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এই পুড়তিোটি ড়পোমাো, যত্নদানোরী এবং স্কু ল 
জীবতনর শুরুর ড়দতের ড়িশুতদর পড়রবাতরর জন্য তেড়র 
েরা হতয়তে।

এটি এমন সব োয্যক্রম দ্ারা পড়রপূি্য যযগুতলা 
বািীতে সংঘটিে গুরুত্বপূি্য ড়িক্ষাতে সমর্যন যযাগায়। 
োয্যক্রমগুতলা এমনভাতব সাজাতনা হতয়তে যযন 
আপড়ন আপনার ড়িশুর সাতর মজা েরতে পাতরন এবং 
োতদরতে ভাতলামতো স্কু ল শুরু েরতে সহায়ো েরতে 
পাতরন।  

োয্যক্রমগুতলা ড়ে ো যবর েরতে এবং এগুতলাতে অংি 
ড়নতে আপনার ড়িশুতে উৎসাড়হে েরুন এবং োতদর 
ড়নজস্ প্রড়েড়ক্রয়াগুতলাতে সমর্যন েরুন।
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স্ষাক্রৈষা  
স্াক্ষরোর দক্ষো ড়বোতি 
আপনার ড়িশুতে সহায়ো েরা 
স্াক্ষরোর মত্্য রতয়তে েরা যিানা, েরা বলা, পিা, যলখা 
এবং বানান েরা। মতনর ড়চন্াভাবনা এবং আতবগ, ্ারিা এবং 
মোমে প্রোতির ক্ষমোই হল স্াক্ষরো। এোিাও স্াক্ষরো 
বলতে েড়রে এবং ড়লড়খে বাে্য া যরতে অর্য তেড়র েরার 
ক্ষমোতে বুঝায়।
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েরা বলা এবং যিানা 
কথষা িলষা এিং শিষানষার দক্ৈষা স্কু যল আপনষার শিশুর শিক্ষার শভশত্ত  
তৈশর কযর। এই দক্ৈষাগুযলষা শিশুযক অযন্র সষাযথ কথষা িলযৈ, িন্ধু ত্ব 
তৈশর করযৈ এিং স্কু যল সশরি়ভষাযি সকল কষা�্যরিযে অংি শনযৈ 
সহষা়ৈষা কযর।

আপশন �শদ িষাশড়যৈ ইংযরশি ি্ৈীৈ অন্ শকষান ভষাষষা় কথষা িযলন 
ৈযি শসই ভষাষষার ি্িহষার চষাশলয় �ষাও়ষার িন্ আপনষার শিশুযক 
সহষা়ৈষা করষা গুরুত্বপূণ্য।
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আপনার ড়িশুর সাতর েরা বলা
• আপনার ড়িশুর সাতর শিশভন্ন শিষয়র উপর কথষা িলধুন, শ�েন শ� 

শিশনসগুযলষা প্রশৈশদন ঘযে।

• আপনষার সংস্কৃ শৈ, আপনষার শনযির গল্প এিং আপনষার শিশুযদর কষাছ 
শথযক গল্প শনয় যসগুতলা উপতভাগ েরুন।

• শ�সকল ঘেনষা ঘেযছ শসগুযলষা বি্যনা েরুন বা ঐগুতলা ড়নতয় েরা 
বলুন। উদষাহরণস্রূপ, “ আি আেরষা স্কু যল শহঁযে �ষাযিষা এিং পষাক্য টি 
শপশরয় �ষাযিষা।” 

• আপনার ড়িশুর েরা শুনুন এবং োতদরতেও পালাক্রতম অপতরর 
েরা যিানার জন্য উৎসাড়হে েরুন। শকষানও কযথষাপকথযন কীভষাযি 
শুনযৈ হ় এিং ৈষাযৈ অংিগ্রহণ করযৈ হ় ৈষা ৈষাযদরযক শদখষান।

• কযথষাপকথন শুরু করষার সে় অথিষা শিশুর সষাযথ কথষা িলষার সে় 
এেন প্রশ্ন ড়জজ্াসা েরুন �ষার উত্তর হঁ্ষা িষা নষা িলষার শচয় আরও 
শিশি িলষার প্রয়ষািন হ়। উদষাহরণস্রূপ, "ৈুশে আি স্কু যল কী 
কযরছ?"

• এেন প্রশ্ন করুন শ�গুযলষা েীভাতব বা যেন ড়দতয় শুরু হয়। শ�েন, 
"ৈুশে পষাযক্য  ক়টি পষাশখ শদখযৈ পষাযছেষা?"

• �খন প্রশ্ন করযিন ৈখন আপনার ড়িশুতে উত্তর যদয়ার জন্য সময় 
ড়দন।

• েতরাপেরন মজাদার েরুন। আপনষার শিশুর সষাযথ েিষার গল্প তৈরী 
করুন, কথষা িলধুন এিং গষান করুন।
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 বাে্য া আদান-প্রদান েরা 
• এেটি গল্প পুনরায় বলুন। গযল্পর প্রথযে, েয্্ভষাযগ এিং শিযষ শক 

ঘযেশছল শস সম্পযক্য  িলধুন।

• পড়ষা শিযষ, চড়রত্রগুতলা সম্পতে্য  অথিষা আপনষার শিশুর িইয়র শপ্র় 
অংি শনয় েরা বলুন।

• শকষান একটি অনধুষ্ষাযন অংিগ্রহন করযল শক ঘেযৈ পষাযর ৈষা শনয় েৈ 
ড়বড়নময় েরুন, শ�েন শকষান শকছু উদ�ষাপন করষা অথিষা স্কু যল �ষাও়ষার 
েৈ ঘেনষা। ঘেনষা সেষাশতির পর, কী ঘযেশছল শস সম্পযক্য  কথষা িলধুন 
এিং ৈষাযদর শচন্ষাভষািনষা এিং অনধুভূশৈগুযলষা িষানষাযৈ িলধুন।

• আপনষার শিশুযক ৈষাযদর কল্পনষা শথযক োতদর ড়নজস্ গল্প তেড়র 
করযৈ সহষা়ৈষা করুন। প্রশ্ন করুন শ�েন,”গল্পটি শক শনয়?” "গযল্প শক 
শক আযছ?" "গযল্প কী হযছে?"

• আপনার ড়িশুর পুতরা নাম, ঠিকষানষা, ি়স, িন্মশদন এিং শ�ষান নম্বর 
ড়িড়খতয় ড়দন।

• স্কু ল ছুটির পর আপনষার শিশুযক শিজ্ষাসষা করুন ৈষাযদর শদনটি শকেন 
শছল এিং আরও েতর্যর জন্য ড়জজ্াসা েরুন, শ�েন, "ৈুশে শকন 
ঐভষাযি অনধুভি কযরশছযল?"
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বইগুতলা যা আপনার ড়িশুতে ইংতরড়জ েতরাপেরন 
এবং িব্দ তেড়রর দক্ষোয় সহায়ো েতর
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িব্দ তেড়র েরা
• কথষা িলষার সে় বি্যনামূলে িব্দ ব্যবহার েরুন। �শদ আপনষার শিশু 

িযল, "একটি কধু কধু র আযছ।" এর সষাযথ িণ্যনষা শদন শ�েন, "এটি একটি 
শছষাে, ৈুলৈুযল, সষাদষা কধু কধু র।"

• আপনষার শিশুযক নেুন িব্দ ড়িড়খতয় োতদর ভষাষষা তৈশর করুন।

• আপনষার শিশুর সষাযথ পড়ষার সে় িইয় ি্িহৃৈ িব্দগুতলা সম্পতে্য  
কথষা িলধুন। িযদের অথ্যগুযলষা শনয় একযরে আযলষাচনষা করুন। আপশন 
হ়ৈ নৈুন, েিষাদষার িদে খধুঁযি শনয় ঐগুযলষার সম্পযক্য  কথষা িলযৈ 
পছন্দ করযৈ পষাযরন।

• একটি িষাযক্ নৈুন িযদের ি্িহষার অনুিীলন েরুন।

• িষাশড়র চষারপষাযির শিশনসগুযলষার িন্ যলতবল তেড়র েরুন।
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পিা
ড়িশুতদর সামতন যেউ পিতল, অতন্যর সাতর পতি এবং ড়নতজ 
ড়নতজ পিা যরতে ড়িশুরা ড়িতখ।

প্রড়েড়দন এেতত্র পতি আনন্দ উপতভাগ েরুন। অনুসন্ান 
েরুন ড়েভাতব সুতযাগ োতজ লাগাতনা যায়, যযমন আপড়ন 
যখন যহঁতে স্কু তল যান, অরবা বইতয়র যদাোতন, গ্রন্াগাতর 
এবং সুপার মাতে্য তে।

গল্পগুতলা সম্পতে্য , ব্যবহৃে ভাষা, গতল্প িব্দগুতলার 
পািাপাড়ি িব্দগুতলাতে অক্ষতরর উচ্ারিগুতলা ড়নতয় েরা 
বলুন। বাড়িতে যয ভাষায় েরা বতলন যসই ভাষার উপর 
ড়লড়খে বই পড়ুন।
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 ড়িশুতে সাতর ড়নতয় প্রড়েড়দন বই পড়ুন। 
• িই পিাতে মজাদার এিং উপযভষাগ্ করুন। শিশুরষা অন্যদরযক 

শদযখ, অনধুকরণ কযর এিং অন্যদর সষাযথ শেলষাযেিষার েষা্্যে পড়ষা 
সম্পযক্য  শিযখ।

• আপনার ড়িশুতে ৈষাযদর পছযন্দর বইগুতলা বাোই েরতে এবং 
পুনরায় পিতে ড়দন।

• পড়ষা শুরু করষার আযগ বইটি সম্পতে্য  েরা বলুন। শিযরষানষাে এিং 
গযল্প কী ঘেযৈ পষাযর শস সম্পযক্য  িলধুন।

• িইয়র েড়বগুতলা সম্পযক্য  িলধুন এিং কীভষাযি এগুযলষা গযল্পর সষাযথ 
�ধুক্ত হয়যছ ৈষা শনয় আতলাচনা েরুন।

• পড়ষার সে় আপনার ড়িশুতে গল্পটি সম্পযক্য  প্রশ্ন ড়জজ্াসা েরুন 
শ�েন, "এরপযর কী ঘেযৈ পষাযর িযল শৈষােষার েযন হ়?", "শকন 
শৈষােষার এেষা েযন হযলষা?"

• পড়ষা শিযষ গল্পটি ড়নতয় েরা বলুন। শ�েন শিজ্ষাসষা করুন, "গযল্পর 
শকষান অংিটি শৈষােষার সিযচয় শিশি পছন্দ হয়যছ?" অথিষা "গযল্পর 
শকষান অংিটি উত্তেজনাপূর্ণ, েিষার িষা দধুঃখিনক শছল?"

• আপনষার শিশু এিং ৈষাযদর ভষাই, শিষান িষা িন্ধু যদর সষাযথ শপ্র় গল্পগুযলষা 
পালাক্রতম পিতে ড়দন।

• পিার ড়বড়ভন্ন উপেরি যবতে ড়নন শ�েন, সংিষাদপরে, ে্ষাগষাশিন, 
শপষাস্ষার, রষাস্ষার শচহ্নগুযলষা, শরশসশপ এিং শকনষাকষােষার ৈষাশলকষা। 
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ইংতরড়জ বই যযগুতলাতে েিা আতে
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পিা, ভাষা এবং িব্দ ড়নতয় মজা েরা
• এমন ইংতরড়জ বই বাোই েরুন যযগুতলাতে েিা িষা ্ঁষা্ষা 

রয়যছ।

• েিার িব্দগুতলা সম্পতে্য  েরা বলুন। Cat, hat, sat, bat এই 
সেস্ িযদের উদষাহরণ �ষা ইংযরশিযৈ ছড়ষা হ়, কষারণ এগুযলষার 
প্রশৈটি িযদের শিযষ একই ধ্বশন উচ্ষাশরৈ হ়।

• েিাতে ব্যবহার হয় এমন িব্দগুতলা ড়নতয় যখলুন এিং 
ইংযরশিযৈ ছযন্দর শখলষা শখলধুন। ছড়ষা শদয় িষাক্ তৈশর করুন 
শ�েন, “Have you ever seen a snail deliver the mail?” 
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অক্ষরগুতলার আওয়াজ ড়নতয় যখলুন
• অক্ষরগুতলার আওয়াজ ড়নতয় মজা েরুন। একই উচ্ষারণ শদয় 

শুরু হও়ষা িদে ি্িহষার কযর অথ্যহীন িষাক্ তৈশর করুন।

• আপশন �খন শিশুর কষাযছ পড়যিন, ৈখন ৈষাযদর িষানষা িদেগুযলষার 
শদযক দষৃ্টি শদযৈ এিং উচ্ারি েরতে বলুন।

• আপনষার শিশুর নষাযের উচ্ারি ড়নতয় যখলা যখলুন। শ�েন আপশন 
শিজ্ষাসষা করুন, "শৈষােষার নষাে শক উচ্ষারণ শদয় শুরু হযি?" "dad এর 
শুরুযৈ শক একই উচ্ষারণ আযছ?"
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ইংতরড়জ অক্ষতরর বই
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আঁো এবং যলখা
আপনার ড়িশুতে আেষ্যিীয় ড়বষয়গুতলা আঁেতে এবং 
ড়লখতে উৎসাড়হে েরুন।

আপনার ড়িশুতে োতদর আঁো েড়বগুতলা এবং যলখার 
ড়বষতয় েরা বলতে বলুন। োতদর গল্পগুতলার প্রড়ে আপনার 
আগ্রহ প্রদি্যন েরুন এবং েীভাতব োরা এগুতলা আঁেতে বা 
ড়লখতে পেন্দ েতরতে ো জানতে আপনার উৎসাহ যদখান।
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প্রড়েড়দন ড়লখুন
• আঁো এবং যলখা ড়নতয় মজা েরুন। আপনষার শিশু �ষা করযৈ, 

িষানষাযৈ িষা শখলযৈ পছন্দ কযর শসগুযলষা আঁকযৈ িষা শলখযৈ িলধুন।

• আপনার ড়িশুতে োর যলখার ড়বষতয় েরা বলতে উৎসাড়হে 
েরুন। এগুযলষার েয্্ শ্রিিল, আঁকষা, অক্র িষা িদে সম্পযক্য  কথষা 
িলষা অন্ভু্য ক্ত থষাকযৈ পষাযর।

• আঁকযৈ এিং শলখযৈ ড়বড়ভন্ন উপেরি ব্যবহার েরুন শ�েন চক, 
কষাগি এিং শপশসিল, েষাক্য ষার এিং কলে।

• আপনষার শিশুযক োতদর নাম ড়লখতে বলুন। আপনষার শিশুর কষাযছ 
গুরুত্বপূণ্য এেন অন্ষান্ ি্শক্তর নষােও শস শলখষার শচষ্ষা করযৈ পষাযর।

• আপনষার শিশুর শলখষা িষা আঁকষার সে় যসই েড়ব এবং অক্ষতরর 
উচ্ারি ড়নতয় েরা বলুন �ষা শস শলখষার শচষ্ষা করযছ।

• আপনার ড়িশুতে োতদর েল্পনা ব্যবহার েরতে এিং গল্প তৈশর 
করযৈ উৎসাড়হে েরুন। ৈষারষা ছশি এঁযক এিং গযল্পর িন্ িদে শলযখ 
একটি গযল্পর িই তৈশর করযৈ পষাযর।

• ড়িশু বাড়িতে যয ভাষায় েরা বতল যসই ভাষায় োতে বাে্য া ড়লখতে 
সহষা়ৈষা করুন।
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আঁো এবং যলখার উতদেি্য 
• আপনার ড়িশুতে িষািষাযরর ৈষাশলকষা, িষা পশরিষাযরর পছযন্দর ি্শক্ত িষা 

ৈষাযদর শপ্র় িই সম্পযক্য  আঁেতে বা ড়লখতে উৎসাড়হে েরুন।

• এেটি গান বা এেটি েড়বো তেড়র েরুন এিং শসই গষান িষা কশিৈষা 
সম্পশক্য ৈ িদেগুযলষা শলখধুন িষা ৈষার একটি ছশি আঁকধু ন।

• আপনার ড়িশুতে আঁকষা িষা শলখষার সে় ো বি্যনা েরতে বলুন।

• আকষ্যণী়, েিষাদষার িষা উত্তেজনাপূর্ণ ঘেনষা �ষা ঘযেযছ শস সম্পযক্য  
ৈষাযদর িন্ধু  িষা পশরিষাযরর কষারও কষাযছ ড়চঠি যলখার িন্ উৎসষাশহৈ 
করুন।

• আপনষার শিশু �ষাযৈ প্রশৈশদন শলখযৈ িষা আঁকযৈ পষাযর ৈষার িন্ 
এেটি কু্ষদ্র পুড়তিো, জান্যাল/তদড়নে ড়হসাব বই বা ডাতয়ড়র রাখুন।

• উদ�ষাপন িষা শিযিষ অনধুষ্ষাযনর িন্ এেটি োড্য  িষা আেন্ত্রণপরে তেড়র 
েরুন।
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বাে্য া সম্পতে্য  েরা বলুন

• আপনষার শিশুযক এেটি বাে্য া তেড়র েরতে িলধুন �ষা ৈষারষা পষাঠষাযৈ 
চষা়। এটি একটি শপষাস্ষার হযৈ পষাযর শ�েন, "কধু কধু র হযৈ সষাি্ষান" িষা 
ৈষারষা শ� শিশনসগুযলষা করযৈ পছন্দ কযর শস সম্পযক্য  ৈষাযদর শিক্যকর 
কষাযছ একটি শচঠি হযৈ পষাযর।

• প্রড়েড়দতনর িব্দগুতলা ব্যবহার েরুন �ষা আপনষার শিশুর সংস্কৃ শৈ, 
অশভজ্ৈষা এিং আগ্রযহর অংিশিযিষ।

• আপনষার শিশু শলযখযছ িষা শিশুর সষাযথ আপশন একযরে পযড়যছন এেন 
গল্প বা ড়চঠিগুতলা সম্পতে্য  েরা বলুন।

• কথষা িলষার সে়, আপনষার শিশুযক বাতে্য ড়বড়ভন্ন িব্দ ব্যবহার েতর 
েরা বলতে সহষা়ৈষা করুন।

 19



20



গড়িে 
ড়িশুর সংখ্যা ড়বষয়ে দক্ষো 
ড়বোতি সহায়ো েরা
প্রশৈশদযনর পশরশথিশৈযৈ সংখ্ষা কীভষাযি কষাি কযর, সংখ্ষাৈত্ত্ব ৈষা 
িধুঝষাযৈ সষাহষা�্ কযর।

আেরষা প্রশৈশদন সংখ্ষা শদশখ এিং ি্িহষার কশর। �খন িই পশড় ৈষার 
পৃষ্ষা় নম্বর থষাযক, আেষাযদর িষাশড়র একটি নম্বর আযছ এিং �খন 
আেরষা শকছু শকশন ৈখন সংখ্ষাগুশল শ�ষাগ কশর এিং শিয়ষাগ কশর।

আপনষার শিশুযক সংখ্ষার প্রশৈ ইশৈিষাচক েযনষাভষাি গযড় ৈুলযৈ 
সহষা়ৈষা করুন।

িষাশড়যৈ শ� ভষাষষা় কথষা িযলন শসই ভষাষষা় সংখ্ষার দক্ৈষা তৈশর করষা 
গুরুত্বপূণ্য।
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সংখ্যাএবং গিনা
শিশুযদর প্রথে শদযক শ� দক্ৈষা তৈশর হ় ৈষার েয্্ একটি হল গণনষা 
করষা। গণনষার অন্ভু্য ক্ত হল:

• িলষা এিং সঠিক রিযে নম্বরগুশল পধুনরষা় িলষা

• িস্তুর সষাযথ সংখ্ষার িযদের শেল

• এটি িষানষা শ� গণনষার শিষ সংখ্ষাটি িস্তুটির শেষাে সংখ্ষাযক িধুঝষা়।

যয িব্দগুতলা ব্যবহার েরা হয়  
• সষােযনর শদযক গণনষা, শপছযনর শদযক গণনষা করষা

• আযগর সংখ্ষা, পযরর সংখ্ষা

• এর শচয় শিশি, এর শচয় কে

• আযগর েযৈষাই।
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ইংতরড়জ নম্বর

0 zero 1 one 
2  two 3 three
4  four 5 five
6  six 7 seven
8  eight 9 nine

10  ten
 23



সংখ্যা সম্পতে্য  জানতে উৎসাড়হে েরার জন্য 
োয্যক্রম

• আপনষার শিশুযক সংখ্ষা এিং পশরেষাণ সনষাক্তকরযণ সহষা়ৈষা করযৈ 
ডাইস ব্যবহার েরুন যাতে সংখ্যা এবং ড়বন্দ ুরতয়তে। আপনষার 
শিশুযক শিজ্ষাসষা করুন, "ডষাইযস কৈগুশল শিন্দধু রয়যছ?"

• এেসাতর যবাড্য  যগমস যখলুন �ষাযৈ ডষাইস এিং গণনষা ি্িহষার করষা 
হ়।

• গল্প পড়ুন এবং ড়িশুর সাতর ড়বড়নময় েরুন। গণনষা, পশরেষাণ এিং 
পৃষ্ষা নম্বরসহ িইয় আপশন শ� নম্বরগুযলষা শদখযৈ পষান শস সম্পযক্য  
কথষা িলধুন।

• হঁাোর সময় আপনার ড়িশুতে নম্বর খুঁজতে বলুন। আপনষার শিশুযক 
শিজ্ষাসষা করুন, "ৈুশে শকষান সংখ্ষাটি শদখযৈ পষাযছেষা?" িষাশড়র নম্বর, 
গষাশড়র নম্বর শলেে এিং রষাস্ষার শচহ্নগুশল সম্পযক্য  কথষা িলধুন।

• প্রশৈশদযনর িস্তুগুযলষা শ�েন,ঘশড় এিং শ�ষাযনর সংখ্যা সম্পতে্য  েরা 
বলুন। সহষা়ক নম্বরগুযলষা েযন রষাখযৈ আপনষার শিশুযক সষাহষা�্ করুন।
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বস্তু বা ড়বন্দরু সংখ্যা সনাক্তেরি

ডাইস ড়বন্দ ুনেিা

ড়বন্দ ুনেিা

3 4

6 6
যডাড়মতনা ড়বন্দ ুনেিা
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আপনার সন্াতনর সাতর গিনা েরা
• আপড়ন যখন বাড়ির োজগুতলা েতরন েখন গিনা েরুন। 

একসষাযথ সষা্ষারণ শরশসশপ ি্িহষার কযর রষান্নষা করুন এিং আপনষার 
শিশুযক উপষাদষানগুযলষা গণনষা করযৈ শদন।

• আপনার ড়িশুতে পষাশরিষাশরক খষািষাযরর িন্ যেড়বল সাজাতে 
সহায়ো েরার জন্য উৎসাড়হে েরুন। ৈষাযদরযক শলষাক গণনষা করযৈ 
িলধুন এিং শেশিযলর িন্ প্রয়ষািনী় শলেে, কষাপ, কঁষােষাচষােচ এিং 
চষােচগুযলষা গণনষা করযৈ িলধুন।

• স্কু ল িষাে্য পরষার সে় আপনার ড়িশুর সাতর ৈষার িষাযে্যর শিষাৈষাযের 
সংখ্ষা গণনষা করুন।

• আপনষার শিশুযক লষাযচের িযসে েেগুতলা ড়জড়নস রতয়তে ো গিনা 
করযৈ িলধুন।

• সামতনর ড়দতে গিনা। প্রশৈশদযনর শিশনস শ�েন গষাশড়, ঘর, িধুৈষা 
এিং ি্ষাগ গণনষা করুন।

• ড়পেতনর ড়দতে গিনা। শসঁশড় শদয় শনযচ শগয় ৈষারপর উপযর উযঠ 
আসষা।শ�েন 10, 9, 8 ....

ইংতরড়জতে গান গিনা

• Here is the Beehive

• Five Little Ducks

• The Ants Go Marching

• One, Two, Buckle My Shoe

• Five Cheeky Monkeys Jumping on the Bed

• Ten Green Bottles
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ইংতরড়জতে সংখ্যা এবং গিনার বই
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যযাগ েরা এবং ড়বতয়াগ েরা
শছষাে শিশুযদর শ�ষাগ এিং শিয়ষাগ জ্ষাযনর শিকষাি প্রয়ষািন। এর েয্্ 
রয়যছ দধুটি িষা এর শিশি িস্তু একরে করষা এিং িস্তুগুযলষা সরষাযনষা ও 
পৃথক করষা।

যয িব্দগুতলা ব্যবহার েরা হয়
• একরে করষা, শ�ষাগ শদ়ষা, তৈশর করষা

• এর শচয় কে, এর শচয় অশ্ক

• সি একসষাযথ

• সশরয় শন়ষা

• আর কৈগুযলষা 
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যযাগ েরাতে উৎসাড়হে েরার জন্য োয্যক্রম
• প্রড়েড়দতনর বস্তু, শখলনষা, �ল, িই যযাগ েরুন। শিশুরষা শ�ষাগ করষার 

িন্ ৈষাযদর আঙ্ধুলগুযলষা ি্িহষার করযৈ পষাযর।

• আপশন �খন হঁষােযছন ৈখন আপনষার শদখষা ড়বড়ভন্ন বস্তুর সংখ্যা যযাগ 
েরুন, উদষাহরণস্রূপ একটি িষাগষাযনর �ধু ল।

• একটি শকযলন্ষার/ িষ্যপশজিযৈ, আপনষার শিশু শ� শদনগুযলষাযৈ স্কু যল 
শগয়যছ িষা অন্ শকষানও কষা�্যরিে কযরযছ শসশদনগুযলষা শচশহ্নৈ করযৈ 
িলধুন। সতিষাযহর শিযষ প্রড়েটি োয্যক্রতমর জন্য ড়দনগুতলা যযাগ 
েরুন।

• আপশন �খন িষািষার কযরন, আপনষার কী শকনযৈ হযি ৈষা শনয় কথষা 
িলধুন। প্রশ্ন েরুন শ�েন, "পশরিষাযরর সিষার িন্ ক়টি কলষা লষাগযি? 
আশে �শদ আরও একটি শনই, ৈযি আেষাযদর ক়টি হযি?"

• এমন যখলা যখলুন যা দটুি ডাইস ব্যবহার েতর যযাগ েরা যায়, 
উদষাহরণস্রূপ "Snakes and Ladders." 
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ড়বতয়াগ েরাতে উৎসাড়হে েরার জন্য োয্যক্রম

• প্রড়েড়দতনর বস্তুগুতলা ড়বতয়াগ েরুন। ৈষাযদর লষাচে িযসের িস্তুগুযলষা 
গণনষা করুন এিং ৈষারপযর িস্তুগুযলষা সশরয় শনয় �ষাও়ষার পর শিয়ষাগ 
করুন।

• খাওয়ার সময় আপনষার োতে েেগুতলা বস্তু রতয়তে ো গিনা 
েরুন। এেন প্রশ্ন শিজ্ষাসষা করুন শ�েন, "ৈুশে কৈগুযলষা আঙ্ধুর 
শখয়যছষা? কৈগুযলষা িষাকী আযছ?"

• বস্তুগুতলা সরাতনার পর আপনষার শিশুযক পার্যে্য লক্ষ্য েরার জন্য 
উৎসষাশহৈ করুন শ�েন, শকষানও কষাে্যন শথযক শডে শন়ষা িষা কষাশন্দ শথযক 
কলষা সরষাযনষা।

• গান েরুন শ�েন "Five Little Ducks", শ�খষাযন সংখ্ষা হ্ষাস পষা় 
শ�যহৈু একটি একটি কযর শনয় �ষাও়ষা হ়।

• প্রশ্ন ড়জজ্াসা েরুন যযমন, "আেষাযদর িষাটিযৈ পঁষাচটি আযপল রয়যছ। 
আশে �শদ দধুটি আযপল শখয় শ�শল ৈযি কৈটি আযপল িষাশক থষাকযি? 
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ইংতরড়জতে যযাগ এবং ড়বতয়াতগর বই
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িনাক্ত েরাএবং  
নেিাতেড়রেরা 
প্যাোন্য এেটি পুনরাবৃড়ত্ত  ড়বন্যাস। এটি আোর, িব্দ, সংখ্যা 
বা বস্তু যরতে তেড়র েরা যযতে পাতর।

ড়িশুরা প্রড়েড়দতনর োয্যক্রতমর মা্্যতম ড়চড়নিে, সনাক্ত, তেড়র, 
অনুড়লড়প এবং প্যাোন্য চাড়লতয় যাওয়া ড়িখতে পাতর।
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যয িব্দগুতলা ব্যবহার েরা হয়
• পধুনরষািৃশত্ত 

• চষাশলয় �ষাও়ষা

• তৈশর

• সনষাক্তকরণ

• িণ্যনষা 

• প্ষােষান্য

• একই

• শভন্ন 

প্যাোন্যগুতলা ড়চড়নিে ও সনাক্ত েরুন
• প্যাোন্য সনাক্ত েরুন শ�েন, শেষাড়ষাযনষা কষাগি, িষাথরুযের েষাইলস 

এিং ড্ষাইভওয়। শিশভন্ন প্ষােষান্য শনয় কথষা িলধুন এিং শকভষাযি একটি 
প্ষােষান্য তৈরী হ় শস সম্পযক্য  আলচনষা করুন।

• প্যাোন্যগুতলা সম্পতে্য  েরা বলুন। প্রশ্ন করুন "শকন এটি একটি 
প্ষােষান্য?" "ৈুশে শক এই প্ষােষান্য চষাশলয় শনয় শ�যৈ পষাযরষা?"

• আপনষার শিশুযক প্ষােষান্যগুযলষা শচশহ্নৈ করযৈ সহষা়ৈষার িন্ োড্য , 
যডাড়মতনাস বা ডাইস ড়দতয় যখলুন।
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প্যাোতন্যর েড়প েরা 
• ৈষাশল িষািষাযনষা শখলষা শখলধুন শ�খষাযন আপশন োড়লর এেটি প্যাোন্য 

েতরন এিং আপনষার শিশু শসই প্ষােষান্যটি পধুনরষািৃশত্ত  কযর। আপনষার 
শিশুযক একটি ৈষাশলর প্ষােষান্য করযৈ িলধুন �ষা আপশন পধুনরষািৃশত্ত  
করযিন।

• এেটি প্যাোন্য ব্যবহার েতর খাবাতরর জন্য যেড়বল এেসাতর 
সাজান শ�েন শলেে এিং চষােচ, শলেে এিং চষােচ, শলেে এিং চষােচ।

প্যাোন্য তেড়র েরা 
• প্রড়েড়দতনর ড়জড়নসগুতলা ড়নতয় প্যাোন্য তেড়র েরুন শ�েন, শখলনষা 

এিং �ল।

• সা্ারি প্যাোন্য ড়দতয় শুরু েরুন এিং ৈষারপযর আরও জটিল 
প্যাোন্য তেড়র েরুন শ�েন একটি আযপল, দধুটি কলষা, একটি আযপল, 
দধুটি কলষা, একটি আযপল, দধুটি কলষা।
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ইংতরড়জতে প্যাোন্য সম্পড়ে্য ে বই
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আপনার ড়িশুতে ইংতরড়জ ভাষার দক্ষো 
ড়বোতি সহায়ো েরার জন্য বই

েতরাপেরন এবং িব্দ-ড়নম্যাতির জন্য বই
Dunbi the Owl – Daisy Utemorrah, editor Pamela Lofts. Scholastic 
Australia

Possum Magic – Mem Fox, illustrator Julie Vivas. Omnibus Books

Splosh for the Billabong – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen 
and Unwin

The Day the Crayons Quit – Drew Daywalt, illustrator Oliver Jeffers. 
Harper Collins Children’s Books

The Echidna and the Shade Tree – Mona Green, editor Pamela 
Lofts. Scholastic Australia

The Little Refugee – Anh and Suzanne Do, illustrator Bruce 
Whatley. Allen & Unwin Children

The True Story of the 3 Little Pigs – Jon Scieszka, illustrator Lane 
Smith. Penguin

The Very Cranky Bear – Nick Bland. Scholastic Australia
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যয বইগুতলাতে েিা আতে
Miss Spider’s Tea Party – David Kirk. Scholastic Inc

No Way Yirrikipayi! – Alison Lester. Pan Macmillan Australia

Pig the Pug – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Piranhas Don’t Eat Bananas – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Oi Cat! – Kes Gray, Jim Field. Hachette Australia

Sebastian Lives in a Hat – Thelma Catterwell, illustrator Kerry 
Argent. Omnibus Books

Walking Through the Jungle – Stella Blackstone. Barefoot Books

The Cat in the Hat – Dr Seuss. Random House

অক্ষর সম্পতে্য  বই
ABC Dreaming – Warren Brim. Magabala Books

Animalia – Graeme Base. Picture Puffins 

Dr Seuss’s ABC – Dr Seuss. Random House

I Spy, An Alphabet in Art – Lucy Micklethwait. Greenwillow Book

ৈষাশলকষাভুক্ত িইগুযলষা স্ষাক্রৈষা এিং সংখ্ষা গণনষার শিশভন্ন উযদেযি্ ি্িহষার 
করষা শ�যৈ পষাযর।

আমাতদর ওতয়বসাইে যদখুন এবং আপনার ড়িশুতে  
স্কু তল ভাতলামতো শুরু েরতে সাহাতয্যর জন্য আরও  
ের্য সন্ান েরুন:

education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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আপনার ড়িশুতে সংখ্যার দক্ষো ড়বোতি 
সহায়ো েরার জন্য ইংতরড়জ বই

সংখ্যা এবং গিনা সম্পতে্য  বই 
Counting on Community – Innosanto Nagara. Seven Stories Press, 
Penguin.

Counting with Tiny Cat – Viviane Schwarz. Walker Books

Five Little Ducks – Penny Ives. Child’s Play International Ltd

One is a Snail, Ten is a Crab – April Pulley Sayre and Jeff Sayre, 
illustrator Randy Cecil. Scholastic Australia

One Woolly Wombat – Kerry Argent. Scholastic Australia

Ten Black Dots – Donald Crews. Scholastic Australia

Ten Little Dinosaurs – Mike Brownlow, illustrator Simon Rickerty. 
Orchard Books

Ten Little Jarjum – Tabulam Aboriginal Community members,  
editors Suzi Williams and Kate Merrifield. NSW Board of Studies

Ten Scared Fish – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen and 
Unwin
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যযাগ এবং ড়বতয়াগ সম্পতে্য  বই
Five Little Monkeys Play Hide-and-seek – Eileen Christelow. 
Houghton Mifflin

Ten Little Beasties – Rebecca and Ed Emberley. Macmillan

Ten Little Fingers and Ten Little Toes – Mem Fox, illustrator Helen 
Oxenbury. Puffin Books

Ten Little Ladybugs – Melanie Gerth, illustrator Laura Huliska-
Beith. Intervisual Books Inc

There Were 10 in the Bed – illustrator Wendy Straw. Sweet Cherry 
Publishing

The Shopping Basket – John Burningham. Random House

Uno’s Garden – Graeme Base. Penguin Books, Puffin

প্যাোন্য সম্পতে্য  বই
Anno’s Counting Book – Mitsumasa Anno. Harper Collins

Caterpillar and Butterfly – Ambelin Kwaymullina. Fremantle Press

One fish, two fish, red fish, blue fish – Dr Seuss. Random House

The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle. Hamish Hamilton Press
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যেড়লত�ান যদাভাষী সাড়ভ্য স 

�শদ আপনষার আযরষা ৈথ্ষািলী প্রয়ষািন হ় অনধুগ্রহ কযর আপনষার স্কু যলর 
অ্্ক্যক কল করুন। আপনষার অনধুসন্ষাযনর িন্ �শদ একিন শদষাভষাষীর 
সহষা়ৈষার প্রয়ষািন হ়, অনধুগ্রহ কযর 131 450 নম্বরএ শেশলয�ষান শদষাভষাষী 
সষাশভ্য যস কল করুন এিং আপনষার ভষাষষার একিন শদষাভষাষী চষান। এই সষাশভ্য স 
আপনষাযক শিনষােূল্ প্রদষান করষা হ়। 

NSW শিক্ষা শিভষাগ 
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