
                                                                                      বাড়ির কাজ নং : 9 

ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: ..............................  

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................         িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ নং পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৯র্ 

সপ্তাহ 

১০জুলাই ২০২১ 

িড়নবার 

cÂg অধ্যাে: 

ড়িড়পটক 

পড়রড়চড়ি    

০৪ ৩১-৩২ mshy³ wbKvq: †QvU   ……AwewnZ Kiv 

n‡q‡Q|  

১১জুলাই ২০২১ 

রড়ববার 

cÂg অধ্যাে: 

ড়িড়পটক 

পড়রড়চড়ি    

০5 ৩2 LyÏK wbKvq  ……Kiv mK‡ji KZ©e¨। 

১৩ জুলাই  

২০২১ 

র্ঙ্গলবার 

ষষ্ঠ অধ্যাে: কুিল 

ও অকুল কর্ ম  

০1 ৩৫ র্য়নর বচিনা বা ইচ্ছায়ক ……… সুগড়ি 

লাভ কয়র ।  

বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ  পাঠগুয়লা পিয়ব  এবং LyÏK wbKvq  হয়ি  েিটি গ্রয়ের নার্ ড়নয়চ ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



                                               

                                                                                    বাড়ির কাজ নং : 10 

                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১০র্  

সপ্তাহ 

১7 জুলাই ২০২১ 

িড়নবার 

ষষ্ঠ অধ্যাে: কুিল 

ও অকুল কর্ ম  

০২ ৩৫ AKzj Kg© ej‡Z    --------- G‡Z 

†Zvgiv myLx n‡e|  

27 জুলাই ২০২১ 

র্ঙ্গলবার 

ষষ্ঠ অধ্যাে: কুিল 

ও অকুল কর্ ম  

০৩ 35-36  GLb Kzkj    ……….  KvwnbxwU 

wb¤œiƒc:।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং AKzj Kg© সম্পর্কে ৫টি বাকয  ড়নয়চ ড়লখয়ব।  

 
 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 11                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১১ির্  

সপ্তাহ 

31 জুলাই 

২০২১ 

িড়নবার 

ষষ্ঠ অধ্যাে: কুিল ও 

অকুল কর্ ম 

০4 36-37  অকুিল কয়র্ মর ফলস্বরুপ    ……… 

ড়বরি র্াকয়ব।    

01 আগস্ট 

2021 রড়ববার 

সপ্তর্ অধ্যাে: বগৌির্ 

বুয়দ্ধর ড়িষ্য ও প্রড়িষ্য   

০১ ৪০  বগৌির্ বুদ্ধ বুদ্ধত্ব  ……… জীবন 

সুয়খর ও সার্থকম হে।   

0৩ আগস্ট 

2021 

র্ঙ্গলবার 

সপ্তর্ অধ্যাে: বগৌির্ 

বুয়দ্ধর ড়িষ্য ও প্রড়িষ্য   

০২ ৪০-৪১ র্হাকাশ্যপ স্থড়বর –র্গধ  

………… বুদ্ধবািী সংরক্ষি করা 

হে।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং বগৌির্ বুয়দ্ধর ড়িষ্য ও প্রড়িষ্যয়ের র্য়ধ্য ১০ জয়নর নার্ ড়নয়চ 

ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 12 

                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১২ির্  

সপ্তাহ 

0৭ আগস্ট 2021 

িড়নবার 

সপ্তর্ অধ্যাে: 

বগৌির্ বুয়দ্ধর ড়িষ্য 

ও প্রড়িষ্য   

০৩ ৪১-৪২ বঙ্গীে স্থড়বর- পদুত্তর বুয়দ্ধর    ……..   

সৎবাকয অমৃি সদৃি।  

0৮ আগস্ট 2021 

রড়ববার 

সপ্তর্ অধ্যাে: 

বগৌির্ বুয়দ্ধর ড়িষ্য 

ও প্রড়িষ্য   

০৪ ৪৩-৪৪ র্হাপ্রজাপড়ি বগৌির্ী  ……… বছর জীড়বি 

ড়ছল।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং  র্হাপ্রজাপড়ি বগৌির্ীর জীবন সম্পয়কম ১০টি বাকয ড়নয়চ ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বাড়ির কাজ নং : 13 

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

 
সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৩ির্  

সপ্তাহ 

১৪ আগস্ট 2021 

িড়নবার 

সপ্তর্ অধ্যাে: 

বগৌির্ বুয়দ্ধর 

ড়িষ্য ও প্রড়িষ্য   

০৫ ৪৪-৪৫ কৃিা বগৌির্ী –োবস্তীর   ……..  সয়ব মাচ্চ 

আসন বেওো হে।  

১৭ আগস্ট 2021 

র্ঙ্গলবার 

সপ্তর্ অধ্যাে: 

বগৌির্ বুয়দ্ধর 

ড়িষ্য ও প্রড়িষ্য   

০৬ ৪৫-৪৭ বর্ৌর্যম সম্রাট অয়িাক  ……..   অবোন 

অপড়রসীর্।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং সম্রাট অয়িাক  সম্পয়কম ১০টি বাকয ড়নয়চ ড়লখয়ব। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 14 

                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৪ির্  

সপ্তাহ 

2১ আগস্ট 2021 

িড়নবার 

Aóg অধ্যাে: 

জািক পড়রড়চড়ি   

০১ ৪৯-৫০ পাড়ল ভাষাে রড়চি …..   .. কাড়হনী জানয়ি  

পারয়ব।   

2২ আগস্ট 2021 

রড়ববার 

Aóg অধ্যাে: 

জািক পড়রড়চড়ি   

০২ ৫০-৫২ অিীি কায়ল ববাড়ধসত্ত্ব   ……..  অড়ি 

বলায়ভ িাঁড়ি bó।  

 

২৪ আগস্ট 2021 

র্ঙ্গলবার 

 Aóg অধ্যাে: 

জািক পড়রড়চড়ি   

০৩ 52-54 পুরাকায়ল বারািসীরাজ  ………  বভায়গ 

সুখ বনই  ।   

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং  জািয়কর অংি ও ড়বষেবস্তু সম্পয়কম ১০টি বাকয ড়নয়চ ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 1৫ 

 

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৫ 

ির্  

সপ্তাহ 

2৮ আগস্ট 

2021 িড়নবার 

Aóg অধ্যাে: জািক 

পড়রড়চড়ি   

০৪ ৫৪-৫৬ অিীয়ি ববাড়ধসয়ত্ত্বর  …….. পায়প মৃতুয।  

2৯ আগস্ট 

2021 রড়ববার 

Aóg অধ্যাে: জািক 

পড়রড়চড়ি   

০৫ ৫৭-৫৯ অিীি কায়ল এক …….. চালায়কর গলাে 

েড়ি।  

৩১ আগস্ট 

2021 র্ঙ্গলবার 

Aóg অধ্যাে: জািক 

পড়রড়চড়ি   

০৬ ৫৯-৬১ অিীি কায়ল এক ……. র্ানুষ সম্মাড়নি 

হে।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং িীলর্ীর্াংসা জািক সম্পয়কম ১০টি বাকয ড়নয়চ ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 1৬ 

 

 

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: চতুর্ ম   

 

িাড়রখ: .............................. 

ড়বদ্যালয়ের নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্ীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যাে পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়ের 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৬ 

ির্  

সপ্তাহ 

০৪ বসয়েম্বর 

২০২১ 

িড়নবার 

নবর্ অধ্যাে: c~wY©gv I 

cve©Y  

০1 64 c~wY©gvi Av‡jv‡K †R¨vr œ̄v   …….. eY©bv 

Kiv n‡jv।  

০৫ বসয়েম্বর 

২০২১  

রড়ববার 

নবর্ অধ্যাে: c~wY©gv I 

cve©Y 

০2      64 Avwk^bx c~wY©gv: Avgiv Rvwb Avwk^b  

…….  Drm‡ei Rb¨ e‡q hvq।   

০৭ বসয়েম্বর 

২০২১ 

র্ঙ্গলবার 

নবর্ অধ্যাে: c~wY©gv I 

cve©Y 

০3 65-66 kÖveYx c~wY©gv †eŠ×a‡g©i    …… 

m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e।   

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্ীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং Avwk^bx c~wY©gv সম্পয়কম ১০টি বাকয ড়নয়চ ড়লখয়ব। 

 

 

 


