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বাড়ির কাজ – ২ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “পালড়কর গান” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র আবৃড়ি কড়র, পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ৩ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “বি রাজা শ্র াি রাজা” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ৪ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “বাাংলার শ্রখাকা” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ৫ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “মুড়ির  িা” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র আবৃড়ি কড়র, পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ৬ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “আজর্ক আমার  ুড়ি চাই” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 



পরীক্ষামূলক 
 স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি  

বাড়ির কাজ – ৭ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “বীবর্েষ্ঠর্দর বীরগার্া” ব থনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ৮  
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “মহীয়সী শ্ররার্কয়া” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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এড়িড়িড়িিীি – ৮  
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “মহীয়সী শ্ররার্কয়া” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 


