
পািরবািরক পঠন-পাঠন 
পিরক�না 

বাবা-মা, 
আপিন আপনার স�ােনর �থম িশ�ক  এবং  আপনার  স�ােনর সােথ পড়া �াথিমক সা�রতার   �চােরর এক�ট 
�মািণত উপায়। আপনার িশ� ে�ড �ের পড়েছ তা িন��ত করেত সহায়তা করা ভিবষ�েত  জন� তােক ��ত করার 
জন�  আপিন করেত পােরন এমন সবেচেয় ���পূণ � �জিনস�িলর মেধ�  এক�ট। �িতিদন ২০ িমিনেটর জন� আপনার 
স�ােনর  সােথ পড়া এবং কেয়ক�ট সহজ েকৗশলেক আপনার �িতিদেনর  ��টেনর এক�ট  অংশ িহসােব ৈতির কের,  
আপিন �ুেল আপনার  স�ােনর সাফেল�র উপর ইিতবাচক �ভাব েফলেত পােরন। 

পড়ার পাচঁ�ট ে�� 
 

�িনগত সেচতনতা  
�িনগত সেচতনতা হল শ� েশানার এবং আলাদা করার 
�মতা। 
এটা অ�ভ� ��: 
- একা এবং শে� শ� সনা� করা 
- শে�র সােথ শ� েযাগ করা 
- শ��িলেক আলাদা করা এবং তােদর িবিভ� শে� 
ভাঙা 
- চলমান শ� 

�িনিবদ�া 
�িনিবদ�া হল স�ক� েবাঝার �মতা 
অ�র এবং তা �িতিনিধ� করা শে�র মেধ�। 
এটা অ�ভ� ��: 
- শে�র �িতিনিধ�কারী ম�ুণ িনদশ �ন সনা�করণ 
- িসেলবল প�াটান � 
-শে�র অংশ (উপসগ �, �ত�য় এবং মূল শ�)  
 সাধারণ ব��নবণ � িড�াফ এবং িম�ণ: 

bl, br, ch, ck, cl, cr, dr, fl, fr, gh, gl, gr, ng, ph, pl, pr, 
qu, sc, sh, sk, sl, sm, sn, sp, st, sw, th, tr, tw, wh, wr 

সাধারণ ব��নবণ � ���াফ: 
nth, sch, scr, shr, spl, spr, squ, str, thr 

সাধারণ �রবণ � িড�াফ: 
ai, au, aw, ay, ea, ee, ei, eu, ew, ey, ie, oi, oo, ou, ow, oy 

সাবলীলতা 
সাবলীলতা হল েবাঝার সমথ �ন করার জন� পয �া� 
গিতেত পড়ার �মতা।  
এর মেধ� রেয়েছ: 
-�য়ং��য় শ� �ীকৃিত 
-স�ঠক শ� �ীকৃিত 
-অিভব���র ব�বহার 

েবাধগম�তা 
েবাধগম�তা হল পাঠ� েথেক অথ � েবাঝার এবং মােন েবর করার 
�মতা।  
এর মেধ� রেয়েছ: 
-���পূণ � তেথ�র �িত মেনােযাগ েদয়া 
-পােঠ� িনিদ�� অথ � ব�াখ�া করা 
-মূল ধারণা সনা�করণ 
-���িলর েমৗিখক �িত��য়া 
-পড়ার মাধ�েম অ�জ�ত নত�ন তেথ�র �েয়াগ 

শ�ভা�ার 
শ�ভা�ার হল িশ�াথ�েদর শে�র অথ � স�েক� �ান 
এবং �ৃিত। 
এর মেধ� রেয়েছ: 
-�হণেযাগ� শ�ভা�ার 

েয শ��িল আমরা বুঝেত পাির যখন আমােদর 
সােথ কথা বলা হয় বা পড়া হয়. 

-অিভব���পূণ � শ�ভা�ার 

 
        



েয শ��িল আমরা কথা বলা এবং েলখার 
ে�ে� ব�বহার করার জন� যেথ� ভাল জািন. 
 

িক�ারগােট�ন িডআরএ 
ে�ার 

১ম ে�ড িডআরএ ে�ার ২য় ে�ড িডআরএ 
ে�ার 

৩য় ে�ড 
িডআরএ ে�ার 

A 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 34 38 

উদীয়মান পাঠক 
উদীয়মান পাঠক 

 

�ারি�ক পাঠক পিরবত�নকালীন 
পাঠক 

�সািরত পাঠক  

উদীয়মান পাঠক 
(িডআরএ A-4) 

এই �েরর িশ�াথ�রা: 
 বাম েথেক ডােন পড়েত পাের. 
 অথ � এবং �ারি�ক �িন ব�বহার করেত পাের. 
 েবাঝার জন� পুনরায় পড়েত পাের. 
 30 �ট শ� পড়েত এবং িলখেত পাের. 
 পড়ার পর গ� িনেয় আেলাচনা করেত পাের. 
 সহজ বাত�া িলখেত পাের. 

 
 �িনগত সেচতনতা  
 
 এমন এক�ট েগম েখলুন েযখােন আপিন এক�ট 

শ� বেলন এবং আপনার িশ�েক সম� শ� 
আলাদা করেত হেব।  আপনার বা�ােক এক�ট 
শ� �সািরত করেত বলুন, েযমন- dog এবং েস 
এক�ট রাবার ব�া� িদেয় এক�ট শ� �সািরত 
করার ভান করেত পাের।আপনার স�ােনর বলা 
উিচত /d/ /o/ g/. 

  "আই �াই" েখলুন তেব রঙ েদওয়ার পিরবেত� 
বলুন "আিম এমন িকছ�  �াই কির যা d িদেয় �� 
হয়" বা আিম এমন িকছ�  �াই কির যার সােথ এই 

শ��িল আেছ, /d/o/g/।" আপনার স�ানেকও  
একই কাজ করেত িদন। 

 ছড়াযু�  বই বারবার পড়ুন।আপিন পড়ার সময়, 
আপনার স�ানেক �িত�ট লাইেনর েশেষ ছ�ময় 
শ��ট স�ূণ � করেত বলুন| 

 আপনার িশ�েক ছড়া ৈতির করেত 
বলুন।�জ�াসা ক�ন, "ত� িম িক আমােক এমন 
এক�ট শ� বলেত পারেব যা 'cake' এর সােথ 
ছড়া কের?  উদা; “fake” “shake” etc.  

  �িনিবদ�া কায ��ম   
 
 আপনার িশ�েক তার নােমর অ�র�িল িচনেত 

েশখান. 
 

 কােড� অ�র িলখুন।একবাের এক�ট কাড� ধের রাখুন 
এবং আপনার স�ানেক অ�েরর নাম এবং শ� 
বলেত বলুন। 

 
 আপনার স�ানেক েদাকান, েরে�ারা ঁএবং  অন�ান� 

ল�ণ আেছ এমন জায়গার নাম বলেত বলুন।  
এেক বলা হয় পিরেবশগত ি��। আপনার 
স�ানেক ব�াগ, েটকআউট কে�ইনার এবং  
�ায়ার েথেক এই িচ��িলর ছিব�িল কাটেত বলুন 
এবং  এক�ট পিরেবশগত ি�� ওয়াড� ওয়াল ৈতির 
করেত বলুন এবং েকাথাও েপা� ক�ন| 

 
 আপনার স�ােনর িপেঠ আপনার আঙ�ল িদেয় 

অ�র িলখুন এবং তােদর অ�র�ট অনুমান 
করেত বলুন. 

 
 



এবং"Twinkle, Twinkle Little Star"এর মেতা 
রাইিমং গান গাইেত পারেব?”. 
 

শ�ভা�ার কায ��ম 
 
 আপনার স�ােনর সােথ "িবভাগ" েখলুন। 

"farms"এর মেতা এক�ট  িবষেয়র নাম িদন এবং 
আপনার িশ�েক েসই িবষেয়র সােথ স�িক�ত  
সম� শ� স�েক� িচ�া করেত বলুন। এ�ট 
শ� �ান ৈতির করার এক�ট দুদ�া� উপায়. 

 
 �জিনস�িল কীভােব অনু�প/একই রকম এবং 

েসইসােথ �জিনস�িল কীভােব আলাদা তা িনেয় 
কথা বলুন।        ��:  এক�ট  কুকুর িকভােব 
এক�ট  িবড়ােলর মেতা হয়? এক�ট  কুকুর 
িকভােব এক�ট  িবড়াল েথেক  আলাদা? 

 �িতিদেনর জায়গা�িলেত  �মণ শ�ভা�ার 
ৈতির কের। আপিন কী করেছন তা িনেয়  
আেলাচনা ক�ন  এবং আপিন েদাকােনর  মধ� 
িদেয় যাওয়ার  সময় কী েদখেছন,  
উদাহরণ��প:  "আিম এখােন েবকািরেত 
আিছ। আিম েডানাট,  কুিকজ  এবং ��ট খুেঁজ 
পা��।  আপনার স�ানেক �জ�াসা ক�ন,   
"ত� িম িক মেন  কেরা   আিম এখােন  আর কী 
খুেঁজ েপেত পাির? 

 েজাের  েজাের পড়ুন-   আপনার স�ােনর  
�াধীনভােব পড়েত স�ম  হওয়ার পেরও তার 
কােছ  উ��ের পড়া চািলেয় যান।  আপনার 
স�ােনর  �েরর উপেরর  বই�িল বাছাই  
ক�ন  কারণ এেত বৃহ�র শ�ভা�ার থাকার 
স�াবনা রেয়েছ। 
 

সাবলীলতা কায ��ম 
 
 আপনার িশ�েক এক�ট বাক� বলুন এবং তােক 

আপনার কােছ  এ�ট  পুনরাবৃি� করেত বলুন।  
আপনার িশ�েক চ�ােল� ক�ন েয শ��িল েস 
পুনরাবৃি� করেত পাের তার সংখ�া বাড়ােনার 
জন�।  আপিন যা বলেছন, তা অথ �পূণ � 
বাক�াংশ�িলেত  রাখুন। উদাহরণ��প;  the boy 
went /to the store/with his mother 

 স�ূণ � বােক� বলুন "িপৎজা", "আিম িপ�া 
চাই।" 

 এক�ট ি�য় বই ব�বহার কের, আপনার বা�ােক 
তােদর সাহায� করার জন� ছিব�িল ব�বহার কের 
তােদর িনজ� শে� গ��ট বলেত বলুন. 

 িবিভ� ভেয়স ব�বহার ক�ন-এক�ট পিরিচত গ� বা 
প�ােসজ পড়ার সময়, আপনার স�ানেক িবিভ� 
ভেয়স ব�বহার করার েচ�া করেত বলুন।এক�ট 
মাউস ভেয়স, কাউবয় ভেয়স, বা এক�ট 
রাজকুমারী ভেয়েস গ��ট পড়ুন।এ�ট বারবার 
পড়ার আেরক�ট উপায়, এবং এ�ট পড়ার 
অনুশীলেন িকছ�  মজা েযাগ কের। 
 

 
 
 
 



েবাধগম� ��য়াকলাপ 
 
 পড়ার আেগ, একট� �ত "বই�ট েদেখ" িনন 

এবং আপনার িশ�েক গে� কী ঘটেত পাের 
েস স�েক� েস কী ভাবেছ েস স�েক� কথা 
বলেত উত্সািহত ক�ন. 

 পড়ার সময়, বই�টেত কী ঘটেছ েস স�েক� 
আপিন কীভােব অনুভব কেরন, আপিন কী 
মেন কেরন পরবত� সমেয় কী ঘটেব, বা 
েকানও চিরে�র পছ� স�েক� আপিন কী 
েভেবিছেলন তা বণ �না ক�ন। 

 আপিন যখন আপনার স�ােনর কােছ 
উ��ের পেড়ন, তখন আপিন কী ভাবেছন 
েস স�েক� কথা বলুন। এ�ট আপনার 
িশ�েক েদখােনার সুেযাগ েয পড়া েকবল 
শ��িল খুেঁজ েবর করার েচেয় অেনক েবিশ 
িকছ� . 

 পড়ার পর, আপনার িশ�েক �জ�াসা 
ক�ন, "েতামার ি�য় অংশ�ট কী িছল? 
আমােক েদখাও। েকন ত� িম এই অংশ�ট 
পছ� কেরা? 

 

 িক�ারগােট�ন 
উ� ি�েকােয়��র শ� 

a এক�ট am আিম  an এক�ট and এবং 

at এ can 
পােরন 

come 
আসা 

do করা 

go যাওয়া  he েস I আিম in মেধ� 

is হয় it এ�ট like মত me আমােক 

my আমার no না see েদখা so তাই 

the ঐ to �িত up উপর we আমরা 

You 
আপিন 

   

 জ�ির �ের বই উপেভাগ করেত আপনার �ানীয় 
লাইে�িরেত যান! 
 
Level 1  
Count and See; Hoban, Tana  
Do You Want to be My Friend?; Carle, Eric  
Great Cat Chase; Mayer, Mercer  
My Book; Maris, Ron  
My Very First Book of Colors; Carle, Eric  
Now We Can Go; Jonas, Cann  
 
Level 2  
Cat on the Mat; Wildsmith, Brian  
Chicken Soup; Fitros, Pamela  
Grizzwold; Hoff, Syd  
Have You Seen My Cat?; Carle, Eric  
Have You Seen My Duckling?; Tafuri, Nancy  
I'm Hungry; Fitros, Pamela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level 4  
Bears in the Night; Berenstain, Stan  
Bears on Wheels; Berenstain, Stan  
Fast Draw Freddie; Hamsa, Bobbie  
Ice is...Whee!; Greene, Carol  
Mary Wore Her Red Dress; Peek, Merle  
Mud; Lewison, Wendy  
My Dream; Wildsmith, Brian  
Oops!; Mayer, Mercer  
Roll Over!; Peek, Merle  
School Bus; Crews, Donald  
Snow Joe; Greene, Carol  
Spots, Feathers, and Curly Tails; Tafuri, Nancy  
The Chick and Duckling; Ginsurg, Mirra  
Too Many Balloons; Matthias, Catherine  
Toot, Toot; Wildsmith, Brian  
What's for Lunch?; Carle, Eric  
Where is It?; Lillegard, Dee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



িড�জটাল িরেসাস ��িলর জন� অনু�হ কের 
আপনার স�ােনর �ুল ওেয়বেপজ�ট েদখুন. 
 
 
 

 
 

 �াথিমক পাঠক 
 িডআরএ 6-16 

 এই �েরর িশ�াথ�রা: 
 তােদর অ�র এবং শ� জােন 
 উ� ি�েকােয়�� শ� পড়েত এবং িলখেত িশখেছ 
 অথ � েবােঝ পেড় 
 তারা অিভব���র সােথ পেড় 
 অজানা শ� সমাধান করেত �িনিবদ�ার দ�তা ব�বহার কের 
 পড়া �� করার জন� �েয়াজন হেল পুনরায় পেড় 

 
েফানিমক সেচতনতা কায ��ম  
 
 এমন এক�ট েগম েখলুন েযখােন আপিন 

এক�ট শ� বেলন এবং আপনার িশ�েক 
সম� শ� আলাদা করেত হেব।আপনার 
বা�ােক dog এর মেতা এক�ট শ� �সািরত 
করেত বলুন এবং েস রাবার ব�া� িদেয় 
এক�ট শ� �সািরত করার ভান করেত 
পাের।  আপনার স�ােনর বলা উিচত /d/ /o/ 
/g/. 

  "িসিল েনম েগম"েখলুন।পিরবােরর �িত�ট 
সদেস�র নােমর �থম অ�র�ট এক�ট িভ� 
অ�র িদেয় �িত�াপন ক�ন। েযমন, 'Bob'-
এর জন� 'Tob', 'Matt'-এর জন� 'Watt', 
ইত�ািদ। 

  এক�ট শে�র িসেলবেল তািল বাজােনা 
�দশ �ন ক�ন।আপনার স�ানেক শ�াংেশ 
হাততািল িদেত বলুন। 

 
 
 
 
 
 
 

 �িনিবদ�া কায ��ম 
 
 শে�র স�ান-এক�ট অ�র পছ� ক�ন এবং 

আপনার িশ�েক েসই অ�েরর শ� িদেয় 
�� কের পাচঁ�ট আইেটম খুজঁেত বলুন। 
�িত�ট ব� পাওয়া েগেল, আপনার স�ানেক 
এক�ট তািলকায় শ��ট িলখেত সাহায� 
ক�ন। উদাহরণ��প,  যিদ টােগ �ট সাউ� 
হয়“m”, িশ��ট mop, mat, Mom, moneyএবং 
microwave খুেঁজ েবর কের িলখেত পাের। 

 ১ম �িন: আপনার স�ানেক শে�র �থম 
�িন বলেত বলুন এবং ছিব বা আেশপােশর 
শে�র উপর িভি� কের এক�ট অনুমান 
ক�ন। মুি�ত শ��ট িশ�র অনুমােনর সােথ 
েমেল কী না তা েদখেত দুবার পরী�া 
ক�ন। 

 পিরিচত অংশ:আপনার িশ� যখন দীঘ � শ� 
পড়েত �� কের, তখন তােক েসই শে�র 
অংশ�িল ল�� করেত বলুন যা েস 
ইিতমেধ�ই জােন। উদাহরণ��প, 
"presenting"এর মত এক�ট শে� আপনার 
স�ান হয়েতা ইিতমেধ�ই উপসগ ��ট-pre, 
"sent" শ��ট এবং েশষ শ��ট-ing জানেত 
পাের| 



সাবলীলতা কায ��ম   
 
 িবরাম িচ��িল িচি�ত ক�ন যা 

অিভব���েত সহায়তা কের েযমন �� িচ�, 
িব�য়েবাধক িব� ুএবং উদ্ধৃিত িচ� ।আপিন 
�িত�ট পড়ার সােথ সােথ আমােদর ভেয়স 
কীভােব পিরবিত�ত হয় তা �দশ �ন ক�ন। 
এক�ট বইেয়র সময় �ধুমা� এক�টেত 
েফাকাস ক�ন। মেন রাখেবন এ�ট �থম 
এবং সব �াে� উপেভাগ করা ���পূণ �। 

 আপনার স�ােনর "পড়া" অনুশীলন করার 
জন� আপনার িনেজর পছে�র গােনর বই 
ৈতির ক�ন। এ�ট আ�িব�াস ৈতির কের 
এবং আপনার স�ানেক একজন পাঠক 
িহসােব িনেজেক শনা� করেত সাহায� কের। 

  আপনার স�ানেক এক�ট বাক� বলুন এবং 
তােক আপনার কােছ এ�ট পুনরাবৃি� করেত 
বলুন। আপনার স�ােনর পুনরাবৃি� করেত 
পাের এমন শে�র সংখ�া বাড়ােত চ�ােল� 
ক�ন।আপিন যা বলেছন তা অথ �পূণ � 
বাক�াংেশ রাখুন। উদা;  the boy went/ to the 
store /with his mother. 

 

শ�ভা�ার কায ��ম   
 
 েজাের েজাের পড়ুন- আপনার স�ােনর 

�াধীনভােব পড়েত স�ম হওয়ার পেরও তার 
কােছ উ��ের পড়া চািলেয় যান। আপনার 
স�ােনর �েরর উপের বই�িল িনব �াচন ক�ন 
কারণ এেত বহৃ�র শ�ভা�ার থাকার 
স�াবনা রেয়েছ। এইভােব, আপিন আসেল 
তােক নত�ন শ� এবং কীভােব েস�িল 
�বে� ব�বহার করা হয় তা েশখাে�ন। 

  শে�র পূব ��প েদখুন- আপনার স�ােনর 
কােছ বা তার সােথ পড়ার আেগ, বই�ট েদেখ 
িনন এবং আপনার স�ােনর কােছ আকষ �ণীয় 
বা অপিরিচত হেত পাের এমন দু�ট শ� 
পছ� ক�ন।আপনার স�ানেক বলুন 
শ��িল কী এবং তােদর অথ � কী 

 আপনার স�ােনর সােথ "িবভাগ" েখলুন। 
"farms" এর মেতা এক�ট িবষেয়র নাম িদন 
এবং আপনার িশ�েক েসই িবষেয়র সােথ 
স�িক�ত সম� শ� স�েক� িচ�া করেত 
বলুন। এ�ট শ� �ান ৈতির করার এক�ট 
দুদ�া� উপায়। 

 
 
 

উ� ি�েকােয়�� শ� 
ে�ড 1 

all সব as িহেসেব did 
কেরিছল 

now এখন 

by �ারা can পােরন here 
এখােন 

she েস 

has আেছ he েস man পু�ষ went িগেয় 
into মেধ� look েদখা said 

বেলেছন 
been 
হেয়েছ 

or অথবা play েখলা very খুব going যাওয়া 
this এই up উপের be থাকা how 

িকভােব 
will হেব your 

আপনার 
from েথেক of এর 

are হয় away দেূর him তােক that েয 
came 
এেসেছ 

come আসা not না what িক 

have আেছ her তারঁ saw 
েদখেলন 

but িক� 

little 
সামান� 

makeৈতির was িছল had িছল 

out বাইের put রাখা because 
কারণ 

if যিদ 

েবাধগম� ��য়াকলাপ   
 
 উ��ের িচ�া ক�ন- যখন আপিন আপনার 

স�ােনর কােছ উ��ের পেড়ন, তখন আপিন 
কী ভাবেছন েস স�েক� কথা বলুন। এ�ট 
আপনার স�ানেক েদখােনার সুেযাগ েয পড়া 
েকবল শ��িল খুেঁজ েবর করার েচেয় 
অেনক েবিশ িকছ� ।  বই�টেত কী ঘটেছ েস 
স�েক� আপিন কী অনুভব কেরন, আপিন 
কী মেন কেরন পরবত� সমেয় কী ঘটেব, বা 
েকানও পছে�র চির� স�েক� আপিন কী 
ভাবেছন তা বণ �না ক�ন।               

 পড়ার পের- আপনার িশ�েক �� েথেক 
গ��ট পুনরায় বলার জন� বলুন, এবং 
মতামতও �জ�াসা ক�ন। 'েতামার ি�য় 
অংশ েকান�ট?  ত� িম িক েকানও ব�ুেক এ�ট 
সুপািরশ করেব? 

 “েকান চির��ট বস িছল? ত� িম িকভােব 
জান?" যিদ আপনার স�ান না জােন, 
আপনার উ�র িদন। আপনার স�ান এ�ট 
করার আেগ আপনােক অেনকবার এ�ট 
করেত হেব। েস আপনার উ�র "অনুকরণ" 



 

two দুই us 
আমােদর 

get পাওয়া one এক 

with সােথ back িফের his তারঁ they তারা 
   who েক 
    

করেত পাের। আপনার স�ােনর �েচ�ােক 
উৎসািহত ক�ন। 

 

জ�ির �ের বই উপেভাগ করেত আপনার �ানীয় 
লাইে�িরেত যান! 
 
Level 6 
Where's Al?; Barton, Byron  
Footprints in the Snow; Benjamin, Cynthia  
Things I Like; Browne, Anthony  
Sid and Sam; Buck, Nola  
How Many Bugs in a Box?; Carter, David  
Wheels; Cobb, Annie  
Happy Birthday, Danny and the Dinosaur; Hoff, 
Syd  
My Messy Room; Packard, Mary  
Mary Wore Her Red Dress; Peek, Merle  
It's Game Day; Salem, Lynn & Stewart, J.  
I Love Mud and Mud Loves Me; Stephens, Vicki  
Wake Up, Wake Up!; Wildsmith, B. & R.  
Sleepy Dog; Ziefert, Harriet 
 
Level 8  
Sunshine, Moonshine; Armstrong, Jennifer  
Henry's Busy Day; Campbell, Rod  
Go Dog Go; Eastman, Philip D.  
Tortillas; Gonzalez-Jensen  
Gum on the Drum; Gregorich, Barbara  
Traffic Jam; Harper, Leslie  
Where's Spot?; Hill, Eric  
Oh a Hunting We Will Go; Langstaff, John  
All By Myself; Mayer, Mercer  
Ear Book; Perkins, Al  
Paper Bag Trail; Schreiber, Anne & Doughty, A.  
It Looked Like Spilt Milk; Shaw, Charles 
Nickels and Pennies; Williams, Deborah 
Level 14  
Buzz, Buzz, Buzz; Byron Barton 
Goodnight, Moon; Brown, Margaret Wise  
George Shrinks; Joyce, William  
Oliver; Kraus, Robert  
Put Me in the Zoo; Lopshire, Robert  
Great Big Enormous Turnip; Tolstoy, Aleksey 
Mama Do You Love Me?; Barbara Joose 
Picture for Harold’s Room; Crockett Johnson 
Sammy the Seal; Syd Hoff 
Time to Sleep; Denise Fleming 
Whose Mouse Are You?; Robert Kaus 

Level 10  
Just Like Daddy; Asch, Frank  
Dark, Dark Tale, A; Brown, Ruth  
Ten Black Dots; Crews, Donald  
Across the Stream; Ginsburg, Mirra  
SHHH; Henkes, Kevin  
Johnny Lion's Rubber Boots; Hurd, Edith Thacher  
Rosie's Walk; Hutchins, Pat  
Itchy, Itchy Chicken Pox; Maccarone, Grace  
Are You There Bear?; Maris, Ron  
Bread, Bread, Bread; Morris, Ann  
Tiger Is a Scaredy Cat; Phillips, Joan  
The Lady With the Alligator Purse; Westcott, 
Nadine 
 
Level 12  
Each Peach Pear Plum; Ahlberg, Allan & Janet  
Mine's the Best; Bonsall, Crosby  
Snow, The; Burningham, John  
Biscuit; Capucilli, Alyssa Satin  
Polar Bear, Polar Bear, What Do You See?; Carle, 
Eric  
Alligator Shoes; Dorros, Arthur  
One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish; Dr. 
Seuss  
Growing Vegetable Soup; Ehlert, Lois  
More Spaghetti I Say; Gelman. Rita  
The Carrot Seed; Kraus, Ruth  
Buzz Said the Bee; Lewison, Wendy  
I'm a Caterpillar; Marzollo, Jean  
Great Race, The; McPhail, David  
Curious George ; Rey, H.A  
Sheep in a Jeep; Shaw, Nancy 
Level 16  
Town Mouse and Country Mouse, The; Aesop  
Three Billy Goats Gruff, The; Brown, Marcia  
Liar, Liar Pants on Fire; Cohen, Miriam  
Angus and the Cat; Flack, Marjorie  
Hattie and the Fox; Fox, Mem  
Little Toot; Gramatky, Hardie  
Reflections; Jonas, Ann  
We Just Moved!; Krensky, Stephen  
Let's Go Froggy; London, Jonathan  
Father Bear Comes Home; Minarik, Else H.  
Dragon's Fat Cat; Pilkey, Dav  
The Little Engine That Could; Piper, Walter  



You Can’t Smell a Flower With Your Ear; Joanna 
Cole 
 
 
 
 
 
িড�জটাল িরেসাস ��িলর জন� অনু�হ কের 
আপনার স�ােনর �ুেলর ওেয়বেপজ েদখুন। 
 

Benny Bakes a Cake; Rice, Eve  
We're Going on a Bear Hunt; Rosen, Michael  
Noisy Nora; Wells, Rosemary  
Napping House, The; Wood, Don & Audrey 
 
 
 
 
 



  

পিরবত�নকালীন পাঠক 
িডআরএ 18-28 

 

এই �েরর িশ�াথ�রা কাজ করেছ:  
 

 িডেকািডং 
 সাবলীলতা 
  িরেটিলং  
 একািধক িসেলবল সহ শ� 
 আেরা জ�টল েট�ট 

েফানিমক সেচতনতা কায ��ম 
 
 আপনার স�ানেক এক�ট েছাট গািড় িদন 

(েযমন এক�ট ম�াচব� গািড়)।অ�র�িলেক 
আলাদা কের েরেখ কাগেজর ট�কেরােত 5+ 
অ�েরর এক�ট শ� িলখুন। আপনার 
স�ানেক �িত�ট অ�েরর উপর িদেয় 
অ�েরর শ� বেল গািড় চালােত বলুন। 
আপনার স�ানেক অ�েরর উপর িদেয় ধীের 
ধীের গািড় চালােত বলুন এবং তারপের আবার 
িকছ� টা �ত গািড় চালােত বলুন। যত�ণ না 
শ��ট ভােলাভােব বলা হয় তত�ণ চািলেয় 
যান. 

 শে�র সােথ Head, Shoulder, Knees and Toes 
েখলুন। এক�ট বাক� বলুন এবং �িত�ট শ� 
বলার সময় �থম শে�র জন� আপনার 
িশ�েক তার মাথা, ি�তীয় শে�র জন� কাধঁ 
এবং তৃতীয়�টর জন� হাটঁ� �শ � করেত বলুন। 
 

�িনিবদ�া কায ��ম 
 
 শ� েলখা- অেনক িশ�ই েনাট পাঠােত এবং 

�হণ করেত পছ� কের এবং �িনিবদ�ার 
দ�তােক শ��শালী করার জন� েলখা এক�ট 
দুদ�া� উপায়। আপনার স�ানেক তার 
ব�াকপ�ােক েনাট পাঠান বা বািলেশ েনাট 
রাখুন। একজন আ�ীয় বা ব�ুেক আপনার 
স�ােনর কােছ এক�ট িচ�ঠ বা ইেমল পাঠােত 
বলুন। যখনই আপনার স�ান এক�ট েনাট 
পায়, তােক িলখেত বলুন। বানান িনেয় িচি�ত 
হেবন না। পিরবেত�, আপনার স�ানেক তার 
সাধ�মত শ��েলা েশানােত বলুন। 

 শে�র অনুস�ান - এক�ট িম� শ� িনব �াচন 
ক�ন এবং আপনার স�ানেক েসই শ� িদেয় 
�� কের পাচঁ�ট আইেটম খুজঁেত বলুন। 
�িত�ট ব� পাওয়া েগেল,  আপনার স�ানেক 
এক�ট তািলকায় শ� িলখেত সাহায� ক�ন। 
উদাহরণ��প, যিদ ল�� শ� "bl" হয়, তাহেল 
িশ��ট blanket, blood, blue, blizzard, blast খুেঁজ 
েপেত এবং িলখেত পাের। 

 
সাবলীলতা কায ��ম   
 
 িবিভ� ক��র ব�বহার ক�ন-এক�ট পিরিচত 

গ� বা অনুে�দ পড়ার সময়, আপনার 
স�ানেক িভ� ক��র ব�বহার করার েচ�া 
করেত বলুন। এক�ট ইঁদুর ভেয়স, কাউবয় 
ভেয়স, বা এক�ট রাজকুমারী কে� গ� পড়ুন. 
এ�ট বারবার পড়ার আেরক�ট উপায়, এবং 
এ�ট পড়ার অনুশীলেন িকছ�  মজা েযাগ কের 

 িরিডং েরকড� ক�ন-আপনার িশ� কেয়ক�ট 
অনুে�দ অনুশীলন করার পের, তােক এক�ট 
েটপ ে�য়ার, েসল েফান বা MP3 িডভাইেসর 
সােথ এ�ট েরকড� করেত হেব।একবার েরকড� 

শ�ভা�ার কায ��ম 
 

 েজাের েজাের পড়ুন-আপনার স�ােনর 
�াধীনভােব পড়েত স�ম হওয়ার পেরও তার 
কােছ উ��ের পড়া চািলেয় যান।আপনার 
স�ােনর �েরর উপের বই�িল িনব �াচন ক�ন 
কারণ এেত বহৃ�র শ�ভা�ার থাকার স�াবনা 
রেয়েছ।নত�ন শ� এবং কীভােব েস�িল গে� 
ব�বহার করা হয় তা িনেয় আেলাচনা করার 
জন� সময় িনন। 
 

 হট পেটেটা-সমাথ �ক শ�(অনু�প অথ � সহ 
শ�) সে� হট পেটেটা েখলুন।এক�ট শ� 



হেয় েগেল, আপনার িশ� তার পড়ার কথা 
�নেত পাের এবং বই�ট অনুসরণ করেত 
পাের। �ায়শই, েস এ�ট আবার েরকড� করেত 
এবং আরও ভাল করেত চায়. 

 

িনব �াচন ক�ন, এবং তারপর আপনার স�ােনর 
অন� এক�ট শ� েয একই �জিনস েবাঝায় তা 
িচ�া করেত হেব। যত�ণ না েকানও 
েখেলায়াড় অন� েকানও শে�র কথা ভাবেত 
পাের না তত�ণ পালা কের িনন। 
উদাহরণ��প, আপিন বলেত পােরন, "Cold" 
এবং আপনার িশ� বলেত পাের, "Freezing।" 
তারপর আপিন বলেত পােরন, "Chilly" ইত�ািদ। 
িবপরীতাথ �ক শ� (opposites) িদেয় েগম�ট 
আবার েচ�া ক�ন। 
 

 
 
 
 

 
উপলি� কায ��ম 

 
 িভ.আই.িপ. িফকশন- এক�ট ক�কািহনীর 

গ� পড়ার পর, আপনার স�ানেক �জ�াসা 
ক�ন:   
1. চির��ট সবেচেয় ���পূণ � কী �জিনস 

কেরেছ?  
2. চির��টর সবেচেয় ���পূণ � অনুভূিত কী 

িছল? 
 

 নন-িফকশন মূল শ�- এক�ট নন-িফকশন 
বই বা �ব� পড়ার পর বা�ােক �জে�স 
ক�ন: 
1. 1. এই িবষয় স�েক� 3�ট সবেচেয় 

���পূণ � শ� িক? 
2. 2. েকন এই শ��িল িবষেয়র জন� 

���পূণ �? 
 

Level 24  
Baby Sister for Frances; Russell  
Bad, Bad Bunnies; Delton Judy  
Bedtime for Frances; Hoban, Russell  
Chickens Aren't the Only Ones; Heller, Ruth  
Gregory, the Terrible Eater; Sharmat Marjorie  
Horrible Harry (series); Kline Suzy  
Hungry, Hungry Sharks; Cole Joanna  
Is Your Mama a Llama?; Guarino Deborah  
Judy Moody; McDonald Megan  
Junie B. Jones and the Stupid Smelly Bus; Park 
Barbara  
Katy and the Big Snow; Burton Virginia  
Lionel at Large; Krensky, Stephen  
Madeline; Bemelmans, Ludwig  
Make Way for Ducklings; McCloskey Robert  
The Littles; Peterson John  
The Tale of Peter Rabbit; Potter Beatrix  
Tikki Tikki Tembo; Mosel Arlene 
 



জ�ির �ের বই উপেভাগ করেত আপনার �ানীয় 
লাইে�িরেত যান! 
 
Level 18  
Amazing Grace; Hoffman Mary  
Bear Shadow; Asch Frank  
Bringing the Rain to Kapiti Plain; Aardema Verna  
Danny and the Dinosaur; Hoff Syd  
Days With Frog and Toad; Lobel Arnold  
Froggy Learns to Swim; London Jonathan  
Green Eggs and Ham; Seuss Dr.  
Harry and the Lady Next Door; Zion Gene  
Henry and Mudge, The First Book; Rylant Cynthia  
I Was So Mad; Maer Mercer  
Litle Bear; Minarik Else  
Nate the Great; Sharmat Marjorie  
Stone Soup; McGovern Ann  
The Snowy Day; Keats Ezra  
There's a Hippopotamus Under My Bed; Thaler Mike  
Very Hungry Caterpillar, The; Carle, Eric  
Where the Wild Things Are; Sendak MauriceDigital  
 
Level 20  
Amelia Bedelia; Parish Peggy  
Arthur Babysits; Brown Marc  
Caps For Sale; Slobodkina Esphyr  
Case of the Cat's Meow; Bonsall Crosby  
Chester's Way; Henkes Kevin  
Chicka, Chicka, Boom, Boom; Martin Bill  
Click Clack Moo, Cows That Type; Cronin Doreen  
Clifford the Big Red Dog; Bridwell Norman  
Corduroy; Freeman Don  
Franklin Goes to School; Bourgeois Paulette  
Harold and the Purple Crayon; Johnson Crockett  
If You Give a Mouse a Cookie; Numeroff Laura  
Ruby the Copycat; Rathmann Peggy  
Snowshoe Thompson; Levinson Nancy  
The Day Jimmy's Boa Ate the Wash; Noble Trinka  
The Wolf's Chicken Stew; Kasza Keiko  
Three by the Sea; Marshall Edward 
 

Level 28  
"I Can't" Said the Ant; Cameron Polly;  
Cloudy With a Chance of Meatballs; Barrett Judi  
Doctor De Soto; Steig William  
Freckle Juice; Blume Judy  
Goldilicious; Kann Victoria  
Gregory, the Terrible Eater; Sharmat, M. Weinman  
How to Eat Fried Worms; Rockwell Thomas  
Ira Sleeps Over; Waber Bernard  
Miss Rumphius; Cooney Barbara  
Tales of Amanda Pig; Van Leeuwen, Jean  
The Mitten; Brett Jan  
The Patchwork Quilt; Flournoy Valerie  
The Story of Ferdinand; Leaf Munro  
Through Grandpa's Eyes; MacLachlan, Ptricia  
Thunder Cake; Polacco Patricia  
Too Many Tamales; Soto Gary 



 
 
 িড�জটাল িরেসাস ��িলর জন� অনু�হ কের আপনার স�ােনর �ুেলর ওেয়বেপজ েদখুন। 
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STERLING HEIGHTS LIBRARY   
40255 Dodge Park Road   
Sterling Heights, MI  48313 
586-446-2640 (Administration) 
586-4462642 (Adult Reference) 
586446-2644 (Children’s) 
586-446-BOOK (2665) (Circulation) 
 
Library Hours 
Monday – Thursday – 9:30 a.m. to 9:00 p.m. 
Friday – 1:00 p.m. to 5:00 p.m. 
Saturday – 9:30 a.m. to 5:00 p.m. 
Sunday – 1:00 p.m. to 5:00 p.m. 
(September through May) 
Closed June through August 
 

DRIVING DIRECTIONS 

The library is located inside the Richard J. Notte 
Sterling Heights City Center which located on the 
southeast corner of Utica Rd. and Dodge Park Rd. 

WARREN CIVIC CENTER LIBRARY 
One City Square, Suite 100 
Warren, MI  48093 
586-771-0770 
 
Library Hours 
Monday & Wednesday – 12:00 p.m. to 8:00 p.m. 
Tuesday & Thursday – 9:00 a.m. to 8:00 p.m. 
Friday & Saturday – 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Sunday – 1:00 p.m. to 5:00 p.m.* 
*Closed Memorial Day through Labor Day 
 
WARREN ARTHUR J. MILLER LIBRARY 
5460 Arden, Suite 303 
Warren, MI  48092 
586-751-5377 
 
Library Hours 
Monday, Friday & Saturday – 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Tuesday & Thursday – 12:00 p.m. to 8:00 p.m. 
Wednesday – 9:00 a.m. to 8:00 p.m. 
Sunday – Closed 

 

 

 


