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Class: VI 

CYCLE-7  (27th September  to  9th October, 2021) 

Subject:  Assamese 

 

Chapter:বিহু আদৰবি (Video and PPT Showing ) 

Class 1: (শুনা ঐ চ’তাই---------- সাৰিললাোঁ  চচাতাল বাট )ভালকৈ দুই -ৰতৰনবাি পঢাই 

ৰিয়া হ’ব  । 

         তলি ৈথালৈইটা  পাঠলটাি মালেলি বুৰেবকল চচষ্টা ৈিা   

 ৈৰব পৰিচয় 

 অসমি োতীয় উৎসৱ ৰবহুি চমু আললাচনা । 

 ৈৰবলয় ব’হাগ ৰবহুি বালব ৈিা যা-চযাগািি বৰ্ণনা   । 

 ৈৰবলয় িঙালী ৰবহুটিৈ আিৰি আৰনবকল চ’ত মাহৈ পাোঁ ৰচলে । 

 চথলিেু,লেতুৈা বহণ মথুৰি,মাৰৈয়তী পাত ,তিাি পঘা ৈৰবলয় সােু ৈৰি িাৰিলে । 

 চথলৈিা-চবলঙনালি বাোঁ হত চাত সাৰেলে , লগলত চ াল-ঠৈা-চপোঁপা সােু ৈৰি 

িাৰিলে । 

 কঠিন শব্দবিোৰৰ অৰ্থ জোবন ল োৱো   

          চ’তাই-- চ’ত মাহৈ মতা সলবাধন 

চথলিেু – ৈাোঁ ৰচিিীয়া পালতলি এৰবধ ওি গে আিু তাি ফল । 

আওলা – আগচাৰল 

বহণ মথুৰি – বিমথুৰি ( ইয়াি থুৰিলবাি চচাবাই চোৱালীলয় ওোঁঠ িঙীন ৈলি ।) 

সুগি – পৰিস্কাি 

 

তলি  প্ৰশ্ন  চৈইটাি উত্তি  ৰিবকল চচষ্টা ৈিা আিু লগলত (CW Copy ) ৰলিা 

        ১)ৈ) ৈৰবলয় ৈ’ত , ৈাি বালব বাট চাই ৰি আৰেল ? 

          ি) ৈৰবলয় ৰৈ সুগি ৈৰি িাৰিলে ? 

          গ)  ৈৰবলয় ৈাৈ আিৰিবকল চযা-ো ৈৰিলে ? 

          ঘ) আওলা – মালন ৰৈ ? 
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         ঙ) বহণ মথুৰিলি ৰৈ ৈিা হয় ? 

 Class 2: ( আবে কোটিব   শো ৰ গোব োচো-------- আহো ৰঙো ীক ল   )  ভালকৈ 

দুই -ৰতৰনবাি পঢাই ৰিয়া হ’ব 

 আিু তলি ৈথালৈইটা  পাঠলটাি মালেলি  বুৰেবকল চচষ্টা ৈিা  । 

 ৈৰবি আলয়লৈ  শালি গালমাচা ৈটা বালয়লৈ ৈলপৌফুলি চযাগাি ৈিাি বৰ্ণনা  । 

 ইয়াি লগলত িঙালী ৰবহুৈ আিৰিবকল ৈৰবি ৰপতালৈ নাহিি ডাৰল,িুডীলয়লৈ ৰতল 

গুডি ৰিহা ৈিা আিু আইতালৈ থাপনা মচাি বৰ্ণনা  । 

 চশষত ৈৰবলয় িঙালীৈ চসানৈালল ৰল আৰহবকল চ’তাইৈ আহ্বান েনাইলে । 

কঠিন শব্দবিোৰৰ অৰ্থ জোবন ল োৱো   

           আচু – ৈালপািি আোঁচলত ফুল তুৰলবকল চবাললাৱা সূতা । 

           ভমৈা – ডাঙি আিু উজ্জ্বল 

           িচঙ্গা – িঙচঙীয়া 

চিালা – চৈালনা চৈামল বস্তু চবৰি িিা টান আৱিৰ্ । 

শাল – ৈালপাি চবাৱা যতন  

ৰিহা – যা- চযাগাি ৈিা । 

তলি প্ৰশ্ন  চৈইটাি উত্তি   ৰিবকল চচষ্টা ৈিা আিু লগলত (CW Copy ) ৰলিা 

          ২) ৈ) িঙালীৈ আিৰিবকল আলয় ৰৈ ৈৰিৰেল ? 

              ি) চৈালন থাপনাি আগ মৰচৰেল  ? 

              গ) িুডীলয় ৰৈ ৈৰিৰেল  ? 

              ঘ) ৰপতালয় ৰৈ আৰনলল ? 

              ঙ) আলয় ৰৈ ৈাটিলল ? 

               

Class 3 : ৈৰবি পৰিচয় আিু পাঠলবাধি ৈথা ৰিৰন ভালকৈ পঢা আিু  ৰশক্ষৈিপিা বুৰে 

চলাৱা ।  

তলি প্ৰশ্ন  চৈইটাি উত্তি   ৰিবকল চচষ্টা ৈিা আিু লগলত (CW Copy ) ৰলিা 

            ৈ) ৰমত্ৰলিৱ মহন্তি ৰপতৃ আিু মাতৃি নাম ৰৈ ? 

             ি) চমৌ-মহাভািত চৈালন িচনা ৈৰিৰেল   ? 
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             গ) ৰবহু আিিৰৰ্--- ৈৰবতাটিি ৈৰব চৈান ? 

             ঘ) ৰমত্ৰলিৱ মহন্তই ৰলিা ৰবিযাত অসমীয়া গীতলটা ৰৈ আৰেল ? 

             ঙ) ৰমত্ৰলিৱ মহন্তি েন্ম ৈ’ত ৰহৰেল ? 

          

Class 4:  আব োচনোৰ  োধ্যব বৰ  পোঠৰ প্ৰশ্নস ূহৰ উত্তৰ ব খো  

           প্ৰশ্ন ৪- ৈ-চ 

           প্ৰশ্ন  -৫ , ৭,  ৮ 

        H.W: প্ৰশ্ন ৬,  ১০, ১৫  (োত্ৰ-োত্ৰীলয় ৰলৰি েমা ৈৰিব ) 

      

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

   

 


