COMBINED “KIRON” WORK SHEET FOR UPPER PRIMARY

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
শ্ৰেণী – ৬ষ্ঠ
ভাষা – অসমীয়া
পাঠ – ১
পাঠৰ নাম – সবাত াকৈ আতপান

ৈাৰ্য পত্ৰ
ৈাৰ্য নং ১বাক্য কক্ই শাৰী সম্পূৰ্ণ ক্ৰা –
হয়ত া নহ’ব পাতৰ

ক াৰ ................. সবাত া চহক্ী

থাপপ আতপান ................,
ইয়াৰ............. গাওঁ
...................

জান-জুপৰ ...................
পহ াৰ কশষ ।

(ওপৰৰ খালী ঠাই স ূহ “সবাত াকক্ আতপান” পাঠৰ সহায়

সম্পূৰ্ণ ক্ৰা)

ৈাৰ্য নং ২
ঘৰৰ পি ৰৰ পৰা আপন শব্দৰ অথণ পলতখাঁ আহা
বৰ ডাঙৰ-বৰ বহল, শুৱলা, সক্তলা কক্, ধনী,
প্ৰ াপ, কগৌৰৱ, অ-পূৰঠ
সবাত া .............................
সুৰীয়া ..............................
পহ া ...............................
চহক্ী ................................
সুপবশাল .............................
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াহাত্ম্য,

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কু লীয়া .............................

*চ ুকক্ উত্তৰ পলতখাঁ আহা –
(ক্) সবাত াকক্ আতপান ক্পব াত াৰ ক্পবজনৰ না

পক্ ?

(খ) প্ৰাৰ্ৰ পচনাপক্ বুপল ক্াৰ ক্াৰ ক্থা কক্াৱা হহতে ?
(গ) িাৰ

চৰক্াৰৰ পক্ সন্মান নবক্ান্ত বৰুৱাকল আগবত াৱা হহপেল ?

(ঘ) প পনগৰাক্ী পূজনীয় আই কক্ান কক্ান ?
(ঙ) অস ৰ প পনগৰাক্ী পশশু সাপহপ যক্ৰ না

পলখা ?

*পনপদণ ষ্ট াবাচক্ প্ৰ যয় বযৱহাৰ ক্পৰ শব্দতবাৰ পলতখাঁ আহাপ তৰা া .............................
োপ

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

কক্ঁ চু ৱা ...............................
ঘৰ ...................................
পক্ াপ ...............................

*যুৰীয়া শব্দতবাৰ বাপচ পলতখাঁ আহা –
(জান-জুপৰ, সুখ-দুখ, হাত -হাত , ক াৰ আই ক াৰ কদশ)

*বাক্য গঠন ক্তৰা আহা –
শুৱপন –
ধুনীয়া –
কু লীয়া –
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
সু-পবশাল –

*নঞথণক্ ৰূপ পলতখাঁ আহা –
পলতখাঁ – পনপলতখাঁ
যা

–

শুনা –
ক্তৰাঁ –

*ক্পব াত াৰ

ূলিাৱ পনজৰ িাষা

*” সবাত াকক্ আতপান” পাঠ

পলতখাঁ আহা ।

থক্া সাঁথৰ িাঙা ক্াযণত া ক্পৰবকল পৃষ্ঠা ৪

পলপখবা ।
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চাই পনজৰ বহী

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
ৈময পত্ৰ -১
ববষয়- সমাজ ববজ্ঞান
শ্ৰেণী-ষষ্ঠ
পাঠ-জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী
ছাত্ৰ/ছাত্ৰীৰ নাম:

শ্ৰেণী বিক্ষৈৰ নাম:

শ্ৰৰাল নং:
প্ৰাচীন ক্াল

ানুহৰ জীৱন ধাৰৰ্ৰ প্ৰৰ্ালী এপ য়াৰ দতৰ নাপেল। কসই স য়

ানুতহ খাদয, বাসস্থান আৰু

বস্ত্ৰৰ বাতব প্ৰক্ৃ প ৰ ওপৰ পনিণ ৰ ক্পৰপেল। কওওঁতলাতক্ পচক্াৰ ক্পৰ কপাৱা প্ৰাৰ্ীৰ ঙহ আৰু গেৰ ফল- ূল,
গুটি, পশপা, বনৰীয়া শসয আপদ সংগ্রহ ক্পৰ খাইপেল। কসই স য় ক ওঁ কলাতক্ সক্তলা বস্তু কক্চাঁই খাইপেল।
খাদয সংগ্রহৰ বাতব এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইকল ঘুপৰ ফু তৰাঁত ৰ'দ, বৰষুৰ্, ধু ুহা, পশলাবৃপষ্ট আপদৰ পৰা
ৰক্ষা পাবকল ডাঙৰ গেৰ কখাতৰাং, পবণ ৰ গুহা আপদ আশ্রয় হলপেল। ক ওঁতলাতক্ লজ্জা পনবাৰৰ্ৰ বাতব গেৰ
বাক্পল, পা

, প্ৰাৰ্ীৰ োল

আপদ পপপিপেল। বনৰীয়া প্ৰাৰ্ী আপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবকল ক ওঁ কলাতক্ সক্তলা

স য়ত দল বাপি ফু পৰপেল।
১) ওপৰৰ দফাত া মনতৰ্াতেতৰ পব়ি লৰ প্ৰশ্ন শ্ৰবাৰৰ চমুকৈ উত্তৰ বদয়া।
ক্) আপদ

উত্তৰ:

ানুতহ খাদয, বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বাতব পক্হৰ ওপৰ পনিণ ৰ ক্পৰপেল ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

খ)ক ওঁ কলাতক্ পক্ খাইপেল ?

উত্তৰ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
গ) ক ওঁ কলাতক্ ক্' বাস ক্পৰপেল ?

উত্তৰ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ঘ)ত ওঁ কলাতক্ লজ্জা পনবাৰৰ্ৰ বাতব পক্ পপপিপেল ?

উত্তৰ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ঙ) ক ওঁ কলাতক্ পক্য় এখন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইকল ঘুপৰ ফু পৰপেল ?

উত্তৰ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
চ) ক ওঁ কলাতক্ পক্য় দল বাপি ঘুপৰ ফু পৰপেল ?
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
উত্তৰ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
২) উপৰ্ুক্ত িব্দ বাবছ খালী ঠাই পূৰ ৈৰা।
ক্) আপদ

ানুতহ পবপিন্ন ক্া

___________________ কৰ পনপ

ণ সজুঁপল বযবহাৰ ক্পৰপেল। ( কলা, পশল, া

খ) _________________ ৰ আপবষ্কাতৰ ানৱ সিয াৰ অগ্রগপ ৰ এক্ পবতশষ অধযায় ৰচনা ক্পৰপেল।
ক্ৃ পষ, ধা ু

(

)

জুই,

)

গ) _________________ প্ৰথাৰ দ্বাৰা ক ওঁ কলাতক্ দৰক্াৰী বস্তুৰ চাপহদা পূৰৰ্ ক্পৰপেল। (পববাহ প্ৰথা, পবপন য়
প্ৰথা, স াজ প্ৰথা )
ঘ) চৰ অঞ্চল বাস ক্ৰা কলাক্সক্তল _______________ শসযৰ কখপ ক্তৰ। (ৰপবশসয, চাহতখপ

, জু

তখপ

)

ঙ) _________________আৰম্ভ কহাৱাৰ পৰা ানুহৰ অঘৰী জীৱনৰ অন্ত পপৰপেল। (শীল্প, বাপৰ্জয, ক্ৃ পষ ক্াযণ
৩) পাৰ্য ৈয বলখা (ছববতবাৰ বনৰীক্ষণ ৈবৰ শ্ৰলাৱা)

ক্) গাওঁ অঞ্চল

চহৰ অঞ্চল

থ) পাহাৰীয়া অঞ্চল

স িূ প অঞ্চল
গাওঁ অঞ্চল

চহৰ অঞ্চল

পাহাৰীয়া অঞ্চল

স িূ প অঞ্চল

[7]

)

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

পব:দ্ৰ: পাঠত া পঞ্চ কশ্রৰ্ীৰ স াজ পবজ্ঞান পাঠ্যয়পুপথৰ অন্তিুণ ক্ত।
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
ৈৰণীয় ৈাৰ্য যক্ৰমবণৈা
শ্ৰেণী – ষষ্ঠ
ববষয় – ববজ্ঞান
অধযায় – ১
ৰ ৰ োত্ৰ-েত্ৰী সক্ল, ক া াতলাতক্ পবজ্ঞানৰ প্ৰথ
পখপন ক্পৰবা, প্ৰতয়াজন
১)

ল

পহচাতপ

পদয়া ক্াযণক্লাপ

অপিিাৱক্ৰ সহায় লবা ।
াে,

প্ৰাৰ্ীজা

উতেখ ক্ৰা প্ৰাৰ্ীস ূহক্ খাদযিযাসৰ পিপত্ত
াপলক্ািূ ক্ত ক্ৰা –
ৃ ৰ্তিাজী

াপলক্ািু ক্ত

াংস, ক্ৰ্ী, ৰুটি, পৰ্ীৰ, গাখীৰ, পাচপল, ফল ূল ।

উপিদজা

ল

ল

উতেখ ক্ৰা আ াৰ হদনপিন খাদযস ূহৰ উত্স উপিদ আৰু প্ৰাৰ্ী পহচাতপ

ক্ৰা – িা , দাইল,

২)

অধযায়ত া পপ

ৃ ৰ্তিাজী,

াংসতিাজী আৰু সবণতিাজী

ানুহ, গৰু, কুকুৰ, োগলী, ক কুৰী, হপৰৰ্, বাঘ, পসংহ, হা ী, বািৰ
াংসতিাজী
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সবণতিাজী

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
অধযায় - ২
ৰ ৰ োত্ৰ-েত্ৰী সক্ল, ক া াতলাতক্ পবজ্ঞানৰ ২য় অধযায়ত া পপ
পখপন ক্পৰবা, প্ৰতয়াজন
১) আ াৰ কদহ

ল

অপিিাৱক্ৰ সহায় লবা ।

প্ৰতয়াজনীয় প্ৰধান পপৰতপাষক্ কযতন- ক্াবণ’হাইতে , প্ৰ’টিন, কেহ পদাথণ, পি াপ ন

আৰু খপনজ লৱৰ্ৰ উত্সৰ দু াকক্ েপব অংক্ন ক্ৰা ।
২)

লৰ

াপলক্াখন পূৰৰ্ ক্ৰা –

পি াপ ন / খপনজ
লৱৰ্

প্ৰতয়াজনীয়
অ যাৱশযক্ীয় খাদয

অিাৱজপন

কৰাগ

লক্ষৰ্

পি াপ ন A
পি াপ ন B
পি াপ ন C
পি াপ ন D
কক্লপচয়া
আয়’পডন
কলা

অধযায় – ৩
১) উপিদজা
(ইংপগ

পদয়া ক্াযণক্লাপ

আঁহৰ পৰা বতনাৱা পযতক্াতনা দুপবধ সা গ্রী প্ৰস্তু

ৰু াল, গাত াচা,

ৰাপা ৰ ৰচী, ঊৰ্ৰ ক্াতপাৰ আপদ)
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ক্ৰা ।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কাৰ্যিযপত্ৰ
পাঠৰ নাম- সংখ্যাৰ গঠন

শ্ৰেণী- ষষ্ঠ মান

কাৰ্যিয-1
এক লাখ্

দহ হাজাৰ

হাজাৰ

শতক

দহক

একক

2

3

4

5

6

1

তাৰ্লকাত ৰ্দয়া সংখ্যাটটা শ্ৰকটনদটৰ পৰ্িব আটাইতকক শুদ্ধ উত্তৰটটাত ৰ্িন ৰ্দয়াক) দুই লাখ্ ৰ্তৰ্ন দহ হাজাৰ িাৰ্ৰ হাজাৰ পাাঁিশ ছয় দহ এক
খ্) দুই লাখ্ ৰ্ত্ৰশ হাজাৰ িাৰ্ৰ হাজাৰ পাছ শ ষাৰ্ঠ এক
গ) দুই লাখ্ শ্ৰিৌৰ্ত্ৰশ হাজাৰ পাছ শ এষৰ্ষ্ঠ ।
কাৰ্যিয-2.
লাখ্
দহ লাখ্

হাজাৰ
লাখ্

দহ হাজাৰ

হাজাৰ

5

0

3

শ

দহ

এক

4

2

0

তাৰ্লকাখ্নত ৰ্দয়া অংকটবাৰৰ ৰ্যৰ্দ মাত্ৰ এটা স্থানৰ সংখ্যা ৰ্নজৰ ইচ্ছামটত পৰ্ৰবতিন কৰ্ৰ
সকটলাতকক ডাঙৰ সংখ্যা বনাবকল, শ্ৰকানটটা স্থানৰ সংখ্যা পৰ্ৰবতিন কৰ্ৰব ।শুদ্ধটটাত ৰ্িন ৰ্দয়া
ক) একক ,খ্) দহক ,গ) শতক , ঘ) হাজাৰ ,ঙ) দহ হাজাৰ ,ি) লাখ্
কাৰ্যিয-3.
তলত ৰ্দয়া সংখ্যাটবাৰৰ শ্ৰকাণটটা আটাইতকক সৰু আৰু শ্ৰকানটটা আটাইতকক ডাঙৰ ৰ্িন ৰ্দয়া
ক)1473, খ্)89423 , গ)100, ঘ)5000, ঙ)310
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কাৰ্যিযপত্ৰ
পাঠৰ নাম- সংখ্যাৰ গঠন

শ্ৰেণী- ষষ্ঠ মান

কাৰ্যিয-4.

ভাৰতীয় সংখ্যা ৰ্লখ্া প্ৰণালীত 137520 সংখ্যাটটাত কমা বহুৱাটল শ্ৰকাণটটা শুদ্ধ উত্তৰটটাৰ
শ্ৰসাাঁফাটল থকা বাকিটটাত √ ৰ্িন ৰ্দয়া –
ক) 1,3,7520
খ্)1,37520
গ)1,37,520
ঘ) 1,37,5,20
কাৰ্যিয-5.
তলৰ সংখ্যাটবাৰ উৰ্ি ক্ৰমত সটজাৱাI)

74408, II) 934526, III) 103426, IV) 237211, V)44444

কাৰ্যিয-6.
বাওফালৰ লগত শ্ৰসাফল আিাঁটাৰ্ন ৰ্মটলাৱা –
8835240

ৰ্বৰান্নকব লাখ্ সাতিৰ্িশ হাজাৰ এককশ

9247021

আঠ লাখ্ সাত হাজাৰ আঠশ পৰ্িশ

807825

ন শ্ৰকাৰ্ট ৰ্নৰান্নকব লাখ্ ৰ্বয়াৰ্িশ হাজাৰ আঠশ বাষৰ্ি

99942862

আঠ শ্ৰকাৰ্ট ৰ্তৰাশী লাখ্ বাৱন হাজাৰ িাৰ্ৰশ এক
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কাৰ্যিযপত্ৰ
পাঠৰ নাম- সংখ্যাৰ গঠন

শ্ৰেণী- ষষ্ঠ মান

কাৰ্যিয -7.
ক).682753, খ্)23452360 , গ)502375321 সংখ্যাটকইটা তলৰ তাৰ্লকাত বহুওৱা
–
শ্ৰকাৰ্ট
দহ
শ্ৰকাৰ্ট

শ্ৰকাৰ্ট

লাখ্
দহ

হাজাৰ
লাখ্ দহ হাজাৰ হাজাৰ

লাখ্

[13]

শতক

দহক

একক

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
Worksheet No:1
Lesson No : 1 and 2
Class : VI
Subject: English
Activity No : 1/ Look at the following picture and complete the story given below.
Rina, Mina and Jina are____best_____ that they have___ interest. Rina’s favourite___is green, Mina’s ____colour

is____,Jina’s favourite colour___pink. Rina likes skipping and roller
skating.Mina___swimming and vollyball.Jina likes drawing ___Ludo. All three of them
dancing and listening ____on every Saturday. On Saturday usually they have__party. They
listen to their favourite ____,.play many ___and eat ___foods.
Direction: Student will do Activity : 4, Page No: 25 of their textbook.
Activity No:2/Write and learn the meaning of the words given below Midnight, Haunted
House, Dig,Thief,Lame,Grumbled,Staircase,Toppled,Wrap.
Direction: Follow page no :24 of your text book, do Activity :3 on a white paper.
Activity No:3/ write 5 examples of each of the following type of sentence.
A)
B)
C)
D)

Assertive sentence
Interrogative sentence
Imperative sentence
Exclamatory sentence
Direction: Follow Page no: 28, Activity : 7. Write and learn the definitions. Do Activity
No: 9, Page no: 29.
Activity No: 4/ Make a chart on ,5 names of each—People, Animals, Birds, Flowers, Fruits
and vegetables, Places, Rivers, Food items, Dresses.
Direction: Follow Activity: 8, Page no: 12

[14]

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
Activity no: 5/ Read the lesson “Tom Sawyer”, find out 5 Pronouns, Verbs and Adjectives
underline on textbook and make a list on it in your copy.
Direction : Follow Page no: 12,of your textbook.
Activity no: 6/ Answer the following questions:
A) How many colours are there in a Rainbow
?Name them.
B) Where does the boat sail?
C) What are on the rivers?
D) Where does the white winged wood duck live?
E) Where do you see the bones and beaks of the Dodo?
F) Who is Tom’s friend?
G) Where did the man leave the pickaxe?
H) Where was the haunted house, Tom and Huck selected for treasure hunt?
I) Whom did Tom and Huck see entering the haunted house?
Direction: Follow lesson no 1,2 and page no: 16,17.

ৰ্বটশষ দ্ৰিৱয :- ওপৰত উিৰ্খ্ত কাৰ্যিযসমূ হ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষৰ্য়ত্ৰীৰ আৰু অৰ্ভভাৱকৰ তত্বাৱৰ্ানত
সম্পন্ন কৰ্ৰব । কাৰ্যিযপত্ৰৰ্খ্ৰ্ন আৰ্হি মূ লকটহ, প্টৰ য়াজন সাটপটক্ষ ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষয়ত্ৰীটয় অৰ্ভভাৱকৰ লগত
শ্ৰৰ্যাগাটৰ্যাগ কৰ্ৰ অৰ্তৰ্ৰক্ত কাৰ্যিযপত্ৰৰ শ্ৰৰ্যাগান ৰ্ৰ্ৰব । ঘৰত থকা সময়ত বা বাৰ্হৰকল গ’শ্ৰল সঘনাই
িাটবাটনটৰ হাত ৰ্ুব আৰু মাক্স পৰ্ৰৰ্ান কৰ্ৰব । পূ ৱা আৰু গৰ্ুৰ্ল বযায়াম কৰ্ৰব আৰু দদৰ্নক তাৰ্লকা
প্ৰস্তুত কৰ্ৰ ৰ্লখ্া পিা কৰ্ৰব । সু ষম আহাৰ খ্াব ।
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WORKSHEET
বিষয় - সমাজ বিজ্ঞান
শ্ৰেণী- সপ্তম
পাঠ- অসমৰ সম্পদ
১/ তলত বদয়া উবিদসমূ হৰ

পৰা বিৰসসউজীয়া আৰু পণণপাতী উবিদ সমূ হ বিনাক্ত কৰি উপযুক্ত

বাকচত বহুওৱা
শাল,বততািপা,গমাবৰ,নাহৰ,হলং,শ্ৰিগুন,বশমলু ,হলক,কঠাল,আম
পৰ্ণপাতী উৰিদ

ৰচিসেউজীযা উৰিদ

২/ ব্ৰহ্মপু ত্ৰ নদীৰ পাাঁিখন উপননৰ নাম বলখা।
৩/তলত ৰদযা বাকচ ককইটাত অসমত উৎপাবদত প্ৰধান কৃবষজাত দ্ৰিযসমূ হৰ নাম বলখা।
১)

২)

৩)

৪)

৫)

৬)

৪/ অেম

কপাৱা ৪ৰবধ খৰিজ

েম্পদি িাম ৰলখা।
[23]
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৫/তলত ৰদযা মানবিত্ৰ খিত অেমি খবনজ সম্পদ শ্ৰপাৱা ঠাইসমূ হ বহুওৱা
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WORKSHEET
শ্ৰেণী – সপ্তম
পাঠ নং – ১
পাঠ – উবিদৰ পবৰপুবি
ৰ ৰ োত্ৰ-োত্ৰী সক্ল, ক া াতলাতক্ পবজ্ঞানৰ পাঠ নং ১ পপ

লৰ ক্াযণক্লাপ ক্পৰবা।

১) সক্তলা জীৱই খাদয শৰীৰৰ .............. আৰু .................... ৰ বাতব আৱশযক্ীয় শপক্ত
পাবকল ইয়াক্ বযৱহাৰ ক্তৰ ।

২) স্তম্ভ প তলাৱা –
স্তম্ভ ১

স্তম্ভ ২

ক্) অ ৰল া

ক্)

ৃ জীৱী

খ) উপিদ

খ) সহজীৱী সম্বি

গ) কিঁ কুৰ

গ) পৰজীৱী

ঘ) প্ৰাৰ্ী

ঘ) স্বতপাষী

ঙ) লাইতক্ন

ঙ) পৰতপাষী

৩) সম্পূৰ্ণ ক্ৰা –
CO2 + H2O

সূযণ ৰপি
………………………

+ O2
………………
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4)

েপব

সাতলাক্সংতেষৰ্ প্ৰপিয়াত া সম্পূৰ্ণ ক্ৰা ।
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অধযায় – ২
পাঠ- প্ৰাণীৰ পবৰপুবি
ৰ ৰ োত্ৰ-োত্ৰী সক্ল, ক া তলাতক্ পবজ্ঞানৰ ২য় অধযায়ত া পপ

লৰ ক্াযণক্লাপ ক্পৰবা।

১) খালী ঠাই পূৰ ক্ৰা –
ক্)

ানুহৰ পাচন

ন্ত্ৰ কক্ই াৰ িাগ হ’ল ......................, .................., পাক্স্থলী,

..............., ................. আৰু
খ)

ানুতহ হজ

পায়ু ।

ক্পৰব কনাৱাৰা ক্াবণ’হাইতে

হ’ল ..........................।

গ) এক্তক্াষীয় অৰ্ুজীৱ ................................।
২) স্তম্ভ প তলাৱা –
স্তম্ভ ১

স্তম্ভ ২

ক্) যক্ৃ ত্

ক্) পানী আৰু লৱৰ্ কশাষৰ্ ক্তৰ

খ) পাক্স্থলী

খ) কূ পদ

গ) গৰু

গ) পপত্তৰস

ঘ) এপ বা

ঘ)হাইে’ক্লপৰক্ এপেড পনিঃসৰৰ্ ক্ৰা

ঙ) বৃহদন্ত্ৰ

ঙ) কৰা ন্থক্ প্ৰাৰ্ী

৩) সম্পূৰ্ণ ক্ৰা –
প্ৰাৰ্ী
পৰুৱা
হ
শা ুক্
ওক্ৰ্ী
পপখলা
ানুহ

খাদযৰ প্ৰক্াৰ

খাদয গ্রহৰ্ প্ৰৰ্ালী
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কাৰ্যিযপত্ৰ
পাঠ – অখ্ণ্ড সংখ্যা

শ্ৰেণী-সপ্তম মান

কাৰ্যিয-1.
1. -5 তকক ডাঙৰ িাৰ্ৰটা অখ্ণ্ড সংখ্যা ৰ্লখ্া ।
2. ৰ্যাদু বগিটটা সম্পূ ণি কৰা –
3

2

-4
1

-1

3. এটৰ্যাৰ অখ্ণ্ড সংখ্যা ৰ্লখ্া ৰ্যাৰ –
ক) শ্ৰৰ্যাগফল -1
খ্) ৰ্বটয়াগফল 2
কাৰ্যিয.2
উপৰ্যু ক্ত ৰ্িন বহুওৱাক)5 + (-3)
খ্)7+(-4)-1
গ)6+(-6) +13
ঘ) 7+(-13)

-5+3
5-4+1
6-(-7)
14+ (-7)

কাৰ্যিয-3.
5.গুণাত্মক অটভদ সংখ্যাটটা ৰ্ক

?

6. শ্ৰৰ্যাগাত্মক অটভদ সংখ্যাটটা ৰ্ক

?
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কাৰ্যিযপত্ৰপাঠ- অখ্ণ্ড সংখ্যা

শ্ৰেণী-সপ্তম মান

কাৰ্যিয.4খ্ালী ঠাই পূ ৰ কৰা –
ক) -15× (-31) =................
খ্) (-131) × 0 × 997 =..................
গ )3 × (-7) × (-1) = ...................
ঘ)(-1)× (-1)× (-1) =...................
ঙ)(-51) ÷ (-3)=..................
ি)60 ÷ (-4) =.....................
কাৰ্যিয-5.
8. ৰ্বটয়াগ আৰু হৰণৰ শ্ৰক্ষত্ৰত অখ্ণ্ড সংখ্যাই ৰ্ক ৰ্ক ৰ্বৰ্ৰ্ মাৰ্ন িটল আৰু নিটল উদাহৰণসহ বুজাই ৰ্লখ্া
।
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Worksheet No. 1
Class: VII
Subject: ENGLISH
Name of Book: Sunbeam English Reader -II
Lesson Name: L-1, Hobbies

Summary of the lesson: The activities that we do during our free time for fun and enjoyment is
called hobbies. Look at the picture below from your text-

In the picture we have seen different types of activities. We love to do these types of activities like
-to play different types of games, to sing, dance, read books, draw and paint, travel for pleasure.
These activities not only give us joy and fun, but also help in the fruitful utilization of our leisure
time. These activities help to channelize our creativity and in turn shape our personality. Pursuing
a hobby is good for both our physical and mental health. Hobbies relieve stress and boredom and
provide scope for developing new skills that helps in personality development.
There are many kinds of hobbies. Some are indoor activities like- singing, dancing, reading
books, listening to music, collecting stamps and coins. While some are outdoor activities likegardening, travelling, swimming, trekking, photography, etc.

Learning outcomes of the lesson:
1. Identifies details, characters, main idea and sequence of ideas and event in textual / non-textual material
2. Thinks critically, compares and contrasts characters, events, ideas, themes and relates them to life
3. Refers dictionary, thesaurus and encyclopaedia to find meanings/ spellings of words while reading and writing
4. Uses appropriate grammatical forms in communication (e.g. noun, pronoun, verb, determiners time and tense,
passivation, adjective, adverb, etc.)
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Learning points of the lesson:
1. Understanding the meaning of the term ‘hobby’
2. Getting knowledge about different types of hobbies- indoor and outdoor
3. Being aware of need to pursue hobby
4. Learn new words by using dictionary
5. Learn to speak /write correct sentences by using- a) synonyms b) idioms c) suffix

ACTIVITY -1
Put ‘ X ’ in the picture below which does not describe a hobby and ‘ √ ‘ for the picture which describes a hobby :
1

2

3
4

5

6

7

8

ACTIVITY -2
Fill up the table with the names of some indoor activities and outdoor activities. One is done for you:
INDOOR ACTIVITY
1.baking
2.
3.
4.
5.
6.

OUTDOOR ACTIVITY
1. gardening
2.
3.
4.
5.
6.
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ACTIVITY -3
Hobbies have many benefits. Select the words from the box that shows the benefits of pursuing a hobby. Use
dictionary to find the meaning of the words that you don’t know :
release stress,

make sad,

learning new skills/knowledge,

develop personality,

give pleasure,

make angry,

make lazy,
make ill

HOBBY

ACTIVITY -4
A synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as another word. Example- happy- joyful
Choose the words which are similar to the meaning of the words from the box given below and write each
synonym word next to the word in the blanks:
Pleasure,
happiness,

free time,

lovely,

begin,

energetic,

grow,

sporty,

pretty,

spare time,

lunch,

evolve

a) joy_________________________________

b) beautiful________________________________

c) active_______________________________ d) leisure__________________________________
e ) start________________________________ e) develop________________________________

[32]
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ACTIVITY – 5
Read the sentence from your text:

A happy person is usually as busy as a bee.

The part of the sentence underlined is called idioms, it means very busy. Native speakers use idioms to make the
language appear more natural. Idioms beautify the language and make it more lucid.
Try to use the idioms below to form meaningful sentences. You can look up the dictionary to learn their meanings
:
1. piece of cake
2. beat around the bush
3. once in a blue moon
4. going on a wild goose chase
5. no pain, no gain
ACTIVITY -6We can make a new word by adding a letter or a group of letters at the end of a word. They are called
-suffix. Let’s see how many words we can make using the -suffix ‘ -ful’. one is done for you:
a)

1. beauty

beautiful

2. _______________

_____________________ful

3.________________

_____________________ful

4.________________

_____________________ful

5.________________

_____________________ful

6.________________

_____________________ful

b) Now read the lesson and write in the box the words ending with the following suffixes:
-ion

-ing

-ment

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

ৰ্বটশষ দ্ৰিৱয :- ওপৰত উিৰ্খ্ত কাৰ্যিযসমূ হ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষৰ্য়ত্ৰীৰ আৰু অৰ্ভভাৱকৰ তত্বাৱৰ্ানত
সম্পন্ন কৰ্ৰব । কাৰ্যিযপত্ৰৰ্খ্ৰ্ন আৰ্হি মূ লকটহ, প্টৰ য়াজন সাটপটক্ষ ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষয়ত্ৰীটয় অৰ্ভভাৱকৰ লগত
শ্ৰৰ্যাগাটৰ্যাগ কৰ্ৰ অৰ্তৰ্ৰক্ত কাৰ্যিযপত্ৰৰ শ্ৰৰ্যাগান ৰ্ৰ্ৰব । ঘৰত থকা সময়ত বা বাৰ্হৰকল গ’শ্ৰল সঘনাই
িাটবাটনটৰ হাত ৰ্ুব আৰু মাক্স পৰ্ৰৰ্ান কৰ্ৰব । পূ ৱা আৰু গৰ্ুৰ্ল বযায়াম কৰ্ৰব আৰু দদৰ্নক তাৰ্লকা
প্ৰস্তুত কৰ্ৰ ৰ্লখ্া পিা কৰ্ৰব । সু ষম আহাৰ খ্াব ।
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-ৈাৰ্য পত্ৰশ্ৰেণী – অিম মান
ববষয় – অসমীয়া
পাঠযপুবৰ্ – অংকুৰণ
পাঠ – ৰ্ুেমীয়া িৰাইঘা

পাঠত াৰ মূলভাৱঃ- লুই ৰ পানী হব থাতক্
অস ৰ ইপ হাস

াতন শৰাইঘা ৰ যুঁজৰ

াত্পযণ আৰু বীৰত্বৰ ক্থা

কসাৰ্ালী আখতৰতৰ পজপলপক্ থাপক্ব ।এই শৰাইঘা ৰ যুঁজত

অস ীয়া হসনয আৰু

কসনাপপ ৰ ক্ ণদক্ষ া, স য় অনুযায়ী ক্ ণ বযতবাধ, আিযন্তৰীৰ্ শৃঙ্খলাৰ প্ৰক্াশ আৰু সবাত াকক্
গুৰুত্বপূৰ্ণ অদ য কদশ কপ্ৰ ৰ চাতনপক্ প্ৰপ ফপল

কহাৱা কদখা যায় । স ত

স তয়াপতযাগী দাপয়ত্বতবাধ, ক্ ণপনষ্ঠা আৰু যুঁজাৰু
উজপল উঠিতে । জা ীয় হচ নযক্ জগাই

জাগ্র

অস ীয়া জাপ ৰ

ানপসক্ াৰ উত্ক্ৃ ষ্ট ন ুনা শৰাইঘা ৰ ক্াপহনী

ু পলবকল শৰাইঘা ৰ ক্াপহনীতয় আ াক্ যতথষ্ট কপ্ৰৰৰ্া

কযাগায় আপহতে ।

পাঠত াৰ পৰা আহৰণ ৈবৰবলেীয়া অহয া১) বুৰঞ্জী ূলক্ পাঠ প াৰ প্ৰপ

আগ্রহী কহাৱা ।

২) অস ৰ পবপিন্ন স সযাৰাপজৰ পবষতয় স যক্ জ্ঞান লাি ক্ৰা । কযতন- ৰাজকনপ ক্, প্ৰাক্ৃ প ক্,
অথণকনপ ক্ আপদ স সযা ।
৩) িাষা অধযয়নৰ বযাৱহাপৰক্ বযাক্ৰৰ্ৰ জ্ঞান আয়ত্ব ক্ৰা । কযতন- বৰ্ণ পবনযাস ক্পৰব পৰা
‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ কহাৱাৰ ক্াৰৰ্ দশণাব পৰা, সপি িাপঙব আৰু গঠন ক্পৰব পৰা, পবতশষয আৰু

পবতশষৰ্ৰ ৰূপ পবচাপৰ উপলয়াব পৰা ।
৪) পলখক্ৰ পবষতয় চ ু জ্ঞান লাি ক্ৰাৰ লগত
ক্ৰা ।
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অনয কদশতপ্ৰ

ূলক্ পলখক্ৰ পবষতয় জ্ঞান লাি

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
বক্ৰয়া-ৈলাপঃ- ৈ
ৈ – পাঠবভবত্তৈ বক্ৰয়া
১) পাঠত া স্পষ্ট আৰু শুৰ্দ্ উচ্চাৰতৰ্তৰ প া ।
২) পাঠ পিপত্তক্ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পদয়া ।
ক্) অ ী ৰ শৰাইঘা

আৰু ব ণ ান শৰাইঘা ৰ স সযাতবাৰ পক্ পক্ ?

খ) ৰা পসংহ কক্ান আৰু ক ওঁ পক্য় অস কল আপহপেল ?
গ) শৰাইঘা ৰ ৰৰ্ ক্াৰ ক্াৰ
ঘ) ক াগতল নাতৱতৰ হসত

াজ

হহপেল ?

ধপৰ ৰখা শৰাইঘটীয়া কসনাপপ জনৰ না

ঙ) ৰজা ৰা পসংহই বীৰ লাপচ ক্ আফু গুটিৰ সহায়
৩) পাঠ

থক্াৰ দতৰ সংলাপতবাৰ পলখা-

ক্) অস

এপৰ কযাৱা স য়

উত্তৰ- অস
যুৰ্দ্ৰ কসনাপপ

হহও এতক্াত

পক্ বুজাবকল হগপেল ?

ৰা পসংহই অস ক্ প্ৰশংসা ক্পৰ পক্ হক্পেল ?

এপৰ যাবৰ স য়

ধনয কসনা । অক্ল এজন

পক্ ?

ৰা পসংহই হক্ গ’ল, “ধনয ৰজা, ধনয

ানুতহ সক্তলা হসনয চলায়, ই পক্ আচপৰ

।

ন্ত্ৰী, ধনয কসনাপপ ,
ইতহন ৰা পসংহ পনতজ

সুপবধা নাপাওঁ ।”
উপতৰাক্ত উদাহৰৰ্ৰ আল

হল

ল

পদয়া সংলাপতবাৰ পাঠ

থক্াৰ দতৰ পলপখবকল অিযাস ক্পৰব ।
খ) ক্থাৰ যুৰ্দ্তৰ বতল কনাৱাপৰ ৰা পসংহই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰকহ গুৱাহাটীৰ গড় ল’বকল কচষ্টা ক্ৰা
স য়

জ্বৰৰ গাতৰ লাপচ

বৰফু ক্তন অস ীয়া ৰৰ্ুৱাসক্লক্ পক্ হক্পেল ?

গ) বৰ আই কুঁ ৱৰীতয় ক্তপাৰৰ আঁৰৰ পৰা স্বগণতদউক্ পক্ উপতদশ পদপেল ?

৪) বহলাই বলখাক্) যুৰ্দ্

জয়ী হ’বকল যুৰ্দ্ৰ আপহলাৰ বাপহতৰ আৰু পক্হৰ প্ৰতয়াজন আতে পলখা ।

উত্তৰিঃ- অক্ল যুৰ্দ্ সা গ্রীতৰ যুৰ্দ্ জয় ক্পৰব কনাৱাপৰ । ইয়াৰ ক্াৰতৰ্ আপহলা-পাপ
প্ৰতয়াজন

া কক্ কবপে প্ৰতয়াজন হসপনক্ বৃি আৰু স গ্র জাপ ৰ

জয়ৰ ক্াৰতৰ্ উত্ৰাৱল অথচ পনপি

অপিলাষ ।
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পয ান

তনাবৃপত্ত, ক্ ণপনষ্ঠ া আৰু যুৰ্দ্

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
ওপৰ

পদয়া উদাহৰৰ্ৰ আল কল

ল

পদয়া উপক্ততবাৰ বহলাই

পলপখবকল অিযাস ক্ৰা –
খ) কসনাপপ
সক্ষ

কক্াৱা ৃৰ্দ্া হাজপৰক্াই পক্ কক্ৌশতলতৰ ক াগল হসনযৰ

াজৰ পৰা সাপৰ আপহবকল

হহপেল বৰ্ণনা ক্ৰা ।

গ) শৰাইঘা ৰ ৰৰ্

অস ৰ পবজয়ৰ

ূলত

থক্া ক্থাতবাৰ পলখা ।

বক্ৰয়া-ৈলাপ – খ
ভাষা অধযয়ন (বযাৱহাবৰৈ বযাৈৰণ)
পয পবপধ বা পনয়

ত

নত্বপবপধৰ প্ৰধান পনয়

দন্তয ‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ হল ৰূপান্তপৰ

াতক্ নত্ব পবপধ কবাতল ।

কক্ই া হ’লিঃ-

১) ঋ, ৰ, ষ- এই প পন া বৰ্ণৰ পপে
ঋৰ্,

হয়,

থক্া দন্তয ‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ হয় । উদাহৰৰ্-

ৃ ৰ্, ক্ৰ্ণ, বৰ্ণ, পূৰ্ণ, জীৰ্ণ, ক্ৃ ষ্ণ, পবষ্ণু, ক্ৰ্ণপা , ক্ৰ্ণধাৰ, ক্ৰ্ণপথ, ক্ৰ্ণতগাচৰ

ই যাপদ ।
২) পদ

থক্া ঋ, ঘ,স আৰু দন্তয ন ৰ

াজ

স্বৰবৰ্ণ ‘ক্’ বগণ, ‘প’ বগণ য, ব, হ

নাইবা অনুস্বাৰৰ (ংং) কক্াতনা বৰ্ণ বযৱধান থাপক্তলও কসই দন্তয ‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ হয় ।

উদাহৰৰ্িঃ ক্ৃ পৰ্, ক্াৰৰ্, পাষাৰ্, ৰুপিৰ্ী, গ্রহৰ্, শ্রৱৰ্, বৰষুৰ্, বৃহৰ্, অপণৰ্, অৰুৰ্,
ক্ৰুৰ্, বৰুৰ্ ই যাপদ ।
৩) ‘ ’ বগণ দন্তয ‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ হয় । উদাহৰৰ্ – ক্ণ্ঠ, ক্ণ্টক্, ক্ণ্ঠস্থ, ক্ণ্ডু , ঘণ্ট,

ক্ৰ্ণ, পপণ্ড, পবষণ্ণ, দপণ্ড, দণ্ডী ই যাপদ ।
৪) প্ৰ পৰা পপৰ পনৰ উপসগণৰ পৰৱত্তী নী, ন ণ, নশ, নু, নদ আপদ ‘ন’ ক্াৰাপদ ধা ু ৰ
দন্তয ‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ হয় ।

উদাহৰৰ্িঃ পনৰ্ণয়, প্ৰৰ্া , প্ৰপৰ্পা , প্ৰৰ্য়, প্ৰৰ্ৱ, প্ৰৰ্াশ,পপৰৰ্া , পপৰৰ্য় ই যাপদ ।
৫) অস ীয়া স্ত্ৰী প্ৰ যযৰ ‘নী’ ৰ ‘ন’

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ নহয় । উদাহৰৰ্িঃ বৰানী, বৰুৱানী,

ক্ াৰনী, কু াৰনী, গৰাপক্নী ই যাপদ ।
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
*বক্ৰয়া ৈলাপ১)

ল

পদয়া শব্দতবাৰৰ বৰ্ণ পবনযাস ক্ৰা আৰু ক্াৰৰ্ দতশণাৱা ।

ক্) পক্য়

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ হহতে।

খ) পক্য়

ূৰ্দ্ণনয ‘ৰ্’ নহ’ল।

পপৰৰ্া , পপৰধান, পপৰ াৰ্, প্ৰৰ্া , প্ৰাথণনা, পবতশষৰ্, ক্ৃ পৰ্, পনৰ্ণয়, পাষাৰ্, শ্রৱৰ্,
ৰাপৰ্, কফতৰঙপন, ৰা ায়ৰ্ ই যাপদ ।
*বক্ৰয়া-ৈলাপ২)

লৰ শব্দতবাৰ উদাহৰৰ্ কদখুওৱাৰ দতৰ সপি িাপঙ পক্ সপি হব ন

পৰীক্ষা, উজ্জ্বল, পনিয়, কদৱালয়, হদপনক্,

সপি িাঙা

স্বৰ সপি

পলখা-

ুনীন্দ্ৰ, পহ ালয়, জগন্নাথ ।

বযঞ্জন সপি

পবসগণ সপি

উদাহৰৰ্পপৰ + ঈক্ষা

পৰীক্ষা
পনিয়

পনিঃ + চয়
উজ্জ্বল

উত্ + জ্বল
বক্ৰয়া-ৈলাপ –

৩) পবতশষয পদতবাৰৰ পবতশষৰ্ ৰূপত া পবচাপৰ উপলয়াও পাঠৰ সহায়
পবতশষয

পবতশষৰ্

কযতনযুগ

যুগ ীয়া

অস
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।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
া াল
কযাগান
ইপ হাস

ঐপ হাপসক্

স ৰ
অথণনীপ
ৰাজনীপ
ক্) পবতশষযৰ পৰা পবতশষৰ্কল পনয়া –
পবতশষয

পবতশষৰ্

কযতনগাঁও

গাৱলীয়া

নগৰ
চহৰ
পাহাৰ
ঘৰ

ঘৰুৱা

বন
ৰৰ্
খঁক্
খ) পবতশষৰ্ৰ পৰা পবতশষযকল পনয়া –
পবতশষৰ্

পবতশষয

কযতনসৰল

সৰল া

নম্ৰ
িদ্ৰ
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
স য
প ত্ৰ
দুষ্ট

দুষ্টাপল

ধূ ণ
িাল
*প্ৰৈল্প
১) িাৰ ৰ স্বাধীন া যুঁজাৰু সক্লৰ না ৰ এখন
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াপলক্া প্ৰস্তু

ক্ৰা ।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
-ৈাৰ্য পত্ৰশ্ৰেণী – অিম
ববষয় – অসমীয়া
পাঠযপুবৰ্ – অংকুৰণ
পাঠ – বনয়ৰ

ৈবব াত াৰ মূলভাৱঃক্পব চন্দ্ৰকু াৰ আগৰৱালাতদৱ ৰপচ

‘পনয়ৰ’ এটি কৰা াপণ্টক্ ক্পব া । এই ক্পব াটি

প্ৰপ

াৰ

খপনক্ৰ চন্দ্ৰকু াৰ আগৰৱালাতদতৱ পনয়ৰক্ হল সুিৰ ক্াল্পপনক্ উপস্থাপন ক্পৰতে ।
প্ৰক্ৃ প ৰ অপৰূপ কসৌিযণ আৰু হবপচত্ৰই

ানুহৰ

নকল সুখ-শাপন্ত আৰু আশাৰ ন ু ন পক্ৰৰ্

সঞ্চাৰ ক্তৰ। প্ৰপ ত া ৰাপ পুৱা পনয়ৰ ক্ৰ্াতবাতৰই কযন সক্তলাতৰ বাতব এই ন ু ন আশা ক্প য়াই
আতন ।
ক্পবৰ

ুকু াসদৃশ এই পনয়ৰ ক্ৰ্াতবাতৰ ঘাঁহ-বনৰ ওপৰ
ন

জাগ্র

কহাৱা সুিৰ

পৰ্ অথবা পুৱাৰ কপাহৰ

পজপলপক্ থক্া কদপখ

ু লনাতবাৰৰ স াহাতৰই হহতে এই ‘পনয়ৰ’ ক্পব া । ক্পবতয়

‘পনয়ৰ’ক্ পনশাৰ আক্াশৰ পৰা সপৰ পৰা
এতক্া া

ক্াপহপল পুৱাত

ৰা, নৃ যৰ া পৃপথৱীৰ পডপঙৰ পৰা পেপঙ পৰা

কসত পক্ উঠি এতক্াত াপাল চকুপানীৰ লগ

ু লনা ক্পৰতে

।
পাঠত াৰ পৰা বিৈনৰ ফলাফল১) শুৰ্দ্কক্ আৰু স্পষ্টকক্ পপ ব আৰু আবৃপ

ক্পৰব পৰা ।

২) ক্ঠিন শব্দাথণ, স াথণক্ শব্দ আৰু পাঠপিপত্তক্ প্ৰতশ্নাত্তৰ পলপখব পৰা আৰু ক্পব াত াৰ

ূলিাৱ

বাখযা ক্পৰব পৰা ।
৩) ক্পব চন্দ্ৰকু াৰ আগৰৱালাৰ পবষতয় জনা ।
৪)

ত্স , অধণ

ত্স

আৰু

িৱ শব্দৰ পবষতয় জনা আৰু পবপৰী

ৈাৰ্য - ১
উত্তৰ পলখা১) পনয়ৰক্ ক্পবতয় ক্াৰ লগ

ু লনা ক্পৰতে ?
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শব্দৰ পবষতয় জনা ।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
২) ফু লপন

পক্ পেপগ হৰ গ’ল ?

৩) ক্পবতয় পক্ সপৰ থক্াৰ হক্তে ?
৪) চন্দ্ৰকু াৰ আগৰৱালাক্ পক্ বুপল জনা যায় ?
৫) শব্দ অথণ পলখা (অপিধানৰ সহায় )
ফটিক্ – স্বচ্ছ, পন ণল, পপৰষ্কাৰ
কশাতি – শুৱপন ক্পৰ ক ালা
পনজ

–

পনচু ক্ –
কহঙু ল –
ৈাৰ্য ঃ ২
১) স াথণক্ শব্দ পলখাক াপপন – পনদ্ৰা, ঘু টি
কবপল – সূযণ, ৰপব
পানী –
ফু ল –
পনশা –
আক্াশ –
চকু –
২) পবপৰী

শব্দ পলখা –

পুৱা – গধূপল
পদন – ৰাপ
সৰগ –
পেগা[41]

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
হাঁপহ –
৩) বাক্য ৰচনা ক্ৰাুকু া

ই এইবাৰ ক লা

এডাল মুকু া

ালা পক্পন

। শা ুক্ৰ কপ

মুকু া ওলায় ।

কশাতি
ফু লজুপপিঃ
**আয়ত্ব ৈবৰব লেীয়াঃ
সংস্কৃ

ূলীয় শব্দতবাৰক্ প্ৰধানকক্ প পন া িাগ

১) ত্স

২) অধণ

ত্স

আৰু ৩)

িাগ ক্ৰা হহতে । কসই িাগ প পন া হ’ল-

িৱ

ত্সমঃ- পযতবাৰ শব্দ কপাতন কপাতন আপহ অস ীয়া িাষা
ত্স

প্ৰতৱশ ক্পৰতে, কসইতবাৰক্

শব্দ কবালা হয় । উদাহৰৰ্- আক্াশ, অম্ব, বংশ আপদ ।

অধয ত্সমঃ- পযতবাৰ

ত্স

শব্দ

সংযুক্ত বযঞ্জনৰ

উচ্চাৰৰ্ সৰল ক্ৰা হয়, কসইতবাতৰই অধণ ত্স

াজ

স্বৰবৰ্ণ কসা াই শব্দতবাৰ িাপঙ

শব্দ । কযতন- িপক্ত-িক্প ,

ুক্তা- ুকু া

আপদ ।
িৱঃ- পযতবাৰ সংস্কৃ
আপদৰ

শব্দ কপাতন কপাতন অস ীয়া িাষা

াতজতৰ ৰূপ সলপন হহ অস ীয়া িাষা

কযতনিঃ- ক্ ণ ক্া , হস্ত-হা

বযৱহাৰ হয়, কসইতবাতৰই

আপদ ।

৪) জাবন শ্ৰৰ্াৱা
এ া শব্দ

প্ৰক্াশ ক্ৰা-

ক্) পয আনৰ উন্নপ
খ) এতক্

কদপখব কনাৱাতৰ- পৰশ্ৰীক্া ৰ

াক্ৰ সন্তান- সতহাদৰ

গ) যাৰ ঘৰ বাৰী নাই – অঘৰী
ঘ) পয িাল-তবয়া পবচাৰ ক্পৰব কনাৱাতৰ – অপবতবচক্
ঙ) পয আতগতয় কহাৱা নাই – অিূ পূবণ
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বযৱহাৰ নকহ পাপল, প্ৰাক্ৃ
িৱ শব্দ ।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
৫) খণ্ড-বাৈযতবাতৰতৰ বাৈয ৰচনা ৈৰা –
ক্)
নবীতন

ৰা-নৰা পেপঙ (বৰকক্ কবগাই)- আিাৰ

পজপলপক্ থক্া ক কুৰীৰ চকু দু া কদপখ

ৰা-নৰা পেপঙ কদৌৰ পদতল ।

খ) আক্াশ

চাং প া (অস্বািাপৱক্ ক্ল্পনা ক্ৰা) – ক্ষ্ট নক্ৰাকক্ আক্াশ

অসম্ভৱ ।
গ) পানীৰ

লৰ ক্াঁই

(অজ্ঞা

শত্ৰু, কনতদখা পবপদ) –

ঘ) ক্থা চহক্ী (তবপেকক্ ক্থা কক্াৱা কলাক্) –

ঙ) পহয়াৰ আ ঠু (অপ

আদৰৰ) –
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চাং প া

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

ৈাৰ্য পত্ৰ
কশ্রৰ্ী- অষ্ট
পবষয় - স াজ পবজ্ঞান
পাঠৰ না

:-নৱয ধ ীয় িাৱধাৰাৰ উত্থান।

বক্ৰয়াৈলাপ নং - ১

শুৰ্দ্ উত্তৰত া পবচাপৰ খালী ঠাই পুৰ্ণ ক্ৰা:হবষ্ণৱ, িজন-ক্ী ণ ন, ৰা , অকদ্ব বাদ, বাল্মীপক্
ক্) শংক্ৰাচাযণ আপেল_________________________ পবশ্বাসী।
খ ) __________ৰ ানিৰ
গ)
ঘ

)

ঙ

)

ূল উপাসয কদৱ া আপেল।

ু লসী দাস_____ ________বুপল গৰ্য ক্পৰপেল।
শ্ৰী ন্ত শংক্ৰতদতৱ________________ ধ ণ প্ৰচাৰ ক্পৰপেল।
ীৰাবাঈতয়___________ জপৰয়ত

িগৱানৰ ক্থা জনসাধাৰৰ্ৰ
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াজ

প্ৰচাৰ ক্পৰপেল।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
পিয়াক্লাপ নং - ২
ল

পদয়া ক প খন

িাৰ ৰ পবপিন্ন স্থান

িপক্ত বাদৰ প্ৰচাৰক্সক্লৰ স্থান পচপি

পিয়াক্লাপ নং - ৩

ক্ অংশৰ লগ

খ অংশ

প তলাৱা----

ক্ অংশ
ক্বীৰ
ু লসীদাস
গুৰুনানক্

খ অংশ
গী কগাপবি
পশখ ধ ণগুৰু
ৰা চপৰ
ানস

হচ নয কদৱ

কদাহা
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ক্ৰা।

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
Worksheet – 1
Class- VIII
Sub – G. Science

ত োমোল োকৰ পোঠ্যপুথিৰ ১ম অধ্যোয় শস্য উৎপাদন আৰু ব্যৱস্থোপনো পথ়ি

ৰ প্ৰশ্নস্মূহৰ

উত্তৰ থ খো ।
১)
যোয় –

শস্য উ ্পোদনৰ এখন ক্ৰম

থদয়ো ব্োকচস্মূহ এলনদলৰ স্ল োৱো যোল
থস্ঞ্চন

তখথ

১
ম ু

চলপোৱো

ব্ী

২
কৰো

মোটি চলহোৱো

৩

৪

অপ ৃ ণৰ পৰো ৰক্ষো কৰো

স্োৰ প্ৰলয়োগ

৫

থস্ঁচো

৬

২)
থদয়ো স্ঁ থু স্মূহ পৰম্পৰোগ
থব্ভো ন কৰো –

৭

স্ঁ থু আৰু আধ্ুথনক স্ঁ থু থহচোলপ তেণী

তকোৰ, যোথিক হো , তেক্টৰ, নোঙ , আধ্ুথনক তকোৰ, মম, ব্ী

পৰম্পৰোগ

োথ কো তপোৱো

স্ঁ থু

থস্ঁচো যি

আধ্ুথনক স্ঁ থু

[46]

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

৩)

থদয়ো স্োৰস্মূহৰ ম থৱক আৰু ৰোস্োয়থনক স্োৰ থহচোলপ তেণী থব্ভো ন কৰো –

ইউথৰয়ো, তগোব্ৰ, তকঁ চুস্োৰ, এম’থনয়োম ছো লেি, এন থপ তক, পোচন স্োৰ
ম থৱক স্োৰ

৪)
থদয়ো
থব্ভো ন কৰো –

ৰোস্োয়থনক স্োৰ

থস্ঞ্চনৰ পদ্ধথ স্মূহ পৰম্পৰোগ

আৰু আধ্ুথনক পদ্ধথ

থহচোলপ তেণী

কথপক পদ্ধথ , ত ঁ কী পদ্ধথ , পোনী ছটিওৱো পদ্ধথ , টিন আৰু ৰছীলৰ পোনী থস্চোঁ পদ্ধথ ,
পোনী থনগলৰোৱো পদ্ধথ ।

পৰম্পৰোগ

পদ্ধথ

আধ্ুথনক পদ্ধথ

৫) প্ৰজ্ঞোলন দুখন কৃথি পোম চোব্ল মগথছ । োলৰ এখন কৃথি পোম পৰম্পৰোগ
আৰু আনখন আধ্ুথনক পদ্ধথ লৰ পোনী তযোগোন ধ্ৰো মহথছ । ত োমোৰ মল –
ক) তকোনলিো পদ্ধথ

কম খৰচী ?

খ) তকোনলিো পদ্ধথ

থব্জ্ঞোনস্ন্ম

?
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পদ্ধথ লৰ

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
গ) তকোনলিো পদ্ধথ লয় পোনী স্ংৰক্ষণ কৰো
ঘ) পোনী স্ংৰক্ষণৰ তকইিোমোন উপোয় ?

[48]

স্হোয় কথৰব্ ?

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কাৰ্পত্ৰ
য
- 8.1.1
তেণীীঃ- অষ্টম মোন
থব্িয়ীঃ- গথণ
পোঠ্ীঃ- পথৰলময় স্ংখযো
থশকনৰ ে োে - পথৰলময় স্ংখযোৰ ধ্োৰণো স্পষ্ট কৰো ।
ইংথগ - থযলব্োৰ স্ংখযোক p/q আথহি থ থখব্ পৰো যোয়, য’
আৰু q≠0, তস্ই স্ংখযোলব্োৰক পথৰলময় স্ংখযো তব্োল ।

[49]

p আৰু q অখণ্ড স্ংখযো

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

কাৰ্ য8.1.1.1
ৰ স্ংখযোলব্োৰৰ পথৰলময় স্ংখযোলব্োৰ

থচন থদয়ো-

6 , - 1 , 0 , 1 , 0 , 100 , 0.3, 3.19782
7
2
0 12
0
কাৰ্যয 8.1.1.2-

ৰ ব্োকযলব্োৰ স্ য তন অস্ য থ খোীঃ-

a) স্কল ো পথৰলময় স্ংখযোই অখণ্ড স্ংখযো ।
b) শূনয পথৰলময় স্ংখযো নহয় ।
c) তপৌনীঃপুথনক দশথমক স্ংখযোলব্োৰ পথৰলময় স্ংখযো ।

d) স্কল ো পূণ স্ংখযোই
ি
পথৰলময় স্ংখযো ।
e) -9 এিো ধ্নোত্মক পথৰলময় স্ংখযো ।
-11
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কাৰ্পত্ৰ
য
- 8.1.2
তেণীীঃ- অষ্টম মোন
থব্িয়ীঃ- গথণ
পোঠ্ীঃ- পথৰলময় স্ংখযো
থশকনৰ ে োে ীঃ পথৰলময় স্ংখযোৰ ধ্ম স্মূ
ি হ

নো ।

ইংথগ ীঃ ক) পথৰলময় স্ংখযোলব্োৰ তযোগ, থব্লয়োগ আৰু পূৰণ প্ৰক্ৰক্ৰয়ো স্োলপলক্ষ
আৱদ্ধ।
খ) শূণযক ব্োদ থদ পথৰলময় স্ংখযোলব্োৰ হৰণৰ তক্ষত্ৰ

আৱদ্ধ ।

গ) পথৰলময় স্ংখযোলব্োৰ তযোগ আৰু পূৰণৰ তক্ষত্ৰ ক্ৰম থব্থনময় থব্থধ্ আৰু
স্হলযোগ থব্থধ্ মোথন চল , থকন্তু থব্লয়োগ আৰু হৰণৰ তক্ষত্ৰ নচল ।
ঘ) পথৰলময় স্ংখযোৰ তক্ষত্ৰ শূনয ০)) ক তযোগোত্মক অলভদ আৰু এক ০১) ক
গুণোত্মক অলভদ ব্ুথ তকোৱো হয় ।
ঙ) দুিো স্ংখযোৰ তযোগে শূনয হ’ত
থব্পৰী ব্ুথ তকোৱো হয় ।
চ) দুিো স্ংখযোৰ পূৰণে

১ হ ’ত

স্ংখযো দুিোৰ এিোক আনলিোৰ তযোগোত্মক

এিোক আনলিোৰ গুণোত্মক থব্পৰী

ছ) a, b আৰু c পথৰলময় স্ংখযো হ’ত

তব্োল ।

–

a x (b + c) = a x b + a x c
a x (b – c) = a x b – a x c
এই ধ্মলিোক
ি
তযোগ আৰু থব্লয়োগৰ স্োলপলক্ষ থব্ ৰণ থব্থধ্ ব্ুথ তকোৱো হয়।
কাৰ্যয 8.1.2.1- খো ী ঠ্োই পূৰ কৰোীঃ
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ৰ প্ৰথ ক্ৰম নোই ।
b) এিো স্ংখযো আৰু
5
7

োৰ গুণোত্মক থব্পৰী ৰ পূৰণে . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .।
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c)

ৰ তযোগোত্মক থব্পৰী

................................ ।

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ৰ স্মোিক
ি শ

প্ৰথ ক্ৰম ।

e) পথৰলময় স্ংখযোৰ গুণোত্মক অলভদলিো হ‘
....................................।
f) প্ৰথ ক্ৰমৰ

গ

এলক তহোৱো স্ংখযো দুিো

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . আৰু . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ।
11 + 3 ) = 4 x .......... + 4 x ...............
13
7
9
9
h) (-5) + 7 + (- 5 ) = (- 5 ) + ............... + (-5)
6
9
6
g) 4
9

i) - 9
11

X(

ৰ গুণোত্মক থব্পৰী

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .।

j) পথৰলময় স্ংখযোৰ তযোগোত্মক অলভদলিো হ’
কাৰ্যয 8.1.2.2a)

ৰ তকোনলিো থক থব্থধ্ প্ৰলযো য মহলছ থ খোীঃ

3 x ( -2 + 5 ) = 3 x ( -2 ) + 3 x 5
6
4
5 6
4
5
4

b) ( 7
9

x 2
5

)x 7
3

= 7
9

x (

c) {7+(-5)} + 6 = 7 + {(-5) + 6}

d)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .।

5
3

x (-7) = (-7) x 5
3
[52]
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x 7 )
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e) ( - 2
3

) x (- 3 ) = 1 = (- 3 ) x (- 2
2
2
3

[53]
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কাৰ্পত্ৰ
য
- 8.1.3
তেণীীঃ- অষ্টম মোন
থব্িয়ীঃ- গথণ
পোঠ্ীঃ- পথৰলময় স্ংখযো
থশকনৰ ে োে ীঃ স্ংখযোলৰখো পথৰলময় স্ংখযো তদখুৱোব্ পৰো আৰু দুিো পথৰলময়
স্ংখযোৰ মো
িকো পথৰলময় স্ংখযো উথ য়োব্ পৰো ।
ইংথগ ীঃ উদোহৰণ ১. 7 ক স্ংখযোলৰখো
9

উদোহৰণ ২. - 5 ক স্ংখযোলৰখো
3

উপস্থোপন

উপস্থোপন

উদোহৰণ ৩. -3 আৰু 2 ৰ মো ৰ পথৰলময় স্ংখযো
7
5
-3
5
2
7
এল লক,
8
35 ,

=

-3 x 7
5x7

=

-21
35

=

2x5
7x5

=

10
35

-3
আৰু 2
5
7

ৰ মো ৰ পথৰলময় স্ংখযোলব্োৰ

9
35

[54]

-20 -19 -18
,
,
35
35
35

,

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ
কাৰ্য-8.1.3.1
য
খো ী ঠ্োই পূৰ কৰোa) দুিো পথৰলময় স্ংখযোৰ মো
b) ধ্নোত্মক প্ৰকৃ

. . . . . . . . . . . . . . . . . পথৰলময় স্ংখযো িোলক ।

ভগ্োংশলব্োৰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . আৰু

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . পথৰলময় স্ংখযোৰ মো
িোলক ।
(...............)
c) a <
< b য’ a আৰু b পথৰলময় স্ংখযো।
2
9
d) স্ংখযোলিো . . . . . . . . . . . . . . আৰু . . . . . . . . . . . . . . . অখণ্ড স্ংখযোৰ মো
2
িকো পথৰলময় স্ংখযো ।

কাৰ্্য 8. 1.3.2ক)

3 ক স্ংখযো তৰখো
4

উপস্থোপন কৰো ।

ক স্ংখযোলৰখো

উপস্থোপন কৰো ।

খ) - 3
2

কাৰ্যয 8.1.3.33

2
3
আৰু
3
7

ৰ মো ৰ 5 িো পথৰলময় স্ংখযো থ খো ।

স্মোধ্োনীঃ
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LEARNING OUTCOME
Assignment for Students of Class VIII :
Sub: English (The Prince of Panidihing)

1.

Rearrange the jumbled words to make complete sentence--a) Heavily rained it.
_______________________________________
b) Near sat Khagen Dumbaru.
_______________________________________
c) crossroads the at left turned Khagen.
_______________________________________
d) Always is ready Khagen help to.
e) Quickly the grasped situation Khagen.

2.

Identify the kinds of Adverbs in the following sentences--a) It rained heavily last night. _____________________________
b) Khagen was sitting near Dambaru. _______________________
[56]
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c) Anita and Binita are coming tomorrow. _____________________
d) Khagen is always ready to help others. _____________________
e) The old man hardly comes to my home. ____________________
3. Why did the people of the village call Khagen “The Prince of Panidihing” ?

____________________________________.

4.

Complete the following sentences in your own words-----a) The water rolled over some of the house-tops and ______________
________________________________________________.

b) The boat took a U turn now and ____________________________
[57]
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________________________________________.

c) By the time the people of Chitolia were evacuated, _____________
____________________________________.

5.

Imagine you are Khagen. Working with your partner, write a newspaper
Report on the floods and how they affected the lives of the people in your
village and the neighbouring villages.
Your Report should include the following ----i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

The Headline
The Dateline
Where and how the floods occur
Damages caused to life and property
How the people of the village responded to the crisis
How rescue operations were carried out
Where relief camps were set up
How many people were shifted to the relief camps?
What steps the government took to provide relief and rehabilitation
to the people.
(Use information given in the lesson to complete your Report).
Also, take the help of Activity 8 (a) to complete your task.

[58]
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6.

Prepare a Notice to be hung on your school notice-board informing the
students about a free health camp to help the flood victims.
Please follow the Format of Notice Writing given below------

NOTICE WRITING
Name of the issuing agency/authority
NOTICE
Date of issue/Release of the notice

Title/Subject of the Event
BODY
(Date/time/duration/Place/Venue)

Authorized signatory
(Name, Designation and signature)

Please follow the Specimen Example below for your help---

[59]
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NOTICE WRITING
You are Arvind / Anuska Sharma, Secretary of the
Eco-Club of your School (Delhi Public School,
Kolkata) which is celebrating “Ban the Plastic Week”
to create awareness regarding harms of Plastic.
Draft a suitable Notice not more than 50 words…

[60]
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NOTICE WRITING
Ans:

Delhi Public School, Kolkata
September 25, 2021
NOTICE
BAN THE PLASTIC
The Eco Club is observing a Plastic Ban Week i.e. from 2 October to 8 October,
2021 in our school. Several activities including songs, street plays,
declamation, and poster making competitions will be held to create a
general awareness among the common people about the ill-effects of
plastics on our environment. For further details, please contact the
undersigned.
Anuska Sharma
Secretary, Eco Club

7.

What would you have done if you were Khagan? Write a dairy entry
describing your experience and actions on the day the floods occurred in
your village. Use the information from the main text to write your entry.
Your diary page may include the following points:
i)
ii)
iii)

Date and Time of making the entry
How you alerted people about the breach in the embankment
What steps you took to help your family and people of the village
(including alerting the civil authorities)

[61]
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Please follow the Format and the points to be noted below for Diary Entry--A diary entry is a very personal kind of writing. It is meant to record certain significant events
and feelings of the writer.
Format:
•
•
•
•
•

Date/day
Salutation ‘Dear Diary
Heading of the entry
Contents of the diary entry
Signature

Points to remember:
•
•
•
•
•

Creativity, imagination and expression in diary writing are tested.
You should write as if you have really been a part. of the situation.
It is written in the first person.
One does not write about things experienced on a daily basis. Only matters of some
significance are recorded.
It is a secret record of one’s life. so one can be very honest about one’s feelings and
emotions.

Let us take an example or Specimen of a Diary-Entry-----------

[62]
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8.You are Jyoti. You recently studied a book which has influenced you a lot. Make
a diary entry discussing what you like about the book. The word limit is 150.

Ans.
22’nd April, 2021
Tuesday 9 pm
Dear Diary,
Books are, no doubt, our best friends. They are food for our thoughts. They console us in our
sorrow and make us forget the worries of life. Of all the books I have read, I like the Gita the
most. It is a holy book of the Hindus but is universally acclaimed. It teaches us the importance
of ‘Karma’. It is a true guide. and a never-failing friend. I love to read it every morning. It is a
storehouse of knowledge, wisdom and virtue. It teaches me the secret of success in life. It tells
me the importance of self-effort, devotion to duty and good actions. It shows me light in the
dark hours of life. It gives me peace of mind and true happiness. It says do your duty and let
the God give you fruits for that. It has been translated into many languages. The Hindus believe
that if it is read at the time of death, it brings salvation. I respect the Gita for its moral
philosophy and true guidance for everyone’s life.
Jyoti

~~~~~~~~~~~~~~~
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LEARNING OUTCOME
Assignment for Students of Class VIII :
Sub : English (My Native Land)

1.

Read the poem and answer the following questions---a) What does the old man ask the poet?
Ans: _____________________________________________

________________________________________________.

b) Why does the poet ask the old man to breathe deeply?
Ans: _____________________________________________

_________________________________________________.

c) What are the things that create the soul of the poet’s beloved
country?
Ans: ____________________________________________

_________________________________________________.
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d) How is the old man as described in the poem ?
Ans: ____________________________________________

______________________________________________.

e) How is the poet describing the Native Land to the Blind Old Man ?
Ans : _________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________.

f) Mention some of our traditional musical instruments basically
related to our Rongali Bihu.
Ans: _________________________________________________

____________________________________________.
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2.

Match the following words in Column A with their meanings in Column
B:
(A)

(B)

Thunder

Satisfied

Morn

The happy sound made by babies

Contented

Strong pleasant smell

Gurgling

The loud explosive sound that follows lightning in
the clouds

Chorus

Strong and firm

Aroma

Singing or speaking at the same time

Sturdy

Morning

[66]
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3.

Write a letter to your friend inviting him/her to your house during the
Rongali Bihu holiday.
You should include in your letter what special food items will be made,
what rituals will be followed and so on.

You may also, use the following Format to complete your task…..

Please, also follow the Informal Letter below as a specimen / Example
for your help……
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Inviting my friend in Picnic :

Guwahati
10.09.2020

My dear Arnab,

You will be very glad to know that all the students of our class have decided to go to Chandrapur for a
picnic party on the Republic Day. Our history teachers will accompany us as our guides. We shall start
from the school campus at 7-30 a.m. and come back in the evening. We heard a lot about the beauty of
the place specially about the beautiful confluence. We shall spend the whole day there eating, running,
playing and singing & dancing. It will be full of fun and merry making. We shall be very happy if you also
join us on that day.
Please do come and join us to enjoy, and of course, do not forget to bring your new camera which you
brought from America.
With my love and best wishes.
Your loving friend
Rishi Raj
To
Arnab Raj
C/o Mr. S.K. Raj
P.O. Lamding, Nagaon

4.

What is an Imperative Sentence? Give two examples.

Ans: _______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_____________________________________________.

5.

Rewrite the sentences below in Indirect Speech----(the first one is done for you)
[68]
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a) The teacher said to us, “Don’t make a noise.”
The teacher told us not to make a noise.
b) My mother tells me, “Always obey your teachers.”
________________________________________________

c) The man said to me, “Please close the gate.”
_______________________________________________.

d) The teacher said to us, “Enjoy your holidays.”
________________________________________________.

e) I said to the boy, “Please come tomorrow.”
_________________________________________________.

6.

Mention the required ingredients for preparing TEA and write the steps
to complete your preparation of TEA.
(Please follow the Activity 12 in your Text book).

7.

What do you know about Onomatopoeic words? Give any three
examples.
Match the Onomatopoeic words in the box below with the pictures of
the birds and animals given here:

8.

[69]
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Cluck

caw

hiss

Hoot

screech

coo

bleat

moo

ৰ্বটশষ দ্ৰিৱয :- ওপৰত উিৰ্খ্ত কাৰ্যিযসমূ হ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষৰ্য়ত্ৰীৰ আৰু অৰ্ভভাৱকৰ তত্বাৱৰ্ানত
সম্পন্ন কৰ্ৰব । কাৰ্যিযপত্ৰৰ্খ্ৰ্ন আৰ্হি মূ লকটহ, প্টৰ য়াজন সাটপটক্ষ ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষয়ত্ৰীটয় অৰ্ভভাৱকৰ লগত
শ্ৰৰ্যাগাটৰ্যাগ কৰ্ৰ অৰ্তৰ্ৰক্ত কাৰ্যিযপত্ৰৰ শ্ৰৰ্যাগান ৰ্ৰ্ৰব । ঘৰত থকা সময়ত বা বাৰ্হৰকল গ’শ্ৰল সঘনাই িাটবাটনটৰ
হাত ৰ্ুব আৰু মাক্স পৰ্ৰৰ্ান কৰ্ৰব । পূ ৱা আৰু গৰ্ুৰ্ল বযায়াম কৰ্ৰব আৰু দদৰ্নক তাৰ্লকা প্ৰস্তুত কৰ্ৰ ৰ্লখ্া
পিা কৰ্ৰব । সু ষম আহাৰ খ্াব ।
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~~~~~~~~~~~~~~~~xxx~~~~~~~
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