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Class: IX 
 

Suject:  Assamese 

 

Chapter: অন্যৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ 

Day 1: পাঠৰ  (পৃষ্ঠা নং- ২১)ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

         িলৰ ৈথাকৈইটা  ৈতবিাকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা    

• তমঠা মাি বযৱহাৰ প্ৰণালীৰ ঘাই বস্তু 

• েতৰত্ৰ আৰু বযৱহাৰ দুটা একৈবাকৰ চবকলগ বস্তু 

• তিংতিঙীয়া মানুহৰ শত্ৰু চবতি , চিকন মানুহৈ আন মানুকহ ভাল নাপায় 

• চৈকটৰা মাতৰ ৈথা চৈাৱা মানুহৈ আন মানুকহ ভাল নাপায় 

 কঠিন্ শব্দবব্াৰৰ অৰ্থ জাতন্ ল াৱা   

        ইতিতৈং – ঠাট্টা ৈৰা  

       সৰবৰহী --- েনতপ্ৰয় 

        দম্ভাতল – গবব ৈতৰ 

        অবুবদ – অসংিয , চহোৰ 

        ৰহণ – ৰং 

        তবকিাপন --- ধুনীয়া  

       নুগুতণ – তবোৰ নৈতৰ  

       েকুৰ কুটা --- চবয়া চপাৱা  

  ১) ি ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তিয়া আৰু  ব্হীি ত খা  

        ৈ) বযৱহাৰ প্ৰণালীৰ ঘাই মন্ত্ৰ তৈ  ? 

        ি) স্বভাৱৰ চদাষ থাতৈকলও তৈহৰ েতৰয়কি সৰবৰহী হ’ব পাতৰ ? 

        গ) সে বযৱহাৰৰ মুিয উকেশয তৈ ? 

        ঘ) তমঠা মািৈ তৈহৰ লগি িুলনা ৈৰা হহকি ? 

        ঙ) চৈান চেণীৰ চলাকৈ চৈকটৰা মাতৰ ৈথা ৈয় ? 

        ে) চৈান চেণীৰ মানুহৰ শত্ৰু সৰহ ? 

  H.W: পাঠকটা আকৈৌ পঢা  আৰু মূল ৈথাকৈইটা বুতে চলাৱা   

Day 2 :  আগতদনাৰ পাঠৰ বুতে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ তশক্ষৈৈ সুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-২২ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

            িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

• নম্ৰিা গুণকটা সে বযৱহাৰৰ মূল বস্তু  

• বযৱহাৰি মুকি  আৰু মকন একৈ চহাৱা উতেি  

• চৈাকনা মানুহৈ মুিৰ আগি প্ৰশংসা ৈৰা  োটুৈাৰৰ স্বভাৱ  

• আনৰ গুপ্ত ৈথা লুৈাই ৰাতিব পৰা এটা ভাল গুণ 
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• আনৰ গুপ্ত ৈথা লুৈাই ৰাতিব চনাৱাৰা মানুহৰ স্বভাৱ পািল  

শব্দ অৰ্থ    

       সংকক্ষকপ – েমুকৈ  

       সদৰী – প্ৰৈাশ  

       তিয়লীয়া – ৈাতেয়া ৈতৰ ভাল চপাৱা  

       সুেল – সহে  

       দম্ভাতল – অহংৈাৰ  

       আশয় – মনৰ ৈথা বুতে চপাৱা 

       তনন্দা – ঠাট্টা  

       গতৰহণা -- তনন্দা        

        ২) ি ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তিয়া আৰু  ব্হীি ত খা 

        ৈ) সদ বযৱহাৰৰ মুিয অনুপান তৈ ? 

        ি) নম্ৰিা তৈহৰ তেন ? 

        গ) মনি নম্ৰিাৰ ভাৱ থাতৈকল তৈ হয়  ? 

        ঘ) আনৰ ভাল গুণ প্ৰকয়ােন অনুসতৰ তৈ ৈতৰব লাকগ  ? 

       ঙ) োটুৈাৰৰ স্বভাৱ চৈকনকুৱা  ? 

        ে) সৈকলাকৰ হসকি তমকলকৰ থাতৈবকল তৈ ৈৰা উতেি ? 

        ি) চৈান চেণীৰ মানুহৰ স্বভাৱ তনকেই পািল ? 

        ে) দুৰাোৰ মানুহৰ আগি তনেৰ বা আনৰ গুপ্ত ৈথা প্ৰৈাশ ৈতৰকল তৈ হয় ? 

        ঝ) জ্ঞানী চলাকৈ দানি তৈ তবধান তদকি ? 

Day 3:  আগতদনাৰ পাঠৰ বুতে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ তশক্ষৈৈ সুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-২৩ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

            িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা  

• চলাৈৰ ৈথা িুেতৰ ফুৰাকটা নীে মনৰ মানুহৰ তেন  

• শাৰীতৰৈভাকৱ অক্ষম চলাৈৈ চৈতিয়াও চভঙুোতল ৈতৰব নালাকগ  

• শঠ বা তমিলীয়াৰ লগি সম্বন্ধ ৰিা অনুতেি 

• মানযৱন্ত চলাৈৈ অমানয ৈতৰ সন্মান ৈমাব চনাৱাতৰ  

• িলিীয়া সামানয চলাৈৈ মৰম ৈৰা উতেি 

• সংসাৰি মানুহৰ অৱস্থা সদায় একৈ সমাকন নাথাকৈ 

শব্দ অৰ্থ   

             সঁোতি  -- তবশ্বাসী 

             চপ্ৰৌঢী – েনাোি 

             চেয়স – চেষ্ঠ 

            শঠ – তমিলীয়া  

            িতলবকল – ঠতগবকল  

            আঢ্যৱন্ত—ধনী 

            চভঙুোতল – মুকিকৰ ইংতগি চদিুৱাই ঠাট্টা ৈৰা  
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           বহুৱা – আনৰ ভাও তদয়া চলাৈ 

৩) ি ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তিয়া আৰু  ব্হীি ত খা 

          ৈ) আনৰ গুপ্ত ৈথা েনাোি ৈতৰকল তৈ হয়  ? 

          ি) তৈদকৰ আনৰ সঁোিী হ’ব পাতৰ  ? 

          গ) চভঙুোতল তৈহৰ ফল ? 

          ঘ) তনেৰ গুণ  তনকে বিাতনকল তৈ হয়  ? 

          ঙ) চৈাকনা চলাৈৈ শঠ বুতল োতনকল তৈ ৈতৰব লাকগ ? 

           ে) শঠৰ লগি সম্বন্ধ ৰাতিকল তৈ হয়  ? 

          ি) ৈাৰ চেউতি অমানয ৈতৰকল নৈকম  ? 

Day 4 : আগতদনাৰ পাঠৰ বুতে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ তশক্ষৈৈ সুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা     

           পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-৩০ ) তলিৈৰ পতৰেয় ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা  আৰু িলৰ প্ৰশ্ন সমূহ ৰ উত্তৰ তদয়া  

         ৈ) চিামাৰ পাঠটিৰ তলিৈ চৈান ? 

         ি) চিওঁৰ েন্ম ৈ’ি হহতিল  ? 

         গ) চৈানকবাৰ আকলােনীি চিকিিৰ ৰেনাসমূহ প্ৰৈাশ পাইতিল  ? 

         ঘ) চিওঁৰ উকেিক াগয গ্ৰন্থ দুিনৰ নাম তলিা । 

         ঙ) চিওঁ সম্পাদনা ৈৰা আকলােনীিনৰ নাম তলিা । 

         ে) চিওঁৰ ৰেনাসমূহৈ তৈকহ গভীৰিা দান ৈতৰকি ? 

         ি) চিামাৰ পাঠটি চিওঁৰ চৈানিন গ্ৰন্থৰপৰা চলাৱা হহকি   ? 

 Day 5  আব াচন্াৰ মাধ্যবমবৰ  পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ত খা  

           প্ৰশ্ন ১ ৈ,ি, গ ,ঘ,ঙ,ে 

           প্ৰশ্ন ৪  তবপৰীি অথব  তলিা  

           প্ৰশ্ন ৫ বাৈয ৰেনা ৈৰা  

Day 6  আব াচন্াৰ মাধ্যবমবৰ  পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ত খা  

           প্ৰশ্ন ২ ৈ,ি 

           প্ৰশ্ন ৩  ৈ,ি 

Day 7 : গল্প ত খন্  

     গল্প তলিাৰ চৈৌশল তশকৈাৱা হ’ব  

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

Chapter:  সব্থন্াম পি  

Class 8:  সববনাম পদৰ সংজ্ঞা আৰু  িাৰ প্ৰতিকটা ভাগকৰ পতৰেয় উদাহৰকণকৰ হসকি দাতঙ ধৰা হ’ব (With  PPT) 

           আৰু  আকলােনাৰ মাধযকমকৰ িলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ তলিা হ’ব   

      প্ৰশ্ন ১) সববনাম পদ ৈাৈ চবাকল ?  উদাহৰণ তদয়া । 

            ২) ই চৈই প্ৰৈাৰৰ আৰু তৈ তৈ  ? 

            ৩) বযতিবােৈ সববনাম  ৈাৈ চবাকল  ?   উদাহৰণ তদয়া  
 

Class 9:  সববনাম পদৰ প্ৰতিকটা ভাগকৰ পতৰেয় উদাহৰকণকৰ হসকি দাতঙ ধৰা হ’ব (With  PPT) 

           আৰু  আকলােনাৰ মাধযকমকৰ িলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ তলিা হ’ব   

      প্ৰশ্ন ৪) স্থানবােৈ সববনাম ৈাৈ চবাকল ?   উদাহৰণ তদয়া । 
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            ৫) ৈালবােৈ সববনাম ৈাৈ  চবাকল  ?  উদাহৰণ তদয়া । 

            ৬) তবকশষণ সববনাম ৈাৈ চবাকল  ?  উদাহৰণ তদয়া । 

Class 10 :  আকলােনাৰ মাধযকমকৰ িলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ তলিা হ’ব 

             প্ৰশ্ন ৭) ি ৰ ব্াকযবব্াৰি ৰ্কা সব্থন্াম পিবব্াৰি আঁচ টন্া  

                       ৈ) মানুহেন িাকল হগতিল  ।  

                       ি) িাই ৰািুলৰ ভনীকয়ৈ  । 

                       গ) তস গা ধূই ভাি-পানী িাকল  ।  

                       ঘ)  িাি বহুি মানুহ চগাট িাইকি ।  

                       ঙ) প্ৰীতি চৈতিয়া আতহল  ? 

            প্ৰশ্ন ৮) ি ৰ আঁচটন্া পিবব্াৰ তক সব্থন্াম পি ত খা  

                      ৈ) বুঢামানুহেন ইয়াকল আতহতিল  । 

                      ি) তসহঁিৰ ঘৰি বহুি মানুহ চগাট িাইকি   । 

                      গ) িুতলৈা এতিয়াই আতহব  । 

                      ঘ) গিকোপাি  ইমান আম লাতগকি  ।  

                      ঙ)  চিওঁকলাৈ  আমাৰ ঘৰকৰ মানুহ ।  

                      ে) চিাৱালীেনী চৈকনকুৱা  অপতৰপাটী ।   

                      ি) সাগকৰ িাৰ আইিাৈৈ চদতি তেঞতৰ উঠিল । 

                      ে) ৈমল আতে গধূতল আতহ পাবতহ  ।    

                      ঝ) মই িাকল  াম  ।      

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


