Global Dysphagia Movement (GDM)
Chin Tuck Against Resistance (CTAR) with Rubber Ball
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১। সাজা হেয় বসা বা দাঁড়ােনা অব ায় কাঁধটােক 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
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র পরামশ অনুযায়ী __ বার করেত হেব

েত কবার ব ায়াম করার মাঝখােন ১ িমিনট কের িব াম িনেত হেব
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১। সাজা হেয় বসা বা দাঁড়ােনা অব ায় কাঁধটােক শরীেরর িপছেনর িদেক তেল ধরেত হেব এভােব
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৩। থুতিনর িনেচ বল ট রাখার পর থরািপে র পরামশ অনুযায়ী থুতিনেক বেলর িবপরীেত চাপ
িদেয় ধের রাখেত হেব এবং উপেরর িদেক থুতিন উঠােনা লাগেব
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কতবার পুনরাবৃি করেত হেব এবং কতসময় করেত তা
ল া ু েয়জ থরািপ িনধারণ করেবন
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