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কিভাবে য�াগাব�াগ িরবেন:
ওবেে www.oxfordprimary.co.uk
ইবেইল primary.enquiries@oup.com
যেকলব�ান +44 (0) 1536 452610
 �্াক্স +44 (0) 1865 313472

3

PhonicsPhonicsRead Write Incশব্দবিাষ
Fred Talk - পড়ার আগে শগদে বর ্ণগুলির স্বর উচ্ারর করা (ব্লেন্ডিং 
অর ্ণাৎ স্বগরর লিশ্রর)

sound-blending- বর ্ণগুলির স্বর একসাগর জগুড় একটি শদে উচ্ারর 
করা, ব্েিন c–a–t  cat

special friends- একালিক বর ্ণ লিগে ব্িখা স্বর, ব্েিন sh, ng, qu, ch

Speed Sounds- আিািা-আিািা স্বর ো লিগে শদে তৈলর হে

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/ -এ অগনক 
লিলিও আগে ো আপনাগক সাহাে্য করগৈ পাগর োগৈ আপলন লনগজর 
সন্াগনর সাহাে্য করগৈ পাগরন। 
Read Write Inc. সম্পগক্ণ আরও ৈর্য জানার জন্য, অনুগ্রহ কগর আপনার 
সন্াগনর সু্গি Read Write Inc.-এর ি্যাগনজাগরর সাগর করা বিুন লকিংবা 
www.readwriteinc.com ব্িখুন। 

আপনার লশশুগক অনুিূলৈর সাগর 
েল্প পগড় ব্শানান! আপলন েৈ 
ব্বলশ েল্প িাগিাবাসগবন, আপনার 
সন্ান ৈৈ ব্বলশ ব্সিাগক পড়গৈ 
িাগিাবাসগব।

আপনার সন্ান Read Write Inc. Phonics-এর সাগর পড়গৈ 
লশখগে, ো হি একটি খুবই জনলরিে এবিং সফি সাক্ষরৈা 
ব্রিাগ্রাি। এই প্রথে পুস্তিিাআপনাগক ব্িখাে ব্ে আপলন 
লকিাগব আপনার সন্াগনর পড়গৈ পারার ক্ষিৈা দ্রুৈ শুরু 
করগৈ পাগরন।

আপনার সন্ান খুবই সহজিাগব পড়গৈ লশখগব।  
ও এইগুলি লশখগব: 
1. ও ের ্ণগুকলবি ৈাগির 'স্বগরর' িাি্যগি পড়গব
2. এই স্বরগুলিগক শবব্দ পলররৈ করগব
3. একটি গবপেশদেগুলিগক পড়গব।

োসাে পড়া
পুনতিকা 1

2

পুনতিকা 1 আপনাগক বগি ব্ে আপলন লকিাগব 
আপনার সন্াগনর সাহাে্য করগৈ পাগরন:
• Set 1 Speed Sounds পড়ুন 
• স্বরগুলিগক শগদে পলররৈ করুন
• স্বর লিশ্রর অর ্ণাৎ ব্লেন্ডিংগের বই পড়ুন
• িাি, সবুজ এবিং ব্বগুলন রগের েগল্পর বই 

পড়ুন।

web www.oxfordprimary.co.uk
email primary.enquiries@oup.com
tel. +44 (0) 1536 452610

www.oup.com

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/
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আোর সন্ান কিভাবে পড়বে কশখবে? 
রিরগি, আপনার সন্ান এগুলিগক পড়গৈ লশখগব:
•  Set 1 Speed Sounds: এগুলি হগছে স্বর ো একটি বর ্ণ লিগে ব্িখা হে: 

m  a  s  d  t  i  n  p  g  o  c  k  u  b  f  e  l  h  r  j  v   
y  w  z  x এবিং এিন সব স্বর ো িুইটি বর ্ণ লিগে ব্িখা হে  
(আপনার সন্ান এগুলিগক 'special friends' বিগব): sh  th  ch  qu  
ng  nk  ck

• sound-blending-এর িাি্যগি এিন সকি শদে োগৈ এই স্বর রগেগে, 
ব্েিন m–a–t  mat, c–a–t  cat, g–o–t  got, f–i–sh  fish, s–p–o–t  
spot, b–e–s–t  best, s–p–l–a–sh  splash

• স্বর লিশ্রগরর বই এবিং িাি, সবুজ এবিং ব্বগুলন রগের Storybooks।

লবিৈীেৈ, ও এইগুলি পড়গৈ লশখগব: 
•  Set 2 Speed Sounds: ay  ee  igh  ow  oo  oo  ar  or   

air  ir  ou  oy 
•  এই স্বর েুক্ত শদে
•  ব্োিালপ, কিিা এবিং হিুি Storybooks।

ৈৃৈীেৈ, ও এইগুলি পড়গৈ লশখগব:
•  Set 3 Speed Sounds: ea  oi  a-e  i-e  o-e  u-e  aw   

are  ur  er  ow  ai  oa  ew  ire  ear  ure
• এই স্বর েুক্ত শদে
• নীি এবিং িূসর Storybooks।

কিভাবে আপনার সন্ানবি পড়বে শুনবেন

• আপনার সন্ান আপনাগক পগড় ব্শানাগনার আগে লকন্তু বইটিগক 
ব্জাগর ব্জাগর পড়গবন না।

• েল্প পড়ার আগে আপনার সন্ানগক স্বর ও শদেগুলিগক পড়গৈ বিুন।
• আপনার সন্ান েখন েল্প পগড়, ৈখন ৈাগক ব্সই শদেগুলির স্বর 
উচ্ারর করগৈ বিুন ো ব্স স্বেিংনরিেিাগব পড়গৈ পারগে না। 
আপনার সন্ানগক খুব একিা ব্বলশ িুশলকগি পড়গৈ ব্িগবন না। 
সাফি্য অজ্ণন করগি আপনার সন্াগনর রিশিংসা করুন।

• েল্পটিগক এগোগৈ রাকার জন্য রিগৈ্যকটি বাক্য বা পষৃ্া ব্ফরৈ পড়ুন। 
(আপনার সন্ান েল্প নে বরিং শদেগুলিগক পড়ার লিগক ৈার সম্পূর ্ণ 
িগনাগোে লিগছে।)

• আপনার সন্ানগক েলব ব্িগখ শদেটিগক অনুিান করগৈ বিগবন না।
• সবলকেু িীগর সুগথে এবিং ব্নেগহ করুন! 

সু্গি রিগৈ্যক লিন আিাগির ব্্ালর িাইি হে সুৈরািং বাচ্ারা 
েল্প িাগিাবাসগৈ শুরু কগর। আিরা আশা কলর ব্ে আপলন ও ৈা 
করগবন এবিং ব্রাজ ঘুিাগৈ োওোর আগে আপনার সন্াগনর সাগর 
একটি েগল্পর বই পড়গবন। সু্গি আিাগির কাগে অপূব ্ণ বই আগে 
ো আপলন িার লনগৈ পাগরন।

বগর ্ণর নাগির বিগি আপনার সন্ানগক ব্সই বগর ্ণর স্বর 
উচ্ারর করা ব্শখাগনা হগব, সুৈরািং ‘mat’ শগদে ও ‘em’ 
উচ্ারর না কগর ব্সিাগক ‘m’ উচ্ারর করগব; ‘sun’ শগদে ও 
‘es’ উচ্ারর না কগর ‘s’ উচ্ারর করগব। 
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1. আপনার সন্ানবি Set 1 Speed Sounds পড়বে 
সাহা�্ িরুন
শুরু করার আগে, স্বরগুলিগক স্পষ্টিাগব উচ্ারর করার অি্যাস 
করার জন্য https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/
parents/ ব্িখুন। আপলন েৈিা স্পষ্টিাগব এই শদেগুলিগক উচ্ারর 
করগবন, আপনার সন্ান ৈৈিাই দ্রুৈ ব্সগুগিাগক লশখগৈ পারগব। 

গুরুত্বপূর ্ণ: স্বর ব্শখাগনার সিে আিরা ‘mmmm’ বলি ‘muh’ নে 
এবিং ‘lllll’ বলি ‘luh’ নে। শদেগুলিগক পড়ার জন্য স্বর লিশ্রর করার 
সিে এিা সলৈ্য বাচ্াগির জন্য খুবই উপকারী হে। 

আপনার সন্ান Set 1 Speed Sounds কাি্ণ বা একটি  
My Set 1 Speed Sounds Book বাসাে লনগে আসগব।
আপলন ব্িখগবন ব্ে রিগৈ্যকটি স্বরগক একটি েলবর আকাগর আকঁা 
হগেগে। উিাহররস্বরূপ:
• ‘s’ হগছে snake এর আকাগর
• ‘d' হগছে dinosaur এর আকাগর
• ‘a’ হগছে apple এর আকাগর 
• ‘m’ হগছে িুইটি mountain এর আকাগর

3. আপনার সন্ানবি  
Sound Blending েইগুকলবি 
পড়বে সাহা�্ িরুন
আপনার সন্ানগক রিগৈ্যকটি শদে স্বর 
অনুোেী পড়গৈ বিুন (Fred Talk) এবিং ৈারপর 
শদেটিগক উচ্ারর করগৈ বিুন। ৈারপর, ব্স 
ব্পজ পালটিগে ব্িখগৈ পাগর ব্ে ৈারা ব্সিাগক সটিকিাগব উচ্ারর কগরগে লকনা। 

4. আপনার সন্ানবি Storybooks পড়বে সাহা�্ িরুন
সাদািাবলা Storybooks
আপনার সন্ান Read Write Inc. Phonics েগল্পর বইগুলিগক পড়া শুরু করগি, ও 
একটি সািাকাগিা েগল্পর বই বাসাে লনগে আসগব। এটি হগছে ব্সই রটেন বইগের 
একটি কলপ ো ও সু্গি পড়গে। 

আপনার সন্ান ৈাগির লরলিিং লশক্ষগকর 
সাগর এই েল্পটিগক ইলৈিগি্য লৈন বার 
পগড়গে, সুৈরািং ৈাগির এই েল্পটিগক 
আত্মলবশ্াগসর সাগর পড়গৈ পারা উলিৈ। 

নরিোকিাপগুলিগক লকিাগব অনুসরর 
করগৈ হগব ব্সই লবষগে এই বইগুলিগৈ 
একটি সিংলক্ষপ্ত ব্যাখ্যা ব্িওো রাকগব।

Book Bag Books
আপনার সন্ান একটি Book Bag Book ও বাসাে 
লনগে আসগৈ পাগর। ও সগবিাত্র Storybook-এ ব্ে 
সিতি িাররা এবিং শদেগুলিগক পগড়গে ব্সগুলিগক 
এই বইগৈ আরও েগড় ব্ৈািা হে। এই বইটিগক 
পড়ার জন্য আপনার সন্াগনর আরও সাহাগে্যর 
রিগোজন হগব।

আবার, নরিোকিাপগুলিগক লকিাগব অনুসরর 
করগৈ হগব ব্সই লবষগে এই বইগুলিগৈ ব্যাখ্যা 
ব্িওো রাকগব। 

PhonicsRead Write Inc

Series developed by Ruth Miskin
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Read Write IncPhonicsRead Write Inc Phonics

 Set 1: Green Storybooks
 1 On the bus
 2 My dog Ned
 3 Six fish
 4 The spell
 5 Black Hat Bob
 6 Tug, tug
 7 Chips
 8 The web
 9 Pip’s pizza
 10 Stitch the witch

Use Set 1 Green Storybooks and  
Green Get Writing! Book 1 after 
learning Speed Sounds Set 1.

Story by Gill Munton
Illustrated by Tim Archbold

Series developed by Ruth Miskin

On the bus
Set 1   Story 1
a  e  i  o  u

On the bus

Read Write Inc. Phonics
Black and White Storybooks
Green Set 1: 
Mixed Pack of 10
ISBN 9780198372516
Mixed Pack of 100
ISBN 9780198372523

Name: 

837253 CVR Mono.indd   All Pages 26/06/2017   14:04
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Bounce: qu-qu-qu-queen
Handwrite: Round her head, 
up past her earrings and down
her hair

Bounce: y-y-y-yak
Handwrite: Down a horn up a
horn and under his head

Stretch: sssssnake
Handwrite: Slither down the snake

Bounce: i-i-i-insect
Handwrite: Down the body, dot
for the head

Bounce: c-c-c-caterpillar
Handwrite: Curl around the 
caterpillar

Bounce: k-k-k-kangaroo
Handwrite: Down the kangaroo’s
body, tail and leg

Bounce: ch-ch-ch-choo!
The horse sneezes when the
caterpillar’s hairs get up his nose

Stretch: shhhh says the horse to
the hissing snake

Stretch: llllleg
Handwrite: Down the long leg

Bounce: t-t-t-tower
Handwrite: Down the tower,
across the tower

Bounce: d-d-d-dinosaur
Handwrite: Round his bottom, 
up his tall neck, down to his feet

Stretch: zzzzzip
Handwrite: Zig-zag-zig

Bounce: 
j-j-j-jack-
in-a-box
Handwrite: 

Down his body
curl and dot

Bounce: a-a-a-a-apple
Handwrite: Round the apple,
down the leaf

Stretch: rrrrobot
Handwrite: Down his back, then
curl over his arm

Bounce: b-b-b-boot
Handwrite: Down the laces to the
heel, round the toe
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Bounce: u-u-u-umbrella
Handwrite: Down and under, up
to the top and draw the puddle

Stretch: thhhhh
The princess in the tower is 
rescued by the horse. 
She says: thhhhankyou

Bounce: w-w-w-worm
Handwrite: Down, up, down, up

Bounce: g-g-g-girl
Handwrite: Round her face, down
her hair and give her a curl

Bounce: 0-0-0-0range
Handwrite: All around the orange

Bounce: x-x-x-exercise
Handwrite: Down the arm and
leg and repeat the other side

Stretch: mmmmountain
Handwrite: Maisie, mountain,
mountain

Stretch: nnnng
A thing on a string
thing, ping, string, wing, sing,
sang, pong, song

Stretch: nnnnnet
Handwrite: Down Nobby, 
over his net

Bounce: h-h-h-horse
Handwrite: Down the head to the
hooves and over his back

Bounce: p-p-p-pirate
Handwrite: Down the plait and
over the pirate’s face

Stretch: nnnnk
I think I stink
think, stink, wink, tink, blink, link,
pink

Bounce: e-e-e-egg
Handwrite: Lift off the top and
scoop out the egg

Stretch: vvvvvulture
Handwrite: Down a wing, up a
wing

Stretch: f f f f f lower
Handwrite: Down the stem, and
draw the leaves
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2. আপনার সন্ানবি শব্দগুকলবি পড়বে সাহা�্ িরুন 
আপনার সন্ান আত্মলবশ্াগসর সাগর Set 1 Speed Sounds পড়গৈ পারগি, ও শদে 
পড়গৈ লশখগৈ পাগর। রিরগি, আপনার সন্ানগক Fred নািক একটি ব্খিনা রূপী 
ব্যােগের সাগর পলরিে করাগনা হে। Fred শুিুিাত্র শগদের স্বরগুলিগক উচ্ারর 
করগৈ পাগর এবিং শদেটিগক পড়ার জন্য ৈার আপনার সন্াগনর সাহাে্য িরকার। 
সুৈরািং, েখন আপলন আপনার সন্ানগক 'Fred Talk' বিগৈ ব্শাগনন, আপলন 
জানগবন ব্ে এর িাগন হি শদেটির স্বর উচ্ারর করা।

লনম্নবলর ্ণৈ পিগক্ষপ অনুসরর কগর আপলন আপনার সন্ানগক শদেগুলিগক 
পড়গৈ সাহাে্য করগৈ পাগরন:

1.  লৈনটি কাি্ণ লিগে একটি শদে তৈলর করুন ো আপনার সন্ান দ্রুৈ পড়গৈ 
পাগর, ব্েিন, c–a–t। আেুি লিগে ইশারা কগর স্বরগুলিগক উচ্ারর করুন এবিং 
ৈারপর শদেটি বিুন। আপনার সন্ানগক আপনার নকি করগৈ বিুন। 

কাি্ণগুলিগক লিলশগে লিন। আপনার সন্ানগক আবার একটি শদে বানাগৈ 
বিুন, এবিং ৈারপর আেুি লিগে ইশারা কগর স্বরগুলিগক উচ্ারর করুন। 
আরও 3-স্বগরর শদে লিগে এই নরিোটিগক বার-বার করুন, এবিং ৈাগৈ এিন 
লকেু স্বর অন্িু্ণক্ত করুন ো একালিক বর ্ণ লিগে তৈলর করা হে, ব্েিন  
ch–a–t, sh–i–p, th–i–s.

2. লৈনটি কাি্ণ রাখুন। এই বার আপনার সন্ানগক স্বরগুলিগক উচ্ারর করগৈ বিুন। 
স্বরগুলিগক লিলশগে শদে উচ্ারর করগৈ ৈাগক সাহাে্য করুন, েৈক্ষর না ব্স 
আপনার সাহাে্য োড়া ৈা করগৈ পাগর।

3. লকেু 4-স্বরেুক্ত শদে লিগে লরলপি করুন, ব্েিন, b–l–i–p, f–r–o–g, g–r–i–n, 
s–t–o–p, j–u–m–p, h–a–n–d, b–l–a–ck.

Set 1 Speed Sounds িার্ণগুকলবি ে্েহার িরা
রিগৈ্যকটি েলবর নাি কাি্ণগুলির লপেন লিগক ব্িখা রগেগে। 

1.  আপনার সন্ানগক রিগৈ্যকটি কাগি্ণর লপেন লিগক ব্িখা েলবর নাি বিগৈ 
বিুন, ব্েিন, a-a-a-apple, sssssnake, আর রিগৈ্যক বার নািটিগক আরও 
দ্রুৈ বিগৈ বিুন।

2.  আপনার সন্ানগক রিগৈ্যকটি েলবর লপেগন িুকাগনা স্বরটিগক উচ্ারর 
করগৈ সাহাে্য করুন, ব্েিন, snake এর লপেগন হগছে ‘s’। বার-বার বিুন 
েৈক্ষর না আপনার সন্ান এিাগক দ্রুৈ উচ্ারর করগৈ পাগর।

3.  আপনার সন্ানগক অক্ষগরর লিগকর স্বরটিগক বিগৈ সাহাে্য করুন, আর 
রিগৈ্যক বার আরও দ্রুৈ উচ্ারর করগৈ বিুন। েলি ও িুগি োে ৈাহগি 
আবার েলবর লিগক িগি োন। েখন আপনার সন্ান োিাই করার জন্য 
কাি্ণটিগক না পালটিগে স্বরটিগক উচ্ারর করগৈ পাগর, ৈখন উচ্ারগরর েলৈ 
আরও দ্রুৈ করুন!

My Set 1 Speed Sounds Book ে্েহার িরা
আপনার সন্ানগক বইটির পাৈা পালটিগে ব্িখগৈ এবিং 
ব্স েৈ দ্রুৈ পাগর স্বরগুলিগক উচ্ারর করগৈ বিুন। 
েলি ব্কানও একটি স্বর উচ্ারর করগৈ আপনার সন্ান 
লবিিা ব্বাি কগর, ৈাহগি িগন কলরগে ব্িওোর জন্য 'েলব 
লহগসগব স্বরটি' লপেন লিগক রগেগে। আপনার সন্ান 
একই পষৃ্াে স্বরটিগক ব্িখার অি্যাস ও করগৈ পাগর।

ক্াসরুগি স্স্পি স্বরগুলিগক 
ব্শখা

Read Write Inc
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Speed Sounds 

Book
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Name: 

Class: 

Read Write Inc

Phonics

Read Write Inc

Phonics

My Set 1  
Speed Sounds Book

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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This My Set 1 Speed Sounds Book is 
for children to take home so they can 
practise the sounds and letters they  
have learnt with a parent or carer.

Read Write Inc.  
Phonics My Set 1  
Speed Sounds Book 
Pack of 5
ISBN 978-0-19-837882-2
Pack of 30
ISBN 978-0-19-837881-5  
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My Set 1 Speed Sounds Book-এর 
স্বরগুলিগক পড়া এবিং ব্িখার অি্যাস করুন।

ব্রেি স্বরগুলিগক 
উচ্ারর কগর এবিং 
বাচ্ারা লনি ্ণালরৈ 
কগর ব্ে শদেটি 
আসগি কী।
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