
�িতব�ী বয্ি�র সাধারণ তথয্

বয্ি�গত অ�গিত িবষয়ক তথয্ সং�হ

বয্ি� েকি�ক পিরক�না

�া�য্ স�িকর্ত তথয্ সং�হ এবং �িতেবদন

ঔষধ �েয়াগ িবষয়ক তথয্ সং�হ

েমাবাইল অয্াি�েকশন

গুণগত েসবার জনয্ েযাগােযােগর মাধয্ম

পাঠ পিরক�না ও বয্ি�েকি�ক িশক্ষা পিরক�না 
বা�বায়ন

েভােকশনাল ে�া�াম নিথভু�করণ

েসবা ও �েয়াজনীয় েথরািপ পযর্েবক্ষেণর িরেপাটর্ ৈতির 
ও িবে�ষণ

দাতা সং�ার জনয্ অিডট িরেপাটর্ ৈতির ও আদান �দান

তেথয্র জবাবিদিহতা ও ��তা িনি�তকরণ

�িতব�ীেদর েসবা �দানকারী �িত�ােন ইেল�িনক ডকুেমে�শেনর েক্ষে� পিথকৃৎ হে� Therap Global। কি�উটার, �াটর্েফান এবং 

টয্ােব Therap স�ওয়য্ার বয্বহার কের বাংলােদশ, েনপাল, িফিলপাইন, দিক্ষণ আি�কা, েকিনয়া, উগা�া, তানজািনয়া, আেমিরকাসহ িবে�র 

অনয্ানয্ েদেশর অসংখয্ সং�া অনলাইন ডকুেমে�শেনর সুিবধা িনে�। �িত�ানসমূহ Therap স�ওয়য্ার এর মাধয্েম গুরু�পূণর্ তথয্ সহজ 

ও িনরাপদভােব নিথভু� কের �দ� েসবার মান বৃি� করেছ।

www.TherapGlobal.net /therapglobal +8801799872843 support@therapglobal.net

�িতব�ী বয্ি�র ৈদনি�ন অ�গিতর তথয্ািদ িনরাপেদ সংরক্ষণ করেত এবং 

�ািত�ািনক ��তা িনি�ত করেত Therap স�ওয়য্ার বয্বহার করুন  
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�িতব�ী বয্ি�র েডেমা�ািফক তথয্সমূহ সংরক্ষণ

ICD-10 এবং DSM-5 েকাড বয্বহার কের �িতবি�তার ধরণ িনবর্াচন

�িতব�ী বয্ি�র চািরি�ক ৈবিশ�য্, েযাগােযােগর মাধয্ম, চলােফরার

ধরণ, িচিকৎসাজিনত তথয্, আচরণগত বয্ব�াপনা, �েয়াজনীয় 

িনেদর্শনা স�িকর্ত তথয্ ছাড়াও অনয্ানয্ সাধারণ তথয্সমূেহর েরকডর্

আইইিপ (IEP) বা বয্ি�-েকি�ক িশক্ষা পিরক�না ৈতির এবং িনয়িমত 

তথয্ সং�েহর মাধয্েম অ�গিত �য্াক করার সুিবধা

িশখন অ�গিত িবে�ষেণর জনয্ একািধক ফরময্ােট �িতেবদন ৈতির

িনিদর্� সময়সীমার মেধয্ িশক্ষা �ি�য়া িবে�ষণ এবং ভিবষয্ৎ 

পিরক�না িনধর্ারণ

িশক্ষাথর্ীর চািহদা অনুযায়ী কমর্ ও বৃি�মূলক �িশক্ষণ পিরক�না ও 

ফলাফল নিথভু�করণ 

িচিকৎসক, েথরািপ� এবং অনয্ানয্ িবেশষেজ্ঞর সােথ অয্াপেয়�েমে�র 

সময়সূচী সংরক্ষণ

িবিভ� পরীক্ষা, িটকাদান, সং�মণ এবং সংি�� তথয্সমূহ �য্ািকং

রে�র �ুেকাজ, গুরু�পূণর্ লক্ষণ স�িকর্ত তথয্সমূহ সংরক্ষণ 

ও পযর্েবক্ষণ 

�া�য্ েসবা সং�া� িব�ািরত �িতেবদন ৈতির



�াতয্িহক ও সা�ািহক েনাট, নািসর্ং েনাট,  েযাগােযােগর লগসমূহ 

ইতয্ািদ িরেয়ল-টাইেম ডকুেম� করা যায়

তেথয্র গুরু� এবং ধরণ অনুযায়ী �া�য্, আচরণ, কাজ বা সাধারণ তথয্ 

সং�া� েনাটসমূহ সুিবনয্� রাখার সুিবধা পাওয়া যায়

িশক্ষক বা �িত�ােনর কমর্ীেদর মেধয্ অভয্�রীণ 

েযাগােযাগ বৃি�করণ 

আচরণগত ৈবিশ�য্সমূহ েরকডর্ এবং কাি�ত উ�য়েনর পিরক�না ৈতির

িরেপাটর্ ৈতিরর মাধয্েম �েয়াগকৃত পিরক�নার ফলাফল িবে�ষণ

Applied Behavior Analysis (ABA) সহ আচরণ পিরমাজর্েনর

কলােকৗশলসমূহ বা�বায়েনর সুিবধা

কমর্সং�ান সং�া� তেথয্র িরেয়ল-টাইম ডকুেমে�শন

তথয্ সং�হ, িব�ািরত মূলয্ায়ন এবং সাফেলয্র

েরকডর্

কাযর্েক্ষে� �দ� েসবার ফলাফল পিরমাপ করা

ISP েডটা সং�হ করার সুিবধা

ইেলক�িনক �াক্ষর �দােনর বয্ব�া 

ডকুেমে�শেনর অংশ িহসােব ছিব সংরক্ষণ 

�দানকৃত েসবা যাচাই

িজিপএস েলােকশন �য্ািকং

ৈদনি�ন অ�গিতর েনাট েলখা এবং েশয়ােরর সুিবধা

েনািটিফেকশন েলেভল অনুযায়ী T-Log েদখা যায়

ছিব তুেল তৎক্ষণাৎ েনােটর সােথ সংযু� করা যায় 

Therap েমাবাইল অয্াি�েকশন এর 

মাধয্েম বয্বহারকারীরা ৈদিনক ডােয়ির, 

িনিদর্� লক্ষয্ অজর্েনর  অ�গিত এবং 

িশখন-েশখােনার ফলাফল েরকডর্ 

করেত পােরন।  Therap েমাবাইল 

অয্াি�েকশন  েয েকান �ান েথেকই 

বয্ি�-েকি�ক তথয্ সং�েহর সুেযাগ 

�দান কের।
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েডেমা�ািফক িরেপােটর্র মাধয্েম অিডট সং�া� �িতেবদন ৈতির 

িরেপাটর্ লাইে�িরর মাধয্েম সহেজই �দ� েসবাসমূেহর িব�ািরত 

িরেপাটর্ ৈতির ও সংরক্ষণ

�িশক্ষণ িভিডও

ইউজার গাইড (বয্বহার িবিধ)

অনলাইন �প েসশন

েমাবাইল েফান উপেযাগী গাইড

অনলাইন এবং অনসাইট �িশক্ষণ

জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন লক্ষয্মা�াসমূহ “ইন�ুশন ফর অল” ও “িলিভং েনা ওয়ান িবহাই�”  

�ভৃিত মূলনীিতর উপর িভি� কের িনধর্ািরত  হেয়েছ। সমােজর মূলে�ােত এবং সকল উ�য়ন 

কাযর্�েম �িতব�ী জনেগা�ীর অংশ�হণ িনি�তকরেণ Therap Global ব� পিরকর। 

Therap Global তার স�ওয়য্ার এবং িবিভ�  কাযর্�েমর মাধয্েম �িতব�ী জনেগা�ীর েসবায় 

িনেয়ািজত িবিভ� েদেশর �িত�ানসমূেহর �দ� েসবার মান উ�য়নসহ �ািত�ািনক সক্ষমতা

বৃি�র মাধয্েম িনধর্ািরত লক্ষয্সমূহ অজর্েন গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন করেছ।  
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