
স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

                                                                                                               িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): ৩ 

বিষ্টির্ ব ও নৈবতক বিক্ষা   

শ্রেবণ: পঞ্চর্  

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

বিদ্যালতের ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর ৈার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ ৈং পাঠ্যিইতের 

পৃষ্ঠা ৈং 

পাতঠর বিতরাৈার্ পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)  

৩ে 

সপ্তাহ 

২৯ শ্রর্ ২০২১ 

িবৈিার 

বিতীে ৩ ৯ ঈশ্বতরর সাবিতধ্য 

র্থাকার উপাে 

একিার সমুতে............ পরার্ি ব শ্রিাৈা। 

৩০ শ্রর্ ২০২১ 

রবিিার 

তৃতীে  

 

১ ১২ বিব্যবি ঈশ্বতরর বতৈ 

ব্যবি সর্াৈ 

বিব্যবি ঈশ্বর......  আিার সর্াৈ। 

০১ জুৈ ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

তৃতীে ২ ১২-১৩ বতৈ ব্যবি একতা বিব্যবি --------------টিতক র্থাকতে । 

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ  পাঠগুতলা পিতি এিং িািা, র্া ও সন্তাৈ সহভাবিতার র্াধ্যতর্ শ্রে সি কাজ কতর তার তাবলকা বলখতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

                                                                                                               িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 4 

বিষ্টির্ ব ও নৈবতক বিক্ষা   

শ্রেবণ: পঞ্চর্  

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

বিদ্যালতের ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর ৈার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

ৈং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা ৈং 

পাতঠর বিতরাৈার্ পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)  

৪র্থ ব 

স বপ্তাহ 

০৫ জুৈ ২০২১ 

িবৈিার 

তৃতীে ৩ ১৪-১৫ পরস্পরতক র্ে বাো ও 

গুরুত্ব শ্রেওো 

আর্রা েবে----------------- ক্ষর্া চাওো । 

০৬ জুৈ ২০২১ 

রবিিার 

চতুর্থ ব  

 

১ ১৭-১৮ কাবেৈ ও আতিতলর 

পবরচে ও িবলোৈ 

সৃবষ্টর শুরুর--------------বৈচু কতর বেল । 

০৮ জুৈ ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

চতুর্থ ব  

 

২ ১৯ কাবেৈ তার ভাই 

আতিলতক হতযা করল 

কাবেৈ --------------পারল ৈা।  

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ  পাঠগুতলা পিতি এিং কাতেৈ ও আতিতলর িবলোতৈর পার্থ বকযগুবল বলখতি । 

 

 

  

২ 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

                                                                                                               িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 5 

বিষ্টির্ ব ও নৈবতক বিক্ষা   

শ্রেবণ: পঞ্চর্  

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

বিদ্যালতের ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর ৈার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

ৈং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা ৈং 

পাতঠর বিতরাৈার্ পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)  

৫র্ 

সপ্তাহ 

১২ জুৈ ২০২১ 

িবৈিার 

চতুর্থ ব  

 

৩-৪ ২০-২১ অপরাতির ফল, কাবেৈ 

ও আতিতলর 

র্তৈাভাতির পার্থ বকয 

এিং বহংসা শ্রর্থতক 

বিরত র্থাকা 

ঈশ্বর কাবেতৈর ---------------- অনুিীলৈ করা। 

১৩ জুৈ ২০২১ 

রবিিার 

পঞ্চর্ 

 

১ ২৪ প্রিিা পবিি িাইতিল --------------বলবখত হতেতে । 

১৫ জুৈ ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

পঞ্চর্ 

 

২ ২৪-২৫ প্রিিার নিবিষ্টয ও 

প্রিিাতের ৈার্ 

প্রিিা ঈশ্বতরর--------------জাৈতত পাবর ।  

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ  পাঠগুতলা পিতি এিং ৪ জৈ মুখ্য এিং 12 জৈ শ্রিৌণ প্রিিার ৈার্ বলখতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

                                                                                                               িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 6 

বিষ্টির্ ব ও নৈবতক বিক্ষা   

শ্রেবণ: পঞ্চর্  

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

বিদ্যালতের ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর ৈার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

ৈং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা ৈং 

পাতঠর বিতরাৈার্ পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)  

 

৬ষ্ঠ 

সপ্তাহ 

১৯ জুৈ ২০২১ 

িবৈিার 

পঞ্চর্ ৩-৪ ২৬-২৮ প্রিিা ৈার্থাৈ  বিবভি প্রিিার  ----------------- আসতলৈ। 

২০ জুৈ ২০২১ 

রবিিার 

পঞ্চর্ ৫ ২৮  প্রিিার ভূবর্কা পালৈ িতবর্াৈ যুতিও --------------করার র্াধ্যতর্। 

২২ জুৈ ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

ষষ্ঠ ১ ৩০-৩১ বপতা-র্াতাতক সম্মাৈ 

করতি ও ৈর হতযা 

করতি ৈা 

বপতা-র্াতার--------------আতেি করা হতেতে ।  

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ  পাঠগুতলা পিতি এিং চতুর্থ ব আজ্ঞাে কী করতত িলা হতেতে শ্রসটি বলখতি । 

 

  

২ 



স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

                                                                                                               িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 7 

বিষ্টির্ ব ও নৈবতক বিক্ষা   

শ্রেবণ: পঞ্চর্  

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

বিদ্যালতের ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর ৈার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

ৈং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা ৈং 

পাতঠর বিতরাৈার্ পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)  

৭র্ 

সপ্তাহ 

২৬ জুৈ ২০২১ 

িবৈিার 

ষষ্ঠ ২ ৩১-৩২ ব্যবভচার করতি ৈা ও 

পরস্ত্রীতত শ্রলাভ করতি 

ৈা 

ব্যবভচার  ----------------- তা পাে। 

ব্যবভচার........ িাবি বেতেবেতলৈ। 

২৭ জুৈ ২০২১ 

রবিিার 

ষষ্ঠ ৩ ৩২-৩৩ চুবর করতি ৈা ও পতরর 

েতব্য শ্রলাভ করতি ৈা 

প্রবততিিীর-------লাভ কতর। 

এই  আজ্ঞাে----বৈতত পাবর। 

২৯ জুৈ ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

ষষ্ঠ ৪ ৩২৩৩ বর্থ্যা সাক্ষয বেতিৈা 

এিং েি আজ্ঞা পালৈ 

করার সুফল। 

ঈশ্বর এই---------োপৈ করা। 

পূতি বই-------------কতবব্য। 

 

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং েি আজ্ঞা পালৈ করার ৫টি সুফল এিং েি আজ্ঞা পালৈ ৈা করার ৫টি কুফল বলখতি ।  
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স্বাস্থ্যবিবি অনুসরণপূি বক বিতরণ ও ব্যিহার করতত হতি 

                                                                                                               িাবির কাজ (পরীক্ষামূলক): 8 

বিষ্টির্ ব ও নৈবতক বিক্ষা   

শ্রেবণ: পঞ্চর্  

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

বিদ্যালতের ৈার্:.......... ..................... ..................... .....................  

বিক্ষার্থীর ৈার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. শ্ররাল ৈং-...........  

সপ্তাহ তাবরখ ও িার অধ্যাে পাঠ 

ৈং 

পাঠ্য িইতের 

পৃষ্ঠা ৈং 

পাতঠর বিতরাৈার্ পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ শ্রিষ)  

৮র্ 

সপ্তাহ 

০৩ জুলাই ২০২১ 

িবৈিার 

সপ্তর্ ১ ৩৬-৩৭ পবরিাণ িা মুবির অর্থ ব মুবি িা পবরিাণ............এতৈতেৈ । 

০৪ জুলাই ২০২১ 

রবিিার 

সপ্তর্ ২ ৩৭ পবরিাণ এর ফল এিার আর্রা--------------করতত হতি । 

০৬ জুলাই ২০২১ 

র্ঙ্গলিার 

সপ্তর্ ৩-৪ ৩৮ মুবি োতার আির্তৈর 

ভবিষ্যত িাণী 

র্াৈি জাবত--------------পবরচে শ্রপলার্ ।  

 

িাবির কাজ: বিক্ষার্থীরা িই শ্রেতখ পাঠগুতলা পিতি এিং বিষ্টীে জীিতৈ পবরিাৈ িলতত কী বুঝাে তা বলখতি 

 

২ 


