
 

 

 

Class: VI 

Subject: Assamese 

Date : CYCLE-10A ( 16th December to 23rd December,2021 

                              

Chapter – বচন  

Class 1 :  

 বচনৰ সংজ্ঞা  

 বচনৰ ভাগসমূহৰ লগত পৰৰচয়  

বচন –  যাৰ দ্বাৰা পদৰ সংখ্যা জ্ঞান, পাব পাৰৰ তাকে বচন ববাকল ।  

বচন দুই প্ৰোৰৰ – 

           ে) এেবচন 

           খ্) বহুবচন            

Class 2 :  

 বচনৰ ভাগকবাৰৰ আকলাচনা 
 

এেবচন – এটা,এডাল,এজন সংখ্যা বুকজাৱাকে এেবচন ববাকল ।  

                 বযকন – ব াৱালীজনী ধুনীয়া । 

বহুবচন – এটাতকে ববৰ  সংখ্যা বুকজাৱাকে বহুবচন ববাকল ।  

               বযকন – েলক াে পৰেক  ।  

অসমীয়াত এেবচনৰ বহুবচন েৰা ৰচনকবাৰ ৰদয়া হ’ল – 

ে)  ূপ বা সমৰি বুকজাৱা অ থত – ফুলক াপা, গৰুজাে, দ্বীপপুঞ্জ,বান্দৰমখ্া 

খ্) ৰবলাে – মানুহৰবলাে, ঘৰৰবলাে 

গ) ববাৰ – ৰনগৰনকবাৰ, হাাঁ হকবাৰ 

ঘ) হঁত – বদউতাহঁত, মাহীহঁত 



ঙ) সেল – ৰিক্ষেসেল, বতকখ্তসেল 

চ) বলাে – বতওাঁসেল, আকপানাকলাে 

 ) িব্দৰ আগত সংখ্যাবাচে িব্দ বহুৱায় – ৰতৰনজন মানুহ, বাৰ মাহ 

জ) গণ,বৃন্দ,বগথ –  াত্ৰগণ,সহেমীবৃন্দ, পাঠেবগথ 

ঝ) বেণী,ৰাৰি – পবথতকেণী,সংখ্যাৰাৰি 

ঞ) দল – ৰবকৰাধীদল, মূখ্থদল 

 

(HW)  

তলৰ  প্ৰশ্ন  কেইটাৰ উত্তৰ  ললখা- 

১) বচন পৰৰবতথ ন েৰা – 

    বতওাঁ, েলক াে, ল’ৰাজন, আকপানাকলাে,মাহী 

২) বচন ৰনণথয় েৰা - 

     ৰস,  ফুলক াপা, গ্ৰন্থৰাৰজ, তুৰম, ৰবকৰাধীদল 

 

Class 3 : Topic – ললিংগ 

 ৰলংগৰ সংজ্ঞা  

 ৰলংগৰ প্ৰোৰৰ লগত পৰৰচয় 

 ৰলংগ – ৰয ৰচহ্নৰদ্বাৰা মতা মাইেী বুকজাৱা িব্দ ৰচনাক্ত েৰৰব পাৰৰ, তাকে ৰলঙ্গ ববাকল ।  

          বযকন – ল’ৰা ,ক াৱালী । 

 অসমীয়া ভাষাত ৰলঙ্গ চাৰৰৰবধ – 

      ে) পুংৰলঙ্গ  

       খ্) স্ত্ৰীৰলঙ্গ 

      গ) ক্লীবৰলঙ্গ 

       ঘ) উভয়ৰলঙ্গ 

 



Class 4 –  

 

 ৰলঙ্গৰ  প্ৰোৰসমূহৰ আকলাচনা  

ে) পুংৰলঙ্গ  -- ৰযকবাৰ িব্দই পুৰুষ বেণীে বুজায়, বসইকবাৰ িব্দকে পুংৰলঙ্গ ববাকল ।  

                   বযকন- েো, বদউতা,মামা,কপহা । 

খ্) স্ত্ৰীৰলঙ্গ -- ৰযকবাৰ িব্দই স্ত্ৰী জাৰতে  বুজায়, বসইকবাৰ িব্দকে স্ত্ৰীৰলঙ্গ ববাকল ।  

                   বযকন- আইতা, মা, মামী,কপহী ।  

গ) ক্লীবৰলঙ্গ -- ৰযকবাৰ িব্দই পুৰুষ স্ত্ৰী একোকে নুবুজায়, বসইকবাৰ িব্দকে ক্লীৱৰলঙ্গ ববাকল ।  

                   বযকন- ৰেতাপ, চেী,েলম,েটাৰী ।  

ঘ) উভয়ৰলঙ্গ -- ৰযকবাৰ িব্দই মতা,মাইেী উভয় বেণীকে বুজায়, বসইকবাৰ িব্দকে উভয়ৰলঙ্গ  

                      ববাকল । বযকন- মানুহ, বতওাঁ,ৰিশু । 

 

ললিংগ পলৰবতত ন  

প িংললঙ্গ     স্ত্ৰীললঙ্গ 

মুৰনহ        ৰতকৰাতা 

পৰত          পত্নী 

তাকৱ       আকম 

দাঁ তাল      মাখু্ন্দী 

ৰস           তাই 

ৰপতা       মাতা 

গায়ে      গাৰয়ো 

বদৱ        বদৱী 

েণা        োণী 

অজলা   আজলী 



সৰখ্        সখ্ী 

ববান্দা      জাাঁ ই   

H.W 

৬) ৰলংগ পৰৰবতথ ন েৰা – 

     মুৰনহ, পত্নী, তাকৱ, মাতা, ববান্দা 

৭) ) ৰলংগ ৰনণথয় েৰা – 

     ৰান্ধৰন, সখ্ী, ৰেতাপ, বভকুলী, বপহা 
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