
 

 

Class :VII 

Cycle-7( 27th Sept to 9th Oct 2021) 

Subject:ASSAMESE 

 

Chapter—গছ ভাল প াৱা ককাৰ খং (Video and (PPT) 

Class.1.( ভাল  াললা ৰঘুনাথ ------দিবদি  ুৰাই।) (কদবতাটিৰ প্ৰথম িফা দুটি ভালিলৰ  দ়ি  

          তলৰ কথালকইটা বুদিবলল পেষ্টা কৰা) page 85 

 কদব ডঃ ভলবন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ েমু  দৰেয় 

 গছ-গছদন পৰাৱাৰ প্ৰকৃত কাৰণ দক 

  মানুি আৰু গছ-গছদনৰ সম্পকক  

 গছ-গছদন নথকা  দৰলৱশৰ কল্পনা 

 গছ-গছ অদবিলন মানুিৰ দক দক অসুদবধা 

 দনি সামথক অনুযায়ী গছ  ুদল পৰা ন/িন্মদিন উ ললে গছ  ুদল পৰা ন কাযক  

 আমলদখ গছ পিা া আৰু ককাৰ খংৰ প্ৰকৃত কাৰণ 

কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো  

 ুলতৰা--- ুত্ৰ 

ৰভা-দবয়া-সবািৰ কাৰলণ মুকদল ঠাইত সিা োদল 

পবাৱাৰী--- ুত্ৰবধু 

 ূৰাই- ভৰাই পতালা 

আমলদখ- এদবধ পেঁিা ফল 

তলৰ প্ৰশ্ন পকইটাৰ উত্তৰ  দিবলল পেষ্টা কৰা আৰু লগলত(CW Copy ) দলখা 

১) উত্তৰ দিয়া  

        ক) ভাল  াললা ৰঘুনাথ......কথাষাৰ পকালন কাক ককদছল ? 

        খ) ৰভাখন দিবলল পকালন দক কাটিলল ? 

        গ) দবয়াখন পশষ পিাৱাৰ ললগ ললগ দক দক নাইদকয়া িব ? 



Class.2 (দ লছ পকাৱালোন ৰঘুনাথ-----এলকালক নাখাওঁ) (কদবতাটিৰ ৩য় আৰু ৪থক িফা  

         পকইটি ভালিলৰ  দ়ি তলৰ কথালকইটা বুদিবলল পেষ্টা কৰা) page 105 

 এবাৰ আমলদখ গছলিা া কটাৰ দ ছত ঘূৰাই প াৱা অসম্ভৱ 

 দবয়াৰ আলিী-অদতদথ নাইদকয়া কি পবাৱাৰীলয় ঘৰখন ভৰাই তুদলব 

 এবাৰ পয কটা গছলিা া আলকৌ ঘূদৰ নালি 

 শুভ কামত ডাঙৰৰ আশীৰ্ব্ক াি প্ৰলয়ািন 

 আমলদখ গছলিা া কটাৰ বালব ককাৰ মনত দুখ 

 আমলদখ গছলিা া কটাৰ বালব ককাৰ লুদে-ভাদি,ৰসলগাল্লা বিক ন আৰু গমন 

   কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো  

ঘূৰাই—উভতাই 

এলিাললাকা---একািুদল 

আশীৰ্ব্ক াি— শুভকামনা 

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

 ক) ককাই িৰাটিক দকয় মাদতবলল দিলল ? 

      খ) দবয়াঘৰত ককাই  দক দক নাখালল ? 

      গ) কদবতালটাৰ কদবিনাৰ নাম দক ? 

      ঘ) দকমান তাদৰলখ দবশ্ব বন দিৱস  ালন কৰা িয় ? 

      ঙ) দকমান তাদৰলখ ধদৰত্ৰী দিৱস  ালন কৰা িয় ? 

      ে) দকমান তাদৰলখ দবশ্ব  দৰলবশ দিৱস  ালন কৰা িয় ? 

      ছ) অৰণয মানৱ যািৱ  ালয়ঙৰ ও ৰত এটি  দৰেয়মূলক পটাকা দলখা। 

 Class.3 কদবতাটি দনলি ভালিলৰ  দ়ি দশেকৰ ৰা আলসাঁৱাি দূৰ কৰাৰ লগলত কদবগৰাকীৰ  

         েমু  দৰেয় িনাৰ লগলত আললােনাৰ মাধযলমলৰ  াঠৰ প্ৰশ্নসমূিৰ উত্তৰ দলখা ি ̕ব 

 

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

     ক) ভলবন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াক দক কদবৰূল  িনা যায়   ? 

     খ) পতওঁ দকমান েনত আৰু ক ̕ত িন্ম লাভ কলৰ ? 



     গ) পতলখতৰ  দবখযাত অনাঁতাৰ দশশু নাট খনৰ নাম দক? 

     ঘ) পতলখতৰ পকানলটা অনুষ্ঠান সল ানৰ বাস্তৱ ৰূ ায়ণ বুদল পকাৱা িয়  ? 

     ঙ) পতলখত গুৱািাটী দবশ্বদবিযালয়ৰ পকানলটা দবভাগৰ অধযা ক আদছল  ? 

     ে) দকমান েনত পতলখতৰ মৃতুয িয় ? 

C.W   প্ৰশ্ন--৩.(ক ----ঘ) 

           প্ৰশ্ন—৪ (ক---গ) 

           প্ৰশ্ন-৫,৬ 

(H.W) প্ৰশ্ন— অৰণয মানৱ যািৱ  ালয়ংৰ ও ৰত এটি  দৰেয়মূলক পটাকা দলখা। 

           প্ৰশ্ন ৭. বাকয গঠন কৰা।  

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


