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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ প্রাথমিক 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 ¯v̂axbZv w`em‡K 

wN‡i: wcwiqW: 5 

 BDwbU:10,cvV:3-5 

cvV¨vsk :A,B (বাড়ির 

কাজ-22) 

Aa¨vq:2: †hvM(nv‡Z 

†i‡L), 

cvV:11,c„:30  
Aa¨vq:6, 

cvV:3+4,  c„.: 

38-39 

অধ্যায়-৬,পাঠ-

৩,পৃষ্ঠা-৩৪ 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 05, 

পৃষ্ঠা: 30-31 

 

অধ্যায়-৩ 

পড়র-২ পাঠ-৩ 

পৃষ্ঠা-১৯-২০ 

বাড়ির কাজ: 

০9 

অধ্যায়:৫, 

পাঠ:৬, 

পৃষ্ঠা:২৬ 

অধ্যায়: ৮, 

পাঠ:৩-৪, 

পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩ 

বাড়ির কাজ - 

9 

11 

জুলাই 

2021 

iweevi ¯v̂axbZv w`em‡K 

wN‡i: wcwiqW: 6 

 BDwbU:10,cvV:3-5 

cvV¨vsk :C (বাড়ির 

কাজ-22) 

Aa¨vq:2: †hvM(nv‡Z 

†i‡L), 

cvV:12,c„:30 বাড়ির 

কাজ-২১ 

Aa¨vq:6, cvV:5,  

c„.:40 (2q 

‡kÖwYi Aa¨vq-5 

-cvV 2, c„: 24-

25) 

অধ্যায়-৬,পাঠ-

৪,পৃষ্ঠা-৩৪ 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 06, 

পৃষ্ঠা: 31- 32 

 

অধ্যায়-৩ 

পড়র-২ পাঠ-৪ 

পৃষ্ঠা-২০ 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:১, পৃষ্ঠা: 

29 

অধ্যায়: 8, 

পাঠ: 5, পৃষ্ঠা: 

33-34 

12 

জুলাই 

2021 

†mvgevi 

¯v̂axbZv w`em‡K 

wN‡i: wcwiqW: 7 

বাড়ির কাজ-৭ 

 BDwbU:11, cvV: 1-3 

cvV¨vsk :A  

2q †kÖwY,c„: 29-

30I 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV

:1, c„:31 

Aa¨vq:6, cvV:6,  

c„.: 41  

বাড়ির কাজ-9  

অধ্যায়-৬,পাঠ-

৫,পৃষ্ঠা-৩৬     

13 

জুলাই 

2021 

g½jevi 

¯v̂axbZv w`em‡K 

wN‡i: wcwiqW: 8 

বাড়ির কাজ-৭ 

 BDwbU:11, cvV: 1-3 

cvV¨vsk :B,C 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV

:2, c„:31 

cybiv‡jvPbv 

 
 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 07 

পৃষ্ঠা: 32- 

33 

বাড়ির কাজ-9 

অধ্যায়-৩ 

পড়র-২ পাঠ-৫ 

পৃষ্ঠা-২১-২২ 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:২, 

পৃষ্ঠা:29-30 

বাড়ির কাজ- 

9 

অধ্যায়: 9, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

36-37 

14 

জুলাই 

2021 

eyaevi 

¯v̂axbZv w`em‡K 

wN‡i: wcwiqW: 9 

বাড়ির কাজ-৭ 

 BDwbU: 11, cvV: 4-6 

cvV¨vsk :A  

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV

:4, c„:32  

অধ্যায়-৬,পাঠ-

৬,পৃষ্ঠা-৩৬ 

বাড়ির কাজ-৯ 

    

15 

জুলাই 

2021 

e„n:evi Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 1 

 BDwbU: 11, cvV: 4-6 

cvV¨vsk :B,C 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV

:5, c„:33  

বাড়ির কাজ-২২ 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ প্রাথমিক 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 Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 2 

 BDwbU:12,cvV: 1-2 

cvV¨vsk :A  

(বাড়ির কাজ-23) 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:6, 

c„:34 

Aa¨vq:7, cvV:1,  

c„.: 43-44 

অধ্যায়-৭,পাঠ-

১,পৃষ্ঠা-৩৮ 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 08, 

পৃষ্ঠা: 33- 34 

বাড়ির কাজ-

10 

অধ্যায়-৪ 

পাঠ-১ পৃষ্ঠা-

২৪  

বাড়ির কাজ: 

10 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:3, 

পৃষ্ঠা:30-31 

অধ্যায়: 9, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

37 

বাড়ির কাজ -

10 

26 

জুলাই 

2021 

†mvgevi Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 3 

 BDwbU:12,cvV: 1-2 

cvV¨vsk :B 

(বাড়ির কাজ-23)  

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:7, 

c„:35 

Aa¨vq:7, cvV:2,  

c„.: 43-45 

বাড়ির কাজ-10 

অধ্যায়-৭,পাঠ-

২,পৃষ্ঠা-৩৮ 
    

27 

জুলাই 

2021 

g½jevi Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 4 

 BDwbU:12, cvV:3-5, 

cvV¨vsk :A 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:8, 

c„:36 

Aa¨vq:7, cvV:3,  

c„.: 43-46 
 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 09, 

পৃষ্ঠা: 34- 34 

অধ্যায়-৪ 

পাঠ-২ পৃষ্ঠা-

২৫ 

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:4, 

পৃষ্ঠা:31 

বাড়ির কাজ- 

10 

অধ্যায়:9, 

পাঠ: ৩, পৃষ্ঠা: 

38 

 

28 

জুলাই 

2021 

eyaevi 

Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 5 

বাড়ির কাজ-৮ 

 BDwbU:12, cvV:3-5, 

cvV¨vsk :B,C (বাড়ির 

কাজ-24) 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:9, 

c„:37 

  

অধ্যায়-৭,পাঠ-

৩,পৃষ্ঠা-৪০ 

বাড়ির কাজ-

১০ 

    

29 

জুলাই 

2021 

e„n:evi 

Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 6 

বাড়ির কাজ-৮ 

 BDwbU:13, cvV:1-3, 

cvV¨vsk :A  

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:10, 

c„:37 

বাড়ির কাজ-২৩ 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ প্রাথমিক 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 

kwb

evi 

Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 7 

বাড়ির কাজ-৮ 

 BDwbU:13, cvV:1-3, 

cvV¨vsk :B  

(বাড়ির কাজ-25) 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:1, 

c„:38 Aa¨vq:7, 

cvV:4,  c„.: 

43-47 

অধ্যায়-৭,পাঠ-

৪,পৃষ্ঠা-৪০ 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 10 পৃষ্ঠা: 

35- 35 

অধ্যায়-৪ 

পাঠ-৩ 

পৃষ্ঠা-২৫  

বাড়ির 

কাজ: ১1  

অধ্যায়:৬, 

পাঠ:5, 

পৃষ্ঠা:31-32 

অধ্যায়: 9, 

পাঠ: 4, পৃষ্ঠা: 

38 

01 

AvM÷  

2021 

iwee

vi 

Kzu‡Rv eywoi Mí:  

wcwiqW: 8 

বাড়ির কাজ-৮ 

 BDwbU:13, cvV:1-3, 

cvV¨vsk :C  

(বাড়ির কাজ-25) 

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:1

2, c„:39 

Aa¨vq:7, cvV: 

5,  c„.: 48-49 

(2q ‡kÖwYi 

Aa¨vq-12-cvV 

2, c„: 49-50) 

বাড়ির কাজ-11 

অধ্যায়-৭,পাঠ-

৫,পৃষ্ঠা-৪২ 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 11 পৃষ্ঠা: 

35- 36 

অধ্যায়-৪ 

পাঠ-৪ পৃষ্ঠা-

২৬ 

অধ্যায়:7, 

পাঠ:1, পৃষ্ঠা:34 

অধ্যায়: 10, 

পাঠ: 1-2, 

পৃষ্ঠা: 41 

বাড়ির কাজ -

11 

02 

AvM÷  

2021 

†mvg

evi 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 1 

 BDwbU:13, cvV:4-5, 

cvV¨vsk :A  

Aa¨vq:3:we‡qvM,cvV:1

3, c„:39 

বাড়ির কাজ-২৪ 

Aa¨vq:7, cvV 

6,  c„.: 50 

অধ্যায়-৭,পাঠ 

৬,পৃষ্ঠা-৪২  

বাড়ির কাজ-১১ 

    

03 

AvM÷  

2021 

g½j

evi 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 2- 

 BDwbU:13, cvV:4-5, 

cvV¨vsk :B  

Aa¨vq:3:‡hvM-we‡qv‡Mi 

m¤úK©,cvV:14,c„:40 

 

Aa¨vq:7, cvV 

7,  c„.: 51 
 

অধ্যায়:3, 

পাঠ: 12 পৃষ্ঠা: 

37- 37 

বাড়ির কাজ-

11 

অধ্যায়-৪ 

পাঠ-৫ 

পৃষ্ঠা-২৬ 

অধ্যায়:7, 

পাঠ:2, 

পৃষ্ঠা:34-35 

বাড়ির কাজ- 11 

অধ্যায়: 10, 

পাঠ: ৩, পৃষ্ঠা: 

42 

04 

AvM÷  

2021 

eyaev

i 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 3 

 BDwbU:14, cvV:1-2, 

cvV¨vsk :A, B (বাড়ির 

কাজ-26) 

Aa¨vq:3:‡hvM-we‡qv‡Mi 

m¤úK©,cvV:15,c„:41 

 
 

অধ্যায়-৮,পাঠ-

১,পৃষ্ঠা-৪৪ 
    

05 

AvM÷  

2021 

e„n:

evi 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 4 

 

 BDwbU:14, cvV:3-5, 

cvV¨vsk :A, B (বাড়ির 

কাজ-27) 

Aa¨vq:3:wb‡R 

Kwi,cvV:16,c„:42 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ প্রাথমিক 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 AvM÷  

2021 
kwbevi 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 5 

বাড়ির কাজ-৯ 

 BDwbU:14, cvV:3-5, 

cvV¨vsk :C 

(বাড়ির কাজ-27)  

Aa¨vq:3:wb‡R 

Kwi,cvV:17,c„:4

2 

বাড়ির কাজ-২৫ 

Aa¨vq:8, 

cvV:1,  c„.: 

53-54 

 

অধ্যায়-৮,পাঠ-

২,পৃষ্ঠা-৪৪ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

1 পৃষ্ঠা: 41- 

41 

 

অধ্যায়-৪ পাঠ-

৬ পৃষ্ঠা-২৬-২৭ 

বাড়ির কাজ: 

১2 

অধ্যায়:7, 

পাঠ:3, 

পৃষ্ঠা:35 

অধ্যায়: 10, 

পাঠ: 4, পৃষ্ঠা: 

42-43 

৮ AvM÷  

2021 
iweevi 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 6 

বাড়ির কাজ-৯ 

 BDwbU:15, cvV:1-3, 

cvV¨vsk :A,B,C 

Aa¨vq:3:wb‡R 

Kwi, 

cvV:18,c„:43 

Aa¨vq:8, 

cvV:2,  c„.: 

55-56 

বাড়ির কাজ-12 

অধ্যায়-৮,পাঠ-

৩,পৃষ্ঠা-৪৬ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

02 পৃষ্ঠা: 42- 

45 

বাড়ির কাজ-

12 

অধ্যায়-৪ পাঠ-

৭ পৃষ্ঠা-২৭ 

অধ্যায়:7, 

পাঠ:4, পৃষ্ঠা: 

36-37 

বাড়ির কাজ-

12 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

45 

বাড়ির কাজ-

12 

৯ AvM÷  

2021 
†mvgevi 

ZvjMvQ:  

wcwiqW: 7 

বাড়ির কাজ-৯ 

BDwbU:16, cvV:1-2, 

cvV¨vsk :A,B 

(বাড়ির কাজ-28) 

Aa¨vq:3:wb‡R 

Kwi 

,cvV:19,c„:43 

বাড়ির কাজ-২৬ 

Aa¨vq:8, 

cvV:3,  c„.: 

55-56 

অধ্যায়-৮,পাঠ-

৪,পৃষ্ঠা-৪৬ 
    

১১ 

AvM÷  

2021 

eyaevi GKvB GKwU 

`~M©:wcwiqW: 1-2 

 BDwbU:16, cvV:3-5, 

cvV¨vsk :A,B 

(বাড়ির কাজ-29) 

2q †kÖxY, c„:59 

I Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:1,c„:44  

অধ্যায়-৮,পাঠ-

৫,পৃষ্ঠা-৪৮ 

বাড়ির কাজ-

১২ 

    

১২ 

AvM÷  

2021 

e„n:evi GKvB GKwU `~M©:    

wcwiqW: 3 

 BDwbU:16, cvV:3-5, 

cvV¨vsk :C 

(বাড়ির কাজ-29)  

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:2,c„:44 
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৩য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

প্রাথমিক 

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 

AvM÷  

2021 

kwbevi 

GKvB GKwU `~M©: 

wcwiqW: 4 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:17; 

cvV:1-3, cvV¨vsk 

:A  

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:3,c„:45 
cybiv‡jvPbv 

অধ্যায়-৮,পাঠ-

৬,পৃষ্ঠা-৪৮ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

03 পৃষ্ঠা: 45- 

45 

বাড়ির কাজ-13 

অধ্যায়-৫ পাঠ-

১ পৃষ্ঠা-৩০ 

বাড়ির কাজ: 

১3 

অধ্যায়:8, 

পাঠ:1, 

পৃষ্ঠা:40 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

45-46 

১৬ 

AvM÷  

2021 

†mvgevi 

GKvB GKwU `~M©:  

wcwiqW: 5 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:17; 

cvV:1-3, cvV¨vsk 

:B  

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:5,c„:46-47 cybiv‡jvPbv  

 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

১,পৃষ্ঠা-৫০ 
    

১৭ 

AvM÷  
2021 

g½jevi 

GKvB GKwU `~M©: 

wcwiqW: 6 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:17; 

cvV:1-3, cvV¨vsk 

:C  

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:6,c„:46-47 

বাড়ির কাজ-২৭ 

g~j¨vqb: 

Aa¨vq wfwËK 

g~j¨vqb 

বাড়ির কাজ-

13 

 

 
অধ্যায়:4, পাঠ: 

04 পৃষ্ঠা: 46- 

48 

অধ্যায়-৫ পাঠ-

২ পৃষ্ঠা-৩০ 

অধ্যায়:8, 

পাঠ:2, পৃষ্ঠা: 

40-41 

বাড়ির কাজ-

13 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: ৩, পৃষ্ঠা: 

46-47 

বাড়ির কাজ-১৩  

১৮ 

AvM÷  
2021 

eyaevi 

GKvB GKwU `~M©:    

wcwiqW:7 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU:17, cvV:4-

6, cvV¨vsk :A,B 
(বাড়ির কাজ-30) 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:7,c„:48 

 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

২,পৃষ্ঠা-৫০ 

বাড়ির কাজ-

১৩ 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

প্রাথমিক 

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 

AvM÷  

2021 

kwbevi 

GKvB GKwU `~M©: 

wcwiqW: 8 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:17, cvV:4-6, 

cvV¨vsk :C  
(বাড়ির কাজ-30) 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:8,c„:49 

Aa¨vq:9, 

cvV:1,  c„.: 

58-59 

বাড়ির কাজ-14 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

৩,পৃষ্ঠা-৫২ 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 05 

পৃষ্ঠা: 49- 

51 

বাড়ির কাজ-

14 

অধ্যায়-৫ 

পাঠ-৩ পৃষ্ঠা-

৩১ 

বাড়ির কাজ: 

১4 

অধ্যায়:8, 

পাঠ:3, পৃষ্ঠা: 

41 

 

অধ্যায়: 11, 

পাঠ: 4, পৃষ্ঠা: 

৪৭  

22 

AvM÷  
2021 

iweevi 

GKvB GKwU `~M©:    

wcwiqW: 9 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:18, cvV:1-2, 

cvV¨vsk:A,B 

(বাড়ির কাজ-31) 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:9,c„:50 Aa¨vq:9, 

cvV:2,  c„.:  

58-59 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

৪,পৃষ্ঠা-৫২ 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 06 

পৃষ্ঠা: 52- 

53 

অধ্যায়-৫ 

পাঠ-৪ পৃষ্ঠা-

৩১ 

অধ্যায়:8, 

পাঠ:4, পৃষ্ঠা: 

41 

বাড়ির কাজ-

14 

অধ্যায়: 12, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

49 

বাড়ির কাজ -

14 

23 

AvM÷  

2021 

†mvgevi 

GKvB GKwU `~M©:    

wcwiqW:10 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:18, cvV:3-4, 

cvV¨vsk :A,B,C 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:10,c„:51 

বাড়ির কাজ-২৮ 

Aa¨vq:9, 

cvV:3,  c„.: 

60-61 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

৫,পৃষ্ঠা-৫৪ 
    

24 

AvM÷  
2021 

g½jevi 

GKvB GKwU `~M©:    

wcwiqW:11 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:19, cvV:1-2, 

cvV¨vsk:A,B 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:11,c„:52 
Aa¨vq:9, 

cvV:4,  c„.: 

60-61 

 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 07 

পৃষ্ঠা: 53- 

54 

অধ্যায়-৫ 

পাঠ-৫ পৃষ্ঠা-

৩১-৩২ 

অধ্যায়:8, 

পাঠ:5, পৃষ্ঠা: 

42 

অধ্যায়: 1২, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

50-51 

25 

AvM÷  
2021 

eyaevi 

GKvB GKwU `~M©: 

wcwiqW: 12 

বাড়ির কাজ-১০ 

 BDwbU:19; cvV:3-4, 

cvV¨vsk :A,B 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:12, c„:53 

 
 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

৬,পৃষ্ঠা-৫৪ 

বাড়ির কাজ-১৪ 

    

26 

AvM÷  
2021 

e„n:evi Avgvi cY:  

wcwiqW: 1 

BDwbU:20, cvV:1-2, 

cvV¨vsk :A,B 

(বাড়ির কাজ-32) 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:13, c„:54 

বাড়ির কাজ-২৯ 
      



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি                                                                                                                                           
 

অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

প্রাথমিক 

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 AvM÷  

2021 
kwbevi Avgvi cY:  

wcwiqW: 2 

 BDwbU:20, cvV:3-

4, cvV¨vsk:A,B 
Aa¨vq-4(¸Y), cvV:14, 

c„:55 
c~biv‡jvPbv  

 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

৭,পৃষ্ঠা-৫৬ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

08 পৃষ্ঠা: 54- 

55 

অধ্যায়-৫ পাঠ-

৬,7 পৃষ্ঠা-৩২-

৩৩ 

বাড়ির কাজ: 

১5 

অধ্যায়:8, 

পাঠ:6, পৃষ্ঠা: 

43-44 

 

অধ্যায়: 1২, 

পাঠ: ৩-4, পৃষ্ঠা: 

51 

29 AvM÷  
2021 

iweevi 

Avgvi cY:  

wcwiqW: 3 

বাড়ির কাজ-১১ 

 BDwbU:21, cvV:1-2, 

cvV¨vsk :A 

(বাড়ির কাজ-33)  

Aa¨vq-4(¸Y), cvV:15, 

c„:56 
c~biv‡jvPbv  

 

অধ্যায়-৯,পাঠ-

৮,পৃষ্ঠা-৫৬ 

বাড়ির কাজ-

১৫ 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

09 পৃষ্ঠা: 55- 

56 

অধ্যায়-৬ 

পড়র-১ পাঠ-১ 

পৃষ্ঠা-৩৬ 

অধ্যায়:9, 

পাঠ:1, পৃষ্ঠা: 

46 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 1, পৃষ্ঠা: 

53 

বাড়ির কাজ -15 

31 AvM÷ 

2021 
g½jevi 

Avgvi cY:  

wcwiqW: 4 

বাড়ির কাজ-১১ 

 BDwbU:21, cvV:1-2, 

cvV¨vsk :B 

(বাড়ির কাজ-33)  

Aa¨vq-4(¸Y), cvV:16, 

c„:57 

Aa¨vq:10, 

cvV:1,  c„.: 

63-64 

(2q ‡kÖwYi 

Aa¨vq-21-

cvV 1,2, 

c„: 94-97) 

বাড়ির 

কাজ-15 

 

অধ্যায়:4, পাঠ: 

10 পৃষ্ঠা: 57- 

57 

বাড়ির কাজ-

15 

অধ্যায়-৬ 

পড়র-১ পাঠ-২ 

পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭ 

অধ্যায়:9, 

পাঠ:2, পৃষ্ঠা: 

47-49 

বাড়ির কাজ-

15 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 2, পৃষ্ঠা: 

53-54 

01 

†m‡Þ¤̂i 
2021 

eyaevi 

Avgvi cY:  

wcwiqW: 5 

বাড়ির কাজ-১১ 

 BDwbU:21,cvV:3-5, 

cvV¨vsk :A,B 

(বাড়ির কাজ-34) 

Aa¨vq-4(¸Y), cvV:17, 

c„:57 

বাড়ির কাজ-৩০ 

 
অধ্যায় ১০, 

পাঠ-১,পৃষ্ঠা-

৫৮ 
    

02 

†m‡Þ¤̂i 
2021 

e„n:evi Avgv‡`i MÖvg:   

wcwiqW: 1 

BDwbU: 21,cvV: 3-

5, cvV¨vsk :C 

Aa¨vq-4(¸Y), cvV:18, 

c„:58 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

৩য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

প্রাথমিক 

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 

†m‡Þ¤̂i 

2021 

kwbevi 
Avgv‡`i MÖvg:   

wcwiqW: 2 

 BDwbU:22, cvV:1-2, 

cvV¨vsk :A,B 

(বাড়ির কাজ-35) 

Aa¨vq:9(R¨vwgwZ),cv

V:4, c„:109 
Aa¨vq:10, 

cvV:2,  c„.: 

65-66 

অধ্যায় ১০, 

পাঠ-২,পৃষ্ঠা-

৫৮ 

অধ্যায়:5, 

পাঠ: 11 

পৃষ্ঠা: 58- 

58 

বাড়ির কাজ-

16 

অধ্যায়-৬ 

পড়র-১ পাঠ-

৩ পৃষ্ঠা-৩৭  

বাড়ির কাজ: 

১6 

অধ্যায়:9, 

পাঠ:3, পৃষ্ঠা: 

49-51 

 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: ৩, পৃষ্ঠা: 

54 

05 

†m‡Þ¤̂i 

2021 

iweevi 

Avgv‡`i MÖvg:   

wcwiqW: 3 

বাড়ির কাজ-১৩ 

 BDwbU:22, cvV:3-4, 

cvV¨vs :AB,C 

Aa¨vq:9(R¨vwgwZ),cv

V:5, c„:110 

বাড়ির কাজ-৩১ 

Aa¨vq:10, 

cvV:3,  c„.: 

67 

অধ্যায় ১০, 

পাঠ-৩,পৃষ্ঠা-

৬০ 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 12 

পৃষ্ঠা: 59- 

59 

অধ্যায়-৬ 

পড়র-২ পাঠ-৪ 

পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮ 

অধ্যায়:9, 

পাঠ:4, পৃষ্ঠা: 

51-52 বাড়ির 

কাজ-16 

অধ্যায়: 13, 

পাঠ: 4, পৃষ্ঠা: 

54-55 

বাড়ির কাজ -16 

06 

†m‡Þ¤̂i 

2021 

 

†mvgevi 

Avgv‡`i MÖvg:   

wcwiqW: 4 

বাড়ির কাজ-১৩ 

 BDwbU:23,cvV:1-3, 

cvV¨vsk:A (†kÖwY-2q, 

BDwbU:22, cvV¨vsk: 

A c„:44) 

Aa¨vq:9(R¨vwgwZ),cv

V:6, c„:111 

Aa¨vq:11, 

cvV: 1,2,  

c„.: 69-70 

 

বাড়ির কাজ-

16 

অধ্যায় ১০, 

পাঠ-৪,পৃষ্ঠা-

৬০ 

বাড়ির কাজ-

১৬ 

    

07 

†m‡Þ¤̂i 

2021 

g½jevi 

Avgv‡`i MÖvg:   

wcwiqW: 5 

বাড়ির কাজ-১৩ 

 BDwbU:23,cvV:1-3, 

cvV¨vsk:B,C (†kÖwY-

2q, BDwbU:26, 

cvV:4-6, c„:53) 

Aa¨vq:9(R¨vwgwZ),cv

V:7, c„:112 
Aa¨vq: 11, 

cvV:3,  c„.: 

71-73 

 

অধ্যায়:4, 

পাঠ: 13 

পৃষ্ঠা: 60- 

60 

অধ্যায়-৬ 

পাঠ-১ পৃষ্ঠা-

৪০ 

অধ্যায়:9, 

পাঠ:5, পৃষ্ঠা: 

53-54 

 

অধ্যায়:13,পাঠ:

৫,  

পৃষ্ঠা: 55-56 

 

08 

†m‡Þ¤̂i 

2021 

eyaevi 
KvbvgvwQ †fuv †fuv: 

wcwiqW:1 

BDwbU:23, cvV:4-6, 

cvV¨vsk :A 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:19, c„:59  

 
 

অধ্যায় ১১, 

পাঠ-১,পৃষ্ঠা-

৬২ 

    

09 

†m‡Þ¤̂i 

2021 

e„n:evi 
KvbvgvwQ †fuv †fuv: 

wcwiqW:2 

BDwbU:23, cvV:4-6, 

cvV¨vsk :B,C 

Aa¨vq-4(¸Y), 

cvV:20, c„:59 

বাড়ির কাজ-৩২  

 

      

 


