
CLASS : VI

Subject: Bengali 2nd Language
Topic: Answers to worksheets
Dated: 13.04.2020,

(20.04.2020 to 24.04.2020)
(04.05.2020 to 08.05.2020)

Answers to Worksheet No.:1
Date : 13.4.20

১) িসংহ + আসন = িসংহাসন (অ+আ) ২) মহা + ঈশ = ম�হশ(আ+ঈ)
৩) জল + আশয় = জলাশয়(অ+আ) ৪) পরম + অনু = পরমাণু(অ+অ)
৫) কথা+ অমতৃ =কথামতৃ(আ+অ) ৬) আশা + অতীত = আশাতীত(আ+অ)
৭) মহা + আশয় =মহাশয়(আ+আ) ৮) পাঠ + আগার =পাঠাগার(অ+আ)
৯) �সানা + আিল =�সানািল (আ+আ) ১০) �দব + ই� = �দ�ব�(অ+ঈ )
১১) শত+ অ� = শতা� (অ+অ) ১২)গীত + অ�িল= গীতা�িল(অ+অ)
১৩)হত + আশা =হতাশা (অ+আ) ১৪)নর +ই� = ন�র�(অ+ই)
১৫)িজত+ই�= িজ�ত�(অ+ই) ১৬)�দব+ঈশ= �দ�বশ(অ+ঈ)
১৭)মহা+ ঈ�র= ম�হ�র(আ+ঈ) ১৮) গণ+ঈশ= গ�ণশ(অ+ঈ )
১৯) জল+আধার= জলাধার(অ+আ) ২০) জ�+অবিধ= জ�াবিধ(অ+অ)

Answers to Worksheet No.:2
Date :20.4.2020

Topic - ‘ একিট �ী��র দপুরু’ �ব� রচনা।

Answers to Worksheet No.:3
Date : 21.4.2020
Topic – িচিঠ

লকডাউন সম�য় �� শহর �থ�ক �াম, সম� পৃিথবী আজ�ক গৃহব�ী, এই সময়
িকভা�ব ত� িম িকভা�ব কাটা� তা জািন�য় �তামার ি�য় ব�ু�ক প� �লখ।

Answers to Worksheet No.:4



Date : 22.4.20
১) গা�ছ গা�ছ পািখরআওয়াজ ও গ�র হা�া হা�া ডাক �শানা যাি�ল।
২) হিরহ�রর পাঠশালায় �ছ�লরা নামতা মখু� করিছল।
৩) মিহ�মর িপিস উ�ঠা�নর �কা�ন ভাত ছিড়�য় কা�ক�দর ডাকাডািক
করিছল।
৪) পাঁচ� �চার সারারাত চ� িরর প�র এ�স পা�া ভাত �খ�ত ব�স�ছ।
৫) রায়বাবু ��পা বাঁধা�না লািঠ হা�ত স�� কুকুর িন�য় �াতঃ�ম�ণ
�বির�য়�ছন।
৬) িশকাির বাসব দ� এবং জাদকুর নয়ন �বাস।
৭) বটতলায় ব�স হলধ�রর কা�ছ �নড়া হি�ল।
৮) হলধ�রর �মজ শালার ম� পা�টর ব�বসা �সখা�নই �স তার �ছা�টা
�ছ�ল�ক পাঠা�ত চায়।
৯)পঁু�ট সদ� া�রর বয়স ন�ই ছািড়�য়�ছআর হলধ�রর পঁচািশ।
১০) পঁু�ট সদ� ার �যৗবন কা�ল ম� ডাকাত িছল ।
১১) নবী গ��র রাজা ����মাহন �চৗধরুী �ক এিড়�য় চলত।
১২) �গািব� পু�রর মদন সর�খ�লর বািড়�ত পঁু�ট চ� িড় কর�ত যাি�ল
�সিদন ধরা পড়ল।
১৩) পঁু�টর মাথার চ�ল ও �প�ায় �গাঁফ খািন কাটা পড়ল।
১৪) �িত মা�স একবার ক�র ন�াড়া হয় ও স�া�হ দিুদন দািড়
কা�ট।

Answers to Worksheet No.:5
Date : 23.4.20

১)পঁু�ট সদ� ার আর �কা�না িদন ডাকািত কর�ব না। এই ব�ল ����মাহন বাবু
িহলটন স�হব�ক কথা �দন।
২) পঁু�ট ও তার দলবল�ক �ফৗ�জ ভিত� ক�র �দন।
৩) বত� মা�ন রাজ� কর�ছন বীরচ�, িযিন ����মাহ�নর নািত।
৪) ����মাহ�নর �ছ�লর নাম পূণ�চ�।
৫) �সইআ�গর ম�তা �জৗলসু আর �নই, দাসদাসী, বরক�াজ, দা�রায়ানআর
�নই।আ�ছ বল�ত একজন ব�ৃ চাকরআর একজন রাঁধিুন। সরকার মশাই
আ�ছন কা�জর ম�ধ� ব�স ব�স মািছ তাড়ান।
৬)ভ�জ� হালাদার ভাির অন� মন� মানষু।
৭)ওই গয়ং গ� ক�র চল�ছ।আদায় উ�ল উ�ঠ �গ�ছ ঘিট বািট �ব�চ চল�ছ।



৮)ছ�ঁ �চা, ই�দরু, বাঁদর, ত�ক এ�দর বাসার কথা ।
৯) �যিদন ন�াড়া হয় পঁু�ট সদ� ার �সিদন তার মনটা খুব খুিশ থা�ক।
১০) দুঃখহরণ রায়।

Answers to Worksheet No.:6

Date : 24.4.20

পর+উপকার = প�রাপকার (অ+উ=ও)
উ�ম + ঋণ = উ�মণ� (অ+ ঋ = অর)
কাল + ঊ�� = কা�লা�� (অ+ঊ = ও)
�ুধা + ঋত = �ুধাত� (আ+ ঋ = আর)
কথা + উপকথন = ক�থাপকথন(আ + উ = ও)
�বদনা + ঋত =�বদনাত� (আ+ ঋ = আর)
চল + ঊিম� =চ�লািম� (অ+ঊ = ও)
জন + এক = জ�নক (অ+এ = ঐ)
কাল+উ�ীণ� = কা�লা�ীণ� (অ + উ = ও)
মহা + ঐ�য� = ম�হ�য� (আ+এ = ঐ)
��+উ�ল = ���া�ল (অ + উ = ও)
পরম + ঔষধ = পর�মৗষধ (অ+ ঔ = ঔ)
উপর+উ� = উপ�রা� (অ +উ = ও)
বন + ওষিধ = ব�নৗষিধ (অ+ ও = ঔ)

Answers to Worksheet No.:7

Date : 4.5.2020

মহী + ঈ�র = মহী�র (ঈ+ঈ=ঈ) িগির + ঈশ = িগরীশ (ই + ই =ঈ)
পৃ�ী + ঈশ =পৃ�ীশ (ঈ + ঈ =ঈ) অিভ + ই� = অভী� (ঈ+ঈ=ঈ)
�িত + ই�া =�তী�া (ই + ই =ঈ) বাির + ঈশ = বারীশ (ই+ঈ=ঈ)
আিদ + অ� = আদ�� (ই+অ = এ�)
অিত + আচার = অত�াচার (ই + আ =এ�া)
মসী + আধার = মস�াধার (ঈ + আ = এ�া) নদী + অ�ু =নদ��ু (ঈ +অ =এ�)

�িত + উপকার = �ত��পকার (ই + উ =এ�উ)



ইিত + আিদ = ইত�ািদ (ই + আ =এ�া)
অিত + ঐ�য�= অ�ত��য� (ই + ঐ =ঐ)
�িত + এক =��ত�ক (ই + এ =এ�এ)
সু + অ� = �� (উ+অ= বয়/অয়)
+ অধম =প�ধম (উ + অ =বয় (অয়))
স+ু আগত =�াগত (উ + আ =বা (আ))
অনু + ঈ�া= = অ�ী�া (উ + ঈ =বী )
প� + আচার =প�াচার(উ+আ=বা)
অনু +ইত = অি�ত (উ + ই =িব)

Answers to Worksheet No.:8

Date : 5.5.2020

Topic - �ব� রচনা – ‘মাদার �ট�রসা’

Answers to Worksheet No.:9

Date : 6.5.2020

১) নবীগ��র �� �লর মা�ার িছ�লন।
২) �তাপচ� মাক� �, দঃুখ বাবু�ক বল�লন কাল �থ�কআপিনআর �াস �ন�বন না।
�করানী বাবু�ক সাহায� কর�বন ওটাই আপনার চাকরী।
৩) দ�াল �কৃিতর খবু রাগী, দঃুখবাবু�ক কড়া কড়া কথা �শানা�তন ।
৪) দুঃখ বাবু বাই�রর িদ�ক একখানা �খা�ড়া ঘর ত� �লআলাদা ভা�ব বাস
কর�ত লাগ�লন।
৫) তাঁর দিুট স�ান, রাম ও ল�ণ।
৬) নবীগ��র কুখ�াত ডানিপ�ট �ছ�ল। তা�দর অত�াচা�র মানষু জজ�িরত।
এ�ক মার�ছ ওর গা�ছর ফল �প�র িন��।
৭) জানালার বাখািরর �খাঁচায় ব�ুক বড় �ত হ�য়�ছ।
৮) খুবই ���হর সা�থ �চারিটর ��ত মলম লািগ�য় িদ�লন এবং জল বাতাসা
খাই�য় িছ�লন।
৯) কারণ যিদ সব �জ�ন দুঃখ বাবু পুিল�শর কা�ছ সব ব�ল �দয়। তাই �কান
কথা বলা বারণ।
১০) একটা �নিড় কুকুর জটুল, তার নাম িদল ভ�ল।ু
১১) দুঃখ বাবু �ধু ডাল ভাত খায়, ভ�লু তাই মাছ মাংস খাওয়ার জন� অন�



বিড়�ত যায়।
১২) এক�জাড়া চড়াই পািখ, তা�দর নাম হিরপদ ও মালতী।
১৩) ছ�ঁ �চার নাম �দন হলধর।
১৪) ছ�ঁ �চা হলধর�ক ব�ল�ছন।
১৫) �বালতা, ফিড়ং, ব�াঙ এ�দর সা�থ।
১৬) িতিন খুব একা এই কথাই সব�দা ভা�বন, একিদন হঠাত এই কথা ম�ন
ক�রআচমকা ঘুম �থ�ক উ�ঠ প�ড়ন।

Answers to Worksheet No.10
Date : 7.5.2020

Topic: পদ� (কু�� ট ও মিণ) িব�া�রআ�লাচনা ।

Answers to Worksheet No.11
Date : 8.5.2020

১)
১.১) অ-) র�
১.২) আ-) কু�� ট
১.৩) ঈ-) ঈ�র
১.৪) অ-) জনসাধারণ
১.৫) অ-) শিম��া

২)
২.১) কু�� ট শ��রআ�িরক অথ� হল ‘�মারগ” এই কিবতায় কিব যা�ক
ম�ূখ�র সা�থ একই সাির�ত �র�খ�ছন।
২.২) মখু� কখনই সিঠক িজিন�সর সিঠক মলূ� ব�ুঝ না ।
২.৩) ত���লর কণা নািক ব� মলূ�বান ব� এই ��ন কু�� ট হা�স।
২.৪) িড�রািজও �ভািবত ইয়ং �ব�ল �প ।
২.৫) ত���লর কণাই কু�� �টর কা�ছ ব� মলূ�বান ব�।
২.৬) �য সিঠক িজিন�সর সিঠক মলূ� ব�ুঝ না।ঈ�র যা�ক �ানশনূ� ক�র



পািঠ�য়�ছ এরকম মখু��ক �লা�ক প� ব�লজা�ন।

৩) কু�� ট শ��র আ�িরক অথ� হল ‘�মারগ” এই কিবতায় কিব যা�ক ম�ূখ�র
সা�থ একই সাির�ত �র�খ�ছন।আর ‘মিণ’ শ��র আ�িরক অথ� – ‘ব�মলূ�
র�’।এখা�ন কিব িব�ান�ক �সই মিণ��প িচি�ত ক�র�ছন। মখূ� ও িব�া�নর
ত�লনাই এই কিবতার মলূ িবষয়ব�।

৪) গদ��প ৫) শ�াথ�

৪.১) আ��হর সা�থ/ উৎসকু ৫.১) উৎসকু

৪.২) িজ�াসা কিরল ৫.২) অদ�ৃ, ভাগ�,

৪.৩) র� ৫.৩) মলূ�বান

৪.৪) �ভ�ঙ ৫.৪) চাত�রী, ছল

৬) �� বানান ৭) িবপরীত

৬.১) খুদ ৭.১) মলূ�হীন

৬.২) �ঠাঁট ৭.২) গ�ড়

৬.৩) কণা ৭.৩) �ণ

৬.৪) �গাঁসাই ৭.৪) পি�ত


