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টে 2020
লিে লিতোেোতো/টেেোরোরগণ,
আেরো আশো েলর আিলন এবং আিনোর িলরবোর লনরোিফে ও ভোফিো আফেন।
আেরো জোলন এই েূ হুফতে বোসোফত বফস অফনে টবশী সেে েোেোফনো এেটি েঠিন েোজ এবং লি স্কুি বেসী এেটি টেোে বোচ্চোফে টেখোশুনো েরো িোগফি এটি
অবশযই এেটি চ্যোফিলজং লবষে হফে উফে।
আেরো আশো েলর টেোফর EAL টীফের েোে টেফে লনফনোক্ত আইলিেোগুফিো টিফি টসটি আিনোর ও আিনোর বোচ্চোর জনয চ্েৎেোর সেে েোেোফনো এবং
এেফে ভোফিো সেে উিফভোগ েরোর জনয েোফজ িোগফব।

িেেত এবং সবফচ্ফে গুরুত্বিূ ণে টেটি হি আিনোর বোচ্চো/বোচ্চোফের সোফে টখোশ টেজোফজ েোেো এবং তোফের সোফে সেে েোেোফনো উিফভোগ
েরো। এজনয আনুষ্ঠোলনে টেোন লশক্ষোর েরেোর টনই, শুধু েোে এেসোফে সেে েোেোফনো এবং েজো েরোই েফেষ্ট! বোচ্চোরো লচ্ন্তোেুক্ত এবং হোলস খু লশ
েোেফি সবফচ্ফে ভোফিো লশখফত িোফর। টেখোফন সম্ভব আিনোর বোচ্চোফে তোর েেেেোণ্ডটি টবফে লনফত লেন এবং ‘টসটির সোফে তোি লেলিফে
চ্িফত লেন’ এবং এর টশষ িো ি েী হফব টসটি লনফে লচ্ন্তো েরফবন নো। আিনোর বোচ্চো েী েরফে টসটি লনফে তোর সোফে েেো বিু ন, নতুন
নতুন শফের সোফে তোফে িলরচ্ে েলরফে লেফত সু ফেোগ ততলর েরুন টেেন, সোইজ (আেোর), টেক্সেোর (গেন), কুেোনটিটি (িলরেোণ), ইফেোশন
(আফবগ অনুভূলত) ইতযোলে। আিনোরো বোসোে টে ভোষোফত েেো বফিন সবসেে টসটিই বযবহোর েরুন।
বতে েোফনর অস্বোভোলবে িলরলিলতর েোরফণ আিনোর বোচ্চোফে হেত উলিগ্ন ও লচ্লন্তত েফন হফত িোফর। সেে লনফে তোফের েেো শুনুন এবং েরেোর
হফি সতয লেন্ত সহজ উত্তরটিই লেন। আিলন লনফজ েলে লচ্ন্তোেুক্ত ও ইলতবোচ্ে েোফেন তোহফি আিনোর বোচ্চোও টতেনটি েোেফব। তোফেরফে
আস্বি েরুন টে, টেোন এে সেে ‘স্বোভোলবে’ জীবন ল ফর আসফব এবং তোরো আবোরও তোফের বন্ধুবোন্ধব / িলরবোফরর সেসযফের সোফে টেখো
েরফত িোরফব এবং তোফের সোফে টখিফত িোরফব েলেও আেরো জোলননো টসটি এেেে টেোনলেন টেফে আরম্ভ হফব।
আবহোওেো েোই টহোে নো টেন বোসোর বোইফরর উন্মু ক্ত িোন বযবহোর েরুন, বোচ্চোরো বোইফর টেফত িেন্দ েফর এবং তোরো শরীফর ধুফিো বোলি
িোগোফিও টসটি টেোন বযোিোর নে। িেৃতিফক্ষ, তোফের শরীফর েত টবশী ধুফিো বোলি িোগোফব – টসটি ততই ভোফিো! আিনোর েলে বোসোফত েলে
এেটি বোগোন নো েোফে তোহফি লনফনোক্ত সু লবধোগুফিো বযবহোর েরুন;
আিনোর িোনীে এিোেোে হোাঁেুন/সোইফেি চ্োিোফত চ্োন,
িোফেে েোন, (লেন্ত টেোন উিেরণ/সরজোে বযবহোর েরফবন নো),
সেুদ্র তসেফত েোন,
বন-অরণযফত েোন।
আিলন হোেোর সেে আরও েজো েরোর জনয লেেু লেেু টগে টখিু ন, টেেন গণনোর এেটি টখিো টে টে আফগ এেটি নীি েরজো/হিুে ু ি/হযোে
েোেোে টেেো বযলক্ত টেখফত িোফব? ইতযোলে।
টরৌদ্রজ্জ্বি লেন হফি তোি টেফে বোচ্োর জনয এেটি হযোে বো সোন লিে বযবহোর েরফবন।

আিনোর বোচ্চোর আনফন্দ সেে েোেোফনো ও টশখোর জনয েলিউেোর, েযোবফিে, ট োন এবং টিলভও গুরুত্বিূ ণে ভূলেেো রোফখ। তফব, টসগুফিোফে
লেফনর িধোন আেষেফণর টেন্দ্রলবন্দু হফত লেফবন নো এবং েলে সম্ভব হে তোহফি এগুফিো টেফখ সেে বযে েরোর িলরেোণ ভুলেেো লিন েোইে 1
ঘণ্টো বো তোর েে সেে হফব। আিনোর বোচ্চো আিনোফে তোর সোফে এেজন টখিোর সঙ্গী লহফসফব টিফি টসটি টস টবশী িেন্দ েরফব।
অফনেসেে আিলন টেোেো টেফে িম্বো এেটি লেফনর শুরু েরফবন টসটি জোনো েঠিন, সু তরোং িরবতী েফেে িৃ ষ্ঠোে লেেু েেেেোফণ্ডর আইলিেো,
ওফেবসোইে ইতযোলে তুফি ধরো হি েোফত আিলন শুরু েরফত িোফরন।

েেে ে োণ্ড সংি োন্ত আ ইলিেো
খোলি বোক্স, লেফচ্ন টরোি টিউব, লিফের বযোক্স বযবহোর েফর জোঙ্ক টে/েনস্ট্রোেশন।।
েল্পনোিসূ ত টখিোর জনয বড়, খোলি বোক্স বযবহোর েফর অফনে আনন্দ উিফভোগ েরো েোে।
টে টিো- সবেফশষ িৃ ষ্ঠোফত টরলসলি টেেো আফে।
লশে/েোওেোি/েম্বি ইতযোলে লেফে তোবু /টিন বোনোফনো – বোসোর লভতফর বো বোইফর।
িোলন এবং েনফেনোর।
বোসোর বোইফরর জোগোফত িোলন ও ব্রোশ েরো।
চ্ে।
বোবিস- টশফষ টরলসলি টেেো আফে।
বি টগে/টে।
েোি টে।
িলতবন্ধে লেফে টখিো – ঘফরর লভতফর বো বোইফর।
হোইি এন্ড লসে।
লসেন টসইস।
টেনোেোেো – লেফচ্ফনর েোিফবোিে এবং েফেন আইফেে লহফসফব বযবহোর েরুন। এফেেবোর এে এে জন টেোেোনীর ভূলেেোে েোেফবন।
সযোন্ডফিিোর এন্ড উি।
লবলচ্ টেফে ঔষলধ/চ্োরো/ ু ফির গোে িোগোফনো – ইফেোগোফেের িু রোফনো িেে/েেফিে টরোি টিউব ইতযোলে বযবহোর েরুন।
লিেলনে – বোসোর টভতফর বো বোইফর।
I-স্পোই – আিনোর বোসোফত টে ভোষোফত েেো বফিন টসটিফত। শে শুরু েরফত টে আওেোজ বো ধ্বলন বযবহোর েরফত হে টসটি বযবহোর েরুন,
অক্ষরটি বযবহোর েরফবন নো।
বোসোফত সোহোেযঃ রোন্নো, ঘর টগোেোফনো, টেোন েোিড়টি ধু ফত হফব টসটি ঠিে েরো, টেলবি সোজোফনো, েোিো বোসন টধোেো ইতযোলে।
টবলেং।
গল্প বিো – এেটি বই, েযোি বো বোলনফে বিো – আিনোর বোসোফত টে ভোষোে েেো বফিন টসটিফত।
গোন ও েড়ো বিো – আিনোর বোসোফত টে ভোষোে েেো বফিন টসটিফত। বো সোধোরণ টেোন েড়ো ততলর েরুন এবং গোন েরুন।
িযোলসং।

গণনোর টগে- েতগুফিো িোি গোলড়/নীি েরজো/িোলখ/ টগোিোিী ু ি/আফিি ইতযোলে।
আাঁেোফনো, টিইলটং, টেোিোজ, েোটিং এবং লিলেং।
টেলসং আি – বড় ভোইফবোন, বো লিতোেোতোর িু রফনো েোিড় টচ্োিড় বযবহোর েরুন।
টেলি/স ে েে বযবহোর েফর টরোি টে।
টবোিে টগে, েোিে টগে, েোনে টেলেং টগে, টেেন টিোলেফনোস, টজঙ্গো, “আলে বোজোফর লগফেলেিোে”, িফেো ইতযোলে।

েরেোরী ওফেবসোইেঃ

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs - লবলভন্ন ভোষোে েড়ো ও গোন িোওেো েোে।
Youtube – The Body Coach 5 Minute Move – অল্প বেসী বোচ্চোফের জনয 5 লেলনে বযোিী েেেেোণ্ড।
https://www.ealhub.co.uk/video-stories/ - ইংফরলজফত লভলিও আেোফর গল্প।
https://www.parentclub.scot/child - ইংফরজী ভোষোফত অফনে েরেোরী তেয ও আইলিেো।
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ - ইংফরজী টশখোর জনয বোচ্চোফের জনয নোনো ধরফণর টগে ও েেেেোণ্ড।

বোবি লেক্সোর
•
•

িলরেোণ 350লেলিml িস্তুতেোি 5 লেলনে

50লেলি ওেোলশং আি লিকুইি (এে ভোগ)
300লেলি িোলন (েে ভোগ)

1. এেটি েনফেইনোফর ওেোলশং আি লিকুইি টেফি লনন, টেেন এেটি জযোে জোর বো গ্লোস টবোতি।
2. আফে আফে িোলন টেোগ েরুন, টখেোি রোখু ন েোফত এই িেেোফে টবশী বোবি ততলর নো হে। লেক্সোরটিফে এেফে নোড়ুন- এজনয এেটি চ্িলিেই
েফেষ্ট।
3. েলে সম্ভব হে বযবহোফরর িূফবে বোবি লেক্সোরটি লেতু হফত সেে লেন, এর ফি আিনোর বোবিটি আরও ভোফিো হফব।
4. আিলন িস্তুত হফি, বোবফির েোঠিটি লেক্সোরটিফত ট োেোন এবং টসটিফত ু লেফত শুরু েরুন!

বোসোে িস্তুত বোবফির েোঠি
টেোেোন টেফে টেনো বোবফির েোঠি নো েোেফি হতোশ হবোর লেেু টনই! বোবি ততলরর জনয বোসো বোলড়ফত েোেো লবলভন্ন লজলনষ বযবহোর েরো টেফত িোফর।
েোজটি শুরু েরফত লনফন লেেু আইলিেো টেেো হিঃ
•
•
•
•

টিিোরলিি- েোঠি লহসোফব বযবহোফরর জনয এটিফে বোেো েরুন বো টেেন আফে টতেনই বযবহোর েরুন
স্ট্র
লবস্কুে েোেোর
িোইি লিনোর

শীষে িরোেশে
লগ্লসোলরন টবশীরভোগ বড় সু িোরেোফেে ফে এটি টবলেং টসেশফন িোওেো েোে এবং বোবি লেক্সোরটিফে আরও েজবু ত েরোর জনয এটি বযবহোর েরো টেফত
িোফর। আেরো জোলন টে এে টেলবি চ্োেচ্ িলরেোণ লগ্লসোলরন বোবি লেক্সোফর বযবহোর েরো হফি টসটি আরও েীঘেলেন েোবত চ্ফি।
লেতু হফত এেরোত সেে টেেো, অেবো আিলন েতেুকু সেে অফিক্ষো েরফত িোফরন, এর ফি লেক্সোরটি লেতু হফব এবং এেসোফে লেফশ েোফব েোফত
আিনোর বোবিটি আরও উন্নত হফব।
আ রও বড়ভোফব লচ্ন্তো েরুন- আিলন েলে টরলসলিটি আরও উন্নত েরফত চ্োন তোহফি এে ভোগ ওেোলশং আি লিকুইি এর সোফে েে ভোগ িোলন
বযবহোর েরুন। এেটি ওেোলশং আি টবোফি েফর আরও বড় িলরেোণ বোবি লেক্সোর ততলরর টচ্ষ্টো েরুন!- এর ির বোগোফনর বোবি ততলরর জনয আিলন
আরও বড়ই আইফেে বোনোফত িোফরন, টেেন টেোিোন্ডোর এবং স্লফেি স্পুন।

টে টিো টরলসলি
উিেরণঃ
:: 2 েোি েেেো
:: 1 েোি িবণ
:: 2 টেলবি চ্োেচ্ িলরেোণ টভলজফেবি ওফেি
:: 1½ েোি গরে িোলন
খোবোফরর রঙ
িেে ধোিঃ Mix এেটি বড় িোফে েেেো ও িবণ টেশোন।
লিতীে ধোিঃ অলতলরক্ত উিেরণগুফিো বযবহোর েরুন; টেেন, লগ্লেোর, স্পোইস, সু গলন্ধ, টেেন ভযোলনিো এফসস।
তৃতীে ধোিঃ টতি, গরে িোলন এবং খোবোফরর রঙ এেসোফে টেশোন এবং টসটি েেেোর টগোিোর সোফে েুক্ত েরুন।
চ্তুেে ধোিঃ সবগুফিো উিেরণ এেসোফে লেলশফে এেটি টিো ততলর েরুন। এেটি েেেো টবিোর টবোিে বযবহোর েফর টসটি লেলহ নো হওেো িেেন্ত
টবিফত েোকুন।

টে টিো সংি োন্ত সেসযোঃ সেোধোন
টে টিো অফনেেো ভঙ্গু র? সোেোনয আর এেেু টতি টেোগ েরুন।
টে টিো অলতেোেোে টিফগ েোফে? সোেোনয আর এেেু েেেো টেোগ েরুন।
টে টিো েীঘে সেে েোবত েোকুে এেনটি চ্োন? টখিো টশষ হবোর সোফে সোফে এটি এেটি েোলিে বযোফগ েু ফড় লনন এবং লিফজ রোখু ন। এটি
েফেে েোস িেেন্ত েোেফব।

