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মাননীয় মাতা-পিতা/অপিিাবক, 

যে সকল পিক্ষার্থী বাড়ীতত ইংতেজি পিন্ন অনয যকান িাষা বযবহাে কতে যসই সকল পিক্ষার্থীে িনয 

পনউ ইয়কক যেট পিক্ষা পবিাতেে পিিাপষক পিক্ষা এবং পবশ্ব িাষা দপ্তে (Office of Bilingual Education 

and World Languages, অপিস অি বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন এযান্ড ওয়ার্ল্ক লযাঙু্গতয়তিস) যেষ্টা কতে

োতত তাো পিক্ষা যক্ষতে সমতা এবং উৎকষ ক লাতিে সুতোে িায়।েপদ আিনাে সন্তান বাড়ীতত 

ইংতেজি ছাড়া অনয িাষা বযবহাে কতে এবং যস েপদ বতকমাতন ইংতেজি যিতে বা ইংতেজি যিোে 

িতর্থ অগ্রসে হয়, তাহতল যস পিিাষী হতয় উঠতছ। আিনাে সন্তানতক অপিনন্দন! পিিাষী 

পিশুো অননয সম্পতদে ও সুপবধাে অপধকােী এবং তাতদে সামতন অোধ সুতোে েতয়তছ। পনউ 

ইয়কক যেট পিক্ষা পবিাে দ্বিিাপষকতাতক অতযন্ত মূলয যদয় এবং একটট সতব কাৎকৃষ্ট িপেতবি সটৃষ্ট কোে 

যেষ্টা কতে োতত আিনাে সন্তাতনে িাষাে িূর্ ক পবকাি ঘতট।   

নতুন িপতক হওয়া পিক্ষার্থীতদে মতধয োতদে বাড়ীতত বযবহৃত িাষা বা প্রার্থপমক িাষা ইংতেজি বযতীত অনয 

পকছু এবং োতদে ইংতেজিতত দক্ষতা অিকতনে িনয সহায়তা প্রতয়ািন, যসই সমস্ত পিক্ষার্থীে িনয যে 

যে পিক্ষােত কম কসূপে আতছ তা িানতত আমো আিনাতদে আমন্ত্রর্ িানাই। এই সমস্ত পিক্ষার্থীতক 

ইংতেজি িাষাে পিক্ষার্থী (ইংপলি লযাঙু্গতয়ি লােনাস ক-ই এল এল এস) বা বহুিাপষক পিক্ষার্থী

(মাপিপলংগুয়াল লােনাস ক-এম এল এল এস) বলা হয়। আমো এটা মাপন যে এই সমস্ত পিক্ষার্থী শুধুমাে 

তাতদে ইংতেজি িাষােত যকৌিল-ই বৃজি কেতছ তা-ই নয়, তাো পি-সাক্ষে (biliterate, বাইপলটাতেট) বা 

যকাতনা যকাতনা যক্ষতে বহুিাষী (multilingual, মাপিপলঙু্গয়াল) পিশুতত িপের্ত হতে।  

পনউ ইয়কক োতিয দুই িততে অপধক িাষা বলা হতয় র্থাতক এবং এে  দরুন, সাংসৃ্কপতক এবং িাষােত 

পিপিতত, এটা  পবতশ্বে এক অনযতম দ্ববপেেযিূর্ ক স্থান। এতকে অপধক িাষায় জ্ঞান র্থাকাটা আমাতদে 

পিক্ষার্থীতদে এক অমূলয সম্পদ। সুতোং, সমস্ত পিক্ষার্থী োতত পিক্ষাতক্ষতে প্রিূত সািলয অিকন কতে 

তাে িনয, পনউ ইয়কক যেট বযািী ই এল এল-যদে পিক্ষামূলক কম কসূপেগুপল তাতদে বাড়ীে িাষা বা 

প্রার্থপমক িাষা বযবহাে কোে পদতক লক্ষয োতে।  

এই পনতদকপিকায় পিশুতদে পকিাতব ই এল এল পহতসতব পেপিত কো হয়, ই এল এল-যদে িনয উিলব্ধ 

পবপিন্ন কম কসূপে, কেন পিক্ষার্থীো ই এল এল কম কসূপে ও িপেতষবাগুপল অপতক্রমর্ কেতত িাতে এবং 

আিপন পকিাতব আিনাে স্থানীয় সু্কল যর্থতক অপতপেক্ত তর্থয, সামগ্রী এবং সম্পদ যিতত িাতেন যস 

সমস্ত পবষতয় তর্থয িাতবন। 

আমো পবশ্বাস কপে যে, যকান কম কসূপেতত পিশুে সামাজিক, সাংসৃ্কপতক এবং পিক্ষােত প্রতয়ািন সব 

যর্থতক িাল িাতব পমটতব, তা পনধ কােতর্ে যক্ষতে মাতা-পিতা এবং িপেবাে একটট অিপেহাে ক িূপমকা গ্রহর্ 

কতে র্থাতক। এই প্রজক্রয়াে প্রপতটট িদতক্ষতি আিনাতক অংিীদাে পহতসতব যিতত এবং আিনাে সাতর্থ 

কাি কেতত আমো একান্তিাতব উৎসাহী। 

একটট আনন্দময়, সুস্থ এবং সিল পিক্ষাবতষ কে িনয আমাতদে শুি কামনা েইতলা। 

আন্তপেকতা সহ, 

  Angelica Infante-Green 
এতেপলকা ইনিযাতে-গ্রীন 

সহকােী কপমিনাে, পিিাপষক পিক্ষা এবং পবশ্ব িাষা 

পিিাপষক এবং পবশ্ব িাষা দপ্তে  

পনউ ইয়কক যেট পিক্ষা পবিাে  



ইংটেজি ভাষা নিষয়র্ িুিঃ জিজ্ঞানিত প্রশ্নািলী 

ভাষা নিক্ষার্থী (ই এল এল এি) িৃষ্ঠা ১

লক্ষণীয় র্ম কিূনি  িৃষ্ঠা ২

নিভানষর্ নিক্ষা

 িনেিতকিিীল নিভানষর্ নিক্ষা র্ম কিূনি িৃষ্ঠা ২

 এর্ িা নিমুখী নি-ভাষা র্ম কিূনি িৃষ্ঠা ২

িতুি ভাষা নিটিটি ইংটেজি র্ম কিূনি িৃষ্ঠা ৩

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থী এিং িিভুাষী নিক্ষার্থীটেে িংক্রান্ত ভ্রান্তধােণা  িৃষ্ঠা ৫ 

আিনি নর্ িািটতি? দ্বিভানষর্তা এিং নিভানষর্ নিক্ষা নিষয়র্ তর্থয িৃষ্ঠা ৭ 

    আিিাে িন্তাটিে নিক্ষায় অংিগ্রিণ িৃষ্ঠা ৯ 

ই এল এল-স্টেে মাতা-নিতাটেে িিয িামগ্রী িৃষ্ঠা ১০ 

িূনিিত্র 



আমাে নিশুটর্ ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থী (ই এল এল) / িিভুাষী নিক্ষার্থী (এম এল এল) নিটিটি স্টর্মি র্টে 

নি  নিত র্ো িয়? 

পনউ ইয়কক যেতট সমস্ত নতুন িপতক হওয়া পিক্ষার্থী বা দু-বছতেে বযবধাতন িপতক হওয়া পিক্ষার্থীে একটট বাড়ীতত বযবহৃত িাষা প্রশ্নাবলী-

Home Language Questionnaire (যহাম লযাঙু্গতয়ি যকাতয়শ্চতনয়াে, এইে এল পকউ) িূের্ কো আবিযক। এইে এল পকউ-টটতক অবিযই 

িপতকে সময় প্রদান কেতত হতব।   

এই প্রশ্নাবলীে উিে, এবং তাে সাতর্থ যনওয়া এক ঘতোয়া সাক্ষাৎকাতেে মাধযতম একিন যোেয পিক্ষক বা যকান যিিাদােী কম কোেী 

পিক্ষার্থীে বাড়ীতত বযবহৃত িাষাগুপল সম্বতে িানতত িােতবন। প্রশ্নাবলীে উিে এবং সাক্ষাৎকাে যর্থতক েপদ পনতদকপিত হয় যে পিক্ষার্থী 

বাড়ীতত ইংতেজি ছাড়া অনয িাষা বযবহাে কতে তাহতল আিনাে সন্তানতক পনউ ইয়কক যেট আইতডপেপিতকিন যটে িে ইংপলি 

লযাঙু্গতয়ি লােনাস ক (এন ওয়াই এস আই টট ই এল এল) নামক একটট ইংতেজি িাষা দক্ষতা িেীক্ষায় বসতত হতব।   

এে িে, এন ওয়াই এস আই টট ই এল এল এে িলািল বযবহাে কতে আিনাে সন্তাতনে ইংতেজি িাষাে স্তে মূলযায়ন কো হতব 

(এোপেং, ইমাজিকং, ট্রান্জিিপনং, এক্সিযাজন্ডং এবং কমযাজন্ডং)।েপদ আিনাে সন্তাতনে নম্বে এোপেং (Beginning-পবপেপনং, প্রার্থপমক), 

ইমাজিকং (Low Intermediate-যলা ইোেপমপডতয়ট, পনম্ন মাধযপমক), ট্রান্জিিপনং (Intermediate-ইোেপমপডতয়ট, মাধযপমক), বা এক্সিযাজন্ডং 

(Advanced-এযাডিান্সড, উচ্চতে) স্ততে র্থাতক তাহতল তাতক ই এল এল পহতসতব পেপিত কো হয়। ই এল এল-ো পিিাপষক পিক্ষা 

(বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন, পব ই) অর্থবা নতুন িাষা পহতসতব ইংতেজি (ইংপলি এযাি আ পনউ লযাঙু্গতয়ি, ই এন এল) িপেতষবা যিতয়

র্থাতক। েপদ পিক্ষার্থী কমযাজন্ডং (Proficient, দক্ষ)স্ততে নম্বে যিতয় র্থাতক তাহতল যস ই এল এল পহতসতব পেপিত হয় না।  

এন ওয়াই এস আই টট ই এল এল-এে িলািল পিক্ষকতদে পনতিতদে আতো িাল কতে দ্বতপে হতত এবং পিক্ষার্থীতদে আতো িাল 

কতে িড়াতত সাহােয কতে। এই তর্থয বযবহাে কতে পিক্ষকো ইংতেজি িাষা যিানা, বলা, িড়া এবং যলোয় তা াঁতদে পিক্ষার্থীে সামর্থ কয ও 

প্রতয়ািনগুপলতক িনাক্ত কেতত িাতে। এছাড়াও, সু্কল প্রততযক সপ্তাতহ নযূনতম কত পমপনট নতুন িাষা পহতসতব ইংতেজি (ইংপলি এযাি 

আ পনউ লযাঙু্গতয়ি, ই এন এল) পিক্ষাদাতনে িনয ধাে ক কেতব, এই িলািলগুপল সু্কলতক যস পবষতয় ির্থ প্রদি কন কতে।  

পেপিতকেতর্ে প্রজক্রয়া সু্কতল নতুন বছে শুরু হওয়াে আতে, বা পিক্ষার্থীে িপতকে দি পদতনে মতধয অবিযই কেতত হতব।  

স্তে ইংটেজি ভাষায় েক্ষতাে স্তটেে িণ কিা 

এন্টানেং 

(Beginning, 

প্রার্থপমক ) 

এোপেং স্ততে একিন পিক্ষার্থী তাে পিক্ষােত িাষাে দক্ষতা বজৃিে িনয সাহােযকােী উিাদান এবং কাঠাতমাে 

(সাতিাটকস এযান্ড স্ট্রাকোস ক) উিে অতযন্ত যবিী কতে পনিকেিীল। যসই সতঙ্গ পবপিন্ন পিক্ষােত যক্ষতে (িপেতবতি) 

ইংতেজি িাষায় দক্ষতা প্রদি কতনে িনয িাষােত োপহদাও যস এেনও িূের্ কেতত িােতছ না।  

ইমাজিকং (Low 

Intermediate, 

পনম্ন মাধযপমক) 

ইমাজিকং স্ততে একিন পিক্ষার্থী তাে পিক্ষােত িাষাে দক্ষতা বজৃিে িনয সাহােযকােী উিাদান এবং কাঠাতমাে 

(সাতিাটকস এযান্ড স্ট্রাকোস ক) উিে পকছুটা পনিকেিীল। যসই সতঙ্গ পবপিন্ন পিক্ষােত যক্ষতে (িপেতবতি) ইংতেজি 

িাষায় দক্ষতা প্রদি কতনে িনয িাষােত োপহদাও এেনও যস িূের্ কেতত িােতছ না। 

ট্রািজ্িিনিং 

(Intermediate, 

মাধযপমক) 

ট্রান্জিিপনং স্ততে একিন পিক্ষার্থী পকছুটা আত্মপনিকেিীলতাে সতঙ্গ তাে পিক্ষােত িাষাে দক্ষতা বজৃি কেতত 

সক্ষম হতে। পকন্তু এেনও যস পবপিন্ন পিক্ষােত যক্ষতে (িপেতবতি) ইংতেজি িাষায় দক্ষতা প্রদি কতনে িনয 

িাষােত োপহদা িেূর্ কেতত িােতছ না।  

এক্সিযাজডং 

(Advanced, 

উচ্চতে) 

এক্সিযাজন্ডং স্ততে একিন পিক্ষার্থী অতযন্ত আত্মপনিকেিীলতাে সতঙ্গ তাে পিক্ষােত িাষাে দক্ষতা বৃজি কেতত 

সক্ষম হতে এবং পবপিন্ন পিক্ষােত যক্ষতে (িপেতবতি) ইংতেজি িাষায় দক্ষতা প্রদি কতনে িনয িাষােত োপহদা 

িূেতর্ে পদতক এপেতয় োতে। 

র্মযাজডং 

(Proficient, দক্ষ) 
কমযাজন্ডং স্ততে একিন পিক্ষার্থী পবপিন্ন পিক্ষােত যক্ষতে (িপেতবতি) ইংতেজি িাষায় দক্ষতা প্রদি কতনে িনয িাষােত 

োপহদা িূের্ কেতত সক্ষম হতয়তছ। যস ই এল এল নয়। 

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থী (ই এল এল এি) এিং িিভুাষী নিক্ষার্থীটেে 

(এম এল এল এি) িংক্রান্ত িুিঃ জিজ্ঞানিত প্রশ্নািলী   



লক্ষণীয় র্ম কিূনি  

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থীটেে িিয নর্ নর্ র্ম কিনূি উিলব্ধ আটে? 

বতকমাতন পনউ ইয়কক যেট, যিলাে সেকােী সু্কলগুপলতত দুটট অনুতমাপদত কম কসপূে মতডল প্রদান কতে র্থাতক : 

১।  পিিাপষক পিক্ষা

 িপেবতকনিীল পিিাপষক পিক্ষা কম কসূপে (ট্রান্জিিনাল বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন, টট পব ই)

 এক বা পিমুেী পি-িাষা কম কসূপে (ওয়ান অে টু ওতয় ডুয়াল লযাঙু্গতয়ি, ও ডাব্পলউ পড এল/টট ডাব্পলউ পড এল) 

 ২।নতুন িাষা পহতসতব ইংতেজি কম কসূপে (ই এন এল) োে প্রাক্তন নাম ইংপলি এযাি আ যসতকন্ড লযাঙু্গতয়ি বা ই এস এল 

কম কসূপেে দুটট মতডল-ই ই এল এল-যদে পিক্ষােত প্রাপপ্ততক সহায়তা প্রদান কতে পকন্তু দুটট মতডতলে বাড়ীে বা প্রার্থপমক িাষায় এবং ইংতেজিতত 

পিক্ষতর্ে সময় আলাদা। পিক্ষার্থীে িপেবাে তাতদে সন্তাতনে অংিগ্রহতর্ে িনয িপেবতকনিীল পিিাপষক পিক্ষা, এক বা পিমুেী পি-িাষা বা নতুন িাষা 

পহতসতব ইংতেজি কম কসপূে পনব কােন কেতত িাতেন। আিনাে স্থানীয় সু্কতল েপদ এই কম কসূপেগুপল উিলব্ধ না হয়, তাহতল যে সু্কল আিনাে িছন্দমত কম কসুপে 

প্রদান কতে যসোতন আিপন আিনাে সন্তানতক বদপল কতে পনতয় োওয়াে আতবদন কেতত িাতেন। এটট পনতদকপিত আতছ যে, ই এন এল মতডতলে 

পিক্ষার্থীো েতটা িপেমাতনে যকান পনপদকষ্ট িপেতেতদে ই এন এল পিক্ষর্ িাতব, িপেবতকনিীল পিিাপষক পিক্ষা অর্থবা এক বা পিমুেী পি-িাষা কম কসূপেতত 

অংিগ্রহর্কােী ই এল এল-োও ওই একই িপেমাতনে পনপদকষ্ট িপেতেতদে ই এন এল পিক্ষর্ িাতব। নূযনতম যক্ষতে পনতদকিানুোয়ী ই এল এল-ো ই এন 

এল পিক্ষর্ িাতব। পবিতদ িানতত http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf যদেুন। 

নিভানষর্ নিক্ষা (Bilingual Education, িাইনলঙু্গয়াল এডুটর্িি )

িনেিতকিিীল নিভানষর্ নিক্ষা (Transitional Bilingual Education, ট্রাি্জিিিাল িাইনলঙু্গয়াল এডুটর্িি-টে নি ই) 

ট্রান্জিিনাল বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন কম কসূপেতত এক-ই বাড়ীে িাষা/প্রার্থপমক িাষা বযবহােকােী পিক্ষার্থীো তাতদে বাড়ীে িাষা/প্রার্থপমক িাষায় িড়াশুনা 

কোে িািািাপি ইংতেজি িাষা বলতত, বুঝতত, িড়তত এবং  পলেতত যিোে সতুোে িাতব। ইংতেজি যিোকালীন পিক্ষার্থী োতত িড়াশুনা সংক্রান্ত সমস্ত 

পবষয়বস্তু িালিাতব আয়ি কেতত িাতে তাই যসগুপল তাে বাড়ীে িাষা/প্রার্থপমক িাষায় িড়াতনা হতয় র্থাতক। টট পব ই কম কসপূেে উতেিয হল, ইংতেজি 

িাষায় দক্ষতা অিকতনে িে োতত যকান আলাদা সহায়তা ছাড়াই পিক্ষার্থীে একটট একক-িাষী ইংতেজি পিক্ষাকতক্ষে িপেতবতি উিের্ ঘতট, তাে সতুোে 

কতে যদওয়া। েপদও সমতয়ে সতঙ্গ সতঙ্গ পিক্ষার্থীো ইংতেজিতত আতো যবিী সময় ধতে পিক্ষর্ িাতব, পকন্তু টট পব ই কম কসপূেতত সব কদাই বাড়ীে 

িাষা/প্রার্থপমক িাষায় পিক্ষর্ ও সহায়তা (ইনস্ট্রাকিন এযান্ড সাতিাটকস) র্থাকতব, োতত পিক্ষার্থীো পিিাপষক পহতসতব অগ্রসে হওয়াে সতুোে িায়।   

এর্ িা নিমুখী নি-ভাষা র্ম কিূনি (One or Two-Way Dual Language Programs, ওয়াি অে েু ওটয় ডুয়াল লযাঙু্গটয়ি স্টপ্রাগ্রামি) 

এই কম কসূপেগুপল দ্বতপে কোে উতেিয হল োতত স্বতদিীয় এবং পবতদিীয় ইংতেজি িাষীো দ্বিিাপষকতা (বাইপলঙু্গয়াপলসম, দটুট িাষায় অনে কল  কর্থা 

বলাে ক্ষমতা), পি-সাক্ষেতা (বাই-পলটাতেপস, দুটট িাষায় িড়তত ও পলেতত িাোে ক্ষমতা), অিে িতক্ষে সংসৃ্কপততত দক্ষতা (ক্রস কালোোল 

কমপিতটন্স) এবং ই এল এল নয় এমন পিক্ষার্থীতদে সমতুলয পিক্ষােত দক্ষতা অিকতন সহায়তা লাি কেতত িাতে।   

একমুেী পি-িাষা কম কসূপে (ওয়ান-ওতয় ডুয়াল লযাঙু্গতয়ি যপ্রাগ্রাম) এমন পিক্ষার্থীতদে িাো েটঠত োতদে বাড়ীে িাষা/প্রার্থপমক িাষা এবং/বা বাড়ীে

িপেতবি অনরুূি। পিক্ষক ইংতেজি এবং বাড়ীে/লক্ষয িাষায় (টাতে কট লযাঙু্গতয়ি) পিক্ষাদান কতে র্থাতকন।   

পিমুেী পি-িাষা কম কসূপে (টু-ওতয় ডুয়াল লযাঙু্গতয়ি যপ্রাগ্রাম) স্বতদিীয় ইংতেজি িাষী এবং ই এল এল-যদে পনতয় েটঠত। পিক্ষক/পিক্ষকের্ ইংতেজি

এবং বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় পিক্ষাদান কতে র্থাতকন। অপধকাংি পি-িাষা কম কসূপেতত পিক্ষার্থীো অতধ কক পবষয়বস্তু তাতদে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় অধযয়ন 

কতে আে বাপকটা িতড় লক্ষয িাষায়। মতডল অনুোয়ী ইংতেজি এবং বাড়ীে/লক্ষয িাষায় পিক্ষতর্ে িতকো িপেমাতনে তােতময ঘতট। ের্থা, একটা 

৯০%-১০% মতডতল িতকো যবিী িাে পিক্ষর্-ই ইংতেজি-পিন্ন অনয লক্ষয িাষায় হতয় র্থাতক এবং তাে িপেমান ৫০%-৫০% -এ না যিৌৌঁছাতনা িে কন্ত 

ক্রমিঃ-ই বাড়তত র্থাতক। এই কম কসূপেগুপলে লক্ষয হল, পিক্ষার্থীো োতত ইংতেজি এবং বাড়ীে/লক্ষয িাষায় সাক্ষেতা এবং দক্ষতা লাি কেতত িাতে যস 

পদতক নিে োো।   

* যে পিতীয় িাষাটট অিকন কো হতে/যিো হতে যসটাই হল লক্ষয িাষা।

ই এল এল এি / এম এল এল এি িংক্রান্ত িুিঃ জিজ্ঞানিত প্রশ্নািলী 

(ক্রমিঃ) 

পনউ ইয়কক যেট পিক্ষা পবিাতেে পিিাপষক পিক্ষা এবং পবশ্ব িাষা দপ্তে ২ 
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অত ঘি ঘি িাড়ীে ভাষা িযিিাে র্েটল আমাে িন্তাি নর্ ইংটেজি নিখটি? 

একটা েুব সাধাের্ উতিে কাি কতে যে, দটুট িাষা যিোকালীন পিক্ষার্থীো পবভ্রান্ত হতয় িড়তব। পকন্তু ৩০ বছতেে উিে িেীক্ষায় এটা বাে বাে 

যদোতনা হতয়তছ যে যকান িাষােত পবভ্রাপন্ত সৃটষ্ট হয় না। বাস্তপবকতক্ষতে, পিক্ষার্থীে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষা বযবহাে কতে ইংতেজিে পবকাি ঘটাতনা-ই সব 

যর্থতক কাে ককপে িন্থা। এ ছাড়াও, পিিাপষক পিক্ষার্থীো ক্রমিঃ একটট নমনীয় মজস্তষ্ক (যেজক্সতবল যেন) এবং অতনক ধেতনে যবৌপধক যকৌিতলে (যেে 

অি কেপ্নটটি পস্কলস) অপধকােী হতয় ওতঠ যেগুপল তাতদে অতযন্ত দক্ষতাে সাতর্থ যকান পকছু পিেতত সাহােয কতে। এক বা পিমুেী পি-িাষা কম কসূপেতত 

(ওয়ান অে টু-ওতয় ডুয়াল লযাঙু্গতয়ি যপ্রাগ্রামস) দটুট িরৃ্থক িাষায় পিক্ষাকাে ক েতল, োে অর্থ ক হল,  যকান একটট পনপদকষ্ট িাষাে িনয পিক্ষার্থীতদে

পনজশ্চত সময় বা পদন ধাে ক র্থাকতত িােতছ। েেন মাতা-পিতাো এই সব কম কসূপেগুপল িপেদি কতন আতসন, তেন তাাঁো যদতেন যে এই িপেতবি পবভ্রাপন্তকে 

যতা নয়-ই, বেং তা আদতত পিক্ষার্থীে দ্বিিাপষকতাে পবকাি ঘটাতত সহায়ক িূপমকা িালন কেতছ। পবপিন্ন িেীক্ষাে মাধযতম প্রদপি কত হতয়তছ যে, 

পিক্ষার্থীে দি বছে িূর্ ক হওয়াে মতধযই পিক্ষাতক্ষতে যস একক-িাষী ইংতেজি বক্তাতদে সতঙ্গ সমান তাতল বা তাতদে যর্থতক আতো িালিাতব অংিগ্রহর্ 

কেতত িাতে।  

এর্টে নি-ভাষী র্ম কিুনিটত নর্ ধেটিে িাঠ এিং অিুিীলিী র্থার্টত িাটে? 

েপদও পিক্ষাকাতে কে পকছ্ুটা অংি ইংতেজিতত এবং পকছুটা পিক্ষার্থীতদে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় হতয় র্থাতক, পকন্তু তাতদে িাঠযক্রম (কাপেকুলাম) অ-

পিিাপষক যের্ী্কতক্ষে অনুরূি। কম কসূপেে মতডল অনুোয়ী পিক্ষার্থীতদে উিয় িাষাততই েপর্ত, পবজ্ঞান, িাষা, এবং সমাি পবদযা (যসািযাল োপডি)-

য় সাক্ষেতা এবং পবষয় জ্ঞাতনে পবকাি ঘতট। একিন  পিিাপষক (বাইপলঙু্গয়াল) এবং  পি-সাক্ষে (বাইপলটাতেট) পিক্ষার্থী ইংতেজি এবং তাে 

বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় শুনতত, বলতত, িড়তত এবং পলেতত সক্ষম। একটট িাষাে দক্ষতা অনয িাষায় স্থানান্তপেত হয়। েেন একিন পিক্ষার্থীে পনতিে 

বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় সাক্ষেতা দৃঢ় হয়, তেন যসই দক্ষতাগুপল পিতীয় িাষায় (যসতকন্ড লযাঙু্গতয়ি) স্থানান্তপেত হয়।  

িতুি ভাষা নিটিটি ইংটেজি র্ম কিনূি (ইংনলি এযাি আ নিউ লযাঙু্গটয়ি, ই এি এল, স্টপ্রাগ্রামি) 

এই কম কসুপেগুপল, োতদে প্রাক্তন নাম পিতীয় িাষা পহতসতব ইংতেজি (ইংপলি এযাি আ যসতকন্ড লযাঙু্গতয়ি, ই এস এল)- যত িঠন-িাঠন প্রধানত 

ইংতেজি িাষাে জ্ঞান অিকতনে পদতক গুরুত্ব যদয়। ই এন এল কম কসপূেতত িাষা এবং পবষয়বস্তুে পিক্ষর্ পনপদকষ্ট ই এন এল পিক্ষর্ িিপত বযবহাে কতে 

ইংতেজি িাষায় কো হতয় র্থাতক। বাস্তপবকতক্ষতে পকছু পবষয়বস্তুে ক্লাস সংেকু্ত ই এন এল (ইপেতগ্রতটড ই এন এল) ক্লাস। পিক্ষার্থীো মূল পবষয়বস্তুে 

এবং ইংতেজি িাষাে পবকাি সংক্রান্ত পিক্ষন লাি কতে; এগুপল োতত তাতদে বুঝতত সপুবতধ হয় তাে িনয বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাে উিে পনিকে কো হয় 

এবং ই এন এল পিক্ষর্-পবষয়ক ের্থােত সহায়তা অবলম্বন কো হয়। সংেুক্ত ই এন এল ক্লাসগুপল একিন  পবষয়বস্তু এবং ই এন এল-এ পি-প্রতযাপয়ত 

(ডুয়াপল সাটটকিাতয়ড) পিক্ষক বা পবষয়বস্তু এবং ই এন এল-এ িৃর্থকিাতব প্রতযাপয়ত দুিন আলাদা পিক্ষক িপেোলনা কতে র্থাতকন। একটট যকবলমাে ই

এল এল ক্লাতস (েযান্ড এযাতলান ই এন এল ক্লাস) পিক্ষার্থীো একিন এন-ওয়াই-এস-প্রতযাপয়ত অনয িাষাগুপলে বক্তাতদেতক ইংতেজি (ইংপলি টু 

স্পিকাস ক অি আদাে লযাঙু্গতয়তিস, ই এস ও এল) পিক্ষতকে কাছ যর্থতক ইংতেজি িাষা পবকাি সংক্রান্ত পিক্ষর্ গ্রহর্ কতে োতত কতে তাো মূল 

পবষয়বস্তু িাতঠ সািলয অিকতনে িনয যে ইংতেজি প্রতয়ািন তাে জ্ঞান লাি কেতত িাতে। যে সমস্ত ই এল এল পিক্ষার্থী বহুপবধ বাড়ীে/প্রার্থপমক

িাষাে যপ্রক্ষািট যর্থতক আতস এবং োতদে একমাে সাধাের্ িাষা ইংতেজি হওয়াে দরুন যকান পিিাপষক কম কসূপেতত অংিগ্রহর্ কেতত িাতে না, এই 

কম কসূপে স্বিাবতই তাতদে িনয কাে ককেী।  

এই িমস্ত র্ম কিূনিগুনলে মটধয িার্থ কর্য স্টর্ার্থায়? 

পি-িাষা কম কসূপেগুপল (ডুয়াল লযাঙু্গতয়ি যপ্রাগ্রামস)দুটট িাষাততই পিক্ষাদান কতে র্থাতক এবং পি-সাক্ষেতা (বাইপলটাতেপস) ও দ্বিিাপষকতা 

(বাইপলঙু্গয়াপলসম) পবকাতিে পদতক লক্ষয োতে। িপেবতকনিীল পিিাপষক পিক্ষাে (ট্রান্জিিনাল বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন) প্রার্থপমক উতেিযগুপল হল পিক্ষার্থী 

োতত যগ্রড-উিতোেী পিক্ষােত দক্ষতা এবং জ্ঞাতন িােদিী হতয় ওতঠ যসটা পনজশ্চত কো এবং বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষা বযবহাে কতে ইংতেজি যিোে ির্থ 

সুেম কো। ই এন এল যের্ীকতক্ষ এবং মতডলগুপলতত মূলত ইংতেজিতত পিক্ষর্ কাে ক সম্পাপদত হতলও এতত বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাে সাহােযও প্রদান 

কো হয়। অনুগ্রহ কতে িেবতী িষৃ্ঠায় োটকটট যদেুন, যেোতন পবপিন্ন কম কসুপেগুপলে মতডলগুপলে মতধয তুলনা কো হতয়তছ।   

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থীটেে  (ইংনলি লযাঙু্গটয়ি লােিাি ক, ই এল এল এি)

িংক্রান্ত িুিঃ জিজ্ঞানিত প্রশ্নািলী (ক্রমিঃ) 
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িযিহৃত ভাষা সাধাের্ত ৫০% ইংতেজি এবং ৫০% বাড়ীে বা লক্ষয িাষা বা ৯০% বাড়ীে বা লক্ষয িাষা এবং 

১০% ইংতেজি, যেটা ক্রমিঃ বাড়তত র্থাতক েতক্ষর্ না তা ৫০%-৫০% -এ যিৌৌঁছায়।   

(কম কসূপেে মতডল অনুোয়ী িতকো িপেমাতনে তােতময ঘতট।) 

লক্ষয  ইংতেজি এবং বাড়ীে/লক্ষয িাষায় পি-সাক্ষেতা (বাইপলটাপেসম্) এবং দ্বিিাপষকতা (বাইপলঙু্গয়াপলসম) 

িযিহৃত ভাষা ইংতেজি িাষাে বযবহাে বাড়াে সতঙ্গ সতঙ্গ বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাে বযবহাে কতম। 

লক্ষয ইংতেজি িাষা যিোে সতঙ্গ সতঙ্গ পবষয়বস্তু যিোে িনয বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাে বযবহাে 

িযিহৃত ভাষা প্রধানত ইংতেজি (ইংতেজি যিোে িনয বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় সহায়তা প্রদান কো হয়।) 

লক্ষয ই এল এল যদে ইংতেজিতত দক্ষতা অিকতনে লতক্ষয এপেতয় োওয়াে পদতক সহায়তা প্রদান কো। 

 আমাে িন্তাটিে িিয র্ম কিূনিগুনল িম্বটে আটো নিিটে িািি স্টর্মি র্টে? 

পনউ ইয়কক যেতটে সু্কলগুপলতত নতুন িপতক হওয়া ই এল এল-যদে িপেবাে-যদে িনয ওপেতয়তেিন আতয়ািন কো আবিযক োতত পিক্ষার্থী-

যদে মাতা-পিতা/অপিিাবতকো তাতদে সু্কল বা যিলায় পবপিন্ন ই এল এল কম কসূপে সম্বতে িানতত িাতে। ওপেতয়তেিতন আিপন িাঠযক্রম এবং 

মান (কাপেকুলাম এযান্ড েযান্ডাডকস) সংক্রান্ত তর্থয এবং সামগ্রী ছাড়াও ই এল এল কম কসপূে সম্বতে আিনাে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় নানা 

সামগ্রী িাতবন। সতব কািপে, আিনাে েপদ ই এল এল িপেতষবা সংক্রান্ত যকান প্রশ্ন র্থাতক, তাহতল প্রতয়ািনমত আিপন একিন যদা-িাষীে 

সাহােয পনতয় যসগুপল যিি কেতত িােতবন। ওপেতয়তেিতনে যিতষ আিনাতক একটা িম ক িেতত যদওয়া হতব োতত আিপন প্রপতিন্ন কেতবন 

যে আিনাে সন্তাতনে পবষতয় পসিান্ত যনওয়াে িনয আিনাে কাতছ োবতীয় তর্থয মিদু আতছ। এছাড়াও আিনাতক একটা ই এল এল পিক্ষার্থী 

অন্তিুকজক্ত (ই এল এল স্টুতডে যেসতমে) িম ক যদওয়া হতব যেটা আিনাে সন্তান পক িপেতষবা গ্রহর্ কেতব, যস পবষতয় আিনাতক েূড়ান্ত 

পসিান্ত পনতত সাহােয কেতব। এই তর্থযগুপল আিনাে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় উিলব্ধ কো হতব।   

আমাে িন্তাি র্খি ই এল এল র্ম কিূনি অনতক্রমণ র্েটত িােটি? 

োে েকম উিাতয় ই এল এল-ো ই এল এল অবস্থা অপতক্রমর্ কেতত িাতে :  

স্টগ্রড স্টর্-১২ এন ওয়াই এস ই এস এল এ টট-যত দক্ষ (কমযাজন্ডং/প্রপিপিতয়ে) স্ততে নম্বে িাওয়া 

স্টগ্রড ৩-৮ একই বছতে এন ওয়াই এস ই এস এল এ টট-যত সম্প্রসাের্ীয়/উচ্চতে 

(এক্সিযাজন্ডং/এযাডিান্সড) স্ততে নম্বে িাওয়া এবং এন ওয়াই এস ইংপলি 

লযাঙু্গতয়ি আটকস (ই এল এ) এে মূলযায়তন ৩ বা তাে যবিী নম্বে িাওয়া। 

স্টগ্রড ৯-১২ একই বছতে এন ওয়াই এস ই এস এল এ টট-যত সম্প্রসাের্ীয়/উচ্চতে 

(এক্সিযাজন্ডং/এযাডিান্সড) স্ততে নম্বে িাওয়া এবং পেতিেস এক্সযাম ইন ইংপলি-

এ ৬৫ বা তাে যবিী নম্বে িাওয়া।  

প্রনতিেী 

ই এল এল 

এক পবকল্প মূলযায়তনে িন্থা প্রতয়াে কতে িাষােত দক্ষতা পনধ কাের্ কো হতব 

(অনুতমাদতনে অতিক্ষায়)।  

একবাে যকউ ই এল এল অবস্থা যর্থতক যবপেতয় যেতল, যস একিন প্রাক্তন ই এল এল-এ িপের্ত হয়। প্রাক্তন ই এল এল-যদে দু বছতেে 

প্রাক্তন ই এল এল সহায়ককােী িপেতষবা (িম কাে ই এল এল সাতিাটক সােপিতসস) িাওয়াে িনয পনপদকষ্ট কো হয়।  

িনেিতকিিীল নিভানষর্ নিক্ষা ট্রািজ্িিিাল িাইনলঙু্গয়াল এডুটর্িি )

র্ম কিূনি

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থীটেে  (ইংনলি লযাঙু্গটয়ি লােিাি ক, ই এল এল এি)

িংক্রান্ত িুিঃ জিজ্ঞানিত প্রশ্নািলী (ক্রমিঃ) 
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ভ্রান্তধােণা ১: অনধর্াংি ই এল এল যকু্তোটেে (ইউ এি) িাইটে িন্মগ্রিণ র্টেটে।  

পনউ ইয়কক যেতট ৫ যর্থতক ১৮ বছতেে মতধয ২১৫,০০০ িন ইংতেজি িাষাে পিক্ষার্থী আতছ োো সু্কল োয়। ২০১৩-২০১৪-ে এন ওয়াই এস তর্থয-

সংেক্ষর্কােী-বযবস্থা (ইনিেতমিন যেিপসটপে পসতেম, এস আই আে এস) অনুোয়ী তাতদে মতধয ৬১.৫%-এে িন্ম হতয়পছতলা েকু্তোতে।  

ভ্রান্তধােণা ২: িূটি ক িতুি ভাষা নিটিটি ইংটেজি (ইংনলি এযাি আ নিউ লযাঙু্গটয়ি, ই এি এল) এিং নিভানষর্

(িাইনলঙু্গয়াল) ক্লাি োড়াই অনভিািীো (ইনমগ্রযান্টি) িাফলয লাভ র্টেটে।  

সমতয়ে িপেবতকতনে সাতর্থ সাতর্থ, পিিাপষক হওয়াে কদে বাড়তছ। বতকমাতন োকপেে বািাে এেন পিক্ষার্থীতদে কাতছ আতেে যর্থতক 

আতো উন্নত মাতনে পিক্ষােত যোেযতা আিা কতে। আমাতদে পবশ্বিনীন অর্থ কনীপততত োতত স্নাতক ছােো প্রপততোেীতাে সম্মুেীন হতত 

িাতে তাে িনয এন ওয়াই এস-এে েপৃহত সাধাের্ যকন্দ্রীয় ই এল এ মান (কমন যকাে ই এল এ েযান্ডাডকস) আতো উচ্চ স্ততেে 

িাষােত দক্ষতা দাবী কতে। যেতহতু ই এল এল-ো পনতিতদে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাে জ্ঞান পনতয় আতস, পিক্ষকতদে তাই ওই িূব কবতী 

জ্ঞাতনে উিে পিপি কতেই ই এল এল-যদে িেবতী পিক্ষােত জ্ঞান এবং দক্ষতাে পবকাি ঘটাতত হতব এবং তাতদে কতলি ও যিিায় 

যোেদাতনে িনয দ্বতেী কেতত হতব।   

ভ্রান্তধােণা ৩: ই এল এল-ো িামাজির্ স্টক্ষটত্র ইংটেজিটত র্র্থা িলটত িােটলই, নিক্ষাগত স্টক্ষটত্র িাফলয লাভ 

র্েটত িক্ষম।  

েপদও একিন ই এল এল পতন বছতেে মতধয সামাজিক স্ততে ইংতেজিতত আদান-প্রদান কেতত সক্ষম, পকন্তু এই িাষায় পিক্ষােত 

দক্ষতা অিকতনে িনয তাে প্রায় সাত বছে িে কন্ত সময় যলতে যেতত িাতে। পিক্ষার্থীো পিক্ষােত যক্ষতে ইংতেজিতত পক েকম িল 

কেতব যসটা তাে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় জ্ঞাতনে িপেমান ও সাক্ষেতা িাো পনধ কাপেত হয়।

ভ্রান্তধােণা ৪: নিক্ষার্থীে স্টর্াি েক্ষতা িেীক্ষা, যর্থা এি ওয়াই এি ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থী িিাক্তর্েণ িেীক্ষা 

(এি ওয়াই এি আইটডনন্টনফটর্িি স্টেে ফে ইংনলি লযাঙু্গটয়ি লাি কােি, এি ওয়াই এি আই টে ই এল এল) িা

এি ওয়াই এি নিতীয় ভাষা নিটিটি ইংটেজি স্টযাগযতা িেীক্ষা (এি ওয়াই এি ইংনলি এযাি আ স্টিটর্ড 

লযাঙু্গটয়ি অযানিভটমন্ট স্টেে, এি ওয়াই এি ই এি এল এ টে) িাি র্োে অর্থ ক িল স্টি সু্কটল ভাল ফল র্োে

িিয ইংটেজিটত যটর্থষ্ট েক্ষ।

ইংতেজিতত দক্ষ হতয়ও পিক্ষার্থীতদে যের্ীকতক্ষ সহায়তা, সহতোপেতা এবং/বা পিক্ষর্ সহায়তাে প্রতয়ািন হতত িাতে। কপমিনাতেে পবপধ 

অংি ১৫৪ (কপমিনাস ক যেগুতলিন্স, িাটক ১৫৪) অনুোয়ী, পিক্ষার্থী ই এল এল-অবস্থা অপতক্রান্ত কোে িেবতী দুই বছে সু্কতলে 

যিলাগুপল পিক্ষার্থীতদে প্রাক্তন ই এল এল িপেতষবা (িম কাে ই এল এল সাপিকতসস) প্রদান কেতত বাধয। উিেন্তু, আে ই এল এল না 

র্থাকতলও তাো ওই দইু বছে োবদ ই এল এল িেীক্ষা সহায়তা (ই এল এল যটে এযাতকাতমাতডিনস) যিতত র্থাকতব।

ভ্রান্তধােণা ৫: সু্কটল িাফলয অিকটিে িিয, ই এল এল-স্টেে যতো িম্ভি তাড়াতানড় িাংসৃ্কনতর্ আত্মীর্েণ 

(র্ালিাোল এযানিনমটলিি) িওয়া আিিযর্। 

“লাতিে িনয পবসিকন” যদওয়াে িপেবততক ই এল এল-যদে যের্ীকতক্ষে ঘটনাগুপলে সতঙ্গ তাতদে পনতিতদে সাংসৃ্কপতক অপিজ্ঞতাে 

সংতোে ঘটাতত হতব োতত তাো একটট নতুন সংসৃ্কপত যিোে িািািাপি বযজক্তেত অজস্তত্ব বিায় োেতত িাতে। আে পিক্ষকো অবিযই 

পিক্ষার্থীতদে িূব কজ্ঞান যক পিপি কতে িড়াতনাে িিপত অবলম্বন কেতবন। যের্ীকতক্ষে পবপবধ সাংসৃ্কপতক অপিজ্ঞতাতক মানযতা পদতল 

সমগ্র পিক্ষার্থীে পিক্ষাে মান উন্নীত হয়। 

ভ্রান্তধােণা ৬: যনে নিশুো িাড়ীটত ইংটেজি এিং প্রার্থনমর্ ভাষা এই েটুেে িটঙ্গ িনেনিনত লাভ র্টে তািটল তা

ভাষাগত িযানধ এিং নিলম্ব িৃটষ্ট র্টে। 

না, এটা িাষােত বযাপধ এবং পবলম্ব সৃটষ্ট কতে না। মাতা-পিতা যে িাষায় সব কাপধক সাবলীল যসই িাষায় তাতদে পিশুতদে সাতর্থ কর্থা 

বলা েুব িরুেী। মানতুষে মজস্ততষ্কে একাপধক িাষা একসাতর্থ যিোে এক বযািক ক্ষমতা আতছ। েুব যছাট বয়তস দটুট িাষা যিো 

আদতত যবৌপধক ক্ষমতাতকই মিবতু কতে। দ্বিিাপষকতা আমাতদে পবশ্বিনীন অর্থ কনীপততত পিক্ষােত এবং আপর্থ কক প্রাধানয বৃজি কতে। 

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থী (ইংনলি লযাঙু্গটয়ি লােিাি ক,  ই এল এল এি)

এিং িিভুাষী নিক্ষার্থী-স্টেে (মানিলযাঙু্গটয়ি লােিাি ক, এম এল এল এি)

িংক্রান্ত ভ্রান্তধােণা 
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ভ্রান্তধােণা ৭: সু্কটল িাড়ীে/প্রার্থনমর্ ভাষা িযিিাটে নিক্ষার্থীটেে নিরুৎিানিত র্ো উনিত। 

যে সমস্ত সু্কল পিক্ষার্থীতদে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষা বযবহাতে উৎসাপহত কতে, যসোতন যের্ীকতক্ষে কাে কাবলীতত 

ছােতদে অংিগ্রহর্ যবিী হয় এবং তাতদে পিক্ষাও িলপ্রসূ হতয় র্থাতক। এই প্রর্থাটট পিক্ষার্থীে আত্মপ্রতযয় বৃজিততও 

প্রিাব পবস্তাে কতে।  

ভ্রান্তধােণা ৮: ইংটেজি ভাষায় িম্পূণ করূটি নিমজ্জীর্েণ দ্রতু ইংটেজি ভাষা স্টিখাে িটক্ষ িিায়র্। 

পিক্ষার্থীে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় পিক্ষাদান ইংতেজি যিোে িতক্ষ সহায়ক। ইংতেজি িাষায় সািলয লাতিে িনয 

পিশুতদে প্রার্থপমক িাষাে পিপি মিবুত ও সাবলীল হওয়া আবিযক। পি-িাষা কম কসূপেগুপল এমন একটট কাে ককেী 

পিক্ষর্ িিপত প্রদান কতে যেটা পিশুে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাতক বিায় যেতে িাষা পিক্ষা এবং পবষয়েত জ্ঞান 

অিকনতক সহায়তা প্রদান কতে। 

ভ্রান্তধােণা ৯: ই এল এল-স্টেে শুরু স্টর্থটর্ই ইংটেজি িড়টত স্টিখাটিা উনিত। 

পবপিন্ন েতবষর্ায় যদো যেতছ যে িড়াে যকৌিল এক িাষা যর্থতক অনয িাষায় স্থানান্তপেত হয়। যে সমস্ত পিক্ষার্থী তাতদে 

বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় আতে িড়তত যিতে তাো ইংতেজি িাষায় দক্ষ িড়ুয়া হতয় র্থাতক। 

পডবাজকং দযা পমর্্থস অি ইংপলি লযাঙু্গতয়ি লােনাস ক, পনউ ইয়কক যেট ইউনাইতটড টটোস ক পেসােক এযান্ড এডুতকিনাল সাপিকতসস, ২০১৫ 

যর্থতক অপিতোজিত। 

ইংটেজি ভাষাে নিক্ষার্থী (ইংনলি লযাঙু্গটয়ি লােিাি ক,  ই এল এল এি) এিং  

িিভুাষী নিক্ষার্থী-স্টেে (মানিলযাঙু্গটয়ি লােিাি ক, এম এল এল এি)  িংক্রান্ত ভ্রান্তধােণা (ক্রমিঃ) 
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পনতম্ন, দ্বিিাপষকতা (বাইপলঙু্গয়াপলসম) এবং পিিাপষক পিক্ষা (বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন)সম্পপককত

কতগুপল গুরুত্বিূর্ ক েতবষর্া-পিপিক তর্থয যদওয়া হল। দ্বিিাপষকতাে বহু যবৌপধক, সামাজিক  এবং

যিিােত সুিল েতয়তছ :  

 একাপধক েতবষর্াতত যদো যেতছ যে দ্বিিাপষকতা মজস্ততষ্কে নানা িায়ো, ো পকনা িপেকল্পনা, সমসযা-

সমাধান, এবং এক যের্ীে অতযন্ত দুরূহ মানপসক কাি সম্পাদন কতে, তাে কাে কক্ষমতা বৃজি কতে।

 পিিাপষক পিক্ষার্থীো েুব িালিাতব িপেতবিতক বুতঝ তাতত মতনাপনতবি কেতত িাোে ক্ষমতা প্রদি কন

কতে।

 পিিাপষক পিক্ষা একাপধক ধাোে সাংসৃ্কপতক প্রর্থাতক পবতবেনা কতে এবং পিক্ষার্থীতদে সামাজিক পবকািতক

লাপলত কতে। 

 পিিাপষক পিক্ষা কম কসপুেগুপলতত অংিগ্রহর্কােী পিক্ষার্থীো পনতিতদে বযাজক্তত্ব সম্পতকক অতযন্ত দৃঢ়

মতনািাব যিাষর্ কতে এবং পনতিতদে িাষাে বযািাতেও েতর্থষ্ঠ সংতবদনিীল হয়; সতুোং তাতদে সংসৃ্কপত

প্রপতপনপধত্ব এবং সম্মান যিতয় র্থাতক।

 দ্বিিাপষকতা একটট যিিােত সম্পদ। একটট ক্রমােত পবশ্বিনীন সমাতি একাপধক িাষায় বলতত এবং

পলেতত িাোে ক্ষমতা োকপেে বািাতে অতযন্ত মূলযবান।

 আিনাে পিশুতক আিনাে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় িতড় যিানাতনা পিক্ষাদাতনে একটট উিম ও কাে ককেী

প্রর্থা যেটা তাে পিক্ষােত পবকাতিে উিে উতেেতোেয সু-প্রিাব পবস্তাে কতে র্থাতক।

আতমপেকান এযাকাতডপম অি যিপডয়াটট্রক্স সম্প্রপত বহুিাষী পিশুতদে উিে এক সামাজিক নীপত

পেতিাটক (যসািযাল িপলপস পেতিাটক) অনুতমাদন কতেতছ োতত পেপকৎসাপবজ্ঞান, মতনাপবজ্ঞান, পিক্ষা 

এবং িাষাপবজ্ঞান যর্থতক বযািক প্রমার্ সংগ্রহ কতে এক েতবষর্া সংকলন েেনা কো হতয়তছ। 

পেতিাতটকে উিসংহাতে বলা হতয়তছ যে, বহুিাপষকতা্তক একটট ক্ষপতে কাের্ পহতসতব যদতে পিশুতক

পনরুৎসাহ কোে িপেবততক এটাতক প্রকৃত অতর্থ ক একটট সুপবধা পহতসতব ের্য কতে এে প্রপতিালন কো 

আবিযক।  পবিতদ িানতত: http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full যদেুন। 

* অন্লাইন প্রকাি এপপ্রল ২৮, ২০১৪। যিপডয়াটট্রক্স সংেযা ১৩৩, নং ৫, যম ১, ২০১৪।
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আিনি নর্ িািটতি? 

দ্বিভানষর্তা (িাইনলঙু্গয়ানলিম) এিং নিভানষর্ নিক্ষা (িাইনলঙু্গয়াল এডুটর্িি)
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ভ্রান্তধােণা ১: আমাে নিশু েটুে ভাষা িাো নিভ্রান্ত িটয় িড়টি। 

 দুটট িাষা একসাতর্থ পিেতল পিশুো পবভ্রান্ত হয় না। যে পিশুো এমন িপেতবতি যবতড় ওতঠ যেোতন উিয়

িাষাতকই প্রাধানয যদওয়া হয় যস সমস্ত পিশু যবৌপধক, সামাজিক এবং আিাত-অর্থ কননপতক সপুবধা যিাে

কতে র্থাতক।

 যে সমস্ত পিশু এতকে অপধক িাষাে সাতর্থ িপেপেত, তাতদে মজস্ততষ্কে যে স্থানগুপল িাষা, স্মৃপত এবং

মনঃসংতোতেে সতঙ্গ সম্পপককত, যসোতন যকাতষে ঘনত্ব যবিী র্থাতক। 

 বহুিাষী পিশুতদে যকান কাে ক সম্পাদন কোে ক্ষমতা (যেটা িপেকল্পনা, মুেস্থিজক্ত, নতুন/অপিনব অবস্থাে

সতঙ্গ মাপনতয় পনতত এবং প্রতলািন যর্থতক পনতিতক দতূে োেতত সাহােয কতে) যবিী র্থাতক এবং তাতদে

প্রার্থপমক সাক্ষেতা যকৌিলগুপলও অতনক িাল।

ভ্রান্তধােণা ২: স্টয িমস্ত নি-ভাষী নিশু নমশ্র ভাষা িযিিাে র্টে তাো ভাষাে প্রটয়াটগ েিু কল। 

 যে সমস্ত পি-িাষী পিশু পমে িাষা বযবহাে কতে তাো িাষা প্রতয়াতে দুব কল নয়; সহিিাতব

বলতত যেতল তাো আসতল তাতদে সমস্ত িাষােত সম্পদ বযবহাে কেতছ। িাষাে পবকাি একটট

সজক্রয় প্রজক্রয়া যেটা উিয় িাষাতকই িি ক কতে। ই এল এল-যদে সব যর্থতক মূলযবান সম্পদ

হল তাতদে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষা, এবং েেন তাো ইংতেজি যিতে তেন তাতদে যসই সম্পতদে

বযবহাে কোে সম্ভাবনা প্রবল।

ভ্রান্তধােণা ৩: ক্রমাগত অিয ভাষা িযিিাে র্েটল আমাে িন্তাি ইংটেজি নিখটি িা। 

 পবপিন্ন েতবষর্ায় যদো যেতছ যে, পিতীয় িাষা পবকাতিে সব যর্থতক িাল উিায় হল প্রার্থপমক িাষা বযবহাে

কো। পি-িাপষক কম কসূপেতত পিক্ষার্থীো অতনক িাল িল কতে কাের্ তাো তেন পি-সাক্ষে (বাইপলটাতেট)

হতয় োয় এবং দুটট িাষাততই সািলয লাি কোে িনয উন্নত পবষয়-জ্ঞাতনে অপধকােী পিক্ষক ও

পিক্ষাদানকােীতদে যর্থতক প্রতয়ািনীয় সহায়তা যিতয় র্থাতক।

ভ্রান্তধােণা ৪: আমাে নিশু স্টর্িলমাত্র ইংটেজি ভাষাে িাটর্থ িনেনিত িটলই ইংটেজি তাড়াতানড় নিখটি।

 পবপিন্ন েতবষর্ায় যদো যেতছ যে, যে পিক্ষার্থীতদে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় পিক্ষাদান কো হতয় র্থাতক, তাো

তাড়াতাপড় ইংতেজি যিতে। বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় লব্ধ জ্ঞান অনয িাষায় স্থানান্তপেত হয়। বাস্তপবকতক্ষতে,

প্রর্থম িাষায় িড়তত পিেতল, ইংতেজি িাষায় আেও দক্ষতাে সতঙ্গ িড়া সম্ভব হয়! (িাতীয় িঠন িযাতনল

: পিশুতদে িঠন পিক্ষর্, ২০০৬-এে পেতিাটক।)

দ্বিিাপষকতাে একাপধক সপুবধা েতয়তছ, এবং পনউ ইয়কক টাইমতসে মতত, “দ্বিিাপষকতা মানুষতক আেও বুজিমান 

কতে যতাতল”। ( পি-িাষীো যকন যবিী বুজিমান, এন ওয়াই টট, ২০১২ ) 

িৃষ্ঠা ২-৪ যত, পনউ ইয়কক যেট, ই এল এল-যদে িনয যে সমস্ত কম কসুপে মতডল প্রদান কতে যসগুপলে 

প্রততযকটট সম্পতকক পবিতদ িানতত িােতবন।

আিনি নর্ িািটতি? দ্বিভানষর্তা (িাইনলঙু্গয়ানলিম) এিং নি-ভানষর্

নিক্ষা (িাইনলঙু্গয়াল এডুটর্িি) িংক্রান্ত তর্থযািলী (ক্রমিঃ) 
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মাতা-নিতা/অনভভাির্ নিটিটি আমো নর্ভাটি আমাটেে িন্তািটেে িিায়তা প্রোি র্েটত িানে? 

 বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় এবং/বা ইংতেজিতত আিনাে সন্তানতক িতড় যিানান। েতবষর্ায় যদো যেতছ যে

বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় পনতিে সন্তানতক িতড় যিানাতনা তাে ইংতেজি িাষাে যকৌিল বৃজিতত সহায়ক।

 আিনাে সন্তানতক বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায় েল্প বলুন। তাতক আিনাে যছতলতবলাে েল্প বা অতীততে

স্মের্ীয় ঘটনাে কর্থা বলুন।

 আিনাে সন্তানতক বুঝতত পদন যে আিপন পনতি আিনাে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষাতক মূলয যদন। যস

ইংতেজিতত উিে পদতলও তাে সাতর্থ ওই িাষায় কর্থা বলুন।

 যকান গ্রন্থাোতেে সদসয যহান, যসোতন সাক্ষাৎ করুন এবং ইংতেজি বা আিনাে বাড়ীে/প্রার্থপমক িাষায়

বই িাওয়া যেতল তা বাড়ীতত পনতয় আসুন।

 আিনাে সু্কল েেন মাতা/পিতা-পিক্ষক আতলােনাসিা আতয়ািন কতে তেন তাতত অবিযই উিপস্থত

র্থাকুন।

 আিনাে সন্তাতনে পিক্ষতকে সাতর্থ আলাদা কতে সাক্ষাৎ করূন এবং আিপন সন্তানতক পক িাতব

সািলযলাতি সহায়তা কেতত িাতেন যস পবষতয় পনপদকষ্ট িন্থাগুপলে কর্থা যিতন পনন।

 আিনাে সন্তান োতত প্রপতপদন একটট পনপদকষ্ট সমতয় তাে বাড়ীে কাি (যহামওয়াকক) কতে যস পবষতয়

লক্ষয োেুন, এবং সম্ভব হতল তাে িনয এমন একটট িড়াে িায়োে বযবস্থা করুন যেটা িান্ত এবং

সমস্ত পেিোঞ্চলযকােী প্রিাব যর্থতক মকু্ত।

 িপেবাতেে সমস্ত সদসযতক পনতয় োদুঘতে ঘুতে আসাে বযবস্থা করুন। োদুঘতে োইড র্থাতক োো

আিনাতক এবং আিনাে সন্তানতক যকান প্রদপি কত বস্তু িালিাতব বঝুতত সাহােয কেতব। উিেন্তু,

অতনক সময় োদুঘেগুপলতত সু্কতলে িে বা সপ্তাতহে যিতষ সুলতি/পনেেোয় উন্নপতমূলক ক্লাতসে

আতয়ািন কো হতয় র্থাতক।

 েুক্ত্রোতে মাতা-পিতা পিক্ষা বযবস্থাে এক অিপেহাে ক অঙ্গ। আিনাে সন্তাতনে পিক্ষতকে যর্থতক যিতন

পনন আিপন পক িাতব অংিগ্রহর্ কেতত িাতেন।

 আিনাে অপধকােগুপল সম্পতকক সতেতন যহান। অনুগ্রহ কতে িযাতেেস পবল অি োইটস িে পনউ

ইয়কক যেট্স ইংপলি লযাঙু্গতয়ি লােনাস ক (পনউ ইয়কক যেতটে ইংতেজি িাষাে পিক্ষার্থীে মাতা-পিতাতদে

িনয অপধকাে পবল) যদেুন।

আিিাে িন্তাটিে নিক্ষায় অংিগ্রিণ 

http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/parent-information/home.html
http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/parent-information/home.html


কলপেন কতলাোতডা   

ইংতেজি িাষাে পিক্ষার্থীতদে িপেবাে এবং পিক্ষাদানকােীতদে িনয এই পিিাপষক ওতয়বসাইটটট আতমপেকান যিডাতেিন অি টটোস ক (এ এি টট) সতঙ্গ 

অংিীদাপেতত্ব েটঠত একটট যপ্রাতিক্ট। ইংতেজি িাষাে পিক্ষার্থীতদে পিক্ষর্ পবষয়ক তর্থয এে অন্তে কত।   
http://www.colorincolorado.org/ 

এনতেি এন ওয়াই  

EngageNY.org (এনতেিএনওয়াই.অে ক) পনউ ইয়কক যেট পিক্ষা পবিাে (পনউ ইয়কক যেট এডুতকিন পডিাটকতমে, এন ওয়াই এস ই পড) িাো পনপম কত

এবং িপেোপলত।    এটটে উতেিয হল পনউ ইয়কক যেট যবাডক অি পেতিেস পেিম ক এযাতিন্ডা-ে মূল পবষয়গুপলতক প্রর্য়ন কো। পনউ ইয়কক যেট 

িতুড় পিক্ষাপ্রদানকােীো োতত সমস্ত পিক্ষার্থীতক কতলি এবং যিিাে িনয প্রস্তুতকােী পিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত োতিযে িপেকল্পনাতক বাস্তবাপয়ত কেতত 

িাতে, তাে িনয এনতেিএনওয়াই.অে ক পিক্ষাপ্রদানকােীতদে তাৎক্ষপর্ক, যিিাদােী পিক্ষা সেোম এবং সম্পদ (পেতয়ল টাইম, প্রতিিনাল লাপন কং টুলস

এযান্ড পেতসাতস কস) পদতয় সহায়তা প্রদান কেতত বিিপেকে।  

https://www.engageny.org/ 

নযািনাল পক্লয়াপেংহাউস িে বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন : ইি ইতয়াে োইর্ল্ লান কস ইন টুয লযাঙু্গতয়তিস (বুকতলট)

http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf 

নযািনাল পি টট এ : িযাতেেস োইড টু সটু্তডে সাক্যসস (িাতীয় পি টট এ : মাতা-পিতাতদে িনয পিক্ষার্থী-সািলয পনতদকপিকা)

http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

এন ওয়াই পস পড ও ই : ই এল এল িযাপমপল পেতসাতস কস (এন ওয়াই পস পড ও ই : ই এল এল িপেবােতদে সম্পদ) 

http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm 
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm 

পনউ ইয়কক যেট এডুতকিন পডিাটকতমে অপিস অি বাইপলঙু্গয়াল এডুতকিন এযান্ড ওয়ার্ল্ক লযাঙু্গতয়তিস (পনউ ইয়কক যেট পিক্ষা পবিাতেে পি-িাপষক 

পিক্ষা এবং  

পবশ্ব িাষা দপ্তে) http://www.p12.nysed.gov/biling/ 

পনউ ইয়কক ইপমতগ্রিন যকায়াপলিন পডতেক্টপে অি সাপিকস যপ্রািাইডাস ক (পনউ ইয়তককে অপিবাসীে িনয িপেতষবা-প্রদানকােীতদে সংেটঠত তাপলকা) 

http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf 

পি পব এস পকড্স (পি পব এস পিশু) 

http://pbskids.org/ 

পেপডং েতকটস : ইংপলি লযাঙু্গতয়ি লােনাস ক  
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners 

টটোস ক িােক : আইপডয়াি এযান্ড পেতসাতস কস িে িযাতেেস অি ই এস এল/ই এল এল স্টুতডেস (পিক্ষকতদে অগ্রাপধকাে : ই এস এল/ই এল এল

পিক্ষার্থীতদে মাতা-পিতাতদে িনয িাবনা এবং সম্পদ)  

http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm 

দয টটপেং অি লযাঙু্গতয়ি আটকস টু পলপমতটড ইংপলি প্রপিপসতয়ে/ইংপলি লযাঙু্গতয়ি লােনাস ক : লাপন কং েযান্ডাডকস িে যনটটি লযাঙু্গতয়ি আটকস

(ইংতেজি িাষাে সীপমত দক্ষ/ইংতেজি িাষাে পিক্ষার্থীতদে িাষা পিক্ষর্ : যদিি িাষায় পিক্ষাে মান)  

http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html 

ইউ এস পডিাটকতমে অি এডুতকিন (েুক্তোে পিক্ষা পবিাে) 

http://www.ed.gov/ 

ইউ এস পড ও ই যিতডোল স্টুতডে এইড যিাটকাল (েকু্তোতেে পিক্ষার্থী সহায়তা যিাটকাল) 

https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents 

ইউ এস পড ও ই যহপল্পং মাই োইর্ল্ সাক্পসড : টুলপকট িে পহিযাপনক িযাপমপলস (আমাে সন্তানতক সািলযলাতিে সহায়তা : িযাপনিিাষী

িপেবােতদে সেোম) (ইংতেজি এবং িযাপনি)  http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html 

ইউ এস পড ও ই যহপল্পং ইতয়াে োইর্ল্ (আিনাে সন্তানতক সাহােয প্রদান) পসপেি (ইংতেজি এবং িযাপনি) 

http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html 

ই এল এল-ে মাতা-নিতাটেে িিয িম্পে 

New York State Education Department Office of Bilingual Education and World Languages ১০

http://www.colorincolorado.org/
https://www.engageny.org/
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
http://www.p12.nysed.gov/biling/
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
http://pbskids.org/
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
http://www.ed.gov/
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html


তর্থযসমৃি মাতা-পিতাো তাতদে সন্তাতনে সবতেতয় িাল অপধবক্তা। 

ই এল এল সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন এবং উতিে পনেসতনে িনয অনুগ্রহ কতে যোোতোে করুন: 

nysparenthotline@nyu.edu 

(৮০০) ৪৬৯-৮২২৪ 

প্রতশ্নে িনয যদেুন: 

 পিিাপষক পিক্ষা এবং পবশ্ব িাষা দপ্তে (ও পব ই ডাপিউ এল) 

http://www.p12.nysed.gov/biling/ 

। 

Prepared by the New York State Education Department, Office of Bilingual Education & World Languages 
in collaboration with CUNY-New York State Initiative on Emergent Bilinguals (NYSIEB).   

Special thanks to Dr. Carmina Makar and Dr. Dina López. 

mailto:nysparenthotline@nyu.edu
http://www.p12.nysed.gov/biling/
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