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ডসএসএসআর প্রকদল্পর আওতায় সাংসে বাাংলাদেশ কেডলডভশন-এ প্রচাডরতব্য 

প্রাথডিক ডশক্ষার পাঠ কার্ যক্রদির রুটিন: ২৯ জানুয়ারী হতে ০৪ ফেব্রুয়ারর ২০২৩। 

 

১৩ি সপ্তাহ 

 

োররখ ও বার ফেরি সময় রবষয় পাঠ রিক্ষতের নাম 

২৯.০১.২০২৩ 

রডববার 

প্রাক প্রাথডিক সন্ধ্যা ৭:০০-৭:১০ 
রিয়ােলাপ রিরিে 

আনন্দদায়ে রিখন 

ব্যায়াম -৪ প্রাে গরিে - সংখ্যা 

গিনা, প্রেীে পড়া ও ফলখা । 

প্রযুরি- ঘুতর ফবড়াই যানবাহতন। 

রারজয়া সুলোনা 

ডিতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:1০-৭:2০ বাংলা 
ছরবর গল্প শুন্দরবন ফনৌো ফিতস 

— সাবধান েতর ফদয়। 

রনগার সুলোনা 

তৃতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:2০-৭:3০ ইংতরজী 
U-3, L-4-6, Dialogue: 

Keya,Riya and Mashuk 

S. M. Rabbe 

চতুথ য কেডণ সন্ধ্যা ৭:3০-৭:4০ গরিে রবতয়াগ খারদজা ফবগম 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:৪০-৭:৫০ রবজ্ঞান আমাতদর পররতবি দূষি িাররমন োতেমা 

৩০.০১.২০২৩ 

কসািবার 

প্রাক প্রাথডিক সন্ধ্যা ৭:০০-৭:১০ 
রিয়ােলাপ রিরিে 

আনন্দদায়ে রিখন 

ব্যায়াম -৩ ছড়া- ফখােন ফখােন 

দাে পারর, প্রাে পঠন ও প্রাে 

রলখন -ও, ঔ 

রারজয়া সুলোনা 

ডিতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:1০-৭:2০ গরিে সংখ্যা (৫১-১০০) 
আঞ্জুমান আরা রমরি 

তৃতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:2০-৭:3০ বাংলা 
আমাতদর এই বাংলাতদি  সূয য  ---

--- বাংলাতদি। 

সালমা আিার 

চতুথ য কেডণ সন্ধ্যা ৭:3০-৭:4০ রবজ্ঞান উরিদ ও প্রািীর মতে পার্ যেয রনজাম উরিন জুতয়ল 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:৪০-৭:৫০ ইংতরজী 
U -2 L-5-6, Activity-G, 

H, I, See You! 

Muhammad 

Sahidujjaman 

৩১.০১.২০২৩ 

িঙ্গলবার 

প্রাক প্রাথডিক সন্ধ্যা ৭:০০-৭:১০ 
রিয়ােলাপ রিরিে 

আনন্দদায়ে রিখন 

ব্যায়াম -৬ সংখ্যা প্রেীে পড়া ও 

ফলখা -৩ গল্প- ইঁদুর ছানার ফলজ। 

সাজ্জাদ ফহাতসন 

ডিতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:1০-৭:2০ গরিে ফজাড় এবং রবতজাড় সংখ্যা আঞ্জুমান আরা রমরি 

তৃতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:2০-৭:3০ রবজ্ঞান জীব (উরিদ ও প্রািী) রনজাম উিীন জুতয়ল 

চতুথ য কেডণ সন্ধ্যা ৭:3০-৭:4০ বাংলা 
পালরের গান পালরে চতল — 

ফরৌতে সারা । 

জান্নাতুল ফেরডাউসী 

কুইন 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:৪০-৭:৫০ রবজ্ঞান আমাতদর পররতবি দূষি 
িাররমন োতেমা 

০১.০২.২০২৩ 

বুিবার 

প্রাক প্রাথডিক সন্ধ্যা ৭:০০-৭:১০ 
রিয়ােলাপ রিরিে 

আনন্দদায়ে রিখন 

ব্যায়াম -৫ ছড়া - হারিমা টিম 

টিম, প্রাে পঠন ও প্রাে রলখন - 

বি য এ, ঐ 

ইসরাে জাহান 

ডিতীয়দেডণ সন্ধ্যা ৭:1০-৭:2০ ইংতরজী 
U-1, L-1-3, Greetings 

and introductions 

রলটন কুমার সরোর 

তৃতীয়দেডণ সন্ধ্যা ৭:2০-৭:3০ ইংতরজী 
Numbers (1- 10), U-4, U-6 

L-1-3, L 1-3, A, B, C 

Inam Ulla 

Khan 

চতুথ যদেডণ সন্ধ্যা ৭:3০-৭:4০ রবজ্ঞান উরিদ ও প্রািীর মতে পার্ যেয রনজাম উরিন জুতয়ল 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:৪০-৭:৫০ বাংলা 
সংেল্প  র্ােব না ফো   — 

যন্ত্রিাতে। 

প্রতুযষা বম যি 
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োররখ ও বার ফেরি সময় রবষয় পাঠ রিক্ষতের নাম 

০২.০১.২০২৩ 

বৃহস্পডতবার 

তৃতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:০০-৭:১০ গরিে সংখ্যার তুলনা আঞ্জুমান আরা রমরি 

ডিতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:1০-৭:2০ বাংলা 
ছরবর গল্প শুন্দরবন অরমর ইচ্ছা 

েররছতলা — রবদায় জানাল । 

রনগার সুলোনা 

তৃতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:2০-৭:3০ রবজ্ঞান উরিদ রনজাম উিীন জুতয়ল 

চতুথ য কেডণ সন্ধ্যা ৭:3০-৭:4০ ইংতরজী U-2, L-3-4, Greetings 
Sumaya 

Tabassum 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:৪০-৭:৫০ গরিে চার প্ররিয়া সম্পরেযে সমস্যাবরল আঞ্জুমান আরা রমরি 

০৪.০১.২০২৩ 

শডনবার 

চতুথ য কেডণ সন্ধ্যা ৭:০০-৭:১০ গরিে রবতয়াগ খারদজা ফবগম 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:1০-৭:2০ গরিে চার প্ররিয়া সম্পরেযে সমস্যাবরল আঞ্জুমান আরা রমরি 

তৃতীয় কেডণ সন্ধ্যা ৭:2০-৭:3০ বাংলা 
আমাতদর এই বাংলাতদি ফযই ফিষ 

হল ঋতু  — ফোর্াও ফনই । 

জান্নাতুল ফেরডাউসী 

কুইন 

চতুথ য কেডণ সন্ধ্যা ৭:3০-৭:4০ ইংতরজী U -3, L-1-2, Family 
Sumaya 

Tabassum 

পঞ্চি কেডণ সন্ধ্যা ৭:৪০-৭:৫০ বাংলা 
সংেল্প  হাউই চতড় — মুতঠায় 

পুতর। 

প্রতুযষা বম যি 

 

 

 

 

 

 

 

 


