
 

 

 

Date: 8 th    to 14 th  june                     

Class :VI 

Subject.  Assamese 
 

Chapter – বচন 

 
Period 1 :  
            

• বচনৰ  সংজ্ঞা 

• বচনৰ ভাগসমূহৰ লগত পৰৰচয় 

 

বচনঃ- 

যাৰ দ্বাৰা পদৰ সংখ্যা জ্ঞান  পাব পাৰৰ, তাকে বচন ববাকল ।  

বচন দুই প্ৰোৰৰ – ে) এেবচন  

                          খ্) বহুবচন 

 

বমৌৰখ্ে প্ৰশ্নঃ- 

১) বচন োে ববাকল ? 

২) বচন বেইপ্ৰেৰৰ ? 

 

 

 

 



 

 

 

Period 2 :  

 

 

• বচন ভাগকবাৰৰ আকলাচনা 
 

ে) এেবচন -  এটা সংখ্যা বুক াৱাকে এেবচন ববাকল । উদাহৰণ-  ব াৱালী নী, ৰেতাপখ্ন । 

খ্) বহুবচন - এটাতকে ববৰ  সংখ্যা বুক াৱাকে বহুবচন ববাকল । উদাহৰণ- চৰাই াে, 
বতওঁকলাে । 

 

 

 

বমৌৰখ্ে প্ৰশ্নঃ- 

১) এেবচন োে ববাকল ? 

২) বহুবচনৰ দুটা উদাহৰণ ৰদয়া । 

 

 
 

Period 3 :  

 

• অসমীয়াত এেবচনৰ পৰা বহুবচন েৰা ৰচনকবাৰৰ লগত পৰৰচয় 

 

             অসমীয়াত এেবচনৰ পৰা বহুবচন েৰা ৰচনকবাৰ তলত ৰদয়া হ’লঃ- 



            ১)  াে, দল,কখ্াে,ক াপা,মণ্ডলী,পুঞ্জ,ৰাৰ ,পাল, ুৰপ,মখ্া আৰদ শব্দৰ 

ৰপ ত বযাগ েৰৰ বহুবচন েৰা হয় ।কযকন- চৰাই াে, বান্দৰমখ্া আৰদ । 

         ২) ৰবলাে –  মানুহৰবলাে,গ ৰবলাে 

          ৩) ববাৰ- গৰুকবাৰ,চৰাইকবাৰ 

          ৪) হঁত-  বপহীহঁত,লৰাহঁত 

          ৫) সেল-  ৰশক্ষেসেল,কতকখ্তসেল 

          ৬) বলাে- বতওঁকলাে, আকপানাকলাে 

 

 

 

 

Period 4: Topic continued : 

 

• অসমীয়াত এেবচনৰ পৰা বহুবচন েৰা ৰচনকবাৰৰ লগত পৰৰচয় 

 

      

         ৭ ) গণ,বৃন্দ,বগগ-  াত্ৰগণ,ৰশক্ষেবৃন্দ, পাঠেবগগ 

          ৮) বেণী-  পবগতকেণী,েৰমেকেণী 

          ৯) দল-  গৰুদল, াত্ৰদল 

       ১০) শব্দৰ আগত সংখ্যাবাচে শব্দ বহুৱায়ঃ- 



            বযকনঃ- পাঁচ ন মানুহ, ৰতৰন নী ব াৱালী ।  

 
 

আকলাচনাৰ মাধ্যকমকৰ তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ৰলকখ্াৱা হ’বঃ- 

 

১) বচন োে ববাকল ? ই বেইপ্ৰোৰৰ আৰু ৰে ৰে ? 

২) এেবচন োে ববাকল ? উদাহৰণ ৰদয়া ।  

         ৩) বহুবচন  োে ববাকল ? উদাহৰণ ৰদয়া । 

৪) বহুবচন বুক াৱা প্ৰতযয়কবাৰ ৰলখ্া । 

          ৫) বচন পৰৰৱতগ ন েৰাঃ- 

               ই, ৰস , বতওঁ, ল’ৰা,  ৰশক্ষে,  াত্ৰ, বনু্ধ, চৰাই, পবগত, গ্ৰন্থ । 

        ৬) বচন ৰনণগয় েৰাঃ- 

  ে) বান্দৰকটাকৱ েল খ্াইক  । 

  খ্) ৰেতাপখ্ন বম ত ব াৱা । 

 

প্ৰশ্নোেতখ্ন পৰ়ি প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ৰলখ্া । 

 

 

 

 

Class :VI                                      Marks:10    Time:30 mnts 

 

 

 

১) বচন োে ববাকল ?                                                                                   1  

২) বহুবচন োে ববাকল ?                                                                               1 



         ৩) এেবচনৰ এটা উদাহৰণ ৰদয়া ।                                                                  1 

৪) বহুবচন বুক াৱা দুটা প্ৰতযয় ৰলখ্া ।                                                             1 

৫) বচন ৰনণগয় েৰাঃ-                                                                             1×3=3 

   ে)  গ ডাল নাোটিবা । 

   খ্)  াত্ৰবৃন্দই পৰ়িক  । 

   গ)  বতওঁ গুৱাহাটীত  াকে । 

৬) বচন পৰৰৱতগ ন েৰাঃ-                                                                       1×3=3 

    ে) ৰেতাপখ্ন ৰদয়া । 

    খ্) েলক াে পৰেক  । 

   গ) ৰশক্ষেসেল সভাকল গগক  । 


