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কািভড-১৯ পিরি িতেত াথিমক পযােয় িশখন রাি তরণ কৗশল িনধারণ 
 

িশখন ায়ন    
থম িণ 
গিণত 

 
[িশ ক িণকে  িনেচর েলা চকেবােড িলেখ/ পা ার পপাের িলেখ এবং েয়াজেন ব / ছিব দশন 

কের বলেত িদেয় বা েয়াজেন িলখেত িদেয় িশ াথ েদর ায়ন করেবন।] 
 
 

১। িশ ক শিণকে  বা ব পযােয় িনকট পিরেবশ থেক সং হীত/ িণকে  সহজলভ  ব  দিখেয় কান  
হালকা/ কান  ভাির, কান  বড়/ কান  ছাট, কান  ের/ কান  কােছ, কান  খােটা/ কান  ল া, 
কাথায় কম/ কাথায় বিশ তা লনা কের বলেত িদেবন। 

 
 
২। শিণকে  িশ ক বা ব পযােয় িনকট পিরেবশ থেক সং হীত/ িণকে  সহজলভ  ব  ( যমন, পাতা, 
কা , ল, কলম, পি ল, খাতা, বই িত) দিখেয় সং ার ধারণা (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) স েক 
িশ াথ েদর িশখন যাচাই করেবন।  
 
 
৩। অধ-বা ব পযােয় শিণকে  িশ ক াশ কাড/পা েকর ছিব দিখেয় গািণিতক সং া তীক/অ  (০, 
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) বলেত এবং পের াশকােড যাগ িচ  ও িবেয়াগ িচ  দিখেয় তা শনা  করেত 
িদেবন। 
 
 
৪। িশ ক এক হােত ২  কলম এবং অ  হােত ৩  কলম দিখেয় ণেত িদেয় পের তা এক  কের কত  কলম 
হেলা তা বলেত িদেবন। 
 
 
৫। িশ ক শিণকে র সকল িশ াথ েক পযেব ণ করেত িদেয় ইজন িশ াথ েক সামেন এেন একজেনর হােত 
৭  কা  রেখ তা ণেত িদেয় এবং পের অ জেনর হােত ২  কা  িদেত বলেবন। এবার ১ম জেনর হােত 
কয়  কা  রইেলা তা িশ াথ েদর বলেত িদেবন।  
 
 
৬। িশ ক শিণকে র সকল িশ াথ েক ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা এবং ৫০ টাকার নাট 
দখেত/পযেব ণ করেত িদেয় কান  কত টাকার নাট তা শনা  করেত িদেবন।  

 
-----০০০----- 
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িশখন ায়ন   
ি তীয় িণ 

গিণত 
 

[িশ ক িণকে  িনেচর েলা চকেবােড িলেখ/ পা ার পপাের িলেখ এবং েয়াজেন ব / ছিব দশন 
কের বলেত িদেয় বা েয়াজেন িলখেত িদেয় িশ াথ েদর ায়ন করেবন।] 

১। িশ ক শিণকে  টিবেলর উপর রাখা াশকােড অে  ও কথায় লখা ( যমন, ২৫, ৩২, ৫২, ৬৭, ৯০-----; 
িচশ, বি শ, বায়া , সাতষি , ন ই,------) কাড েলা দখেত িদেবন। পের িশ াথ েদর কেয়কজনেক সামেন 

এেন পযায় েম যেকােনা সং া বেল তা অে  ও কথায় লখা কাড েলা পাশাপািশ রেখ দশন কের বলেত 
বলেবন।   
 
২। িশ ক শিণকে  টিবেলর উপর রাখা াশকােড লখা কাড েলা ( যমন, ১৪, ২৯, ৪১, ২৩, ১৫---) 
িশ াথ েদর কেয়কজনেক সামেন এেন বড় থেক ছাট সািজেয় দশন করেত িদেবন।  
 
৩। িনেচর সং া েলা ( যমন, ২৮, ৪৭, ৫০,৭৫------) চকেবােড িলেখ এেদর একক ও দশক ানীয় অ  এবং 

ানীয়মান বলেত িদেবন।    
 
৪। িশ ক বােড িনেচর অ েলা চকেবােড িলেখ এর যাগফল মৗিখকভােব বলেত িদেবন।    

   ৩ ৫     ৭ ০ 
+৪ ০  +১ ১ 

 
৫। িশহাব বাজার থেক ৬০ টাকার মাছ ও ৫০ টাকার সবিজ িকনল। স মাট কত টাকা খরচ করল? সম া  
চকেবাড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত িদেয় মৗিখকভােব উ র বলেত িদেবন।] 
 
৬। িশ ক বােড িনেচর অ েলা চকেবােড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত এর িবেয়াগফল কত তা 
মৗিখকভােব বলেত িদেবন।    

৪ ৬  ৩ ২ 
- ৫ -২ ৫ 
     

৭। িরয়ােদর বাগােন ৫১  আম গাছ আেছ। গাছ েলার মে  ৪০ েত আম ধেরেছ। কত  গােছ আম ধেরিন? 
[সম া  চকেবাড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত িদেয় মৗিখকভােব উ র বলেত িদেবন।] 
  
৮। এক  কলেমর দাম ৮ টাকা। ৯  কলেমর দাম কত? [সম া  চকেবাড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত 
িদেয় মৗিখকভােব উ র বলেত িদেবন।] 
 
৯। ৬৩   ৭ = কত? [চকেবাড িলেখ তা নামতার মা েম মৗিখকভােব উ র বলেত িদেবন।]  

----------00--------- 
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িশখন ায়ন   
তীয় িণ 
গিণত 

 
[িশ ক িণকে  িনেচর েলা চকেবােড িলেখ/ পা ার পপাের িলেখ এবং েয়াজেন ব / ছিব দশন 

কের বলেত িদেয় বা েয়াজেন িলখেত িদেয় িশ াথ েদর ায়ন করেবন।] 

 
১। পা েকর া ৭ এর শষ ছিব দখেত িদেয় সং া  কত হেব তা বলেত িদেবন।  
 
২। িনেচর সং া েলা চকেবাড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত িদেয় খািলঘের ‘ > বড় িচ  বা < ছাট িচ ’ 
এর কান  বসেব তা বলেত িদন।  
 
ক)   ১০০   ৯৯  খ)  ৪৫৬   ৪৬৫ 
  
 
৩। িনেচর অ েলা চকেবাড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত িদেয় এেদর যাগফল কত হেব তা বলেত িদন। 
 

ক)  ৩০০ + ৪০০ = ?  খ)  ৩৮২ + ৯০০ = ? 
 
৪। িনেচর অ েলা চকেবাড/ পা ার পপাের িলেখ তা দখেত িদেয় এেদর িবেয়াগফল কত হেব তা বলেত 
িদন। 
 

ক)  ৭০০ - ২০০ = ?   
 
খ)  ৪৭৫ থেক কান সং া িবেয়াগ করেল ৭৫ হেব? 
 
৫। ৯ এর েণর নামতা বল ত িদন। 
 
৬। এক ােকট িব েটর দাম ২০ টাকা হেল এ প ৪ ােকট িব েটর দাম কত হেব তা বল। 
 
৭। এক ে  ৭  ল থাকেল এ প ৯  ে  কত  ল থাকেব তা বল। 
 
৮। (ক) ২১   ৭ = কত? [চকেবাড িলেখ তা মৗিখকভােব উ র বলেত িদন।] 
    (খ) ১৮  চকেলট ৩ জন িশ র মে  সমানভােব ভাগ কের িদেল েত েক কয়  কের পােব তা বল। 
 
৯। িনেচর িচে  রং করা অংশ  কত অংশ হয় তা বল ত িদন। 
 
 

---০০--- 
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িশখন ায়ন   
চ থ িণ 

গিণত 
 

[িশ ক িণকে  িনেচর েলা চকেবােড িলেখ/ পা ার পপাের িলেখ এবং েয়াজেন ব / ছিব দশন 
কের বলেত িদেয় বা েয়াজেন িলখেত িদেয় িশ াথ েদর ায়ন করেবন।] 

1. ক)  ৫৭৩৬৩ সং া  কত, বল। 
খ) িনেচর সং া রখায় ক ও খ ারা কান কান সং া িনেদশ করা হেয়েছ? 

 
 

2. িনেচর সং া ই  লনা কের “<, ও >“ িচ  বসাও:   
১১১০০  ১১০০১ 

 
3. খািলঘের কত বসেব? 

  ৪৯০০ – ৩৭০০ =  

4. ক) ৮ × ১০০ = ? 
(খ) তামার কােছ মাট ১০০  ১০০ টাকার নাট রেয়েছ। তামার কােছ মাট কত টাকা আেছ?  
 

5. িম ৯৯ জন খেলায়াড় থেক ১১ সদে র কত  টবল দল গঠন করেত পারেব?  
6. ক) ৩ এর ৩  িণতক কী কী? 

খ) ২ ও ৩ এর লসা  কত? 
 

     ৭.  ক) ৬ এর ণনীয়ক েলা কী কী? 
          খ) ৫ ও ৭ এর গসা  কত? 
      ৮. ক) ১ এর সমান অথবা ১ এর চেয় বড় ভ াংশেক কী ভ াংশ বেল? 

           খ)         , খািলঘের < অথবা > এর কান  বসেব? 

      ৯.  ক দশিমক ভ াংেশ কাশ করেল কী হেব? 

---০০--- 
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িশখন ায়ন   
প ম িণ 

গিণত 
 

[িশ ক িণকে  িনেচর েলা চকেবােড িলেখ/ পা ার পপাের িলেখ এবং েয়াজেন ব / ছিব দশন 
কের বলেত িদেয় বা েয়া◌াজেন িলখেত িদেয় িশ াথ েদর ায়ন করেবন।]  

 
1. ণফল কত হেব?  

ক) ৪০০ × ১১০ =                 খ) ৩০০ × ৫০০ = 
 

2. ভাগফল কত হেব?  
(ক) ৪৩৬  ১০ =     খ) ৫৪০০  ১০০ = 
 

3. ৪  কলেমর দাম ৮০ টাকা। 5  কলেমর দাম কত? 
 

4. খািলঘের +, -,  ×, এবং   মে  থেক স ক তীক বসাও 
 
 
     
 ৫. ক) ৭ এর ৩  িনতক হেলা- 
           ------,   ---------, ও --------- 
         খ) ৪ ও ৫ এর লসা  কত? 
      
 ৬. ক) ১২ এর ণনীয়ক েলা কী কী? 
           খ) িনেচর কান েলা মৗিলক সং া? 
                ২, ৪, ৬, ৭ ও ৯ 
        

৭. 3  ক অ ত ভ াংেশ কাশ করেল কী হেব? 

       

 ৮. িম ও িম দেঘ র ই  িফতা একে  কত িমটার? 

       
 ৯. এক  কােপর ওজন ০.৩ কিজ। ৫  কােপর ওজন কত? 

------০০------ 

১২  ৪  ২ = ১ 


