বিশেষ বেক্ষার েব্দশ াষ
Glossary of Special Education Terms
504 পবর ল্পনা: 504 পবর ল্পনা এ টি পবর ল্পনা যেখাশন বেশুর অক্ষমতা পুনিবাসন আইশনর
অধীশন বিবিত হশ়েশে। এিং এখাশন প্রাথবম িা মাধযবম বেক্ষা প্রবতষ্ঠান রশ়েশে োরা
বেশুর এ াশেবম সাফল্য এিং বেক্ষার পবরশিে বনবিত শর। এখাশন এটাও বনবিত রা হ়ে
যেন য ান বেশুর অক্ষমতাশ বিষময

রা না হ়ে।

ফবল্ত আিরণ বিশেষণ(ABA): বিশেষ প্রশ়োজন সম্পন্ন বেশুশের আিরণ এিং
সামাবজ

েক্ষতা ঘাটবত সংশোধন জনয এটি এ টি য ৌেল্। এই প্রবি়ো়ে যে বেশুরা

যিবে আ াবিত আিরণ পুনরািৃবি েখন এই আিরণ ইবতিাি
রা হ়ে সম্ভিত, এিং তারা
পুনরািৃবি

ম অিাবিত আিরণ যে পুরস্কৃত

রার সম্ভািনা যিবে। ABA এ

েবিিৃবি সশে পূরণ
রা হ়ে না

উশেখশোগ্য অংে যহাল্ বিেুি ট্রা়োল্

প্রবেক্ষণ (DTT), ো এ টি েক্ষতা যেটার যমৌবল্

উপাোন বিভি

রা হ়ে, এিং

য িল্ এ টি উপাোন এ িাশর যেখাশনা হ়ে।

গ্রহণ

রা(Adaptations):

এই পিবতশত বেক্ষাগ্ত পবরশিশের পবরিতব ন অক্ষম

প্রবতিন্ধী বেক্ষাথীশের জনয সঠি
সঠি ভাশি বেক্ষা যপশ়ে থাশ ।

পবরশিশের িযিস্থা

রা হ়ে যেখাশন বেক্ষাথীরা

িাবষব

পেবাশল্ািনা(AR): এটা হল্ IEP এিং ARD সবমবতর িাবষব

AR এিং ARD সবমবতর সি সেসযগ্ণ বেশুশের প্রশ়োজন এিং
য িল্ আশল্ািনা

শর না এোডাও বেশুশের িাবষব

সাক্ষাৎ।

মবক্ষমতা বনশ়ে

উন্ন়েন বনশ়েও আশল্ািনা

শর।
অন্তভুব বি এিং সশমত যেণী ক্ষ(Inclusive and Inclusion classroom):
সামাবজ

মতােেবর উপর আশল্া পাত

এখাশন

রা হ়ে। স্বতন্ত্র প্রবতিন্ধ তা এিং বিশেষ

বেক্ষা সামশন যরশখ এই িযিস্থা়ে বন়েবমত যেণী ক্ষ সি োত্রশের পডাশুনার সুশোগ্
যেও়ো হ়ে।
পৃথ

বেক্ষা যপ্রাগ্রাম: এ টি আইনগ্ত েবল্ল্ যেখাশন স্কু ল্ যজল্া ও অবভভাি শের

জনয বিশেষ বেক্ষা পবরশষিা রশ়েশে।
আইইবপ েল্(IEP Team): আইইবপ েল্ যোগ্যতাসম্পন্ন যপোোর েল্, বপতা িা মাতা,
বিশেষ বেক্ষার বেক্ষ , পরীক্ষা তথয, যজল্া প্রবতবনবধ, এিং সাধারণ বেক্ষা বেক্ষশ র
যোভাষী বনশ়ে গ্ঠিত। এই েল্ এ টি বেশুর বিশেষ িাবহো, সঠি
িসাশনা, বনশেব েনামূল্

স্থাশন তাশ

যপ্রাগ্রাম এর সাশথ সম্পব ব ত সি বসিান্ত যন়ে। ব েু মাব ব ন

েুিরাষ্ট্র বজল্া়ে এই েল্ ভবতব , পেবাশল্ািনা এিং িরখাস্ত (ARD) েল্ নাশম
পবরবিত।
স্বতন্ত্র পবরিার সাবভব স প্ল্যান(IFSP): এ টি বল্বখত বিব ৎসা পবর ল্পনা যসিা
(বেশুর ি়েস জন্ম যথশ

তৃ তী়ে জন্মবেন পেবন্ত) পাোপাবে এটা এ টি বেশুর

ােব রী িতব মান অিস্থান, বনবেব ষ্ট িাবহো এিং বিব ত্সার জনয যগ্াল্ (ফল্াফল্
বহসাশি উশেখ

রা হশ়েশে)।
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প্রবতিন্ধী বেক্ষা আইন(IDEA): এ টি আইন যেখাশন বনি়েতা

যেও়ো হ়ে যে

প্রবতিন্ধী স ল্ োত্রশের বেক্ষার অবধ ার।এিং যজল্া স্কু ল্ য ান োত্রশ
উপর বভবি

শর বেবক্ষত

রশত িাইশল্ অবিধ িশল্ মশন

তার অক্ষমতা

রা হ়ে।

অিগ্ত সম্মবত(Informed Concent):এ টি বপতামাতা স্বাক্ষবরত সম্মবত ো
বপতামাতার অনুমবত বনশ়ে বেশুর মূল্যা়েন, িতব মান সুবিধাসমূহ অবিরত রাখশত,অথিা
িন্ধ

রা প্রশ়োজন ব না বসিান্ত যনও়ো হ়ে।

ল্বঘষ্ট বন়েন্ত্রণমূল্

পবরশিে(LRE): এ টি পবরশিে ো প্রবতিন্ধী বেক্ষাথীশের বেক্ষার

জনয। এখশন িাধযতামূল্ ভাশি প্রবতিন্ধী বেক্ষাথীশের এ টি যেণী ক্ষ রশ়েশে যেখাশন
সাধারণ বেক্ষা যেনীর িযিস্থার প্রা়ে সিধরশনর সুশোগ্সুবিধার িযিস্থা আশে।
অেল্িেল্(Modification):

এ টি ক্ষবতপূরণ পাঠিম অবভশোজন িযিস্থা যেখাশন

বেক্ষাথীশের যে য ান পবরিতব ন িা েুিবল্তা জানার পর অেল্িেল্
মাবিবেবসবপ্ল্নাবর মূল্যা়েন েল্(MET or MDT):

রা হ়ে।

এই নামটি প্রবেবক্ষত

যপোোরপেবাশল্ািনা মূল্যা়েন আিার যগ্াষ্ঠীর জনয িযিহৃত। এই সেসযরা প্রা়েই আইইবপ
টিমএর মত য িল্ তাশের যোগ্যতাসম্পন্ন যপোোর এ টি েল্
আইনওত তাশেরশ
প্রা ৃ বত

য িল্ যপোোর েল্ মশন

ল্ হ়ে, ব ন্তু

রা হ়ে।

পবরশিে(Natural Environment): এখাশন প্রবতিন্ধী বেশুশের বেক্ষামূল্

িযিস্থার সাশথ সাধারন বেক্ষামূল্

িযিস্থার তু ল্না

রা হ়ে।

ফল্াফল্(Outcomes): স্বল্পশম়োেী ল্ক্ষযগুশল্া যে এ টি স্বতন্ত্র পবরিার যসিা
পবর ল্পনা(IFSP) এিং এ টি স্বতন্ত্র বেক্ষা পবর ল্পনা(IEP) এই িযিস্থা প্রাসবে
বনবেব ষ্ট এিং পবরমাপশোগ্য হশত হশি।
বিি িা ভাষা হাবন (SLI): এ টি যোগ্াশোগ্ িযাবধ।যেমন: যতাতল্াবম, হাবন র িষ্ট
উচ্চারণ, এ টি ভাষা বি ল্য িা ভশ়েস বি ল্য যে বিরূপ এ টি সন্তাশনর বেক্ষাগ্ত
মবক্ষমতা প্রভাবিত

শর।
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