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Class:VI 
CYCLE-8 (22nd  Oct’  to 11th Nov ,2021) 

Subject: Assamese 
 

Chapter:আৱিস্কাৰৰ কাৱিনী( PPT Showing ) 

Class 1: (অভাৱেই আৱেস্কাৰৰ মূল---------- উদ্ভােন হ’ল ভেকুিাম ভে’ক । )ভালকক দুই -ৱিৱনবাৰ  

           পঢাই ৱিয়া হ’ব  । িলৰ কথাৱকইটা  পাঠৱটাৰ মাৱেৱৰ বুৱেবকল চেষ্টা কৰা   

 অিময মানৱিক দৃঢিা আৰু প্ৰবল কমমসৃ্পহা থাৱকৱল মানুৱহ ৱনেৱক প্ৰৱিষ্ঠা কৱৰবকল  

িক্ষম হয় । 

 অভাৱেই আৱেস্কাৰৰ মূল । 

 চৰ’ল চিো অৱিক িুেল আৰু ৱনৰাপি কৱৰবকল চভকুোম চে’কৰ উদ্ভােন। 

  

কঠিন শব্দব াৰৰ অৰ্থ জাৱন ভ ািা  

      পৱৰবহন – এঠাইৰপৰা আনঠাইকল অনা-ৱনয়া কৰা বযেস্থা । 

     প্ৰযুৱিৱবি – প্ৰৱয়াগ ৱবজ্ঞানৱবি  

            অিময – িমন বা বািা ৱিব চনােৰা । 

প্ৰাৱয়াৱগক – বযেহাৱৰক । 

 

িলৰ  প্ৰশ্ন  চকইটাৰ উত্তৰ  ৱিবকল চেষ্টা কৰা আৰু লগৱি (CW Copy ) ৱলখা 

         ১) ক) চকাৱন, চকৱিয়া ভাপ ইৱিন আৱেস্কাৰ কৱৰৱিল ? 

             খ) চকাৱন চভকুোম চে’ক উদ্ভােন কৱৰৱিল ? 

             গ) গুৰুপ্ৰিাি িািৰ ৱপিৃ আৰু মািৃৰ নাম ৱক ?      

             ঘ) গুৰুপ্ৰিাি িািৰ েন্ম ক’ি হহৱিল ? 

             ঙ) ৱকমান চেণীি পৱঢ থাৱকাৱি গুৰুপ্ৰিাি িাৱি বৰৱপটা েহৰ এৱৰৱিল ?       

  

Class 2:(অষ্ঠম ভেণীবেই--------সাফ যৰ ৱশখৰে উপনীে হিৱি  ।) ভালকক দুই -ৱিৱনবাৰ  

             পঢাই ৱিয়া হ’ব আৰু িলৰ কথাৱকইটা  পাঠৱটাৰ মাৱেৱৰ  বুৱেবকল চেষ্টা কৰা  । 

 মটৰ চগৱৰেৰ চযাগাৱলৰ পৰা চভকুোম চে’ক উদ্ভােন কৰাৰ যাত্ৰাৰ বণমনা  । 

 গুৰুপ্ৰিাি িািক এি’ৱিৱয়ৱটড চমম্বাৰ অে চমকাৱনৱকল ইৱিৱনয়ািম ’ৰ  িিিযভুি কৰাৰ 

লগৱি বৃটিি েৰকাৱৰ ভাৰিীয় চৰ’ল চিো (আই.আৰ.এি)ৰ পি মযমািা প্ৰিান কৱৰ । 
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কঠিন শব্দব াৰৰ অৰ্থ জাৱন ভ ািা   

           কৃৱিত্ব – কামি পাগমিাৱল । 

           কমমৱনষ্ঠা – একান্তমৱন কাম কৰাৰ ইচ্ছা । 

           িাৱিিয – িংগ 

            িুেল – গমনি বািা নথকা । 

িলৰ প্ৰশ্ন  চকইটাৰ উত্তৰ   ৱিবকল চেষ্টা কৰা আৰু লগৱি (CW Copy ) ৱলখা 

          ২) ক) ৱকমান বিৰৰ কৱঠাৰ পৱৰেমৰ ফলি চভকুোম চে’ক উদ্ভােন হহৱিল ? 

              খ) গুৰুপ্ৰিাি িাৱি কৱলকিাি কাৰ কাৰ িাৱিিয লাভ কৱৰ  ? 

              গ) গুৰুপ্ৰিাি িাৱি চভকুোন চে’কক পািকল ৱক চে’ককল উিীি কৱৰ  ? 

              ঘ) গুৰুপ্ৰিাি িাৱি লাভ কৰা পিমযমিা আৰু উপাৱিিমূহ ৱক ৱক ? 

              ঙ) গুৰুপ্ৰিাি িািৰ উদ্ভােনিমূহৰ নাম ৱলখা ।   

               

Class 3 : পাঠৱবািৰ কথা ৱখৱন ভালকক পঢা আৰু  ৱিক্ষকৰপৰা বুৱে চলাো ।  

Class 4:  আব াচনাৰ মাধ্যবমবৰ  পাঠৰ প্ৰশ্নসমূিৰ উত্তৰ ৱ খা  

           প্ৰশ্ন ২- ক-ে 

           প্ৰশ্ন ৩- ক,খ 

          H.W: প্ৰশ্ন ১১ 

       

    
                              ------------------------------------------------------------------------------ 

   

 


