
বাড়ির কাজ-9 

প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:.......................................................................................................... 

ড়িক্ষাথীর নাি:..................................................... শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

11/07/2021 

রড়ববার 

অধ্যাে-5 :পদাথ থ 

ও িড়ি 

পাঠ-5, িড়ি: িড়ির 

সঞ্চালন 

পৃষ্ঠা-34: কাজ: তাপ সঞ্চালন............... 

কাজটি ড়নয়ে সহপাঠীয়দর সায়থ আয়লাচনা 

কড়র। 

 

কাজ:  তাপ সঞ্চালন 

কী করয়ত হয়ব: 

1. ড়িক্ষাথীরা পৃষ্ঠা 34 এর কাজ: তাপ সঞ্চালন পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট 

করয়ব। 

2.  34 পৃষ্ঠার ড়নয়দ থিনা অনুসায়র বাড়িয়ত পরীক্ষাটি করয়ব। 

3. পরীক্ষাটির আয়লায়ক পর্ থয়বক্ষ পূব থক শ্রকান প ুঁড়ত চািচ শ্রথয়ক কখন পয়িয়ে এবং স্টপওোচ বা 

হাতঘড়ির সাহায়ে তার সিে পড়রিাপ কয়র ড়নয়চর েক পূর  করয়ব। 

4. খাড়ল হায়ত গরি বাটি এবং চািচ স্পিথ করয়ব না। 

 শ্রকানটি কখন পয়িয়ে (প্রথয়ি, 

িায়ে ও শ্রিয়ে) 

কখন পয়িয়ে 

প ুঁড়ত ‘ক’   

প ুঁড়ত ‘খ’   

প ুঁড়ত ‘গ’   

  



বাড়ির কাজ-10 
প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:........................................................................................................... 

ড়িক্ষাথীর নাি:...................................................... শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

27/07/2021 

িঙ্গলবার 

অধ্যাে-5: পদাথ থ 

ও িড়ি  

পাঠ-10: িড়ি: িড়ির 

র্থার্থ ব্যবহার এবং 

সংরক্ষ  

পৃষ্ঠা-37: িড়ির সংরক্ষ  শ্রকন 

জরুড়র...............শ্রেড় কয়ক্ষ ড়কছু ড়নেি 

ততড়র কড়র। 

 

কাজ-1: আিরা কীভায়ব িড়ি সংরক্ষ  করয়ত পাড়র? 

কী করয়ত হয়ব: 

1. ড়িক্ষাথীরা পৃষ্ঠা 37 এর কাজ: পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. পায়ঠর অংিটুকু বুয়ে ড়নয়চর েকটি পূর  করয়ব। 

 

িড়ি সংরক্ষয় র উপাে 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ- 11 
প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:................................................................................................ 

ড়িক্ষাথীর নাি:.................................................... শ্ররাল নং.............................................. 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

31/07/2021 

িড়নবার 

অধ্যাে-5: পদাথ থ 

ও িড়ি 

পাঠ-11: পদাথ থ পৃষ্ঠা-38: র্ার ওজন আয়ে এবং জােগা 

দখল কয়র...............েয়ক তার েড়ব 

আঁড়ক। 

 

কাজ-1: পদাথ থ কী ড়দয়ে ততড়র? 

কী করয়ত হয়ব: 

1. পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. 38 পৃষ্ঠাে কাজ: একখন্ড চক গুঁিা কড়র অংিটুকুর ড়নয়দ থিনা ভায়লাভায়ব পয়ি ড়নয়চর েক পূর  

করয়ব।   

 

এক খন্ড চক ভাঙ্গা চক চয়কর গুঁিা 

   

 

  



বাড়ির কাজ- 12 
প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:......................................................................................................... 

ড়িক্ষাথীর নাি:..................................................... শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

07/08/2021 

িড়নবার 

অধ্যাে-6: সুস্থ 

জীবয়নর জন্য  

খাদ্য 

পাঠ-4: খাদ্য সংরক্ষ  পৃষ্ঠা-43: বেয়রর সব সিে 

............... খাদ্য অয়নকড়দন সংরক্ষ  

করা র্াে। 

 

 

কাজ : কীভায়ব আিরা খাদ্য সংরক্ষ  করয়ত পাড়র? 

কী করয়ত হয়ব: 

1. পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. পায়ঠর অংিটুকু বুয়ে ড়নয়চর েকটি পূর  করয়ব। 

খাদ্য কীভায়ব সংরক্ষ  করা র্াে? 

িাংস (গরু, মুরড়গ), িাে  

দুধজাত খাদ্য (দুধ, িাখন, দই)  

িাকসবড়জ  

ফল-মূল  

  



বাড়ির কাজ-13 

প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:........................................................................................................ 

ড়িক্ষাথীর নাি:................................................ শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

16/08/2021 

শ্রসািবার 

অধ্যাে-7: 

স্বাস্থযড়বড়ধ 

পাঠ-2: সংক্রািক শ্ররাগ পৃষ্ঠা-48: সংক্রািক শ্ররাগ অয়নক 

ধরয়নর হয়ে 

থায়ক...............সহপাঠীয়দর সায়থ 

আয়লাচনা কয়র কাজটি সম্পন্ন কড়র। 

 

কাজ : সংক্রািক শ্ররাগ কী কী ধরয়নর হয়ত পায়র? 

কী করয়ত হয়ব: 

1. পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. পায়ঠর অংিটুকু বুয়ে ড়নয়চর েকটি পূর  করয়ব। 

শ্ররায়গর প্রকারয়ভদ শ্ররায়গর নাি 

বায়ুবাড়হত  

পাড়নবাড়হত  

শ্রেোঁোয়চ  

প্রা ী এবং শ্রপাকািাকিবাড়হত  

 

  



বাড়ির কাজ-14 

প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:...................................................................................................... 

ড়িক্ষাথীর নাি:............................................... শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

22/08/2021 

রড়ববার 

অধ্যাে-8: িহাড়বশ্ব পাঠ-1: িহাড়বশ্ব এবং 

পৃড়থবী: িহাড়বয়শ্বর 

আকার 

পৃষ্ঠা-52-53: রায়তর আকায়ি খাড়ল 

শ্রচায়খ তুড়ি............... দূরবীক্ষ  র্ন্ত্র 

ব্যবহার করয়েন। 

 

কাজ : িহাড়বশ্ব কত বি? 

কী করয়ত হয়ব: 

1. পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. পায়ঠর অংিটুকু শ্রথয়ক ধার া ড়নয়ে ড়নয়চর েকটি পূর  করয়ব। 

 পৃড়থবী শ্রথয়ক দুরত্ব কত সিে লায়গ? 

চোঁদ 3,84,400 ড়ক:ড়ি:  

সূর্ থ 15,00,00,000 ড়ক:ড়ি:  

 

  



বাড়ির কাজ-15 

প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:.......................................................................................................... 

ড়িক্ষাথীর নাি:............................................. শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

29/08/2021 

রড়ববার 

অধ্যাে-8: িহাড়বশ্ব পাঠ-5: ঋতু পৃষ্ঠা-57: বেয়র আিরা েেটি ঋতু 

শ্রদখয়ত পাই.............. সহপাঠীয়দর 

সায়থ আয়লাচনা কড়র। 

 

কাজ : ড়দন এবং রায়তর তদঘ থয 

কী করয়ত হয়ব: 

1. পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. পৃষ্ঠা 57 এর ড়দন এবং রায়তর তদঘ থয িীে থক কাজটি ড়বস্তাড়রত পয়ি ড়নয়দ থিনা অনুর্ােী ড়নয়চর েকটি 

পূর  করয়ব। 

 

 ক  টয়চ থর অড়ভমূয়খ উত্তর শ্রিরু খ  টয়চ থর ড়বপরীয়ত উত্তর শ্রিরু 

ড়দয়নর তদঘ থয (শ্রস.ড়ি.)   

রায়তর তদঘ থয (শ্রস.ড়ি.)   

 

  



বাড়ির কাজ-16 

প্রাথড়িক ড়বজ্ঞান 

শ্রেড় িঃ পঞ্চি 

 

ড়বদ্যালয়ের নাি:........................................................................................................ 

ড়িক্ষাথীর নাি:..................................................... শ্ররাল নং.............................................. 

 

তাড়রখ ও বার অধ্যাে নং ও 

ড়িয়রানাি 

পাঠ নং ও পায়ঠর 

ড়িয়রানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পায়ঠর অংি  

06/09/2021 

শ্রসািবার 

অধ্যাে-9: 

আিায়দর জীবয়ন 

প্রযুড়ি 

পাঠ-1: ড়বজ্ঞান ও প্রযুড়ি পৃষ্ঠা-62: বতথিায়ন আিরা 

ড়বড়ভন্ন............... সহপাঠীয়দর সায়থ 

আয়লাচনা কড়র। 

 

কাজ : ড়বজ্ঞান ও প্রযুড়ির ব্যবহার 

কী করয়ত হয়ব: 

1. পায়ঠর অংিটুকু ভায়লাভায়ব পিয়ব ও ধার া স্পষ্ট করয়ব। 

2. পায়ঠর অংিটুকু পয়ি ও বুয়ে ড়নয়চর েকটি পূর  করয়ব। 

 

ব্যবহায়রর শ্রক্ষত্রসমূহ প্রযুড়ি তবজ্ঞাড়নক জ্ঞান 

পড়রবহন শ্রর্িন-গাড়ি  

ড়চড়কৎসা শ্রর্িন- তাপিড়ি,র্াড়ন্ত্রক িড়ি  

কৃড়ে   

বাসাবািী   

 

 


