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TESS-ইমিয়া মদ্ ওর ি ইউমিভণ ামসটি UK দ্বাো  মেচামলে এবং UK সেকাে আমথণক মবমিরয়াগ করেরছ। 

ভিভিও সম্পদসমহূ 

এই ইউমিরর্ মকছু কােণক্ররিে সরে মিম্নমলমখে আইকিগুমল আরছ: । এে অথণ হল বে মিমদ্ণষ্ট মিক্ষাদ্াি সক্রার্ন্ মথরিে িিয 

TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্সিহূ বদ্খা আ িাে  রক্ষ সহায়ক হরব।  

TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্সিহূ ভােরেে ক্লাসঘরেে মবমবধ্ প্রকারেে  মেরপ্রমক্ষরে িলূ মিক্ষাদ্ািসংক্রার্ন্ বকৌিলগুমল মচমত্রে করে। 
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TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদ্গুমল অিলাইরি বদ্খা োয় বা TESS-ইমিয়া ওরয়বসাইর্, (http://www.tess-india.edu.in/) বথরক 
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এই ইউভিটের ভিষয়িস্তু
এই ইউমিরর্ে উরেিয হল ইংরেিী ধ্বমি, বর্ণ ও িব্দগুরলা বিখা ও অভযাস কোে িিয ক্লাসরুরিে অযামিমভটিগুরলা সম্বরে িািা।
আিো িামি বে, ইংরেিী  িরে বিখাে একটি গুরুত্ব ূর্ণ ধ্া  হল, ইংরেিী বর্ণিালাে বর্ণগুরলা উচ্চােরর্ে ধ্বমি বকিি হয় ো িািা।
 িরে বিখাে িিয মিমিেভারবই শুধ্ ুএরু্কু েরথষ্ট িয়, অবিযই অরথণে ও ে িরিারোগ মদ্রয়  িরে বিখারিা উমচে। আ মি এবং 
আ িাো মিক্ষাথীো েখি ইংরেিী ধ্বিী ও বর্ণগুমল অভযাস কেরবি েখিও োরে ভাষাে অরথণে উ ে িিরোগ
মিবদ্ধ োখরে  ারেি বসইভারব/বসই মদ্রক সাহােয কোে িিয এই অধ্যায়টিে অযামিমভটিগুমল তেমে কো হরয়রছ৷

এই ইউভিটে আপভি কী ভিখটে পাটরি
 আ িাে স্তরে ইংরেিী বর্ণ ও ধ্বমিগুরলা অভযাস কো।
 ক্লাসরুরি মিক্ষাথীরদ্ে সরে ইংরেিী বর্ণ ও ধ্বমিগুরলা অভযাস কো।
 ইংরেিী ধ্বমি, বর্ণ ও িব্দ সংক্রার্ন্ অযামিমভটিগুরলা  মেকল্পিা কো।

1 ইংটরজী উচ্চারণ
প্রথি অযামিমভটিরে, আ মি আ িাে স্তরে একটি ইংরেিী উচ্চাের্ সহাময়কা অিিুীলি কেরবি।

অযামিমভটি 1: ইংরেিীে অক্ষে ও বর্ণ

ইংরেিী বর্ণগুরলা িরব্দ বে ধ্বমিরে উচ্চামেে হয়, বরর্ণে িািগুরলা োে বথরক অরিকর্াই আলাদ্া হরে  ারে।

ধ্রুি এই ইংরেিী বরর্ণে িাি হল ‘b’। এটিে উচ্চাের্ হয় অরিকর্া ‘bee’ এে িে। এই বর্ণ মদ্রয় শুরু হয় এিি কী কী ইংরেিী

িব্দ আরছ? আ মি হয়ে ‘bag’, ‘bus’ বা ‘ ‘bell’ এে কথা ভাবরে  ারেি। এই িব্দগুরলা বিারে উচ্চাের্ করুি।

আ মি েখি এই িব্দগুরলা বিারে উচ্চাের্ করেি, েখি আ মি শুিরে  ারবি বে, বরর্ণে ধ্বমি মকছুর্া ‘bh’ এে িে বিািায়। শুধ্ু
‘b’ এে ধ্বমির্া উচ্চাের্ কেরে বচষ্টা করুি, আে ‘bag’ ও ‘boy’ এে িে িব্দগুরলারে ধ্বমি শুিিু। বরর্ণে িাি আে ধ্বমিে িরধ্য

 াথণকযর্া শুিিু।

এর্া আবাে বচষ্টা করুি এবং ইংরেিী বর্ণ  ‘r’ উচ্চাের্ করুি। ‘r’ মদ্রয় শুরু হয় এিি কী কী িব্দ আরছ? এই িব্দগুরলা বিারে

উচ্চাের্ করুি। 

এই িব্দগুরলারে ‘r’ এে ধ্বমি বকিি হয়? িি মদ্রয় শুিিু বে, ‘r’ িািক বরর্ণে ধ্বমি কীভারব ‘are’ এে িে বিািায়, মকন্তু ধ্বমির্া

‘rrr’ এে িে।

ইংরেিীে ভাওরয়ল বা স্বেবর্ণগুরলা (‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’) বে িরব্দে িরধ্য আরছ, োে ও ে মিভণ ে করে এই ধ্বমিগুরলা  মেবমেণ ে হয়।

সম্পদ্ 1-এ োি এবং মিরি বর্ণ ও ধ্বমিগুরলা অিিুীলি করুি। আ মি আ িাে আত্মমবশ্বাস ও উচ্চাের্রক কীভারব িলূযায়ি কেরবি?

আ িাে ইংরেিী উচ্চােরর্ে উন্নমে কোে একটি ভাল উ ায় হল েথাসম্ভব ববমি ইংরেিী ধ্বমি বিািা। বেমডওরে ইংরেিী শুিরে বচষ্টা

করুি। আ মি েমদ্ বক্তবয বা গারিে সবমকছু বঝুরে িা  ারেি, োহরলও ইংরেিীে ধ্বমিগুরলা শুিিু এবং বলরে বচষ্টা করুি।
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 েবেী দ্টুি বকস স্টামডরে, আ মি বদ্খরে  ারবি বে মিক্ষকো, কীভারব ছাত্রছাত্রীরদ্েরক ইংরেিী বর্ণ ও ধ্বমিে সারথ  মেমচে কোি।

ককস স্টাভি 1: করিমী ‘b’ এর ধ্বভি কিখাটেি

বেিিী হরলি প্রথি বেমর্ে মিমক্ষকা।  

আিাে কারছ একর্া বযাগ, ববলিু ও ব্রারিে িে মকছু বছার্ বছার্ মিমিস মছল, আে boat (বিৌকা), bicycle (সাইরকল) ও buffalo

(বিাষ)-এে িে মকছু মিমিরসে ছমব মছল বেগুরলা ‘b’ মদ্রয় শুরু হয়। আিাে কারছ িীল েরেে একর্া কা রিে রু্করোও মছল।

আমি এই বরল  াঠ্টি শুরু কমে ‘আি আিো “b” অক্ষে এবং “b” এে ধ্বমিে ও ে িরিারোগ বদ্ব। “b” ধ্বমি মদ্রয় শুরু হয় এিি

কেগুরলা ইংরেিী িব্দ সবাই মিরল বিখা োক।’

কখিও কখিও মিক্ষাথীো বাংলা এিি মকছু িব্দ উরেখ করেমছল ো ‘b’ ধ্বমি মদ্রয় শুরু হয়। োো েখি এর্া করেমছল, েখি আমি

মিমিেভারব িামিরয়মছলাি বে, আিারদ্ে ভাষায় এই ধ্বমির্া ইংরেিী ‘b’ এে সারথ সদ্িৃ। ক্লারসে বে সব মিক্ষাথীে িাি ‘b’ ধ্বমি

মদ্রয় শুরু হয়, বেিি বলরদ্ব ও বালা, আমি োরদ্ে প্রমেও মিরদ্ণি করেমছলাি। োরদ্ে প্রমে অিযরদ্ে িিে আকৃষ্ট করেমছলাি৷ 

‘b’ মদ্রয় শুরু হয় এিি িব্দগুরলাে োমলকা ব রয় োওয়াে  রে, আমি োমলকা বথরক একর্া খুবই সহি গল্প তেমে করেমছলাি:

Bala went to the market to buy a cricket bag, a new bag for her school books, a brush for her hair and 

a basket to keep the brush in. But in the end, she saw a blue balloon and she bought that instead. 

আমি োে রে মিক্ষাথীরদ্ে বরলমছলাি ‘b’ ধ্বমি মদ্রয় শুরু হওয়া িব্দগুরলাে ছমব আাঁকরে, আে োরদ্ে মিরিে গল্প এই

ছমবগুরলারক বলরে।

মচর্ন্াে িিয সািময়ক মবেমে

 বেিিী এই  ারঠ্ে িিয কীভারব প্রস্তুে হরয়মছরলি?

 আ মি কী িরি করেি বে, বরর্ণে িাি এবং বরর্ণে ধ্বমিে িরধ্য  াথণকযর্া মিক্ষাথীরদ্ে মবভ্রার্ন্ কেরব? বেিিী
কীভারব এই মবভ্রামর্ন্ দ্েূ করেমছরলি?

 বেিিী কীভারব োাঁে মিক্ষাথীরদ্ে ধ্াের্াে িলূযায়ি করেমছরলি?

2 ক্লাসরুটম িণণ, ধ্বভি ও িব্দ
ককস স্টাভি 2: িন্দা পাঠ্যিই ও ফ্ল্যাি কািণ  িযিহার কটরি

িন্দা মদ্বেীয় বেমর্রে  িাি। 

আমি করয়কর্া ইংরেিী বরর্ণে কাডণ  তেমে করেমছলাি (মচত্র 1)। এই কাডণ গুরলারে ইংরেিীে সিস্ত বর্ণগুরলা আরছ, আে ‘ch’, ‘sh’,

‘ph’ ‘ও’ ‘th’-এে িে মকছু বরর্ণে মিের্ও আরছ। এই কাডণ গুরলা তেমে কেরে ববমিক্ষর্ লারগমি আে এগুরলা সবসিয়ই উ রোগী হয়।
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ভিত্র 1 বরর্ণে কাডণ গুরলা বযবহাে কো। 

আমি  াঠ্যবইরয়ে  াঠ্র্া মিরয়, ইউমিরর্ে গুরুত্ব ূর্ণ িব্দভািারেে িিয ফ্ল্যাি কাডণ -এে আরেকর্া বসর্ তেমে করেমছলাি। কারডণ ে এক 

ম রঠ্ আমি িব্দগুরলা মলরখমছলাি, আে অিয ম রঠ্ ছমব এাঁরকমছলাি- অথবা িব্দগুরলাে িিয  মত্রকা বথরক মকছু ছমব খুাঁরি ববে 

করেমছলাি (উদ্াহের্স্বরূ , ‘apple’, ‘mango’, ‘banana’, ‘chapati’, ‘fish’)। 

আমি  াঠ্র্া  িারিাে আরগ, মিরি ইংরেিী িব্দগুরলা উচ্চাের্ কো অভযাস কমে, োরে আমি এগুরলা বলাে সিয় আত্মমবশ্বাস অিভুব 

কমে। আিাে বথরক ভাল ইংরেিী বলরে  ারে এিি বকারিা বেুে সরে আমি কখিও কখিও আিাে উচ্চাের্ োচাই করে মিই।  

আমি ক্লারস ছমবে কাডণ গুরলা েুরল ধ্মে আে প্রমের্া ছমবে িিয িব্দর্া বমল। আমি মিক্ষাথীরদ্ে বমল, ‘আিাে  রে  ুিোবমৃি কে … 

mango’। আমি এর্া করয়কবাে কমে। আমি োে রে অযামিমভটির্া আবাে কমে, এইবাে প্রমের্া িব্দ উচ্চাের্ কোে সিয় িব্দর্াে 

প্রথি ধ্বমিে ও ে বিাে মদ্ই; বেিি ‘m – mango’। আমি িব্দগুরলা বযবহাে করে  মিক্ষাথীরদ্ে সংমক্ষপ্ত প্রশ্ন মিজ্ঞাসা কেরে বচষ্টা 

কমে, োরে োো একটি বারকয বসগুরলাে  ুিোবমৃি শুিরে  ায়। আমি মিজ্ঞাসা কমে, উদ্াহের্স্বরূ   ‘Do you like mango?’ - 

আে োো উিরে yes বা no বলরে  ারে।  

আমি োে রে মিক্ষাথীরদ্ে বরর্ণে কাডণ গুরলা বদ্খাই, আে কাডণ গুরলা েুরল ধ্োে সিয় োরদ্েরক ‘a’, ‘m’, ‘b’, ‘ch’ ‘ও’ ‘f’ এে িে 

ধ্বমিগুরলাে উচ্চাের্ অভযাস কোই। অবরিরষ আমি ছমবে কাডণ গুরলাে িরধ্য একর্া েুরল ধ্মে আে মিক্ষাথীরদ্ে মিজ্ঞাসা কমে বে বকাি 

ধ্বমির্া মদ্রয় এে িাির্া শুরু হয়। োই আমি েখি আরিে ছমব সহ একর্া কাডণ  েুরল ধ্মে, েখি োো ‘m’-এে ধ্বমি অথবা ‘m’ 

বরর্ণে িাির্া বলরে  ারে - দ্রুর্াই সঠিক।  

সপ্তাহবযা ী, আমি ফ্ল্যাি কারডণ ে দ্রুর্া বসর্ মিরয় মিশুরদ্ে বছার্ বছার্ দ্লরক ঘুমেরয় মিমেরয়, ছমব ও িরব্দে কাডণ গুরলারক বরর্ণে 

কাডণ গুরলাে সরে বিলারিাে একর্া বখলা বখমল। আমি এক দ্ল মিশুে সরে কাি কমে, োরদ্ে বর্ণ/ধ্বমিে িরধ্য সংরোগ কেরে সিসযা 

হয়। [মিক্ষাথীরদ্ে কীভারব দ্রল মবিযস্ত কো ও  মেচালিা কো োয়, বসই মবষরয় আরো িািরে সম্পদ্ 2 ‘দ্লগে কাি বযবহাে  

কো’ বদ্খুি।] 

আমি এই অযামিমভটিগুরলারে মিক্ষাথীরদ্ে অক্ষেগুরলা  িরে এবং অক্ষেগুরলাে ধ্বমি উচ্চাের্ কেরে, আে োরদ্ে উচ্চামেে 

ধ্বমিগুরলা সম্বরে ভাবরে উৎসাহ মদ্ই। আমি োরদ্েরক  ুরো িব্দর্া  িরে ও উচ্চাের্ কেরেও বমল। আমি িরি কমে বে, িব্দগুরলাে 

অথণ সম্বরে মচর্ন্া কো এবং বছার্ বছার্ বারকয এই িব্দগুরলা বযবহাে কোও োরদ্ে  রক্ষ িরুমে। 
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মচর্ন্াে িিয সািময়ক মবেমে

 িন্দা কী কী সম্পদ্ প্রস্তুে করেি? আ িাে  রক্ষ এই ধ্েরর্ে সম্পদ্গুরলা তেমে কো কের্া সহি বা
কঠিি হরব?

 আ মি কী িরি করেি বে, বর্ণ, ধ্বমি ও িব্দগুরলারক সংেুক্ত কোে িিয িন্দাে  দ্ধমেটি কােণকে?

 বকারিা মিক্ষাথী েখি একটি বর্ণিালা উচ্চাের্ কেরে  ারে, অথচ মলমখে বর্ণগুরলা সিাক্ত কেরে  ারে িা,
েখি কী বঝুরে হরব?

 বকারিা মিক্ষাথী েখি ফ্ল্যাি কারডণ ে িব্দগুরলা  িরে  ারে, অথচ  াঠ্যবইরয় বসই একই িব্দগুরলা সিাক্ত
কেরে  ারে িা, েখি কী বঝুরে হরব?

 িন্দাে ক্লাসরুরিে অযামিমভটিগুমল বােবাে  রি িখুস্থ কোরক কীভারব মিরুৎসামহে করে?

মিক্ষাথীরদ্ে বর্ণ ও িব্দগুরলা বােবাে  রি িখুস্থ কেরে বিখারিা োয়, মবরিষে: েখি  াঠ্গুরলা আরগে বথরক অিিুাি কো োয়
এিি ও  ুিোবমৃিকে হয়। োে অথণ মিমিেভারব এই িয় বে, মিক্ষাথীো ো ‘ িরছ’ ো বঝুরে ব রেরছ। িন্দাে ক্লাসরুরিে

অযামিমভটিগুরলা তবমচত্রযিয় ও করথা কথিিলূক। মেমি মিক্ষাথীরদ্ে অংি মিরে, অিিুাি কেরে উৎসাহ বদ্ি, আে মেমি োরদ্ে খুব

ববমি সংরিাধ্ি করেি িা।
িন্দা মবমিন্নভারব বর্ণ ও ধ্বমি বিখাি িা - মেমি মিক্ষাথীরদ্েরক োরদ্ে কারছ অথণ ূর্ণ িরব্দে (বেিি ‘mango’ ও ‘chapati’) িরধ্য বর্ণ

ও ধ্বমিগুরলা সিাক্ত কেরে সাহােয করেি।

মভমডও: অগ্রগমে ও কােণকােীো িূলযায়ি

অ্যাভিভিটি 2: িণণ, ধ্বভি ও িব্দ

এখি সম্পদ্-3 এ োি। এই বখলা ও অযামিমভটিগুরলা ভাল করে  িুি। আ িাে ক্লারসে সরে  েখ করে বদ্খাে িিয, সম্পদ্ 3 বথরক

অথবা উ রেে বকস স্টামড 1 ও 2 বথরক একটি অযামিমভটি ববরছ মিি।

েমদ্ সম্ভব হয়, একিি সহকিীে সরে আ িাে  ছন্দর্া আরলাচিা করুি। আ মি মক আ িাে ক্লারসে প্ররয়ািরিে সারথ উ রোগী করে

বোলাে িিয বকারিাভারব বসই বখলা বা অযামিমভটিরক  মেবেণ ি কেরবি?

আ মি  াঠ্যবইরয়ে বে  াঠ্টি  িারিি, োে িব্দভািারেে সরে অযামিমভটিরক সম্পমকণ ে করুি। আ মি মিক্ষাথীরদ্ে সরে এর্া

কোে আরগ, একিি সহকিীে সরে অযামিমভটির্া  েখ করে বদ্খুি।

এই অযামিমভটিগুরলাে িলূ লক্ষয হল বর্ণ ও ধ্বমিগুরলা বিখারিা, েরব মিক্ষাথীো োরে এই ধ্বমিগুরলারক ইংরেিী িরব্দে সারথ সম্পমকণ ে

কেরে  ারে এবং োো এই িব্দগুরলাে অথণ বঝুরে  ারে ো সুমিমিে কোও িরুমে। আ মি কীভারব এর্া সুমিমিে কেরবি?

আ িাে ববরছ বিওয়া অযামিমভটির্া মিক্ষাথীরদ্ে সরে করুি। োে রে ভাবিু বে, বকাির্া ভালভারব হরয়মছল, আে বকাির্া আ মি

 রেে বাে অিযভারব কেরবি।



ইংরেিীে বর্ণ ও ধ্বমি

www.TESS-India.edu.in 5 

একটি বর্ণ কারডণ ে অযামিমভটি।

সিরয়ে সারথ সারথ ইংরেিী বর্ণ ও ধ্বমিগুরলা বিখাে বক্ষরত্র মিক্ষাথীরদ্ে অগ্রগমে, এবং োো কীভারব োরদ্ে বর্ণ/ধ্বমিে জ্ঞািরক বলখা

ও  িাে সিয় প্ররয়াগ করে, ো  েণরবক্ষর্ কো একর্া ভাল ধ্াের্া। একর্া সহি টিক মলস্ট বা বর্মবল আ িারক প্ররেযক মিক্ষাথীে

অগ্রগমেে ও ে িিে োখরে সাহােয কেরে  ারে, োই আ মি োরদ্ে সািরলযে বেকডণ  প্রস্তুে কেরে  ারেি:

 বর্ণিালা আবমৃি কেরে  ারে।
 বর্ণগুরলা মচিরে  ারে।
 বর্ণিালাে ক্ররি িয় এিি বর্ণিালাগুমলরকও মচিরে  ারে।
 বরর্ণে িািগুরলারক ধ্বমিে সারথ সম্পমকণ ে কেরে  ারে।
 বরর্ণে ধ্ের্গুরলারক ধ্বমিে (বেিি ‘ch’, ‘sh’, ‘th’) সারথ সম্পমকণ ে কেরে  ারে।
 বর্ণ/ধ্বমিে জ্ঞাি বযবহাে করে সহি িব্দগুরলা  িরে  ারে।
 বর্ণ/ধ্বমিে জ্ঞাি বযবহাে করে সহি িব্দগুরলা মলখরে  ারে।
 ফ্ল্যাি কারডণ ে িব্দগুরলা  িরে  ারে।
 একটি বারকযে িব্দগুরলা  িরে  ারে।

3 িব্দ ও িািাি
ছন্দমিলেুক্ত িব্দগুরলা বিািা ও বযবহাে কো, মিক্ষাথীরদ্ে ইংরেিীে বর্ণ ও ধ্বমিে ধ্ের্গুরলা সিাক্ত কেরে সাহােয করে।  াঠ্যবইরয়
এিি মকছু  াঠ্ থারক ো মিক্ষাথীরদ্ে একটি দ্ীঘণেে  ারঠ্যে মভেরে মিবণামচে সংমক্ষপ্ত িব্দগুরলা খুাঁরি ববে কেরে বরল। আ মি

মিক্ষাথীরদ্ে ছন্দমিলেুক্ত িব্দগুরলা সিাক্ত কেরে সাহােয কোে িিয এই  াঠ্গুরলারক উ রোগী করে েুলরে  ারেি।

অযামিমভটি 3 এ প্রথি বেমর্ে  াঠ্যবই বথরক একটি মিবণামচে অংি বযবহাে কো হয়। মিবণামচে অংরিে প্রথিমদ্রকে িব্দগুরলা

ছন্দমিলেুক্ত িব্দ। গরল্প প্রমে বিািাে একটি িব্দ আরছ, আে মিক্ষাথীরদ্েরক এই িব্দগুরলা খুাঁরি ববে কেরে হরব।
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অ্যাভিভিটি 3: িব্দ অ্িুিীলিীর জিয পাঠ্যিই িযিহার করা

এই অযামিমভটি মিক্ষাথীরদ্েরক একটি অথণবহ প্রসরে িব্দগুরলা বযবহাে কেরে সাহােয করে। এর্া মিরিই  েখ করে বদ্খুি।

এই িব্দগুরলা বিারে  িুি ও উচ্চাের্ করুি। োে রে আ মি গরল্প বে িব্দগুরলা খুাঁরি  ারবি ,বসগুরলাে চাে ারি বিৃ আাঁকুি।

few bed see back 

new red tree sack 

Ravi is crying. ‘I CAN’T SEE MY NEW BAG!’ he says. 

‘Is your bag new?’ asks the teacher. 

‘Yes, it is,’ says Ravi. 

‘Is it red and yellow?’ 

‘Yes, it is.’ 

‘I can see it,’ says the teacher. 

‘Where?’ 

‘It’s on your back!’  

এবাে আ িাে  াঠ্যবই বথরক একর্া বছার্ মিবণামচে অংি ববরছ মিি আে উ রেে অযামিমভটিে িে একর্া অযামিমভটি তেমে করুি,

মিবণামচে অংরিে সারথ সেমে রূ্ণ কেগুরলা ছন্দমিলেুক্ত িরব্দে একর্া বসর্ তেমে করুি।

আ মি  াঠ্যবই বথরক মিবণামচে অংি ও ছন্দমিলেুক্ত িব্দগুরলাে বে বসর্ প্রস্তুে করেরছি, বসর্া আ িাে মিক্ষাথীরদ্ে সরে বযবহাে

করুি। মিক্ষাথীরদ্ে বদ্খাি বে অযামিমভটির্া কীভারব কেরে হরব, প্রথি িব্দর্া আ মি মিরিই করুি।

আ িাে ববরছ বিওয়া মিবণামচে অংিটি েমদ্ একটি করথা কথি হয়, োহরল করথা কথিটি বিারে বিারে  রি মিমিে হরয় মিি বে,

মিক্ষাথীো বসর্া বঝুরে ব রেরছ। আ মি আলাদ্া কণ্ঠস্বে বযবহাে করে দ্টুি আলাদ্া অংি অমভিয় কেরে  ারেি, অথবা বকারিা

মিক্ষাথীরক আ িাে সরে বসর্া অমভিয় কেরে বলিু। মিক্ষাথীো অথণর্া বঝুরে ব রেরছ ো মিমিে কোে িিয িকূামভিয় ও অেভমে

এবং ক্লাসরুরিে বকারিা মিমিস বযবহাে করুি।

মিক্ষাথীো এই অযামিমভটিরে অংি বিওয়াে সিয় আ মি োরদ্ে ইংরেিী বরর্ণে ধ্ের্ সিাক্ত কো ও  িাে দ্ক্ষোগুরলা িলূযায়ি

কেরে  ারেি। োরদ্েরক মিবণামচে অংিটি  িরে উৎসাহ মদ্ি এবং বিারে উচ্চামেে ছন্দমিলেুক্ত িব্দগুরলা শুিিু।

 রেে অযামিমভটিরে আ মি ইংরেিী অক্ষে, ধ্বমি ও বািারিে িরধ্য সম্পরকণ ে মদ্রক িিে বদ্রবি।

উদ্াাঃ  মিিবে সেকারেে Class-VII–এে  াঠ্য ুস্তক Lesson-3-এে Activity-3
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অ্যাভিভিটি 4: িািাি করার জিয িণণ ও ধ্বভিগুটলা িযিহার করা

এই অযামিমভটিটি আ িাে িিয।

আর্ বছরেে একটি বিরয়ে বলখা একটি ইংরেিী গরল্পে শুরুে অংির্া  িুি:

Ther ouns was two flawrs. Oun was pink and the othr was prpul. 

Thae did not like ech athr becuse thae whr difrint culrs. Oun day thae had a fite. 

আ মি মক এই গল্পর্া  িরে ব রেরছি এবং ো বরুঝরছি? আ মি কীভারব এর্ারক িলূযায়ি কেরবি?

মিক্ষাথী ইংরেিী বর্ণ ও ধ্বমি সম্বরে ো মকছু িারি, বস োে গল্পর্া বলখাে িিয বসই  ুরো জ্ঞাি কারি লাগারি। কীভারব বািাি

মলখরে হরব বসই বযা ারে বস োে মবচােবমুদ্ধ বযবহাে কেরছ। এই উদ্ভামবে বািািগুরলা  িা ও বলখাে দ্ক্ষোে উন্নয়রিে একটি

 েণায়। মিক্ষাথীরদ্ে উদ্ভামবে বািািগুরলারক অক্ষেজ্ঞারিে উন্নয়ি প্রমক্রয়াে অংি মহরসরব বদ্খা িরুমে - এগুরলা ভুল বা ত্রুটি িয়।

আ িাে বছার্ মিক্ষাথীো েখি ইংরেিী বলখা শুরু করে, েখি োো সম্ভবে: বািাি উন্নয়রিে এই  েণায়গুরলাে িরধ্য মদ্রয় োরব:

• একটি িব্দ বা ধ্বমি বলখাে িিয একটিিাত্র বর্ণ বযবহাে কো; বেিি ‘u’ for ‘you’, ‘বা ‘‘m’ for ‘am’.’।

• একটি িব্দ বলখাে িিয একটি বর্ণ বা কেগুরলা বরর্ণে একটি বেমর্ বযবহাে কো; বেিি ‘come’ এে িিয ‘kam’, ‘love’

এে িিয ‘lv’, এবং ‘this is a cat’ এে িিয ‘dis iz a kat’।

এখি আ িাে করয়কিি মিক্ষাথীে ইংরেিী বলখাে মদ্রক িিে মদ্ি আে বদ্খুি বে আ মি ইংরেিীে উদ্ভামবে বািাি খুাঁরি  াি

মক িা।

এই উদ্ভামবে বািািগুরলাে প্রমে আ িাে প্রমেমক্রয়া কী মছল? আ মি মক েৎক্ষর্াৎ বসগুরলা শুধ্রে বদ্ি? মিক্ষাথীো আ িাে
ভুল সংরিাধ্রি কীভারব প্রমেমক্রয়া করে? আ মি মক কখিও মিক্ষাথীরদ্েরক োরদ্ে মিরিে ভাষায় আ িারক ইংরেিী বািািগুরলা
বযাখযা কেরে বরলি?

উদ্ভামবে বািািগুরলা খুব ববমি সংরিাধ্ি িা কো আ িাে  রক্ষ িরুমে, বেরহেু মিক্ষাথীো বে ভাষা মিখরছ বসই ভাষাে অক্ষে ও

ধ্বমিগুরলা মিরয়  েীক্ষা-মিেীক্ষা কেরছ। মিক্ষাথীো ভাষা বিািা,  িা ও বলখাে সিয় বািাি সম্বরে ধ্াের্া অিণ ি করে। সিরয়ে
সারথ সারথ, োো েে ববমি অমভজ্ঞো অিণ ি কেরব ও অভযাস কেরব, োরদ্ে বািািও ক্রিি: েে ববমি সঠিক হরব।
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মিক্ষাথীো েে ববমি অমভজ্ঞো অিণ ি কেরব ও অভযাস কেরব, োরদ্ে বািািও ক্রিি: েে ববমি সঠিক হরব।

4 সারসংটেপ
এই ইউমিরর্ আ মি বদ্রখরছি বে, আ িাে মিরিে এবং আ িাে মিক্ষাথীরদ্ে ইংরেিী বর্ণ ও ধ্বমিে জ্ঞািরক কীভারব অযামিমভটিে

িাধ্যরি উন্নে কো োয়। আ িাে বর্ণ ও ধ্বমি বিখারিারক বলখা ও  িায় অর্ন্ভুণ ক্ত কো একর্া ভাল েীমে, োরে মিক্ষাথীো

মবমিন্নভারব বর্ণগুরলা িা বিরখ। েমদ্  ারেি, আ িাে মিরিে উচ্চাের্ উন্নে কোে িিয বেমডওরে কথয ইংরেিী বা ইংরেিী গাি

শুিিু। আ িাে ক্লাসরুরি মিয়মিে ইংরেিী বিািাে অযামিমভটিগুরলাে িিয বেমডও বযবহাে কোে সম্ভাবিা সম্বরে মচর্ন্াভাবিা করুি।
আ মি মক মিক্ষাথীরদ্ে কমম্পউর্ারেে কীরবাডণ  বা বিাবাইল বিারি ইংরেিী বর্ণগুরলা বদ্খারে  ারেি?

এই মবষরয় অিযািয প্রাথমিক ইংরেমি মিক্ষক উন্নয়ি ইউমির্গুমল হল:

 বেমর্করক্ষে রুটিিগুমল 

 সৃিিিীলভারব  াঠ্য  ুস্তরকে বযবহাে কো 
 গাি, ছিা এবং িব্দ মিরয় বখলা 
 গল্প বলা 
 ভাগ করে  িা।  

সম্পদসমূহ
সম্পদ্ 1: উচ্চাের্ সহাময়কা

ইংরেিী মিমিেভারবই আ িাে িােৃভাষা িয়, আে আ মি মিখুাঁে উচ্চাের্ কোে প্রেযািা কেরে  ারেি িা। আ মি ইংরেিী  িরে

ও মলখরে  ােরলও, আ মি হয়ে খুব ববমি ইংরেিী বিারিি মি, আে হয়ে ইংরেিী বলরে লজ্জারবাধ্ করেি। িােীয় বেমডও ও

দ্েূদ্িণরিে ইংরেিী অিষু্ঠািগুরলা বিািা হল আ িাে উচ্চাের্রক ঘষািািা কোে একর্া উ ায়। আরেকর্া উ ায় হল একর্া ভাল

অমভধ্ারিে উচ্চাের্ সহাময়কা বযবহাে কো।
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আ মি েমদ্ চাি বে, আ িাে মিক্ষাথীো এিিভারব ইংরেিী বলকু োরে োরদ্ে কথা ভালভারব ববাঝা োয়, োহরল আ িারক অবিযই

েথাসম্ভব ভাল উচ্চােরর্ে বচষ্টা কেরে হরব।

আ মি ইংরেিীে প্রধ্াি স্বেবর্ণ ও বযঞ্জিবর্ণগুরলাে ধ্বমি বা এগুরলাে মিের্ সম্বরে কের্া ভাল িারিি ো  েীক্ষা কোে িিয মিরচে

উচ্চাের্ সহাময়কাটি বযবহাে করুি। আ মি বে ধ্বমিগুরলাে বযা ারে কি আত্মমবশ্বাসী বসগুরলায় টিক মদ্ি, আে বে িব্দগুরলারে এই

ধ্বমিগুরলা আরছ বসগুরলা বিািা ও বলাে িিয  দ্রক্ষ  মিি।

Single vowels 

short a (mat, ant)  

short e (bed, end) 

short i (fish, it)  

short o (shop, hot) 

short u (bus, under)  

long a (race, late)  

long e (these, scene) 

long i (time, like)  

long o (home, bone) 

long u (tune, use)  

Pairs of vowels making a new sound 

ai (train, paint)  

ea (leaf, dream) 

ee (sheep, been) 

oa (boat, road)  

oo (look, good)  

ou (ground, out) 

Vowel changed by a consonant 

ar (car, park)  

er (her, verse)  

ir (bird, shirt)  

or (short, or)  

ur (ture, purple)  

ow (town, shower/show, low)  

ay (day, play)  



ইংরেিীে বর্ণ ও ধ্বমি 

10 www.TESS-India.edu.in 

Pairs of consonants making new sounds 

th – unvoiced (three, thanks)  

th – voiced (this, mother)  

sh (she, short)  

ch (which, chicken)  

ph (phone, elephant)  

gh (laugh, enough, high, although) 

wh (what, why) 

Others 

all (all, fall)  

qu (queen, quick) 

y (sunny, happy) 

ing (sing, talking) 

সম্পদ্ 2: দ্লগে কাি বযবহাে কো (Using group work)

দ্লগে কাি হল একর্া  দ্ধমেিামিক, সমক্রয়, মিক্ষামবজ্ঞািগে বকৌিল ো বছার্ দ্লগুমলে মিক্ষাথীরদ্ে সাধ্াের্  লরক্ষযে

সািলয অিণ রিে িিয একসারথ কাি কেরে উৎসামহে করে। এই বছার্ বছার্ দ্লগুরলা সুসংহে কােণকলার ে িাধ্যরি আেও 

সমক্রয় এবং কােণকে মিক্ষাদ্ািরক উৎসামহে করে৷ 

দ্লগেভারব কাি কোে সুমবধ্া 

দ্লগেভারব কাি আ িাে মিক্ষাথীরদ্েরক মচর্ন্া কেরে, িেমবমিিয় কেরে, ধ্াের্া ও মচর্ন্াধ্াো আদ্াি প্রদ্াি কেরে, এবং 

মসদ্ধার্ন্ মিরে উৎসামহে করে োরদ্েরক বিখাে িিয অিপু্রামিে কোে এক অেযর্ন্ কােণকে উ ায় হরে  ারে। আ িাে 

মিক্ষাথীো মিখরে এবং অিযরদ্ে বিখারে, দ্রুর্াই  ারে: এটি মিক্ষাে একর্া িমক্তিালী এবং সমক্রয় রূ ।  

দ্লগেভারব কাি হল মিক্ষাথীরদ্ে দ্ল ববাঁরধ্ বসাে বথরক অরিক ববমি মকছু; এে িিয সকলরকই একটি স্পষ্ট উরেিযেুক্ত 

কারি অংি মিরে ও অবদ্াি মদ্রে হয়। আ মি বিখারিাে িিয বকি দ্লগেভারব কারিে বযবহাে কেরছি বসই সম্পরকণ 

আ িাে স্পষ্ট ধ্াের্া থাকরে হরব এবং বকৃ্তো কো, িটুিরে কাি কো বা মিক্ষাথীরদ্ে মিরি মিরি কোে  মেবরেণ  এর্া 

বকি বাঞ্ছিীয় ো িািরে হরব। অেএব, দ্লগে কাি সু মেকমল্পে এবং উরেিয ূর্ণ হরে হরব। 

দ্লগে কারিে  মেকল্পিা 

কখি এবং কীভারব আ মি দ্লগে কাি বযবহাে কেরবি ো  াঠ্ক্ররিে বিরষ আ মি মক মিখর্ অিণ ি কেরে চাি োে 

উ ে মিভণ ে কেরব। আ মি  ারঠ্ে শুরুরে, িাঝ রথ বা বিরষ দ্লগে কাি অর্ন্ভুণ ক্ত কেরে  ারেি, েরব আ িাে েরথষ্ট 

সিয় বদ্ওয়া দ্েকাে। আ মি মিক্ষাথীরদ্ে মদ্রয় বে কািটি সম্পূর্ণ কোরে চাি বসই মবষরয় এবং দ্লগুরলা সংগঠিে কোে 

বসো উ ায় সম্পরকণ  আ িারক ভাবরে হরব।  
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মিক্ষক মহরসরব আ মি দ্লগে কারিে সািলয মিমিে কোে লরক্ষয আ মি এই ভারব মকছু আগাি  মেকল্পিা কেরে 
 ারেি: 

 দ্লগে কােণকলার ে লক্ষয এবং প্রেযামিে িলািল 
 িোিে প্রদ্াি বা সংরক্ষর  বকারিা কারিে বর্ণিা সহ, োে িিয বোে সিয় 
 কীভারব দ্ল ভাগ কেরবি (কেগুরলা দ্ল, প্ররেযক দ্রল কেিি মিক্ষাথী, দ্লগেভারব মবচােণ মবষয়) 
 কীভারব দ্লগগুরলা সংগঠিে কেরবি (মবমভন্ন দ্রলে সদ্সযরদ্ে ভূমিকা, প্ররয়ািিীয় সিয়, উ কের্, িমথবদ্ধ কো 

এবং প্রমেরবদ্ি তেমে কো) 
 কীভারব বকারিা িলূযায়ি  দ্ধমে  মেচালিা ও িমথবদ্ধ কো হরব (দ্লগে িলূযায়ি বথরক বযমক্তগে িলূযায়িরক 

আলাদ্া করে মচমিে কেরে েত্নিীল বহাি) 

 কীভারব আ মি দ্লগে অযামিমভটিগুরলা মিেীক্ষর্ কেরবি। 

দ্লগেভারব কের্ীয় কািগুরলা 

আ মি আ িাে মিক্ষাথীরদ্ে বে কাি সম্পূর্ণ কেরে বরলি ো মিভণ ে করে আ মি োরদ্ে ো বিখারে চাি োে উ ে। 
দ্লগে কারি অংি মিরয় োো এরক অ রেে কথা বিািা, োরদ্ে ধ্াের্াগুরলা বযাখযা কো এবং সহরোমগোিলূকভারব 

কাি কোে িে দ্ক্ষোগুরলা মিখরব। েরব, োরদ্ে িিয প্রধ্াি লক্ষয হল আ মি বে মবষয়টি বিখারিি বসর্া সম্পরকণ 

মকছু বিখা। কের্ীয় কারিে মকছু উদ্াহের্ মিম্নরূ : 

 উপস্থাপিা: মিক্ষাথীো বেমর্ে বামক সহ াঠীরদ্ে িিয একর্া উ স্থা িা প্রস্তুে কেরে দ্লগেভারব কাি করে। 
প্রমেটি দ্ল েমদ্ মবষয় সম্পরকণ  মভন্ন মভন্ন দ্মৃষ্টভমে উ স্থা িা করে েরব ো সবরচরয় কােণকেী হয়, োহরল একই 

মবষরয় বােবাে বিািাে বথরক বেং োো এরক অ রেে কথা শুিরে উেীম ে হয়। প্রমেটি দ্রলে বক্ষরত্রই 
উ স্থা ি কোে সিয় সম্পরকণ  খুব করঠ্াে হরে হরব এবং ভাল উ স্থা িা মিবণাচি কোে িিয মিমদ্ণষ্ট 

িািদ্ণ্ডগুরলা মস্থে কেরে হরব।  াঠ্ শুরুে আরগই, ববারডণ  এগুরলা মলখুি। মিক্ষাথীো োরদ্ে উ স্থা িাে  মেকল্পিা 
এবং এরক অ রেে কারিে িলূযায়ি কোে িিয এই িািদ্ণ্ডগুরলা বযবহাে কেরে  ারে। িািদ্ণ্ডগুরলারে অর্ন্ভুণ ক্ত 
থাকরে  ারে:  
o উ স্থা িাটি মক স্পষ্ট মছল?  
o উ স্থা িাটি মক সুসংগঠিে মছল?  
o আমি মক উ স্থা িাটি বথরক মকছু মিখরে ব রেমছলাি?  
o উ স্থা িাটি মক আিারক ভামবরয় েুরলমছল?  

 সমসযার সমাধাি: বকাি সিসযা বা এক গুি সিসযাে সিাধ্াি কেরে মিক্ষাথীো দ্লগেভারব কাি করে। এরে 
মবজ্ঞারিে একর্া  েীক্ষা  মেচালিা কো, গমর্রেে সিসযা সিাধ্াি, ইংরেমিরে একর্া গল্প বা কমবো মবরেষর্, বা 

ইমেহারসে প্রিার্ মবরেষর্ অর্ন্ভুণ ক্ত থাকরে  ারে। 
 একো হস্তভিভমণে িস্তু িা পণয তেভর করা: মিক্ষাথীো একর্া গল্প মিিণাি, িার্যাংি, সেীোংি িরডল তেমে করে, 

বকাি ধ্াের্া বযাখযা কোে িিয, বকারিা মবষরয় একর্া সংবাদ্ প্রমেরবদ্ি অথবা ব াস্টাে বামিরয় বকারিা ধ্াের্া 

বযাখযা অথবা সাোংি কোে িিয োো দ্লগেভারব কাি করে। একটি িেুি মবষয় শুরু কোে আরগ 

দ্লগুরলারক ববৌমদ্ধক আরলাির্ (Brainstorming)বা মচর্ন্রিে রূ রেখা (Mind Map)তেমে কোে িিয  াাঁচ মিমির্ 
সিয় বদ্ওয়া হরল, োরদ্ে সমক্রয়ো আ িারক োরদ্ে বেণ িাি জ্ঞাি সম্পরকণ  িািরে সাহােয করে, এবং েথােথ 

মিখর্ িাত্রাে  াঠ্  মেকল্পিা কেরেও সহায়ো কেরব।  
 পথৃকীকৃে কমণ: মবমভন্ন বয়স বা মবমভন্ন দ্ক্ষোে মিক্ষাথীরদ্ে বকাি উ েুক্ত কের্ীয় কাি একসরে কোে িিয 

দ্লগে কাি একর্া ভারলা সুরোগ করে বদ্য়। কািটি বযাখযা কোে সুরোগ ব রয় উচ্চ সািথণেুক্ত উ কৃে হরে 
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 ারে,  ক্ষার্ন্রে স্বল্প সািথণযেুক্ত মিক্ষথীরদ্ে  রক্ষ  ুরো বেমর্ে েুলিায় একর্া দ্রলে িরধ্য প্রশ্ন মিজ্ঞাসা কোয় 

সাবলীল হরব এবং োো োরদ্ে সহ াঠীরদ্ে কাছ বথরকও মিখরব।  
 আটলািিা: মিক্ষাথীো একটি মবষয় মবরবচিা করে এবং মসদ্ধারর্ন্ আরস। মবমভন্ন মবকল্প মবরবচিা কোে িিয

মিক্ষাথীরদ্ে েরথষ্ট জ্ঞাি থাকা মিমিে কেরে আ িারক েরথষ্ট প্রস্তুমে মিরে হরে  ারে, েরব একর্া আরলাচিা বা

মবেকণ  আরয়ািি কো আ িাে ও োরদ্ে উভরয়ে িিয অেযর্ন্ িলপ্রসূ হরে  ারে।

দ্লগুরলারক সংগঠিে কো 

চাে বথরক আর্ িরিে দ্ল আদ্িণ েরব এর্া আ িাে বেমর্ে আকাে, বাস্তব  মেরবি ও আসবাব ত্র, এবং আ িাে 

মিক্ষাথীরদ্ে সািথণয ও বয়রসে সীিাে উ ে মিভণ ে কেরব। আদ্িণভারব একর্া দ্রলে প্ররেযরকে এরক অ েরক বদ্খা, 

মচৎকাে করে কথা বলা এবং দ্লগে কারিে িলািরল অবদ্াি োখা প্ররয়ািি। 

 কীভারব এবং বকি আ মি মিক্ষাথীরদ্ে দ্রল মবভক্ত কেরবি ো মস্থে করুি; উদ্াহের্স্বরূ , আ মি বেুত্ব, আগ্রহ

অথবা অিরুূ  বা মিে দ্ক্ষো অিণ ি অিেুায়ী দ্লগুরলারক মবভক্ত কেরে  ারেি। মবমভন্ন  দ্ধমে মিরয়

 েীক্ষামিেীক্ষা করুি এবং প্রমেটি বেমর্রে বকাির্া সবরথরক ভালভারব কাি করে ো  েণারলাচিা করুি। 
 আ মি দ্ল সদ্সযরদ্ে বে সিস্ত ভূমিকা বদ্রবি (উদ্াহের্স্বরূ , মলম কাে, িখু াত্র, সিয় েক্ষক বা সেঞ্জাি

সংগ্রাহক), এবং আ মি এর্া কীভারব সুস্পষ্ট কেরবি ো  মেকল্পিা করুি।

দ্লগেভারব কাি  মেচালিা কো 

ভাল দ্লগে কাি  মেচালিা কেরে আ মি রুটিি এবং মিয়ি তেমে কেরে  ারেি। আ মি মিয়মিে দ্লগে কাি 

বযবহাে কেরল, মিক্ষাথীো িািরব বে আ মি মক আিা করেি এবং এর্ারক আিন্দদ্ায়ক বরল িরি কেরব। দ্ল ও দ্রলে 
সরে একসরে কাি কোে সুমবধ্া মচমিে কোে িিয, আ িাে বেমর্ে সরে কাি কো প্রাথমিকভারব একর্া ভাল ধ্াের্া। 
দ্লগে কারি ভাল আচের্ বলরে কী ববাঝায় ো আ িাে আরলাচিা কো উমচে, এবং সম্ভবে ‘মিয়িাবলী’ে একর্া 
োমলকা তেমে কো উমচে ো প্রদ্িণি কো বেরে  ারে; উদ্াহের্স্বরূ , ‘এরক অ রেে িিয সম্মাি’, ‘বিািা’, ‘এরক 

অ েরক সাহােয কো’, ‘একামধ্ক ধ্াের্া বচষ্টা কো’, প্রভৃমে। 

দ্লগে কাি সম্পরকণ   মেষ্কাে বিৌমখক মিরদ্ণি বদ্ওয়া গুরুত্ব ূর্ণ ো সূত্র মহরসরব ব্ল্যাকরবারডণ ও বলখা বেরে  ারে। আ িারক 

কেরে হরব: 

 আ িাে  মেকল্পিা অিেুায়ী আ িাে মিক্ষাথীরদ্ে বে দ্রল কাি কেরে হরব বসই দ্রল বোগ বদ্ওয়াে মিরদ্ণি মদ্ি,
সম্ভবে বেমর্করক্ষে এলাকাগুরলাও মচমিে করে মদ্রে  ারেি বেখারি োো কাি কেরব বা বকারিা আসবাব ত্র বা
মবদ্যালয় বযাগ সোরিা সম্পরকণ  মিরদ্ণিাবলী প্রদ্াি করুি

 কের্ীয় কািটি সম্পরকণ  খুব স্পষ্ট ধ্াের্া থাকরে হরব এবং সংমক্ষপ্ত মিরদ্ণিাবলী বা ছমবরে এর্া ববারডণ  মলখুি।
আ িাে শুরু কোে আরগ আ িাে মিক্ষাথীরদ্ে প্রশ্ন মিজ্ঞাসা কোে অিিুমে মদ্ি।

 ারঠ্ে সিয়,  েণরবক্ষর্ কেরে চামেমদ্রক ঘুরুি এবং দ্লগুরলা কীভারব কাি কেরছ ো  েীক্ষা করুি। োো কাি বথরক 
মবচুযে হরয় বগরল বা আর্রক  িরল, বেখারি প্ররয়ািরি  োিিণ মদ্ি।  

আ মি কারিে সিয় দ্ল  মেবেণ ি কেরে  ারেি। আ মি দ্লগে কারিে বযা ারে আত্মমবশ্বাসী ববাধ্ কেরল এই দ্রুর্া 

বকৌিল বচষ্টা করে বদ্খরে  ারেি – বি বেমর্ সািলারিাে সিয় এগুরলা মবরিষভারব সহায়ক হয়: 
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 ‘ভিটিষজ্ঞ দল: প্রমেটি দ্লরক মভন্ন কাি মদ্ি, বেিি মবদ্যুত্ উৎ াদ্রিে একর্া উ ায় গরবষর্া কো বা বকাি

িার্রকে িিয একর্া চমেত্র তেমে কো। একটি উ েুক্ত সিরয়ে  রে, দ্লগুরলারক  ুিোয় সংগঠিে করুি োরে
সিস্ত িলূ দ্ল বথরক একিি ‘মবরিষজ্ঞ’বক মিরয় প্রমেটি িেুি দ্ল তেমে হয়। োে ে োরদ্ে একর্া কাি মদ্ি
বেখারি সিস্ত মবরিষজ্ঞরদ্ে বথরক জ্ঞািরক এক িায়গায় িি কেরে হয়, বেিি মক ধ্েরিে মবদ্যুৎরকি মিিণার্

কেরে হরব বসই মসদ্ধার্ন্ বিওয়া বা িার্রকে একর্া অংি প্রস্তুে কো।
 ‘দেূ’: কািটিরে মকছু সৃমষ্ট কো বা বকাি সিসযাে সিাধ্াি কো িমিে থাকরল, মকছুক্ষর্  ে, প্রমেটি দ্লরক

অিয দ্লগেভারব একিি দ্েূ  াঠ্ারে বলিু। োো ধ্াের্াগুরলাে বা সিসযাে সিাধ্ািগুরলাে েুলিা কেরে  ারে
এবং োে ে োরদ্ে মিরিরদ্ে দ্রল মিরে মগরয় িোিে প্রকাি কেরে  ারে। এই ভারব, দ্লগুরলা এরক অ রেে
বথরক মিখরে  ারে।

কারিে বিরষ, মক বিখা হরয়রছ ো সংরক্ষর  বর্ণিা করুি এবং আ মি বকারিা ভ্রার্ন্ ধ্াের্া বদ্খরে ব রল ো সংরিাধ্ি 

করুি। আ মি প্রমেটি দ্ল বথরক িোিে শুিরে চাইরে  ারেি, অথবা শুধ্ুিাত্র একর্া বা দ্রুর্া দ্লরক মিজ্ঞাসা কেরে 

 ারেি, োরদ্ে মকছু ভাল ধ্াের্া আরছ বরল আ মি িরি করেি। মিক্ষাথীরদ্ে িোিে প্রদ্াি কোটি সংমক্ষপ্ত োখুি এবং 
বকাি কাির্া ভালভারব কো হরয়রছ, বকাির্া আকষণর্ীয় মছল এবং বকাির্া আেও উন্নে কো বেরে  ারে ো িিাক্ত 

করে োরদ্েরক অিয দ্লগুমলে কারিে উ ে িোিে মদ্রে উৎসাহ মদ্ি।  

আ মি েমদ্ আ িাে বেমর্করক্ষ দ্লগে কাি গ্রহর্ কেরে চাি োহরলও, কখিও কখিও এর্া সংগঠিে কো আ িাে 
কারছ কঠিি লাগরে  ারে, কাের্ মকছু মিক্ষাথী: 

 সমক্রয় মিখি প্রমেরোধ্ করে এবং অংি বিয় িা
 আমধ্ েয মবস্তােকােী

 ােস্পমেক সম্পকণ  স্থা রিে কি দ্ক্ষোে কােরর্ বা আত্মমবশ্বারসে অভারব োো অংিগ্রহর্ করে িা।

দ্লবদ্ধ কাি  মেচালিায় কােণকে হরয় ওঠ্াে িিয, বিখাে িলািল কেদ্েূ  ূের্ হরয়মছল এবং আ িাে মিক্ষাথীো 
কের্া ভাল সািা মদ্রয়মছল (োো সবাই মক উ কৃে হরয়মছল?) ো মবরবচিা কোে  ািা ামি উ রেে সব  রয়ন্টগুরলা 

মবরবচিা কো গুরুত্ব ূর্ণ। দ্লগে কাি, সম্পদ্, সিয় বা দ্ল গঠ্রি আ মি বে  মেবেণ িগুরলা কেরে  ারেি ো মবরবচিা 

করুি এবং সাবধ্ারি  মেকল্পিা করুি। 

গরবষর্া সু ামেি করে বে মিক্ষাথীরদ্ে সািলযরক ইমেবাচকভারব প্রভামবে কোে িিয সব সিয় দ্লগে মিখর্ প্ররয়াগ 

কোে প্ররয়ািি বিই, োই প্রমে  ারঠ্ এর্াে বযবহাে বাধ্যোিলূক বরল আ িাে িরি কো উমচে িয়। আ মি দ্লগে 

কাি বযবহাে কোরক একর্া  মে ূেক বকৌিল মহসারব মবরবচিা কেরে  ারেি, উদ্াহের্স্বরূ  একর্া মবষয়  মেবেণ রিে 

িরধ্য একর্া মবেমে মহসারব বা বেমর্ে বকাি আরলাচিা হঠ্াত্ শুরু কোে িিয। এছািাও আিষ্টো দ্েূ কোে 

অযামিমভটি মহসারব বা অমভজ্ঞোিলূক বিখাে অযামিমভটি প্রচলি কোে িিযও এর্া বযবহাে কো োয় এবং বেমর্করক্ষ 

সিসযা সিাধ্াি অিিুীলি কেরে, বা মবষয়  েণারলাচিা কেরেও বযবহাে কো বেরে  ারে।
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‘বর্ণ ও ধ্বমি’

বিৌমখক অযামিমভটি: একটি বরর্ণে ধ্বমি উচ্চাের্ করুি (বেিি ‘rrrr’)। মিক্ষাথীরদ্েরক অবিযই এিি িব্দগুরলা বলরে হরব ো বসই বর্ণ

মদ্রয় শুরু হয় (বেিি ‘rain’ বা ‘rabbit’)। োরদ্ে ইংরেিীরে বা বাংলারে উিে মদ্রে মদ্ি।

 িা ও বিািাে অযামিমভটি: ববারডণ  একর্া অক্ষে মলখুি, বেিি ‘f’ অক্ষেটি। োে রে অিয বকারিা বরর্ণে ধ্বমির্া উচ্চাের্ করুি, বেিি

‘g’ (‘gh’) এে ধ্বমি, অথবা একর্া িব্দ ো বসই অক্ষে মদ্রয় শুরু হয়, বেিি ‘goat’। মিক্ষাথীো েমদ্ িরি করে বে, আ মি বে বর্ণ বা

িব্দ বলরছি বসর্া ববারডণ ে বরর্ণে সারথ মিলরছ োহরল োরদ্েরক অবিযই হাে েুলরে হরব। আ মি িিে োখরে  ারেি বে, বকাি

মিক্ষাথীো  াঠ্টি অিসুের্ কেরছ। মবমভন্ন বর্ণ, ধ্বমি ও িব্দ মিরয় এর্া  েখ করে বদ্খুি।

‘অিুিাি কে, আমি কী বদ্খমছ?’

এই বখলার্া বে বকারিা  েণারয়ই বযবহাে কো োয়। আ মি ক্লাসরুরি বদ্খরে  ারিি এিি বে বকারিা মিমিরসে িিয একর্া িব্দ ববরছ

মিি (বেিি ‘pen’, ‘door’, ‘chair’)। এই িব্দর্া কী, ো বলরবি িা। এর্া এিি একর্া িব্দ হওয়া উমচে ো ক্লারসে ববমি ভাগ ছাত্রই

িািরব। োে রে বলিু, ‘অিিুাি কে আমি কী বদ্খমছ?’ আমি এিি একর্া মিমিস বদ্খরে  ামি ো শুরু হয় এর্া মদ্রয় … আে

োে রে প্রথি বরর্ণে ধ্বমির্া বলিু, বেিি ‘p’, ‘d’ বা ‘ch’। মিক্ষাথীরদ্ে িব্দগুরলা অিিুাি কেরে হরব। প্রমের্া িব্দ অিিুাি কোে

সিয়, িব্দটিে উচ্চাের্ অভযাস করুি।

মিক্ষাথীো েখি বখলার্াে সারথ  মেমচে হরয় োরব, েখি োো দ্রল বা িটুিরে এর্া বখলরে  ােরব, অথবা মিক্ষাথীো ক্লারস বিেৃত্ব

বদ্ওয়াে িিয  ালা করে অংি মিরে  ারে।

‘িরব্দে মসাঁমি’ (‘Word Ladder’)

মিক্ষাথীো এই অযামিমভটিেে িিয োরদ্ে  াঠ্যবই বদ্খরে  ারে। একর্া িব্দ োমলকাভুক্ত করে এই বখলার্া শুরু হয়, বেিি ‘pen’।
 রেে বখরলায়াি বা দ্লরক একর্া িব্দ বলরে হরব, ো আরগে িরব্দে অমর্ন্ি ধ্বমি মদ্রয় শুরু হয়; বেিি ‘nest’। বখলার্া এরগারে থারক,

 রেে বখরলায়াি বা দ্ল একর্া িব্দ বলরব ো ‘t’ ধ্বমি মদ্রয় শুরু হয়, এইভারব চলরে থাকরব।

‘এর্া মক একই?’ (‘Is it the Same?’)

ক্লাসরক দ্টুি বা োে ববমি দ্রল মবভক্ত করুি। সাম্প্রমেক  াঠ্গুরলা বথরক প্রায় 12টি িব্দ মিবণাচি করে ববারডণ  মলখুি। একটি িরব্দে

প্রমে মিরদ্ণি করুি (বেিি ‘page’) আে একটি িব্দ বলিু। আ মি বে িব্দটি বলরবি বসর্া আ িাে দ্বাো মিরদ্ণি কো িব্দ হরে  ারে

অথবা মকছুর্া সাদ্িৃযেুক্ত অিয একটি িব্দ হরে  ারে (বেিি ‘play’ বা ‘plane’)। একিি মিক্ষাথীরক ববরছ মিি, োরক োে রে ‘এর্া

একই’, বা ‘এর্া এক িয়’ বলরে হরব, ো মিভণ ে কেরব, আ িাে দ্বাো মিরদ্ণি কো িব্দটি আ িাে বলা িরব্দে সারথ একই মক িা োে

ও ে। সঠিক উিে বদ্ওয়া হরল দ্ল এক  রয়ন্ট মিেরব। এবাে অিয দ্রলে একিি মিক্ষাথীরক মিজ্ঞাসা করুি।

এইভারব এরগাি। মকছুক্ষর্  রে, ববাডণ  বথরক প্রথি দ্রলে িব্দগুরলা িরুছ মদ্ি আে অিয একর্া দ্রলে িব্দ মলখুি ও  ুিোবমৃি করুি।
বস্কােগুরলা ববারডণ  বেরখ, প্ররয়ািি অিেুায়ী আবাে  ুিোবমৃি করুি।

সম্পদ্ 3: বর্ণ, ধ্বমি ও িব্দ মিরয় বখলা

একর্া বখলা ববরছ মিি আে একিি সহকিীে সরে বসর্া অভযাস করুি। োে রে আ িাে ক্লারসে সরে বসর্া  েখ করে বদ্খুি।
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‘িব্দ আাঁকা’ (‘Paint the Word’)

বছার্ মিক্ষাথীরদ্ে িিয এই বখলার্া বর্ণিালাে একটি বরর্ণে সারথ বযবহাে কো োয়। আরো অগ্রসে হওয়া মিক্ষাথীরদ্ে িিয

অযামিমভটির্া িরব্দে সারথ বযবহাে কো োয়।

সাম্প্রমেক  াঠ্ ও/বা বেণ িাি  াঠ্ বথরক একটি বর্ণ বা িব্দরক েুমলে বিার্া, দ্ঢ়ৃ র্াি বযবহাে করে আাঁকাে অমভিয় কো, ঠিক বেি

আ মি আ িাে িাথাে েের্া সম্ভব ও রে একর্া েরেে েুমল ধ্রে আরছি। মিক্ষাথীরদ্ে উরটা মদ্রক িখু করে থাকাে কথা িরি

োখরবি, বেি আ মি ব্ল্যাকরবারডণ  মলখরছি, অথবা মিক্ষাথীরদ্ে দ্মৃষ্টরকার্ বথরক আয়িাে প্রমেিলরিে িে উরটা মদ্রক করে মলখরবি!

মিজ্ঞাসা করুি, বকউ বর্ণ বা িব্দর্া অিিুাি কেরে ব রেরছ মক িা। বে মিক্ষাথী প্রথরি সঠিকভারব অিিুাি কেরে  ােরব, বস বামক

ক্লারসে বথরক এক োউি হােোমল  ারব। আরো বর্ণ বা িব্দ মিরয় এরগারে থাকুি, আে োে রে মিক্ষাথীরদ্ে  ালা করে মিরিোই বর্ণ

ও িব্দগুরলা িীেরব আাঁকাে অমভিয় কেরে বলিু।

‘িব্দ অিুিাি কে’ (‘Guess the Word’)

সাম্প্রমেক  াঠ্ বা বেণ িাি  াঠ্ বথরক একটি িব্দ ববারডণ  বলখা শুরু করুি। প্রথি দ্রুর্া বর্ণ বলখা হরয় োওয়াে  ে, িব্দর্া সম্বরে

অিিুাি কেরে আহ্বাি িািাি। েমদ্ বকউই সঠিকভারব অিিুাি কেরে িা  ারে, োহরল একর্া েৃেীয় বর্ণ বোগ করুি, আে এইভারব

এরগারে থাকুি, েেক্ষর্ িা বকউ িব্দর্া সঠিকভারব অিিুাি কেরছ। আ মি চাইরল, প্রথি বে মিক্ষাথী সঠিকভারব িব্দর্া অিিুাি কেরব,

বস ববারডণ  আসরে  ারে, আে বলখাে দ্াময়ত্ব গ্রহর্ কেরে  ারে (েরব আ মি এই বক্ষরত্র সাহােয কেরে চাইরে  ারেি)।

‘বরস  রিা!’ (‘Sit Down!’)

বে বকারিা  েণারয় এবং বে বকারিা বর্ণ বা বরর্ণে বিািা বযবহাে করে এই অযামিমভটি  মেচালিা কো োয়। িীরচে উদ্াহের্র্া ‘sh’

বযবহাে করে।

ববারডণ  ‘sh’ অক্ষেগুরলা মলখুি। প্ররেযকরক উরঠ্ দ্াাঁিারে হরব। বেণ িাি ও আরগে  াঠ্ বথরক একর্া িব্দ বলিু। এরে েমদ্ ‘sh’ থারক,

োহরল মিক্ষাথীরদ্ে বরস  িরে হরব; েমদ্ িা থারক োহরল োো দ্াাঁমিরয় থাকরব। আ িাে ক্লাসরুরি েমদ্ উরঠ্ দ্াাঁিারিা বা বরস  িা

কঠিি হয়, োহরল মিক্ষাথীো োে বদ্রল হাে ওঠ্ারে ও িািারে  ারে। বকারিা  ারঠ্ িােীমেকভারব প্রমেমক্রয়া বদ্ওয়া, বিখাে িিাদ্াে

ও স্মের্ীয় উ ায় হরে  ারে।

‘বর্ণিালাে ববাডণ  বগি’ (‘Alphabet Board Game’)

এটি একটি দ্লগে বখলা, আে এর্া মদ্বেীয় বেমর্ বথরক শুরু করে আরো অগ্রসে হওয়া মিক্ষাথীরদ্ে িিয উ েুক্ত, োো বরর্ণে িাি ও

ধ্বমিে সারথ  মেমচে আরছ। আ িারক সম্পদ্গুরলা প্রস্তুে কেরে হরব।

একর্া বি কাডণ রবারডণ ে রু্করোয় বর্ণিালাে বর্ণগুরলা ক্রিািসুারে মলখুি, আে প্রমে দ্রলে িিয একর্া ববাডণ  বগি প্রস্তুে করুি।
মিক্ষাথীরদ্ে প্রমে দ্রলে িিয একর্া ছক্কা মদ্ি। োো ছক্কা গমিরয় একর্া িম্বে  ারব, আে বসই েথােথ বরর্ণ সরে োরব। োো বকারিা
বরর্ণ ব ৌাঁছারিাে  রে োরদ্েরক বসই বরর্ণে িাি ও ধ্বমি বলরে হরব আে বসই অক্ষে মদ্রয় শুরু হয় এিি একর্া িব্দও বলরে হরব।
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অ্ভেভরক্ত সম্পদসমূহ
 Karadi Tales: http://www.karaditales.com/

 National Book Trust India: http://www.nbtindia.gov.in/

 NCERT textbooks: http://www.ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm

 Teachers of India classroom resources: http://www.teachersofindia.org/en

 Phonic stories, RV VSEI Resource Centre: http://www.rvec.in/
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কৃেজ্ঞোস্বীকার
এই মবষয়বস্তু মক্ররয়টিভ কিে অযামিমবউিি – বিয়ােঅযালাইক লাইরসে এে অধ্ীরি উ লব্ধ

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), েমদ্ িা অিযভারব মচমিে হয়। লাইরসেটি টিইএসএস (TESS)-ইমিয়াে,

OU এবং UKAID বলারগাগুমলে বযবহাে বমহভূণ ে করে, ো শুধ্ুিাত্র টিইএসএস (TESS)-ইমিয়াে প্রকরল্পে বক্ষরত্রই অ মেবমেণ েভারব

বযবহাে কো বেরে  ারে।

কম োইর্ স্বত্বামধ্কােীরদ্ে সারথ বোগারোগ কোে উরেরিয সবণেভারব প্ররচষ্টা কো হরয়রছ। েমদ্ বকারিাটি অমিিাকৃেভারব িিে

এমিরয় মগরয় থারক, োহরল প্রকািকো প্রথি সুরোরগই সািরন্দ প্ররয়ািিীয় বরন্দাবস্ত কেরবি।

মভমডও (মভমডও মস্টল সহ): ভােে বযা ী মিক্ষকরদ্ে মিক্ষাদ্ািকােী, প্রধ্াি মিক্ষক, মিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরদ্ে ধ্িযবাদ্ িািারিা হরি,

োো প্রস্তুমেে সিরয় ওর ি ইউমিভামসণটিে সরে কাি করেমছরলি।
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