
 
 

 

Class: VIII 

CYCLE-8  (22nd October to  11th Nov, 2021) 
Subject:  Assamese 

 

Chapter:  পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মশাপ ( PPT Showing ) 

Class 1: (একক্ষিনা পৰীক্ষিত ৰাজা-------আৰা এততক অনযায় কতৰ। )ভালকৈ দুই -তিতিবাৰ পঢা   

         িলৰ ৈথাকৈইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

 পৰীতিি ৰোই মৃগয়া ৈতৰবকল গগ সনু্মখীি চ াৱা পতৰতিতি । 

 চভাকৈ তপয়াক  আিুৰক  শমীৈ মুতিৰ আশ্ৰমি প্ৰকৱশ 

 মুতি ধ্যািৰি অৱিাি মগ্ন। 

 খঙি ৰো অতগ্নশমমা । 

 ধ্িুৰ আকগকৰ মৰাসাপ এডাল আতি মুতিৰ তডতঙি আতৰ তিয়া ৈাৰ্ম 

 এই বািম া বনু্ধসবৰ েতৰয়কি মুতি পুত্ৰ শৃৃংগীৰ ৈাণি পৰাি উদ্ভৱ চ াৱা পতৰতিতি 

 িতত্ৰয়সৈলব্ৰাহ্মণৰ িাস,  ব্ৰাহ্মকণই িতত্ৰয়ৈ ৰো পাকি ,কিকি িলি ৰোৰ সা সি মুতিপুত্ৰ 

তবিুষ্ট  

 কঠিন শব্দত াৰৰ অৰ্থ জাক্ষন ল াৱা  

এৈতিিা----  এতিি 

মৃগয়া—তেৈাৰ 

িুথা----কভাৈ 

েল---পািী 

শ্ৰান্ত---ভাগৰ 

সমাতধ্---ধ্যাি 

েিু---েকু 

আকুল---আিুৰ 

চৰাধ্—খৃং 

সপম—সাপ 

বািম া---খবৰ 

ছবালসবৰ---ল’ৰাকবাৰ 

চৰা ---অপৰাধ্ 

 



ত ৰ প্ৰশ্ন লকইটাৰ উত্তৰ  ক্ষি ল  লেষ্টা কৰা আৰু  গতত(CW Copy )ত ক্ষ খা 

১)ৈ)পৰীতিি ৈাৰ পুত্ৰ ? 

  খ) ৰোই  তৈ তবোতৰ মুতিৰ আশ্ৰমি প্ৰকৱশ ৈকৰ ? 

  গ) শমীৈ মুতিৰ ওপৰি চিওঁৰ তৈয় খৃং উঠিতছল ? 

  ঘ) মুতিকয় ৰোৈ অৱজ্ঞা ৈৰাি চিওঁ তৈ ভাতবতছল ? 

  ঙ) মুতি পুত্ৰৰ িাম তৈ ? 

  ে) তপিৃৰ তডতঙি মৰাসাপ আতৰ তিয়া খবৰকটা শৃৃংগীকয় চৈকিকৈ পাকল ? 

  ছ) িতত্ৰয়সৈলৈ চৈাকি ৰো পাকি ? 

  ে) এই পাঠটি ৈ’ৰ পৰা চলাৱা গ কছ ? 

 

Class 2 (আক্ষজ মক্ষি িক্ষিত া---------- আপুনাৰ দুঃখ নুগুতন )ভালকৈ দুই -তিতিবাৰ পঢা   

         িলৰ ৈথাকৈইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

 তপিৃৰ তডতঙি মৰাসাপ আতৰ তিয়া খবৰকটা শুতি ৰোৈ অতভশাপ প্ৰিাি 

 তিে েকুকৰ এই দৃশয চিতখ পুত্ৰৰ ৰন্দি 

 তপিৃকয় েকু চমতল ৈাকন্দািৰ ৈাৰণ েিাৰ প্ৰৈাশ 

 শৃৃংগীৰ অপৰাধ্ েিাি তপিৃৰ চখি  

 পৰীতিি ৰো অতব কি ৰােযি  ’বলগা ভয়াব  পতৰতিতিৰ বণমিা  

 পৰীতিি ৰোৰ গুণ বণমিা (েৰৱিী , তৰভক্ত িথা ধ্মমপৰ ৰো) 

 পুত্ৰ িথা ৰোৰ সমস্ত চিাষ মতৰষণৰ  বাকব ভগবাি শ্ৰীৈৃষ্ণৈ প্ৰাথমিা 

 শমীৈ মুতিৰ ম ত্ব প্ৰৈাশ 

 কঠিন শব্দত াৰৰ অৰ্থ জাক্ষন ল াৱা  

িতিকবা---শাতস্ত তিয়া 

চোৰ-খান্ত---কোৰ-ডৈাইি 

পুেন্ত---সুতধ্কল 

ম াশ্ৰান্ত---অতি ভাগৰুৱা 

আঙ্ক—এওঁৈ 

অকবাধ্ ছাৱাল---জ্ঞািশূণয ল’ৰা 

িাতপি---ৈষ্ট চপাৱা 

আোন্ত ৈতৰ—গাধু্ই 

ত ৰ প্ৰশ্ন লকইটাৰ উত্তৰ  ক্ষি ল  লেষ্টা কৰা আৰু  গতত(CW Copy )ত ক্ষ খা 

২) ৈ) শৃৃংগীকয় তৈয় ৈাতন্দতছল ? 

     খ) পুত্ৰৈ ৈাকন্দািৰ ৈাৰণ চসাধ্াি শৃৃংগীকয় তৈ বুতল গৈতছল ? 



        গ) পৰীতিি চৈকিকুৱা ৰো আতছল ? 

        ঘ) পুত্ৰৰ পাপৰ প্ৰায়তেত্ত তবোতৰ শমীৈ মুতিকয় তৈ ৈতৰতছল ? 

        ঙ) সাধু্সৱৰ প্ৰৈৃি গুণ তৈ ? 

 (কক্ষ ৰ পক্ষৰেয় আৰু পাঠত াধৰ কৰ্াক্ষখক্ষন ভা িতৰ ক্ষশিকৰপৰা  ুক্ষজ  ল াৱা আৰু ত ৰ 

প্ৰশ্নত াৰৰ উত্তৰ ক্ষ খা ) 

   ৩)  ৈ) অসমীয়া গিয সাত িযৰ েিৈ চৈাি ? 

         খ) চিওঁৰ আেল িাম তৈ ? 

         গ) চিকখিৈ তৈ তৈ উপাতধ্কৰ তবভূতষি ৈৰা গ তছল  ? 

         ঘ) চিওঁৰ ৰতেি গিযপুতথ চৈইখি তৈতৈ ? 

        ঙ) চিওঁৰ ৰতেি সৃংসৃ্কি গ্ৰন্থ দুখি তৈ তৈ ? 

Class 3 আকলােিাৰ মাধ্যকমকৰ পাঠৰ প্ৰশ্নসমূ ৰ উত্তৰ ৈৰা- 

        প্ৰশ্ন ১. ৈ খ গ ঘ ঙ 

        প্ৰশ্ন ২. ৩. ৪ 

        প্ৰশ্ন ৫. ৬ (HW) 

      ******************************************** 


