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Class: X 
 

CYCLE-8  ( 13 Dec to 23rd Dec , 2021 ) 

  

Subject:  Assamese 

 

Chapter: অৰণ্য যাত্ৰা ( PPT,Video Showing ) 

  

Class 1:  পাঠৰ ( পাহিৰ য াৱা --------ৰান্ধনী ঘৰৰপৰা   ) ভালকৈ দুই -হিহনবাৰ পঢা   

         িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা   

 গৰমৰ বন্ধৰ প্ৰথম সপ্তািি পাহিিঁিৈ সু্কলৰপৰা ৈাহেৰঙাকল লল  য াৱাৰ পহৰৈল্পনা । 

 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৈ হনবলগা বস্তুৰ িাহলৈা প্ৰদান আৰু হনয়মাৱলী অৱগি ৈকৰাৱা  ।  

 পাহি আৰু পল অৰণ্য  াত্ৰাকল সােু যিাৱা ।  

 ল’ৰা-কছাৱালীৰ ৈামৰ মােি পাথথৈয আকছ বুহল ভবা পলৰ মানহসৈিা আৰু মাৈৰ বুেহন। 

 অৰণ্য  াত্ৰাৰ বাকব পাহি সােু যিাৱাৰ পহৰবকিথ  পলৰ হেঞৰ-বাখৰৰ বণ্থনা । 
 

   কঠিন শব্দব াৰৰ অৰ্থ জানন ল াৱা   

          উখল-মাখল --- আনন্দৰ পহৰকবশ 

          সপক্ষি --- সপকক্ষ  

          যগাটাইকছ --- এৈকগাট ৈহৰকছ  

          পহৰষ্কাৰ --- োফা  

          যটাৈাবিী --- যনাট বুৈ   

 ১) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ন খা  (H.W) 

            ৈ) য াৱা হিহনহদন ধহৰ হৈয় পাহিৰ গাি িত্ নাই  ?`  

            খ) ৈাহেৰঙাকল  াবকল ওকলাৱা দলকটাি হৈমান গৰাৈী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু হশক্ষৈ-হশক্ষহয়ত্ৰী ওলাল ? 

            গ) পাহিৰ ৈৈাকয়ৈৰ নাম হৈ ? 

            ঘ) গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ যিাৱাৰ পৰা পকল হৈ ৈহৰকছ ? 

            ঙ) পাহিকয় হনেৰ যবগি হৈ হৈ ভৰাকল  ? 

            ে) পকল হৈয় হেঞৰ-বাখৰ আৰম্ভ ৈহৰকল ?  
 

 H.W: পাঠৰ অংশটি  আকৈৌ পঢা  আৰু মূল ৈথাকৈইটা বুহে যলাৱা   
 

Class 2 : পাঠৰ ( যোৱাকোন মা,------- লল য াৱা নি’ব  ) ভালকৈ দুই -হিহনবাৰ পঢা  , িলৰ  

            ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা   

 যবহল উদয় যিাৱাৰ আগকিই পাহি হবছনাৰপৰা উঠিল আৰু ৈল্পনাকৰ যসউে অৰণ্যৰ মােকল  াত্ৰা ৈহৰকল  
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 প্ৰৈৃহি েগিৰ গছ-লিা,ফুল পাহিৰ বৰ হপ্ৰয় ।  

 প্ৰৈৃহিৰ সুন্দৰ হনয়মকবাৰ গছকবাকৰ মাহন েকল বাকব পাহিকয় গছ ভাল পায় । 

 পাহি আৰু পল অৰণ্য  াত্ৰাৰ বাকব  সােু যিাৱাৰ হপছি মাৈ আৰু যদউিাকৈ দুকয়াকৈ হবহভন্ন উপকদশ হদকল ।  

  াত্ৰা আৰম্ভ ি’ল । বাছৰ হভিৰি হশক্ষকৈ পাহি,হবহদশা যসৌৰভ  আৰু আফিাবৈ হৈবা-হৈহব ৈামৰ দাহয়ত্ব 

হদকল ।  

 যসৌৰকভ ল’ৰা-কছাৱালীৰ ৈামৰ পাথথৈযৰ ৈথা ৈ’বকল  াওঁকি ৰহিি িােহৰৈা োকৰ খং ৈহৰকল । 

 মালহবৈা বাইকদকৱ সৈকলাকৈ দলৰ হনয়ম-নীহিকবাৰ বুোই হদকল আৰু সৈকলাকৈ যসইকবাৰ মাহন েহলবকল 

ৈ’যল ।    

 িপন োকৰ গছ-গছহনৰ উপৈাহৰিাৰ হবষকয় বৰ সুন্দৰকৈ সৈকলাকৈ বুোই হদকল ।  
 

শব্দ অৰ্থ    

      যঠি --- অহভমান 

       শসযা --- সুনাম 

      েম্ভাহলবা ---- দাহয়ত্ব যলাৱা 

     হবিৰণ্ --- ভগাই হদয়া 

     িয়ভৰ  --- সমথথন  

     এহশঙীয়া--- এটা হশঙ থৈা  

     অম্লোন --- অহিকেন  

     এঙাৰ যগছ – ৈাবথন-ড্ৰাই অিাইড  

     ২) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ  ন খা   ( HW ) 

             ছ) যৈাকন পলৰ যবগকটা হথৈ ৈহৰ হদকল ? 

ে) বাছৰ হভিৰি পাহি,হবহদশা ,কসৌৰভ আৰু আফিাবৈ হৈ হৈ ৈামৰ দাহয়ত্ব হদয়া ি’ল ? 

ঝ) যসৌৰকভ হৈ আপহি ৈহৰকল ? 

ঞ) অংৈৰ হশক্ষৈ গৰাৈী যৈান আহছল ? 

ে) ৈাহেৰঙা হৈিৰ বাকব হবখযাি ? 

ছ) একৈাখন অৰণ্য হৈিৰ দকৰ ? 

ে) অম্লোনৰ েুঙা বাহন্ধ লল সাগৰৰ িহলকল য াৱা মানুিৈ হৈ যবাকল ? 

 

 Class 3:  আগহদনাৰ পাঠৰ বুহে যনাকপাৱা ৈথাকবাৰ হশক্ষৈৈ সুহধ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ ( পাছৰ ৈথাহখহন শুহন --- ছহৱ অঁৈাি লাহগল ) ভালকৈ দুই -হিহনবাৰ 

           পঢা আৰু িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা  । 

 ৰাহিপুৱা োহৰ বোকি উঠিব লগীয়া ৈথাকটাি বহুকি আপহি ৈহৰকল  ।  

 মালহবৈা বাইকদকৱ সৈকলাকৈ বুোই হদকল য  হ কয় ৰাহিপুৱা উঠিব ,হসকয় েীৱ-েন্তু যদহখব আৰু যনাৱাৰা 

যবাকৰ শুই থাহৈব ।  

 ৈাহেৰঙা পাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসৈলৰ বৰ আনন্দ লাহগল । সৈকলাকৈ ল’ৰা-কছাৱালীৰ পৃথৈ বাসগৃিকবাৰ যদখুৱাই 

হদয়া ি’ল আৰু হনেৰ হনেৰ বস্তুকবাৰ পহৰপাটিকৈ ৰাহখবকল যৈাৱা ি’ল  
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 দুপৰীয়াৰ ভাি-পানী খাই সৈকলাকৱ হনেৰ যৈাঠালীি হেৰহণ্ ল’যলকগ ।  

 যৈাকনাকৱ শুকল, যৈাকনাকৱ যখলাি লাহগল , যৈাকনাকৱ ছহৱ অঁৈাি লাহগল । 
  

শব্দ অৰ্থ   

যৈালািল – হুলসূ্থল 

মকনাকমািা – মন মুহিব পৰা 

পৃথৈ – যবকলগ 

যেৌিদ—োহৰওফাল 

ফুেফুোই – আকন নুশুনাকৈ যৈাৱা 

     ৩) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া আৰু   হীত ন খা 

            ঝ)  হপছহদনা  যৈইবোি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসৈলৈ সােু লি ওলাবকল যৈাৱা ি’ল ? 

            ঞ) ল’ৰা-কছাৱালীৰ পৃথৈ বাসগৃিকবাৰ যদখুৱাই হদ হশক্ষৈসৈকল হৈ ৈ’যল ? 

            ট) হশক্ষকৈ পাহিৈ হৈয় প্ৰশংসা ৈহৰকল ? 

            ঠ) দুপৰীয়া যখাৱাৰ হপছি হশক্ষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকবাৰৈ হৈ ৈহৰবকল ৈ’যল ? 

            ড) যৈাঠাৰ হভিৰি ল’ৰা-কছাৱালীকবাকৰ হৈ হৈ ৈহৰকল ? 

            ঢ) মকন মকন যৈান যৈান বনহনৰ ফাকল ওলাই গ’ল  ?  
            
 Class 4:  আগহদনাৰ পাঠৰ বুহে যনাকপাৱা ৈথাকবাৰ হশক্ষৈৈ সুহধ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ ( একন সময়ৰ সুৱণ্থ সুক াগ ------- নেনা ৈামি মৰ সািস যনকদখুৱাবা) ভালকৈ দুই -হিহনবাৰ 

           পঢা আৰু িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা  ।  

 পলিঁকি যৈাকনও নেনাকৈ মকন মকন অৰণ্যৰ  ফাকল ওলাই গ’ল   ।  

 হসিঁকি লগ লগ এখন হবল পাকল । 

 হবলি বাহন্ধ যথাৱা নাও এখন পাকল আৰু আটাকয় নাওখনৰ ৰছী খুহল হদ নাওখন েলাবকল গ’ল । 

 নাওখন এটা সময়ি যমকটৈাি লাহগ ধহৰকল । লাকি লাকি নাওখনি পানী যসামাল ।  

 ভয়কি পলিঁকি ৈাহন্দব ধহৰকল ।  

 পল পানীি পহৰ ডুহবব ধহৰহছল  

 যশষি মাছ মাহৰ উভটি অিা যছাৱালী যৈইেনী মাকন হসিঁিৈ মৰাৰ পৰা বোকল ।  
 

শব্দ অৰ্থ   

হশৈহল --- যলািাৰ ৰছী 

অণ্ঠ-ৈণ্ঠ শুকৈাৱা --- ভয়কি অৱস্থা যনাকিাৱা যিাৱা  

হনেথ ন --- হনমাি হনিাল  

সমনীয়া --- লগৰীয়া 

হনঘথাি – একৈবাকৰ সিয  

           ৪) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া আৰু   হীত ন খা 

             ণ্)   েপনাখন পাৰ লি পলিঁকি হৈ যদহখকল  ? 

             ি) হৈছুদূৰ লগ নাওখন ৈি যসামাই পহৰল ? 
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           থ) অফিাকব হেঞহৰ হৈ ৈ’যল  ? 

           দ) পকল হৈ ৈহৰবকল যেষ্টা ৈহৰকল  ? 

           ধ) হসিঁিৈ যৈাকন এই হবপদৰপৰা উদ্ধাৰ ৈহৰকল ? 

 

Class 5: আগহদনাৰ পাঠৰ বুহে যনাকপাৱা ৈথাকবাৰ হশক্ষৈৈ সুহধ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ ( পলিঁি এইবাৰ হসিঁি থৈা আবাসৰ-----ৈাৰণ্  ইয়াি গঁড় সবথাহধৈ ) ভালকৈ দুই -হিহনবাৰ 

           পঢা আৰু িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা  । 

 পলিঁি পানীি হিহি বুহৰ য হিয়া ঘূহৰ আহিল , যিহিয়া সৈকলা আেহৰি ি’ল । 

 হসিঁিৈ গৰম পানীকৰ গা-পা ধুই আহিবকল হদকল আৰু হেৰহণ্ ল’বকল লৈ বাৈীকবাৰ ওেৰকৰ গাওঁ এখনকল  

ফুহৰবকল গ’ল  ।  

 ৰাহি যখাৱা-কবাৱা যিাৱাৰ হপছি  হশক্ষকৈ যঘাষণ্া ৈহৰকল য    অৰণ্য দশথনৰ ৈা থসূেী বাহিল ৈৰা লিকছ । 

 হৈয়কনা  হিহনেন ছাত্ৰই হশক্ষৈৈ অৱমাননা ৈহৰকছ ।  যসকয় যিওঁকলাৈ ৈাইকল উভহি  াব । 

 ৈথাকটাকৱ বাৈীকবাৰ ল’ৰা-কছাৱালীৈ মনি দুখ হদকল  । যশষি পলিঁকি ৈৰা ভুলৰ বাকব ক্ষমা খুহেকল আৰু 

হসিঁিৰ ভুলৰ শাহি বাৈীকবাৰৈ হনহদবকল অনুকৰাধ ৈহৰকল ।  

 যশষি সৈকলাকৰ পৰা হনেৰ অহভজ্ঞিা বণ্থাই ৰেনা হলহখ যপ্ৰৰণ্ ৈৰাৰ প্ৰহিশ্ৰুহি লল ,লগকি পলিঁকি হনেৰ 

ভুল স্বীৈাৰ ৈহৰব লাহগব বুহল হনকদথ শ হদ সৈকলাকৈ ৈাহেৰঙাকল লল য াৱা ি’ল  
  

শব্দ অৰ্থ   

আৱাস – থৈা ঘৰ 

আকদযাপান্ত – আহদৰপৰা অন্তকলকৈ 

বাহিল --- স্থহগি ৈৰা 

গহিথ ি – যবয়া ৈাম 

খগথ -- হশং 

     ৫) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া আৰু   হীত ন খা 

            ন) পলৰ বাকব পাহিৰ হৈয় যবয়া লাহগল   ? 

            প) হশক্ষকৈ অৰণ্য দশথনৰ ৈা থসূেী বাহিল ৈহৰব হবেৰাি পকল হৈ ৈ’যল ? 

            ফ) ৈাহেৰঙাৰ বাহিকৰ  অসমৰ আৰু ৈি ৈি গঁড় যপাৱা  ায়  ? 

            ব) ৈাহেৰঙাৈ হৈয় গঁড়ৰ বসহিস্থল বুহল যৈাৱা িয়  ? 
 Class 6: আগহদনাৰ পাঠৰ বুহে যনাকপাৱা ৈথাকবাৰ হশক্ষৈৈ সুহধ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ ( ছাকৰ উিৰ হদ য াৱাৰ মােকি ----- হবছাহৰবকল আৰম্ভ ৈহৰকল  ) ভালকৈ দুই -হিহনবাৰ 

           পঢা আৰু িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুহেবকল যেষ্টা ৈৰা  । 

 গঁড় প্ৰথকম যৈাকন আহৱষ্কাৰ ৈহৰহছল , যলডী ৈােথ ন আৰু হনগনা হেৈাৰী যৈান আহদ ৈথা হসিঁিৈ অৱগি 

ৈহৰকল মালহবৈা বাইকদকৱ । 

 ৈাহেৰঙা োই হবহভন্ন অহভজ্ঞিা যগাটাই ,দুপৰীয়া আিাৰ খাই সৈকলা ওভিহন  াত্ৰাৰ বাকব সােু ি’ল । 

 দলীয়  ভাকৱ ৈ’ৰবাকল গ’যল হৈ হৈ মাহন েহলব লগীয়া িয় এই সৈকলা অহভজ্ঞিা যগাটাই লগকি ৈাহেৰঙা 

দশথন সুন্দৰ সৃ্মহি বুকুি বাহন্ধ  সৈকলা  ঘৰমুৱা ি’ল । 
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শব্দ অৰ্থ   

আশ্ৰয় --- বাস ৈহৰবকল যলাৱা 

বনাঞ্চল --- অৰণ্য 

বসহিস্থল --- বাস ৈৰা ঠাই  

সমস্বকৰ --- একৈলকগ 

ৈহঢয়াই – লল অনা 

     ৬) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ন খা 

            ভ) লডথ  ৈােথ ন যৈান  ? 

            ম) ইয়াণ্ডাবু সহন্ধ  যৈান েনি লিহছল   ? 

             ) বাপীৰাম িােহৰৈা হৈ নাকমকৰ েনাোি লিহছল  ? 

    Class 7: পাঠটিৰ ল নখকা অনুৰাধা শমথা পূজাৰীৰ ন ষবয় খৰচী মানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লকাৱা হ’  আৰু পাঠত  

               ৰ্কা  ল খক পনৰচয়টি  ভা কক আয়ত্ব কনৰ ক  লকাৱা হ’    গবত  আব াচনাৰ মাধযবমবৰ  

               পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ন বখাৱা হ’  । 

             প্ৰশ্ন ১ ৈ,খ, গ ,ঘ, 

             প্ৰশ্ন ২ ,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০ 

             প্ৰশ্ন  েমু যটাৈা হলখা – ইয়াণ্ডাবু সহন্ধ  
  

    

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


