
 

 

 

Class: VII 

Subject: Assamese 

Date :CYCLE-10B ( 3rd  January to 12th  January,2022 
 

Chapter—প্ৰাকৃতিক দুৰ য্াগ (Video and (PPT) 

Cls.1.(প্ৰাকৃতিক দুৰ য্াগ------নদীৰ গতিপথ সলতন হৈতিল।) (পাঠটিৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটি 

ভালদৰৰ পত়ি িলৰ কথাৰকইটা বুতিবলল চেষ্টা কৰা) page no.102 

 প্ৰাকৃতিক দুৰ য্াগ বুতলৰল তক বুিা 

 বানপানী,ভূতমকম্প,ধুমুৈা,ঘূৰ্ণী বিাৈ,বনিুই আতদৰ পৰা ৈ’ব পৰা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বৰ্ণযনা 

 ২০০১ েনৰ ২৬ িানুৱাৰীি  গুিৰাটৰ ভূি অঞ্চলি চৈাৱা ভূতমকম্পৰ ভয়াৱৈিাৰ 

সতবৰেষ বৰ্ণযনা  

 ১৮৯৭ েনি অসমি চৈাবা ধ্বংসলীলাৰ  বৰ্ণযনা 

 খািীয়া-িয়ন্তীয়া পাৈাৰ আৰু োনডুতবৰ সম্পকয  

 ১৯৫০ েনি অসমি চৈাৱা ভূতমকম্পৰ ভয়াৱৈিাৰ সতবৰেষ বৰ্ণযনা  

 কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো  

মৰনাৰম----------সুন্দৰ 

অনাকাংতক্ষি-----নভবালক,আো নকৰালক 

তবপণ্ণ-------------ধ্বংস 

ভয়ানক----------ভয়লগা  

সিাগিা---------সাৱধানিা 

দুুঃসংবাদ---------চবয়া বািতৰ 

তনমাতখি---------মাি চনাৰৈাৱা 

হৃদয় তবদাৰক----অন্তৰ েুই চ্াৱা 

মমযাৈি----------দুুঃতখি 

তবপ য্য়---------- তবপদ 



স্থল--------------ঠাই 

 

১)িলৰ প্ৰশ্ন চকইটাৰ উত্তৰ  (CW Copy ) তলখা 

ক)প্ৰকৃতিৰ বুকুলল চকতিয়াবা অনাকাংতক্ষি দুৰ য্াগ নাতম আৰৈ-চিৰন চকইটামান 

দুৰ য্াগৰ নাম তলখা ? 

খ) তকমান েনৰ তকমান িাতৰৰখ গুিৰাটৰ ভূি অঞ্চলি  প্ৰলয়ংকৰী ভূতমকম্প হৈতিল? 

গ) বিয মানৰ োনডুতব তবল এসময়ি তক আতিল?  

ঘ) ১৯৫০ েনি চৈাৱা ভূতমকম্পৰ ফলি অসমি তক হৈতিল ? 

ঙ)তকমান িাতৰৰখ গৰ্ণিন্ত্ৰ তদৱস পালন কৰা ৈয় ? 

ে)প্ৰোৰ মাধযম বুতলৰল তক বুিা?িুতম িনা এটা প্ৰোৰ মাধযমৰ নাম তলখা। 

 

Cls.2 (ভূতমকম্প এটা ভয়াৱৈ-----িুনাতম বুতল কয়) (পাঠটিৰ তিিীয় পৃষ্ঠাটি ভালদৰৰ 

পত়ি িলৰ কথাৰকইটা বুতিবলল চেষ্টা কৰা) page no.103 

 তবজ্ঞানী সকৰল এতিয়ালল প্ৰাকৃতিক দূৰ য্াগসমূৈৰ তনৰাময়ৰ তনতিি উপায় উতলয়াব 

চনাৱাৰাৰ কাৰৰ্ণ বৰ্ণযনা 

 অসমৰক ধতৰ ভাৰিৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূবযাঞ্চল ভূতমকম্প প্ৰৱৰ্ণ অঞ্চল  তেতিি কৰাৰ বৰ্ণযনা 

 ভূতমকম্পৰ সময়ি লব লগা সাৱধানিাৰ বৰ্ণযনা 

 েৰকাৰৰ দূৰ য্াগ বযৱস্থাপনা তবভাগৰ উৰেেয তক,ৰিওঁৰলাৰক তক ধৰৰৰ্ণ ৰাইিক সিাগ 

কতৰ চিাৰল িাৰ বৰ্ণযনা 

 ভূতমকম্পৰ সময়ি লবলগীয়া সাৱধানিাৰ তবষৰয় বৰ্ণযনা 

 িুনাতম কাক চবাৰল িাৰ বৰ্ণযনা 

   কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো  

আগিাননী------- আগিীয়া বািতৰ 

উদ্ভাৱৰ্ণ-----------আতৱষ্কাৰ 

 সমুদ্ৰ------------ সাগৰ 

 2.ত ৰ প্ৰশ্ন লকইটোৰ উত্তৰ (CW Copy ) ন খো 



 ক)তবজ্ঞানী সকৰল এতিয়ালল প্ৰাকৃতিক দুৰ য্াগসমূৈৰ তনৰাময়ৰ তনতিি উপায় উতলয়াব  

      চনাৱাৰাৰ কাৰৰ্ণ তক বুতল পাঠৰটাি হকৰি? 

 খ)অসমৰক ধতৰ ভাৰিৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূবযাঞ্চলৰ লগৰি অনযানয চকান চকান ৰািয   

      ভূতমকম্প প্ৰৱৰ্ণ অঞ্চল  তেতিি কৰা হৈৰি? 

 গ) ভূতমকম্পৰ সময়ি লব লগা সাৱধানিা চবাৰ তক তক? 

 ঘ) েৰকাৰৰ দূৰ য্াগ বযৱস্থাপনা তবভাগৰ উৰেেয তক,ৰিওঁৰলাৰক তক ধৰৰৰ্ণ ৰাইিক সিাগ 

     কতৰ চিাৰল ,তলখা । 

 ঙ)িুনাতম তক ? 

  

 Cls.3( ২০০৪ চনৰ-----ক্ষনত সোধন কনৰ  লনোৱোবৰ) (পোঠটিৰ তৃতীয় পৃষ্ঠোটি ভো দবৰ  

          পন়ি ত ৰ কৰ্োবকইটো  ুনজ ল  লচষ্টো কৰো) page no.104 

 ২০০৪ েনি চৈাৱা মৈাপ্ৰলয়ৰ  লগৰি ক্ষয়-ক্ষতিৰ বৰ্ণযনা ২০০৪ েনি চৈাৱা মৈাপ্ৰলয়ৰ  

লগৰি ক্ষয়-ক্ষতিৰ বৰ্ণযনা 

 ভাৰি মৈাসাগৰি চৈাৱা েুনাতমৰটাৰৱ ভাৰিৰ  চকান চকান অঞ্চলৰ চলাকক গৃৈৈাৰা 

কতৰতিল ,িাৰ বৰ্ণযনা 

 িুনাতমৰ গতিৰবগৰ েমু আভাস 

 প্ৰাকৃতিক দূৰ য্াৰগ চকৰনধৰৰৰ্ণ মানুৈৰ নািি আলল-আহুকালৰ সৃতষ্ট কৰৰ িাৰ পুনৰ 

েমুলক বৰ্ণযনা 

 

3.ত ৰ প্ৰশ্ন লকইটোৰ উত্তৰ (CW Copy ) ন খো 

 ক) ২০০৪ েনৰ ২৬ তডৰেম্বৰি চৈাৱা প্ৰৱল ভূতমকম্পই ক’ি মৈাপ্ৰলয়ৰ সৃতষ্ট কতৰতিল ? 

 খ) ভাৰি মৈাসাগৰি চৈাৱা িুনাতমৰটাৰৱ ভাৰিৰ চকান চকান অঞ্চলৰ মানুৈক গৃৈৈাৰা  

     কতৰতিল ? 

গ) ভূতমকম্পৰটাৰৱ সৃতষ্ট কৰা িুনাতমৰটাৰ গতিৰবগ চকৰনকুৱা আতিল ? 

 

 



 পাঠটি িাত্ৰ-িাত্ৰী সকৰল ভালদৰৰ পত়ি তেক্ষকৰপৰা আৰসাঁৱাৈ সমুৈ দূৰ কৰাৰ 

লগৰিআৰলােনাৰ মাধযৰমৰৰ পাঠৰ প্ৰশ্নসমূৈৰ উত্তৰ তলৰখাৱা ৈ̕ব 

C.Wপ্ৰশ্ন--১.(ক ----ঘ) 

প্ৰশ্ন—২(ক---ঘ) 

প্ৰশ্ন-৩ বাকয সিাঁ 

(H.W)প্ৰশ্ন—েমু চটাকা তলখা। 

NDRF , SDRF ,ঘূৰ্ণীবিাৈ 

 

 

 

 


