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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৪র্ ব শ্রেবণ   

 

 

 
সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

০৯ 

10 

জুলাই 

2021 

kwbevi 

gnxqmx 

†iv‡Kqv     

cvV: 8 

 

BDwbU:11,cvV:3-4, 

cvV¨vsk:B,c„:23 

Aa¨vq:4, 

cvV:5,c„.:48-49 

বাড়ির কাজ-১৭ 

 

অধ্যায়:৫, 

পাঠ:৪, পৃ. ৩৮ 

mgv‡Ri 

wewfbœ †ckv 

(3q †kÖwY) 

Aa¨vq-4 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

01, পৃষ্ঠা: 40- 

41 

বাড়ির কাজ-9 

অধ্যায়-৩, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-৭, পৃষ্ঠা 

২৫- ২৬ 

5g Aa¨vq:       

cvV-4 

c„. 31-32 

 

অধ্যায়: ৮, 

পাঠ: 4, পৃষ্ঠা: 

৩7-৩৯ 

 

11 

জুলাই 

2021 

iweevi 

gnxqmx 

†iv‡Kqv     

cvV: 9 

 

BDwbU:12,cvV:1-2, 

cvV¨vsk:A,B,C c„: 24 

(evwoi KvR-21) 

Aa¨vq:4, 

cvV:6,c„.:50 অধ্যায়:৬, 

পাঠ:১, পৃ. ৪০-

৪১ (বাড়ির 

কাজ:9) 

Aa¨vq- 7; 

cvV- 1 c„ôv: 

32-33 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

02, পৃষ্ঠা: 41- 

43 

 

অধ্যায়-৩, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-৮, পৃষ্ঠা 

২৫- ২৬ 

িাবির কাজ -

০৯ 

5g Aa¨vq:       

cvV-5 

c„. 32 

বাড়ির কাজ-৯ 

অধ্যায়: ৮, 

পাঠ: 5, পৃষ্ঠা: 

৩৯-40 

বাড়ির কাজ-9 

12 

জুলাই 

2021 

†mvgevi 
†bgšÍbœ                

cvV: 1 

BDwbU:12,cvV:3-4, 

cvV¨vsk:A,B, c„: 25 

(evwoi KvR-22) 

Aa¨vq:4, 

cvV:7,c„.:51 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:২, পৃ. ৪২ 

Aa¨vq- 7; 

cvV- 2 c„ôv: 

32-33 

বাড়ির কাজ-

০৯ 

    

13 

জুলাই 

2021 

g½jevi 

†bgšÍbœ                

cvV: 2 

বাড়ির কাজ-৯ 

BDwbU12,cvV:3-4 

cvV¨vsk:C,c„ôv:25 

Aa¨vq:4, 

cvV:8,c„.:52 বাড়ির 

কাজ-১৮ 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:৩, পৃ. ৪৩ 
-- 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

03 পৃষ্ঠা: 43- 

44 

অধ্যায়-৩, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-৯, পৃষ্ঠা ২৭ 

6ô Aa¨vq: 

cvV-1 

c„. 35 

অধ্যায়: 9, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

42-43 

 
14 

জুলাই 

2021 

eyaevi 

†bgšÍbœ                

cvV: 3 

বাড়ির কাজ-৯ 

BDwbU:13,cvV:1-

2,cvV¨vsk: A,B,C c„:26 

(evwoi KvR-23) 

Aa¨vq:4, 

cvV:9,c„.:53  

Aa¨vq- 7; 

cvV- 3 c„ôv: 

34-35 

    

15 

জুলাই 

2021 

e„n:evi 

†bgšÍbœ                 

cvV: 4 

বাড়ির কাজ-৯ 

BDwbU:13,cvV:3-4, 

cvV¨vsk:A,B, C,c„:27 

(evwoi KvR-24) 

Aa¨vq:4, 

cvV:10,c„.:53-54       
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৪র্ ব শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১০ 

17 

জুলাই 

2021 

kwbevi 
‡gvevBj †dvb        

cvV: 1 

BDwbU:14,cvV:1-2 cvV¨vsk: 

A,B,C c„:28 

(evwoi KvR-25) 

Aa¨vq:4, 

cvV:11,c„.:54-

55 
অধ্যায়:৬, 

পাঠ:৪,  পৃ.:৪৪ 

Aa¨vq- 7; 

cvV- 4 c„ôv: 

34-35 

বাড়ির কাজ-

১০ 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

04, পৃষ্ঠা: 44- 

45 

 

অধ্যায়-৩, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-১০, পৃষ্ঠা 

২৭ 

6ô Aa¨vq: 

cvV-2 

c„. 35 

বাড়ির কাজ-

১০ 

অধ্যায়: 9, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

43-44 

বাড়ির কাজ-

10 

26 

জুলাই 

2021 

†mvgevi 
‡gvevBj †dvb        

cvV: 2 

BDwbU:14, cvV:3-4, cvV¨vsk:A, 
c„:29 

(evwoi KvR-26) 

Aa¨vq:4, 

cvV:12,c„.:55-

56 

বাড়ির কাজ -১৯ 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:৫,  পৃ.: 

৪৫-৪৬ 

Aa¨vq- 7; 

cvV- 5 c„ôv: 

36-37 

    

27 

জুলাই 

2021 

g½jevi 

†gvevBj †dvb      

cvV: 3 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU:14, cvV:3-4, cvV¨vsk: 

B,C,c„:29 

(evwoi KvR-26) 

Aa¨vq:4, 

cvV:13,c„.:56-

57 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ-৬, পৃ.: 

৪৫ 

(বাড়ির কাজ-

১০) 

-- 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

05, পৃষ্ঠা: 45- 

46 

বাড়ির কাজ-

10 

 

 

অধ্যায়-৪, 

পাঠ-২, পৃষ্ঠা 

৩০-৩১ 

িাবির কাজ-

১০ 

6ô Aa¨vq: 

cvV-3 

c„. 35-36 

অধ্যায়: 10, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

46-48 

 

28 

জুলাই 

2021 

eyaevi 

 

†gvevBj †dvb  

cvV: 4-5 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU:15,cvV:1-3 cvV¨vsk: 

A,Bc„:30 

(evwoi KvR-27) 

Aa¨vq:4, 

cvV:14,c„.:56-

57 

 

 

Aa¨vq- 7; 

cvV- 6 c„ôv: 

36-37 

    

29 

জুলাই 

2021 

e„n:evi 
Av‡evj-Zv‡evj  

cvV: 1 

BDwbU:15, cvV:4-5, cvV¨vsk: 

A,B c„:31 

(evwoi KvR-28) 

Aa¨vq:4, 

cvV:15c„.:56-

57 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৪র্ ব শ্রেবণ   

 

 

 
সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১১ 

31 

জুলাই 

2021 

kwbevi 
Av‡evj-Zv‡evj 

cvV: 2 

BDwbU:16, cvV:1- 2, cvV¨vsk:A, 
c„:32 

Aa¨vq:5, 

cvV:1,c„.:58 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:৭,  পৃ.: 

৪৪-৪৬ 

Aa¨vq- 8; 

cvV- 1 c„ôv: 

38-39 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

06 পৃষ্ঠা: 46- 

47 

বাড়ির কাজ-11 

অধ্যায়-৪, পাঠ-

৩, পৃষ্ঠা ৩১-

৩২ 

6ô Aa¨vq: 

cvV-4 

c„. 36-37 

অধ্যায়: 10, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

48-50 

বাড়ির কাজ-

11 

01 

আগস্ট 

2021 

iweevi 

Av‡evj-Zv‡evj  

cvV- 3 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:16, cvV:1-2, 

cvV¨vsk:B,C, c„:32 

(evwoi KvR-29) 

Aa¨vq:5, 

cvV:2,c„.:59 

 

অধ্যায়:৭, 

পাঠ:১,  পৃ.: 

৪৮ 

Aa¨vq- 8; 

cvV- 2 c„ôv: 

38-39 

বাড়ির কাজ-

১১ 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

07 পৃষ্ঠা: 47- 

48 

 

অধ্যায়-৪, পাঠ-

৪,  পৃষ্ঠা ৩২ 

িাবির কাজ-

১১ 

7g Aa¨vq: 

cvV-1 

c„. 40 

বাড়ির কাজ-

১১ 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

52-53 

02 

আগস্ট 

2021 

†mvgevi 

Av‡evj-

Zv‡evj: cvV- 

4 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:16,cvV:3-5, 

cvV¨vsk:A,B,C c„:33 

(evwoi KvR-30) 

Aa¨vq:5, 

cvV:3,c„.:60 

অধ্যায়:৭, 

পাঠ:২,  পৃ.: 

৪৮-৫০ 

Aa¨vq- 8; 

cvV- 3 c„ôv: 

40-41 

    

03 

আগস্ট 

2021 

g½jevi 

Av‡evj-Zv‡evj  

cvV: 5 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:17,cvV:1-2, cvV¨vsk:A,B, 

C, c„:35 

Aa¨vq:5, 

cvV:4,c„.:61 

বাড়ির কাজ - 

২০ 

অধ্যায়:৭, 

পাঠ:৩,  পৃ.: 

৫০ 

(বাড়ির কাজ-

১১) 

-- 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

08 পৃষ্ঠা: 48- 

50 

অধ্যায়-৫, 

পাঠ-২, পৃষ্ঠা 

৩৫ 

7g Aa¨vq: 

cvV-2 

c„. 40-41 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

53-55 

04 

আগস্ট 

2021 

eyaevi 

Av‡evj-Zv‡evj 

cvV: 6 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:17,cvV:3-4, cvV¨vsk: 

A,c„:35 

Aa¨vq:5, 

cvV:5,c„.:62 

 
 

Aa¨vq- 8; 

cvV- 4 c„ôv: 

40-41 

    

05 

আগস্ট 

2021 

e„n:evi 
nvZ ay‡q bvI         

cvV: 1 

BDwbU:17, cvV:3-4, cvV¨vsk:B-

C,c„:35 

(evwoi KvR-31) 

Aa¨vq:5, 

cvV:6,c„.:63 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৪র্ ব শ্রেবণ   

 

 

 
সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১২ 

৭ আগস্ট 

2021 
kwbevi 

nvZ ay‡q bvI         

cvV: 2 

BDwbU:18,cvV:1-2 

cvV¨vsk: A,B,C c„:36 

Aa¨vq:5, 

cvV:7,c„.:64 

বাড়ির কাজ- ২১ 

অধ্যায়:৭, 

পাঠ:৪,  পৃ.: 

৫১ 

Aa¨vq- 8; 

cvV- 5 c„ôv: 

42-43 

অধ্যায়:3, পাঠ: 

09 পৃষ্ঠা: 50- 

51 

অধ্যায়-৫, 

পাঠ-৩, পৃষ্ঠা 

৩৬-৩৭ 

িাবির কাজ-

১২ 

7g Aa¨vq: 

cvV-3 

c„. 41-42 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: 3, পৃষ্ঠা: 

55-57 

বাড়ির কাজ-

12 

৮ 

আগস্ট 

2021 

iweevi 
nvZ ay‡q bvI         

cvV: 3 

BDwbU:18, cvV:3-4, 

cvV¨vsk: A,B c„:37 

Aa¨vq:5, 

cvV:8c„:65 

 

অধ্যায়:৭, 

পাঠ:৫,  পৃ.: 

৫২ 

Aa¨vq- 8; 

cvV- 6 c„ôv: 

42-43 

বাড়ির কাজ-

১২ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

01 পৃষ্ঠা: 55- 

57 

বাড়ির কাজ-12 

অধ্যায়-৫, 

পাঠ-৪, পৃষ্ঠা 

৩৭-৩৮ 

 

7g Aa¨vq: 

cvV-4 

c„. 43-44 

বাড়ির কাজ-

১২ 

অধ্যায়: 12, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

59-60 

৯ আগস্ট 

2021 
†mvgevi 

nvZ ay‡q bvI         

cvV: 4-5 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:19,cvV:1-2, 

cvV¨vsk: A,B c„:38 

Aa¨vq:5, 

cvV:9c„:65 

বাড়ির কাজ- ২২ 

অধ্যায়:৭, 

পাঠ:৬,  পৃ.: 

৫৩ 

(বাড়ির কাজ-

১২) 

mvgvwRK 

cwi‡e‡ki 

Dbœqb (3q 

†kÖwY) Aa¨vq- 

6 

    

১১ 

আগস্ট 

2021 

eyaevi 

nvZ ay‡q bvI         

cvV: 6 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:19,cvV:3-5, 

cvV¨vsk:A,c„:39 

Aa¨vq:6, 

cvV:2,c„.:67  
Aa¨vq- 9; 

cvV- 1 c„ôv: 

44-45 

    

১২ 

আগস্ট 

2021 

e„n:evi 

nvZ ay‡q bvI         

cvV: 7 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:19,cvV:3-5 

cvV¨vsk: B,C c„:39 

(evwoi KvR-32) 

Aa¨vq:6, 

cvV:3,c„.:68-

69 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৪র্ ব শ্রেবণ   

 

 

 
সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১৩ 

১৪ 

আগস্ট 

2021 

kwbevi 

nvZ ay‡q bvI         

cvV: 8 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:20,cvV:1-2, cvV¨vsk: 

A,c„:40 

 

Aa¨vq:6, 

cvV:4,c„.:70 অধ্যায়:৮, 

পাঠ:১,  পৃ.: 

৫৬-৫৭ 

Aa¨vq- 9; 

cvV- 2 c„ôv: 

44-45 

বাড়ির কাজ-

১৩ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

02 পৃষ্ঠা: 58- 

61 

বাড়ির কাজ-13 

অধ্যায়-৬, 

পবরতেদ-১, 

পাঠ-২, পৃষ্ঠা 

৪১-৪২ 

7g Aa¨vq: 

cvV-5 

c„. 44-45 

অধ্যায়: 12, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

60-61 

বাড়ির কাজ-

13 

১৬ 

আগস্ট 

2021 

†mvgevi 

nvZ ay‡q bvI         

cvV: 9 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:20,cvV:1-2 

cvV¨vsk:B,C,c„:40 

Aa¨vq:6, 

cvV:5,c„:71 

অধ্যায়:৮, 

পাঠ:২,  পৃ.: 

৫৭ 

(বাড়ির কাজ-

১৩) 

Aa¨vq- 9; 

cvV- 3 c„ôv: 

46-47 

    

১৭ 

আগস্ট 

2021 

g½jevi 
†gv‡`i evsjv 

fvlv cvV: 1 

BDwbU:20,cvV:3-4, cvV¨vsk: 

A,c„:41 

(evwoi KvR-33) 

Aa¨vq:6, 

cvV:6,c„:72 

বাড়ির কাজ- 

২৩ 

অধ্যায়:৮, 

পাঠ:৩,  পৃ.: 

৫৮ 
-- 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

03 পৃষ্ঠা: 61- 

62 

অধ্যায়-৬, 

পবরতেদ-১, 

পাঠ-৩, পৃষ্ঠা 

৪২ 

িাবির কাজ-

১৩ 

7g Aa¨vq: 

cvV-6 

c„. 45-47 

বাড়ির কাজ-

১৩ 

অধ্যায়: 12, 

পাঠ: 3, পৃষ্ঠা: 

61 

১৮ 

আগস্ট 

2021 

eyaevi 
†gv‡`i evsjv 

fvlv cvV: 2 

BDwbU:20,cvV:3-4 

cvV¨vsk:B,C,c„:41 

Aa¨vq:7, 

cvV:1,c„.:73-

74 

 

 

Aa¨vq- 9; 

cvV- 4 c„ôv: 

46-47 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৪র্ ব শ্রেবণ   

 

 

 
সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১৪ 

21 

আগস্ট 

2021 

kwbevi 

†gv‡`i evsjv 

fvlv cvV: 3 

বাড়ির কাজ-১৩ 

BDwbU:21, cvV:1-2, 

cvV¨vsk: A,B c„:42 

(evwoi KvR-34) 

Aa¨vq:7, cvV:2,c„.:74 

বাড়ির কাজ- ২৪ 

 

অধ্যায়:৮, 

পাঠ:৪,  পৃ.: 

৫৯-৬০ 

gnv‡`k I 

gnvmvMi 

(3q †kÖwY) 

Aa¨vq- 8 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 04 

পৃষ্ঠা: 66- 67 

অধ্যায়-৬, 

পবরতেদ-১, 

পাঠ-৪, পৃষ্ঠা 

৪২ 

8g Aa¨vq: 

cvV-1 

c„. 49-50 

বাড়ির কাজ-

১৪ 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

64-65 

22 

আগস্ট 

2021 

iweevi 

†gv‡`i evsjv 

fvlv cvV: 4 

বাড়ির কাজ-১৩ 

BDwbU:21, cvV:3-6, 

cvV¨vsk:A,B c„:43 

(evwoi KvR-35) 

Aa¨vq:7, cvV:3,c„.:75 অধ্যায়:৯,      

পাঠ:১, 

পৃ.:৬২-৬৩ 

(বাড়ির কাজ-

১৪) 

Aa¨vq- 10; 

cvV- 1 c„ôv: 

48-49 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 05 

পৃষ্ঠা: 63- 

65 

বাড়ির কাজ-

14 

অধ্যায়-৬, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-১, পৃষ্ঠা 

৪৫ 

িাবির কাজ: 

১৪ 

8g Aa¨vq: 

cvV-2 

c„. 50-52 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

65 

বাড়ির কাজ-

14 

23 

আগস্ট 

2021 

†mvgevi 

†gv‡`i evsjv 

fvlv cvV: 5 

বাড়ির কাজ-১৩ 

BDwbU:21,cvV:3-6, 

cvV¨vsk:C,D c„:43 

(evwoi KvR-35) 

Aa¨vq:7, cvV:4,c„.:76 অধ্যায়:৯,       

পাঠ:২, পৃ.: 

৬৪ 

Aa¨vq- 10; 

cvV- 2 c„ôv: 

48-49 

বাড়ির কাজ-

১৪ 

    

24 

আগস্ট 

2021 

g½jevi 

†gv‡`i evsjv 

fvlv  cvV: 6, 

Abykxjbx 

বাড়ির কাজ-১৩ 

BDwbU:22, cvV:1-2, 

cvV¨vsk:A, c„:44 

Aa¨vq:7,       

cvV:5,c„.:77 

 

অধ্যায়:৯,          

পাঠ:৩, পৃ.: 

৬৫ 
-- 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 06 

পৃষ্ঠা: 65- 66 

অধ্যায়-৬, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-২, পৃষ্ঠা 

৪৫-৪৭ 

8g Aa¨vq: 

cvV-3 

c„. 52-54 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 3, 

পৃষ্ঠা: 65-

66 
25 

আগস্ট 

2021 

eyaevi 
evIqvwj‡`i Mí   

cvV: 1 

BDwbU:22,cvV:1-2, 

cvV¨vsk:B-C,c„:44 

Aa¨vq:13,cvV:4,c„.:148-

149, 

 

 

Aa¨vq- 10; 

cvV- 3 c„ôv: 

50-51 

    

26 

আগস্ট 

2021 

e„n:evi 
evIqvwj‡`i Mí     

cvV: 2 

BDwbU:22,cvV:3-4, 

cvV¨vsk:A-B,c„:45 

Aa¨vq:13,cvV:5,c„.:149-

150 

বাড়ির কাজ-  ২৫ 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১৫ 

28 আগস্ট 

2021 
kwbevi 

evIqvwj‡`i Mí     

cvV: 3 

BDwbU:22,cvV:3-4, 

cvV¨vsk:C-D,c„:45 

Aa¨vq:7,  

cvV:6,c„.:78 

বাড়ির কাজ- 

২৬ 

অধ্যায়:৯,   

পাঠ: ৪,  পৃ.: 

৬৬ 

(বাড়ির কাজ-

১৫) 

Aa¨vq- 10; 

cvV- 4 c„ôv: 

50-51 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 07 পৃষ্ঠা: 

68- 68 

অধ্যায়-৬, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-৩, পৃষ্ঠা 

৪৭ 

8g Aa¨vq: 

cvV-4 

c„. 54-56 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 4, পৃষ্ঠা: 

67 

29 আগস্ট 

2021 
iweevi 

evIqvwj‡`i Mí     

cvV: 4 

বাড়ির কাজ-১৪ 

BDwbU:23, cvV:1-3, 

cvV¨vsk:A,B,C c„:46 

Aa¨vq:7, 

cvV:7,c„.:79 

অধ্যায়:৯, 

পাঠ:৫,  পৃ.: 

৬৬ 
Aa¨vq- 11; 

cvV- 1 c„ôv: 

52-53 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 08 পৃষ্ঠা: 

68- 69 

অধ্যায়-৭ 

পবরতেদ-১, 

পাঠ-২, পৃষ্ঠা 

৫০ 

িাবির কাজ-

১৫ 

8g Aa¨vq: 

cvV-5 

c„. 57-59 

অধ্যায়: 14, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

70-71 

 

31 আগস্ট 

2021 
g½jevi 

 

evIqvwj‡`i Mí 

cvV: 5 

বাড়ির কাজ-১৪ 

BDwbU:23,cvV:4-5, 

cvV¨vsk:A,B,C c„:47 

(evwoi KvR-36) 

Aa¨vq:7, 

cvV:8,c„.:80 

বাড়ির কাজ- ২৭ 

অধ্যায়:১০, 

পাঠ:১,  পৃ.: 

৬৮ -- 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 09 পৃষ্ঠা: 

69- 69 

বাড়ির কাজ-

15 

অধ্যায়-৭, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-১ পৃষ্ঠা 

৫৩ 

8g Aa¨vq: 

cvV-6 

c„. 59-61 

বাড়ির কাজ-

১৫ 

অধ্যায়: 14, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

71-72 

বাড়ির কাজ-

15 

01 

সেপ্টেম্বর 

2021 

eyaevi 

 

evIqvwj‡`i Mí  

cvV: 6 

বাড়ির কাজ-১৪ 

BDwbU:24, cvV:1-2, 

cvV¨vsk:A, c„:48 

Aa¨vq:7, 

cvV:9,c„.:81 

 

Aa¨vq- 11; 

cvV- 2 c„ôv: 

52-53 

বাড়ির কাজ-

১৫ 

    

02 

সেপ্টেম্বর 

2021 

e„n:evi 

evIqvwj‡`i Mí  

cvV: 7 

বাড়ির কাজ-১৪ 

BDwbU:24, cvV:1-2, 

cvV¨vsk: B-C, c„:48 

(evwoi KvR-37) 

Aa¨vq:7, 

cvV:10,c„.:82-

83 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

cÖv_wgK 

weÁvb 

evsjv‡`k I 

wek¦cwiPq 

Bmjvg I 

ˆbwZK wkÿv 

wn›`y ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

†eŠ× ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

wLªó ag© I 

ˆbwZK wkÿv 

১৬ 

04 

সেপ্টেম্বর 

2021 

kwbevi 

evIqvwj‡`i Mí     

cvV: 8 

 

BDwbU:24, cvV:3-

4, cvV¨vsk:A-

B,c„:49 

Aa¨vq:7, 

cvV:11,c„.: 82-

83 

 

অধ্যায়:১০, 

পাঠ:২,  পৃ.: 

৬৯ 

(বাড়ির কাজ: 

১৬) 

Aa¨vq- 11; 

cvV- 3 c„ôv: 

54-55 

অধ্যায়:5, 

পাঠ: 01 পৃষ্ঠা: 

72- 72 

অধ্যায়-৭, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-২ পৃষ্ঠা 

৫৩-৫৪ 

9g Aa¨vq: 

cvV-1 

c„. 64 

অধ্যায়: 14, 

পাঠ: 3, পৃষ্ঠা: 

72-73 

05 

সেপ্টেম্বর 

2021 

iweevi cvwLi RMr  cvV: 1 

BDwbU:24,cvV:3-4, 

cvV¨vsk:C,c„: 49 

(evwoi KvR-38) 

Aa¨vq:7, 

cvV:12,c„.:84 

অধ্যায়:১০,    

পাঠ:৩,পৃ.:৭০-

৭১ 

Aa¨vq- 11; 

cvV- 4 c„ôv: 

54-55 

বাড়ির কাজ-

১৬ 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 02 পৃষ্ঠা: 

72- 74 

বাড়ির কাজ-

16 

অধ্যায়-৭, 

পবরতেদ-২, 

পাঠ-৩, পৃষ্ঠা 

৫৪-৫৫ 

িাবির কাজ-

১৬ 

9g Aa¨vq: 

cvV-2 

c„. 64 

বাড়ির কাজ-

১৬ 

অধ্যায়: 15, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

75-76 

বাড়ির কাজ-

16 

06 

সেপ্টেম্বর 

2021 

†mvgevi cvwLi RMr  cvV: 2 

BDwbU:25, cvV:1-

2, cvV¨vsk: A,B 
c„:50 

Aa¨vq:7, 

cvV:13,c„.:85-

86 

 

অধ্যায়:১০, 

পাঠ:৪,  পৃ.: 

৭০-৭১ 

Aa¨vq- 11; 

cvV- 5 c„ôv: 

56-57 

    

07 

সেপ্টেম্বর 

2021 

g½jevi cvwLi RMr  cvV: 3 

BDwbU:25,cvV:3-

5,cvV¨vsk: A,B 
c„:51 

Aa¨vq:7, 

cvV:14,c„.:85-

86 

বাড়ির কাজ- ২৮ 

অধ্যায়:১০, 

পাঠ:৫,  পৃ.: 

৭২-৭৩ 
-- 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 03 পৃষ্ঠা: 

74- 76 

অধ্যায়-৮, 

পাঠ-২, পৃষ্ঠা 

৫৭-৫৮ 

9g Aa¨vq: 

cvV-3 

c„. 65-66 

অধ্যায়: 15, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

76-77 

08 

সেপ্টেম্বর 

2021 

eyaevi 
cvwLi RMr cvV:4 

বাড়ির কাজ-১৫ 

BDwbU:25,cvV:3-5, 

cvV¨vsk:C,D,c„:51 

Aa¨vq:8, 

cvV:1,c„.:87-

88; 3q †kÖwY-

c„-82-83 ( 

fMœvsk) 

বাড়ির কাজ- ২৯ 

 
Aa¨vq- 11; 

cvV- 6 c„ôv: 

56-57 

    

09 

সেপ্টেম্বর 

2021 

e„n:evi 
cvwLi RMr cvV: 5 

বাড়ির কাজ-১৫ 

BDwbU:26,cvV:1-3 

cvV¨vsk:A,c„:52 

Aa¨vq:8, 

cvV:2,c„.:89 
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