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রে পিড 

স্পো কেন ইং লিশ

প্রিয় প্রা র্থী/ অ ভিভাবক,

"স্যার। আমার মে য়ে একটি ইং লিশ মি ডিয়াম স্কুলে পড় ছে। আ মি হতাশ হ য়ে প ড়ে ছিলাম কারণ আ মি ইং রে জি জা নি না
এবং আমার সন্তান যখন ব লে ছিল তখনও কেঁদে ফে লে ছিল, দয়া ক রে আমার স্কুলে আস বেন না কারণ আপ নি
ইং রে জি তে পারদ র্শী নন। " - একজন অ ভিভাবক

' স্যার, আ মি আমার ইন্টার ভিউ তে ব্য র্থহ য়ে ছি কারণ আমার ইং রে জি তে সাবলীলতা ছিল না ' - একজন ইন্টার ভিউ
প্রা র্থী। 

50 দি নের ম ধ্যে যে কেউ ইং রে জি তে কথা বলার জন্য একটি নতুন উপ ভোগ্য পদ্ধ তি, যা কে ইং রে জি তে কথা বল তে না
পে রে মাথা নত কর তে হ য়ে ছিল এবং যি নি ইং রে জি তে কথা বল তে আগ্রহী [বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতা কখনই একটি
মানদণ্ড নয়] - দ্রুত সহজ ইং রে জি (REE)

NCDC এবং ICET কি?

ন্যাশনাল চাইল্ড ডে ভেলপ মেন্ট কাউ ন্সিল (NCDC) হল একটি ISO 9001: 2015 স্বীকৃত ন্যাশনাল চাইল্ড ও য়েল ফেয়ার
অ র্গানাই জেশন (NCDC) যা নয়া দি ল্লি ভি ত্তিক শিশু কল্যাণ এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞা নিক শিশু শিক্ষার প্রচা রের জন্য। এটি
জা তিসং ঘের গ্লোবাল কম্প্যা ক্টে একটি অংশগ্রহণমূলক ম র্যাদাও রা খে, মানবা ধিকার, শ্রম, প রি বেশ এবং দুর্নী তি বি রোধী
ক্ষে ত্রে স জনস্বীকৃ
র্ব
ত নী তি বাস্তবায় নের একটি স্বেচ্ছা সেবী উ দ্যোগ এবং জা তিসং ঘের ল ক্ষ্যের সম র্থনে পদ ক্ষেপ গ্রহণ।
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন অ্যান্ড ট্রে নিং (আই সিইটি) ভার তের নয়া দি ল্লি ভি ত্তিক নিব ন্ধিত পাব লিক লি মি টেড
কোম্পা নি।

NCDC / ICET এর উ দ্দেশ্য কি?

শিক্ষা ও দক্ষতা বিকা শের সঠিক ও বৈজ্ঞা নিক পদ্ধ তি বাস্তবায়ন করা।
সাধারণ জনগণ, শিক্ষক, অ ভিভাবক এবং শিশু দের জন্য বি ভিন্ন আনুষ্ঠা নিক এবং অনানুষ্ঠা নিক প্র শিক্ষণ ক র্মসূচির
আ য়োজন করা।
শিশু কল্যাণ কা ক্র
র্য ম সম্প র্কেসরকার এবং অন্যান্য সামা জিক সংগঠন কে পরাম র্শপ্রদান করা।
নারী ও শিশু অ ধিকার রক্ষা এবং তা দের কল্যাণ নি শ্চিত করার জন্য বি ভিন্ন কা ক্র
র্য মের সমন্বয় সাধন
শিশুশ্রম/ শিশু ভিক্ষার বিরু দ্ধে স চেতনতা এবং গৃহহীন শিশু দের পুন াস
র্ব নের জন্য 'প্রকল্প আম্মা বিদু'বাস্তবায়ন করা


কিভা বে 50

ং

দি নে ই রে জি তে

কথা বলা সম্ভব?

বাস্তবতা কি লুকা নো যায়?

আপ নি কি কখনও ভে বে দে খে ছেন যে এত বছর ধ রে ইং রে জি শেখা ও শেখা নো স ত্ত্বেও আমা দের শিশুরা কেন ইং রে জি
বল তে পার ছে না? ব্যাকরণ নিয়ম এই পৃথিবী তে কোন ভাষার বিকাশ ঘটায় নি। ভাষা ব্যাকর ণের ফসল নয়

আমরা যখন কা রো বক্তৃতা শু নি তখন কোন শব্দটি ব্যবহার কর তে হ বে এবং কোথায় তা না জে নে আমরা ব্যাকরণ শি খি।
এবং য দি আপ নি এর চিঠি লিখ তে শি খেন, আপ নি এটি লিখ তে পা রেন। ব্যাকর ণের নিয়ম শেখা নো লেখা এবং বলা
আরও কঠিন ক রে তো লে। কারণ এই ধর নের ক্ষে ত্রে চিন্তা প্র ক্রিয়াটি বিষয় থে কে দূরে স রে যা বে এবং ব্যাকর ণের নিয় মে
চ লে যা বে। অব চেতন মন কেবল ছ বি এবং সংগী তের মাধ্য মে অ র্জিত অ ভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান গ্রহণ ক রে। অতএব,
অব চেতন ম নের উপর ভি ত্তি ক রে শিক্ষাদা নের পদ্ধ তি কা কর
র্য হ য়ে ও ঠে। অনানুষ্ঠা নিকভা বে গঠিত ভাষা শুধুমাত্র
অনানুষ্ঠা নিক উপা য়ে অন্য ব্য ক্তির কা ছে প্রেরণ করা যে তে পা রে। ভাষা শিক্ষায় স চেতন সং শোধন বিপরীত প্রভাব ফেল তে
পা রে। প্রাকৃতিক সং শোধন ঘ টে যখন আপ নি ক্রমাগত অন্য কা রো কথা শুন তে পান। যে হেতুভাষা শ্রবণ, বক্তৃতা এবং
লেখার ক্র মে গঠিত হয়, তাই সেই ক্র মেই প্র শিক্ষণ দেওয়া উ চিত। র ্যা পিড ই জি স্পো কেন ইং লিশ (আরইই) এবং
পা োনা
র্স লিটি ট্রে নিং আমা দের মাস্টার ট্রেইনার বাবা আ লেকজান্ডার ক র্তৃক প্রণীত এবং এন সি ডি সি এবং আই সিইটি
নয়া দি ল্লি দ্বারা প্রচা রিত এই ধারণার উপর ভি ত্তি ক রে একটি খুব জন প্রিয় প্র শিক্ষণ ক র্মসূচি।



আপ নি কি বুঝ তে পে রে ছেন কিভা বে ইং রেজী সাবলীলতা মাত্র 50 দি নে সম্ভব?


আপ নি কি বু
ঝ তে পে রে ছেন কিভা বে ইং রেজী সাবলীলতা মাত্র 50 দি নে সম্ভব?
রে জি। ফি। এই প্র শিক্ষ ণের মূ
ল্য 15,০০০ টাকা। 3000 এবং কো র্সফি Rs। 12,000। এটি মোট 15,000 টাকা। যাই হোক,
প্র শিক্ষ ণের এই নতু
ন পদ্ধ তির প্রচা রের অংশ হিসা বে, একটি ব্যা চের স োচ্চ
র্ব 25 জন শিক্ষা র্থী শুধু
মাত্র নিবন্ধন ফি (3000
টাকা) প্রদান ক রে এই প্র শিক্ষণটি কর তে পা রে।

এই প্র শিক্ষ ণের সা থে শিক্ষা র্থীরা বিনা মূ ল্যে কোন প্র শিক্ষণ লাভ ক রে?
এই কো

র
র্সে মাধ্য মে ১২,০০০ টাকা মূ ল্যের বি ভিন্ন অন্যান্য প্র শিক্ষণ বিনামূ ল্যে প্রদান করা হয় যা শিক্ষা র্থী দের তা দের

ব্য ক্তিত্ব গ ড়ে তু
ল তে এবং বি শ্বের যে কোন জায়গায় চাক রি পে তে সাহায্য ক রে

প্র শিক্ষ ণের নাম

ফি

ছা ড়ের ফি

উপস্থাপনা-প্র শিক্ষণ: নোঙ্গর, সাক্ষাৎকার, সংবাদ পড়া ইত্যা দি।

₹ 1,000

শূ
ন্য

ধ্যান, প্রাণায়াম এবং মন নিয়ন্ত্রণ প্র শিক্ষণ

₹ 1,000

শূ
ন্য

সফট

₹ 1,000

শূ
ন্য

সেন্স ডে ভেলপ মেন্ট এবং ডে ভেল পিং ইমা জি নেশন অ্যান্ড
ক্রি য়েটি ভিটি ট্রে নিং। রু পি

₹ 1,000

শূ
ন্য

মক জব ইন্টার

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

₹ 1,000

শূ
ন্য

স্কিল এবং লিডার শিপ

কোয়া

লিটি ট্রে নিং

কল্পনাপ্রবণ

পাব
বি

ভিউ এবং ক্যা রিয়ার ডে ভেলপ মেন্ট ট্রে নিং। রু পি

লিক স্পি কিং অ্যান্ড স্পিচ ডে লিভা রি ট্রে নিং। রু পি

ভিন্ন অ ভিনয়, নাটক এবং সাউন্ড মডুলেশন এবং অনু
করণ প্র শিক্ষণ

ছড়া, গল্প এবং অন্যান্য সা হিত্য দক্ষতা উন্নয়ন প্র শিক্ষণ।
ভাল আচরণ, সম্প
ইত্যা দি

র্কগ ড়ে

রু পি

তোলা, চ রিত্র গঠন, জীবন পাঠ প্র শিক্ষণ

রোমাঞ্চকর, আনন্দদায়ক ইত্যা দি উপায় শরীর ও মন সম্প
তৈ রি এবং স ক্রিয়করণ
বিত

র্কেঅংশগ্রহণ এবং

বিত

র্কপ্র শিক্ষ ণের জন্য দক্ষতা

প্রোগ্রাম এবং ফাংশন প্র শিক্ষণ আ

য়োজন। রু পি

র্কিত প্র শিক্ষণ

বিকাশ।

রু পি

কিভা বে এই প্র শিক্ষ ণে যোগদান কর বেন?
ধাপ 1: আপনার পছ ন্দের কো

র্সে
র জন্য নিবন্ধন ফি প্রদান এক সপ্তা হের ম ধ্যে সীমাবদ্ধ [সী মিত সংখ্যক শিক্ষা র্থী যারা ফি

মওকুফের সা থে পড়া শোনা কর তে পা রে] এবং আমা দের যে কো নো অ্যাকাউ ন্টে প্রেরণ করা উ চিত (Bank: Axis Bank,
Account Number : 921020023405192, IFSC : UTIB0004344,Branch : KALKAJI NEW DELHI or Bank :
HDFC Bank,Account Number : 50200056690275, IFSC : HDFC0000271, Branch : KALKAJI NEW DELHI )।
ফি এছাড়াও

পে মেন্ট করা

যে তে পা রে অ্যাপ, PayTMUPe

যেমন PayTMUPe-এর মাধ্য মে।

আ বেদনকারী বা

অ ভিভাব কের য দি নি জের কো নো ব্যা ঙ্কে অ্যাকাউন্ট কোর ব্যা ঙ্কিং সু
বিধা থা কে, তাহ লে IFSC কোড ব্যবহার ক রে যে
শাখায় অ্যাকাউন্টটি র য়ে ছে সেখান থে কে টাকা স্থানান্তর করা যে তে পা রে। আপনার য দি নেট ব্যা ঙ্কিং/ মোবাইল ব্যা ঙ্কিং
সু
বিধা থা কে ত বে আপ নি অনলাই নেও অ র্থস্থানান্তর কর তে পা রেন৷ যারা এটি কর তে পার বেন না তা দের জন্য আপনা কে
যা কর তে হ বে তা হল সরাস রি ব্যা ঙ্কে (হয় HDFC ব্যাঙ্ক বা অ্যা ক্সিস ব্যাঙ্ক) রে জি স্ট্রেশন ফি দি তে হ বে। ব্যাংক থে কে সিল
করা কাউন্টার ফ য়েল কি নে রাখু
ন। যে কো নো ব্যা ঙ্কের (এইচ ডিএফ সি ব্যাঙ্ক বা অ্যা ক্সিস ব্যাঙ্ক) ক্যাশ ডি পো জিট মে শিন
( সি ডিএম) এর মাধ্য মে ব্যা ঙ্কে না গি য়ে যে কোনও সম য়ে পে মেন্ট করা যে তে পা রে

ধাপ 2: অনলাইন আ বেদন ফ র্ম
টি পূ
রণ করুন এবং ব্যা ঙ্কে প্রে রিত ফি সের র সিদ সংযু
ক্ত করুন। একবার আমা দের সা র্ভা রে
ফ র্মপাওয়া

গে লে, ব্যা চের রে জি স্ট্রেশন প্র ক্রিয়া সম্পন্ন করা হ বে এবং যখন ব্যা চের ছাত্র নম্বর পূ
রণ করা হ বে, তখন ব্যাচ
শুরুর বিজ্ঞ প্তি করা হ বে। ভ র্তিসংক্রান্ত যে কো নো প্র শ্নের জন্য, শুধু
মাত্র আপনার ভ র্তিপরাম র্শদাতার সা থে যোগা যোগ
করুন।

Provisional Offer
For institutional admissions the slab

& above
50 & above
100 & above
250 & above
500 & above
25

: ₹ 1,500
: ₹ 1,200
: ₹ 600
: ₹ 450
: ₹ 300

will be as follows for the offer fee

THE BEST SPOKEN ENGLISH TRAINING WITH
ACTIVITIES AND FUN

NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL
E114, Lower Ground Floor, Block E, Kalkaji,New Delhi 110019
Hotline : +91 7510220582 Website : www.ncdconline.org

