
স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 
                                                                                      িাবির কাজ নং : ৩ 

বিৌদ্ধির্ ব ও ননবতক বিক্ষা   

বেবণ: পঞ্চর্  

তাবরখ: ..............................  

বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

বিক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................         িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ নং পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

৩ে 

সপ্তাহ 

৩০ বর্ ২০২১ 

িবনিার 

বিতীে অধ্যাে: িন্দনা 

ও বনতযকর্ ব 

০২ ১২ প্রবতবিন যর্থাসর্তে বযই …… সম্মান বিতত 

হতি। 

৩১ বর্ ২০২১ 

রবিিার 

বিতীে অধ্যাে: িন্দনা 

ও বনতযকর্ ব 

০৩ ১২-১৩ প্রততযতকরই িাবেত্বতিাি …… উন্নবত সাবিত 

হে। 

০১ জুন ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

বিতীে অধ্যাে: িন্দনা 

ও বনতযকর্ ব 

০৪ ১3 একতাই িল……… সুফল লাভ হে।  

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বিতখ  পাঠগুতলা পিতি  এিং  গুরুজনতির প্রবত বকর্ন আচরণ করতি এ সম্পতকব পাঁচটি িাকয বনতচ বলখতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                     

 

                                               



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 
                                                                                    িাবির কাজ নং : ৪ 

                       

   বিৌদ্ধির্ ব ও ননবতক বিক্ষা   

বেবণ: পঞ্চর্  

তাবরখ: .............................. 

বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ নং পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৪র্থ ব 

সপ্তাহ 

০৫ জুন ২০২১ 

িবনিার 

তৃতীে  অধ্যাে:  

পূজা ও িান 

০১ ১৬ বিৌদ্ধিতর্ ব পূজা ও িান  ……… আবৃবি করতত 

হে।  

০৬ জুন ২০২১ 

রবিিার 

তৃতীে  অধ্যাে:  

পূজা ও িান 

০২ ১৭-18 প্রিীপ পূজা গার্থাটি   …….. জীিতনর কর্থা 

বচন্তা করতি।  

০৮ জুন ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

তৃতীে  অধ্যাে:  

পূজা ও িান 

০৩ ১৮-19  সুগন্ধ ধুপ বিতেই  ……….  গভীর ভবি 

উৎপন্ন হতি।  

 
িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং প্রিীপ পূজা সম্পতকব ১০টি িাকয বনতচ বলখতি। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 
                                                                                    িাবির কাজ নং : ৫ 

                       

   বিৌদ্ধির্ ব ও ননবতক বিক্ষা   

বেবণ: পঞ্চর্  

তাবরখ: .............................. 

বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ নং পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৫র্ 

সপ্তাহ 

১২ জুন ২০২১ 

িবনিার 

তৃতীে  অধ্যাে:  

পূজা ও িান 

০৪ ১৯-২০  র্ানি জীিতন িাতন  ………….  কঠিন 

বচির িান ইতযাবি।  

১৩ জুন ২০২১ 

রবিিার 

তৃতীে  অধ্যাে:  

পূজা ও িান 

০৫ ২১ অষ্টপবরষ্কার িান/বিৌদ্ধিতর্ ব িান একটি  

……… বভক্ষুসংঘতক িান করবি।  

১৫ জুন ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

তৃতীে  অধ্যাে:  

পূজা ও িান 

০৬ ২২ অষ্টপবরষ্কার িাতনর পূতি ব ………… সুগবত 

লাভ করা যাে।  

 
িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং অষ্টপবরষ্কার িান সম্পতকব ১০টি িাকয বনতচ বলখতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 
  িাবির কাজ নং : ৬ 

                       

   বিৌদ্ধির্ ব ও ননবতক বিক্ষা   

বেবণ: পঞ্চর্  

তাবরখ: .............................. 

বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৬ষ্ঠ  

সপ্তাহ 

১৯ জুন ২০২১ 

িবনিার 

চতুর্থ ব অধ্যাে: োর্ণ্য 

িীল  

০১ ২৫ িীল িতের অর্থ ব হতে   ……..   িিিীল গ্রহণ করতত 

হে।  

২০ জুন ২০২১ 

রবিিার 

চতুর্থ ব অধ্যাে: োর্ণ্য 

িীল 

০২ ২৫-২৬ এিার িিিীল কীভাতি গ্রহণ  ………  আর্াতক িীল 

প্রিান করুন।  

২২ জুন ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

চতুর্থ ব অধ্যাে: োর্ণ্য 

িীল 

০৩ ২৭ -২৮ িিিীল/পাণাবতপাতা বিরর্বন  …….. িিিীতলর 

প্রর্থর্ িীল।  

 
িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং োর্ণ্য িীল সম্পতকব ৫টি িাকয বনতচ বলখতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 
                                                                                    িাবির কাজ নং : ৭ 

                       

   বিৌদ্ধির্ ব ও ননবতক বিক্ষা   

বেবণ: পঞ্চর্  

তাবরখ: .............................. 

বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৭র্  

সপ্তাহ 

২৬ জুন ২০২১ 

িবনিার 

চতুর্থ ব অধ্যাে: োর্ণ্য িীল ০৪ ২৮-২৯ এিার িীলিান ব্যবির বেষ্ঠত্ব  ……… জীিতনর 

সি বতেষ্ঠ  অলংকার।   

২৭ জুন ২০২১ 

রবিিার 

চতুর্থ ব অধ্যাে: োর্ণ্য িীল ০৫ ২৯  এিার িীল পালতনর সুফল    ………. িাবন্ত লাভ 

করতি।  

২৯ জুন ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

পঞ্চর্ অধ্যাে: বিবপটক 

পবরবচবত অবভির্ ব বপটক   

০১ ৩২-৩৩ বগৌতর্ বুতদ্ধর প্রিবতবত ……… বলবপিদ্ধ করা হে।  

 
িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং বিবপটক সম্পতকব ১০টি িাকয বনতচ বলখতি। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি   পরীক্ষামূলক 

 
                                                                                    িাবির কাজ নং : ৮ 

                       

   বিৌদ্ধির্ ব ও ননবতক বিক্ষা   

বেবণ: পঞ্চর্  

তাবরখ: .............................. 

বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ নং পাঠ্য 

িইতের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৮র্ 

সপ্তাহ 

০৩ জুলাই ২০২১ 

িবনিার 

পঞ্চর্ অধ্যাে: বিবপটক 

পবরবচবত- অবভির্ ব বপটক   

০২ ৩৩ বিবপটতকর র্তধ্য অতনক  …….. অবভিতর্ বর 

উৎপবি হে।  

০৪ জুলাই  ২০২১  

রবিিার 

পঞ্চর্ অধ্যাে: বিবপটক 

পবরবচবত- অবভির্ ব বপটক   

০৩ ৩৩-৩৪ অবভির্ ব বপটক কী …….    যর্ক ও পটঠান।  

০৬ জুলাই  ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

পঞ্চর্ অধ্যাে: বিবপটক 

পবরবচবত- অবভির্ ব বপটক   

০৪ ৩৪ প্রবত গ্রতের সংবক্ষপ্ত  …… প্রজ্ঞবপ্তর উতেখ 

আতি।   

 
িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং অবভির্ ব বপটতকর সাতটি গ্রতের নার্ বনতচ বলখতি। 

 

 


