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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৩ 

29 মে 

2021 
kwbevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, hy³eY©; ›`, ½, ”Q„ 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৩৯) 

Avgv‡`i †`k: wcwiqW  2 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৪ 

BDwbU:2, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.:5 

(BDwbU:13, cvV:4-6 cvV¨vsk: A, c„.:27) 

(বাড়ির কাজ -৫) 

Aa¨vq:1, cvV:11, c„:10 

30 মে 

2021 
iweevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, hy³eY©; h¨, ó 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৩৯) 

Avgv‡`i †`k:     wcwiqW   3 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৪  

BDwbU:2, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.:5 

(বাড়ির কাজ -৫) 
Aa¨vq:1, cvV:12      c„ôv :11 

31 মে 

2021 

 

†mvgevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:11, eY© wkwL (G,H 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৭) 

Avgv‡`i †`k: wcwiqW  4 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৪ 

BDwbU:3, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 6 (1g 

†kwY: BDwbU:5, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.:-

10) 

Aa¨vq:1, 1g †kÖwY -c„ôv-19 Aa¨vqÑ1, 

cvV:12,c„:12 

evwoi KvR-6 

01 জুন 

2021 
g½jevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 38; G-Kvi  † 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৩০) 

Avgv‡`i †`k: wcwiqW   5 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৪ 

BDwbU:3, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.: 6 

1g †kÖwY,c„:24 Aa¨vq:1,cvV:13,c„:13 

evwoi KvR-7 

02 জুন 

2021 
eyaevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:39, H-Kvi  ‰ 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৩১) 

Avgv‡`i †`k: wcwiqW  6 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৪ 

BDwbU:3, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.:6 

Aa¨vq:1,cvV:14, c„ôv:13 

 

03 জুন 

2021 
e„n:evi 

Avgv‡`i †`k: wcwiqW  7 

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

Aa¨vq:1, cvV:15  c„ôv:14 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৪ 

05 জুন 

2021 
kwbevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:10, eY© wkwL F 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৬) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  1  

BDwbU:3, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.: 7 (1g 

‡kÖwYi eB c„ôv- 29, 31, 33, 35, 37) 

(বাড়ির কাজ -৬) 

Aa¨vq:1(wb‡R Kwi) cvV:16  c„ôv:15 

06 জুন 

2021 
iweevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 37, F-Kvi  „ 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-২৯) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  2 

BDwbU:3 cvV:4-6 cvV¨vsk:C c„ôv-7 

(বাড়ির কাজ -৬) 

Aa¨vq:1,cvV:17 c„ôv:16 

evwoi KvR-8 

07 জুন 

2021 

 

†mvgevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:12, eY© wkwL (I,J) 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৮) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  3 

cybiv‡jvPbv 

1g †kÖwwY(wewfbœ ai‡Yi †hvM),c„:32, 

Aa¨vq:2,cvV:1,c„:17 

08 জুন 

2021 
g½jevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 40, I-Kvi  † v 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৩২) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  4 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৫  

BDwbU:4, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 8 
Aa¨vq:2, †hvM(2A‡¼i msL¨v),cvV:2,c„:17 

09 জুন 

2021 
eyaevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 41,J-Kvi † Š 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-৩৩) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  5 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৫ 

BDwbU:4, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.: 8 

(বাড়ির কাজ -৭) 

Aa¨vq:2,†hvM(2A‡¼i msL¨v) cvV:3,c„.:18 

10 জুন 

2021 
e„n:evi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:16,eY©wkwL K L M N O 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১১) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  6 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৫ 

BDwbU:4, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.: 8 

(বাড়ির কাজ -৭) 

Aa¨vq:2,†hvM(2A‡¼i msL¨v) cvV:4,c„.:19 

evwoi KvR-9 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৫ 

12 জুন 

2021 
kwbevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:16,eY©wkwL K L M N O 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১১) 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  7 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৫ 

BDwbU:4, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 9 
Aa¨vq:2,†hvM(2A‡¼i msL¨v) cvV:5,c„.:20 

13 জুন 

2021 
iweevi 

kx‡Zi mKvj: wcwiqW  8 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৫ 

BDwbU:4, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.:9 ( 1g 

‡kÖwYi eB c„ôv- 41, 43, 45, 47) 

(বাড়ির কাজ -৮) 

Aa¨vq:2,†hvM(2A‡¼i msL¨v) cvV:6,c„.:21 

14 জুন 

2021 

 

†mvgevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:17, eY©wkwL P Q R S T 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১২) 

Avwg ne:   cwiqW  1 

BDwbU:4, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.:9 

(বাড়ির কাজ -৮) 

Aa¨vq:2,†hvM(2A‡¼i msL¨v) ,cvV:7, c„:22 

evwoi KvR-10 

15 জুন 

2021 
g½jevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:17, eY©wkwL P Q R S T 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১২) 

Avwg ne:  wcwiqW  2 

BDwbU:5, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 10 

Aa¨vq:2,†hvM(2A‡¼i msL¨v) ,cvV:8, c„:23 

evwoi KvR-11 

16 জুন 

2021 
eyaevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:18, eY©wkwL U V W X Y 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৩) 

Avwg ne:  wcwiqW  3 

BDwbU:5, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.: 10 

Aa¨vq:2,†hvM(wb‡R Kwi) cvV:9, c„ôv:24 

evwoi KvR-12 

17 জুন 

2021 
e„n:evi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:18, eY©wkwL U V W X Y 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৩) 

Avwg ne:   wcwiqW 4 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৬ 

BDwbU:5, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.: 10 

Aa¨vq:2,†hvM(wb‡R Kwi) cvV:10, c„ôv:24 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৬ 

19 জুন 

2021 
kwbevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:19, eY©wkwL Z _ ` a b 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৪)  

Avwg ne: wcwiqW 5 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৬ 

BDwbU:5 cvV:4-6 cvV¨vsk:A c„ôv-11 
Aa¨vq:2, †hvM (wb‡R Kwi) cvV:11, c„:24  

20 জুন 

2021 
iweevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:19, eY©wkwL Z _ ` a b 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৪)  

Avwg ne: wcwiqW 6 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৬ 

BDwbU:5, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.: 11 (1g 

‡kÖwYi eB c„ôv- 51, 53, 55, 56, 58) 

(বাড়ির কাজ -৯) 

we‡qv‡Mi aviYv, 1g †kªwY, c„:39,40 I 

Aa¨vq:3(we‡qvM),cvV:1, c„:25 

evwoi KvR-13 (1g †kÖwYi c„:40) 

21 জুন 

2021 

 

†mvgevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:20, eY©wkwL c d e f g 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৫)  

Avwg ne:   wcwiqW 7 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৬ 

BDwbU:5, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.: 11 

(বাড়ির কাজ -৯) 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:2, c„.:25 

22 জুন 

2021 
g½jevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:20, eY©wkwL c d e f g 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৫) 

 Avwg ne:   wcwiqW 8 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৬ 

BDwbU:6,cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 12 
Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:3, c„.:26 

23 জুন 

2021 
eyaevi 

Avwg ne: wcwiqW  9 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৬ 

BDwbU:6, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.:12 

(বাড়ির কাজ -১০) 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:4, c„.:27 

evwoi KvR-14 

24 জুন 

2021 
e„n:evi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:23, eY© wkwL h i j k l 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৭)  

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  1 

BDwbU:6, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.: 12 

(বাড়ির কাজ -১০) 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:5, c„.:28 

evwoi KvR-15 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৭ 

26 জুন 

2021 
kwbevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:23, eY© wkwL h i j k l 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৭)  

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  2 

BDwbU:6, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 13 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:6, c„.:28 

 

27 জুন 

2021 
iweevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:24, eY© wkwL m n o p q 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৮) 

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  3 

BDwbU:6, cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.:13 
Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:7, c„.:29 

28 জুন 

2021 

 

†mvgevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:24, eY© wkwL m n o p q 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৮) 

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  4 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৭ 

BDwbU:6 cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.: 13 
Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:8, c„.:30 

29 জুন 

2021 
g½jevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 25, eY© wkwL       r s t  u 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৯)  

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  5 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৭  

BDwbU:7, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 14 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:9, c„.:31 

evwoi KvR-16 

30 জুন 

2021 
eyaevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 25, eY© wkwL       r s t  u 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-১৯)  

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  6 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৭ 

BDwbU:7, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.: 14 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:10, c„.:32 

evwoi KvR-17 

01 জুলাই 

2021 
e„n:evi 

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  7 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৭ 
BDwbU:7, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.:14 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:11, c„.:32 
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সপ্তাহ 

নম্বর 
ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ  

৮ 

03 জুলাই 

2021 
kwbevi 

Rjcwi I KvVzz‡i: wcwiqW  8 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৭ 

BDwbU:7, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 15 

(1g †kÖwY: BDwbU:13, cvV:4-6 cvV¨vsk: 

A, c„.:27) 

(বাড়ির কাজ -১১) 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:12, c„.:33 

evwoi KvR-18 

04 জুলাই 

2021 
iweevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 26,  e¨ÄbeY©  

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-২০) 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  1 

BDwbU:7, cvV:4-6 cvV¨vsk:B ,c„.: 15 

 

Aa¨vq:3,we‡qvM(2A‡¼i) cvV:13, c„.:33 

 

05 জুলাই 

2021 

 

†mvgevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 28,  e¨ÄbeY©  

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-২১) 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  2 

BDwbU:7, cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.: 15 

(1g †kwY: BDwbU:29, cvV:4-6 cvV¨vsk: 

A, c„.:59) 

(বাড়ির কাজ -১২) 

Aa¨vq:4,†hvM we‡qv‡Mi m¤úK©, 

cvV:1,c„.:34 

06 জুলাই 

2021 
g½jevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV: 28,  e¨ÄbeY©  

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-২১) 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  3 

BDwbU:8, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 16 
Aa¨vq:4, cvV:2 c„ôv:34 

07 জুলাই 

2021 
eyaevi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:29,  evsjv eY©gvjv 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-২২) 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  4 

BDwbU:8, cvV:1-3 cvV¨vsk:B,C c„.: 16 

(বাড়ির কাজ -১৩) 

Aa¨vq:4, cvV:3 c„ôv:35 

evwoi KvR-19 

08 জুলাই 

2021 
e„n:evi 

(cÖ_g ‡kÖwY, cvV:29,  evsjv eY©gvjv 

প্রথম শ্রেণি-বাণির কাজ-২২) 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  5 

ণিতীয় শ্রেণি-বাণির কাজ-৮ 

BDwbU:8, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 17 

Aa¨vq:4, cvV:4 c„ôv:36 

evwoi KvR-20 



অন্তর্ বর্তীকালীন পাঠপরিকল্পনা:  ২য় শ্রেরি 

স্বাস্থ্যরর্রি অনুসিি পূর্ বক রর্র্তিি ও ব্যর্হাি কিতর্ত হতর্                                                                                                                                                                           পিীক্ষামূলক  

 

 


