
 

 

Date: CYCLE-2  (26 thApril to17 th May)  
Class:   VI 

Subject : Assamese 

 

Chapter: ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজেৰুৱা 
DAY 1 :  

 ৰসৰাজ বেজেৰুৱাৰ ওপৰত এটি চমু আভাস দিয়া হে। 

 (পৃষ্ঠা নং ৪৮)বিা ভালকৈ িুই-দতদনোৰ পঢা। 

 তলৰ ৈথাদিদন পাঠটিাৰ মাটজটৰ েজুােকল বচষ্টা ৈৰা 

হে- 

 লক্ষ্মীনাথ বেজেৰুৱাৰ দেষটয় জানা – 

 বেজেৰুৱাটিটৱ ডাৈত দচটঠ দিেকল গৈ সন্মুিীন বহাৱা 

পদৰদিদতৰ চমু আভাস বপাৱা- 

   ৈটঠন শব্দটোৰৰ অথ থ জাদন বলাৱা  

          দভৰাই------উলটি লৰ মাৰা  ো দভৰাই 

    ৰসাল—ৰস লৈা 

    সুৰুঙা-দেন্ধা 

    উপদচ-ভদৰ থৈা 

H.W:- পৃষ্ঠাাঃ৪৮ ভালকৈ পঢা আৰু ৈটঠন শব্দটোৰ োদি দলিা। 

DAY- 2.( Topic Continued) পৃষ্ঠাাঃ৪৯পাঠ্াংশ ভালকৈ মটনাট াটৈটৰ পঢা। 

তলৰ ৈথা বৈইিা পাঠ্াংশৰ মাটজটৰ েুজােকল বচষ্টা ৈৰা- 

 বতটিতৈ ৰসৰাজ আৰু সাদহত্ৰথী বোলাৰ ৈাৰণ – 

 অসমীয়া সাদহত্জৈতকল বতটিতৰ েৰঙদণ - 

 

   ৈটঠন শব্দটোৰৰ অথ থ জাদন বলাৱা ঃাঃ 

সংটৈাপন--- লুৈাই 

দনশ্চিন্ত------দচন্তা শূণ্ 

DAY -3   .( Topic Continued)  

তলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ দলিা- 



Class work copy C.W- পাঠৰ প্ৰশ্ন নং.১-ৈ,ি,ৈ,ঘ,ঙ  ২।ৈ,ি 

H.W-প্ৰশ্ন নং-৫. 

DAY-4  (Topic Continued)  

তলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ দলিা- 

Class Copy C.W-পাঠৰ প্ৰশ্ন নং ৪,৭ 

H.W-প্ৰশ্ন নং-১৩ 

DAY-5            অপটঠত ৈি্াংশ- 

 

১।তলৰ ৈল্পটিা পদঢ দনম্নদলদিত প্ৰশ্ন সূহৰ উত্তৰ দলিাাঃ 

  মই োটিদি গৈ আদিটলা োঁ।–এিা েুঢা বেমােী,হাড়-িাল ওটলাৱা 

মৈদনয়াৰ আদহ বমাৰ ওচৰত দথয় হ’ল। 

  তাৰ ওোঁঠ বশতা,চৈু িুিা ৰঙা আৰু ৈাত ফিা ৈাটপাৰ-হদৰ হদৰ!দস 

িুিত পদৰ বৈটনৈুৱা গহটি-চৈুৰ আৈটত িদৰদ্ৰতাৰ বৈটন জ্বলন্ত 

বশাৈলৈা িৃশ্!দস বসই উিহা অপদৰষ্কাৰ হাতিন বমদল বমাৈ সহায় 

িুশ্চজটল।মই বচালাৰ বমানাত হাত সুমাই এটৈাটৈ নাপাটলা োঁ-িৈা নাই,ঘড়ী 

নাই,আনদৈ উম থাটলা নাই,মই বমাৰ লৈত এটৈাটৈ অনা 

নাদিটলা োঁ।মৈদনয়াৰটিাটৱ বতদতয়াও বমাৰ ওচৰত হাত পাদত দথয় গহ 

আটি- আৰু তাৰ িুে থল শৰীৰ ৈোঁ দপেকল ধদৰটি। 

                 মই এটনিটৰ থাদৈে বনাৱাদৰ লৰালদৰকৈ তাৰ হাত 

িুিন সাৱটি ধদৰটলা োঁ আৰু ৈটলা োঁ,“ ৈৈাই,বমাৰ ওপৰত িং 

নৈদৰো।টমাৰ হাতত এটৈাটৱই নাই।’’মৈদনয়াৰটিাটৱ আচদৰত গহ বমাৰ 

হাত িুিন িদৰ অদত ৈটষ্টটৰ মাত লৈাটল, “দৈ হ’ল,এটৈা ৈথা নাই-

ইয়াৰ ৈাৰটটণা অটশষ ধন্োি-ইও ব  এিা িান।’’ 

                 মই েুশ্চজটলা োঁ ব  বমাৰ এজন লৈৰীয়াৰপৰা মটয়া 

এিা িান পাটলা োঁ। 

 ৈ)মৈদনয়াৰটিাটৱ হাত বমদল--- িুশ্চজদিল  ।      1 

             (অ)পইচা 

             (আ)দভক্ষা 

             (ই) সহায়                                     

 ি)বলিটৈ বচালাৰ বমানাত হাত ভৰাই---- পাটল।   1 

               (অ)পইচা পাটল 

             (আ)ৰুমাল পাটল 

             (ই)এটৈাটৈ নাপাটল 

ৈ) মৈদনয়াৰটিা --- আদিল।              1 



             (অ)েুঢা বেমাৰী 

             (আ)স্বাি্ৱান 

             (ই)ৰুৈীয়া    

ঘ)মই---–দি গৈ আদিটলা  ।       1 

             (অ)ৰাস্তাইদি 

             (আ)োটিদি                              

             (ই)ৈাড়ীটয়দি 

(ঙ)চৈুৰ আৈটত িদৰদ্ৰতাৰ বৈটন---বশাৈলৈা িৃশ্।    1 

             (অ)উজ্বল 

             (আ)জ্বলন্ত 

             (ই)মম থাদন্তৈ 

(চ)মই বচালাৰ বমানাত হাত সুমাই---নাপাটলা োঁ।  1 

             (অ)পইচা 

             (আ)ঘড়ী 

             (ই)এটৈাটৈ 

(ি)দস বসই উিহা---হাতিন বমদল বমাৈ সহায় িুশ্চজটল।  1 

             (অ)পদৰষ্কাৰ 

                     (আ)বলটতৰা 

              (ই)অপদৰষ্কাৰ 

(জ)তাৰ ----শৰীৰ ৈোঁ দপেকল ধদৰটি।  1 

             (অ) ৰুৈীয়া                      
            

           (আ)বেমাৰী 

           (ই)িুে থল 

(ঝ)ৈৈাই, বমাৰ ওপৰত----।1 
             

           (অ)িং নৈদৰো 

           (আ)বেয়া নাপাো 

           (ই)ওপৰৰ এিাও নহয় 

(ঞ)মই েশু্চজটলা োঁ ব  বমাৰ এজন ---পৰা মটয়া এিা  িান 

পাটলা োঁ।  1   

 

           

 

           (অ)েন্ধুৰ 

           (আ)লৈৰীয়াৰ 

           (ই)আত্মীয়ৰ 

(ি)মৈদনয়াৰটিাৰ শাৰীদৰৈ অৱিা বৈটনৈুৱা আদিল ?    2 

(ঠ)মৈদনয়াৰটিাৰ অৱিা বিদি বলিটৈ দৈ ৈদৰদিল ?      2 



 

(ড)মৈদনয়াৰটিাটৱ বচালাৰ বমানাত হাত ভৰাওোঁটত মৈদনয়াৰটিাটৱ দৈ ৈদৰদিল? 2   

 

  

DAY-6       REVISION -       (LITERATURE +GRAMMAR) 
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