
       

 

Class: IX 
 

Subject: Assamese 

Date : CYCLE-6 ( 22nd Nov to 9 Dec, 2021) 

Chapter: য ুঁজ  (মৃণাল কললতা )  

Class 1: পাঠৰ (পষৃ্ঠা নং- ৬৬-৬৮ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

িলৰ ৈথাকৈইটা পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুজেবকল চেষ্টা ৈৰা   

• তনোযুক্ত দ্ৰবযৰ আসজক্তকে তৈদকৰ তসদ্ধাথ থৈ তমছা মাতিবকল 

বাধ্য ৈৰাইতছল 

• চেণীি প্ৰশান্তৰ চবগৰপৰা পইো েুতৰ চ াৱাি মক ন্দ্ৰ 

মাষ্টৰৈ কৈতিেি তদবকল ৈৰা চেষ্টা  

• তসদ্ধাথ থৰ চবগি  পইো চদতি মক ন্দ্ৰ মাষ্টকৰ তৈদকৰ চেৰা 

ৈতৰতছল 

• মাষ্টৰৰ লগি তসদ্ধাথ থ তৈদকৰ িৈথি তলপ্ত ক তছল  

• তনম থকল তৈদকৰ চৈৌিু লৰ বশবিী ক  তসদ্ধাথ থৈ ওেৰৰ 

পাণকদাৈান িনকল সঘনাই আ -যা  ৈৰাি অনসুৰণ 

ৈতৰতছল 

• তনম থকল তসদ্ধাথ থৈ তেগাকৰট চিাৱা অৱস্থাি তৈদকৰ ধ্ৰা 

চপলাইতছল 

• চদাৈানীেকন তনম থলৰ ঘৰৰ ৈথা োতনব তবেৰাি তবৰজক্ত 

প্ৰৈাশ 

• পাতৰবাতৰৈ অশাতন্তৰ িলি  ঠাি তসদ্ধাথ থৰ বযৱ াৰি চদিা 

তদো  তিংতিঙীো চবকপকৰাৱা স্বভাৱৰ বাকব তৈদকৰ বন্ধ্ুবগ থই 

এৰাই েতলতছল 



• কঠিন শব্দব াৰৰ অৰ্ থ জালন ললাৱা : 

অতিশম থা-- িঙাল মানু   

কৈতিেৎ--ৈাৰণ দকশ থাৱা 

 িভম্ব--আেতৰি 

ভ্ৰকেপ--চৈৰাত কৈ চোৱা 

িীে্ণ-- চোৈাদৃষ্টষ্ট 

ৈাাঁ  পতৰ েীণ চযাৱা--তনস্তব্ধ 

তনৰীেণ--দৰূৰপৰা ভালকৈ চোৱা ৈায থ 
Class 2:১) তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিয়া আৰু   হীত ললখা : 

ক) মক ন্দ্ৰ মাষ্টকৰ তসদ্ধাথ থৰ চবগ চিাোতৰ তৈ পাইতছল ? 

ি) প্ৰশান্তৰ চবগৰপৰা তৈ চ ৰাইতছল ? 

গ) চেণীৰ সৈকলা ছাত্ৰ তৈে  িভম্ব ক তছল ? 

ঘ) তনম থকল তসদ্ধাথ থৈ পানকদাৈানিনি প্ৰাকে তৈ অৱস্থাি 

চদিা পাে ? 

ঙ) তসদ্ধাথ থৰ েতৰত্ৰি তৈ তৈ পতৰবিথন চদিা তদকছ ? 

ে) তনম থকল পানকদাৈানিনৰ িাকল তৈে আগবাতঢতছল ? 

H.W: পাঠৰ অংশষ্টট  আকৈৌ পঢা  আৰু মলূ ৈথাকৈইটা 

বুজে চলাৱা  

Class 3:পাঠৰ (পষৃ্ঠা নং-৬৯-৭১ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা  , 

িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুজেবকল চেষ্টা ৈৰা   

• চদাৈানীেনৰ লগি তনম থলৰ ৈকথাপৈথন 

• মক ন্দ্ৰ মাষ্টৰৈ েৈুি েৈু কথ ৈথা চৈাৱা তসদ্ধাথ থ 

তৈদকৰ তনম থলৰ  ওেৰি তনষ্প্ৰভ ক  পকৰ 

• দুকোকৰ মােি তৈছুসমেৰ চমৌনিা 

• তসদ্ধাথ থ প্ৰাে এসপ্তা  তবদযালেি  চনাকযাৱাৰ ৈাৰণ  



• তনম থলৰ প্ৰশ্নৰ মুিামুতি  ̉’বকল তসদ্ধাথ থৈ দৰৈাৰ  ’ল 

মানতসৈ প্ৰস্তুতি 

• ব ুতদনৰ মুৰকিা চেণীকৈাঠাি তসদ্ধাথ থৈ চনকদিাি  তৈদকৰ 

মাষ্টৰৰ ৈথাি তনম থল দুুঃতিি ক পকৰ  

• তসদ্ধাথ থৰ সু্কল চনাকযাৱাৈ কল মাৈ- বাকপৈৰ মনি চৈাকনা 

উতিিিা চনকদিা 

• মাৈ- বাকপৈৰ পাতৰবাতৰৈ অশাতন্তৰ মােি চযন 

চ ৰাই কগতছল িাৰ আকবগ-অনুভূতি 

• মাৈ-চদউিাৈৰ মৰম –আবদাৰৰ পৰা বজিি চ াৱা 

তসদ্ধাথ থৰ েীৱনকটা ভতৰ পতৰতছল শূণযিাৰ 
• শব্দ অৰ্ থ  

তনষ্প্ৰভ-শজক্তশূণয 

চভৈাত মাতৰ-িকঙকৰ ডাঙৰকৈ মৰা ডাতব 

পাওদাতন-যান-বা নৰ দুৱাৰি ভতৰ চথাৱা ঠাই 

ৈৈথশ-ৈষ্টঠন 

তবষাদ-মনৰদুি 

Class 4:২) তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিয়া আৰু   হীত ললখা : 

ক) পানকদাৈানৰ সন্মুিি তসদ্ধাথ থৈ চদিা চপাৱাি 

তনম থকল তৈ সুতধ্তছল ? 

খ) উত্তৰি তসদ্ধাথ থই তৈ কৈতছল ? 

গ) তনম থলৰ তৈ প্ৰশ্নি তসদ্ধাথ থ এৈপ্ৰৈাৰ তনষ্প্ৰভ ক  

পকৰ ? 

ঘ) তনম থলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তদোৰ সলতন তসদ্ধাকথ থ তৈ 

ৈতৰকল ? 



ঙ) তনম থলৰ মুিামুতি  ̉’বকল তসদ্ধাথ থৈ তৈ ৰ প্ৰকোেন 

ক তছল ? 

ে) ব ুতদনৰ মুৰকিা চেণীকৈাঠাি তসদ্ধাথ থৈ চনকদিাি  

মক ন্দ্ৰ মাষ্টকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সৈলৈ তৈ সুতধ্তছল ? 

Class 5:আগতদনাৰ পাঠৰ বুজে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ 

তশেৈৈ সুতধ্ বুজেবকল চেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ (পষৃ্ঠা নং-৭২-৭৪) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা  

িলৰ ৈথাকৈইটা    

          পাঠকটাৰ মাকেকৰ বজুেবকল চেষ্টা ৈৰা  

• তপিৃ-মািৃৰ তবকেদৰ ২বছৰ  ’ল যতদও মাক কৈ 

পকষকৈ লাভ ৈৰা তপিৃৰ  সাতিধ্য 

• এটা সমেি তপিৃ-মািৃৰ মৰম-চে ৰপৰা  আিতৰ 

তৈদকৰ চবকপকৰাৱা স্বভাৱৰ ক  পতৰল 

• এৈ অৈলশৰীো েীৱনৰ সাৰতথ ক  পতৰল চসই 

পানকদাৈানীেন 

• পানকদাৈানীেনৰ অৈৃজত্ৰম মৰম -ভালকপাৱাৰ 

তেনস্বৰূকপ  ািি িুতল কলতছল তেগাকৰট , তবলীন ক  

পতৰতছল তসদ্ধাথ থৰ েীৱন 

• প্ৰথমবাৰ তেগাকৰট  ািি িুতল চলাৱাৰ তপেি তসদ্ধাথ থৰ 

মনৰ অনুভৱ 

• এটাসমেি তৈদকৰ আসক্ত ক পকৰ তসদ্ধাথ থ  

• লাক  লাক  েুতৰ ৈায থি তলপ্ত চ াৱাি িাৰ ভুলৰ শাজস্ত 

ভুতগতছল ঘৰৰ বনৈৰা চছাৱালীেনীকে 



•  ঠাি চোনাৈী পৰুৱাৰ ৰূপি িাৰ েীৱনকল মণৃালৰ 

আগমন 

• পানকদাৈানীেনৈ তনম থকল তসদ্ধাথ থৰ তবষকে োতনবকল 

ৈৰা প্ৰশ্ন 

• চদাৈানীেনৰ তবৰজক্ত প্ৰৈাশ 
• শব্দ অৰ্ থ  

উতিিিা-তেতন্তি 

আশ্বস্ত-সান্ত্বনা console 

দুব থাদল-িোমো 

প্ৰস্তৰ-তশল 

অকমাঘ-অবযথ থ 

আকৰাশ-ৈপটিা grudge 

প্ৰলুব্ধ-অতি চলাভী 

আেি-ঢাৈ িাই থৈা 
Class 6:৩) তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিয়া আৰু   হীত ললখা : 

ৈ) মাকৈ সু্কল চনাকযাৱাৰ ৈাৰণ চসাধ্াি তসদ্ধাকথ থ তৈ 

কৈতছল ? 

ি) চদউিাকৈ তৈমান বছৰ আগকি তস াঁিৈ এতৰ 

কগতছল ? 

গ) চদউিাকৈ তসদ্ধাথ থৈ চৈতিো লগ ৈকৰ আৰু িাৰ 

বাকব তৈ কল আক  ? 

ঘ) চদউিাকৈ তদো েৈকলটৰ ৈাগেকবাৰ তস ৈ’ি 

সাতে ৰাতিতছল ? 



ঙ) চদউিাৈ-মাৈৰ মৰম ভালকপাৱাকবাৰ তস ৈাৰ 

মােি তবোতৰ পাইতছল ? 

ে) চদাৈানীেকন তসদ্ধাথ থৰ  ািি তৈ িুতল তদতছল ? 

ছ) তেগাকৰটকটা চশষ চ াৱাৰ তপেি তস তৈ অনুভৱ 

ৈতৰতছল ? 

Class 7:পাঠৰ (পষৃ্ঠা নং-৭৫-৭৭ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ 

পঢা  , িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুজেবকল 

চেষ্টা ৈৰা   

• বাইকৈকৰ অ া ল’ৰা এেনৰ প্ৰেণ্ড চঘাোি তনম থলৰ 

নাকৈ মুকি চিেৰ চসা াঁি 

• তেষ্টটবাছৰ পৰা নমা তসদ্ধাথ থ চদৌতৰ আত  সৈকলা ৈথাৰ 

আতিগুতৰ চলাৱা 

• তনম থকল পাণকদাৈান িনকল অ াৰ ৈাৰণ োতনব 

তবোতৰকল তসদ্ধাকথ থ 

• তনম থলৰ যন্ত্ৰণাৈািৰ মুিিন চদতি অনকুশােনাি দগ্ধ 

তসদ্ধাথ থ চশষি বন্ধ্ুত্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকৰ দুকো দুকোকৈ 

লগ ৈৰা তসদ্ধান্ত 

• তনম থলৈ লগ ধ্তৰ অন্তৰৰ তনভৃি চৈাণি চগাপকন 

সাতেৰিা সৈকলা ৈথা তনম থলৰ আগি অৈপকট 

প্ৰৈাশৰ চ পা  

• তসদ্ধাথ থই কৈ গ’ল সৈকলা দুি-যন্ত্ৰণা,এৈাৈীত্ব আৰু 

েৈুপানীৰ সমস্ত দস্তাকবে 

• তনম থকল নীৰকৱ শুতন গ’ল চসই তনম থম অথে বাস্তৱ সিয 

ৈাত নী 



• তনোসক্ত দ্ৰবয অতব কন ৈতপব ধ্ৰা তসদ্ধাথ থৰ  াি 

ভতৰৰ ৈাঁপতন 

• চশষি এই দ্ৰবযৰ অপৈাতৰিা সম্পকৈথ তনম থকল 

তসদ্ধাথ থৈ তদো বুেতন--- 

• েীৱন যুদ্ধি  তৈদকৰ আতম সৈকলাকৱ  াৰ নমনাকৈ 

যুাঁেতদ আগুৱাই যাব লাতগব 

• তনম থলৰ েষ্টটল চৰাগৰ ৈথা বযক্ত ৈৰাি তনব থাৈ 

তনস্পন্দ তসদ্ধাথ থ 

• তনম থল অতব কন যাকি তসদ্ধাকথ থ  এই তনোযুক্ত দ্ৰবযি 

 াি তনতদ িাৰ তভিৰৰ শুই পৰা মানু কটাৈ েগাই 

চিাকল  িাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি  

• তসদ্ধাকথ থ অশ্ৰু তসক্ত নেকনকৰ তনম থলৈ তদো স াতৰ 

• শব্দ অৰ্ থ  

তনোসক্ত-- তনোযুক্ত দ্ৰবযৰ প্ৰতি আসজক্ত 

চৈাঁ ৈুতৰ--ভাে 

তবতনদ্ৰ--চটাপতন ন া 

তনব থাৈ--বাৈয ীন 

আিংৈ--ভে 

এৈাৈীত্ব--লগ সংগ নথৈা 

দস্তাকবে--দতলল document 
Class 8:4) তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিয়া আৰু   হীত ললখা : 

ৈ)মাৈৰপৰা তসদ্ধাকথ থ তৈ েুতৰ ৈতৰতছল ? 

ি) তসদ্ধাকথ থ িাৰ চপজিলবক্সকটাি তৈ সা াঁতে ৰাতিতছল ? 

গ)তনম থকল পাণ চদাৈানিনকল ৈাৈ তবোতৰ কগতছল ? 

ঘ) চদাৈানীেকন তনম থলৈ তৈ সিৈথবাণী শুনাইতছল ? 



ঙ) তনম থলৰ নাৈি চৈাকন প্ৰেণ্ড চঘাো চসাধ্াইতছল ? 

ে) তনম থলৰ তৈ ৈথাি তসদ্ধাথ থ তনব থাৈ তনস্পন্দ ক  পতৰতছল 
? 

ছ) তসদ্ধাকথ থ  িাৰ েীৱনৰ চৈানকবাৰ সিয তনম থলৰ আগি 

প্ৰৈাশ ৈতৰতছল ? 

Class 9:  আবলাচনাৰ মাধ্যবমবৰ  পািৰ প্ৰশ্নসমূহৰ 

উত্তৰ ললখা  

           প্ৰশ্ন ১- ৈ -----ঙ 

           প্ৰশ্ন ২-  ৈ -----ঙ 

            প্ৰশ্ন ৩ ,৪ , ৫ ,৬, ৭, ৮,  ৯  

           প্ৰশ্ন বযািযা ৈৰা  (ৈ---ঘ) 

 

******************************** 


