
 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক 

বাড়ির কাজ – ২ 
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “সাংকল্প” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

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 – ৩ 
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “সুন্দরবর্নর প্রা ী” ব থনামূলক রচনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

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 – ৪ 
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “হাড়ত আর ড়িয়ার্লর গল্প” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

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 – ৫  
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “ফুিবল শ্রখর্লায়াি” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

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 – ৬  
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “বীর্রর রর্ে স্বাধীন এ শ্রদি”  ব থনামূলক রচনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

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 – ৭  
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “শ্রফব্রুয়াড়রর গান” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

পরীক্ষামূলক 

 
 

 


