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আমার সানেক আিম উভয় ভাষ পড়েত ও িলখেত সাহায করেত পাির িকভােব?
পড় ও লখার কাজেল আকষণীয় এবং আপনার সােনর অিভতার সােথ
সামসণ হওয় চাই  আপনার সােনর াশ িটচার ব ই.এ.এল িটচার যেথাপ
িবষয়ািদ ও িয়াকম সেক আপনােক পরামশ িদেত পারেবন  আবার মজার জন
পড়াও জরী  উভয় ভাষায় কনাত গের ববহার কের এিট কর যেত পাের 
ঘেরর ভাষার দত বাড়ােনার ে কিমউিনিটর ভাষার াশেলাও ভােল উপায় 

আমােদর ঘেরর ভাষা আলাদ ি ববহার কের  এিট আমার সানেক িবা করেব
িক?
ঘেরর ভাষায় পড়েত ও িলখেত শখ ইংরজীেত পড়েত ও িলখেত শখায় সাহায কের 
িশর ’ট সণ আলাদ িে সফলভােব িলখেত িশখেত পাের 
আমার সােনর তার ঘেরর ভাষায় পড়া/লখা/বানান করার ে সমস রেয়েছ 
ইংরজীেতও তােদর একই সমস থাকেব িক?
িশণ িবষয়ক িকছ সমস এক ভাষ থেক অন ভাষায় বদিল হয়  আপিন আপনার
সােনর ল ও ই.এ.এল িটচারেক যত বশী তথ িদেত পারেবন, তার আপনার িনিদ
ের তত বশী জবাব িদেত ও যেথাপ সহায়ত দান করেত পারেবন 
আমার সােনর িভািষক হওয় তার েলর ফলাফেলর উপর ভাব ফলেব িক?
ইংরজী শখার াথিমক ধাপেলােত, আপনার সান তার ঘেরর ভাষায় য মান অজন
করার কথ ত অজেন অিধক সময় িনেত পাের  তেব, সমেয়র সােথ এবং ষণ ও
সহায়তায়, তার সফলত অজন করেত পারেব  বােব, জাতীয় পরীায় িকছ িভািষক
ছা/ছাী এককভাষীর চেয় ভােল ফলাফল কের 
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িভািষক লাকজন পিথবী অধাবন কের িকভােব?

১

ঘেরর ভাষার উিত অবহত রাখ জরী কন?
সামািজক ইংরজী িশখেত ই বছর অবিদ লাগেত পাের  তেব, িশার জন ইংরজী
ভাষার দত েরাির অজেন দশ বছর সময় লাগেত পাের  আপনার সােনর থম
ভাষ ‘অিতির ভাষ ও নতন ধারন শখার সবেচেয় ভােল িভি দান কের’ 
আপনার সােনর ঘেরর ভাষার অবহত িশ তােক ধারন ও ি িশখেত সম
করেব, তার ইংরজী ভাষ িশণ থেক আলাদ কেরও 

জইন এর হলেদ-বণ লের এক জাড়
চশম আেছ  তার কােছ, পিথবী দখেত
কবল হলেদই মেন হয় 
ইমরান এর ই জাড় চশম আেছ  একিটেত রেয়েছ হলদ-বেণর ল  স যখন
এেল ববহার কের, পিথবী তখন হলদ দখায়  অন জাড়ায় রেয়েছ নীল-বেণর
ল  স যখন এেল ববহার কের, পিথবী তখন নীল দখায়  পিথবী দখার ে
তার পছের েযাগ আেছ - হলদ- ব নীল-বেণর ল িদেয়  স আলাদ আলাদ শড
ও টান য আলাদ ল থেক পাওয় যায় তার মাধেম পিথবী সেক তার অিতর
তলন করেত পাের  কখন কান লিট ববহার করেব স িবষেয় স িসা িনেত
পাের, এবং অন হলদ-বেণর চশম ববহারকারীেদর সােথ পিথবী সেক তার অিত
িবিনময় করেত পাের, অথব অন যার নীল ব অন বেণর ল ববহার কের তােদর
সােথ অিতর তলন করেত পাের 
এই ছাড়াও একই সমেয় স হলদ ও নীল ল পরেত
পাের এবং রংেলার সবেজ পােরর অিভত
অজন করেত পাের, তেব বঝেত পাের - য জইন
পাের ন - পিথবী হলদ ব নীল ব সবজ নয়, তেব
পিথবী সেক অিত য য রং িদেয় দেখ তার
উপর িনভর কের  এই ছাড়াও, ইমরাণ তার
কািলওডোিপক-পিথবী জন এর সােথ শয়ার
করেত পাের, য তার বাবতার হলদ-বেণর ছিবর মেধ সীমাব রেয়েছ 
1

আমােদর ঘেরর ভাষার উিতেত আিম আমার সানেক সাহায করেত পাির িকভােব?
• আপনার ঘেরর ভাষ ও ইংরজী টট উভেয়র সমেয় (ত ভাষার বই) বািবক
ও কািনক বইপ পেড়
• ঘেরর ভাষার াশেল ও েল অংশ িনেয়
• আপনােদর ঘেরর ভাষার কিমউিনিটর সােথ সামািজক মলােমশ কের
• আপনার ঘেরর ভাষায় েলর কাজ িনেয় আেলাচন কের
• আপনার আীয়জনেদর সােথ যাগােযাগ রেখ
• আপনার ঘেরর ভাষায় রিডও ও িসিড েন এবং টিলিভশন ও িডিভিড দেখ
• ঘেরর ভাষার ওেয়বসাইট দেখ এবং ই-লািণং িয়াকম করার মাধেম

Taken from Learning in 2+ Languages, Learning and Teaching Scotland 2005
originally in Languages for Life: Bilingual Pupils 5-14, SCCC 1994
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ায়শঃ িজাস াবলী
আমার ইংরজী খব ভােল নয়  আমার িক আমার সােনর সােথ ইংরজীেত কথ বল
উিচত?
আপনার ঘেরর ভাষায় কথ বল অেপাকত ভােল, এর মাধেম আপিন ভাষার একট
ভােল নমন উপাপন করেত পারেবন  (ঘেরর বাইের আপনার সােনর ইংরজী শান
ও এর ববহার করার অেনক েযাগ থােক) 
আমার সান ’ট ভাষ িমিলেয় ফেল  আমার িক কর উিচত?
একট িশ যখন ’ট ভাষ একই সমেয় শেখ তখন এট খবই াভািবক  আপনার
সান ধীের ধীের ’ট ভাষ আলাদ করেত িশখেব  তােদর বয়স এবং য গিতেত তার
এট কের ত খব আলাদ হয়  আপিন যিদ িচিত হন, তাহেল ই.এ.এল িটচােরর সােথ
কথ বলেবন 
আমার িক ’ট ভাষ আলাদ রাখার চ কর উিচত, যমন একিট ভাষ ঘেরর মেধ
এবং অন ভাষ ঘেরর বাইের?
অন ভাষ শখার াথিমক পযােয়, ’ট ভাষ আলাদ রাখ সবেচেয় ভােল  িতিট
ভাষার জন সীমােরখ বজায় রাখ কিঠন তেব িবা ন হেয় উভয় ভাষ িশখেত এিট
আপনার সানেক সাহায করেব  ধারন লােভর জন আপনার ই.এ.এল িটচারেক 
করেবন 
আমার সান যখন ঘেরর ভাষ আর ববহার করেত চায় না তখন আিম িক করেত পাির?
এিট িশেদর, িবেশষ িকেশার/িকেশারীেদর বলায় সব সময় ইংরজী ববহার করেত
চাওয় াভািবক কারণ তার তােদর বেদর সােথ িমশেত চায়  অেনক সময় ঘেরর
ভাষার এই অবেহল  সময় ায়ী হয়  আপনার সানেক িবেশষ কান একিট ভাষ
ববহােরর জন জার খাটােনার পরামশ দয় যায় ন 
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‘িভািষক’ বলেত িক বাঝায়?
সার পিথবীেত িশেদর এেকর বশী ভাষ ববহােরর মাধেম বেড় উঠ খব সাধারণ 
আমর ‘িভািষক’ শিট স সব লােকর বলায় ববহার কির যার তােদর দনিন
জীবেন এেকর বশী ভাষ ববহার কেরন  এর মােন এই নয় য একজন বির িতিট
ভাষায় সমান দত থাকেব 
‘িভািষক’ হওয়ার িক িক িবধ রেয়েছ?
সংিত
এেকর বশী ভাষায় কথ বল মােন একিটর বশী পিথবীর অিভত লাভ করেছন: িচ,
ভাবন ও িবােসর পথক প  লেবাধ ও ঐিতহ ধের রাখ ও সাংিতক কীয়ত
বজায় রাখার জন ঘেরর ভাষ খব ণ 
পিরবার
িশর সাধারণত ঘেরর ভাষািট থেম িশেখ, কােজই এর একিট িবেশষ ল রেয়েছ এবং
আেবগ কােশ সবেচেয় বশী াকিতক  ঘেরর ভাষািট পিরবার ও ববােবর সক
বজায় রাখার বলায়ও ণ 
িচার মতা
এেকর বশী ভাষ শখ ও ববহার কর জনশীল ভাবন, সমস-সমাধান ও ভাব কাশ
বি করেত পাের 
ভাষা
িভািষকত ভাষ িকভােব কাজ কের স সেক ভােল ধারন দয় এবং অন ভাষ
শখােক সহজতর কের 
কােজর িবধা
অেনক কাজ ও চাকিরেত এমন লােকর দরকার হয় যার অনন ভাষ বলেত, পড়েত ও
িলখেত পাের 
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