স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): ৩
বিষ্টির্ব ও নৈবতক বিক্ষা
শ্রেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর ৈার্: ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........
সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যায় পাঠ ৈং পাঠ্যিইতয়র

পাতঠর বিতরাৈার্

3য় ২৯ শ্রর্ ২০২১ বিতীয়
সপ্তাহ
িবৈিার
৩০ শ্রর্ ২০২১ তৃতীয়
রবিিার

৩

৭

ঈশ্বর বৈরাকার

১

৯

বিব্যবি ঈশ্বর

পাঠ্যাংি
(পাঠশুরু---------পাঠতিষ)
ঈশ্বর অদৃশ্য-----------------------সি জায়গায়
আতেৈ ।
নিিি শ্রর্থতকই-------------------ঈশ্বর এক।

০১ জুৈ ২০২১ তৃতীয়
র্ঙ্গলিার

২

৯-১০

বতৈ ব্যবি সর্াৈ

বতৈ ব্যবির-------------------------উপাসৈা কবর।

িাবির কাজঃ বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং ঈশ্বর করতত পাতরৈ এর্ৈ কতয়কটি কাতজর ৈার্ বলখতি ।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 4
বিষ্টির্ব ও নৈবতক বিক্ষা
শ্রেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর ৈার্: ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........
সপ্তাহ তাবরখ ও িার

অধ্যায় পাঠ ৈং

৪র্থ ব ০৫ জুৈ ২০২১
সপ্তাহ
িবৈিার
০৬ জুৈ ২০২১
রবিিার

তৃতীয়

৩

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা ৈং
১০

চতুর্থ ব

১

12-13

৮ জুৈ ২০২১
র্ঙ্গলিার

চতুর্থ ব

২

১3 - ১4

পাতঠর বিতরাৈার্

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)
বতৈ ব্যবি বর্তল এক পবিি বিত্ব---------------------------------সুস্বাদু
ঈশ্বর
ফল শ্রেয়।
িয়তাতৈর পরাজয় ও পৃবর্থিীতত--------- -------------------উতঠ পতি
িাবি (িয়তাতৈর
শ্রলতগবেল।
পবরচয়)
িয়তাৈ ও তার
শ্রসই ৈাগোৈি----------------------------সঙ্গীতের অপরাি
িয়তাতৈর িংিির।
এিং িাবি

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং ঈশ্বতরর বতৈ ব্যবির কার কী কাজ তা বলখতি ।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 5
বিষ্টির্ব ও নৈবতক বিক্ষা
শ্রেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর ৈার্: ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........
সপ্তাহ
৫র্
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার অধ্যায় পাঠ ৈং
১২ জুৈ ২০২১ চতুর্থ ব
িবৈিার
১৩ জুৈ ২০২১ পঞ্চর্
রবিিার
১৫ জুৈ ২০২১ পঞ্চর্
র্ঙ্গলিার

৩

পাঠ্যিইতয়র
পৃষ্ঠা ৈং
১৪

১

১৮

২

১৮-১৯

পাতঠর বিতরাৈার্

পাঠ্যাংি
(পাঠশুরু---------পাঠতিষ)
িয়তাতৈর পরাজয়
প্রতযাতেি গ্রতে-------------------------শ্রেতি পাবলতয় যাতি।
পবিি িাইতিল হতলা “িাইতিল”--------- ---------------------শ্রর্তৈ
ঈশ্বতরর িাণী
চলি।
িাইতিল একটি পবিি ঈশ্বর পবিি ------------------------------বৈতিেৈ
ির্বগ্রে
কবর।

িাবির কাজঃ বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং ঈশ্বতরর পচচটি কাজ বলখতি ।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 6
বিষ্টির্ব ও নৈবতক বিক্ষা
শ্রেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর ৈার্: ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........
সপ্তাহ তাবরখ ও িার

অধ্যায় পাঠ ৈং

৬ষ্ঠ ১৯ জুৈ ২০২১ পঞ্চর্
সপ্তাহ
িবৈিার
২০ জুৈ ২০২১ ষষ্ঠ
রবিিার
২২ জুৈ ২০২১ ষষ্ঠ
র্ঙ্গলিার

৩

পাঠ্য িইতয়র পাতঠর বিতরাৈার্
পৃষ্ঠা ৈং
১৯
িাইতিল পাঠ

১

২২-২৩

ঈশ্বতরর েি আজ্ঞা

২

২৩-২৪

ঈশ্বতরর েি আজ্ঞা

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)
পবিি িাইতিল--------------------------জাৈতত
শ্রচষ্টা কবর।
ঈশ্বর--------- --পরদ্রতব্য শ্রলাভ করতি ৈা ।
প্রর্থর্ আজ্ঞা-------------------------তচর প্রবত িাধ্য
হতত বিবখ।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং কীভাতি িাইতিল পাঠ করতত হয় শ্রস সম্পতকব বতৈটি িাকয বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 7
বিষ্টির্ব ও নৈবতক বিক্ষা
শ্রেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর ৈার্: ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার অধ্যায় পাঠ ৈং

পাঠ্যিইতয়র

পাতঠর বিতরাৈার্

পৃষ্ঠা ৈং
৭র্ ২৬ জুৈ ২০২১
সপ্তাহ
িবৈিার

ষষ্ঠ

৩

২৪

২৭ জুৈ ২০২১ সপ্তর্
রবিিার
২৯ জুৈ ২০২১ সপ্তর্
র্ঙ্গলিার

১
২

পাঠ্যাংি
(পাঠশুরু---------পাঠতিষ)
ঈশ্বরতক েদ্ধা--------------ভরসা রাতখ।

২৬

কীভাতি ঈশ্বতরর
আরািৈা িা উপাসৈা
করা যায়
পাপ, পাপ কী?

২৭

পাতপর প্রকারতভে

পাপ দুই প্রকার------------------------ক্ষর্া শ্রপতত
পাবর ।

ঈশ্বর -------------তচর আজ্ঞাগুতলা অর্ান্য কবর।

িাবির কাজঃ বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং কীভাতি আরািৈা কতর তার একটি তাবলকা বলখতি ।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): ৮
বিষ্টির্ব ও নৈবতক বিক্ষা
শ্রেবণ: তৃতীয়
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতয়র ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্থীর ৈার্: ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

অধ্যায় পাঠ ৈং পাঠ্য িইতয়র
পৃষ্ঠা ৈং
৮র্ ০৩ জুলাই ২০২১ সপ্তর্
৩
২৭-২৮
সপ্তাহ
িবৈিার
০৪ জুলাই ২০২১ সপ্তর্
রবিিার

৪

২৮-২৯

০৬ জুলাই ২০২১ অষ্টর্
র্ঙ্গলিার

১-২

৩১-৩২

পাতঠর বিতরাৈার্

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)
যীশু একবেৈ একটি গে----------------------শ্রর্লাতর্িা করা।

হারাতৈা পুি ও
ক্ষর্ািীল বপতার
গতের নৈবতক বিক্ষা
পাতপর ফল ও পাপ
ঈশ্বর ------------------------- পবিি রাখার শ্রচষ্টা
পবরহার করার উপায় করা।
মুবিোতার জন্য
ঈশ্বতরর প্রবতশ্রুবত

আবে বপতা র্াতার-------------------বর্লৈ ঘটাতৈা।

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং পাতপর পচচটি ফল ও পাপ পবরহাতরর পচচটি উপায় বলখতি।

