স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
ZvwiL
নম্বর
10
জুলাই
2021

evi

kwbevi

evsjv

k‡Li g„rwkí cvV:
6
বাড়ির কাজ-৮

Bs‡iwR

BDwbU: 8, cvV: 3-4
cvV¨vsk: B-C, c„.: 31
(বাড়ির কাজ-18)

MwYZ
Aa¨vq:5,
cvV:4,c„.:29
বাড়ির কাজ-১০

Aa¨vq:5,
cvV:5,c„.:30
11
জুলাই
2021

০৯

iweevi

12
জুলাই †mvgevi
2021
13
জুলাই g½jevi
2021
14
জুলাই
2021
15
জুলাই
2021

eyaevi

k‡Li g„rwkí
cvV: 7
বাড়ির কাজ-৮

BDwbU: 8, cvV: 3-4
cvV¨vsk: D-E, c„.: 31
(বাড়ির কাজ-19)

k‡Li g„rwkí cvV:
8
বাড়ির কাজ-৮

BDwbU: 8, cvV: 5-6
cvV¨vsk: F-G, c„.: 32

kã`~lY

BDwbU: 8, cvV: 7-8
cvV¨vsk: H-I, c„.: 33
(বাড়ির কাজ-20)

cvV: 1

kã`~lY cvV: 2

kã`~lY
e„n:evi

cvV: 34

BDwbU: 8, cvV: 7-8
cvV¨vsk: J-K, c„.: 33
(বাড়ির কাজ-21)
BDwbU: 9, cvV: 1-2
cvV¨vsk: A ( a
lonng…didn't mind),
c„.: 34

Aa¨vq:5,
cvV:6,c„.:3132
Aa¨vq:5,
cvV:7,c„.:33
বাড়ির কাজ-১১

Aa¨vq:5,
cvV:8,c„.:34

Aa¨vq:5,
cvV:9,c„.:35

প্রাথমিক
weÁvb

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায়: ৫,
পাঠ:৪, পৃ. 33

অধ্যায়-1,পাঠ9,পৃষ্ঠা-10-11
বাড়ির কাজ-৯

অধ্যায়:3,
পাঠ: 02,
পৃষ্ঠা: 64- 67
বাড়ির কাজ-9

অধ্যায় ৩,
পরিচ্ছেদ-৩,
পাঠ-১: পৃ ষ্ঠা
৪৩-৪৪

অধ্যায়:3,
পাঠ: 03,
পৃষ্ঠা: 67- 69

অধ্যায় ৩,
পরিচ্ছেদ-৩,
পাঠ-২: পৃ ষ্ঠা
৪৪-৪৬
বাড়ির কাজ-9

অধ্যায়:3,
পাঠ: 04 পৃষ্ঠা:
69- 70

অধ্যায় ৩,
পরিচ্ছেদ-৩,
পাঠ-৩: পৃ ষ্ঠা
৪৬-৪৭

অধ্যায়:5,
পাঠ:5, পৃ. 34
(বাড়ির কাজ:
9)
অধ্যায়:5,
পাঠ:৬, পৃ.
34-35
অধ্যায়:৫,
পাঠ:৭, পৃ. 35

অধ্যায়-1,পাঠ10,পৃষ্ঠা-1011

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv
6ô Aa¨vq:
cvV-1, পৃ.৩৮৩৯

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 8
পাঠ:1
পৃষ্ঠা:41-42

বাড়ির কাজ-৯
6ô Aa¨vq:
cvV-2, পৃ. ৩৯

অধ্যায়: 8
পাঠ: 2
পৃষ্ঠা: 42

অধ্যায়-1,পাঠ11,পৃষ্ঠা-1213

অধ্যায়-1,পাঠ12,পৃষ্ঠা-1213

6ô Aa¨vq:
cvV-3, পৃ.৩৯৪১

অধ্যায়: 8
পাঠ: 3
পৃষ্ঠা: 42-44
বাড়ির কাজ-9

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
ZvwiL
নম্বর

evsjv

Bs‡iwR

kwbevi

kã`~lY, cvV: 5-6
বাড়ির কাজ-৯

BDwbU: 9, cvV: 1-2
cvV¨vsk: A
(Now…quietly), c„.: 34

26
জুলাই †mvgevi
2021

¯§iYxq huviv wPiw`b
cvV: 1

BDwbU: 9, cvV: 3-4
cvV¨vsk: B-C, c„.: 35
(বাড়ির কাজ-22)

17
জুলাই
2021

১০

evi

27
জুলাই g½jevi
2021

28
জুলাই
2021

29
জুলাই
2021

¯§iYxq huviv wPiw`b
cvV: 2

eyaevi

¯§iYxq huviv wPiw`b
cvV: 3

e„n:evi

¯§iYxq huviv wPiw`b
cvV: 4

MwYZ
Aa¨vq:5,
cvV:10,c„.:36

Aa¨vq:5,
cvV:11,c„.:37
বাড়ির কাজ-১২
Aa¨vq:6,
cvV:1,c„.:38

BDwbU: 9, cvV: 3-4
cvV¨vsk: D-E, c„.: 35

BDwbU: 9, cvV: 5-6
cvV¨vsk: F-G, c„.: 36
Class: Four
BDwbU: 15, cvV: 4-5
cvV¨vsk: A,B, c„.: 31
BDwbU: 39, cvV: 1,2
cvV¨vsk: A,A, c„.:
78,79
BDwbU: 9, cvV: 5-6
cvV¨vsk: H, c„.: 36
(বাড়ির কাজ-23)

Aa¨vq:6,
cvV:2,c„.:3940

Aa¨vq:6,
cvV:3,c„.:41

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়: 5,
পাঠ:8,
পৃ.:36
অধ্যায়:৫,
পাঠ:৯, পৃ.:
36
অধ্যায়:৫,
পাঠ-10, পৃ.:
37
(বাড়ির কাজ১০)

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায়-2,পাঠ- অধ্যায়:3, পাঠ:
১,পৃষ্ঠা-14-15 05, পৃষ্ঠা: 71বাড়ির কাজ73
১০
বাড়ির কাজ-10

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায় ৩,
পরিচ্ছেদ-৩,
পাঠ-৪: পৃ ষ্ঠা
৪৭-৪৮

7g Aa¨vq:
cvV-1,
c„. 45-46
বাড়ির কাজ10

অধ্যায় ৪, পাঠ১: পৃ ষ্ঠা ৫১
বাড়ির কাজ ১০

7g Aa¨vq:
cvV-2,
c„. 46-47

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 8
পাঠ:4
পৃষ্ঠা:44

অধ্যায়-2,পাঠ২,পৃষ্ঠা-14-15
অধ্যায়: 8
অধ্যায়:3, পাঠ:
06, পৃষ্ঠা: 7375

অধ্যায়-2,পাঠ৩,পৃষ্ঠা-16-17

পাঠ: 5
পৃষ্ঠা: 44-45
বাড়ির কাজ10

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
ZvwiL
নম্বর
31
জুলাই
2021

kwbevi

evsjv

¯§iYxq huviv
wPiw`b cvV: 5
বাড়ির কাজ-১০

Bs‡iwR

BDwbU: 9, cvV: 7-8 cvV¨vsk: IK, c„.: 37

iweevi

¯§iYxq huviv
wPiw`b cvV: 6
বাড়ির কাজ-১০

BDwbU: 10, cvV: 1-2 cvV¨vsk:
A (My home…Town), c„.:
38

02
আগস্ট †mvgevi
2021

¯§iYxq huviv
wPiw`b cvV: 7
বাড়ির কাজ-১০

BDwbU: 10, cvV: 1-2 cvV¨vsk:
A
(Kishoreganj…Chandrabati
), c„.: 38

01
আগস্ট
2021

১১

evi

03
আগস্ট g½jevi
2021
04
আগস্ট
2021
05
আগস্ট
2021

eyaevi

e„n:evi

¯^‡`k, cvV: 1

¯^‡`k,

cvV: 2

¯^‡`k, cvV: 3

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়:৫,
পাঠ:১১, পৃ.:
38
(বাড়ির কাজ১১)
অধ্যায়:৬,
পাঠ:১, পৃ.:
41-42

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায়:3,
অধ্যায়-2,পাঠপাঠ: 07 পৃষ্ঠা:
৪,পৃষ্ঠা-16-17
75- 77

অধ্যায় ৪,
পাঠ-২: পৃ ষ্ঠা
৫১

অধ্যায়:3,
অধ্যায়-2,পাঠপাঠ: 08 পৃষ্ঠা:
৫,পৃষ্ঠা-18-19
77- 80
বাড়ির কাজবাড়ির কাজ১১
11

অধ্যায় ৪,
পাঠ-৩: পৃ ষ্ঠা
৫২

Aa¨vq:6,
cvV:6,c„.:45

অধ্যায়:৬,
পাঠ:২, পৃ.:
42

অধ্যায়-2,পাঠ
৬,পৃষ্ঠা-18-19

Aa¨vq:6,
cvV:7,c„.:46

অধ্যায়:৬,
পাঠ:৩, পৃ.:
42

MwYZ
Aa¨vq:6,
cvV:4,c„.:4243

Aa¨vq:6,
cvV:5,c„.:44
বাড়ির কাজ-১৩

BDwbU: 10, cvV: 3-5 cvV¨vsk:
A, c„.: 39
BDwbU: 10, cvV: 3-5 cvV¨vsk:
B-C, c„.: 39
(বাড়ির কাজ-24)
BDwbU: 10, cvV: 6-7 cvV¨vsk:
D, c„.: 40
(বাড়ির কাজ-25)

Aa¨vq:6,
cvV:8,c„.:47
Aa¨vq:6,
cvV:9,c„.:48

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

অধ্যায় ৫,
অধ্যায়:3,
পাঠ-১: পৃ ষ্ঠা
পাঠ: 09 পৃষ্ঠা:
৫৫
80- 81
বাড়ির কাজ-১১
অধ্যায়-2,পাঠ7,পৃষ্ঠা-20-21

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv
7g Aa¨vq:
cvV-3
c„. 48-49

7g Aa¨vq:
cvV-4
c„. 49-50

7g Aa¨vq:
cvV-5
c„. 50-51
বাড়ির কাজ১1

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 9
পাঠ: 1
পৃষ্ঠা: 48-49
অধ্যায়: 9
পাঠ: 2
পৃষ্ঠা: 49-50

অধ্যায়: 9
পাঠ: 3
পৃষ্ঠা: 50-51
বাড়ির কাজ11

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
নম্বর

ZvwiL

৭ আগস্ট
2021

৮
আগস্ট
2021

১২

evi

kwbevi

iweevi

evsjv

১২
আগস্ট
2021

MwYZ
Aa¨vq:6,
cvV:10,c„.:49
বাড়ির কাজ-১৪

¯^‡`k, cvV: 4
বাড়ির কাজ-১১

BDwbU: 10, cvV: 6-7
cvV¨vsk: E-G, c„.: 40
(বাড়ির কাজ-26)

KvÂbgvjv Avi
KuvKbgvjv,
cvV:1

BDwbU: 10, cvV: 8-9
cvV¨vsk: H-J, c„.: 41
Class: Four
BDwbU: 28, cvV: 4-6
cvV¨vsk: A, c„.: 57

Aa¨vq:6,
cvV:11,c„.5051

BDwbU: 11, cvV: 1 cvV¨vsk:
A, c„.: 42
Class: Four
BDwbU: 8, cvV: 1-2
cvV¨vsk: A, c„.: 16
BDwbU: 9, cvV: 1-2
cvV¨vsk: A, c„.: 18

Aa¨vq:6,
cvV:12,c„.:52

KvÂbgvjv Avi
৯ আগস্ট
†mvgevi KuvKbgvjv,cvV:22021
3

১১
আগস্ট
2021

Bs‡iwR

eyaevi

KvÂbgvjv Avi
KuvKbgvjv:cvV:4

e„n:evi

KvÂbgvjv Avi
KuvKbgvjv,cvV:5

BDwbU: 11, cvV: 2-3
cvV¨vsk: B, c„.: 43
BDwbU: 11, cvV: 2-3
cvV¨vsk: C-D, c„.: 43

Aa¨vq:6,
cvV:13,c„.:53

Aa¨vq:6,
cvV:14,c„.:5455
বাড়ির কাজ-১৫

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়: ৬,
পাঠ:৪, পৃ.:
43
(বাড়ির কাজ১২)
অধ্যায়:৬,
পাঠ:৫, পৃ.:
43

অধ্যায়:৬,
পাঠ:৭, পৃ.:
৪৪

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায়:3, পাঠ:
অধ্যায়-2,পাঠ- 10 পৃষ্ঠা: 82- অধ্যায় ৫, পাঠ8,পৃষ্ঠা-20-21
85
২, পৃ ষ্ঠা ৫৬-৫৭
বাড়ির কাজ-12

7g Aa¨vq:
cvV-6
c„. 52-53

অধ্যায়-3,পাঠ1,পৃষ্ঠা-22-23 অধ্যায়:4, পাঠ:
বাড়ির কাজ- 01 পৃষ্ঠা: 90১২
91

8g Aa¨vq:
cvV-1
c„. 56
বাড়ির কাজ১2

অধ্যায়-3,পাঠ2,পৃষ্ঠা-2223

অধ্যায়-3,পাঠ3,পৃষ্ঠা-2425

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায় ৫, পাঠ৩, পৃ ষ্ঠা ৫৭
বাড়ির কাজ-১২

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 10
পাঠ: 1
পৃষ্ঠা: 54-55
অধ্যায়: 10
পাঠ:2-3
পৃষ্ঠা: 55-56
বাড়ির কাজ12

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
নম্বর

ZvwiL
১৪
আগস্ট
2021

১৬
আগস্ট
2021

evi

kwbevi

†mvgevi

evsjv

KvÂbgvjv Avi
KuvKbgvjv,cvV:6
বাড়ির কাজ-১২

KvÂbgvjv Avi
KuvKbgvjv,cvV 7
বাড়ির কাজ-১২

Bs‡iwR
BDwbU: 11, cvV: 4-5
cvV¨vsk: E-F, c„.: 44
(বাড়ির কাজ-27)

BDwbU: 11, cvV: 4-5, 6-7
cvV¨vsk: G-H, c„.: 44,45

১৩
১৭
আগস্ট
2021

১৮
আগস্ট
2021

g½jevi

eyaevi

KvÂbgvjv Avi
KuvKbgvjv,cvV:8
বাড়ির কাজ-১২

BDwbU: 11, cvV: 6-7
cvV¨vsk: I-J, c„.: 45

AevK Rjcvb
cvV: 1

BDwbU: 12, cvV: 1 cvV¨vsk:
A, c„.: 46
Class: Four
BDwbU: 35, cvV: 3-4
cvV¨vsk: A, c„.: 71

MwYZ
Aa¨vq:6,
cvV:15,c„.:5657
Aa¨vq:6,
cvV:16,c„.5859

Aa¨vq:6,
cvV:17,c„.:59
বাড়ির কাজ-১৬

Aa¨vq:6,
cvV:18,c„.60

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়:৭,
পাঠ:১, পৃ.:
৪৭
অধ্যায়:৭,
পাঠ:২, পৃ.:
৪৮
(বাড়ির কাজ১৩)
অধ্যায়:৭,
পাঠ:৩, পৃ.:
৪৯

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়:4, পাঠ:
02 পৃষ্ঠা: 91অধ্যায়-3,পাঠ92
4,পৃষ্ঠা-24-25
বাড়ির কাজ13

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায় ৫, পাঠ৪, পৃ ষ্ঠা ৫৭-৫৮

8g Aa¨vq:
cvV-2
c„. 57-58

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 11
পাঠ: 1
পৃষ্ঠা: 59-60

অধ্যায়-3,পাঠ5,পৃষ্ঠা-2627 বাড়ির
কাজ-১৩
অধ্যায়:4, পাঠ:
03 পৃষ্ঠা: 9393
বাড়ির কাজ13
অধ্যায়-3,পাঠ6,পৃষ্ঠা-2627

অধ্যায় ৫, পাঠ৫, পৃ ষ্ঠা ৫৮
বাড়ির কাজ-১৩

8g Aa¨vq:
cvV -3
c„. 58-60
বাড়ির কাজ১3

অধ্যায়: 11
পাঠ: 2-3
পৃষ্ঠা: 61-62
বাড়ির কাজ13

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
নম্বর

ZvwiL
21
আগস্ট
2021

22
আগস্ট
2021

১৪

23
আগস্ট
2021
24
আগস্ট
2021

evi

evsjv

Bs‡iwR

AevK Rjcvb
cvV: 2

BDwbU: 12, cvV: 2-4
cvV¨vsk: A, c„.: 47

iweevi

AevK Rjcvb
cvV: 3

BDwbU: 12, cvV: 2-4
cvV¨vsk: B, c„.: 47
(বাড়ির কাজ-28)

†mvgevi

AevK Rjcvb
cvV: 4
বাড়ির কাজ-১৩

BDwbU: 12, cvV: 2-4
cvV¨vsk: C-D, c„.: 47

kwbevi

g½jevi

AevK Rjcvb
cvV:
বাড়ির কাজ-১৩

BDwbU: 12, cvV: 5-6
cvV¨vsk: E, c„.: 48

25
আগস্ট
2021

eyaevi

AevK Rjcvb
cvV: 6
বাড়ির কাজ-১৩

BDwbU: 12, cvV: 7-8
cvV¨vsk: F-G, c„.: 49

26
আগস্ট
2021

e„n:evi

AevK Rjcvb
cvV: 7
বাড়ির কাজ-১৩

BDwbU: 12, cvV: 7-8
cvV¨vsk: H-I, c„.: 49

MwYZ
Aa¨vq:6,
cvV:19,c„.:61

Aa¨vq:6,
cvV:20,c„.62

Aa¨vq:6,
cvV:21c„.63

Aa¨vq:6,
cvV:22,c„.63
বাড়ির কাজ-১৭

Aa¨vq:6,
cvV:23,c„.:64
বাড়ির কাজ-১৮
Aa¨vq:7,
cvV:1,c„.:65
4_©,c„.103106

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়:৭,
পাঠ:৫, পৃ.:
50

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায়:4, পাঠ:
অধ্যায়-3,পাঠ04 পৃষ্ঠা: 947,পৃষ্ঠা-28-29
95

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায় ৫, পাঠ৬, পৃ ষ্ঠা ৫৯

8g Aa¨vq:
cvV -4
c„. 60-62

অধ্যায়:৮,
অধ্যায়:4, পাঠ: অধ্যায় ৫, পাঠপাঠ:১,
অধ্যায়-3,পাঠ- 05 পৃষ্ঠা: 96৭, পৃ ষ্ঠা ৫৯
পৃ.:52-53
8,পৃষ্ঠা28-29
96
(বাড়ির কাজবাড়ির কাজ-১৪
বাড়ির কাজ-14
১৪)
অধ্যায়: ৮,
অধ্যায়-4,পাঠপাঠ:২, পৃ.: ৫৪ 1,পৃষ্ঠা-30-31
বাড়ির কাজ১৪
অধ্যায়: ৮,
পাঠ:৩, পৃ.:
অধ্যায়:4, পাঠ: অধ্যায় ৬, পাঠ৫৫
06 পৃষ্ঠা: 97১: পৃ ষ্ঠা ৬২
97
অধ্যায়-4,পাঠ2,পৃষ্ঠা-30-31

8g Aa¨vq:
cvV -5
c„. 62-64
বাড়ির কাজ১৪

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 11
পাঠ: 4
পৃষ্ঠা: 62-64
অধ্যায়: 12
পাঠ: 1
পৃষ্ঠা: 67-68

অধ্যায়: 12
8g Aa¨vq:
cvV -6
c„. 64-66

পাঠ: 2
পৃষ্ঠা: 68-69
বাড়ির কাজ14

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
নম্বর

ZvwiL

28 আগস্ট
2021

29 আগস্ট
2021

evi

kwbevi

iweevi

evsjv

Bs‡iwR

MwYZ

Nvmdzj
cvV: 1

BDwbU: 13, cvV: 1
cvV¨vsk: A, c„.: 50

Aa¨vq:7,
cvV:2 c„.:65
4_©,c„.112115

Nvmdzj cvV:
2

১৫
31 আগস্ট
2021

01
সেপ্টেম্বর
2021
02
সেপ্টেম্বর
2021

g½jevi

Nvmdzj cvV: 3
বাড়ির কাজ-১৪

BDwbU: 13, cvV: 2-3
cvV¨vsk: B-C, c„.: 51
Class: Four
BDwbU: 13, cvV: 1-2
cvV¨vsk: B, c„.: 26
(বাড়ির কাজ-29)
BDwbU: 13, cvV: 3-4
cvV¨vsk: C, c„.: 27
BDwbU: 13, cvV: 2-3, 45 cvV¨vsk: D, E, F, c„.:
51,52
(বাড়ির কাজ-30)
Class: Four
BDwbU: 16, cvV: 3-5
cvV¨vsk: B, c„.: 33

eyaevi

Nvmdzj
cvV:4,Abykxjbx
বাড়ির কাজ-১৪

BDwbU: 13, cvV: 4-5, 67 cvV¨vsk: G-J, c„.:
52,53

e„n:evi

gvwUi wb‡P †h
kni cvV: 1-2

BDwbU: 13, cvV: 6-7
cvV¨vsk: K-L, c„.: 53
(বাড়ির কাজ-31)

Aa¨vq:7,
cvV:4,c„.:66

Aa¨vq:7,
cvV:3,c„.:67
বাড়ির কাজ-১৯

Aa¨vq:7,
cvV:5,c„.:68

Aa¨vq:7,
cvV:7,c„.:69

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়: ৮,
পাঠ: ৪, পৃ.:
৫৬

অধ্যায়:৮,
পাঠ:৫, পৃ.:
৫৭
(বাড়ির কাজ১৫)

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq
অধ্যায়-4,পাঠ3,পৃষ্ঠা-3233

অধ্যায়-4,পাঠ4,পৃষ্ঠা-3233

অধ্যায়:৮,
পাঠ:6, পৃ.:
৫৮

অধ্যায়- 4,
পাঠ-5,পৃষ্ঠা34-35
বাড়ির কাজ১৫

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়:4,
পাঠ: 07 পৃষ্ঠা:
98- 98
বাড়ির কাজ15

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায় ৬,
পাঠ-২; পৃ ষ্ঠা
৬২-৬৪

8g Aa¨vq:
cvV -7
c„. 66-68

অধ্যায়:4,
পাঠ: 08 পৃষ্ঠা:
99- 99

অধ্যায় ৬,
পাঠ-৩: পৃ ষ্ঠা
৬৪

9g Aa¨vq:
cvV -1
c„. 71-72
বাড়ির কাজ১5

অধ্যায়:4,
পাঠ: 09 পৃষ্ঠা:
100- 100

অধ্যায় ৬,
পাঠ-৪: পৃ ষ্ঠা
৬৪-৬৬
বাড়ির কাজ-১৫

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 12
পাঠ: 3
পৃষ্ঠা: 69-70

অধ্যায়: 13
পাঠ: 1
পৃষ্ঠা: 73-74

অধ্যায়: 13
9g Aa¨vq:
cvV -2
c„. 72

পাঠ: 2
পৃষ্ঠা: 74-75
বাড়ির কাজ15

স্বাস্থ্যবিধ ধি অনুসরণপূ বক ধ তরণ ও ব্য হার করতত হত

অন্ত বতীকালীন পাঠপধরকল্পনা
৫ম শ্রেধণ
সপ্তাহ
নম্বর

ZvwiL
04
সেপ্টেম্বর
2021

05
সেপ্টেম্বর
2021

১৬

06
সেপ্টেম্বর
2021

evi

kwbevi

iweevi

†mvgevi

evsjv

gvwUi wb‡P †h kni
cvV: 3-4

gvwUi wb‡P †h kni
cvV: 5-6

gvwUi wb‡P †h kni
cvV: 7-8
বাড়ির কাজ-১৫

Bs‡iwR

BDwbU: 14, cvV: 1
cvV¨vsk: A, c„.: 54

BDwbU: 14, cvV: 2
cvV¨vsk: A, c„.: 55

BDwbU: 14, cvV: 3-4
cvV¨vsk: B, C, D, c„.:
56
(বাড়ির কাজ-32)

MwYZ
Aa¨vq:10,
cvV:5,c„.:106

Aa¨vq:10,
cvV:6,c„.:107

Aa¨vq:10,
cvV:7,c„.:108
বাড়ির কাজ-২০

Aa¨vq:7,
cvV:8,c„.:70
07
সেপ্টেম্বর
2021
08
সেপ্টেম্বর
2021
09
সেপ্টেম্বর
2021

g½jevi

eyaevi

e„n:evi

gvwUi wb‡P †h kni
cvV: Abykxjbx
বাড়ির কাজ-১৫
gvwUi wb‡P †h kni
cvV: Abykxjbx
বাড়ির কাজ-১৫
gvwUi wb‡P †h kni
cvV: Abykxjbx
বাড়ির কাজ-১৫

BDwbU: 14, cvV: 5-6
cvV¨vsk: E-F, c„.: 57
(বাড়ির কাজ-33)

BDwbU: 14, cvV: 5-6
cvV¨vsk: G-H, c„.: 57
BDwbU: 15, cvV: 1
cvV¨vsk: A, c„.: 58

Aa¨vq:7,
cvV:9,c„.:71
বাড়ির কাজ-২১
Aa¨vq:7,
cvV:10,c„.:72

প্রাথমিক
weÁvb
অধ্যায়:৮,
পাঠ:৭, পৃ.:
৫৯
অধ্যায়:৮,
পাঠ:৮,পৃ.:60

অধ্যায়:৯,
পাঠ:১, পৃ.:
৬২
(বাড়ির কাজ:
১৬)
অধ্যায়:৯,
পাঠ:২, পৃ.:
৬৩

evsjv‡`k I
wek¦cwiPq

Bmjvg I
ˆbwZK wkÿv

wn›`y ag© I
ˆbwZK wkÿv

অধ্যায়-4,
পাঠ-6,পৃষ্ঠা34-35

অধ্যায়:5, পাঠ:
01 পৃষ্ঠা:
104- 106

অধ্যায় 4,
পাঠ-7,পৃষ্ঠা36-37

অধ্যায় ৬,
পাঠ-৫: পৃ ষ্ঠা
৬৫-৬৬

†eŠ× ag© I
ˆbwZK wkÿv
9g Aa¨vq:
cvV -3
c„. 7274

wLªó ag© I
ˆbwZK wkÿv
অধ্যায়: 14

অধ্যায়:5, পাঠ:
02 পৃষ্ঠা:
106- 107
বাড়ির কাজ16

অধ্যায় ৭,
পরিচ্ছেদ-১,
পাঠ-১: পৃ ষ্ঠা
৬8-৬৯

9g Aa¨vq:
cvV -4
c„. 75-76
বাড়ির কাজ১৬

অধ্যায়: 14

অধ্যায়:5, পাঠ:
03 পৃষ্ঠা:
108- 110

অধ্যায় ৭,
পরিচ্ছেদ-১,
পাঠ-২: পৃ ষ্ঠা
৬৯-৭২
বাড়ির কাজ ১৬

পাঠ: 1
পৃষ্ঠা: 78

পাঠ: 2
পৃষ্ঠা: 78-79

অধ্যায় 4,
পাঠ-8,পৃষ্ঠা36-37
বাড়ির কাজ১৬

অধ্যায় 4,
পাঠ-9,পৃষ্ঠা38-39

অধ্যায়: 14
9g Aa¨vq:
cvV -5
c„. 76-77

পাঠ: 3
পৃষ্ঠা: 79-80
বাড়ির কাজ16

