
স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ চতুথ ব 

িাবির কাজ: 3 

তাবরখিঃ .............................. 

বিদ্যালতের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে: 2- উবিদ 

ও প্রাণী 

পৃষ্ঠা: ১৩ [উবিদ বিবিন্ন স্থ্াতন জতে.....সহপাঠীতদর সাতথ আতলাচনা কবর]  

 

কাজিঃ শ্রতািাতদর িইতের ১৩ নং পৃষ্ঠাে এই ছকটি শ্রদো আতছ এিং কীিাতি কাজটি করতত হতি তা িলা আতছ 

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ চতুথ ব 

িাবির কাজ: ৪ 

তাবরখিঃ .............................. 

বিদ্যালতের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:2- উবিদ 

ও প্রাণী 

পৃষ্ঠা: ১৭-১৮ [আিরা শ্রজতনবছ শ্রে, উবিদ ও প্রাণী পবরতিতির বিবিন্ন..........কাজটি 

সম্পন্ন কবর]  

 

কাজিঃ শ্রতািাতদর িইতের ১৭-১8 নং পৃষ্ঠার পাঠ্াংি পতি বনতচর ছকটি পূরণ কর 

 

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ চতুথ ব 

িাবির কাজ: ৫ 

তাবরখিঃ .............................. 

বিদ্যালতের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:৩- িাটি পৃষ্ঠা: ২৫-২৬ [িানুষ প্রতযক্ষ িা পতরাক্ষিাতি ....... িানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিবিন্ন 

শ্ররাগ হতত পাতর]  

 

কাজিঃ শ্রতািাতদর িইতের ২৫-২৬নং পৃষ্ঠাে পাঠ্াংি পতি বনতচর ছকটি পূরণ কর 

 

 

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ চতুথ ব 

িাবির কাজ: ৬ 

তাবরখিঃ .............................. 

বিদ্যালতের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:৪- খাদ্য পৃষ্ঠা: ২৮ [শ্রেঁতচ থাকার জন্য ....... বিি ও দুদ্ধজাত খাদ্য দ্রব্য]  

 

কাজিঃ শ্রতািাতদর িইতের ২৮নং পৃষ্ঠাে পাঠ্াংি পতি ও ছবি শ্রদতখ বনতচর ছকটি পূরণ কর 

 

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ চতুথ ব 

িাবির কাজ: ৭ 

তাবরখিঃ .............................. 

বিদ্যালতের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:৪- খাদ্য পৃষ্ঠা: ৩০ [আবিষ শ্রদতহর গঠন ....... কাজটি সম্পন্ন কবর]  

 

কাজিঃ শ্রতািাতদর িইতের 30নং পৃষ্ঠার পাঠ্াংি পতি শ্রকান শ্রকান খাতদ্য অবিক পবরিাতণ আবিষ পাওো োে তা 

বনতচর ছকটিতত শ্রলখ 

 

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ চতুথ ব 

িাবির কাজ: ৮ 

তাবরখিঃ .............................. 

বিদ্যালতের নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যাে পাঠাংি 

অধ্যাে:৫- 

স্বাস্থ্যবিবি 

পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫ [সুস্থ্য জীিন োপন করা আিাতদর ....... সিান গুরুত্ব বদতত হতি]  

 

কাজিঃ শ্রতািাতদর িইতের 3৪-৩৫নং পৃষ্ঠার পাঠ্াংি পতি বনতচর ছকটি পূরণ কর 

 

 

 


