PATHA BHABAN DANKUNI
Holiday Homework
Class- Vi
Sub-পরিবেশ ও রেজ্ঞান

1. সিল যন্ত্র কাবক েবল? সিল যন্ত্র েযেহাবিি সুরেধা ও তাি পরিচযযা রকভাবে কিা হয়?
2. ক্সু এি েযেহাবিি সুরেধা সাধািন পপবিবকি পচবয় ভাবলা পকন?
3. কৃরি পেবে সাি ও কীটনাশক েযেহাবিি েরতকি প্রভাে পলখ?
4. িাসায়রনক পদার্য গুব াোঁ কবি রনবল তািা িাসায়রনক রেরিয়া কিাি হাি োবে পকন?
5. ইতি পিাগবযাবগ োহবকি দিকাি হয় পকন?
6. ফরসল কাবক েবল? পালরলক রশলাবত শুধু ফরসল পাওয়া যায় পকন?
7. সংকি ধাতু

কাবক েবল? এি েযেহাবিি সুরেধা পলখ।

8. চু ন জবল ফোঁু রদবল পসটি প ালা হবয় যায় পকন?
9. সমস্ত আকরিক খরনজ রকন্তু সমস্ত খরনজ আকরিক নয় পকন?
10. আবেয়, পালরলক, রূপান্তরিত রশলাি তু লনা কি।
11. পতামাি চারিপাবশ ও োরেবত েযেহৃত যন্ত্র সমূবহি একটি তারলকা প্রস্তত কি (10 টি)ও
রচএ সহ পসটি পকান ধিবনি সিল যন্ত্র উবেখ কবিা ( রলভাি হবল তাি পেরি উবেখ
কি)।
12. রনম্নরলরখত ধাতু গুরলি আকরিক পলখ – a. পলাহা
e.মযাগবনরশয়াম

b.অযালুরমরনয়াম c.তামা d.রজঙ্ক

PATHA BHAVAN – DANKUNI
HOLIDAY HOMEWORK
CLASS – VI
Subject – Geography
• পৃথিবীর গ োলীয় আকৃথির প্রমোণ দোও ।
• মহোবৃত্তের বযোখ্যো দোও।
• অক্ষত্তরখ্ো ও দ্রোথিমোত্তরখ্োর পোিথ কয গলখ্।
• পৃথিবীর আকৃথি বযোখ্যোয় Geoid শব্দটি বযবহোর করো হয়
গকন ?
• থনরক্ষীয়িল ও কক্ষিত্তলর মত্তযয প্রত্তেদ গকোিোয় ?

ডানকুনন পাঠভবন
শ্রেণীর কার্যকরণ ২০২০

ষষ্ঠ শ্রেণি
১/ তাম্র শ্ররাঞ্জ যুগ সম্পর্কে একটি প্রকল্প ণির্ে াি কর?
২/পৃণিবীর প্রাচীিতর্ সভ্যতাগুণি িদীর তীরবতী অঞ্চর্ি কর্র উঠি শ্রকি?

PATHA BHAVAN - DANKUNI
HOLIDAY HOMEWORK
SUBJECT – COMPUTER APPLICATION
CLASS VI
1. Write the differences between OCR and OMR.
2. Write the significance of 13 digits present in BAR code.
3. Except computer, microphones are used in which fields?
4. Write the differences between impact and non-impact
printer.
5. What is indentation? What are different types of
indentation and their function?
6. What are the different procedure of changing
I. Column width
II. Row height
7. How cells are identified in table of MS Word?

PATHA BHAVAN -DANKUNI
• Holiday Homework
• Sub—Hindi
• Class-6
1-ह द
िं ी में स्वर (अ से अः तक) और व्यिंजन (क से

तक) से बने एक-एक

शब्द लिखकर चित्र भी बनाइए।
Letter

word.

Pic

2-चिनती(1से 20 तक) ह द
िं ी में शब्दों (words) और सिंख्या (number) में
लिखखए।

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 । তবু 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 মওষ

ণী

অবনী নাথ ঠা র –
উেপ

ীেরর পুতুল , শ

লা , নালক

িকেশার রায় চৗধুরী – ছেলেদর রামায়ন , ছেলেদর মহাভারত

সু মার রায় – আেবাল তােবাল , পাগলা দা

,হযবরল

লীলা মজুমদার – িদেন দুপুের , 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 মওঅ ম

)

ণী

অবনী নাথ ঠা র- বুেড়া আংলা , আেলার ফু লিক
সু মার রায়- হেসারাম ঁিশয়ােরর ডােয়ির
লীলা মজুমদার- হলেদ পািখর পালক , িপর
িবভূ িত ভু ষণ বে

খাতা

াপাধ ায় -চাঁেদর পাহাড় , আম আঁ র ভঁ পু

লদা র ন রায় – আ য ীপ
শরিদ ু বে
হেম

াপাধ ায় – সদািশেবর কা কারখানা

মার রায় – যেকর ধন , আবার যেকর ধন

িশবরাম চ বত – হষবধন ও গাবধেনর গ
শীেষ ু মুেখাপাধ ায় – িকেশার উপন াস সম
অেজয় রায় – তু ফান দিরয়ার পরান মািঝ

নবম ও দশম

ণী

সত িজত রায় – এক ডজন গ , এক ডজন , আেরা এক ডজন , ফলুদার 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 ু মুেখাপাধ ায় – িকেশার উপন াস সম

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

