
 

Chin Tuck Against Resistance (CTAR) with Rubber Ball 

রাবার বেলর মাধ েম িস ট এ আর থরািপ  

উে শ ঃ 

সু াহাইওেয়ড মাংসেপিশর শ বৃ র জন  এবং সু াহাইওেয়ড মাংসেপিশর শ বৃ র মাধ েম 
খাদ নািলর উপিরভােগর মধ িদেয় খাবার পাক লীর মেধ  যেত সাহায  কের 

য পািতঃ   

িস ট এ আর এর জন  জিনসপ ঃ    

রাবােরর বল , বল পা  দওয়ার ভা  (ঐ ক) - হ চািলত পা  (ঐ ক); বেলর পিরিধ 
কমােনা বাড়ােনার জন  

 

িনেদশাবলীঃ 

অংশ ১◌ঃ সাে ইন িস ট এ আরঃ  

১। সাজা হেয় বসা বা দাড়ঁােনা অব ায় কাধঁটােক শরীেরর িপছেনর িদেক তেল ধরেত হেব এভােব 
স ঠক দহভি  িনয় ণ করেত হেব  

২। থুতিনর িনেচ বল ট  হাত িদেয় ধের রাখেত হেব  

৩। থুতিনর িনেচ বল ট রাখার পর থরািপে র পরামশ অনুযায়ী থুতিনেক বেলর িবপরীেত চাপ 
িদেয় ধের রাখেত হেব ___ সেকে র জন  যতটকু পয  শ  েয়াগ করা যায়  

৪। থরািপে র পরামশ অনুযায়ী __ বার করেত হেব 

৫। েত কবার ব ায়াম করার মাঝখােন ১ িমিনট কের িব াম িনেত হেব 

 

অংশ ২◌ঃ িরিপ ট টভ িস ট এ আরঃ  

১। সাজা হেয় বসা বা দাড়ঁােনা অব ায় কাধঁটােক শরীেরর িপছেনর িদেক তেল ধরেত হেব এভােব 
স ঠক দহভি  িনয় ণ করেত হেব  

২। থুতিনর িনেচ বল ট  হাত িদেয় ধের রাখেত হেব  

Global Dysphagia Movement (GDM) 



৩। থুতিনর িনেচ বল ট রাখার পর থরািপে র
িদেয় ধের রাখেত হেব এবং উপেরর

৪। িরিপ ট টভ িস ট এ আর এর ে
একমা  একজন াজেুয়ট চ অ া

৫। েত কবার ব ায়াম করার মাঝখােন

ইউ টউব িভিডওর জন - 

- আপনার ফােনর ক ােমরা িদেয় িকউ

- ইউ টউব িল   https://youtu.be/Z

 

অনুবাদক 

আবুল কােশম িসহাব 

চ অ া  ল া ুেয়জ থরািপ  

থরািপে র পরামশ অনুযায়ী থুতিনেক বেলর িবপরীেত
উপেরর িদেক থুতিন উঠােনা লাগেব 

ে  কতবার  পুনরাবিৃ  করেত হেব এবং কতসময়
অ া  ল া ুেয়জ থরািপ  িনধারণ করেবন 

মাঝখােন ১ িমিনট কের িব াম িনেত হেব 

িকউ আর কাড ান ক ন  

https://youtu.be/Z-kmMnjsNd4 

িবপরীেত চাপ 

কতসময়  করেত তা 

 


