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বিদেলী ভাা বলক্ষণ শলী এিং পদ্ধবি ংক্রান্ত প্রশ্নািব 

ংস্করণটি learningpaths.org   দ   ৃীি 

কিভাবে এিটি কেবেশী ভাষা কশখবে হবে এেং এই কেষবে আপনার  পছন্দগুকি কি ো আবরা ভািভাবে েুঝবে এই 
প্রশ্নােকিটি আপনাবি সাহায্য িরবে। 

কনবচর কেেৃকেগুকিবে অবনিগুকি অধ্যেন পদ্ধকে এেং কশক্ষণ শশিীর েণণনা দেওো হবেবছ, দয্গুকি সাধ্ারণে  য্ারা কেবেশী 
ভাষা কশখবছন ো বের জবনয। এবিিটি কেেৃকে আপনার দক্ষব  িে া পকর াবণ প্রবয্াজয ো  ি ি ন আপনার কনেণাকচে িিাব  ন রটি 

চ ািাবর কচক ে ি ন। দয্ ন আপনার প্রশ্ন 1 এর   র য্কে িোকচৎ হে, োহবি 3 ন রটি চ ািাবর কচক ে ি ন। 

য্ে া সম্ভে অিপব    র দেওোর দচষ্টা ি ন  দয্ই   র া  ি হওো  কচৎ দসই   র োছবেন না, েরং দসই   র 

োছুন দয্টি আপনার  ে  অভযাবসর প্রিৃেভাবে সেবচবে িাছািাকছ।  বন রাখবেন এই প্রশ্নােকিবে দিান   রই  ি ো ভুি 
নে এটির এি া   বেশয হি আপনার  ে  কশক্ষণ শশিীটি আবরা ভািভাবে েুঝবে সাহায্য িরা 

  খুি 

ঘনঘন 

ঘন ঘন মাদঝম
 যে 

 োবিৎ বি 

বির 

1. আক  য্খন দিান কেবেশী ভাষাে পাঠযাংশ পকি,আক  প্রকেটি অক্ষর 

েুঝবে চাই। 

0 1 2 3 4 

2. আক  এিাকধ্ি  োহরণ দেখবে চাই এেং এর পবর এিটি েযািরবণর সূ  

শেরী িবর কনবে চাই। 

4 3 2 1 0 

3. কেবেশী ভাষাটি েুঝবে ো েিবে আক  আ ার  ােৃভাষার ওপর কনভণ র 

িকর। 

0 1 2 3 4 

4. আক  েযািরবণর েুিনাে শব্দসম্ভাবরর/ভাষার ওপর দেকশ  বনাবয্াগ 

কেই। 

4 3 2 1 0 

5. দিান শবব্দর সূ  ো স ি অর্ণ না েুঝবে পারবি আক  অ কি দোধ্ িকর। 0 1 2 3 4 

6. পিার স বে, িাছািাকছ শব্দগুকি দেবখ আক  অজানা শব্দগুকির অর্ণ 
দোঝার দচষ্টা িকর। 

4 3 2 1 0 

7. কিকখে ো দ ৌকখি িাবজ েযেহাবরর আবগ আক  চাই আ াবি স্পষ্ট িবর 

দসগুকির কনে গুকি েুকঝবে দেওো দহাি। 

0 1 2 3 4 

8. কেবেশী ভাষাে দিান পাঠযাংশ পিা ো দশানার স বে আ ার  বন হে না 
প্রকেটি শবব্দর অর্ণ আ াবি এিোবরই  েুবঝ দেিবে হবে; ূি ভােনাগুকি 

েুঝবে পারবিই আক  সন্তুষ্ট র্াকি। 

4 3 2 1 

  

0 

            

9. আক  য্খন দিান কেবেশী ভাষাে ির্া েিকছ েখন আক  কি েিবে চাই 

দস েযাপাবর প্রস্তুকে কনবে আ ার স ে িাবগ। 

0 1 2 3 4 

10. আক  য্া েিবে চাই ো প্রিাশ িরবে আক  নেুন ো আবরা ি ন 

িাঠাব া ো শব্দসম্ভার েযেহাবরর ঝু কি কনবে ইচ্ছিু র্াকি। 

4 3 2 1 0 

11. আক  য্খন দিান কেবেশী ভাষাে ির্া েিকছ,য্খনই েুঝবে পাকর দিান 

ভুি িবরকছ,েখন কনবজবি সংবশাধ্ন িবর কনই।                  

0 1 2 3 4 
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12. প্রর্ব   ার্াে দিান োিয গঠন িবর দনওোর আবগ আক  েিা ো 
দিখার িাবজ ঝা কপবে পকি। 

4 3 2 1 0 

           

13. আক  য্খন কনবজ কনবজ পকি েখন অবনি দেকশ  বন রাখবে পাকর।        0 1 2 3 4 

14. আক  কশক্ষি এেং স গ্র ক্লাবসর সবে িাজ িরবে ভািোকস 4 3 2 1 0 

15. আক  ক্লাবসর েুিনাে োকিবে অবনি দেকশ কশকখ। 0 1 2 3 4 

16. আক  ক্লাবস দজািাে ো েবি িাজ িরবে ভািোকস। 4 3 2 1 0 

            

17. আক  দিান পাঠযাংশ শুধু্ া  দশানার দচবে দেকশ পিবে চাইে। 4 3 2 1 0 

18. কনবেণশগুকি কিকখে অেস্থাে দেখবি আক  দসগুকি আবরা ভািভাবে 

েুঝবে পাকর। 

4 3 2 1 0 

19. আক  য্া কশখকছ ো দসাজাসুকজ খাোে কিবখ দনওো 
প্রবোজন।                 

4 3 2 1 0 

20. নেুন শব্দ কশখবে, আ াবি অবনিোর দসগুকি কিখবে হে। 4 3 2 1 0 

21. ক্লাবস য্া েিা হবচ্ছ দসগুকির দনা  কনবি আ ার  পিাবর িাবগ। 4 3 2 1 0 

           

22. আক  দিান পাঠযাংশ পিার চাইবে দেকশ কভকিও দেখবে চাইে। 4 3 2 1 0 

23. আক  য্খন দিান পাঠযাংশ পকি,েখন রি াকর রবঙ কেকভন্ন অংশগুকি 

হাইিাই  িরবি ো  পিাবর িাবগ। 

4 3 2 1 0 

24. কিকখে কনবেণশগুকিবি নক্সা ো কচব র দ্বারা েযাখা িরা হবি আক  আবরা 
ভাি িবর েুঝবে পাকর। 

4 3 2 1 0 

25. দিান পাঠযাংশ কনবে  য্খন আক  িাজ িকর,েখন দোব া ো ছকেগুকি 

দেখবি আক  দেকশ কশকখ। 

4 3 2 1 0 

26. নেুন শব্দগুকি কশখবে, দসগুকিবি আ ার ছকের সবে সংযু্ক্ত িরার 

প্রবোজন হে। 

4 3 2 1 0 

            

27. নেুন শব্দ দশখার জবনয আ াবি েহুোর দজাবর দজাবর ো  বন  বন 

দসগুকির পুণরােৃক  িরবে হে।      

4 3 2 1 0 

28. আ ার  চ্চারণ সং ান্ত অনুশীিনীগুকি িরবে ভাি িাবগ।        4 3 2 1 0 

29. আক  ক্লাবস িবর্াপির্ন আর আবিাচনাগুকির  াধ্যব  অবনি কিছু 

কশকখ।                    

4 3 2 1 0 

30. আক  েইবে য্া পবিকছ োর েুিনাে ক্লাবস য্া শুবনকছ ো ভাি  বন 

রাখবে পাকর। 

4 3 2 1 0 

31. কেবেশী ভাষাে পাঠযাংশগুকি শুবন আক  অবনি কিছু কশখবে 

পাকর(দরিিণ  িরা িবর্াপির্ন,খের,দরকিও,গান প্রভৃকে)।           

4 3 2 1 0 
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32. আক  য্কে কনবজবি দোঝাবে না পাকর,োহবি অেভকে  িকর। 4 3 2 1 0 

33.  সু্কবি হিিৃে ো সৃজনশীি িাজ িরবে আ ার ভাি িাবগ।     4 3 2 1 0 

34. আক  গবেষণা িরবে, গ্রন্থাগার,িযাবোবর কর প্রভৃকে স্থাবন িাজ িরবে 

ভািোকস। 

4 3 2 1 0 

35. আক  দখিা(দগ স),  ূিাকভনে,গান এেং ওই জােীে িাজ িরবে 

ভািোকস।          

4 3 2 1 0 

36. আক  এ ন ধ্রবণর িাজ িরবে ভািোকস দয্খাবন আ াবি ের্য সন্ধান 

িরবে হবে, ানবুষর সাক্ষাৎিার কনবে হবে,অবনি জােগাে ঘুরবে হবে 

ইেযাকে। 

4 3 2 1 0 

 

অপনার  স্কার  ণনা  রা 

প্রশ্নােকির প্রকেটি কেভাবগ আপকন দয্ ন রগুকিবে দগািািৃকে কচ  কেবেকছবিন দসগুকি দয্াগ ি ন(প্রশ্ন 1 দর্বি 8, 9 দর্বি 12, 13 দর্বি 

16, 17 দর্বি 21, 22 দর্বি 26, 27 দর্বি 31 এেং 32 দর্বি 36)। এই প্রশ্নােকিবে দিান ভাি ো খারাপ ন র দনই। এবিিটি দস্কার 

আপনার পিাবশানা িরা এেং দশখার কনজ  ধ্রণটি প্রিাকশে ধ্বর প্রকেটি দস্কার এিটি কশক্ষণ শশিী েুবি ধ্বর,এেং এবিিটি কশক্ষণ 

শশিীর ইকেোচি এেং দনকেোচি কেি র্ািবে পাবর। 

প্রশ্ন 1   দ  8 

<----বিদেণমূ                                                                                               িবজনীন----> 

------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------- 

   0      2      4      6      8      10     12    14    16    18     20     22     24     26     28     30     32  

 

প্রশ্ন 9   দ  12 

<----বিন্তামূ                                                                                               অদি পণূব----> 

------------------------------------------------------|----------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 

 

প্রশ্ন 13   দ  16 

<----স্বিন্ত্র                                                                                                           েীয়----> 

------------------------------------------------------|----------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 
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প্রশ্ন 17   দ  21:  মৌবখ  েবৃি ম্বন্ধীয় শলী              ------------------------------|------------------------------- 

প্রশ্ন 22   দ  26: - মৌবখ  েবৃি ম্বন্ধীয় শলী              ------------------------------|------------------------------- 

প্রশ্ন 27   দ  31: শ্রিণ শলী              ------------------------------|------------------------------- 

প্রশ্ন 32   দ  36:  াআদনদেটি  শলী              ------------------------------|------------------------------- 

                                                                                                0    2    4    6    8    10    12    14    16   18   20 
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 স্কঃ িণবনা এিং প্রস্তািমূ  

বিদেণমূ /িবজনীন  স্ক (প্রশ্ন 1   দ  8) 

আপনার দস্কার য্ে  0 এর িাছািাকছ হবে,েে দেকশ আপকন দয্ ভাষাটি কশখছবন ো আপনার সকেিাবর কেবেষণ িরার প্রেণো র্ািবে; 

আপনার েযািরণ, শবব্দর সুকনকেণষ্ট অর্ণ, এেং দয্ অনুশীিনীগুকি আপনাবি ভাষাটি স িভাবে কশখবে সাহায্য িবর,দসগুকির প্রকে খুে 

দেকশ গু ত্ব দেওোর দঝা ি র্ািবে; হেবো আপকন িাঠাব া এেং শব্দসম্ভারএর ওপর কনে ণ রাখবে প্রােশই অনুোেএর ওপর কনভণ র 

িরবেন। 

পরামলবঃ  মদন রাখদিন যবেও বিদেলী ভাাা্দ   টির  াঠাদমা ি বে  এিং লব্দম্ভাদরর  প্রবক্ষদি বিদেণ  রা 
যায়,িমদয় দে দে তূ্রগুব অত্মে  রা এিং ব ছু  িাঝার জদনে  গুবদ  িেিার  রা  এিং বনদজদ  প্র াল  রা 
ম্ভি য় না। মাদঝ মাদঝ, নুমান  দর  নওয়া এিং যা শুনদছন িা পড়দছন িার  ব অন্দাজ  দর  নওয়া ভা এিং 

এ িাদর িব ছু িুঝদি না পারদ িা বনদজদ  প্র াল  রার মদয় 100% ঠি  না  া দ বিন্তা  রদিন না।  

আপনার দস্কার য্ে 16 এর িাছািাকছ র্ািবে, েে আপনার শশিীটি কেবেষণাত্মি এেং সেণজনীনোর  বধ্য “ভারসা য রক্ষা িরবে”। 

আসবি,আ াবের  বধ্য অবনবিই েটুির  াবঝ রবেকছ এেং আ রা প্রবোজন েন েটুি শশিীই েযেহার িকর। 

পরামলবঃ  িিুও ওপদর এিং বনদি েটুি শলীর িণবনাআ পড়ুন। অপবন য়দিা  েখদিন অপনারটা এ টি িা নোনে 
  ানটির  াছা াবছ,এিং িা অপনার ভাা বলক্ষণ শলীর ব ছু ব ছু বে  উন্নি  রদি াাযে  রদি পাদর। 

আপনার দস্কার য্ে 32 এর িাছািাকছ র্ািবে, েে দেকশ আপনার এিটি কেবেশী ভাষা শুবন ো পবি আত্মস্থ িরার কেবি দঝা ি 

র্ািবে,খুে দেকশ েযািরণ ো শবব্দর য্র্ার্ণ অর্ণ কনবে কচন্তা না িবর। েযািরণগে িাঠাব ার েুিনাে আপনার শব্দভান্ডারবি গু ত্ব 

দেওোর প্রেণো আবছ য্া কেবে আপকন  বন িবরন আপকন কনবজবি প্রিাশ িরবে পাবরন। এেং আপকন য্র্ার্ণোর কনে গুকির  ূবিয 
কনে গুকিবি খেণ িরবে পাবরন। 

পরামলবঃ  িো রণ   দ  শুরু  দর, লদব্দর ুবনবেব ি  ব এিং উচ্চারণ ঠি  রাখদি অদরা এ টু  িবল ময় িেয়  রার 

 িিা  রুন। যবেও এটা ঠি   য   ান   ান পবরবেবিদি খুি ঠি  না   দ ও অপবন মানুদ   িবল িুঝদি পারদিন 

এিং বনদজদ   িাঝাদি পারদিন,  িবলরভা   ক্ষদত্র ঠি   া দ িুঝদি ুবিদয য়। 

বিন্তামূ /অদি  ংক্রান্ত  স্ক(প্রশ্ন 9   দ  12) 

আপনার দস্কার য্ে 0এর িাছািাকছ র্ািবে, েে দেকশ আপকন  বন িবরন কেবেশী ভাষা েযেহার িরার আবগ কচন্তা িরার প্রবোজন 

আবছ। দয্ িাঠাব া ো শব্দসম্ভাবরর কেষবে আপকন কনকিে নন, ো েযেহার িরার ঝু কি আপকন একিবে চবিন। আপকন য্া েিবে চান ো 
কশখবে আপকন দেকশ স ে দনওো পছন্দ িবরন ,এেং য্খনই  বন িবরন আপকন দিান ভুি িবরবছন, আপনার কনবজবি সংবশাধ্ণ িবর 

দনওোর প্রেণো র্াবি। 

পরামলবঃ  “ঝাাঁবপদয় পদড়” িেিার  রার অদ  অপবন   াদনা ভাার িো রণ ি বে  এিং লব্দভান্ডারএর িোপাদর 

ি জানা না পযবন্ত    া দি পাদরন না! অদরা ঘন ঘন ভাাটি িা এিং  খার  িিা  রুন যবেও অপবন মদন  দরন 

অপবন িিটা “প্রস্তুি” নন যিটা অপবন িান। যা আবিমদযেআ বনবেব িভাদি জাদনন িা বেদয় বনদজদ  প্র াল  রার মদয় 

অদর টু  িবল “েঃুাী” দয় ওঠার দভে  রুন।  

আপনার দস্কার য্ে 8এর িাছািাকছ র্ািবে,আপনার শশিীটি েে দেকশ কচন্তা ূিি এেং আবেগ ূিবির  বধ্য “ভারসা য রক্ষা িরবে”। 

আসবি,আ াবের  বধ্য অবনবিই েটুির  াবঝ রবেকছ এেং আ রা প্রবোজন েন েটুি শশিীই েযেহার িকর। 

পরামলবঃ  িিুও ওপদর এিং বনদি েটুি শলীর িণবনাআ পড়ুন। অপবন য়দিা  েখদিন অপনারটা এ টি িা নোনে 
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  ানটির  াছা াবছ,এিং িা অপনার বলক্ষণ শলীটি উন্নি  রদি াাযে  রদি পাদর।  

আপনার দস্কার য্ে 16এর িাছািাকছ র্ািবে, েে দেকশ আপনার কেবেশী ভাষাে সেকিছু প্রিাশ িরার প্রেনো র্ািবে “কিভাবে” 

কনবজবি প্রিাশ িরবছন,দস েযাপাবর কচন্তা না িবর। আপকন  বন িবরন গঠবনর েযাপাবর কচন্তা িরবি আপনার  ে সূ্ফেণ োে োধ্া 
পিবে,এেং দয্ভাবেই দহাি চাকিবে কনবে য্াওোর জবনয ভুি িরার ঝু কি দনওো পছন্দ িবরন। 

পরামলবঃ  ঝুাঁ ব  বনদ ক্ষবি  নআ িদি খুি  িবল  িপদরায়া দয় যাওয়া বিপজ্জন  দয় উঠদি পাদর! শুযুমাত্র “বিয়”এর 

িোপাদর নয়,অপবন ব  িদি িান  টির “যরণ”এর িোপাদরও বিন্তা  রুন এিং মাদঝমদযে বিরি   দ  ভািুন 

ব ভাদি অদরা স্পি  দর এিং ঠি ভাদি বনদজদ  প্র াল  রদি পাদরন।  

স্বিন্ত্র/ে ংক্রান্ত  স্ক(প্রশ্ন 13   দ  16) 

আপনার দস্কার য্ে 0এর িাছািাকছ র্ািবে,েে দেকশ আপনার কনবজর  েন ভাি িবর িাজ িরার প্রেণো র্ািবে এেং আপকন 

েিীেভাবে িাজ িরার েুিনাে  ে ভাবে কশক্ষািাভ িরবে চাইবেন। আপকন অনযবের সবে িাজ িরার েুিনাে েই পবি কনবজ কনবজ 

অবনি ভাি কশখবে পাবরন। 

পরামলবঃ  অপনার বলক্ষ  এিং পাঠীদের দে  যা াদযা  িজায় রাখা খুিআ  াযব রী দয় উঠদি পাদর; িা  রদ 

অপনার স্বিন্ত্রভাদি  াজ  রার পদ    ান িাযা ৃবি দি না িরং বিবভন্ন মিামি,ভািনা বিন্তা এিং েবৃিভবেগুব 

 লখার ুদযা  দয় যাদি। 

আপনার দস্কার য্ে 8এর িাছািাকছ র্ািবে েে দেকশ আপনার শশিীটি  ে  এেং েিীে িাবজর  বধ্য “ভারসা য” রক্ষা িরবে। 

আসবি,আ াবের  বধ্য অবনবিই েটুির  াবঝ রবেকছ এেং আ রা প্রবোজন েন েটুি শশিীই েযেহার িকর। 

পরামলবঃ  িিুও ওপদর এিং বনদি েটুি শলীর িণবনাআ পড়ুন। অপবন য়দিা  েখদিন অপনারটা এ টি িা নোনে 
  ানটির  াছা াবছ,এিং িা অপনার বলক্ষণ শলীটি উন্নি  রদি াাযে  রদি পাদর।  

আপনার দস্কার য্ে 16এর িাছািাকছ র্ািবে েে  ে  ভাবে িাজ িরার েুিনাে আপকন দেকশ দজািাে ো েবি, অনযবের সবে ির্া 
েিার  াধ্যব  ভাি িাজ িরবেন কনবজ েই না পবি। 

পরামলবঃ  নে মানুদের দে  যা াদযা  োপন িলেআ মূেিান,ব ন্তু স্বিন্ত্রভাদি  লখা ঠি  িিটাআ গুরুত্বপণূব  ারণ 

িাদি বলক্ষাটি প্র ৃিভাদি অপনার বনজস্ব দি পাদর।  

 মৌবখ  েবৃি ম্বন্ধীয়  স্ক(প্রশ্ন 17   দ  21) 

আপনার দস্কার য্ে দেকশ র্ািবে েে আপকন য্া কশখবে চাইবেন ো পবি কনবে চাইবেন বয্ ন দিান িাবজর দক্ষব  আপকন  বন িবরন 

কনবেণশগুকি শুধু্ া  দশানার চাইবে পবি দনওো,ক্লাবস য্া য্া েিা হবচ্ছ দসগুকি  ুবি দনওো,ব্ল্যািবোবিণ  য্া দিখা আবছ ো দেখা,েই দর্বি 

পিা িায্ণিরী দিান েকৃ্তো দশানা ো কভকিও দেখা ইেযাকের েুিনাে। 

- মৌবখ  েবৃি ম্বন্ধীয়  স্ক(প্রশ্ন 22    দ  26) 

আপনার দস্কার য্ে দেকশ র্ািবে েে দেকশ আপনাবি য্া কশখবে হবে ো চাকু্ষষ িরবে চাইবেন বয্ ন আপকন  বন িবরন শবব্দর সবে 

ছকেবি সংযু্ক্ত িরা,রি াকর রবঙর সাহাবয্য পাঠযাংবশর  ূি শব্দগুকি হাইিাই  িরা, আপনাবি য্া য্া কশখবে হবে োর চা ণ  ো  
স্পাইিারগ্রা  শেরী িরা, দয্ শব্দগুকি  বন রাখবে হবে দসগুকির  ানকসি প্রকেচ্ছকে শেরী িরা ো কভকিও দেখা িায্ণিরী কিকখে 

পাঠযাংশ েযেহাবরর েুিনাে। 
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শ্রিণ শলী ংক্রান্ত  স্ক(প্রশ্ন 27   দ  31) 

আপনার দস্কার য্ে দেকশ র্ািবে েে দেকশ আপকন য্া কশখবে চাইবেন ো শুনবে চাইবেন  আপকন  বন িবরন কনবেণশ এেং েযাখাগুকি 

দশানা, দজাবর দজাবর শব্দগুকি পিা ো  বন  বন দসগুকি োর োর েিা, চ্চারবণর অনুশীিন িরা,কেবেশী ভাষাে দিান পাঠযাংশ দশানা, 
ক্লাবস আবিাচনা এেং িবর্াপির্ন ইেযাকেবে অংশগ্রহণ িরা িায্ণিরী। 

ব দনদেটি  শলী ংক্রান্ত  স্ক(প্রশ্ন 32   দ  36) 

আপনার দস্কার য্ে দেকশ র্ািবে,েে দেকশ আপকন দসই সে িাজ িরা পছন্দ িরবেন য্াবে শারীকরি গকে আবছ বগ স ো দখিাে এেং 
 ূিাকভনেবে অংশগ্রহণ িরা, িবর্াপির্বনর স বে অেভকের েযেহার িরা, এেং সু্কবির কভেবর এেং োইবর সক ে িাবজ যু্ক্ত র্ািা 
দয্ ন গবেষণা,সাক্ষাৎিার,ি ণশািার িাজ ইেযাকে.. 

এ টি িা িার  িবল শলীদি অপনার  স্কাদর ব  “ভারামে” অদছ? 

পবরবেবির ওপর বনভব র  দর িহু মানু বিবভন্ন ভাদি বলক্ষা াভ  দরন এিং প্রবিটি শলীর বনজস্ব ব ছু ুবিযা অদছ। 

অপনার বপ্রয় শলীগুবর আবিিাি  বে গুবদ  িদিদয়  িবল  াদজ া ান ব ন্তু যিটা ম্ভি নোনে শলীগুব 

িেিার  রাা্র  িিাও  রদি বলখুনঃঅপনার াদি এ টির  িবল াবিয়ার  া া িমদয়আ িাঞ্ছণীয়! 


