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ভােরে মিদযােয় মভমিক
সহায়োে মভমিরে মিক্ষরকে
িন্য মিক্ষা

TESS-ইমিয়া( টিচাে এডু রকিন্ থ্রু স্কুে লিসড সার াটট)-এে েক্ষয হে মিক্ষাথী-লকমিক, অংিগ্রহণিূেক দরক্ষর ে উন্নমেরে

মিক্ষকরদে সহায়ো কোে িন্য ওর ন্ এডু রকিন্াে মেরসারসটস OERs)-এে সম্পদগুমেে িাধ্যরি ভােরেে প্রাথমিক এিং িাধ্যমিক
মিক্ষকরদে লেমণকরক্ষে েীমেগুমেরক উন্নে কো। TESS-ইমিয়া OERs মিক্ষকরদে স্কুরেে াঠ্যিইরয়ে সহাময়কা প্রদান্ করে। এগুমে
মিক্ষকরদেরক োাঁরদে মিক্ষাথীরদে সরে লেমণকরক্ষ েখ করে লদখাে িন্য অযামিমভটি প্রদান্ করে, আে একই সারথ মকছু লকস স্টামড
প্রদান্ করে লেগুমে লদখায় লে অন্য মিক্ষকো কীভারি মিষয়টি মিরয়রছন্ এিং সম্পদগুমেে িরধ্য লোগসূত্র স্থা ন্ করেরছ োরে
মিক্ষকরদেরক োাঁরদে ারঠ্ে মেকল্পন্া ও মিষয়জ্ঞান্রক উন্নে কেরে সাহােয কো োয়।
ভােেীয় াঠ্যক্রি এিং প্রসেগুমেে িন্য TESS-ইমিয়া OERs সহরোগীোিূেক ভারি ভােেীয় এিং আর্ন্টিামেক লেখকরদে দ্বাো
লেখা হরয়রছ এিং এটি অন্োইরন্ এিং ছা াে িযিহারেে িন্য উ েব্ধ আরছ (http://www.tess-india.edu.in/)। OERs অরন্ক
সংস্কেরণ াওয়া োয়, এগুমে ভােরেে প্ররেযক অংিগ্রহণকােী োরিযে িন্য উ েুক্ত এিং স্থান্ীয় প্ররয়ািন্ীয়ো এিং প্রসে ূেণ কেরে
OERsলক িযিহােকােীরদে গ্রহণ এিং স্থান্ীয় ভাষায় অন্ুিাদ কেরে আিন্ত্রণ কো হয়।
TESS-ইমিয়া মদ ওর ন্ ইউমন্ভট ামসটি UK দ্বাো মেচামেে এিং UK সেকাে আমথটক মিমন্রয়াগ করেরছ।

ভিভিও সম্পদসমূহ
এই ইউমন্রট মকছু কােটক্ররিে সরে মন্ম্নমেমখে আইকন্গুমে আরছ:

। এে অথট হে লে মন্মদট ষ্ট মিক্ষাদান্ সক্রার্ন্ মথরিে িন্য

TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদসিূহ লদখা আ ন্াে রক্ষ সহায়ক হরি।
TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদসিূহ ভােরেে ক্লাসঘরেে মিমিধ্ প্রকারেে মেরপ্রমক্ষরে িূে মিক্ষাদান্সংক্রার্ন্ লকৌিেগুমে মচমত্রে করে।

আিো আিা কমে লসগুমে আ ন্ারক অন্ুরূ চচটা মন্রয় েীক্ষা কেরে সাহােয কেরি। লসগুমেে উরেিয হে াঠ্যমভমিক ইউমন্রটে
িাধ্যরি আ ন্াে কারিে অমভজ্ঞো িািারন্া ও মে ূণট কো, মকন্তু আ মন্ েমদ লসগুমে ল রে অসিথট হন্, লসই লক্ষরত্র এগুমে অ মেহােট
ন্য়।
TESS-ইমিয়া মভমডও সম্পদগুমে অন্োইরন্ লদখা োয় িা TESS-ইমিয়া ওরয়িসাইট, (http://www.tess-india.edu.in/) লথরক

ডাউন্রোড কো োয়। অন্যথায় আ মন্ একটি মসমড িা লিিমে কারডট মভমডওগুমে ল রে ারেন্।
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অ ীল উ ে ব্ধ : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
TESS-India is led by The Open University UK and funded by UK aid from the UK government

দাগ-কাটা ও শুরুে মদরকে লেখা

এই ইউভিটের ভিষয়িস্তু
এই অধ্যারয় লছাট মিশুরদে শুরুে মদরকে লেখাগুমে েীক্ষা করে লদখা হরি। মিশুো েখন্ কাগরিে উ ে দাগ কাটরে শুরু করে, োে
অথট হরে মিশুো লোগারোরগে একটি িাধ্যি মহরসরি লেখারক অরেষণ কেরে ও িুঝরে শুরু করেরছ। এই অধ্যারয়, আ মন্ আ ন্াে
মিক্ষাথীরদে ইংরেমিরে মেখরে সাহারেযে উ ায়গুমেে উ ে িরন্ারোগ লদরিন্। দয়া করে িরন্ োখরিন্ লে, এই অধ্যারয়ে অযামিমভটি ও
সম্পদগুমে লে লকান্ ভাষারে শুরুে মদরক লেখাে উন্নমেে এরকিারে উ েুক্ত।

এই ইউভিটে আপভি কী ভিখটে পাটরি


শুরুে মদরক লেখাে উন্নমে মক করে কো োয় লসই মিষয় িা সূচকগুমেরক সন্াক্ত কেরে।



লেখাে সম্পদগুমেরক সংগঠিে কেরে।



আ ন্াে লেমণকরক্ষ িযিহারেে িন্য লেখাে সমক্রয়োমভমিক কিট দ্ধমেে

মেকল্পন্া কেরে।

1 ক্রটমান্নে লেখার কাজ কী?
লেখা শুরুে প্রমক্রয়াে কথা িাথায় লেরখ আেম্ভ কো লেরে

ারে।

অ্যাভিভিটি 1: লেখার কাটজর সূচিাপিব িেটে কী লিাঝ?
মচত্র 1 লদখুন্, লেখারন্ চাে িছরেে একটি লিরয়ে ‘লেখা’ লদখারন্া হরয়রছ। লস োে প্রাক-মিদযােয় মিক্ষকরক আত্মমিশ্বারসে সরে
িরেমছে লে, লস সংখযা ও িণটগুমে মেখরছ। একটি লেখা মহরসরি আ মন্ এরক কীভারি িূেযায়ন্ কেরিন্, ন্া মক আ মন্ এটিরক শুধ্ুই
মহমিমিমি িরে িরন্ করেন্? এই লেখাটি সম্বরে আ ন্াে মিদযােরয়ে অন্যান্য মিক্ষক/মিমক্ষকাে সরে কথা িেুন্। এ িযা ারে োাঁরদে
প্রমেমক্রয়া কী?

ভচত্র 1 একটি চাে িছরেে লিরয়ে ‘লেখা’।
লগািাে মদরক ক্ররিান্নে লেখা, কাগরিে উ ে মহমিমিমিে কাটাে লথরক সািান্য মকছু লিমি িা একগুে সম্পকট হীন্ সংরকে িা আকৃ মে
িরে িরন্ হরে ারে। মকন্তু লে লিরয়টি এটি মেরখমছে, লস লেখা সম্বরে োে জ্ঞান্ ও সরচেন্োে মেচয় মদরয়রছ।
লস িারন্ লে:


কাগরিে উ ে দাগ লকরট সংখযা ও িণট লেখা োয়



লেখা েথয প্রদান্ করে



িাে িন্য লেখা হয়।
www.TESS-India.edu.in
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খুি লছাট মিশুো েখন্ িামিরে, মিদযােরয় িা সিারি লেখা লদরখ, েখন্ োো এটি িুঝরে শুরু করে লে, লেখাে একামধ্ক অথট ও উরেিয
থারক। োো মেখরে চায়, োো ো লদরখ ো ন্কে কেরে চায় এিং ন্কে ন্া করেও মন্রিরদে িরো করে দাগ লদয়। েখন্ োো
এটা করে োো মেখরে শুরু করে, কাগরিে িাধ্যরি োরদে মচর্ন্াে প্রকাি ঘটারে শুরু করে । মিশু মিক্ষাথীো েখন্
ইংরেমিরে লেখা শুরু করে, েখন্ োরদে একসরে াাঁচটি মিষরয়ে উ ে িরন্ারোগ মদরে হয়:


আেুে মন্য়ন্ত্রণ



িণট তেমে



ইংরেমিে িণট, ধ্বমন্ ও আকৃ মে



ইংরেমি িরেে িারন্



োো লেখাে িাধ্যরি ো িান্ারে চায়৷

ভচন্তার জিয সামভয়ক ভিরভে


আ মন্ েখন্ লকান্ মিক্ষাথীরক একটি লেখাে কাি কেরে লদন্, েখন্ আ মন্ উ রেে াাঁচটি মিষরয়ে লকান্টিে
িা লকান্গুমেে উ ে আ ন্াে দৃমষ্টমন্িদ্ধ করেন্? এগুমেে িরধ্য এিন্ লকান্ মিষয় আরছ কী, লেগুমে অন্যরদে
লথরক লিমি গুরুত্ব ূণট িরে আ ন্াে িরন্ হয়?



মিক্ষাথীো এগুমেে িরধ্য লকান্ মিষয়গুমেরক সিরচরয় লিমি গুরুত্ব ূণট িরন্ করে িরে আ ন্াে
িরন্ হয়?

2 ভিক্ষার্থীটদর লেখা
অযামিমভটি 2: মিক্ষাথীো লকাথায় মেখরে ারে?
মচত্র 2 লদখুন্৷ আ ন্াে লেমণকরক্ষ এিং মিদযােরয় আ ন্াে মিক্ষাথীরদে মন্রয় লকান্ ধ্েরন্ে অযামিমভটি কো সম্ভি ে হরি? সম্ভি হরে
আ ন্াে একিন্ সহকিী মিক্ষরকে সরে এ িযা ারে আরোচন্া করুন্। আ ন্াে লেমণকরক্ষে লভেরেে এিং িাইরেে স্থান্ সম্পরকট
ভািুন্ লেখারন্ আ ন্াে মিক্ষাথীো লেখাে অভযাস কেরে ারে।
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ভচত্র 2 মিক্ষাথীো লেখারন্ মেখরে ারে োে করয়কটি উদাহেণ: িামেে িরধ্য আেুে চামেরয়; িামেে
িাইরে কাঠি মদরয়; ফু ট ারেে উ ে চক মদরয়; লদওয়ারেে উ ে েং মদরয়; ুন্িটযিহৃে কাগরি
কেি মদরয়; এিং লিারডটে উ ে চক মদরয়।
এইিাে মন্রচে োচাই োমেকাটি লদখুন্:


ভক ভদটয় ভেখটি? ল মেে, কেি, েং, চক, েু মে, কাঠি।



ভকটসর উপর ভেখটি? িামে, ফু ট াে, চাটট ল

াে, ুন্িটযিহৃে কাগি, লিাডট, লদওয়াে, লিরঝ, ধ্ুরো, খাো, ুন্িটযিহৃে

কাগি মদরয় তেমে লছাট খাো।
সম্ভি হরে, আ ন্াে একিন্ সহকিী মিক্ষরকে সরে এই োচাই-োমেকাটিে মিষরয় আরোচন্া করুন্। আ ন্াে মিদযােরয় কী কী সম্পদ
াওয়া োরি?
লেমণকরক্ষে মভেরে ও িাইরে আ ন্ারদে কারছ লেখাে লে সিস্ত সম্পদ েরয়রছ লসগুমে মদরয় মিক্ষাথীরদে অভযাস কেরে উৎসামহে
কোে িযা ারে ভািুন্। আ ন্াে লেমণকরক্ষে মভেরে িা িাইরে এিন্ লকান্ স্থান্ আরছ মক লেখারন্ মিক্ষাথীো দাগ কাটরে ারে এিং
মেখরে ারে?
রেে দুই িা মেন্ সপ্তারহে িন্য আ ন্াে লেমণরে করয়কটি াঠ্ িা

রিটে মেকল্পন্া করুন্, োরে এখারন্ উরেমখে ধ্ােণাগুমেে

একটি িা োে লিমিরক আ মন্ িযিহাে কেরে ারেন্। আ ন্াে মেকল্পন্াটি মন্রয় আ ন্াে সহকিী মিক্ষরকে সরে অথিা প্রধ্ান্
মিক্ষরকে সরে আরোচন্া করুন্। আ মন্ এিন্ াঠ্ মেচােন্া কেরে ারেন্, লেখারন্ একটা সপ্তাহ িুরি আ ন্াে মিক্ষাথীরদে এক
একটি দে েটায়ক্ররি স্বাধ্ীন্ লেখা মেখরি।

অ্যাভিভিটি 3: ভিভিন্ন উটেটিযর জিয লেখা
আ মন্ মক আ ন্াে মিক্ষাথীরদে আ ন্াে লেমণকরক্ষ মন্রচে লে লকান্ একটি মিষরয়ে উ ে মেখরে মদরয়রছন্? মন্রচে লে মিষয়টিে
উ ে আ মন্ মেমখরয়রছন্ োে উ ে টিক মচহ্ন মদন্:


োমেকা
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শুরভো কাডট



িন্মমদরন্ে কাডট



ল াস্টকাডট



মচঠি



আিন্ত্রণ ত্র



ধ্ন্যিাদিূেক উমক্ত



খাদযোমেকা



মিজ্ঞা ন্



োন্নাে প্রণােী



সংরকে



ির্ন্িয



অন্ুস্মােক / লকান্ মকছু িরন্ কমেরয় লদওয়াে িন্য লেখা৷



লেরিে



টিমকট



োমেকা



কিটসূচী



ই-লিে



মেমখে িােট া



িামিমিমডয়া উ স্থা ন্, লেিন্ ল াস্টাে।

গল্প িা কমিো লেখা লথরক এই লেখা গুমে আোদা কীভারি? এগুমে লকন্ ও কারদে িন্য লেখা হয়? এগুমেরক আিো লকাথায়
লদখরে াই?
আ মন্ মক িরন্ করেন্ লে, উ রেে লকান্ওটি আ ন্াে মিক্ষাথীো মেখরে ছন্দ কেরি? লকন্ িা লকন্ ন্য়? আ মন্ াঠ্যিইগুমেরে
এই ধ্েরন্ে লেখাে িযা ারে উরেখ কেরে লদরখরছন্?

3 লপাস্টকািব লেখা
মিদযােরয়ে িাইরে এিন্ অরন্ক ধ্েরন্ে লেখা থারক ো লোরকো মিমভন্ন কােরণ রিন্। লেখাে িরধ্য অরন্ক সিয় মচত্র ও ন্কিাও
থারক ো িােট াটিরক আেও মচিাকষটক, ন্াটকীয় ও স্পষ্ট করে লোরে। মিক্ষাথীো লসই সিস্ত মিষরয় লেখাে অযামিমভটিগুমে কেরে ছন্দ
করে, লে মিষয়গুমে োরদে তদন্মন্দন্ িীিরন্ে সরে সম্পকট েুক্ত।
4
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মকন্তু প্রায়ি:ই মিক্ষাথীো লেমণকরক্ষ এিন্ সি লেখাে কাি করে লেগুমে একিাত্র োরদে মিক্ষক ছািা আে কাউরকই িরে লদখা
োয় ন্া। লকস স্টামড 1-এ মিক্ষক োাঁে মিক্ষাথীরদে এিন্ একটি লেখা মেখরে মদরেন্ ো মিদযােরয়ে িাইরেও লোরকো রি।

লকস স্টাভি 1: লমািাভেসা ভদভদমভির লপাস্টকািব ক্লাস
লিান্ামেসা মদমদিমন্ একটি সেকামে প্রাথমিক মিদযােরয় েৃ েীয় লেমণরে িান্।
একমদন্ একিন্ মিক্ষাথী আিারক মিরজ্ঞস কেে, ‘একটা মচঠি কীভারি িুঝরে ারে োরক আিাে কারছই এরস ল ৌাঁছারে হরি?’ আমি
লগাটা লেমণকরক্ষে মন্কট লথরক িান্রে লচরয়মছোি. োরদে িরধ্য এিন্ লক লক আরছ োো সমেযকারেে একটি মচঠি মেখরছ িা ল রয়রছ
িা ল াস্ট অমফস লথরক ল াস্টকাডট ল রয়রছ। লকউই হাে লোরেমন্। আমি আিাে িামিরে থাকা মকছু ল াস্টকাডট মন্রয় এরসমছোি,
লসগুমে আসরে লকিন্ লদখরে হয়, লকাথায় ঠিকান্া মেখরে হয় এিং লকাথায় মচঠিে িােট া লেখা হয় এিং লকাথায়ই িা ডাক-টিমকট
োগারন্া হয় এইসি আিাে মিক্ষাথীরদে লদখারন্াে িন্য।
আমি িক্ত কাডট মদরয় আিাে মিক্ষাথীরদে মদরয় ল াস্টকাডট তেমে কমেরয়মছোি। মিক্ষাথীো োে একমদরক মন্রিরদে ছমি এাঁরকমছে,
োরদে িামিে ঠিকান্া মেরখমছে এিং অ ে মদরক ইংরেমিরে খুি লছাট করে একটি িােট া মেরখমছে। আমি লদরখমছোি মকছু মকছু
মিক্ষাথী স্বাধ্ীন্ভারিই মেরখমছে এিং মকছু মকছু মিক্ষাথীরদে আিাে অরন্ক লিমি সাহারেযে দেকাে হরয়মছে।
আমি আিারদে প্রধ্ান্ মিক্ষরকে মন্কট লথরক টাকা মন্রয় সিকটি ল াস্টকারডটে িন্য ডাকটিমকট মকরন্মছোি এিং লগাটা লেমণকক্ষ
আিাে সরে ল াস্ট অমফরস মগরয় োরদে প্ররেযরকে মচঠিগুমে ল াস্ট করে এরসমছে। আিাে এক িািারো ভাই, লে ল াস্ট অমফরস চাকেী
করে, লস মিক্ষাথীরদেরক ম ওরন্ে সরে কথা িোে িরন্দািস্ত করে মদরয়মছে, োরে োো োাঁে কাি সম্বরে এিং কীভারি ডাক সেিোহ
কো হয় ো িান্রে ারে। এক সপ্তাহ রে মিক্ষাথীো েখন্ োরদে িামিরে মন্রিরদে ল াস্ট কো মচঠি ায় েখন্ ভীষণ আন্মন্দে
হরয়মছে এিং লসগুমেরক আিারক লদখারন্াে িন্যও মন্রয় এরসমছে।
আমি এই অযামিমভটি গ্রহণ করেমছ। উদাহেণস্বরূ , আমি মিক্ষাথীরদে মদরয় িন্মমদরন্ে িা অন্য লকান্ অন্ুষ্ঠারন্ে কাডট তেমে
কমেরয়মছ। লকান্ও লকান্ও সিয় আিো সিাই একসরে একটি িি িার ে কাডট তেমে কমে লেটাে উ ে সিাই োরদে ন্াি সই করে।

ভচন্তার জিয সামভয়ক ভিরভে


এই ল াস্টকাডট অযামিমভটি মক সক্ষিোে িাত্রা িযমেরেরক সিস্ত মিক্ষাথীরদে িন্য উ েুক্ত? লকন্ িা
লকন্ ন্য়?



আ ন্াে মিক্ষাথীো মক মচঠি লেখাে িা অন্য লকান্ কাডট লেখাে সুরোগ ায় ো িাস্তরি মিদযােরয়ে িাইরেে
লোরকোও রি?

অ্যাভিভিটি 4: একটি লপাস্টকািব পাঠাি
লকস স্টামড 1-লক সহায়ক মহরসরি িযিহাে করে একটি অযামিমভটি মেকল্পন্া করুন্, লেখারন্ আ ন্াে মিক্ষাথীো মিদযােরয়ে িাইরে
কাউরক একটি ল াস্টকাডট িা একটি লছাট মচঠি মেখরি। ভমিষযৎ মেকল্পন্াে িূেয সম্পরকট আেও িান্রে সম্পদ 1, ‘ াঠ্য মেকল্পন্া
কো’, লদখুন্।
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আ ন্াে প্ররয়ািন্ীয় সম্পদগুমে এিং মিদযােরয়ে িাইরেে লকান্ িযমক্তে সাহারেযে দেকাে হরে লসগুমেে িযিস্থা করুন্।



আ মন্ কীভারি এই অযামিমভটি আ ন্াে মিক্ষাথীরদে কারছ উ স্থাম ে কেরিন্?



আ ন্াে মিদযােয়টি েমদ ল াস্ট অমফরসে কাছাকামছ ন্া হয় লসরক্ষরত্র এই অযামিমভটি কীভারি সেমে ূণট করে েু েরিন্?



আ মন্ েমদ এই অযামিমভটি এরকিারে লছাট লছাট মিক্ষাথীরদে সরে করেন্, োহরে োরদে দাগ কাটা ও লেখাে প্রমে আগ্রহ
লদখান্। োরদে লেখা ল াস্টকাডটগুমে কী িেরছ ো িোে িন্য োরদে আহ্বান্ করুন্।



আ ন্াে মিক্ষাথীো মক এই অযামিমভটি উ রভাগ করেমছে? ওো মক সকরেই উৎসামহে হরয়মছে? ওো সকরেই মক
অংিগ্রহণ করেমছে?

4 লেখার অ্িযাস করা
লছাট লছাট মিক্ষাথীো েখন্ লেখা শুরু করে, েখন্ আ মন্ োরদে লেখাে িরধ্য িণট, সংখযা, আকাে এিং আকৃ মেে একটি সংমিেণ
লদখরে ল রে ারেন্। িণট ও সংখযাগুমে সঠিকভারি ন্া-ও থাকরে ারে, মকন্তু এটি অগ্রগমেে েটায় এিং সাধ্ােণে: সিরয়ে সারথ
সারথ মন্রি লথরকই ঠিক হরয় োয়। লকান্ লকান্ মিক্ষাথীরদে িরধ্য এই অগ্রগমে হরে ন্া, ো েক্ষয োখুন্ ও ন্মথিদ্ধ করুন্। এটি
মিকািিমন্ে িটিেোরক ইমেে কেরে ারে।
ভাে লেখক হরয় ওঠ্াে িন্য আ ন্াে মিক্ষাথীরদে প্রচু ে মেিারণ অন্ুিীেন্ কো দেকাে। লকস স্টামড 2-এ মিক্ষক এটি অিটন্ কোে
িন্য একামধ্ক লেখাে কাি লেরখরছন্।

লকস স্টাভি 2: চন্দা ভদভদমভির লেখার কাজ
চন্দা মদমদিমন্ একটি সেকােী প্রাথমিক মিদযােরয় মদ্বেীয় লেমণরে িান্।
আমি একটি গ্রারিে মিদযােরয় িাই লেখারন্ মিক্ষাথীরদে িামিরে লেখাে িন্য খুি কিই কাি থারক। আমি আিাে মিক্ষাথীরদে
প্রমেমদন্ মকছু লেখাে অন্ুিীেরন্ে কাি মদই। লকান্ লকান্ সিয় আমি আেুরেে মন্য়ন্ত্রণ গরি লোোে িন্য একটি োমন্ত্রক অযামিমভটি
মহরসরি ো কেরে মদই ো হে ‘এস’ (‘s’) িণটটি মদরয় াঠ্যিইরয় েেগুমে িে আরছ লসগুমেরক োরদে খাোয় টু রক লন্ওয়া। লকান্ও
লকান্ও সিয় আিাে আমি লেখা আে আাঁকা মিমেরয়-মিমিরয় কাি মদই, লেিন্ একটি উৎসরিে কাডট িা একটি ল াস্টকাডট তেমে কো।
আমি আিাে মিক্ষাথীরদে প্রমেমদন্ োরদে ন্াি এিং োমেখ মেখরে িমে। প্রমে সপ্তারহ আমি োরদে এিন্ মকছু মেখরে িমে ো োো
িাস্তি িগরে লদরখ, লেিন্ একটি োমেকা, একটি টিমকট িা একটি সংরকে। লসই সরে অিিযই োরদে াঠ্যিইরয়ে াঠ্ লথরক গল্প
এিং কমিোও মেখরে মদই। আিারক লেমণকরক্ষ কেরে হরি এিন্ মিষয় সম্পরকট িরন্ কমেরয় লদওয়াে িন্য োমেকা, লেরিে আমি
মন্রি মেরখ লদখাই। োরদে িন্য এটি উ েমব্ধ কো মিরিষ গুরুত্ব ূণট লে, লেখা আসরে লকান্ মকছু িান্ারন্াে িন্য এিং িরন্ োখাে
িন্য কো একটি কাি।
আমি োরদে খুি একটা সংরিাধ্ন্ করে মদই ন্া। আমি আিাে মন্রিে অমভজ্ঞো লথরক এটা লদরখমছ লে, ভু ে কোে িযা ারে মিক্ষাথীো
এেটাই মচমর্ন্ে হরয় িরে ারে লে োো োরদে কেি মদরয় খাোয় আাঁচি কাটরেই চায় ন্া, এিং ফেে: োরদে িরধ্য লেখা সম্বরে
লন্মেিাচক িরন্াভাি তেমে হরয় োয়।
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ভচন্তার জিয সামভয়ক ভিরভে


আ মন্ মক চন্দাে লেমণকরক্ষ লেখাে কাি গুমেরক সন্াক্ত কেরে ারেন্?



লকান্ কািগুমে হারেে লেখাে দক্ষো অভযারসে িন্য লিমি ‘োমন্ত্রক’ এিং লকান্গুমে লেখাে আগ্রহরক উসরক
লদিাে িন্য অরন্ক লিমি ‘িুক্ত’?



আ ন্াে মক িরন্ হয় লে, ‘িাস্তি িগৎ’ সম্পরকট লেখাটা মিক্ষাথীরদে িন্য গুরুত্ব ূণট একটি মিষয়?



আ ন্াে মিক্ষাথীো আ ন্ারক লকান্ ধ্েরন্ে লেখা মেখরে লদরখ?

মভমডও: অগ্রগমে ও কােটকােীো িূেযায়ন্

অ্যাভিভিটি 5: িহু-সংজ্ঞািহ হাটের লেখা অ্িুিীেি
লেখাে দক্ষো মিকারিে িন্য মন্মদট ষ্ট মেিাণ হারেে লেখাে অভযাস কো দেকাে। এখারন্ প্রদি ‘কাগিমিহীন্’ অযামিমভটি দুটি িুন্
এিং এে িরধ্য একটিরক আ ন্াে লেমণকরক্ষ লচষ্টা করে লদখুন্। (এটিরক প্রথরি আ ন্াে লকান্ সহকিীে সরে করে লদখুন্।)
এই অযামিমভটি মক আ ন্ারক আ ন্াে লেমণকরক্ষে মিমভন্ন িয়রসে ও দক্ষোে মিমভন্ন স্তরেে মিক্ষাথীরদে িন্য উ রোগী কেরে হরি?
আ মন্ এটি কীভারি কেরিন্?

‘িূরন্য লেখা’
এই লখোটিে িন্য লিারডট িা চাটট ল

ারে লেখা িণটিাো িা িরেে োমেকা প্ররয়ািন্। মিক্ষাথীো লছাট লছাট দরে িা লগাটা লেমণকক্ষ

একসরে কাি কেরে ারে।


একিন্ মিক্ষাথী একটি িণট িা িে লিরছ লন্রি মকন্তু লসটি লগা ন্ োখরি।



এইিাে ওই মিক্ষাথী অন্যরদে মদরক ম ছন্ মফরে (এটি গুরুত্ব ূণ)ট োে লিরছ লন্ওয়া িণট িা িেটিরক মন্রিে হাে এিং িি /
িৃহৎঅেভমে করে শুরন্য মেখরি োরে করে সিাই ো লদখরে ায় - ঠিক মিক্ষক লেভারি লিারডট লকান্ মকছু লেরখন্।



অন্য মিক্ষাথীো োে লেখা িণটটি িা িেটি অন্ুিান্ কেরে লচষ্টা কেরি - োো মক ঠিক অন্ুিান্ কেে?



োো প্ররেযরকই একসরে িি / িৃহৎঅেভমে করে লসই িণট িা িেটি ‘শুরন্য মেখরি’ এিং শুরন্য লেখাে সারথ সারথ োো
প্রমেটি িরণটে ন্ািও িুরখ উচ্চােণ কেরি।

‘ম ছরন্ লেখা’
এই লখোটিে িন্য লিারডট িা চাটট ল

ারে লেখা িণটিাো িা িরেে োমেকাে প্ররয়ািন্। মিক্ষাথীো একটি করে িণটিাো িা

িেোমেকা লেখা লছাট লিাডট িা কাগি মন্রয় লিািায়-লিািায় িসরি।
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একিন্ মিক্ষাথী একটি িণট িা িে লিরছ লন্রি এিং ো লগা ন্ োখরি।



োে আেুে মদরয় লস মদ্বেীয় িরন্ে ম রঠ্ ওই িণট িা িেটিরক মেখরি।



মদ্বেীয় িন্ এইিাে লসই িণট িা িেটিরক লিাডট িা কাগরিে উ ে মেখরি - মদ্বেীয় মিক্ষাথী মক সঠিক মেখে?



এই অযামিমভটিই একিন্ মিক্ষাথী মদ্বেীয় িরন্ে হারেে োেুরে একটি িণট িা িে ‘মেরখও’ কেরে ারে।

আ ন্াে লেমণকরক্ষ আ ন্াে লিরছ লন্ওয়া অযামিমভটিটি কীভারি কেরে হরি ো হারে-কেরি করে লদমখরয় মদন্।
েখন্ আ মন্ মিক্ষাথীরদে উ ে ন্িে োখরিন্, েখন্ েক্ষয করুন্ কীভারি অযামিমভটিটি োরদে িেীরেে সরে সরে িন্রকও েুক্ত
কেরছ। মিমভন্ন ইমিয়রক েুক্ত করে এিন্ অযামিমভটিগুমে লছাট লছাট মিক্ষাথীরদে োো ো মিখরছ ো িরন্ োখরে সাহােয করে।
একিন্ মিক্ষক মহরসরি মিমভন্ন ইমিয়রক সংেুক্ত কো অযামিমভটিে অসুমিধ্াগুমে কী কী িরে আ ন্াে ধ্ােন্া ?

5 সারসংটক্ষপ
এই অধ্যারয় আ ন্াে কি িয়সী মিক্ষাথীরদে একামধ্ক সেঞ্জাি সহরোরগ, ন্ান্া স্থারন্ ও ন্ান্া উরেরিয ঘন্ ঘন্ লেখাে অভযাস কোে
সুরোগ লদওয়াে গুরুরত্বে উ ে লিাে লদওয়া হরয়রছ। লেখাে কািটি শুরুে মদরকে আাঁমকিুমাঁ ক কাটা লথরক শুরু করে দীঘট লেখা েটর্ন্
একটি ক্রিমিকািিান্ প্রমক্রয়া। এরে িােীমেক অধ্যিসারয়ে সারথ সারথ ভাষাজ্ঞারন্েও প্ররয়ািন্ হয়।
একিন্ মিক্ষাথীে শুরুে মদরকে লেখা লস লেন্ উ রভাগ করে এিং অন্যরদে োরক সম্মান্ কেরে হরি এিং িুঝরে হরি। এটি লেন্ শুধ্ু
ভু ে লখাাঁিাে ও ো সংরিাধ্ন্ করে লদওয়াে মিষয় ন্া হরয় দাাঁিায়। লছাট লছাট মিক্ষাথীো লে মিষরয় লেরখ ো, এিং লেখাে প্রমে োরদে
আগ্রহ, লেখাে োমন্ত্রক দ্ধমে-প্রকেরণে (িান্ান্, হারেে লেখা, লছদ-েমে এিং ফাাঁক লদওয়া) লথরক অরন্ক লিমি গুরুত্ব ূণট মিষয়।
আ মন্ হয়ে এিন্ একটি মিদযােরয় িারেন্ লেখারন্ মিক্ষাথীরদে িামিরে িা সিারি লেখাে চে খুি সািান্য েরয়রছ িা লন্ই। আ মন্ই
হয়ে আ ন্াে মিক্ষাথীরদে িাংো ও ইংরেমি লেখাে িূে উৎস / সহায়োকােী। অেএি, আ ন্াে লেমণকক্ষরক একটি ‘িুদ্রণ-সিৃদ্ধ
মেরিি’ মহরসরি গরি লোো একটি গুরুত্ব ূণট মিষয়। এই মিষয়িস্তু সম্বরে একটি ৃথক মিক্ষক মিকাি অধ্যায় েরয়রছ:
এই মিষরয় অন্যান্য প্রাথমিক ইংরেমি মিক্ষক উন্নয়ন্ ইউমন্টগুমে হে:


মিখন্ সহায়ক



মিখরন্ে উন্নমে এিং মন্েীক্ষণ কো

সম্পদসমূহ
সম্পদ 1: াঠ্ মেকল্পন্া কো
মেকল্পন্া এিং প্রস্তুেকেণ লকন্ গুরুত্ব ূণট
ভাে াঠ্

ূিট মেকমল্পে হরে হরি। মেকল্পন্া আ ন্াে াঠ্রক স্পষ্ট এিং সু-সিয়েুক্ত / সিরয়া রোগী কেরে সহায়ো করে, ফরে

মিক্ষাথীো সমক্রয় এিং আগ্রহী হরে ারে। কােটকে

মেকল্পন্ায় করয়কটি অর্ন্গটঠিে প্রসােণীয়ো িা ন্িন্ীয়ো অর্ন্ভুট ক্ত থারক

োরে মিক্ষকো োাঁরদে মিক্ষরণ মিক্ষাথীো মক মিখরছ, কীভারি মিখরছ ো লদরখ, িুরঝ োৎক্ষমণকভারি প্রমেমক্রয়া কেরে
8
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ারেন্৷ ধ্াোিামহক করয়কটি

ারঠ্ে

মেকল্পন্া কোে সিয়, মিক্ষাথীরক এিং োে

ূিটজ্ঞান্রক িান্রে হরি, মক করে

াঠ্ক্ররিে িধ্য মদরয় এরগারে হরি ো িান্রে হরি এিং সরিটািি সম্পদ এিং কােটকোর ে সোন্ কেরে হরি ো
মিক্ষাথীরদে মিখন্ প্রমক্রয়ায় সহায়ো কেরি৷
মেকল্পন্া হে একটি চেিান্ প্রমক্রয়া (continual process) ো আ ন্ারক স্বেন্ত্র
ািা ামি
ূিটিেী

াঠ্ (individual lesson)

মেকল্পন্াে

াঠ্গুমেে একটি ক্রি (series of lessons) মহসারি প্রস্তুে কেরে সহায়ো করে এিং োরে প্ররেযকটি
ারঠ্ে উ ে মভমি করে প্রস্তুে হয়।।

াঠ্

মেকল্পন্াে

েটায়গুমে হে:

•

মিক্ষাথীরদে প্রগমেে িন্য আ ন্াে মিক্ষাথীরদে কী কী প্ররয়ািন্ লস সম্পরকট স্পষ্ট হওয়া

•

কীভারি মিক্ষাদান্ কেরে মিক্ষাথীো িুঝরে

ােরি এিং

াঠ্

ঠ্ন্- াঠ্ন্ চোকােীন্ আ মন্ ো লদখরে

ারিন্, োে

প্রমেমক্রয়া িান্ারে, আ মন্ কীভারি ন্িন্ীয় হরিন্, ো মস্থে কো (how to maintain flexibility to respond
to what you find)৷
•

আ ন্াে মিক্ষাথীো কী মিরখমছে এিং আ ন্াে

াঠ্ কে ভােভারি চরেমছে ো

েটারোচন্া কো ভমিষযে

াঠ্

মেকল্পন্াে িন্য (looking back on how well the lesson went and what your students have learnt
in order to plan for the future)৷

াঠ্গুমেে একটি ক্রি মেকল্পন্া
ক্রি

াঠ্

মেকল্পন্াে প্রথি কাি হে লে েখন্ লকান্

াঠ্যক্রি আ মন্ অন্ুসেণ কেরছন্ োে মিষয় ও প্রসেগুমেরক/

এককগুমেরক কে ভাে উ একক/উ মিভাগ িা খরে মিভামিে কো োয় ো লদখা। আ ন্াে উ েভয সিয় মিরিচন্া
কেরে হরি

ািা ামি মিক্ষাথীরদে প্রগমেে িন্য উ ায়গুমে ভািরে হরি এিং ধ্ীরে ধ্ীরে দক্ষো এিং জ্ঞান্ িািারে হরি।

আ ন্াে অমভজ্ঞো িা সহকিীরদে সারথ আরোচন্ায় আ মন্ িান্রে
অন্য একরক দুটি মন্রে হরে

ারে। ভমিষযরেে

আরোচন্া সম্প্রসামেে হরি েখন্ আ ন্ারক
সিস্ত

ারঠ্ে

ারেন্ লে একটি একরক চােটি

াঠ্ মন্রে হরেও

াঠ্গুমেে িন্য য্খন্ অন্যান্য প্রসে আরোো্চন্া হরি অথিা লকারন্া মিষরয়ে

ুোরন্া লকারন্া মিখরন্ লফেে োওয়া োয় লসই সম্পরকট সরচেন্ থাকরে হরি।

মেকল্পন্ায় আ ন্ারক মন্ম্নমেমখেগুমে সম্পরকট স্পষ্ট হরে হরি:

•

আ মন্ মিক্ষাথীরদে কী মিখরে মদরে চান্

•

আ মন্ লসই মিখন্ কী ভারি শুরু কোরিন্

•

মিক্ষাথীরদে কী কেরে হরি এিং লকন্ কেরে হরি

মিক্ষাথীো োরে স্বমস্ত অন্ুভি করে এিং লকৌেু হেী হয় োে িন্য আ মন্ মিক্ষাথীরদে মিখন্রক সমক্রয় ও িরন্াগ্রাহী কেরে
চাইরিন্।

াঠ্গুমে িুরি মিক্ষাথীরদে কী মিজ্ঞাসা কো হরি ো মিরিচন্া করুন্ এরে আ মন্ তিমচত্রয এিং আগ্রহ গঠ্ন্ কেরে

ােরিন্ েরি ন্িন্ীয়োও থাকরে

ারে।

ে ে

াঠ্গুমেে উ স্থা রন্ে িাধ্যরি মিক্ষাথীরদে প্রগমেে সারথ সারথ োরদে লিাধ্

(understanding) কী ভারি িূেযায়ন্ কেরিন্ ো

মেকল্পন্া করুন্। করয়কটি লক্ষরত্র লিিী সিয় লন্য় মকন্া িা দ্রুে লিখা হয়

মকন্া লস সম্পরকট ন্িন্ীয় হরে প্রস্তুে থাকুন্।

একক

াঠ্

মেকল্পন্া

আ মন্

াঠ্গুমেে একটি ক্রি

মেকল্পন্া কোে

মেকল্পন্া কেরে হরি। আ মন্ িারন্ন্
েরি আ ন্াে মকছু টা অপ্রেযামিে মিষয়

ে, ভিক্ষার্থীটদর লস সমটয়র প্রগভের মভমিরে প্রমেটি স্বেন্ত্র

াঠ্গুমেে ক্রিটিে লিরষ মিক্ষাথীরদে কী লিখা উমচে িা কী কেরে

ারঠ্ে

াো উমচে

ুন্োয় আরোচন্া কেরে িা আেও দ্রুে সািরন্ এমগরয় োওয়াে প্ররয়ািন্ হরে

www.TESS-India.edu.in
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ারে। সুেোং প্রমেটি

াঠ্ অিিযই

মেকমল্পে হরে হরি োরে আিারদে সিস্ত মিক্ষাথী উন্নমে কেরে

সফে এিং অর্ন্ভুট ক্ত িরে িরন্ কেরে
াঠ্

ারে এিং মন্রিরদে

ারে।

মেকল্পন্াটিে িরধ্য আ ন্াে মন্মিে কো উমচে লে প্রমেটি মক্রয়াকোর ে িন্য আ ন্াে কারছ

েটাপ্ত সিয়

েরয়রছ৷িযিহামেক কাি িা সমক্রয় দরেে কাি গুমেে িন্য লে লকান্ও উৎস/উ াদান্ প্রস্তুে েরয়রছ। িি আকারেে
লেমণগুমেে িন্য

মেকল্পন্াে অংি মহসারি আ ন্ারক

ৃথক দেগুমেে িন্য

ৃথক প্রশ্ন এিং মক্রয়াকো গুমেে

মেকল্পন্া

কো প্ররয়ািন্।
ন্েু ন্ একক উ স্থা ন্ কোে সিয় অন্ুিীেন্ কোে িন্য এিং ধ্ােণাগুমে মন্রয়
সিয় কো প্ররয়ািন্ োরে আ মন্ আত্মমিশ্বাসী হরে
আ ন্াে

সহকিীরদে সারথ কথা িোে িন্য

ারেন্।

াঠ্গুমে মেন্টি অংরি প্রস্তুে কোে কথা মচর্ন্া করুন্। এই অংিগুমে ন্ীরচ আরোমচে হে।

1 িূভমকা
ারঠ্ে শুরু মহসারি মিক্ষাথীরদে কারছ োো কী মিখরি এিং কী কেরি ো িযাখযা করুন্, এরে প্ররেযরক োরদে লথরক কী
প্রেযামিে ো িান্রে

ােরি। মিক্ষাথীো কী মিখরে চরেরছ লস মিষরয় োরদে আগ্রহী করে েু েরে োো ো িারন্ ো

মন্রয় িে মিমন্িয় করে মন্রে িেুন্।
2 পাঠটির প্রধাি অ্ংি
মিক্ষাথীো ইমেিরধ্য ো িারন্ োে মভমিরে মিষয়িস্তুটিে রূ রেখা তেমে করুন্। আ মন্ স্থান্ীয় উ াদান্গুমে / উৎসগুমে, ন্েু ন্
েথয, সমক্রয়োমভমিক মিমভন্ন

দ্ধমে (োে িরধ্য দেগে কাি, সিসযা সিাধ্ারন্ে কাি ইেযামদ

রি)িযিহাে কোে মসদ্ধার্ন্

মন্রে ারেন্। িযিহাে কোে িন্য উৎসগুমে এিং আ মন্ লেভারি আ ন্াে লেমণকরক্ষে স্থান্ িযিহাে কেরিন্ ো’ িন্াক্ত করুন্।
মিমিধ্ মক্রয়াকো , উৎস / সম্পদ এিং সিয়রক ঠিকভারি িযিহাে কো ারঠ্ে মেকল্পন্াে একটি গুরুত্ব ূণট অংি। েমদ আ মন্
মিমভন্ন দ্ধমে এিং মক্রয়াকো িযিহাে করেন্ েরি আ মন্ আেও লিমি মিক্ষাথীে কারছ ল ৌাঁছারে ারেন্ কােণ োো মিমভন্ন ভারি
লিরখ।
3 পাটঠর সমাভি ও মূেযায়ি
সিসিয় কী

মেিাণ প্রগমে/অগ্রগমে হরয়রছ ো োচাই কোে িন্য সিয় মদন্ (হয়

োচাই কোে অথট সিটদা

াঠ্টি চোকােীন্ িা এে লিরষ)।

েীক্ষা ন্য়। সাধ্ােণে এটি অমে দ্রুে লেমণকরক্ষ ঘরট – লেিন্ োরদেরক

মিরজ্ঞস করে িা োো কী মিরখরছ ো েখন্ উ স্থা ন্া করে েখন্ োরদে
হরি এিং আ মন্ মিক্ষাথীরদে প্রমেমক্রয়াগুমে লথরক কী খুাঁরি

মেকমল্পে প্রশ্নগুমে

েটরিক্ষণ করে৷ েরি আ ন্ারক ন্িন্ীয় হরে

ান্ লসটি অন্ুসারে

মেিেট ন্ কেরে হরি।

াঠ্ লিষ কোে একটি ভাে উ ায় হে শুরুে উরেিযগুমেরে লফো৷ মিক্ষাথীো এরক অ েরক এিং মিক্ষকরক োো মক
মিরখরছ লস সম্বরে োরে িান্ারে ারে লেিন্ সিয় মদরে হরি৷ মিক্ষাথীরদে কাছ লথরক লিান্া আ ন্ারক
মক

রেে

ারঠ্ে িন্য

মেকল্পন্া কেরে হরি লস সম্পরকট মন্মিে কেরি৷

াঠ্গুমে েটারোচন্া
প্রমেটি

াঠ্

ুন্ঃ আরোক াে করে

আ মন্ ো করেমছরেন্ ও আ ন্াে মিক্ষাথীো কী মিরখমছে, লকান্ উৎসগুমে িযিহাে

করেমছরেন্ এিং কেটা ভােভারি হরয়মছে োে একটি ন্মথ োখুন্৷ এরে আ মন্
উন্নমে িা সংরোগ সাধ্ন্ কেরে
•
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ারেন্। উদাহেণস্বরূ , আ মন্ এগুমেে মসদ্ধার্ন্ মন্রে
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•

িুক্ত িা িদ্ধ প্রশ্নগুমেে (open and closed questions) একটি োমেকা প্রস্তুেকেণ

•

লে মিক্ষাথীরদে অমেমেক্ত সহায়ো প্ররয়ািন্ োরদে িরন্য একটি ফরো-আ

মিক্ষাথীরদে আেও ভােভারি মিখরে সহায়ো কেরে আ মন্ কী

মেকল্পন্া কেরে

লসিন্ োখা।
ােরেন্ িা করেরছন্ লস সম্পরকট মচর্ন্া

কো।
আ ন্াে

াঠ্

সিকয়টিে

মেকল্পন্াগুমে প্রমেটি
ূিটান্ুিান্ ল রে

ারঠ্ োওয়াে সারথ সারথ অিিযই

মেিমেট ে হরি কােণ আ মন্ ো ো ঘটরি োে

ারেন্ ন্া। সু মেকল্পন্াে অথট হরি আ মন্ মক মিক্ষাদান্ কেরে চান্ ো িান্া এিং োরদে িেট িান্

জ্ঞান্ লিরন্ োরদে প্রকৃ ে মিক্ষাদারন্ে িন্য প্রস্তুে হওয়া।

অ্ভেভরক্ত সম্পদসমূহ




‘Cn u rd ths? A guide to invented spelling’, GreatSchools:
http://www.greatschools.org/students/academic-skills/384-invented-spelling.gs
Teachers of India classroom resources: http://www.teachersofindia.org/en
Textbooks of West Bengal Government
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London: Routledge.
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O’Sullivan. O. (2007) Understanding Spelling. London: Centre for Literacy in Primary Education.
Smith, F. (1994) Writing and the Writer. London: Routledge.

কৃেজ্ঞোস্বীকার
েৃ েীয় রক্ষে উ াদান্গুমে িযেীে এিং অন্যথায় মন্রচ িমণটে ন্া থাকরে এই সািগ্রীটি একটি মক্ররয়টিভ কিন্স অযামিমিউিন্
লিয়ােঅযাোইক োইরসরেে অধ্ীরন্ উ েব্ধ হয় (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)। মন্রচ স্বীকৃ ে উ াদান্টি
িামেকান্াধ্ীন্ এিং এই প্রকরল্পে োইরসরেে অধ্ীরন্ িযিহাে কো হয় এিং মক্ররয়টিভ কিন্স োইরসরেে মিষয়িস্তু ন্য়। এে অথট এই
উ াদান্টি লকিে িাত্র TESS-ইমিয়া প্রকরল্প গ্রহণ ন্া করেই িযিহাে কেরে াো োয়, লকান্ও েিেী OER সংস্কেণগুমেরে াো
োয় ন্া। এে িরধ্য TESS-ইমিয়া, OU এিং UKAID লোরগাগুমেে িযিহাে অর্ন্ভুট ক্ত।
এই ইউমন্রট উ াদান্টি ুন্রুৎ াদরন্ অন্ুরিাদন্ প্রাদরন্ে িন্য মন্ম্নমেমখে উৎসগুমেে প্রমে কৃ েজ্ঞো স্বীকাে কো হয়:
মচত্র 2: এরকিারে উ রেে িাাঁ-মদরক: http://theguilletots.blogspot.co.uk; এরকিারে উ রে িাঝখারন্: এরেন্ মিমিন্
(মিকাে-এ)-এে লসৌিরন্য; এরকিারে উ রে ডান্মদরক: http://www.childrens-mathematics.net/gallery_pastgraphics.htm;
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মন্রচ িাাঁ-মদরক: লসৌিরন্য http://webfronter.com/walthamforest/stoneydown/menu6/Early_Years_Foundation_Stage/Early_Years_Foundation_Stage_Page.html;
মন্রচ িাঝখারন্: http://earlyyearsmaths.e2bn.org/library/; মন্রচ ডান্মদরক:
http://montessoriteachings.blogspot.co.uk/।
(Figure 2: top left: http://theguilletots.blogspot.co.uk; top middle: courtesy of Ellen Shifrin (in Flickr); top right:
http://www.childrens-mathematics.net/gallery_pastgraphics.htm; bottom left: courtesy of
http://webfronter.com/waltham-forest/stoneydown/menu6/Early_Years_Foundation_Stage/
Early_Years_Foundation_Stage_Page.html; bottom middle: http://earlyyearsmaths.e2bn.org/library/; bottom
right: http://montessoriteachings.blogspot.co.uk/.)
কম োইট স্বত্বামধ্কােীরদে সারথ লোগারোগ কোে উরেরিয সিটেভারি প্ররচষ্টা কো হরয়রছ। েমদ লকারন্াটি অমন্োকৃ েভারি ন্িে
এমিরয় মগরয় থারক, োহরে প্রকািকো প্রথি সুরোরগই সান্রন্দ প্ররয়ািন্ীয় িরন্দািস্ত কেরিন্।
মভমডও (মভমডও মস্টে সহ): ভােে িযা ী মিক্ষকরদে মিক্ষাদান্কােী, প্রধ্ান্ মিক্ষক, মিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরদে ধ্ন্যিাদ িান্ারন্া হরে,
োো প্রস্তুমেে সিরয় ওর ন্ ইউমন্ভামসটটিে সরে কাি করেমছরেন্।
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