
অন্তর্ বর্তীকালীন পাঠপরিকল্পনা:   ১ম শ্রেরি 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৩ 

29 মে 2021 kwbevi 
cvV:6, †`‡L †`‡L AuvwK: wcwiqW:3 

বাড়ির কাজ-২ 

BDwbU:2, cvV:4-6, cvV¨vsk:B, c„.: 5 

(বাড়ির কাজ -২) 
msL¨v(1-5)    cvV: 12   c„.:10 

30 মে 2021 iweevi 

cvV:7, eY© wkwL (A,Av), wcwiqW:1 

 

 

BDwbU:2, cvV:4-6, cvV¨vsk:C, c„.: 5 

(বাড়ির কাজ -২) 

msL¨v(1-5)    cvV: 13    c„.:11 

evwoi KvR-3 

31 মে 2021 
 

†mvgevi 

cvV:7, eY© wkwL (A,Av), wcwiqW:2 

 

বাড়ির কাজ-৩ 

BDwbU:3, cvV:1-3, cvV¨vsk:A, c„.: 6 

msL¨v(1-5)    cvV: 14    c„.:11 

 

01 জুন 2021 g½jevi cvV:7, eY© wkwL (A,Av), wcwiqW:3 BDwbU:3, cvV:1-3, cvV¨vsk:B c„.: 6 

msL¨v(1-5)    cvV: 15    c„.:12 

ewoi KvR-4 

02 জুন 2021 eyaevi 
cvV:8, eY© wkwL  (B,C), wcwiqW:1 

বাড়ির কাজ-৪ 
BDwbU:3, cvV:1-3, cvV¨vsk:C c„.: 6 

msL¨v(1-5)    cvV: 16    c„.:13 

evwoi KvR-5 

03 জুন 2021 e„n:evi 
cvV:8, eY© wkwL  (B,C), wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-৪ 
BDwbU:3, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 7 

msL¨v(1-5)    cvV: 17    c„.:14 

evwoi KvR-6 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৪ 

05 জুন 2021 kwbevi 
cvV:8, eY© wkwL  (B,C), wcwiqW:3 

বাড়ির কাজ-৪ 

BDwbU:3, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.7 

(বাড়ির কাজ -৩) 
msL¨v(6-10)    cvV: 18    c„.:15 

06 জুন 2021 iweevi cvV:9, eY© wkwL  (D,E), wcwiqW:1 
BDwbU:3, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.: 7 

(বাড়ির কাজ -৩) 

msL¨v(6-10) ,cvV: 19    c„.:16 

evwoi KvR-7 

07 জুন 2021 
 

†mvgevi 

cvV:9, eY© wkwL  (D,E), wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-৫ 
BDwbU:4, cvV:1-3, cvV¨vsk:A, c„. 8 

msL¨v(6-10)    cvV: 20   c„.:17 

evwoi KvR-8 

08 জুন 2021 g½jevi 

cvV:9, eY© wkwL  (D,E), wcwiqW:3 

 

বাড়ির কাজ-৫  

BDwbU:4, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.:8 

(বাড়ির কাজ -৪) 

msL¨v(6-10), cvV: 21    c„.:18 

evwoi KvR-9 

09 জুন 2021 eyaevi 
cvV:10, eY© wkwL (F), wcwiqW:1 

বাড়ির কাজ-৬ 

BDwbU:4, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.: 8 

(বাড়ির কাজ -৪) 

msL¨v(6-10), cvV: 22    c„.:19 

 evwoi KvR-10 

10 জুন 2021 e„n:evi 
cvV:10, eY© wkwL (F), wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-৬ 
BDwbU:4, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.:9 

 †Rvovq mvRv‡bv, cvV:23 c„.:20 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৫ 

12 জুন 2021 kwbevi cvV:11, eY© wkwL (G,H), wcwiqW:1 
BDwbU:4, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.:9 

(বাড়ির কাজ -৫) 
†Rvovq mvRv‡bv, cvV:24    c„.:20 

13 জুন 2021 iweevi 
cvV:11, eY© wkwL (G,H), wcwiqW:2 

 

BDwbU:4, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.: 9 

(বাড়ির কাজ -৫) 

k~Y¨(0), cvV:25, c„.:21 

evwoi KvR-11 

14 জুন 2021 
 

†mvgevi 

cvV:11, eY© wkwL (G,H), wcwiqW:3 

বাড়ির কাজ-৭  
BDwbU:5, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.:10 

k~Y¨(0), cvV:26, c„.:21 

15 জুন 2021 g½jevi cvV:12, eY© wkwL (I,J), wcwiqW:1 
BDwbU:5, cvV:1-3 cvV¨vsk:B-C, c„.:-

10 

µ‡gi aviYv, cvV:27, c„.:22 

16 জুন 2021 eyaevi 
cvV:12, eY© wkwL (I,J), wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-৮  
BDwbU:5, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 11 

µ‡gi aviYv cvV:28, c„.:22 

17 জুন 2021 e„n:evi 
cvV:12, eY© wkwL (I,J), wcwiqW:3 

বাড়ির কাজ-৮  

BDwbU:5, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.: 11 

(বাড়ির কাজ -৬) 

   µ‡gi aviYv cvV:29 c„.:23 

evwoi KvR-12 



অন্তর্ বর্তীকালীন পাঠপরিকল্পনা:   ১ম শ্রেরি 

স্বাস্থ্যরর্রি অনুসিি পূর্ বক রর্র্তিি ও ব্যর্হাি কিতর্ত হতর্                                                                                                                                                                           পিীক্ষামূলক  

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৬ 

19 জুন 2021 kwbevi 
cvV: 13, ¯îeY©: wcwiqW:1 

বাড়ির কাজ-৯  

BDwbU:5, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.:11 

(বাড়ির কাজ -৬) 

µ‡gi aviYv   cvV:30    c„.:24 

 evwoi KvR-13 

20 জুন 2021 iweevi 
cvV: 13, ¯îeY©: wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-৯  
BDwbU:6, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.:12 

µ‡gi aviYv   cvV:31    c„.:24  

 

21 জুন 2021 
 

†mvgevi 
cvV:14, BZj weZj: wcwiqW:1 

BDwbU:6, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„. 12 

(বাড়ির কাজ -৭) 

µ‡gi aviYv   cvV:32,   c„.:25 

 

22 জুন 2021 g½jevi cvV:14, BZj weZj: wcwiqW:2 
BDwbU: 6, cvV:1-3 cvV¨vsk:C. c„.: 12 

(বাড়ির কাজ -৭) 

µ‡gi aviYv cvV:33 c„.25 

23 জুন 

2021 
eyaevi 

cvV:15, †iLv †hvM K‡i Qwe AuvwK Ges is 

Kwi, wcwiqW: 1 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU: 6, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 13 
‡hv‡Mi aviYv(1-10)       cvV:34, c„.:26 

24 জুন 2021 e„n:evi 

cvV:15, †iLv †hvM K‡i Qwe AuvwK Ges is 

Kwi, wcwiqW: 2 

বাড়ির কাজ-১০ 
BDwbU: 6,cvV:4-6 cvV¨vsk:B,c„.: 13 

(বাড়ির কাজ -৮) 

‡hv‡Mi aviYv(1-10)       cvV:35, c„.:27 

 evwoi KvR-14 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৭ 

26 জুন 

2021 
kwbevi 

cvV:16,eY©wkwL K L M N O, wcwiqW: 1 

বাড়ির কাজ-১১  

BDwbU: 6, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.:13 

(বাড়ির কাজ -৮) 

‡hvM     cvV:36      c„.:28 

evwoi KvR-15 

27 জুন 2021 iweevi 
cvV:16,eY©wkwL K L M N O, wcwiqW: 2 

বাড়ির কাজ-১১ 
BDwbU: 7, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.:14 

‡hvM     cvV:37     c„.:29 

evwoi KvR-16 

28 জুন 2021 
 

†mvgevi 

cvV:16,eY©wkwL K L M N O, wcwiqW: 3 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU: 7, cvV:1-3 cvV¨vsk:B-C, 
c„.:14 

‡hvM, cvV:38, c„.:29 

 

29 জুন 2021 g½jevi 
cvV:16,eY©wkwL K L M N O, wcwiqW: 4 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU: 7 cvV:4-6 cvV¨vsk:A c„ôv-15 

(বাড়ির কাজ -৯) 

‡hvM, cvV:39, c„.:30 

30 জুন 2021 eyaevi 
cvV:16,eY©wkwL K L M N O, wcwiqW: 5 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU: 7, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.: 15 

 

‡hvM, cvV:40      c„.:30 

01 জুলাই 

2021 
e„n:evi 

cvV:17, eY©wkwL P Q R S T, wcwiqW:1 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU: 7, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.:15 

(বাড়ির কাজ -৯) 

k~‡Y¨i ‡hvM cvV:41  c„.:31 

evwoi KvR-17 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৮ 

03 জুলাই 

2021 
kwbevi 

cvV:17, eY©wkwL P Q R S T, wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-১২ 
BDwbU: 8, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.:16 

wewfbœ ai‡bi ‡hvM cvV:42,      c„.:32  

evwoi KvR-18 

04 জুলাই 

2021 
iweevi 

cvV:17, eY©wkwL P Q R S T, wcwiqW:3 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU: 8, cvV:1-3 cvV¨vsk:B-C, 
c„.:16 

 

wewfbœ ai‡bi ‡hvM cvV:43      c„.:32  

05 জুলাই 

2021 

 

†mvgevi 

cvV:17, eY©wkwL P Q R S T, wcwiqW:4 

বাড়ির কাজ-১২ 
BDwbU: 8, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 17 

wewfbœ ai‡bi ‡hvM cvV:44      c„.:33 

evwoi KvR-19 

06 জুলাই 

2021 
g½jevi 

cvV:17, eY©wkwL P Q R S T, wcwiqW:5 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU: 8, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.:17 

(বাড়ির কাজ -১০) 

wewfbœ ai‡bi ‡hvM cvV:45   c„.:33 

07 জুলাই 

2021 
eyaevi 

cvV:18, eY©wkwL U V W X Y, wcwiqW:1 

বাড়ির কাজ-১৩ 

 

BDwbU: 8, cvV:4-6 cvV¨vsk:C,c„.: 17 

(বাড়ির কাজ -১০) 

ewfbœ ai‡bi ‡hvM cvV:46      c„.:34 

evwoi KvR-20 

08 জুলাই 

2021 
e„n:evi 

cvV:18, eY©wkwL U V W X Y, wcwiqW:2 

বাড়ির কাজ-১৩ 
BDwbU:9, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.:18 

 wb‡R Kwi   cvV:47     c„:35 

 evwoi KvR-21 
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