
স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ পঞ্চি 

িাড়ীর কাজ-৩ 

 

বিদ্যালতের নাি:................................................................................................................ 

বিক্ষাথীর নাি:................................................................ শ্ররাল নং................................ 

তাবরখ ও িার অধ্যাে নং ও 

বিতরানাি 

পাঠ নং ও পাতঠর 

বিতরানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পাতঠর অংি  

30/05/2021 

রবিিার 

অধ্যাে-2: পবরতিি 

দূষণ 

পাঠ-1: আিাতের পবরতিি 

দূষণ 

পৃষ্ঠা: 9- শ্রেঁতে থাকার জন্য আিরা 

পবরতিিতক ...............সহপাঠীতের 

সাতথ আতলােনা কবর 
 

কাজ:  আিাতের োরপাতির পবরতিি দূষণ 

কী করতত হতি: 

1. বিক্ষাথীরা বনতের প র্ বতিক্ষণ ফরিটি বনতে শ্রেবণ কক্ষ/িাবড়র িাইতর বিতে আিপাতির বিবিন্ন িরতনর 

দূষণ খ ুঁতজ শ্রির করতি। 

2.  দূষণগুতলা প র্ বতিক্ষণ করতি এিং প র্ বতিক্ষণ ফরতি দূষণগুতলার ছবি আঁকতি 

পর্ বতিক্ষণ ফরি 

পর্ বতিক্ষতণর স্থ্ান:        পর্ বতিক্ষতণর তাবরখ: 

দূষণগুতলার ছবি 

 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ পঞ্চি 

িাড়ীর কাজ-৪ 

 

বিদ্যালতের নাি:........................................................................................................ 

বিক্ষাথীর নাি:..................................................................... শ্ররাল নং................................... 

তাবরখ ও িার অধ্যাে নং ও 

বিতরানাি 

পাঠ নং ও পাতঠর 

বিতরানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পাতঠর অংি  

05/06/2021 

িবনিার 

অধ্যাে-2: পবরতিি 

দূষণ 

পাঠ-4: বিবিন্ন িরতনর 

পবরতিি দূষণ 

পৃষ্ঠা-11: িায়ু, পাবন, িাটি ও িব্দ 

দূষতণর ............ পাবনিাবহত শ্ররাতি 

এিং বিবিন্ন েি ব শ্ররাতি আক্রান্ত হতে 

 

 

কাজ-1: িায়ু দূষণ ও পাবন দূষতণর কারণ এিং ক্ষবতকর প্রিািগুতলা কী কী? 

কী করতত  হতি: 

1. পূি ব পাতঠর আতলাতক বনতজর িতািত অনুর্ােী বনতের ছতক তাবলকা ততবর করতি 

2. পৃষ্ঠা 11-এ বিবিন্ন িরতনর পবরতিি দূষণ বিতরানাতির পাতঠর অংিটুকু পড়তি এিং িারণা স্পষ্ট করতি 

 

বিবিন্ন প্রকার দূষণ দূষতণর কারণ দূষতণর প্রিাি 

িায়ু দূষণ   

পাবন দূষণ   

 

 

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ পঞ্চি 

িাড়ীর কাজ-৫ 

 

 

বিদ্যালতের নাি:........................................................................................................ 

বিক্ষাথীর নাি:.................................................................... শ্ররাল নং................................. 

তাবরখ ও িার অধ্যাে নং ও 

বিতরানাি 

পাঠ নং ও পাতঠর 

বিতরানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পাতঠর অংি  

12/06/2021 

িবনিার 

অধ্যাে-3: 

জীিতনর জন্য পাবন 

পাঠ-১: উবিে ও প্রাণীর 

জন্য পাবন 

পৃষ্ঠা-15: আিাতের োরপাি বিতর আতছ 

পাবন...............সহপাঠীতের সাতথ 

আতলােনা কবর। 

 

 

কাজ-1: পাবনর ব্যিহার 

কী করতত  হতি: 

1. উবিে ও প্রাণী কীিাতি পাবন ব্যিহার কতর বনতের ছতক তার তাবলকা ততবর করতি 

2. 16 নম্বর পৃষ্ঠার পাতঠর অংতির সারসংতক্ষপ পড়তি ও িারণা স্পষ্ট করতি 

 কীিাতি পাবন ব্যিহার কতর 

উবিে  

প্রাণী  

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ পঞ্চি 

িাড়ীর কাজ-৬ 

 

 

বিদ্যালতের নাি:............................................................................................................. 

বিক্ষাথীর নাি:.................................................................. শ্ররাল নং.............................. 

তাবরখ ও িার অধ্যাে নং ও 

বিতরানাি 

পাঠ নং ও পাতঠর 

বিতরানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পাতঠর অংি  

20/06/2021 

রবিিার 

অধ্যাে-3: 

জীিতনর জন্য পাবন 

পাঠ-6: পাবন দূষণ পৃষ্ঠা-21:  প্রাকৃবতক পাবনতত বিবিন্ন 

ক্ষবতকর ............আতলােনা কতর 

কাজটি সম্পন্ন কবর। 

 

কাজ : পাবন দূষতণর কারণ কী এিং পাবন দূষতণর কারতণ কী িতে? কীিাতি পাবন শ্রিািন কতর বনরাপে করা 

র্াে? 

কী করতত  হতি: 

1. বনতের ছতক পাবন দূষতণর কারণ, প্রিাি এিং প্রবততরাতির উপাতের একটি তাবলকা ততবর করতি। 

2. পৃষ্ঠা 2১ এর ছবির সাহাতে পাতঠর অংি পড়তি। 

পাবন দূষণ 

কারণ প্রিাি প্রবততরাি 

   

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ পঞ্চি 

িাড়ীর কাজ-7 

 

বিদ্যালতের নাি:................................................................................................................ 

বিক্ষাথীর নাি:.............................................................. শ্ররাল নং............................. 

তাবরখ ও িার অধ্যাে নং ও 

বিতরানাি 

পাঠ নং ও পাতঠর 

বিতরানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পাতঠর অংি  

27/06/2021 

রবিিার 

অধ্যাে-4: িায়ু পাঠ-৩: িায়ু দূষণ পৃষ্ঠা-27-28: আিরা প্রােই শুতন থাবক 

শ্রর্ ............... জীি িারা শ্রর্তত পাতর। 

 

কাজ : িায়ু দূষতণর কারণ ও প্রিাি 

কী করতত  হতি: 

পূি বানুিাতনর আতলাতক বনতের ছতক িায়ু দূষতণর কারণ ও প্রিািগুতলার একটি তাবলকা ততবর কর।  

িায়ু দুষতণর কারণ িায়ু দূষতণর প্রিাি 

  

  

  

 

  



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

প্রাথবিক বিজ্ঞান 

শ্রেবণিঃ পঞ্চি 

িাড়ীর কাজ-8 
 

 

বিদ্যালতের নাি:................................................................................................................. 

বিক্ষাথীর নাি:............................................................... শ্ররাল নং.............................. 

তাবরখ ও িার অধ্যাে নং ও 

বিতরানাি 

পাঠ নং ও পাতঠর 

বিতরানাি 

 পৃষ্ঠা নং ও পাতঠর অংি  

04/07/2021 

রবিিার 

অধ্যাে-৫: পোথ ব ও 

িবি 

পাঠ-১: িবি: আিাতের 

োরপাতির িবিসমূহ 

পৃষ্ঠা-30-31: শ্রকাতনা বকছু করার 

সাির্থ্বই হতলা িবি............... 

আতলােনা কবর কাজটি সম্পন্ন কবর। 

 

কাজ : িবি কী? িবি কত প্রকার? িবির উৎসসমূহ কী কী? 

কী করতত  হতি: 

বনতের ছতক পৃষ্ঠা 31 এর ছবি শ্রেতখ কীিাতি িবি ব্যিহৃত হে, িবির রূপ এিং িবির উৎসসমূতহর একটি 

তাবলকা ততবর কর। 

শ্রর্িাতি িবি ব্যিহৃত হে িবির রূপ িবির উৎস 

   

   

   

 


