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হযামট্রাতমক পাবতিক স্কুিস
MTSS কাঠামমা
হযামট্রাতমক পাবতিক স্কুমির িক্ষ্য হমিা সকি তিক্ষ্ার্থীমের জন্য একটি কার্য কর, অন্তর্ুযতিমূ িক ও
ন্মন্ীয় তিখন্ অতর্জ্ঞতা সরবরাহ করা। আমামের প্রততটি তিক্ষ্ার্থী আমামের তিতিমে যর্ ববতিত্র্যময়
তিখমন্র ধরন্ তন্ময় আমস আমরা তার স্বীকৃতত তেই, এবং আমরা আমামের তিক্ষ্ার্থীমের সামর্থ কামে
র্াওয়ার জন্য তিক্ষ্াগত বাস্তুতন্ত্র তিজাইন্ কমরতে র্ামত তারা যর্খামন্ রময়মে যসখান্ যর্থমক আমরা
তামের যর্খামন্ যপ ৌঁোন্ প্রময়াজন্ যসখামন্ যর্মত সাহার্য করমত পাতর। আমরা তবশ্বাস কতর যর্ "সবার

জন্য এক মাপ" পদ্ধতত আমামের তিক্ষ্ার্থীমের জন্য সমবয াত্তম যিখার সু মর্াগ যপমত যেয় ন্া। সু তরাং,
আমরা আমামের সকি তিক্ষ্ার্থীর একামিতমক, আিরণগত এবং সামাতজক-মান্তসক িাতহো পূ রমণর
জন্য একটি বহু-স্তরীয় সহায়তা পদ্ধতত (MTSS) বযবহার কতর। আমামের MTSS মমিিটি সকি তিক্ষ্ার্থীর তবতর্ন্ন সমর্থয ন্ বযবহার কমর পর্য াপ্ত অজযমন্র সু মর্াগ যেওয়ার জন্য গঠন্ করা হময়মে। আমরা
ক্লাসরুমম তন্য়তমত মূ ি তবষময়র তন্মেয িন্ার পািাপাতি টামগয টকৃত যোট-গ্রুপ এবং স্বকীয় তন্মেয িন্া বযবহার কতর। সকি তিক্ষ্ার্থীমক তামের পড়া/গতণমতর িাতহো পূ রমণর জন্য তস্কি যিমর্মির উপর তর্তত্ত কমর
গ্রুমপ রাখা হমব। তিক্ষ্ার্থীমের অগ্রগতত এবং পতরবততয ত িাতহোর উপর তর্তত্ত কমর এই গ্রুপ তন্তবড়র্ামব পর্য মবক্ষ্ণ করা হয় এবং প্রতত ৪-৮ সপ্তামহ পু ন্রায় গ্রুপ করা হয়।
MTSS-এর অপতরহার্য উপাোন্সমূ হ
বহু-স্তরীয় সহায়তা পদ্ধতত কাজ কমর একামিতমক ও আিরণগত উর্য় যক্ষ্মত্র্ই তিক্ষ্ার্থীমের তবকাি করার জন্য। উর্য় যক্ষ্মত্র্ই সাবযজন্ীন্ বাোই, ববজ্ঞাতন্ক ও গমবষণা-তর্তত্তক মূ ি তন্মেয িন্া, একাতধক টিয়ামরর
সহায়তা ও হস্তমক্ষ্প আবিযক হয় র্া প্রময়াজন্ অন্ু সামর প্রততটি যিমর্মির যক্ষ্মত্র্ তীব্রতর হয়, তন্মেয িন্া অগ্রসর করার জন্য অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ এবং তিক্ষ্ার্থীর তর্থয সংগ্রহ, এবং তর্থয তবমেষণ ও বযবহার।
টিয়ার ১, প্রততমরামধর প্রার্থতমক স্তর, উচ্চ মামন্র মূ ি তন্মেয িন্া সম্পৃ ি। টিয়ার ১ ক্লামসর তিক্ষ্কমক বেতন্ক তর্তত্তমত তিক্ষ্ার্থীমের তিখমত সহায়তা করার জন্য তবতর্ন্ন যক িি বযবহামরর সামর্থ সম্পৃ ি কমর।
হযামট্রাতমক পাবতিক স্কুি মান্সম্মত তন্মেয িন্া কমন্ যকার যেট েযান্ডািয (CCSS) সংর্ু ি গমবষণা তর্তত্তক পাঠযক্রম, যপ্রাগ্রাম, এবং সমবয াত্তম অন্ু িীিমন্র মাধযমম পতরিাতিত হয়।
টিয়ার ২ মধযস্থতা সাবয জন্ীন্ বাোই ফিাফি এবং ক্লাসরুম মূ িযায়ন্ বযবহার কমর মাঝাতর তীব্রতার তন্মেয িন্ামূ িক মধযস্থতা প্রময়াজন্ এমন্ তিক্ষ্ার্থীমের সন্াি করার সামর্থ সম্পৃ ি কমর। টিয়ার ২ মধযস্থতা
আমামের পড়া ও গতণত তবমিষজ্ঞমের মাধযমম সরবরাহ করা হয় এবং তিক্ষ্ার্থীরা যগ্রি-যিমর্মির িমক্ষ্যর তেমক পর্য াপ্ত অগ্রগতত করমে তা তন্তিত করার জন্য তন্য়তমত বযবধামন্ অগ্রগতত পর্যমবক্ষ্ণ করা হয়।
অমন্ক তিক্ষ্ার্থী যকবি এই যক িিগত সহায়তার ফমি সফি হমব। র্তে যকামন্া তিশুর এই মধযস্থতার প্রময়াজন্ হয় তাহমি বাবা-মা/অতর্র্াবকমের অবতহত করা হয়।
টিয়ার ৩ মধযস্থতা তিক্ষ্ার্থীমের মান্ পূ রমণর জন্য আমরা স্বতন্ত্র, ঘন্ ঘন্ এবং তন্তবড় মধযস্থতা সম্পৃ ি কমর। টিয়ার ৩ মধযস্থতা আমামের অতযন্ত তবমিষাতয়ত সাক্ষ্রতা যকাি এবং MTSS সমন্বয়কারী কতৃয ক
টামগয টকৃত বা স্বতন্ত্র গ্রুপ সময়কািীন্ সরবরাহ করা হয়, তমব প্রময়াজন্ অন্ু সামর যসই সমময়র বাইমর অতততরি সহায়তা যর্াগ করা যর্মত পামর। তিক্ষ্ার্থীরা যগ্রি-যিমর্মির িমক্ষ্যর তেমক পর্য াপ্ত অগ্রগতত
করমে তা তন্তিত করার জন্য তন্য়তমত বযবধামন্ অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ করা হয়। র্তে যকামন্া তিশুর এই মধযস্থতার প্রময়াজন্ হয় তাহমি বাবা-মা/অতর্র্াবকমের অবতহত করা হয়।
আমরা উন্নয়ন্, বাস্তবায়ন্ ও মধযস্থতা প্রতক্রয়া পর্য মবক্ষ্মণর জন্য সহমর্াতগতামূ িক পদ্ধতত বযবহার কতর। তিক্ষ্ার্থীমের িাতহো টামগয ট করার জন্য মধযস্থতা যক িি বততরর সময় এটি আমামের সবয াতধক অন্তর্দযতি ও
েক্ষ্তা প্রোন্ কমর। মধযস্থতার সময় আমামের ক্রমাগত উমেিযমূ িক অগ্রগতত পর্যমবক্ষ্ণ তবকাি তন্রীক্ষ্ণ করমত এবং তিক্ষ্ার্থীমের সাফিয তন্তিত করার জন্য আমামের প্রময়াজন্ীয় মধযস্থতা সামঞ্জসয করমত
যেয়।
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িা/িািা ফ্র্াোক্ষর্াে ফরি…………………………………………………………………………………………………………..৪০
MTSS িপরভাষা……………………………………………………………………………………………………………….….…......৪১

3

MTSS তপরাতমি

টিয়ার III
অিপশষ্ট ৫% পশোর্থী
অপর্তপরি সহায়র্তা ও িধযস্থর্তা
সাপ্তাপহক অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ
র্াক্ষেটর্কৃর্ত, স্বকীয় পনক্ষদট শনা
িধযস্থর্তা গ্রুি: ১-২ পশোর্থী
টিয়ার III িধযস্থর্তা ফ্কৌশল

িডা/ফ্লখা/েপণর্ত পিক্ষশষজ্ঞ
টিয়ার ৩ হযান্ডিুক অনুর্ায়ী িধযস্থর্তা
EasyCBM

িুনরুদ্ধারিূলক অনুশীলন এিং আচরণের্ত পিক্ষশষজ্ঞ
ফ্সাশযাল ওয়াকট এিং SEL ফ্কাচ
FBA পভপিক BIP-টিয়ার ৩ হযান্ডিুক অনুর্ায়ী িধযস্থর্তা

(সিির্ত ৫% পশোর্থীক্ষদর েনয র্ক্ষর্থষ্ট)

িডা/ফ্লখা/েপণর্ত পিক্ষশষজ্ঞ
সাধারণ পশোর পশেক
টিয়ার ২ হযান্ডিুক অনুর্ায়ী িধযস্থর্তা
িডা ১৮০/েপণর্ত ১৮০

ফ্কার কাপরকুলাি (CCSS/NGSS)
িুশ ইন ফ্ছার্ গ্রুি সহায়র্তা
হযান্ডিুক অনুর্ায়ী সািটেনীন টিয়ার ১

টিয়ার II
অিপশষ্ট ২০% পশোর্থী
অপর্তপরি সহায়র্তা ও িধযস্থর্তা
সাপ্তাপহক/িাপেক অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ
িধযস্থর্তা গ্রুি: ৩-৫ েন পশোর্থী
টিয়ার II িধযস্থর্তা ফ্কৌশল
(সিির্ত ৭-১০% পশোর্থীক্ষদর েনয র্ক্ষর্থষ্ট)

সাধারণ পশোর পশেক এিং আচরণের্ত িধযস্থর্তাকারী
টিয়ার ২ হযান্ডিুক অনুর্ায়ী PBIS িধযস্থর্তা
FBA

টিয়ার I
সাবয জন্ীন্ স্কুি-বযাপী সহায়তা পদ্ধতত ও মধযস্থতা
সকল পশোর্থী
সািটেনীন পিপনং ও ফ্িঞ্চিাকট িূলযায়ন
সরাসপর িূল পনক্ষদট শনা
ফ্গ্রড-ফ্লক্ষভক্ষলর সাধারণ অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ িূলযায়ন
িৃর্থকীকৃর্ত পনক্ষদট শনা এিং ফ্ছার্ গ্রুি িুশ ইন সহায়র্তা
সহক্ষর্াপের্তািূলক র্তর্থয-অিপহর্ত পসদ্ধান্ত গ্রহণ
টিয়ার I-এর িধযস্থর্তা ফ্কৌশল
(সিির্ত ৮০% পশোর্থীক্ষদর েনয র্ক্ষর্থষ্ট)
র্পদ ২০% এর ফ্িপশ পশোর্থী সাডা না ফ্দয় র্তাহক্ষল আিাক্ষদর অিশযই টিয়ার ১ চালু করক্ষর্ত
হক্ষি

িপেটিভ অযাকশন কাপরকুলাি
িুশ-ইন ফ্ছার্ গ্রুি সহায়র্তা
ভিন েু ক্ষড PBIS
হযান্ডিুক অনুর্ায়ী সািটেনীন টিয়ার ১

MTSS িাটা যেখার সময় ৫ টি সমতার প্রশ্ন
1. তিক্ষ্ার্থীমের গ্রুমপর মমধয তক একামিতমক গযাপ রময়মে?
2. যকান্ গ্রুমপর তিক্ষ্ার্থীরা অন্যমের যিময় কম অংি তন্মে?
3. আপতন্ তক আমামের আিরণগত তমর্থয তিক্ষ্ার্থীমের যকামন্া গ্রুমপর যকামন্া অতততরি প্রতততন্তধত্ব যেখমত পামেন্?
4. তিক্ষ্ার্থীমের যকান্ গ্রুপগুমিা, র্তে র্থামক, SEL সু তবধাসমূ হ কম তরমপাটয করমে?
5. তিক্ষ্ার্থী ও কমীরা তামের স্কুমি সমতা ও অন্তর্ুযতি সম্পমকয কীর্ামব অন্ু র্ব করমে এবং তিন্তা করমে?
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MTSS যলািাটয

তিক্ষ্ক এবং পযারামপ্রামফিন্াি সহায়তা

টিয়ার I- যকার একামিতমক/আিরণ/উপতস্থতত (তিক্ষ্ার্থীমের ১০০%)
● একাক্ষডপিক িা আচরক্ষণ সকল পশোর্থীর েনয সিসযা সিাধান।
● অেটক্ষনর র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা, পশেক কর্তৃটক শৃঙ্খলা র্তর্থয, ফ্গ্রড-ফ্লক্ষভক্ষলর টিি, এিং পনক্ষদট শনািূলক টিি সহায়র্তা।
সাবয জন্ীন্ বাোই অর্থবা সাবয জন্ীন্ তিতন্ং পদ্ধতত :
● ফ্কার অযাক্ষেস করার েনয প্রক্ষয়ােনীয় ফ্িৌপলক দের্তা িপরিাি করক্ষর্ত িযিহৃর্ত হয়।
● র্পদ ফ্কার ৮০%-এর ফ্চক্ষয় কি কার্টকর হয়, র্তাহক্ষল িূল অেটন, আচরণ ও উিপস্থপর্ত উন্নর্ত করার েনয িযিস্থা গ্রহণ করা দরকার।
● MTSS টিি, স্কুল িিাের্ত উন্নপর্ত টিি, ফ্গ্রড ফ্লক্ষভল টিি, পিভাে কর্তৃটক অেটক্ষনর র্তর্থয, উিপস্থপর্তর র্তর্থয, সািাপেক-িানপসক র্তর্থয, এিং শৃঙ্খলা র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা।
প্রায় ২০% পশোর্থী িূল িপরির্তটক্ষন প্রপর্তপিয়া োনাক্ষি না এিং অপর্তপরি িধযস্থর্তার প্রক্ষয়ােন হক্ষি।

সাধারণ তিক্ষ্া তিক্ষ্ক/একামিতমক ও আিরণগত মধযস্থতাকারী/টাইমটি তিক্ষ্ক

টিয়ার II- মধযস্থতা (তিক্ষ্ার্থী সংখযার ২০%)
● ক্লাস িা সাধারণ েঠনিূলক িূলযায়ন র্তক্ষর্থযর প্রপর্তপিয়ায় MTSS/RTI টিি কর্তৃটক সিসযা সিাধান।
এটি তকর্ামব ন্তর্থর্ুি করা হয়?
● পশেক, ফ্ছার্ গ্রুি, এিং ইন্টারক্ষভনশপনস্ট লে, PLC পিিরণী, এিং MTSS/RTI সভার কার্টপিিরণীর িাধযক্ষি
● টিয়ার II ডকুক্ষিক্ষন্টশন (টিয়ার ২ অযাকশন প্ল্যান, পিটিং লে, রাপনং ফ্রকডট, িূলযায়ন, ইর্তযাপদ)

তিক্ষ্ার্থী উন্নতত প্রেিযন্ কমর:
● সাফলয নপর্থভুি করুন
● িধযস্থর্তা অিযাহর্ত িা সংক্ষশাধন, ির্টক্ষিেণ,
িুনপিটক্ষিচনা করুন।
● িধযস্থর্তা িন্ধ করুন

তিক্ষ্ার্থী ন্ূ যন্তম উন্নতত প্রেিযন্ কমর:
● িধযস্থর্তা গ্রহণকারী অনযক্ষদর র্তুলনায় পশশুটি
ফ্কিন করক্ষছ?
● িধযস্থর্তার ফ্িৌনঃিুপনকর্তা ও র্তীব্রর্তা িৃপদ্ধ করুন।
● িধযস্থর্তা িপরির্তটন িা সংক্ষশাধন করুন।
● িধযস্থর্তা পসদ্ধাক্ষন্তর ফলাফল নপর্থভুি করুন

তিক্ষ্ার্থী যকামন্া উন্নতত প্রেিযন্ কমর ন্া:
● পভন্ন েক্ষিষণা পভপিক িধযস্থর্তা ফ্চষ্টা করুন।
● ফ্র্ক্ষকাক্ষনা অপর্তপরি র্তর্থয িরীো করুন।
● গ্রুক্ষির অনয পশোর্থীরা ফ্কিন সাডা পদক্ষচ্ছ?
● টিয়ার III-এর েনয MTSS/RTI টিক্ষি
আনুন
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একামিতমক এবং আিরণগত মধযস্থতাকারী/টাইমটি তিক্ষ্ক

টিয়ার III- (তিক্ষ্ার্থী সংখযার প্রায় ৫%) এটি যকামন্া তবমিষ তিক্ষ্া যরফামরি ন্য়।
● ক্লাস /সাধারণ েঠনিূলক িূলযায়ন ডার্া/ফ্িঞ্চিাকট ডার্া/িাছাই, PBIS ডার্া, উিপস্থপর্তর ডার্া, সারসংক্ষেি িূলযায়ন ডার্া, িূিটির্তী িূলযায়ন ডার্ায় প্রপর্তপিয়ায় MTSS/RTI টিি কর্তৃটক
সিসযা সিাধান
এটি তকর্ামব ন্তর্থর্ুি করা হয়?
● পশেক, ফ্ছার্ গ্রুি, এিং ইন্টারক্ষভনশপনস্ট লে, র্াইক্ষর্ল পশেক লে, PLC পিিরণী, এিং MTSS/RTI সভার কার্টপিিরণীর িাধযক্ষি
● টিয়ার III ডকুক্ষিক্ষন্টশন (টিয়ার ৩ অযাকশন প্ল্যান, পিটিং লে, রাপনং ফ্রকডট, িূলযায়ন, FBA/BIP ইর্তযাপদ)

পশোর্থী উন্নপর্ত প্রদশটন কক্ষর:
● সাফলয নপর্থভুি করুন
● িধযস্থর্তা িন্ধ করুন র্পদ এিন র্তর্থয র্থাক্ষক র্া পস্কল আয়ি হক্ষয়ক্ষছ সির্থটন কক্ষর
অর্থিা
● িধযস্থর্তা অিযাহর্ত রাখুন, ির্টক্ষিেণ, িুনপিটক্ষিচনা করুন।

●
●
●

পশোর্থী উন্নপর্ত প্রদশটন কক্ষর না:
● MTSS/RTI টিি িুনরায় সিক্ষির্ত করুন এিং অপর্তপরি র্তর্থয সংগ্রহ করুন

ফ্িপডক্ষকল ফ্রফারাল
৫০৪ পিক্ষিচনা
পিক্ষশষ পশো ফ্রফাক্ষরল
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MTSS RTI/PBIS যটতবি
যসটিং
টিয়ার I
তন্মেযিন্া

সাধারণ
ক্লাসরুি

োতয়ত্বরত বযতি(বগয )
সাধারণ
পশোর
পশেক

তিক্ষ্ার্থী
সকল পশোর্থী

তন্মেযিন্া
েক্ষিষণা পভপিক
পনক্ষদট শনা

সহক্ষর্ােী
টিি/PLC

সময়সীমা

চলিান
ক্লাসরুি/
কাপরকুলাি
িূলযায়ন
(অগ্রেপর্ত
ির্টক্ষিেণ
ডকুক্ষিক্ষন্টশন)

স্কুলিষট েু ক্ষড, ফ্ছার্ গ্রুি
পশোদান, কিিক্ষে ৬-৮
সপ্তাক্ষহর েনয িৃর্থ ক পনক্ষদট শনা

সিোর্তীয় ফ্ছার্ গ্রুি (৩ - ৫
েন পশোর্থী)

ঘন ঘন অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ
(িাপেক)

সম্পূরক পনক্ষদট শনা

প্রাক- ও িরির্তী িূলযায়ন

অপর্তপরি সহায়র্তা (৬-৮ সপ্তাহ
ির্টন্ত প্রপর্ত সপ্তাক্ষহ ২-৩ িার
১৫-৩০ অপর্তপরি পিপনক্ষর্র
সুিাপরশ করা হয়)

সকল
পশোর্থীর
েনয ফ্কার
ক্লাসরুি কাপরকুলাি

ফ্গ্রড ফ্লক্ষভল
টিি

মূ িযায়মন্র িাটা সংগ্রহ

গ্রুপিং
ফরিযাক্ষর্র
পিপভন্নর্তা
িৃর্থকীকরণ

টিয়ার II
মধযস্থতা

সাধারণ ক্লাসরুি এিং/অর্থিা
সাক্ষিার্ট সাপভট ক্ষসর িপরক্ষিশ

সাধারণ
পশোর
পশেক

ফ্র্সি পশোর্থী টিয়ার I
পনক্ষদট শনায় সাডা ফ্দয়পন এিং
র্ারা র্র্থার্র্থ অগ্রেপর্ত করক্ষছ না

পিক্ষশষাপয়র্ত িযপি ফ্র্থক্ষক
সিািয
সির্থটন

টিয়ার III মধযস্থতা

সাধারণ
ক্লাসরুি
এিং/অর্থিা
সহায়র্তা
ফ্সিার
িপরক্ষিশ

সাধারণ
পশোর
পশেক
পিক্ষশষাপয়র্ত
পশেক
সহায়র্তা
কিী

িৃর্থকীকরণ

ফ্র্সি পশোর্থী
টিয়ার I িা টিয়ার II-এর
পনক্ষদট শনায়
সাডা ফ্দয়পন
এিং র্ারা
র্র্থার্র্থ
অগ্রেপর্ত
করক্ষছ
না

সিোর্তীয়
ফ্ছার্ গ্রুি
(১-৩ েন পশোর্থী)

ঘন ঘন
অগ্রেপর্ত
ির্টক্ষিেণ
(িাক্ষস অন্তর্ত ৪ িার)

সম্পূরক
পনক্ষদট শনা

প্রাক- ও িরির্তী িূলযায়ন

িৃর্থকীকরণ

FBA/BIP

অপর্তপরি
সহায়র্তা
(উির্ুি
সিয় ির্টন্ত
প্রপর্ত সপ্তাক্ষহ ৪-৫
িার অপর্তপরি
৩০ পিপনক্ষর্র
সুিাপরশ করা হয়)

7

MTSS প্রতক্রয়া
ধামপ ধামপ MTSS তন্মেযিন্া
ধাপ ১: তর্থয পর্য ামিািন্া ও পর্য মবক্ষ্ণ তাতিকা
●

সকল পশোর্থীক্ষক iREADY িডা, iREADY েপণর্ত এিং সিসযা অনুসন্ধান িূলযায়ন F&P, উইলসন K-8 (ফাউক্ষন্ডশন্স, োস্ট ওয়াডটস, ও উইলসন পরপডং) িডা/েপণর্ত ১৮০ (ফ্গ্রড ৭-১২),
এিং পসক্ষস্টিস ৪৪ (৯-১২) পহক্ষসক্ষি পচপির্ত সািটেনীন পিনার িযিহার কক্ষর িাছাই করা হয়।

●

ইউপনভাসটাল ডার্া পিনার এিং সিসযা অনুসন্ধান িূলযায়ন ফ্র্থক্ষক সকল পশোর্থীর র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা করুন।

●

পনক্ষচর ২০% এিং "িািল" পশশুক্ষদর উির পভপি কক্ষর ির্টক্ষিেণ র্তাপলকা তর্তপর করুন। প্রক্ষয়ােক্ষনর স্তক্ষরর উির পভপি কক্ষর পশোর্থীক্ষদর অগ্রাপধকার পদন।

●

পশোর্থীর একাক্ষডপিক ও আচরণের্ত অগ্রেপর্তর উির্ুি অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর িাধযক্ষি (ফ্ছার্ গ্রুি লে, ির্টক্ষিেণ লে, আচরণের্ত চুপি, ইর্তযাপদ) িুক্ষরা গ্রুিক্ষক ৪-৬ সপ্তাহ টিয়ার I িৃর্থকীকৃর্ত
পনক্ষদট শনা প্রদান করুন।

ধাপ ২: টিয়ার II তিক্ষ্ক যরফামরি
●

র্খন ফ্কাক্ষনা পশোর্থী ফ্িঞ্চিাক্ষকট র পদক্ষক ির্টাপ্ত অগ্রেপর্ত কক্ষর না, এিনপক কার্টকর িৃর্থকীকৃর্ত টিয়ার I পনক্ষদট শনাসহ, অপর্তপরি ির্টাক্ষলাচনা প্রর্তযাশা করা হয়। র্তে যবতিরর্াগ তিক্ষ্ার্থী পর্য াপ্ত
অগ্রগতত ন্া কমর তাহমি প্রেত্ত টিয়ার I তন্মেযিন্ার পর্য ামিািন্া প্রময়াজন্।
1.

পশোর্থীর র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা করুন - ঐপর্তহাপসক র্তর্থযসহ।

2.

িা/িািা/অপভভািক কনফাক্ষরক্ষন্সর সিয়সূপচ: স্বশরীক্ষর উিপস্থর্ত হওয়া িছন্দ্নীয়।

3.

িা/িািা/অপভভািক্ষকর ির্তাির্ত পনন।

4.

র্র্থার্র্থ অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণসহ কিিক্ষে ছয় ফ্র্থক্ষক আর্ সপ্তাক্ষহর েনয ডকুক্ষিক্ষন্টশনসহ পনক্ষদট শনার িার্থটকয করুন (ধারণার েনয টিয়ার ১ পনক্ষদট শনািূলক ফ্কৌশল িৃষ্ঠা ১৯ ফ্দখুন)।
a.

িা/িািা/অপভভািক্ষকর সাক্ষর্থ ফক্ষলা-আি করুন এিং পশোর্থীর অগ্রেপর্ত ির্টাক্ষলাচনা করুন।

b.

র্পদ পশোর্থী ফ্কাক্ষনা ফ্িঞ্চিাক্ষকট র পদক্ষক অগ্রেপর্ত না কক্ষর, র্তাহক্ষল িধযস্থর্তা অিযাহর্ত রাখুন িা সংক্ষশাধন করুন এিং টিয়ার ২ ির্টাক্ষলাচনা ও সভা শুরু করার েনয টিয়ার ২
ফ্রফাক্ষরল ফিট (িৃষ্ঠা ৩৫) েিা পদন। পিটিং হওয়ার আক্ষে আিনাক্ষক অিশযই টিয়ার ২ ফ্রফাক্ষরল ফিট (িৃষ্ঠা ৩৫) িূরণ করক্ষর্ত হক্ষি। আিপন ফ্র্ র্তর্থয সংগ্রহ কক্ষরক্ষছন র্তাও
প্রদান করক্ষর্ত হক্ষি। এটি পিপিধ পশোর্থী ওয়াকট িুক িৃষ্ঠার ফ্ফাল্ডার নয়। উদাহরণ: আিপন র্পদ ফ্ভাকািুলাপর র্াক্ষেটর্ কক্ষর র্থাক্ষকন র্তাহক্ষল আিপন ফ্শষ িাাঁচটি ফ্ভাকািুলাপর ফ্গ্রড
(সঠিক শর্তাংশ) সরিরাহ করক্ষর্ত িাক্ষরন। আিপন পকভাক্ষি এই দের্তার অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ করক্ষছন র্তার একটি উদাহরণও পদক্ষর্ত হক্ষি।

এই অবস্থান্ যর্থমক তিক্ষ্কমক সহায়তা করা হয় এবং MTSS টিম কতৃয ক মধযস্থতা তন্রীক্ষ্ণ করা হয়।
ধাপ ৩: MTSS টিম পর্য ামিািন্া এবং টিয়ার II মধযস্থতা পতরকল্পন্া বততর
●

MTSS টিি টিয়ার ২ িধযস্থর্তার েনয পশোর্থী ফ্র্ােযর্তা অেটন কক্ষর পকনা র্তা ফ্দখক্ষর্ত টিয়ার ২ ির্টাক্ষলাচনা পিটিং শুরু করক্ষি। MTSS ফরি (িৃষ্ঠা ২২) MTSS টিি এিং ক্লাসরুি পশেক কর্তৃটক
এই পিটিংক্ষয় িূরণ করা হয়।

●

প্রার্থপিক টিয়ার ২ ির্টাক্ষলাচনা পিটিংক্ষয়র িক্ষর িা-িািাক্ষক অিশযই সকল MTSS সভায় আিন্ত্রণ োনাক্ষর্ত হক্ষি।

●

পশোর্থীক্ষদর র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা করুন। প্রক্ষয়ােন হক্ষল অপর্তপরি সিসযা অনুসন্ধাক্ষনর র্তর্থয অনুক্ষরাধ করুন (ির্টক্ষিেণ, পশোর্থীর নিুনা কাে, িূলযায়ন র্তর্থয, ইর্তযাপদ)।

●

র্পদ পশোর্থী টিয়ার ২ সহায়র্তার েনয ফ্র্ােযর্তা অেটন কক্ষর, র্তাহক্ষল টিয়ার II িধযস্থর্তা িপরকল্পনা ফরি (িৃষ্ঠা ২৪) তর্তপর করুন পশোর্থীক্ষদর অগ্রেপর্ত ির্টাক্ষলাচনা করার েনয সিয় পনধটারণ করুন
(৬-৮ সপ্তাহ)।

●

প্রক্ষচষ্টার নপর্থভুি করক্ষর্ত িাস্তিায়ন এিং অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ (ফ্ছার্ গ্রুি) (িৃষ্ঠা ২৯) টিয়ার II িপরকল্পনা।

●

র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা করক্ষর্ত এিং িধযস্থর্তার প্রপর্ত পশোর্থীর প্রপর্তপিয়া পনধটারণ করক্ষর্ত সাোৎ করুন। র্পদ পশোর্থী ফ্কাক্ষনা ফ্িঞ্চিাক্ষকট র পদক্ষক অগ্রেপর্ত না কক্ষর, র্তাহক্ষল িধযস্থর্তা অিযাহর্ত রাখুন িা
সংক্ষশাধন করুন এিং টিয়ার ৩ িধযস্থর্তা শুরু করার েনয টিয়ার ৩ ফ্রফাক্ষরল ফিট (িৃষ্ঠা ৩৮) েিা পদন। দ্রষ্টিয: পশোর্থী অপনপদট ষ্টকাক্ষলর েনয টিয়ার II-এ র্থাকক্ষর্ত িাক্ষর র্পদ িধযস্থর্তা পশোর্থীর
অেটন েযাি িন্ধ করার েনয ফ্সিা ফ্দয়।
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ধাপ ৪: MTSS টিম পর্য ামিািন্া এবং টিয়ার III মধযস্থতা পতরকল্পন্া বততর
●

িা/িািাক্ষক অিশযই সকল MTSS পিটিংক্ষয় আিন্ত্রণ োনাক্ষনা/অিপহর্ত করা আিশযক।

●

পশোর্থীক্ষদর র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা করুন। প্রক্ষয়ােন হক্ষল অপর্তপরি সিসযা অনুসন্ধাক্ষনর র্তর্থয অনুক্ষরাধ করুন (ির্টক্ষিেণ, পশোর্থীর নিুনা কাে, িূলযায়ন র্তর্থয, ইর্তযাপদ)।

●

র্পদ পশোর্থী ফ্র্ােযর্তা অেটন কক্ষর, র্তাহক্ষল টিয়ার III িধযস্থর্তা িপরকল্পনা ফরি (িৃষ্ঠা ২৬) তর্তপর করুন পশোর্থীক্ষদর অগ্রেপর্ত ির্টাক্ষলাচনা করার েনয সিয় পনধটারণ করুন (৬-৮ সপ্তাহ)।

●

িাস্তিায়ন এিং অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ এিং প্রক্ষচষ্টা নপর্থভুি (িযপিের্ত) (িৃষ্ঠা ৩২) টিয়ার III িপরকল্পনা।

●

প্রক্ষয়ােন হক্ষল পিক্ষশষ পশো িা ৫০৪ ির্টাক্ষলাচনার েনয সুিাপরশ করুন।
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টিয়ার I-এর সারসংমক্ষ্প ও যিকতিে
টিয়ার II তমটিং ও সহায়তার অন্ু মরাধ করার আমগ
❏ িা/িািা/পশেকক্ষদর কনফাক্ষরক্ষন্সর আক্ষয়ােন করুন এিং পশোর্থীর িারফরিযান্স পনক্ষয় িািা/িার সাক্ষর্থ কর্থা িলুন এিং উক্ষেক্ষের ফ্েত্রগুক্ষলা িীিাংসা করার একটি িপরকল্পনা
তর্তপর করুন
❏ িা/িািাক্ষক িাপডক্ষর্ত িধযস্থর্তার েনয প্রক্ষয়ােনীয় ফ্র্ক্ষকাক্ষনা উিকরণ প্রদান করুন
❏ টিয়ার ১ কাপরকুলাি এিং চলিান িূলযায়ন (প্রিাণ- রাপনং ফ্রকডট, নিুনা ফ্লখা, ইউপনর্ ফ্র্স্ট ইর্তযাপদ) ফ্র্থক্ষক অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর প্রিাণ সরিরাহ করুন
টিয়ার I-এ তিক্ষ্ক ও মা-বাবা কতৃযক তসদ্ধান্ত গ্রহণ
❏ িৃ র্থকীকরণ সফল হক্ষল, টিয়ার II-এর পদক্ষক অগ্রসর হওয়ার প্রক্ষয়ােন ফ্নই
❏ িৃ র্থকীকৃর্ত পনক্ষদট শনা/িধযস্থর্তা িপরিােটন করুন এিং/অর্থিা অিযাহর্ত রাখু ন
❏ টিয়ার II সহায়র্তা ও পিটিংক্ষয়র েনয অনুক্ষরাধ

র্তে টিয়ার II সহায়তা ও মধযস্থতা তমটিংময়র জন্য অন্ু মরাধ করা হয়, যসমক্ষ্মত্র্ তিক্ষ্কমক অবিযই:
❏ টিয়ার II অনুক্ষরাধ ফরি িূরণ করক্ষর্ত হক্ষি
❏ টিয়ার II অনুক্ষরাধ ফরক্ষির সাক্ষর্থ সকল সংপিষ্ট ডকুক্ষিন্ট সংর্ুি করক্ষর্ত হক্ষি
❏ পশোর্থীর েনয পনক্ষদট শনা িৃ র্থকীকরণ অিযাহর্ত রাখক্ষর্ত হক্ষি
❏ MTSS ফিট (িৃ ষ্ঠা ২২)

টিয়ার I (সাবয জন্ীন্) সহায়তার উপাোন্
র্র্থার্র্থ তন্মেযিন্া
●

ফ্কার কাপরকুলাি
○

ওয়াকট শি িক্ষডলসহ েযারাপন্টর্ুি ও ফ্র্কসই কাপরকুলাি

○

ফ্ছার্ ফ্ছার্ গ্রুি

○

পর্থংপকং িযাি

○

পিষয়িস্তু ও ভাষাের্ত লেয

○

SIOP/৭টি ধাি

●

স্কুল-েু ক্ষড ইপর্তিাচক আচরণ িধযস্থর্তা পিষয়ক সহায়র্তা (PBIS)

●

একাক্ষডপিক পিষয়িস্তুর িৃ র্থকীকৃর্ত/িধযস্থর্তা পিষয়ক পনক্ষদট শনা (টিয়ার ১ পনক্ষদট শনািূলক ফ্কৌশলসিূহ)

●

পচপির্ত ফ্সটিংক্ষস পশেণ প্রর্তযাশা ও পনয়িািলী

●

কার্টকরী ফ্েপণকে িযিস্থািনার চচটাসিূহ

পর্য মবক্ষ্ণ
●

পশোর্থীরা িয়স-উিক্ষর্ােী ফ্লক্ষভল ফ্র্থক্ষক কাে করক্ষর্ত িারক্ষছ পকনা র্তা পনধটারণ কক্ষর

●

স্কুল কর্তৃটিেক্ষক ভু ল সংক্ষশাধন করক্ষর্ত শুরুক্ষর্তই িধযস্থর্তা করার সুক্ষর্াে ফ্দয়

●

একাক্ষডপিক ধারণা এিং/অর্থিা প্রর্তযাপশর্ত আচরণগুক্ষলা িুনরায় ফ্শখায়

মতামত ও উৎসাহ
●

একাক্ষডপিক ও আচরণের্ত িারফরিযাক্ষন্সর পিষক্ষয় ঘন ঘন ইপর্তিাচক ির্তাির্ত
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●

উির্ুি িারফরিযান্সক্ষক আক্ষরা উৎসাপহর্ত করা

টিয়ার II-এর সারসংমক্ষ্প ও যিকতিে
❏ টিয়ার II-এর অনুক্ষরাক্ষধর ফরি ও অনযানয ডকুক্ষিক্ষন্টশন ির্টাক্ষলাচনা
❏ টিয়ার I পনক্ষদট শনার (৮০/২০) কার্টকারীর্তা ফ্দখা
❏ টিয়ার II পশোর্থীর অনুক্ষরাধ ফরি পিষয়ক পিটিং নপর্থভু ি করা
❏ অপর্তপরি ডার্ার প্রক্ষয়ােন আক্ষছ পকনা র্তা পনধটারণ করা এিং ডার্া লাক্ষভর েনয িপরকল্পনা করা।
❏ িা-িািা পিটিংক্ষয় উিপস্থর্ত না র্থাকক্ষল র্তাক্ষদর সাক্ষর্থ ফক্ষলা-আি করা। দ্রষ্টিয: প্রারপিক পিটিংক্ষয়র ির িা-িািাক্ষক অিশযই সি MTSS/RTI পিটিংক্ষয় আিন্ত্রণ োনাক্ষর্ত হক্ষি। র্পদ
র্তারা উিপস্থর্ত না র্থাক্ষক, ফ্সক্ষেক্ষত্র ফক্ষলা-আি ২ িুখী কল প্রর্তযাশা করা হয়।
❏ টিয়ার II িধযস্থর্তা িপরকল্পনা কিিক্ষে ৬-৮- সপ্তাক্ষহর িক্ষধয িাস্তিায়ন করা।
❏ প্রপর্ত িাক্ষস ১-২ িার অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ এিং পডপিক্ট ির্টক্ষিেণ ফরক্ষি নপর্থভু ি করা
❏ ফক্ষলা-আি পিটিংক্ষয়র েনয টিয়ার II িধযস্থর্তা িপরকল্পনার কার্টকাপরর্তা িূলযায়ন করা
❏ পিটিংক্ষয়র আক্ষে ফ্েপণকে ির্টক্ষিেণ সম্পন্ন করুন
❏ িধযস্থর্তা িপরকল্পনা সফল: টিয়ার II িপরকল্পনা র্থািান িা প্রক্ষয়ােন হক্ষল, নর্তুন টিয়ার II িপরকল্পনা পলখু ন।
❏ িধযস্থর্তা িপরকল্পনা িযর্থট: টিয়ার II িপরকল্পনা িপরিােটন করুন এিং/িা অিযাহর্ত রাখু ন িা টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা িৃ পদ্ধ করুন।
❏ িধযস্থর্তা টিয়ার III-এ িপধটর্ত করা হক্ষল:
❏ ফ্েন্ড লাইনসহ চার্ট/গ্রাফ
❏ একাক্ষডপিক - পনপির্ত করুন ফ্র্ িৃ র্থক িৃ র্থক সিসযা ফ্গ্রড ফ্লক্ষভল অনুর্ায়ী র্র্থার্র্থভাক্ষি পনধটারণ করা হক্ষয়ক্ষছ এিং সিসযা পনধটারণী ডার্ার উির পভপি কক্ষর
িধযস্থর্তার িপরকল্পনা করা হক্ষয়ক্ষছ।
উতিতখত বযতীত টিয়ার III-এর তেমক অগ্রসর হমবন্ ন্া!
টিয়ার II-এর উপাোন্
একামিতমক মধযস্থতা
●

পশোর্থীর ঘার্পর্তর ফ্েত্র(গুক্ষলার) সাক্ষর্থ পিল ফ্রক্ষখ েক্ষিষণা-পভপিক িধযস্থর্তা।

●

ফ্ছার্ ফ্ছার্ গ্রুি ১৫-৩০ পিপনক্ষর্র েনয সাোৎ করা, সপ্তাক্ষহ ২-ফ্র্থক্ষক-৩ িার

●

উিপস্থপর্ত ও অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর ডার্া নপর্থভুপি

আিরণগত মধযস্থতা
●

আচরক্ষণর েনয MTSS/RTI টিি কর্তৃটক পনধটাপরর্ত র্ক্ষর্থাির্ুি টিয়ার II-এর িধযস্থর্তাসিূহ

●

আচরণের্ত িধযস্থর্তায় র্া র্া অন্তভুটি রক্ষয়ক্ষছ, র্তক্ষি এক্ষর্তই সীিািদ্ধ নয়:
1.

ফ্িন্টর-পভপিক িদ্ধপর্ত (ফ্চক-ইন/ফ্চক-আউর্)

2.

সািাপেক দের্তা পিষয়ক প্রপশেণ

3.

ফ্হাি স্কুল ফ্নার্ িদ্ধপর্ত

4.

পনক্ষে পনক্ষে ির্টক্ষিেণ িদ্ধপর্ত

5.

একাক্ষডপিক িধযস্থর্তা

একামিতমক ও আিরণগত মধযস্থতা
●

িুক্ষরা িধযস্থর্তা প্রপিয়া েু ক্ষড পশোর্থীর অগ্রেপর্ত নপর্থভুি ও ির্টক্ষিেণ করা হয়

●

অগ্রেপর্ত MTSS/RTI টিি কর্তৃটক পনয়পির্ত ির্টাক্ষলাচনা করা হয়
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●

সম্পূ ণটর্তা ও পিশ্বস্তর্তার েনয িধযস্থর্তা ির্টক্ষিেণ করা হয়

●

িধযস্থর্তার প্রপর্ত পশোর্থীর সাডা ফ্দওয়ার উির পভপি কক্ষর িধযস্থর্তা সিন্বয় করা হয়

●

িধযস্থর্তায় সিন্বয় ৪-৬ সপ্তাক্ষহর িক্ষধয ির্টাক্ষলাচনা করা হয়

●

িধযস্থর্তা এিং আরক্ষির র্তাপরখগুক্ষলা িধযস্থর্তা লে এিং/অর্থিা EduClimber-এ র্তাপলকাভুি করা হয়

●

MTSS/RTI টিি একাক্ষডপিক ও আচরণের্ত ডার্ার ফলাফক্ষলর পভপিক্ষর্ত টিয়ার III িধযস্থর্তার েনয ফ্রফার করার উির্ুি পশোর্থীক্ষদর সনাি কক্ষর

টিয়ার III-এর সারসংমক্ষ্প ও যিকতিে
❏ পশোর্থীর MTSS/RTI ফরি পিষয়ক ডকুক্ষিক্ষন্টশন রাখা
❏ অপর্তপরি ির্টক্ষিেণ সম্পন্ন করা
❏ MTSS/RTI টিয়ার ৩ পশোর্থীর ফ্রফাক্ষরল ফরি এিং অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ ফরি হালনাোদ রক্ষয়ক্ষছ পনপির্ত করা
❏ িা-িািারা সকল টিয়ার III MTSS/RTI পিটিংক্ষয় আিপন্ত্রর্ত।
❏ টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা িপরকল্পনা ফ্লখা
❏ আচরণ: িপরচাপলর্ত FBA-এর পভপিক্ষর্ত BIP তর্তপর
❏ কিিক্ষে ৩০ স্কুল পদিক্ষসর েনয টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা িপরকল্পনা িাস্তিায়ন করা।
❏ গ্রাফ ডার্া
❏ টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা িপরকল্পনার কার্টকারীর্তা পিক্ষিষণ করা
❏ িধযস্থর্তা িপরকল্পনা সফল; পশোর্থীক্ষক টিয়ার II-এ পফপরক্ষয় ফ্নওয়া িা র্থাপিক্ষয় ফ্দওয়া
❏ র্ক্ষর্থষ্ট ডার্া সংগ্রহ করা র্ায়পন, টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা িপরকল্পনা চাপলক্ষয় র্ান
❏ পশোর্থীর অগ্রেপর্ত হক্ষচ্ছ, পকন্তু সহায়র্তা ছাডা সাধারণ পশোর ফ্েপণকক্ষে িধযস্থর্তার ফ্লক্ষভল ফ্র্কসই নয় – পিক্ষশষ পশো ফ্রফাক্ষরল ফ্র্পস্টং পিক্ষিচনা করুন
তবমিষ তিক্ষ্া যরফামরমির আমগ তবমবিয তবষয়সমূ হ:
●

অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ ডার্া পক চাপহদার পনধটাপরর্ত ফ্েক্ষত্রর সাক্ষর্থ সািঞ্জসযিূণট?

●

িধযস্থর্তা পক সর্তর্তার সাক্ষর্থ িাস্তিায়ন করা হক্ষয়ক্ষছ? েক্ষিষণা-পভপিক কিটসূপচর িযারাপির্ারগুক্ষলা পক অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ? সি উিকরণ পক িযিহৃর্ত হক্ষয়ক্ষছ? িধযস্থর্তা পক
প্রক্ষয়ােনীয় িপরিাণ সিয় ির্টন্ত অনুপষ্ঠর্ত হক্ষয়ক্ষছ?

●

িধযস্থর্তার সক্ষিটাচ্চ িাস্তিায়ন পনপির্ত করক্ষর্ত িধযস্থর্তাটি অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ ডার্ার পভপিক্ষর্ত সংক্ষশাধন করা হক্ষয়ক্ষছ পকনা র্তার পক ফ্কাক্ষনা প্রিাণ আক্ষছ?

●

র্তর্থযপচত্রটি পক প্রর্তযাপশর্ত অেটন, ফ্েপণকক্ষের অনযানয পশোর্থীক্ষদর অেটন, একই িধযস্থর্তায় অংশগ্রহণকারী অনযানয পশোর্থীক্ষদর অেটন (প্রক্ষর্ােয হক্ষল) এিং পনধটাপরর্ত পশোর্থীর
অেটন স্পষ্টভাক্ষি প্রদশটন কক্ষর?
টিয়ার III-এর উপাোন্সমূ হ

একামিতমক উপাোন্সমূ হ
●

পশোর্থীর পনধটাপরর্ত দের্তার ঘার্পর্তর ফ্েত্র(গুক্ষলার) সাক্ষর্থ পিল ফ্রক্ষখ েক্ষিষণা-পভপিক িধযস্থর্তা।

●

১-৩ েন পশোর্থীর িধযস্থর্তা গ্রুি, সপ্তাক্ষহ চার ফ্র্থক্ষক িাাঁচ িার, ৩০-৪০ পিপনর্ ির্টন্ত িপরচাপলর্ত হয়

●

িধযস্থর্তাকারী/পশেক্ষকর ফ্রকক্ষডট উিপস্থপর্ত ও অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর ডার্া নপর্থভুি করা হক্ষয়ক্ষছ।

●

িধযস্থর্তা সরিরাহকারী কিী কর্তৃটক পশোর্থীর িারফরিযাক্ষন্সর সাপ্তাপহক চার্ট করা হয়

●

অগ্রেপর্ত MTSS/RTI টিি কর্তৃটক পনয়পির্ত ির্টাক্ষলাচনা করা হয়

●

িধযস্থর্তা এিং আরক্ষির র্তাপরখগুক্ষলা MTSS/RTI পশোর্থীর ফ্রফাক্ষরল ফরক্ষি নপর্থভুি করা হক্ষয়ক্ষছ

●

স্কুল-পভপিক MTSS/RTI টিি পশোর্থীর পনম্নপলপখর্ত প্রক্ষয়ােন আক্ষছ পকনা র্তা পনধটারণ কক্ষর:
1.

চলিান টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা

2.

টিয়ার III-এর িধযস্থর্তা র্থাপিক্ষয় টিয়ার II এিং িৃর্থকীকৃর্ত পনক্ষদট শনায় পফক্ষর র্াওয়া।

3.

সিািয পিক্ষশষ পশো িূলযায়ক্ষনর েনয ফ্রফাক্ষরল
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টিয়ার III: আিরণগত উপাোন্সমূ হ
●

স্কুল-পভপিক MTSS/RTI টিি অিশযই পশোর্থীর টিয়ার III-এ এ স্থানান্তরক্ষক পিদযিান MTSS/RTI িপরকল্পনায় নপর্থভুি করক্ষি

●

পচপির্ত ফ্সাশযাল ওয়াকট াক্ষরর কাক্ষছ সহায়র্তার েনয অনুক্ষরাধ করা হক্ষি

●

কার্টকর আচরণর্তের্ত িূলযায়ন করা হক্ষয়ক্ষছ * FBA সম্পন্ন হওয়ার আক্ষে অিশযই সম্মপর্ত গ্রহণ করা আিশযক

●

আচরণের্ত িধযস্থর্তা িপরকল্পনা, কার্টকর আচরণের্ত িপরকল্পনার পভপিক্ষর্ত করা হক্ষয়ক্ষছ

●
প্রারম্ভিক ম্ভিট িং এজেন্ডা
সময়

কাজ

১ তমতন্ট

প্রক্ষয়ােন অনুর্ায়ী ভূপিকা। ফযাপসপলক্ষর্র্র এক্ষেন্ডা ির্টাক্ষলাচনা কক্ষরন।

২ তমতন্ট

ইন্মর্ন্টতর, তিক্ষ্ার্থীর িতি ও যমধা
● টিি পশোর্থীর শপি ও ইপর্তিাচক গুণগুক্ষলা পনক্ষয় আক্ষলাচনা কক্ষর।
● টিি পশোর্থীক্ষক অনুপ্রাপণর্ত কক্ষর এিন িুরষ্কার িা উেীিনাগুক্ষলা সনাি কক্ষর।

৩-৫ তমতন্ট

উক্ষেে িূলযায়ন
● এই পশোর্থীক্ষক ফ্কন MTSS/RTI-এ আনা হক্ষলা?
● ডার্া পক পনক্ষদট শ কক্ষর ফ্র্ পশোর্থী ফ্েপণকক্ষের কিিক্ষে ৮০% পশোর্থীর ফ্চক্ষয় কি কিটেির্তা প্রদশটন করক্ষছ?
● ফ্চয়ার, ফযাপসপলক্ষর্র্র, িা পশেক ফ্রফাক্ষরল উক্ষেেগুক্ষলা সংক্ষেক্ষি িলক্ষিন
● টিক্ষির সদসযরা অপর্তপরি উক্ষেে ফ্শয়ার করক্ষিন
● টিক্ষির সদসযরা সংপিষ্ট িযাকগ্রাউন্ড র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা করক্ষিন (পশোর্থীর অগ্রেপর্তর ফ্প্রাফাইল, MTSS/RTI পশোর্থীর ফ্রফাক্ষরল ফরি)

৩-৫ তমতন্ট

যবসিাইন্ ও মধযস্থতার িাটা পর্য ামিািন্া:
● MTSS/RTI পিটিং এিং িা-িািার িপরপচপর্ত পনক্ষয় আক্ষলাচনার আক্ষে পশেক িাস্তিাপয়র্ত িধযস্থর্তার সারসংক্ষেি পদক্ষিন
● পশেক টিয়ার ১ পনক্ষদট শনার প্রপর্ত পশোর্থীর প্রপর্তপিয়া এিং সংেৃ হীর্ত ফ্র্ক্ষকাক্ষনা ফ্িসলাইন ডার্া ির্টাক্ষলাচনা করক্ষিন
টিম আমিািন্া কমর:
● ফ্কানটি পশোর্থীর সিসযার িূল কারণ পহক্ষসক্ষি প্রর্তীয়িান হয়?
● এটি পনধটারণ করার েনয কী, প্রক্ষর্ােয হক্ষল, অপর্তপরি র্তক্ষর্থযর প্রক্ষয়ােন হয়?

৫ তমতন্ট

একামিতমক ও/বা আিরণগত স্বল্পকািীন্ উমেিয তন্ধয ারণ:
● টিি প্রধান ১-২টি সিসযা পনিটাচন কক্ষর এিং র্তার িযাখযা ফ্দয়
● টিি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী র্তক্ষি িস্তুপনষ্ঠ, ির্টক্ষিেণক্ষর্ােয, ও িপরিািক্ষর্ােয স্বল্প-ফ্িয়াদী উক্ষেশয পনধটারণ কক্ষর র্া ৬-৮ সপ্তাক্ষহর িক্ষধয অেটনক্ষর্ােয।

৫-১০ তমতন্ট

মধযস্থতা পতরকল্পন্ার তিজাইন্ বততর:
● টিি উক্ষেে(গুক্ষলার) িীিাংসা করক্ষর্ত কিিক্ষে একটি িধযস্থর্তা তর্তপর কক্ষর
● টিি প্রপর্তটি িধযস্থর্তার ফ্েক্ষত্র পশোর্থীর অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ করক্ষর্ত অন্তর্ত একটি িদ্ধপর্ত িা র্ুল পনিটাচন কক্ষর
● ফ্রকডটার িপরকল্পনা নপর্থভুি কক্ষর, র্ার িক্ষধয রক্ষয়ক্ষছ সুপনপদট ষ্ট পশেক-িান্ধি িধযস্থর্তার ধািসিূহ, এটি কখন ও ফ্কার্থায় িাস্তিায়ন করা হক্ষি, আিশযক
উিকরণ, পশোর্থীর অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর িদক্ষেিসিূহ, অগ্রেপর্তর ডার্া কক্ষর্তা ঘন ঘন সংগ্রহ করা হক্ষি, এিং িধযস্থর্তা ও অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর
েনয দাপয়ত্বপ্রাপ্ত িযপি(িেট)।

২ তমতন্ট

মধযস্থতা পতরকল্পন্ার পর্য ামিািন্া:
● ফযাপসপলক্ষর্র্র চূডান্ত উক্ষেেগুক্ষলা প্রকাশ কক্ষরন; পনপির্ত কক্ষরন ফ্র্ পশেক িপরকল্পনা এিং সাহাক্ষর্যর েনয কার কাক্ষছ ফ্র্ক্ষর্ত হক্ষি র্তা িুঝক্ষর্ত
ফ্িক্ষরক্ষছন
● ফ্চয়ারিাসটন ফক্ষলা-আি পিটিংক্ষয়র সিয়সূপচ পনধটারণ কক্ষরন এিং পশেকক্ষক িা-িািার সাক্ষর্থ ফক্ষলা-আক্ষির কর্থা স্মরণ কপরক্ষয় ফ্দন
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ফমিা-আপ তমটিং এমজন্ডা
সময়

কাজ

১ তমতন্ট

প্রক্ষয়ােন অনুর্ায়ী ভূ পিকা। ফযাপসপলক্ষর্র্র এক্ষেন্ডা ির্টাক্ষলাচনা কক্ষরন।

৩ তমতন্ট

প্রারতিক উমেগ পর্য ামিািন্া:
● ফ্রকডটার প্রারপিক MTSS/RTI পিটিংক্ষয়র ডকুক্ষিক্ষন্টশন সংক্ষেক্ষি ির্টাক্ষলাচনা কক্ষরন
● ফযাপসপলক্ষর্র্র প্রারপিক পিটিং অনু পষ্ঠর্ত হওয়ার ির আিক্ষডর্কৃর্ত ফ্র্ক্ষকাক্ষনা িযকগ্রাউন্ড র্তর্থয প্রকাশ কক্ষরন

৫-১০ তমতন্ট

মধযস্থতা পতরকল্পন্ার বাস্তবায়ন্ তবষয়ক তিতব্রফ:
● টিচার ও টিক্ষির সদসযরা িধযস্থর্তা সংিান্ত গুরুত্বিূণট পিষয় এিং অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর ডার্া পনক্ষয় আক্ষলাচনা কক্ষরন।
● টিক্ষির সদসযরা র্তর্থয স্পষ্ট করার েনয প্রক্ষয়ােনীয় ফ্র্ক্ষকাক্ষনা প্রশ্ন পেক্ষজ্ঞস কক্ষরন

৫ তমতন্ট

পতরকল্পন্ার কার্য কাতরতা মূ িযায়ন্:
● টিক্ষির সদসযরা প্রারপিক MTSS/RTI পিটিংক্ষয় পনধটাপরর্ত লক্ষেযর সাক্ষর্থ সংেৃ হীর্ত অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ ডার্ার র্তুলনা করার িাধযক্ষি
একাক্ষডপিক ও/িা আচরণের্ত অগ্রেপর্ত িূলযায়ন কক্ষরন
● টিক্ষির সদসযরা স্কুল িক্ষষটর ফ্শক্ষষ পশোর্থীর অগ্রেপর্ত পশখন এিং/অর্থিা আচরণের্ত ঘার্পর্ত সিাপ্ত করার সিািনা পনক্ষদট শ কক্ষর পকনা র্তা
পনধটারণ কক্ষর
● এটি পক প্রর্তীয়িান হয় ফ্র্ িূল কারণ পচপির্ত হক্ষয়ক্ষছ এিং র্র্থার্র্থভাক্ষি সিাধান করা হক্ষয়ক্ষছ?

৫-১০ তমতন্ট

পরবতী ধাপ তবষয়ক তসদ্ধান্ত:
● টিক্ষির সদসযরা পশোর্থীর অগ্রেপর্তর পভপিক্ষর্ত ধারািাপহকর্তা, িপরির্তটন, িা আক্ষরা ফ্োরদাক্ষরর পিষক্ষয় পসদ্ধান্ত ফ্নন
● অপর্তপরি পিপনং, উিকরণ, এিং/অর্থিা সহায়র্তার প্রক্ষয়ােন আক্ষছ পকনা র্তা পনধটারণ করা হয় এিং ফ্স অনুর্ায়ী িপরকল্পনা করা হয়
● েৃ হীর্ত পসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ফক্ষলা-আি পিটিংক্ষয়র সিয়সূচী পনধটারণ করা হয়

২ তমতন্ট

তসদ্ধান্ত পর্য ামিািন্া:
● পসদ্ধান্ত ও িরির্তী ধািগুক্ষলার ফ্িাধেিযর্তা পনপির্ত করা হয়
● িা/িািা উিপস্থর্ত না র্থাকক্ষল পশেকক্ষক িা/িািার সাক্ষর্থ ফক্ষলা-আি করার কর্থা িক্ষন কপরক্ষয় ফ্দয়া হয়
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MTSS টিম: সেসয ও োতয়ত্ব
যেতণ তিক্ষ্ক
●

MTSS/RTI ফিট সম্পন্ন কক্ষরন

●

িা/িািার সাক্ষর্থ ফ্র্াোক্ষর্াে ও র্তাক্ষদর ির্তাির্ত নপর্থভুি কক্ষরন

●

MTSS/RTI পিটিংক্ষয় িা/িািা উিপস্থর্ত না র্থাকক্ষল পিটিংক্ষয়র ির র্তাক্ষদর সাক্ষর্থ ফক্ষলা-আি কক্ষরন

●

অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ

অযািতমতন্মিটর
●

পিটিংক্ষয়র েনয ির্টাপ্ত স্থান ও সিয় সরিরাহ কক্ষরন

●

িধযস্থর্তার েনয পরক্ষসাসট পনপির্ত কক্ষরন

●

ফ্েপণকে ির্টক্ষিেক্ষণর িাধযক্ষি িধযস্থর্তা িাস্তিায়ক্ষনর পিশ্বস্তর্তা পনপির্ত কক্ষরন

●

স্কুল ভিক্ষন MTSS/RTI প্রপিয়ার িাস্তিায়ন সহের্তর কক্ষরন

মা-বাবা/অতর্র্াবক(গণ)
●

সংপিষ্ট িাপড/কপিউপনটির িযািাক্ষর র্তর্থয ফ্দন

●

সংপিষ্ট ফ্িপডক্ষকল/সািাপেক র্তর্থয ফ্দন

●

িধযস্থর্তার িাস্তিায়ন ও পিকাক্ষশ স্কুল কর্তৃটিেক্ষক সহক্ষর্াপের্তা কক্ষরন।

যসািযাি ওয়াকযার
●

FBA ও BIP-এর উন্নয়ক্ষন ফ্নর্তৃক্ষত্বর ভূপিকা িালন কক্ষরন।

●

িরািশট প্রদান কক্ষরন, পিক্ষশষর্ত সকল টিয়াক্ষরর আচরণের্ত িধযস্থর্তার পিষক্ষয়।

●

পকছু পরক্ষসাসট সরিরাহ করক্ষর্ত িাক্ষরন িা পশেকক্ষক আচরণের্ত ডার্া সংগ্রক্ষহর িযিস্থা পনক্ষর্ত সাহার্য করক্ষর্ত িাক্ষরন

●

িধযস্থর্তার িাস্তিায়ন িা আচরণের্ত ডার্া সংগ্রক্ষহর ফ্কৌশলগুক্ষলার পিষক্ষয় প্রপশেণ পদক্ষর্ত িাক্ষরন

তবমিষ তিক্ষ্া তরমসাসয তিক্ষ্ক/তের্াষী তরমসাসয তিক্ষ্ক/তন্মেযিন্ামূ িক যকাি
●

একাক্ষডপিক িূলযায়ন এিং MTSS/RTI টিক্ষির কাক্ষছ পরক্ষিার্ট করার িযািাক্ষর আক্ষলাচনা কক্ষরন

●

পশেকক্ষক িধযস্থর্তা পিষয়ক র্তর্থয এিং সহায়র্তা ফ্দন।

●

পকছু িধযস্থর্তা িাস্তিায়ক্ষন সহায়র্তা করক্ষর্ত িাক্ষরন

●

িধযস্থর্তার পিষক্ষয় িরািক্ষশটর েনয উিলভয র্থাক্ষকন

●

পকছু পরক্ষসাসট সরিরাহ করক্ষর্ত িাক্ষরন িা পশেকক্ষক ডার্া সংগ্রক্ষহর িযিস্থা পনক্ষর্ত সাহার্য করক্ষর্ত িাক্ষরন

●

িধযস্থর্তার িাস্তিায়ন িা ডার্া সংগ্রক্ষহর ফ্কৌশলগুক্ষলার পিষক্ষয় প্রপশেণ পদক্ষর্ত িাক্ষরন

স্কুি সাইমকািতজে (টিয়ারকৃত তবমবিন্ার যক্ষ্মত্র্ প্রমর্াজয হমি)
●

ফলাফল, ডার্া সংগ্রহ, ও ডার্া পিক্ষিষক্ষণর ফ্েক্ষত্র পিক্ষশষজ্ঞসুলভ অিদান রাক্ষখন।

●

িূলযায়ক্ষনর েনয ফ্কৌশল, উিকরণ ও পরক্ষসাসট পচপির্ত কক্ষরন

●

িূলযায়ন সংিান্ত গুরুত্বিূণট পিষক্ষয়র িযািাক্ষর পদকপনক্ষদট শনা প্রদান কক্ষরন

●

MTSS/RTI টিক্ষির অনুক্ষরাধ অনুর্ায়ী পশোর্থীর ফ্লক্ষভল ডার্া ও র্তর্থয সংগ্রক্ষহ সহায়র্তা করক্ষর্ত িাক্ষরন।

●

পশেক কর্তৃটক সরিরাহকৃর্ত ডার্া গ্রাফ কক্ষরন

●

পকছু পরক্ষসাসট সরিরাহ করক্ষর্ত িাক্ষরন িা পশেকক্ষক ডার্া সংগ্রক্ষহর িযিস্থা পনক্ষর্ত সাহার্য করক্ষর্ত িাক্ষরন

●

িধযস্থর্তার িাস্তিায়ন িা ডার্া সংগ্রক্ষহর ফ্কৌশলগুক্ষলার পিষক্ষয় প্রপশেণ পদক্ষর্ত িাক্ষরন
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MTSS টিম: র্ূতমকা ও োতয়ত্ব
MTSS/RTI প্রপিয়ার সুপনিুণ িাস্তিায়ন পনপির্ত করার েনয সুিাপরশকৃর্ত ভূপিকাগুক্ষলা পনম্নরূি। টিক্ষির সংেঠক্ষনর উির পনভট র কক্ষর এগুক্ষলা ওভারলযাি করক্ষর্ত িাক্ষর িা পভন্ন পভন্ন হক্ষর্ত িাক্ষর।
MTSS/RTI যিয়ারপাসয ন্
●

অ-িপরির্তটনশীল ভূপিকা

●

প্রক্ষয়ােনীয় MTSS/RTI ডকুক্ষিক্ষন্টশন সম্পাদন কাক্ষর্ট সিন্বয় কক্ষরন, প্রক্ষয়ােন হক্ষল ফ্রফাপরং পশেকক্ষক সহায়র্তা প্রদান কক্ষরন

●

পিটিংক্ষয়র আক্ষে পশেক্ষকর কাক্ষছ নিুনা এক্ষেন্ডা আক্ষছ পকনা পনপির্ত কক্ষরন

●

র্তাপরখ অনুসরণ কক্ষরন এিং সদসযক্ষদর প্রক্ষয়ােন অনুর্ায়ী র্তাপরখ ও সিক্ষয়র িযািাক্ষর অিের্ত কক্ষরন

●

ফ্রফাক্ষরল প্রশাসপনক কাে সম্পাদক্ষনর ফ্েক্ষত্র সিন্বয় কক্ষরন, ফ্রফাক্ষরল প্রক্ষয়ােনীয়

ফযাতসতিমটটর
●

সহায়ক িপরক্ষিশ তর্তপর কক্ষরন এিং িোয় রাক্ষখন

●

এক্ষেন্ডা অনুসরণ করার িাধযক্ষি পিটিংক্ষক লেযক্ষকপিক রাক্ষখন

●

দলের্ত সিসযা সিাধান সংিান্ত পিষক্ষয়র প্রপর্ত পিক্ষশষ িক্ষনাক্ষর্াে ফ্দন

●

প্রপিয়া চলাকাক্ষল চুপির র্র্থার্র্থ ফ্লক্ষভল ফ্ির কক্ষর আনার উক্ষদযাে ফ্নন

●

সভায় সদসযক্ষদর পরক্ষসাসট উিলভয করার পদক্ষক পনক্ষদট শ কক্ষরন

●

গুরুত্বিূণট পিষয়গুক্ষলার ফ্িাধেিযর্তা পনপির্ত করক্ষর্ত কাে কক্ষরন

যরকিযার
●

র্র্থর্র্থ ফরি িযিহার কক্ষর MTSS/RTI পিটিংক্ষয়র একটি পনভুটল ও সংপেপ্ত ফ্রকডট সংরেণ কক্ষরন

●

িূল র্তর্থয সম্পক্ষকট স্পষ্টর্তার েনয পেজ্ঞাসা কক্ষরন

●

সকল সংপিষ্ট র্তর্থয সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ এিং ফ্রকডট করা হক্ষয়ক্ষছ র্তা পনপির্ত কক্ষরন

●

ফ্েপণ পশেক্ষকর কাক্ষছ প্রক্ষয়ােনীয় িধযস্থর্তা এিং অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর আিশযকীয়র্তাগুক্ষলার কপি রক্ষয়ক্ষছ র্তা পনপির্ত কক্ষরন

টাইম তকপার
●

একটি টিক্ষির কর্তদূর অগ্রেপর্ত হক্ষয়ক্ষছ র্তা ির্টক্ষিেণ কক্ষরন

●

টিিক্ষক হাক্ষর্ত র্থাকা কাক্ষের প্রপর্ত গুরুত্ব আক্ষরাি করক্ষর্ত উৎসাপহর্ত কক্ষরন

●

সিয় ফ্শষ হক্ষয় আসক্ষল টিিক্ষক সিাপপ্তক্ষর্ত ফ্িৌাঁছাক্ষর্ত সাহার্য কক্ষরন

মধযস্থতা পময়ন্ট পারসন্
●

পশেকক্ষক অিশযই োনক্ষর্ত হক্ষি ফ্র্ িধযস্থর্তা (গুক্ষলা) এিং অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ িাস্তিায়ক্ষনর ফ্েক্ষত্র অসুপিধা হক্ষল কাক্ষক প্রশ্ন করক্ষর্ত হক্ষি।

●

পশেকরা ফ্র্ পশোর্থীক্ষদর উক্ষেখ কক্ষরন র্তাক্ষদর অগ্রাপধকার ফ্দন এিং MTSS/RTI পিটিং ফ্চয়ারিাসটন কর্তৃটক পনধটাপরর্ত হওয়ার েনয অনুক্ষরাধ কক্ষরন।
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যক িিসমূ হ বন্াম স্বােন্দ্যতবধান্ বন্াম পতরবতয ন্ িাটয

যক িিসমূ হ
(তিক্ষ্মকর
যক িি)

এগুক্ষলা হক্ষলা ফ্কৌশল িা িন্থা
র্া পশোিূলক উিকরণ
সরিরাহ করক্ষর্ত অর্থিা
ফ্েপণকে িা িযপিক্ষদর
িপরচালনা করক্ষর্ত িযিহৃর্ত
হয়।
প্রতযািা বা মান্েমন্ড
পতরবতয ন্ হয় ন্া।
এগুমিা কী

পৃ র্থকীকরণ
(যেতণকমক্ষ্
তিখন্
িক্ষ্যমাত্র্ার উপর তর্তত্ত কমর
অতততরি বা
বতধযত তন্মেয িন্া)

আবাসন্
(পতরমবিগত)

পনক্ষদটশনার িৃর্থকীকরণ হক্ষলা
পশোর্থীক্ষদর চাপহদা িূরণ করক্ষর্ত
পিপভন্ন িদ্ধপর্তর িাধযক্ষি পশোদাক্ষনর
প্রপিয়া।

িপরক্ষিক্ষশর
িপরির্তটন র্া একেন পশোর্থীক্ষক একটি
িানদণ্ড িা প্রর্তযাশা িূরক্ষণ সহায়র্তা
কক্ষর।

পশোর্থীরা পভন্ন পভন্ন উিায় ও িদ্ধপর্তর
িধয পদক্ষয় একই পিষয় পশক্ষখ।

এগুক্ষলা পশোর্থীক্ষদর
নযার্য/সিান পশো িাওয়ার
সুক্ষর্াে ফ্দয়।

সািটেনীন পনক্ষদটশনার িপরির্তটন।
প্রতযািা বা মান্েমন্ড পতরবতয ন্ হয়
ন্া।

মান্েণ্ড বা প্রতযািার
পতরবতয ন্ হয় ন্া।

মধযস্থতা
(প্রার্থতমক
েক্ষ্তার ঘাটতত
তবষয়ক সু তন্তেয ি
তন্মেয িন্া)
উক্ষেক্ষের একটি পচপির্ত
ফ্েত্র িৃপদ্ধ িা হ্রাস করক্ষর্ত একটি
সুপনপদট ষ্ট
ফ্কৌশল িাস্তিায়ন ও ির্টক্ষিেণ
করা হয়।
িধযস্থর্তা পশোর্থীর
পনপদট ষ্ট চাপহদার
সাক্ষর্থ পিপলক্ষয়
অপর্তপরি
পনক্ষদটশনা সরিরাহ
কক্ষর।

পতরবতয ন্
(পাঠযক্রমমর
প্রতযািায়
পতরবতয ন্)

িাঠযিি ও আচরণের্ত
প্রর্তযাশাগুক্ষলার িপরির্তটন র্া
একেন পনপদট ষ্ট পশোর্থীর চাপহদা িা
সেির্তার েনয উির্ুি।
এগুক্ষলা প্রক্ষর্তযক পশোর্থীক্ষক র্তার
েনয প্রর্তযাশা িপরির্তটন কক্ষর
সফল হওয়ার সুক্ষর্াে ফ্দয়।
মান্েন্ড বা প্রতযািার পতরবতয ন্
হয়।

িধযস্থর্তা একটি িপধটর্ত সিয়কাল
ির্টন্ত িাস্তিায়ন
করা হয়।
মান্েণ্ড বা
প্রতযািার পতরবতয ন্
হয় ন্া।

এগুমিা কী ন্য়

উোহরণ

র্ার োরা িাতিত
হয়

এগুক্ষলা নর্তুন দের্তা ফ্শখায় না।

এগুক্ষলা
পিপচ্ছন্নভাক্ষি
একাক্ষডপিক
অেটন
িৃপদ্ধর
লক্ষেয
িধযস্থর্তা নয়।

এগুক্ষলা পনক্ষদটশনার
ফ্কাক্ষনা ধরা-িাাঁধা
পনয়ি নয় িা
সািপগ্রক গ্রুি পনক্ষদটশনা
পহক্ষসক্ষি পিক্ষিপচর্ত নয়।

িানান ফ্লখা
ফ্শপভং পিক্ষির শব্দগুক্ষলা।

একটি িডাক্ষক পিপভন্ন ভাক্ষে ভাে করা।

িডা ফ্শষ
না হওয়া ির্টন্ত
র্ুকক্ষরা র্ুকক্ষরা কক্ষর
একটি িড িডার
অংশ ফ্দওয়া।
সক্ষিটািি চচটা ও পশোর্থীর
চাপহদা।

এগুক্ষলা িাঠযিক্ষির িপরির্তটন কক্ষর না।

একটি িৃর্থক কক্ষে
িরীো ফ্নওয়া।

ধ্বপনপিজ্ঞান িা সািলীলর্তা
পিষয়ক অপর্তপরি পনক্ষদটশনা

কাে িা প্রর্তযাশার
িপরির্তটন।

িছন্দ্সইভাক্ষি িসা।

গুণফল ফ্শখার েনয একটি
নর্তুন ফ্কৌশল ফ্শখাক্ষনা।

ফ্েপণর কাে কিাক্ষনা।

পনক্ষদটশনা সহে
করা।

পনক্ষদটশনার
সািটেনীন স্তক্ষর
পশোর্থীর স্বকীয়
চাপহদা।

ফ্র্ কােটি
িপরিপর্তটর্ত হক্ষয়ক্ষছ ফ্সটি
একই চূডান্ত ফল
প্রদান কক্ষর না।

এগুক্ষলা ফ্েপণকক্ষের ফ্কাক্ষনা
িাক্ষঠর
িুনঃপশেণ নয়।

এগুক্ষলা প্রক্ষর্তযক
পশোর্থীর েনয ফ্কাক্ষনা
স্বর্তন্ত্র পশখন িপরকল্পনা
নয়।

অযাসাইনক্ষিক্ষন্টর েনয
িপধটর্ত সিয়।

এগুক্ষলা ফ্কাক্ষনা দ্রুর্ত িক্ষন্দ্ািস্ত
নয় িরং িপরচাপলর্ত হক্ষর্ত সিয়
ফ্নয়।

খুিই কি িুক্ষঝ
িরীোয় ফ্লখা হক্ষয়ক্ষছ।

ফ্েপণকক্ষের চাপহদা, ৫০৪ িপরকল্পনা,
িা IEP-এর োরা চাপলর্ত হক্ষর্ত িাক্ষর।

িৃর্থক িৃর্থক পশোর্থীর চাপহদার
উির
গুরুত্ব আক্ষরাি কক্ষর।

IEP

উমেমগর যক্ষ্ত্র্ সংজ্ঞায়ন্
সমসযা সন্ািকরণ
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স্বাস্থয

❏

দৃপষ্টশপি

❏

েিণশপি

❏

অনযানয (পনপদট ষ্ট করুন)

পড়া

❏

িণটিালার নীপর্ত

❏

ফ্কৌশল িযিহার

❏

ফ্িাধেিযর্তা

❏

ধ্বপনর্তত্ত্ব সংিান্ত সক্ষচর্তনর্তা

❏

পনভুটলর্তা

❏

আেপরক

❏

সািলীলর্তা

❏

ফ্ভাকািু লাপর

❏

আনুিাপনক

❏

ফ্দখা শক্ষব্দর ফ্ভাকািু লাপর

❏

সংখযা জ্ঞান

❏

❏

১:১ সাদৃশয

❏

❏

সংখযা সনািকরণ

❏

গতণত

তিতখত প্রকাি

কাজ সম্পন্ন করা

যর্াগামর্াগ

স্নায়ুতবক েক্ষ্তা

আিরণগত

সংতেি যক্ষ্ত্র্সমূ হ

❏

অনযানয

ফ্র্াে

❏

দশপিক

পিক্ষয়াে

❏

অনুিান

❏

গুণ

❏

অর্থট

_____ ফ্র্থক্ষক েণনা করা

❏

ভাে

❏

িপরিাি

❏

িি

❏

িীেেপণর্ত

❏

সিয়

❏

ফ্িৌপলক সংখযা ও পহসাি

❏

েযাপিপর্ত

❏

শব্দ সংিান্ত সিসযা

❏

ভগ্াংশ

❏

অনযানয

❏

িানান

❏

স্পষ্টর্তা (হাক্ষর্তর ফ্লখা)

❏

পিরাি পচি

❏

ফ্স্পপসং

❏

িাকয েঠন

❏

িড হাক্ষর্তর ফ্লখা

❏

অনুক্ষচ্ছদ তর্তপর

❏

পলপখর্ত পিষয়

❏

পলপখর্ত পিষক্ষয়র তদঘটয

❏

অনযানয

❏

অযাসাইনক্ষিন্ট ফ্লখা

❏

িাপডক্ষর্ত সঠিক উিকরণ পনক্ষয় র্াওয়া

❏

ফ্েপণরকাে শুরু/ফ্শষ করা

❏

িাপডক্ষর্ত অযাসাইনক্ষিন্ট করা

❏

উচ্চারণ

❏

ফ্িৌপখক প্রকাশ

❏

সািলীলর্তা

❏

ইংক্ষরপেক্ষর্ত সীপির্ত দের্তা

❏

ভাষার ফ্িাধেিযর্তা

❏

কণ্ঠস্বর

❏

সািাপেক ভাষা (প্রযােিযাটিে)

❏

অনযানয

❏

সূে স্নায়পিক

❏

পভেু যয়াল ফ্িার্র সিন্বয়

❏

গ্রস ফ্িার্র

❏

অনযানয

❏

িক্ষরােভাক্ষি কাে না করা (সংপেপ্ত িনক্ষর্াে)

❏

িযপিের্ত অিপরচ্ছন্নর্তা

❏

িদক্ষিোেী ভাি

❏

আক্ষিেপ্রিণ হওয়ার অপভনয়

❏

পনক্ষদট শনার সিয় পেপনস পনক্ষয় ফ্খলা

❏

ক্লাসরুক্ষি লু কাক্ষনা

❏

অর্তযপধক কার্টিি িাত্রা

❏

সহিাঠীক্ষদর পিরি করা

❏

িডক্ষদর ফ্র্থক্ষক িালাক্ষনা

❏

পিপচ্ছন্ন আচরণ

❏

িডক্ষদর প্রপর্ত শারীপরক আিিণ

❏

পনক্ষেক্ষক পনক্ষয় ফ্নপর্তিাচক ধারণা

❏

সহিাঠীক্ষদর সাক্ষর্থ খারাি সম্পকট

❏

সহিাঠীক্ষদর প্রপর্ত শারীপরক আিিণ

❏

কাে অসর্তকট ভাক্ষি সম্পন্ন করা

❏

িডক্ষদর সাক্ষর্থ খারাি সম্পকট

❏

চুপর করা

❏

কাক্ষরা শরীক্ষরর খুি ফ্িপশ কাছাকাপছ অিস্থান

❏

শব্দ করা

❏

স্বাধীনভাক্ষি কি কাে করক্ষর্ত িারা

❏

অনযক্ষদর হুিপক ফ্দওয়া

❏

পচোক্ষনা

❏

কাে কি সম্পন্ন করক্ষর্ত িারা

❏

কাে এডাক্ষনা

❏

সহিাঠীক্ষদর সাক্ষর্থ কর্থা িলা

❏

সম্পক্ষদর েপর্তসাধন

❏

সংেঠন

❏

অসম্মানেনক আচরণ

❏

িিাের্ত নাপলশ করা

❏

কাে প্রর্তযাখযান

❏

অনুির্ুি ভাষা

❏

ক্লাস চলাকালীন অপর্তপরি প্রশ্ন করা

❏

পির্থযা িলা

❏

র্তকট করা

❏

পসর্ ফ্র্থক্ষক উক্ষঠ র্াওয়া

❏

অনুক্ষরাধ না িানা

❏

কাাঁদা

❏

পনক্ষেক্ষক সাহার্য করার দের্তা

❏

ফ্লখািডার দের্তা

❏

িরীো ফ্দওয়ার দের্তা

❏

সাংেঠপনক দের্তা

❏

স্বাধীনভাক্ষি কাক্ষের দের্তা

❏

অনযানয
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মধযস্থতার তবকাি
িধযস্থর্তা কী? িধযস্থর্তা হক্ষলা একটি সুপনপদট ষ্ট একাক্ষডপিক/আচরণের্ত ফ্কৌশল র্া পশোর্থীর ফ্েপণকক্ষে সংঘটির্ত কােগুক্ষলা ফ্র্থক্ষক পভন্ন। একেন ঝুাঁ পকগ্রস্থ পশোর্থীক্ষক ফ্গ্রড-ফ্লক্ষভক্ষলর প্রর্তযাশাগুক্ষলা অেটক্ষন
সাহার্য করার েনয র্তাক্ষক প্রক্ষয়ােনীয় দের্তা ও একাক্ষডপিক/আচরণের্ত সহায়র্তা সরিরাহ করার উক্ষেক্ষশয এটি পডোইন করা হক্ষয়ক্ষছ।
মধযস্থতা:
●

ফ্কিল ফরি িূরণ নয় – িধযস্থর্তা হক্ষলা আিপন আিনার সন্তাক্ষনর সাক্ষর্থ র্া কক্ষরন র্তাই;

●

একটি িূলযায়ন, ফ্র্িন কার্টকর আচরণের্ত িূলযায়ন, ফ্েপণকে ির্টক্ষিেণ, িানপসক-পশো সংিান্ত িূলযায়ন

●

িসা িা িছন্দ্সই িসার িপরির্তটন

●

একেন িযপি – একেন িযপি িধযস্থর্তা সরিরাহ কক্ষরন, পকন্তু ফ্কিল একেন িযপির নািক্ষক িধযস্থর্তা পহক্ষসক্ষি ফ্নওয়া গ্রহণক্ষর্ােয নয়

●

ফ্ছার্ গ্রুি িা অনয ফ্কাক্ষনা পনক্ষদট শনা, একই উিাদান পদক্ষয় আিার করা, র্পদ পনক্ষদট শনা পশোর্থীর পচপির্ত সিসযার েনয পনপদট ষ্ট না হয় এিং ঘন ঘন ও চলিান অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ অন্তভুটি না কক্ষর
র্া পশোর্থীর ফ্শখার উির পনক্ষদট শনার প্রভাি িপরিাি কক্ষর।

●

পনধটাপরর্ত িধযস্থর্তা ছাডাই অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ (অর্থটাৎ িা-িািার সাক্ষর্থ ফ্র্াোক্ষর্াে, িাপডর কাে, িা সহিাঠী িন্ধু)

●

পরক্ষর্নশন

●

স্কুল স্থপেক্ষর্তর িক্ষধয িা িাইক্ষর

তিক্ষ্ক কতৃয ক সমসযা সমাধান্:
●

পশেক িা িা/িািা/অপভভািক একেন পশোর্থীর সিসযা িা চাপহদা সনাি করার ির, সিসযা সিাধাক্ষনর ধািগুক্ষলা শুরু হয়।

●

পশোর্থীর িিিধটিান ফ্রকডট এিং অনযানয সকল উিলভয ডার্া ির্টাক্ষলাচনা করা (DRA2, েযান পরচাডটসন, রাপনং ফ্রকডট, iReady, ইর্তযাপদ)

●

সিসযাটি আচরণের্ত/ির্টক্ষিেণক্ষর্ােয/িপরিািক্ষর্ােয িক্ষদ সংজ্ঞাপয়র্ত করা।

●

পশোর্থীর শপি এিং চাপহদার ফ্েত্রগুক্ষলা সনাি করা।

●

এগুক্ষলা MTSS/RTI পশোর্থীর ফ্রফাক্ষরল ফরক্ষি ফ্রকডট করা হয়।

●

পশোর্থী িাঠযিি এিং/অর্থিা ফ্েপণকক্ষের আচরণের্ত প্রর্তযাশার প্রপর্ত সাডা পদক্ষচ্ছ পকনা র্তা পনধটারণ করক্ষর্ত সিসযার সংজ্ঞার সাক্ষর্থ সিন্বয় ফ্রক্ষখ ঘন ঘন হওয়া অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর ডার্া সংগ্রহ
করক্ষর্ত শুরু কক্ষর (একটি ফ্িসলাইক্ষনর েনয ৫টি ডার্া িক্ষয়ন্ট)।

●

প্রক্ষয়ােনীয় প্রপর্তস্থািন-ফ্র্ােয আচরণ(গুক্ষলা)/একাক্ষডপিক দের্তা(গুক্ষলা) সনাি কক্ষর।

●

ডার্া ির্টক্ষিেণ কক্ষর এিং িা/িািা/অপভভািক্ষকর সাক্ষর্থ ফক্ষলা-আক্ষির সিয়সূপচ পনধটারণ কক্ষর।

●

পশেক এই সিক্ষয় কখক্ষনাই পিক্ষশষ পশো সনািকরণ (SLD, ইর্তযাপদ) পনধটারণ করার ফ্চষ্টা করক্ষিন না।

●

িা/িািার সাক্ষর্থ ফ্র্াোক্ষর্াে অিশযই MTSS/RTI পশোর্থী ফ্রফাক্ষরল ফরক্ষির িা/িািার উক্ষেে পিভাক্ষে নপর্থভুি করক্ষর্ত হক্ষি।

●

িা/িািাক্ষক এিন িলা অনুপচর্ত, “ আিার িক্ষন হয় আিনার সন্তাক্ষনর পডসক্ষলপেয়া িা পশখন অেির্তা রক্ষয়ক্ষছ”। র্পদ ডার্া পনপির্ত কক্ষর ফ্র্ পশোর্থী এখক্ষনা িাঠযিি প্রর্তযাশার পনক্ষচ দের্তা
প্রদশটন করক্ষছ এিং র্তার অগ্রেপর্তর হার ির্টাপ্ত আকাক্ষর ঘার্পর্ত িূরণ করক্ষছ না, ফ্সক্ষেক্ষত্র MTSS/RTI পিটিংক্ষয়র েনয অনুক্ষরাধ করুন।

●

পচপির্ত আচরণ/দের্তার ঘার্পর্ত(গুক্ষলা) এর লক্ষেয িধযস্থর্তা পিশ্বস্তর্তা ও অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণর সাক্ষর্থ প্রক্ষয়াে করা হয় এিং ডকুক্ষিক্ষন্টশন পশেক MTSS/RTI এ র্তর্থয উিস্থািন না করা ির্টন্ত
এিং MTSS/RTI প্রপিয়া চলাকালীন চলক্ষর্ত র্থাক্ষক।
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টিয়ার I-এর তন্মেযিন্ামূ িক যক িি
পতরমবি ও সময়সূ তি
তন্ধয ারণ

তন্মেয িন্ামূ িক যক িি

যটে/কুইজ/মূ িযায়ন্

অযাসাইন্মমন্ট

সংগঠন্

আিরণগত সহায়তা

❏

িপরচ্ছন্ন কিট িপরক্ষিশ প্রদান

❏

ক্লাক্ষসর কার্টিক্ষির সিয় স্পষ্ট রূিান্তর তর্তপর করা

❏

র্তুলনািূ লক নীরি কাক্ষের োয়ো

❏

রূিান্তর হ্রাস িা কাঠাক্ষিািদ্ধ করা

❏

পিভ্রাপন্তকর উিকরণ সপরক্ষয় ফ্নওয়া

❏

স্নায়পিক পিরপর্ত ফ্দওয়া

❏

পলপখর্ত িা দৃশযিান সিয়সূ পচ প্রদান

❏

ফ্লক্ষিল ও পভেু যয়াল উিস্থািনা িযিহার করা

❏

র্তক্ষর্থযর িাপি-ফ্সন্সপর উিস্থািনা

❏

ঢালু কাক্ষের িৃ ষ্ঠ িযিহার করা (িাইন্ডার িযিহার)

❏

স্কুল িরির্তী অযাসাইনক্ষিন্ট/িাপডরকাে

❏

ফ্ডস্ক িা অনয স্থাক্ষন ঠান্ডা হওয়ার েনয সিয় ফ্দওয়া

❏

কর্থা িলার আক্ষেই ফ্েপণকে/পশোর্থীর িক্ষনাক্ষর্াে আকষটণ করা

❏

িিক্ষিযর েপর্ত ধীর রাখা

❏

নর্তুন ধারণা ফ্দওয়া

❏

ফ্নার্ ফ্নওয়ার/িরীো ফ্দওয়ার ফ্কৌশল ফ্শখাক্ষনা

❏

ফ্োক্ষর ভািনা-কর্থা িলা

❏

পশোর্থীক্ষক ফ্নার্/আউর্লাইন সরিরাহ করা

❏

সংক্ষকর্ত/ধপরক্ষয় ফ্দওয়া

❏

পশোর্থীক্ষদর উক্ষেশযিূ লকভাক্ষি দক্ষল ভাে করা

❏

িাডপর্ত চচটা / িাডপর্ত সিয়

❏

িস্তুপনষ্ঠ উদাহরণ ফ্দওয়া

❏

পনক্ষে পনক্ষে কাক্ষের সিয় কিাক্ষনা

❏

গ্রাপফক/পভেু যয়াল অেটানাইোর িযিহার করা

❏

হাইলাইর্/আন্ডারলাইন

❏

কালার ফ্কাড

❏

গ্রাফ ফ্িিার/লাইন ফ্িিার িযিহার করা

❏

র্তর্থযক্ষক িৃ র্থক িৃ র্থক গ্রুক্ষি ভাে করা

❏

স্বকীয় উদাহরণ

❏

কম্পযাক্ট িাঠযিি

❏

পিষয়িস্তু ও ফ্ভাকািু লাপরর িূ িট-পশেণ/িু নঃপশেণ

❏

কাে পিক্ষিষণ করা

❏

নিনীয় গ্রুপিং িযিহার

❏

িাপিক্ষসন্সপর িডার পনক্ষদট শনা প্রদান

❏

ির্টাক্ষলাচনা / িাক্ষঠর উিসংহার প্রদান

❏

িডার েনয েযাপকং ফ্কৌশল িযিহার (রুলার/আঙু ল/উইক্ষন্ডা)

❏

িযাপনিু ক্ষলটিভ ও িক্ষডল িযিহার করা

❏

পলপখর্ত কাক্ষের েনয ফ্র্িক্ষপ্ল্র্ প্রদান

❏

স্মৃ পর্ত-ফ্কৌশল িযিহার করা

❏

শব্দ িু নরুদ্ধার প্রম্পর্ / শব্দ ভাণ্ডার িযিহার

❏

কপম্পউর্ার সিপর্থটর্ত পনক্ষদট শনার িাধযক্ষি চচটা করা

❏

র্তর্থয/পনক্ষদট শনা িু নরায় িলা

❏

ফ্র্ক্ষস্টর আক্ষে ফ্নাটিশ ফ্দওয়া

❏

িরীোর পকছু অংশ পলপখর্তভাক্ষি এিং পকছু অংশ ফ্িৌপখকভাক্ষি সম্পূ ণট করা

❏

ফ্র্স্ট প্রপিয়ার পপ্রপভউ/পরপভউ

❏

িরীোর ফ্ভাকািু লাপর সহে করা

❏

ফ্র্ক্ষস্টর প্রশ্ন/পনক্ষদট শনা পভন্ন িদ্ধপর্তক্ষর্ত উিস্থািন করা

❏

িহুপনিটাচনী পিভ্রাপন্ত হ্রাস

❏

ফ্র্ক্ষস্টর েনয স্টাপড োইড ফ্দওয়া

❏

শব্দ ভাণ্ডার প্রদান

❏

ফ্খালা িই/ফ্নার্িু ক িরীো পদক্ষর্ত ফ্দওয়া

❏

স্থান পচপির্ত ফরিযার্

❏

পিকল্প িরীো প্রদান

❏

গুরুত্বিূ ণট শব্দ এিং ধারণা হাইলাইর্ করা

❏

পিপভন্ন সিক্ষয় িরীোর ফ্সকশন সম্পন্ন করা

❏

র্াস্ক সংপেপ্ত করা

❏

পশোর্থীর সাপেক্ষয় ফ্লখার পনক্ষদট শনা িা ধারণা র্থাকা

❏

িছন্দ্সই অযাসাইনক্ষিন্ট প্রদান

❏

রুপব্রক িযিহার

❏

হাক্ষর্ত-কলক্ষি ফ্শখার কার্টিি

❏

দীঘটক্ষিয়াদী ফ্প্রাক্ষেক্ট ফ্ছার্ ফ্ছার্ উিাদাক্ষন পিভি করা

❏

স্কুক্ষল অযাসাইনক্ষিক্ষন্টর গুরুত্বিূ ণট অংশ করা

❏

পিকল্প উিকরণ প্রদান

❏

র্াস্ক অযাপক্টপভটিসক্ষক অগ্রাপধকার

❏

অগ্রাপধকার ফ্দওয়ার দের্তা ফ্শখান

❏

ফ্িৌপখক/পলপখর্ত অযাসাইনক্ষিক্ষন্টর সিন্বয় িযিহার

❏

অপর্তপরি অনু শীলন ফ্দওয়া

❏

শব্দ ভাণ্ডার / িযপিের্ত অপভধান প্রদান

❏

অযাসাইনক্ষিন্ট িই/িযাড িযিহার করা

❏

স্কুল িরির্তী অযাসাইনক্ষিন্ট

❏

কাক্ষের েনয অপর্তপরি সু ক্ষর্াে ফ্দওয়া

❏

স্কুল িরির্তী সিয়সূ পচ িা রুটিন

❏

িাইন্ডার/সংেঠন িদ্ধপর্ত িযিহার করা

❏

ধারািাপহক ধািগুক্ষলা র্তাপলকাভু ি করা

❏

কাক্ষের ধারা িোয় রাখক্ষর্ত ফ্ফাল্ডার িযিহার করা

❏

িাইন্ডার /লকার/পকউি িপরষ্কার করা

❏

ফ্েপণকক্ষে অপর্তপরি উিকরণ (ফ্িপন্সল, ইর্তযাপদ) রাখা

❏

দল েঠনিূ লক কার্টিি িযিহার করা

❏

ফ্োছাক্ষনা অযাসাইনক্ষিন্ট ফরিযার্ িযিহার

❏

কাক্ষের িাঝখাক্ষন পিরপর্ত ফ্দওয়া

❏

আকপস্মক িপরকল্পনা িযিহার (ফ্র্িন ক্লাস িাক্ষিটল োর)

❏

প্রর্তযাপশর্ত আচরণ িযিহার করা

❏

সু পিধা িা দাপয়ত্ব িযিহার

❏

উক্ষিেনা কিাক্ষনার ফ্কৌশল প্রদান

❏

েঠনিূ লক ির্তাির্ত িযিহার

❏

ক্লাস িরির্তী পনয়ি/প্রর্তযাশা

❏

পিয়ার সাক্ষিার্ট/ফ্িন্টপরং িযিহার

❏

দুপিন্তা/িানপসক চাি হ্রাক্ষসর িদ্ধপর্ত িযিহার করা

❏

পশোর্থীর পনক্ষে ির্টক্ষিেণ িযিহার

❏

কাপঙ্ক্ষর্ত আচরণ িক্ষডল করা

❏

দুিু ক্ষরর খািার/সািাপেক দের্তা গ্রুক্ষি অন্তভু ট ি করা

❏

ফ্রাল ফ্প্ল্ অযাপক্টপভটিক্ষসর আক্ষয়ােন করা

❏

সািাপেক দের্তা ফ্েক্ষির আক্ষয়ােন করা

❏

অক্ষিৌপখক সংক্ষকর্ত িযিহার করা

❏

িা/িািা/অপভভািকক্ষক িাপডর কাে/প্ল্যানাক্ষর স্বাের করক্ষর্ত অনু ক্ষরাধ করা

❏

কাঠাক্ষিািদ্ধ সর্তকট র্তা িদ্ধপর্ত িযিহার করা

❏

সহায়র্তা কিীর কাক্ষছ ফ্রফার করা

❏

ফ্িৌপখক পরিাইন্ডার প্রদান করা

❏

কার্টকর আচরণের্ত িূ লযায়ন তর্তপর করা (FUBA) এিং আচরণের্ত িধযস্থর্তা িপরকল্পনা (BIP)
িাস্তিায়ন করা
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❏

িপরকপল্পর্ত উক্ষিো িযিহার করা

❏

ফ্িৌপখক প্রশংসা/িযপিের্ত প্রশংসা িযিহার করা

❏

ইপর্তিাচক সািাপেক েির্তায়ন প্রদান

❏

ফ্গ্রড উন্নয়ন (পরক্ষর্ক)

❏

প্রর্ু পির অিশনগুক্ষলা িযিহার করা

❏

হাক্ষর্তর ফ্লখার েনয শাপস্ত ফ্নই

❏

িাশ/ফ্ফল পিকল্প
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স্বল্পমময়ােী িক্ষ্য ও উমেিয তন্ধয ারণ
পশোর্থীর একাক্ষডপিক িারফরিযাক্ষন্সর েনয লেয পনধটারণ করক্ষর্ত, চারটি উিাদান প্রক্ষয়ােন:
1. পশোর্থী ফ্িসলাইন একাক্ষডপিক িারফরিযান্স। িধযস্থর্তা শুরু করার আক্ষে, পশেক একাক্ষডপিক িপরিাক্ষির সাক্ষর্থ র্াক্ষেটর্ পশোর্থীক্ষক ফ্িশ কক্ষয়কিার িূলযায়ন কক্ষর ফ্িসলাইন
িারফরিযান্স েণনা কক্ষরন র্া িধযস্থর্তা শুরু হওয়ার িক্ষর ফ্সই পশোর্থীর অগ্রেপর্ত িপরিাি করক্ষর্ত িযিহার করা হক্ষি।
2. 'সাধারণ' সহিাঠীর িারফরিযাক্ষন্সর অনুিান। পশেক্ষকর একাক্ষডপিক িপরিাক্ষির উির প্রর্তযাপশর্ত িা সাধারণ সহিাঠীর িারফরিযাক্ষন্সর পনভট রক্ষর্ােয অনুিান রক্ষয়ক্ষছ র্া র্াক্ষেটর্
পশোর্থীর অগ্রেপর্ত িপরিাি করার েনয িযিহার করা হক্ষি।
3. প্রর্তযাপশর্ত সাপ্তাপহক অগ্রেপর্তর অনুিান। পশেক সাপ্তাপহক একাক্ষডপিক অগ্রেপর্তর একটি হার পনিটাচন কক্ষরন র্া র্াক্ষেটর্ পশোর্থী িধযস্থর্তা সফল হক্ষল অেটন করক্ষি িক্ষল আশা করা
হয়।
4. িরীোিূলক িধযস্থর্তা চলার সপ্তাক্ষহর সংখযা। পশেক পসদ্ধান্ত ফ্নন ফ্র্ RTI িধযস্থর্তা কর্ত সপ্তাহ স্থায়ী হক্ষি, িিসপঞ্চর্ত, চূডান্ত একাক্ষডপিক সিয়সীিা পহক্ষসক্ষি।
টিয়ার II ও টিয়ার III িক্ষ্যগুমিার উোহরণ
পতরমামপর বণয ন্া

প্রস্তাতবত মধযস্থতার িক্ষ্য

ফ্িৌপখক িডার সািলীলর্তা

প্রপর্ত পিপনক্ষর্ ___ সঠিক শব্দ িডা ___ িাডান

োপণপর্তক পহসাি: পহসাি সিসযার ধরন(গুক্ষলা) পনপদট ষ্ট করুন

প্রপর্ত ২ পিপনক্ষর্ ___ সঠিক সংখযা ___ -এ িাডান

ফ্লখা: ফ্িার্ শব্দ

___ ফ্িার্ শব্দ ৩ পিপনক্ষর্ ___-এ িাডান

ফ্লখা: সঠিকভাক্ষি িানান করা শব্দ

___ শক্ষব্দর িানান সঠিকভাক্ষি ৩ পিপনক্ষর্র িক্ষধয ___-এ িাডান

ফ্লখা: সঠিক ফ্লখার িি

___ সঠিক ফ্লখার িি ৩ পিপনক্ষর্ ___ -এ িাডান

প্রার্থপিক শক্ষব্দর সািলীলর্তা (ISF)

প্রপর্ত পিপনক্ষর্ সঠিকভাক্ষি ISF িাডান ___ ফ্র্থক্ষক ISF িাডান ____ ফ্র্থক্ষক ______ শব্দ পিক্ষিষণ র্াস্ক চার পিপনক্ষর্
১১।

িক্ষণটর নাি িলার সািলীলর্তা (LNF)

প্রপর্ত পিপনক্ষর্ সঠিকভাক্ষি LNF িাডান ___

ফ্িৌপখক িডার সািলীলর্তা (ORF): িডা/ির্টক্ষিেক্ষণর
ফ্লক্ষভল পনপদট ষ্ট করুন

প্রপর্ত পিপনক্ষর্ সঠিকভাক্ষি শব্দ িাডান ___

িপরিাক্ষির িণটনা

প্রস্তাপির্ত আচরণের্ত লেয

ফ্র্ িপরিাণ কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ

সম্পন্ন কাক্ষের েড শর্তাংশ __% ির্টন্ত িাডান

সম্পন্ন কাক্ষের পনভুট লর্তা

সম্পন্ন কাক্ষের েড শর্তাংশ __% ির্টন্ত িাডান

সম্পন্ন কাক্ষের িান

[পিষয় ফ্েত্র] েড ফ্গ্রড িাডান ____ [পিষয় ফ্েত্র] রুপব্রক্ষক ____-এ পশেক ফ্রটিং িাডান
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MTSS টিম
তপ্রন্টমর্াগয ফরম
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বহু-স্তরীয় সহায়তা পদ্ধততর (MTSS) ফরম
* টিয়ার ২ তমটিংময়র যর্াগযতা অজযমন্র জন্য প্রার্থতমক পর্য ামিািন্ার সময় MTSS টিম এবং ক্লাসরুম তিক্ষ্ক কতৃয ক সম্পন্ন করা হমব।
তিক্ষ্ার্থীর ন্াম

যগ্রি

তাতরখ

তরমটন্িন্

জন্মতাতরখ

তিক্ষ্ার্থীর আইতি #

মা/বাবা/অতর্র্াবমকর যর্াগামর্ামগর তর্থয
ন্াম:

হযাৌঁ

ন্া

_________________________
_

যফান্ ন্ম্বর:

যগ্রি যিমর্ি

ইমমইি:

তক ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
উপতস্থতত বতয মান্ বের

সম্পূ রক যসবা: হযাৌঁ ন্া
যসবাসমূ হ যগাি করুন্ বা তাতিকা বততর করুন্:

ESL

তিি

# অন্ু পতস্থত তেন্: ______________

যসািযাি ওয়াকয

তিক্ষ্মকর উমেমগর যক্ষ্ত্র্:

মা-বাবা/অতর্র্াবমকর উমেমগর যক্ষ্ত্র্:

র্দতিপরীক্ষ্ার তাতরখ: স্বার্াতবক সীমার তর্তমর ___হযাৌঁ ___ন্া
েবণ পরীক্ষ্ার তাতরখ: স্বার্াতবক সীমার তর্তমর ___হযাৌঁ ___ন্া

িাটা (অন্ু গ্রহ কমর প্রাসতিক মূ িযায়মন্র কতপ সরবরাহ করুন্)
িতি

তর্থয োরা প্রমাণ

পর্য মবক্ষ্ণ

প্রময়াজমন্র যক্ষ্ত্র্

তর্থয োরা প্রমাণ

পর্য মবক্ষ্ণ
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তন্ম্নতিতখত ববতিিযগুমিামত যরটিং তেন্:
তিক্ষ্মকর সামর্থ যেণীকমক্ষ্ ইন্টারঅযাকিন্

১ = কখমন্াই ন্া

২ = মামঝমমধয

কাজ সংক্রান্ত আিরণ

৩ = প্রায়ই
সহপাঠীমের সামর্থ যেণীকমক্ষ্ ইন্টারঅযাকিন্

পশেক্ষকর িক্ষনাক্ষর্াে চাওয়া

িিানুসাক্ষর পনক্ষদটশ অনুসরণ করক্ষর্ত অসুপিধা

সিিয়সীক্ষদর সাক্ষর্থ ইন্টারঅযাকশন

অিক্ষনাক্ষর্ােী, সহক্ষেই পিভ্রান্ত িক্ষল িক্ষন হয়

পদক্ষন পদক্ষন অসঙ্গপর্তিূণটভাক্ষি সম্পাদন কক্ষর

অনযক্ষদর পিরি কক্ষর

অেটক্ষনর সাক্ষর্থ অর্তযপধক উক্ষেে

এক িা একাপধক ফ্গ্রড ফ্লক্ষভক্ষলর পনক্ষচর কাে

অনুির্ুি আচরক্ষণ ফ্নর্তৃত্ব ফ্দয়/ফ্র্ােদান কক্ষর

ক্লাস আক্ষলাচনা/অযাপক্টপভটিক্ষস অংশগ্রহণ কক্ষর

অযাসাইনক্ষিন্ট সম্পূণট করক্ষর্ত অসুপিধা

পিপচ্ছন্ন র্থাকা

প্রশংসা/সংক্ষশাধক্ষন র্র্থার্র্থভাক্ষি সাডা ফ্দয়

ক্লাক্ষসর েনয অপ্রস্তুর্ত

আিিণাত্মক এিং/অর্থিা ধ্বংসাত্মক আচরণ

আক্ষিেপ্রিণ—ফ্িপশ কর্থা িক্ষল---অক্ষিো করক্ষর্ত অসুপিধা হয়

িুক্ষরা গ্রুক্ষি অসুপিধা

অনযক্ষদর সাক্ষর্থ অসি িযিহার

ফ্িৌপখক প্রশ্ন এিং পনক্ষদটশািলীর ভুল িযাখযা

ফ্ছার্ গ্রুক্ষি অসুপিধা

অনযরা অসি আচরণ কক্ষর

অনুির্ুি প্রপর্তপিয়া তর্তপর কক্ষর

স্বাধীনভাক্ষি কাে করক্ষর্ত অসুপিধা

হর্তাশায় সহনশীলর্তা কি

পদকপনক্ষদটশনা অনুসরণ করক্ষর্ত অস্বীকার কক্ষর

অক্ষনক ফ্চষ্টা কক্ষর িক্ষল িক্ষন হয়

আন্তঃিযপিক সম্পক্ষকটর ফ্েক্ষত্র দুিটল পিচারশপি
আচরণের্ত িপরকল্পনার প্রক্ষয়ােন

ক্লাসরুমমর যিিাকৃত তন্মেয িন্ামূ িক যক িি তাতিকা

পর্য মবক্ষ্ণ ও মন্তবয
টিয়ার ২ সহায়র্তা শুরু করার েনয সকল আিশযকীয়র্তা িূরণ করা হক্ষয়ক্ষছ: হযাাঁ না
উির না হক্ষল, অনুিপস্থর্ত আিশযকীয়র্তাসিূহ র্তাপলকাভুি করুন

টিয়ার II-এর মধযস্থতা পতরকল্পন্া ফরম
টিয়ার II-এর মধযস্থতা টিয়ার I-এর তন্মেয িন্ার তেতততরি।
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তিক্ষ্ার্থীর ন্াম:

তিক্ষ্মকর ন্াম:

শুরুর তাতরখ:

যবসিাইন্ পারফমযযান্স:
তিক্ষ্ার্থীর প্রতযািা
স্বল্পমময়াতে উমেমিয:

এই েক্ষ্তা যিখামন্া/প্রততকার করার জন্য কী টিয়ার
II মধযস্থতা পতরকল্পন্া করা হময়মে?

মধযস্থতায় সহায়তা করার জন্য যকান্ তরমসাসয বযবহার
করা হমব?

মধযস্থতা যসটিংময়র তবিে? (স্থান্, সময়,
যপ ন্ঃপু ত ন্কতা)

িমক্ষ্যর তেমক তিক্ষ্ার্থীর অগ্রগততমক আপতন্ তকর্ামব
পতরমাপ করমবন্?

টিয়ার I-এর পনক্ষদট শনা অিশযই অিযাহর্ত রাখক্ষর্ত হক্ষি কারণ িধযস্থর্তার র্তীব্রর্তা টিয়ার II-এ িৃপদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্পদ পশেক্ষকর ফ্কাক্ষনা প্রশ্ন র্থাক্ষক িা হস্তক্ষেি িপরচালনা িা অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণ অসুপিধা হয়, র্তাহক্ষল র্তাক্ষক সহায়র্তার েনয
______________________ এর সাক্ষর্থ ফ্র্াোক্ষর্াে করক্ষর্ত হক্ষি। লক্ষেযর পদক্ষক অগ্রেপর্তর র্তাপরখ RTI টিি ____________________ র্তাপরক্ষখ ির্টাক্ষলাচনা করক্ষি।

র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা

MTSS টিি সদসয:
স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________
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ন্মু ন্া টিয়ার II-এর মধযস্থতা পতরকল্পন্া ফরম
টিয়ার II-এর মধযস্থতা টিয়ার I-এর তন্মেয িন্ার তেতততরি।

তিক্ষ্ার্থীর ন্াম: হযাপর ির্ার েু পনয়র

শুরুর তাতরখ: ১৭/৩/২০২০

তিক্ষ্মকর ন্াম: পিস ওসাি

যবসিাইন্ পারফমযযান্স: ফ্দখা শক্ষব্দর সািলীলর্তা ১২/২০, শব্দ িডার সািলীলর্তা @ 20th %ile (৩২ শব্দ প্রপর্ত পিপনর্), DRA2 ফ্লক্ষভল F।
তিক্ষ্ার্থী 50th %ile (প্রপর্ত পিপনক্ষর্ ৬০ শব্দ) ফ্র্ত ২য় ফ্গ্রড শব্দ িডার সািলীলর্তা িৃপদ্ধ করক্ষি।
স্বল্প-যময়ােী উমেিয: পশোর্থী িাপেকভাক্ষি প্রপর্ত পিপনক্ষর্ ৮টি শব্দ পদক্ষয় শব্দ িডার সািলীলর্তার হার িাপডক্ষয় র্তুলক্ষি।

এই েক্ষ্তা যিখামন্া/প্রততকার করার জন্য কী টিয়ার
II মধযস্থতা পতরকল্পন্া করা হময়মে?
●
●

ফ্দখা শক্ষব্দর িিিধটিান অনুশীলন
সািলীলর্তা তর্তপরর কাে (শব্দ ফ্চনা, শব্দ
ও িাকযাংক্ষশর লযাশ কাডট )

মধযস্থতায় সহায়তা করার জন্য যকান্ তরমসাসয বযবহার
করা হমব?
●
●

পশেক
RTI সহায়র্তা

মধযস্থতা যসটিংময়র তবস্তাতরত? (স্থান্, সময়,
যপ ন্ঃপু ত ন্কতা)
●
●

তদপনক ক্লাস এিং ফ্ছার্ গ্রুি
সপ্তাক্ষহ ১ ফ্র্থক্ষক ২ িার

িমক্ষ্যর তেমক তিক্ষ্ার্থীর অগ্রগততমক আপতন্ তকর্ামব
পতরমাপ করমবন্?
●
●

িাপেক ফ্দখা শব্দ
রাপনং ফ্রকডট

টিয়ার I-এর পনক্ষদট শনা অিশযই অিযাহর্ত রাখক্ষর্ত হক্ষি কারণ িধযস্থর্তার র্তীব্রর্তা টিয়ার II-এ িৃপদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্পদ পশেক্ষকর ফ্কাক্ষনা প্রশ্ন র্থাক্ষক িা হস্তক্ষেি িপরচালনা িা অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেক্ষণ অসুপিধা হয়, র্তাহক্ষল র্তাক্ষক সহায়র্তার েনয তমস ওসাম-এর সাক্ষর্থ
ফ্র্াোক্ষর্াে করক্ষর্ত হক্ষি। লক্ষেযর পদক্ষক অগ্রেপর্তর র্তাপরখ RTI টিি ১২/৫/২০২০ র্তাপরক্ষখ ির্টাক্ষলাচনা করক্ষি।

র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা/ির্টাক্ষলাচনার র্তাপরখ:
✓

১৭/৩/২০

✓

২৯/৩/২০

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১২/২০ িডার সািলীলর্তা: ৩৪ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

✓

১২/৪/২০

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১২/২০ িডার সািলীলর্তা: ৩৭ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

❏

২৬/৪/২০ ডার্া:

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১২/২০ িডার সািলীলর্তা: ৩২ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

MTSS টিি সদসয:
স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________
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টিয়ার III-এর মধযস্থতা পতরকল্পন্া ফরম
টিয়ার III-এর মধযস্থতা টিয়ার I ও টিয়ার II-এর তন্মেয িন্া োড়াও ন্ূ যন্তম ১০-২০ তমতন্মটর জন্য প্রতততেন্ হমত হমব। টিয়ার II মধযস্থতা অবযাহত র্থাকমব।

তিক্ষ্ার্থীর ন্াম:

তিক্ষ্মকর ন্াম:

শুরুর তাতরখ:

যবসিাইন্ পারফমযযান্স:
তিক্ষ্ার্থীর প্রতযািা
স্বল্পমময়াতে উমেমিয:

এই েক্ষ্তা যিখামন্া/প্রততকার করার জন্য কী টিয়ার
III মধযস্থতা পতরকল্পন্া করা হময়মে?

মধযস্থতায় সহায়তা করার জন্য যকান্ তরমসাসয বযবহার
করা হমব?

মধযস্থতা যসটিংময়র তবস্তাতরত? (স্থান্, সময়,
যপ ন্ঃপু ত ন্কতা)

িমক্ষ্যর তেমক তিক্ষ্ার্থীর অগ্রগততমক আপতন্ তকর্ামব
পতরমাপ করমবন্?

টিয়ার II-এর পনক্ষদট শনা অিশযই অিযাহর্ত রাখক্ষর্ত হক্ষি কারণ িধযস্থর্তার র্তীব্রর্তা টিয়ার III-এ িৃ পদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্পদ পশেক্ষকর ফ্কাক্ষনা প্রশ্ন র্থাক্ষক িা হস্তক্ষেি িপরচালনা িা অগ্রেপর্ত ির্টক্ষ িেক্ষণ অসুপিধা হয়, র্তাহক্ষল র্তাক্ষক সহায়র্তার েনয
______________________ এর সাক্ষর্থ ফ্র্াোক্ষর্াে করক্ষর্ত হক্ষি। লক্ষেযর পদক্ষক অগ্রেপর্তর র্তাপরখ RTI টিি ____________________ র্তাপরক্ষখ ির্টাক্ষলাচনা করক্ষি।

র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা

MTSS টিি সদসয:
স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________
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ন্মু ন্া টিয়ার III মধযস্থতা পতরকল্পন্া ফরম
টিয়ার III-এর মধযস্থতা টিয়ার I ও টিয়ার II-এর তন্মেয িন্া োড়াও ন্ূ যন্তম ১০-২০ তমতন্মটর জন্য প্রতততেন্ হমত হমব। টিয়ার II মধযস্থতা অবযাহত র্থাকমব।

তিক্ষ্ার্থীর ন্াম: হযাপর ির্ার েু পনয়র

শুরুর তাতরখ: ১৭/১/২০২০

তিক্ষ্মকর ন্াম: পিস ওসাি

যবসিাইন্ পারফমযযান্স: ফ্দখা শক্ষব্দর সািলীলর্তা ১২/২০, শব্দ িডার সািলীলর্তা @ 20th %ile (৩২ শব্দ প্রপর্ত পিপনর্), DRA2 ফ্লক্ষভল F।
তিক্ষ্ার্থী 50th %ile (প্রপর্ত পিপনক্ষর্ ৬০ শব্দ) ফ্র্ত ২য় ফ্গ্রড শব্দ িডার সািলীলর্তা িৃপদ্ধ করক্ষি।
স্বল্প-যময়ােী উমেিয: পশোর্থী িাপেকভাক্ষি প্রপর্ত পিপনক্ষর্ ৮টি শব্দ পদক্ষয় শব্দ িডার সািলীলর্তার হার িাপডক্ষয় র্তুলক্ষি।

এই েক্ষ্তা যিখামন্া/প্রততকার করার জন্য কী টিয়ার
III মধযস্থতা পতরকল্পন্া করা হময়মে?
●
●
●

ফ্দখা শক্ষব্দর িিিধটিান অনুশীলন
সািলীলর্তা তর্তপরর কাে (শব্দ ফ্চনা, শব্দ
ও িাকযাংক্ষশর লযাশ কাডট )
A-Z.com িডা

মধযস্থতায় সহায়তা করার জন্য যকান্ তরমসাসয বযবহার
করা হমব?
●
●

িডা পিক্ষশষজ্ঞ
A-Z.com িডা সািলীলর্তা সহায়র্তা

মধযস্থতা যসটিংময়র তবস্তাতরত? (স্থান্, সময়,
যপ ন্ঃপু ত ন্কতা)
●
●

তদপনক এককভাক্ষি পনক্ষদট শনা
১০-২০ পিপনর্ প্রপর্তপদন

িমক্ষ্যর তেমক তিক্ষ্ার্থীর অগ্রগততমক আপতন্ তকর্ামব
পতরমাপ করমবন্?
●
●

িাপেক শব্দ ফ্দখা িূ লযায়ন (DRA2)
রাপনং ফ্রকডট

টিয়ার II-এর পনক্ষদট শনা অিশযই অিযাহর্ত রাখক্ষর্ত হক্ষি কারণ িধযস্থর্তার র্তীব্রর্তা টিয়ার III-এ িৃ পদ্ধ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্পদ পশেক্ষকর ফ্কাক্ষনা প্রশ্ন র্থাক্ষক িা হস্তক্ষেি িপরচালনা িা অগ্রেপর্ত ির্টক্ষ িেক্ষণ অসুপিধা হয়, র্তাহক্ষল র্তাক্ষক সহায়র্তার েনয তমস ওসাম-এর সাক্ষর্থ
ফ্র্াোক্ষর্াে করক্ষর্ত হক্ষি। লক্ষেযর পদক্ষক অগ্রেপর্তর র্তাপরখ RTI টিি ১২/৩/২০ র্তাপরক্ষখ ির্টাক্ষলাচনা করক্ষি।

র্তর্থয ির্টাক্ষলাচনা/ির্টাক্ষলাচনার র্তাপরখ:
✓

১৭/১/২০

✓

২৯/১/২০

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১৫/২০ িডার সািলীলর্তা: ৩৪ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

✓

১২/২/২০

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১৭/২০ িডার সািলীলর্তা: ৩৭ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

❏

২৬/২/২০

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১৯/২০ িডার সািলীলর্তা: ৪৫ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

ডার্া: ফ্দখা শব্দ: ১২/২০ িডার সািলীলর্তা: ৩২ শব্দ প্রপর্ত পিপনক্ষর্

MTSS টিি সদসয:
স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________

স্বাের: ___________________________________________________________

ভূপিকা: ___________________________________________________________
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অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ তিট এবং প্রমিিার িকুমমমন্টিন্ (যোট গ্রুপ)
তিক্ষ্ার্থীর ন্াম:

তিক্ষ্ক:

যগ্রি:

তাতরখ:

িক্ষ্য:

মধযস্থতার তববরণ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ টুি:

মধযস্থতা পতরিািন্াকারী তিক্ষ্ক(বৃ ন্দ্ ):

টিয়ার র্ািাই:
❏

টিয়ার II

❏

টিয়ার III

যপ ন্ঃপু ত ন্কতা:
●

গ্রুমপর আকার:

পর্য মবক্ষ্ণকারী/তাতরখ:

●

●

(সপ্তাক্ষহর প্রপর্ত পদক্ষনর েনয) আিপন পশোর্থীর েনয িধযস্থর্তা িাস্তিায়ক্ষন িযয় ফ্র্ সিয় িযয় কক্ষর ক্ষছন ফ্সর্া পিপনক্ষর্ সিয় উক্ষেখ করুন। দ্রষ্টিয: সপ্তাক্ষহর প্রপর্ত পদক্ষন পিপনর্ র্থাকার প্রক্ষয়ােন ফ্নই। ফ্র্িন, র্পদ আিপন সপ্তাক্ষহ পর্তন পদন এই িধযস্থর্তা প্রক্ষয়াে কক্ষর ন র্তাহক্ষল আিনার কাক্ষছ ফ্কিল ফ্সই
পর্তন পদক্ষনর সিয় র্থাকক্ষর্ত িাক্ষর।

সপ্তামহ

যসামবার

মিিবার

বু ধবার

বৃ হিততবার

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )

শুক্রবার

র্পদ পশোর্থী অনুিপস্থর্ত র্থাক্ষক, র্তাহক্ষল পনপদট ষ্ট সিক্ষয়র িক্ষধয এটি ফ্নার্ করুন।

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:

তাতরখ:

তাতরখ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:
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অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ তিট এবং প্রমিিার িকুমমমন্টিন্ (যোট গ্রুপ)
তিক্ষ্ার্থী/যের ন্াম: হযাপর ির্ার, োরপফল্ড কযার্, স্নুপি ডে, ও িােস

তিক্ষ্মকর ন্াম: পিস ওসাি

যগ্রি: ২য়

তাতরখ: ২১/৪/২০২০

িাপন।
RTI িক্ষ্য: িডার পনভুট লর্তা: পশোর্থী DRA2 ফ্লক্ষভল D-ফ্র্ত ৯০% ফ্র্থক্ষক ৯৭% ির্টন্ত িডার পনভুটলর্তা উন্নর্ত কক্ষর িডার দের্তা িৃপদ্ধ করক্ষি।

মধযস্থতার তববরণ: ফ্র্িন চাংপকং ও ফ্েপন্ডং শব্দ পহক্ষসক্ষি পনভুট লর্তা ফ্কৌশক্ষলর উির ফ্ফাকাক্ষসর সাক্ষর্থ ফ্ছার্ গ্রুক্ষি পনক্ষদট পশর্ত িডা।

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ টুি: রাপনং ফ্রকডট

যপ ন্ঃপু ত ন্কতা:
●
প্রপর্ত সপ্তাক্ষহ (নুযনর্তি) ২৫৩০ পিপনর্

টিয়ার র্ািাই:
✓

টিয়ার II

❏

টিয়ার III

মধযস্থতা পতরিািন্াকারী তিক্ষ্ক: ক্লাসরুি পশেক

গ্রুমপর আকার:
●

পর্য মবক্ষ্ণকারী/তাতরখ:

৪ েন পশোর্থী

●

পরক্ষসাসট পশেক ২১/৪/২০২০

(সপ্তাক্ষহর প্রপর্ত পদক্ষনর েনয) আিপন পশোর্থীর েনয িধযস্থর্তা িাস্তিায়ক্ষন িযয় ফ্র্ সিয় িযয় কক্ষর ক্ষছন ফ্সর্া পিপনক্ষর্ সিয় উক্ষেখ করুন। দ্রষ্টিয: সপ্তাক্ষহর প্রপর্ত পদক্ষন পিপনর্ র্থাকার প্রক্ষয়ােন ফ্নই। ফ্র্িন, র্পদ আিপন সপ্তাক্ষহ পর্তন পদন এই িধযস্থর্তা প্রক্ষয়াে কক্ষর ন র্তাহক্ষল আিনার কাক্ষছ ফ্কিল ফ্সই
পর্তন পদক্ষনর সিয় র্থাকক্ষর্ত িাক্ষর।

সপ্তামহ

যসামবার

মিিবার

বু ধবার

বৃ হিততবার

২৮/৪/২০৩/৫/২০

১৫ পিপনর্
িাঠয: পদ পিে ফ্রস
দের্তা: oi চাংক, পিছন ফ্র্থক্ষক িুনরায়
িডা

২০ পিপনর্
সািলীলর্তা CBM
িাঠয: পদ পিে ফ্রস
দের্তা: oi চাংক

৬/৫/২০১০/৫/২০

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইন পদ ফক্ষরস্ট
দের্তা: অোনা শক্ষব্দর অর্থট িুঝা

১৫ পিপনর্
িাঠয: ইন পদ ফক্ষরস্ট
দের্তা: অোনা শক্ষব্দর অর্থট িুঝা

১৩/৫/২০১৭/৫/২০

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং

২০/৫/২০২৪/৫/২০

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং এিং শক্ষব্দর পিেণ করা
ফ্দখা শব্দ: the, there

২০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং এিং শক্ষব্দর পিেণ করা
ফ্দখা শব্দ: the, there

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং এিং শক্ষব্দর পিেণ করা
ফ্দখা শব্দ: the, there

২৭/৫/২০৩০/৫/২০

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং এিং শক্ষব্দর পিেণ করা
ফ্দখা শব্দ: the, there

২০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং এিং শক্ষব্দর পিেণ করা
ফ্দখা শব্দ: the, there

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং এিং শক্ষব্দর পিেণ করা
ফ্দখা শব্দ: the, there

অনুিপস্থর্ত:
োরপফল্ড কযার্

অনুিপস্থর্ত:
িােস িাপন

শুক্রবার

৩০ পিপনর্
সািলীলর্তা CBM
িাঠয: পদ পিে ফ্রস
দের্তা: oi চাংক
৩০ পিপনর্
িাঠয: ইন পদ ফক্ষরস্ট
দের্তা: অোনা শক্ষব্দর অর্থট িুঝা

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং

৩০ পিপনর্
িাঠয: ইনর্ু পদ ব্লু
দের্তা: চাংপকং
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র্পদ পশোর্থী অনুিপস্থর্ত র্থাক্ষক, র্তাহক্ষল পনপদট ষ্ট সিক্ষয়র িক্ষধয এটি ফ্নার্ করুন।

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )

তাতরখ: ১/৫

তাতরখ: ১৬/৫

তাতরখ: ২২/৫

BB: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯২%
GC: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯০%
SD: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯২%
HP: RR ফ্লক্ষভল ১৯ ৯৬%

BB: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯৪%
GC: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯২%
SD: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯৫%
HP: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯০%

BB: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯৬%
GC: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯৪%
SD: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯৬%
HP: RR ফ্লক্ষভল ২০ ৯২%

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ িাটা
পময়ন্ট(সমূ হ )
তাতরখ:

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ এবং প্রমিিার িকুমমমন্টিন্ তিট (বযতিগত)
পশোর্থীর নাি:

িধযস্থর্তাকারী:

ফ্ফাকাস এপরয়া(সিূ হ):

র্তাপরখ:

অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ র্ুল:

লেয:

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

সপ্তাহ ৩

সপ্তাহ ২

সপ্তাহ ১

র্তাপরখ
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ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

সপ্তাহ ৬

সপ্তাহ ৫

সপ্তাহ ৪

র্তাপরখ

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ এবং প্রমিিার িকুমমমন্টিন্িকুমমমন্টিন্
পশোর্থীর নাি:

িধযস্থর্তাকারী:

ফ্ফাকাস এপরয়া(সিূ হ):

র্তাপরখ:

অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ র্ুল:

লেয:

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

সপ্তাহ ৭

র্তাপরখ
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ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

র্তাপরখ

ফ্সা

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

সপ্তাহ ১১

সপ্তাহ ১০

সপ্তাহ ৯

সপ্তাহ ৮

র্তাপরখ
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সপ্তাহ ১২

ন্মু ন্া অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ তিট এবং প্রমিিার িকুমমমন্টিন্ (বযতিগত)
তিক্ষ্ার্থীর ন্াম: হযাপর ির্ার

মধযস্থতাকারী: পিস ওসাি/ক্লাসরুি পশেক

যফাকাস এতরয়া: িডার সািলীলর্তা

তাতরখ: ২৯/৯/২০২০

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ টুি: DRA2 এিং CBM ফ্িৌপখক িডার সািলীলর্তা

লেয:

র্তাপরখ

ফ্সা

২৯/৯/২০

x

৩০/৯/২০

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

DRA2 এিং ওরাল পরপডং লু ক্ষয়পন্স CBM ফ্প্রাি

হযাপর ৯৬% পনভু ট লর্তার সাক্ষর্থ েক্ষড প্রপর্ত পিপনক্ষর্ প্রায় ২৬ টি শব্দ সঠিক
(wcpm) িডক্ষছ। ORF নক্ষিটর সাক্ষর্থ র্তুলনা করা হক্ষল ২৫ র্তি
িাক্ষসটন্টাইল।

২৬ wcpm

(EasyCBM.com) িযিহার কক্ষর ফ্িসলাইন ডার্া
সংগ্রহ করুন

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা প্রক্ষয়াে করুন ১৫ পিপনর্ (২-৩x /
সপ্তাহ)

হযাপর ১ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৬% পনভু ট লর্তায় ২৮ wcpm িডক্ষছ।
পিপভন্ন িডার ফ্কৌশল ফ্শখার উির কাে করক্ষছ (পিছক্ষন আসা এিং িু নরায়

২৮ wcpm

সপ্তাহ ১

x

২/১০/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

৬/১০/২০

x

ি

িু

িৃ

শু

িডা)।

সপ্তাহ ২

৮/১০/২০

x

১০/১০/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

১৩/১০/২০

x

ি

সপ্তাহ ৩

১৫/১০/২০

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ২ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৭% পনভু ট লর্তায় ৩৩ wcpm িডক্ষছ।

৩৩ wcpm

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ৩ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৭% পনভু ট লর্তায় ৩৫ wcpm িডক্ষছ।

৩৫ wcpm

x

১৭/১০/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

২০/১০/২০

x

ি

িু

িৃ

শু
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সপ্তাহ ৪

২২/১০/২০

x

২৪/১০/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

২৭/১০/২০

x

ি

সপ্তাহ ৫

২৯/১০/২০

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ৪ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৬% পনভু ট লর্তায় ৩৯ wcpm িডক্ষছ।

৪০ wcpm

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ৫ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৬% পনভু ট লর্তায় ৪৫ wcpm িডক্ষছ।

৪৫ wcpm

x

৩১/১০/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

৩/১১/২০

x

ি

৫/১১/২০

িু

িৃ

শু

সপ্তাহ ৬

x

৭/১১/২০

x

ন্মু ন্া অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ এবং প্রমিিার িকুমমমন্টিন্িকুমমমন্টিন্
তিক্ষ্ার্থীর ন্াম: হযাপর ির্ার

মধযস্থতাকারী: পিস ওসাি/ক্লাসরুি পশেক

যফাকাস এতরয়া: িডার সািলীলর্তা

তাতরখ: ২৯/৯/২০২০

অগ্রগতত পর্য মবক্ষ্ণ টুি: DRA2 এিং সহে CBM ফ্িৌপখক িডার সািলীলর্তা

লেয:

র্তাপরখ

ফ্সা

১০/১১/২০

x

১২/১১/২০

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা প্রক্ষয়াে করা অিযাহর্ত রাখু ন

হযাপর ৬ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৭% পনভু ট লর্তায় ৫০ wcpm িডক্ষছ।

৫০ wcpm

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা প্রক্ষয়াে করা অিযাহর্ত রাখু ন

হযাপর ৬ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৯৭% পনভু ট লর্তায় ৫৫ wcpm িডক্ষছ।

৫৫ wcpm

সপ্তাহ ৭

x

১৪/১১/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

১৭/১১/২০

x

ি

িু

িৃ

শু

36

সপ্তাহ ৮

১৯/১১/২০

x

২১/১১/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

২৪/১১/২০

x

২৫/১১/২০

ি

িু

িৃ

শু

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ৮ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৫৮ wcpm িডক্ষছ। ফ্িশ কক্ষয়কটি
িডার ফ্কৌশল প্রক্ষয়াে কক্ষরক্ষছ।

৫৮ wcpm

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ৯ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৬৩ wcpm িডক্ষছ। দ্রুর্ত উন্নপর্ত করক্ষছ।

৬৩ wcpm

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ১০ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৬৮ wcpm িডক্ষছ। পশোর্থী িডার
িযািাক্ষর ফ্িপশ আত্মপিশ্বাসী।

৬৮ wcpm

পস্কল/অযাপক্টপভটিস

িন্তিয

PM ডার্া

িারিার িডার িধযস্থর্তা িাস্তিায়ন চাপলক্ষয় র্ান (প্রপর্ত
ফ্সশক্ষন ১৫ পিপনর্)

হযাপর ১১ সপ্তাক্ষহর িধযস্থর্তার িক্ষর ৭২ wcpm িডক্ষছ। হযাপর ফ্িঞ্চিাকট
প্রর্তযাশায় ফ্িৌাঁ ক্ষছক্ষছ!

৭২ wcpm

সপ্তাহ ৯

x

র্তাপরখ

ফ্সা

১/১২/২০

x

ি

সপ্তাহ ১০

৩/১২/২০

িৃ

৫/১২/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

৮/১২/২০

x

ি

িু

িৃ

শু

x

১২/১২/২০

x

র্তাপরখ

ফ্সা

১৫/১২/২০

x

ি

িু

িৃ

শু

x

সপ্তাহ ১২

১৭/১২/২০

শু

x

১০/১২/২০

সপ্তাহ ১১

িু

১৯/১২/২০

x
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MTSS তপ্রন্টমর্াগয
যরফামরি ফরম
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টিয়ার II যরফামরি ফরম
টিয়ার ১ আিরণ ও একামিতমক ট্রযাতকং ফরম এবং মধযস্থতা সম্পূ ণয করার পর, যর্মকামন্া িিমান্ একামিতমক ও আিরণগত উমেমগর জন্য এই ফরম বযবহার করুন্।
পশোর্থীর নাি: _____________________________________ অনুক্ষরাধ েিাদানকারী: __________________________________
র্তাপরখ: _____________________ ফ্হািরুি পশেক: ______________________________________ ফ্গ্রড: ________________

অনুক্ষরাক্ষধর কারণ: (প্রক্ষর্ােয সিগুক্ষলাক্ষর্ত টিক পদন)
❏ একামিতমক: _____ িডা

_____ েপণর্ত

_____ অর্তযপধক অনুিপস্থপর্ত _____ অনযানয: _____________

(একাক্ষডপিক েযাপকংক্ষয়র কােেিত্র সংর্ুি করুন)

❏ আিরণ: ______ দুিটল আত্ম-পনয়ন্ত্রণ ______ ফ্িাধ/আগ্রাসন ______ কি অনুক্ষপ্ররণা ______ সািাপেক দের্তা
(আচরণের্ত েযাপকংক্ষয়র কােেিত্র সংর্ুি করুন)

❏ উপতস্থতত: _____ পদন অনুিপস্থর্ত
(উিপস্থপর্ত েযাপকংক্ষয়র কােেিত্র সংর্ুি করুন)

ESL যসবা: ____ হযাাঁ ____ না
(একটিক্ষর্ত টিক পদন)

সাবয জন্ীন্ বাোই তর্থয
ফি
❏ F&P ফ্লক্ষভল
__________________
❏ অন-পডিান্ড ফ্লখা:
__________________
❏ iREADY িডা:
__________________
❏ iREADY েপণর্ত:
___________________
❏ WIDA ফ্স্কার:
____________________

উইন্টার
❏ F&P ফ্লক্ষভল
__________________
❏ অন-পডিান্ড ফ্লখা:
__________________
❏ iREADY িডা:
__________________
❏ iREADY েপণর্ত:
___________________
❏ WIDA ফ্স্কার:
____________________

তরং
❏ F&P ফ্লক্ষভল
__________________
❏ অন-পডিান্ড ফ্লখা:
__________________
❏ iREADY িডা:
__________________
❏ iREADY েপণর্ত:
___________________
❏ WIDA ফ্স্কার:
____________________

❏ উইলসন ফ্ক-৮ ফাউক্ষন্ডশন্স, োস্ট ওয়াডটস,
উইলসন পরপডং, িডা/েপণর্ত ১৮০, পসস ৪৪:

❏ উইলসন ফ্ক-৮ ফাউক্ষন্ডশন্স, োস্ট ওয়াডটস,
উইলসন পরপডং, িডা/েপণর্ত ১৮০, পসস ৪৪:

❏ উইলসন ফ্ক-৮ ফাউক্ষন্ডশন্স, োস্ট ওয়াডটস,
উইলসন পরপডং, িডা/েপণর্ত ১৮০, পসস ৪৪:

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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1.

2.

তিক্ষ্ার্থীমের অগ্রগততমক প্রর্াতবত করমে বমি মমন্ হমে এমন্ সকি উমেমগ টিক তেন্:
❏ ফ্দপর/অনুিপস্থপর্ত

❏ অনুির্ুি ভাষা

❏ িক্ষনাক্ষর্াক্ষের অভাি/র্াস্ক না করা

❏ চুপর

❏ কাে করক্ষর্ত না চাওয়া

❏ পিঘ্ন

❏ অযাসাইনক্ষিন্ট অসম্পূ ণট রাখা/না করা

❏ িারািাপর/আগ্রাসন

❏ ফ্লখািডায় কি অেটন

❏ প্রপর্তপিয়াহীন

❏ র্পিক্ষক অনীহা

❏ ভাংচুর

❏ আপর্থটক সিসযা

❏ অিাধযর্তা

❏ সিয় িযিস্থািনা

❏ পনক্ষেক্ষক আঘার্ত

❏ িুপলং

❏ অনযানয: ________________

উমেমগর প্রধান্ তবষয় কী? _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3.

অন্ু মান্: তিক্ষ্ার্থীমের অগ্রগততমক প্রর্াতবত কমর এমন্ সিাবয কারণ। প্রমর্াজয সবগুমিামত টিক তেন্।
❏ সহিাঠী

❏ কাপরকুলাি (অক্ষনক কঠিন/অক্ষনক সহে)

❏ িাপরিাপরক কারণ

❏ পনক্ষদট শনািূলক িযাচ (খুি দ্রুর্ত/খুি ধীর)

❏ ক্লাসরুক্ষির িপরক্ষিশ

❏ িানপসক/শারীপরক অেির্তা

❏ পশেক িপরির্তটন

❏ পশোর্থীর তিপশষ্টয

❏ এই স্কুক্ষল নর্তুন

❏ পশখক্ষন পিলম্ব/অেির্তা

4.

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্াগ (মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর প্রমাণ অর্থবা মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর ফরম সংর্ু ি করুন্ পৃ ষ্ঠা ৪০)

5.

অন্ু গ্রহ কমর তিক্ষ্ার্থীর উপর প্রময়াগ করা সকি মধযস্থতায় টিক তেন্ (কমপমক্ষ্ ২ সপ্তামহর জন্য যিিা করা আবিযক)।
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❏

একাক্ষডপিক সাহার্যকারী

❏

স্বর্তন্ত্র ফ্িৌপখক চুপি

❏

পশোর্থীক্ষক িযপিের্তভাক্ষি স্মরণ করাক্ষনা

❏

অধযক্ষের কাছ ফ্র্থক্ষক সাহার্য চাওয়া

❏

স্বর্তন্ত্র পলপখর্ত চুপি

❏

ফ্রাল িক্ষডল দাপয়ত্বশীল আচরণ

❏

প্রপর্তটি িাক্ষঠর িক্ষর ফ্শখার িূলযায়ন

❏

ফ্নর্তৃত্ব/সাহার্যকারীর সুক্ষর্াে

❏

ফ্িস কিাক্ষনা (কাদািাটি, িল, পফক্ষের্, ফ্িপন্সল)

❏

আচরণ চার্ট/লে

❏

সংক্ষশাপধর্ত অযাসাইনক্ষিন্ট/িূলযায়ন

❏

েিণক্ষর্ােয-আক্ষলাচনা, গ্রুি, ফ্িৌপখক িযিহার কক্ষর ফ্শখান

❏

পিরপর্ত, হাাঁর্া, রুক্ষির িাইক্ষর সিয়

❏

পশোদাক্ষনর সিয় রুক্ষি চলাক্ষফরা

❏

নিনীয় গ্রুি িযিহার কক্ষর ফ্শখান

❏

পশোর্থীক্ষক প্রায়শই ডাকা

❏

পশোর্থীর সাক্ষর্থ অ-ফ্িৌপখক সংক্ষকর্ত

❏

অঙ্গ িযিহার কক্ষর, হাক্ষর্ত হাক্ষর্ত, চলাক্ষফরা কক্ষর ফ্শখান

❏

ইপর্তিাচক সম্পক্ষকটর েনয চা-পচং পডক্ষিাপের্

❏

পনক্ষিাপনক, োন, েল্প, ছডা িযিহার কক্ষর ফ্শখান

িপরিপর্তটর্ত আসন (একাকীত্ব, কযাক্ষরল)

❏

❏

পভেু যয়াল, ছপি, ফ্নার্-ফ্নওয়া িযিহার কক্ষর ফ্শখান

❏

িারিার প্রর্তযাশা স্পষ্ট করা

পনয়ন্ত্রণ িোয় রাখার েনয িপরির্তটনকালীন অযাপক্টপভটিস

ফ্চক ইন ফ্চক আউর্

❏

❏

❏

উক্ষেশয স্পষ্টভাক্ষি িপণটর্ত ও পলপখর্ত
িাছাইক্ষয়র সুক্ষর্াে, "র্তুপি ___ করক্ষর্ত িাক্ষরা অর্থিা
___"
একেন িন্ধু/ভাক্ষলা পশোর্থীর সাক্ষর্থ ফ্োডা তর্তপর

❏

❏

❏

❏

িা/িািা ডাকা (ইপর্তিাচক/ফ্নপর্তিাচক)

❏

❏

আচরক্ষণর েনয পচপির্ত ট্রিোর
পশেক/পশেক সহকারী কর্তৃটক প্রদি টিউর্পরং

প্রশংসা/ির্তাির্ত

❏

❏

সফলর্তার সুক্ষর্াে প্রদান

পিপভন্ন প্রপর্তপিয়া ফ্কৌশল (ফ্কারাল, র্থাম্বস আি, গ্রাপফক
অেটানাইোর, ইর্তযাপদ)

❏

পশোর্থীর কাছাকাপছ র্থাকা

❏

স্পষ্ট পনক্ষদটশািলী ফ্লখা/িলা

❏

তদি িাছাইক্ষয়র কাঠি

❏

অনযানয: _______________________

❏

র্ুপি/সেির্তার লডাই ফ্র্থক্ষক পিরর্ত রাখা

❏

ফ্র্াোক্ষর্াক্ষের ফ্ফাল্ডার

❏

শান্ত করা, উক্ষিেনা কিাক্ষনার ফ্কৌশল

❏

িৃর্থকীকৃর্ত পনক্ষদটশনা

❏

ডকুক্ষিক্ষন্টর আচরক্ষণর লঙ্ঘন/ফ্রফাক্ষরল

❏
❏

6.

ফ্চাক্ষখ ফ্চাখ রাখা

❏

পনক্ষদটপশর্ত ফ্নার্/হাইলাইটিং
"আপি" পদক্ষয় িার্তটা, "র্তুপি" পদক্ষয় নয়

❏

প্রক্ষণাদনা ও িুরস্কার

অনুগ্রহ কক্ষর সংর্ুি করুন:
❒ শিক্ষার্থী তথ্য শিট
❒ আচরণ/একাডেমিক ট্র্যাকিিং ফর্ম
❒ মধ্যস্থতা লগ
❒ কাজের নমুনা
❒ পরিবর্তনের উদাহরণ
❒ শ্রেণীর কাজ
❒ মূল্যায়ন
❒ মা/বাবার যোগাযোগের লগ
❒ টিয়ার ১ মধ্যস্থতার ডকুমেন্টেশন, এবিং / অথবা যেকোনো
❒ অন্যান্য সিংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টেশন

স্বাক্ষ্র: _______________________________________________________________________________________________________
গুরুত্বপূ ণয যন্াট:
পশেক ও িা/িািাক্ষক এই পশোর্থীর েনয ফ্র্ িধযস্থর্তা ফ্প্ল্স করা হক্ষয়ক্ষছ ফ্স সম্পক্ষকট অিপহর্ত করা হক্ষি। টিম প্রায় প্রতত ৪-৬ সপ্তামহর অগ্রগতত পর্য ামিািন্া করমব এবং অগ্রগতত ও অবযাহত মধযস্থতা
সম্পমকয মা-বাবামক অবতহত করমব। টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ কিটসূপচর প্রপর্তটি পশোর্থীর েনয ফাইল ফ্ফাল্ডার পশোর্থী ফাইক্ষল রাখক্ষর্ত হক্ষি এিং ফ্রফাক্ষরল, িধযস্থর্তা িপরকল্পনা এিং হস্তক্ষেক্ষির সিয়সূপচ
র্থাকক্ষি। এগুক্ষলা কিীক্ষদর অযাক্ষেক্ষসর েনযও উিলভয র্থাকক্ষি।
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টিয়ার III-এর যরফামরি ফরম
টিয়ার ২ আিরণ এবং একামিতমক ট্রযাতকং ফরম এবং মধযস্থতা সম্পূ ণয করার পর, যর্মকামন্া িিমান্ একামিতমক ও আিরণগত উমেমগর জন্য এই ফরম বযবহার করুন্।

তিক্ষ্ার্থীর ন্াম:

তিক্ষ্মকর ন্াম:
তিক্ষ্ার্থীর অবস্থা

তাতরখ:
যগ্রি-যিমর্ি প্রতযািা

যন্াট/অন্যান্য:

F&P ফ্লক্ষভল: __________________

F&P ফ্লক্ষভল: __________________

iREADY িডা: ____________

iREADY িডা: ____________

iREADY েপণর্ত: _______________

iREADY েপণর্ত: _______________

WIDA ফ্স্কার: _________________

WIDA ফ্স্কার: _________________

উইলসন ফ্ক-৮ ফাউক্ষন্ডশন্স, োস্ট ওয়াডট স, উইলসন পরপডং, িডা/েপণর্ত ১৮০,

উইলসন ফ্ক-৮ ফাউক্ষন্ডশন্স, োস্ট ওয়াডট স, উইলসন পরপডং, িডা/েপণর্ত ১৮০,

পসস ৪৪:

পসস ৪৪:

___________________________________________________

___________________________________________________

টিয়ার ২-এর সামপাটয ও িকুমমমন্টিন্: (সকি মধযস্থতা িগ ও িকুমমমন্টিন্ সংর্ু ি করুন্)

টিয়ার II-এর মধযস্থতার িক্ষ্য

টিয়ার II-এর বাস্তবাতয়ত মধযস্থতাসমূ হ
িযিহৃর্ত পরক্ষসাসট:
িধযস্থর্তার পিশদ:
িপরিািকৃর্ত ডার্া িক্ষয়ন্ট:

পশোর্থীক্ষদর অগ্রেপর্তক্ষক প্রভাপির্ত করক্ষছ িক্ষল িক্ষন হক্ষচ্ছ এিন সকল উক্ষেক্ষে টিক পদন:

❏

ফ্দপর/অনুিপস্থপর্ত

❏

অনুির্ুি ভাষা

❏

িক্ষনাক্ষর্াক্ষের অভাি/র্াস্ক না করা

❏

চুপর

❏

কাে করক্ষর্ত না চাওয়া

❏

পিঘ্ন

❏

অযাসাইনক্ষিন্ট অসম্পূণট রাখা/না করা

❏

িারািাপর/আগ্রাসন

❏

ফ্লখািডায় কি অেটন

❏

প্রপর্তপিয়াহীন

❏

র্পিক্ষক অনীহা

❏

ভাংচুর

❏

আপর্থটক সিসযা

❏

অিাধযর্তা

❏

সিয় িযিস্থািনা

❏

পনক্ষেক্ষক আঘার্ত

❏

িুপলং

❏

অনযানয: ________________

আপতন্ টিমমক যকান্ পেমক্ষ্মপর সু পাতরি করমত িান্? __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
অনুগ্রহ করে ❒ শিক্ষার্থী তথ্য শিট, ❒ আচরণ এবং একাডেমিক ট্র্যাকিং ফরম, ❒ মধ্যস্থতা লগ, ❒ কাজের নমুনা, ❒ সংশোধনের উদাহরণ, ❒ ক্লাসের কাজ, ❒ মূল্যায়ন, ❒ মাবাবার সাথে যোগাযোগের লগ, ❒ টিয়ার ১ মধ্যস্থতার কাগজপত্র, এবং/অথবা যেকোনো ❒ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযুক্ত করুন।
স্বাক্ষ্র: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
গুরুত্বপূ ণয যন্াট:
পশেক ও িা/িািাক্ষক এই পশোর্থীর েনয ফ্র্ িধযস্থর্তা ফ্প্ল্স করা হক্ষয়ক্ষছ ফ্স সম্পক্ষকট অিপহর্ত করা হক্ষি। টিি প্রায় প্রপর্ত ৪ সপ্তাক্ষহর অগ্রেপর্ত ির্টাক্ষলাচনা করক্ষি এিং অগ্রেপর্ত ও অিযাহর্ত িধযস্থর্তা সম্পক্ষকট িা-িািাক্ষক অিপহর্ত করক্ষি। টিয়ার ২ টিয়ার ৩ কিটসূপচর
প্রপর্তটি পশোর্থীর েনয ফাইল ফ্ফাল্ডার MTSS টিক্ষির কাক্ষছ রাখা হয় এিং ফ্রফাক্ষরল, িধযস্থর্তা িপরকল্পনা ও িধযস্থর্তার সিয়সূচী র্থাকক্ষি। এগুক্ষলা কিীক্ষদর অযাক্ষেক্ষসর েনযও উিলভয র্থাকক্ষি।
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মা/বাবার যর্াগামর্ামগর ফরম
পশোর্থীর নাি: ___________________________________ পশেক: ________________________________ ফ্গ্রড: _______________
মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____

মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____
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মা/বাবার সামর্থ যর্াগামর্ামগর মাধযম: ____________

❏

ফ্ফান

❏

ফ্নার্/ইক্ষিইল

❏

পিটিং

❏

অনযানয: _____

যর্ তবষময় যর্াগামর্াগ:

❏

একাক্ষডপিক

❏

আচরণ

❏

উিপস্থপর্ত

❏

অনযানয: _____

যর্াগামর্ামগর ফিাফি:

❏

ফ্কাক্ষনা িপরির্তটন
হয়পন

❏

সািপয়ক উন্নপর্ত

❏

সিসযার সিাধান হক্ষয়ক্ষছ

❏

অনযানয: _____
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MTSS পতরর্াষা
আিরণগত মধযস্থতা পতরকল্পন্া (BIP): একটি আচরণের্ত িধযস্থর্তা িপরকল্পনা কার্টকরী আচরণ িূলযায়ন (FBA) পভপিক। এটি একটি সহক্ষর্ােী টিি কর্তৃটক তর্তপর ও িাস্তিায়ন করা হয়, র্ার িক্ষধয পশোর্থী ও
িা-িািাক্ষক উির্ুির্তা অনুর্ায়ী অন্তভুটি করা হয়। িপরকল্পনাটি ইপর্তিাচক আচরণের্ত সহায়র্তা (PBS), স্কুক্ষলর সাফক্ষলযর েনয পচপির্ত দের্তা এিং আচরণের্ত পনক্ষদট শনার েনয পনপদট ষ্ট ফ্কৌশল অন্তভুটি কক্ষর।
িাটা পময়ন্ট: অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ িূলযায়ক্ষনর উির একটি ফ্স্কার। পশোর্থী ফ্কাক্ষনা িধযস্থর্তায় ইপর্তিাচক সাডা পদক্ষচ্ছ পকনা র্তা পনধটারক্ষণর েনয একাপধক ডার্া (কিিক্ষে চারটি) িক্ষয়ন্ট প্রক্ষয়ােন।
তর্থয-িাতিত তসদ্ধান্ত গ্রহণ: চলিান অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ এিং র্তর্থয পিক্ষিষণ িযিহাক্ষরর িাধযক্ষি পশোর্থীক্ষদর সাফক্ষলযর েনয িপরকল্পনা (একাক্ষডপিক ও আচরণের্ত উভয়ই) িপরকল্পনা করার প্রপিয়া।
অসিতত তববৃ তত: একই িয়ক্ষসর সহিাঠীর িারফরিযাক্ষন্সর র্তুলনায় পশোর্থীর িারফরিযাক্ষন্সর একটি স্পষ্ট ও িপরিািক্ষর্ােয পিিৃপর্ত। আচরণের্ত উদাহরণ: সাক্ষকট ক্ষল র্থাকার সিক্ষয় ির্টক্ষিেণ করা হয়, পিপল ৩০%
সিয় র্াক্ষস্ক পছল সহিাঠীক্ষদর র্তুলনায় র্ারা ৮৮% সিয় র্াক্ষস্ক পছল। একাক্ষডপিক উদাহরণ: সুসান, র্তৃর্তীয় ফ্গ্রক্ষডর পশোর্থী, প্রপর্ত পিপনক্ষর্ ৬৫টি সঠিক শব্দ (cwpm) িডক্ষছ। র্তার সহিাঠীরা ির্তটিাক্ষন প্রপর্ত
পিপনক্ষর্ ৯৫ টি সঠিক শব্দ িডক্ষছ (cwpm)।
সময়কাি: কর্তেণ ফ্কাক্ষনা আচরণ িা িধযস্থর্তা ঘক্ষর্। পর্তনটি গুরুত্বিূণট পিষয় িরীো এিং ির্টক্ষিেক্ষণর ফ্েক্ষত্র িযিহৃর্ত হয়: ফ্িৌনঃিুপনকর্তা, র্তীব্রর্তা ও সিয়কাল। িধযস্থর্তা প্রপর্তপিয়া নপর্থভুি করার
উক্ষেক্ষশয, সিয়কাল একটি ফ্সশক্ষনর তদঘটয (পিপনক্ষর্র সংখযা) ফ্িাঝায় র্া প্রপর্ত স্কুল িছক্ষর ফ্সশক্ষনর সংখযা োরা গুণ করা হয়। "ির্টাপ্ত সিয়কাল" িযিহৃর্ত কিটসূপচ িা ফ্কৌশল, পশোর্থীর িয়স এিং সিসযার ধরন
ও র্তীব্রর্তার উির পনভট র কক্ষর। অক্ষনক েক্ষিষণা-পভপিক কিটসূপচ সিয়কাক্ষলর েনয পনক্ষদট পশকা িা সুিাপরশ প্রদান কক্ষর।
তবশ্বস্ততা: পিশ্বস্তর্তা পনভুটলর্তা ও িক্ষনাক্ষর্ােক্ষক ফ্িাঝায় র্ার সাক্ষর্থ পনক্ষদট শ এিং/অর্থিা িধযস্থর্তার েনয ইচ্ছাকৃর্ত েক্ষিষণার পডোইন িাস্তিায়ন করা হয়। এর িাক্ষন হক্ষলা ফ্র্ িধযস্থর্তা েক্ষিষণা পভপিক পনক্ষদট শক
অনুর্ায়ী প্রক্ষয়াে করা হয়। স্টযান্ডাডটাইক্ষেশনক্ষক সির্থটন করার েনয, িধযস্থর্তা প্রদানকারী িযপিক্ষক সাধারণর্ত ফ্কাক্ষনা কিটসূপচ িা ফ্কৌশক্ষলর পিশ্বস্তর্তা পনপির্ত করার েনয পনধটাপরর্ত ফ্প্রাক্ষর্াকল অনুসরণ করক্ষর্ত
হক্ষি।
সময়কাি: কর্ত ঘন ঘন ফ্কাক্ষনা আচরণ িা িধযস্থর্তা ঘক্ষর্।
কার্য কর আিরণগত মূ িযায়ন্ (FBA): এই িূলযায়ন আচরণের্ত হস্তক্ষেি িপরকল্পনা পিকাক্ষশর আক্ষে আচরক্ষণর কারণ (িা "ফাংশন") পনধটারক্ষণর প্রপিয়া। িধযস্থর্তা/BIP আচরক্ষণর অনুিানকৃর্ত কারণ
(ফাংশন) এর উির পভপি কক্ষর। FBA টিয়ার II-এ স্কুক্ষল পনধটাপরর্ত িযপির কর্তৃটক আচরণ িরীো করার সিয় িপরচাপলর্ত হয়।
তীব্রতা: একটি পশশুর একাক্ষডপিক িা আচরণের্ত প্রক্ষয়ােক্ষনর েনয সিয়কাল, তদঘটয, এিং পশেক-পশোর্থী অনুিাক্ষর্তর সিন্বয়।
মধযস্থতা: পচপির্ত প্রক্ষয়ােক্ষনর একটি র্াক্ষেটর্কৃর্ত অঞ্চক্ষল েপর্ত িৃ পদ্ধর েনয প্রদি িদ্ধপর্তের্ত ও সুস্পষ্ট পনক্ষদটশনা। এগুক্ষলা একটি পনপদট ষ্ট, িপরিািক্ষর্ােয লেয আক্ষিপেক কিটেির্তা উন্নর্ত করার েনয পডোইন
করা হয়। িধযস্থর্তা ির্তটিান িারফরিযান্স, িাস্তিসম্মর্ত িাস্তিায়ন সম্পক্ষকট তিধ র্তক্ষর্থযর উির পভপি কক্ষর এিং চলিান পশোর্থীক্ষদর অগ্রেপর্ত ির্টক্ষিেণ অন্তভুটি কক্ষর।
বহু-স্তরীয় সহায়তা পদ্ধতত (MTSS): এটি একটি পসক্ষস্টপিক, িিাের্ত-উন্নয়ন কাঠাক্ষিা ফ্র্খাক্ষন পশোর্থীক্ষদর সহায়র্তা করার েনয পশো িযিস্থার সকল স্তক্ষর র্তর্থয-পভপিক সিসযা সিাধান এিং পসদ্ধান্ত
গ্রহক্ষণর অনুশীলন করা হয়।
সমসযা-সমাধান্ প্রতক্রয়া: একটি সহক্ষর্ােী দল, র্া সাধারণ ও পিক্ষশষ পশেকক্ষদর অন্তভুটি কক্ষর, এিং কখনও কখনও িািা-িা, পশোর্থীক্ষদর র্তর্থয িূলযায়ন এিং পনধটাপরর্ত িধযস্থর্তার িপরকল্পনা ও পনরীেণ
সম্পন্ন কক্ষর।
গমবষণা-তর্তত্তক তন্মেযিন্া/মধযস্থতা/অন্ু িীিন্: একটি প্রিাণ-পভপিক পনক্ষদটশনািূলক অনুশীলন িা িধযস্থর্তা র্া পনপদট ষ্ট ফ্শখার িা আচরণের্ত প্রক্ষয়ােনক্ষক িূরণ করার েনয কার্টকর িক্ষল িক্ষন করা হয়।
র্খন র্র্থার্র্থভাক্ষি িযিহার করা হয়, র্তখন পশশুক্ষদর অেটক্ষন ির্টাপ্ত িৃ পদ্ধ প্রর্তযাশা করা ফ্র্ক্ষর্ত িাক্ষর। চলিান ডকুক্ষিক্ষন্টশন এিং পশোর্থী ফলাফল পিক্ষিষণ কার্টকর অনুশীলন সংজ্ঞাপয়র্ত করক্ষর্ত সাহার্য কক্ষর।
মধযস্থতায় সাড়াোন্ (RTI): এটি স্কুলিযািী পরপডং ফ্প্রাগ্রাি (SWRM) নাক্ষিও িপরপচর্ত র্া িহু স্তরীয় সির্থটন িদ্ধপর্তক্ষর্ত একাক্ষডপিক সাক্ষিার্ট ও ইন্টারক্ষভনশন পসক্ষস্টিক্ষক ফ্িাঝায়।
তন্তেয ি বা পতরমাপমর্াগয ফিাফি: িধযস্থর্তার একক, পনপদট ষ্ট, কাপঙ্ক্ষর্ত ফলাফল িণটনাকারী পিিৃপর্ত। িপরিািক্ষর্ােয হওয়ার েনয, ফলাফলটি অিশযই ির্টক্ষিেণক্ষর্ােয এিং িপরিাণক্ষর্ােয িক্ষদ প্রকাশ করা
আিশযক। উদাহরণ: েন ফ্গ্রড-ফ্লক্ষভক্ষলর েপণক্ষর্তর ফ্িৌপলক েণনার দের্তার িারদপশটর্তা প্রদশটন করক্ষি র্া সংখযাসূচক অিাক্ষরশন ইউপনর্ িরীো ফ্শক্ষষ ৮৫% িা র্তার ফ্চক্ষয় ভাক্ষলা ফ্স্কাক্ষরর ফক্ষল প্রিাপণর্ত।
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