
 

 

 

Class: VII 

Subject: Assamese 

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

 

Chapter –ক্ৰিয়া পদঃ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিভাজন (VERB:CLASSIFICATION OF VERBS) 

Class 1 : 

 ক্ৰিয়া পদৰ সংজ্ঞা 

 ক্ৰিয়া পদৰ ভাগসমূহৰ লগত পক্ৰৰচয়  

ক্ৰিয়া পদ –কাৰ্য সম্পাদন কৰা িা নকৰা অৰ্য িুজজাৱা পদক ক্ৰিয়া পদ বিাজল । 

বৰ্জন-ক্ৰস খাইছে। 

          ক্ৰিশুজ াজৱ কান্দিছে। 

বৰইনাই ভাত খাইছে। 

ক্ৰস গা ধুই ভাত খাব। 

ক্ৰিয়া পদৰ ভাগ ২টা– 

ক) সমান্দিকা ন্দিয়া বা সাধ্যা ন্দিয়া (FINITE VERB) 

খ) অসমান্দিকা ন্দিয়া বা ন্দসদ্ধা ন্দিয়া (INFINITE VERB) 

ক) সমান্দিকা ন্দিয়া িদঃ িাকয এ া সমূ্পৰ্য কক্ৰৰি পৰা ক্ৰিয়া পদক সমাক্ৰপকা ক্ৰিয়া পদ 

বিাজল। বৰ্জন-ৰাজজ ক্ৰকতাপ পক্ৰ়িজে। 

 খ)অসমান্দিকা ন্দিয়া বা ন্দসদ্ধা ন্দিয়াঃ িাকয এ া সমূ্পৰ্য কক্ৰৰি বনাৱাৰা ক্ৰিয়া পদক 

অসমাক্ৰপকা ক্ৰিয়া পদ বিাজল। বৰ্জন-ক্ৰস ভাত খাই ক্ৰিদযালয়লল ৰ্াি। 

Class 2 :  

 িাকযত িযৱহাৰ বহাৱা অৰ্য অনুৰ্ায়ী ক্ৰিয়া পদক আজকৌ আন দু া ভাগত ভজগাৱা হয়ঃ 

 ভাগ দু া হ’ল- 



 ক) সকমমক ন্দিয়া (TRANSITIVE VERB) 

 খ) অকমমক ন্দিয়া (INTRANSITIVE VERB) 

 

ক)সকমমক ন্দিয়াঃ কময ৰ্কা ক্ৰিয়া পদক সকমযক ক্ৰিয়া পদ বিাজল।জৰ্জন-ৰীতাই েক্ৰি 

আক্ৰিঁজে। 

খ)অকমমক ন্দিয়াঃকময নৰ্কা ক্ৰিয়া পদক অকমযক ক্ৰিয়া পদ বিাজল। বৰ্জন-তাই 

খাইজে 

মনত ৰান্দখব লগীয়াঃ 

কতম াক উছেশ্য কন্দৰ ন্দক আৰু কাক বুন্দল প্ৰশ্ন কন্দৰছল যন্দদ উত্তৰ ন্দবচান্দৰ িাওঁ 

ততছে সকমমক আৰু উত্তৰ ন্দবচান্দৰ নািাছল অকমমক বুন্দল তকাৱা হয়। 

HW-1-তলৰ বাকযছবাৰ সকমমক  তন অকমমক ন্দিয়ািদৰ উদাহৰণ বান্দে উন্দলওৱা- 

ক) ৰক্ৰিতাই কাক্ৰিজে। 

খ) ক্ৰৰক্ৰৰ্মাই বখক্ৰলজে। 

গ) ক্ৰৰয়াই নাক্ৰচজে। 

ঘ) ক্ৰস ক্ৰকতাপ পক্ৰ়িজে। 

ঙ) বিঁচুৱাজ াজৱ শুইজে। 

           চ) বোৱালীজিাজৰ িাজে িল বখক্ৰলজে 

HW-2-তলৰ আঁচটনা িদছবাৰ সমান্দিকা তন অসমান্দিকা ন্দিয়া িদৰ উদাহৰণ  ন্দলখা 

                   ক) ক্ৰস ভাত খাজল । 

            খ) ক্ৰস েুলৰ পৰা আক্ৰহ বখক্ৰলিলল গ’ল । 

            গ) ৰৰ্ীতাই অংক কক্ৰৰজে । 

                    ঘ) মানুহজজন পানীত নাক্ৰম গা ধুজল । 

                    ঙ) বদউতা অক্ৰিচলল গ’ল । 

                    চ) ক্ৰস ভাত খাইজে । 
 

 

 



Class3 : Topic – ষত্বন্দবন্দধ্ 

 ষত্বক্ৰিক্ৰধৰ সংজ্ঞা  

 ষত্বক্ৰিক্ৰধৰ ক্ৰিক্ৰভন্ন ক্ৰনয়মৰ পক্ৰৰচয় 

ষত্বক্ৰিক্ৰধ – ক্ৰৰ্ ক্ৰিক্ৰধ িা ক্ৰনয়ম মজত দন্ত্য ‘স’-ই মূৰ্দ্য ৰ্য ‘ষ’-লল ৰূপান্ত্ক্ৰৰত হয়, তাজক ষত্বক্ৰিক্ৰধ 

বিাজল ।  

তলত ষত্বক্ৰিক্ৰধ ৰ প্ৰধান ক্ৰনয়ম বকই া আজলাচনা কৰা হ’ল- 

১) অ,আ-ৰ িাক্ৰহজৰ অনয স্বৰিৰ্য ,অৰ্িা ‘ক’ আৰু ‘ৰ’-ৰ পােত ৰ্কা প্ৰতযয়ৰ দন্ত্য ‘স’ ই মূৰ্দ্য ৰ্য 

‘ষ’ ৰ ৰূপ লয়। বৰ্জন-কৃষ্ণ,ঋক্ৰষ,ঈষযা,শ্ৰীচৰজৰ্ষু,মুমূষুয ,শুশ্ৰূষা ইতযাক্ৰদ। 

২)  -িগযৰু্ক্ত দন্ত্য ‘স’ মূৰ্দ্য ৰ্য ‘ষ’ হয়। বৰ্জন-দুষ্ট,কষ্ট,স্পষ্ট,সুক্ৰমষ্ট। 

৩)ঋ-কাৰৰ পৰিতী দন্ত্য ‘স’ সদায় মূৰ্দ্য ৰ্য ‘ষ’ হয়। বৰ্জন-ঋক্ৰষ,িৃষ,তৃষা,কৃষ্ণ । 

৪)সু আৰু ক্ৰি উপসগযৰ পৰিতী ‘সম’ িব্দৰ দন্ত্য ‘স’ মূৰ্দ্য ৰ্য ‘ষ’ হয়। বৰ্জন-ক্ৰিষম ,সুষম ,সুষমা । 

৫)স্বাভাক্ৰৱকজত ‘ষ’ বহাৱা িব্দঃ 

হষয,িষযা,ক্ৰিষ,ক্ৰিজিষয,পাষাৰ্,ভীষ্ম,পুষ্প,জষাড়ি,ঔষধ,পুৰুষ,ঈষযা, িষযৰ্,পাষণ্ড ,ভূষৰ্ ,গ্ৰীষ্ম 

ইতযাক্ৰদ। 

মনত ৰাক্ৰখি লগীয়াঃ 

*অ-কাৰৰ পাচত ৰ্কা দন্ত্য ‘স’ মূৰ্দ্য ৰ্য ‘ষ’ নহয়। বৰ্জন-পুৰোৰ 

HW: 

ক)ক্ৰৰ্ ক্ৰিক্ৰধ মজত, দন্ত্য ‘স’ ই মূৰ্দ্য ৰ্য ‘ষ’ ৰ ৰূপ লয় ,তাক ক্ৰক বিাজল? 

খ)স্বাভাক্ৰৱকজত ‘ষ’ বহাৱা ৫ া িব্দ ক্ৰলখা। 

গ)সু আৰু ক্ৰি উপসগযৰ পােত ৰ্কা ‘সম’ িব্দৰ দন্ত্য ‘স’ ক্ৰক ৰূপ লয়? 

ঘ)তলৰ িব্দজিাৰ মূৰ্দ্য ৰ্য ষ বহাৱাৰ কাৰৰ্ দজিযাৱা- 

িৃষ,পক্ৰৰষ্কাৰ,সুষম ,শুশ্ৰূষা.জষাড়ি 

 



DAY:4 

সমাৰ্যক িব্দ 

  আকাি------গগন,অম্বৰ,নীক্ৰলমা 

  ধৰৰ্ী---------পৃক্ৰৰ্ৱী,ধৰা,ধক্ৰৰত্ৰী 

  িায়-ু--------িতাহ,সমীৰ,পৱন 

 ৰাক্ৰত-------ক্ৰনিা,ৰজনী,ৰ্াক্ৰমনী 

 চন্দ্ৰ--------বজান,চন্দ্ৰ,িিধৰ 

 সূৰ্য--------ভােৰ,ৰক্ৰি,জিক্ৰল 

 ঈশ্বৰ------ভগৱান,ক্ৰিধাতা,প্ৰভু 

 বমঘ------ডাৱৰ,জলধৰ,নীৰদ 

 িৃক্ষ------ক্ৰিক্ৰৰখ,তৰু,গে 

 নদী------লন,তটিনী,তৰংক্ৰগনী 

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


