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Class: X 
Cycle : 3 (25th May to 11th  June,2021 ) 

Subject:  Assamese 

Chapter:  বৰগীত 

Day 1: গীত ট ো ভোলকৈ দুই -তততিবোৰ পঢো   

         তলৰ ৈথোকৈই ো  গীতক োৰ মোকেকৰ বুতেবকল টেষ্টো ৈৰো   

 ৈতব মোধৱকেকৱ বোপ স্বৰূপ ভগৱোিৰ ওেৰত শৰণ ললকে আৰু েীৱকি মৰকণ টিতৰবৰ বোকব ৈোকূতত ৈতৰকে । 

 মহো মহো টযোগী  আৰু তিগম শোস্ত্ৰকেো যোৰ মতহমোৰ  অন্ত িোপোই টেইেি ভগৱোিৰ মতহমো ৈতবকে টৈকিেকৰ 

পোব বুতল টেে প্ৰৈোশ ৈতৰকে ।  

 েোাংেোতৰৈ তবষে বোেিোত  মগ্ন লহ থৈো ৈতবকে তিেকৈ োংেোৰ েোগৰৰপৰো উদ্ধোৰ ৈতৰবকল ভগৱোিৈ ৈোকূতত 

ৈতৰকে  ।  

 ভগৱোকিই ভৈতৰ েীৱি , টেকে ৈতবকে তিেকৈ ভগৱোিৰ েৰণত অপপণ  ৈতৰ েোাংেোতৰৈ তবষে-বোেিোৰপৰো  

মুতি টপোৱোৰ উপোে তবেোতৰকে ।  

 ৈতবকে তিেকৈ েোেকৰো েোে  বুতল ভগৱোিৰ েৰণত অপপণ ৈতৰকে ।  

ৈঠিি শব্দকবোৰৰ অথপ েোতি টলোৱো   

        বোপ—তপতৃ 

        যোহোকু  -- তযেিৈ 

        তধেোই – ধযোি ৈকৰ 

        তিগম --- টবে  তবশ্বোে ৈৰো শোস্ত্ৰ 

        বেকি – মুকেকৰ  

        টৈকি – টৈকিকৈ 

        আতুৰ --- ৈ’ব টিোৱোৰো টহোৱো  

        তবষে তবৈল --- েোাংেোতৰৈ দুে-যন্ত্ৰিো 

        ৈমল – পদুম ফুল  

        ৈহে -- ৈে  
 

Day 2 : গীতক ো download ৈতৰ শুতি টলোৱো । বুজি ন োপ োৱো কথোপবোৰ জিক্ষৈৈ েুতধ বুতেবকল টেষ্টো ৈৰো  

আৰু তলৰ  

        প্ৰশ্ন  টৈই োৰ উত্তৰ  তেবকল টেষ্টো ৈৰো আৰু লগকত (CW Copy ) তলেো 

      ১)  ৈ) মোধৱকেকৱ ভগৱোিৈ তৈ তৈ বুতল েকবোধি ৈতৰকে  ? 

           ে) েৈল তিগম – মোকি তৈ ? 

           গ) েহস্ৰ বেি – শব্দই ৈোৈ বুেোইকে ?                   

           ঘ) ৈতবকে ভগৱোিৰ েৰণযুগলৈ  তৈ  বুতল লৈকে  ?      

           ঙ) ৈতবৰ মকত  টৈোি ,ৈোৰ েীৱি ? 

           ে) তৈ ৈৃপো ৈতৰবকল ৈতবকে ভগৱোিৈ ৈোকূতত ৈতৰকে ? 
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           ে) ৈতবকে তিেকৈ  ৈোৰ লগত তুলিো ৈতৰকে ? 

          ে) গীতটিত ৈতবৰ তৈ ভতিৰ তিেশপি ফুটি উঠিকে ?     
 

 

H.W: ৈতবতোক ো আকৈৌ পঢো  আৰু মূল ৈথোকৈই ো বুতে টলোৱো  

Day 3: ৈতবৰ পতৰেে আৰু পোঠকবোধৰ ৈথো তেতি ভোলকৈ পঢো আৰু  তশক্ষৈৰপৰো বুতে টলোৱো  । 

        * মোধৱকেৱৰ েন্ম আৰু তপতৃ-মোতৃৰ পতৰেে । 

        * শাংৈৰকেৱৰ ওেৰত শৰণ লল গুৰু মোতি টলোৱো । 

        * তবতভন্ন ঠোইত ধমপ প্ৰেোৰ । 

        * মোধৱ টেৱৰ েোতহতয ৈৃতত  । 

        * মোধৱকেৱৰ েোতহতযৰোতেৰ লবতশষ্টয ।      

Day 4 :  ৈতব পতৰেেৰ লগত োংগতত ৰোতে তলৰ প্ৰশ্নেমূহৰ উত্তৰ  (CW Copy ) তলেো  

        ২) ৈ) মোধৱকেৱৰ েন্ম ৈ’ত আৰু টৈততেো লহতেল  ? 

            ে) টতকেতৰ মোৈ -কেউতোৈৰ িোম তৈ আতেল ?   

            গ) টতকেকত ৈ’ত ৈ’ত ধমপ প্ৰেোৰ ৈতৰতেল ? 

            ঘ) মোধৱকেৱৰ েোতহততযৈ েীৱিৰ ৈীততপ তেহ্ন তৈ ?  

            ঙ) িোমকঘোষোৈ তৈে টহেোৰী টঘোষো বুতল টৈোৱো হে ? 

            ে) টতওঁৰ আেযোিমূলৈ গ্ৰন্থ েমূহ তৈ তৈ ? 

            ে) টতকেকত ৰেিো ৈৰো অাংৈীেো িো ৈেি তৈ ? 

            ে) মোধৱকেকৱ তলেো তত্ত্বমূলৈ গ্ৰন্থ েমূহ তৈ তৈ  ? 

            ঝ) টতওঁ ৰেিো ৈৰো ঝুমুৰো েমূহ তৈ তৈ ? 

            ঞ) টতোমোৰ পোঠৰ বৰগীতটিত তৈ ভতিৰ প্ৰৈোশ টেেো যোে ?        েোেয ভতি  

HW - পাঠৰ শব্দাৰ্থ খিখি মুিস্থ কৰা 

  Day 5 : বৰগীত আৰু ব্ৰেোৱলী ভোষোৰ তবষকে থৈো ৈথোতেতি পঢো আৰু আকলোেিো ৈতৰ  

*  বৰগীতৰ পতৰেে আৰু লক্ষণ েমূহৰ তবষকে েিো । 

*  শাংৈৰকেৱ আৰু মোধৱকেৱৰ বৰগীতৰ োংেযো আৰু তবষেবস্তুৰ তভন্নতো েোতঙ ধৰো । 

*  ব্ৰেোৱলী ভোষোৰ  পতৰেে েোতঙ ধৰো । 

*  ব্ৰেোৱলী ভোষো েৃতষ্টৰ ৈোৰণ বযোেযো  

Day 6 : তলৰ প্ৰশ্নেমূহৰ উত্তৰ তলেো  

       ৩) ৈ) বৰগীত বুতলকল তৈ বুেো  ? 

            ে) শাংৈৰকেৱ আৰু মোধৱকেৱৰ গীতৰ োংেযো তৈমোি ? 

            গ) ব্ৰেোৱলীৈ তৈে ৈৃতিম েোতহততযৈ ভোষো বুতল টৈোৱো লহকে ? 

            ঘ) ব্ৰেোৱলী ভোষোৰ মূল টভটি তৈ ? 

            ঙ) ব্ৰেোৱলী  ভোষোত  তৈ তৈ ভোষোৰ োংতমশ্ৰণ টেেো যোে ? 

            ে) এই ভোষোক ো শ্ৰুততমধুৰ টহোৱোৰ ৈোৰণ তৈ ?   

            ে) ব্ৰেোৱলী ভোষোৰ লবতশষ্টযেমূহ তলেো ।  
  
     * আলিাচিাৰ মাধ্যলমলৰ  পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ খিিা  
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           প্ৰশ্ন ১ ৈ,ে, গ ,ঘ,ঙ,ে,ে 

           প্ৰশ্ন ২  মূলভোৱ 

           
 

 

              প্ৰশ্ন ৩- তলেৈৰ পতৰেে  

           প্ৰশ্ন ৪  বযোেযো ৈৰো ----   ৈ,ে,গ, 

           প্ৰশ্ন ৫ ,৬ 

 

Weekend H.W: তিৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ খিিা  (cw copy ) 

       Time : 40mnts         M.M : 20 

      ১) অতত েমু উত্তৰ তেেো :                                                                                                                      (1 × 10= 10 ) 

             ৈ) টতোমোৰ পোঠৰ বৰগীতটিৰ ৰোগ তৈ  ? 

             ে) বৰগীতটি টৈোকি তলতেকে  ? 

             গ) ৈোৈ অধম বুতল টৈোৱো লহকে ? 

             ঘ) েহস্ৰ বেি – শব্দই ৈোৈ অথপ ৈতৰকে ? 

             ঙ) টৈোকি ৈোৈ বোন্ধৱ  বুতল লৈকে ? 

             ে) ভগৱোিৰ েৰণযুগল ৈতবৰ বোকব তৈ ? 

             ে) ভৈতৰ েীৱি টৈোি ? 

             ে)  েোেকু েোে বুতল টৈোকি ৈোৰ ৈথো লৈকে ?  

             ঝ) টতোমোৰ পোঠৰ বৰগীতটিৰ ভোষো তৈ ? 

             ঞ) ইেোত তৈ ভতি প্ৰৈোশ পোইকে ? 

      ২ ) দুই -তততি ো বোৈযকৰ উত্তৰ তেেো :                                                                                                   (2 × 5 = 10 ) 

             ৈ) শাংৈৰকেৱতকৈ মোধৱকেৱৰ গীতৰ োংেযো তৈে টবতে  ? 

             ে)  ৈৃতিম ভোষো মোকি তৈ   ? 

             গ) টৈোি টৈোি অঞ্চলত এই ভোষোৰ মোধযমত েোতহতয ৰতেত লহতেল  ? 

              ঘ)  আতুৰ  লভকলোকহো হতৰ তবষে তবৈকল  

                  ৈতৰকেো উদ্ধোৰ টমোৈ েৰণ ৈমকল ।।  --- অথপ বুেোই তলেো । 

              ঙ) গীতটিৰপৰো েোতৰ ো ব্ৰেোৱলী শব্দ তলেো । 
         
                                                 --------------------------- 

 


