
স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি                                                                                                                                           
 

অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

০৯ 

10 জুলাই 

2021 
kwbevi 

 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  6 

বাড়ির কাজ-৮ 

BDwbU:8, cvV:4-6 cvV¨vsk:B,C c„.: 17 

(বাড়ির কাজ -১৪) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:1,c:37 

11 জুলাই 

2021 
iweevi 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  7 

বাড়ির কাজ-৮ 

BDwbU:9, cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 18 
Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2,c„:38 

12 জুলাই 

2021 
†mvgevi 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  8 

বাড়ির কাজ-৮ 

BDwbU:9, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.: 18 
Aa¨vq:5,¸Y cvV:3,c„:38 

13 জুলাই 

2021 
g½jevi 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  9 

বাড়ির কাজ-৮ 

BDwbU:9, cvV:1-3 cvV¨vsk:C, c„.: 18 
Aa¨vq:5,¸Y, cvV:4 c„ôv:39 

14 জুলাই 

2021 
eyaevi 

bvbvb i‡Oi dzjdj:  

wcwiqW  10 

বাড়ির কাজ-৮ 

BDwbU:9, cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 19 

(বাড়ির কাজ -১৫) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:5 c„:40 

বাড়ির কাজ-২১ 

15 জুলাই 

2021 
e„n:evi 

 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  1  

BDwbU:9, cvV:4-6 cvV¨vsk: B,C c„.: 19 

(বাড়ির কাজ -১৫) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:6, c„ôv:41 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি                                                                                                                                           
 

অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১০ 

17 জুলাই 

2021 
kwbevi Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  2 

BDwbU:10,cvV:1-3 cvV¨vsk:A,c„.:20 
Aa¨vq:5,¸Y, cvV:7 c„.:42 

 

26 জুলাই 

2021 
†mvgevi 

 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  3 

BDwbU:10,cvV:1-3 cvV¨vsk:B,C c„.:20 

(বাড়ির কাজ -১৬) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:8, c„:42 

27 জুলাই 

2021 
g½jevi 

 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  4 

BDwbU:10,cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 21 

(বাড়ির কাজ -১৭) 

Aa¨vq: 5, ¸Y, cvV:9  c„ôv:43 

28 জুলাই 

2021 
eyaevi 

 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  5 

বাড়ির কাজ-৯ 

BDwbU:10,cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.: 21 

(বাড়ির কাজ -১৭) 

Aa¨vq: 5, ¸Y, cvV:10  c„:44 

বাড়ির কাজ-২২ 

29 জুলাই 

2021 
e„n:evi 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  6 

বাড়ির কাজ-৯ 

gvBDwbU:10,cvV:4-6 cvV¨vsk: C, c„.: 21 

 

Aa¨vq: 5, ¸Y cvV:11 c„ôv: ৪৫ 

 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি                                                                                                                                           
 

অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১১ 

31 জুলাই 

2021 
kwbevi 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  7 

বাড়ির কাজ-৯ 

BDwbU:11,cvV:1-3 cvV¨vsk: A,  c„.: 22 
Aa¨vq:5,¸Y cvV:1২, c„ôv:46 

01 আগস্ট 

2021 
iweevi 

Avgv‡`i †QvU b`x:  

wcwiqW  8 

বাড়ির কাজ-৯  

BDwbU:11,cvV:1-3 cvV¨vsk: B,C  c„.: 22 
Aa¨vq:5,¸Y cvV:১৩, c„ôv:47 

02 আগস্ট 

2021 
†mvgevi 

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv:  wcwiqW  1 BDwbU:11,cvV:4-6 cvV¨vsk: A,c„.: 23 
Aa¨vq: 5, ¸Y, cvV:১৪, c„ôv:47 

 

03 আগস্ট 

2021 
g½jevi 

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv:  wcwiqW  2 BDwbU:11,cvV:4-6 cvV¨vsk: B,C c„.: 23 
Aa¨vq: 5, ¸Y, cvV:১৫, c„ôv:48 

04 আগস্ট 

2021 
eyaevi 

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv:  wcwiqW  3 BDwbU:12,cvV:1-3 cvV¨vsk:A, c„.: 24 
Aa¨vq:5,¸Y, cvV:১৬  c„ôv:49 

05 আগস্ট 

2021 
e„n:evi 

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv:  wcwiqW  4 

BDwbU:12,cvV:1-3 cvV¨vsk:B,C c„.: 24 

(বাড়ির কাজ -১৮) 

Aa¨vq:5,¸Y, cvV:১৭  c„ôv:49 

বাড়ির কাজ-২৩ 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি                                                                                                                                           
 

অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১২ 

৭ আগস্ট 2021 kwbevi 
`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv:  wcwiqW  5 BDwbU:12,cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 25 Aa¨vq:5,¸Y,cvV:১৮, c„.:50 

৮ আগস্ট 2021 iweevi `vw`i nv‡Zi gRvi wcVv:  wcwiqW  6 

বাড়ির কাজ-১০  

BDwbU:12,cvV:4-6 cvV¨vsk: B, c„.: 25 

(বাড়ির কাজ -১৯) 

Aa¨vq:5,¸Y(3 I 4 Gi ¸Y) 

cvV:১৯, c„ôv:50 

৯ আগস্ট 2021 †mvgevi `vw`i nv‡Zi gRvi wcVv: wcwiqW  7-8 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU:13,cvV:1-3 cvV¨vsk:A,c„.:26 
Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2০, c„ôv:51 

 

১১ আগস্ট 2021 eyaevi  

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv: wcwiqW  9 

BDwbU:13,cvV:1-3 cvV¨vsk: B, C,c„.:26 
Aa¨vq:5,¸Y, cvV:2১, c„ôv:51 

১২ আগস্ট 2021 e„n:evi 

 

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv: wcwiqW 10 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU:13,cvV:4-6 cvV¨vsk:A,c„.: 27 

 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2২, c„ôv:52 

বাড়ির কাজ-২৪ 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১৩ 

১৪ আগস্ট 2021 kwbevi 

`vw`i nv‡Zi gRvi wcVv: 

wcwiqW 11 

বাড়ির কাজ-১০ 

BDwbU:13,cvV:4-6 cvV¨vsk:B,c„.: 27 

(বাড়ির কাজ -২০) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2৩, c„ôv:52 

 

১৬ আগস্ট 2021 †mvgevi 
 †Uªb, wcwiqW-1 

BDwbU:13,cvV:4-6 cvV¨vsk:C,c„.: 27 

(বাড়ির কাজ -২০) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2৪, c„.:53 

 

১৭ আগস্ট 2021 g½jevi 
 †Uªb, wcwiqW-2 

BDwbU:14, cvV:1-3 cvV¨vsk:A,c„.:28 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2৫, c„.:53 

১৮ আগস্ট 2021 eyaevi 
 †Uªb, wcwiqW-3 

BDwbU:14, cvV:1-3 cvV¨vsk:B,C c„.:28 

(বাড়ির কাজ -২১) 

Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2৬, c„.:54 

বাড়ির কাজ-২৫ 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১৪ 

21 আগস্ট 2021 kwbevi 
  †Uªb, wcwiqW- 4 

BDwbU:14,cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 29 
Aa¨vq:5,¸Y, cvV:2৭, c„.:54 

 

22 আগস্ট 2021 iweevi  †Uªb, wcwiqW- 5 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:14,cvV:4-6 cvV¨vsk:B,C c„.: 29 
Aa¨vq:5,¸Y,cvV:2৮, c„.:55 

23 আগস্ট 2021 †mvgevi  †Uªb, wcwiqW- 6 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:15,cvV:1-2 cvV¨vsk:A, c„.:30 
Aa¨vq:5,¸Y,cvV:২৯, c„.:55 

24 আগস্ট 2021 g½jevi  †Uªb, wcwiqW- 7 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:15,cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.:30 
Aa¨vq:5,¸Y,cvV:3০,c„.:56 

25 আগস্ট 2021 eyaevi  †Uªb, wcwiqW- 8 

বাড়ির কাজ-১১ 

BDwbU:15,cvV:3-4 cvV¨vsk:A,c„.:31 
Aa¨vq:5¸Y,cvV:3১, c„.:56 

26 আগস্ট 2021 e„n:evi 
ỳLyi †Q‡j †ejv, wcwiqW 1 

BDwbU:16,cvV:4-6 cvV¨vsk:B, c„.: 31 
Aa¨vq:5¸Y,cvV:3২, c„.:57 

বাড়ির কাজ-২৬ 
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অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১৫ 

28 আগস্ট 2021 kwbevi 
ỳLyi †Q‡j †ejv, wcwiqW 2 

BDwbU:15,cvV:3-4 cvV¨vsk: A,c„.:32 
Aa¨vq:5¸Y,cvV:3৩, c„.:57 

  

29 আগস্ট 2021 iweevi 
ỳLyi †Q‡j †ejv, wcwiqW 3 

BDwbU:16,cvV:1-3 cvV¨vsk: B,C,c„.: 32 

(বাড়ির কাজ -২২) 

Aa¨vq:5¸Y,cvV:3৪, c„.:58 

31 আগস্ট 2021 g½jevi ỳLyi †Q‡j †ejv, wcwiqW 4 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:16,cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.: 33 
Aa¨vq:5¸Y,cvV:3৫, c„.:58 

01 সেপ্টেম্বর 2021 eyaevi ỳLyi †Q‡j †ejv, wcwiqW 5 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:16,cvV:4-6 cvV¨vsk:B,C c„.: 33 
Aa¨vq:5,(¸‡Yi bvgZv ‡`wL) 

,cvV:3৬,c„ôv:59 

02 সেপ্টেম্বর 2021 e„n:evi ỳLyi †Q‡j †ejv, wcwiqW 6 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:17,cvV:4-6 cvV¨vsk:A,B c„.: 35 

(বাড়ির কাজ -২৩) 

Aa¨vq:5,(¸‡Yi Zzjbv) 

,cvV:3৭,c„ôv:60 

বাড়ির কাজ-২৭ 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি                                                                                                                                           
 

অন্তি বতীকালীন পাঠপবরকল্পনা 

২য় শ্রেবণ   

 

 

সপ্তাহ নম্বর ZvwiL evi evsjv Bs‡iwR MwYZ 

১৬ 

04 সেপ্টেম্বর 2021 kwbevi ỳLyi †Q‡j †ejv   wcwiqW 7 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:17,cvV:4-6 cvV¨vsk:C, c„.: 35 

(বাড়ির কাজ -২৩) 

 

Aa¨vq:5,(¸‡Yi bvgZv ‡`wL) 

,cvV:3৮,c„ôv:61 

 

05 সেপ্টেম্বর 2021 iweevi ỳLyi †Q‡j †ejv   wcwiqW 8 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:18,cvV:1-3 cvV¨vsk:A,c„.:36 
Aa¨vq:5,(¸‡Yi bvgZv ‡`wL) 

,cvV:৩৯,c„ôv:61  

বাড়ির কাজ-২৮ 

06 সেপ্টেম্বর 2021  †mvgevi ỳLyi †Q‡j †ejv  wcwiqW 9 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:18,cvV:1-3 cvV¨vsk:B,C c„.:36 

(বাড়ির কাজ -২৪) 

Aa¨vq: 5(wb‡R Kwi)    

cvV:4০,c„ôv:62 

07 সেপ্টেম্বর 2021 g½jevi ỳLyi †Q‡j †ejv  wcwiqW 10 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:18,cvV:4-6 cvV¨vsk:A, c„.:37 (1g 

†kÖwY: BDwbU: 8, cvV:1-3 cvV¨vsk:B, c„.:16) 

Aa¨vq: 5(wb‡R Kwi), cvV:4১  

c„ôv:63 

বাড়ির কাজ-২৯ 

08 সেপ্টেম্বর 2021 eyaevi ỳLyi †Q‡j †ejv   wcwiqW 11 

বাড়ির কাজ-১২ 

BDwbU:18,cvV:4-6 cvV¨vsk:B,C c„.:37 
Aa¨vq: 6,fvM cvV:1, c„ôv:64 

09 সেপ্টেম্বর 2021 e„n:evi 
cÖv_©bv wcwiqW 1 

BDwbU:19,cvV:1-3 cvV¨vsk:A,B,c„.:38 

(বাড়ির কাজ -২৫) 

Aa¨vq: 6,fvM cvV:2, c„ôv:65 

 


