
                                                                                      বাড়ির কাজ নং : 9 

ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................         িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ নং পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

৯র্ 

সপ্তাহ 

১০জুলাই ২০২১ 

িড়নবার 

পঞ্চর্ অধ্যায়: 

ননড়িক ড়িক্ষাাঃ 

গৃহীিীল 

০৬ ২৬  িীয়লর উপকাড়রিা-িীল র্ানব  

……সুকুর্ার বৃড়ির ড়বকাি ঘয়ে। 

১১জুলাই ২০২১ 

রড়ববার 

ষষ্ঠ অধ্যায়: 

ড়িড়পেক পড়রড়িড়িাঃ 

ড়বনয় ড়পেক 

০১ ২৯ ড়িড়পেক কী  …… …সহয় াড়িিা কয়রন। 

১৩ জুলাই  

২০২১ 

র্ঙ্গলবার 

ষষ্ঠ অধ্যায়: 

ড়িড়পেক পড়রড়িড়িাঃ 

ড়বনয় ড়পেক 

০২ ২৯-৩০ বুদ্ধবািী সংগ্রয়হর ……… আয়ু বয়লয়েন ।  

বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ  পাঠগুয়লা পিয়ব  এবং  ড়িড়পেক রিনার কর্থাগুয়লা েিটি বাক্যে ড়নয়ি ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



                                                                                    বাড়ির কাজ নং : 10 

                       

ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................         িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১০র্  

সপ্তাহ 

১7 জুলাই 

২০২১ 

িড়নবার 

ষষ্ঠ অধ্যায়: ড়িড়পেক 

পড়রড়িড়িাঃ ড়বনয় 

ড়পেক 

০৩ ৩০-৩১ ড়বনয় ড়পেয়ক পাঁিটি…......প্রড়িয়র্াক্ষ গ্রয়ে। 

27 জুলাই 

২০২১ 

র্ঙ্গলবার 

ষষ্ঠ অধ্যায়: ড়িড়পেক 

পড়রড়িড়িাঃ ড়বনয় 

ড়পেক 

০৪ ৩১  এয়ি বুদ্ধত্ব লাভ……….  ড়বনয় 

ড়পেয়কর সংড়ক্ষপ্ত সার।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং ড়বনয় ড়পেয়কর ৫ টি গ্রয়ের নার্ ড়নয়ি ড়লখয়ব।       © 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 11                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১১ির্  

সপ্তাহ 

31 জুলাই 

২০২১ 

িড়নবার 

ষষ্ঠ অধ্যায়: ড়িড়পেক 

পড়রড়িড়িাঃ ড়বনয় ড়পেক 

০৫ ৩১-৩২  ড়বনয় ড়পেয়ক………… জ্ঞান 

র্থাকা েরকার।   

01 আিস্ট 

2021 রড়ববার 

সপ্তর্ অধ্যায়: কয়র্ মর 

ড়বভাজন 

০১ ৩৪  া করা হয় িা কর্ ম………এয়ি 

কায়রা হাি বনই।  

0৩ আিস্ট 

2021 

র্ঙ্গলবার 

সপ্তর্ অধ্যায়: কয়র্ মর 

ড়বভাজন 

০২ ৩৪-৩৫  ারা প্রািী হিযা কয়র না………… 

সুন্দর জীবন িঠন করয়ি পারয়ব।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং  ৫টি কুিল কর্ ম এবং ৫টি অকুিল কয়র্ মর নার্ ড়নয়ি ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 12 

                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................         িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১২ির্  

সপ্তাহ 

0৭ আিস্ট 2021 

িড়নবার 

সপ্তর্ অধ্যায়: 

কয়র্ মর ড়বভাজন 

০৩ ৩৫ একো ভিবান বুদ্ধ  ……..সুকয়র্ মর ফল কি 

র্হৎ! 

0৮ আিস্ট 2021 

রড়ববার 

সপ্তর্ অধ্যায়: 

কয়র্ মর ড়বভাজন 

০৪ ৩৬-৩৭ আরও একটি কাড়হনী বিান। ………ড়নয়জও 

িাড়িয়ি র্থায়ক।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং সৎ কয়র্ মর ৩টি সুফল এবং অসৎ কয়র্ মর ৩টি কুফল সম্পয়কম ড়নয়ি 

ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বাড়ির কাজ নং : 13 

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয়  

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৩ির্  

সপ্তাহ 

১৪ আিস্ট 2021 

িড়নবার 

Aóg অধ্যায়: বুদ্ধ 

ও ববাড়ধসত্ত্ব   

০১ ৪০ বুদ্ধ ও ববাড়ধসত্ত্ব ….. সম্ভব নয়।  

১৭ আিস্ট 2021 

র্ঙ্গলবার 

Aóg অধ্যায়: বুদ্ধ 

ও ববাড়ধসত্ত্ব   

০২ ৪০-৪১ ড়িড়পেয়ক…..  োবক বুদ্ধ বলা হয়।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং ড়িড়পেয়ক কি প্রকায়রর বুয়দ্ধর কর্থা উয়েখ আয়ে বসগুয়লা ড়নয়ি 

ড়লখয়ব। 

 

 
 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 14 

                       

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৪ির্  

সপ্তাহ 

2১ আিস্ট 2021 

িড়নবার 

Aóg অধ্যায়: বুদ্ধ 

ও ববাড়ধসত্ত্ব   

০৩ ৪১  ারা বুদ্ধ….. পার্থ মকয।  

2২ আিস্ট 2021 

রড়ববার 

Aóg অধ্যায়: বুদ্ধ 

ও ববাড়ধসত্ত্ব   

০৪ ৪১ বুদ্ধ ও ববাড়ধসয়ত্ত্বর পার্থ মকয।  

 

২৪ আিস্ট 2021 

র্ঙ্গলবার 

Aóg অধ্যায়: বুদ্ধ 

ও ববাড়ধসত্ত্ব   

০৫ ৪২ বিৌির্ ড়সদ্ধার্থ ম বুদ্ধ………বানর প্রায়ি 

বাঁিল।   

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং বুদ্ধ ও ববাড়ধসয়ত্ত্বর র্য়ধ্য পার্থ মকযগুয়লা ড়নয়ি ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 1৫ 

 

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... ..................... ........... 

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................         িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৫ 

ির্  

সপ্তাহ 

2৮ আিস্ট 

2021 িড়নবার 

Aóg অধ্যায়: বুদ্ধ ও 

ববাড়ধসত্ত্ব   

০৬ ৪৩-৪৪ ববাড়ধসত্ত্ব একসর্য়  ……..সকয়লর 

কিমব্য।  

2৯ আিস্ট 

2021 রড়ববার 

নবর্ অধ্যায়: জািক ০১ ৪৬ জািক িয়ের….. বর্াকাড়বলা করয়ি হয়।  

৩১ আিস্ট 

2021 র্ঙ্গলবার 

নবর্ অধ্যায়: জািক ০২ ৪৭-৪৯ (বায়বরু জািক) অয়নকড়েন 

আয়ির…….সব মি পূড়জি হয়।  

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং জািক পায়ঠর প্রয়য়াজনীয়িা সম্পয়কম ৫টি বাকয ড়নয়ি ড়লখয়ব। 

 

 

 

 

 

  



বাড়ির কাজ নং : 1৬ 

 

 

   ববৌদ্ধধর্ ম ও ননড়িক ড়িক্ষা   

বেড়ি: তৃিীয় 

 

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

ড়বদ্যালয়য়র নার্:.......... ..................... ..................... .....................  

ড়িক্ষার্থীর নার্:  ..................... ..............................িাখা: ................. বরাল নং-...........  

সপ্তাহ িাড়রখ ও বার অধ্যায় পাঠ 

নং 

পাঠ্য 

বইয়য়র 

পৃষ্ঠা নং 

পাঠ্যাংি 

(পাঠ শুরু---------পাঠ বিষ)  

 

১৬ 

ির্  

সপ্তাহ 

০৪ বসয়েম্বর 

২০২১ 

িড়নবার 

নবর্ অধ্যায়: জািক ০3 ৪৯-৫১ (ড়সংহির্ ম জািক) অিীিকায়ল বারািসীর 

……..শুভ হয়না।  

০৫ বসয়েম্বর 

২০২১  

রড়ববার 

নবর্ অধ্যায়: জািক ০4 ৫১-৫২ (সুংসুর্ার জািক) অয়নকড়েন আয়ির 

…….আর্ার হৃৎড়পণ্ড ঝুলয়ে।   

০৭ বসয়েম্বর 

২০২১ 

র্ঙ্গলবার 

নবর্ অধ্যায়: জািক ০5 ৫৩-৫৪ িখন কুড়র্র বলল …… বর্াকাড়বলা 

করয়ি হয়।   

 
বাড়ির কাজ: ড়িক্ষার্থীরা বই বেয়খ পাঠগুয়লা পিয়ব এবং ড়সংহির্ ম জািক ও সুংসুর্ার জািয়কর উপয়েিগুয়লা ড়নয়ি ড়লখয়ব। 

 

 

 


