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el día de

ঈশব্র

িক
 বলেছন

ঈশব্র
িত সপ্তােহ আমােদর সােথ 

কথা বলার জনয্ ত র 
শব্দ বয্বহার কেরন।

আজ?



“অসুরিক্ষত জািতর েকস”
 েকস 

আিম চারপােশর মেন্দর মেধয্ও ধািম র্ক হেত পাির

েনায়ার েনৗকা এবং বনয্া | িকর্েয়শন িরসাচ র্ 
ইনিস্টিটউট এর গুগল অনুসন্ধান কর
েদেখা িকভােব ডাইেনাসর েনৗকােত িফট হেয়িছল

“অতএব ঈশব্েরর পূণ র্ অ শ  পর, যােত যখন পােপর িদন আেস, তুিম েতামার জিমেত দ িড়েয় থাকেত পার...” ইিফষীয় 6:13

আপনার চারপােশ আর েকউ যখন ঈশব্র েক েমেন চেলন না তখন ঈশব্েরর কথা শুেন চলা কিঠন হেত পাের। আপিন যা জােনন িঠক েসটা করার জনয্ 
সুেযাগ সন্ধান করুন যা সাধারণত করা হয় না। উদাহরণ: যিদ েকউ িহসােব ভুল কের েবিশ টাকা েফরত িদেয় থােক তােক বারিত টাকা েফরত িদন।

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

আমার ভােলা 
লাগেছ েয 
েতামার এটা 
পছন্দ হেয়েছ!
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শব্দ অনুসন্ধান

পশু
পৃিথবী
েনায়া
ঈশব্র
েনৗকা
বৃিষ্ট
হয্াম
পায়রা
েশম
েয়ফত্
রামধনু
বিলদান

ফ ত্ বৃ ম েনৗ

প শু িথ েয় ব

পৃ ফ ত্ েশ রা

িথ বৃ হয্া ম ফ

বী েয় ধ ন েনৗ

িষ্ট নু পৃ বৃ িষ্ট

েয় ফ ত্ েনা নু

ম ঈ েয় য়া পৃ

েনৗ কা শব্ ব ম

বৃ িথ ফ র বৃ

পা য় রা ফ ত্

েনৗ ব িল দা ন

ওহহ। একিট 
গুরুতব্পূণ র্ বাতর্া 
আসেছ।

সাদা বগ র্েক্ষ  েথেক শুরু কেরা এবং তারপর কােলা বগ র্েক্ষ  যাও। এভােব সাদা, কােলা, সাদা, এভােব েযেত থােকা (েকানােকািন যাওয়া যােব না)



“ইউএফও েদখার েকস। (অজানা উড়ন্ত বস্তু)”

উইিকিপিডয়া বয্বহার কের 
ই ােয়েলর েবথেলেহেমর 
অবস্থান খুেঁজ েবর কর 

এবং উত্তর েবশদব্াের িক 
আেছ আিবষ্কার কর।

আিম আমার জীবেন যীশুর জনয্ জায়গা কের েনব।

“আিম এখােন! আিম দরজায় দ িড়েয় কড়া নািড়। যিদ েকউ আমার কণ্ঠসব্র েশােন এবং দরজা খুেল েদয়, আিম িভতের যাই এবং তার সােথ খাবার 
খাই, আর েস আমার সােথ খাবার খায়।” েরেভেলশন 3:20

যীশুেক আপনার জীবেন আসেত বলুন এবং আপনার বস হেত িদন। ঈশব্েরর কােছ সব্ীকার করুন েয আপিন িনেজ যেথষ্ট ভাল হেত পােরন না এবং 
আপনার পির ােণর উপহােরর েয়াজন। আপিন যিদ ইিতমেধয্ই একজন খৃস্টান হন এবং মেন রাখেবন আপিন কখন এবং েকাথায় াথ র্না কেরেছন, 
এই িবষেয় একজন বন্ধুেক বলুন। আপনার বন্ধুেক িজজ্ঞাসা করুন তারাও াথ র্না করেত আপনার সাহাযয্ চান িকনা এবং এবং যীশুেক তােদর জীবেনও 
আসেত বলেত।

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

েদখ! একিট 
মািছ!শব্দ অনুসন্ধান

 েকস 
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েদখ!
মাি

গু গা তা েসা না উ েযা নু তা গ

নু  গ্গু র েল থ েল তা েষ েল ন্ধ

েম েষ ল থ েল হা গা তা ফ র

ির গ েযা যী স র  ই েরা দ্ স

থ েল র শু েরা গু্গ গু স উ নু

েষ জা গা তা রা

রা উ ধা গ েযা

েব থ েল েহ ম

বাহ, আরও 
মািছ!

েমির
েযােষফ
গাধা
েবথেলেহম
যীশু
রাজা
তারা
উপহার
েসানা
গুগু্গল
 ইেরাদ্

গন্ধরস



“উচ্চ েডিসেবেলর েকস”

ল ইেমেজ েসাফােরর িবিভn ছিব েদেখা ও িঠক কেরা 
তুিম েকানটা ফলােত চাও।

আিম ঈশব্েরর কথা েমেন চলব কারণ এটা সব সময় কাজ কের।

“িতিন উত্তর িদেয়িছেলন,” ধনয্ েসই েলাক, য রা ঈশব্েরর বাকয্ েশােন ও তা পালন কের। “লূক 11:28

ঈশব্র আমােদর িনেদ র্শ েদন যা আমােদর যুদ্ধ িজতেত সাহাযয্ কের। িতিন বেলেছন, “বাবা মার কথা েমেন চলেত।“এই সপ্তােহ ভােলা কের মা বাবর িতিট 
কথা শুেনা, সােথ সােথ, পেরর জনয্ অেপক্ষা না কের। েতামার মেন হেত পাের কথা েশানা সহজ নয়, িঠক েযমন যশুয়ার মেন হেয়িছল, িকন্তু কথা েশানার 
অেনক লাভ আেছ।  

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

A B C D

DCBA

2

1

1

2

1A2D
1B1D

2C
1C

2A2B

 েকস 
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সেব র্াচ্চ 100 
এমিপএইচ!

নী েগা ল মা ল দূ জ নী ঙ্কা বেজ েদ ত চ র্ িচ র ল শু ত দূঙ্কা ব ও র  ৎ রা েদ ও য়া লেগা দূ নী ন কা হ ঙ্কা েস ৎ ওসা ত প নী র ব তা না ড শুশু েগা ৎ ঙ্কা শু েজ ির েকা জ েগােজ র ড েগা ির ও য়া চ র্ িচ গু

িকভােব আিম 
তারা হেত পাির?
িকভ
তারা হ

ি ি ি দেখা ও িঠক কেরা

শব্দ অনুসন্ধান
জশুয়া
েজিরেকা
েদবদূত
েগাপন
িচৎকার
মাচ র্

েসনা
েগালমাল
নীরবতা
সাত

ডঙ্কা
েদওয়াল
রাহব

গর্ীেডর সিঠক জায়গায ়

িতিট বগ র্েক অনুিলিপ 

করুন।



“িবপুল খরুচ বয্িক্তর েকস। ”

আিম সব সময় ঈশব্েরর কােছ িফের আসেত পাির।

“এই েলাক পাপীেদর গর্হণ কের এবং তােদর সেঙ্গ খায়।” লূক 15:2b

এমন ছা  আেছ যারা অেনক িদন আেগ শুধু একবার চাচ র্ েগেছ। আপনার বাইেবল িশক্ষক েক িজেজ্ঞস করুন যিদ আপনার এমন কাউেক জানা না থােক। 
তােদর চাচ র্ আসেত আম ণ করুন আর সাবধােন তােদর েক সব্াগত জানান। 

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

শব্দ অনুসন্ধান

 েকস 
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স টা প অ উ ন িট পু শূ বা খা ভা

আং বয্ িম ত্ত ত র বয্ ক বা ই

উ ন িট ত পু উ ত্ত রা িধ কা র বয্

ত্ত প খা বয্ য় দ অ টা দা স উ

িট ন র য়ী শু যা েরা শু র প িট

টা প অ েরা র প অ িট বয্ েরা খা ন

স আং উ িম পু ন ত্ত ভা শু কা পু ত্ত

েশষ পয র্ন্ত, 
আিম একজন 
নাড র্।

Buscar slop  
del cerdo en las 

imágenes de 
Google y

decidir si te gusta 
comer.

এবং এখন, 
একিট সবুজ 
গান ...

আংিট
খাবার 
অিমতবয্য়ী
বয্য়
উত্তরািধকার

 দাস
ভাই
উদযাপন

গান ...

গ েল েদেখা কররা িক খায় 
তারপর ভাব তুিম েসটা েখেত চাও 

িকনা।

গ েল েদেখা কররা িক খায় 

েগাল গুেলা ছিবর েকাথায় যায়?

পু
বাবা
টাকা
শূকর

1

2

3

4

5



“জিমেত িবেদশীর েকস।”

ঈশব্র আমার খারাপ পিরিস্থিত েথেক ভাল িকছু করেত পােরন।

“এবং আমরা জািন েয, ঈশব্র যাহারা ত হােক ভােলাবােসন, তাহােদর মঙ্গলােথ র্ সকেলর পেক্ষ কাজ কের, ত হার উেদ্দশয্ অনুসাের আহব্ান করা হয়।” 
েরামীয় 8:28

আপনার পিরিচত কােরা সােথ বন্ধুতব্ গভীর করেত িস্থর করুন। কিঠন পিরিস্থিতেত তােদর পেক্ষ থাকার জনয্ আপনােক তােদর সাহাযয্ করেত হেব। 
উদাহরণসব্রূপ, আপিন তােদর পরীক্ষার জনয্ পড়েত সাহাযয্ করেত পােরন, েকােনা কাজ ত েশষ করেত সাহাযয্ করেত পােরন অথবা েকান েখলােত 
অনুশীলন করেত সাহাযয্ করেত পােরন (েবসবল, ফুটবেলর ফুট ফুট কাজ, বােস্কটবল ইতয্ািদ), রুেথর মত, যখন তারা না বলেব তখনও "না , আিম 
একা করেত পাির,” তােদর পাশ থাকুন, একজন ভাল বন্ধু হয় তােদর সাহাযয্ করুন।

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

 েকস 
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এই খািল পদ র্া এখন আমার 
মেনর িতিনিধতব্ কের।

রুথ
মৃত 
নাওিম
অফর্া
েবথেলেহম
ই ােয়ল
েফরৎ এেসেছন 
ইলীেমলক
ভালবাসা

1 6 2 9 5 3 8 7 6 3

0 3 7 5 6 1 3 4 9 4

1 5 3 4 3 5 9 2 1 8

5 6 2 8 2 6 3 7 5 2

2 3 4 6 1 5 8 6 3 8

5 8 3 6 7 2 4 5 2 4

9 2 5 1 8 1 3 9 1 6

েমায়াব েথেক েবেথলেহম পয র্ন্ত পথ খুেঁজ বার 
করেত পারেব? এই রাস্তায় হ টেত ইচ্ছা কের?

আমােক এই 
হৃদয় গুিলর যত্ন 
িনেত হেব।

েমায়াব
পু

ন ই অ ও ক
েমা  য়া ব েফ না
মৃ পু েল র ও
া ত ফর্া ৎ ন
না ন েল এ া
ও পু ক েস র
িম ন েছ ই
েয় অ ফর্া ন েল
ই লী েম ল ক
েব থ েল েহ ম
এ ৎ ক ত েয়
ল েমা  য়া রু থ
ব পু র ৎ ন

েমা ও ই না
ত ই ত া ও
থ ন র েয় েল
ই লী েম ল ক

 একিট বাক্স েথেক অনয্ বােক্স সরান েযটােত সংখয্া আেছ 

বতর্মান সংখয্ার েথেক েবিশ বা তার অেধ র্ক। িতয র্কভা
েব 

সরােবন না। একািধক সিঠক উত্তর রেয়েছ।



“িবখয্াত ভাইেয়র েকস।”

ঈশব্র আমােক অনয্ সকেলর েচেয় িভন্ন হেত বেলেছন।

“এই জগেতর পয্াটােন র্ আর েকানও রকেমর অনুকরণ কেরা না, বরং আপনার মনেক পুনন র্বীকরেণর দব্ারা রূপান্তিরত করুন।” েরামীয় 12:2

ঈশব্র আপনােক আপনার বয়সী আর সবার েথেক আলাদা হেত বলেত পােরন। সম্ভবত আপিন অনয্ বন্ধুেদর মত একই িসেনমা েদখেত বা িটিভ েশা েদখেত 
বা একই সঙ্গীত শুনেত, বা একই েপাশাক পরেত অনুমিত না েপেত পােরন। আপনার কাজ িনন্দা করা বন্ধ কের আপনার বাবা-মােক েয ভােব আপনােক 
িভন্ন হেত বেলেছন তার জনয্ তােদর ধনয্বাদ জানান, তােদর সম্মান করুন ও তােদর পােশ দ ড়ান।

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

শব্দ অনুসন্ধান

 েকস 

#06

7

-  তীর িচিহ্নত পেথ যাও

- তুিম েকান পেথ েযেত চাও তা িনধ র্ারণ কেরা  (          
).

- তুিম েয পেথ যািচ্ছেল েসটা অনুসরণ কেরা

    ঘুরেব না 

উ ধু পা ত্মা ড র্ হূ দী ক্ষ ম ধু

দ ক্ষ প ঙ্গ পা ল ন  মা জ ত্মা শু

যা যী ধু িব রা প খা ক ঙ্গ ন ড র্

প  শু ন দী ত বা রা িয দা স

ন ড র্ িদ য়া ক আ র ড র্ হূ ক দী

জ ল ক্ষ শু দী ঙ্গ ত্মা িদ ল শু

ন রা দী িক্ষ ত হ ও য়া ক্ষ রা

আমার বন্ধু 
হেত চাও?

আমার বন্ধু 
হেত চাও?

উট এর চুল েথেক েপাশাক ৈতরী 
করার পদ্ধিত উইিকিপিডয়ােত 
েদখ। তারপর ভাব তুিম ওইভােব 
বানােনা কাপড় পড়েত চাও িকনা। 
উট এর চুল েথেক েপাশাক ৈতরী 
করার পদ্ধিত উইিকিপিডয়ােত 
েদখ। তারপর ভাব তুিম ওইভােব 
বানােনা কাপড় পড়েত চাও িকনা।

জনজন
জলজল
নদীনদী

যীশুযীশু
িযহূিদয়ািযহূিদয়া
মধুমধু
পঙ্গপালপঙ্গপাল
 জড র্ন জড র্ন

পিব  আত্মাপিব  আত্মাক্ষমা করাক্ষমা করা
দীিক্ষত হওয়া
দীিক্ষত হওয়াপাপপাপ



“িব ান্ত যা ীর েকস।”

যুদ্ধ এবং মেণর জনয্ রথ উইিকিপিডয়ােত 
েদখ। েদখ েকানটােত একজনার েবিশ েযেত 
পারেব।

আিম যীশু সম্পেকর্ মানুষেক বলার সুেযাগ খুজঁব।

“আমরা আপনােক এত এত ভালবািস েয আমরা েকবল ঈশব্েরর গসেপল নয় বরং আমােদর জীবেনর সােথ আমােদর ভাগাভািগ করেত েপের আনিন্দত” 
1 িথষলনীকীয় 2: 8 এ

আেসপােসর েলােকর সেঙ্গ যীশু সম্পেকর্ কথা বলা শুরু করুন। আপিন গান িদেয় কথা শুরু করেত পােরন বা বাইেবল েকােনা পাবিলক জায়গায় পেড়।

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

1B1D
2A2D

2C1A
2B1C

গর্ীেডর সিঠক জায়গায ় িতিট বগ র্েক অনুিলিপ করুন।

A
B

C
D

D
C

B
A

2

1

1

2

শব্দ অনুসন্ধান

িফিলপিফিলপ
েদবদূতেদবদূত
গাজাগাজা
জলজল
রথরথ
েজরুসােলমেজরুসােলম
দীিক্ষত হওয়া

ধম র্ চার করাধম র্ চার করা

ইশাইয়াইশাইয়া
রাস্তারাস্তা

বাইেবলবাইেবল

 েকস 
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িফ ই গা জা হ দী দূ িল রু সা িফ

হ শা ক ধ ম র্ চা র ক রা িফ

বা ই েব ল র প রা থ দী স্তা চা

য়া রা িক্ষ িল স্তা গা ম র্ িক্ষ র ই

ক ই িফ রা েদ ব দূ  ত শা িফ

শা েদ ম র্ ধ েব িফ হ জা ধ

েজ রু সা েল ম চা ও জ ল

রা িক্ষ স্তা িফ ই র য়া িফ  ধ

এই েছাট্ট বয্াঙটার 
এখন সবুজ জামাকাপড ়

আেছ।

এখন আমার 
েচাখ েবিশ 
ভাল েদখেত 
পায়।

ন



“অবাধয্ িপতামাতার েকস”

ঈশব্েরর আমার জনয্ একিট পিরকল্পনা আেছ।  

“আিম আপনার জনয্ পিরকল্পনা আেছ জািন,” ভু েঘাষণা, “আপিন উন্নিত এবং আপিন ক্ষিত না পিরকল্পনা, আপিন আশা এবং ভিবষয্েত িদেত 
পিরকল্পনা।” েজেরিময়া 29:11

আপনার ভিবষয্েতর িনয়ত হেত পাের িক তারা মেন আপনার পিরবােরর সদসয্েদর িজজ্ঞাসা। াথ র্নায় ঈশব্েরর কােছ এই পরামশ র্গুিল গর্হণ করুন এবং 
ত েক িজজ্ঞাসা করুন িতিন যিদ সম্মত হন বা আপনার জনয্ বড় পিরকল্পনা আেছ।

 েকস 

#08
(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

শব্দ অনুসন্ধান

মূসামূসা
নীল নদনীল নদ
নদীনদী

কনয্া

েফরাউেফরাউ
েবানেবান
লুকােনালুকােনা
ঝুিড়ঝুিড়
িমিরয়ামিমিরয়াম
কূলকূল
 রাজকুমারী রাজকুমারী

9

হাই ী!

কনয্কনয্

হায় হায়, আমার 
েমাটর সাইেকল 
লাফায় না।

েদেখা নীল নদ আজ েকমন েদখেত? তার কুেল 
ঝুিড়েত একিট িশশু েক কল্পনা কর।

মা মূ কূ েবা ন্ত ম েফ মূ ম শা েফন্ত নী ল ন দ র জা সা ির ন্ত কূির জা গা দী শা েফ রা উ দী র থক ই শা ই য়া গা জ ন্ম মূ ক নয্ািম ির য়া ম ঝু ির কু র রা স্তা কূদী দ মূ শা িড় ম মা শা লু কা েনাবা  ই েব  ল উ জা রী উ ম ন্ত দী



“িভড় িকন্ত পদদিলত না হওয়ার েকস।”

ঈশব্র আমােয় যা িদেয়েছন তার জনয্ আিম কৃতাঅথ র্ েবাধ করব।

“সদা ভুেক ধনয্বাদ দাও, ত র নাম ডাক। িতিন যা কেরেছন তা জািতগেণর মেধয্ জানাও। “1 কর্িনকল 16: 8

খাওয়া আেগ আপনার মাথা (এমনিক স্কুেল বা একিট েরস্টুেরেন্ট) আপনার মাথা রাখুন এবং ঈশব্র বলুন, “আমার জনয্ এিট দান করার জনয্ ধনয্বাদ।”

 েকস 

#09
(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

অয্াঅয্া
 যীশু যীশু
প চপ চ
মাছমাছ
ঝুিড়ঝুিড়

বারবার
তবুতবু
 েলাক েলাক
দল দল 
েকনা েকনা 

বসাবসা
রুিটরুিট
খাবারখাবার

10

েদখ! আিম 
এখােন!

গালীেলর সাগর েখ জ আর 
েদেখা েলােক কত দূর েহঁেট 

েগেছ ।

আহ্। মািছর 
রস । সাদা বগ র্েক্ষ  েথেক শুরু কেরা এবং তারপর কােলা বগ র্েক্ষ  যাও। 

এভােব সাদা, কােলা, সাদা, এভােব েযেত থােকা (েকানােকািন 
যাওয়া যােব না)

েক  যী রু সা েলা িড় অয্া

িট শু ক খা ঝু দী মা না

প চ দ বা র িক্ষ ক ছ

বু ঝু য়া র দ ত বু রু

েলা রু িট েদ ব দূ ত জ

সা না ক নয্া সা দ ল

েক য়া েলা ক েবা বু িট



“রাজার আবাধয্ চাকেরর েকস”

চুলা েখ জ েদখার জনয্ আজ িকভােব ইস্পাত ৈতির এবং 
কাচ ৈতির করা হয়। তুিম িক এর কাছাকািছ কাজ করেত 

চাইেব?

যখন আমায় অনয্ায় িকছু করার আেদশ করা হেব, তখন আিম তা েমেন েনব না।

“আমার েছেল, যিদ েতামায় পাপ েলাভন েদখায়, তেব েহের েযও না।” িহেতাপেদশ 1:10

কাউেক ঠিকয় না বা পরীক্ষার সময় উত্তর েদখেবন না। যিদ েকান বন্ধু পরীক্ষার সময় উত্তর বেল িদেত বেল তােদর মানা করেবন। েদাকােন যখন েকউ 
েদখেছ না তখন েযন চুির কর না।

 েকস 

#10

11

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

শব্দ অনুসন্ধান

ড হ টু ব না িতর্  বয্া  িব ল ন
ত ড ঙ্কা স সা চু া িতর্ দ েবা
মূ িড় ত চু ঙ্গী লা টু থ র্ েশা স
িতর্ না েদ ব দূ ত মূ েসা না ত
সা হ  টু গা িড় য়া ব সা ড ব
আ েব দ েন েগা চু সা া িড় হ
ঙ্কা জ ল িব ঙ্গী েম শ ক না টু

এই সংবাদপে  আমার 
উেল্লখ েনই ।

িক খবর?

েসানা েসানা 
মূিতর্মূিতর্
সঙ্গীতসঙ্গীত
চুলাচুলা

ডঙ্কাডঙ্কা
হ টু গািড়য়া বসাহ টু গািড়য়া বসা
েশানােশানা
 বয্ািবলন বয্ািবলন
 সা াক সা াক

েমশকেমশক
আেবদেনেগাআেবদেনেগা
াথ র্নাাথ র্না

-  তীর িচিহ্নত পেথ যাও

- তুিম েকান পেথ েযেত চাও তা িনধ র্ারণ কেরা  (  
        ).

- তুিম েয পেথ যািচ্ছেল েসটা অনুসরণ কেরা

    ঘুরেব না 



“েজল েভেঙ্গ পালােনার ঘটনা”

িনেদ র্াষ থাকা সেত্তও যিদ আমার উপর েকােনা িকছুর দশ আেস ইশব্র আমার িবেশষ আশীব র্াদ েদন।

“ধনয্ তুিম, যখন েতামােদর েক েকউ অপমান কের, িতরস্কার কের, এবং আপনার সন্মেন্ধ খারাপ বেল।” ময্াথু 5:11

েখালা মেন আপনার পির ােণর কথা বলুন, আপিন সিতয্ই একজন িখর্স্টান। যিদ মানুষ আপনােক অপমান কের এবং আপনার মজা কের, িতেশাধ 
েনেবন না। নীরব থােক ঈশব্রেক বলুন আপনােক েদখােত আপিন িক পােরন।

 েকস 

#11

12

(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

আমায় এটা সমাধান 
করেত হেব না। আিম শুধু 
একটা েছাট্ট বয্াঙ!

2B

1C

2D

1A

1B

1D

2A

2C

গর্ীেডর সিঠক জায়গায ় িতিট বগ র্েক অনুিলিপ করুন।

A B C D

DCBA

2

1

1

2

এটা পল এবং িসলাস 
এর কারাগার। গুগুল 
ইেমেজ এর অনয্ 
ছিবগুেলা েদেখা।

ইবা েথেক মািছর 
দুেটা বক্স!

পলপল
সাইলাসসাইলাস
ফুটফুট
হাতহাত

পিরবারপিরবার
েজলেজল
পাহারাপাহারা
েচনেচন

চাবুকচাবুক
ঘাঘা
িবশব্স্তিবশব্স্ত
 পলায়ন পলায়ন

ঘা ফু েশা না স ঙ্গী ত শব্ হা ফু েজ েদ

বা  ই েব ল েজ লা বু ক  ত ন  ই ব

ফু সা িব শব্ স্ত পা য় প চা  বু ক  দূ

ট  যী শু লা সা হা েচ স্ত হা প েচ ত

েজ প  ির বা র রা য় সা  ই লা স শব্

ট  ল শব্ েলা ক বু  ই ল িব য় পা ক

ধ ম র্ চা র েচ ন ট লা



“টাকা অপচয় করার িসদ্ধােন্তর েকস”

যখন আিম আমার পাপ সব্ীকার কির, তখন যীশু আমােক ক্ষমা কেরন।

“যিদ আমরা আমােদর পাপ সব্ীকার কির, তেব িতিন আমােদর পাপ ক্ষমা করেবন এবং সমস্ত দুষ্টতা েথেক আমােদর শুদ্ধ করেবন।” 1 জন 1: 9

ধুেলােত েখলুন, িনেজর হােতর িদেক তাকান, আর ভাবুন েয ধুেলা গুেলা পাপ। এবার হাত ধুেয় েফলুন আর ভাবুন েযন আপিন যীশুর কােছ পাপ 
সব্ীকার করেছন, আজ সা িদেন না িকছু খারাপ কেরেছন টা ধুেয় েফলুন। াথ র্না কের ক্ষমা চান ঈশব্র েক অখুিশ করার জনয্, ইটা জানুন েয শুধুমা  
িতিনই আপনার েভতরতােক ধুেত পারেবন েযমন আপিন হাত ধুেলন।
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(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

শব্দ অনুসন্ধান

েল বয্য়ব ল সুগিn 
েখাঁজ যার দাম আজ এক 
বছেরর েবতন হেত পাের।

ওওওঃ 
ডুিব-ডু!
ওও
ডুিব

সম্ভবত মিরর বয্বহার 
করা নাড র্ সুগিন্ধর 
ফেটা।

যীশুযীশু
সাইমনসাইমন
 মিহলা মিহলা
কনয্াকনয্া
দুঃিখতদুঃিখত
েধায়ােধায়া
েচােখর জলেচােখর জল
ধনয্বাদধনয্বাদ

হ টা হ টা 
িখর্স্টিখর্স্ট
হাতহাত
পাপা

জ ল য়া শু িখর্ ই েখ পা
ত না যী সা হ ম হা ত
িখর্  স্ট ধ ই  টা লা িখ িখর্
প েচা িখ নয্ ল দুঃ ল শু
ির েখ ম ত বা িব শব্ স্ত
বা র শু ল ই  দ না েখ
র জ হ ক নয্া  স্ট সা য়া
েচা ল েশা না ন টা
েধা  য়া  টা ম শু িখর্
ফু ট ই িহ ত হ
েখ সা েচা লা দুঃ িখ

সমসয্া: েকান ি জ 
েনই।
 েকান ি জ 
েনই।



“েকস: াগ, হরেমান, বা েস্টরেয়ড েকানটা 
িছল?”

ঈশব্র ত র পিরকল্পনােত বয্বহার করার জনয্ আমােক উপহার িদেয়েছন।

“এই সকলই একই আত্মার কাজ, এবং িতিন েতয্কেক এিট েদন, ত র িসধ র্ান্ত অনুযায়ী।” 1 কিরন্থীয় 12:11

পিরবােরর েকােনা সদসয্ েক এমন িকছু উপহার িদন যােত তার সাহাযয্ হয়। উদাহরণ: মা েক হাতা িদেত পােরন, দাদু িদদা েক গাছ িদেত 
পােরন, বাবা েক কাজ করার জনয্ দস্তানা, ভাই বা বন েক সুন্দর েদখেত একিট েপিন্সল িদেত পােরন। ভাবুন িকভােব ঈশব্র আপনােকও উপহার 
িদেয়েছন ত র পিরকল্পনা পূরণ করার জনয্। 
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(িদন) (মাস) (বছর)

(বাইেবেলর গল্প )

শব্দ অনুসন্ধান

িফ নু জা দ শ েদ হ ধ নয্ বা দ শ র

ন া ই িন িফ িল িস্ত ন র দ নু চু দ

দ ল সয্া েন হ লা সয্া িব িন া ন ল িস্ত

নু শ িক্ত শা লী জা ই ম কা টা েয় শা ন

িফ হ গা া ই ল গা িফ স া হ র িব

দ র জা র িব নু িন শা ই ন শ েন তা

শ নু িস্ত ন া সয্া তা দ ল লী গা ই ন

আিম এখনও 
ভািব লাফােনা 
েদৗড়ােনার চাইেত 

ভাল।

এটা লাফােনার 
চাইেত সহজ।

উইিকিপিডয়া অনুসন্ধান কর: 
“িফিলিস্তন “ েদেখা তারা এখন 
েকাথায় বাস কের এবং করা 
সবেচেয় িবপজ্জনক শ  িছল।

েগাল গুেলা ছিবর 
েকাথায় যায়?

1 2 3 4 5 6

সয্ামসনসয্ামসন
েদিললা েদিললা 
েনতােনতা
চুলচুল

কাটাকাটা
 গাজা গাজা
দরজাদরজা
শহরশহর

শিক্তশালীশিক্তশালী
ই ােয়লই ােয়ল
িফিলিস্তনিফিলিস্তন
িবনুিনিবনুিন



Difficult 2 CBI 
Bengali

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041

পুিষ্টগত তথয্
অংশ িত আয়তন
এনািজর্

িত অংশ পিরমাণ
েমাট পাপ
 অৈনিচ্ছক
 ইচ্ছাকৃত
ভণ্ডািম
গব র্
েমাট িবচার
 করুণা
 রায়
ন তা
ভালবাসা
আনন্দ
শািন্ত
ৈধয র্
উদারতা

গুণ
িবশব্স্ততা
ন তা
আত্মসংযম

4%
8%

16%
2%

8%
11%

7%
3%

23g
17g

6g
15g

9g
57g
28g
29g
17g

354g

549.6g
50445273 kcal


