
 �ুল ফর কিমউিন�ট �ডেভলপেম� 

 িসেলবাস ২০২২ 

 KG 

 বাংলা 

 অধ �-বািষ �ক 

 মান ব�ন: 

 িলিখত - ৮৫ 

 �মৗিখক - ১৫ 

 িলিখত: 

 ১. �রবণ �  ও ব��নবণ � 

 ২. দুই এবং িতন অ�র িবিশ� কার িচ� িবহীন শ� অনুশীলন 

 ৩. �রিচ�/ কার িচ� অনুশীলন 

 ৪. �রিচ�/ কার িচ� �েলা ব��নবণ � ব�বহার কের অনুশীলন 

 ৫. �রিচ� িদেয় িতনেট কের শ� �লখা ও �শখা 

 ৬. �রবণ � িদেয় (অ- ঔ) িতন�ট কের শ� �শখা ও �লখা 

 ৭. ব��নবণ � (ক- ঞ) িতন�ট কের শ� �শখা ও �লখা 

 ৮. পাচঁ�ট ফল ও পাচঁ�ট ফুেলর নাম �শখা ও �লখা (পঃৃ ৫৪) 

 �মৗিখক: 

 ১. িদেনর িবিভ� সমেয়র নাম (�ভার, সকাল, দুপুর, িবেকল, স��া, রাত) 

 ২. সাত িদেনর নাম 

 ৩. বাংলা ১২ মােসর নাম  

 ৪. ছয় ঋত�র নাম 

     বািষ �ক 

 িলিখত: 

 ১.ট �থেক চ�িব� ুপয �� িতন�ট কের শ� �শখা ও �লখা 

 ২.যু�বণ � �ভেঙ দু�ট কের শ� �শখা ও �লখা   

 ৩.বাংলা সাত িদেনর নাম �শখা ও �লখা 

 ৪.পাচঁ�ট রংেয়র নাম �শখা এবং �লখা  

 ৫.�ছাট শ� িদেয় সহজ বাক� গঠন করেত পারা  



 ৬.এেলােমেলা বণ � সা�জেয় স�ঠক শ� �তির করা, শনূ��ােন স�ঠক অ�র 

 বিসেয় শ� �তির করা, ছিব �দেখ শ� �লখা  

 ৭.উ�ারেণ একই রকম এমন িকছ�  শ� িলখেত পারা  

 ৮.৫�ট বােক�  িনেজর পিরচয় �লখা( িনেজর পুেরা নাম, বাবার নাম, মােয়র 

 নাম, বয়স এবং অধ�ায়নরত ��ণীর নাম)  

 �মৗিখকঃ  

 ১.��ণীেত �শখােনা িবিভ� �পশার মানুষ স�েক� �ে�র উ�র বলেত পারা  

 ২.বাংলা চার িদেকর নাম বলেত পারা  

 ৩.জাতীয় িবিভ� িবষেয়র নাম বলেত পারা( �যমনঃ জাতীয় ফুল, ফল, পািখ, 

 প�, মাছ, গাছ �ভৃিত)  

 ৪.�ছাট �ছাট বাক�  স�ঠক উ�ারেণ �দেখ �দেখ পড়েত পারা  

 English 

 Half Yearly 

 Marks Distribution: 

 ●  Written : 90 

 ●  Oral : 10 

 Written 

 ●  Write three words that start with each of the following letters. 

 (A to k) 

 ●  Fill in the missing letters. (Aa - Zz) 

 ●  Rearrange the jumbled letters to make words. (page 25) 

 ●  Fill in the missing letters to make words. (page 23) 

 ●  Write the meaning  the words in Bengali to English  . (page 21) 

 ●  Write the meaning of the words in English to Bengali. (page 

 19) 

 ●  Write the opposite of the following words. (page 26) 

 ●  Fill in the blanks with "A" or "An". (Page 51-53)/Idea of 

 vowel(page-7) 

 ●  Circle the correct word. (Page 67-68) 

 ●  Write three rhyming words with at/en/in/ot/un 

 ●  Match the names of vehicles/body parts with their pictures. 



 ●  Write down five names of vehicles/colors/body parts/family 

 members. 

 ●  Make Sentence with Words(simple sentence making) 

 ●  Draw a picture of a flower. 

 Oral 

 ●  Names of seven days (with correct pronunciation)  

 ●  Question-answer (Page 48) 

 1.  What is your name? (My name is …) 

 2.  What is your father’s name? (My father’s name is …) 

 3.  What is your mother’s name? (My mother’s name is …) 

 Final 

 ●  Words with L-Z; Three words for each letter 

 ●  Fill in the missing letters (page 65) 

 ●  Rearrange the jumbled letters to make words (page 66) 

 ●  Word meaning: English to Bengal (page-61) 

 ●  Word meaning: Bengali to English (page-63) 

 ●  Opposite words (page 56-58) 

 ●  Pronoun: He, She, It (29, 30)-Making sentences with pronoun 

 ●  Verb (sentence making) (page-70,71) 

 ●  Names of Fruits, Animals, Shapes, Direction and Seven Days 

 Oral : 

 ●  Question-Answers (page-90)  

 ●  Months of the year 

 ●  Sentences with “You are” 

 গিণত 

 অধ �-বািষ �ক 

 িলিখত    

 ●  �ন��ান পূরণ কির। (১-৫০) 

 ●  কথায় িলিখ। (১-২০) 

 ●  সংখ�ায় িলিখ। (১- ৫০) 

 ●  Write in words. (1-20) 

 ●  Match the numbers with their number words. (one-ten) 



 ●  আেগর, পেরর ও মােঝর সংখ�া িলিখ। (১-৫০) 

 ●  �জাড়-িবেজাড় সংখ�া�েলা আলাদা কির। (১-৫০) 

 ●  �ছাট �থেক বড় সাজাই। (১-৫০) 

 ●  বড় �থেক �ছাট সাজাই। (১-৫০) 

 ●  দশ দশ কের গণনা কের দাগ �টেন িমল কির। (�ােস �যভােব করােনা 

 হেয়েছ) 

 ●  ছিব গণনা কের �যাগ কির। (১-১০) 

 ●  সংখ�ার উপর দাগ �টেন �যাগ কির। (প�ৃা ৩৮) 

 ●  দাগ �টেন �যাগফেলর সােথ �মলাই। (প�ৃা ৪০) 

 �মৗিখক 

 ●  ২, ৩ এর নামতা 

 ●  মানসা� 

 o  ১ হািল = ৪�ট 

 o  ১ ডজন = ১২�ট 

 o  ১ �জাড়া = ২�ট 

 বািষ �ক 

 ●  অংেক �লখ: ৫১-১০০ 

 ●  কথায় �লখ: ২১-৫০ 

 ●  Write in numbers: 51-100 

 ●  Write in words: 21-50 

 ●  আেগর, পেরর ও মােঝর সংখ�া: ১-১০০ 

 ●  �ছাট �থেক বড় ও বড় �থেক �ছাট সাজােনা: ১-১০০ 

 ●  �জাড়-িবেজাড় সংখ�া: ৫০-১০০ 

 ●  ছিব �দেখ গণনা কের িবেয়াগ 

 ●  িবেয়াগ কর: পাশাপািশ, উপের-িনেচ (দাগ �টেন) 

 ●  দাগ �টেন িবেয়াগফল িমলকরণ 

 �মৗিখক 

 ●   ৪ ও ৫ এর ঘেরর নামতা  

 ●  মানসা�  

 এক স�াহ= সাত িদন, এক মাস = ��শ িদন, এক িদন= চ��শ ঘ�া 



 Arabic 

 অধ �-বািষ �ক 

 পৃ�া: (১ �থেক ৩০) 

 মান ব�ন: ১০০ 

 ক) আরিব হরফ �লখা।  

 খ) খািলঘর পূরণ করা। 

 গ) যু�া�র �লখা।  

 ঘ) শে�র সােথ ছিব িমল করা। 

 ঙ) হরেফর সােথ শ� িমল করা। 

 চ) উপযু� হরেফ সারেকল �দয়া। 

 ছ) ফাতহা ,কাসরা এবং দ�াহ িদেয় হরফ �লখা। 

 জ) খািলঘের হরফ �লখা। 

 ঝ)হারাকাযু� হরফেক যাথ�ােন বসােনা। 

 ঞ) রং করা। 

 বািষ �ক 

 পৃ�া: (৩১ �থেক ৫৭) 

 মান ব�ন: ১০০ 

 ক) শে�র ��েত তার আকৃিত অনুযায়ী সারেকল �দয়া। 

 খ) ডান / বােম যু�া�র িমল করা। 

 গ) মূল আকৃিতেত হরফ িলখা। 

 ঘ)ছিব �দেখ স�ঠক শ� বাছাই করা। 

 ঙ) িনেচর খািলঘের হরফ আলাদা কের িলখা। 

 চ)ছিবর সােথ িমল কের স�ঠক হরফ �বর করা। 

 ছ) শে�র মূল হরেফ সারেকল �দয়া। 

 জ) হরফ যু� কের িলখা। 

 ঝ) রং করা। 

 Quran 

 অধ �-বািষ �ক 

 Book: Qaida Noorania -৫০ 

 ১) কায়দা বানান ও িরিডং- ২০ 

     (প�ৃা: ১- ২০)  

 ২) সূরা মুখ� - ২০ 



     ক) আন-নাছর  খ) কাওছার  গ) মাউন ঘ)   

      কুরাইশ ঙ) িফল। 

 ৩) �দায়া মুখ� - ১০ 

     ক) খাবার আেগ ও পের। 

      খ) টয়েলেট যাওয়া ওআসা। 

     গ) বািড় �থেক �বর হওয়ার �দায়া। 

     ঘ) ঘুেমর আেগ ও ঘুম �থেক উঠার �দায়া। 

     ঙ) ব�ৃ�র সময় �দায়া। 

 বািষ �ক 

 Book: Qaida Noorania -৫০ 

 ১) কায়দা বানান ও িরিডং- ২০ 

     (প�ৃা:  ২০- �শষ)  

 ২) সূরা মুখ� - ২০ 

  ক) �মাযাহ  খ) �ািরয়াহ গ) আছর  ঘ) তাকাসুর  ঙ) িফল 

 ৩) �দায়া মুখ� - ১০ 

     ক) কােরা সােথ �দখা হেল। 

      খ) টয়েলেট যাওয়া ওআসা। 

     গ) ঘের �ঢাকার �দায়া। 

     ঘ) ঘুম �থেক উঠার �দায়া। 

     ঙ) হািচ িদেল �য �দায়া বলেত হয়। 

     চ) �কান ভােলা খবর �নেল িক বলেত হয় ? 

    ছ) �কউ িকছ�  িগফট করেল িক বলেত হয় ? 


