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Class: X 

Cycle Date : 3A ( 15 th May  to 25 th  May ) 
 

Subject:  Assamese 

 

Chapter: ছাত্ৰ -জীৱন আৰু সমাজসসৱা  (Continuation )  

Class 1:  পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-২৬ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

         িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

 তিক্ষা বুতলকল তৈহৈ বুোই আৰু ছাত্ৰ েীৱনৰ তিক্ষা বুতলকলকনা তৈ তৈ ৈথা চ ামাই িাৰ উকেখ 

 তৈ তৈ ৈতৰকল মানৱ েীৱন ধৰা  াথথৈ হ’ব চ ইকবাৰ তবষয়ৰ জ্ঞানকৈ তিক্ষা চবাকল  

 ছাত্ৰ েীৱনি এৈাগ্ৰিা লাকে । িাৰ অতবহকন চৈাকনাকৱ েীৱনি উন্নতি ৈতৰব নালাকে । চ ই ৈথাকটাকৈ 

পকঢ,  পঢায় আৰু  পাণৰ চখতি ৈৰােনৰ উদাহৰকণকৰ বুোবকল চেষ্টা ৈৰা হহকছ  

 ছাত্ৰেীৱনৰ তিক্ষা পুতথেি তবদযা নহয় , ই মানুহৈ  ং াতৰৈ  জ্ঞান তদকয় , যাৰ  হায় হল মানুকহ  ুন্দৰকৈ 

েীৱনি আেবাতি যাব পাকৰ   

     কঠিন শব্দস াৰৰ অৰ্থ জানন ল াৱা   

             ৈৃিৈাযথ  --  ফল 

             আওকৰাৱা  -- মুখস্থ ৈতৰ চৈাৱা  

             এৈাগ্ৰিা – মকনাকযাে 

             চলাপ --- নাইতৈয়া চহাৱা 

             েঞ্জাল --- অ ুতবধা  

             তনষ্কমথা  --- একৈা ৈামৰ বাকব উপযুক্ত চনাকহাৱা   

      ১) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া আৰু   হীত ন খা  

            ৈ) ছাত্ৰেীৱনৈ তৈহৰ  ময় বুতল চৈাৱা হহকছ   ? 

            খ) চৈকনকবাৰ তবষয়ৰ  জ্ঞানৈ তিক্ষা বুতল ৈ’ব পাতৰ  ? 

            ে) চৈাকন চৈাকন েীৱনি আন ৈথা তেন্তা ৈতৰব নালাকে  ? 

            ঘ) ছাত্ৰ অৱস্থাি মনৰ েতি চৈকনকুৱা হ’ব লাকে  ? 

            ঙ) চৈানকবাৰ ছাত্ৰই েীৱনি উন্নতি ৈতৰব চনাৱাকৰ  ? 

             ে)  ছাত্ৰ েীৱনৰ তিক্ষাৈ তৈয় েীৱন্ত  ং াৰৰ তবষকয় তিক্ষা বুতল হৈকছ  ? 

      H.W: পাঠকটা আকৈৌ পঢা  আৰু মূল ৈথাকৈইটা বুতে চলাৱা   

   Class 2 :  আেতদনাৰ পাঠৰ বুতে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ তিক্ষৈৈ  ুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-২৭ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

            িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

 ছাত্ৰ অৱস্থাি তবতভন্ন তবষয়ৰ জ্ঞান লতভবকল চেষ্টা ৈতৰব লাকে  

 আমাৰ বিথ মানি তিক্ষা বযৱস্থা চৈাকনা ৈামৰ নহয় 

 অতভভাৱৈ, তিক্ষৈ  ৈকলাকৱ নম্বৰৰ প্ৰতিকযাতেিািকহ চদৌকৰ  
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 তবকদিৰ তিক্ষাবযৱস্থাি একন চদাষ চদখা নাযায় 

 িথাতপ আতম িাৰ মাকেকৰই আতম তনেকৈ েতঢব লাতেব , তৈয়কনা চদিৰ ভতৱষযি  ুৰক্ষাৰ দাতয়ত্ব আতেৰ 

ছাত্ৰৰ হািকিই  

 পঢা-শুনাৰ লেকি  ামাতেৈ ৈিথ বয আতম ওপৰতি তবষয় তহোকপকহ ৈতৰব লাতেব । 

শব্দ অৰ্থ    

       অনুিীলন -- অভযা  

       তবদ্ৰূপ – ঠাট্টা ৈৰা  

       ৈেৰি – বযায়াম 

       চপনু্দৈণা --- একৈবাকৰ  ৰু 

       ত্ৰুটি --- চদাষ 

       চপ্ৰৌঢ – বয় স্থ চলাৈ  

       অটুট – তথৈমকি ৈতৰ 

       ওপৰতি --- অতিতৰক্ত 

           ২) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া আৰু   হীত ন খা 

        ৈ) তিক্ষাৰ ভাে মূহ তৈ তৈ  ? 

        খ) আমাৰ তিক্ষাবযৱস্থাৰ ঘাই চদাষ তৈ ? 

        ে) চৈানতবলাৈ চদিৰ তিক্ষাি আমাৰ চদিৰ তিক্ষাৰ চদাষকবাৰ চদখা নাযায়  ? 

        ঘ) চেৈা ৈল তৈহৰবাকব  ােু হহ থাতৈব লাতেব  ? 

        ঙ) তৈহৰ  ীমাৰ তভিৰি থাতৈ ছাত্ৰ ৈকল ওপৰতি ৈাম ৈতৰব লাতেব  ? 

 

 Class 3:  আেতদনাৰ পাঠৰ বুতে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ তিক্ষৈৈ  ুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-২৮ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

            িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা  

  মূ্পণথকৈ ফুলা ফুলকহ পূোি লাকে , চিকনদকৰ ছাত্ৰাৱস্থাি ভালকৈ জ্ঞান লাভ হকলকহ তপছকল ত েনৰপৰা 

চদকি বহুি আিা ৈতৰব পাকৰ  

 ছাত্ৰাৱস্থাি ছাত্ৰৰ মনৰ েতি মুৈতল হ’বকল তদব লাকে,ত হঁিৈ একৈা নেনা ৈতৰ ৰাতখব নালাকে  

 ছাত্ৰ এেকন তনেৰ তিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতিয়া তথকৈ ৰাতখ ৈাযথৈৰী তিক্ষাৰ বাকব োওঁ বাতে হল চিকন মানুহৰ 

ভালৰ বাকব তৈবাতৈতব  ৈতৰব পাকৰ  

 তৈয়কনা োঁৱৰ  মােখন আতেও পুৰা পুতৰ তিতক্ষি হহ উঠা নাই । সিহঁতক সিসিন্ন সিষয়ৰ 
সিক্ষা সিয়াৰ িযৱস্থা ছাত্ৰিকলে কসৰি পালৰ  

শব্দ অৰ্থ   

তবৈতিি – ফুলা  

 চেঁেুৈ --- ৰ’দ নপৰা ঠাই 

চেমকেউৈা – চেঁেুৈি চহাৱা এতবধ েছ  

তনতবথবাকদ – চৈাকনা বাধা চনাকপাৱাকৈ 

স্ৰতেকছ –  াতেকছ 

চপটপুতহ – চৈাকনা মকি খাই হব  
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তছমলাই --- তছমলা নামৰ 

কুেুথ ট-ৈপট – চবয়া স্বভাৱ 

উধাবকল – উন্নতি ৈতৰবকল  

টনতৈয়াল --- েহৈী 

ৈাতন – ৈাকপাৰ 

      ৩) ত ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া আৰু   হীত ন খা 

           ৈ) ছাত্ৰ অৱস্থাি ছাত্ৰ ৈলৈ তৈ হ’বকল এতৰ তদব লাকে ? 

            খ) ছাত্ৰ ৈলৈ তৈ হ’বকল তদব নালাকে ? 

           ে) ছাত্ৰ ৈকল তনেৰ ৈাযথকক্ষত্ৰ ৈ’ি বাতে ল’ব পাকৰ  ? 

            ঘ) আতেৰ োওঁ তৈহৰ লীলা ভূতম  ? 

            ঙ) োওঁ আৰু নেৰ চৈাকন স্ৰতেকছ  ? 

           ে) চৈাকন তনেকৈ উদ আৰু বান্দৰৰ িাৰীি ৰাতখকছ ? 

            ছ)  তৈকহ োঁওকবাৰ খুতল খুতল খাইকছ  ? 

 

 Class 4 : আেতদনাৰ পাঠৰ বুতে চনাকপাৱা ৈথাকবাৰ তিক্ষৈৈ  ুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

           পাঠৰ (পৃষ্ঠা নং-২৯ ) ভালকৈ দুই -তিতনবাৰ পঢা   

            িলৰ ৈথাকৈইটা   পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

 ছাত্ৰ ৈকল োঁৱৰ মানুহৈ তনেৰ অজ্ঞনিাৰ ৈথা বুোব পাকৰ আৰু োওঁকবাৰৈ আদিথ োওঁ ৈতৰব পাকৰ  

 োওঁ ধ্বং  হ’চল োতি এটাই ধ্বং  হ’ব পাকৰ , চ কয় োঁৱৰ উন্নতিৰ চযাকেতদ চদিৰ উন্নতি ৈতৰব পাকৰ  

  মােক ৱা ,কদিক ৱাই চয প্ৰৈৃি চ ৱা । নৰ চ ৱাই প্ৰৈৃি নাৰায়ণ চ ৱা  

      শব্দ অৰ্থ  

          নৰীয়া – চবমাৰ 

          স্বপ্ন –  কপান 

          আিাশুধীয়া – এৈান্তমকন লাতে থৈা  

          চ াঁৱৰাই --- মনি চপলাই 

           াময –  মান 

          নৰ – মানুহ 

       Class 5  Weekend H.W : ত ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ন খা  (cw copy ) 

       Time : 60mnts         M.M :  30 

          ১) অথথ তলখা :                                                                                                                                             (1 × 4 = 4 ) 

                  চেমকেউৈা ,েননী, তনতেকন্ত, অতধৈাংি 

        ২) অতি েমু উত্তৰ তদয়া :                                                                                                                      (1 × 10 = 10) 

             ৈ)  পাঠটিৰ ৰেৈ  চৈান ? 

             খ)   চৈতিয়া ছাত্ৰৰ ছাত্ৰত্ব িতক্ত চলাপ পায়  ? 

             ে)  ৈমাৰ িালি েতঢবকল হ’চল আেকি ৈ’ি েতঢ োব লাকে  ?  

             ঘ)   াঁিুতৰবকল হ’চল আেকি তৈ ৈতৰব লাতেব  ? 

             ঙ) আমাৰ বিথ মানৰ তিক্ষা চয ৈামৰ তিক্ষা নহয় িাৰ এটা উদাহৰণ তদয়া ।  

              ে)  চদিৰ ভতৱষযি চৈান ? 
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             ছ) োঁৱৰ মানুকহ তৈহকল একৈবাকৰ মন তনতদকয়  ? 

             ে) উদ আৰু বান্দৰৰ  াি পুৰুষ তৈ ৈতৰ মতৰল  ? 

              ঝ) অ মীয়া  মােি তেকম্বশ্বৰ চনওঁে তৈ তহোকপ পতৰতেি ? 

       ৩) অথথ বুোই তলখা                                                                                                       (2 × 3 = 6) 

              ৈ) পঢাই পকঢ চৰাকৱ পাণ । 

                এই তিতনকয় তনতেকন্ত আন ।। 

             খ) নৰ চ ৱাই প্ৰৈৃি নাৰায়ণ চ ৱা । 

             ে) ৈাঁইট-ৈতলকি এই ৈলৈ পূোৰ উপোৰস্বৰূকপ মািৃকয় গ্ৰহণ নৈকৰ । 

     ৪)  এটাকৈ  মাথথৈ িব্দ তলখা  :                                                                                                                (1 × 5 = 5 ) 

             চপ্ৰৌঢ, চদিতহকিষিা,  হকযাতেিা, ত্ৰুটি, তনষ্কমথা 

      ৫) তবপৰীিাথথৈ িব্দ তলখা :                                                                                                                ( 1× 5 = 5) 

             ৈাযথৈৰী , অথথৈৰী,  াময, প্ৰৈৃি,  অমকনাকযােী 
         
                                                         --------------------------- 

 


