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SYLLABUS FOR P-1 
 

Subject: Quran & Arabic / P-1 
 

 

Objectives:  

1. To introduce Arabic alphabets. 

2. To introduce Islamic Akhlaq, manners and practices. 

3. To make the students memorize and practice a few important dua 

regularly. 

 

Enabling Objectives: At the end of this session, a student will be able to 

recognize Arabic alphabet and will be in practice of daily dua, In Shaa 

Allah. 

 

Recommended Books: MN Worksheets and related Video. 

 

বছরেে প্রথমারধেে সিরেবাি 

আেসব : 

১. আেসব বর্েমাো িসিক উচ্চােরর্ ও ক্রমানুিারে বেরে পাো; 

২. আেসব হেফ ‘আসেফ’ থথরক ‘শীন’ পর্েন্ত সিনরে পাো।  

 

দু’আ:  

১. থর্রকান ভারো কাজ শুরুে আরে কী বেরে হয়? এে অথে কী?  

২. থর্রকান ভারো কাজ থশষ কোে পে কী বেরে হয়? এে অথে কী?  

৩. কারোে িারথ থদখা হরে কী বেরে হয় এবং কী কেরে হয়, থকন কেরে হয়?  

৪. থকউ িাোম সদরে উত্তরে কী বেরে হয়? 

৫. খাওয়া শুরুে আরে থকান দু’আ পড়রে হয়?  

৬. খাওয়া থশষ কোে পে থকান দু’আ পড়রে হয়?  

৭. থকান হাে সদরয় খাবাে থখরে হয় এবং খাওয়াে পে কী কেরে হয়?  

৮. ঘুমারনাে আরে কী কেরে হয় এবং থকান দু’আ পড়রে হয়?  
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৯. ঘুম থথরক উরি কী কেরে হয় এবং থকান দু’আ পড়রে হয়? োেপে কী কেরে হয় 

এবং থকন কেরে হয়?  

১০. ঘে থথরক থবে হওয়াে আরে কী বেরে হয়? 

১১. ঘে, বাসড়, মাদোিা ইেযাসদ থর্ থকান জায়োয়প্ররবরশে আরে কী বেরে হয়?  

১২. হাাঁসি থদওয়াে পে কী বেরে হয়?  

১৩. থকউ হাাঁসি সদরয় ‘আেহামদুসেল্লাহ বেরে োে উত্তরে কী বেরে হয়?  

১৪. ভারো কারজে প্রশংিায় কী বেরে হয়?  

১৫. থকউ িাহার্য বা উপকাে কেরে কী বেরে হয়?  

১৬. থকউ ‘জার্াকাল্লাহু খাইোন’ বেরে োে উত্তরে কী বেরে হয়?  

১৭. হাই থোোে িময় কী কেরে হয় এবং থকন কেরে হয়?  

১৮. থপাষাকরখাোে িময় কী কেরে হয় এবং কী পড়রে হয়? থকন পড়রে হয়? 

  
 

বছরেে সিেীয়ারধেে সিরেবাি 

আেসব  

আেসব হেফ ‘থছায়াদ’ থথরক ‘ইয়া’ পর্েন্ত সিনরে পাো। 

 

দু’আ ও কুে’আন  

১. জ্ঞান বৃসিে দু’আ মুখস্হ বো;   

২. িূো ইখোছ মুখস্থ বো; 

৩. িূো কাউছাে মুখস্থ বো; 

৪. বছরেে প্রথমারধেে সিরেবারিে সেসভশন।  

 

 

(সশক্ষাথেীরদে অগ্রেসেে ওপে সভসত্ত করে সিরেবারি প্ররয়াজনীয় িংরশাধন কো হরে পারে) 
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সবষয়:বাংো / সপ-১ 

 

উরেশয: 

১. সশক্ষাথেীরদে বাংো বরর্েে িারথ পসেসিসে। 

২. ক্লািরুম সভসত্তক প্ররয়াজনীয় সকছু শরেে িারথ পসেসিসে। 

৩. ক্লািরুরম শুি বাংোয় পােষ্পসেক করথাপকথরন অভযস্ত কো। 

৪. বাংো বর্ে থেখাে অভযাি েিন। 

৫. োসর্সেক িংখযাে িারথ পসেসিসে। 
 

িসক্রয় উরেশয: থিশন থশরষ একজন সশক্ষাথেী-  

১. স্বেবর্ে ও বযাঞ্জনবর্ে থদরখ সিনরে পােরব ও বেরে পােরব। 

২. প্রসেসি বর্ে সদরয় কমপরক্ষ দুইসি অথেরবাধক বাংো শে বেরে পােরব। 

৩. শুি বাংোয় কথা বেরে অভযস্ত হরে শুরু কেরব।  

৪. স্বেবর্েগুরো সেখরে পােরব। 

৫. (০-৯) পর্েন্ত অঙ্কগুরো থদরখ সিনরে পােরব, ইনশাআল্লাহ। 
 

পািযবইিমূহ: 

১. বাংো ওয়াকেশীি- বর্েরিনা। 

২.হারেে থেখা থশখারনাে বই (ইন হাউজ থপ্রাডাকশান)  

৩.বাংো সভসডও।  

বছরেে প্রথমারধেে সিরেবাি  

১. স্বেবর্েগুরো িসিক উচ্চােরর্ ও ক্রমানুিারে বেরে ও সিনরে পাো।  

২. ১ থথরক ১০ পর্েন্ত িসিকভারব গুনরে পাো।  

৩. বর্ে থশখাে ধাো: ৩, অ, আ, ও, ঔ, ২, হ, ই, ঈ,ব, ে, ঝ, ১ঋ, ক,ধ, দ,৬, ৫, ড, ড়, জ, 

উ, ভ, ঙ, ৭, এ, ঐ, ঞ ,র্, য়, ষ, থ, ফ, ম, খ, ে, ঘ, ি, ঢ, ি, ি, ছ, ি, র্, 

ন, ে, শ, ৎ , ংং, ং  , ংাঁ। 
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বছরেে সিেীয়ারধেে সিরেবাি 

১. বাংো প্রসেসি বর্ে সদরয় দুসি করে শে বো, এবং ছসবে িারথ বর্ে সমোরনা। 

২. বযন্জনবর্েগুরো িসিক উচ্চােরর্ বেরে ও সিনরে পাো। 

৩. ১১-২০ িসিকভারব গুনরে পাো। 

৪. ১-১০ এরোরমরোভারব প্রসেসি িংখযা সিনরে পাো 

৫. স্বেবর্ে সেখরে পাো। 

৬. ১-৫ সেখরে পাো। 

৭. বর্ে থেখাে ধাো: ৩,ে, অ, আ,ও ঔ ২, হ, ই ঈ, দ, ৬, উ, ঊ, ১, ব, ঋ, ৭, এ, ঐ 

৮. বর্ে সদরয় শে েিন।   
 

 

(সশক্ষাথেীরদে অগ্রেসেে ওপে সভসত্ত করে সিরেবারি প্ররয়াজনীয় িংরশাধন কো হরে পারে) 
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Subject: English / P-1 
 

Objectives: The students will be taught: 

1. Listening : a. to listen with attention and to make eye contact with 

the speaker. 

b. some very simple basic classroom instructions related 

to communication and Studies. 

2. Speaking : a. How to speak in a clear audible voice and to take turns 

while responding. 

b.  To greet at arrival and leaving time. 

c. Some CVC words and human body parts. 

3. Reading : a. To pronounce and name the English Alphabets in 

order with phonic sounds. 

b. Spellings and pronunciation of a few 3 lettered CVC 

words 

4. Writing : a. To hold a pencil comfortably and correctly 

b. To form and orient upper and lower case letters 

accurately. 
 

Enabling Objectives: At the end of the session, a student will be a good 

listener, habituated with welcome & farewell greetings, able to 

pronounce few English words correctly and able to write few selected 

words neatly and correctly, In Shaa Allah.  
 

Recommended Books:  

1. Lady bird Begin to Write 1 (Series 1) 

2. English For Kids (Level-1) Part-I (In-house production of MN) 

3. English For Kids (Level-1) Part-II (In-house production of MN)  

4.English Workbook for P-1 (In-house production of MN) 

5. Alphabet Practice workbook (Bichitra Publication) 

Syllabus for 1
st
 Half of the Year 

 

1. Telling the phonic sounds of a-z serially (through rhymes) 

2. Recognition of small letters: c, a, d, g, q, e, o, l, t, f, k, i, j, r, n, m, v, w, 

y, u, x, h, b, p, z, s 

3. Writing the small letters in proper direction in English Notebook. 

4. Recognition of the Rainbow colours (VIBGYOR) and pink, black, 

white, brown 

5. Telling the name of the following body parts: Head, shoulders, knees, 

toes, eyes, ears, mouth, nose, finger, hands, legs, tummy, back 
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Syllabus for 2
nd

 Half of the Year 

 

1. Recognition and spelling of the CVC words 

2. Recognition of capital letters. 

3. Writing of capital letters in proper direction 

4. Telling the English alphabet properly 

5.Recognition and memorization of some Islamic words for a few letters 

of the English Alphabets. 

(Based on the students’ progress, necessary adjustment of this syllabus might be done)  
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Subject: Mathematics / P-1 

 

Objectives:  

1. To introduce mathematical numbers.  

2. To introduce various shape and comparison concepts.  

 

Enabling Objectives: At the end of the session, a student will be able to 

recognize and write mathematical numbers up to 20 and will be able to 

recognize various geometric shapes, In Shaa Allah.  

 

Recommended Books:  

1. Math Practice book (In-house production of MN) 

2. MN Work book (In-house production of MN) 

3. MN Tracing book (In-house production of MN). 

Syllabus for 1
st
 Half of the Year 

1. Counting from 1-10 with real objects 

2. Recognition of the numbers from 1-10 

3. Writing from 1-10 

4. Recognition of the following shapes: Star, arrow, line, dot 

5. Concept of on and under, big and small 

 

Syllabus for 2
nd

 Half of the Year 

1. Counting from 11-20 with real objects 

2. Recognition of the numbers from 11-20 

3. Writing from 11-20 

4. Recognition of the following shapes: Triangle, rectangle, circle, oval 

5. Concept of in front of and behind, same. 

 

(Based on the students’ progress, necessary adjustment of this syllabus might be done) 


