
প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-9 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:6- পদাথ থ পৃষ্ঠা: 40-4১ [আিায়দর চারপায়ি নানা িস্তু রয়েয়ে ....................... একক হয়লা 

মিমলমলটার ও মলটার] 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের 40নং পৃষ্ঠাে শ্রদো মনয়দ থিনা অনুযােী মনয়চর েকটি তায়দর খাতাে 

ততরী কয়র পূর  করয়ি।  

 
 
  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১০ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:6- পদাথ থ পৃষ্ঠা: ৪৫ [কাজ: িায়ুর তিমিষ্ট্য: ৩ে ভাগ....................... প য থয়িক্ষ  খাতাে মলয়খ 

রামখ] 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের 4৫নং পৃষ্ঠাে শ্রদো মনয়দ থিনা অনুযােী মনয়চর কাজটি কয়র তায়দর 

খাতাে ফলাফল মলয়খ রাখয়ি 

 
 
  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১১ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:৭- 

প্রাকৃমতক সম্পদ 

পৃষ্ঠা: ৫০ [প্রাকৃমতক সম্পদয়ক নিােনয়যাগ্য ....................... আয়লাচনা কয়র 

কাজটি কমর] 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের ৫০নং পৃষ্ঠাে শ্রদো পাঠ্যাংি পয়ি মনয়চর েকটি তায়দর খাতাে পূর  

করয়ি 

 

নিােনয়যাগ্য প্রাকৃমতক সম্পদ অনিােনয়যাগ্য প্রাকৃমতক সম্পদ 

  

  

  

  

 

  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১২ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে: ৭- 

প্রাকৃমতক সম্পদ 

পৃষ্ঠা: ৫৩-৫৪ [প্রাকৃমতক সম্পদ সীমিত....................... আয়লাচনা কয়র কাজটি 

সম্পন্ন কমর] 

 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের ৫৩-৫৪নং পৃষ্ঠাে শ্রদো পাঠ্যাংি পয়ি মনয়চর েকটি পূর  করয়ি 

 

প্রাকৃমতক সম্পদ সংরক্ষয়  আিায়দর কর ীে 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১৩ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে: ৮- 

িহামিশ্ব 

পৃষ্ঠা: ৫৭ [আিরা যমদ প্রমত রায়ত চাঁদ....................... ২৮ মদয়ন চাঁদ তার পূয়ি থর 

অিস্থাে মফয়র যাে] 

 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের ৫৭নং পৃষ্ঠাে শ্রদো পাঠ্যাংি পয়ি চাঁয়দর দিাগুয়লার নাি মনয়চর েয়ক 

মলখয়ি 

 

 চাঁয়দর দিা 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১৪ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে: ৯- আিায়দর 

জীিয়ন প্রযুমি 

পৃষ্ঠা: ৬২-৬৩ [যন্ত্র িা শ্রকৌিল ব্যিহার কয়র পমরয়িি মনেন্ত্র ....................... 

মভমিও কযায়িরাও ব্যিহার করা হয়ে] 

 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের ৬২-৬৩নং পৃষ্ঠাে শ্রদো পাঠ্যাংি পয়ি, েমি শ্রদয়খ এিং তায়দর িাসাে 

ব্যিহৃত মজমনস প য থয়িক্ষ  কয়র মনয়চর েকটি পূর  করয়ি 

 

ব্যিহায়রর শ্রক্ষত্র ব্যিহৃত প্রযুমি 

িাসস্থান  

 

 

 

 

শ্রখলাধুলা  

 

 

 

 

 

 

 

  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১৫ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে: ৯- আিায়দর 

জীিয়ন প্রযুমি 

পৃষ্ঠা: ৬৬ [কৃমিয়ক্ষয়ত প্রযুি গুরুত্বপূ থ ভূমিকা পালন করয়ে....................... 

ফসল উত পাদয়ন সহােতা কয়র] 

 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের ৬৫ নং পৃষ্ঠাে শ্রদো েমি শ্রদয়খ ও ৬৬নং পৃষ্ঠাে শ্রদো পাঠ্যাংি পয়ি 

মনয়চর েকটি পূর  করয়ি 

 

কৃমিকায়জ প্রযুমির ব্যিহার 

কৃমিকাজ ব্যিহৃত প্রযুমি 

দুগ্ধ খািার  

ধানয়ক্ষত  

ফয়লর িাগান   

সিমজ শ্রক্ষত  

 

  



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ চতুথ থ 

 

িামির কাজ-১৬ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়ের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে: ১০- আিহাওো 

ও জলিায়ু 

পৃষ্ঠা: ৬৯ [আিরা শ্রকান জােগার আিহাওো আকায়ির অিস্থা .............. 

......... গায়ের িালপালা নিাচিা ইতযামদ শ্রদয়খ বুঝয়ত পামর] 

 

কাজিঃ মিক্ষাথীরা তায়দর পাঠ্য িইয়ের ৬৯নং পৃষ্ঠাে শ্রদো পাঠ্যাংি পয়ি আিহাওোর ৫টি উপাদায়নর নাি 

মলখয়ি 

 আিহাওোর উপাদান 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 


