
রামাদােনর ছু�র পড়া (২য় ��িণ �সকশন “এ”)

িবষয় পড়া

ইসলাম **িতন� �মৗিলক �ান বই �থেক �যসব �ে�র উ�র িলখােনা হেয়েছ তা পড়া এবং মােঝ
মােঝ দইু� কের উ�র িলখা।
**�ীেনর �থম পাঠ বইেয়র পাঠ ১-৫ পয�� এবং পাঠ -১৩ আদম (আ) �থেক �য দইু�
শীট �দওয়া হেয়েছ �সটা পড়া এবং মােঝ মােঝ দইু� বা িতন� কের উ�র িলখােনা।

বাংলা ১।শীেতর সকাল
২। আিম হব
৩। জলপির ও কাঠুের
৪। অনেু�দঃ সু�রবন ও আমােদর �দশ (িরিভশন)।

�িতটা গ� ও কিবতার অনশুীলনী ভােলাভােব অনশুীলন করেবন।�িতটা পােঠর
অনশুীলনী �থেক যু�বণ� �ভে� িতন� কের শ� গঠন ও এক� শ� িদেয় বাক� গঠন
H.W খাতায় িলখেবন ইনশাআ�াহ । এছাড়া শনূ��হান পূরণ�েলাও H.W খাতায়
িলখেবন ইনশাআ�াহ ।

গিণত ১।�যাগঃ ২ অে�র সংখ�া ও কথার �যাগ অ� ,

২।িবেয়াগঃ২ অে�র সংখ�া ও কথার িবেয়াগ অ�,

৩।�যাগ ও িবেয়ােগর স�েক� র অ� ��াক�স করেবন ইনশাআ�াহ ।

এছাড়া (৮-১১) ঘেরর নামতা িরিভশন িদেবন।

ইংেরিজ Memorise and write the paragraphs —- My Daily Life, My classroom

Revise EFT q/a and unseen passage #1

Revise Proper noun and common noun, Number



রামাদােনর ছু�র পড়া (২য় ��িণ �সকশন “িব”)

িবষয় পড়া

ইসলাম িতন� �মৗিলক �ান বই �থেক পাঠ ১-২, �ীেনর �থম পাঠ বইেয়র পাঠ ১-৫
পয�� এবং পাঠ -১৩ আদম (আ) পড়া।
ও বাসায় �য শীট �দওয়া হেয়েছ �সটা পড়া।

বাংলা Jolpori ar kathure golpo theke onushiloni practice korben and
Nana ronger ful o fol golpo theke onushiloni practice korben.
Duita golpo abaro bashay reading porben ar onushiloni solve
korben and practice korben on your copy. Previous golpo gulo
bashay revision korben and onushiloni practice korben on your
copy….Ing sha Allah

গিণত হােত �রেখ �যাগ িবেয়াগ �েলা, �যাগ িবেয়ােগর শনূ��ান পূরণ, �ানীয় মান, অে�
িলখ, কথায় িলখ, জ�ািমিতক আকৃিত (ঘনক,�বলন, �কাণক, �গালক)-�াথিমক
গিণত বই �থেক এবং �ুেলর কিপেত এখন পয�� যা ��াি�স করােনা হেয়েছ তা
বাসার অন�ান� খাতায় বারবার ��াক�স করেব।
�িতিদন নামতা�েলা (২ ঘর �থেক ৯ ঘর পয��) একবার পুেরাটা পড়েব।

ইংেরিজ Paragraph - "My Daily Life", "My Classroom " memorisation.
Students may revise their learnt lesson, and
Grammar -Noun(Proper and Common), Number from given
sheets and classnotes.

রামাদােনর ছু�র পড়া (২য় ��িণ �সকশন “িস”)



িবষয় পড়া

ইসলাম �ীেনর �থম পাঠ -এর পাঠ ১ �থেক পাঠ ৫ পয�� পড়া।আর পাঠ -১৩ আদম আ
পড়া।
�ােস �যসব �নাট �দয়া হেয়েছ �স�েলা এই ছু�েত ভােলামত পড়েবন ইনশা
আ�া�।

বাংলা অনেু�দঃ সু�রবন (ভােলা কের িশখেব )।
আমার বাংলা বইেয়র পৃ�া-২ �থেক পৃ�া ২৭ পয�� �িতটা গ� ও কিবতার
অনশুীলনী�েলার সবিকছু ভােলাভােব অনশুীলন করেবন(অথ�াৎ শ�াথ�, শনূ��ান
পূরণ, �ে�র উ�র, বাক� গঠন ইত�ািদ)।�িতটা পােঠর অনশুীলনী �থেক যু�বণ�
�ভে� িতন� কের শ� গঠন খাতায় িলখেবন ইনশাআ�াহ ।

গিণত হােত �রেখ �যাগ িবেয়াগ �েলা, �যাগ িবেয়ােগর শনূ��ান পূরণ, �ানীয় মান,
অে� িলখ, কথায় িলখ, জ�ািমিতক আকৃিত (ঘনক,�বলন, �কাণক,
�গালক)-�াথিমক গিণত বই �থেক এবং �ুেলর কিপেত এখন পয�� যা ��াি�স
করােনা হেয়েছ তা বাসার অন�ান� খাতায় বারবার ��াক�স করেব।
�িতিদন নামতা�েলা (২ ঘর �থেক ৯ ঘর পয��) একবার পুেরাটা পড়েব।

ইংেরিজ Paragraph- 'My Daily Life' and 'My Classroom' memorisation.
Students may revise their learnt lessons of Noun and Number
from the given sheets and Classnotes.

রামাদােনর ছু�র পড়া (২য় ��িণ �সকশন “িড”)

িবষয় পড়া



ইসলাম �ীেনর �থম পাঠ -এর পাঠ ১ �থেক পাঠ ৫ পয�� পড়া।আর পাঠ -১৩ আদম আ
পড়া।
�ােস �যসব �নাট �দয়া হেয়েছ �স�েলা এই ছু�েত ভােলামত পড়েবন ইনশা
আ�া�।

বাংলা অনেু�দঃ সু�রবন (ভােলা কের িশখেব )।
আমার বাংলা বইেয়র পৃ�া-২ �থেক পৃ�া ২৭ পয�� �িতটা গ� ও কিবতার
অনশুীলনী�েলার সবিকছু ভােলাভােব অনশুীলন করেবন(অথ�াৎ শ�াথ�, শনূ��ান
পূরণ, �ে�র উ�র, বাক� গঠন ইত�ািদ)।�িতটা পােঠর অনশুীলনী �থেক যু�বণ�
�ভে� িতন� কের শ� গঠন খাতায় িলখেবন ইনশাআ�াহ ।

গিণত হােত �রেখ �যাগ িবেয়াগ �েলা, �যাগ িবেয়ােগর শনূ��ান পূরণ, �ানীয় মান,
অে� িলখ, কথায় িলখ, জ�ািমিতক আকৃিত (ঘনক,�বলন, �কাণক,
�গালক)-�াথিমক গিণত বই �থেক এবং �ুেলর কিপেত এখন পয�� যা ��াি�স
করােনা হেয়েছ তা বাসার অন�ান� খাতায় বারবার ��াক�স করেব।
�িতিদন নামতা�েলা (২ ঘর �থেক ৯ ঘর পয��) একবার পুেরাটা পড়েব।

ইংেরিজ Paragraph- 'My Daily Life' and 'My Classroom' memorisation.
Students may revise their learnt lessons of Noun and Number
from the given sheets and Classnotes.


