স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং: ৩
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ...........
বিক্ষার্থীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

অধ্যায়

পাঠ নং

3য়
সপ্তাহ

২৯ বর্ ২০২১
িবনিার
৩০ বর্ ২০২১
রবিিার
০১ জুন ২০২১
র্ঙ্গলিার

বিতীয় অধ্যায়: িরণাগর্ন

১

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা নং
8

বিতীয় অধ্যায়: িরণাগর্ন

২

৯

বিতীয় অধ্যায়: িরণাগর্ন

3

9

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

‘িরণ’ িব্দটির……গ্রহণ করা কতবব্য।
জগতত বুতদ্ধর আবির্বাি …….. .. র্ানুতষর
কল্যাণ হয়।
পৃবর্থিীতত …….. গ্রহণ করা কতবব্য।

িাবির কাজঃ বিক্ষার্থীরা িই বেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং িরণাগর্তনর উপকাবরতা সম্পতকব পাঁচটি িাকয বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং: 4
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও
িার

৪র্থ ব
সপ্তাহ

০৫ জুন
২০২১
িবনিার
০৬ জুন
২০২১
রবিিার
০৮ জুন
২০২১
র্ঙ্গলিার

অধ্যায়

পাঠ নং

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা নং

বিতীয় অধ্যায়: িরণাগর্ন

৪

৯-১০

তৃতীয় অধ্যায়: বনতযকর্ব
ও িন্দনা

১

১২

তৃতীয় অধ্যায়: বনতযকর্ব
ও িন্দনা

২

১২-১৪

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

পাবল িানাতনর……জাগ্রত হতি।
বিৌদ্ধিতর্ব িন্দনা অতযন্ত ……… শুদ্ধ কতর
উচ্চারণ করতি।
র্তন রাখতি ……. এ বর্ার কার্না।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং বিরত্ন িন্দনা সম্পতকব েিটি িাকয বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং: ৫
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

অধ্যায়

5র্
সপ্তাহ

১২ জুন ২০২১
িবনিার
১৩ জুন ২০২১
রবিিার
১৫ জুন ২০২১
র্ঙ্গলিার

তৃতীয় অধ্যায়: বনতযকর্ব
ও িন্দনা
তৃতীয় অধ্যায়: বনতযকর্ব
ও িন্দনা
তৃতীয় অধ্যায়: বনতযকর্ব
ও িন্দনা

পাঠ নং

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

০৩

১৪-১৫

০৪

১৫

স্বাস্থ্যই সকল সুতখর ………. উন্নবত লার্
করতত পারতি।
ির্বই িাবর্বকতক …… ির্ব িাণী পালন করতি।

০৫

১৫

র্ানুষ সার্াবজক জীি ……….. বনতজর ও
পবরিাতরর র্ঙ্গল হতি।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং স্বাস্থ্য র্াল রাখার উপায় সম্পতকব েিটি িাকয বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং: ৬
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

অধ্যায়

৬ষ্ঠ
সপ্তাহ

১৯ জুন ২০২১
িবনিার
২০ জুন ২০২১
রবিিার
২২ জুন ২০২১
র্ঙ্গলিার

চতুর্থ ব অধ্যায়: পুষ্প পূজা

পাঠ নং

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

০১

১৮

পূজা একটি ……….. সফলতা পাওয়া যায়।

চতুর্থ ব অধ্যায়: পুষ্প পূজা

০২

১৮

চতুর্থ ব অধ্যায়: পুষ্প পূজা

০৩

১৯

পুষ্প পূজা: পাবল িণ্নগন্ধ গুতণাতপতং ……..
বতর্বন বিনাি হতি।
পদ্যাকাতর পুষ্প পূজা: িণ ব গন্ধ …….. ফুতলর
র্ত ক্ষণস্থ্ায়ী।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং পুষ্প পূজার িাংলা অনুিাে গার্থাটি বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং: ৭
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

অধ্যায়

৭র্
সপ্তাহ

২৬ জুন ২০২১
িবনিার
২৭ জুন ২০২১
রবিিার
২৯ জুন ২০২১
র্ঙ্গলিার

চতুর্থ ব অধ্যায়: পুষ্প পূজা
পঞ্চর্ অধ্যায়: ননবতক
বিক্ষা গৃহীিীল
পঞ্চর্ অধ্যায়: ননবতক
বিক্ষা গৃহীিীল

পাঠ নং

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

০৪

১৯-২০

০১

২৩

০২

২৩-২৪

পুষ্প পূজা করার ……পাবল ও িাংলা আবৃবি
কতর।
বিৌদ্ধিতর্ব ননবতক বিক্ষার …….. … ননবতক
বিক্ষার মূলবর্বি।
িীল িতব্দর অর্থ ব ……… পঞ্চিীল প্রার্থ বনা
করতি।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং িীতলর গুরুত্ব সম্পতকব পাঁচটি িাকয বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং: ৮
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

৮র্
সপ্তাহ

০৩ জুলাই ২০২১
িবনিার
০৪ জুলাই ২০২১
রবিিার
০৬ জুলাই ২০২১
র্ঙ্গলিার

অধ্যায়

পঞ্চর্ অধ্যায়: ননবতক
বিক্ষা গৃহীিীল
পঞ্চর্ অধ্যায়: ননবতক
বিক্ষা গৃহীিীল
পঞ্চর্ অধ্যায়: ননবতক
বিক্ষা গৃহীিীল

পাঠ নং

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

০৩

২৪-২৫

০৪

২৫-২৬

০৫

২৬

ওকাস, অহংর্তন্ত বতসতরনন সহ ……..
বতার্রা পর পর িলতি।
পঞ্চিীল পাণাবতপাতা …….. সযতত্ন
পঞ্চিীল পালন করতি।
িীল র্ানিজীিন গঠতনর ……. বিকাি ঘতে।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই বেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং পঞ্চিীল এর িাংলা অনুিােটি বনতচ বলখতি।

