
প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-৯ 

 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:6 িায়ু  

 

পৃষ্ঠা: ৪১ [  মিমিন্ন গ্যাস …….....সহপাঠীয়ের সায়থ আয়লাচনা কর।]  

কাজিঃ আমি কীিায়ি িায়ু দূষ  শ্ররাধ করয়ত পামর? 

(১)মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র 4১নং পৃষ্ঠায় শ্রেয়া মনয়ে েিনা অনুযায়ী মনয়চর ছকটি তায়ের খাতায় ততমর  

করয়ি। 

(২) িায়ু দূষ  কীিায়ি শ্ররাধ করা যায় তার একটি তামলকা ছয়ক ততমর করয়ি।  

 

 

আমি কীিায়ি িায়ু দূষ  শ্ররাধ করয়ত পামর? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১০ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:৭ খাদ্য  

 

পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৫ [  আিায়ের খায়দ্য আমিষ  ……..... সহপাঠীয়ের সায়থ 

আয়লাচনা কর। ] 

কাজিঃ  মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র ৪৫ নং পৃষ্ঠায় শ্রেয়া পাঠ্যাংি পিয়ি ও  পুমি াপাোনলোয়লার কাজ মনয়চর 

ছয়ক মলখয়ি।  

পুমি াপাোন কাজ 

আমিষ  

 

 

িকেরা  

 

 

চমি ে 

 

 

মিটামিন ও খমনজ ও লি   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১১ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:৭ খাদ্য  

 

পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯ [  িানুষ ফল খায় ……..... তামলকা শ্রেয়া হয়লা। ] 

 

কাজিঃ  মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র 4৮নং পৃষ্ঠায় শ্রেয়া মনয়ে েিনা অনুযায়ী মনয়চর ছকটি তায়ের খাতায় ততরী 

কয়র পূর  করয়ি। 

 



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১২ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:৮ স্বাস্থ্যমিমধ  

 

পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৬ [  শ্ররাগ প্রমতয়রায়ধ ……..... সািান ও মনরাপে পামন মেয়য় হাত ধুয়ত 

হয়ি। ] 

কাজিঃ  শ্ররাগ প্রমতয়রায়ধর জন্য িায়লা অিযাস  

১) মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র ৫৫নং পিয়ি ও ৫৫ নং  পৃষ্ঠায় শ্রেয়া মনয়ে েিনা অনুযায়ী মনয়চর ছকটি তায়ের 

খাতায় ততমর  কয়র পূর  করয়ি। 

২)ছয়ক শ্রতািার িায়লা অিযাসলোয়লা শ্রলখ।  

শ্ররাগ প্রমতয়রায়ধর জন্য আিরা কী কী কমর 

শ্রযিনিঃ খািার পর োঁত ব্রাি কমর  

১। 

২। 

৩।  

৪।  

৫।  

 

 

 

 



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১৩ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:৮ স্বাস্থ্যমিমধ  

  

অধ্যায়:৮ স্বাস্থ্যমিমধর অনুিীলনীর প্রয়ের আয়লায়ক মূল্যায়ন  

কাজিঃ   মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র অনুিীলনী হয়ত মনয়চ প্রেত্ত প্রেলোয়লার াত্তর খাতায় মলখয়ি । 

 

 

 

 

 

 

 



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১৪ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:৯ িমি 

পাঠ-১ ও ২ আিায়ের 

জীিয়ন িমি    

পৃষ্ঠা: ৫৮-৫৯ [  িমি নানা রকয়ির ……..... িায়ু গরি রায়খ। ] 

কাজিঃ িমির ব্যিহার  

( ১)  মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র ৫৮নং পৃষ্ঠায় শ্রেয়া মনয়ে েিনা অনুযায়ী মনয়চর ছকটি তায়ের খাতায় ততমর  

কয়র পূর  করয়ি। 

(২) মিমিন্ন িমির ব্যিহারলোয়লা ছয়ক শ্রলখ।  

আিরা কখন িমি ব্যিহার কমর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১৫ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:১০ প্রযুমির 

সয়ে পমরচয়  

পাঠ-১ আিায়ের জীিয়ন 

প্রযুমি    

পৃষ্ঠা:৬৩-৬৪ [ মনয়চর মচত্রলোয়লা  ……..... মনরাপে কয়র। ] 

কাজিঃ আিায়ের জীিয়ন প্রযুমির ব্যিহার  

( ১)  মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র ৬৩ নং পৃষ্ঠায় শ্রেয়া মনয়ে েিনা অনুযায়ী মনয়চর ছকটি তায়ের খাতায় ততমর  

কয়র পূর  করয়ি। 

২) ছয়কর িাি পায়ি প্রযুমির নাি এিং ডান পায়ি প্রযুমিটি আিায়ের কীিায়ি সহায়তা কয়র শ্রলখ।  

প্রযুমির নাি  কী কায়জ ব্যিহার করা হয়  

কলি  এর সাহায়ে আিরা মলমখ।  

  

  

  

  

  

 



প্রাথমিক মিজ্ঞান 

শ্রেম িঃ তৃতীয় 

িামির কাজ-১৬ 

তামরখ: ..................... ..................... 

মিদ্যালয়য়র নািিঃ.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

মিক্ষাথীর নািিঃ  ..................... ..................... ..................... শ্ররাল নং-........... 

অধ্যায় পাঠাংি 

অধ্যায়:১১ তথ্য ও শ্রযাগায়যাগ   

পাঠ-১ –তথ্যসংগ্রয়হর াপায়সমূহ    

পৃষ্ঠা:৬৯-৭০ [ তথ্য হয়ে শ্রকায়না   …….....অন্যয়ের জানাি। ] 

কাজিঃ আিায়ের জীিয়ন প্রযুমির ব্যিহার  

( ১)  মিক্ষাথীরা তায়ের পাঠ্য িইয়য়র ৬৯ নং পৃষ্ঠায় শ্রেয়া মনয়ে েিনা অনুযায়ী মনয়চর ছকটি তায়ের খাতায় ততমর  

কয়র পূর  করয়ি। 

২) মিমিন্ন প্রকার তয়থ্যর নাি এিং তা আিরা শ্রকাথা শ্রথয়ক পাই তা মনয়চর ছয়ক  শ্রলখ।  

তয়থ্যর নাি   শ্রকাথা শ্রথয়ক তথ্য পাই 

পরীক্ষার সিয়সূমচ  স্কুয়লর শ্রনাটিি শ্রিাড ে, মিক্ষক   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


