BAF SHAHEEN COLLEGE KURMITOLA
English Version
Lesson Plan of Class – II
Half Yearly (CT - 3)
(CT-3 will be held on 8 subjects)

বাাংলা-১ম পত্র
*** শব্দার্থঃ
১.কাঠু রে=যে কাঠ কারে

১৬.বাাঁরক বাাঁরক=েদী বা োস্তা যেখারে যবাঁরক

২.কুড়াল=কাঠ কাোে হাতিয়াে

োয়।

৩.ররাি=জরলে ধাো

১৭.ধু ম=জাাঁকজমক।

৪.দু ঃখ=মরেে কষ্ট

১৮.ভাো= শসয যর্রক যখাসা বা িুষ ছাতড়রয়

৫.রলাভী=অরেক যলাভ োে

যেওয়া।

৬.তকছু ক্ষণ=অল্প সময়

১৯.অেু ষ্ঠাে= আরয়াজে, উৎসব।

৭.সিিা=কারজ ও কর্ায় সৎ র্াকা

২০.সু েে= ভারলা, উত্তম।

৮.পাতড়= পাড়।

২১.উেু ে= চুলা

৯.ঢালু = তেচু।

২২.ভাপ= েম পাতেে যধাাঁয়া

১০.হাাঁক=তচৎকাে করে ডাকা

২৩.তসদ্ধ=আগুরেে িারপ োন্না কো

১১.বাদল= বৃ তষ্ট।

২৪.মজাদাে= সু স্বাদু , স্বারদে খাবাে

১২.খেিে=প্রবল।

২৫.অঞ্চল= এলাকা, যদরশে তবতভন্ন অাংশ।

১৩.সাড়া=রশাের াল বা আরলাড়ে

২৬.তবখযাি=

১৪.উৎ সব= আেরেে অেু ষ্ঠাে।

২৭. ধাো= যরাি

১৫.োওয়া=

োমকো

য াসল কো।

*** শূ েযস্থাে পূ েণঃ
১. যলাকো দু ঃখ যপরয় কাাঁদরি লা ল।

৪. কাঠুরে কাঠ কােরি বরে য ল।

২. যলাভী কাঠু রে তেরজে কুড়াল তিরে যপল

৫. যস কুড়াল তদরয় কাঠ কােতছল।

ো।

৬. কাঠু রে সিিাে জেয পুেস্কাে যপরয়রছ।

৩. েদীরি খুব যরাি তছল।

৭. কাঠু রে উপহাে যপরয় সু রখ তদে কাোরি

১৫.আমাে এখেও োওয়া খাওয়া হয়তে।

লা ল।

১৬.যোরদ বাতল তচকতচক করে।

৮. কাঠু রে খুব তেব িাই কুড়াল তকেরি

১৭.েদীে ধারে সাদা কাশবে যদখা োয়।

পােল ো।

১৮.ভাপ তদরয় তিতে হয় ভাপা তপঠা।

৯.যলাভী কাঠু রে তমছাতমতছ কাাঁদরি লা ল।

১৯.র ালাপ যদখরি সু েে।

১০. যলাভী কাঠু রে যসাোে কুড়াল যদরখ হযাাঁ

২০.অতিতর্ে জেয মজাদাে খাবাে োন্না

বলল।

হরে।

১১. যছরলরমরয়ো হাাঁেুজরল মাছ ধেরছ।

২১.আমো ারেে অেু ষ্ঠারে োই।

১২.েববরষথ সাো যদশ উৎসরব যমরি ওরঠ।

২২.আমো তসদ্ধ তডম খাই।

১৩.েদীে কূরল যেৌকা বাাঁধা েরয়রছ।

২৩.উেু রে ভাি বসাও।

১৪. এক ঝাাঁক পাতখ উরড় য ল।

২৪.োঙ্গাইরলে চমচম তবখযাি।

*** েু ক্তবণথঃ
১.র=(স+ে-িলা( )=ররাি, অজর

৫.ষথ=(রেি( )+ষ)= বষথা, হষথ।।

২.ক্ষ=(ক+ষ)=কক্ষ, তশক্ষা।

৬.ত্র=(ি + ে-িলা( )=পাত্র, ছাত্র।

৩.ন্ধ=(ে+ধ)= অন্ধ, বন্ধ।

৭.ষ্প=(ষ+প)= পুষ্প, বাষ্প।

৪.ষ্ঠ=(ষ+ঠ)= কাষ্ঠ, পৃ ষ্ঠা।

৮. দ্ধ=(দ+ধ)= তসদ্ধ, তবদ্ধ।

৯.স্থ=(স+র্)= সু স্থ, আস্থা।

১০.ঞ্চ=(ঞ+চ)= অঞ্চল, চঞ্চল।

১১.খয=(খ+ে-িলা( )=তবখযাি,খযাপা।
*** প্ররনাত্তেঃ
১. কাঠু রে যকার্ায় কাঠ কােরি ত রয়তছল??উঃ কাঠু রে েদীে ধারে বরে কাঠ কােরি ত রয়তছল।
২. কাঠু রে কাাঁদরি লা ল যকে?উঃ কাঠ কােরি ত রয় হঠাৎ কাঠু রেে কুড়ালতে হাি যর্রক েদীরি
পরড় োয়,িাছাড়া িাে েিুে কুড়াল যকোে োকাও তছল ো। িাই কাঠু রে কাাঁদরি লা ল।
৩.জলপতে প্রর্রম যকাে কুড়াল আেল?
উঃ জলপতে প্রর্রম যসাোে কুড়াল আেল।
৪. জলপতে কাঠু রেে উপে খুতশ হরলা যকে?

উঃ কাঠু রে যসাো ও রুপাে কুড়ারলে উপে যলাভ কেল ো।রস সিয কর্া বলল।িাই জলপতে
কাঠু রেে উপে খুতশ হরলা।
৫. যলাভী কাঠু রেে উপে জলপতে খুব ো হরলা যকে?
উঃ যলাভী কাঠু রে জলপতেরক তমর্যা কর্া বরলতছল।এজেয যলাভী কাঠু রেে উপে জলপতে খুব ো
হরলা।
৬. যলাভী কাঠু রে জলপতেে কাছ যর্রক কী তশক্ষা যপল?
উঃ যলাভী কাঠু রে জলপতেে কাছ যর্রক তশক্ষা যপল যে,রলাভ কেরল শাতস্ত যপরি হয়।রলারভে
পতেণাম কখেও ভারলা হয় ো। ।
৭. বাাঁরক বাাঁরক কী বরয় চরল?
উঃ বাাঁরক বাাঁরক যছাে েদী বরয় চরল।
৮.তবশাখ মারস যছাে েদীে পাতে করিােুকু র্ারক?
উঃ তবশাখ মারস যছাে েদীে পাতে হাাঁেু পেথন্ত র্ারক।
৯. েদীে দু ই ধাে যদখরি যকমে?
উঃ েদীে দু ই ধাে যদখরি উাঁচু।
১০. োরি কী যশাো োয়?
উঃ োরি তশয়ারলে হাাঁক যশাো োয়।
১১.েদীরি কীভারব যছরলরমরয়ো মাছ ধরে?
উঃ েদীরি যছরলরমরয়ো আাঁচরল যছরক যছাে মাছ ধরে।
১২.কখে েদী পাতেরি ভরে োয়?
উঃ আষাঢ় মারস প্রচুে বৃ তষ্ট হয়,এসময় যছাে েদী পাতেরি ভরে োয়।
১৩.তপঠাপুতল খাওয়াে ধু ম পরড় কখে?
উঃ বাাংলারদশ তপঠাপুতলে যদশ।শীিকারল এরদরশ তপঠাপুতল খাওয়াে ধু ম পরড় োয়।
১৪. চাল গুাঁরড়া কো হয় যকে?
উঃ োো ধেরেে সু স্বাদু ও মজাদাে তপঠাপুতল তিতে কোে জেয চাল গুাঁরড়া কো হয়।
১৫. ভারপ তসদ্ধ তপঠারক কী তপঠা বরল?
উঃ ভারপ তসদ্ধ তপঠারক বরল ভাপা তপঠা।ভাপা তপঠা অিযন্ত জেতপ্রয় ও মজাদাে।
১৬. ভাপা তপঠা বাোরি কী কী লার ?
উঃ মজাদাে ভাপা তপঠা বাোরি লার চারলে গুাঁরড়া, যখজুরেে গুড় আে যকাো োেরকল।
*** তবপেীি শব্দ তলখঃ

১.তকেরি=যবচরি

২.দু ঃরখ=সু রখ ৩.কাাঁদরি=হাসরি

৪.হযাাঁ=ো

*** তেরচে শব্দগুরলা তদরয় বাকয তিতে কেঃ
তেব,েদী, কুড়াল, তকছু ক্ষণ

(তেরজ কে)

*** কতবিাঃ কতবিা ও কতবে োমসহ “আমারদে যছাে েদী” কতবিাতে আমাে বাাংলা বই যর্রক
পড়রি হরব।

বাাংলা-২য় পত্র
* বাোেঃ (৯১-১৪০) তসরলবারসে অধথবাতষথক অাংশ যর্রক পড়রি হরব।
*** শ্রুিতলতপঃ
১. এক বরে বাস কেি এক তেব কাঠু রে।
২. কাঠ যবরচ িাে সাংসাে চলি।
৩. একতদে কাঠু রে েদীে ধারে কাঠ কােতছল।
৪. হঠাৎ কুড়ালতে পরড় য ল েদীরি।
৫. েদীরি তছল অরেক যরাি ও কুতমরেে ভয়।
৬. িাই মরেে দু ঃরখ যস কাাঁদরি লা ল।
৭. হঠাৎ েদী যর্রক উরঠ এরলা এক জলপতে।
৮. জলপতে বলল, িুতম যকাঁরদা ো, আতম যদখতছ।
৯. কাঠু রেে সিিা যদরখ জলপতে খুতশ হরলা।
১০. যসাো ও রুপাে কুড়াল যবরচ কাঠু রে অরেক োকা যপল।
১১. যলাভী কাঠু রে অরেকক্ষণ বরস র্াকল।
১২. মরেে দু ঃরখ বলল,রলাভ করে তেরজে কুড়ালোও হাোলাম।
১৩. বাাংলারদরশ শীিকারল তপঠাপুতল খাওয়াে ধু ম পরড় োয়।
১৪. এ সময় ঘরে ঘরে ওরঠ েিুে ধাে।
১৫. ধাে ভাোে পে যসই চাল গুাঁরড়া কো হয়।
১৬. োো ধেরেে অেু ষ্ঠারে তপঠা খাওয়া হয়।
১৭. শীিকারল েম েম তপঠাে মজাই আলাদা।

১৮. শীরিে ছু তেরি িুতল আে িপু োয় তেরজরদে গ্রারমে বাতড়।
১৯. ঘুম যর্রক উরঠ িাো যদরখ দাতদ তপঠা তিতে কেরছে।
২০. ভাপা তপঠা বাোরি কী কী লার ?
২১. এেই মরধয দাতদ তপঠা বাোরোে ছাাঁরচ চারলে গুাঁরড়া তেরলে।
২২. উেু রে পাতেে হাাঁতড়ে উপে যসই ছাাঁচ োখরলে।
২৩. সািতদে বাতড়রি র্াকল িাো।
২৪. বাাংলারদশ তপঠাপুতলে যদশ।
২৫. এরকক অঞ্চল এরকক েকম তপঠাে জেয তবখযাি।
*** অেু রেদ তলখ-“আমারদে তবদযালয়”
“আমারদে তবদযালয়”সম্পরকথ ৫ তে বাকয তেরজ তশখরব।
উদাহরণস্বরূপ
আমারদে তবদযালয়
আমাদদর বিদযালদের নাম বিএএফ শাহীন কদলজ কুবমিদ ালা। এ বিদযালেব ১৯৬০ সাদল তার
কার্িক্রম শুরু কদর। এখাদন বশক্ষদকরা ছাত্র ছাত্রীদদর সাদে িন্ধুসু লভ আচরণ কদরন। এই
বিদযালদের পরীক্ষার ফলাফল খুিই ভাদলা। এই বিদযালেব একব আদশি বিদযালে।

English-1st
1. Learn the rhyme Clouds with poet name. Page No-45 (ORC Book)
2. Word Meanings:
i) white: mixture of seven colours.
ii) sheep: an animal with thick coat.

iii) still: remain statue
iv) blow: fly away

v) hill: a high land
vi) lorry: heavy motor vehicle for
transporting goods.
vii) drum: a musical instrument.
3. Make sentences:
i) Run: Don’t run in the rain.
ii) Wind: Wind is blowing.
iii) Hill: The Sheep stands on the hill.
iv) Blue: The sky is blue.
v) Enjoy: Enjoy your lessons.
vi) Ready: Be ready to face danger.
4. Fill in the blanks:
i) Roy has a big yellow drum.
ii) Roy enjoys his toys.
iii) Roy shut his eyes.
iv) The boys ran and hid.
v) Roy looked here and there.
vi) Roy began to cry.

viii) hide: keep out of sight.
ix) seek: try to find something.
x) ready: fully prepared

vii) Share: Share your foods with the
poor .
viii) Hide: Don’t hide anything from
your parents.
ix) Puppet: We like puppet show.
x) Shut: The boy shut his eyes.

vii) The boys came back.
viii) Roy was sad.
ix) Now Roy shares his toys.
x) Roy is happy.

5. Answer the following questions:
i) What stands still?
Ans: White sheep on a blue hill stands still.
ii) When do the white sheep stand still?
Ans: When the wind stops the entire white sheep stand still.
iii) What do the white sheep do when the winds blow?
Ans: When the winds blow the entire white sheep run away.
iv) What do you think the white sheep really are?
Ans: I think the white sheep are aimless.
v) Where do they go?
Ans: They want to go to their destination.
vi) What toys does Roy have?

Ans: Roy has many toys such as- a toy train, lorry, cars, drum, puppet and a
puzzle.
vii) What do the other boys want to do?
Ans: The other boys want to play with Roy’s toys.
viii) What does Roy want to do?
Ans: Roy wants to play with his friends instead of his toys.
ix) Why does Roy cry?
Ans: Roy was crying because he didn’t find his friends.
x) Do the other boys stay and play?
Ans: No, the other boys don’t stay and play.
xi) What did Roy learn?
Ans: Roy learnt that he should share his toys with his friends.
6. Rearrange:
i) rwainbo= rainbow
ii) elloyw= yellow
iii) voitel= violet
iv) igndio= indigo
v) onrage=orange
vi) bowrn=brown
vii) satnd= stand
viii) bowls= blows
ix) skee= seek
x) pulzez= puzzle

English 2nd paper
1. Spelling: 81-120 (form syllabus)
2. Verbs, The-ing form (Page No-47, 48, 49). Have to follow the rules of A, B and C.
3. Verbs: am, is, are, was, were (Page no-35,36)
4. Who am I [Page No-40 (1-12)]
5. Verbs: Present and Past Tenses (Page No-30, 31 A, B, 32 C, 33 D, E)

Religion(Islam)
Unit: Two
[The Story of Hazrat Nuh( A.S)]
Fill in the blanks:
i) Hazrat Nuh (A.S) invited the people to be good.
ii) He warned them about the Day of Judgement.
iii) He asked them to give-up idol worship.
iv) Hazrat Nuh (A.S) was a very patient man.
v) He continued to preach Allah’s message to the people.
vi) Suddenly the Sky became dark.
vii) It started thunder and rain.
viii) Hazrat Nuh (A.S) is called Adam-e-Sani.

Answer to the following questions: Page no-18
2. List the main teaching of Hazrat Nuh (A.S).
Ans: Hazrat Nuh (A.S) taught us –
i) To be good
ii) To pray only Allah
iii) Not to worship stone statues
iv) Obey Allah
v) Believe in His promise.
vi) Ask Allah, what we want.
3. How did Allah punish the non-believers?
Ans: Allah punished the non-believers by creating big storm and flood. Flood continued for 40
days and 40 nights. All lands, all well and lakes were covered with water.

4. How did Allah save the followers of Hazrat Nuh (A.S) ?
Ans: Prophet Nuh (A.S) made a very large boat. Allah ordered Nuh (A.S) to carry the followers
with him in his boat. All those people, animals and birds who were in the boat were saved.
6. Draw and colour the Ark of Hazrat Nuh (A.S) showing its passengers. (Assignment)

Chapter three: The Holy Quran
Unit Five: The message of Allah
1. Name the two Kalimas you have learnt.
Ans: The two Kalimas are –
i) Kalima Tayyiba. (Purity sayings)
ii) Kalima Shadat. (Witness sayings or the words of Testimony)
2. Follow your book.
3. In your own words write about the importance of the Holy Quran in the life of a
Muslim.
Answer: The importance of the Holy Quran in the life of a Muslim arei) The Holy Quran is the complete book of guidance for mankind.
ii) It contains all the messages of Allah.
iii) It also contains all the laws and commands of Allah.
**** Surah(Oral): Practice Surah “Al-Fatiha” and “Ikhlas” from your book.
Note: Bring the Assignment (Religion) on the examination day. Use one fourth of an art
paper.

General knowledge
Chapter-Our food
Fill in the blanks: Page: 52
Answer:
a. food
b. Food/water
c. Water
d. Energy
1. Answer to the following questions:
a. Are we living being?
Ans: Yes, we are living being.
b. Which group of food need to grow our body?
Ans: We need protein to grow our body.
c. Which group of food gives us energy?
Ans: Carbohydrate and fat give us energy.
d. Pulse belongs to which group?
Ans: Pulse belongs to protein group.
e. Why do we need to eat vegetable?
Ans: Vegetable contains vitamins and minerals. It protects us from diseases.

e) Water

4. In how many groups we can divide our foods? Write their names.
Ans: Foods can be divided into six groups.
They arei) Carbohydrate ii) Protein iii) Fat iv) Vitamins v) Minerals vi) Water
5. What is balanced diet?
Ans: The food containing all the essentials for our body in required amount is called balanced
diet. It contains all groups of food. For healthy living balanced diet is very important.
6. Draw and colour a picture of balanced diet. Show and mention the sis group of
balanced diet. (Assignment)
7. What are the functions of different groups of food?
Ans: Functions of different groups of foods arei) Carbohydrate: It gives us energy.
ii) Protein: It helps to grow our body.
iii) Fat: It gives us energy.
iv) Vitamins and Minerals: Vitamins and Minerals protect us from diseases.
v) Water: It helps to digest food and maintain proper temperature of our body.
Extra : 1.Give examples of different groups of food.
Ans: Example of different groups of foods arei) Carbohydrate: Wheat, Rice , Potato.
ii) Protein: Meat, Fish, Egg.
iii) Fat: Butter, Oil, Ghee.
iv) Vitamins and Minerals: Banana, Pumpkin, Leafy vegetables.
v) Water: Water, Juice, Sweet Drinks.

Chapter: Town and Village
1. Put a tick by the right word: Follow the facebook page. (BAFSKEV-Sparrow-2020)
2. Why is the town dirty?
Ans: Many people lives in a small place in the town. So it becomes dirty.
3. What are the things used to make a house in village?
Ans: The houses of village are made of tin, bamboo, wood or mud.
4. What do the people of villages do?
Ans: The main occupations of villagers are farming, cultivation, poultry, fishery and animal
husbandry.
5. What do the people of town do?
Ans: The main occupation of town dwellers is business or job.
Chapter: Inventions and Inventor
1. Learn the inventor’s name of following inventions:
a) Microscope b) Aeroplane c) Cinema d) Electric bulb e) Television
f) Telephone
g) Thermometer h) Radio
i) X-ray
j) Modern Computer
Note: Bring the Assignment (General knowledge) on the examination day. Use one fourth
of an art paper.

Mathematics
Page no : 36-61
1. Word problems: Page No-36( 3-6)
2. Word problems: Concept of multiplications –
(Page no-39,42,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,61)
3. Calculate the multiplications (page no-61)
4. Table (1-10) –Mixed table
N.B: Names and digits may be changed

Art
***Follow the syllabus.

