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                  WORKSHEET 

 িবষয়: সমাজ িব�ান.                                                 

��ণী: স�ম 

পাঠ: অসমৰ স�দ  

ছা /ছা ীৰ নাম: 

 

তলত িদয়া উি
দসমহূৰ পৰা িচৰেসউজীয়া আৰু পণ�পাতী উি
দ সমহূ িচনা� কিৰ 

উপযু� বাকচত ব�ওৱা 

            শাল,িততাচপা,গমািৰ,নাহৰ,হলং,%চ&ন,িশমলু,হলক,কঠাল,আম   

 

   

বাকচত িদয়া উপযু� শ( ব)ৱহাৰ কিৰ খালীঠাই পূৰ কৰা। । 

           পণ�পাতী 

উি
দ  

         িচৰেসউজীয়া 

উি
দ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ১৮৮৯ ,  চাহ,  ২৹. ৬ শতাংশ,  ৬৫.৫২ 

, নগাওঁ 

 

ক) অসমৰ মুঠ মা8কািলৰ   ....................   ভাগত ধান %খিত কৰা  হয়।  

খ)................. অসমৰ ;ধান %ৰাপন কৃিষ।  

গ) অসমৰ .....................িজলাত সবািধক %লাক বাস কেৰ।  

ঘ) অসমৰ িডগৈবত...............  চনত খাৰুৱা %তলৰ সAান পাইিছল।  

ঙ) অসমৰ মঠু মা8কািলৰ.................. শতাংশ অৰণ)ই আ&িৰ আেছ।  

 

মানিচD খনৰ সহায়ত তলৰ তািলকা খন পূৰ কৰা। 

 

 EFপুD নদীৰ উপৈন          বৰাক নদীৰ উপৈন অসমৰ খিনজ স�দ %পাৱা 

ঠাইসমূহৰ নাম  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

তলত িদয়া বাকচ %কইটাত অসমত উৎপািদত ;ধান কৃিষজাত Iব)সমূহৰ নাম িলখা। 

১) ২) ৩) 

৪) ৫) ৬) 

 

 

                            

                                        

 



Work sheet 

বিষয়:-সমাজ বিজ্ঞান 

পাঠ:- উদ্যাগ 

শ্ৰেণী:- পঞ্চম 

 

 

 

 ১/ শুদ্ধ উত্তৰ শ্ৰিাৰত বিন ব্য়া— 

  (ক) কুঁ বিয়াৰ শ্ৰিবন উদ্যাগ/কাগজ উদ্যাগ ৰ শ্ৰেঁিামাল। 

  (খ) অসম কবি শ্ৰখবত/ িাি শ্ৰখবতৰ িাদি বিখযাত।। 

  (গ) এৰী পলুৰ প্ৰধান আিাৰ িািগছ/এৰাগছ। 

বিয়া কলাপ ১ 



  (ঘ) অসমৰ িস্ত্ৰনগৰী ি’ল িৰদপটা/শুৱালকবছ। 

  

 

 

 

   ২/উদ্যাগ এটা গব়ি উঠিিলল প্ৰধান কাৰণসমূি বলখা- 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিয়া কলাপ ২ 

উদ্যোগ 



 

 

 

 

 

৩/ শ্ৰৰখা টাবন বমদলাৱা:- 

  

    মুম্বাই            মৰাপাট 
  বিলঘাট          শ্ৰৰিমী কাদপাৰ 

    শ্ৰ াৰিাট                      সাৰ কাৰখানা 

    নামৰূপ                        িাি গদৱষণা শ্ৰকন্দ্ৰ 

 

ক্ৰিযো কলোপ ৩ 



         

বিষয় :- সমাজ বিজ্ঞান                                               ছাত্ৰ/ছাত্ৰীৰ নাম:- 

পাঠ :- সসৌৰজগতত আমাৰ পৃবিৱী                          সেণী বিক্ষকৰ নাম :- 

সেণী :- ৬ষ্ঠ 

   (১) সূৰ্যট া এ া                                                            ( গ্ৰহ/উপগ্ৰহ/নক্ষত্ৰ/ধুমটকতু) 

   (২) সূৰ্যযৰ আ াইতকক ওচৰত িকা গ্ৰহট া হহটছ       ( পৃবিৱী/ িুধ/মঙল/শুক্ৰ) 

   (৩) সসৌৰজগতৰ মুঠ গ্ৰহৰ সংখ্যা                               (৮/৭/৯/৬) 

   (৪) সসৌৰজগতৰ আ াইতকক ডাঙৰ গ্ৰহট া হহটছ      (িুধ/পৃবিৱী/িবন/িৃহস্পবত) 

 

 

 

 

কময পত্ৰ 

নং ১ 

ক্ৰিয়াকলাপ  

      নং ১ 

শুদ্ধ উত্তৰট া বাক্ৰি উক্ৰলওৱা 

ক্ৰিয়াকলাপ  

নং ২ 

সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্ব অনুৰ্ায়ী গ্ৰহটবাৰৰ নাম তলৰ বাকিটবাৰত ক্ৰলখা 

       সূৰ্য     

   



 

 সূ  সজা  ন  ই  উ  সৰ  না  চ  উ 

 ৰ্য  িু  সসৌ  ৰ  গ্ৰ  হ  উ  ন্দ্ৰ  ল্কা 

 ি  ধ  জ  গ  ত  শু  প  পৃ  ন  

 সন  প  চু  ন  ক  ক্ৰ  গ্ৰ  বি  ক্ষ 

 ধু  ম  সক  তু   ক্ষ  তা  হ  ৱী  ত্ৰ 

 স  প্ত  ম  ঙ  ল  হা  তী  প  টি 

 

প্ৰস্তুতকতয া :-  কনকলতা দেৱী 

                      মণ্ডল সমলটকন্দ্ৰ সমন্বক্ৰয়কা 

                                  মুক্তাপুৰ 

                                 কৰৰা ক্ৰিক্ষাখণ্ড 

         

ক্ৰিয়াকলাপ  

      নং ৩ 

তলত ক্ৰেয়া বাকিট াৰ পৰা গ্ৰহটবাৰৰ নাম বাক্ৰি উক্ৰলওৱা 



কাৰ্ যপত্ৰ-১ 

বিষয়:- সমাজ বিজ্ঞান                                     পাঠ:- নতুন ভাৱৰ উত্থান                                                    শ্ৰেণী:-সপ্তম                                                 

          ছাত্ৰ/ছাত্ৰীৰ নাম:-                                                                                                                                    শ্ৰৰাল নং:- 

১/ ভাৰতত আধ্যাত্মিক ভাৱধ্াৰা আৰু মতাদৰ্ য উত্থানৰ অন্তৰালত বতবনটা কাৰণ আবছল। তলত বদয়াসমূহৰ শ্ৰকান শ্ৰকইটা শুদ্ধ তাত 
(v) বদয়া। 

 কক  ত্ৰত্মত্ৰয় ৰজাসকল ৰাজননবতক, অৰ্ যননবতক, সামাত্মজক আবদ শ্ৰত্ৰত্ৰত ৰ্ত্মিৰ্ালী শ্ৰহাৱাৰ ফলত ৰজাসকলল ব্ৰাহ্মণৰ সমমৰ্ যদা দািী 

কবৰবছল।          

 ক)  আৰ্ যসকলৰ মাজৰ ৰ্া -ৰ্জ্ঞ, পূজা-পাতাল, দান- দবত্ৰণা, িবল-বিধ্ান আবদ িতৃ্মিৰ জটটল ধ্মীয় ত্মিয়া-কম যই সি যসাধ্াৰণ মানুহক 

অসন্তষ্ট কবৰ তুবলবছল।  

 ক   ন ৰ-চহৰৰ বিস্তাৰ, িযৱসায় িাবণজযৰ প্ৰসাৰ, নানান কাবৰকৰী শ্ৰলাকৰ িতৃ্মিলয় মানুহৰ মনত নতুন শ্ৰমৌবলক বচন্তাধ্াৰা, ধ্মীয় আৰু 

সামাত্মজক সলচতনতা িতৃ্মি কবৰবছল। 

 ক)  আৰ্ যসকলৰ এললহুৱা স্বভাৱ আৰু প্ৰজাৰ দায়িিতাহীনতা।       

২/ শ্ৰ ৌতম িুিই চাবৰটা মহৎ সত্যৰ কথা ককছিল। তলত বদয়াসমূহৰ শ্ৰকান শ্ৰকইটা শুদ্ধ তাত (v) বদয়া। 

 কক  পবৃৰ্ৱী)ন দু)ময়                           

  ক)  মানুহৰ আৰ্া-আকাংত্ৰা দমন কবৰ ৰাব)লল মুত্মি সম্ভৱ 

 ক   সকললালক সমান দৃটষ্টলৰ চাি নালাল   

  ক)  মানুহৰ আৰ্া-আকাংত্ৰাৰ পৰা দু) উৎপছি হয়  

(ঙ) মুছিৰ বাবব অষ্াাংছিক মািগ অনুসৰণৰ প্ৰবয়াজন আবি 

(চ)ছমিাৰ আশ্ৰয় ললাৱা আৱশ্যক 

৩/ ক অাংশ্ৰ লিত্ খ অাংশ্ আঁচ টাছন ছমবলাৱা। 

ক অংৰ্ ) অংৰ্ 

 কক  শ্ৰিৌি ধ্ম যৰ মূল ধ্ম যপুবৰ্ 

 ক)  শ্ৰ ৌতম িুিৰ লৰাবলকালৰ নাম 

 ক   ৈজন ধ্ম যই বিাাস কলৰ 

 ক)  িুিৰ িাণী চচযা কৰা  ৃহ 

 ক)  ৈজন ধ্ম যৰ প্ৰৰ্ম প্ৰচাৰক 

পূনজযন্ম আৰু কম যফল 

শ্ৰিৌি বিহাৰ 

ঋষভ 

ত্মত্ৰবপটক 

বসিাৰ্ য 

 

 ৪/ তলৰ চালনবকলটা পূৰ কৰা। 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

৫/ শ্ৰ ৌতম িুিৰ বিষলয় ৪টা িাকয বল)া। 

 কক  

 ক)  

 ক   

 ক)  

 

বি: দ্ৰ:- ১  এই কাৰ্ যপত্ৰ)ন ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠযপুবৰ্ৰ পাঠ নং- ১৫ ৰ আধ্াৰত প্ৰস্তত কৰা ৈহলছ। 

******* 

২/.......................

.............. 

৪/........................

............... 

জৈন ধৰ্মৰ ৰূ্ল 

৫টা নীতি তিক্ষা 

১/........................

............... 

৫/........................

................ 

৩/...........................

............. 
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