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4 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

eyw×cÖwZewÜZv wK?   

eyw×cÖwZewÜZv n‡”Q GKwU mvaviY wWmAW©vi hv eqmKvj Avmevi c~‡e© j¶¨ Kiv hvq, †hwU‡K wPwýZ Kiv nq 

D‡j øL‡hvM¨fv‡e ÎywUc~Y© Ávbxq Kvh©KvwiZv Ges `yB ev Zvi AwaK †¶‡Î NvUwZ m¤úbœ Awf‡hvwRZ AvPi‡Yi 

gva¨‡g|   

GKRb e¨w³i †KvbiKg eyw×cÖwZewÜZv i‡q‡Q e‡j we‡ePbv Kiv nq wb‡gœi wZbwU gvb`‡Ði wfwË‡Z: 

 eyw×e…wËK Kvh©KvwiZvi gvÎv (AvB wKD) 70-75 Gi wb‡P; 

 `yB ev Zvi AwaK Awf‡hvwRZ `¶Zvi †¶‡Î D‡j øL‡hvM¨ mxgve×Zv _v‡K; Ges  

 GB Ae ’̄v wkïKvj (18 eQi ev Zvi wb‡P) †_‡KB eZ©gvb _v‡K| 

cÖwZwU e¨w³B Avjv`v Ges Abb¨, AvBwKD wbwe©‡k‡l, cÖ‡Z¨‡KiB wbR¯̂ e¨w³Z¡ i‡q‡Q, Ges i‡q‡Q wbR¯̂ 

`¶Zv Ges Amyweavi †¶Îmg~n| g…`y, ga¨g, ¸iæZi Ges AwZ ¸iæZi gvÎvi eyw×cÖwZewÜZvi †h Aeva 

†kÖwYwefvMwU i‡q‡Q †mwU AvBwKD Gi Dci wfwË K‡i msÁvwqZ, Ges GwU †Kvb e¨w³i wK gvÎvq mnvqZv 

cÖ‡qvRb †mwU‡K wKQy wb‡`©kbv cÖ̀ vb K‡i, wKš‘ e¨w³wU †h Dcv‡q Zvi Rxe‡b Kvh©Kjvc cwiPvjbv K‡i Zv 

Av‡ivI A‡bK welqvewji Dci wbf©ikxj| e¨w³Z¡, Lvc LvIqv‡bvi †KŠkj, Ab¨vb¨ cÖwZewÜZvi Dcw ’̄wZ 

(‡ckxmÂvjb, mvgvwRK ev B›`ªxq), GKB mv‡_ †h mnvqZvwU Zv‡`i‡K mieivn Kiv nq Zv‡`i cwievi †_‡K, 

eÜyevÜe Ges KwgDwbwU cÖ‡Z¨‡KB †mB cÖwµqvq Ae`vb iv‡Lb †hB cÖwµqvq GKRb e¨w³ Ab¨‡`i mv‡_ 

RwoZ nb Ges KwgDwbwU‡Z Zv‡`i f~wgKv c~iY Ki‡Z cv‡ib| 

‡Kvb e¨w³i g…`y eyw×cÖwZewÜZv (AvBwKD 50-70) _vK‡j †m nq‡Zv cov Ges †jLv wkL‡Z cvi‡e (wk¶vMZ 

my‡hv‡Mi Dcw ’̄wZi Dci wbf©i K‡i)| AwaKvsk e¨w³iB wbR Rxe‡b ¸iæZ¡c~Y© AvZ¥xqZv ev m¤úK© _v‡K Ges 

cwiev‡i I KwgDwbwU‡Z Zviv Ae`vb iv‡L| wKQy e¨w³ ¯̂vaxbfv‡e Rxebhvcb Ges †Nviv‡div Ki‡Z cv‡i, 

Ab¨‡`i A_© e¨e¯’vcbvq Ges wbR Rxeb cwiKíbv I msMV‡b mnvqZv Ges mn‡hvwMZvi cÖ‡qvRb nq| A‡bK 

e¨w³iB PvKyix _v‡K, gy³ ev mnvqZvg~jK Kg©ms ’̄v‡bi gva¨‡g, wKQy e¨w³ we‡q K‡i mšÍvb cvjb Ki‡Z cv‡ib 

Zv‡`i cwievi, eÜyevÜe Ges †mev e¨e ’̄vi mnvqZvi mvnv‡h¨| Zv‡`i g…`y eyw×cÖwZewÜZv GB A_© cÖKvk K‡i 

†h cÖvwZôvwbK wk¶vi †¶‡Î Zv‡`i mgm¨v n‡e Ges Zv‡`i cov I †jLvi `¶Zv nq‡Zv cÖv_wgK ch©v‡q 

_vK‡e| wKQy e¨w³i nq‡Zv †h wk¶vMZ my‡hv‡Mi cÖ‡qvRb wQj Zviv †mwU cvqwb, ZvB Zviv co‡Z I wjL‡Z 

cv‡i bv- A‡b‡KB GB wel‡q AvZ¥m‡PZb, ZvB ¯úk©KvZiZv i¶v Kivi cÖ‡qvRb i‡q‡Q hLb e¨w³‡`i 

D`vniY¯^iƒc †Kvb Z_¨ co‡Z ev wjwLZ dg© c~iY Ki‡Z Aby‡iva Kiv n‡e| A‡bK e¨w³iB AvšÍte¨w³K 

m¤úK© Ges mvgvwRK wbqgvewji m~² welq¸wj m¤ú~Yi©~‡c eyS‡Z mgm¨v nq (we‡klK‡i eqtmwÜKv‡j) Ges 

A‡bKB AmveavbZvekZ mvgvwRK mxgv‡iLv‡K AwZµg K‡i hvb|  

‡Kvb e¨w³i ga¨g ch©v‡q eyw× cÖwZewÜZv (AvBwKD 35-50) _vK‡j ZviI wbR Rxe‡b ¸iæZ¡c~Y© AvZ¥xqZv ev 

m¤úK© _v‡K, m¤¢eZfv‡e g~j¨evb I `xN© ’̄vqx eÜyZ¡Zv MVb Ki‡Z cv‡i, Ges Zv‡`i cwievi, eÜyevÜe Ges 

mnKg©x‡`i mv‡_ wKQy Kvh©Kjvc Dc‡fvM Ki‡Z cv‡i| wbw`©ó cÖwk¶‡Yi mvnv‡h¨ A‡bK e¨w³B mvaviY cvewjK 

cwien‡b hvZvqvZ wkL‡Z cv‡i, wKš‘ Zv‡`i  A_© e¨e ’̄vcbvq Amyweav nq Ges †Kvb AbvKvw•ÿZ NUbv NU‡j 

mgm¨v mgvav‡b Amyweav nq| AwaKvsk e¨w³ wewfbœ cÖm‡½ e¨eüZ kã (‡hgb gwnjv / cyiæl / evwni, BZ¨vw` 

†jLv mvBb) †Pbv wkL‡Z cv‡ib Ges A‡b‡KB `k©bxq DÏxcbv Øviv DcK…Z nb, †hgb ˆ`wbK mgq ZvwjKv Ges 

†hvMv‡hvM e¨e ’̄vq e¨eüZ wPÎ| ga¨g gvÎvq eyw×cÖwZewÜZv m¤úbœ e¨w³‡`i Rxebe¨vcx mnvqZv cÖ‡qvRb nq 



 

Zv‡`i Rxeb Ges Kg©KvÐ cwiKíbv Ges msMVb Kivi Rb¨, GKB mv‡_ A_© e¨e ’̄vcbvi †¶‡ÎI| ¯^vaxbfv‡e 

e¨w³MZ h‡Zœi Kv‡R Zv‡`i `¶Zv (‡hgb Uq‡jU ¯̂v ’̄¨wewa, Kvco cwiavY I †Mvmj Kiv) wbf©i K‡i GB 

mKj KvR wkLb Ges Abykxj‡bi Rb¨ my‡hvM, Zv‡`i Ávbxq ¶gZvi gvÎv, Ges Ab¨vb¨ weKvk cÖwZewÜZvi 

(‡hgb †mwieªvj cjwm) Dcw ’̄wZ I Abycw ’̄wZi Dci wbf©i K‡i|   

‡Kvb e¨w³i ¸iæZi (AvBwKD 20-35) ev AwZ ¸iæZi (AvBwKD <20) eyw× cÖwZewÜZv _vK‡j Zvi 

Rxebe¨vcx mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb n‡e e¨w³MZ h‡Zœi Kv‡R, †hvMv‡hv‡M Ges KwgDwbwUi my‡hvM-myweav I 

cwi‡levmg~n e¨env‡ii †¶‡Î| GB gvÎvi cÖwZewÜZv m¤úbœ e¨w³iv mvaviYZ cwiwPZ gvbyl‡`i wPb‡Z cv‡i 

Ges Zv‡`i Rxe‡b g~L¨ e¨w³‡`i mv‡_ nq‡Zv `…p m¤úK© _vK‡Z cv‡i| AwaKvs‡kiB ¯̂í ev †Kvbiƒc evKkw³ 

_v‡K bv Ges Zv‡`i Pvwn`v I Abyf~wZ †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ A½fw½, gy‡Li Awfe¨w³, Ges kvixwiK fvlv Dci 

wbf©ikxj _vK‡e| GB gvÎvi cÖwZewÜZv m¤úbœ e¨w³‡`i Rb¨ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v mvaviYZ wbf©i K‡i Qwe ev 

e Í̄yi Dci hv †evaMg¨Zv‡K mnRZi K‡i, †hgb- GKwU Kv‡ci Qwe ev GKwU Kvc, e¨eüZ n‡Z cv‡i GB 

†gŠwLK cÖ‡kœi mv‡_ ms‡hvM K‡i ÒZywg wK cvwb cvb Ki‡e?Ó|  

wewfbœ cÖKv‡ii †gwW‡Kj mgm¨v ¸iæZi cÖwZewÜZvi mv‡_ _vK‡Z cv‡i| †hgb- wLuPywb, B›`ªxq ¶wZ, 

nvB‡W«v‡mdvjvm (gw Í̄‡®‹ Zij c`v_© e…w× cvq I gv_v eo n‡q hvq), ¯‹wjqwmm (wbgœ †giæ`Û †eu‡K hvIqv)| 

¯‹yj †mev ’̄vc‡bi mgq GB Ae¯’v¸‡jv we‡ePbv Ki‡Z n‡e|  

cwi‡k‡l †h gvÎvq Ae ’̄v DcbxZ n‡e Zv wbiƒwcZ nqt 

 GB Ae ’̄vi wcQ‡b _vKv Kvi‡Yi ¸iæZi Ae¯’v 

 ‡Kvb mg‡q Ae ’̄v wbY©q Kiv n‡q‡Q 

 AwffveK Ges wkïi †mevcÖ̀ vbKvixi gvb 

 wPwKrmvi gvb    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

wmb‡W«vg 

eyw× cÖwZewÜZv n‡”Q wewfbœ ai‡Yi wm‡Û«v‡gi Rb¨ GKwU mgwóMZ kã, †h ch©v‡q weKvk wcwQ‡q _v‡K| GKwU 

wm‡Û«vg n‡”Q KZ¸‡jv j¶‡Yi mgwó- hLb Avcwb me¸‡jv j¶Y‡K GKmv‡_ Ki‡eb ZLb †mwU GKwU we‡kl 

Ae¯’v‡K wPwýZ Ki‡e| mvaviYZ, GKwU eyw× cÖwZewÜ wkïi †¶‡Î mwVK wm‡Û«vgwU mbv³Kiv LyeB KwVb; 

AwaKvsk †¶‡ÎB h_vh_ †ivM wbY©q Kiv m¤¢e nq bv| GwU ¸iæZi †Kvb mgm¨v bq; ïaygvÎ WvDb wm‡Û«vg Ges 

AwURg Gi Rb¨ we‡kl wPwKrmv cÖ̀ v‡bi cÖ‡qvRb nq| eyw× cÖwZewÜZv kZvwaK cÖKv‡ii i‡q‡Q|  

GB mKj cÖKv‡ii eyw× cÖwZewÜZv `yBwU cÖavY `‡j fvM Kiv hvq, cðvrMvgx `j Ges mvaviY `j| 

‡bvUt wb‡gœ cÖ̀ Ë weei‡Yi GKgvÎ D‡Ïk¨ n‡”Q wewfbœ wm‡Û«v‡gi GKwU mvaviY aviYv †`Iqv|  

mvaviY `j 

AwaKvsk ai‡Yi eyw× cÖwZewÜZv GB `‡ji AšÍM©Z| AwaKvsk †¶‡ÎB, wkï eyw× cÖwZewÜZv wb‡qB Rb¥MÖnY 

K‡i Ges cÖv_wgK cwiPh©v I Rxe‡b we‡kl cÖwk¶Y †cÖvMÖv‡gi gva¨‡g, wkïwU wbw`©ó wKQy `¶Zv wkL‡Z cv‡i|  

wKQy cÖavb ai‡Yi eyw× cÖwZewÜZv n‡”Qt 

 

Ki‡bwjqv †W jvÄ wm‡Û«vgt 

Ki‡bwjqv †W jvÄ wm‡Û«vg (wmwWGjGm) n‡”Q GKwU mnRvZ wm‡Û«vg, gv‡b GwU Rb¥ 

†_‡KB _v‡K| Gi AwaKvsk wPý I j¶YB Rb¥MÖnY ev Zvi wKQy mgq ci †_‡KB j¶¨ 

Kiv hvq| †ivM wbY©q Kievi Rb¨ wkïwUi cÖ‡Z¨KwU wPý I j¶Y cÖ̀ k©b Kievi 

cÖ‡qvRb †bB| mvaviY ˆewk‡ó¨i g‡a¨ i‡q‡Q Rb¥MÖn‡Yi mgq wbgœ IRb (mPivPi, 

wKš‘ memgq bq, c uvP cvD‡Ûi wb‡P), wejw¤Ẑ e…w× I ¶y ª̀ ˆ`wnK AvK…wZ, Ges gv_v 

†QvU AvK…wZi (gvB‡µv‡mdvwj)| mvaviYZ gyLgÐ‡ji ˆewkó¨ n‡”Q wPKb †Pv‡Li åy, hv 

cÖvqB gvSvgvwS G‡m wgwjZ nq (mvB‡bvwd«m), `xN© †Pv‡Li cvcwo, †QvU E‡aŸ©vwÌZ bvK Ges wPKb wbgœgyLx 

†VvU| Ab¨vb¨ wbqwgZ j¶‡Yi g‡a¨ i‡q‡Q AZ¨waK kix‡ii †jvg(nvimywUmg), †QvU nvZ I cv‡qi Zvjy, 

cv‡qi wØZxq I Z…Zxq AvOzj AvswkKfv‡e †Rvov jvMv‡bv, nv‡Zi cÂg Av½Y¸j †fZi w`‡K e uvKv‡bv, wLuPywb, 

ü`wc‡Ð ÎywU, †VvU KvUv, A‡š¿ A¯̂vfvweKZ¡, LvIqvq mgm¨v, Ges weKv‡k wej¤̂Zv| wKQy e¨w³i gv‡S A½ 

cv_©K¨, A½ ev A‡½i wKQy Ask bv _vKv- mvaviYZ nv‡Zi Av½yj, nvZ ev evû, †`L‡Z cvIqv hvq|  

 

 

 

 

 



 

‡cÖWvi DBwj wm‡Û«vgt  

‡cÖWvi DBwj wm‡Û«vg (wcWwe øDGm) n‡”Q GKwU RwUj wRbMZ wWmAW©vi hvi ˆewkó¨ 

n‡”Q ¶y ª̀ †`n AvK…wZ, eyw× cÖwZewÜZv ev wkLb cÖwZewÜZv, Ac~Y© †hŠb weKvk, 

PwiÎMZ AvPiwYK mgm¨v, AbybœZ †cwki Uvb, Ges µgvMZ †L‡Z PvIqvi Aˆbw”QK 

Zvobv, hvi mv‡_ K¨v‡jvwii ¯̂í cÖ‡qvRb ms‡hvwRZ n‡q ’̄~jZvi w`‡K cwiPvwjZ nq|  

 

 

iæweÝ‡UBb UvBwe wm‡Û«vgt   

 iæweÝ‡UBb UvBwe wm‡Û«vg wb‡`©k K‡i wKQy kvixwiK ˆewkó¨ Ges eyw×weKvkMZ 

cÖwZewÜZvi aiY‡K‡K, hv GKwU avivevwnK Kvq`vq GKm‡½ msNwUZ nq | †hmKj 

e¨w³i iæweÝ‡UBb UvBwe wm‡Û«vg Zv‡`i ¶y ª̀ †`n AvK…wZ, eyw×weKvk wej¤^, Abyiƒc 

gyLgÐ‡ji ˆewkó¨, Ges nvZ I cv‡qi cÖk Í̄ ey‡ov AvOzj _v‡K|    

     

 

WvDb wm‡Û«vgt 

WvDb wm‡Û«vg n‡”Q GKwU eyw× cÖwZewÜZv wm‡Û«vg hv Mf©avi‡Yi mgq µ‡gv‡Rvgvj 

mgm¨vi Kvi‡Y msNwUZ n‡q _v‡K| GwU GKwU mvaviY Rb¥ ÎywU, Ges m¤¢eZ ¸iæZi 

wkLb mgm¨vi me‡P‡q cÖPwjZ wRbMZ KviY| Av‡ivI Z‡_¨i Rb¨ c…ôv 21 †`Lyb|  

 

 

 

‡d«RvBj G· wm‡Û«vgt  

‡d«RvBj G· wm‡Û«vg n‡”Q wRbMZ I me‡P‡q cÖPwjZ ai‡Yi eskMZfv‡e cÖvß eyw× 

cÖwZewÜZv| GwU GKwU †m·-wj¼W wRbMZ A¯̂vfvweKZv, †h‡¶‡Î gv evn‡Ki f~wgKv 

cvjb K‡ib, Zvi gva¨‡g Zvi cyÎ‡`i gv‡S GB wWmAW©vi cÖwZevwnZ nq| Av‡ivI 

Z‡_¨i Rb¨ c…ôv 24 †`Lyb| 

 

 

 

 



 
8 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

AwURg 

A‡bK wkï hv‡`i AwURg i‡q‡Q Zviv Rb¥ †_‡KB wfbœ _v‡K| `yBwU cÖPwjZ ˆewkó¨ hv 

Zviv cÖ`k©b Ki‡Z cv‡i, Zv‡`i hZœMÖnYKvix n‡Z kvixwiK ms‡hvM Gov‡bvi Rb¨ 

wb‡Ri wcV evwK‡q mwo‡q †bIqv Ges Zv‡K †Kv‡j Zyjevi mgq mvov bv †`Iqv ev 

eyS‡Z bv cviv| AwURg _vKvi m¤¢vebv bvix n‡Z cyiæ‡li wZb¸Y †ekx _v‡K| GB wj½ 

cv_©K¨ AwUR‡gi Rb¨ ¯̂Zš¿ †Kvb ˆewkó¨ bq, †h‡nZy A‡bK eyw×weKvkMZ cÖwZewÜZvi 

†¶‡ÎB bvix n‡Z cyiæ‡li AbycvZ †ekx _v‡K| c…ôv 26 †`Lyb|  

cðvrMvgx Mªyc 

GKwU wkï hvi cðvrMvgx eyw× cÖwZewÜZv i‡q‡Q mvaviYZ cÖv_wgK ch©v‡q, AvcvZ`…wó‡Z ¯̂vfvweK ev 

¯̂vfvwe‡Ki KvQvKvwQ weKvk cÖ̀ k©b K‡i 6 †_‡K 18 gvm eqm ch©šÍ| GKwU A ’̄vqx ch©v‡qi ’̄weiZv ev 

cðvrMvgxZv Gici j¶¨ Kiv hvq †hLv‡b wkï †hvMv‡hv‡Mi `¶Zv Ges nv‡Zi D‡Ïk¨c~Y© e¨env‡ii ¶gZv 

nvwi‡q †dj‡Z cv‡i| Gi cieZ©x K‡qK eQ‡ii g‡a¨B wkï GK GK K‡i `¶Zv nvwi‡q †dj‡Z _v‡K Ges 

GKmgq †m hv hv Ki‡Z cviZ Zv Avi Ki‡Z cv‡i bv|   

wKQy cðvrMvgx ai‡Yi eyw× cÖwZewÜZv n‡”Qt 

‡iU wm‡Û«vgt  

‡iU wm‡Û«vg n‡”Q GKwU ¶wqòy wWmAW©vi, hv AwaKvsk †¶‡ÎB bvix‡`i gv‡S †`Lv 

hvq Ges mvaviYZ 6 †_‡K 18 gvm eq‡mi g‡a¨ weKvk jvf K‡i| Zv‡`i wKQy 

ˆewkó¨MZ AvPiY n‡”Qt evKkw³ nvwi‡q †djv, µgvMZ nvZ KPjv‡bv, kixi †`vjv‡bv, 

Ges mvgvwRK cÖZ¨vnvi| †hmKj e¨w³iv GB wm‡Û«v‡g AvµvšÍ Zviv m¤¢eZ ¸iæZi 

†_‡K AwZ ¸iæZi gvÎvq eyw× cÖwZewÜ n‡q _v‡Kb|  

 

j¨vÛvD-‡K¬dbvi wm‡Û«vgt 

j¨vÛvD-‡K¬dbvi wm‡Û«vg (Gj‡KGm) n‡”Q GKwU ˆkkeKvjxb wWmAW©vi| GB 

wm‡Û«v‡gi GKwU cÖavb ˆewkó¨ n‡”Q µgk ev nVvr K‡i †gŠwLK fvlv eySevi Ges 

e¨envi Kievi ¶gZv nvwi‡q †djv| AvµvšÍ e¨w³‡`i gv‡S A‡b‡Ki wK¬wbKvj wLPywb 

n‡q _v‡K, Ges wKQy e¨w³i ïay B‡jK‡U«vMÖvwdK wLPywb n‡q _v‡K, †mB m‡½ 

B‡j‡±vMÖvwdK ÷¨vUvm Bwc‡jwÞKvm Ad w¯ øc (BGmBGm) _v‡K| Gj‡KGm _vKv 

wkïiv †ek K‡qKwU AwUw÷K AvPiY cÖ̀ k©b Ki‡Z cv‡i, †hgb mvgvwRK cÖZ¨vnvi, 

AwfbœZvi cÖwZ †R` a‡i ivLv, Ges fvlvMZ mgm¨v| GB mKj e¨w³‡`i cÖvqkB ÔcðvrMvgxÕ AwURg i‡q‡Q 

e‡j a‡i †bIqv nq KviY 3-7 eQi eq‡mi g‡a¨ mgqKvjxb Zviv ¯̂vfvweK wn‡m‡e cÖZxqgvb nq| ˆkk‡ei 

cÖv_wgK Ae ’̄vq Zv‡`i cÖvqB fvj fvlvMZ `¶Zv _v‡K wKš‘ Zviv µgk Zv‡`i evKkw³ nvwi‡q †d‡j| 

 

 



 

m¨vbwdwj‡àv wm‡Û«vg (GgwcGm 3) 

wkïwU Rb¥MÖn‡Yi mgq ¯̂vfvweK wn‡m‡e g‡b nq Ges cÖ_g GK eQi ev Av‡iKUy †ewk 

mgq Zvi weKvk ¯̂vfvweK _v‡K| cÖ_g j¶Y wfbœ n‡Z cv‡i Ges Avµvš Í wkï‡`i 

gv‡S wewfbœ eq‡m cÖZ¨¶ Kiv hvq| m¨vbwdwj‡àv wm‡Û«vg n‡”Q †gUv‡evwjRg (wecvK 

cÖwµqvi) wWmAW©vi hv eskMZfv‡e cwievwnZ nq| GwU †`n‡K `xN© k…•Ljve× wPwbi 

AYy †f‡O †djvi Kv‡R A¶g K‡i †Zv‡j| †ivMwU AMÖmi nevi mv‡_ mv‡_, wkï‡`i 

gv‡S weKvk n‡Z _v‡K Pig gvÎvi Kvh©Kjvc, ˆah©nxbZv, Awb ª̀v, Ges cÖvqB 

AmyweavKi AvPiY| fvlvkw³ Ges †evaMg¨Zv µgk nvwi‡q hv‡e| A‡bK wkï †Kvbw`bI Uq‡jU cÖwk¶YcÖvß 

n‡Z cvi‡e bv Ges hviv cvi‡e ZvivI †kl ch©šÍ GB `¶Zv nvwi‡q †dj‡e| mg‡qi mv‡_ mv‡_ m¨vbwdwj‡àv 

_vKv wkï Zvi cv‡qi …̀pZv nvwi‡q †dj‡e, nvUv I †`Šov‡bvi mgq c‡o hv‡e, Ges †kl ch©šÍ nvUvi ¶gZv 

nvwi‡q †dj‡e| wKQy AwffveK gvsl †cwki wLPywb, wW‡÷vwbqv (mgqe¨vcx eRvq _vKv †cwk ms‡KvPb), ev 

µgvMZ SvKywbhy³ bovPovi c‡ei© K_v wi‡cvU© K‡i _v‡Kb| G¸wj wLPywbi mv‡_ m¤úK©hy³ n‡ZI cv‡i bvI 

n‡Z cv‡i Ges wPwKrmv cÖ̀ vb Kiv KwVb n‡Z cv‡i| †h‡nZy m¨vbwdwj‡àv Ggb GKwU Ae¯’v hv mg‡qi mv‡_ 

mv‡_ Lvivc nq, cÖ‡Z¨KwU e¨w³B †iv‡Mi cÖv_wgK cÖLiZv wbwe©‡k‡l j¶Ymg~‡ni AMÖMwZ Abyfe Ki‡eb| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

eyw× cÖwZewÜZvi KviYmg~n 

wRbMZ KviY 

 cwiev‡i eyw× cÖwZewÜZv 

 ‡K›`ªxq mœvqyZ‡š¿ ¶q †ivM nIqv 

 µ‡gv‡Rvgvj weP¨ywZ, †hgb WvDb wm‡Û«vg 

 ‡gUvewjRg (wecvK cÖwµqvq mnRvZ ÎywU) 

 wbR cwiev‡i weevn 

Rb¥MÖn‡Yi c~‡e© 

 wWmg¨vP¨ywiwU (wkïi weKv‡ki †¶‡Î) 

 gv‡qi msµgY †ivM, †hgb iæ‡ejv 

 ‡cjwfm †iwW‡qkb  

 welwµqv 

 GKvwaK wkï Mf©aviY 

 g`¨cvb ev gv`‡Ki Ace¨envi 

Rb¥MÖnY mgqKvjxb 

 AZ¨šÍ AKv‡j Rb¥MÖnY 

 Møy‡Kv‡mi cwigvY Kg _vKvi Kvi‡Y wLuPywb 

 wUm¨y‡Z Aw·‡R‡bi cwigvY Kg _vKv 

 ‡dvi‡má †Wwjfvwi 

 weªs †Wwjfvwi  

Rb¥MÖn‡Yi ci 

 Møy‡Kv‡mi cwigvY Kg _vKvi Kvi‡Y wLuPywb 

 msµgY, †hgb †gwbbRvBwUm 

 welwµqv, †hgb mxmv 

 gw Í̄‡®‹ U«gv 

 g…Mx‡ivM Ges g…Mx‡ivM cÖwZ‡ivaK Jl‡ai e¨envi  

 wkï wbh©vZb 

 Acywó 

 ûwcsKd wUKvi RwUjZv     

 

 

 

 



 

eyw× cÖwZewÜZv wil‡q mvaviY wKQy cÖkœ 

eskMZ m~‡Î cvIqv m¤¢e? 

GKwU cwiev‡i G‡Ki AwaK wkï eyw× cÖwZeÜx nIqv A¯̂vfvweK welq| wKQy msL¨K †Km i‡q‡Q †hLv‡b 

wcZvgvZv †_‡K wkïi w`‡K GwU cÖevwnZ n‡q‡Q| 

GwU wK msµvgK? 

‡gv‡UB bq! eyw× cÖwZewÜZv msµvgK bq| GK wkï †_‡K Ab¨ wkï‡Z msµvwgZ nq bv| 

GwU wK Av‡ivM¨‡hvM¨? 

bv GwU Ggb GKwU Ae¯’v bq †h, Av‡ivM¨ jvf Kiv hv‡e| hw`I cÖv_wgK cwiPh©v, †cø †_ivwc, AviIGg †U«wbs, 

wbZ¨w`‡bi Kg©Kv‡Ði cÖwk¶Y (GwWGj †U«wbs)Ges cywóKi Lvevi Ae¯’vi DbœwZmvab Ki‡Z cv‡i| hZ Av‡M 

†_‡K Avgiv ïiæ Kie, ZZ AwaKZi DbœwZ jvf n‡e| 

wPwKrmK wK Ki‡Z cv‡ib? 

GKRb wPwKrmK G‡¶‡Î Lye Kg wKQyB Ki‡Z cv‡ib| Acv‡ikb †Kvb mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i bv, hw` 

ÔwdUmÕ(wdUm Ges Gwc‡jcwm Aa¨vq †`Lyb) bv _v‡K †m‡¶‡Î JlaI †Zgb mvnvh¨ K‡i bv| KLbI KLbI 

wkïiv ü`wc‡Ði ÎywUi Kvi‡Y ev k¦vmh‡š¿i mgm¨vi Acv‡ik‡bi Aax‡b hvq|    

Z‡e, wK Kiv m¤¢e? 

A‡bK wKQyB i‡q‡Q hv Kiv m¤¢e| Ges cybe©vmb I ¯^v ’̄¨Kg©xiv †m¸‡jv Ki‡Z cv‡ib| 

cwievi wKfv‡e mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i? 

cyb©evmb Kg©xiv mvivw`b eyw× cÖwZeÜx e¨w³i Kv‡Q _vK‡eb bv| ZvB, Zvi AeZ©gv‡b cybevmb Kg©xi †kLv‡bv 

c×wZ¸‡jv cwiev‡ii m`m¨‡`i Pvwj‡q †h‡Z n‡e| Dciš‘ cwievi eyw× cÖwZeÜx e¨w³‡K M…n ’̄vwj mKj Kv‡R 

m¤ú…³ Ki‡e, hv‡Z Zviv AvZ¥wek¦vm AR©b Ki‡Z cv‡i Ges cwiev‡i Zv‡`i Pvwn`v Abyfe K‡i| 

eyw× cÖwZeÜx wkï wK nuvUv wkL‡Z cv‡i? 

nuvU‡Z †kLv e¨envwiK Ges mvgvwRK Dfq †¶‡ÎB ¸iæZ¡c~b©| Z‡e, wkïi Pvwn`v we‡ePbv Ki‡j Ab¨ Av‡ivI 

wKQy welq Av‡Q, hv wkïi Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~b©| AwZ ¸iæZi eyw× cÖwZewÜZv m¤úbœ A‡bK wkïB KLbI 

nq‡Zv nuvUv wkL‡e bv, wKš‘ hLb Zviv GwU Ki‡Z cvi‡e, Zv ¯̂vfvwe‡Ki Zyjbvq mvaviYZ A‡bK †`ix‡Z 

NU‡e| hZ c~‡e© Zv‡`i‡K mvnvh¨ Qvov emv †kLv‡bv hv‡e, ZZ †ewk Zv‡`i nvU‡Z †kLvi m¤¢vebv e…w× cv‡e|   

Zviv wK ¯úófv‡e K_v ejv wkL‡Z cv‡i?  

AwZ ¸iæZi eyw× cÖwZewÜZv m¤úbœ wkïiv KLbB ¯úófv‡e K_v ejv wkL‡Z cvi‡e bv| 

 

 



 
12 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

eyw× cÖwZewÜZv wK cÖwZ‡iva‡hvM¨? 

cy‡ivcywifv‡e bq| Z‡e, AwaKvsk †¶‡Î GwU cÖwZ‡iva‡hvM¨| GKRb gv‡qi Mf©avi‡Yi wewfbœ ch©v‡q, wKQy 

wbw`©ó mZK©Zvg~jK e¨e ’̄v MÖn‡Yi gva¨‡g, wkïi gv‡S eyw× cÖwZewÜZv m¤¢fZfv‡e cÖwZ‡iva Kiv hvq| †hgbt 

wkïi R‡b¥i c~‡e©t 

 gv‡qi Rb¨ ch©vß cywóKi Lvevi-hv AcwiYZ wkïi Rb¥nvi Kgvq| 

 c~b© eq¯‹ bv nIqv ch©šÍ Mf©aviY Gwo‡q Pjv (Kgc‡¶ 18-19 ermi eqm)| 

 Mf©aviYKvjxb mgq nv‡g AvµvšÍ e¨w³‡`i ms¯úk© Gwo‡q Pjv| A_ev wUKv wb‡q †bIqv| 

Mf©avi‡Yi c~‡e©:  

 Mf©aviY mgqKvjxb wbqwgZ ¯̂v ’̄¨ cix¶v Kiv|  

 D”P i³Pvc cix¶v Kiv Ges cÖ‡qvR‡b wPwKrmv wbwðZ Kiv| 

 wkïi R‡b¥i mgq GKRb `¶ avGx ev wPwKrm‡Ki e¨e ’̄v Kiv| 

 i³ m¤úK©hy³ AvZ¥x‡qi g‡a¨ we‡q cwinvi Kiv| 

wkïi Rb¥ mgqKvjxbt  

 avGx‡K mewKQy `ª yZ Kivi Rb¨ AbygwZ †`Iqv hv‡e bv; †hgb, Mf©vkq †_‡K wkï‡K †ei Ki‡Z ej 

cÖ‡qvM, Bb‡RKkb ev ni‡gvb e¨envi Kiv|  

 wbwðZ nb †h, avGx wkï R‡b¥i mg‡q mKj mZK©Zvg~jK Ges Riæix Ae ’̄v †gvKvwejvq cvi`k©x| 

wkïi R‡b¥i c‡it 

 wkï‡K ey‡Ki `ya LvIqvb Ges wkï †hb h‡_ó cwigv‡Y MÖnY K‡i †m welq wbwðZ Kiæb| gv‡qi 

ey‡Ki `ya wkï‡K wewfbœ msµgb †_‡K cÖwZ‡iva K‡i| 

 wkï‡K 6wU msµvgK †iv‡Mi cÖwZ‡laK wUKv w`b| 

 R¡i n‡j wkï‡K KLbI Kvco ev K¤ĵ w`‡q †X‡K ivL‡eb bv| G‡Z K‡i wkïi R¡‡ii Av‡iv AebwZ 

n‡Z cv‡i Ges wkïi wdUm n‡Z cv‡i ev gw Í̄‡®‹i ’̄vqx ¶wZ n‡Z cv‡i| 

 ‡gwbbRvBwUm Gi wPý m¤ú‡K© Rvbyb Ges AbwZwej‡¤ ̂wPwKrmv wbb| 

 hw` wkïi Wv‡qwiqv/cvZjv cvqLvbv nq, gy‡L Lvevi m¨vjvBb ˆZix Kiæb Ges wkï‡K Zv NbNb 

(K‡qK wgwbU AšÍi AšÍi) LvIqvb| kix‡i cvwbi ¯̂íZv cÖwZ‡iva Kiv wdUm Ges gw Í̄‡®‹ ¶wZ 

cÖwZ‡iva K‡i (Gg.wW.)| 

 

 

 

 



 

eyw× cÖwZewÜZv, Ges eyw×e…wËK Amy¯’¨Zvi g‡a¨ me©v‡c¶v ¸iæZ¡c~Y© cv_©K¨ mg~n 

eyw× cÖwZewÜZv 

AvaywbKKv‡j G kãwU †h‡nZy LyeB cÖPwjZfv‡e e¨eüZ n‡”Q, eyw× cÖwZewÜZvi mv‡_ `yBwU Acwinvh© Dcv`vb 

Rwo‡q Av‡Q, DfqB Av‡cw¶Kfv‡e m¤úwK©Z ˆRweK eqm Ges mvgvwRK ms¯‹…wZi mv‡_t 

eyw×e…wËK Kvh©KvwiZv D‡j øL‡hvM¨fv‡e MocoZvi wb‡gœ _v‡K Ges GwU Aí eqm †_‡KB Dcw ’̄Z _v‡K|   

mgv‡Ri mvs¯‹…wZK Pvwn`v¸‡jvi mv‡_ Awf‡hvRb ev Lvc LvB‡q †bevi †¶‡Î wPwýZ AmvgÄm¨Zv _v‡K|   

GB welqwU eZ©gv‡b e¨vcKfv‡e ¯̂xK…Z †h, †Kvb e¨w³‡K eyw× cÖwZewÜ wn‡m‡e mbv³ Kivi c~‡e© Aek¨B, 

eyw×e…wËK Kvh©KvwiZv Ges Awf‡hvwRZ AvPiY DfqB AmvgÄm¨ wn‡m‡e cÖZxqgvb n‡Z n‡e, hv D‡Ïk¨wfwËK 

gvb`‡Û cwiwgZ n‡Z n‡e| ¯̂í eyw×gËv wKsev AmvgÄm¨ Awf‡hvwRZ AvPiY †KvbwUB GKKfv‡e ch©vß bq 

GB †ivM wbY©q Kievi Rb¨|   

eyw× cÖwZewÜZv mvaviYZ cÖKvk jvf K‡i beRvZK mg‡q, ˆkkeKv‡j ev we`¨vjq MgbKvjxb mg‡q| hLb 

AvPiwYK Dbœq‡bi †¶‡Î A¯̂vfvweK iK‡gi axiZv cÖZxqgvb nq- wbZ¨w`‡bi Pvwn`vi mv‡_ Lvc LvB‡q †bIqvi 

Amyweavi iƒ‡c, fvlvi †evaMg¨Zv I e¨env‡ii †¶‡Î, Ges mvaviY I weg~Z© A_© eySevi †¶‡Î| eyw× 

cÖwZewÜZv †mevmg ~n ZvB wkï Ges Aíeq¯‹ bexb‡`i wel‡q AwaK m‡PZb, Z‡e Pvwn`v Avek¨K n‡j mKj 

eqm ch©šÍ cÖmvwiZ nq, G‡Kev‡i beRvZK †_‡K e…× eqm ch©šÍ| hw`I, ¯̂v ’̄¨ we‡klÁiv ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb 

iv‡Lb  cÖv_wgK cÖwZ‡iv‡a, cÖviw¤¢K mbv³Ki‡Y Ges WvqvM‡bvwmm cÖ̀ v‡b, wk¶v Ges mgvRKj¨vY Kg©xiv cÖavb 

f~wgKv iv‡Lb ˆkkeKv‡j †mev cÖ̀ v‡bi †¶‡Î| cÖvß eq¯‹ Rxe‡b AKy‡ckbvj mgš^qmvab, mvgvwRK Awf‡hvRb 

Ges KwgDwbwU‡Z Rxebhvc‡bi Rb¨ we‡kl‡Ái mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb|   

eyw×e…wËK Amy ’̄¨Zv 

eyw×e…wËK Amy ’̄¨Zv n‡”Q GKwU mvaviY cwifvlv hv GLv‡b e¨envi Kiv n‡q‡Q wewfbœ cÖKv‡ii mvgÄm¨nxbZv‡K 

AšÍf©y³ Kivi Rb¨, †h¸‡jv Av‡ewMK, mvgvwRK Ges Ávbxq Kvh©KvwiZv Ges AvPiY‡K cÖfvweZ K‡i| GwU‡K 

ˆewkóvwqZ Kiv nq- Ah_vh_ Av‡ewMK cÖwZwµqv Øviv hv wfbœ wfbœ c¨vUv‡b© I gvÎvi ZxeªZvq n‡q _v‡K, 

†evaMg¨Zv I †hvMv‡hv‡Mi †¶‡Î NvUwZi cwie‡Z© eisP åvwšÍ Øviv, Ges ïaygvÎ A`¶ Awf‡hvwRZ AvPi‡Yi 

cwie‡Z© eisP mvgvwRKfv‡e weåvšÍ Øviv| AvšÍR©vwZK ms ’̄v¸‡jv KZ©…K M…wnZ AvbyôvwbK †kÖbxwefvM e¨e ’̄v 

mvaviYZ wewfbœ gvbwmK †iv‡Mi Ae ’̄vi gv‡S cv_©K¨ K‡i _v‡K (‡hgb- wm‡Rv‡d«wbqv), AiM¨vwbKvwj (A½ 

m¤úwK ©Z) wba©vwiZ wWmAW©vi (‡hgb, wW‡gwÝqv), mvB‡KvwbD‡ivwUK wWmAW©vi (‡hgb, Ae‡mkbvj wWmAW©vi) 

Ges AvPiY I e¨w³‡Z¡i wWmAW©vi| 

¸iæZi eyw×e…wËK Amy ’̄¨Zv mvaviYZ eqtmwÜKvj ev cÖvß eq¯‹ Rxe‡b weKwkZ n‡Z †`Lv hvq, Ges wkï‡`i 

g‡a¨ cÖvq Kg †`Lv hvq| hw`I, KLbI KLbI GwU Avwef©~Z nq AK¯§vrfv‡e, ZxeªZvi mv‡_ Ges c~e©eZ©x 

¯̂vfvweK AvPiY‡K wek…•Ljfv‡e A¶g K‡i †`q| GwU gv‡Sg‡a¨B ˆRe ivmvqwbK cwieZ©b ev gv`‡Ki 

Ace¨env‡ii mv‡_ mshy³ AvKv‡i †`Lv hvq| Gi mv‡_ cÖvqkB m¤úwK©Z _v‡K e¨w³Z¡ weKv‡ki D‡j øL‡hvM¨ 

†¶Îmg~‡n `xN©Kvj¯’vqx Acwic°Zv _vKv, Ges Zxeª I `xN© ’̄vqx e¨w³MZ gvbwmK Pvc Ges gvbwmK Ø‡›Øi 

AwfÁZv _vKv| Gi mv‡_ Av‡iv m¤úK© _vK‡Z cv‡i wewfbœ mœvqyweK, wRbMZ ev ˆReivmvqwbK cÖK…wZi 

ˆ`wnK/ˆRweK Ae ’̄v|  



 
14 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

eyw×e…wËK Amy ’̄¨Zv Zxeª, `xN© ’̄vqx ev mweivg AvKv‡i n‡Z cv‡i| GB wWmAW©vi¸‡jvi †¶‡Î Amy ’̄¨Zvi wbw`©ó 

j¶Y cÖZxqgvb nevi c~‡e© wKQy mvgvwRK, e¨w³MZ Ges wk¶vMZ mgm¨v †`Lv w`‡Z cv‡i| 

Zxeª eyw×e…wËK Amy ’̄¨Zvi †¶‡Î cÖv_wgK Pvwn`v nj g‡bv‡ivM msµvšÍ I ïkÖ~lv cÖ̀ vbg~jK `¶ wPwKrmv †`Iqv; 

nq KwgDwbwUi g‡a¨ ˆ`wbK †mev ev ewnwe©fvM †ivMx †mevi gva¨‡g, wKsev GKwU we‡klÁ g‡bv‡ivM wPwKrmv 

†K‡›`ªi gva¨‡g| A‡bK †`‡kB nvmcvZvj ’̄vcb e¨e ’̄v ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡i hv‡Z MZvbyMwZK mvaviY 

nvmcvZv‡ji g‡a¨B GKwU g‡bv‡ivM AšÍwe©fvM e¨e ’̄vi gva¨‡g wPwKrmv cÖ̀ vb Kiv hvq| g…`y AvKv‡ii eyw×e…wËK 

Amy ’̄¨Zvi wPwKrmv cÖ̀ vb Kiv nq KwgDwbwUi eyw×e…wËK ¯̂v ’̄¨ wK¬wb‡Ki gva¨‡g| wewfbœ cÖKv‡ii mvB‡Kv‡_ivwc 

(‡gŠwLK wKsev A‡gŠwLK) Gi m‡½ mgwš^Z AvKv‡i, mZ©KZvi mv‡_ cwiKwíZ Dcv‡q e¨eüZ wbB‡iv‡jcwUK 

Ilya e¨env‡ii gva¨‡g mvaviYZ wPwKrmv cÖ̀ vb Kiv nq| GLv‡b j¶¨ n‡”Q mwµqfv‡e Ges cwiKwíZ Dcv‡q 

Amy ’̄¨Zv‡K cÖwZ‡iva Kiv Ges e¨w³‡K mnvqZv Kiv hv‡Z †m AwZ `ªyZ KwgDwbwU‡Z Zvi Rxebhvcb cybivq 

ïiæ Ki‡Z cv‡i, Gi m‡½ e¨w³‡K Zvi Pvwn`vi cwigvY Abyhvqx we‡kl‡Ái Ae¨vnZ mnvqZv mieivn Kiv| 

gvbwmK e¨vwai wPwKrmv µgea©gvbfv‡e ¸iæZ¡Av‡ivc K‡i _v‡K Ò¯̂vfvweKxKiYÓ bxwZi Dci †hiƒcwU K‡i 

_v‡K eyw× cÖwZewÜZvi wPwKrmv e¨e¯’v| 

eyw× cÖwZeÜxZv eyw×e…wËK Amy ’̄¨Zv 

eyw×e…wËK Kvh©KvwiZv ¯̂vfvwe‡Ki wb‡gœ _v‡K Ges 

Awf‡hvRb I AvPi‡Yi `¶Zv `ye©j| 

beRvZK mgqKv‡j ev ˆkk‡e cÖKvk jvf K‡i _v‡K| 

g~L¨ Ae`vbt wk¶v Ges mvgvwRK Kj¨vY †mevmg~n| 

 

j¶¨t e¨w³‡K mgv‡Ri mv‡_ Lvc LvIqv‡bvi Rb¨ 

Zv‡`i `¶Zv, ¶gZv Ges e¨w³K ¸Yvewji Dbœqb 

NUv‡bv| 

mvgÄm¨nxbZv mg~n hv mgv‡R Av‡ewMK, mvgvwRK 

Ges Ávbxq Kvh©KvwiZv‡K cÖfvweZ K‡i| 

eqtmwÜKvj ev cÖvß eq¯‹ mg‡q cÖKvk jvf K‡i 

_v‡K|  

g~L¨ Ae`vbt g‡bv‡ivM msµvšÍ I ïkÖ~lv cÖ`vbg~jK 

`¶ wPwKrmv| 

j¶¨t ¯̂vfvweKxKiY| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

 

8 mßv‡ni g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

mvgvwRK g‡bv‡hvM cvwicvwk¦©K cwi‡ek ev …̀wómxgvi g‡a¨ Aew¯’Z †Kvb e Í̄y m¤ú‡K© 

we›`ygvÎ AvMÖn †bB| 

ms‡e`bkxj  ‡PvL ‡PvL Ges gv_v w`‡q †Kvb cÖwZwµqv e¨³ K‡i bv| 

‡cwkmÂvjb/ Uvb bovPov kvwqZ Kiv n‡j GKB A½f½x‡Z _v‡K| 

gv_v e‡m _vKv Ae ’̄vq gv_v †mvRv K‡i ivL‡Z cv‡i bv| 

cv I cv‡qi cvZv Eiæi (wnc R‡q›U) m‡¼vPb/ bvov‡bv 60-70 wWwMÖi Kg| 

12 mßv‡ni g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

mse‡`bkxj  ‡PvL me©`v U¨viv †PvL _vKv, GgbwK g‡bv‡hvM mnKv‡i| 

‡cwkmÂvjb/ Uvb bovPov 

 

ey‡Ki nv‡oi gvSvgvwS †UvKv w`‡j A‡bK Pg‡K hvq|  

AvKw¯§K we‡ùvwiZ Q›`e× bovPov Ges Kuvcywb|  

D”Pi³Pvc| 

Av‡jv, kã ev A½fw½i ª̀ yZ cwieZ©b Øviv gvÎvwZwi³ D‡ËRbv|  

‡cwki Uvb nVvr AvµgYvZ¥Kfv‡e e…w× cvIqv| 

gv_v 

 

Am~² evowZ bovPov| 

Dj¤^ †`nfw½‡Z Ae ’̄v‡bi mgq gv_v †mvRv _v‡K bv| 

evû Ges nvZ evûi e¨envi AmvgÄm¨, cy‡iv nvZ GKwU gywói b¨vq|  

24 mßv‡ni g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

mvgvwRK g‡bv‡hvM gv‡qi KÚ ev gyL †`‡L †Kvb cÖwZwµqv e¨³ K‡i bv| cvwicvwk¦©K 

cwi‡ek m¤ú‡K© †Kvb AvMÖn bv _vKv| 

AvPiY KLbB nv‡m bv| 

evKkw³  A¯úó kã D”PviY eÜ n‡q hvq|  

‡cwkmÂvjb/ Uvb gv_vi fw½  gv_vi wbqš¿Y w¯’wZkxj bq, †kvqv Ae¯’vq gv_v Zyj‡Z cv‡i bv| 

evû Ges nvZ mivmwi AvK‡o ai‡Z cv‡i bv| 

ao (Nvo †_‡K †Kvgo ch©šÍ †ckx) a‡oi bZyb †Kvb KvR †bB|  

a‡oi †Kvb gvsl †cwki Uvb †bB| 

cv I cv‡qi cvZv fvmgvb Ae ’̄vq _vK‡j cðvr‡`k, nvUy Ges †Mvovwji cÖmviY N‡U| 

40 mßv‡ni g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

LvIqvi wµqvKjvc  gyL †Lvjv _v‡K, cÖPyi jvjv S‡i| 

AwZwi³ evZvm MÖnY K‡i  

‡cwkmÂvjb/ Uvb bovPov Gw_U‡qW (nvZ-cv, Zvjy I AvOy‡ji axi,Aˆbw”QK bovPov ev Kvcywb) 

Uvb AmvgÄm¨ Uvb 

evû Ges nvZ `yB AvOz‡ji mvnv‡h¨ wKQy AuvK‡o ai‡Z cv‡i bv| 

ao (Nvo †_‡K †Kvgo ch©šÍ †ckx) emevi †Kvb w ’̄wZkxj fw½ †bB 

nvB‡cv‡Uvb Ad G·‡UÝim (a‡oi †cwk ¯^vfvweK †_‡K ỳe©j)  

cv Ges cv‡qi cvZv cv ¯úófv‡e k³/Abgbxq n‡q _v‡K| 

Av‡eM Øviv Kvh©Kjv‡ci e¨vwß|  

cÖmviY Kvh©Kjv‡c AcÖZ¨vwkZ wkw_jZv Avmv, †iBR wb-‡UÛb Ges 

GwKwjm †UÛb wi‡d¬·| 

 

 



 
16 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

 

15 gv‡mi g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 
mvgvwRK g‡bv‡hvM ‡Ljbvi cÖwZ AvMÖn _v‡K bv| cwiwPZ R‡bi †`Iqv †Ljbv AuvK‡o a‡i bv| 

evKkw³  wb‡Ri fvlvq ÔGÕ aŸwbwU †bB| 

‡cwkmÂvjb/ Uvb evû Ges nvZ ‡Kvb wRwbl AvjMv/gywô wXj Ki‡Z mgm¨v nq| 

ao (Nvo †_‡K †Kvgo ch©šÍ 

†ckx) 

GKv GKv em‡Z cv‡i bv| 

18 gv‡mi g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 
mvgvwRK g‡bv‡hvM  iOxb Qvcvi w`‡K AvMÖn †bB| cvwicvwk¦©KZv wb‡q AvMÖn †bB| 

evKkw³  ¯úó K‡i †evSv‡bvi Rb¨ kã e¨envi K‡i bv 

LvIqvi 

wµqvKjvc 

 Lvevi wPev‡Z cv‡i bv| 

A‡š¿i Kvh©Kjvc  gjZ¨v‡M m¤ú~bi©~‡c Acwi”QbœZv| 

‡cwkmÂvjb/ Uvb bovPov AwbwðZfv‡e n uv‡U 

evû Ges nvZ GKK mg‡q †Kej GKwU e Í̄yB ai‡Z cv‡i| 

cv Ges cv‡qi cvZv GKv ùvov‡Z cv‡i bv| ùvov‡bvi fw½ Amvo cvB‡ci gZ| 

21 gv‡mi g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

mvgvwRK 

 

g‡bv‡hvM Qwei cÖwZ we›`ygvÎ g‡bv‡hvM †bB| †Kvb cÖKvi ms‡hv‡Mi AvMÖn QvovB N›Uvi 

ci N›Uv ỳ‡j †h‡Z cv‡i| 

‡Ljv Ki‡Z cv‡i bv| 

Av‡`k-wb‡la eyS‡Z cv‡i bv| 

‡cwkmÂvjb/ Uvb bovPov k³/Abgbxq n‡q †mvRv nuv‡U|  

evû Ges nvZ GKmv‡_ ỳBUv e Í̄y Avb‡Z cv‡i bv| 

cv Ges cv‡qi cvZv cv duvK K‡i ùvovq| 

e‡j jvw_ gvi‡Z cv‡i bv| 

24 gv‡mi g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

mvgvwRK g‡bv‡hvM Mí †kv‡b bv| 

wb‡Ri bv‡g mvov †`q bv| 

KvMR I †cwÝj w`‡q wK Ki‡Z nq Rv‡b bv| 

evKkw³  evK¨ evbv‡Z †Póv K‡i bv| 

‡cwkmÂvjb/ Uvb bovPov GKv GKv ev mvgvb¨ mnvqZvi mvnv‡h¨ nuv‡Z cv‡i bv| 

ao (Nvo †_‡K †Kvgo ch©šÍ 

†ckx) 

bv c‡o wM‡q †g‡S †_‡K wKQy Zyj‡Z cv‡i bv| 

cv Ges cv‡qi cvZv cv e¨vcKfv‡e c…_K †i‡L nuv‡U| 

36 gv‡mi g‡a¨ eyw× cÖwZewÜZvi j¶Ymg~n 

evKkw³  ‡KD Zvi K_v eyS‡Z cv‡i bv| 
A‡š¿i Kvh©Kjvc  gj-g~Î Z¨v‡Mi Ici wbqš¿b †bB 

‡cwkmÂvjb/ Uvb cv Ges cv‡qi cvZv GK cv‡q ùvov‡Z cv‡i bv| 

 

 

 

 



 

¯^vfvweK weKvk Ges eyw× cÖwZewÜZvi wewfbœ µgweb¨v‡mi g‡a¨ Zyjbv 

28 mßvn eqm mgqKvjxb 

µgweb¨vm Awf‡hvwRZ AvPiY weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK bvMvj cvIqv, AuvK‡o aiv Ges wb‡q †bIqv 28 mßvn 

g…`y e Í̄ywU nv‡Z wb‡q †`Lv 16 mßvn 

ga¨g †_‡K ¸iæZi D‡c¶v Kiv ev `ª yZ ZvwK‡q †bIqv 08-12 mßvn 

AwZ ¸iæZi k~Y¨ `…wó‡Z ZvwK‡q _vKv, e Í̄ywUi w`‡K bv ZvwK‡q wi‡d¬‡·i 

Kvi‡Y nvZ w`‡q  a‡i ivLv|  

00-04 mßvn  

 

µgweb¨vm ’̄~j †cwkmÂvjb AvPiY weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK emv, nv‡Zi mnvqZvq, gv_v †mvRv _vK‡e 28 mßvn 

g…`y emv, mnvqZvi mvnv‡h¨, gv_v w ’̄wZkxj wKš‘ mvg‡b Sy‡K c‡o 16 mßvn 

ga¨g †_‡K ¸iæZi mnvqZvi mvnv‡h¨ emv, gv_v w ’̄wZkxj bq 08-12 mßvn 

AwZ ¸iæZi gv_vi †Kvb fvimvg¨ †bB 00-04 mßvn  

 

µgweb¨vm evKkw³ weKvk    weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK g-g-g-g-g-g aŸwbgq ¯̂i 28 mßvn 

g…`y ‡Rv‡i nvmv 16 mßvn 

ga¨g †_‡K ¸iæZi nvwm, KyDD aŸwb 08-12 mßvn 

AwZ ¸iæZi KÉØviv D”PvwiZ Awbw`©ó kã 00-04 mßvn  

 

µgweb¨vm mvgvwRK `¶Zv weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK Lvevi gy‡Li Kv‡Q wb‡q Avm‡Z cv‡i 28 mßvn 

g…`y Lvevi wb‡q cÖZx¶v Kiv 16 mßvn 

ga¨g †_‡K ¸iæZi MwZkxj Ae¯’vq _vKv e¨w³‡`i †`Lv 08-12 mßvn 

AwZ ¸iæZi k~Y¨`…wó‡Z e¨w³‡`i †`Lv 00-04 mßvn  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

 

3 eQi eqm mgqKvjxb 

µgweb¨vm Awf‡hvwRZ AvPiY weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK 3wU eøK w`‡q GKwU weªR ˆZix 3 eQi 

g…`y 3wU †_‡K 5wU e øK w`‡q GKwU UvIqvi ˆZix 18-21 gvm 

ga¨g †_‡K ¸iæZi wis w`‡q `wo‡Z †`vj LvIqv 12-15 gvm 

AwZ ¸iæZi nv‡Zi Kv‡Q _vKv GKwU †Ljbv AuvK‡o aivi †Póv K‡i, k~Y¨ `…wó, 

†LjbvwU c‡o †h‡Z †`q 

04-16 mßvn 

 

µgweb¨vm ’̄~j †cwkmÂvjb AvPiY weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK wmuwo‡Z DVevi gva¨‡g ch©vqµwgK avc †dj‡Z cviv 3 eQi 

g…`y GKv nvU‡Z cv‡i 18-21 gvm 

ga¨g †_‡K ¸iæZi GKv `uvov‡Z cv‡i Ges Awbw`©ó c`‡¶c †d‡j  12-15 gvm 

AwZ ¸iæZi mnvqZvi gva¨‡g em‡Z cv‡i, gv_v w ’̄wZkxj _v‡K, ï‡q _vKvi 

mgq gv_v Zyj‡Z cv‡i 

04-16 mßvn 

 

µgweb¨vm evKkw³ weKvk weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK 400 †_‡K 700 kã e¨envi Ki‡Z cv‡i/ 800 kã eyS‡Z cv‡i, 

mnR wb‡`©kbvi Dci cÖwZwµqv w`‡Z cv‡i, evK¨ MVb Ki‡Z cv‡i 

Ges eûePb e¨envi Ki‡Z cv‡i|  

3 eQi 

g…`y 2 †_‡K 3 k‡ãi mvnv‡h¨ evK¨ ˆZix Ki‡Z cv‡i, mnR ¯̂vfvweK 

wel‡qi e¨envi eyS‡Z cv‡i| wb‡Ri cwiev‡ii m`m¨‡`i bvg 

Rv‡b, 2wU Qwe wbw`©ó Ki‡Z cv‡i| 

18-21 gvm 

ga¨g †_‡K ¸iæZi 2wU †_‡K 6wU kã e¨envi Ki‡Z cv‡i, cÖZxK fvlv  12-15 gvm 

AwZ ¸iæZi ‡Kvb e¨envi Dc‡hvMx fvlv †bB, Kvbœv Kiv, nvmv Ges Awbw`©ó 

kã| 

04-16 mßvn 

 

µgweb¨vm mvgvwRK `¶Zv  weKv‡ki eqm 

¯̂vfvweK wb‡R wb‡R †L‡Z cv‡i, cÖvq cwi®‹vifv‡e 3 eQi 

g…`y cyZyj enb Ki‡Z Ges †Lj‡Z cv‡i  18-21 gvm 

ga¨g †_‡K ¸iæZi wb‡`©kbv eyS‡Z cv‡i 12-15 gvm 

AwZ ¸iæZi Lvevi wb‡q cÖZx¶v Ki‡Z cv‡i, KviI mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi 

cÖwZwµqv wn‡m‡e nvwm †`q ev j¶¨nxbfv‡e e¨w³i w`‡K ZvwK‡q 

_v‡K| 

04-16 mßvn 

 

 

 



 

eyw× cÖwZewÜZvi j¶Y mg~n 

cix¶v Kievi mgq wb‡b¥v³ j¶Y ¸‡jv eyw× cÖwZewÜZv mbv³ Kivi †¶‡Î ¸iæZ¡c~b© n‡Z cv‡it 

mvaviY Bw½Z gv_vi Lywj gyLgÐj 

 wejw¤Ẑ e…w× 

 ‡Kv‡l †g` Rgv 

 kvixwiK AmvgÄm¨Zv 

 nvB‡cv‡Uvwb (a‡oi †cwk `ye©j) 

Ges AwZwi³ `xN© R‡q›U 

 nvBcviUwb (‡cwk k³ n‡q 

hvIqv) Gi mv‡_ G·‡Ubwm 

(A‡½i cÖmvi NUv) 

 A¯̂vfvweK kvixwiK MÜ 

 gvB‡µv‡mdvwj (gv_v †QvU 

nIqv) 

 nvB‡W«v‡mdvjvm (gv_vq cvwb, 

AwZwi³ Zij c`v_©) 

 gv_vi Lywji nv‡oi MVb 

A¯̂vfvweK 

 gyLgÐ‡ji nvo A¯̂vfvweK ev 

AmvgÄm¨c~Y© 

 `yB †Pv‡Li ga¨eZ©x `~iZ¡ 

A¯̂vfvweK| 

‡PvL     Kvb     gyL 

 wb÷¨vMgvm (‡Pv‡Li `ª yZ 

bovPov) 

 U¨viv †PvL 

 MVb Ges Ae ’̄vb A¯̂vfvweK  wRnŸv eo 

 Zvjyi MVb A¯̂vfvweK 

 KvUv †VvU 

Pig Ae ’̄v   

 A¯̂vfvweK iK‡gi LvU 

 LvU, iƒp nvZ 

 AvOy‡ji gv_v¸‡jv cÖk Í̄ 

 cv‡q A‡bK¸‡jv AvOyj 

 nvZ ev cv‡qi †iLv A¯v̂fvweK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

LyeB cÖPwjZ ai‡Yi wKQy eyw× cÖwZewÜZv  

Kb‡RbwUbvj (Rb¥MZ) nvB‡cv_vBiwWmg  

Kb‡RbwUbvj nvB‡cv_vBiwWmg (wmGBP) n‡”Q 

Ggb GKwU Ae¯’v †hLv‡b R‡b¥i mgq _vBi‡qW 

ni‡gv‡bi NvUwZ _v‡K| cÖwZ 4000 G 1 Rb 

beRvZ wkïi ¸iæZi _vBi‡qW dvskb NvUwZ 

_v‡K, Ges Av‡ivI A‡b‡Ki G mgm¨v _v‡K g…`y 

ev AvswkK gvÎvq| hw` Rb¥MÖn‡Yi K‡qK 

gv‡mi g‡a¨ wPwKrmv cÖ̀ vb bv Kiv nq, Z‡e 

¸iæZi Kb‡RbwUbvj nvB‡cv_vBiwWmg, wkïi 

e…w×‡Z e¨_©Zv Ges ’̄vqx eyw× cÖwZewÜZvi w`‡K 

wb‡q †h‡Z cv‡i| Gi wPwKrmvi g‡a¨ i‡q‡Q 

_vBi‡qW ni‡gv‡bi (_vBiw·b) ˆ`wbK †WvR 

gy‡Li gva¨‡g †bIqv| 

wmGBP Gi j¶Y¸‡jv n‡”Q 

_vBi‡qW ni‡gv‡bi NvUwZi Kvi‡Y 

 

_vBi‡qW MÖwš’i m¤ú~Yi©~‡c Abycw ’̄wZ 

(G_vBwiIwmm) 

 AwZwi³ Nygv‡bv 

 Í̄b¨cv‡bi †¶‡Î Kg AvMÖn 

 `ye©j †cwk Uvb  

 Aí¯̂‡i ev †dm‡d‡m Kvbœv  

 A‡š¿i Kvh©Kjvc AwbqwgZ 

 AwZgvÎvq RwÛm Ges 

 kix‡i wbgœ ZvcgvÎv 

 e…nr A¨v‡›Uwiqi d›Uv‡bj 

 c‡÷wiqi d›Uv‡bj we`¨gvb _vKv 

 AvgwewjKvj (bvwf‡Z) nvwb©qv, Ges 

 e…nr wRnŸv (g¨v‡µv‡M øvwmqv) 

 

beRvZK w¯Œwbs Pvjy nevi c~e©eZ©x mg‡q, R‡b¥i cÖ_g gv‡m ¸iæZi nvB‡cv_vBiwWm‡gi NUbv wPwýZ Kiv †hZ 

A‡a©‡KiI Kg †¶‡Î| Av‡ivI gvm AwZevwnZ nevi mv‡_ mv‡_ GB wkï¸‡jvi e…w× nZ ỳe©j Ges Zviv 

weKv‡ki †¶‡Î wcwQ‡q _vKZ| K‡qK eQi eq‡mi g‡a¨ Zviv †µwUwbmg (evgbZ¡) Gi kvixwiK Ges gyLgÐ‡ji 

ˆewkó¨ cÖ̀ k©b Ki‡Z _v‡K| wPwKrmv bv cvIqv ¸iæZi nvB‡cv_vBiwWmg we`¨gvb _vK‡j Zvi djvdj wn‡m‡e 

¸iæZi gvbwmK AmvgÄm¨Zv †`Lv †h‡Z cv‡i, AwaKvsk †¶‡Î AvBwKD 80Õi Kg| GmKj wkïi AwaKvskB 

†kl ch©šÍ cÖvwZôvwbK h‡Zœi AvIZvq P‡j hvq| 

 

 

 



 

Kb‡RbwUbvj nvB‡cv_vBiwWm‡gi KviY: 

wek¦Ry‡o Kb‡RbwUbvj nvB‡cv_vBiwWm‡gi me‡P‡q cÖPwjZ KviY n‡”Q Av‡qvwW‡bi NvUwZ| Lv`¨vf¨v‡m 

Av‡qvwW‡bi Ach©vßZv| †h‡nZy Av‡qvwWb kix‡i AwaK mg‡qi Rb¨ gRyZ K‡i ivLv hvq bv, ZvB cÖwZw`bB 

mxwgZ cwigv‡Y MÖnY Ki‡Z nq, wKš‘ Av‡qvwW‡bi cwigvY Kg Giƒc Rwg‡Z Pvl Kiv Lv`¨ ch©vß cwigv‡Y 

Av‡qvwWb mieivn Ki‡Z cvi‡e bv|  

wPwKrmv     

beRvZK w¯Œwbs †cÖvMÖv‡gi j¶¨B n‡”Q R‡b¥i 1-2 mßv‡ni g‡a¨ mbv³ Kiv Ges wPwKrmv cÖ̀ vb ïiæ Kiv| 

wPwKrmvi g‡a¨ i‡q‡Q _vBi‡qW ni‡gv‡bi (_vBiw·b) ˆ`wbK †WvR hv †QvU U¨ve‡jU AvKv‡i cvIqv hvq| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

WvDb wm‡Û«vg 

WvDb wm‡Û«vg n‡”Q GKwU eyw×cÖwZewÜZv wm‡Û«vg hv 

Mf©avi‡Yi mgqKvjxb †µv‡gvRgvj mgm¨vi Kvi‡Y 

n‡q _v‡K|  

WvDb wm‡Û«vg GKwU mvaviY Rb¥ÎywU Ges m¤¢eZ wkLb 

mgm¨vi me‡P‡q cÖPwjZ wRbMZ KviY| cÖwZ 650 

Rb beRvZ‡Ki 1 R‡bi gv‡S GB NUbv †`Lv hvq| 

WvDb wm‡Û«vg msNwUZ nq †µv‡gvR‡g ÎywUi Kvi‡Y|  

21 Zg †µv‡gv‡Rv‡gi †Rvov c…_K n‡q †h‡Z e¨_© 

nq, ZvB GKwU Rbb‡Kv‡l GB †µv‡gvRg 2wU _v‡K 

Ges Ab¨wU‡Z GKwUI _v‡K bv| 

WvDb wm‡Û«v‡gi j¶Y mg~n 

gyLgÐ‡ji mvaviY ˆewkó¨ 

 

Ab¨vb¨ e¨wZµgmg~n 

 

cieZ©x‡Z †hmKj †gwWK¨vj 

mgm¨v n‡Z cv‡i 

 ‡MvjvKvi gyL  

 ‡Pv‡Li cvZvi †Kv‡Yi Ask 

Z¡‡Ki fvR 

 ‡Pv‡Li gwY‡Z eªvkwdì ¯úU 

(mv`v/a~mi/ev`vwg i‡Oi `vM)  

 wRnŸv Sy‡j _v‡K  

 ‡QvU Kvb 

 mgZj cðvrKcvj 

 nvZ Ges cv‡qi Zvjy‡Z 

A¯̂vfvweK fuvR 

 nvB‡cvUwb (a‡oi †cwk ỳe©j) 

 ü`wc‡Ð Rb¥MZ ÎywU (40%) 

 wWD‡Wbvj A¨v‡U«wmqv (cvPK 

MÖnYxi GKwU Ask Abycw ’̄Z 

_vKv) 

 ‡QvU †`nvK…wZ 

 ¸iæZi wkLb mgm¨v 

 k¦vmh‡š¿i †cŠbtcywbK msµgY 

 kÖe‡Y weKjZv, †m‡µUwi 

IUvBwUm wgwWqv (ga¨K‡Y© 

cÖ̀ v‡ni Kvi‡Y ¶iY) †_‡K 

 `…wókw³‡Z weKjZv; †Pv‡Li 

Qvwb, wZh©K `…wó (U¨viv †PvL) 

†_‡K 

 wjD‡Kvwgqvi AwaK SyuwK 

 nvB‡cv_vBiwWmg (_vBi‡qW 

MÖwš’ axiMwZ‡Z KvR Ki‡Q) 

 

 

 

 

 

 



 

cwiPvjbvi †KŠkj 

AwaKvsk WvDb wmb‡W«vg e¨w³‡`i ey×v¼, eyw× cÖwZewÜZvi g…`y †_‡K ga¨g mxgvi g‡a¨ c‡o| WvDb wmb‡W«vg 

wkï‡`i wbwðZfv‡e wk¶v cÖ`vb Kiv hvq| Zviv emv, nvUv, K_v ejv, †Ljv Kiv, Uq‡jU cÖwk¶Y wk‡L Ges 

Ab¨vb¨ AwaKvsk KvR Ki‡Z cv‡i- ïaygvÎ Zv‡`i eÜyevÜe hv‡`i WvDb wm‡Û«vg †bB Zv‡`i †_‡K wKQyUv †`ix 

nq| †h‡nZy evKkw³ weKvk cÖvqB wejw¤Ẑ nq, ZvB wkïi kÖe‡Yi Dci mZK©Zvi mv‡_ j¶¨ ivL‡Z nq, KviY 

AšÍtK‡Y© Zij c`v_© Rgv kÖeY Ges evK mgm¨vi LyeB cÖPwjZ KviY| cÖv_wgK cwiPh©v †mevmg~n hv R‡b¥i 

wKQyKvj c‡iB ïiæ Kiv nq, WvDb wmb‡W«vg wkï‡`i m¤¢ve¨ cwic~Y© weKv‡k mvnvh¨ K‡i| wk¶vMZ Kg©m~Pxi 

mv‡_ DÏxcbvg~jK N‡ivqv cwi‡ek Ges fvj wPwKrmv hZœ, WvDb wmb‡W«vg _vKv e¨w³‡`i Zv‡`i cwiev‡i Ges 

mgv‡R Ae`vb ivLv m`m¨ n‡Z m¶g K‡i| WvDb wmb‡W«vg _vKv wkïiv ¯‹y‡j †h‡Z cv‡i, eÜyZ¡ Ki‡Z cv‡i, 

KvR LyuR‡Z Ges Ggb wm×v‡šÍ m¤ú…³ n‡Z cv‡i hv Zv‡`i Dci cÖfve ivL‡e| 

WvDb wmb‡W«vg e¨w³iv Nyi‡Z †h‡Z, mvgvwRKfv‡e †gjv‡gkv Ki‡Z Ges Pjgvb m¤úK© MVb Ki‡Z cv‡i| 

Zviv we‡q Ki‡Z cv‡i| hw`I GwU weij NUbv Z‡e WvDb wmb‡W«vg _vKv cyiæl mšÍv‡bi evev n‡Z cv‡i| WvDb 

wmb‡W«vg _vKv bvixiv wkï Rb¥ w`‡Z cv‡i| Zv‡`i wkï‡`i kZ©Kiv 

50% WvDb wmb‡W«vg nIqvi m¤¢vebv _v‡K| GKRb WvDb wmb‡W«vg 

_vKv e¨w³i Ab¨vb¨ mK‡ji gZB Av‡eM-Abyf~wZ Ges Pvwn`v 

_v‡K| 

  

GB WvDb wm‡Û«vg †Q‡jwU GKwU dv‡g© KvR K‡i| 

 

 

 

 

mšÍvb R‡b¥i mgq gv‡qi eq‡mi mv‡_ 

WvDb wmb‡W«v‡gi SywKi kZvsk (RxweZ 

mšÍv‡bi †¶‡Î)| 

 

gv‡qi eqm            WvDb wmb‡W«v‡gi SyuwK                                 

mKj eqmx             650 R‡b 1 Rb                                 

30                      900 R‡b 1 Rb                                 

35                      380 R‡b 1 Rb                                  

37                      240 R‡b 1 Rb                                  

40                       110 R‡b 1 Rb                                  

44                        37  R‡b 1Rb 



 
24 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

d«vRvBj G· wmb‡W«vg 

d«vRvBj G· wmb‡W«vg, †hwU‡K gvwU©b †ej wm‡Û«vgI ejv nq, nj wRbMZ, 

me‡P‡q cÖPwjZ ai‡Yi eyw× cÖwZewÜZv| GwU GKwU wj½-m¤úwK©Z wRbMZ 

A¯̂vfvweKZv, †h‡¶‡Î gv evn‡Ki f~wgKv cvjb K‡ib, Zvi gva¨‡g Zvi 

cyÎ‡`i gv‡S GB wWmAW©vi cÖwZevwnZ nq| GwU AvbygvwbKfv‡e cÖwZ 

1000 †_‡K 2000 e¨w³i g‡a¨ 1 Rb cyiæl e¨w³‡K cÖfvweZ K‡i, Ges 

evnK bvix msL¨v cviZc‡¶ Av‡ivI †ewk n‡Z cv‡i| GB wm‡Û«v‡g AvµvšÍ 

†Q‡j‡`i mvaviYZ ga¨g †_‡K ¸iæZi gvÎvi eyw× cÖwZewÜZv _v‡K| 

†g‡qivI GB wm‡Û«v‡g AvµvšÍ n‡Z cv‡i wKš‘ mvaviYZ Zv‡`i g…`y 

cÖwZewÜZv _v‡K| cÖvq kZKiv 15% †_‡K 20% d«vRvBj G· wmb‡W«vg 

wkï AwUw÷K ai‡bi e¨envi ev AvPiY cÖ`k©b K‡i; †hgb- `ye©j `…wó 

ms‡hvM, nvZ avcUv‡bv ev A™¢yZ A½fw½ Kiv, nvZ Kvgov‡bv, GK `ye©j 

Bw›`ª‡qi `¶Zv| d«vRvBj G· wmb‡W«v‡gi mvaviY ˆewkó¨ nj AvPi‡Yi 

mgm¨v I evK ev fvlvq wej¤^| hw`I, d«vRvBj G· wmb‡W«v‡gi _vKv 

AwaKvsk e¨w³i GKwU mvaviY gyLgÐ‡ji ˆewkó¨ _v‡K ( j¤^v‡U gyL I eo Kvb), wKQy e¨w³ i‡q‡Q hv‡`i GB 

Abyiƒc ˆewkó¨¸‡jv _v‡K bv|  

A‡bK nvmcvZvj I j¨ve‡iUwi d«vRvBj G· wmb‡W«vg wbY©‡qi Rb¨ i³ cix¶v K‡i| G ai‡bi mgm¨vq 

AvµvšÍ e¨w³i Rb¨ wewfbœ cÖKvi wPwKrmvi mycvwik Kiv nq| †hgb, AvPiYMZ mgm¨vi Rb¨ AígvÎvq Jla 

cÖ̀ vb, evK I fvlv Ges Bw›`ªqMZ mgm¨vi Rb¨ †_ivwc| Rxe‡bi cÖ_g eQ‡i, Zviv AwaKvsk †¶‡ÎB ¯^vfvweK 

Dbœqb cÖ̀ k©b K‡i, wØZxq eQ‡i ax‡i ax‡i cÖv_wgK j¶Y¸‡jv †`Lv †`q| 

d«vRvBj G· wmb‡W«vg Gi j¶Ymg~nt 

gyLgÐ‡ji mvaviY ˆewkó¨ Ab¨vb¨ e¨wZµgx ˆewkó¨ 

 j¤^v‡U gyLgÐj 

 eo evKv‡bv Kvb 

 ‡Pvqv‡ji wbgœvsk m¤§yLw`‡K cÖjw¤Ẑ  

 cÖk Í̄ jjvU/Kcvj 

 ÷«vwemgvm (`yB †Pv‡L wfbœ …̀wó) 

 `…wó ms‡hvM Gwo‡q Pjv 

 g¨v‡µv‡mdvwj (gv_v A‡bK eo) 

 g¨v‡µv-AwK©wWmg (AÐ‡Kvl A‡bK eo) hv mPivPi 

eqtmwÜi c~‡ei« †P‡q eqtmwÜi c‡i †`Lv hvq 

 `ye©j †cwki Uvb 

 mgZj cv‡qi Zvjy 

 ga¨g gvÎvi wkLb mgm¨v (AvBwKD 20-80, Mo 

50) 

 AwZgvÎvq mwµq Kg©KvÐ  

 g‡bv‡hv‡Mi NvUwZ  

 ¯̂qs-A½‡”Q`  

 evK ¶gZvq wej¤̂, †hgb- G‡Kvj¨vwj (A‡b¨i 

K_vi cybive…wË, †ZvZjv‡bv) 

 

 



 

cwiPvjbvi †KŠkj 

wkï Ges hZœKvixi g‡a¨ mivmwi †hvM‡hvM‡K DÏxß Kiv; †hgb- †Ljv, Mvb, evRbv, bvP Ges ˆnˆP †Ljvi 

gva¨‡g|  

wkïi mv‡_ K_v ejv, GgbwK ZLbI hLb wkïwU g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡Q bv| 

’̄~j Ges m~² †cwkmÂvjb‡K DÏxß Kiv Ges MZvbyMwZK aviv †_‡K †ewo‡q Avmvi †Póv Kiv| 

wkï‡K kvšÍ GKwU cwi‡ek w`b Ges wkïi †_‡K AwaK wKQy PvB‡eb bv| 

wkï‡K wdwRI‡_ivwc Ges w¯úP‡_ivwc w`b| 

wPwKrmv 

G hver ch©šÍ d«vRvBj G· wmb‡W«v‡gi †Kv‡bv cÖwZKvi †bB, hw`I A‡bK wPwKrmv i‡q‡Q| cÖv_wgKfv‡e, wewfbœ 

cÖKv‡ii †_ivwci gva¨‡g wPwKrmv cÖ̀ vb Kiv nq, hvi g‡a¨ AšÍf©y³ i‡q‡Q we‡kl wk¶v, evK I fvlv †_ivwc, 

AKy‡ckbvj †_ivwc Ges wdwRK¨vj †_ivwc| DÏxcK Jla e¨env‡ii gva¨‡g †gwWK¨vj wPwKrmv cÖ̀ vb K‡i 

d«vRvBj G· wm‡Û«vg _vKv wkï‡`i AwZgvÎvq mwµq Kg©KvÐ Ges ỳe©j g‡bv‡hvM ¶gZv‡K mvnvh¨ Kiv m¤¢e| 

Ab¨vb¨ Jla cÖ‡qvM mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i AvMÖvmx AvPiY, `ywðšÍv, welv` I mgm¨vi †¶‡Î| GKwU m‡šÍvlRbK 

wk¶vMZ, †_ivwc Ges e…wËg~jK Kvh©µg m…wó Ges mieivn Kivi Rb¨ GKRb e¨w³i mvgwMÖK Dbœqb‡K g~j¨vqb 

Kiv ¸iæZ¡c~b©| wkL‡bi mejZv Ges `~e©jZv, mywbw`ó© AvPiwYK mgm¨v Ges wPwKrmvi Pvwn`v Aek¨B g~j¨vqb 

Ki‡Z n‡e| G welqwU wkï Ges c~b© eq®‹ Df‡qi Rb¨ cÖ‡hvR¨| 
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AwURg 

GwU GKwU weij weKvkMZ Ae¯’v, hvi cÖv`yf©v‡ei nvi 

AvbygvwbKfv‡e cÖwZ 10,000 R‡b 3 Rb| GwU †Q‡j‡`i g‡a¨ 

AwaK †`Lv hvq Ges ˆkk‡e cÖ̀ wk©Z n‡jI GwU GKwU 

Rxebe¨vcx cÖwZewÜZv, AwURg wkï‡`i wKQy Amyweav Av‡Q hv 

wZb eQi eq‡m ¯úó nq| 

AwaKvsk wkï hv‡`i AwURg i‡q‡Q Zviv Rb¥ †_‡KB wfbœ 

_v‡K| `yBwU mvaviY ˆewkó hv Zviv cÖ̀ k©b Ki‡Z cv‡i, Zv‡`i 

hZœMÖnYKvix n‡Z kvixwiK ms‡hvM Gov‡bvi R‡b¨ wcV evwK‡q 

mwo‡q †bIqv, Ges †Kv‡j Zyjevi mgq mvov bv †`Iqv ev 

eyS‡Z bv cviv (‡hgb- kixi wb‡¯ÍR n‡q hvIqv)| wkï 

_vKvKvjxb Zv‡`i‡K cÖvqkB nq wbw¯Œq ev AwZwi³ D‡ËwRZ 

wkï wn‡m‡e eY©bv Kiv nq| 

GKRb wbwl&µq wkï‡K Gfv‡e D‡j øL Kiv nq †h, †m AwaKvsk mg‡q kvšÍ _v‡K, wcZvgvZvi Kv‡Q Zvi †Kvb 

Pvwn`v _vK‡j Zv mvgvb¨B _v‡K| GKRb gvÎvwZwi³ D‡ËwRZ wkï‡K Gfv‡e D‡j øL Kiv nq †h, †m e¨vcK 

cwigv‡Y Kvbœv K‡i, A‡bK mgq weiwZnxbfv‡e Kvbœv K‡i, Zvi †R‡M DVevi mgqKvjxb| wkïKv‡j A‡b‡K 

`yj‡Z ïiæ K‡i Ges/A_ev wkï kh¨vi Dci gv_v w`‡q AvNvZ K‡i; Z‡e me mgq GgbwU N‡U bv| 

Rxe‡bi cÖv_wgK wKQy eQ‡i, wKQy UWjvi (2-3 eQi) AwUw÷K wkï DbœwZi ¸iæZ¡c~b© wKQy av‡c AR©b K‡i 

†d‡j| †hgb, K_v ejv, nvgv¸wo †`qv Ges nvUv, hv Ab¨vb¨ MocoZv wkï‡`i Zyjbvq h_v mg‡qi c~‡e© N‡U; 

hw`I Ab¨vb¨ AwUw÷K wkï‡`i Zyjbvg~jKfv‡e h‡_ócwigv‡Y wej¤̂ nq| AvbygvwbK A‡a©K kZvsk AwUw÷K 

wkï 1,1/2 †_‡K 3 eQi eqm ch©šÍ ¯̂vfvweKfv‡e †e‡o I‡V; Gi ci †_‡K AwUw÷K j¶Ymg~n cÖKvwkZ n‡Z 

_v‡K| G ai‡bi wkïi mvaviYZ "cðvrMvgx" AwURg i‡q‡Q e‡j wb‡`©k Kiv nq| gvV ch©v‡q _vKv A‡b‡K 

e¨w³ wek¦vm K‡ib †h, wUKv, msµvgK ev fvBiv‡mi Øviv AvµvšÍ ev wLPywbi m~ÎcvZB GB cðvrMvgxZvi KviY| 

Av‡iv fvev nq †h, †h me wkï "cðvrMvgx" AwUR‡g AvµvšÍ Zv‡`i j¨vÛvD-‡K¬dbvi wmb‡W«vg _vK‡Z cv‡i| 

(cðvrMvgx eyw× cÖwZewÜZv †`Lyb)| 

ˆkk‡e, AwUw÷K wkïiv Zv‡`i mgeqmx‡`i Zyjbvq †hvM‡hv‡M, mvgvwRK `¶Zvq I †evakw³MZ w`K †_‡K 

wcwQ‡q _v‡K| Dciš‘, AKvh©Kix AvPiY cÖKvwkZ n‡Z cv‡i| †hgb, AvZ¥-DÏxcbvg~jK AvPiY (cybive…wËK, 

j¶¨nxb AvPiY, †hgb- †`vj LvIqv, nvZ SvcUv‡bv), wb‡R‡K AvNvZ Kiv ( †hgb, nv‡Z Kvgov‡bv, gv_v evwo 

†`Iqv), Nyg Ges LvIqvi mgm¨v, `ye©j `…wó ms‡hvM, e¨_vi cÖwZ Av‡eMnxbZv, AwZwµqvkxj Kg©KvÐ, Ges 

g‡bv‡hv‡Mi NvUwZ| 

AwUw÷K wkï‡`i g‡a¨ GKwU ˆewkó¨ LyeB mvaviY, †mwU n‡”Q, AwfbœZvi Ici †R` Kiv, ev msi¶Y AvPiY 

cÖ̀ k©b Kiv| A‡bK wkï AwZwi³ gvÎvq QKevav KvR ev iæwUb Abymi‡Y †Rvi †`q| hw` Gi gv‡S wKQy 

mvgvb¨Zg e¨wZµg nq, Z‡e †m wkï gvbwmKfv‡e wech© Í̄ Ges e`‡gRvRx n‡q hvq| wKQy mvaviY D`vnibt 

cÖ‡Z¨K †ejv GKB cvbxq Ges Lv`¨ MÖnY, wbw`©ó †cvkvK civ ev Ab¨‡KI GKB †cvkvK ci‡Z eva¨ Kiv Ges 

GKB c‡_ ¯‹y‡j hvIqv| GB GK‡N‡qwg Ki‡Z eva¨ Kivi m¤¢ve¨ KviY n‡jvt nqZ e¨w³i bZyb cwiw ’̄wZi 

mv‡_ †evaMg¨Zv ev gvwb‡q †bqvi A¶gZv| 



 

AwURg AvµvšÍ e¨w³i KLbI KLbI eqtmwÜ‡Z DËi‡Y mgm¨v nq| AvbygwbK kZKiv 25% wkïi 

eqtmwÜ‡Z cÖ_gev‡ii gZ wLPywb nq, hv ni‡gvb cwieZ©‡bi Kvi‡Y h‡U _v‡K| DcišÍ, GB mg‡q A‡bK 

AvPiYMZ mgm¨v NbNb †`Lv †`q Ges ¸iæZi nq| hw`I, A‡b¨iv Zyjbvg~jKfv‡e ¯̂w Í̄‡Z eqtmwÜi AwfÁZv 

jvf K‡i|  

AwUR‡gi j¶Y mg~n 

m¤ú©K ¯’vcb mgm¨v A‡hŠw³K fxwZ ‡hvMv‡hvM mgm¨v 

 Ab¨‡`i mv‡_ m¤úK© ’̄vcb 

Kivq Amg_© 

 wfbœ gvbyl wnmv‡e Ab¨ e¨w³‡`i 

mbv³ Ki‡Z bv cviv 

 `…wó ms‡hvM Ki‡Z cv‡i bv 

 ev Í̄e †Kvb fxwZ †bB (‡hgb, 

D”PZvi fxwZi); Z‡e wKQy 

mvgvb¨ NUbvq Pig gvÎvq 

fxwZi cÖwZwµqv cÖ`k©b K‡i, 

†hgb- GKwU †Pqvi miv‡jI| 

 AvKw¯§Kfv‡e DwØMœ nIqvi 

Abyf~wZ| 

 evKkw³i DbœwZ wejw¤Ẑ ev 

DbœwZ nq bv| 

 ‡gvUvgywU ¯̂vfvweK ïiæi 

ci¶‡Y evKkw³ nvwi‡q hvq| 

 MZvbyMwZK evK¨ e¨envi, hv 

A‡bKevi cybive…wË K‡i  

 ÒAvwgÓ Ges ÒAvgv‡KÓ e¨envi 

†bB 

 G‡Kvj¨vwj (A‡b¨i ¯̂i AbyKiY 

K‡i K_v e‡j, wUqvcvwLi gZ)   

 ‡hvMv‡hv‡Mi fve m¤úbœ †Kvb 

ms‡KZ ev gyLgÐ‡ji Awfe¨w³ 

†bB  

 weivgnxbfv‡e GKB wel‡q K_v 

e‡j 

 fvlv †ev‡S bv  

 K_v ejvi mgq gyLgÐ‡j †Kvb 

Awfe¨w³ _v‡K bv 

 D”Pvib , ¯̂i Ges Q›` A™¢yZ 

iK‡gi 

‡ckxmÂvjb ˆewkó¨ Bw›`ªqMZ ˆewkó¨ 

 bovPovi fw½ Amvo Ges 

euvKv‡bv 

 wewfbœ DÏxcbvq 

AwZms‡e`bkxj 

‡Kvbiƒc cwieZ©b‡K evav cÖ`vb 

Ges MZvbyMwZKZv 

‡Ljvi weKv‡k mgm¨v 

 wbw`©ó wKQy wel‡qi cÖwZ Avm³ 

_vKv 

 cwiw ’̄wZ GKiKg ivL‡Z 

AZ¨waK gvÎvq †Póv K‡i  

 mycwiwPZ Ges wbw`©ó Af¨v‡mi 

Dci eva¨MZfv‡e Abo _vKv 

 MZvbyMwZK wKQy Kg©KvÐ Kiv| 

†hgb, evû w`‡q gyL †X‡K †djv 

Ges gyLfw½ Kiv| 

 m…wókxjZv †bB 

 Kíbv Ki‡Z cv‡i bv 

 KóKi PjvPj mxwgZ 

 ‡egvbvb ag©xq †Ljv 

AvPiwYK mgm¨v we‡kl `¶Zv 

 ‡µv‡a Ávb nviv‡bv Ges Ah_v 

Avµgb K‡i| 

 g‡bv‡hvM ¶gZv fvj bv 

 LvIqvi mgm¨v 

 cwi®‹vi-cwi”QbœZvi mgm¨v 

 ¯̂qs-A½‡”Q` 

 we‡”Q‡`i fq †bB 

 `…k¨gvb µ‡gi †¶‡Î fvj, 

†hgb- cvRj ˆZwi Kiv 

 we¯§qKi ¯§…wZkw³ 

 m~² †cwkmÂvjb `¶Zv Lye 

fvj 
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cwiPvjbvi †KŠkj  

AwUR‡gi GKwU ˆewkó¨ n‡jv fvlvi MÖnY ¶gZvq mgm¨v _vKv| A‡bK mgq wk¶K †h cwigv‡Y wek¦vm K‡ib 

†h wkï cv‡i, wkï †mB cwigv‡Y fvlv eyS‡Z cv‡i bv, d‡j AvµgbvZ¥K AvPiY cÖ`k©b K‡i ev †evSvi †Póv 

K‡i bv| †Kvb wel‡q mwVKfv‡e †hvMv‡hvM Kivi †¶‡Î cÖ‡qvRbxq fvlv e¨env‡i NvUwZ _v‡K| G Kvi‡Y KLb 

†m K¬všÍ, Mig, ¶yavZ© Abyfe Ki‡Q, cvV mgvß K‡i‡Q ev wei³ †eva Ki‡Q †mwU †µva ev AvMÖvmb cÖ̀ k©Y 

e¨ZxZ wk¶K‡K Zv Rvbv‡Z cv‡i bv| Zvi AbyµwgK ¯§…wZ `ye©j _vK‡Z cv‡i, d‡j cwiwPZ NUbvejx g‡b 

ivL‡Z cv‡i bv A_ev wbwðZ n‡Z cv‡i bv KLb wfbœ wKQy NU‡e| cÖvqB †m cwiwPZ Kg©KvÐ wb‡q _vK‡Z †ewk 

¯̂v”Q›`¨ Abyfe K‡i Ges bZyb wKQy wkL‡Z ev iæwUb e`jv‡bv‡Z evav †`q| AwaKvsk mg‡qB wKfv‡e AvPiY 

Kiv `iKvi Zv wbqš¿Y Ki‡Z cv‡i bv Ges mgv‡Ri wbqg Kvbyb †ev‡S bv ev †g‡b Pj‡Z cv‡i bv| Gi d‡j 

Ah_vh_fv‡e A‡b¨i g‡bv‡hvM AvKl©‡bi †Póv K‡i, A_ev GKvKx _vKv †kÖq g‡b K‡i| mgv‡Ri mv‡_ m¤ú‡Ki© 

NvUwZi Kvi‡Y †m Ab¨‡K Lykx Ki‡Z Drmvn cvq bv ev cÖksmv wegyL _v‡K Ges wk¶v‡K cÖwZnZ K‡i iv‡L| 

Bw›`ªq Z_¨ cÖvwßi cÖwZ AwZgvÎvq ms‡e`bkxjZv cÖvqB weiw³Ki AvPi‡Yi w`‡K cwiPvwjZ K‡i| mn‡R 

g‡bv‡hvM †f‡O hvIqv, Ges DcjwäZv I mgq e¨e ’̄vcbvi †¶‡Î `¶Zvi NvUwZ Ggb AvPi‡Yi w`‡K AMÖmi 

K‡i hv wkLb‡K evavMÖ Í̄ K‡i|  

AwUw÷K wkï‡`i wk¶v cÖ̀ v‡bi Rb¨ A‡bK c×wZ Ges †KŠkj e¨envi Kiv nq| A‡bK wk¶K wewfbœ cÖKv‡ii 

wgkÖ c×wZ e¨envi K‡ib| wkLb cÖwZeÜx wkï‡`i Rb¨ ˆZix DcKiY (hviv `…wó wbf©i wk¶v_x), cÖvqB mnvqK 

nq| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cÖwk¶Y †KŠkj 

 

U¨vKUvBj (¯ú…k¨ c×wZ) 

wkï hviv Zv‡`i ¯ú‡ki© Abyf~wZ w`‡q †k‡L wk¶K Zv‡`i †¶‡Î 

ev Í̄e ev g~Z© DcKiY e¨envi K‡ib| GKwU mvaviY gšÍe¨t AwUw÷K 

wkï mvaviYxK…Z Ki‡Z cv‡i bv; Ges G‡¶‡Î Af¨ ’̄Zv M‡o †Zvjvi 

Rb¨ †h †KŠkj e¨envi Kiv hvq Zv nj, ev Í̄e cwiw ’̄wZ‡Z e¨envwiK 

`¶Zv Abykxj‡bi my‡hvM mieivn Kiv, mvRv‡bv cwiw ’̄wZ‡Z bq| 

†hgb, UvKv †Pbv‡Z Avmj UvKv e¨envi Kiv, Lv`¨ I ivbœv †Pbv‡Z 

mwZ¨Kv‡ii Lv`¨ e¨envi Kiv, Ges mvavi‡bi mv‡_ PjvP‡ji AvPiY 

†kLv‡bvi Rb¨ mwZ¨Kv‡ii RbmvaviY ’̄vb (‡`vKvb, cÖš’vMvi BZ¨vw`) 

e¨envi Kiv| 

 

 

‡gŠwLK wb‡`©kbv 

‡gŠwLK wb‡`©kbvi A_© cÖ‡qvRbxq b¨~bZg gvÎvi fvlv e¨envi Kiv| 

D`vnib¯̂iƒc, †Zvgvi Rvgv †Kv_vq? wkï‡K †evSv‡bvi Rb¨ †gŠwLK 

wb‡`©kbvi mv‡_ A½fw½ e¨envi Ki‡Z n‡e| G‡¶‡Î me‡P‡q 

¸iæZ¡c~b© nj wb‡`©kbv †`Iqvi Av‡M wkïi g‡bv‡hvM AvKl©Y Kiv| 

Z‡e `…wó ms‡hvM †h  ’̄vcb Ki‡ZB n‡e- †mwU cÖ‡qvRbxq bq| wKQy 

wkï kvixwiK Ae ’̄vb, †gŠwLK cÖwZwµqv ev Ab¨ KvR eÜ K‡i 

g‡bv‡hv‡Mi wb‡`©k w`‡Z cv‡i| wb‡`©kbv cÖ`v‡bi mgq GKRb 

wk¶K‡K wbwðZ Ki‡Z n‡e †h, wkïi Rb¨ cÖZ¨vkv I cwiYwZ ¯úó Ges msMwVZ i‡q‡Q| hw` †Kvb wkï 

Rvb‡Z bv cv‡i DcKiY¸‡jv †Kv_vq i‡q‡Q, wKfv‡e wbw`©ó cvV ïiæ Ki‡Z n‡e, ev KvR †kl nIqvi ci †m 

wK Ki‡e, Zvn‡j wkï, wk¶‡Ki cÖZ¨vkv gZ wbw`©ó KvR m¤úbœ Ki‡Z cvi‡e bv| 

Qwe 

Dc‡i D‡j øwLZ Bw½Zmg~n e¨envi Kivi cvkvcvwk cÖvmw½K Ges 

`k©bxq e Í̄y w`‡qI wb‡`©kbv cÖ̀ vb Kiv m¤¢e| wbw`©ó hš¿ I wjwLZ 

wb‡`©kbvI wkï‡K msMwVZ n‡q KvR Ki‡Z mvnvh¨ K‡i| wk¶K 

c~b©v½ e Í̄yi bgybv ev Qwe e¨envi K‡iI wkï‡K wK Ki‡Z n‡e Zv 

†`Lv‡Z cv‡ib| 
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প্রতীক ভাষা    
ককছু ককছু সু্কল অকিকিক কিশুদেরদক প্রতীক ভাষা শিখায়, যকে তাদের বাকিকির 

উন্নয়ন না ঘদি। এর প্রমাণ রদয়দছ শয, প্রতীক বাক শেদক সহজতরঃ শ্রবণ প্রকতবন্ধী 

কিতামাতার কিশুরা, যারা স্বাভাকবক শযাগাদযাদগর মাধ্যদম প্রতীক শিদখ, তারা একি 

বযবহার করদত শুরু কদর সাধ্ারণত অনয কিশুদের বাকিকি বযবহাদরর ককছু িূদবেই। 

এছাড়াও, ককছু অকিকিক কিশু মানুদষর মুদখর শেদয় হাদতর কেদক শবকি মদনাদযাগী 

হয়। 

 

 

উিেল এবং সংকিষ্ট কিসঅিোর 
এমন শকাদনা কবদিষণ শনই যার মাধ্যদম প্রদতযক প্রকাদরর বযকি যাদের অকিজম রদয়দছ তাদের বণেনা করা যাদব, কারণ 

এই কিসঅিোদরর কবকভন্ন প্রকার রদয়দছ। উোহরনস্বরূি- ককছু বযকি সমাজকবদরাধ্ী, ককছু অসামাকজক এবং অদনযরা 

সামাকজক। ককছু বযকি কনদজদের প্রকত আক্রমনাত্মক এবং/অেবা অনযদের প্রকত আক্রমনাত্মক। আনুমাকনক অদধ্েক অল্প 

কো বলদত িাদর বা কো িাদর না, শকউ শকউ বারবার একই িব্দ বা বাকযাংি িুনরাবৃকি কদর (অনযদক অনুকরণ 

কদর), অনযদের স্বাভাকবকভাদব কো বলার েক্ষতা োকদত িাদর। িারীরবৃিীয় িরীক্ষার মাধ্যদম, একজন মদনাকবজ্ঞানী 

শকান বযকির অকিজম আদছ ককনা তা কনধ্োরণ করদত িাদরন। যখন একজন বযকি ককছু ববকিষ্টযিূণে আেরণ প্রেিেন কদর 

তখন তার অকিজম রদয়দছ বদল শরাগ কনণেয় করা হয়।  

কবগত িাে বছদর গদবষণায় শেখা কগদয়দছ শয, বহু মানুষ যারা অকিকিক আেরণ প্রেিেন কদর, তাদের অকিকিদকর সাদে 

সর্ম্েকমুি ককন্তু স্বতন্ত্র কিসঅিোর আদছ। এর মাদে অন্তগেতঃ ফ্রাজাইল এক্স কসনদরাম, লযান্ডাউ-শেফনার কসনদরাম, শরি 

কসনদরাম, এবং উইকলয়ামস কসনদরাম। 

 

আদরাও জানার জনয শেখুনঃ অকিজম কবষদয় কনদেেিনা, কনদকতন কতৃেক প্রতুতকতকৃত।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

বাকহযক উিাোন কনভের বুকি প্রকতবকন্ধতা 
বাকহযক উিাোন কনভের বুকি প্রকতবকন্ধতা শসই সকল কিশুদের মাদে কবেযমান, যাদের বুকি প্রকতবকন্ধতার বযাখযা প্রোন 

করা যাদব এরকম প্রেিেনদযাগয স্নায়ুকবক বা অনযানয িাকররীক অিূনেতা শনই। বাকহযক উিাোনসমূহ, যা বুকি প্রকতবকন্ধতা 

কবকাদি ভূকমকা িালন করদত িাদর, শসগুকল হদত িাদর অিযোপ্ত উদ্দীিনা এবং অিুকষ্ট।  

অিযোপ্ত উদ্দীিনা  
যখন শকান কিশু, অনুসন্ধাদনর জনয যদেষ্ট উদ্দীিনা িায় না, শস বুকি প্রকতবকন্ধ হদয় শযদত িাদর। কিশুকি অদু্ভত আেরণ 

প্রেিেন করদত িাদর শযমন, শোল খাওয়া বা এককি কনকেষ্টে শখলনা কেদয় অনবরত শখলা করা। এ ধ্রদণর অিযোপ্ত 

উদ্দীিনা োকা কিশু প্রায়ই বৃহৎ িকরবার শেদক হদয় োদক, শয িকরবাদরর বাবা-মা উভদয়ই োকুরী কদরন, এবং বড় 

শবানদক তার শছাি ভাই-শবানদের িকরেযো করদত হয়।   

কিশু কনদজ প্রাপ্ত কারণ কিতামাতা শেদক প্রাপ্ত কারণ িাকরিাকবেকতা শেদক প্রাপ্ত কারণ 

 অসুস্থ্যতা বা ট্রমা   কিতা-মাতার বুকি প্রকতবকন্ধতা 
 

 সন্তান প্রকতিালদন ত্রুকি, 
মারদধ্ার করা এবং অবদহলা 
করা  

 যোযে কিক্ষা না 
িাওয়া 

 

অিুকষ্ট 
একজন অিুকষ্টজকনত কিশুর স্বাভকবকভাদব শবদড় ওঠার সুদযাগ খুবই কম, এদের যদেষ্ট িকরমাদণ কমেিকি োদক না। 

এরূি কিশু শখলদত োয় না, শকবল ঘুমায়। কিশুকি হদত িাদর িান্ত ও “ভাল” অেবা করুণীয়, ককন্তু তার িাকরিাকবেকতা 

কনদয় আগ্রহ খুব কম োদক। এ ধ্রদণর আগ্রদহর ঘািকতদক কখদনা কখদনা অনীহা বা উোসীনতা বলা হয়। কিশুকি শকান 

ককছু অনুসন্ধান বা আকবষ্কার কদর না। তাই এরা িকরিুষ্ট কিশুদের মত দ্রুত কিখদত ও কবকাি লাভ করদত িাদর না। 

সু্কদল একজন অিুকষ্টজকনত কিশুর কিখদন সমসযা হদব। যকে তাদের িুকষ্টর উন্নয়ন ঘদি, তা হদল তাদের কবকাি স্বাভাকবক 

হদয় শযদত িাদর। তদব, তাদের তাদের কবকাি স্বাভাকবক হদব না যকে তার অিুকষ্টর মাত্াঃ  

 গুরুতর হয় 

 েীঘে সময় স্থ্ায়ী হয় 

 কিশুর ৬ (ছয়) মাস বয়স হওয়ার আদগ ঘদি 

যকে এককি কিশু িুকষ্টকর খােয না িায়, তার- কো বলা, শখলা করা, অনুসন্ধান করায় সমসযা হদব এবং শকান প্রশ্ন 

কজজ্ঞাসা বা আদবগ প্রকাি করদব না। একজন অিুকষ্টজকনত কিশুর কবকাি বযহত হদব, যখন কিশুকি িযোপ্ত খােয এবং 

যদেষ্ট উদ্দীিনা িায় না, যার ফদল তার কবকাি কবলকিত হয়।  
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প্রােকমক িকরেযো   

বতেমাদন সবাই জাকন শয, কিশুর জীবদনর প্রােকমক কেন এবং মাসগুদলাদত কবিুল 

িকরমাদণ কিখন সংঘকিত হয়। প্রােকমক িকরেযোর শপ্রাগ্রাম কিক্ষাগত, বুকিবৃকিক এবং 

সামাকজক োকহো িূরদণর জনয িকরককল্পত, এবং এর সাদে কিশুর কবকভন্ন প্রকাদরর 

শেরাকিউকিক, শমকিকযাল োকহো এবং তার িকরবাদরর োকহোও যুি। প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত 

কিক্ষক এবং অকুদিিনাল, কিে ও কফকজকযাল শেরাকিি দ্বারা শসন্টারকি িকরোকলত 

হদয় োদক।  

প্রােকমক িকরেযোর সুকবধ্াকে  

 নবজাতক এবং সেয হািদত কিদখদছ এরূি কবদিষ োকহো সর্ম্ন্ন কিশুদের কবকািদক িকিিালী/বৃকি 

কদর।  

 বুকিকবকািগত প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন কিশুদের িকরবারদের জনয সহায়তা শনিওয়াকে সরবরাহ কদর। 

 নবজাতক এবং কপ্রসু্কলারদের মাদে বুকিকবকািগত প্রকতবকন্ধতার প্রভাব ককমদয় আদন।  

 কবেযালয়গুদলাদত কবদিষ কিক্ষা শপ্রাগ্রাদমর োকহো কমাদনার মাধ্যদম সমাদজর খরে ককমদয় আদন। 

নবজাতক শপ্রাগ্রাম- জন্মগ্রহণ শেদক আনুমাকনক ১৮ মাস  

নবজাতক শপ্রাগ্রাম িকরবাদরর সরৃ্ম্িতার উির গুরুত্ব আদরাি কদর। অকভভাবকগণ বাকড়দত শপ্রাগ্রাম োলাদনার িরামিে 

শিদয় োদকন শেরাকিিদের কাছ শেদক। এই কাযেকলািগুদলা কিশুর প্রাতযকহক বেকনক রুকিদনর সময়কালীন 

অকভভাবকদের দ্বারা বাস্তবায়দনর িকরকল্পনা করা হয়, শযমন খাবার খাওয়াদনা, িায়িার িড়ান, বা শগাসল করাদনা। 

একজন অকুদিিনাল শেরাকিি এবং কিে/লযাঙু্গদয়জ শেরাকিি বযকি কবদিদষ প্রকতকি কিশু এবং অকভভাবদকর জনয 

প্রকত সপ্তাদহ ১-২ ঘন্টার শেরাকি সরবরাহ কদর োদকন। এই শট্রকনং িকরবাদরর দ্বারা বেকনকভাদব প্রোন করার জনয 

িকরককল্পত, যার সাহাদযয বাকড়র িকরদবদির মাধ্যদম কিশুর বুকিকবকািগত প্রাকপ্তদক প্রভাকবত করার শেষ্টা করা হয়।  

শেরাকি আরও কাযেকরী হয় যখন অকভভাবক এবং অনযানয যত্নগ্রহণকারীরা একি বাকড়দত অনুসরণ কদর োদকন।    

ক্রাকন্তকাল (ট্রাকিিন) শশ্রকণ- ১৮ মাস শেদক ২ বছর 

ক্রাকন্তকাল শশ্রকণ গুরুত্ব আদরাি কদর শিকিসঞ্চালন কবকাি, কনদজ কনদজ খাওয়া এবং প্রাকৃকতক/বাস্তব িকরদবদির সাদে 

খাি খাইদয় শনবার উিাদয়র উির। শেরাকিিদের সাদে কিক্ষকরা সংযুি হদয় কিশুদের সাহাযয কদরন কসিান্ত গ্রহদণ, 

আত্মকববাস ও স্বাবলকিতা কবকাদি, একই সাদে তাদের ভাষাগত এবং জ্ঞানীয় েক্ষতা উন্নয়দন।  

 

 

 



 

িিলার (সেয হািদত কিদখদছ) শপ্রাগ্রাম- ২ শেদক ৩ বছর  

এই শপ্রাগ্রাম গুরুত্ব আদরাি কদর বয়স এবং কবকাদির সাদে সংগকতিূণে/যোেয কাযেকলাদির উির যাদত কিশুর জ্ঞানীয় 

ও সামাকজক েক্ষতা কবকাি লাভ কদর। এর মদধ্য অন্তভুেি রদয়দছ সূ্থ্ল এবং সূক্ষ্ম শিকিসঞ্চালন, সামাকজকীকরণ, 

শযাগাদযাগ, জ্ঞানীয়, ইকিয়গ্রাহয/প্রতক্ষয করার ক্ষমতা এবং খাবার গ্রহদণর েক্ষতা।  

কপ্র-সু্কল শপ্রাগ্রাম- ৩ শেদক ৬ বছর  

এই শপ্রাগ্রাম গুরুত্ব আদরাি কদর প্রাক-িঠন, প্রাক-কলখন এবং প্রাক-গাকণকতক েক্ষতার উির। কমেকতোগণ বাস্তব-জীবন 
এবং হাদত-কলদম অকভজ্ঞতার এককি সমগ্র শক্ষত্ সরবরাহ কদর োদকন যা এমন এককি িকরদবি প্রোন কদর শযখাদন 
প্রাক-প্রতুতককতমূলক েক্ষতা কবকাি করা সম্ভব হয়। 

 সূ্থ্ল শিকিসঞ্চালন েক্ষতা অনুিীলদনর জনয বাইদর শখলা করা  
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িকরবাদরর জনয কিক্ষা এবং সহায়তা 

শসসকল িকরবার জকড়ত তাদের জনয কিক্ষা এবং সহায়তা গুরুতর প্রদয়াজনীয়। মা, বাবা, িালক কিতা-মাতা, োো-োকে 

ও নানা-নাকন, এবং িকরবাদরর অনযানয সহায়তা সেসযদেরদক কিশুর কবকাদির জনয অতযাবিযকীয় কহদসদব গণয করা হয়, 

একই সাদে গণয করা হয় কমেরত কিক্ষক এবং শেরাকিিদেরদকও। অকভভাবকদের অনযানয কমেকতোদের সাদে একসদঙ্গ 

কাজ করদত হয় কিশুর মূলযায়দনর জনয, লক্ষয এবং উদদ্দিয কনকেেষ্ট করদত, এই লক্ষযসমূহ অজেন করার জনয শপ্রাগ্রাম 

বাস্তবায়ন করদত এবং এরির কিশুর অগ্রগকতদক যাোই করার জনয িুনঃমূলযায়ন করদত। প্রকতকি সংগঠনদকই এমন 

এককি বযবস্থ্া সরবরাহ করদত হয় যার মাধ্যদম োদস অংিগ্রহদণর মাধ্যদম অকভভাবকদের সরৃ্ম্িতা, কমেকতোদের সাদে 

আদলােনা-িরামিে এবং মাকসক সহায়তা কমকিং শযখাদন কেন্তাভাবনা ও ধ্ারণা কবকনময় করা যাদব। এই ধ্রদণর শযাগাদযাগ 

বা শনিওয়াককেং এমন এককি বযবস্থ্া সরবরাহ কদর যার মাধ্যদম তাদের কনকেেষ্ট িাকরবাকরক োকহোর উির কনভের কদর 

অকভভাবদকর উদদ্বগ প্রকাি ও আদলােনার সুদযাগ হয়। 

 

 

 

 

 



 

শযাগাদযাগ  

প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন বযকিদেরও একই শসৌজনযদবাধ্ িাবার অকধ্কার রদয়দছ যা অনয শয শকান বযকি আিা কদর োদকন। 
শকউ হয়দতা িকরবাদরর একজন সেসয, সহায়তা কমেী বা অনয শকান সমেেকদক আদলােনা সভায় কনদয় আসদত িাদরন, 
ককন্তু বযকিদক অবিযই অনুভব করদত হদব শয কতকনই এই শযাগাদযাদগর শকিকবনু্দদত আদছন।    

েৃকষ্টভকঙ্গ  

প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন বযকির প্রকত সম্মান জ্ঞািন করুন আিনার শমৌকখক এবং িারীকরক ভাষার মাধ্যদম। বযকিদক সদিাধ্ন 
কদর কো বলুন এবং তার বয়দসর সাদে সঙ্গকতিূণে স্বর বযবহার করুন- শযমন, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বযকির সাদে প্রাপ্ত 
বয়স্ক কহদসদবই কো বলুন।  

গ্রহণক্ষম শযাগাদযাগঃ  
 শযসকল বযকির বুকি প্রকতবকন্ধতা রদয়দছ তাদের এরূি ভাষা বুেদত অসুকবধ্া হদত িাদর শযকি জকিল, কবমূতে 

ধ্ারণা রদয়দছ, বা প্রাদয়াকগক অিভাষা বযবহৃত হদয়দছ। তাই একি গুরুত্বিূণে শয বুকি প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন 
কারও সাদে কো বলবার সময়ঃ  

 ধ্ীর গকতদত কো বলুন এবং কবরকত প্রোন করুন যাদত বযকি আিনার কো প্রকক্রয়াজাত করার সুদযাগ িায়।  
 সরাসকর বযকিদক উদদ্দিয কদর কো বলুন, এবং কনকিত করুন শয বযকিকি অনুভব করদছ শয শস এই 

আদলােনার শকদি অবস্থ্ান করদছ।  
 িকরষ্কার শছাি শছাি বাদকয কো বলুন। বারংবার কবরকত প্রোন করুন যাদত বযকি আিনার কো প্রকক্রয়াজাত 

করার সুদযাগ িায়। েীঘে, জকিল িব্দ, প্রাদয়াকগক িব্দ বা অিভাষা বযবহার করদবন না।  
 একক সমদয় এককি প্রশ্ন কজদজ্ঞস করুন এবং িযোপ্ত িকরমাদণ সময় প্রোন করুন যাদত বযকিকি উির প্রণয়ন 

কদর প্রোন করদত িাদর।  
 যকে যত্নগ্রহণকারী শেদক তেয শনবার প্রদয়াজন িদড়, তখন আিনার মদনাদযাগ প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন বযকির 

উির রাখুন আিনার েৃকষ্ট সংদযাদগর মাধ্যদম, বেকহক ভাষা এবং/অেবা িিে প্রোদনর মাধ্যদম।  
 যকে বযকিকি শকান শযাগাদযাগ যন্ত্র বযবহার কদর োদক, তাহদল কনকিত করুন শয তার কাদছ যন্ত্রকি রদয়দছ, 

কনদেেিনা িদড় শিানান (সাধ্ারণত বই অেবা যন্ত্রকির উিদর বা কভতদর) এবং তাদের সাদে একি বযবহার 
করুন।  
 

প্রকািদযাগয শযাগাদযাগ  
বুকি প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন বযকিদের তাদের কনদজর কেন্তা বা অনুভূকত প্রকাদির শক্ষদত্ও সমসযা হদত িাদর। এর কারণ 
হদত িাদর শয তাদের জ্ঞানীয় কবকলতা তাদের কনকি সনািকরণ, শবাধ্গমযতা ও শমৌকখকভাদব প্রকাি করার কাজদক 
ককঠন কদর শতাদল। ককছু বযকির এরূি িারীকরক অবস্থ্াও সহ-কবেযমান োকদত িাদর যা তাদের বাকক্ষমতাদক প্রভাকবত 
কদর। তাই একি গুরুত্বিূণে শয, বুকি প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন শকান বযকির সাদে কো বলার সময় কনদনাি কবষয়গুদলা 
কবদবেনায় রাখাঃ   

 বযকিকিদক তার মন্তবয, প্রশ্ন, উির বা প্রতুযির কেন্তা কদর প্রোদনর জনয যদেষ্টয িকরমাণ সময় প্রোন করুন।  
 আিনাদক হয়দতা তাদের সাদেই তাদের প্রশ্ন কবদিষণ বা অদেষদণর কাজ করদত হদব যাদত একি উদন্মােন 

করা যায় শয বযকিকি কক কনদয় উকদ্বগ্ন বা কক কজদজ্ঞস করদছ।  
 েৃিযনীয় ইকঙ্গত- শযমন বতুতক, ছকব বা িায়াগ্রাম- এবং মুখমণ্ডদলর অকভবযকি ও িারীকরক ভাষা, এসকল ককছুই 

তারা যা বলদছ শসকি বুোর শক্ষদত্ সাহাযয করদত িাদর।   
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শযাগাদযাদগর জনয কিিস   

 কনকিত করুন শয বযকির আিনার প্রকত 
মদনাদযাগ আদছ  

 যখন বযকির শবাধ্গমযতার ক্ষমতা সর্ম্দকে 
সকন্দহান োকদবন তখন তার সক্ষমতা 
অনুমান করুন এবং শস অনুসাদর সমেয় 
করার শেষ্টা করুন 

 যোযেভাদব ভাষা/ েিেনীয় তেয/ স্বদরর 
ধ্রণ এবং মাত্া বযবহার করুন  

 প্রকতকক্রয়ার জনয অদিক্ষা করুন  
 কনদজর ভাষায় শবাধ্গমযতা যাোই করুন  
 সৎ সাহস প্রেিেন করুন এবং শযাগাদযাদগ 

ভাঙদনর োয়বিতা শমদন কনন 
 কবকল্প শকৌিল বযবহাদরর শেষ্টা করুন  
 প্রদয়াজদন প্রকক্রয়ার িুনরাবৃকি করুন  
 সহোরী কহদসদব োকা িকরবাদরর সেসয/ 

যত্নগ্রহণকারী/ সহায়তা কমেীর শক সরৃ্ম্ি 
করুন  

যখন আিকন বুেদত িারদবন না  

শকান সময় এরকম হদত িাদর শয আিকন বুেদত িারদছন না বযকিকি কক বলদত োইদছ। এই রকম সমদয় সহায়ক হদত 

িাদর বযকিদক কজদজ্ঞস করাঃ    

 শস যা বদলদছ তা িুনরাবৃকি করা; 
 যা বদলদছ তা অনযভাদব বলা (দযমন, কভন্ন িব্দ বযবহাদরর মাধ্যদম); 
 যকে তার শকান শযাগাদযাদগ সহায়ক উিাোন (এককি বই বা শবািে) োদক যা আিনাদক বুেদত সাহাযয করদত িারদব; 
 যকে আিকন একজন সহোরী সহায়তা কমেী/িকরবাদরর সেদসযর(যকে শসখাদন উিকস্থ্ত োদকন) সাহাযয োইদত িাদরন 

আিনাদক বুেদত সাহাযয করবার জনয।  
 আিনাদক শেখাদত বলুন বযকিকি ককভাদব “হযা” ও “না” বদল- এবং তারির হযা/না সূেক প্রদশ্নর মাধ্যদম সনাি করার 

শেষ্টা করুন শয বযকিকি কক বলদত োইদছ। শস যা বদলদছ তা িুনরাবৃকি করা; 
আিকন যকে এরিরও বুেদত না িাদরন তাহদল বযকিদক সম্মান প্রেিেনিূবেক 
তার বাতো বা বিবয না বুেদত িারার জনয েুঃখ প্রকাি কদর ক্ষমা োন 
যাদত তার বাতো/বিবয স্বীকৃকত িায়।  

ককছু না বুদে োকদল কখনই বুেবার ভান করদবন না- একি সংকিষ্ট বযকির 
জনয খুবই অসম্মানজনক, এবং তাদের শযাগাদযাদগর শেষ্টাদক অবমাননা 
কদর।  

এরূি বযকির সাদে কাজ করার সময় শয উদদ্দিযমূলকভাদব/ইচ্ছাকৃতভাদব 
শযাগাদযাগ করদত িাদর না   
ককছু বযকি যাদের গুরুতর বা অকত গুরুতর বুকি প্রকতবকন্ধতা রদয়দছ হয়দতা 

িব্দ বুেদত িারদব না এবং আিনার কনকি শযাগাদযাগ প্রণয়ন করদত িারদব 

না, কারণ, হয়দতা তারা উদদ্দিযমূলকভাদব বা ইচ্ছাকৃতভাদব শযাগাদযাগ 

করদত িাদর না। যকেও, অনযানযদের মত তারাও তাদের মুখমণ্ডদলর 

অকভবযকি, িারীকরক ভাষা এবং আেরদণর মাধ্যদম শযাগাদযাগ করদব। তাদের 

মুখকবকৃকত বা কনদজদক সকড়দয় শনবার মাধ্যদম একি িকরষ্কার হদত িাদর শয 

শকান অনুভূকত তাদের কনকি অপ্রীকতকর; ককংবা তাদের শেদহ কিহরণ বা 

শলাম খাড়া হদয় যাওয়া শেদখ শবাো শযদত িাদর শয তাদের ঠান্ডা লাগদছ। 

শকান বযকির িদক্ষ উদদ্দিযমূলকভাদব/ইচ্ছাকৃতভাদব শযাগাদযাগ করা সম্ভব 

শহাক বা না শহাক তাদের অকধ্কার রদয়দছ সম্মান এবং যত্ন িাবার। যকেও 

এদক্ষদত্, িূবেবতেী তেয সরবরাহ করদবন একজন সহোরী িকরবাদরর সেসয 

বা সহায়তা কমেী, প্রকতবকন্ধ বযকিদের অবিযই অনুভব করদত হদব শয কতকনই 

এই শযাগাদযাদগর শকিকবনু্দদত আদছন এবং তাদকও আদলােনার মদধ্য অন্তভুেি করদত হদব স্বাস্থ্য কবদিষদজ্ঞর েৃকষ্ট 

সংদযাগ, িারীকরক ভাষা এবং িদিের সাহাদযয।  

 

 

 



 

একজন বুকি প্রকতবন্ধী কিশুর সাদে কাজ করার সময় কননকলকখত শকৌিলগুদলা কবদবেনা করদত হদব।  

 কনকিত করুন শয বযকিকি শযদকান উিাদয় যোযেভাদব তার োকহো এবং প্রদয়াজন প্রকাি করদত িারদছ। 
 যকে বযকিকি কনবোক হদয় োদক তাহদল এককি যোযে কাযেকরী শযাগাদযাগ িিকত/মাধ্যম কেকিত করুন এবং বযবহার 

করুন (দযমন- প্রতীক ভাষা, ছকব কবকনমদয়র মাধ্যদম শযাগাদযাগ বযবস্থ্া, ভদয়স আউিিুি যন্ত্র, ইতযাকে)। 
 অনুধ্াবন করুন শয কাযেকরী শযাগাদযাগ িিকত এবং কিকোর কিকিউল এক কজকনস নয়; এই েুইকি একই উদদ্দিয 

সাধ্ন কদর না।    
 এরকম এককি কাযেকরী শযাগাদযাগ িিকত/মাধ্যম কবকাি করুন শযকি সহদজ বহনীয়। 
 যকে কিশু কনবোক হয়, কনকিত করুন শয কিশুর কাদছ সকল শক্ষদত্ এবং সকল সমদয় তাদের শযাগাদযাগ 

িিকত/মাধ্যমকি বযবহাদরর সহজলভযতা রদয়দছ। 
 যখন কিশুকি কনবোক অেবা উেীয়মান সবাক অবস্থ্াদন রদয়দছ তখন তাদের শযাগাদযাগ প্রদেষ্টাদক (দযমন- তাদের 

অঙ্গভকঙ্গ, আংকিক ভাষারূি োন, ইতযাকে) েৃঢ়/িকিিালী করদত সাহাযয করুন । 
 কিশুকি যা বদলদছ বা কনদেেি কদরদছ শসকি আিকন ভাষান্তর কদর আবার বলুন।  
 ঘদরর কবকভন্ন স্থ্াদন ছকব এবং িব্দমালা আঁকিদয় কেন। 
 ঘিনার ক্রম শবাোদনার জনয ধ্ারাবাকহকভাদব কবনযাসকৃত কািে বযবহার করুন। 
 যকে আিকন বুেদত না িাদরন বযকিকি কক বলদছ তাহদল তাদেরদক িুনরায় কজদজ্ঞস করুন কোকি আবার বলার 

জদনয। 
 বযকিদক প্রেদম কজদজ্ঞস করুন আিনাদক শেখাদত শয শস ককভাদব “হযা” এবং “না” বলদব- এরির তাদক হযা/না 

সূেক প্রশ্ন কজদজ্ঞস করুন। 
 িারিকরক কদোিকেন েক্ষযতাদক লক্ষয কদর বযকিদেরদক ভূকমকা অকভনদয় (দরাল - শে) কনদয়াকজত করুন। 
 সকল শক্ষত্বযািী শযাগাদযাগ েক্ষতার সাধ্ারণীকরদণর জনয কমেসূেী। 
 িকরষ্কার বড় ছকব বযবহার করুন আিকন যা বলদছন শসকি েৃঢ়/িকিিালী করার জনয। 
 িকরষ্কারভাদব এবং স্বতঃসূ্ফতেিার সাদে কো বলুন। 
 বযকি শয কোকি বদলদছ আিকন শসকি ভাষান্তর কদর িুনরায় বলুন। 
 বযকি শয সকল সম্ভাবয শযাগাদযাগ িিকত বযবহার করদত িাদর শসগুকল কেকিত এবং িষ্ট করুন।  
 যখন বযকিকি কনবোক অেবা উেীয়মান সবাক অবস্থ্াদন রদয়দছ তখন তাদের শযাগাদযাগ প্রদেষ্টাদক (দযমন- তাদের 

অঙ্গভকঙ্গ, আংকিক ভাষারূি োন, ইতযাকে) েৃঢ়/িকিিালী করদত সাহাযয করুন । 
 আঙুল নািক এবং গান বযবহাদরর সময় সরিাম কহদসদব িুতুল/ছকব সরবরাহ করুন।  
 বযকি ককভাদব সাহাযয োইদব শসকি কনকেেষ্ট করবার জনয এককি িিকত কবকাি করুন (দযমন-  হাত শতালা, কাদিের 

মাধ্যদম সংদকত শেওয়া, ইতযাকে)। 
 বযকির কেদক কনকেেষ্ট কদর কো বলুন।  
 িষ্ট ভাষদণর মদিল প্রেিেন করুন এবং বযকরণ সংদিাধ্ন কদর কেন।  
 োসরুদম সহজ এবং যদোকেত িারিকরক শযাগাদযাগ প্রকতষ্ঠা করুন। 
 এই কবষদয় সদেতন োকুন শয ককছু বযকির কভন্ন প্রকাদরর শযাগাদযাদগর প্রদয়াজন হদত িাদর। 
 শশ্রণীকদক্ষর কাযেক্রম ও আদলােনায় অংিগ্রহণ করবার জনয উৎসাকহত করুন। 
 শবাধ্গমযতাদক সহায়তা কদর এরূি অঙ্গভকঙ্গ বযবহার করুন। 
 যখন বযকি কো বলদছ তখন বধ্যেিীল হন, কারণ তাড়া প্রোদন বনরািার সৃকষ্ট হদত িাদর।  
 িারিকরক শযাগাদযাদগ েৃকষ্টকনিাত করুন।  
 সকক্রয় শ্রবণ বযবহার করুন। 
 কদোিকেন কবকনমদয় বযকির কনজস্ব আগ্রদহর কবষয়বতুতক সংযুি করুন। 
 “গল্পবই অংিগ্রহণ” বযবহার করুন, এই িিকতদত বযকিদক গল্পকি িদড় শিানাদনা হয় এবং বযকির কনকি শেদক 

প্রকতকক্রয়া শবর কদর কনদয় আসা হয় (এদক্ষদত্, কবষয়বতুতকর সাদে সর্ম্কেযুি মন্তদবযর জদনয প্রিংসা প্রোন করা হয়)। 
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বেকনক কাঠাদমা 

বেকনক কমেসূেী  

শযসকল বাচ্চারা বুকি প্রকতবন্ধী তাদের জদনয একি খুবই গুরুত্বিূণে শয সরূ্ম্ণে কেনদক এককি কাঠাদমার মদধ্য কনয়া আসা। 

তার মাদন হদচ্ছ কেদনর কনকেেষ্ট সমদয় কনকেেষ্ট কাজ সঞ্চাকলত হদব। অদনক বুকি প্রকতবন্ধী বাচ্চা রদয়দছ যারা িছন্দ কদর 

একই শখলা বারবার কদর শযদত। তাদের িদক্ষ এককি বল বা শখলনা কেদয় ঘন্টার ির ঘন্টা শখলা করা সম্ভব। অনযানয 

বাচ্চাদের িদক্ষ এককি শখলনার উির মদনাদযাগ প্রোন করা এবং সবককছু কনদয় একাসাদে শখলা করা সম্ভব না। একজন 

‘কবদিষ োকহো’ কিক্ষক বাচ্চাদেরদক এমন ককছু কক্রয়াকলাি কিখাদবন যা মকস্তষ্কদক সকক্রয় করদব অেবা শুধু্মাত্ তাদের 

জীবদন আদরকিু মজা/আনন্দ কনদয় আসদব। কিশুদেরদক নতুন কক্রয়াকলাি কিখাবার জদনয অেবা ককছু অস্বাভাকবক 

ছাঁদের বাইদর শবকরদয় আসার জদনয তাই একি কবেক্ষণীয় শয কেনদক এককি কাঠাদমা প্রোন করা। কেদনর কবকভন্ন অংি 

কভন্ন কভন্ন কবষয় সর্ম্ককেত হদত হদব যাদত কিশুর উন্নয়দনর কবকভন্ন কেকদক উৎসাকহত/ তরাকেত করা যায়, শযমন- কিশুর 

সূক্ষ শিিীসঞ্চালন (ফাইন শমাির), তার কল্পনািকি, তার স্বাধ্ীনতা, ইতযাকে। 

 শযদহতু এককি বুকি প্রকতবন্ধী কিশুর মদনাদযাগ প্রোদন সমসযা হয়, তাই একি 

গুরুত্বিূণে শয কিশুর জদনয ককছু সময় খাকল শরদখ শেওয়া, যাদত শস বাইদর শখলা 

করদত বা কনদজর িছন্দ অনুসাদর শখলা করদত িাদর।  

এককি বেকনক কাযেক্রদমর উোহরণঃ 

০৯.৩০     স্বাধ্ীন শখলা  
১০.০০     িাজল, সৃ্মকতিকি বতরী ইতযাকে  
১০.৩০     বাইদর শখলা  
১১.১৫     হাদতর কাজ   
১২.০০     স্বাধ্ীন শখলা  
১২.৩০     উঠান ও শখলনা িকরষ্কার (একিএল প্রকিক্ষণ)  
০১.০০     গান 
০১.৩০     খাওয়া  
০২.১৫     কিশুরা বাড়ী কফদর যাদব 

কিদটা িিকত 
আিকন ককভাদব এককি কিশুদক কবকভন্ন কবষয় শবাোদবন শয শকান শমৌকখক ভাষাই শবাদে না? আিকন ককভাদব শবাোদবন 

শয এখন বাড়ী যাবার সময় হদয়দছ? এবং আিকন কক কদর শবাোদবন শয এখন িাজল বতরীর সময় হদয়দছ? 

শযসকল কিশু শমৌকখক ভাষা শবাদে না, এবং তাদের জনযও যারা শমৌকখক ভাষা শবাদে, আিকন বতরী করদত িাদরন 

এককি কিদটা িিকত। কিদটা মাদন হদচ্ছ ছকব। শযদকান কাযেক্রদমর ছকব আঁকা সম্ভব, এবং এই কাযেক্রমগুদলার ফদিাও 

বতরী করা সম্ভব। এককি কেদন আিকন যতগুকল কাযেক্রম করদত োন তার প্রদতযককির জদনয এককি কিদটা বযবহার করা 

হয়, শযমন; 



 

 

প্রেদম আমরা িঁুকত কেদয় শখলব, তারির আমরা বাগাদন শযদয় শখলব, এরির আমরা ককছু হাদতর কাজ করব, এবং 

তারিদর আমরা খাবার খাব এবং বাড়ী েদল যাব। 

একি গুরুত্বিূণে শয প্রকতকেন শযন শুরু করা হয় কেদনর কাঠাদমা কিশুদেরদক প্রেদম বলার মাধ্যদম, শযন তারা জানদত 

িাদর শসইকেদন তারা কক কক প্রতযািা করদত িাদর। কিদটাগুকল এককি এককি শবাদিে স্থ্ািন কদর, শবািেকি এমন এক 

জায়গায় িাকঙদয় কেন শযন সকল কিশু কিদটাগুকল শেখদত িাদর। যখন এককি কাজ শিষ হদয় যাদব তখন ছকবকি শেদক 

কেদয় কিশুদেরদক বলুন িরবতেীদত কক আসদছ। যখন কিশুরা এককি কাঠাদমার সাদে িকরকেত হদয় যাদব, তখন  

কাঠাদমাকি হঠাৎ িকরবতেন করা কবেক্ষণ নয়, িকরবতেদনর িূদবে তাদেরদক অবিযই শবাোদত হদব শকন আিকন 

কাযেক্রমগুকল িকরবতেন করদত োদচ্ছন। নাহদল আেরকণক সমসযা এবং উদিজনা সৃকষ্ট হদত িাদর। এই সকল কারদণ 

এিা গুরুত্বিূণে শয, ‘কবদিষ োকহো’ কিক্ষক এবং কফকজওদেরাকিি শযন কিদটা শবাদিে শযসকল কাযেক্রম শেখাদনা রদয়দছ 

শসগুদলা অনুসরণ কদরন।  

কিদটা কেত্কলকি খুব সহদজই িাওয়া সম্ভব http://www.sclera.be/en/vzw/home ওদয়বসাইি শেদক।  

 

 

 

 

কালাম 
কালাম ছছাট গাড়ি ড়িয়ে ছেলয়ে পছন্দ কয়ে। ছে-ছকোে ছেন্টায়ে ছ াকা মাত্রই ছে আলমাড়ে ছেয়ক ছেলনা গাড়ি 
ড়নয়ে ছেলা কেয়ে শুরু কয়ে। ‘ড়িয়েষ চাড়িিা’ ড়েক্ষক চান কালাম ছনন ে  ড়নয়ে ছেলা কয়ে  ড়ক্তু  কালায়মে 
ছকান আগ্রি ছনই েয় ে প্রড়ে  োে আগ্রয়িে পুয়োটা জয়ুি আয়ছ োে গাড়ি। ‘ড়িয়েষ চাড়িিা’ ড়েক্ষক কালায়মে 
কাছ ছেয়ক ছেলনা গাড়িটা ড়নয়ে ছনন। কালাম প্রচন্ড ছেয়গ উয়ে  ছে ড়চৎকাে কেয়ে শুরু কয়ে এিং ড়নয়জে 
িায়ে কামি ছিে  ছে োে গাড়িটি ছেেে চাে। ড়েক্ষক োয়ক িয়লন ছন ছে নেন ছড়ি আঁকা ছেষ কেয়ি (ছড়ি 
আঁকাে ড়চত্র ছিোয়নাে মাধ্যয়ম) েেন ছে োে গাড়িটি ছেেে পায়ি। এই িয়ল ড়েড়ন গাড়িটি োে ছটড়িয়ল োয়েন 
এিং আিাে িয়লন ছন কালাম ছড়ি আঁকা ছেষ কেয়লই োে ছেলনা গাড়ি ড়িয়ে ছেলা কেয়ে পােয়ি। কালাম 
িুঝয়ে পায়ে ছন ছড়ি আঁকা ছেষ না কেয়ল ছে োে গাড়ি ছেেে পায়ি না  োই ছে ছড়ি আঁকা শুরু কয়ে।  

ড়িয়েষ ড়েক্ষা ড়েক্ষক েুিই ড়নেড়িেভায়ি কাোয়মা অনুেেণ কয়েন  কালাম ছকিল েেনই গাড়ি ড়নয়ে ছেলা কেয়ে 
পােয়ি নেন ছে দিড়নক কানযকলাপগুড়ল ছেষ কেয়ি। ড়কছু েময়েে ময়ধ্যই কালাম কাোয়মাটি িুঝয়ে পায়ে। নেন 
ছকান কানযকলাপ শুরু িে েেন ছে োে গাড়িটি ড়েক্ষকয়ক ড়িয়ে আয়ে এিং কাজ ছেষ িওোে পে আিাে ছচয়ে 
ছেেে ছনে। এেন কালাম শুধ্ুমাত্র গাড়ি ড়িয়ে ছেলা কয়ে না  ছে পছন্দ কেিাে মে আয়োও অয়নক কানযকলাপ 
েুয়জ ছপয়েয়ছ। 
 

http://www.sclera.be/en/vzw/home
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আদবগ  

আমরা প্রকতকেনই নানান রকদমর আদবগ অনুভব ককর, এই অনুভূকতগুকল আমাদের শবঁদে োকদত সাহাযয কদর। ভয় 

আমদেরদক সাবধ্ান কদর শযদকান কবিদের শক্ষদত্। আনন্দ আমাদের প্রাণবন্ত সর্ম্কে গঠন করদত সাহাযয কদর। তাই 

আদবগ শযাগাদযাদগর এককি গুরুত্বিূণে অংি। আিকন আদবগ কেনদত িাদরন মুখমণ্ডদলর অকভবযকি এবং িারীকরক োল-

েলন লক্ষয করার মাধ্যদম। উিরন্তু, আদবগ প্রভাকবত কদর আিনার বাসপ্রবাস, হৃেিন্দন ও শিিীর উদিজনাদক। 

শমৌকলক আদবগগুকলঃ আনন্দ, কবষণ্ণতা, ভয়, রাগ, কবস্ময় ও কবতৃষ্ণা লক্ষয করা িুদরা কবব জুদড়ই এবং সকল সভযতা ও 

সংসৃ্ককতদত তা একই রকম।  

যখন অকভভাবকবৃন্দ, কিক্ষকগণ এবং ত্াবধ্ায়করা অবকহত োদকন না এককি কিশুর অনুভূকতর কবষদয়, তারা প্রায়িই 

কিশুদের কনরুৎসাকহত কদরন আদবগ/আনুভূকত প্রকাি করদত। প্রায়ই এককি ভুল অনুমান করা হয় শয, গুরুতর প্রকতবন্ধী 

কিশুরা হয়ত সাধ্ারণ মানুষদের মত একইরকম আদবগ অনুভব কদর না। 

এককি কিশু যার বুকি প্রকতবন্ধীতা রদয়দছ প্রায়ই কনদজদক প্রকাি করদত সমসযা অনুভব কদর। প্রায়ই শেখা যায় তারা 

শকবল েুইকি শমৌকলক আদবগ জাদন আনন্দ ও রাগ। অকধ্কাংি সময়ই তারা মানুদষর মধ্যকার আদবগগুকল কেনদত/বুেদত 

িাদর না, এবং শসই কারদণ তারা জাদননা ককভাদব আদবগগুকলর সাদে মাকনদয় কনদত হদব। আদবগ কেনদত িারা এবং 

প্রকাি করদত িারা  অল্পসংখযক ককছু শসিদনর মাধ্যদম কিখাদনা সম্ভব নয়। কিশুদের আদবগ প্রকাদির অনুিীলন 

েরকার তাদের বেকনক জীবদন। কিশুদেরদক যখনই শকান সুদযাগ শেখা কেদব তাদের অনুভূকত প্রকাদি উৎসাকহত করুন।  

এিুদকিনফরঅল ‘ইমিন্স’ িীষেক েক্ষতা প্রকিক্ষণকি বতরী কদরদছ। 

শযাগাদযাগঃ info@education4all  যখন আিকন আিনার বযকির 

অনুভূকত কেনদত িারা এবং প্রকাি করা সর্ম্দকে জানদত োন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সামাকজকতা 
আমাদের জীবদন সাফলয অদনকাংদি কনধ্োকরত হয় আমাদের সামাকজক েক্ষতার উির। আমরা প্রায়ই এই সকল 

েক্ষতাদক কনকিতভাদব ধ্দর শনই। কখনও কখনও আমরা এই েক্ষতাগুকল সর্ম্দকে অবগতই োকক না। এই েক্ষতাগুকলর 

উিকস্থ্কত যত না সহদজ শখয়াল করা যায় তার শেদকও সহদজ এগুকলর অনুিকস্থ্কত েৃকষ্টদগাের হদয় উদঠ। সেরাের এই 

েক্ষতাগুকলর কিখন িযেদবক্ষদণর মাধ্যদম হয়। অসংখয বুকি প্রকতবন্ধী মানুদষর অিূণেকবককিত সামাকজক েক্ষতা োদক। 

এর কারণ হদচ্ছ সামাকজক েক্ষতাসমূদহর কবকাি অদনকাংদি কনভের কদর ককছু কনকেেষ্ট বুকিগত েক্ষতার উির।  

সামাকজক েক্ষতাসমূহ শযদকান সামাকজক িকরকস্থ্কতদত মানুষদক কনিুণভাদব কনকেেষ্ট কমে করদত সমেে কদর। কাদজর শক্ষত্, 

কবেযালয় ও আন্তঃবযকিক সর্ম্কেসমূহ এর মাদে অন্তভুেি। ভাল সামাকজক েক্ষতার ককছু উোহরণঃ  
 কবকভন্ন সামাকজক অনুষ্ঠাদনর জনয আেিে শিািাক ও িালীনতা উিলকি করদত িারা এবং মানয করা। 

 কবকভকন্ন সামাকজক অনুষ্ঠাদনর জনয গ্রহণদযাগয সামাকজক িারিকরক শযাগাদযাদগর ধ্রণ অনুসরণ। 

 জানদত এবং বুেদত িারা কখন েৃকষ্টসংদযাগ করদত হদব এবং কখন েৃকষ্ট সকরদয় কনদত হদব। 

 কনধ্োরণ করদত িারা কখন িারীকরক শযাগাদযাগ গ্রহণদযাগয এবং শকান ধ্রদণর (দযমন- হাত শমলাদনার অেবা আকলঙ্গন)। 

 কবনীতভাদব কদোিকেন শুরু করদত িারা এবং শিষ করদত িারা। 

 শছাি-খাদিা আলাি করদত িারা। 

 বুেদত িারা ককভাদব অ-শমৌকখক িারীকরক ভাষা লক্ষয করদত এবং সাড়া কেদত হদব। 

 ভাষায় সূক্ষ্ম সামাকজক তারতময শযমন বযঙ্গ-কবদ্রুি উিলকি করদত িারা।  

 আক্ষকরক ও রূিক বাদকযর িােেকয বুেদত িারা। 

 কনদজর অনুভূকত প্রকাি করদত এবং অদনযর অনুভূকতদত সাড়া কেদত িারা। 

সামাকজক েক্ষতা ভাষা েক্ষতা এবং শযাগাদযাগ েক্ষতার সাদে ওতদপ্রাতভাদব সর্ম্কেযুি।  শমৌকখক এবং অ-শমৌকখক 

উভয় শযাগাদযাগ কনভুেলভাদব বযাখযা এবং বযবহার করদত িারা কাযেকরী শযাগাদযাদগর সাদে জকড়ত। এিার মদধ্য অন্তভুেি 

রদয়দছ অ-আক্ষকরক, রূিক বাকয বুেদত সমেে হওয়া। উোহরণ স্বরূি বলা যায়, শছাি-খাদিা আলাি োলাদনার জদনয 

‘আবহাওয়া’ এককি জনকপ্রয় কবষয়। মদন করুন শকউ একজন অকফদস েুদক বলল, “বাইদর কাঠফািা শরাে িদড়দছ”। 

উিকস্থ্ত শলাকজন তার কোয় সায় কেদয় মাো নাড়াদত িাদরন অেবা তার কো শুদন মজা শিদয় মুেকক শহদসও কনদত 

িাদরন। ককন্তু, একজন বুকি প্রকতবন্ধী বযকি হয়ত ভয় শিদয় উঠদত িাদর। শস হয়ত কান্না শুরু করদব এিা শভদব শয 

শরাদে সব গাদছর কাঠ শফদি যাদচ্ছ। তারা এই ধ্রদণর অ-আক্ষকরক রূিক বাকয বুেদত িাদর না।  

ভাল সামাকজক েক্ষতার জনয এছাড়াও েরকার আেরকণক বযবস্থ্ািনা েক্ষতা। শযমন- কবকভন্ন সামাকজক িকরকস্থ্কতদত 

আদবগ, প্রবৃকি অবিযই কনয়ন্ত্রদণ রাখদত হদব। কনদজর যত্ন এবং িকরেযোর েক্ষতাও প্রেিেন করদত হদব। শযসকল 

বযকিদের বুকি প্রকতবকন্ধতা রদয়দছ তাদের প্রায়িই কবিেভাদব আেরকণক বযবস্থ্ািনা েক্ষতা কিকখদয় কেদত হয়। 
উোহরণস্বরূি, তাদেরদক কিখদত হয় কনদজর িালার বাইদর কখন কো বলা শেদক কবরত োকদত হদব। তাদেরদক 

আদরাও কিখদত হয় ককভাদব যোযে িকরমাণ স্বদর কো বলদত হয়। যখন কেককনদেেিনা প্রোন করা হয়, তারা কনয়ম ও 

সামাকজক রীকত-নীকত িালন করদত কিদখ। উোহরণস্বরূি, উিযুি প্রকিক্ষদণর ফলাফল কহদসদব, তারা জাদন এককি 

কিককি ক্রয় করার জনয এিা উকেত শয লাইদন অদিক্ষা করা।     

সামাকজক েক্ষতাসমূহ এককি িৃিয িিকতদত কিখাদনা হয়, অেোৎ বযকিরা কাজ করদত করদত কিদখ। তারা যোযে 
সামাকজক িারিকরক শযাগাদযাদগর কাযেকলাি কবকভন্ন ধ্াদি-ধ্াদি সাকজদয় বারংবার অনুিীলন কদর। এই িুনরাবৃকি 
প্রকক্রয়া সামাকজক েক্ষতাসমূহদক েৃঢ় করদত সাহাযয কদর। সামাকজক েক্ষতাসমূহ অবিযই এককি সামাকজক িকরদবদির 
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মদধ্য শেদক কিখদত হদব। তাই, সামাকজক েক্ষতা প্রকিক্ষণ সেরাের এককি সামাকজক েক্ষতা প্রকিক্ষণ েদলর মাধ্যদম 
িকরোলনা করা হয়। 

Tammy Reynolds, B.A., C.E. Zupanick, Psy.D. & Mark Dombeck, Ph.D. 

এিুদকিনফরঅল ‘মাই ওদয়ই িু ওয়াকে’ িীষেক প্রকিক্ষণকি বতরী কদরদছ। এই প্রকিক্ষদণ সামাকজক েক্ষতাসমূহ প্রেদম 
িকরেয় করাদনা হয়, শসগুকল এককি শশ্রকণকদক্ষ অনুিীলন করা হয়। শশ্রকণকক্ষ এককি কনরািে কিখন িকরদবি সরবরাহ 
কদর। এখাদন, তারা ভুল করদল সংদিাধ্নীয় মতামত শিদত িাদর। তারা সকঠক প্রকতকক্রয়ার জনয িুরষ্কার িায়। ভূকমকা 
অকভনদয় শয িারিকরক শযাগাদযাগকি ঘদি শসকি বাস্তব জীবদনর অনুরূি। সাধ্ারণত কিখন অকভজ্ঞতাদক বাস্তব জীবদনর 
িকরকস্থ্কতগুদলার সাদে সাধ্ারণীকরণ করা হয়। বযকিদের বাকড়র কাজ শেওয়া হয়। তাদেরদক বলা হয় শস সকল বাস্তব 
জীবদনর অকভজ্ঞতা শনাি কদর তুদল রাখদত শযগুকলদত তাদের এই কিখন কাদজ শলদগদছ। তাদেরদক হয়ত কজদজ্ঞস করা 
হয় ককভাদব তারা শসই িকরকস্থ্কত সামকলদয়দছ তা প্রেিেন করদত। এছাড়াও তাদেরদক উৎসাকহত করা হয় শসসকল বাস্তব 
জীবদনর অকভজ্ঞতা আদলােনা করদত শযগুকল তাদের কাদছ ককঠন বা েযাদলকজ্ঞং কছল। প্রকিক্ষক এই সকল অকভজ্ঞতাদক 
কিক্ষদণর কনদেেিক কহদসদব বযবহার কদরন। এই অকভজ্ঞতাগুকল শশ্রকণদক িেপ্রেিেন কদর অনুিীলদনর মাধ্যদম ককভাদব 
এই সামাকজক িারিকরক শযাগাদযাদগর সমসযাগুকলর সমাধ্ান শবর করা সম্ভব। আদরা তদেযর জনয শযাগাদযাগ করুন- 
www.education4all.nl 
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সামাকজক গদল্পর মাধ্যদম বুকি প্রকতবন্ধী 

কিশুদের সামাকজক েক্ষতা কিখাদনা সম্ভব। 

এককি িকরকস্থ্কত শযকি বযকিকির কনকি 

অসুকবধ্া বা কবভ্রাকন্তকর হদত িাদর, শসকি 

বযাখযা করা হয় মূতেভাদব। গল্পকি কেকিত 

কদর এবং গুরুত্ব আদরাি কদর শসই সকল 

সামাকজক ইকঙ্গত, ঘিনা এবং 

প্রকতকক্রয়াগুদলার উির যা এই িকরকস্থ্কতদত 

িাওয়া সম্ভব বা ঘিদত িাদর; শসই সকল 

কমে এবং প্রকতকক্রয়া শযগুকল প্রতযাকিত হদত 

িাদর; এবং তার কারণ। সামাকজক গল্প 

বযবহৃত হদত িাদর এককি িকরকস্থ্কত উির 

বযকির শবাধ্গমযতা বৃকির জদনয, বযকিকিদক 

আদরাও স্বাচ্ছন্দযদবাধ্ করাদত, এবং ঐ 

িকরকস্থ্কতর জনয যোযে প্রকতকক্রয়া 

সরবরাহ করদত।  

 

একজন বুকি প্রকতবন্ধী কিশুর সাদে কাজ করার সময় কননকলকখত শকৌিলগুদলা কবদবেনা করদত হদব। 

 বযকিদেরদক কনয়কমতভাদব সুদযাগ বতরী কদর কেদত হদব যাদত তারা সমসামকয়ক কবকািমান অনযানয সমকক্ষ 

বযকিদের সাদে কিখদত িাদর এবং সামাকজকভাদব কমিদত িাদর। 

 বযকিকিদক েলীয় কাযেক্রদম অন্তভুেি করুন। 

 বেকনক সামাকজক েক্ষতাসমূদহর কনদেেিনা সরবরাহ করুন। 

 সামাকজক েক্ষতাসমূহ সরাসকর কিক্ষা কেন, শযমন- িালাবেল করা, 

সামাকজক বযবধ্ান, িারিকরক শযাগাদযাগ, ইতযাকে। 

 সামাকজক েক্ষতাসমূহদক অ-শমৌকখক এবং শমৌকখক উিাোদন ভাগ কদর 

শফলুন। 

 সামাকজক কবকনময়গুকলর অন্তরাদলর কনয়ম এবং যুকিগুকল বযাখযা করুন।  

 ভূকমকা অকভনদয়র মাধ্যদম েক্ষতা অনুিীলদনর সুদযাগ কনয়কমতভাদব 

সরবরাহ করুন। 

 বযকিদের মাদে িারিকরক শযাগাদযাদগর শক্ষদত্ একজন মদিল 

কহদসদব োকয়ত্ব িালন করুন।  

 প্রদতযককি বযকির শেষ্টাদক স্বীকৃকত কেন এবং কের করুন।  

 এককি অল্পবয়স্ক কিশু শযসকল সামাকজকভাদব প্রাপ্ত শপ্রষণা (দযমন- 

কাতুকুতু শেওয়া, ধ্াওয়া শেওয়া, লুককদয় শেদক হঠাৎ ভয় শেওয়া, 

ইতযাকে) অকভনয় কদর শেখাদত িাদর শসগুকল কবসৃ্তত করার জনয কাজ 

করুন। 

 বযকিদেরদক একি কল্পনা করদত বলুন শয, তাদের আেরণ অনযদের 

উির ককরূি প্রভাব শফলদব। 

 সুকনকেেষ্টভাদব মন্তবয করুন এবং বণেনা করুন শয বযকিকি কক করদছ।  

 সহযসীমা এবং গ্রহণদযাগযতার মদিল প্রেিেন করুন।  

 বযকিদেরদক োকয়ত্ব সর্ম্দকে ধ্ারণা প্রোন করার জনয সুদযাগ বতরী কদর কেন, শযমন- সবার মাদে কাগজ সরবরাহ 

করা। 

 অনযানয বযকিদের কিক্ষা কেন ককভাদব অযোযেভাদব মদনাদযাগ আকষেদণর আেরণ একড়দয় শযদত হদব। 

 অনযানয বযকিদের (যারা যোযে আেরণ প্রেিেন কদর) সঙ্গী কিক্ষক কহদসদব োকয়ত্ব কেন।  

 এই কবষদয় অবগত োকুন শয ককছু বযকি একা োকদল উিম কাজ কদরন।  

 শশ্রকনকদক্ষর আসনকবনযাস বযবস্থ্া যদত্নর সাদে কবদবেনা করুন এবং িযেদবক্ষণ করুন।  

 যকে বযকি বয়স্ক অেবা সমকক্ষদের মদনাদযাগ শেদক শপ্ররণা িায়, তখন উিায় খুদজ শবর করুন ককভাদব ইকতবােক 

অবোনগুকলদক স্বীকৃকত শেওয়া যায়।  
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িাকস্ত অেবা িুরস্কার           
বুকি প্রকতবন্ধীতা সর্ম্ন্ন এককি কিশু খারাি বযবহার প্রেিেন করদত িাদর, শযমন- শমদেদত েুেু শফলা, অনয কিশুর েুল 

ধ্দর িানা, বারংবার শনাংরা িব্দ বদলই যাওয়া, ইতযাকে। অকধ্কাংি সমদয়ই তারা এই ধ্রদণর আেরণ কদর োদক 

অকভভাবক ও ত্াবধ্ায়দকর মদনাদযাগ আকষেদণর জনয। এই মদনাদযাগ ইকতবােক নাকক শনকতবােক এিা তাদের কাদছ 

িােেদকযর কবষয় নয়, তাদের একমাত্ লক্ষয হদচ্ছ মদনাদযাগ আকষেণ করা। যখন তারা এই মন্দ আেরদণর মাধ্যদম 

অদনযর মদনাদযাগ লাভ করদত িাদর তখন তারা এধ্রদণর আেরণ কদরই শযদত োদক। সুতরাং, মন্দ বযবহাদরর জনয 

কিশুকিদক িাকস্ত শেওয়া কবেক্ষণ হদব না, এদক্ষদত্ মন্দ বযবহারকি সরূ্ম্ণে উদিক্ষা করদত হদব এবং কিশুকি যখন ভাল 

বযবহার করদব তখন িুরস্কার কেদত হদব। অবিযই আিনাদক অতযন্ত যোযেভাদব কাজকি করদত হদব, নতুবা কিশুকি 

িকরকস্থ্কত বুদে উঠদত িারদব না।  

 

িাকস্ত  
ককছু সুকনকেেষ্ট শক্ষদত্ ককছু কনকেেষ্ট আেরণ বন্ধ করদত িাকস্ত হয়দতা কাজ করদত িাদর, ককন্তু েীঘেস্থ্ায়ী এবং অেেবহ 

সামাকজক েক্ষতা উন্নয়দনর জনয ইকতবােক শপ্রষণা হদচ্ছ একমাত্ কাযেকরী শকৌিল।  

 

িাকস্তর মাত্াকতকরি বযবহার শযসকল কারদণ বহুলাংদি অকাযেকরীঃ  

ক) একি যোযে আেরণ কিক্ষা শেয় না- কিশু শকবল কিখদত িাদর শয তার কক করা উকেত নয়।  
খ) কিশুকি হয়দতা িাকস্ত প্রোদনর সাদে খাি খাইদয় কনদত িাদর, শসদক্ষদত্ আিনার প্রদয়াজন হদব িাকস্তর তীব্রতা এবং 

কনেেয়তার মাত্া বাড়াদনা।  

 

িাকস্ত শুধু্মাত্ বযবহার করুন শসই সকল শক্ষদত্ শয আেরণ এদকবাদরই সহনীয় নয়, কিশুর কনদজর অেবা অদনযর জনয 

কবিেজনক। সবসমদয় অবিযই নযাযযভাদব সতকেতাবাণী কেদত হদব। িাকস্ত শেবার সময় কিশুদক কবরাি আকাদর 

মদনাদযাগ প্রোন শেদক কবরত োকদত হদব এবং শুরুদত তাদক সংদক্ষদি বদল কনদত হদব শকন তাদক িাকস্ত শেওয়া 

হদচ্ছ।  

 

িুরস্কার  

কিশুকিদক কবকভন্ন প্রকার িকরকস্থ্দত িুরস্কার প্রোন করুন এবং কেদনর শযদকান সমদয়, যখনই শস শকান যোযে আেরণ 

করদব।  

যোযে সামাকজক আেরণদক শপ্রষণা োন ও স্বীকৃকত প্রোদনর জনয িুরস্কার প্রোদনর এককি প্রকক্রয়া কবকাি করুন।  

কু্ষদ্র শেদক কু্ষদ্রতর কবকাি বা অগ্রগকতদক শপ্রষণা এবং স্বীকৃকত শেবার লদক্ষয কনদজদক আগ্রহী কদর তুলুন। 

একক সমদয় এককি আেরণ বা সামাকজক েক্ষতার উির কাজ করুন। কিশুকির সকল মদনাদযাগ এবং শেষ্টা ককছু 

সমদয়র জনয শুধু্ এককি েক্ষতার উির কনবি করদল কিশুকি কম কবভ্রান্ত হয় এবং আিনার মধ্যস্থ্তার উির অদিক্ষকৃত 

শবিী প্রকতকক্রয়ািীল হয়।  

 



 

আত্ম-অবমাননা অেবা স্বয়ং-অঙ্গদচ্ছে 

ককছু কিশু কনদজদকই অবমাননা কদর মাোয় আঘাত কদর, কনদজদকই কামড় কেদয় বা কনদজর েুল শিদন কছদড় শফদল। এই 

ধ্রদণর বযবহার খুবই কবিেজনক হদত িাদর এবং অকভভাবকদের জনয স্বেদক্ষ শেখা ভীষণ িীড়াোয়ক। সাধ্ারণত একি 

হদচ্ছ কিশুর কনদজদক প্রকাি িারার অক্ষমতার কারদণ বনরািা, আবার এিাও হদত িাদর শয কিশুকি ভীত ককংবা কবভ্রান্ত। 

হয়ত কিশুকি আিনাদক ককছু শবাোদনার শেষ্টা করদছ, ককন্তু িারদছ না; এরির আবাদরা শেষ্টা করদছ এবং তখনও িারদছ 

না, ততক্ষণ িযেন্ত যতক্ষণ না শস কবিযেস্ত হদয় হয় কনদজদক নয় অনয কাউদক আঘাত কদর বদস। আিনাদক শেষ্টা করদত 

হদব কিশুকি হতাি এবং উদিকজত হদয় যাবার আদগই তার বাতোকি শবাো। এধ্রদণর ঘিনা সম্ভাবয মদন হদল িযেদবক্ষণ 

করুন এবং ঘিবার আদগই োমাদনার শেষ্টা করুন। যকে ঘিনা প্রকতদরাধ্ করা সম্ভব না হয় তাহদল, খুব শবকি ক্ষকত হদত 

কিশুদক কবরত রাখদত হস্তদক্ষি করুন, ককন্তু শেষ্টা করদবন তার েৃকষ্ট আকষেণ করা শেদক কবরত োকদত। মদন রাখদবন 

কিশুকির ইিীয় একত্ীকরণ করদত সমসযা হদত িাদর এবং তার মন্দ বযবহাদরর কারণ হয়দতা, তার ইকিয় শয তেয 

কেদচ্ছ শস শসকি ধ্ারণ করদত িারদছ না, শযমন শকান ককছুর অনুভূকত অেবা শিক্সোর, িব্দ, েিেনীয় উদ্দীিনা, গকত 

ইতযাকে। শেষ্টা করুন ইকতবােক োকদত, এমনকক যখন আেরকণক সমসযার মুদখামুকখ হদবন। কনকিত করুন শয প্রদতযককি 

শনকতবােক কো শযকি আিকন কিশুদক বলদবন তার সাদে অন্তত এককি ইকতবােক কো প্রতুতকত রাখুন তাদক বলার জদনয।  

আিাবােী হদয় আবস্ত োকা কঠক নয় শয কিশুকি একসময় এই খারাি িযোয় অকতক্রম কদর শফলদব, কারণ একবার গদড় 

উঠদল এই আক্রমণাত্মক আত্ম-অবমাননার আেরণ কদয়ক বছর িযেন্ত লক্ষযণীয়ভাদব বহাল োদক।  
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আেরণ বযবস্থ্ািনা 

আেরণ বযবস্থ্ািনার শকৌিলগুদলা বাকড়দত, 

কবেযালদয় এবং ককমউকনকির িকরদবদি 

বযবহার করা সম্ভব। স্বাভাকবক কক্রয়ামূলক 

আেরণ মূলযায়ন / আেরণ মধ্যস্থ্তা 

িকরকল্পনা, বতরী করা সম্ভব বযকির কনকেেষ্ট 

আেরকণক সমসযা অনুসন্ধাদনর মাধ্যদম, 

িূবেবতেী আেরণ কেকিত কদর, শযসকল 

প্রভাব আেরণদক বহাল রাদখ শসগুকল 

উিলকি কদর, এবং ককছু শকৌিল বতরী 

কদর যা অযোযে আেরণদক হ্রাস করদব 

এবং আকাকিত আেরণদক বৃকি করদব। 

  

 

একজন বুকি প্রকতবন্ধী কিশুর সাদে কাজ করার সময় কননকলকখত শকৌিলগুদলা কবদবেনা করদত হদব।  

 আকাকিত আেরণসমূদহর মদিল বতরী করুন, এবং িকরষ্কারভাদব কেকিত করুন শয আিকন শশ্রকণকদক্ষ কক 

আিা করদছন।  

 কনয়মনীকত এবং রুকিদনর সুসংগকত কনকিত করুন।  

 শসই সকল আকাকিত আেরণদক শপ্রষণা োন করুন শযগুদলা 

অযোযে আেরণসমূদহর কবকল্প কহদসদব কাজ কদর।  
 কনকিত করুন শয বযকিকি প্রকতকেদনর শুরুদতই কেদনর িকরকল্পনা 

সর্ম্দকে জাদন এবং িুদরা কেন জুদড়ই এই িকরকল্পনা উদেখ করদত 

িাদর। 

 “কনদজর হাত সামদল রাকখ” প্রকাদরর এককি নীকত রাখুন, যাদত 

প্রদতযদকর বযকিগত বযবধ্ানদক সম্মান প্রেিেন করা যায়। 
 সকল অযাসাইনদমন্ট এবং করণীয় কাদজর (এবং প্রদয়াজনীয় 

উিকরণ) শবাধ্গমযতা কনকিত করুন।  

 সকল কমেীদের প্রতযািার মাদে সুসংগকত কনকিত করুন।  

 এককি কাঠাদমাবি িকরদবি বতরী করুন শযখাদন ‘অনুমান করা সম্ভব’ 

এরকম রুকিন োকদব। 

 রুকিন কেদয় এককি েিেনীয় (কভসুয়াল)/ছকব সিকলত কমেসূেী বতরী 

করুন। 

 কনদেেিনা েলাকালীন সমদয় বযকিদের স্থ্ানান্তর করবার সুদযাগ কদর কেন।  

 বযকিদক অ-সমেয়সাধ্নদযাগয আেরদণর যোযে কবকল্প মূলযায়ন করদত সাহাযয করবার জনয েিেনীয় (কভসুয়াল) 

অনুসূেক বযবহার করুন।  

 এককি “িান্ত শক্ষত্” বা “ইকিয় শক্ষত্” বতরী করুন।  

 মাকনদয় শনবার এবং িান্ত হবার শকৌিলগুকল কবিেভাদব শিখান এবং অনুিীলন করান।  

 শকান দ্বন্দ্ব সামালাদনার সময়, যত কম িদব্দ সম্ভব িকরকস্থ্কত বণেনা করুন এবং িান্ত এবং অনুদিকজত স্বদর 

কো বলুন।  

 বযকিকির আেরদণর ফলাফল প্রেিেন কদর কেন। 

 বযকিদের সাদে একসাদে আদলােনা কদর উিম কবকল্প বাছাই করুন।  

 অনুভূকত ও অকভজ্ঞতা বণেনা করদত ভাষা বযবহার করুন।  

 সীমা এবং কনয়দমর জনয আিনার যুকি এমন ভাষায় বণেনা করুন শযকি বযকিরা বুেদত িারদব। 

 িারিকরক সহদযাকগতার সদঙ্গ জকড়ত সুকবধ্াসমূদহর মদিল বতকর করুন।  

 কনয়ম, অনুদরাধ্ এবং সীমার সদঙ্গ জকড়ত ‘কারণ ও তার প্রভাব’শক শপ্রষণা প্রোদন, সম্ভব হদল 

স্বাভাকবক/স্বভাবগত ফলাফল বযবহার করুন। 

 



 

মদন রাখুন, বুকি প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন এককি 

কিশুর জনয শে শেরাকি এবং একিএল 

প্রকিক্ষণ কফকজওদেরাকি শেদক অকধ্ক 

গুরুত্বিূণে। 

 

শে শেরাকি 

শখলা করার প্রদয়াজনীয়তা 

কিশুরা শখলা করদত ভালবাদস। কিশুদের িরিদরর সাদে এবং বয়স্কদের সাদে শখলা করবার সুদযাগ েরকার। এককি 

শখলা কিশুদক শুধু্ আনকন্দত করার ছাড়াও আদরাও অদনক কাজ কদর, একি কিশুদক সাহাযয কদরঃ  

 েক্ষতা এবং আত্মকববাস গদড় তুলদত 

 সৃজনিীলতা কবকাদি এবং শমধ্া অনুসন্ধাদন  

 অনযানয কিশুদের সাদে িারিকরক শযাগাদযাগ 

 অসুস্থ্তা শেদক দ্রুত সুস্থ্ হদয় উঠদত 

শযসকল কিশুর িুকষ্টহীনতা, কবলকিত কবকাি অেবা বুকিগত অিূণেতা 

রদয়দছ তাদের শখলা করবার জনয অকতকরি অনুদপ্ররণার প্রদয়াজন হয়। এই শখলার উদ্দীিনা না োকদল কিশুকির বুকি 

প্রকতবকন্ধতা আদরাও বৃকি িাদব।  

এককি কিশু অকধ্কাংি কিখন লাভ কদর শখলা করা শেদক। প্রেদম কিশুকি কনদজর সর্ম্দকে জানদত কিখদব, তারির শস 

তার োকরিাদির জগতকি আকবষ্কার করদব। এককি কিশু যার বুকি প্রকতবকন্ধতা রদয়দছ তার কনজ শেহ এবং োকরিাদির 

জগত অনুসন্ধান করদত সাহাদযযর প্রদয়াজন হয়। শস সমসযা শবাধ্ করদব নড়ােড়া করদত, ভারসাময রাখদত, শোখ ও 

হাদতর সমেয়সাধ্দন, মদনাদযাগ প্রোদন এবং তার সৃ্মকতিকি সীকমত। যখন শসই কিশু শকানপ্রকার সহায়তা িাদব না 

এবং তাদক শখলা করদত উদ্দীিনা প্রোন করা হদব না, শস শিখার ক্ষমতা অজেন করদত িারদব না এবং কনদজর 

অন্তকনেকহত সম্ভাবনার সেবযবহার করদত িারদব না।  

এককি কিশুদক শখলা করদত কিখাদনার প্রােকমক ধ্ািসমূহ 

িব্দ ও নড়ােড়া অনুকরণ করা, হাদত তাকল শেওয়া, আয়নায় কনদজদক শেখা, অদূ্ভত মুখভকঙ্গ করা, ইতযাকে। কিশুকিদক 

কেি বতরী করদত সাহাযয করুন, কিশুকির সাদে গান করুন। কিশুকি শখলা শেনার আগ িযেন্ত কদয়কবার িুনরাবৃকি 

করুন। কিশুকিদক উদ্দীিনা প্রোন করুন নতুন নতুন িব্দ করদত, কিশুকিদক অনুকরণ করুন এবং কিশুকিদক আিনাদক 

আবার অনুকরণ করদত কেন। কিশুকিদক শকবল তখনই সাহাযয করুন যখন শস োদমলায় িদড়দছ, কিশুকির ভুল করবার 

সুদযাগ েরকার, শস শসখান শেদক কিক্ষা গ্রহণ করদত িারদব। তার শেদক অকতকরি ককছু আিা করদবন না, যকে আমরা 

ককর, তখন শস তার উৎসাহ হাকরদয় শফলদব। কিশুকির োরিাদি অকতকরি শখলনা কেদবন না, তাহদল শস তার মদনাদযাগ 

হাকরদয় শফলদব। কিশুকিদক কনদজর কল্পনািকি অনুসন্ধান করার সুদযাগ কদর কেন এবং তাদক ককছু অজেন করদত কেন।        

িরবতেী িৃষ্ঠাদত প্রেকিেত শখলার কাযেকলাি এককি কিশুর ভাষা এবং শিকিসঞ্চালন েক্ষতা কবকাি করদত সাহাযয কদর।  
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ভাষা েক্ষতা  সূ্থ্ল শিকিসঞ্চালন েক্ষতা সূক্ষ্ম শিকিসঞ্চালন েক্ষতা  
 আঞ্চকলক গান কিক্ষা কেন 
 কিশুকিদক হাসার জনয এবং 

অেেবহ এবং অনেেক িব্দ করদত 
উৎসাহ প্রোন করুন, এরির শস 
যা বলার শেষ্টা করদছ শসকি আিকন 
িুনরাবৃকি করুন (কিশুকিদক 
কনদজর শকাদল কনদয় মুদখামুকখ 
বকসদয় অেবা শখলাগুকক এককি 
আয়নার সামদন করুন)।  

 শযসকল কাজ আিনারা করদত 
যাদচ্ছন শসগুকল বণেনা করার 
মাধ্যদম কিশুর সাদে কো বলুন। 

 কক্রয়া সংক্রান্ত িব্দ কিক্ষা কেন 
কাযেকলাদির সাদে, শযমন ‘বযাং 
বযাং’ যখন শস রাদম বাকড় কেদচ্ছ 
অেবা ‘বাই বাই’ যখন শস হাত 
নাড়াদচ্ছ। িাকনদত নল কেদয় ফু 
শেওয়ান, সংগীত উিকরণ 
বাজাদত কেন শযমন বাকিদত ফু 
শেওয়া, ঘন্টা বাজাদত কেন, 
কিশুদক কনদজর মুদখ ফু কেদত 
কেন।  

 

 প্রকতকেন এরকম শখলা 
কাযেকলাদি উৎসাহ প্রোন করুন 
যা কিশুর বেকহক বৃকি এবং 
সমেয় সাধ্দন সাহাযয কদর। 

 কিশুকিদক শবাগদলর কনদে ধ্রুন 
যাদত তার িা তার িরীদরর 
ওজন কনদত িাদর, এরির 
কিশুকিদক লাফাদনার মত কদর 
উিদর-কনদে করুন।  

 কিশুকি যকে বসদত িাদর, তাহদল 
কিশুর নাগাদলর বাইদর ককছু 
শখলনা রাখুন শমদেদত এবং 
তাদক শখলনার কনদত হামাগুকড় 
কেদত উৎসাহ প্রোন করুন।  

 যকে কিশুকি হািদত িাদর, তার 
হাত ধ্রুন এবং তাদক হািদত 
সাহাযয করুন।  

 কিশুদক েুলন্ত শোলনা বা শোলনা 
কাদঠর শঘাড়াদত উঠান যাদত তার 
ধ্ড়  )ঘাড়  শেদক শকামড় িযেন্ত 
শিকি( িকিিাকল হয়।  

 কবকভন্ন িোেে কেদয় শখলা করান, 
শযমন- বাকল, রঙ, কাঁো, োল, 
িাকন ইতযাকে। 

 শখলা করান খবদরর কাগজ, 
কাদিেি, নরম বল, তুলার উল ও 
কুি বল কেদয়।  

 

 বােয শখলনা কেদয় শখলদত কেন। 
কবকভন্ন কজকনস কেদয় ভরা (দযমন- 
বীজ, শবাতাম, িাস্তা, কদয়ন 
ইতযাকে) বযাগ কেদয় শখলা করদত 
কেন। 

 কিশু কবসু্কি বা ফদলর িুকদরা 
কনদজ কনদজ শখদত কেন।  

 এক িাত্ শেদক আদরক িাদত্ 
কজকনসিত্ স্থ্ানান্তর করদত কেন। 

 

 

শখলনা কেদয় কাযেকলাি 

হাদতর নাগাদল সহজলভয উিকরণ কেদয়ই সাধ্ারণ ককছু শখলনা বতরী কদর শফলা সম্ভব। এই শখলনা কবকভন্ন প্রকাদরর 
কাযেকলাদির জনয বযবহার করা সম্ভব।  

 

 



 

 বইঃ সহজ ককছু ছকব শেদক এককি কিশু গুনদত কিখদত িাদর, রঙ কেনদত িাদর, ছকব কেকিত করদত এবং নাম বলদত 

িাদর। কিশুর মা বা ত্াবধ্ায়ক ছকব কনদয় শছাি শছাি গল্প বলদত িাদরন অেবা আিকন কিশুকিদক ছকব সর্ম্দকে ককছু 

বলার জনয কজদজ্ঞস করদত িাদরন, একি কল্পনািকিদক উদ্দীিনা শযাগাদব।  

 বােযযন্ত্রঃ কিশুদক উৎসাকহত করার জনয, যখন এককি শখলনা বােয বাজাদব কিশুকি তখন আদরাও শবকি অনুদপ্ররণা িাদব 

শখলনা কনদয় অনুসন্ধান করবার জদনয। কিশুকি তার সদবোচ্চ শেষ্টা করদব হাত কেদয় শখলনাকি ধ্রদত, বা নড়ােড়া কদর 

শখলনাকি কনদত। এিা গুরুত্বিূণে শয ত্াবধ্ায়ক কিশুকিদক উৎসাকহত করদবন শয শস এিা িারদব, আিনার সাহাযয খুব 

িীঘ্রই প্রোন করদবন না। যকে কিশুকি বুেদত িাদর শয শস ককছু না করদল ত্াবধ্ায়ক তাদক সাহাযয করদব, তখন কিশুকি 

শকবল আলদস হদয় যাদব।  

 িুতুলঃ কিশুকিদক বেকনক যত্ন কাযেক্রম শিখাদনার জনয শযমন; কািড় িড়া এবং শখালা, হাত-মুখ শধ্াওয়া ইতযাকে। 

এছাড়াও কিশুকিদক কনদজর এবং িুতুদলর শেদহর অংিসমূহ কেকিত করদত শিখাদনা যখন আিকন নামগুদলা বলদত 

োকদবন। 

একজন বুকি প্রকতবন্ধী কিশুর সাদে কাজ করার সময় কননকলকখত শকৌিলগুদলা কবদবেনা করদত হদব। 

 শবাধ্গমযতা কনকিত করা জনয শছাি এবং সহজ বাকয বযবহার করুন। 
 কেককনদেেিনা ঘন ঘন িুনরাবৃকি করুন। 
 বযকিদক কজদজ্ঞস করুন আদরা বযাখযা করবার প্রদয়াজন আদছ ককনা। 
 মদনাদযাদগ কবদক্ষি ঘিাদনা সবেকনন িযোয় রাখুন। 
 যখনই প্রদয়াজন হদব কনকেেষ্ট েক্ষতা শিখান।  
 উৎসাকহত কদর এবং সহায়তা কদর এমন এককি কিখন িকরদবি সরবরাহ করুন। 
 কবকল্প কনদেেিনা শকৌিল এবং কবকল্প মূলযায়ন িিকত বযবহার করুন।  
 মদন রাখাদনার জনয শকৌিল বযবহার করুন, শযমন কবিেভাদব বযাখযাকৃত করহাসোল এবং তেযদক গুচ্ছকবনযাস 

করা।  
 ‘োককং’ শকৌিল (তেযদক কবকভন্ন ‘োক’ বা খদন্ড ভাগ কদর শনওয়া, শযমন জন্ম তাকরখ ২৩১০১৯৯৫ মদন না 

শরদখ ২৩/১০/১৯৯৫ কহদসদব মদন রাখা), বযাকওয়ািে শিকিং (েক্ষতার শিষ অংিকি আদগ শিখান), ফরওয়ািে 
শিকিং, এবং শরাল মদিকলং এর মত শকৌিলগুদলা বযবহার করুন।  

 ‘শনদমাকনক্স’ বা সৃ্মকতবধ্েনকবেযা বযবহার করুন (দযমন- িব্দ, বাকয, ছকব, যন্ত্রাবকল অেবা শকৌিল যা সৃ্মকতিকি 
শজারোর করদত সাহাযয কদর)। 

 নতুন ধ্ারণা শবাোদনার জনয মূতে বতুতক এবং উোহরণ বযবহার করুন। 
 বযকিদক নানারকম বা জকিল কনদেেিনা কেদয় অসহায় কদর শফলদবন না। 
 আিকন বযকিকিদক কেদয় যা করাদত োদচ্ছন শস কবষদয় সুিষ্ট োকুন। 
 মদন করদবন না শয বযকি গতকালদক শযভাদব কমে সর্ম্ােন করদছ আজদকও শসভাদব করদব। 
 িকরবাদরর শলাকজন এবং অনযানয গুরুত্বিূণে বযকিদের কিখন কাযেক্রদমর সাদে সংযুি করুন। 
 বযকি ককভাদব সাহাযয োইদব শসকি কনকেেষ্ট করবার জনয এককি িিকত বতকর করুন (দযমন-  হাত শতালা, 

কাদিের মাধ্যদম সংদকত শেওয়া, ইতযাকে)। 
 সামাকজক এবং কিক্ষামূলক সম্ভাবনাদক উৎসাকহত করবার জনয বাস্তবসম্মত ককন্তু উচ্চ প্রতযািা বজায় রাখুন।  
 শছাি শছাি কনকেেষ্ট ধ্াদি অগ্রসর শহান এবং ঘন ঘন িযোদলােনা করুন।  
 বযকির সাফদলযর উির গুরুত্ব আদরাি করুন।  
 একই অেবা অনুরূি কিখন উদদ্দিয বজায় রাখার সময়, বযকির জনয কম কাকঠনযমাত্ার কবকল্প কাযেকলাি 

কবদবেনায় রাখুন। 
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 িঠন েক্ষতায় প্রতযক্ষ কনদেেিাবলী বযবহার করুন।  

 তাৎক্ষকণকভাদব এবং কনকেেষ্ট কদর সংদিাধ্নীয় মতামত সরবরাহ করুন। 

 শুধু্মাত্ শমৌকখক কনদেেিনা প্রোদনর শেদয় বরং আিকন কক শবাোদত োইদছন তাও প্রেিেন করুন।  

 শমৌকখকভাদব নতুন তেয সর্ম্কেযুি করার সময় েিেনীয় সহায়তা বযবহার করুন। 

 বযকিদক হাদত হাদত অকভজ্ঞতা এবং উিকরণ সরবরাহ করুন।  

 নতুন এবং েীঘে কাজদক শছাি শছাি ধ্াদি ভাগ করুন। 

 এককি কাদজর ধ্ািসমূহ প্রেিেন করুন এবং বযকিদক একক সমদয় এককি কদর ধ্াি সর্ম্ােন করদত কেন।  

 বযকিদক সদিাধ্ন করুন এবং এমন স্বর বযবহার করুন যা তার বয়দসর জনয উিযুি।  

 বযকির সাদে সরাসকর কো বলুন। 

 েীঘে িব্দ, জকিল িব্দ, প্রাদয়াকগক িব্দ অেবা অেেহীন িব্দ এবং বাকয বযবহার হদত কবরত োকুন।  

 একক সমদয় এককি প্রশ্ন করুন এবং বযকিদক িযোপ্ত িকরমাদণ সময় প্রোন করুন উির শেয়ার জনয। 

 বড় আকার/ভারী েিেনীয় (কভসুয়াল) ইকঙ্গত বযবহার করুন (দযমন- বতুতক, ছকব, মদিল বা নকিা ইতযাকে)।   

 

   

কিশুদক শখলনা কবদিষণ এবং শখলা কদর উিদভাগ করার জনয সময় কেন।  

 

 

 

 

 

 

 



 

বেনকন্দন জীবনযাত্ার কাযেকলাি 

সকাদল ঘুম শেদক উঠার ির রাদত ঘুমাদত যাবার আগ িযেন্ত, একজন বযকি নানাকবধ্ কাযেকলাি কদর োদক। এই 

সবককছুদক এককি িকরভাষায় বলা হয় ‘একটকভকিজ অফ শিইকল কলকভং(একিএল)’। এই সাধ্ারন কাযেকলািদক কননকলকখত 

ভাদগ ভাগ করা সম্ভবঃ  

কনদজর যত্ন কাযেকলাি 
 

গৃহস্থ্ালী কাযেকলাি 
 

শযাগাদযাগ 
 

স্থ্ানান্তর ও সকক্রয় 
কাযেকলাি 

 োঁত মাজা 
 িয়দলি বযবহার করা 
 শধ্ৌতকরণ ও শগাসল 

করা 
 কািড় িরা ও শখালা 
 েুল আঁেড়ান  
 খাবার খাওয়া ও িাকন 

িান করা 
 

 রান্না করা 
 ঘর োড়ু শেওয়া 
 কািড় ও বাসনিত্ 

শধ্ায়া 
 িশু-িাকখর যত্ন শনওয়া 
 সরিাম বযবহার করা 
 

 বুেদত িারা 
 িড়া ও শলখা  
 অনুভূকত ও প্রদয়াজন 

প্রকাি করদত িারা  
 কেন্তাভাবনা প্রকাি 

করদত িারা 
 

 োঁড়ান ও বসা 
 যাতায়াত বযবহার 

করদত িারা 
 শুদয় োকা অবস্থ্া শেদক 

উঠদত িারা 
 শিায়ার সময় অবস্থ্ান 

িকরবতেন 
 ঘদরর মদধ্য ঘুদর 

শবড়াদনা  
 কসঁকড় কেদয় উিদর উঠা 

ও নামা 
 সমতল ও অসমতল 

ভূকমদত হাঁিা      
 

 

এখানকার অকধ্কাংি কাযেকলািই একজন বুকিপ্রকতবকন্ধ কিশুর িদক্ষ অজেন করা সম্ভব হদব না, ককন্তু আমাদের শেষ্টা 

করদত হদব তাদেরদক যতখাকন সম্ভব স্বাধ্ীন করা, যাদত তাদের আত্মকববাস গদড় উঠদত িাদর। বুকিপ্রকতবকন্ধ কিশুদের 

এককি সাধ্ারণ কিশুর মতই সমান অকধ্কার রদয়দছ, তাদের অকধ্কার রদয়দছ কনদজদক কবককিত করার, তারাও একসময় 

বয়স্ক হদব, তারা সবসময় কিশু োকদব না, তাই অকভভাবক এবং সাস্থ্যকমেীদের তাদের প্রকত আেরণ োকা উকেত, কিশু 

যাদের অিার সম্ভাবনা রদয়দছ।                      
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বেনকন্দন জীবনযাত্ার কাযেকলাি মূলযায়ন 
বযকির নামঃ       
কনদজর যত্ন বযকি কক কারও সাহাযয ছাড়া কাজগুকল করদত িাদরন 

হযা, স্বাচ্ছদন্দযর সাদে হযা, অসুকবধ্ার সাদে না, ককছু সাহাযয 
েরকার 

না, িুদরাই কনভেরিীল 

খাবার খাওয়া/ িাকন িান     
িরীদরর ঊর্ধ্েভাদগ কািড় িরা     
িরীদরর কননভাদগ কািড় িরা     
শব্রস িরা     
শধ্ৌতকরা / শগাসল করা     
িায়ুিদের িকরচ্ছন্নতা      
       
কস্ফকিার কনয়ন্ত্রণ (প্রসাব-
িায়খানা কনয়ন্ত্রণ) 

বযকির কস্ফকিার (প্রসাব-িায়খানা)কনয়ন্ত্রণ কনকিত করুন 

সরূ্ম্ণে কনয়ন্ত্রণ  কনয়কন্ত্রত তদব তাড়া োদক  অকনয়কমত েুঘেিনা কনয়কমত েুঘেিনা 
মূত্স্থ্লী কনয়ন্ত্রণ      
অন্ত্র কনয়ন্ত্রণ     

                   
েলাদফরা/ভ্রমণ বযকি কক কনদনকলকখত কাযোবলী কাদরাও সাহাযয ছাড়া করদত িাদরন 

হযা, স্বাচ্ছদন্দযর সাদে হযা, অসুকবধ্ার সাদে না, ককছু সাহাযয েরকার না, িুদরাই কনভেরিীল 
কবছানায় স্থ্ানান্তর     
শেয়ার/হুইলদেয়াদর স্থ্ানান্তর      
িয়দলদি স্থ্ানান্তর     
শগাসলখানায় স্থ্ানান্তর     
হাঁিা ৫০কম.     
কসকড়দত উঠা-নামা      
বাইদর হাঁিা -৫০কম.     
হুইল শেয়ার -৫০কম.     
         
শযাগাদযাগ/সামাকজক 
শবাধ্িকি  

কননকলকখত শক্ষদত্ বযকির মাত্া উদেখ করুন 
সরূ্ম্ণে  িকরকমত যৎসামানয  অকাযেকরী  

শবাধ্িকি      
অকভবযকি     
সামাকজক শযাগাদযাগ     
সৃ্মকতিকি     
কসিাদন্ত উিনীত অক্ষত সীকমত সাহাযযকারী অকাযেকরী 
কনদজর যত্ন     
 
বাসস্থ্ান  কনদজর বাসা আত্মীদয়র বাসা শকয়ার শহাম হাসিাতাল 
বতেমান      
অনযানয(কনকেেষ্ট করুন)   
সময়কাল  বছর মাস 
বতেমান শুশ্রূষাকারী  বযকির সাদে সর্ম্কে 

 

 



 

একজন বুকি প্রকতবন্ধী কিশুর সাদে কাজ করার সময় কননকলকখত শকৌিলগুদলা কবদবেনা করদত হদব। 
 েক্ষতাসমূহদক কাজ কবদিষদণর মাধ্যদম বা খদণ্ড কবভি কদর কদয়ককি ধ্াদি কনদয় আসুন  

 উকদ্দষ্ট েক্ষতাসমূদহর মদিল বতরী করুন, তারির অনুিীলদনর সুদযাগ সরবরাহ করুন।  

 প্রকতকি ধ্াি প্রেিেন করবার জনয ছকব সিকলত েিেনীয় (কভসুয়াল) কমেসূেী বযবহার করুন।  

 প্রদণােনা প্রোন িকরককল্পত ভাদব ককমদয় আনুন যাদত স্বাধ্ীনতা কবকাি করা সম্ভব হয়।  

 প্রাসকঙ্গক শক্ষদত্ উিকরণ কেদয় কিক্ষা কেন।  

 উিকরণ অেবা শপ্রক্ষািি জুদড় তেয সাধ্ারণীকরদণর জনয বযকিদের শপ্রষণা প্রোন করুন।  

 বযকিরা শযসকল তেয কিদখদছ তা প্রদয়াগ করার জনয শবকি কদর সুদযাগ সরবরাহ করুন।  

 বেনকন্দন জীবনযাত্া এবং কনদজর যদত্নর সাদে জকড়ত জীবন েক্ষতাগুদলাদক কবিেভাদব কিক্ষা কেন।  
 বযকির োকরিাদির সাদে প্রাসকঙ্গক অকভজ্ঞতা িকরকল্পনা করুন।  

 অনযানয শপ্রক্ষািদি (কফল্ড কট্রি) েক্ষতাসমূহ প্রদয়াদগর উিায় খুঁদজ শবর করুন।  

 মদনাদযাগ কবদক্ষদির িকরমাণ এবং মাত্াকতকরি উদ্দীিনার সম্ভাবনা ককমদয় আনুন।  

 বযকিগত িকরচ্ছন্নতার অভযাসগুদলার মদিল বতরী করুন ও কিক্ষা কেন, শযমন- হাত শধ্াওয়া, হাঁকে-কাকির সময় নাক-মুখ 

োকা, োঁদতর যত্ন, ইতযাকে।  
 বযকিগত যত্ন এবং স্বাবলিন েেো করবার জনয বযকিরা যাদত অকধ্ক িকরমাদণ সুদযাগ িায় এরূি িকরদবদির বযবস্থ্া 

করুন।  

 বাদস কনরািিা, বাইদর কনরািিা, েদলর সাদে োকা এবং শশ্রকণকদক্ষ কনরািিা কবষয়ক কনয়ম এবং অনুিীলদনর মদিল 

বতরী করুন এবং কিক্ষা কেন।  

 বযকিদের কিক্ষা কেন বযকিগত সনািকারী তেয কজদজ্ঞস করা হদল ককভাদব তেয সরবরাহ করদত হদব।  

 আগুন, ববরী আবহাওয়া, অিকরকেত বযকি ও অনযানয সম্ভাবয কবিেজনক িকরকস্থ্কতসমূহ সামাল শেওয়ার জনয প্রকক্রয়া বা 

কাযেপ্রণালীর মদিল বতরী করুন ও কিক্ষা কেন।  

 
িশুর যত্ন শনওয়া           

 



 
54 eyw× cÖwZeÜxZv g¨vbyqvj 

বেকনক জীবনযািন েক্ষতা উন্নত করার জনয কিশুদের সাহাযয করা 

প্রকতকি কিশুই আলাো এবং তারা কাজকমে কদর োদক কভন্ন কভন্ন উিাদয়। যখন কিশুদের কনদয় কাজ করা হয় তদের 

বেনকন্দন জীবনযািন কাযেকলাদির সাদে জকড়ত সমসযা কনকেেষ্ট করার লদক্ষয, এিা গুরুত্বিূণে শয কিশুর কনকি আগ্রদহর 

কবদিষ শক্ষত্গুদলা কেকিত করা ও স্বীকৃকত শেওয়া। অকুদিিনাল শেরাকিিরা কবকভন্ন প্রকাদরর মূলযায়ন বযবহার কদর 

োদকন এই শক্ষত্গুদলা খুঁদজ শবর করার জনয। একবার কেকিত করার ির এই শক্ষত্গুদলাদত কিশু এবং তার িকরবাদরর 

সাদে একসদঙ্গ কাজ করা সম্ভব। কননকলকখত তেয এবং ধ্ারণাসমূহ কিশুর বেনকন্দন জীবনযািদনর কাযেকলািদক সাহাযয 

করার সময় বযবহার করা সম্ভবঃ 

উিকরণ ও সরিাম  

কিশুদক স্বাবলিী হদত সাহাযয করবার জনয কবকভন্ন প্রকাদরর উিকরণ ও সরিাম রদয়দছ। 

এককি কনকেেষ্ট কাদজর জনয সদবোিম উিকরণ কবষদয় তেয প্রোন করদত িাদরন 

শেরাকিিরা।  

 

 

 

অবস্থ্ান/ িকজিকনং  

কাযেকলাি সর্ম্ােন করার সময় কিশুদক শয অবস্থ্াদন রাখা হদয়দছ তা কিশুর 

সাফদলযর উির প্রভাব রাখদত িাদর। ‘িকজিকনং’ িব্দকি শেরাকিিরা বযবহার কদরন 

শেদহর অঙ্গকবনযাস/অঙ্গভকঙ্গ বা অবস্থ্ান বণেনা করার জনয, যা এককি কিশুদক বেকনক 

কাযেকলাি করদত সদবোিমভাদব সাহাযয কদর, শযমন- খাওয়া, শখলা করা এবং 

ঘুমাদনা। একবার কেন্তা কদর শেখুন প্রাতযকহক কতসংখযক অঙ্গভকঙ্গ এবং অবস্থ্ান 

আিকন বযবহার কদরন। শভদব শেখুন কক হত যকে কেদনর সকল কাজ আিনাদক এক 

অবস্থ্ায় বদস শেদক করদত হত। আমাদের প্রদতযকদকই কেন েলাকালীন সমদয় 

কনদজর অবস্থ্ান িকরবতেন করদত হয়। শযসকল কিশুর শকানরকম প্রকতবকন্ধতা রদয়দছ 

হয়দতা কনদজর অবস্থ্ান কনদজ িকরবতেন করদত িাদর না, তাই িকজিকনং উিকরণ ও অকতকরি সাহাদযযর প্রদয়াজন হয় 

প্রায়ই। শেরাকিিরা িরামিে প্রোন করদত িাদরন ককভাদব কাযেকলািদক আদরাও ভালভাদব সামলাদনা যাদব।  

 

এককি কাজদক সহজতর করার জনয ধ্ারণা  

এককি কাজদক শছাি শছাি খদন্ড ভাগ করদল কিশুর জনয সাফদলযর মাত্া বৃকি িায়। 

শেরাকিিদের কাদছ অদনক ধ্ারণা রদয়দছ এই প্রকক্রয়াকি ককভাদব অকধ্কাংি কাদজর 

শক্ষদত্ করা সম্ভব।  

 



 

কাজদক এককি শখলাদত িকরণত করা  

এককি কাজদক আদরাও আনন্দোয়ক কদর শফলার মাধ্যদম কিশু কাজকির কবষদয় 

উৎসাহী হদয় উদঠ, এবং িযোয়ক্রদম অনযানয কাজ শেষ্টা করার শক্ষদত্ কিশুকির 

আত্মকববাসও বৃকি শিদত িাদর।  

(এই কিশুকিদক প্রেদম কসঁকড় শবদয় উঠদত হয় কিছদল শনদম আনন্দ িাওয়ার জনয)    

      

কাজকি শয প্রণালীদত বা শয িকরদবদি স্থ্াকিত তা িকরবতেন করা  

এককি কিশু কাজকি করদত সফল হদব ককনা তার উির েৃঢ় প্রভাব রাদখ কাজকি শয 

প্রণালীদত সাজাদনা রদয়দছ । (এই কিশুকির কনজস্ব শিকবল রদয়দছ, শকউ তার শখলায় 

কবঘ্ন ঘিাদত িারদব না, তাই শস তার কাজ মদনাকনদবি করদত িারদব।)  

 
 
যকে কিশু বেকনক জীবনযািদনর কাজগুকলর জনয অদনযর উির কনভেরিীল োদক?  

এই িকরকস্থ্কতদত, অকুদিিনাল শেরাকিি অেবা কফকজওদেরাকিি কাজ করদবন িকরবাদরর শলাকজন ও 

যত্নগ্রহণকারীদের সাদে, তাদের কিশুর যত্ন শনবার জনয সবদেদয় কনরািে ও সহজ উিায় খুঁদজ শবর করদত সাহাযয 

করদবন।  

একি কনকিত করুন শয কিশুর যত্ন শনবার সময় কনরািে ও মুিভাদব েলাদফরা করার স্থ্ান রদয়দছ- একজন অকুদিিনাল 

শেরাকিি ধ্ারণা কেদত িাদরন ককভাদব বাকড়দত িকরবতেন আনার মাধ্যদম প্রধ্ান প্রধ্ান স্থ্ানগুদলাদত কাদজর জায়গা 

বাড়াদনা সম্ভব, শযমন- শগাসলখানা বা িয়দলি। আিনার যতিুকু স্থ্ান রদয়দছ তা সাকজদয় কনন, এবং এর সাদে 

উিকরণগুদলা সংগকঠত কদর কনন যাদত শমােড় শনওয়া, নাগাল িাওয়া, বহন করা সহ এধ্রদণর কাদজর িকরমাণ কদম 

আদস- উোহরণস্বরূি, কিশুদক কবছানায় তুদল শেবার িূদবে হুইলদেয়ারকি প্রেদম কবছানার কাছাকাকছ রাখা উকেত। 

প্রকতকেদনর কাজ সাকজদয় সংগকঠত কদর কনন, যাদত তুদল ধ্রার িকরশ্রম কদম আদস এবং সাহাদযযর সদবোচ্চ বযবহার 

কনকিত করা যায়- উোহরণস্বরূি, কিশুদক রাদত শগাসল করাদনা উিম হদত িাদর যখন মা-বাবা উভয়ই উিকস্থ্ত আদছন 

তুদল ধ্রার কাদজ সাহাযয করবার জনয। উিকরণ বযবহার করুন- উোহরণস্বরূি, কবছানা উঁেু করার জনয কবছানার গঁুকড়- 

একি উবু হওয়ার িকরমাণদক ককমদয় কেদব।      
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ইকিয় সুসংহতকরণ 
ইকিয় সুসংহতকরণ বা শসন্সকর ইকন্টদগ্রিন (এস আই) হদচ্ছ কনজ শেহ এবং োকরিাদির জগত শেদক তেয সংগ্রহ করার 

ক্ষমতা, শসকিদক কনবোেন করা এবং কবকভন্ন অংদির মাদে সংদযাগ বতরী করা, যাদত আমরা সকঠকভাদব সংযুি হদত 

িাকর।  

সুষুনা মজ্জা (িাইনাল মযাদরা) এবং মকস্তষ্ক কবকভন্ন ইকিয় অঙ্গ শেদক প্রাপ্ত তেযদক সংযুি কদর, যাদত আমরা প্রকতকক্রয়া 

জানাদত িাকর। উোহরণস্বরূিঃ যখন আিনার ঠান্ডা লাগদব তখন আিকন এককি শসাদয়িার িরদবন। আগত তেয 

প্রকতকক্রয়া প্রোদন প্রদরাকেত কদর। আমরা এই তেযগুদলা সুসংহত করদত িাকর এবং এই উিাদয় আমরা শসকিদক এককি 

অেেপ্রোন করদত িাকর এবং শসকির উির প্রকতকক্রয়া জানাদত িাকর।  

নড়ােড়া ও েলাদফরা করবার জনয আমাদের শিকি, কিরা -ধ্মণী  ও সকন্ধসমূদহ অবকস্থ্ত সংদবেনিীল ইকিয়গুদলা 

প্রদয়াজনীয়। এগুকল আমাদের শেদহর গকতকবকধ্ ও অঙ্গভকঙ্গ সর্ম্দকে তেয প্রোন কদর (দপ্রাপ্রাদয়াদসিিন)। আমাদের 

ত্বদক িিে ইকিয় রদয়দছ যা তেয প্রোন কদর। এই েুইকি গুরুত্বিূণে, প্রেমকি দ্বারা আমরা আককস্মক শগৌণ িিে বা 

কবিেজনক িিে শযমন গরম, ধ্ারাদলা ইতযাকে উিলকি করদত িাকর। কদ্বতীয়কি তেয প্রোন কদর শকানককছু ককরকম 

অনুভূত হয়, শযমন নরম না িি, শগাল না োরদকানা।  

বুকি প্রকতবকন্ধতাসর্ম্ন্ন কিশু এবং অিুষ্ট কিশুর কভন্ন রকদমর তেয প্রবাহ োকদত িাদর, অিযোপ্ত উদ্দীিনার কারদণ, 

এরকম হদত িাদরঃ 
 ককছু কনকেেষ্ট তদেযর কবষদয় অকধ্ক বা স্বল্প সংদবেনিীল হদল। একি এককি িকরদিাধ্দনর সমসযা। একজন মানুষ তার 

বযবহার ক্ষমতার ৫ গুন শবকি তেয লাভ কদর। সুতরাং, মকস্তদষ্ক আমাদের এককি িকরদিাধ্ক বযবস্থ্া েরকার, তেয কনবোেন 
করার জনয।  

 তেয বঞ্চনা বা তদেযর অপ্রতুলতা। 
 িকরবকতেত বা কবকঘ্নত তেয। 

এককি কিশু তার অকধ্ক সংদবেনিীলতা প্রেিেন কদর এভাদব শয শস িছন্দ কদর না শকউ তাদক িিে করুক, এবং 

কিশুকি তার স্বল্প সংদবেনিীলতা প্রেিেন কদর এভাদব শয অপ্রীকতকর িদিেও প্রকতকক্রয়া জানায় না। স্বল্প অনুভূকত 

িকরোকলত কদর স্বল্প গকতকবকধ্র কেদক এবং স্বল্প গকতকবকধ্ িকরোকলত কদর তদেযর স্বল্পতার কেদক। এই সবককছুই তদেযর 

অপ্রতুলতা সৃকষ্ট কদর এবং ফলাফল কহদসদব কিশু কনদজদক সরূ্ম্ণেভাদব কবকাি করদত িাদর না।  

ত্রুকিিূণে ইকিয় সুসংহতকরদণর লক্ষণসমূহ 
 িিে, গকতকবকধ্, েৃকষ্ট বা িদব্দর প্রকত মাত্াকতকরি সংদবেনিীল  
 িিে, গকতকবকধ্, েৃকষ্ট বা িদব্দর প্রকত কম প্রকতকক্রয়ািীল 
 সহদজই কবভ্রান্ত হদয় িদড়  
 সামাকজক এবং/অেবা আদবকগক সমসযা  
 সকক্রয়তার মাত্া অস্বাভাকবক রকদমর উচ্চ বা কননিযোদয় 
 িারীকরকভাদব আনাকড় বা আিাতেৃকষ্টদত অসতকে 
 আদবগপ্রবণ এবং আত্মকনয়ন্ত্রদণর অভাব রদয়দছ।  
 এককি িকরকস্থ্কত শেদক অনয িকরকস্থ্কতদত িকরবৃকিদত সমসযা     
 কনদজদক িান্ত অেবা গুকিদয় রাখার অক্ষমতা  
 েুবেল আত্মধ্ারণা  
 বাকয, ভাষা ও শিকিসঞ্চালন েক্ষতায় কবলি  

 
 



 

কাদের ইকিয় সুসংহতকরদণ সমসযা হয়?  
অকাদল জন্মগ্রহণ (কপ্রমযােুযর বােে)  

অকাদল জন্মগ্রহণ করা কিশুরা এই িৃকেবীদত প্রদবি কদর নাজুক, সহদজই মাত্াকরি উদ্দীকিত হদয় শযদত িাদর এরূি 

স্নায়ুতন্ত্র কনদয়। 

অকিজম এবং অনযানয বুকিকবকািগত কিসঅিোর 

শযসকল কিশুর অকিজম রদয়দছ তারা কদয়ককি কনকেেষ্ট প্রকাদরর সংদবেন অস্বাভাকবক মাত্ায় তোস কদর এবং অনযানয 

প্রকাদরর সংদবেদনর প্রকত তারা েরম মাত্ায় অকতিিেকাতর । একই রকম ববকিষ্টয লক্ষয করা যায় অনযানয 

বুকিকবকািগত কিসঅিোর সর্ম্ন্ন কিশুদের মাদে। ইকিয় প্রকক্রয়াকরণ উন্নত করা এই কিশুদেরদক মানুষ এবং 

িকরদবদির সাদে আরও কাযেক্ষম শযাগাদযাদগর প্রকত িকরোকলত কদর। 

কিখন প্রকতবকন্ধতা 

প্রায় ৩০% সু্কল-বয়স্ক কিশুর কিখন প্রকতবকন্ধতা রদয়দছ বদল অনুমান করা হয়। গদবষণা কনদেেকিত কদর শয এসকল 

কিশুর অকধ্কাংদিরই, স্বাভাকবক বুকিবৃকি সর্ম্ন্ন হদলও, ইকিয় সুসংহতকরদণ সমসযা োকার সম্ভাবনা রদয়দছ। প্রােকমক 

িকরেযো এই কিশুদের ইকিয় সুসংহতকরণ উন্নত করদত িাদর, যাদত কবেযালদয় বযেেতা ঘিবার িূদবেই শসকির সম্ভাবনা 

ককমদয় আনা সম্ভব হয়।  

ইকিয় িুকষ্ট (দসন্সকর িাদয়ি) 
যখন এককি কিশুর শকানরকম ইকিয় ভারসামযহীনতা রদয়দছ, মূখয এবং শগৌণ উদ্দীিনা িকরবতেন কদর শফদল মানকসক 

োি (দেস) ও ভীকতর অনুভূকতদক। এই কবষদয় তখনই ককছু করা সম্ভব যখন আমরা বুেদত িারব শসই কনকেেষ্ট ঘিনাদক 

যা কিশুকিদক ভারসামযহীনতা অনুভব করায়। ‘শসন্সকর িাদয়ি’ বা ইকিয় অভযস্থ্তা এই ধ্ারণার উির কভকি কদর শয, 

সদন্তাষজনক িযোদয় সতকেতা িাওয়ার জনয প্রকতকি বযকিরই তার কনজস্ব এককি উদ্দীিনা প্রদয়াজন। কেন জুদড় আিকন 

কিশুকিদক এমন কাযেকলাি প্রোন করুন যা তাদক িান্ত, মদনাদযাগী এবং শবি ভারসামযিূণে হদত সাহাযয করদব। এই 

কাযেকলািগুদলা ইকিয় ভারসামযহীনতা হ্রাস করদব।  

 
কিশুকি এককি ব্রাদির অনুভদব আনন্দদবাধ্ কদর।  
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(শসন্সকর িাদয়ি) ইকিয় িুকষ্টর কাযেকলাি 
গাঢ় োি  )কিি 
শপ্রসার(  
 

েলাদফরা 
 

অনুভব করা 
 

শ্রবণ  
 

মুখ এবং স্বােগ্রহণ 
কাযেকলাি 

 িানা/ধ্াক্কা শেওয়ার 

শখলা  

 ভারী কজকনষ বহন 

করা  

 হাত ও িাদয়র 

তালুদত েৃঢ় মযাসাজ 

করা 

 হাদত তাকল শেওয়া  

 কিদঠর ওির শুদয় 

শেদক হািু বুদকর 

কেদক কনদয় আসা  

 কাোমাকি বা কাো 

কেদয় শখলা করা  

 রঙ কেদয় শখলা 

করা  

 েৃঢ় আকলঙ্গন  

 শগাসদলর ির 

েৃঢ়ভাদব ঘদষ িরীর 

শুকাদনা 

 সাতার কািা  

 শমদে িকরষ্কার করা  

 

 সাইদকল োলাদনা 

 শোল খাওয়া 

 লাফাদনা  

 নাে  

 

 হালকা মযাসাজ 

 কগ্রজ/েকবে, 

বকিকমল্ক, শিকভং 

কক্রম বা শতল  

 হাদত এবং িাদয় 

কভন্ন উিাোন 

কেদয় আের করা  

 েুল আঁেড়ান 

 োল, বীজ ইতযাকে 

অনুভব করা  

 

 গান গাওয়া  

 সঙ্গীত করা 

 সঙ্গীত শিানা  

 

 আইসকক্রম খাওয়া  

 ে কেদয় িান করা 

 লবণ খাওয়া  

 ঠান্ডা ককছু খাওয়া  

 ঘণ্টায় ফু শেওয়া 

 কবকভন্ন প্রকাদরর 

বাকি বাজাদনা 

 ফু কেদয় শমামবাকত 

কনভাদনা  

 িাকনর কভতদর ে 

কেদয় ঘণ্টা বাজাদনা 

 

 

শনািঃ কমকষ্ট কিশুদক িান্ত কদর; লবণ, িক, শতঁদতা এবং োল সতকেতার মাত্া বাড়ায়।  

শনািঃ শকান ককছু শোষা সতকেতার মাত্াদক কমায়, কেউইং গাম সাংগঠকনক েক্ষতাসমূহদক বাড়ায় এবং খুকিদয় খুকিদয় 

খাওয়া সতকেতার মাত্াদক বৃকি কদর।  

আদরাও তদেযর জনয শেখুন কনদকতন ও কিআরআরএ কতৃেক প্রতুতকতকৃত শসন্সকরয়াল ইকন্টদগ্রিন মযানুয়াল।  

 

 



 

ককছু প্রশ্ন যা অকভভাবকরা কজদজ্ঞস কদরন- এবং তার উির  

ইকিয় সুসংহতকরণ (দসন্সকর ইকন্টদগ্রিন) শেরাকি কক?          

এমন এককি শেরাকি যার লক্ষয হদচ্ছ কিশুর মকস্তষ্কদক আদরা ভালভাদব কাজ করদত শেয়া, কিশুকি নতুন কল্পমূকতে বা 

েক্ষতা কিখদত িাদর বা নাও িাদর।  

একি শতা শেরাকি বদল মদন হদচ্ছ না। আিকনদতা শুধু্ কিশুকির সাদে শখলা করদছন।  

কিশুরা অদনক ককছু কদর োদক যা তাদের মকস্তষ্কদক প্রেুর িৃিয, শভকিবুলার এবং শপ্রাপ্রাদয়াদসকিভ উদ্দীিনা প্রোন 

কদর। এককি গড়িড়তা কিশুদক সাধ্ারণ শখলা শয সকল ককছু প্রোন কদর এই উদ্দীিনা তার মদধ্য এককি। অিরদক্ষদত্, 

এককি কিশু যার ইকিয় ভারসামযহীনতা রদয়দছ, বাকড়দত কোকেৎ কনদজদক িযোপ্ত উদ্দীিনা প্রোন কদর। এখাদন শয 

কিশুরা রদয়দছ তাদের মাদে েুবেলভাদব কবকাকিত ইকিয় এবং শিকিসঞ্চালন কক্রয়া সর্ম্দকে শেরাকিিরা সদেতন। তারা 

শেষ্টা কদরন কিশুকিদক সাহাযয করদত এমন কাযেকলাদি জড়াদনার জনয যা তার োকহো িূণে করদব এবং তাদক সমেে 

করদব এককি অকভদযাকজত প্রকতকক্রয়া গঠন করদত শযকি শসইসকল কক্রয়াকলািদক কবকাি করদব শযগুদলাদত কিশুকির 

কহমকসম হদচ্ছ। যকে আমরা একিদক শখলার মত কদর না সাজাই তাহদল কিশুকি যদেষ্ট িকরমাদণ প্রদয়াজনীয় উেযম কনদয় 

অংিগ্রহণ করদব না। এককি কিশুর মকস্তষ্কদক তার িক্ষ হদয় শকউই সংগকঠত কদর কেদত িারদব না। তাদক শসিা কনদজই 

করদত হদব, ককন্তু এই কাজ শস কনদজ তখনই করদত িারদব যখন, শস শয কাজদক “শখলা” বদল শসই কাজ করদব। 

একি আিনার কাদছ শখলা বদল মদন হদত িাদর, ককন্তু প্রকৃতিদক্ষ শেরাকিি এবং কিশু উভয়ই িকরশ্রদমর কাজ 

করদছন। এখানকার সকল কাযেকলািই উদদ্দিযিূণে, এগুদলা প্রদতযককি এককি লদক্ষযর কেদক িকরোকলত। এবং শসই 

লক্ষযকি হদচ্ছ আত্ম-উন্নয়ন বা আত্ম-সংগঠন।  

আমরা কক বাকড়দত আমাদের কিশুদক মযাসাজ বা ব্রাি কদর কেব? 

যকে শসকি শেরাকিি িরামিে কেদয় োদকন, অকতকরি িৃিয উদ্দীিনা প্রোদনর জনয ককছু কাজ আদছ যা আিকন করদত 

িাদরন (দসন্সকর িাদয়ি/ ইকিয় িুকষ্ট শেখুন)।        
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মৃগীদরাগ শকান সংক্রমণ নয় এবং কনরাময় 
করা যায় না। অদনকদক্ষদত্ একি এককি 
জীবনবযািী সমসযা। তদব, কিশুরা কখনও 
কখনও এ অবস্থ্া কাকিদয় উঠদত িাদর। 

কফিস এবং ইকিদলিকস 
কফিস কক? 
কফিস িব্দকি কেদয় হঠাৎ ও স্বল্প স্থ্ায়ী অজ্ঞান অবস্থ্া বা বুকিবৃকিয় িকরবতেন শক শবাোয় যার সাদে প্রায় শক্ষদত্ই 

িারীকরক কাঁিুকন লক্ষ করা যায় (যা কখেুকন নাদম িকরকেত)।  

 
ইকিদলিকস/মৃগীদরাগ কী?  
শকান বযকির যখন েীঘে সময় ধ্দর কনয়কমত ভাদব বারংবার এই কফিস হদয় োদক তখন শসই অবস্থ্াদক মৃগীদরাগ বদল।  

এই কফিস কদয়ক ঘন্টা অন্তর, কদয়ক কেদনর, কদয়ক সপ্তাদহর অেবা কদয়ক মাদসর বযবধ্াদন সংঘকিত হদত িাদর। 

অদনক বযকিই এই সময় শেতনা হাকরদয় শফদল এবং কবিেজনক ভাদব নড়ােড়া কদর োদক। শোখ উলদি শিছদন েদল 

যায়। মৃেু মৃগীদরাদগর শক্ষদত্ বযকি ক্ষকণদকর জনয হিাৎ কদর ‘ব্ল্যাক আউি’/ভাবদলিহীন হদয় িদড়, অস্বাভাকবক নড়ােড়া 

বা আেরণ কদর। অদনক শক্ষদত্ মৃগীদরাগ ককছু িকরবাদর বংিানুক্রকমকভাদব শেখা যায়। অেবা একি আসদত িাদর 

জন্মগ্রহদণর সময় মকস্তদষ্ক ক্ষকত সাধ্ন হদল, বালযকাদল উচ্চমাত্ায় 

জ্বর হদল, বা মকস্তদষ্ক কফতাকৃকমর কসি শেদক।  

ইকিদলকিক কফিস সনাি করণ  
কননকলকখত কবকিদষ্টর মাধ্যদম একি সনাি করা শযদত িাদরঃ  

 মুদখর বা মাোর অস্বাভাকবক অেবা বারংবার নড়ােড়া।  
 মাংিদিকি সংদকােন/িানিান হওয়া বা মুেদড় যাওয়া, কবদিষ 

কদর হাত ও িাদয়র।  
 উদদ্দিযহীন িব্দ করা ও িারীকরক নড়ােড়া।  
 কিশু শেতনা হাকরদয় শফদল।  
 একেৃকষ্টদত তাককদয় োদক বা ‘কেবা স্বপ্ন’ শেদখ।  
 শোখ উলদি যাওয়া।  
 মাো কনয়ন্ত্রনহীন ভাদব েুলদত োদক।  
 শরাগীর অজাদন্তই প্রস্রাব-িায়খানা শবকড়দয় আসা।  
 গুরুতর কফিস’র শক্ষদত্ শরাগী সামানয বা শকানরূি িূবোভাস ছাড়াই হঠাৎ অজ্ঞান হদয় মাকিদত িদর যায় ও মুখ 

কেদয় অদু্ভত কেৎকার করদত োদক।  
 প্রেম কেদক শেহ িি হদয় যায় ও িরবতেীদত কিকেল হদয় িদর।  
 হাত-িা প্রেন্ড িকির সাদে অস্বাভাকবক ভাদব নড়দত োদক।  



 

 নাক-মুখ কেদয় গাঁজলা ও বুেবুে শেখা শযদত িাদর এবং শরাগী কজ্বদব বা গাদলর শভতর কামড় কেদয় োকদল মুখ 

রকিম বণে ধ্ারণ করদত িাদর।  

 কফিস কদয়ক শসদকন্ড শেদক কদয়ক কমকনি িযেন্ত স্থ্ায়ী হদত িাদর।   

সংঘিন  

কেদনর শয শকান সময়ই ইকিদলকিক কফিস হদত িাদর, তদব সাধ্ারণত সরাসকর সূদযের আদলাদত বা িাকনদত োকদল 

শবকি হদয় োদক। এই জনয মৃগী শরাদগর কিশুদের ছায়ািূণে স্থ্াদন রাখা উকেৎ এবং কাদরা ত্াবধ্াদন শগাসল করাদনা 

উকেত।  

ইকিদলকিক কফিস প্রকতদরাধ্ক ঔষধ্ঃ  

শনািঃ এইসকল বযবহৃত ঔষধ্ মৃগীদরাদগর প্রকতকার কদর না; কফিস প্রকতদরাদধ্ সাহাযয কদর। প্রায় সময়ই ওষুধ্ সারা 

জীবদনর জনয শখদত হয়। কফিস প্রকতদরাধ্ করা  জরুরী, কারন প্রকতকি কফিস’র সাদে মকস্তদস্কর ককছু অংি ক্ষকতগ্রস্ত 

হয়। এককি কিশু যখন এই ওষুধ্ শসবন শুরু কদর তখন শখয়াল রাখা জরুরী শস শযন প্রকতকেন একই সমদয় ওষুধ্ 

শসবন কদর (দযমন, েুিুদর খাওয়ার ির)। ওষুধ্ শিষ হবার আদগই স্বাস্থ্য কমেীর কাছ শেদক ওষুধ্ কনদয় রাখদত হদব। 

মৃগীদরাগী একজন কিশুর এককি কেনও ওষুধ্ ছাড়া েলা উকেৎ নয়। কিশু ওষুধ্ শসবন শুরু কদর যকে ককছু কেদনর জনয 

বন্ধ রাদখ তদব কফিস আদরা খারাি আকার ধ্ারণ করদত িাদর।  

যখন ‘শফদনাবারকবিাল’ কাজ কদর না তখন ‘িাইদফকনলহাইদিনিইন’ বযবহার করা হয়। কখনও উভয় ওষুধ্ই একসাদে 

বযবহার করা হয়। কফিস প্রকতদরাদধ্র জনয যোসম্ভব সবেকনন মাত্ায় ঔষধ্ বযবহার করুন।   

কফিস এর সময় করণীয়  

যখন শকান বযকি কফি হয় তখনঃ  

 কিশুর িরীর এককেদক কাত কদর কেদত হদব অেবা সম্ভব না হদল মাো এককেদক কাত কদর কেদত হদব। 

এদত কদর বাসনালীদত কজহ্বা আিদক কগদয় বাসদরাধ্ হবার েুকঁক োকদব না এবং মুদখর েুতু বা লালা শবর 

হদয় শযদত িারদব।  

 কফিস’র সময় কিশুদক িাকন খাওয়াদনা উকেৎ নয়, িাকন বাসনালীদত আিদক বাসদরাধ্ হদত িাদর।  

 যখন প্রদয়াজন হদব তার োঁদতর মাদে কািড় কেন যাদত শস কজহ্বাদত কামড় কেদত না িাদর। 

 কিশু সরাসকর সূদযের আদলাদত োকদল তাদক ছায়ায় কনদয় আসদত হদব, শরাদে োকদল অবস্থ্ার আদরা অবনকত 

ঘিদব।  

 শরাগীদক কনদজর ক্ষকত করা শেদক কবরত রাখুন।  

 কখঁেুকন শিদষ শরাগী কনদস্তজ ও কেকমদয় িড়দত িাদর, তাদক তখন কবশ্রাম কনদত বা ঘুমাদত কেন।  

 কফিস যকে েীঘেস্থ্ায়ী হয় তদব শরাগীদক িাইয়াদজিাম(ভযাকলয়াম) ইদিকিন কেদত হদব। ১৫ কমকনি ির যকে 

কফিস বন্ধ না হয় তদব ইদিকিদনর কদ্বতীয় শিাজ কেদত কেন এবং অকবলদি শমকিকযাল সাহাযয কনন। 
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এক সপ্তাদহর এককি মৃগীদরাগ কযাদলন্ডার। কেদন কখন কয়বার কফিস হল তা এখাদন কলকিবি করদত হদব (সকাল, 

েুির, কেকাল, রাত)।  

 

 



 

ক্রাকন্তকাল কনদয় কো বলার ককছু কিিসঃ  

 আিনার কিশুর ভকবষযদত কক েরকার তা 

অনুমান করার শেষ্টা না কদর তাদের কজদগযস 

করুন তাদের কাদছ কক গুরুত্বিূণে। 

 কমকিং এর িূদবেই মতামত সর্ম্ককেত যাবতীয় 

তেয সংগ্রহ কদর রাখুন। শযমন, স্বাধ্ীন ভাদব 

েলার জনয কক ধ্রদনর কিক্ষা ও সহায়তা 

েরকার।  
 কমকিং এর িূদবে, কিশু কক কক কবষয় 

আদলাওেনা করদত োয় তার এককি তাকলকা 

বতরীদত তাদক উৎসাকহত করুন।  

 কমকিং েলাকাদল আিকন ককভাদব আিনার 

কিশুদক সহায়তা করদত িাদরন শস কবষদয় 

আিনার কিশুদক কজদজ্ঞস করুন। 

 কিশুর যকে শযাগযতা োদক তদব কমকিং এ 

প্রদয়াজনীয় কবষয় কনদয় তাদকই কো বলায় 

উৎসাকহত করুন।  
 কমকিং এ কনদজই আকধ্িতয না শেকখদয় 

আিনার কিশুদক কো বলার সুদযাগ কদর 

কেন এবং তাদক উৎসাকহত করুন। যকে মদন 

কদরন কিশুর শকান কজজ্ঞাসার সদোির 

কমদলকন তদব তাদক কজদজ্ঞস করুন ঐ কবষয় 

কনদয় আদরা কবস্তাকরত আদলােনার েরকার 

আদছ ককনা।  
 

 

প্রাপ্তবয়স্ক জীবদনর জনয প্রতুতকত করা  
সু্কল জীবন বা প্রকতবন্ধী কিশুর শসবা শেদক শবর হদয় প্রাপ্ত বয়স্ক জীবদন প্রদবি করািা কিশু ও অকভভাবক উভদয়র 

জনযই এককি েযাদলদির কবষয়। কক ধ্রদণর সমসযা ও তার কবকল্প রদয়দছ এবহ ককভাদব তা একজন তরুণ বযকিদক তার 

জীবদনর িকরিূণেতার কেদক কনদয় যাদব? অদনক অকভভাবকই এই সময় তার সন্তাদনর জনয খুব কম সুদযাগ আর সহায়তা 

োকদব শভদব খুব িককত োদকন।  

ক্রাকন্তকালীন িকরকল্পনা  
১৮ শেদক ২১ বছর বয়দস বযকির শসবার ও আইনী অবস্থ্ার অদনক 

গুরুত্বিূনে িকরবতেন ঘদি। ককন্তু কিশুর বয়স ১৪ হওয়ার আদগই 

ক্রাকন্তকালীন িকরকল্পনা শুরু করা শযদত িাদর যা ২১ বছর িূণে হওয়া 

িযেন্ত েলদব।  

ক্রাকন্তকাল হল বালক/বাকলকার েক্ষতা কবকাদির সময়। সব তরুদণরই 

কনদজর োকহো শমিাদনার জনয ও স্বাধ্ীন ভাদব েলার জনয েক্ষতা উন্নয়ন 

করা েরকার।  

প্রাপ্ত বয়স্ক কহদসদব কনদজর জীবনিাদক প্রতুতকত করার জনয তাদের কক কক 

েক্ষতার কবকাি ঘিাদনা েরকার তা কেন্তা করদত হদব।  

েক্ষতা কবকািকালীন সময় িরবতেীদত শকান েক্ষতার কবকাি ঘিাদত হদব 

তা কেন্তা করার মাধ্যদম তাদেরদক সাহাযয করুন।  
অকভভাবক, বালক/বাকলকা, সমাজকমেী শক সাদে কনদয় এককি ক্রাকন্তকালীন 

িকরকল্পনা বতকরর জনয অকভভাবক সু্কল বা প্রকতবন্ধী কিশু শসবার সাহাযয 

কনদত িাদরন।  

এই িকরকল্পনাকি কনদনাকলকখত প্রদশ্নর উির কেদবঃ  

1. একজন তরুন/তরুনীর তার ভকবষযত কনদয় আিা-আকািা কক 

এবং ককভাদব তা িূরণ করা শযদত িাদর?  

2. অকভভাবকরা কক নতুন শকান শসবা-োকহোর সমু্মখীন হদব এবং 

শকান বযবহাকরক সাহাদযযর েরকার হদব কক?  

3. িাঠযক্রম ককভাদব সমাদজ তাদের ভূকমকা িালদন সাহাযয করদব?  

4. তার শকান কবদিষ স্বাস্থ্য বা কলযাণমূলক োকহো রদয়দছ কক যার 

িকরকল্পনার এবং স্বাস্থ্ ও সামাকজক শসবা শেদক সহায়তা শনয়ার 

েরকার রদয়দছ, এখন বা ভকবষযদত?  

উি প্রশ্নগুদলা িযোদলােনার শক্ষদত্ অকভভাবক খুব গুরুত্বিূণে ভূকমকা িালন কদর। কারন তারা কিশুর জীবদনর সকল 

কমেকান্ড ও গুরুত্বিূণে বযকি সর্ম্দকে ধ্ারণা রাদখন। ভকবষযদত কিশুর সহায়তার জনয তারা কক করদত সক্ষম হদবন এবং 

সম্ভাবয ককছু কবকল্প সর্ম্দকে তারা ধ্ারণা রাদখন।  
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কিশুদক কনয়া যারা কাজ করদছন এবং করকভউ কমকিং এর জনয প্রদয়াজনীয় তেয যাদের কাদছ আদছ তাদের প্রদতযদকর 

এককি শেককলি বযবহার করা েরকার। একি অকভভাবক ও শসবাোনকারীদক কক করদত হদব তা ভাবদতও সহায়তা 

কদর। ছনমনঃ  

 কিশুর বযকিগত ও সামাকজক কবকাদি আিকন ককভাদব ভূকমকা রাখদত িাদরন?  
 বয়স বৃকির সাদে সাদে তার শসবায় শকান িকরবতেন আনা েরকার কী?  
 কিশুর ভকবষযতদক আিকন ককভাদব শেদখন?  
 কিশুর কক কক অজেন ও আগ্রহ রদয়দছ।  

কিশুর যকে শযাগাদযাদগ শকান সমসযা শেদক োদক তদব তার িকরবাদরর শকান সেসয বা সহায়ক কমেী কিশুর িক্ষ কনদয় 

তার িাদি শেদক কমকিং এ কো বলদবন। শকান শকান কিশু তার িকরকেত ও কববস্ত কাদরা সাদে কো বলদত স্বাচ্ছন্দয 

শবাধ্ কদর। অনযরা স্থ্ানীয় এিদভাদককস বা সহায়তা কস্কদমর সাদে কাজ করা অকধ্ক সহায়ক মদন কদর, যা তাদেরদক 

সনাি করদত সাহাযয কদর ভকবষযদত তারা কক করদত োদচ্ছ (মাই ওদয়ই িু ওয়াকে শট্রকনং- এিুদকিনফরঅল)। কিশুরা 

তাদের কেন্তা-ভাবনা ও উদদ্বগ প্রকাি করার সুদযাগ িাদচ্ছ ককনা তা শবি গুরুত্বিূণে।  

তার হয়দতা তাদের বযাকিগত কবষয় কনদয় আদলােনা করদত োয়।  

শযমনঃ  

 বনু্ধ বতরী করা এবং সামাকজক সর্ম্কে বজায় রাখা।  
 শযৌন সর্ম্কে। 
 বাকড় ছাড়ার শক্ষদত্ আকেেক কবষয়াকে  
 বয়স্ক মা-বাবা  
 বযকিগত যত্ন  

বযকি শককিক িকরকল্পনা  
বযকি শককিক িকরকল্পনা হল িকরকল্পনা বতরীর এককি িন্থা শযখাদন ঐ তরুন বযকিদক শকি কদর ভকবষযদতর সব 

িকরকল্পনা গ্রহন করা হয়। প্রকতবন্ধী তরুণদের সুদযাগ কদর শেয়া উকেৎ যাদত তারা তাদের সম্ভাবনার িূণে বযবহার কদর 

তাদের লক্ষয িূরণ করদত িাদর। এর মাদন বযাকির োকহো সমূহ শযন িূরণ হয় শসকেদক লক্ষয শরদখ কাজ করা এবং 

শকান কসিান্ত শনবার সময় তাদের েৃষ্টভঙ্গীদকও কহদসদব রাখা।  

বযকি শককিক িকরকল্পনা হলঃ  
 বযকি তাদের জীবদন কক োয় তা শিানা এবং জানা  
 বযকি বতেমাদন কক োয় তা ভাবদত সাহাযয করা এবং ভকবষযদত িকরবার, বনু্ধ, কবদিষজ্ঞ ও িকরদষবাসমূহ ঐ 

বযকির সাদে একদত্ কাজ করা তার োকহোগুদলা শমিাদনার জনয।  
ক্রাকন্তকালীন িকরকল্পনা বতরী হদয় শগদল তা অকভভাবক, কিক্ষক, সমাজকমেী, স্বাস্থ্যকমেী, কবদিষজ্ঞ ও অনযানয যারা ঐ 

বযকির শসবা শেয় তাদের কাদছ িাকঠদয় কেদত হদব। েূড়ান্ত করদিািেকি মূলযায়দনর ির শসকি কনদয় প্রকতবন্ধী বযকির সাদে 

আদলােনায় বসদত হদব। অতঃির শকান ধ্রদনর সংদিাধ্ন আনার ির করদিািেকি সংকিষ্ট সকল বযকির (অকভভাবক, 

কবদিষজ্ঞ, স্বাস্থ্ কমেী) কাদছ িাকঠদয় শেয়া হদব। সকল প্রকার সংদিাধ্ন শিদষ প্রাপ্ত করদিািে কনদয় সমাজ কমেী এককি 

কমকিং িাকদবন শযখাদন করদিািে প্রাপ্ত তেয কনদয় আদলােনা করা হদব এবং প্রকতবন্ধী বযকির জনয িকরকল্পনা ও লক্ষয 

কনধ্োরণ করা হদব। প্রাপ্তবয়স্ক শসবা েদলর একজন সেসয এই কমকিংএ উিকস্থ্ত োকদবন।  



 

এিা ভাবদল ভুল হদব শয, একজন প্রকতবন্ধী বযকি যখন তার িূণে কিক্ষা বা প্রকতবন্ধী কিশু শকি শছদড় যায় তখন তাদক 

সহায়তা শেবার জনয শসবাসমূদহর এককি সবোঙ্গীন শনিওয়াকে রদয়দছ। ককন্তু ক্রাকন্তকালীন িকরকল্পনায় কক কক শসবা 

বতেমান রদয়দছ শকবল তা উদেখ করদলই হদব না বরং সবোঙ্গীন শসবা োদনর জনয আদরা কক কক শসবার েরকার তা 

উদেখ করাও গুরুত্বিূণে।  

প্রাপ্তবয়স্ক প্রকতবন্ধী বযকি যারা অকভভাবদকর সাদে বাস কদরন 

বুকি প্রকতবন্ধীদের শক্ষদত্ তাদের অকভভাবদকর সাদে বসবাস করািাই স্বাভাকবক। এখাদন তারা বাকড়র কবকভন্ন কাজ 

শযমন- শধ্ায়া-শমাছা, খাবার বতরী করা োকয়ত্বগুদলা ধ্ীদর ধ্ীদর কনদত শিদখ। বাকড়র কবকভন্ন কাজ ভাগাভাকগ কদর শনয়ার 

মাধ্যদম একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শছদল/দমদয়র মদধ্য স্বাধ্ীনভাদব েলার েক্ষতা সৃকষ্ট হয় এবং িকরবাদরর অনযদের বাকড়র 

কাদজর োদমলা কমায়। বুকি প্রকতবন্ধীদের বেনকন্দন জীবদনর কবকভন্ন েক্ষতা কবকাদির ও অনুিীলদনর সুদযাগ কদর শেয়া 

উকেৎ, এমনকক তার জনয যকে েীঘে সময় ও প্রদেষ্টার েরকার হয় তখনও। বুকি প্রকতবন্ধীদের বেনকন্দন কাদজ তাদের 

সমবয়সীদের তুলনায় বাড়কত সহায়তার েরকার িদর। তাদের প্রকত বাস্তবমুখী প্রতযািা রাখা জরুরী (সাদধ্যর অকতকরি 

নয়) এবং স্বাধ্ীনভাদব েলার জনয কক ধ্রদনর সহায়তা েরকার শসিাও কবদবেনায় রাখদত হদব। শযখাদন সাধ্ারণ বযকিরা 

তাদের অকভভাবকদের শেদখই ঘদরর কবকভন কাজ কিদখ যায়, শসখাদন বুকি প্রকতবন্ধীদের ধ্াদি ধ্াদি ও ধ্ীদর তা কিখদত 

হয়।  

 
এই তরুণকি বাসন মাজা কিখদছ 
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বেনকন্দন কাজ 

কনদনাি কাজগুদলা একজন প্রাপ্তবয়স্ক বযকি স্বাধ্ীনভাদব করদত িারদব বদল আিা করা যায়ঃ  

গৃহস্থ্াকল কাজ  সামাকজক  

 রান্না করা  

 ঘর োড়ু শেয়া  

 োলা-বাসন ও কািড় শধ্ায়া  

 কািড় ইকি করা  

 কাদস্ত কেদয় ঘাস কািা  

 িাবকলক িকরবহন বা করক্সা ভাড়া করদত িারা  

 িাকা সামদল রাখা ও কবল িকরদিাধ্ করা  

 বনু্ধদক কনদয় শকাোও শখদত যাওয়া  

 কািড় ও মুকে দ্রবযাকে শকনাকািা করা  

কিক্ষাোদনর শকৌিল 

যকে সম্ভব হয়, কবকভন্ন িন্থায় কাজ কিখাদনার শেষ্টা করুন। একজন বযকি শকান কনকেেষ্ট কাজ করা সহজ মদন করদবন 

যকেঃ  

 শকান কাদজ িকরবাদরর কাউদক সাহাযয করার মাধ্যদম অেবা কেত্ক্রদমর সাহাদযয এককি কাদজর ধ্াদি ধ্াদি 

বনেনা শেয়া হদল।  

 

এই শছদলকি কিদখদছ ককভাদব কািড় শধ্ায়া ও শুকাদত হয়।  

 

 

 



 

বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ 

জীবনবযািী কিক্ষার জনয বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ খুব জরুরী, এছাড়াও কমেসংস্থ্াদনর জনয, সমাদজ কমদি েলদত হদল, একজন 

সকক্রয় নাগকরক হবার জনয এবং কনদজর উন্নয়দনর জনয এর প্রদয়াজন আদছ।  

একজন বালক/বাকলকা, এককি কিশুর শেদক কভন্নভাদব কিদখ এবং এককি শট্রইকনং িিকত ও কবষয়বতুতক বতরীর সময় 

তাদের সুকনকেেষ্ট োকহো ও কিখদনর ধ্রণ কবদবেনায় রাখদত হদব। জীবনবযািী কিক্ষার সুদযাগসমূহ কিক্ষােেী শককিক হদত 

হদব। বযাকির কনজস্ব লক্ষ, িূবেবকতে অকভজ্ঞতা, ইকতবােক আত্মপ্রত্বয়দক উৎসাহোন ইতযাকের কেদক লক্ষয রাখদত হদব। 

শসজদনয এককি বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ শকি কাকরগকর প্রকিক্ষদণর িািািাকি বযকিগত উন্নয়ন, সামাকজক অংিগ্রহণ ইতযাকে 

কবষদয়ও প্রকিক্ষণ শেদব।  

প্রকতবন্ধী বযকি প্রায়িই কনদজদক অবমূলযায়ন কদর, বযেে হবার ভয় কাজ কদর এবং কনদজদক কঠকভাদব শমদল ধ্রদত 

িাদর না। এককি বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ শকদি নতুন েক্ষতা সমূহ ইকতবােক, উকদ্দিনাময় ও কনরািে িকরদবদি শিখা 

উকেৎ। শযসকল েক্ষতা ইকতমদধ্য আদছ তার উির শজার কেদত হদব। শকান নতুন েক্ষতা কিখার সফলতা কনভের কদর 

জ্ঞাদনর সঞ্চালন, কমে প্রেিেন, েলীয় কাজ, িারীকরক শকাকেং, কনয়ন্ত্রণ, বযাখযা প্রোন এবং কনদেেিনাোদনর উির কনভের 

কদর। তোককেত বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ শকিগুদলার লক্ষযই হদচ্ছ বুকিপ্রকতবন্ধী বযকিদক শকান এককি কনকেেষ্ট কাজ করার 

প্রকিক্ষণ শেয়া এবং েলগত ভাদব শকান দ্রবয উৎিােন করদত শেয়া। একি সাধ্ারণত এককি মানকসকোি বকহভূেত 

কমেদক্ষত্ সৃকষ্ট কদর। তাকত্বক জ্ঞান অদিক্ষা বাস্তকবক ও সামাকজক েক্ষতা জানা শবকি জরুরী। বযকি এককি সংগঠদনর 

কনরািিার মাদে শেদক শকান এককি শিিার কিক্ষা শনয়।  
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এককি আবাকসক বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ শকদির ববকিষ্টযঃ  

 বৃকিমূলক প্রকিক্ষণ শকিকি সাধ্ারণ বযবসায় প্রকতষ্ঠাদনর মত, তদব বযকির সহায়তা, কনদেেিনা ও যদত্নর কো 
ভুদল যাওয়া হয় না।  

 বযকিদক তার কমে সর্ম্ােদন সাহাযয করবার উির গুরুত্ব শেয়া হয় এবং শসই কাজ করার জনয তাদেরদক 
েক্ষতা কিক্ষা শেওয়া হয়।  

 কমে সর্ম্ােদনর উির শকান োি শেওয়া হয় না। তদব বালকদের কনদজর শভতদর কাজ করার তাকগে োকদত 
হদব।  

 প্রদতযক বযকি এককি িদণযর এককি অংি উৎিােন কদরন যা িরবতেীদত শজাড়া লাগাদনা হয়। এর ফদল 
বযকির সীকমত জ্ঞান ও েক্ষতা োকদলই েদল।  

 বযকিরা একজন কিক্ষদকর সাবেক্ষকণক ত্াবধ্াদন েলগত ভাদব কাজ কদর।  
 কবকভন্ন কাদজর মধ্য শেদক বযকি তার কনদজর কাজ িছন্দ কদর কনদত িাদর এবং কনদজর কাযেক্রম কঠক কদর 

কনদত িাদর।  
 ধ্ীদর ধ্ীদর এককি কাদজর জনয প্রতুতকত করা হয়, ফদল বযকি কনদজর ক্ষমতা অনুযায়ী কমে িারেকিেতার কবকাি 

ঘিাদত িাদরন। এভাদব ধ্ীদর ধ্ীদর গদড় শতালা, একজন বযকিদক শিিাগত েৃকষ্টভকঙ্গ শেয়। বযকি এভাদব তার 
েক্ষতা ও কমে িারেকিেতার কবকাি ঘিায় এবং এভাদব আবাকসক কমেদক্ষদত্র কেদক কবককিত হয়।  

 প্রাপ্ত বয়স্ক বযকিরা বযবহার উিদযাগী এমন ককছু িণয বানায় যা শফয়ারদট্রি িদণযর গুনগত মান বজায় রাদখ 
(দযমন, আড়ং)। এই িণযসমূদহর প্রকক্রয়াজাত এবং কবক্রয় কমেস্থ্দলই করা হয়।  

 শয সকল িকরেিেক কিক্ষক োকয়দত্ব োকদবন তাদের অবিযই প্রকতবন্ধী বযকিদের রক্ষণাদবক্ষণ ও তাদের 
প্রদয়াজনীয় কমেেক্ষতার উির অকভজ্ঞ হদত হদব। 

এিুদকিন ফর অল ‘মাই ওদয়ই িু ওয়াকে’ িীষেক কাকরকুলামকি কবকাি কদরদছ তরুণ-তরুণীদের কাজ খুঁদজ শবর করা 

এবং শসই কাদজ েৃঢ় েক্ষতা অজেদন সাহাযয করার জনয।   

অেে বযবস্থ্ািনা 
একজন মৃেু বুকি প্রকতবন্ধী বযকি গণনা করা কিখদল কনদজর িাকা-িয়সার কহসাব কনদজই রাখদত িাদর। যখন শস গণনা 

করদত িারদব তখন তাদক সংখযা কলখদত সাহাযয করুন। যকে শস তা করদত িাদর তদব তাদক কবকভন্ন িাকা ও কদয়দনর 

িােেকয করদত কিখান। তাদক ককভাদব কতগুদলা শছাি কদয়ন কমদল এককি বড় কদয়দনর সমান হয় আবার এককি বড় 

কদয়ন ভাঙ্গাদল কতগুদলা শছাি কদয়ন িাওয়া যায় তা শেকখদয় কেন। শনাদির শক্ষদত্ও একই কাজ করুন। শনাি এবং 

কদয়ন কেদয় সহজ সহজ অংক বতকর করুন। শস যকে একি করদত সক্ষম হয় তদব শকান বাজাদর কনদয় যান এবং 

ককভাদব িাকা কেদয় শকান দ্রবয ককনদত হয় তা শেখান। শকান কনকেেষ্ট িদণযর জনয কত িাকা কেদত হদব এবং কত িাকা 

শফরত কনদত হদব তার প্রকিক্ষণ কেন। বারবার এই িিকতর িুনরাবৃকি করুন যাদত কনকিত হদত িাদরন শয শস একি 

সফল ভাদব করদত িারদব। কবকভন্ন ধ্রদনর অবস্থ্ায় একি অনুিীলন করান, কখদনা বাদসর কিদকি ককদন, করকিা ভাড়া 

কেদয়, খাবার ককদন বা শমাবাইল করোজে ককরদয়।  

যখন শস কিদখ যাদব ককভাদব িাকা খরে ও কহদসব করদত হয় তখন শস কনদজই কনদজর অদেের বযবস্থ্ািনা করদত 

িারদব। একি খুব সহজ তাকলকা বতরীর মাধ্যদম কিখাদনা সম্ভব।  

 



 

আমার কক েরকার এবং আকম কক োই 

বযকিকিদক কিকখদয় কেন িাকা ককভাদব খরে করা উকেৎ। এর এককি কনয়ম হল কনদজর েরকারকিদক শবকি প্রাধ্ানয 

শেওয়া। তাই প্রকতবন্ধী বযকিদক তার েরকার ও োকহোর মদধ্য শকানকি গুরুত্বিূনে তার কিক্ষা কেদত হদব। তারা ককভাদব 

িাকা খরে করদব তা শিখাদনার আদগই, তাদের প্রদয়াজকনয়তা ও োকহোর মদধ্য িােেকয শিকখদয় কেন।  

প্রদয়াজনীয়তা হল এমন ককছু যা বযকির শবঁদে োকার জনয আবিযকীয়। শযমন- অন্ন, বি, বাসস্থ্ান।  

অনযকেদক োকহো হল এমন ককছু যা বযকির িছন্দ, ককন্তু তা এখন না শিদলও েদল। এখন জকমদয় শসকি িদরও আিকন 

কনদত িারদবন।  

তাদেরদক এককি তাকলকা বতকর করদত কেন যার একিাদি োকদব বযকির প্রদয়াজনীয়তা সমূহ। শযমন- খাবার, শিািাক, 

বাসস্থ্ান।  

অনযিাদি তার কক কক োকহো তার এককি তাকলকা করদত কেন। শযমন- কিকভ, শমাবাইল, শকাোও ঘুরদত যাওয়া ইতযাকে।  

আমার প্রদয়াজনীয়তা  আমার োকহো  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

1.   

2.    

3.   

4.   

5.  

মাকসক আদয়র বযবস্থ্ািনা  
যখন বযকি তার প্রদয়াজনীয়তা ও োকহোর িােেকয বুদে যাদব, তাদক ককভাদব বাদজি বতরী করদত হয় তা শিখান। 

বাদজি হল তার িাকা ককভাদব খরে ও জমা করদব তার িকরকল্পনা। ককভাদব এককি বাদজি বানাদত হয় তা তাদক বতরী 

কদর শেকখদয় কেন। তাদেরদক সাহাযয করুন, আয় ককভাদব হদচ্ছ শসকি শবাোদনার মাধ্যদম, তার আদয়র উৎদসর এককি 

তাকলকা বতকর কদর শেকখদয় কেন।  

............ এর জনয আমার মাকসক আয় 

        কববরণ                             িকরমাণ               

1. .......................................                  িাকা 

2. .......................................                  িাকা           

3. .......................................                  িাকা 

4. .......................................                  িাকা 

5. .......................................                  িাকা 
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বাদজি বানাদনা শিখাদনা শিদষ ককভাদব খরে করদত হয় তা বুেদত সাহাযয করুন। তারা শযসব িনয ককনদব তার 

করকসি গুদলা শকান িাদত্ (কিদনর শকৌিা, বাক্স, েুকড়) জমা করাদনা শিখান। িদণযর কবিরীদত করকসি না শিদল এককি 

কাগদজ তার কববরণ ও োম কলদখ শসকি জমা করাদনা কিকখদয় কেন।  

করকসি জমাদনা কিদখ শগদল ককভাদব তা শশ্রণীবি করদত হয় তা শিখান। কবকভন্ন শশ্রনীর িদণযর করকসিগুদলার এককি 

কদর গাো বানান। শযমন-  

 মুকেদোকাদনর করকসি  
 বযকিগত যদত্নর দ্রবয (িুেদিি, সাবান, িাউিার, ইতযাকে)  
 বাইদর শখদত যাওয়া বা বাইদর শেদক খাবার কনদয় আসা  
 যাতায়াদতর করকসি (দযমন- বাদসর কিককি) 
 শিািাদকর করকসি  
 কবদনােদনর (কযাবল কিকভ, কসকি, কসদনমার কিদকি) 
 বযাংক ও ইনু্সদরদন্সর কিদিাকজি  

তাদেরদক তাদের খরদের তাকলকা বতকর করদত কেন এবং শকানকি প্রদয়াজনীয়তা ও শকানকি োকহো তা কস্থ্র করদত 

কেন। িরবতেীদত বাদজি বতকরদত একি কাদজ লাগদব।  

ধ্াি ১- প্রকতকি খরদের শশ্রনীকবভাগ করুন এবং শকানকি প্রদয়াজনীয়তা ও শকানকি োকহো তা কস্থ্র করুন।  

ধ্াি ২- প্রদতযককি শশ্রনীদত খরদের িকরমাণ দ্রবযকির িাদি তাদেরদক কলখদত কেন।  

............ এর জনয আমার নগে খরে 

        কববরণ                         প্রদয়াজন       োকহো      িকরমাণ               

1. .......................................            ...           ...        িাকা 

2. .......................................            ...           ...        িাকা           

3. .......................................            ...           ...        িাকা 

4. .......................................            ...           ...        িাকা 

5. .......................................            ...           ...        িাকা 

 

 

 

 

 

 



 

আমার বযকিগত আয় ও বযদয়র কববরণী 

        ধ্াি ১ - আমার প্রদয়াজন                িকরমাণ               

1. .......................................                     িাকা 

2. .......................................                     িাকা           

3. .......................................                     িাকা 

4. .......................................                     িাকা 

5. .......................................                     িাকা 

    শমাি মাকসক প্রদয়াজদনর িকরমাণ                    িাকা 
         ধ্াি ২ – আমার োকহো                 িকরমাণ          

1. .......................................                      িাকা 

2. .......................................                      িাকা           

3. .......................................                      িাকা 

4. .......................................                      িাকা 

5. .......................................                      িাকা 

    শমাি মাকসক োকহোর িকরমাণ                        িাকা 

এভাদব আয় ও বযদয়র তেয সংগ্রদহর মাধ্যদম একজন বুকি প্রকতবন্ধী বযকি অেে বযবস্থ্ািনার কবষদয় েৃঢ় ধ্ারণা িায়। 

একজন তত্বাবধ্ায়দকর সাদে কমদল মাকসক বাদজি বতরীর সময় একি সহায়তা করদব। মাকসক বাদজি হল বযকির মাকসক 

আয়-বযদয়র কহসাব, ককন্তু এককি িকরককল্পত খরদের িকরকল্পনা প্রকৃত খরদের সাদে শযাগ করা হয়। একজন বুকি 

প্রকতবন্ধী বযকির তার আকেেক বযবস্থ্ািনার জনয সব সময়ই কাদরা সাহাদযযর েরকার হদব।  
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বনু্ধত্ব ও সর্ম্কে বতকর  
“সর্ম্কেঃ একি অনুভব করা শবি ভাল শয আিকন উিৃত শবাধ্ কদরন ককছু বযকিদের অনুষঙ্গী হদত শিদর, যারা আিনার 

কনকি গুরুত্বিূণে, যাদের কনকি আিকন গুরুত্বিূণে, যারা আিনাদক ভালবাদস, যাদের আিকন ভালবাদসন; অেবা যাদেরদক 

আিকন িছন্দ কদরন, যাদের সাদে সর্ম্কে আনন্দোয়ক, যাদের সাকন্নদধ্য আিকন স্বাচ্ছন্দযদবাধ্ কদরন। সর্ম্কে বহুকবধ্ 

প্রকাদরর হদত িাদরঃ আিনার অকভভাবক, আিনার সন্তান, আিনার জীবনসঙ্গী, এককি ভাল বনু্ধ, প্রকতদবিী, শখলাধু্লার 

সঙ্গী, আত্মীয়স্বজন, সহকমেী... ... ...”    

বুকিপ্রকতবন্ধী বযকি সর্ম্দকের শক্ষদত্ আর সব সাধ্ারণ মানুদষর মতই একই সমসযাগুদলার সমু্মখীন হয়। বনু্ধত্ব খুব 
জরুরী। ভাদলাবাসার বা ভাদলাবাসা িাবার শয আকািা, শসিা বনু্ধ কহদসদবই শহাক বা ঘকনষ্ঠ শকান সর্ম্দকে, একি এমন 
এককি োকলকা িকি যা একজন বযকিদক এমন ভাদব বযাখযা করদত িাদর যা শকান প্রকতবন্ধীতা করদত িাদর না। এই 
োকহোদক উদিক্ষা করা অসম্ভব। একবার একি বুেদত িারদল ও গ্রহণ কদর কনদত িারদলই, সর্ম্কে বতকরর েক্ষতা ও 
কনয়ম অজেন এবং জীবদন শসকিদক ইকতবােক িকি কহদসদব কাদজ লাগাদনা শুরু করা যাদব।  
মানুষদক তার সামাকজক ও শযৌন োকহো সর্ম্দকে সদেতন োকা এবং যখন তা প্রকাি করার সময় হয় তখন তার 
সম্ভাবযতা ও কনদজর মাত্া অনুযায়ী তা প্রকাি করার কবষদয় সদেতন োকা জরুরী। একজন প্রকিক্ষকদক আকািা ও 
প্রদয়াজনসমূহদক প্রাসকঙ্গক সংদকত কহদসদব গ্রহণ করদত হদব। এই সংদকত শকান তেয বা সাহাদযযর জদনযও হদত 
িাদর। একজন বুকি প্রকতবন্ধী বযকিদক তার শযৌনতা সর্ম্দকে কিক্ষা শেবার িূদবে শস তার িরীর ককভাদব কাজ কদর তা 
জাদন ককনা শস কবষদয় কনকিত হওয়া জরুরী। শকান শকান বযকির তার িরীর সর্ম্দকে শকান ধ্ারণাই শনই। তারা জাদন 
তাদের হাত, িা এবং মাো আদছ ককন্তু সরূ্ম্ণেরূদি িরীর সর্ম্দকে তাদের শকান ধ্ারণা শনই। শযৌনতা ও প্রজনন সর্ম্দকে 
ধ্ারণা শেবার িূদবে তাদের সাকবেক িরীর সর্ম্দকে ধ্ারণা শেওয়া প্রদয়াজন।  
প্রদশ্নর উির প্রোন আমাদের বযকিদের অকধ্ক ক্ষমতায়ন এবং কস্থ্কতস্থ্ািকতা আনার কেদক িকরোকলত করদব।  
একজন বুকি প্রকতবন্ধী বযকির সাদে শযৌনতা কবষয়কি কনদয় আদলােনা করাও ককঠন কাজ। তারা হয়দতা এই কবষয়গুদলা 
শগািন রাখদত কিদখদছ এবং শুশ্রূষাকারী হয়দতা এই কবষদয় অজ্ঞ বা কতকন অগ্রাহয কদরন। কবদিষ কদর বযকিকির 
শযাগাদযাদগ সাহাযয েরকার হদল তার সাদে আদলােনা করাও শবি কষ্টসাধ্য। অবিয, সামানয অধ্যবসায় প্রেিেন করদল, 
এই বযকিদের সাদে শযৌন স্বাস্থ্য কবষয়ক আদলােনা করা প্রােকমক িযোদয় যতখাকন ককঠন মদন হদব শসরকম অসাধ্য ককছু 
নয়। একবার কবষয়কি উত্থািদনর ির কববস্ততা গদড় উঠদল অদনক বুকি প্রকতবন্ধী বযকিই শযৌন স্বাস্থ্য কবষদয় 
শখালাদমলাভাদব ও সরাসকর আদলােনা কদরন। সাধ্ারণ ককছু তদেযর সংস্থ্ান ও গ্রহণদযাগযতা এবং শমৌকলক শযৌন 
স্বাস্থ্যদসবা একজন বুকিপ্রকতবন্ধী বযকির জীবদন বড় ধ্রদনর িকরবতেন কনদয় আদস।  

যোযে শযৌন আেরণ  
অযোযে শযৌন আেরণ সর্ম্দকে প্রায়ই উদদ্বগ উত্থািন করা হয়। এখাদন অন্তভুেি হদত িাদর প্রকাদিয হস্তমমেুন করা 
অেবা কাউদক অযাকেতভাদব শযৌনসঙ্গদম অনুদরাধ্ করা, শযমন প্রকাদিয বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাদছ। একজন বুকিপ্রকতবন্ধী 
বযকির উির শযৌন হয়রাকনর অকভদযাগ আসা অস্বাভাকবক ককছু নয়। অসঙ্গত আেরণ ঘিবার সম্ভাবনা তখনই োদক যখন 
বযকির যোযে আেরণ প্রকাদির অবকাি কম োদক, অেবা যখন বযকি শযৌন আেরণ ও সর্ম্দকের সাদে জকড়ত জকিল 
সামাকজক কিষ্টাোর, প্রোগত আেরণ ও আইনী কবষয়গুদলা বুেদত বযেে হয়।  
ককছু বুকিপ্রকতবন্ধী বযকি ধ্দর কনদত িাদর শয, শকান শযৌন অকভবযকিই গ্রহণদযাগয নয়। অকধ্ক গ্রহণদযাগয আেরণ 
শিখাদনার িূদবে এই কবষয়কি সদিাধ্ন করার প্রদয়াজন রদয়দছ।  

 

 



 

শযৌন কনযোতন 
বুকিপ্রকতবন্ধীতা সর্ম্ন্ন বযকিদের শক্ষদত্ শযৌন কনযোকতত হওয়া খুবই প্রেকলত এককি কবষয়। িকরবাদরর সেসয, কিক্ষক, 

শুশ্রূষাকারী বা বুকিপ্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন সহকমেী দ্বারা এই অিরাধ্ হদয় োদক। এই কনযোতদনর প্রকত েুবেলতার কারণগুদলা 

হল বুকিপ্রকতবন্ধী বযকি বুেদত িাদর না শকানকি যোযে, সমসর্ম্কে সিন্ধ করদত সমসযা হয়, অেবা কনযোতদনর ঘিনা 

কাদরা কাদছ প্রকাি করদত িাদর না (যকেও নূযনতম বােকনক েক্ষতা োকদল কারও সহদযাকগতায় শস তা প্রকাি করদত 

িাদর)। অদনক বুকিপ্রকতবন্ধী বযকি শযৌনতার কবষদয় শয তার কনজস্ব অকধ্কার ও মতামত শেবার ক্ষমতা রদয়দছ শসকি 

অনুভব করদত িাদর না, বা কবকভন্ন প্রদরােনার মাধ্যদম অবমাননাকর সর্ম্দকে প্রলুি হয়। এই শযৌন কনযোতদনর 

েীঘেদময়াকে িকরকণকত হদত িাদর সামিসযহীনতা, ত্রুকিিূণে শযৌন এবং সর্ম্কে স্থ্ািন কাযেকাকরতা, উচ্চ েুঁককিূণে শযৌন 

কাযেক্রম এবং একই কনিীড়দনর িুনরাবৃকি ঘিা।    

একজন  বযকি যার বুকিপ্রকতবন্ধীতা এবং শযাগাদযাদগ কবকলতা রদয়দছ, তার শক্ষদত্ আেরদণর িকরবতেনই এই কনযোতন 

সনাি করার একমাত্ উিায়ঃ প্রাসকঙ্গক শক্ষদত্ আেরদণর িকরবতেন, শযৌন আেরদণ বা অদিক্ষাকৃত কম কনকেেষ্ট শক্ষদত্ 

িকরবতেন, অেবা সংকিষ্ট কবষদয় তার উদদ্বগ অেবা অবসাে। শজনাদরল প্রযাককিিনাল হয়দতা এই কবষদয় আদলােনা 

করদত অকনচু্ছক হদত িাদরন, সময় স্বল্পতার কারদণ অেবা িকরবাদরর সেসযদের বা সহায়ক কমেীদের অকনচ্ছার কারদন। 

যাইদহাক, মদন রাখা প্রদয়াজন শয, বুকিপ্রকতবন্ধী বযকির কিক্ষক অল্প কদয়কজদনর মদধ্য একজন কযকন এই কনযোতদনর 

কবষয়কি শখয়াল করদত িাদরন। একবার কবষয়কি কেকিত করা শগদল বযকির কনরািিা কনকিত করদত এবং ভকবষযদত 

কনযোতন প্রকতদরাধ্ করদত প্রদয়াজনীয় িেদক্ষি গ্রহণ করা সম্ভব।  

গভোবস্থ্া ও অকভভাবকত্ব 
বুকি প্রকতবন্ধী অদনক বযকিরই সাধ্ারণ প্রজনন ক্ষমতা রদয়দছ এবং তারা সন্তান কনদত োন। সন্তান শনবার অকভপ্রায় 

প্রকাদি তারা কবদরাকধ্তার সমু্মখীন হদত িাদরন, যা তাদের গভেধ্ারণ, অকভভাবকত্ব িকরকল্পনা করদত এবং তাদের 

কনদজর ও সন্তাদনর জনয শয সামাকজক সহায়তা প্রদয়াজন হদব শসকি শিদত সমসযার সৃকষ্ট করদব। বুকি প্রকতবন্ধী 

অকভভাবকদের সাধ্ারণত সহায়তার েরকার হয়, শযরকম সহায়তার প্রদয়াজন হয় মােকআসি, ককদিার মা-বাবার বা 

মানকসক স্বাস্থ্য সমসযা সর্ম্ন্ন অকভভাবকদের। বুকিপ্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন অকভভাবকরা হয়দতা সন্তাদনর োকহো বুেদত বা তা 

িূরদণ সমসযার সমু্মখীন হদত িাদরন। অকধ্কাংি শক্ষদত্ই তাদের আয় কম োকায় কিশুর প্রদয়াজনীয় কবকাি বাধ্াগ্রস্ত 

হয়। মা-বাবার প্রকতবকন্ধতার কারদণর উির কনভের কদর সন্তাদনরও বুকি প্রকতবকন্ধতা োকার অকতকরি েুঁকক োদক। শস 

সব কিশুদের বুকি প্রকতবন্ধীতা শনই তারা অল্প বদয়দসই তাদের মা-বাবার বুকিবৃকিক সামেেযদক ছাকড়দয় যায়। অবিয, এই 

ধ্রদনর কিশুরা তাদের অকভভাবদকর কবষদয় ইকতবােক োদক এবং যোযত সহায়তার প্রোদনর মাধ্যদম এককি িকরণকত 

িাওয়া সম্ভব।   

ট্রাি  
প্রকতবকন্ধতা সর্ম্ন্ন নবীন সেসয রদয়দছ এরূি শকান িকরবাদরর শক্ষদত্ ভকবষযদতর জনয শযাগান শেওয়া খুবই জরুকর। 

বাংলাদেি সমাজ কলযাণ মন্ত্রণালয় আিনার কিশুর ভকবষযত কনিয়তার জনয এককি ট্রাি গঠন কদরদছ। এই ট্রািকিদক 

বলা হয় কনউদরা শিদভলিদমন্টাল কিসএকবকলকি শপ্রাদিকিন ট্রাি এট (এনকিকিকিকি এট); আদরা তদেযর জনয শেখুনঃ 

http://nfddp.gov.bd  
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প্রকিক্ষদণর নীকতমালা  
মূলযায়ন  

 প্রেমত, বুকি প্রকতবকন্ধতার মাত্াকবনযাস মূলযায়ন করদত হদব।  

 কদ্বতীয়ত, কিশু কক করদত িাদর ও িাদরনা তার এককি তাকলকা বতকর করদত হদব। কেককৎসা িকরকল্পনাকিও 

বতকর কদর শফলদত হদব।  

 বুকি প্রকতবকন্ধতার মাত্া ও কবকাদির ধ্াি, কিশু ইকতমদধ্য অজেন কদর শফদলদছ ইতযাকে, অনুযায়ী প্রকিক্ষণ 

কমেসূকে গ্রহণ করদত হদব। কিশুর বযকিত্ব ও আেরণদকও এই শক্ষদত্ কবদবেনায় রাখদত হদব।  

 কিশুর অগ্রগকত সবসময় শনাি কদর রাখদত হদব যাদত শসই অনুযায়ী প্রকিক্ষদণ িকরবতেন আনা যায়।  

হযান্ডকলং এবং শট্রকনং শকৌিল  
 িুনবোসন কমেী কনয়কমত কিশু ও তার িকরবাদরর সাদে কো বলদবন। অগ্রাকধ্কাদরর কবষয়গুদলা িাদব কেকিত 

কদর একমত হদত হদব। প্রকিক্ষদণর প্রদতযককি ধ্াি বযাখযা করদত হদব এবং কিশুর কাছ শেদক কক প্রতযািা 

করা হদচ্ছ তাও িষ্ট করদত হদব।  

 কিশুদক প্রদতযককি কমেকাণ্ড কিখদত ও সর্ম্ােন করদত যদেষ্ট সময় কেদত হদব। তার প্রদতযককি প্রদেষ্টাদকই 

প্রিংসা দ্বারা িুরসৃ্কত করদত হদব।  

 হযান্ডকলং শকৌিল কিশুকিদক ভাল অবস্থ্াদন সরাদত বযবহার করুন। একি কনদজদক নড়ােড়া করার শক্ষদত্ কিশুদক 

সহায়তা করদব।   

 কিশুর যখন েরকার হদব তখন প্রদয়াজনীয় সহায়তা কেদত হদব এবং কিশু যখন কনদজ কনদজই করদত িারদব 

তখন সহায়তা অিসারণ কদর কনদত হদব।  
 প্রদয়াজন অনুসাদর উিকরণ বযবহার করদত হদব।  

ধ্ীদর ধ্ীদর কিশুর মদধ্য ককছু অগ্রগকত লক্ষ করা যাদব, শযমন-  

 কিশু আদরা শখালাদমলা প্রকৃকতর হদব, আত্মকববাস জাগ্রত হদব।  

 কিশু তার োকরিািদক অনুন্ধান করার শেষ্টা করদব।   
 শখলার মাধ্যদম বুকিবৃকিক কবকাি ঘিদব।  

সব কিশুর অগ্রগকত একই ধ্ারায় হয় না। তার অগ্রগকত ধ্ীর হদল কনদনাি কারদণ হদত িাদরঃ  

 কিশুদক ককভাদব প্রকিক্ষণ কেদত হদব শস কবষদয় তার িকরবার কনকিত নয়।  
 শট্রইকনং কমেকাণ্ড ককঠন হদল।  

 িকরবার বা িুনবোসন কমেী খুব তাড়াতাকড় শবকি অগ্রগকত শেখদত োইদল।  

 কিশুকি খুব গুরুতরভাদব দ্রুত অগ্রগকত দ্বারা প্রভাকবত হদল।  
 িকরবাদরর িদক্ষ শট্রইকনং োকলদয় শনয়া সম্ভব না হদল।  

 



 

একজন িুনবোসন কমেী আবিযই...  
১. িকরবাদরর কো শুনদবন এবং কিশুকিদক 

কবকভন্ন িকরকস্থ্দত িযেদবক্ষণ করদবন। শযমন- 

কিশুকির খাওয়া, কািড় িড়াদনা বা শগাসল 

করাদনার সময়।  

২. কিশুকি ইকতমদধ্য কক কক করদত িাদর তা 

শখয়াল করা।  

৩. শকান সমসযাকি সবদেদয় শবকি গুরুত্বিূণে শস 

কবষদয় িকরবাদরর সাদে একমত হদবন।  

৪. িকরবার ইকতমদধ্য কিশুকির জনয সহায়ক যা 

যা করদছ শস কবষদয় শ্রিািীল হদবন ও উৎসাহ 

শেদবন।  

৫. কিশুকি শয কাজই করদত িাদর এবং তার 

শযদকান শেষ্টা, শসকি যত কু্ষদ্রই শহাক না শকন, 

তার জনয তাদক প্রিংসা করদবন।  

৬. শট্রইকনং সাদজিন িাকরবাকরক জীবন ও 

কমেকাদণ্ডর সাদে বাস্তবমুখী ও সামিসযিূণে হদত 

হদব।  

৭. শট্রইকনং শক কিশুর কাদছ মজা কদর তুদল 

ধ্রা শযন শস কাজগুদলাদক উিদভাগ করদত 

িাদর এবং কদর ইচু্ছক হয়।  

৮. িকরবাদরর সমদয় কুলাদব না এমন কাজ 

করদত শেয়া যাদব না। 

কিশু শকান অগ্রগকত সাধ্ন না করদল কনদের িন্থাগুদলা অবলিন করা শযদত িাদরঃ  

 শট্রইকনং এর লক্ষয ও কমেকাণ্ড আবার কিশুকি ও িকরবাদরর 
কাদছ িকরষ্কার কদর বযাখযা করদত হদব।  

 খুব সামানয উন্নকতও কিশুকি ও িকরবাদরর কাদছ তুদল ধ্রদত 
হদব।  

 কমেকাণ্ডসমূহ আদরা সহজ ও শছাি ধ্াদি শভদঙ্গ আনদত হদব।   
 সহজতর শট্রকনং কাযেকলাি বাছাই করদত হদব।  
 প্রদয়াজন হদল, িকরবাদরর জনয ককমউকনকি সহায়তার বযবস্থ্া 

করদত হদব।  

বুকি প্রকতবকন্ধতা শরাগ কনণেয় 
শকান বযকির বুকি প্রকতবকন্ধতা শরাগ কনণেয় করা এবং তাদক শশ্রণীভুি 

করার প্রকক্রয়ায় কতনকি ধ্াি রদয়দছ এবং একি সহায়তাসমূদহর িিকত 

বণেনা কদর, শযকি একজন বযকির প্রদয়াজন অকভদযাজন েক্ষতার শক্ষদত্ 

তার সীমাবিতা অকতক্রম করবার জনয।  

িায়াগদনাকসদসর প্রেম ধ্াি হল, একজন উিযুি শযাগযতাসর্ম্ন্ন 

বযকিদক কেদয়, বযকি কবদিষ অনুযায়ী ককছু প্রকমত বুকি অকভক্ষা এবং 

প্রকমত অকভদযাজন েক্ষতা অকভক্ষা িকরোলনা করা।   

কদ্বতীয় ধ্াি হল, বযকির ক্ষমতা ও েুবেলতা গুদলা োরকি মাত্ায় বযাখযা 

করা।  

এই োরকি মাত্া হলঃ  

১. বুকিবৃকিয় ও অকভদযাজনক্ষম আেরকণক েক্ষতা।  

২. মানকসক/ আদবকগক কবদবেয কবষয়।  

৩. িারীকরক / স্বাস্থ্যগত কবদবেয কবষয়।  

৪. বুকিবৃকিক িকরদবি সংক্রান্ত কবদবেয কবষয়।  

বযকির সক্ষমতা ও েুবেলতা কনধ্োরদণর জনয প্রোগত অকভক্ষা, িযেদবক্ষণ, বযকিকির সাদে বা তার জীবদন মূখয বযকিদের 

সাদে সাক্ষাৎকার, বযকিকির বেকনক জীবনযািদনর সময় তার সাদে আলািোকরতা করা অেবা এই সকল ধ্রদণর িন্থার 

সমেয় বযবহার করা শযদত িাদর।  
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বুকিবৃকিক বয়স 

‘বুকিবৃকিক বয়স’ িকরভাষাকি কেদয় কক শবাোদনা হয় যখন একি একজন বযকির কাযেকলািদক বযাখযা করার জনয বযবহার 

করা হয়?  

বুকিবৃকিক অকভক্ষায় ‘বুকিবৃকিক বয়স’ িব্দকি বযবহার করা হয়। একি দ্বারা শবাোয় একজন বযকি এককি প্রকমত আইককউ 

অকভক্ষায় তার সমসামকয়ক বয়দসর নমুনােদলর সমসংখযক সকঠক উির প্রোন কদরদছ। একি বলার মাধ্যদম শয, একজন 

বুকি প্রকতবন্ধী বযকির মানকসক বয়স তার শেদক কমবয়স্ক এককি কিশুর মানকসক অবস্থ্া বা বুকিমিার সমান, এই 

িকরভাষাকির ভুল বযবহার হদব। বুকিবৃকিক বয়স বলদত শকবল বুকি অকভক্ষায় িাওয়া শস্কার শক শবাোয়। একি কেদয় 

বযকির অকভজ্ঞতার মাত্া এবং প্রকৃকত এবং সামাকজক শপ্রক্ষািদি তার কাযেকাকরতা শকমন শসকি শবাোদনা হয় না। 

কিশুর আনুষ্ঠাকনক মূলযায়ন 

শযসকল কিশুর বুকিপ্রকতবকন্ধতা এবং শসকরব্রাল িলকস রদয়দছ তাদের জনয 

০ = সম্ভব নয় 

১ = সম্ভব হয় না ককন্তু কিশুকি শেষ্টা কদর 

২ = সাহাদযযর মাধ্যদম সম্ভব 

৩ = সাহাযয ছাড়াই সম্ভব ককন্তু সমসযা হয়  

৪ = স্বাধ্ীনভাদব করদত িাদর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

বেনকন্দন কমেকান্ড  
েরজা শখালা বা বন্ধ করা  
বযাগ বহন করা  
শিকবল স্থ্ািন করা  
শিকবল িকরস্কার করা  
িযাি/কিউবওদয়ল শেদক িাকন আনা  
োলা-বাসন মাজা  
সবকজ কািা  
কাঠ সংগ্রহ করা  
বাগান িকরস্কার করা  
িশু-িাকখর িকরেযো করা  
ভাই/দবাদনর িকরেযো করা  
গ্লাদস িাকন োলা  
গ্লাস কাউদক শেয়া  
কনদজর যত্ন 
সহায়তা সহ বা ছাড়া কনদজ বসা  
কবছানা শেদক উদঠ শেয়াদর যাওয়া  
শেয়ার শেদক উদঠ কবছানায় আসা 
স্বাচ্ছদন্দয ঘুদরদবড়াদনা  
খাওয়া/িান করা 
কনদজর হাদত (িান হাদত) খাওয়া  
একা একা খাওয়া  
খাবার শগলার আদগ কেকবদয় শনয়া  
শগলার সময় খাবার না শফলা  
োমে বযবহার করা  
কনদজই িান করদত িারা  
িাকন না শফদল িান করা  
গ্লাস ধ্রদত িারা  
গ্লাদস িাকন োলা  
খাওয়া বা িাদনর সময় বাসরুি না হওয়া   
শযদকান খাবার শখদত িারা 
একিু একিু কদর খাওয়া  
কলা,কমলা ইতযাকের শখাসা ছাড়াদনা  
শধ্ৌত কাজ  
শবাল ও িাত্ বযবহার করদত িারা 
সাবান ধ্রা  
গাদয় সাবান মাখা  
মুখ শধ্ায়া  
হাত শধ্ায়া  
িরীদরর সামদনর অংি শধ্ায়া  

িরীদরর শিছদনর অংি শধ্ায়া  
গামছা/দতায়াদল ধ্রদত িারা   
মুখ শমাছা  
িরীর শমাছা  
োঁত ব্রাি করা  
ব্রাি কনদয় আসা  
েুল আঁেড়াদনা  
কেরুকন কনদয় আসা  
নাক োড়া  
কনদজই শগাসল করদত িারা  
শিািাক িকরধ্ান 
লুঙ্গী শখালা  
লুঙ্গী িড়া  
িযান্ট শিদন উিদর উঠাদনা  
িযান্ট এর কজিার লাগাদনা  
িযান্ট শিদন কনদে নামাদনা  
িযাদন্টর কজিার শখালা  
জুতা িড়দত িারা 
জুতার কফতা বাঁধ্দত িারা 
জুতা খুলদত িারা  
জুতার কফতা খুলদত িারা 
কািড় িড়দত ও খুলদত িারা   
িািে িড়দত িারা 
িাদিের বািন লাগাদনা 
িাদিের খুলদত িারা  
িাদিের বািন শখালা  
কািড় কখন ময়লা হদয়দছ তা বুেদত িারা  
কািড় শধ্ায়া  
সূ্থ্ল শিিীসঞ্চালন 
মাো উিদর শতালা  
শিি শেদক গকড়দয় কিদঠ যাওয়া  
কিঠ শেদক গকড়দয় শিদি যাওয়া  
গড়াগকড় খাওয়া  
শিায়া অবস্থ্া শেদক উদঠ বসা  
একাএকা বসদত িারা  
কাদঠর শেয়াদর বসা  
কনতদির উির েলাদফরা করা 
হামাগুকড় শেওয়া  
োঁড়াদনা  
হািা  
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কাদরা সাহাযয কনদয় হািা  
শকান সহায়ক উিকরণ কনদয় হািা  
শকান ককছু ধ্দর ধ্দর হািা  
শেৌড়াদনা  
শকান ককছুর উির িা শরদখ োঁড়াদনা  
লাফ শেয়া  
কিছন কেদক হািা  
৪ হাত-িাদয় হাঁিু গাড়া 
হাঁিু শগদড় োঁড়ান 
একিাদয় হাঁিু শগদড়/অদধ্েক হাঁিু শগদড় োঁড়ান   
বল গকড়দয় শনয়া  
বল ছুদড় শেয়া  
বল ধ্রা  
বদল লাকে মারা  
সূক্ষ্ম শিিীসঞ্চালন  
হাতকেদয় ককছু ধ্রা  
আঙু্গদলর সাহাদযয শকান ককছু কেমকি কেদয় ধ্রা  
এক হাত শেদক অনয হাদত বতুতক স্থ্ানান্তর  
েুই হাত কেদয় মুকঠবি করা  
মুকঠবি েুই হাত ছাকড়দয় শনওয়া  
বতুতক গড়াদনা  
বতুতক হাত শেদক শছদড় শেয়া  
শযাগাদযাগ  
মুখ প্রায় সরূ্ম্ণে বন্ধ করদত িারা  
মুখ শেদক েুেু না কছিা  
মুখ স্বাভাকবক ভাদব নাড়াদত িারা  
হাসদত িারা  
শছািখাি িব্দ করদত িারা  
কজহ্বা এক যায়গায় ধ্দর রাখা  
কজহ্বা নড়ােড়া করদত িারা  
শযাগাদযাগ  
কিস বাজাদত িারা  
বুেবুে উড়াদনা  
সাধ্ারণ স্বদর কোয় সাড়া শেয়া  
শকামল স্বর 
কাছাকাকছ অবস্থ্াদন উচ্চস্বদর 
েূরবতেী অবস্থ্াদন উচ্চস্বদর 
কাদছর শকান িদব্দ ঘুদর তাকায়  
েূদরর শকান িদব্দ ঘুদর তাকায়  
িারীকরক অঙ্গভকঙ্গ বুেদত িাদর  

িারীকরক অঙ্গভকঙ্গর মাধ্যদম শযাগাদযাগ করদত িাদর  
ছকবর শবািে বযবহার করদত িাদর  
প্রতীক ভাষায় শযাগাদযাগ করদত িাদর  
অদনযর কো প্রকতর্ধ্কনর মাধ্যদম শযাগাদযাগ করদত 
িাদর  
িব্দ উচ্চারদণর প্রদয়াজনীয় র্ধ্কন বতরী করদত িাদর  
কক োইদছ তা আঙু্গল কেদয় শেকখদয় কেদত িাদর  
েৃকষ্ট সংদযাগ করদত িারা 
আিনার হাত ধ্দর শস কক োইদছ শসখাদন কনদয় শযদত 
িাদর  
যখন ককছু বলদত োয়, কক বলদছ তা বুেদত িাদরন  
আনকন্দত হদয় বা শরদগ ককছু বলদল তা বুেদত িাদর  
হযা/না বুেদত িাদর  
সাধ্ারণ িব্দ বুেদত িাদর  
ছকব শেদখ বুেদত িাদর  
কেয ভাষা বুেদত িাদর 
শমৌকখক ভাষা বযবহার করদত িাদর  
এক িদব্দর ভাষা বযবহার কদর  
েুই িদব্দর ভাষা বযবহার কদর  
িূণে বাকয বযবহার করদত িাদর  
শুধু্ আত্মীয় ও বনু্ধরাই তার কো শবাদে  
সবাই তার কো শবাদে 
িড়দত িাদর 
কলম/দিকন্সল দ্বারা কলখদত িাদর  
অনযদের সাদে কদোদিাকেন করদত িাদর  
১০ িযেন্ত গুনদত িাদর  
তার শবকি গুনদত িাদর  
সামাকজক শমলাদমিা  
অনয কিশুদের সাদে োকদত িছন্দ কদর  
কিশু বা শখলার সােীর শখাজ কদর  
অনয কিশুদের দ্বারা সহদজ গৃহীত হয়  
একা একা শখদল  
অনয কিশুদের সাদে শখদল  
শকান ককছু ভাগাভাকগ কদর কনদত িাদর  
কনদজর িালা আসা িযেন্ত অদিক্ষা কদর 
অনযদের সাদে প্রকতদযাকগতা করদত িাদর  
অনযদের কাদছ সাহাযয োয়  
অনযদক সাহাযয কদর  
যখন ককছুর েরকার িদর তখন িকরবাদরর কারও 
শখাজ কদর  



 

 

যখন ককছুর েরকার িদর তখন অনয কারও শখাজ কদর  
শখলার সােীর শখাজ কদর  
হযা/না শমদন কনদত িাদর 
সাহাযয গ্রহণ কদর  
িকরকেত বযকিদের দ্বারা স্বকস্তদবাধ্ করান সম্ভব  
অনযদের দ্বারা স্বকস্তদবাধ্ করাদনা সম্ভব  
িকরকেতদের সাদে শখলা কদর  
অনযদের সাদে শখলা কদর  
সামাকজক শযাগাদযাগ 
ঘদর শকউ আসদল তাদক লক্ষয কদর (অভযেেনা জানায়)  
িকরবাদরর শকউ েদল শগদল তাদক কবোয় জানায় (কাদে 
না)  
নতুন িকরকস্থ্কতর সাদে মাকনদয় েলদত িাদর  
শসদন্সািযাকেক শখলা 
িাকন কনদয় শখলদত িছন্দ কদর  
ছুদয় শেদখ/ স্বাে শনয়/ গন্ধ শুদক  
িাকন কেদয় স্বাচ্ছদন্দয শখলা কদর  
কাোমাকি কেদয় শখলা করদত িছন্দ কদর 
ছুদয় শেদখ/ স্বাে শনয়/ গন্ধ শুদক  
কাোমাকি কেদয় শকান ককছু বতকর কদর 
বাকল কেদয় শখলদত িছন্দ কদর  
ছুদয় শেদখ/ স্বাে শনয়/ গন্ধ শুদক  
বাকল কেদয় স্বাচ্ছদন্দয শখলা কদর  
শফনা কেদয় শখলদত িছন্দ কদর  
ছুদয় শেদখ/ স্বাে শনয়/ গন্ধ শুদক   
শফনা কেদয় স্বাচ্ছদন্দয শখলা কদর  
শসদন্সািযাকেক উিকরণ কেদয় শখলার সময় 
মদনাদযাগী/কনমগ্ন োদকঃ  
২ কমকনি  
৫ কমকনি  
তারও শবকি সময়  
অনযদক অনুকরণ কদর  
কনদজই একা শখদল  
কনদজই কোবদল ও অকভনয় কদর শখদল  
িান্ত শখলা িছন্দ কদর  
হুদড়াহুকড়/ শছািাছুকির শখলা িছন্দ কদর  
িঁুকত কেদয় মালা গাঁদে  
সহজ ধ্াঁধ্া বানায়  
জকিল ধ্াঁধ্া বানায়  
কবকভন্ন আকার আকৃকত জাদন (কত্ভুজ, বগেদক্ষত্, বৃি)  

রঙ শেদন  
রঙ কেদয় ছকব আঁকদত িাদর  
সঙ্গীত  
গান িছন্দ কদর  
অনযরা গান শগদল তা শিাদন  
গাদন অংি গ্রহন কদর  
গাদনর সাদে নাদে  
কনদজর সর্ম্দকে ধ্ারণা  
আয়নায় কনদজদক কেনদত িাদর  
কনদজর নাম শুনদল সাড়া শেয়  
কনদজদক প্রেম িুরুষ আকম/ আমাদক বদল সদিাধ্ন 
কদর  
কনদজর িরীদরর অংিসমূহ জাদন 
িকরবাদরর সবার নাম সহকাদর কেনদত িাদর 
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