
 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

বাড়ির কাজ – ৭  
শ্রেণ িঃ তৃতীয়      ড়বষয়ঃ বাাংলা    
ণিক্ষার্থীর নামিঃ   শ্ররাল নম্বরিঃ তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “স্বাধীনতা ণদবসর্ে ণির্র” গল্পণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

বাড়ির কাজ – ৮ 
শ্রেণ িঃ তৃতীয়             ড়বষয়ঃ বাাংলা    
ণিক্ষার্থীর নামিঃ          শ্ররাল নম্বরিঃ তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “েুুঁর্জা বুণির গল্প” গল্পণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

বাড়ির কাজ – ৯ 
শ্রেণ িঃ তৃতীয়     ড়বষয়ঃ বাাংলা    
ণিক্ষার্থীর নামিঃ  শ্ররাল নম্বরিঃ তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “তালগাছ” েণবতাণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

বাড়ির কাজ – ১০ 
শ্রেণ িঃ তৃতীয়             ড়বষয়ঃ বাাংলা    
ণিক্ষার্থীর নামিঃ          শ্ররাল নম্বরিঃ তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “এোই এেণি দুগথ ” গল্পণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

বাড়ির কাজ – ১১ 
শ্রেণ িঃ তৃতীয়             ড়বষয়ঃ বাাংলা    
ণিক্ষার্থীর নামিঃ          শ্ররাল নম্বরিঃ তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “আমার প ” েণবতাণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

 
 

বাড়ির কাজ – ১২ 
 শ্রেণ িঃ তৃতীয়    ড়বষয়ঃ বাাংলা    
 ণিক্ষার্থীর নামিঃ  শ্ররাল নম্বরিঃ  তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “পাণখর্দর ের্া” ব থনাণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 

বাড়ির কাজ – ১৩ 
শ্রেণ িঃ তৃতীয়             ড়বষয়ঃ বাাংলা    
ণিক্ষার্থীর নামিঃ          শ্ররাল নম্বরিঃ তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “আমার্দর গ্রাম” েণবতাণি মর্নার্ াগ সহোর্র পড়ি ও অনুিীলনীর োজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ণলণখ।  



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক  

 


