খসড়া পরিচয়-রিরিক ডেট়া আদমশুম়ারিি রিষয়িস্তু
প্রথম কথয ি়াষ়া (গুরি)
1)

রিশু রিসসসি আপরি প্রথম ি়াষ়া ডক়ািটি (সক়ািগুরি) িিসে রিসখরিসিি? প্রস ়াজ্য সিগুরি রিিব়াচি করুি।

❑ আসমরিক়াি স়াইি ি়াষ়া

❑ গুজ্ি়াটি

❑ স়ারিবয়়াি

❑ আিসিরিয়়াি

❑ রিব্রু

❑ ডস়াম়ারি

❑ আিরি

❑ রিরি

❑ স্প্য়ারিি

❑ ি়াাংি়া

❑ ি়াসেিীয়

❑ ে়াি়ািি

❑ রচি়া

❑ ডদিীয় ি়াষ়া (গুরি)

❑ ে়ারমি

❑ ডর়াসয়রিয়

❑ অিু িি কসি রিরদব ষ্ট করুি ______

❑ ইউসরিীয়

❑ দ়ারি

❑ ইে়ারিয়়াি

❑ উর্দব

❑ ে়াচ

❑ ডক়ারিয়়াি

❑ রিসয়েি়ারম

❑ ইাংসিরজ্

❑ ম়ািয়়ািম

❑ উপসিি ে়ারিক়ায় ডিই এমি ি়াষ়া

❑ ফ়ারসব

❑ ডপ়ারিি

❑ ফি়ারস

❑ পেুবরিজ্

❑ জ়্ামব়াি

❑ প়াঞ্জ়ারি

❑ রিক

❑ ি়ারিয়়াি

অিুিি কসি রিরদব ষ্ট করুি____
❑ রিরিে িই

ডদিজ্ পরিচয়
2) আপরি রক রিসজ্সক ফ়ার্স্ব ডিিিস, ডমটিস এিাং/অথি়া ইিুইট রূসপ িি়াক্ত কসিি? রদ িয়াাঁ িসিি, প্রস ়াজ্য
সিগুরি রিিব়াচি করুি:
❑

ি়া

❑

িয়াাঁ, ফ়ার্স্ব ডিিিস

❑ িয়াাঁ, ডমটিস
❑ িয়াাঁ, ইিু ইট

জ়্ারেিে উৎস
জ়্ারেিে ডি়াষ্ঠীগুরিি একটি স়াধ়ািণ পরিচয়, ঐরেিয, উিি়ারধক়াি অথি়া ঐরেি়ারসক অেীে থ়াসক, ড গুরিসক
প্র়ায়িই সাংস্কৃরেিে, ি়াষ়ািে এিাং অথি়া ধমীয় বিরিষ্টযসমূ ি রদসয় িি়াক্ত কি়া ়ায়।
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3) আপরি রক রিসজ্সক ক়াি়ারেয়়াি রিসসসি রিসিচি়া কসিি?
 িয়াাঁ
 ি়া
 রিরিে িই

4) আপি়াি জ়্ারেিে ি়া সাংস্কৃরেিেউৎস(গুরি) কী? উদ়ািিণস্বরূপ, আরিরিি়াসি, ক়াি়ারেয়়াি, রচি়া,কি়ারিয়়াি, রী,

ে়াচ, ইর্স্ ইরিয়়াি, ইাংসিজ্, ফি়ারস, রফরিরপসি়া, জ়্ামব়াি, ি়ায়়ারিজ়্, িউসেসি়াসউরি, ইিুইট, ইি়ারি, আইরিি,
ইে়ারিয়়াি, জ়্াম়াইক়াি, ইহুরদ, ডক়ারিয়়াি, ডিি়ারিজ়্, ডমটিস, রমকময়াক,ওরজ্ি, প়ারকস্ত়ারি, ডপ়ারিি, পেুবরিজ্,
স্কট, ডস়াম়ারি, শ্রীিঙ্ক়াি, ইউসরিীয় ইেয়ারদ। েগুরি জ়্ারেিে ি়া সাংস্কৃরেিে উৎস প্রস ়াজ্য সি রিরদব ষ্ট করুি।
_______________________________________________________

িণব
ম়ািুষসক অিযি়া কীি়াসি ডদসখ এিাং ে়াসদি স়াসথ ডকমি িযিি়াি কসি ে়াি ওপি রিরি কসি ে়াসদি অসিকসময় রিরদব ষ্ট একটি “িণব” এি অন্তিবে রূসপ
িণবি়া কি়া িয়। ডক ডক়াি িসণবি অন্তিবে এই সম্পরকব ে ধ়ািণ়াগুরি স়াধ়ািণে ি়ািীরিক বিরিসষ্টযি রিরিসে িঠিে, ড মি ত্বসকি িাং। িণব সম্পসকব ধ়ািণ়াগুরি
প্র়ায়ই অিযসদি দ্ব়াি়া ম়ািুসষি ওপি এমি ি়াসি চ়ারপসয় ডদওয়়া িয় ়া ে়াসদি জ্ীিসিি অরিজ্ঞে়া এিাং ে়াসদি স়াসথ আচিণসক প্রি়ারিে কসি। িণবসক
প্র়ায়িই জ়্ারেিে সত্ত্ব়াি স়াসথ গুরিসয় ডফি়া িয়, রকন্তু একই িণব ডি়াষ্ঠীি ম়ািুষসদি মসধয প্র়ায়িই অসিকগুরি জ়্ারেিে সত্ত্ব়া থ়াকসে প়াসি।

আম়াসদি সম়াসজ্, ম়ািুষসদি প্র়ায়িই ে়াসদি িণব অথি়া িণবিে পি়াদপট অিুস়াসি িণবি়া কি়া িয়।
5) ডক়াি িণবিে ডি়াষ্ঠী(গুরি) দ্ব়াি়া সি ডথসক ি়াসি়া ি়াসি আপি়াি রিিিণ ডদওয়়া ়ায়? প্রস ়াজ্য সিগুরি রিিব়াচি করুি।
 কৃষ্ণ়াে



পূ িব এিীয়

(আরিক়াি, আসি়া-কয়ারিরিয়়াি, আরিক়ািক়াি়ারেয়়াি িাংসি়াদ্ভূে)
(রচি়া, ডক়ারিয়়াি, জ়্াপ়ািী, ে়াইওয়়ারিজ্
িাংসি়াদ্ভূে)

 ডদিজ্

(ফ়ার্স্ব ডিিিস, ডমটিস, ইিুইট িাংসি়াদ্ভূে)

 ি়ারেসি়া/ ি়ারেি়া/ ি়ারেিক্স

(ি়ারেি আসমরিক়াি, রিস্প়্ারিক িাংসি়াদ্ভূে)

 মধয প্র়াচয

(আিি, প়ারসব, পরিম এিীয় িাংসি়াদ্ভূে, উদ়া.
আফি়াি, রমিিীয়, ডিি়ারিজ্, েুকব , কুদব ,
ইেয়ারদ)

2

 দরিণ এিীয়

(দরিণ এিীয় িাংসি়াদ্ভূে, উদ়া. পূিব ি়ািেীয়,
প়ারকস্ত়ারি, ি়াাংি়াসদিী, শ্রীিঙ্ক়াি, ইসি়াকয়ারিিীয়, ইেয়ারদ)

 দরিণ-পূ িব এিীয়

(রফরিরপসি়া, রিসয়েি়ারম, ক়াসি়ারেয়়াি,
থ়াই, ইসি়াসিিীয়, অিয দরিণ-পূ িব এিীয়
িাংসি়াদ্ভূে)

 ডেে়াে

(ইউসি়াপীয় িাংসি়াদ্ভূে)

 উপসি ে়ারিক়ািুক্ত িয়

এমি ডক়ািও িণবিে ডি়াষ্ঠী
(গুরি)।
(অিুিি কসি রিরদব ষ্ট করুি):

ধমব ি়া আধয়ারিক অিু ষে
ম়ািুসষি ধমব, অথি়া ধসমব়াপিরিি ওপি রিরি কসি ে়াসদি সসে রিন্ন রিন্ন আচিণ কি়া িসে প়াসি , ়াি ডথসক ডিরেি়াচক প্রি়াি ি়া অসম ফি়াফি ডদখ়া রদসে
প়াসি। ধমবসক কীি়াসি িণবি়াদী কসি ডে়াি়া ড সে প়াসি ে়াি উদ়ািিণ ইসি়ামিীরে এিাং ইহুরদ-রিসি়ারধে়া। শুধু ত্বসকি িসেি রিরিসেই িয়, ধসমবি সসে
সাংরিষ্ট অিয়ািয অিু িূে বিরিষ্টযগুরিি রিরিসেও ম়ািুসষি িণববিষসমযি অরিজ্ঞে়া িসে প়াসি।
6) আপি়াি ধমব ি়া আধয়ারিক অিু ষে কী? প্রস ়াজ্য সিগুরি রিিব়াচি করুি।
❑ অসজ্ঞয়ি়াদী
❑ ি়ারস্তক
❑ ডিৌদ্ধ
❑ রির্স়্াি
❑ রিিু
❑ ডদিজ্ আধয়ারিকে়া
❑ ইহুরদ
❑ মু সিম়াি
❑ রিখ
❑ আধয়ারিক, রকন্তু ধ়ারমবক িয়

❑ ধমীয় ি়া আধয়ারিক ডক়ািও অিুষে ডিই
❑ উপসি ে়ারিক়ািুক্ত িয় এমি ডক়াি

ধমীয় ি়া আধয়ারিক অিু ষে(গুরি)। (অিুিি কসি রিরদব ষ্ট করুি):
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❑ রিরিে িই
❑ আরম এই প্রশ্নটি িু ঝসে প়ািরি ি়া

রিে পরিচয়
রিে পরিচয় িিসে ডক়ািও িযরক্ত মরিি়া, পু রুষ, উিধমী, ডক়ািটি িয় অথি়া রিে িণব়ািীি ড সক়াি স্থ়াসি অিরস্থে, এই রিষসয় ে়াি অন্তিবে ডি়াধ ি়া
অিু িিসক ডি়াঝ়ায়; ়া িযরক্তটিি জ্সেি সময় রিধব়ারিে ড ৌিে়াি স়াসথ এক িসেও প়াসি ি়া ি়াও িসে প়াসি (উদ়া. পু রুষ , মরিি়া, উিরিে)। এটি
ডক়ািও িযরক্তি ড ৌি ডঝ়াাঁক ডথসক আি়াদ়া এিাং ড ৌি ডঝ়াাঁক রিধব়ািণ কসি ি়া।
7) আপি়াি রিে পরিচয় কী?
❑ পু রুষ
❑ মরিি়া
❑ এি়াসি রিরদব ষ্ট কিসে পিি করি _______________
❑ উিি রদসে চ়াই ি়া

ড ৌি ডঝ়াাঁক
ড ৌি ডঝ়াাঁক িিসে ডক়ািও িযরক্তি একই ি়া রিন্ন রিসেি ম়ািুসষি প্ররে ড ৌি আকষবসণি অিু িূরেসক ডি়াঝ়ায়।
8) আপি়াি ড ৌি ডঝ়াাঁক কী? প্রস ়াজ্য সিগুরি রিিব়াচি করুি।
❑ ডেইট / রিষমক়ামী
❑ ডিসরিয়়াি
❑ ডি
❑ উিক়ামী
❑ টু -রস্প্রিট
❑ কুইয়়াি
❑ প্রশ্নধমী
❑ অস ৌি
❑ পয়ািসসক্সু য়়াি
❑ উপসি ে়ারিক়ািুক্ত িয় এমি ডক়াি ড ৌি ডঝ়াাঁক(গুরি)

(অিুিি কসি রিরদব ষ্ট করুি): _____________

4

❑ রিরিে িই
❑ আরম এই প্রশ্নটি িু ঝসে প়ািরি ি়া
❑ উিি রদসে চ়াই ি়া

প্ররেিন্ধকে়া
প্ররেিন্ধকে়া ি়ািীরিক, ম়ািরসক, আচিণিে, রিক়ািজ্রিে, সাংসিদিজ্রিে ড ়াি়াস ়ািিে অথি়া এসদি মসধয ড সক়াি এক়ারধসকি সম়াি়াি িসে প়াসি।
ি়াধ়াসমূ ি ড মি ি়াি়াি প়াওয়়া কঠিি এমি সাংস্থ়াি (স মি স্কুি, ডদ়াক়াি অথি়া জ্ি-স্থ়াি, ডিরেি়াচক দৃরষ্টিরে, এিাং েসথযি ি়াি়াসি ি়াধ়া ডক়ািও িযরক্তি
প্ররেিন্ধকে়াি অরিজ্ঞে়ায় অিদ়াি ড ়াি কসি।

রকিু িযরক্ত স্থ়ায়ী ি়া দীর্ব-ক়ািীি স্ব়াস্থযিে অিস্থ়াি ক়ািসণ সম্পূ ণব রূসপ অন্তিুবরক্তমূিক এিাং অরধিময পরিসিি ি়া িসি ক়াজ্
কিসে প়াসিি ি়া, ে়াই ে়াসদি প্ররেিন্ধকে়া আসি িসি রচরিে কসিি। ডক়ািও িযরক্তি প্ররেিন্ধকে়া রিণীে িসে প়াসি ি়া
ি়াও িসে প়াসি। এটি অপ্রক়ািয ি়া দৃিযম়াি িসে প়াসি। প্ররেিন্ধকে়া সম্পন্ন রকিু রিি়াথীি স়াি়াস যি জ্িয স্কুসি রিসিষ
পরিকল্পি়া থ়াকসে প়াসি (একটি িযরক্তিে রিি়া পরিকল্পি়া অথি়া IEP/আইইরপ), রকিু রিি়াথীি ডিসে ে়া ি়াও থ়াকসে
প়াসি।
9) আপরি রক রিসজ্সক প্ররেিন্ধকে়া(গুরি) সম্পন্ন িযরক্ত িসি রিসিচি়া কসিি? (শুধু একটি উিি রিিব়াচি করুি)
❑ িয়াাঁ
❑ ি়া
❑ রিরিে িই
❑ আরম এই প্রশ্নটি িু ঝসে প়ািরি ি়া
❑

উিি রদসে চ়াই ি়া

িয়াাঁ িসি, প্রস ়াজ্য সিগুরি রিিব়াচি করুি।
❑ আসরক্ত(গুরি)
❑ অটিজ্মসস্প্কট্র়াম রেজ্
় অেব়াি
❑ অন্ধ ি়া স্বল্প দৃরষ্ট
❑ িরধি ি়া শ্রিসণ সমসয়াআসি
❑ রিক়ািিে প্ররেিন্ধকে়া(গুরি)
❑ রিিণ প্ররেিন্ধকে়া(গুরি)
❑ ম়ািরসক স্ব়াস্থয প্ররেিন্ধকে়া(গুরি)
❑ িরেিীিে়া
❑

ন্ত্রণ়া
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❑ ি়ািীরিক প্ররেিন্ধকে়া(গুরি)
❑ ি়াক প্ররেিন্ধকে়া
❑ উপসি ে়ারিক়ািুক্ত িয় এমি ড ডক়ািও প্ররেিন্ধকে়া(গুরি) (অিু িি কসি রিরদব ষ্ট করুি):
****

ক়াি়াে়াসে অিস্থ়া
10) আপরি রক ক়াি়াে়ায় জ্সেরিসিি?
❑িয়াাঁ

❑ি়া

রদ ি়া িয়, আপরি রক িেব ম়াসি:
❑ ক়াি়াে়াি ি়ািরিক
❑ একজ্ি আন্তজ্ব়ারেক রিি়াথী (র্স়্ারে প়ািরমসটি ম়াধযসম িরথিুক্ত)
❑ একজ্ি আিে অরিি়াসী/স্থ়ায়ী ি়ারসি়া
❑ উদ্ব়াস্তু অরধক়ািপ্র়াথী
❑ রিরিে িই
❑ আরম এই প্রশ্নটি িু ঝসে প়ািরি ি়া

স়াম়ারজ্ক-অথববিরেক রস্থরে
11)আপরি ডিরিিি়াি সময় ম়া-ি়াি়া/অরিি়ািক 1 ়াি স়াসথ ি়াস কসিি

অিুিি কসি এই িযরক্তটিি স়াসথ আপি়াি সম্পকব কী ে়া ডদখু ি। (শুধু একটি উিি রিিব়াচি করুি)
❑ ম়া
❑ ি়াি়া
❑ সৎ ম়া
❑ সৎ ি়াি়া
❑ ঠ়াকুদব ়া/ঠ়াকুম়া /দ়ার্দ/রদরদম়া
❑ আিীয়
❑ অরিি়ািক
❑ প়ািক ম়া-ি়াি়া
❑ িন্ধু
❑ উপসি ে়ারিক়ািুক্ত িয় এমি ডক়ািও িযরক্ত (অিু িি কসি রিরদব ষ্ট করুি):
❑ আরম এক়াই ি়াস কিরি

এই িযরক্তটি সসিব়াচ্চ ড রিি়া সম্পূ ণব কসিরিসিি অিু িি কসি ে়া রিিব়াচি করুি। (শুধু একটি উিি রিিব়াচি করুি)
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❑ প্রথ়ািে ডক়ািও রিি়া সম্পূ ণব কসিিরি
❑ এরিসমন্ট়ারি স্কুি
❑ ি়াই স্কুি
❑ রিি়ািরিিী
❑ কসিজ্
❑ রিেরিদয়ািয়
❑ রিরিে িই

এই িযরক্তটিি কমবসাংস্থ়াসিি রস্থরে কী? (প্রস ়াজ্য সিগুরি রিিব়াচি করুি)
❑ পূ ণব-সময় কমবিে
❑ আাংরিক-সময় কমবিে
❑ স্ব-রি ু ক্ত (উদ়ািিণ স্বরূপ, রিজ্স্ব িযিস়া আসি)
❑ ক়াজ্ খুাঁ জ্সিি
❑ ি়ারডসে অিস্থ়ািিে ম়া-ি়াি়া/অরিি়ািক
❑

অিসিপ্র়াপ্ত

❑ রিরিে িই

এই িযরক্তটিি ক়াজ্ ি়া ডপি়া কী?
___________________________
❑ রিরিে িই
***অরেরিক্ত প্রশ্ন***
4 ডথসক 9 িিি প্রশ্নগুরিসে আপি়াি উিসিি রিরিসে, আপরি কী আপি়াি রিিসণি ডিসে রিম্নরূসপ রিসজ্সক প্ররেফরিে িসে ডদসখি এিাং
রিরিে িি:

a) প়াঠযরম এিাং সাংস্থ়ািসমূ ি
• কখিওই ি়া *কখিও কখিও

* র্ি র্ি

*সিবদ়া

b) ক্ল়াসর্ি এিাং স্কুসিি পরিসিি
• কখিওই ি়া *কখিও কখিও

* র্ি র্ি

*সিবদ়া
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