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প্রিয় প্রার্থী/ অভিভাবক,

"স্যার।  আমার মেয়ে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কলে পড়ছে।  আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম কারণ আমি ইংরেজি জানি না 
এবং আমার সন্তান যখন বলেছিল তখনও কেদে ফেলেছিল, দয়া করে আমার স্কলে আসবেন না কারণ আপনি 
ইংরেজিতে পারদর্শী নন। " - একজন অভিভাবক

'' স্যার, আমি আমার ইন্টারভিউতে ব্যর্থ হয়েছি কারণ আমার ইংরেজিতে সাবলীলতা ছিল না '' - একজন ইন্টারভিউ 
প্রার্থী। 

50 দিনের মধ্যে যে কেউ ইংরেজিতে কথা বলার জন্য একটি নতুন উপভোগ্য পদ্ধতি, যাকে ইংরেজিতে কথা বলতে না 
পেরে মাথা নত করতে হয়েছিল এবং যিনি ইংরেজিতে কথা বলতে আগ্রহী [বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতা কখনই একটি 
মানদণ্ড নয়] - দ্রুত সহজ ইংরেজি (REE)

NCDC এবং ICET কি?
ন্যাশনাল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (NCDC) হল একটি ISO 9001: 2015 স্বীকৃত ন্যাশনাল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার 
অর্গানাইজেশন (NCDC) যা নয়াদিল্লি ভিত্তিক শিশু কল্যাণ এবং আধনিক ও বৈজ্ঞানিক শিশু শিক্ষার প্রচারের জন্য।  এটি 
জাতিসংঘের গ্লোবাল কম্প্যাক্টে একটি অংশগ্রহণমলূক মর্যাদাও রাখে, মানবাধিকার, শ্রম, পরিবেশ এবং দর্নীতিবিরোধী 
ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত নীতি বাস্তবায়নের একটি স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ এবং জাতিসংঘের লক্ষ্যের সমর্থনে পদক্ষেপ গ্রহণ।  
ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (আইসিইটি) ভারতের নয়া দিল্লি ভিত্তিক নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড 
কোম্পানি।

কিভাবে 50 দিনে ইংরেজিতে কথা বলা সম্ভব?

বাস্তবতা কি লকুানো যায়?

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে এত বছর ধরে ইংরেজি শেখা ও শেখানো সত্ত্বেও আমাদের শিশুরা কেন ইংরেজি 
বলতে পারছে না? ব্যাকরণ নিয়ম এই পথিবীতে কোন ভাষার বিকাশ ঘটায়নি।  ভাষা ব্যাকরণের ফসল নয়

আমরা যখন কারো বক্ততা শুনি তখন কোন শব্দটি ব্যবহার করতে হবে এবং কোথায় তা না জেনে আমরা ব্যাকরণ শিখি।  
এবং যদি আপনি এর চিঠি লিখতে শিখেন, আপনি এটি লিখতে পারেন।  ব্যাকরণের নিয়ম শেখানো লেখা এবং বলা 
আরও কঠিন করে তোলে।  কারণ এই ধরনের ক্ষেত্রে চিন্তা প্রক্রিয়াটি বিষয় থেকে দরে সরে যাবে এবং ব্যাকরণের নিয়মে 
চলে যাবে।  অবচেতন মন কেবল ছবি এবং সংগীতের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান গ্রহণ করে।  অতএব, 
অবচেতন মনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কার্যকর হয়ে ওঠে।  অনানষ্ঠানিকভাবে গঠিত ভাষা শুধমুাত্র 
অনানষ্ঠানিক উপায়ে অন্য ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করা যেতে পারে।  ভাষা শিক্ষায় সচেতন সংশোধন বিপরীত প্রভাব ফেলতে 
পারে।  প্রাকৃতিক সংশোধন ঘটে যখন আপনি ক্রমাগত অন্য কারো কথা শুনতে পান।  যেহেতু ভাষা শ্রবণ, বক্ততা এবং 
লেখার ক্রমে গঠিত হয়, তাই সেই ক্রমেই প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।  র্যাপিড ইজি স্পোকেন ইংলিশ (আরইই) এবং 
পার্সোনালিটি ট্রেনিং আমাদের মাস্টার ট্রেইনার বাবা আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রণীত এবং এনসিডিসি এবং আইসিইটি 
নয়াদিল্লি দ্বারা প্রচারিত এই ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি খবু জনপ্রিয় প্রশিক্ষণ কর্মসচি।



আপনি কি বঝুতে পেরেছেন কিভাবে ইংরেজী সাবলীলতা মাত্র 50 দিনে সম্ভব?


NCDC / ICET এর উদ্দেশ্য কি?

  শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা।
 সাধারণ জনগণ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন আনষ্ঠানিক এবং অনানষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসচির 

আয়োজন করা।
 শিশু কল্যাণ কার্যক্রম সম্পর্কে সরকার এবং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনকে পরামর্শ প্রদান করা।
 নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন
 শিশুশ্রম/শিশু ভিক্ষার বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং গহৃহীন শিশুদের পনুর্বাসনের জন্য 'প্রকল্প আম্মাবিদ'ু বাস্তবায়ন করা




আপনি কি বঝুতে পেরেছেন কিভাবে ইংরেজী সাবলীলতা মাত্র 50 দিনে সম্ভব?

রেজি।  ফি।  এই প্রশিক্ষণের মলূ্য 15,০০০ টাকা।  3000 এবং কোর্স ফি Rs।  12,000।  এটি মোট 15,000 টাকা।  যাইহোক, 
প্রশিক্ষণের এই নতুন পদ্ধতির প্রচারের অংশ হিসাবে, একটি ব্যাচের সর্বোচ্চ 25 জন শিক্ষার্থী শুধমুাত্র নিবন্ধন ফি (3000 
টাকা) প্রদান করে এই প্রশিক্ষণটি করতে পারে।

এই প্রশিক্ষণের সাথে শিক্ষার্থীরা বিনা মল্যে কোন প্রশিক্ষণ লাভ করে?

এই কোর্সের মাধ্যমে ১২,০০০ টাকা মল্যের বিভিন্ন অন্যান্য প্রশিক্ষণ বিনামল্যে প্রদান করা হয় যা শিক্ষার্থীদের তাদের 
ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে এবং বিশ্বের যে কোন জায়গায় চাকরি পেতে সাহায্য করে

প্রশিক্ষণের নাম                                      ফি           ছাড়ের ফি

উপস্থাপনা-প্রশিক্ষণ: নোঙ্গর, সাক্ষাৎকার, সংবাদ পড়া ইত্যাদি।       ₹ 1,000 শনূ্য

ধ্যান, প্রাণায়াম এবং মন নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ                    ₹ 1,000 শনূ্য

সফট স্কিল এবং লিডারশিপ কোয়ালিটি ট্রেনিং                  ₹ 1,000 শনূ্য

কল্পনাপ্রবণ সেন্স ডেভেলপমেন্ট এবং ডেভেলপিং ইমাজিনেশন অ্যান্ড 
ক্রিয়েটিভিটি ট্রেনিং।  রুপি ₹ 1,000 শনূ্য

মক জব ইন্টারভিউ এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং।  রুপি      ₹ 1,000 শনূ্য

পাবলিক স্পিকিং অ্যান্ড স্পিচ ডেলিভারি ট্রেনিং।  রুপি            ₹ 1,000 শনূ্য

বিভিন্ন অভিনয়, নাটক এবং সাউন্ড মডলেশন এবং অনকুরণ প্রশিক্ষণ  ₹ 1,000 শনূ্য 

প্রোগ্রাম এবং ফাংশন প্রশিক্ষণ আয়োজন।  রুপি                 ₹ 1,000 শনূ্য

বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং বিতর্ক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষতা বিকাশ।  রুপি   ₹ 1,000 শনূ্য

রোমাঞ্চকর, আনন্দদায়ক ইত্যাদি উপায় শরীর ও মন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ 
তৈরি এবং সক্রিয়করণ ₹ 1,000 শনূ্য

ভাল আচরণ, সম্পর্ক গড়ে তোলা, চরিত্র গঠন, জীবন পাঠ প্রশিক্ষণ 
ইত্যাদি ₹ 1,000 শনূ্য

ছড়া, গল্প এবং অন্যান্য সাহিত্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।  রুপি       ₹ 1,000 শনূ্য



কিভাবে এই প্রশিক্ষণে যোগদান করবেন?

ধাপ 1: আপনার পছন্দের কোর্সের জন্য নিবন্ধন ফি প্রদান এক সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ [সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী যারা ফি 
মওকুফের সাথে পড়াশোনা করতে পারে] এবং আমাদের যেকোনো অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা উচিত (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 পেমেন্ট করা যেতে পারে অ্যাপ, PayTMUPe যেমন PayTMUPe-এর মাধ্যমে।  আবেদনকারী বা 
অভিভাবকের যদি নিজের কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট কোর ব্যাঙ্কিং সবিধা থাকে, তাহলে IFSC কোড ব্যবহার করে যে 
শাখায় অ্যাকাউন্টটি রয়েছে সেখান থেকে টাকা স্থানান্তর করা যেতে পারে।  আপনার যদি নেট ব্যাঙ্কিং/মোবাইল ব্যাঙ্কিং 
সবিধা থাকে তবে আপনি অনলাইনেও অর্থ স্থানান্তর করতে পারেন৷ যারা এটি করতে পারবেন না তাদের জন্য আপনাকে 
যা করতে হবে তা হল সরাসরি ব্যাঙ্কে (হয় HDFC ব্যাঙ্ক বা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক) রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে।  ব্যাংক থেকে সিল 
করা কাউন্টার ফয়েল কিনে রাখন।  যেকোনো ব্যাঙ্কের (এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক বা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক) ক্যাশ ডিপোজিট মেশিন 
(সিডিএম) এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কে না গিয়ে যে কোনও সময়ে পেমেন্ট করা যেতে পারে

ধাপ 2: অনলাইন আবেদন ফর্মটি পরূণ করুন এবং ব্যাঙ্কে প্রেরিত ফিসের রসিদ সংযকু্ত করুন।  একবার আমাদের সার্ভারে 
ফর্ম পাওয়া গেলে, ব্যাচের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং যখন ব্যাচের ছাত্র নম্বর পরূণ করা হবে, তখন ব্যাচ 
শুরুর বিজ্ঞপ্তি করা হবে।  ভর্তি সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য, শুধমুাত্র আপনার ভর্তি পরামর্শদাতার সাথে যোগাযোগ 
করুন।

Provisional Offer

For institutional admissions the slab  will be as follows for the offer fee

25  & above : ₹ 1,500

50  & above : ₹ 1,200

100  & above : ₹ 600

250  & above : ₹ 450

500  & above : ₹ 300
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