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INTRODUCTION:(ভূমিকা)
 যমি আিরা মিশ্ব-প্রকৃমির মিকক লক্ষ্য কমর , িাহকল আিরা দিখকি পাকিা দয, জগকি মিরাজিান জড় ও জীি সককলর
িধ্য পার্থ কয িিথ িান। িাটি, পিথি, পার্র,ফুল, ফল, জল, পশু,পামখ ইিযামি িৃ হৎ ধ্ারণা গুমলর িধ্য পার্থ কয রকেকে। দযিন
– জু ই,রজনী, দগালাপ, জিা, কাকিরী , পলাশ, মশিূ ল ইিযামি মিকল “ফুল” নািক িৃ হৎ ধ্ারণাটি গঠিি হে। সি গুকলাই ফুল
মকন্ত প্রকিযকক একক অপকরর দর্কক আলািা মনকজকির বিমশকযযর দপ্রমক্ষ্কি।
 দিিমন ” িানু ষ ” একটি িৃ হৎ ধ্ারণা। এর িধ্য সকল প্রকাকরর িানু ষ অন্তভুথক্ত। পৃ মর্িীকি প্রমিটা িানু ষই স্বিন্ত্র প্রকৃমির।
দকউ কারও িি না। প্রমিটি িানু ষ মনজ বিমশযয গুকন অকনযর দর্কক মভন্ন প্রকৃমির হে। িানু কষর িধ্য এই মভন্ন প্রিণিাই হল
িযমক্ত বিষিয। এই বিষিয মিমভন্ন মিক দর্কক হকি পাকর। দযিন- শারীমরক গঠন, িু মি, িকনাভাি, ভাষা, মিশ্বাস,
সািামজকিা, ইিযামি। িানু কষর িধ্য দয এই মিমভন্নিা , এককই িলা হে িযমক্ত স্বািন্ত্রযিা ( Individual difference)
.

Definitions :
 Carter B. Good (1959) “ Dictionary of Education” দুই ভাকি এর

িণথনা মিকেকেনIndividual differences stand for “ that variations or
deviations among individuals in regard to a single
characteristic or a number of characteristics.”
2) Individual differences stand for “ those differences which
in their totality, distinguish one individual to another.”
আিরা িলকি পামর দয, িযমক্ত স্বািন্ত্রযিা হল, দকান িানু কষর দসই এক িা একামধ্ক বিমশষয িা
গুণািলী যা িাকক অনয িানুকষর সাকর্ আলািা/ পৃর্ক ককর িা মিমিি করকি সহােিা
ককর।
1)

TYPES OF INDIVIDUAL DIFFERENCE:
 িানু কষর িকধ্য দয মিমভন্ন ধ্রকণর মভন্নিা িা পার্থকয লক্ষ্য করা যাে, দসগুমলকক দুটি

িৃহৎ দেমণকি ভাগ করা দযকি পাকর1. শারীমরক মভন্নিা/ পার্থকয ।( Physiological difference)
2. িানমসক মভন্নিা/ পার্থকয।( psychological difference)
•

এই দুই িৃহৎ দেমণ দক আিার কিগুমল sub- categories দি ভাগ করা
দযকি পাকর।

Cont…
1)Physical difference: প্রমিটি িানু ষ িার গঠন প্রকৃমির মিক দর্কক আলািা হকে র্াকক।
উচ্চিা, ওজন, ত্বককর রঙ, দিাকখর িমণর রঙ, িুকলর রঙ , হাি, পা, নাক, িু খভমিিা , কর্া
িলার ধ্রন, হাাঁটার ধ্রণ ইিযামির মিক দর্কক িানু কষর িকধ্য পার্থকয লক্ষ্য করা যাে।
2) Mental difference: িানু কষর িকধ্য িু মিগি মিক যর্া যু মক্ত, মিন্তন, কল্পনা ক্ষ্িিা,
সৃ জনশীলিার প্রকাশ, িকনাকযাগ ইিযামির মিক দর্কক পার্থকয লক্ষ্য করা যাে। সাধ্ারণ িু মির
মিক দর্ককও পার্থকয িযপক পার্থকয লক্ষ্য করা যাে।
3) Difference in motor ability: কাজ করার গমি, দকান মকেু র প্রমি প্রমিমিো
করার দ্রুিিা, কাকজর প্রমি একগ্রিা/ মিরিা, কাকজর বনপু ণযিা, অিসাগ্রস্ত হকে পড়ার
সিকের িকধ্য মভন্নিা লক্ষ্য করা যাে ।

Cont…
4) Emotional difference: প্রকক্ষ্াভ মিক দর্কক পার্থকয লক্ষ্য করা যাে। মকেু
িানু কষর ইমিিািক প্রকক্ষ্াভ( ভাকলািাসা, দেহ)ইিযামি শমক্তশালী অনযমিকক মকেু িানুকষর
দনমিিািক প্রকক্ষ্াভ ( ঘৃ ণা, দেষ) শমক্তশালী হে। অকনককই প্রকক্ষ্াভ দক সহকজ মনেন্ত্রণ
করকি পাকর , অনযমিকক অকনকক মনেন্ত্রণ করকি পাকর না , ফকল িার িমহিঃপ্রকাশ ককর
দফকল।
5) Difference in interest & aptitudes: িানু কষর িকধ্য আগ্রহ ও
প্রিণিার মিক দর্ককও পার্থকয লক্ষ্য করা যাে। অকনকক social- faction, picnics
ইিযামি দিমশ পেন্দ ককর, আিার অকনকক িই পকড় সিে কাটাকি ভাকলািাকস। সকাকল
খিকরর কাগজ হাকি দপকল অকনকক প্রর্কি দখলার পািাটা খু কল দখলার খির দিকখ,
আিার অকনকক রাজননমিক , সম্পািকীে িা অনযমকেু দিকখ িার আগ্রহ অনুযােী। প্রিণিার
মিক দর্কক দকউ গান,নাি,অংকন , পড়াশুনাে িক্ষ্ হে।

Cont…
6) Difference in achievement: মিষেগি জ্ঞান, পারিথ মশিা, িুমি,
অমভজ্ঞিার মিক দর্ককও মভন্নিা লক্ষ্য করা যাে িানু কষর িকধ্য।
7) Difference in attitude, beliefs, & opinions: মিমভন্ন
িানু ষ, িল, জামি, িস্তু,ধ্ারনা সম্পককথ মিমভন্নজন মিমভন্ন রককির িকনাভাি দপাষণ
ককর।এই িকনাভাি ইমিিািক িা দনমিিািক উভেই প্রকাকরর হকি
পাকর।অনযমিকক মিশ্বাস, িিািি ইিযমির মিক দর্ককও িযমক্তকি িযমক্তকি মভন্নিা
দিখা যাে ।

Cont…
8) Difference in learning style: দকান মকেু দশখার ধ্রকণও পার্থকয
লক্ষ্য করা যাে। দকউ দকউ িু খস্ত ককর, আিার দকউ দকউ িুকে পড়কি
ভাকলািাকস। অনযমিকক দকউ দকউ পড়ার সাকর্ সাকর্ দসই মিষে টা মলখকি পেন্দ
ককর, আিার অকনকক িা করকি ভাকলািাকস না।
9) Difference in social & moral development: িযমক্তকি
িযমক্তকি সািামজক , বনমিক মিকাকশর দক্ষ্কে পার্থকয লক্ষ্য করা যাে । অকনকক
খুি সহকজ মিমভন্ন সািামজক পমরমিমিকি মনকজকক িামনকে মনকি পাকর , আিার
অকনকক পাকর না।

THANK YOU.

