্ষক/ (যপেিাি এডুদকটর/ 
কাউদসেির/ শবে্যাি়ে প্রিান/ শবে্যাি়ে ম্যাদনজদমন্ট কশমটির 
সিা়েিা়ে শবে্যাি়ে শিক্ষাথথীদের প্রশিবন্ধকিার িংসাপদত্রর 
মূি্যা়েন শিশবদর পাঠাদনার জন্য প্রাথশমক শ্রিশনংদ়ের যচকশিস্ট 
রদ়েদে। এই টুিদক দুটি ভাদগ শবভক্ত করা িদ়েদে

·	 প্রথম ভাগটি সািারণ  শিক্ষকদের ব্যবিাদরর জন্য। এটিদি 
অবদজশটিভ টাইপ আইদটম রদ়েদে যযগুশিদি টিকমাকভু  
করদি িদব এবং এই টুদির শদ্িবী়ে ভাগ ব্যবিার কদর এই 
জািবী়ে োত্রদের শবষদ়ে িথ্য শদ্িবী়ে স্তদরর শ্রিশনংদ়ের 
জন্য শবে্যািদ়ের প্রিান/ (যপেিাি এডুদকটরদের কাদে 
িস্তান্তশরি করা িদব।
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• Part II is for the use of special educators/
counsellors/school heads for second level 
screening and tentative categorization of 
students under the 21 categories of disability 
conditions recognized by RPWD Act 2016 to 
facilitate further identification and certification 
of disabilities

·	 শদ্িবী়ে ভাগটি (যপেিাি এডুদকটর/ কাউদসেির/ 
শবে্যাি়ে প্রিানদের ব্যবিাদরর জন্য তিরবী। যাদি িারা 
RPWD আইন 2016 অনুযা়েবী শিক্ষাথথীদের মদি্য 21টি 
িরদনর প্রশিবন্ধকিা িনাক্তকরদণর জন্য শদ্িবী়ে স্তদরর 
শ্রিশনং এবং প্রশিবন্ধকিার িরন অনুযা়েবী অস্থা়েবী শবভাগ 
করদি পাদরন। এর ফদি প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিক্ষাথথীদের 
িনাক্তকরণ এবং িংসাপত্র প্রোদন আরও সুশবিা িদব।

This is not to be used as a diagnostic tool to 
label a child as having a disability.

এটি একটি বিশুযক প্বিিন্ধকিযাযুক্ত বিসযাযি বচবনিি করযার 
জন্ ডযা়েযাগনবস্টক টুল বিসযাযি ি্িিযার করযা যযাযি নযা।

If some children in the class seem to display 
lack of interest, low attention, appear distracted, not 
learning like other children, and seem to be sleepy 
and fatigued, exhibit challenging behaviours, these 
can all be due to either environmental or disability 
conditions. Generally, the teacher tends to label 
such children negatively as lazy, and mischievous, 
and so on.

যশে ক্াদসর শকেু শিশুর মদি্য আগ্রদির অভাব, কম 
মদনাদযাগ, যকাদনা শকেু করদি করদি বারবার অন্যশেদক মন 
চদি যাও়োর প্রবণিা, অন্যান্য শিশুদের মদিা সিদজ না যিখা, 
রুম রুম ভাব ও ক্ান্ত থাদক বদি মদন ি়ে এবং আচরণগি 
সমস্যা থাদক, িদব এগুশি িাদের পশরদবিগি কারদণ বা 
প্রশিবন্ধকিার কারদণ িদি পাদর। সািারণি, শিক্ষকরা 
এইিরদনর শিশুদের যনশিবাচকভাদব অিস, দুষু্ট ইি্যাশে বদি 
আখ্যা যেন।

Physically, some of these children may not 
seem to be like other children in the class. This does 
not necessarily mean that they have a disability. 
When the teacher uses this checklist, it will prevent 
them from jumping to inaccurate conclusions. Usage 
of this tool may facilitate clarity about the child’s 
condition. Remember when the child is not able to 
learn it is not ‘disobedience’ as often perceived. The 
reason for not learning has to be investigated.

িারবীশরকভাদব, এই শিশুদের মদি্য কদ়েকজনদক 
ক্াদসর অন্যান্য শিশুদের মি মদন িদব না। এর মাদন এই ন়ে 
যয িাদের প্রশিবন্ধকিা আদে। শিক্ষকরা যখন এই যচকশিস্টটি 
ব্যবিার করদবন, িখন প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিক্ষাথথীদের 
িনাক্তকরণর যক্ষদত্র িারা আর ভুি শসধিান্ত যনদবন না। এই 
টুদির ব্যবিার শিশুর অবস্থা সম্পদকভু  পেষ্টিা আনদব। মদন 
রাখদবন, শিশু যখন শিখদি  পাদর না িখন িাদক প্রা়েিঃই 
‘অবাি্যিা’ বদি িদর না শনদ়ে শিশুর না যিখার কারণ অনুসন্ধান 
করদি িদব।

Points to remember while using this screening 
checklist
1. The observation should be made over a 

prolonged and consistent period of time in 
various situations. 

2. While using this screening checklist consider 
whether the language used by the child at home 
is different from the medium of instruction 
used at school. 

3. This screening checklist is only for screening 
and referral. Do not label or diagnose on the 
basis of this tool. 

4. This screening checklist is prepared in the manner 
that it is user friendly, is in simple and clear 
language, assimilates and presents symptoms 
of the 21 disabilities, mentioned in the Rights 
of Persons with Disabilities Act 2016, which 
the teacher may come across in the classroom.

এই শ্রিশনং যচকশিস্ট ব্যবিার করার সম়ে যয শবষ়েগুশি 
মদন রাখদি িদব

1. পযভুদবক্ষণটি শবশভন্ন পশরশস্থশিদি পযভুাপ্ত সম়ে শনদ়ে এবং 
িারাবাশিকভাদব করা উশচি।

2. এই শ্রিশনং যচকশিস্টটি ব্যবিার করার সম়ে যেদখ যনদবন, 
বাশডদি শিশুটি যয ভাষা়ে কথা বদি, িা শবে্যািদ়ের 
শনদেভু দি ব্যবহৃি ভাষার যথদক আিাো শকনা।

3. এই শ্রিশনং যচকশিস্ট শুিুমাত্র শ্রিশনং এবং যরফাদরদির 
জন্য। এই টুদির শভশতিদি প্রশিবন্ধকিা শনণভু়ে করা যাদব না।

4. এই শ্রিশনং যচকশিস্টটি ব্যবিারকারবীদের যাদি সুশবিা 
ি়ে, যিমনভাদব তিশর করা িদ়েদে। এটি সিজ এবং 
পেষ্ট ভাষা়ে, প্রশিবন্ধকিাযুক্ত ব্যশক্তযের অশিকার আইন 
2016-এ উশলিশখি 21টি প্রশিবন্ধকিার উপসগভুগুশিদক 
একবীভূি কদর উপস্থাপন কদরদে। শিক্ষকরা এই শবশভন্ন 
িরদনর প্রশিবন্ধকিা িাঁদের যরেণবীকদক্ষ শিক্ষাথথীদের 
যপদি পাদরন।
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“ Part I”

To be filled by content / class teachers 

“প্রথমভাগ”

এই ভাগটি যরেণবীশিক্ষক পূরণ করদবন



Part I 

How to use this screening tool

প্র্ম ভযাগ 
এই ব্রিবনং টুল কীভযাযি ি্িিযার করযি িযি?

Guidelines for School Heads বিদ্যাল়ে প্্যানযদর জন্ বনযদদে বিকযা

1. School Heads should ensure that the general 
teacher is properly oriented by Special Educator/
Resource Teachers/IE Coordinators/SCERT/
DIET/ Counsellors, in the use of this checklist/
booklet for initial screening of students. For this 
one day, or half day orientation meeting/workshop/
discussion can be organized in the school.

1. শবে্যাি়ে প্রিানদের শনশচিি করদি িদব যয শিক্ষাথথীদের 
প্রাথশমক শ্রিশনং করার জন্য এই যচকশিস্ট/পুশস্তকা ব্যবিার 
করার যক্ষদত্র সািারণ শিক্ষকরা, (যপেিাি এডুদকটর/
শরদসাসভু শিক্ষক/IE যকা অশডভু দনটর/SCER/ DIET/ 
কাউদসেিরদের যথদক সঠিক শনদেভু ি যপদ়েদেন। এর জন্য 
শবে্যািদ়ে একশেন বা অিভু-শেদনর ওশরদ়েদন্টিন শমটিং/ 
ও়োকভু িপ/ আদিাচনার আদ়োজন করা যযদি পাদর।

2. Each regular teacher is to be given at least three 
photocopies of part I of the checklist. More 
may be provided as per the requirement. 

2. প্রশিটি সািারণ শিক্ষকদক যচকশিদস্টর প্রথম অংদির 
কমপদক্ষ শিনটি ফদটাকশপ শেদি িদব। প্রদ়োজন অনুযা়েবী 
আদরা যেও়ো যযদি পাদর।

3. The School Head should collect all the 
checklists filled by the regular/general teachers. 

3. শবে্যাি়ে প্রিাদনর উশচি সািারণ শিক্ষকদের দ্ারা পূরণ 
করা সমস্ত যচকশিস্ট সংগ্রি করা।

4. 4. The School Head should refer all the filled 
checklists to Special Educator/Resource 
Teachers/counsellors for further assessment, 
and tentative listing under the appropriate 
disability category for further diagnosis as 
mentioned in part 2 of the screening booklet. 

4. শ্রিশনং পুশস্তকার শদ্িবী়ে ভাগ-এ উশলিশখি পরবিথী 
ডা়োগনশসদসর জন্য সমস্ত পূরণ করা যচকশিস্টগুশিদক 
শবে্যাি়ে প্রিাদনর আরও মূি্যা়েদনর জন্য (যপেিাি 
এডুদকটর/ শরদসাসভু শিক্ষক/ কাউদসেিরদের কাদে 
উপযুক্ত প্রশিবন্ধকিা যরেণবীশবভাগ সম্ভাব্য িাশিকাভুক্ত 
করার জন্য পাঠাদি িদব।

5. In case there are no Special Educators/Resource 
teachers/ counsellors in the schools, School 
Head should do the second level screening with 
the help of parents/guardian/ SMCs of nearby 
Primary Health Centers (PHC) for further 
assessment।

5. যশে শবে্যাি়েগুশিদি যকানও (যপেিাি এডুদকটর/ 
শরদসাসভু শিক্ষক/ কাউদসেির না থাদকন, িািদি আরও 
উপযুক্ত শ্রিশনং-এর জন্য শবে্যাি়েপ্রিাদনর উশচি বাবা-
মা/ অশভভাবক/ শনকটবিথী প্রাথশমক স্াস্থ্যদকদ্রির SMC-
যের সািাদয্য শদ্িবী়েস্তদরর শ্রিশনং করা।

Guideline for class/subject teachers ক্যাস/বিষ়ে বিক্কযদর জন্ বনযদদে বিকযা

1. Before using this checklist, attend the 
orientation meeting/workshop and read the 
document carefully. 

1. এই যচকশিস্ট ব্যবিার করার আদগ, ওশরদ়েদন্টিন শমটিং/ 
কমভুিািা়ে যযাগ শেন এবং ডকুদমন্ট/ নশথটি মন শেদ়ে 
পডুন।

2. This screening checklist (part 1) is to be used 
for students who appear not to be learning or 
participating or appear to be facing difficulties 
in academic, social, behavioral, mobility and 
orientation.

2. এই শ্রিশনং যচকশিস্ট (প্রথম ভাগ) এমন শিক্ষাথথীদের 
জন্য ব্যবিার করা িদব যারা শিখদে না বা অংিগ্রিণ 
করদে না বা যারা শিক্ষাগি, সামাশজক, আচরণগি, এবং 
িারবীশরকভাদব অংিগ্রিদণর যক্ষদত্র অসুশবিার সমু্খবীন 
িদছে বদি মদন িদছে।

3. Checklist (part 1) should be used by concerned 
class teachers with the help of subject teachers 
if required. 

3. প্রদ়োজদন অবি্যই শবষ়ে শিক্ষকদের সািাদয্য সংশলিষ্ট 
ক্াস টিচাররা যচকশিস্ট (প্রথম ভাগ) ব্যবিার করদবন।
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4. One checklist (part 1) should be used for one 
student only. 

4. একটি যচকশিস্ট (প্রথম ভাগ) শুিুমাত্র একজন শিক্ষাথথীর 
জন্য ব্যবিার করা উশচি।

5. This checklist (part 1) should be used only 
for tentative screening and further referral 
assessment purposes. 

4. এই যচকশিস্ট (প্রথম ভাগ) শুিুমাত্র প্রাথশমক শ্রিশনং এবং 
পরবিথী যরফাদরদির উদদেদি্য ব্যবিার করা উশচি।

6. This is not the diagnostic checklist therefore 
teachers should not label the students as 
disabled. 

6. এটি ডা়োগনশস্টক যচকশিস্ট ন়ে িাই শিক্ষকরা 
শিক্ষাথথীদের প্রশিবন্ধকিাযুক্ত শিসাদব যিদবি করদবন না 
/ োশগদ়ে যেদবন না।

7. Teacher should tick ( )/ “YES” to the questions 
given in checklist according to their observation 
of the students. 

7. শিক্ষদকর উশচি শিক্ষাথথীদের পযভুদবক্ষণ অনুযা়েবী 
যচকশিদস্ট যেও়ো প্রশ্নগুশিদি ( ✓ )/ “ি্যাঁ” বিদি টিক 
শচনি যেও়ো।

8. Teacher should inform the parents/guardian of 
screened students with the help of School Heads 
for sharing their observations regarding their 
child and further referral assessment purposes. 

8. শিক্ষকরা অবি্যই ্রিবীন করা শিক্ষাথথীদের শবষদ়ে িাদের 
পযভুদবক্ষণ এবং আরও যরফাদরদির প্রদ়োজন সম্পদকভু  
শবে্যাি়ে প্রিানদের সািাদয্য অবি্যই শিক্ষাথথীর মা বাবা/ 
অশভভাবকদের জানাদবন। 

9. Teacher should screen the students by thorough 
observation of students’ academic, social, 
behavioral, mobility and orientation activities 
in different contexts for at least a month.

9. শিক্ষকদক, অন্তি একমাদসর জন্য শিক্ষাগি, সামাশজক, 
আচরণগি, গশিিবীিিা এবং ওশরদ়েদন্টিন কাযভুরিদমর 
শবশভন্ন যপ্রক্ষাপদট পুঙ্ানুপুঙ্ পযভুদবক্ষদণর মাি্যদম 
শিক্ষাথথীদের ্রিবীন করা উশচি।

10. The teachers should keep the information of 
screened students confidential and only share 
with concerned parents/guardian and authority.

10. শিক্ষকদের উশচি ্রিবীন করা শিক্ষাথথীদের িথ্য যগাপন 
রাখা এবং শুিুমাত্র সংশলিষ্ট মা বাবা/ অশভভাবক এবং 
কিৃভু পদক্ষর সাদথ আদিাচনা করা।

Guidelines for Special Educators/Resource 
Teachers/Counsellors

(চপেিযাল এডুযকটর/ বরযসযাসদে বিক্ক/ কযাউযসেলরযদর 
জন্ বনযদদে বিকযা

1. Orient the general/regular teachers for using 
the screening checklist (part 1). 

1. শ্রিশনং যচকশিস্ট ব্যবিার করার জন্য সািারণ শিক্ষকদের 
প্রস্তুি করুন (প্রথম ভাগ)।

2. Assess those students, who are initially 
screened by general teachers, and place them 
in tentatively appropriate category of disability 
for further referral and assessment. 

2. যসই সমস্ত শিক্ষাথথীদের অ্যাদসস করুন, যাদের সািারণ 
শিক্ষকরা প্রাথশমকভাদব ্রিবীন কদরদেন, যসই সমস্ত 
শিক্ষাথথীদের শনরবীক্ষণ করুন ও িাদের জন্য অস্থা়েবীভাদব 
প্রশিবন্ধকিার যরেনবীশবভাগ কদর রাখুন যাদি পরবিথী 
যরফাদরি এবং অ্যাদসসদমদন্টর জন্য পাঠাদি পাদরন।

3. Tentatively categorize initially screened 
students by the general teacher for further 
referral. 

3. প্রাথশমকভাদব ্রিবীন করা শিক্ষাথথীদের পরবিথী যরফাদরদির 
জন্য সািারণ শিক্ষকদের সািাদয্য যরেণবীশবভক্ত করুন 
(কার যকান িরদনর প্রশিবন্ধকিা আদে, যসই অনুযা়েবী )।

4. To provide counseling and guidance to the 
teachers and parents/guardian of the screened 
students

4. ্রিবীন করা শিক্ষাথথীদের শিক্ষক এবং মা বাবা/ অশভভাবকদের 
কাউদসেশিং এবং উপযুক্ত পরামিভু শেন।
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রিশমক সংখ্যা / 
S. NO.

শবষ়ে / 
ITEMS

( ✔ )

1.1 এই শিক্ষাথথীর শক িাঁটদি অসুশবিা ি়ে বা িাঁটা/ শসঁশড ওঠার জন্য সািাদয্যর প্রদ়োজন ি়ে?
Does this student has difficulty in walking or needs support to walk/ climb stairs? 

1.2 এই শিক্ষাথথীর শক িরবীদরর বা িাদির যকান অংি নডাচডা করদি/ ব্যবিার করদি অসুশবিা ি়ে 
(যিখার জন্য/ শনদজ িাদি খাও়োর জন্য)?
Does this student have difficulty in moving/using any part of the body or hands 
(for writing/self-feeding)? 

1.3 এই শিক্ষাথথীর শক যকাদনা অগে শবকৃশি আদে যযমন রাড/যমরুেন্ড/ যকামর/শপঠ বা িরবীদরর যকাদনা 
অগে অনুপশস্থি যযমন িাি/ আঙুি/পা? 
Does this student have observable deformity /missing any body parts such as 
neck/hands/finger/waist/legs/spine/back?

2.1 এই শিক্ষাথথীর কুষ্ঠদরাগ িদ়েশেি? এখন শক যসদর যগদে? অনুগ্রি কদর শচশকৎসার সংশক্ষপ্ত িথ্যগুশি 
বিুন ও যসই সংরিান্ত কাগজপত্র যেখান। (কাগজপদত্রর প্রি্যাশ়েি নকি সংযুক্ত করুন)।
Is this child leprosy cured? Kindly provide (attach) brief history of treatment.

প্রথম ভাগ: ফমভু
(যরেণবী/ শবষ়ে শিক্ষক / শিশক্ষকারা পূরণ করদবন)

PART I: FORM 
(to be filled by class/subject teachers)

শিক্ষাথথীর নাম:/Name of student:

যরেণবী/ ক্াস:
Class:

ব়েস:
Age:

শিগে:
Gender:

শবে্যাি়ে: / School:

বাবার নাম: / Name of father:

মাদ়ের নাম: / Name of mother:

শনদেভু ি / Instruction
অনুগ্রি কদর প্রদযাজ্য শবষ়েগুশির পাদি (✔) শচনি শেন
Kindly place (✔) against the items applicable
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3.1 এই শিক্ষাথথীর শক অগে-প্রি্যদগে িক্তভাব/ থিথদি বা নরম ভাব রদ়েদে এবং/ অথবা অগে-প্রি্যদগে 
ঝাঁকুশন/ টিমদি িাঁটা/ অশন়েশ্রিি নডাচডা ি়ে? 
Does this child have stiffness/floppiness in limbs and/or jerky movement in 
limbs/ jerky walking pattern/ involuntary (uncontrolled) movements? 

3.2 এই শিক্ষাথথীর শক তেনশদিন কাজগুশি শনদজ করদি যযমন খাও়ো/ যিৌচকমভু / পশরষ্ার িও়ো / িাদি 
শজশনসপত্র িরা এবং রাখা/ কাঁশচ শেদ়ে শকেু কাটা ও আঠা শেদ়ে িাগাদনার যক্ষদত্র সমস্যা আদে? 
Does this student have problems in self-help skills/ toileting, washing/ eating /
holding and placing objects/ cutting, pasting? 

3.3 এই শিক্ষাথথীর কথা শক অপেষ্ট বা মুখ যথদক িািা ঝদর?
Does thisstudent have slurred (unclear) speech or drooling? 

4.1 এই শিক্ষাথথী শক িার ব়েদসর িুিনা়ে উদলিখদযাগ্যভাদব যবঁদট/ খবভুকা়ে? 
Is this child significantly shorter for his/her age?

4.2 এই শিক্ষাথথীর শক অস্াভাশবক বড মাথা/ বাঁকা পা / যোট আগুেি বা যোদটা রাড?
Does this student have a disproportionately large head/ bowed legs/ short fingers/ 
neck?

5.1 এই শিক্ষাথথী শক রন রন পদড যা়ে এবং যিাও়ো যথদক উযঠ বসদি অসুশবিা ি়ে?
Does this student fall frequently and has difficulty getting up from a lying or 
sitting position? 

5.2 এই শিক্ষাথথী শক িার পাদ়ের আগুেদির উপর িাঁদট? 
Does this student walk on his/her toes?

6.1 এই শিক্ষাথথী শক অ্যাশসড অ্যাটাক সারভাইভার? রটনা ও শচশকৎসা সংদক্ষদপ বণভুনা করুন। 
Is this child an acid attack survivor? Briefly describe the incident and treatment.

7.1 এই শিক্ষাথথী শক দুটি যচাযখই শকেু যেখদি পা়ে না? 
Is this child unable to see anything using both eyes? 

8.1 এই শিক্ষাথথীর শক কম আদিা়ে যেখদি অসুশবিা ি়ে? বা ভাি কদর যেখার জন্য আদিার উৎদসর 
শেদক যযদি চা়ে? 
Does this student have difficulty in seeing in situations of low lights or moves 
towards source of light?

8



8.2 এই শিক্ষাথথীর শক রন রন যচাদখর পািা পদড বা যচাখ শপট শপট কদর/যচাখ রদষ বা যচাদখর 
চারপাদি জ্ািাদপাডা বা চুিকাশন ি়ে/ রন রন মাথা ব্যথার অশভদযাগ কদর?
Does this student blink/rub his/her eyes frequently or complain about burning 
sensation or itchiness in or around the eyes / frequent headache? 

8.3 এই শিক্ষাথথী শক পডার সম়ে বই খুব দূদর বা খুব কাদে িদর রাদখ? 
Does this student hold a book too far or too close while reading?

8.4 এই শিক্ষাথথীর শক পডার সম়ে অসুশবিা ি়ে (িাইন ভুি কদর বা মাদঝর িাইন বাে শেদ়ে যা়ে, িব্দ 
বাে যে়ে, িব্দ যযাগ কদর, যিখার িাইন বরাবর মাথা সরা়ে)
Does this student face difficulties while reading (misplaces the line or skips lines 
in between, omits words, add words, moves head along the text)

8.5 এই শিক্ষাথথী শবদিষ শকেু কাজ যযখাদন যচাদখর দৃশষ্টর প্রদ়োজন ি়ে িা এশডদ়ে চদি? যযমন পডা, 
রঙ করা, যিখা? বা ব্্যাকদবাডভু  যেদখ না শিদখ যস শক সমব়েসবীদের যথদক যিখাটা টুদক শনদি যবশি 
পেদি কদর?  
Does this student avoid engaging in activities requiring visual focus such as 
reading or colouring or writing/copying from blackboard or prefer to copy from 
peers? 

8.6 এই শিক্ষাথথী শক পডার সম়ে বা কাোকাশে বস্তুর উপর নজর যেও়োর সম়ে একটি যচাখ বন্ধ কদর 
বা যেদক রাদখ? 
Does this student close or cover one eye while reading or focusing on close 
objects?

8.7 এই শিক্ষাথথীর যচাযখ শক গঠনগি ত্রুটি, ট্যাঁরাভাব আদে? 
Does this student have misaligned eyes (asymmetrical or squint) or have 
abnormal eyes? 

9.1 এই শিক্ষাথথী শক কদথাপকথদনর সম়ে বক্তার শেদক শনদজর কান রুশরদ়ে যে়ে বা কথা যবাঝার জন্য 
বক্তার মুখ (যঠাঁট নাডা) যেদখ?
Does this student turn head to position ear in the direction of the speaker or 
purposefully watch faces of the speaker during a conversation? 

9.2 এই শিক্ষাথথীদক নাম িদর ডাকযি শক সাডা যে়ে না? 
Does this student not respond when addressed or called out? 

9.3 এই শিক্ষাথথী শক অস্াভাশবকভাদব উঁচু স্দর কথা বদি বা প্রা়েিই িদব্দর ভুি উচ্ারণ কদর? 
Does this student use unusually loud voice while speaking or often mispronounce 
words? 

9.4 এই শিক্ষাথথী শক প্রা়েই শডদটিিন বা যমৌশখক শনদেভু দির সম়ে বার বার বিদি বদি? 
Does this student frequently ask for repetition during dictation or verbal 
instruction?

9.5 এই শিক্ষাথথীর শক শবে্যািদ়ের রণ্া, যিাকজদনর ডাক ইি্যাশে পশরদবদির িব্দ শুনদি সমস্যা ি়ে? 
উচ্ িদব্দ চমদক ওদঠ না/আচিযভু ি়ে না?
Does this student have problems in hearing environmental sounds such as school 
bell, people calling or is not startled / surprised by loud noises? 
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10.1 এই শিক্ষাথথী শক িব্দ বা িদব্দর অংিগুশি বার বার বদি বা সংশক্ষপ্ত কদর বদি? একটি বাক্যদক 
যভদগে যভদগে বদি? 
Does this student repeat words or parts of words or speak in short, fragmented 
phrases? 

10.2 এই শিক্ষাথথী কথা বিার সম়ে যিািিা়ে বা অপেষ্টভাদব কথা বদি?
Does this student stammer while speaking or speak unclearly? 

11.1 এই শিক্ষাথথীর শক অন্যদের সাদথ যযাগাদযাগ বা সামাশজক যমিাদমিা়ে অসুশবিা ি়ে? 
Does this student have difficulty in communicating or socializing with others? 

11.2 এই শিক্ষাথথীর শক তেনশদিন কাজগুশি যযমন যিামও়োকভু  যিষ করযি/ শিক্ষদকর শনদেভু ি পািন 
করদি অসুশবিা ি়ে? যস শক সািায্য োডা ও়োিরুম ব্যবিার করদি পাদর?
Is this student unable to do everyday tasks like finishing homework/ following 
instruction/directions of the teacher or even using the washroom without help? 

11.3 এই শিক্ষাথথী শক স্থান-কাি (যখিারমাঠ / ক্াসরুম /বাশড) শনশবভুদিদষ শনদজর পেদিমদিা আচরণ 
কদর, উোিরণস্রূপ, প্রা়েিই অনুমশি োডাই ক্াদসর বাইদর চদি যা়ে, বারবার কথা বদি এবং 
অদন্যর কথার মাদঝ বািা শেদি থাদক?
Does this student behave in a way he/she likes irrespective of the context 
(playground/classroom/home) for example, frequently walks out of the class 
without permission, speaks out of turn and keeps interrupting?

11.4 এই শিক্ষাথথীর শক এক পশরশস্থশিদি/ যপ্রক্ষাপদট যা শিদখদে িা সফিভাদব অন্য জা়েগা়ে প্রদ়োগ 
করদি অসুশবিা ি়ে? উোিরণস্রূপ, যস কাগদজ শিদখ যযাগ করদি পাদর, শকন্তু যখন িাদক মুদখ 
শজজ্ঞাসা করা ি়ে ‘যশে 5টি কিা এবং 3টি আম থাদক, িািদি যমাট কিগুশি ফি আদে’ িখন 
শক যস উতির শেদি পাদর না? 
Does this student have difficulty in applying what is learned successfully in one 
situation/context to another? For example, she/he is able to do addition sums in 
paper but unable to answer when asked ‘if there are 5 bananas and 3 mangoes, 
how many fruits are there in total’? 

12.1 এই শিক্ষাথথী শক প্রি্যাশিি গশির যচদ়ে িবীদর পদড বা যিদখ?
Does this student read or write slower than the average/expected speed? 

12.2 এই শিক্ষাথথীর শক পযভুাপ্ত অভ্যাস এবং অনুিবীিদনর পদরও িাদির যিখা যবাঝা যা়ে না 
Does this student have poor handwriting that lacks clarity even after sufficient 
practice and exercises?

12.3 শনদজ পদড অথভু বুঝদি এই শিক্ষাথথীর শক সবসম়ে অসুশবিা ি়ে?
Does this student have continuous difficulties in understanding the meaning of 
what is read? 

12.4 এই শিক্ষাথথীর শক একাশিকবার যিখাদনার পদরও যিখা িদব্দর বানান/ ব্যাকরণ/ শবরামশচনি/ গঠন 
মদন করদি অসুশবিা ি়ে? 
Does this student exhibit difficulty in recalling the spellings of learnt words/ 
grammar/ punctuation/ organization, even after teaching multiple times?
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12.5 এই শিক্ষাথথীর মযনাদযাগ শক িুিনামূিকভাদব কম? বা যস শক একটি কাদজ মদনাশনদবি করদি 
পাদর না ? 
Does this student has comparatively short attention span or is unable to 
concentrate on a task? 

12.6 এই শিক্ষাথথীর শক শনদজদক গুশেদ়ে শনদি বা একটি কাজ সম়েমদিা যিষ করদি অসুশবিা ি়ে? 
Does this student have difficulty in organizing himself/herself to complete a task 
on time? 

12.7 এই শিক্ষাথথীর শক শেক (বাম-ডান/উপর-শনদচ/সামদন-শপেদন) শনণভুদ়ে অসুশবিা ি়ে? 
Does this student lack sense of direction (left-right/ up-down/front-back)? 

12.8 এই শিক্ষাথথী শক প্রা়েই যিখার সম়ে”p” এর পশরবদিভু  “q” যিদখ, বা b/d, u/v, w/m, च/ज, 
प/त, এইসব অক্ষর বা শচনি বা িব্দ বা সংখ্যাগুশি উদটে যিদখ? 
Does this student reverse letters or symbols or words or numbers while writing, 
for example, writing “q” instead “p” or b/d, u/v, w/m, च/ज, प/त, frequently? 

12.9 এই শিক্ষাথথী যয ভুিগুশি কদর, িার শক একটি শনশেভু ষ্ট প্যাটানভু আদে বা যস িারাবাশিকভাদব এই 
ভুিগুশি কদর? 
Do the errors committed by this student have a particular pattern or consistency?

12.10 এই শিক্ষাথথীর শক গাশণশিক শচনি যযমন +, -, x, / বুঝদি অসুশবিা ি়ে?
Does this student have difficulty in understanding mathematical symbols such 
as +, -, x, /? 

13.1 এই শিক্ষাথথীর শক যচাদখ যচাখ রাখদি বা বক্তার শেদক িাকাদি অসুশবিা ি়ে?
Does this student have difficulty in making eye contact or looking at the speaker? 

13.2 এই শিক্ষাথথী শক িব্দ অথবা বাক্য শুদন যসটারই পুনরাবৃশতি কদর? উোিরণস্রূপ, ‘যিামার নাম 
কবী?’ শজজ্ঞাসা করা িদি িার নাম বিার পশরবদিভু  ‘ যিামার নাম কবী?’ এই বাক্যটি বার বার বদি?
Does this student echo or repeat words? For example, on being asked
‘what is your name?’ will repeat ‘what is your name?’ instead of telling his/her 
name? 

13.3 এই শিক্ষাথথীর শক সামাশজক যযাগাদযাগ স্থাপন করদি / বনু্ধত্ব করদি/ বনু্ধ বা সিপাঠীদের সাদথ 
যখিদি অসুশবিা ি়ে? 
Does this student have difficulty in interacting/making friends/playing with peer 
group/classmates? 

13.4 শিক্ষাথথীর শক যস যয রুটিদন অভ্যস্ত িার পশরবিভু ন িদি, মাশনদ়ে শনদি অসুশবিা ি়ে যযমন, 
ক্াসশিক্ষদকর /ক্াসরুদমর / সম়েসূচবী/ বসার ব্যবস্থা়ে পশরবিভু ন? 
Does this student find it difficult to deal with sudden changes in routine for 
example, change in class teacher/change in classroom /timetable / seating 
arrangement?
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13.5 এই শিক্ষাথথী শক বার বার িাি ঝাঁকাযনা, মাথা নাডাদনা, আঙুদির নডাচডা, িরবীর যোিা়ে? বা কথার 
(আও়োজ/িব্দ/িব্দবন্ধ) পুনরাবৃশতি কদর? 
Does these student exhibit repetitive mannerisms like hand flapping, nodding 
head, finger movement, and rocking body, vocal repetitions (sounds/words/
phrases)? 

13.6 এই শিক্ষাথথী গুণদি পাদর (উোিরণস্রূপ 1-100) শকন্তু িার কাদে দুটি যপশসেি/ শিনটি কিম 
চাইদি যস শেদি পাদর না?
Is this student able to count (for example 1-100) but is not able to give two 
pencils/three pens when asked? 

13.7 এই শিক্ষাথথীর শক েিগি কাদজর যক্ষদত্র শনদেভু ি অনুসরণ  করদি অসুশবিা ি়ে এবং নাম িদর 
িাদক শনশেভু ষ্ট কদর বিদি যস শনদেভু ি পািন করদি পাদর? যযমন পুদরা ক্াসদক ‘যিামাদের অঙ্ক 
বই যখাদিা’, বিদি এই শিশুটিদক শনশেভু ষ্ট কদর বিার প্রদ়োজন িদি পাদর ‘যরাশিি, যিামার অঙ্ক 
বই যখাদিা’?
Does this student have difficulties in following group instructions and require 
specific individual instructions by name, for example while instructing the 
whole class ‘open your mathematics books’, this child may require ‘Rohit, open 
your mathematics book’ ? 

13.8 গল্প বিার যসিন চিাকািবীন, অন্য সবাই মদনাদযাগ সিকাদর যিাদন শকন্তু এই শিক্ষাথথীটি শক আগ্রিবী 
ি়ে না? 
During story telling session, does this student appear not interested while all 
others are listening keenly? 

13.9 এই শিক্ষাথথী শক সবভুনাম ব্যবিার করা এশডদ়ে যা়ে যযমন, যখন শিক্ষক শজদজ্ঞস কদরন ‘িুশম শক 
যিামার যিামও়োকভু  শনদ়ে এদসদো’ শিক্ষাথথী উতির যে়ে ‘িুশম যিামার যিামও়োকভু  শনদ়ে এদসদো 
বা শনদজর নাম ব্যবিার কদর বদি ‘রানবী যিামও়োকভু  শনদ়ে এদসদে’?
Does this child reverse pronoun or avoid using pronoun for example, when 
teacher ask ‘have you brought your homework’ the child responds ‘you brought 
your homework/ Rani brought your homework’? 

13.10 এই শিক্ষাথথী শক সাবিবীিভাদব পডদি এবং মুখস্থ বিদি সক্ষম শকন্তু িার শনদজর কথা়ে বণভুনা 
করদি (যমৌশখকভাদব/ শিখদি) সক্ষম ন়ে?
Is this student able to read fluently and repeat verbatim but not able to narrate 
(orally/write) in his/her own words? 

14.1 এই শিক্ষাথথীদক শক প্রা়েই দুঃশখি যেখা়ে নবাস্তদবর যথদক শনদজদক দূদর রাদখ বদি মদন ি়ে বা রন 
রন িার যমজাদজর পশরবিভু ন ি়ে বা মদনাদযাগ শেদি বা শনদজর জা়েগা়ে বদস থাকদি সমস্যা ি়ে? 
Does this student often appear sad or seems withdrawn or has severe mood 
swings or have trouble in focusing or staying in her/his own seat?

14.2 এই শিক্ষাথথীর শক িঠাৎ যকাদনা উপযুক্ত কারণ োডাই ওজন কদমদে বা ওজন যবদড যগদে?
Does this student have an unexplained weight loss or weight gain?

14.3 এই শিক্ষাথথী শক প্রা়েই মাথা ব্যথা এবং যপট-ব্যথার অশভদযাগ কদর?
Does this student complain frequently about aches such as headaches and 
stomach-aches? 
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14.4 এই শিক্ষাথথী শক প্রা়েই আত্মিি্যার শচন্তাভাবনা কদর বা যস আত্মিি্যার যচষ্টা করার শবষদ়ে কথা বদি 
বা শনদজর িরবীর যকদট বা পুশডদ়ে শনদজদক আরাি কযর? 
Does this student often have suicidal thoughts or talk about attempting suicide or 
indulge in self-harm activities such as making cut marks or burning? 

14.5 এই শিক্ষাথথী শক মােক বা অ্যািদকািি যসবদনর সাদথ জশডি বদি মদন ি়ে?
Does this student appear to be involved in drugs or alcohol use? 

14.6 এই শিক্ষাথথী শক বাস্তব যথদক শবশছেন্ন বদি মদন ি়ে এবং একটি কাল্পশনক জগদি বাস কদর, 
উোিরণস্রূপ, কাল্পশনক বনু্ধদের সাদথ কথা বদি (এটি িার কাদে মনগডা যখিা ন়ে)। 
Does this student appear to be detached from reality and live in an imaginary 
world, for example, talking to imaginary friends (that is not make-believe play) 

14.7 যকান শনশেভু ষ্ট কারণ োডাই শক এই শিক্ষাথথী খুব ভ়ে পা়ে? 
Does this student appear to have intense feelings of fear without any specific 
reason? 

14.8 এই শিক্ষাথথীর শক আচরণ বা ব্যশক্তদত্ব িবীরে পশরবিভু ন যেখা যা়ে, উোিরণস্রূপ, রনরন মারশপট 
করা, অস্ত্র ব্যবিার করা এবং অন্যদের গুরুিরভাদব আরাি করার ইছো প্রকাি করা? এই শিক্ষাথথীর 
শক আচরণ বা ব্যশক্তদত্ব িবীরে পশরবিভু ন যেখা যা়ে, উোিরণস্রূপ, রনরন মারশপট করা, অস্ত্র ব্যবিার 
করা এবং অন্যদের গুরুিরভাদব আরাি করার ইছোপ্রকাি করা?
Does this student exhibit drastic changes in behaviour or personality, for 
example, fighting frequently, using weapons and expressing a desire to seriously 
hurt others? 

15.1 এই শিক্ষাথথীর শক শখঁচুশন ি়ে (যপিবীর েদিবধি সংদকাচন এবং শিশথিকরণ)? 
Does this student get tremors (rhythmic contraction and relaxation of muscle)?

15.2 অন্যান্য শিক্ষাথথীদের িুিনা়ে, এই শিক্ষাথথী শক সিদজই ক্ান্ত বা অবসন্ন িদ়ে পদড?
In comparison to other students, does this student get easily tired or fatigued?

16.1 এই শিক্ষাথথীর শক কাটা বা আরাদির ফদি মাত্রাশিশরক্ত রক্তক্ষরণ িদ়েদে বা অদনক বড বা গভবীর 
ক্ষি আদে বা যকাদনা কারণ োডাই নাক শেদ়ে রনরন/ অস্াভাশবক রক্তপাি িদছে?
Does this student have unexplained and excessive bleeding from cuts or injuries 
or have many large or deep bruises or have frequent/ unusual nosebleeds without 
a known cause? 

17.1 এই শিক্ষাথথীর শক যপট/িাি/পা ফুদি যা়ে বা রন রন জ্র ি়ে?
Does this student have swelling in abdomen/hands/feet or have frequent fever? 

18.1 এই শিক্ষাথথীর শক দুই বা িদিাশিক যরাগ বা ব্যাশি আদে? বা বুশধিজশনি প্রশিবন্ধকিা, মশস্তদষ্র 
আরাি, িাদডর সমস্যা, কাদন কম যিানা, বুশধি সংরিান্ত এবং শজনরটিি সমস্যা বা যকাদনা যমশডদকি 
কশন্ডিন আদে?
Is the child affected by two or more diseases or disorders such as intellectual 
disability, brain injury, orthopaedic complications, hearing loss, cognitive and 
genetic problems or medical conditions? 
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আশম_______________________________________________________________________________

যরেণবীর শিক্ষক, _______________________________________________________________________

আমার ক্াদসর োত্র/োত্রবী _________________________ যক পরবিথী িনাক্তকরদণর জন্য যরফার করব, কারণ আশম 
এই শিশুটির মদি্য উপদরর িাশিকাভুক্ত িক্ষণগুশি োডাও শনম্নশিশখি আচরণগি এবং িারবীশরক িক্ষণগুশি পযভুদবক্ষণ কদরশে 
যা অন্যান্য োত্রদের যথদক আিাো বদি মদন িদ়েদে৷ 

______________________________________ ______________________________________ 
(মা বাবা/ অশভভাবদকর স্াক্ষর) (যরেণবীশিক্ষদকর নাম ও স্াক্ষর)

I __________________________________________________________________________________,

teacher of class __________________would refer ___________________________________________,

student of my class for further referral as I observed the following behavioral and physical symptoms apart 
from the above listed symptoms in this child that seem to be different from other students.

______________________________________ ______________________________________ 
(Parent’s/Guardian’s Signature) (Class Teacher’s Name and Signature)
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