
স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৯  
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “শ্রনমন্তন্ন” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ১০ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “শ্রমাবাইল শ্র ান” ব থনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ১১  
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “আর্বাল তার্বাল” কড়বতাড়ি 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। 
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বাড়ির কাজ – ১২ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “হাত ধুর্য় নাও” গল্পড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ১৩  
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “শ্রমার্দর বাাংলা িাষা” কড়বতাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি, আবৃড়ি কড়র ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ১৪ 
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “বাওয়াড়লর্দর গল্প” ব থনাড়ি মর্নার্ াগ সহকার্র পড়ি ও অনুিীলনীর কাজগুর্লা আলাদা পৃষ্ঠায় ড়লড়খ। 
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বাড়ির কাজ – ১৫  
শ্রেড় িঃ চতুর্থ                     ড়বষয়িঃ বাাংলা 
ড়িক্ষার্থীর নামিঃ                                                 শ্ররাল নম্বরিঃ             তাড়রখিঃ 
ড়নর্দথিনািঃ “পাড়খর জগৎ” গল্পড়ি 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 

999

 


