
রামাদােনর ছু�র পড়া (১ম ��িণ �সকশন “এ”)

িবষয় পড়া

ইসলাম �ীেনর �থম পাঠ বইেয়র পাঠ-1 �থেক পাঠ-5 পয��। বাসায় �য শীট�েলা �দওয়া
হেয়েছ �সখান �থেক �� ও শনূ��ান �েলা ভােলা ভােব িশখেবন ইনশাআ�াহ। আর
�বিশ �বিশ বই পেড়েবন, তাহেল আপনারা �ত ও সু�র ভােব িরিভং পড়েত
পারেবন ইনশাআ�াহ।

বাংলা ১) ব�া�নবণ�- (ক-ঞ) শ� ও বাক� গঠন।
২.) ৬ � ঋতুর নাম।
৩) ফলা িচ� িদেয় শ� গঠন।
৪)আমার পিরচয়। (অনেু�দ)

নতুন পড়া�েলা ভােলাভােব িশখেবন এবং পূেব�র পড়া�েলা (�য�েলা C.T িসেলবােস
িছেলা) িরিভশন িদেবন ইনশাআ�াহ ।

গিণত বাসায় ��াি�স করেব:
১. ১-৫০ সংখ�ায় ও কথায় িলখা
২.1-50 in number & words
৩. �ম অনযুায়ী িলখা (�ছাট �থেক বড়, বড় �থেক �ছাট)
৪. �জাড়-িবেজাড়
৫. �যাগ (১-২০) সংখ�ার
৬. িবেয়াগ (১-২০) সংখ�ার
৭. �ছাট সংখ�ার কথায় সমস�ার সমাধান( �যাগ ও িবেয়াগ)
৮. ০-৬ নামতা

ইংেরিজ Write the paragraphs — Myself, My Family

Making 3 words with A —- Z (write in your copy)

Revise Nouns, Number, Gender ( from c.w copy and sheet)



রামাদােনর ছু�র পড়া (১ম ��িণ �সকশন “িব”)

িবষয় পড়া

ইসলাম �ীেনর �থম পাঠ বইেয়র পাঠ-1 �থেক পাঠ-4 পয�� ভােলা কের পড়া।

বাংলা ১) ব�া�নবরণ- (ক-ঞ) শ� ও বাক�
২.) ৬ � ঋতুর নাম।
৩) ফলা িচ� িদেয় শ� গঠন।
৪)আমার পিরচয়।

H.w ও পড়া।

গিণত বাসায় ��াি�স করেব:
১. ১-৫০ সংখ�ায় ও কথায় িলখা
২.1-50 in number & words
৩. �ম অনযুায়ী িলখা (�ছাট �থেক বড়, বড় �থেক �ছাট)
৪. �জাড়-িবেজাড়
৫. �যাগ (১-২০) সংখ�ার
৬. িবেয়াগ (১-২০) সংখ�ার
৭. �ছাট সংখ�ার কথায় সমস�ার সমাধান( �যাগ ও িবেয়াগ)
৮. ০-৬ নামতা

ইংেরিজ Paragraph Myself and My family memorisation from the given
notes
Students may revise their learnt lesson
Kinds of Gender and detect the Masculine and Feminine
gender.Nouns, Numbers .
A - Z please write three words each alphabet on your H . W copy.



রামাদােনর ছু�র পড়া (১ম ��িণ �সকশন “িস”)

িবষয় পড়া

ইসলাম �ীেনর �থম পাঠ -এর পাঠ ১ �থেক পাঠ ৫ পয�� পড়া। আর "পিরবার ও পিরেবশ
পিরিচিত" �থেক �থম অধ�ায় -আমােদর পিরবার পড়া।
�ােস �যসব �নাট �দয়া হেয়েছ �স�েলা এই ছু�েত ভােলামত পড়েবন ইনশা আ�া�।

বাংলা ১) ব�া�নবরণ- (ক-ঞ) শ� ও বাক�
২.) ৬ � ঋতুর নাম।
৩) ফলা িচ� িদেয় শ� গঠন।

H.w ও পড়া।

গিণত বাসায় ��াক�স করেবঃ

১। অংেক িলখ, কথায় িলখ : ১ -৫০
২।Write in words: 1 -50
৫। �ছাট �থেক বড় ও বড় �থেক �ছাট: ১ - ৫০
৬। �জাড় ও িবেজাড় : ১- ৫০
৭। �যাগ, �যােগর সংখ�া কাড� বানােনা
৭। �যােগর গ� বানােনা (কথার অংক)
৮। নামতাঃ ০-৬ এর ঘর

ইংেরিজ Paragraph- 'Myself' and 'My Family' memorisation.
Students may revise their learnt lessons of Noun, Number,
Gender and Article from the given sheets and Classnotes.



রামাদােনর ছু�র পড়া (১ম ��িণ �সকশন “িড”)

িবষয় পড়া

ইসলাম �ীেনর �থম পাঠ -এর পাঠ ১ �থেক পাঠ ৫ পয�� পড়া। আর "পিরবার ও পিরেবশ
পিরিচিত" �থেক �থম অধ�ায় -আমােদর পিরবার পড়া।
�ােস �যসব �নাট �দয়া হেয়েছ �স�েলা এই ছু�েত ভােলামত পড়েবন ইনশা আ�া�।

বাংলা ১) ব�া�নবরণ- (ক-ঞ) শ� ও বাক�
২.) ৬ � ঋতুর নাম।
৩) ফলা িচ� িদেয় শ� গঠন।

H.w ও পড়া।

গিণত
১. 1-50 write in words.
২. ১ �থেক ৬ এর ঘেরর নামতা।
৩. �যাগ ও িবেয়াগ

ইংেরিজ Paragraph- 'Myself' and 'My Family' memorisation.
Students may revise their learnt lessons of Noun, Number,
Gender and Article from the given sheets and Classnotes.


