














PATHA BHAVAN DANKUNI 

HOMEWORK  

CLASS – V 

SUBJECT – বফজ্ঞান 

১) একবি আদশ পুর (ধুতুযা পুর) ংজ্ঞা লরখ এফং তায বফববন্ন 
অংশয বিবিত বিত্র অঙ্কন কশয প্রবতবিয গঠন ও কাজ ফর্শনা কশয 
একবি প্রকল্প প্রস্তুত কয।  

(বিত্র অঙ্কশন যবিন কাঠশবির ফযফায কযা মাশফ ) 
 
২) অপ্রিবরত বি ও প্রিবরত বিয ার্শশকযয একবি তাবরকা 
প্রস্তুত কশযা । 

 

৩) লতাভায দদনবিন জীফশন ফযফহৃত লকান লকান বজবন িুম্বশকয 

দ্বাযা আকবলশত য় এফং লকান লকান বজবন িুম্বশকয দ্বাযা আকবলশত 

য় না তায একবি তাবরকা প্রস্তুত কশযা। 

 

[ * প্রকল্প াদা A4 াতায় কশয লের কশয যাখশফ ] 



PATHA BHAVAN - DANKUNI

Interim Project Work

Class - V

Subject - History

-: �ক� রচনা ক�রা :-
িবষয় : নদী মাতৃক  সভ�তা

( নত�ন বা প�ুরা�না �য�কা�না খাতা ব�বহার ক�র িন�চর িবষয় �িল বণ�না ক�রা )

 নদীমাতৃক সভ�তা বল�ত কী �বা�ঝা ?

 নদীর নাম সহ ক�য়কিট নদীমাতৃক সভ�তার নাম �লখ ।

 মান�ুষর সভ�তা�িল নদীর তী�র গ�ড় উ�ঠিছল �কন ?

 িবিভ� নদীমাতৃক সভ�তায় পিূজত �দব�দবী�দর বণ�না দাও ।

 নদীমাতৃক সভ�তা �িল�ত ব�ব�ত িলিপ �িলর ছিব সহ বণ�না দাও ।

 িমশরীয় সভ�তার িপরািমড ও ফ�ারাও�দর স��ক� ছিব সহআ�লাচনা ক�রা ।

 মিমর ছিব সহ মিম িক এবং �কন �তির করা হ�তা বণ�না ক�রা ।

 �ম�সাপ�টিময়া সভ�তায় হামরুািবর অবদান বণ�না কর ।

 স�ুমরীয় সভ�তায় সমাজ ব�ব�া �কমন িছল ?

 অসিুরয়�দর রণ�কৗশল বণ�না ক�রা ।

 ছিবসহ শূন� উদ�া�নর বণ�না দাও ।

 পিৃথবীর �থম লাই��রী স��ক� িক জানা যায় ?

 িস�ু সভ�তায় নগর পিরক�না �কমন িছল ?

 িস�ু সভ�তায় ব�ব�ত অলংকার ও িসল�মাহ�রর ছিবসহ বণ�না ক�রা ।

 স�াট �য়াং িত িচনা সভ�তায় �কন " িব�মািদত� " না�ম পিরিচত ?

 �চৗ বং�শর রাজ�কাল চী�নর ইিতহা�স " �ণ�যগু " িহ�স�ব পিরিচত �কন ?

 চী�নর �াচী�রর একিট ছিব আঁ�কা ।





PATHA BHAVAN DANKUNI 

HOMEWORK  

CLASS – V 

SUBJECT – ভূগ োল 

১) কল্পিত ৃল্পথবীর ল্পিত্র অঙ্কন কগর ল্পনম্নল্পলল্পিত ল্পবষয়গুল্পল ল্পিল্পিত কর – 

  i) উত্তর গ োলোধধ , দল্পিণ গ োলোধধ 

 ii) উত্তর গমরু 

 iii) ল্পনরিগরিো , মূলমধযগরিো 

   

২) গকোন গরিোগক ল্পবষুবগরিো বলো হয় ও গকন ? 

৩)  ভোরতীয় উমহোগদগের িোরল্পদগক ল্পক ল্পক সমুদ্র আগে ? 

৪) ল্পিত্র সহ অিগরিো ও দ্রোল্পিমোগরিোর োথধকয গলি । 

 

[ * সব উত্তর সোদো A4 োতোয় কগর গেল কগর রোিগব ] 



PATHA BHAVAN -DANKUNI 

Holiday Homework 

Subject-Computer Application 

Class-V 

1-Write a difference between computer and calculator?  

2-Write the steps of inserting capital in the MS word document.  

3-How you set 2 images in a text box one over another?  

4-What is the significance of position option in MS word?  

5-Describe function of different opinions  found in wrap text option in MS 

word.  

6-What do you mean by program language ? 

7-What do you mean by ic and what are the different Form? 

 

 



�ছেল �মেয়রা �া� ছু�েত �য সকল বই পড়েত পাের তার যথা স�ব একটা তািলকা �দওয়া হল । যিদও এটােক �কান 
পাঠ�ম ভাবা �ক নয় । �য সকল িবষয় তােদর পছ� সম�ই পড়েত পাের । তব ুতােদর মানিসক বয়স �ক মাথায় 
�রেখ আমরা এক� তািলকা িদলাম । বই কােছ না থাকেল ই�ারেনট এ অিধকাংশ বই এর িপ িড এফ ফাইল পাওয়া 
যােব । 

প�ম ও ষ� ��ণী 

 

অবনী�নাথ ঠা�র – �ীেরর পুতুল , শ��লা , নালক 

উেপ� িকেশার রায় �চৗধুরী – �ছেলেদর রামায়ন , �ছেলেদর মহাভারত 

সু�মার রায় – আেবাল তােবাল , পাগলা দা� , হ য ব র ল 

লীলা মজমুদার – িদেন দপুুের , পিদ িপিসর বম� বা� 

নারায়ন গে�াপাধ�ায় – �টিনদার গ� , িকেশার গ� সংকলন 

সত�িজত রায় – সুজন হরেবালা , �তারায় বাঁধা �ঘাড়ার িডম 

�সরা সে�শ (আন� ) 

 

স�ম ও অ�ম ��ণী 

 

অবনী�নাথ ঠা�র- বেুড়া আংলা , আেলার ফুলিক 

সু�মার রায়- �হেসারাম �ঁিশয়ােরর ডােয়ির 

লীলা মজমুদার- হলেদ পািখর পালক , �িপর ��খাতা 

িবভূিত ভুষণ বে��াপাধ�ায় -চাঁেদর পাহাড় , আম আঁ�র �ভঁপু 

�লদা র�ন রায় – আ�য� �ীপ 

শরিদ� ু বে��াপাধ�ায় – সদািশেবর কা�কারখানা 

�হেম� �মার রায় – যেকর ধন , আবার যেকর ধন 

িশবরাম চ�বত� – হষ�বধ�ন ও �গাবধ�েনর গ�  

শীেষ�� ুমেুখাপাধ�ায় – িকেশার উপন�াস সম� 

অেজয় রায় – তুফান দিরয়ার পরান মািঝ 

 

নবম ও দশম ��ণী  

 

সত�িজত রায় – এক ডজন গ� , এক ডজন , আেরা এক ডজন , �ফলদুার �য �কান বই , শ�ুর �য �কান বই 

��েম� িম� – ঘনাদার গ� 

শরিদ� ু বে��াপাধ�ায় - �ব�ামেকশ এর �য �কান গ� 



রবী�নাথ ঠা�র – গ��� 

�পা� – �কালকাতার �ফিরওয়ালা 

পূেণ�� ুপ�ী – �কালকাতার কথািচ� 

শীেষ�� ুমেুখাপাধ�ায় – িকেশার উপন�াস সম� 

 

অবসর �ক �তামরা সৃি�শীল কােজ ব�বহার করেব আশা রািখ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


