
বাড়ির কাজ- ৫ ( পরীক্ষামূলক) 

 (স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপূববক  ড়বতরণ করতত হতব) 

   ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                          ররাল ন ঃ 

   ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                       রেড়ণঃ ৪র্ব 

         

 

        

 

     



বাড়ির কাজ- ৬ ( পরীক্ষামূলক) 

 (স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপূববক  ড়বতরণ করতত হতব) 

    ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                        ররাল ন - 

     ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                    রেড়ণঃ ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 



বাড়ির কাজ- ৭ ( পরীক্ষামূলক) 

 (স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপূববক  ড়বতরণ করতত হতব) 

    ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                          ররাল ন ঃ                                                                                                      

    ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                       রেড়ণঃ ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 

        

 

 



বাড়ির কাজ- ৮ ( পরীক্ষামূলক) 

 (স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপূববক  ড়বতরণ করতত হতব) 

  ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                           ররাল ন ঃ 

   ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                       রেড়ণঃ ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 



বাড়ির কাজ- ৯ ( পরীক্ষামূলক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                        ররাল ন ঃ 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                      রেড়ণঃ ৪র্ব                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ররখা, ররখা ি ও রড়ি অ কন কর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 চাাঁদ্ার সাহাতযয ৯০°  , ৬০° ও ৪৫° রকাণ  অঙ্কন কর। 

 

 

 



বাড়ির কাজ- ১০ ( পরীক্ষামলূক) 

 (স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপূববক  ড়বতরণ করতত হতব) 

     ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                       ররাল ন - 

     ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                     রেড়ণঃ ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 



বাড়ির কাজ- ১১ ( পরীক্ষামূলক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                          ররাল ন - 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                       রেড়ণঃ ৪র্ব   

                          

  



বাড়ির কাজ- ১২ (পরীক্ষামূলক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                              ররাল ন - 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                           রেড়ণ- ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 

 

  



বাড়ির কাজ- ১৩ ( পরীক্ষামলূক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                             ররাল ন - 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                         রেড়ণঃ ৪র্ব              

 

 

  



   বাড়ির কাজ- ১৪ ( পরীক্ষামূলক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                             ররাল ন ঃ 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                           রেড়ণঃ৪র্ব        

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 

 

     

  



    বাড়ির কাজ- ১৫ ( পরীক্ষামূলক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                                 ররাল ন ঃ 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                             রেড়ণঃ ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 

 

 



 বাড়ির কাজ- ১৬ (পরীক্ষামলূক) 

(স্বাস্থ্যড়বড়ি অনুসরণপবূবক  ড়বতরণ করতত হতব) 

         ড়িক্ষার্বীর নামঃ                                                                                               ররাল ন ঃ 

         ড়বদ্যালতের নামঃ                                                                                            রেড়ণঃ ৪র্ব 

(ড়িক্ষার্বী সমািান করার জনয আলাদ্া কাগজ বযবহার করতত পারতব) 

 



    

 


