
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -১: টিপস এন্ড টিক্স ও রেরসাস স সমূহ 

 

ইউরিভারস সটি প্রথম বছে। পেীক্ষাে আরে সযাে শপ্ররিরেেি রিরবি। একারেমীক ভাষা শেরহতু 

ইংরেজি শসরহতু শপ্ররিরেেিও হরব ইংরেজিরত। আপরি বনু্ধ মহরে অরিক গুরছরয় কথা বরেি। 

সবাই বেরো আরে তুই শতা ফাটিরয় রিরব।  

আপরি শপ্ররিরেেি রিরত এরেরয় শেরেি। আপিাে সামরি পুরো ক্লাস। শুরভচ্ছা িারিরয়, 

আপরি রিরিে িাম বেরেি। মূে পব স শুরু কেরেি। আপরি শথরম োরচ্ছি বােবাে। আপিাে 

মাথায় শকারিা েব্দ আসরছ িা। এবারে আপরি একিমই চুপ। শকারিা কথাই আে শবে হরচ্ছ িা। 

এরক আপরি এরতা রকছু বেরবি বরে শভরবরছরেি। রকছুই বেরত পােরছি িা শকি। 

আপিাে হতচ্ছাডা বনু্ধো সব শহা শহা করে শহরস উঠে। আপিাে মরি হে মাটি ফাাঁক হরয় োক 

আে আপরি এে রভতরে েুরকরয় োি। রক একিা েজ্জািিক অবস্থা! 

ইংরেজি িািা িা থাকায় এমি অপ্রীরতকে ঘিিাে রেকাে হরত হয় অহেহ। তাই আিই শকামে 

শবাঁরে শেরে পডুি, ইংরেজি ভয় িেূ করুি।  

পডাশুিা, চাকরে শেরকারিা শক্ষরেই পরেে শেরপ শেরত হরে ইংরেজি িেকাে। শকাি একিা 

জিরিরস আে একিু েভীরে পডাশুিা কেরবি? ইংরেজিে োেস্ত আপিাে হরতই হরব। 

রকংবা িাপারি শকারিা শেখক এে বই পডরত চাি। রকন্তু িাপারি ভাষা পারেি িা। রচন্তাে শকারিা 

কােণ শিই। আপিাে িিয ইংরেজি অিুবাি আরছ।  

শেরকারিা িায়োয় রিরিরক রবকরেত কেরত ইংরেজিরত পােিেী হবাে রবকল্প শিই।  

রিরচে রেরসাস সগুরো আপিারক সটঠকভারব পােিেী হরত সাহােয কেরব আো করে।  

ইংরেজি শেখাে সহি উপায় - অ্যাপ (App) 

েুরেে সারথ পাল্লা রিরয় এখি হারত হারত স্মািস শফাি। চাইরেই অযারপে সাহারেয শেরকারিা সময় 

ইংরেজি শেখা সম্ভব। আে এই অযাপগুরোে শভতরে খুব সুন্দে ভারব সািারিা করেে থারক। ো 

শথরক শেরকউ সহরিই ইংরেজি রেক্ষা চারেরয় শেরত পােরবি। শপারকি ইংরেে চচসাে িিয িীরচ 

অযারপে রেে শিয়া হে - 

1. মাে ৩০ রিরি ইংরেজি রেক্ষা 

2. Hello English: Learn English 

3. EWA: Learn English & Spanish Language 

4. ELSA Speak: Online English Learning & Practice App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsnapp.learn_english_speaking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CultureAlley.japanese.english
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ewa.ewaapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.nobarriers.elsa


5. SpeakingPal 

6. English Talk 

7. Speaklar 

8. VOA Learning English 

9. Supiki 

10. English Speaking Practice 

11. Learn English with ABA English – Study English 

12. BBC Learning English 

ইংরেজি শেখাে সহি উপায় - ওরয়বসাইট(Websites) 

ইংরেজি রেক্ষাে িিয অরিকগুরো ভারো ভারো ওরয়বসাইি, ব্লে, শকাস স েরয়রছ। মািুষরক 

ইংরেজি রেখরত সাহােয কেরত অতুেিীয়। এছাডাও শকাস স েরয়রছ। োরত রিয়ম করে োোবারহক 

কারিে মরেয ভাষা শেখারিা হরয় থারক। ওরয়বসাইিগুরোে রেে িীরচ শিয়া হে -  

1. Global exam blog 

2. TED  

3. Coursera  

4. ABC  

5. Collins Dictionary 

6. Using English 

7. BBC Learning English 

8. British Council Learn English  

9. Duolingo  

10. Talk English 

11. Alison 

12. Rosetta Stone 

ইংরেজি শেখাে সহি উপায় - বই (Books) 

ভাষা রেক্ষায় বই পডা এক্সােসাইরিে মরতা কাি করে। ইংরেজি েল্প বা উপিযাস আপিাে েব্দ 

ভাণ্ডাে সমৃদ্ধ করে। সারথ সারথ এক একিা শিে এবং তারিে সংসৃ্করত সম্পরকস িািা োয়।  

এছাডাও একিি মািুরষে রচন্তা, শচতিা, অিুভুরতে সারথ ভ্রমণ কো োয় সহরিই। শকারিা চাপ 

ছাডা আিন্দকে উপারয় ইংরেজি রেক্ষাে সবরচরয় ভারো উপায় ইংরেজি বই পডা।  

অরিরকই রিরিে শবাঝাে শেরভরেে উপরেে বইগুরো রসরেক্ট করেি। এে পে খুব একিা বুঝরত 

িা শপরে হতাে হরয় পরডি। এবং তা শছরড শিি। তরব টঠকভারব বইগুরো রসরেক্ট কেরত পােরে 

এ শথরক অরিক ভারো আউিপুি আরস।  

সহি ইংরেজি বইরয়ে লিস্ট : 

https://www.speakingpal.com/
http://englishtalkapp.com/
http://speaklar.com/
http://www.voalearningenglish.in/
https://itunes.apple.com/us/app/supiki-english-conversation-speaking-practice/id443013473?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.talkenglish.practice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abaenglish.videoclass
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.learningenglish
https://global-exam.com/blog/en/
https://www.ted.com/
https://www.coursera.org/search?query=English&
https://www.abc.net.au/education/learn-english/
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.usingenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://www.duolingo.com/
http://www.talkenglish.com/
https://alison.com/courses/english
https://blog.rosettastone.com/


1. Charlotte’s Web – E.B. White 

2. Mieko and the Fifth Treasure – Eleanor Coerr 

3. The Outsiders – S.E. Hinton 

4.  The House On Mango Street – Sandra Cisneros 

5. Thirteen Reasons Why – Jay Asher 

6. Peter Pan – J.M. Barrie 

7. The Old Man and the Sea – Ernest Hemmingway 

8. The Giver – Lois Lowry 

9. Number the Stars – Lois Lowry 

10. A Wrinkle In Time – Madeleine L’engle 

11. Animal Farm – George Orwell 

12. The Wind in the Willows – Kenneth Grahame 

ইংরেজি শেখাে সহি উপায় - মুলি (Movies) 

মুরভ শক িা পছন্দ করে। একিা ভারো মুরভ শে কাউরকই একিা ভারো সময় উপহাে রিরত পারে। 

ইংরেজি রেক্ষাে িিয ইংরেজি মুরভ শিখা হরত পারে একটি অসাোেি উপায়। এটি একিরিে 

ইংরেজি বোে এবং শুিাে শক্ষরে অরিক উন্নরত করে।  

আপরি েরি ইংরেজি কটঠি বযাকেণ এবং েব্দভাণ্ডাে রেরখ ক্লান্ত হরয় পরডি, তাহরে 

রবেরত রিি এবং রকছু ক্লারসক হরেউে মুরভ শিখুি।  

নীরে মুলিে নাম লিস্ট আকারে শেয়া হরিা - 

1. “The Social Network” (2010) 

2. “The Hangover” (2009) 

3. “The Hunger Games” (2012) 

4. “Toy Story” (1995) 

5. “Cast Away” (2000) 

6. “(500) Days of Summer” (2009) 

7. “Twilight” (2008) 

8. “The King’s Speech” () 

9. Forrest Gump (1994) 

10. Jurassic Park (1993) 

11. Harry Potter 

12. Lord of the Rings 

ইংরেজি শেখাে সহি উপায় - ইউটটউব েযারনি 

(YouTube channels) 



বতসমাি সমরয় রি শেরকারিা জিরিস রেখরত শেরেই প্রথরমই শে রেরসাস স মাথায় আরস তা হে 

ইউটিউব। শুেুমাে একিা ইোেরিি সংরোে থাকরেই পৃরথবীে শেরকারিা শিরেে ভাষা শেখা 

একিা রক্লক িরূে। ইংরেজি শেখাে চযারিরেে রেে িীরচ শিয়া হে - 

1. English Moja 

2. Training With Rokhsana 

3. Munzereen Shahid 

4. BBC Learning English 

5. British Council | LearnEnglish Kids 

6. Learn English with EnglishClass101.com 

7. Business English - Learn with Business English Pod 

8. VOA Learning English 

9. JenniferESL 

10. Kurzgesagt – In a Nutshell 

11. What If 

12. Rachel's English 

আেও পডুিঃ পাসরপািস কোে রিয়ম: পাসরপািস কেরত ো ো োরে 

ইংরেজি লেখরে হরি শেসকি টটপস এন্ড টিকস 

অ্নুসেণ কেরে পারেন  

১. হারেে কারে োই পান পডুন  

ক্লারসক সারহতয, রবরেে কােি, সংবািপে, ওরয়বসাইি, ইরমে, আপিাে শসােযাে রমরেয়া রফে, 

রচপস এে পযারকি: েরি এটি ইংরেজিরত হয় তরব এটি পডুি।  

শকি? কােণ এরত রবষয়বস্তু গুরো েসারো িতুি েব্দ ভাণ্ডারে পূণ স থারক। সারথ সারথ আপরি 

আরে শথরকই িারিি এমি েব্দও অরিক থারক।  

এটি দ্রতু উন্নরত কেরত সাহােয করে। শেখা েব্দগুরো শেমি ঝারেরয় শিয়া হয়। শতমরি িতুি 

িতুি েব্দ শেখাও হয়। শবরেেভাে রেখা েরল্পে ছরে থারক। এরত মজস্তরে েব্দগুরো শেরথ োয়।  

েব্দভাণ্ডারেে অস্ত্রাোে ততরে কোে িিয িতুি েব্দ এবং অরভবযজি শেখা অপরেহাে স। রবরেষ করে 

ইংরেজিে মরতা একটি ভাষায় োরত অরিকগুরে েব্দ েরয়রছ! তাই শুেু পডুি এবং এরেরয় োি।  

২. লনয়লমে প্র্যাকটটস করুন 

তাৎক্ষরণকভারব ইংরেজি শেখাে শকারিা িািুকেী উপায় শিই। এটি রেখরত আপিারক প্রচুে 

পরেশ্রম কেরত হরব। 

https://www.youtube.com/c/EnglishMoja
https://www.youtube.com/channel/UCm8ZiGAOqP3gstipPfsTo0g
https://www.youtube.com/c/MunzereenShahid/videos
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/featured
https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
https://www.youtube.com/c/Businessenglishpod/featured
https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish#p/a
https://www.youtube.com/c/Englishwithjennifer/featured
https://www.youtube.com/c/inanutshell
https://www.youtube.com/c/inanutshell
https://www.youtube.com/c/WhatIfScienceShow
https://www.youtube.com/c/rachelsenglish
https://bdbasics.com/application-process-for-new-passport/


আপরি েরি ক্লারস থারকি তরব আপরি িারিি আপিাে ক্লারস উপরস্থত হওয়া উরচত। 

শহামওয়াকস কো উরচত এবং েতিা সম্ভব অেযয়ি কো উরচত।  

আপরি শপ্রোরে পডরে পডাশুিা করেি। এমি মরিাভারবে হরে ইংরেজি শকারস স এিেে কেরত 

পারেি। এরত রিয়রমত প্রযাকটিস এে একটি িায়বদ্ধতা সৃটি হয়। ো আপিারক পুে কেরব 

রিয়রমত অিুেীেি কেরত।   

ভােযক্ররম, ইোেরিরিে সম্ভাবিাে সারথ, অিুেীেি কো আরেে শচরয় সহি। অিুেীেি এে উপরে 

রকছু শিই আসরে। কটঠি পরেশ্রমী সাোেণ শকউও খুব শমোবী কাউরক হারেরয় রিরত পারেি, েরি িা 

শমোবী বযাজি অিুেীেি করেি। 

শবে রবিামূরেযে অিোইি ইংরেজি শকাস স েরয়রছ। ো আপরি অিয শকারস সে পরেপূেক রহসারব বা 

আপিাে প্রোি শকাস স রহসারব রিরত পারেি। অিুেীেি কেরত থাকুি সমরয়ে সারথ সারথ িক্ষ 

হরয় উঠরবি।   

৩. লনরিে িনয শোট-শোট শ াি শসট করুন 

ইংরেজি শেখা একটি িীঘ স প্রজক্রয়া। এটি এক স্তে শথরক অিয স্তরে অগ্রসে হরত অরিক সময় 

রিরত পারে। মারঝ মারঝ মরি হরব আপরি আিরক আরছি। তাই শছাি শছাি েক্ষ শসি করুি। 

এেপে তা সমরয়ে শভতে অিসি কোে শচিা করুি। এরত আপিাে রবেজি বা হতাো আসরব িা।  

৪. রুটটন অ্নসুেণ  

সহি একটি রুটিি বািাি। রুটিিটি আপিাে তিিজন্দি কারিে সারথ তাে রমরেরয় বািারিা 

হরয়রছ রিজিত করুি। পুরো রিরিে মরেয ইংরেজি রেখাে জিরিস গুরো ভাে করে রিি। 

এে পে রিি-িুরিয়া উেরি শেরেও রুটিি অিুোয়ী চেুি। আরস্ত আরস্ত শিখরবি অরিক রকছু 

আয়রে চরে আসরছ। এক সমরয় অরিক রকছু বঝুরত পােরবি বা েেরত পােরবি। তখি রিরিই 

রিরিই উন্নরত বুঝরত পােরবি।  

৫. ইংরেজিরে  ান শুনুন 

ছন্দ মজস্তেরক উদ্দীরপত করে। এরত শেখা তাডাতারড হয়। ইংরেজি োি শুিা এমি একটি 

একটিরভটি ো আপরি সাোরিি কেরত পােরবি। মূে কাি হরচ্ছ সাোরিি েতগুরো োি শুিা 

সম্ভব শুিুি। সারথ সারথ োইরত ভুেরবি িা।  

আপরি েব্দগুরো অিুকেি কোে শচিা কেরছি। আপিাে জিহ্বা ইংরেজি ধ্বরিরত অভযস্থ হরয় 

উঠরব। এরত আপিাে উচ্চােণও উন্নত হরব। 

৬. ইংরেজি মলুি শেখনু  



মুরভগুরে স্থািীয় কথাবাতসা এবং েব্দভান্ডারেে একটি িুিসান্ত উৎস। এছাডা রফরেে রভিযুয়াে 

প্রকৃরত আপিারক অরমৌরখক জিরিসগুরোও অিুভব কেরত শিয়। শেমি মুরখে অরভবযজি এবং 

হারতে অঙ্গভরঙ্গ।  

রফরেে রভিযুয়াে এবং সংোরপে সারথ প্রাসরঙ্গক অথ স এবং মারি সবরকছু আপিাে মাথায় শেরথ 

োয়। সরব সাপরে, ইংরেজি ভাষাে িক্ষতা রবকারেে িিয রফে শিখা একটি মিািাে এবং 

শপ্রেণািায়ক উপায়। 

৭. ইংরেজি বই পডুন 

বই পডা ইংরেজি ভাষাে িক্ষতা উন্নত কোে সবরচরয় মিািাে এবং কাে সকে উপায়গুরেে মরেয 

একটি। এটি আপিাে েব্দভাণ্ডােরক প্রসারেত করে। আপিারক রবরভন্ন বারকযে েেরণে কারছ 

প্রকারেত করে। সারথ আপরি রকছু চমৎকাে েল্প উপরভাে করেি। 

ই-রেোে এবং িযাবরেিগুরে ইংরেজি শেখারক আেও সহি করে তুরেরছ। 

কােণ এরত আপরি েরি একটি েব্দ িা িারিি তরব রক্লক কেরেই এটিে 

সংজ্ঞা পডরত পারেি। Kindle-এ এমিরক আপিাে শেখা িতুি েব্দ শোে 

কেরত পারেি এে Vocabulary Builder রফচারে।  

এছাডা অরেও বই শুিাও হরত পারে ইংরেজি শেখাে একটি চমৎকাে উপায়। আপরি চাইরে 

শুরি শুরি পডরতও পােরবি। এরত আপরি উচ্চােণ সহ পরেস্কাে োেণা পারবি এবং অিসুেণ 

কেরত পােরবি।  

৮. ফ্ল্যাে কারডেে সাহারেয েব্দ লেখুন 

েরিও এটি পডাে সবরচরয় পুোরিা অেযয়রিে শকৌেে। রবশ্বিরুড রেক্ষাথীো এখি ফ্ল্যােকােস 

বযবহাে করেি। কােণ এরত কাি হয়! 

কারেস প্ররতরিি এক একিা েব্দ রেখুি অথ স, সংজ্ঞা, উিাহেণসহ। এেপে তা ভােভারব রেখুি এবং 

িািাভারব পেীক্ষা করুি। 

৯. ইংরেজি বরিন এমন মানুরেে সারে কলমউলনরকট করুন 

শোোরোে/করমউরিরকি িা হরে ভাষা রক? অবেয আমো মািুষ বতসমাি সমরয় আমারিে মুখ িা 

খুরেই শোোরোরেে রবরেষজ্ঞ হরয় উরঠরছ - েিযবাি Whatsapp! 

শুেু শভরব শিখুি আপরি কতবাে শোকিিরক বেরত শুরিরছি শে তাো "বুরঝি, রকন্তু ইংরেজি 

বেরত পারেি িা।" এই জিরিস টঠকমরতা কাে সকে কোে সবরচরয় ভারো উপায় করমউরিরকি। 



একটি অিািুষ্ঠারিক ভাষা রবরিমরয়ে িিয স্থািীয় ভাষাভাষীরিে শখা াঁি রিি, একটি শকারস স 

িরথভুি হি, বা অিোইরি ক্লাস করুি। 

১০. শে শেরেে িাো লেখরে োন শসই শেরে োওয়া 

শবরি েুইস/ শেন্ডি রেচােস েুইস িারম একিি আইরেে শেখক আরছি। রেরি তাে “Fluent in 3 

Months” ওরয়বসাইরিে িিয পরেরচত। তাে প্ররসস হরচ্ছ শে শিরেে ভাষা রতরি রেখরত চাি, শস 

শিরে চরে োওয়া।  

শেি শথরক িামাে পে শথরক েরতা কিই শহাক িা শকি শস ভাষায় কথা বো। এরত শকারিা 

শকারিা সময় আপিারক আরিম মািুরষে মরতা শিরচ-কুাঁ রি, অঙ্গ-ভঙ্গী করে শবাঝারত হরত পারে।  

এমিও হরত পারে োস্তা ভুরে আপরি ঘুেরতই আরছি টঠকািা আে খুাঁরি পারচ্ছি িা। কাউরক 

শবাঝারতও পােরছি িা শকাথায় োরবি। পরে শিখরেি এক ব্লক সামরিই আপিাে টঠকািা রছে। 

কাউরক শবাঝারত িা পাডায়, আে রিরিও িায়োিা িা রচিায় আপিাে এই পণ্ডশ্রম হে।  

রকন্তু ২০-২৫ রিি শেরেই আপরি শিখরবি শসই ভাষা ভাঙা-ভাঙা ভারোই বেরত পােরছি। আে 

আরস্ত আরস্ত এমি অরভজ্ঞতাও েূরিযে ঘরে চরে আসরব। 

১১. ইংরেজি ইউটটউব েযারনি সাবস্ক্রাইব করুন 

সাো রবরশ্ব মািুষ এখি মািুষ YouTube বযবহাে করেি। রিরিে ঘরে বরস রিরত িতুি িক্ষতা 

রেখরত ইউটিউব এে িরুে শিই। এই েযািফরম স িতুি রকছু ততরে, শেয়াে কো এবং শেখা োয় 

রবিামূরেয। আপিাে িেকাে হে শুেুমাে একটি ভাে ইোেরিি সংরোে৷ 

ভাষা রেক্ষাে িিয ইউটিউব একটি অমূেয েযািফম স।আপরি শেরকাি সময় রভরেও শিখরত 

পারেি। েতবাে প্ররয়ািি রভরেওগুরে রবেরত রিরয়, থারমরয় রকংবা পুিোয় শিখরত পারেি। 

১২. অ্রনক প্র্শ্ন করুন 

শেখাে সবরচরয় ভারো উপায় প্রশ্ন কো। তুচ্ছ শথরক তুচ্ছ রবষয়গুরো রিরয় প্রশ্ন করুি। িরপক 

গুরোে েভীরে োি। প্রশ্ন করে তাে উেে খুাঁিরত খুাঁিরত শিখরবি রবষয় গুরো পরেস্কাে হরয় 

োরচ্ছ। 

১৩. বনু্ধরেে সাহােয লনন 

বনু্ধো হরত পারে আপিাে ইংরেজি রেক্ষাে শশ্রষ্ঠ সহরোরেতা। ইংরেজি রেক্ষায় উৎসাহী বনু্ধরিে 

রিরয় েররুপ বািাি। প্রযাকটিস করুি। এরক অপরেে সারথ ইংরেজিরত কথা বেুি। রেখরত 

উৎসাহী করুি। সুস্থ প্ররতরোরেতা করুি। 

https://www.fluentin3months.com/
https://www.fluentin3months.com/


১৪. লনরিরক অ্নুপ্র্ালণে োখনু 

শে শকাি জিরিরসে শুরুরত আমো খুবই অিুপ্রারণত থারক। পরে আরস্ত আরস্ত তা করম োয়। 

ফরে শেখাে েরতেীেতায় বযঘাত ঘরি।  

তাই রিরিরক পুরো িারি সরত অিুপ্রারণত োখরত রকছু পন্থা অবেম্বি করুি। শেমি খুব পরেশ্রমী 

কাউরক অিুসেণ কো। শছাি শছাি শোে অিসি কোে পে রিরিরক টিি শিয়া/ মিািাে রকছু 

কো।  

েরুি আপরি আিরক ১০০টি েব্দ রেখরত বসরেি। েরি শেখা হরয় োয় তরব আপরি রবরকরে 

বযােরমেি শখেরত োরবি। রকংবা শেখা হরে আপরি রিরিরক আইসজক্রম রকরি রিরবি। এই 

েকম কেরে শভতে শথরক তাডা অিুভব কেরবি। এবং রবরকে হবাে আরেই শেখা শেষ হরব। 

১৫. শুরু শেরকই উচ্চােরণ মরনারো  লেন 

ভাষাে উচ্চােরি ভাষাে স্বকীয়তা রবিযমাি। আপরি একিা ভাষা বোয় েরতা পােিেী হরবি তরতা 

স্থািীয় শোিারব। তাছাডা ইংরেজি শুদ্ধ উচ্চােণ িািা িা থাকরে অরিক সময়ই উচ্চােরণে 

কােরণ অিয মারি শবােক েব্দ চরে আরস।  

এরত শশ্রাতা ভুে মারি শবারঝি। করমউরিরকেরি বড েেরণে রবভ্রারন্ত চরে আরস। 

১৬. শপ্র্ারেস এে িযাক োখনু 

কতিুকু এগুরেি বুঝরত এবং শস অিুোয়ী পেবতী শেপ রিরত শপ্রারগ্রস িযাক খুব িরুেী। এরত 

আপরি শকাথায় শুরু করেরছি তা শবাঝা োয়।  

এছাডা আপিাে েজি এবং িুব সেতাে শক্ষেগুরে কী তাও খুাঁরি পাওয়া সহি হয়। এবং শস 

অিুোয়ী পরেবতসি বা শোে কো সম্ভব হয়। শপ্রাোরক্টরভটি বারড। 

উপরে একিি মািুরষে িতুি ইংরেজি ভাষা রেখরত শেরে ো ো প্ররয়ািি। শেভারব প্ররয়ািি 

সব গুরছরয় শিয়াে শচিা কো হরয়রছ। োরত শেরকউ ইংরেজি রেখরত চাইরে সুন্দে গুছারিা ভারব 

শুরু শথরক শেষ কেরত পারেি। ইংরেজি রেক্ষারক রমেি রহরসরব রিরে শেরে থাকরে পােিেী 

হওয়া শুেু সমরয়ে বযাপাে। ইংরেজি ভারো ভারব শেখাে একিাই মূে মন্ত্র -হাে ছাডা োরব িা। 

শুভ কামিা। শিখা হরচ্ছ পেবতী পব সসমূরহ। 

 


