স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং : 3
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: চতুর্ ব
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ...........
বিক্ষার্ীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ
3ে
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

29 বর্ ২০২১
িবনিার
৩0 বর্ ২০২১
রবিিার
0১ জুন ২০২১
র্ঙ্গলিার

অধ্যাে

১র্ অধ্যাে:
ব ৌতর্ বুদ্ধ
২ে অধ্যাে:
বিরত্ন িন্দনা
২ে অধ্যাে:
বিরত্ন িন্দনা

পাঠ নং

পাঠ্যিইতের
পৃষ্ঠা নং

০৬

৭-৮

০১

১০

০২

১০

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

ব ৌতর্ বসদ্ধার্ ব এভাতি ------------------------অতলাবকত
কতরন ।
বিৌদ্ধিতর্ব বিরত্ন একটি---------------------- সকতলর
কতবব্য।
প্রবতবিন েদ্ধার সাতর্---------------সুখ লাভ হে।

িাবির কাজ: বিক্ষার্ীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং বিরতত্নর গুণািবল সম্পতকব বর্াট ৫ টি িাকয বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং : ৪
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: চতুর্ ব
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্ীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ
৪র্ ব
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

05 জুন ২০২১
িবনিার
0৬ জুন ২০২১
রবিিার
0৮ জুন ২০২১
র্ঙ্গলিার

অধ্যাে

২ে অধ্যাে:
বিরত্ন িন্দনা
২ে অধ্যাে:
বিরত্ন িন্দনা
২ে অধ্যাে:
বিরত্ন িন্দনা

পাঠ নং

পাঠ্যিইতের
পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

০৩

১১

০৪

১২-১৩

০৫

১৩-১৪

বুতদ্ধর নেগুণ-------------------------------ভবি
যুত র্তন।
বনতে বিরত্ন প্রিবি------------------------সি বতেষ্ট
পুণ্যতক্ষি।
বিৌদ্ধতির বনকট বিরত্ন----------------------যত্নিান
হওো উবচত।

িাবির কাজ: বিক্ষার্ীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং বুতদ্ধর নেগুণ ও িতর্বর ছেগুণ িন্দনা বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং : ৫
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: চতুর্ ব
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্ীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ
৫র্
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

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

অধ্যাে

৩ে অধ্যাে:
আহার ও পানীে পূজা
৩ে অধ্যাে:
আহার ও পানীে পূজা
৩ে অধ্যাে:
আহার ও পানীে পূজা

পাঠ নং

পাঠ্যিইতের
পৃষ্ঠা নং

০১

১৬

০২

১৬-১৮

০৩

১৮-১৯

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

বতার্রা জান পূজা-----------------------জাবতর উন্নবতর বসাপান।
বতার্রা প্রবতবিন বিহাতর ---------------------সি ব দুঃখ ক্ষে বযন পাে।
পানীে পুজা/আর্রা যা পান কবর-------------জন্মান্ততর সুখ লাভ কবর।

িাবির কাজ: বিক্ষার্ীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং আহার পূজার পাবল াঁর্াটির িাংলা অনুিািটি পদ্যাকাতর বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং : ৬
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: চতুর্ ব
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্ীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ
৬ষ্ঠ
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

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

অধ্যাে

৩ে অধ্যাে:
আহার ও পানীে পূজা
৪র্ ব অধ্যাে:
উতপাসর্ িীল
৪র্ ব অধ্যাে:
উতপাসর্ িীল

পাঠ
নং

পাঠ্যিইতের
পৃষ্ঠা নং

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

০৪

১৯

বতার্রা আহার ও পানীে------------তৃষ্ণা ক্ষে হতি।

০১

২২

০২

২২

বুদ্ধ র্ানুতষর চবরি-----------------------অষ্টিীল
সম্পতকব জানতি।
এখন উতপাসর্ কী------------প্রার্ বনা ও িীল গ্রহণ
করতি।

িাবির কাজ: বিক্ষার্ীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং িীল পালতনর গুরুত্ব ৫টি িাতকয বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং : ৭
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: চতুর্ ব
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্ীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ
৭র্
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

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

অধ্যাে

৪র্ ব অধ্যাে:
উতপাসর্ িীল
৪র্ ব অধ্যাে:
উতপাসর্ িীল
৪র্ ব অধ্যাে:
উতপাসর্ িীল

পাঠ নং পাঠ্যিইতের
পৃষ্ঠা নং

০৩

২৩-২৪

০৪

২৪-২৬

০৫

২৬-২৭

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

অষ্টিীল প্রার্ বনাুঃ ওকাস ওহং ভতন্ত-------------হযাঁ ভতন্ত, িলবছ।
এিার ভতন্ত অষ্টিীল----------অবনষ্ট কার্না কতরন
না।
বনতচ অষ্টিীল পালতনর সুফল---------------গুণািবল অজবন করা যাে।

িাবির কাজ: বিক্ষার্ীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং অষ্টিীল প্রার্ বনাটির পাবলতত বলখতি ও িাংলাে অনুিাি বনতচ বলখতি।

স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি

পরীক্ষামূলক

িাবির কাজ নং : ৮
বিৌদ্ধির্ব ও ননবতক বিক্ষা
বেবণ: চতুর্ ব
তাবরখ: ..............................
বিদ্যালতের নার্:.......... ..................... ..................... .....................
বিক্ষার্ীর নার্: ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........
সপ্তাহ

তাবরখ ও িার

৮র্
সপ্তাহ

০৩ জুলাই ২০২১
িবনিার
0৪ জুলাই ২০২১
রবিিার
0৬ জুলাই ২০২১
র্ঙ্গলিার

অধ্যাে

৫র্ অধ্যাে:
বিবপটক পবরবচবত
৫র্ অধ্যাে:
বিবপটক পবরবচবত
৫র্ অধ্যাে:
বিবপটক পবরবচবত

পাঠ নং

পাঠ্যিইতের
পৃষ্ঠা নং

০১

২৯-৩০

০২

৩০-৩১

০৩

৩১

পাঠ্যাংি
(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)

বিৌদ্ধতির প্রিান-------------পূণ বাঙ্গ বিবপটক
সংকবলত হে।
বিবপটক বিৌদ্ধতির পবিি-----------প্রতোজনীেতা অপবরসীর্।
এ অধ্যাতে সুি বপটক----------------পঞ্চস্কন্ধ ও
বনি বাণ।

িাবির কাজ: বিক্ষার্ীরা িই বিতখ পাঠগুতলা পিতি এিং সুি বপটতকর ৫টি বনকাতের নার্ বনতচ বলখতি।

