
Class: VIII 

 

Suject: Assamese 

Date: 1st cycle (1April to24th April) 

 

Chapter: নিয়ৰ 

Day 1 কবিতাট া ভালকক দুই -বতবিিাৰ পঢা  (পৃষ্ঠা িং-১) 

তলৰ কথাটকই া কবিতাট াৰ মাটেটৰ িুবেিকল চেষ্টা কৰা   

• কবি েন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ পবৰেয় 

• চৰামাবিক কবিতাৰ লক্ষণ 

• সাধাৰণ িস্তুত অসাধাৰণত্ব আটৰাপ কবৰ বিয়ৰৰ চ াপালটিক বিবেত্ৰ ৰূপত কল্পিা  

কঠিি শব্দটিাৰৰ অথথ োবি চলাৱা  

 ফটিক----এবিধ িগা েকেকীয়া বশল 

 বিেম---বিস্তব্ধতা 

 বিেুক---চমৌি 

 ৰবিলী—আিন্দ কবৰ ভাল চপাৱা 

 বিবগ---চিয়া 

চেঙুবল—চেঙুলৰ দটৰ ৰঙা 

চশাটভ---চেউবত েৰায় 

বিষম---চিয়া 

H.W: কবিতাট া আটকৌ পঢা 

Day 2 : কবিতাট া আিৃবি কবৰ শুটিাৱা ে’ি 

(CW Copy ) ত তলৰ প্ৰশ্নসমূেৰ উিৰ বলখা  

প্ৰশ্ন ২ ক,খ, গ,ঘ, ঙ,ে,ি 

প্ৰশ্ন৯- তলৰ শব্দটিাটৰটৰ বিোকক িাকয ৰেিা কৰা  

          মকুতা পাবে চশাটভ বিেুক ফুলেুবপ ফটিক 

Day 3 :কবিৰ পবৰেয়ট া পঢা (পৃষ্ঠা িং-২) 

(CW Copy)পাঠৰ প্ৰশ্ন ৮) বিপৰীত অথথ িুটোৱা শব্দ বলখা 



 বিগা  সৰগ   পুৱা    বদি   বিেম   োাঁ বে  

প্ৰশ্ন ১০) তলৰ শব্দটিাৰৰ এ াকক সমাথথক শব্দ বলখা  

চ াপবি বিশা  চিবল সটপাি পািী আকাশ 

তলৰ  অনতনৰক্ত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নলখা (CW Copy) 

প্ৰশ্ন ক) েন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ চেষ্ঠ কবিতা পুবথখি বক ? 

খ) চতটখতক বক িাটমটৰ েিা যায়  ? 

গ) চৰামাবিক কবিতাৰ োবৰ া লক্ষণ  বলখা  

ঘ) বিয়ৰ চ াপালক কবিটয় কাৰ েকুপািী িুবল ককটি  ? 

ঙ) বিয়ৰ চ াপালৰ চশষ পবৰণবত বক  ? 

ে) আগৰৱালাৰ কবিতাপুবথ চকইখিৰ িাম বক  ? 

ি) চোিাকী যুগৰ বত্ৰমূবতথ িুবলটল কাক কাক িুোয় ? 

ে) কবিটয় বিয়ৰ চ াপালক ক’ত চদবখবিল ? 

ঝ) বিয়ৰ বক কবিতা ? 

Chapter: কৃৎ প্ৰতযয় 

Day 4 \ 

প্ৰশ্ন১ - কৃৎ প্ৰতযয় কাক চিাটল ? 

উিৰ-ধাতুৰ লগত চযাগ চোৱা প্ৰতযয় চিাটৰই কৃৎপ্ৰতযয়। চযটি-  

পঢ়্ +ইটিা=পবঢটিা 

খা+ইটলা=খাটলা 

কৰ+ওাঁতা=কটৰাতা 

প্ৰশ্ন ২.ধাতু বক ?(Root) 

উিৰ-বিয়াৰ মূলক ধাতু চিাটল । (Root of the verb) 

চযটি- পবঢটিা ,পবঢম, পবঢি, পবঢবিল আবদ বিয়াপদৰ মূল ধাতু েল –পঢ 

প্ৰশ্ন ৩. চেণীত বকিুমাি কৃৎ প্ৰতযয় ভাবঙ চদখুওৱা ে’ি 

 

Chapter অিুকাৰ আৰু অিুৰূপ শব্দ 

Day 5: প্ৰশ্ন—অিুকাৰ শব্দ কাক ব ালল  ?  



চকাটিা েীৱ-েমু্ত, েৰাই-েবৰকবত িা আি চকাটিা িস্তুৰ মাত অিুকৰণ কবৰ বযটিাৰ শব্দৰ সৃবষ্ট 

কৰা েয় তাক অিুকাৰ শব্দ চিাটল।বেলি-কা-কা, চমও-চমও,  ং- ং, টিক-টিক 

প্ৰশ্ন-অিুৰূপ শব্দ কাক ব ালল ?  

মূল শব্দৰ অথথৰ চোৰ িুোিকল চকবতয়ািা শব্দট াৰ আগত িা বপেত বকিুমাি অথথ থকা িা 

িথকা শব্দ িযৱোৰ কৰা েয় চতটিটিাৰ শব্দক অিুৰূপ শব্দ চিাটল।বেলি-মাি-তাি,খা-খিৰ, 

বকতাপ-পত্ৰ,  

অিুৰূপ শব্দক নতনি ভাগত ভগা  পানৰ- 

 অিুকাৰ অিুৰূপ 

 বিৰুক্ত অিুৰূপ 

 যুৰীয়া অিুৰূপ 

ক)অিুকাৰ অিুৰূপ- মুল শব্দৰ অথথৰ চোৰ িুোিকল চকবতয়ািা শব্দট াৰ বপেফাটল চসই 

শব্দট াৰ বিবেিা বকিুমাি অথথেীি শব্দ চযাগ কৰা েয় তাক অিুকাৰ অিুৰূপ চিাটল।টযটি-মাি-

তাি, োে-তাে, বকতাপ-বেতাপ 

খ) নিৰুক্ত অিুৰূপ-চকবতয়ািা মূল শব্দৰ অথথৰ চোৰ িুোিকল শব্দট াৰ আবদ ধ্ববিট া পুিৰুবক্ত 

কবৰ বয শব্দ গঠি কৰা েয় তাক নিৰুক্ত অিুৰূপ চিাটল। েয়। বেলি-িা-িাতবৰ ,খা-খিৰ, ো-

বেিাবক 

Day 6: গ) েুৰীয়া অিুৰূপ- চকবতয়ািা মূল শব্দৰ অথথৰ চোৰ িুোিকল শব্দট াৰ বপেফাটল 

চিটলগ উচ্চাৰণযুক্ত শব্দ িযৱোৰ কবৰ িতুি শব্দ গঠি  কৰাক েুৰীয়া অিুৰূপ চিালা েয়। । 

বেলি-বকতাপ-পত্ৰ, িদ-িদী, আলেী-অবতবথ  

প্ৰশ্ন-তলৰ শব্দ তানলকাখিৰ  পৰা  অিুকাৰ, অিুকাৰঅিুৰূপ , নিৰুক্ত অিুৰূপ , েুৰীয়া 

অিুৰূপ শব্দসমূহ  ানি উনলওৱা :  

 চকৰ্-চকৰ্, মা-মেলা,  ং- ং, চোতা-চমাো,  কা-েকা, ো-েলপাি, ভাত-পািী, বেৰ্ বেৰ্ 

,কা-কা, যা-চযাগাৰ ,ঘৰ-েৰ, মাি-তাি, চেিী-চতিী, গুৰুম গুৰুম,কাগে-োগে, লাৰু-বপঠা, 

চদশ-বিটদশ, ঢং-ঢং  

২)  াকযসাজা-িা-িাতবৰ, গুৰুম-গুৰুম, পািী-োিী, যুদ্ধ-বিগ্ৰে ,  ং- ং,কা-কা 

Chapter: এ া শব্দত প্ৰকাশ কৰা- 

চেণীত কটৰাৱা ে’ি 


