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`kg †kÖwY 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 

 ১৩ তম mßv‡ni evwoi KvR 

wØZxq Aa¨v‡qi Av‡jv‡K wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi DËi gyL¯Í K‡i LvZvq wjL‡e| 

 

1| wb‡Pi cÖkœ ¸‡jvi DËi gyL¯’ Ki‡e Ges LvZvq wj‡L ivL‡e| 

K. cvB‡iwm ej‡Z wK eyS? 

L. mvgvwRK †bUIqvK© ej‡Z Kx eyS?  

M. mvaviY UªvejïwUs ej‡Z wK eyS? eY©bv Ki| 

N. KwcivBU AvBb wK? e¨vL¨v Ki|  

O. Z_¨ AwaKvi I wbivcËv Kx? 

 

wcÖq wkÿv_x© eÜziv, 

Avgiv B‡Zvg‡a¨ K¬v‡m cvV`vb I †nvgIqv‡K©i gva¨‡g cÖwZwU Aa¨v‡qi ¸iæZ¡c~Y© cÖkœ¸‡jv cÖ`vb 

K‡iwQ| ZvB AvR Avevi cybivq Av‡jvPbv myweav‡_© cÖ_g †_‡K ïiæ Kijvg| 

       Av.b.g Rvwq` nvmvb wmwÏKx 

mnKvwi wkÿK 

01797-659028| 

‡kÖwb t 10g 

welq t evsjv‡`k I wek̂ cwiPq| 

Øv`k mßv‡ni evwoi KvR| 

Aa¨vq t 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

m¤ú~b© Aa¨vq  wiwWs co‡e Ges 

1| evsjv‡`k, fviZ I †bcv‡ji Rjevqy m¤ú‡K© wjL| 

2| f‚wgK¤ú wK? f‚wgK‡¤úi Kvib I djvdj e¨vL¨v Ki|  

  

 

 

 

 

 

ZvwiL: 22-09-2020 

wØZxq Aa¨vq 
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ত্রোয় োদশ  সপ্তোয়ের বোড়ির কোজ 

ত্েড় িঃ দশম 

ড়বষ িঃ কৃড়ষ ড়শক্ষো 

অধ্যো িঃ সপ্তম 

১।তাহের তার গ্রাহের বাড়িহত “একটি বাড়ি একটি খাোর” প্রকহের একটি প াল্ট্টি খাোর গহি 

পতাহল্টন।ড়কন্তু প াল্ট্টির স্বাস্থ্য বযবস্থ্া যথাযথ না থাকায় নানা পরাহগর প্রাদুর্ভাব পদখা যায় এবং 

অহনক েরুগী োরা যায়। হর তাহের  উ হেল্টা  শু কে ভকতভার সাোহযয প াল্ট্টির পরাগ 

প্রড়তহরাধ বযবস্থ্া পনন। 

ক) াড়রবাড়রক কৃড়ি খাোর কী? 

খ)  শুর খাহদযর গুনগত োন র্াহল্টা েওয়া প্রহয়ােন পকন? 

গ)তাহেহরর খাোহরর সেসযার কারনগুহল্টা বর্ ভনা কর। 

ঘ) শুকে ভকতভার  রাের্ ভ গ্রেন কহর তাহের ড়কর্াহব ল্টার্বান েহত  াহর বহল্ট তুড়ে েহন কর –

েতােত দাও। 

২।হবকার যুবক সাড়কব তার বাবার  রােহর্ ভ গার্ী ক্রয় কহর  াড়ববাড়রক দুগ্ধ খাোর পদন।সটিক 

ড়নয়ে অনুসরর্ করায় অে সেহয়র েহধয ড়তড়ন ল্টার্বান েন। 

ক) ড়নি েনুাফা ড়ক ? 

খ) াস্তুড়রকরর্ বল্টহত ড়ক বুঝ? 

গ)সাড়কব উক্ত খাোরটি করহত ড়কড়ক ড়বিয় অনসুরর্ কহরন –বযাখযা কর। 

ঘ)উক্ত খাোর স্থ্া ন করা আোহদর পদহর্ উড়িত ---কথাটির তাৎ য ভ েূল্টযায়ন  কর। 
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