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Class: X 
 

Subject:  Assamese 

 

Chapter: জিজিৰ  

Day 1: গীত অৰ্থাৎ কবিতাট া ভালকক দুই -বতবিিাৰ পঢা   

         তলৰ কৰ্াটকই া  কবিতাট াৰ মাটেটৰ িুবেিকল চেষ্টা কৰা   

• আল্লা িা ভগৱাি দয়াৰ গৰাকী  আৰু একমাত্ৰ আল্লা িা ভগৱাটিটে আমাক এই দুখৰ সাগৰৰপৰা িোি পাটৰ । 

• আল্লাৰ ওেৰকল যািকল ে’টল আমাক চকৱল গুৰুটৱটে িা  চদখুৱাি পাটৰ  । চসটয় গুৰুৰ ওেৰত শৰণ ল’িকল 

কবিটয় আহ্বাি েিাইটে ।  

• পািী আৰু অবিৰ মােত তৃষ্ণা আৰু োৰ গুটোৱা গুণ সমূে লুকাই ৰ্কাৰ দটৰ সৎ, বিশ্বাসী মািুেৰ বভতৰটতা  

আল্লা িা ভগৱাি লুকাই ৰ্াটক ।  

• আবম এই কৰ্া  উপলবি িকটৰাোঁ  িাটিই  আল্লাক বিোবৰ  মক্কাৰদটৰ পুণয স্থািকল  যাওোঁ ।  

• ভগৱািৰ ওেৰত সৰু-ডাঙৰ , ধিী-দুখীয়াৰ এটকা প্ৰটভদ িাই । চতওোঁৰ  ওেৰত সকটলা সমাি ।  

• ভগৱািৰ ওেৰ পাটয়া আবম পুণয অেথ ি কবৰি চিাৱাটৰাোঁ  , কাৰণ আবম মিৰপৰা মায়া চমাে আোঁতৰাি চিাৱাটৰাোঁ   

• প্ৰাণ িৰ্কা চদেৰ এটকা মূলয িাৰ্াটক , ই েৰাই বিেীি সোঁোট াৰ বিবেিা ।  

• প্ৰাণিায়ু ওলাই চযাৱাৰ বপেত চদেট াৰ এটকা অৱস্থা িাৰ্াটক , বযট া চদেক লল আবম েীয়াই ৰ্কা 

বদিটিাৰত চগৌৰৱ কটৰাোঁ  । 

 কঠিি শব্দটিাৰৰ অৰ্থ োবি চলাৱা   

        ৰেমৰ—দয়াৰ 

        দবৰয়া—সাগৰ, িদী 

        পাৱত -- েৰণত  

        চখাদা ৰেুল ---- ভগৱািৰ দূত 

        চমাবমি --- বিশ্বাসী  সৎ মুেলমাি 

        সঞ্চাৰ  --- তলা  

        বতৰ্ চিণী --- তীৰ্থস্থাি  

        চিোি ---- চিপাৰ কৰা  

        আেমাি ---- আকাশ  

        কু ুি তৰা --- ধ্ৰুৱ তৰা 

        মইিা ----- প্ৰাণ  

        যুগুবত ---- চেষ্টা 

        চদওমাবৰ --- োপ মাবৰ  

        চভল --- মৃতটদে 

 H.W: কবিতাট া আটকৌ পঢা  আৰু মূল কৰ্াটকই া িুবে চলাৱা  
  



2 
 

Day 2 : গীতট া download কবৰ শুবি চলাৱা । িুবে চিাটপাৱা কৰ্াটিাৰ বশক্ষকক সুবধ িুবেিকল চেষ্টা কৰা  আৰু তলৰ  

        প্ৰশ্ন  চকই াৰ উত্তৰ  বদিকল চেষ্টা কৰা আৰু লগটত (CW Copy ) বলখা 

   ১)  ক) ৰেমৰ গৰাকী মাটি বক  ? 

        খ) আল্লাই আমাক বক পাৰ কৰাি পাটৰ ? 

        গ) কবিটয়  কাৰ সোয় লল আল্লাৰ ওেৰকল যািকল লকটে ? 

        ঘ) চখাদাৰেুল ক’ত লুকাই ৰ্াটক  ? 

        ঙ) েীৱই ক’ত তাবল মাটৰ  ? 

        ে)  ভগৱািক লাভ কৰাত বকটে মািুেক িাধা বদটয় ? 

        ে) আদমৰ োত মাটি বক  ?  

        ে) সোৰ মইিাই বকেক িুোইটে  ? 

        ঝ) চকবতয়া প্ৰাণট াটৱ চদে এবৰ যায় ? 

        ঞ) েীৱসকলক বক োিকল কবিটয় আহ্বাি েিাইটে ? 

 

Day 3: কবিৰ পবৰেয়ৰ কৰ্া বখবি ভালকক পঢা আৰু  বশক্ষকৰপৰা িুবে চলাৱা  

          তলৰ প্ৰশ্নসমূেৰ উত্তৰ বদয়া  আৰু বলখা  

     ২) ক) আোি ফবকৰ চকাি ?  চতওোঁৰ আেল িাম বক  ? 

         খ) চতওোঁ ক’ৰপৰা অসমকল আটে  ? 

         গ) চতওোঁ অসমকল অোৰ সময়ত অসমৰ ৰো চকাি আবেল  ? 

         ঘ) চতওোঁৰ িাম বকয় আোি ফকীৰ েয়   ? 

         ঙ) আটোম ৰোই চতওোঁক ক’ত ৰ্াবকিকল বদটয় ? 

          ে) বেবকৰত বকেৰ প্ৰবতধ্ববি শুিা যায় ? 

    পাঠৰ শব্দাৰ্থ জিজি মুিস্থ িৰা     

Day 4 :  বেবকৰৰ বিষটয় ৰ্কা কৰ্াবখবি পঢা আৰু আটলােিা কবৰ  

            তলৰ প্ৰশ্নসমূেৰ উত্তৰ  (CW Copy ) বলখা  

      ৩) ক) বেবকৰ বক ?  বেবকৰ শব্দট া ক’ৰপৰা আবেটে ?  ইয়াৰ অৰ্থ বক  ?  

           খ) বক বক ভাষাৰ শব্দ ইয়াত চসামাইটে ? 

           গ) বেবকৰৰ দটৰ প্ৰেবলত আি এবিধ  গীত বক ? 

           ঘ) উেবি অসমৰ বক বক গীতৰ লসটত বেবকৰৰ বমল চদখা যায়  ? 

        আলিাচিাৰ মাধ্যলমলৰ  পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ জিিা  

           প্ৰশ্ন ১ ক,খ, গ  

           প্ৰশ্ন ২ অৰ্থ বলখা  

           প্ৰশ্ন ৩- অন্তবিথবেত  ভাৱটি িুোই বলখা ।  

  Day 5 : ব্যািযা িৰাৰ ধ্ৰণ জশজি তিৰ প্ৰশ্নলিইটাৰ উত্তৰ জিজিব্া  

           প্ৰশ্ন ৪ ক,খ,গ,ঘ 

          লগটত পুিৰ পাঠৰ ৰু্লমূল আটলােিা  কৰা ে’ি ।          

      ৫) দুই -জতজিটা ব্ািযলৰ উত্তৰ জিয়া :                                                                                                    

             ক) চকািটিাৰ গীতক বেবকৰ চিাটল ? 

             খ) বেবকৰত বক কৰ্া প্ৰকাশ লেটে  ? 



3 
 

             গ) লিষ্ণৱ ধমথৰ গীতটিাৰৰ উপবৰও আৰু বক বক গীতৰ প্ৰভাৱ বেবকৰত চদখা যায় ? 

              ঘ) আোি ফবকৰৰ আেল িাম বক ? চতওোঁ িাম বকয় আোি ফবকৰ ে’ল ? 

              ঙ) চতামাটলাকৰ পাঠত বেবকৰ গীতটি অন্তভূথ ক্ত কৰাৰ কাৰণ বক ? 

         
                                                 --------------------------- 

Chapter:  অিুসৰ্থ  

Class 6: অিুসগথৰ সংজ্ঞা আৰু  তাৰ িযৱোৰ উদােৰটণটৰ লসটত দাবঙ ধৰা ে’ি (With  PPT) 

           আৰু  আটলােিাৰ মাধযটমটৰ তলৰ প্ৰশ্ন সমূেৰ উত্তৰ বলখা ে’ি   

      প্ৰশ্ন ১)  অিুসগথ কাক চিাটল ?  

            ২) প্ৰবতট া অিুসগথৰ িযৱোৰ চদখুওৱা ।  

Class 7 :  আটলােিাৰ মাধযটমটৰ তলৰ প্ৰশ্ন সমূেৰ উত্তৰ বলখা ে’ি 

             প্ৰশ্ন ৩) তিৰ ব্ািযলব্াৰৰপৰা অিুসৰ্থ ব্াজচ উজিওৱা   

                       ক) বস যাি ে’িলা । 

                       খ) মই বমো কৰ্া ক’ি চিাৱাটৰাোঁ  পায়  । 

                       গ) বস  তাকল লগটিা বক কবৰি ? 

                       ঘ)  আবম যাওোঁেোঁ ক ি’লা । 

                       ঙ) প্ৰীবতও আমাৰ লগত যাি  ।  

                       ে) বস চদটখাি িাবেল । 

                       ে) তুবম িো ে’টল  চমাৰ িৰ অসুবিধা ে’লটেোঁ টতি ।  

             প্ৰশ্ন ৪) তলৰ অিুসগথটিাটৰটৰ এ াকক িাকয সাো । 

                       চদই , বে, চদ, চক, চোি, একা, চদও 

  
          : Chapter:  ব্ািয পজৰব্তথ ি 

   Class 8:   সৰল , বমশ্ৰ, চযৌবগক িাকযৰ সংজ্ঞা আৰু  উদােৰটণটৰ লসটত দাবঙ ধৰা ে’ি (With  PPT) 

           আৰু  িাকয পবৰিতথ ি কবৰিকল বশটকাৱা  ে’ি   

      প্ৰশ্ন  ১) িাকয কাক চিাটল ?  উদােৰণ বদয়া । 

            ২) ই চকই প্ৰকাৰৰ আৰু বক বক  ? 

            ৩) সৰল িাকয কাক চিাটল  ?   উদােৰণ বদয়া । 

            ৪) বমশ্ৰ িা েটিল িাকয কাক চিাটল ?   উদােৰণ বদয়া । 

            ৫) চযৌবগক িা সংযুক্ত িাকয  কাক  চিাটল  ?  উদােৰণ বদয়া । 

    Class 9 :  আটলােিাৰ মাধযটমটৰ তলৰ প্ৰশ্ন সমূেৰ উত্তৰ বলখা ে’ি 

   প্ৰশ্ন ৬) তিৰ সৰি ব্ািযলব্াৰ িটিি ব্ািযলি পজৰব্তথ ি িৰা  

                       ক) আবম গধূবল বেটিমা োিকল যাম । 

                       খ) ওখ চোৱালীেিী চমাৰ ভন্টী  । 

                       গ) মটিাটযাটগটৰ পবঢটল পৰীক্ষাত ভাল ফল পািা । 

                       ঘ)  পৃবৰ্ৱী ঘূৰণীয়া িুবল সকটলাটৱ োটি । 

                       ঙ) মই পটঢাোঁ টত বস চখটল । 

                       ে) তুবম ভাল গাবয়কা িুবল মই িাোবিবেটলাোঁ  । 
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            প্ৰশ্ন ৭) তিৰ সৰি ব্ািযলব্াৰ য ৌজৰ্ি ব্ািযলি পজৰব্তথ ি িৰা   

                      ক) িুঢামািুেেি ইয়াকল আবে আমাক ভাটলমাি উপটদশ বদবেল । 

                      খ) েয়মতীটয় বগবৰটয়কৰ কৰ্া িকক ৰোৰ মািুেৰ োতত প্ৰাণ বদবেল । 

                      গ) ইমাি পঢা-শুিা কবৰও ভাল মািুে ে’ি চিাৱাবৰলা । । 

                      ঘ) বিয়বমত িযায়াম কবৰটলটে স্বাস্থয ভাটল ৰ্াবকি ।  

                      ঙ) ডাঙৰৰ কৰ্া িুশুবিটল বিপদত পবৰিা । 

                      ে) তুবম আবেটল মই যাম ।   

            প্ৰশ্ন ৮ ) তিৰ য ৌজৰ্ি ব্ািযলব্াৰ িটিি ব্ািযলি পজৰব্তথ ি িৰা 

                      ক) চমাৰ কৰ্ামটত েলা িে’টল বিপদত পবৰিা । 

                      খ) বিয়ম মটত িযায়াম কবৰিা চতটে স্বাস্থয ভাটল ৰ্াবকি । 

                      গ) তাই পঢা-শুিাত িৰ ভাল বকন্তু িযৱোৰ এটকিাটৰ চিয়া ।  

                      ঘ) তাই আবেি আৰু আবম এটকলটগ ফুবৰিকল যাম । 
        

     Chapter:  ব্যজিৰ্ত জচঠি    

Class 10:  বেঠি বলখাৰ বিয়ম সমূেৰ িযাখযা আগিটঢাৱা ে’ি (With  PPT) 

               ক) ডাঙৰকল বেঠি বলখাৰ বিয়ম বশকা 

            খ) সৰুকল বেঠি বলখাৰ বিয়ম বশকা  

      HW   ১) লক্ ডাউি আৰু  অিলাইি পাঠ গ্ৰেণৰ অবভজ্ঞতা েিাই চতামাৰ দূৰত ৰ্কা  িনু্ধ িা িান্ধৱীকল  

        এখি বেঠি    বলখা । (১৫০ মাি শব্দটৰ)     
      

 


