
 

 

 

Date:  22 nd  -  28 th  june                     

Class :VI 

Subject.  Assamese 
 

 

অতিতিক্ত পাঠঃ- ঈছপি সাধু 

 

Period 1 :  

       পাঠঃ- তিগতিি বিসভা 

                       ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে িীিৱ 

পঠি কতিব । 

 

অতি চমু উত্তি তিয়াঃ- 

ক) ককাি ইচ্ছামণি ওোব - কসামাব  কিাৱািা হহতছে ? 

খ) ঘিি গৃহস্থই তক আতি পুতহতছে ? 

 

 পাঠঃ- দুটা কেহ  
 

         ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে িীিৱ পঠি কতিব । 

 

অতি চমু উত্তি তিয়াঃ- 

ক)  ভিীটী কমাি কাষলে আহাাঁ , এণকা ভয় িাই । মই কিামাক িক্ষা কতিম ।  -- কথাষাি ককাণি 

হকতছে  ? 

খ) দূলিি পিা ককাণি কাক কসৱা জিাইতছে ? 

 



 

Period 2 : পাঠঃ- তসিংহ আিু তিগতি  
 

                 ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে 

িীিৱ পঠি কতিব । 

  

খােী ঠাই পূি কিাঃ- 

ক) এতিি এটা ------- শুই আতছে । 

খ) বন্দী হহ খঙণি কিওাঁ  --------  ধতিণে । 

 

পাঠঃ-  পিুৱা আিু কণপৌ 

 

            ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে িীিৱ পঠি কতিব 

। 

 

খােী ঠাই পূি কিাঃ- 

ক) ওচিি কণিা তস ------ তবচাতি কিপাণে । 

খ) -------  পািণি আতছে এণজাপা গছ । 
 

 

Period 3 :  পাঠঃ- গছ আিু িে খাগতি 

 

                          ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে িীিৱ 

পঠি কতিব । 

 

 

শুদ্ধ উত্তিণটা বাতছ উতেয়াই তেখাঃ- 



ক) (  হিি / সাগি /পুখুিী )ি  পািি আতছে এণজাপা গছ । 

খ)  অহিংকাণি হ'ে ( পিিি / উন্নতিি / কমমি ) মূে । 

 

পাঠঃ- এটা কো হতিো 

 

         ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে িীিৱ পঠি কতিব । 

 

শুদ্ধ উত্তিণটা বাতছ উতেয়াই তেখাঃ- 

ক) পদ্মণোচি িাণমণি ( সাগিি / হিি / পুখুিীি  ) পািি এটা হতিো আতছে । 

খ)  তস তিভম য় মণিণি সাগিি পাণি পাণি ( কাে / ভতি / কিজ ) কজাকাতি ঘাাঁ হ খায় । 

 

 

Period 4:  পাঠঃ-  দুজি বনু্ধ আিু ভােুক 

                    ---- পাঠটি শুদ্ধ উচ্চািণেণি  সিৱ পঠি কিা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকণে িীিৱ পঠি 

কতিব । 

অতি চমু  উত্তি তিয়াঃ- 

ক)  েুিংেুঙীয়া  বাটণটা  তকহি মাণজতি আতছে ? 

খ) কসই বাণটণি ক াৱা মািুহ দুজিি িাম তক আতছে ? 

 

        প্ৰশ্নকাকিখি পত়ি প্ৰশ্নসমূহি উত্তি তেখা । 

 

 

 

 

Class :VI                                      Marks:10    Time:30 mnts 

 

 

 

১) অতি চমু উত্তি  তিয়াঃ-                                                              1×4=4 



     ক) তক শব্দ শুতি তিগতি সভালে আতহতছে  ? 

     খ) তিগতি কাি তপঠিি ওপিি উঠিতছে  ? 

     গ) পদ্মণোচণি ককািণটা চকুণি কিখা পাইতছে  ? 

     ঘ) বু়িা গছণজাপা তকয় উভাতে পতিতছে  ?                                                                              

২)  খােী ঠাই পূি কিাঃ-                                                                   1×4=4 

      ক) এটা কেহ তপিেি, আিণটা  --------- । 

      খ)  এতিি এটা  তসিংহ ------ আতছে । 

      গ)   বহু কচষ্টা কতিও কবচািা  ------- উঠিব  কিাৱাতিণে । 

      ঘ)   অহিংকাণি -------- পিিি মূে ।                                   

       

৩) শুদ্ধ উত্তিণটা বাতছ উতেয়াই তেখাঃ-                                              1/2×4=2 

               ক) বু়িা  তিগতি ( সভাপতি / সম্পািক / সিসয  ) হহতছে  । 

               খ) ( হাতবি / হিি / সাগিি )  মাজি তচকািীণয় এখি জাে পাতি হথতছে । 

               গ) তবপিি কথা জাতিও পিুৱাণটাণৱ ( তিজিাি / সাগিি / পুখুিীি )  পািী খাবলে    

                   হগতছে । 

               ঘ) ভােুকি ভয়ি ( ভজহতি  / মিহতি / হিহতি ) গছি উঠিতছে । 

 

 

 


