
 

 

 

 

Class :VIII 

Cycle—7 ( 27th Sept to 9th Oct 2021) 

Subject:ASSAMESE 

Chapter—সুখ (Video and (PPT) 

 

Class.1.(সুখ সুখ বুলি মানুহ বলিয়া------কান্দানন্ া সুখ পায়।) (কলব াটিৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটি 

ভািদন্ৰ পল়ি  িৰ কথান্কইটা বুলিবলি চেষ্টা কৰা) page 104 

 কলব আনদ েন্দ্ৰ আগৰৱািাৰ েমু পলৰেয় 

 সুখৰ প্ৰকৃ  সংজ্ঞা লক 

 সুখ হ’ি মানুহৰ মনৰ অনুভূল   

 স্বাথথ বলিদান লদব পৰান্ ই প্ৰকৃ  সুখ িুকাই থান্ক 

 আনৰ বান্ব খাটিব পালৰন্ি প্ৰকৃ  সুখ পাব পালৰ 

 লনি সামথথ অনুযায়ী আনক সহায় সহন্যালগ া আগবন়্িাৱা উলে  

 আনৰ বান্ব কালদব পৰান্টাও এক লবন্েষ আনদ 

 কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো  

লনলমন্ে---কাৰন্ে 

পলম-গলি 

সামৰথ---সামথথ 

লদনকো-লযন্য় লদনৰ চপাহৰ  চদখা নাপায় 

বলিদান-স্বাথথ যাগ 

লহয়া---অন্তৰ  বা হৃদয় 

সামৰথ---সামথথ 

 িৰ প্ৰশ্ন চকইটাৰ উেৰ  লদবলি চেষ্টা কৰা আৰু িগন্ (CW Copy ) লিখা 



  ১)  িৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উেৰ লিখা  
   
            ক) প্ৰকৃ  সুখ কাৰ লপন্ে লপন্ে ঘূলৰ ফুন্ৰ ? 

            খ ) পৰৰ কাৰন্ে কালদব িালনন্ি লক হয় ? 

            গ) সংসাৰখন চকল য়া সুখৰ ঠাই হহ পলৰব ? 

Class.2 (সকন্িা আন্পান য  নৰ-নাৰী-----সুখৰ নপন্ৰ ওৰ) (কলব াটিৰ লি ীয় পৃষ্ঠাটি  

             ভািদন্ৰ পল়ি  িৰ কথান্কইটা বুলিবলি চেষ্টা কৰা) page 105 

 লবশ্বৰ সকন্িা নৰ-নাৰী এন্কিন পৰমলপ াৰ সন্তান 

 গাই চগাটা চপন্ট ভঁৰাি অথথা  স্বাথথপৰ স্বভাৱ এলৰ েিা উলে  

 মানৱ চসৱাক পলবত্ৰ ব্ৰ ৰূন্প গ্ৰহে কৰা 

 মই,ন্মাৰ আলদ অহংকাৰ ভাৱ এলৰ সকন্িান্ক সমভান্ৱ চোৱা 

 অহংকান্ৰই প নৰ মূি 

 সুখ-দুখৰ প্ৰকৃ  কাৰে হ ̕ি মন , চসন্য় ইয়াক লিৰ কলৰ ৰখা ভাি 

 স্বাথথপৰ স্বভাৱ এলৰ সকন্িান্ৰ লহ  সাধন কৰা 

 স্বাথথৰ বাট লবপদসংকুি ,লনস্বাথথৰ বাট সুগলি কুসুম সদৃে 

 িগ ৰ সকন্িান্ক আন্পানভান্ৱ আঁন্কাৱালি ি̕চি এইপৃলথৱীখন সুখৰ ঠাইলহ পলৰব 

 কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো  

পৰমলপ া—ভগৱান 

গাই চগাটা চপন্ট ভঁৰাি---স্বাথথপৰ 

বৰ —ব্ৰ  বা প্ৰল জ্ঞা 

 ৰী---নাওঁ 

লথ ---লিৰ 

কাঁইট---হুি 

সন্ন্তাষ---সুখ 

কুসুম---ফুি 

লনস্বাথথ---লয লনিৰ কথা নাভান্ব 



আলি----ৰাস্তা 

২.ত ৰ প্ৰশ্ন লকইটোৰ উত্তৰ  নি ল  লেষ্টো কৰো আৰু  গবত(CW Copy ) ন খো 

     ক) পৰমলপ া বুলি কাক চকাৱা হহন্ে ? 

          খ) গাই চগাটা চপন্ট ভঁৰাি মান্ন লক ? 

          গ) লকহক পলবত্ৰ ব্ৰ  লহোন্প ি ̕ব লদন্ে ? 

          ঘ) সুখ-দুখৰ প্ৰকৃ  কাৰে লক ? 

          ঙ) লকহৰ িলৰয়ন্  পৰম সন্ন্তাষ িাভ কলৰব পালৰ ? 

          ে) লনস্বাথথৰ বাট  চকন্নকুৱা বুলি হকন্ে ? 

     

Class.3 কলব াটি লনন্ি ভািদন্ৰ পল়ি লেক্ষকৰপৰা আন্সাৱাহ দূৰ কৰাৰ িগন্  

           কলবগৰাকীৰ েমু পলৰেয় িালনব আৰু  
          ৩.ত ৰ প্ৰশ্ন লকইটোৰ উত্তৰ  নি ল  লেষ্টো কৰো আৰু  গবত(CW Copy ) ন খো 

             ক) আনদ েন্দ্ৰ আগৰৱািাক লক কলবৰূন্প িনা যায় আৰু লকয়  ? 

               খ) চ ওঁ প্ৰাথলমক লেক্ষা ক ̕  িাভ কন্ৰ ? 

              গ) চ ন্খ ৰ ৰলে  কলব ান্বাৰ চকানখন কাক   প্ৰকাে পায় ? 

              ঘ) চ ওঁৰ একমাত্ৰ কলব া সংগ্ৰহ খন লক ? 

              ঙ) চ ন্খ ৰ ৰলে  লেশু পাঠয দুখন লক ? 

 Class.4 আন্িােনাৰ মাধযন্মন্ৰ পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উেৰ লিখা হ ̕ব 

          C.W   প্ৰশ্ন--৩.(ক ----ি) 

                  প্ৰশ্ন—৪ , ৫ , ৭ , ৮ 

          (H.W) প্ৰশ্ন—৬ েব্দাথথন্বাৰ ভািদন্ৰ  োবা  
                    প্ৰশ্ন—৯  বাকযসািা 
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