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ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ / ପତିାମାତା,

"ସାର୍। ମୋ  ଅି ଏକ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟମ ବଦି୍ୟାଳୟରେ ପ ନ୍ତି। ମ ୁଁ ହତାଶ ହୋଇପଡଥିଲି ିକାରଣ ମ ୁଁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣ ିନାହିଁ ଏବଂ ମୋର 
ପଲିା ଯେତେବେଳେ କହଲିା, ଦୟାକର ି ମୋ ସ୍କଲୁକ ୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ଭଲଭାବେ ଜାଣ ି ନାହ ାଁନ୍ତି।" - ଜଣେ 
ପତିାମାତା |

'' ସାର୍, ମ ୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବଫିଳ ହୋଇଥଲି ିକାରଣ ମୋର ଇଂରାଜୀରେ ସ ୍ency ଚ୍ଛତା ନଥଲିା '' - ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ 
|

50 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ କହବିା ପାଇ ଁଏକ ନତୂନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯଏି ଇଂରାଜୀ କହପିାରୁ ନ ଥବିାରୁ ମଣ୍ଡ ନଆୁଇଁବାକ ୁପଡବି 
ଏବଂ ଯଏି ଇଂରାଜୀ କହବିାକ ୁଇଚ୍ଛା କରେ [ବୟସ କମି୍ବା ଶକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଦାପ ିମାନଦଣ୍ଡ ନହେ]ଁ - ରାପଡି୍ ସହଜ ଇଂରାଜୀ (REE)


NCDC ଏବଂ ICET କ’ଣ?
ଜାତୀୟ ଶଶି ୁବକିାଶ ପରଷିଦ (NCDC) ହେଉଛ ିଶଶି ୁକଲ୍ୟାଣ ତଥା ଆଧନୁକି ତଥା ବ scientific ଜ୍ଞାନକି ଶଶି ୁଶକ୍ଷାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ଁ
ନଆୂଦଲି୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ISO 9001: 2015 ସ୍ୱୀକତୃପି୍ରାପ୍ତ ଜାତୀୟ ଶଶି ୁକଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ (NCDC) | ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ଗ୍ଲୋବାଲ ୍
କମ୍ପାକ୍ଟରେ ଏହା ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ମାନବ ଅଧକିାର, ଶ୍ରମ, ପରବେଶ ଏବଂ ଦର୍ନୀତ ିନବିାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ 
ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୀତ ିକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିା ଏବଂ ଜାତସିଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟକ ୁସମର୍ଥନ କରବିା ପାଇ ଁପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରବିା ପାଇ ଁଏକ 
ସ୍ବେଚ୍ଛାକତୃ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଏଜକେସନ ୍ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନଂି (ICET) ଭାରତର ନଆୂଦଲି୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ବସାଧାରଣ 
ସୀମତି କମ୍ପାନୀ ଅଟେ।

50 ଦନିରେ ଇଂରାଜୀ କହବିା କପିର ିସମ୍ଭବ?

ବାସ୍ତବତା ଲଚୁାଯାଇପାରବି କ?ି

ଆପଣ କେବେ ଚନି୍ତା କରଛିନ୍ତି କ ିଆମ ପଲିାମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧର ିଇଂରାଜୀ ଶଖିବିା ଏବଂ ଶକ୍ଷାଦାନ କରବିା ସତ୍ତ୍ବେ ଇଂରାଜୀ କହପିାରୁ 
ନାହ ାଁନ୍ତି କାହିଁକ?ି ବ୍ୟାକରଣ ନୟିମ ଏହ ିଦନୁଆିରେ କ language ଣସ ିଭାଷା ବକିଶତି କରନିଥଲିା | ଭାଷା ବ୍ୟାକରଣର ଉତ୍ପାଦ ନହେ ଁ | 
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାର ଭାଷଣ ଶଣୁବିା, ଆମେ କେଉ ଁଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରବିା ଏବଂ କେଉଠଁାରେ ଜାଣବିା ବନିା ବ୍ୟାକରଣ ଶଖିବିା | 
ଏବଂ ଯଦ ିଆପଣ ଏହାର ଚଠି ିଲେଖବିାକ ୁଶଖିନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକ ୁଲେଖପିାରବେ | ବ୍ୟାକରଣ ନୟିମ ଶଖିବିା ଲେଖା ଏବଂ କହବିା 
ଅଧକି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରଥିାଏ | କାରଣ ଏପର ି ପରସ୍ଥିତରେ ଚନି୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଷିୟଠାରୁ ଦରେଇ ଯବି ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ନୟିମକ ୁ ଯବି | 
ଅବଚେତନା ମନ କେବଳ ଚତି୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନଭୁୂତ ିଏବଂ ଜ୍ଞାନକ ୁଗ୍ରହଣ କରେ | ତେଣ,ୁ ଅବଚେତନା ମନ ଉପରେ 
ଆଧାର କର ିଶକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହଏୁ | ଅନ ପଚାରକି ଭାବରେ ଗଠତି ଭାଷା କେବଳ ଅନ ପଚାରକି ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ୁ
ପଠାଯାଇପାରବି | ଭାଷା ଶକ୍ଷାଦାନରେ ସଚେତନ ସଂଶୋଧନ ଏହାର ବପିରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରମାଗତ 
ଭାବରେ ଅନ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶଣୁନ୍ତି ପ୍ରାକତୃକି ସଂଶୋଧନ ହଏୁ | ଯେହେତୁ ଭାଷା ଶ୍ରବଣ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖା କ୍ରମରେ ଗଠତି ହୋଇଛ,ି 
ତେଣ ୁସେହ ିକ୍ରମରେ ତାଲମି ଦଆିଯବିା ଉଚତି | ଆମର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ବାବା ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଦ ୍ାରା ପ୍ରସ୍ତତ ଏବଂ NCDC ଏବଂ 
ICET ନଆୂଦଲି୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହତି ଏହ ିଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାର କର ିରାପଡି୍ ସହଜ ସ୍ପୋକେନ ୍ଇଂରାଜୀ (REE) ଏବଂ ପର୍ସନାଲଟି ି
ଟ୍ରେନଂି ହେଉଛ ିଏକ ବହତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାଲମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଆପଣ ବ ୁunderstand ଛିନ୍ତି କ ିମାତ୍ର 50 ଦନିରେ ଇଂରାଜୀ ସ ୍ଚ୍ଛତା କପିର ିସମ୍ଭବ?


NCDC / ICET ର ଉଦଦ୍େଶୟ୍ କ’ଣ?

 ଶକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶର ଉପଯକ୍ତ ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନକି ପଦ୍ଧତକି ୁକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିା |
 ସାଧାରଣ ଜନତା, ଶକ୍ଷକ, ଅଭଭିାବକ ଏବଂ ପଲିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବଭିନି୍ନ ଆନଷୁ୍ଠାନକି ଏବଂ ଅନ inform ପଚାରକି ତାଲମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

ଆୟୋଜନ କରବିା |
 ଶଶି ୁକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଷିୟରେ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜକି ସଂଗଠନକ ୁପରାମର୍ଶ ଦେବା |
 ମହଳିା ଏବଂ ଶଶି ୁଅଧକିାରର ସରୁକ୍ଷା ତଥା ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଁବଭିନି୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକ ୁସମନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ |
 ଶଶି ୁ ଶ୍ରମକି / ଶଶି ୁ ଭକି ମାଗବିା ଏବଂ ଭୂମହିୀନ ପଲିାମାନଙ୍କର ପନୁର୍ବାସ ପାଇ ଁ ସଚେତନତା ପାଇ ଁ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ୍ମାଭେଡୁ' 

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିା;




ଏହ ିତାଲମି ପାଇ ଁ ଦେୟ କେତେ?

ରେଗ। ଦେୟ ଏହ ିପ୍ରଶକ୍ଷଣର ମଲୂ୍ୟ ହେଉଛ ିRs, 3000 ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ହେଉଛ ିRs,  12,000 ତାହା ହେଉଛ ିମୋଟ ୧, 15,000, 
| ତଥାପ,ି ପ୍ରଶକ୍ଷଣର ଏହ ି ନତୂନ ପଦ୍ଧତରି ପଦୋନ୍ନତରି ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଏକ ବ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧକି 25 ଜଣ ଛାତ୍ର କେବଳ ପ 
registration ୍ଜୀକରଣ ଫିସ (3000 ଟଙ୍କା) ଦେଇ ଏହ ିତାଲମି କରପିାରବେ |

ଏହ ିତାଲମି ସହତି ଛାତ୍ରମାନେ ମାଗଣାରେ ପାଇଥବିା ଟ୍ରେନଂିଗଡୁକି କ’ଣ?

12, 000 ମଲୂ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ତାଲମି ଏହ ିପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହତି ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ ିଯାହା ଶକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ୁସେମାନଙ୍କର 
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବକିାଶ ଏବଂ ବଶି ୍ର ଯେକ ଣସ ିସ୍ଥାନରେ ଚାକରି ିପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ପ୍ରଶକ୍ଷଣର ନାମ                                    ফি           ছাড়ের ফি

ଉପସ୍ଥାପନା-ତାଲମି: ଆଙ୍କରଂି, ସାକ୍ଷାତକାର, ସମ୍ବାଦ ପ  ବିା ଇତ୍ୟାଦ ି    ₹ 1,000 ନା

ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ମନ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ତାଲମି                    ₹ 1,000 ନା

ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ଲଡିରସପି ୍କ୍ୱାଲଟି ିଟ୍ରେନଂି                      ₹ 1,000 ନା

କଳ୍ପନା ସେନ୍ସ ବକିାଶ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସଜୃନଶୀଳତା ତାଲମି ବକିାଶ      ₹ 1,000 ନା

ମକ ୍ଚାକରି ିସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ବତ୍ତି ବକିାଶ ତାଲମି                              ₹ 1,000 ନା

ସାର୍ବଜନୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ବତିରଣ ତାଲମି                  ₹ 1,000 ନା

ବଭିନି୍ନ ଅଭନିୟ, ଡ୍ରାମା ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲେସନ ଏବଂ ମମିକ୍ରି ଟ୍ରେନଂି           ₹ 1,000 ନା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶକ୍ଷଣର ଆୟୋଜନ                     ₹ 1,000 ନା

ବତିର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିା ଏବଂ ବତିର୍କ ତାଲମି ପାଇ ଁ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ             ₹ 1,000 ନା

ରୋମାଞ୍ଚକର, ଖସୁ ିଇତ୍ୟାଦ ିଉପାୟ ସଷ୍ଟି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଶରୀର ଏବଂ ମନ 
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲମି                                                  ₹ 1,000 ନା

ଭଲ ଆଚରଣ, ରପୋର୍ଟ ବଲି୍ଡିଂ, ଚରତି୍ର ଗଠନ, ଜୀବନ ଶକ୍ଷା ତାଲମି ଇତ୍ୟାଦ ି  ₹ 1,000 ନା

ରାଇମ,୍ କାହାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହତି୍ୟିକ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ତାଲମି                   ₹ 1,000 ନା



ଏହ ିପ୍ରଶକ୍ଷଣରେ କପିର ିଯୋଗଦେବେ?

ପଦାଙ୍କ 1: ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇ ଁପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଦେୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମତି [ସୀମତି ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ 
ଯେଉମଁାନେ ଫି ଛାଡ ସହତି ଅଧ୍ୟୟନ କରପିାରବେ] ଏବଂ ଆମର ଯେକ accounts ଣସ ିଆକାଉଣ୍ଟକ ୁପଠାଯବିା ଉଚତି (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 ) ଯଦ ି
ଆବେଦନକାରୀ କମି୍ବା ଅଭଭିାବକଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ କ bank ଣସ ିବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୍ସବୁଧିା ଅଛ,ି ତେବେ ସେହ ି
ଶାଖାଠାରୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରବି ଯେଉଠଁାରେ IFSC କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କର ିଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଯାଏ | ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଏକ 
ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୍/ ମୋବାଇଲ ୍ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୍ସବୁଧିା ଅଛ ିତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରପିାରବେ | ଯେଉମଁାନେ ଏହା 
କରପିାରବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ୁକେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କକ ୁପଞ୍ଜୀକରଣ ଶଳ୍କ ଦେବାକ ୁପଡବି (HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କମି୍ବା ଆକ୍ସିସ ୍ବ୍ୟାଙ୍କ) | ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସଲି ୍
ହୋଇଥବିା କାଉଣ୍ଟର ଫଏଲ ୍କଣିନ୍ତୁ ଏବଂ ରଖନ୍ତୁ | କ any ଣସ ିବ୍ୟାଙ୍କ (ଏଚଡଏିଫସ ିବ୍ୟାଙ୍କ କମି୍ବା ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ) କ୍ୟାସ ଡପୋଜଟି 
ମେସନି (ସଡିଏିମ) ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ ୁନ ଯାଇ ଯେକ time ଣସ ିସମୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରବି |

ପଦାଙ୍କ 2: ଅନଲାଇନ ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପରୂଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରମିଟି୍ ହୋଇଥବିା ଫି ରସଦି ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ | ଥରେ ଆମ 
ସର୍ଭରରେ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟାଚ୍ ପ  ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇ ଁଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପରୂଣ 
ହେବ, ବ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ବଜି ୍ ପ୍ତି ପ୍ରସ୍ତତ ହେବ | ଆଡମଶିନ ସହତି ଜଡତି କ qu ଣସ ି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇ ଁ, ଦୟାକର ି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର 
ଆଡମଶିନ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ୁଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

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



NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL
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THE BEST SPOKEN ENGLISH TRAINING WITH 
ACTIVITIES AND FUN


