
পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ - ১ 
শ্রেণ িঃ প্রথম           ড়বষয়ঃ বাাংলা  
ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২ 
শ্রেণ িঃ প্রথম           ড়বষয়ঃ বাাংলা  
ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৪ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৫ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৬ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৭ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৮ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৯ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১০ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১১ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১২ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৩ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৪ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৫ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৬  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৭  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৮  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ১৯  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২০  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২১  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২২  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৩ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৪  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৫  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৬  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৭  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৮  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ২৯  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩০  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩১  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩২  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩৩  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩৪  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
 



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩৫  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “রুণির িাগান” গল্াাংিণি পর্ে ণনর্ের অনুিীলনী কাজ কণর।  



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩৬ 
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “মার্ের ভার্লািাসা” গল্াাংিণি পর্ে ণনর্ের অনুিীলনী কাজ কণর।  



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩৭  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “মুমুর সাতণদন” গল্াাংিণি পর্ে ণনর্ের অনুিীলনী কাজ কণর।  



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

বাড়ির কাজ – ৩৮  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “আমার্দর শ্রদি” পাঠ্াাংিণি পর্ে ণনর্ের অনুিীলনী কাজ কণর।  



পরীক্ষামূলক 

 

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

 

বাড়ির কাজ – ৩৯  
শ্রেণ িঃ প্রথম          ড়বষয়ঃ বাাংলা  

ণিক্ষাথথীর নামিঃ     শ্ররাল নম্বরিঃ     তাণরখিঃ 
ণনর্দথিনািঃ “মুড়িয াদ্ধাযের কথা” পাঠ্াাংিণি পর্ে ণনর্ের অনুিীলনী কাজ কণর।  


