
 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ৮  
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “ির্খর মৃৎড়িল্প” ব থনামূলক রচনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ৯   
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “িব্দদূষ ” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ১০ 
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “স্মর ীয়  াাঁরা ড়চরড়দন” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ১১  
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “স্বর্দি” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ১২ 
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “কাঞ্চনমালা আর কাাঁকনমালা” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ১৩ 
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “অবাক জলপান” নািকড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

  

বাড়ির কাজ – ১৪  
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “ঘাসফুল” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

 
  

বাড়ির কাজ – ১৫   
শ্রেড় িঃ পঞ্চম                      ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “মাড়ির ড়নর্চ শ্র  িহর” রচনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

 



 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

 


