মাতৃভািা ষিক্ষা (বাাংলা/Bengali)
বহুভাষিকতার ইউষিট (EFF)
• সরকারী ও বেসরকারী নিয়নিত
উভয় নিক্ষা প্রনতষ্ঠানির
কার্যক্রনের লনক্ষে
• োতৃভাষা নিক্ষা োধ্েনেক ও উচ্চ
োধ্োনেক নেদ্োলনয়, নেনিষানয়ত
নেদ্োলনয়র উভয় স্তনর
• প্রাক নেদ্োলনয় (নিশু নেভাগ)
োতৃভাষায় সহায়তা

• োতৃভাষা নেষনয় পরীক্ষা

flersprakighet.uppsala.se
018-727 20 26

• োতৃভাষায় নিক্ষার্থীর দ্ক্ষতা
েূ লোয়ি

flersprakighet@uppsala.se

• নেদ্োলনয়র সূ চিালনে োতৃভাষায়
সহায়তা

Enheten för flerspråkighet

• নেদ্োলনয়র নেষয়গুনলা োতৃভাষায়
নিক্ষা দ্াি

বক োতৃভাষা (োাংলা) নেষয়টি পড়নত পারনে?
(নেিঃ দ্রিঃ জাতীয় সাংখ্োলঘু ভাষার বক্ষনে প্রনর্াজে িয়)

নিক্ষার্থীর অনেভােকনদ্র বর্নকানিা একজনির
োতৃভাষা সু ইনিি েেতীত অিে বকানিা ভাষা হনল
তানক তার োতৃভাষা নিক্ষার সুনর্াগ বদ্ওয়া হনে র্নদ্

১। ভাষাটি নিক্ষার্থী োসায় নিতেনদ্ি েেেহার কনর, এোং
২। নিক্ষার্থীর অেিেই ভাষাটি সম্পনকয প্রার্থনেক ধ্ারণা
র্থাকনত হনে।
নিক্ষার্থীনক অবশ্যই মাতৃভাষায় কথা বলতত ও বু ঝতত
হতব কারণ জাতীয় পাঠ্যক্রম অনু সরণ কতরই
মাতৃভাষায় শশ্ক্ষাদান পবব চলতব।

জাতীয় সাংখ্োলঘু ভাষা
শনতনাক্ত ভাষাগুতলা সু ইতেতনর সংখ্যালঘু ভাষা শহসাতব
স্বীকৃত, যথা শিশনশ্, শমতয়নতকশল, সশম, ররামানী ও
ইতয়শদশ্। এই ভাষাগুনলা পড়ার জিে নিক্ষার্থীনক
সাংখ্োলঘু বগাষ্ঠীর অন্তভুয ক্ত হনত হনে। নিক্ষার্থীনক োসায়
ভাষাটি েলার ো ভাষাটির প্রার্থনেক ধ্ারণা র্থাকার
প্রনয়াজি বিই। এর দুটি পাঠ্েক্রে রনয়নে এোং
আনেদ্িপেটিনত নিক্ষার্থী পেন্দ করনত পারনে বর্
নিক্ষার্থী স্থািীয় ভাষাভাষী িানক নিক্ষািনেস নহসানে
পড়নে।

বর্ভানে পাঠ্দ্ানির েেেস্থা করা হয়
েহুভানষকতার ইউনিট (EFF)
উপসালায় োতৃভাষা নিক্ষার সেন্বয়
কনর।

প্রার্থনেক ধ্ারণা
সাংখ্োলঘু ভাষা েেতীত অিে সে ভাষার বক্ষনে প্রার্থনেক
ধ্ারণা র্থাকা আেিেক। নিক্ষক পাঠ্দ্াি শুরু করার সানর্থ
সানর্থ নিক্ষার্থীর প্রার্থনেক ভাষা দ্ক্ষতা েূ লোয়ি কনরি। শুনি
েু ঝনত পারা এোং কর্থা েলার দ্ক্ষতা উভয়ই েূ লোয়ি করা
হয়। প্রার্থনেক ধ্ারণা/জ্ঞাি কী তার তর্থে EFF
(েহুভানষকতার ইউনিট) এর ওনয়েসাইনট পাওয়া র্ানে।

নকভানে আনেদ্ি করনত হনে
নিক্ষার্থীর অনভভােকনক আনেদ্িটি করনত হনে।
ফেযগুনলা নেদ্োলনয় এোং EFF এর ওনয়েসাইনটও
পাওয়া র্ায়। ফেযটি পূ রণ কনর নিক্ষার্থীর নেদ্োলনয় জো
নদ্ি। নেদ্োলনয়র প্রধ্াি নিক্ষক আনেদ্িপেটিনক
অিু নোদ্ি কনর নেদ্োলয় বসটিনক ১৫ই জু নির পূ নেয
EFF-এ বপ্ররণ করনেি। শবলতে আসা আতবদনপত্র
মাতৃভাষা শশ্ক্ষার সু তযাগতক শনশিত করতব না।

উপসালায় স্কুতলর প্রশতশদনকার বাধ্যতামূ লক
সময়সূ চীর বাইতর নিক্ষার্থীনক মাতৃভাষায় শশ্ক্ষা দান
করা হয়। এজনয মাতৃভাষার ক্লাসগুতলা দুপু তরর পতর
বা শবতকতল বিওয়া হতয় থাতক। নিশু বেণী (F-klass)
বর্থনক পঞ্চে বেণী পর্যন্ত নিক্ষার্থীরা নিজ নিজ
নেদ্োলনয় পাঠ্ নিনয় র্থানক। ষষ্ঠ বর্থনক িেে বেণী
পর্যন্ত নিক্ষার্থীরা একটি নিনদ্যনিত নেদ্োলনয় নেনকনল
ো সন্ধ্োয় একনেত হনয় পাঠ্ বিয়। নিক্ষার্থীর মাশসক
বাসকােব না থাকতল মাতৃভাষার শশ্ক্ষকরা
বাসটিশকতের বযবস্থা করতব।

অনতনরক্ত তনর্থের জিে
আপনি উপসালানত োতৃভাষা নিক্ষার
নেষনয় আরও তর্থে বপনত পানরি
EFF-এর ওনয়রসাইট বর্থনক।
flersprakighet.uppsala.se

