
Class - VII
Subject: Bengali 2nd lang Date:8/5/2020
Topic:পদ� (ব�ভ� িমর �িত) Time Limit:50m

Worksheet No.:11
১) সিঠক উ�রিট িচি�ত ক�রা
১.১) মাই�কল মধসুদূ�নর রিচত �থম নাটক
অ-) �মঘনাদ বধ আ-)শিম��া ই-) প�াবতী ঈ-) বীরা�না
১.২) ‘�কাকনদ’ কথার অথ� -
অ_) প� আ_) মন ঈ_) পলাশ ঈ_) �গালাপ
১.৩) ‘মি�কাও গ�ল না’ - ‘মি�কা’ শ��র অথ�
অ_) �মৗমািছ আ_) �মর ই_) মিছ ঈ_) �জাপিত
১.৪) মাই�কল মধসুদূন �কান ভাষায় �থম সািহত� রচনার �চ�া ক�রিছ�লন –
অ_) বাংলা ভাষায় আ_) িহ� ভাষায় ই_)ইং�রিজ ভাষায়

ঈ_)সং�� ত ভাষায়
উ�র – ই) ইং�রিজ ভাষায়
১.৫) ‘ব�ভ� িমর �িত’ কিবতািট রিচত হয় –
অ_) ১৮৬২ি� আ _) ১৮৭২ ি� ই_) ১৮২৬ ি� ই_) ১৮৭২ ি�

২) দ-ুিতনিট বা�ক� উ�র �ল�খা
২.১) মাই�কল মধসুদূন দ� কত ি��া��,�কাথায় জ� �হণ ক�রন?
২.২) মাই�কল মধসুদূন দ� কত ি��া��, �কাথায় মতৃ� � হয়?
২.৩) ‘�র�খা মা দা�স�র ম�ন’ – ‘দাস’ �ক? এই দাস কার কা�ছ এই িমনিত
কর�ছ ?
২.৪) ‘জি��ল মির�ত হ�ব, অমর �ক �কাথা ক�ব?’ পংি�িটর অথ� কী
উ�র – মানষু মা�ই মরণশীল, �য জ� িন�য়�ছ তার একিদন না একিদন মতৃ� �
আস�বই। এই পৃিথবী�ত �কউ িচরকাল �ব�ঁচ থাক�ব না। এই শরীর একিদন এই
মািট�তই িম�শ যা�ব। িক� কিব জ�ভ� িমর কা�ছ এট�কুই িমনিত ক�রন জ�ভ� িম
�যন তার �দাষ ভ�ল �মা ক�র তা�কআপন ক�র �নয়। কিব যতিদন �ব�ঁচ



থাক�বন �দশ মাতৃকা তা�ক ম�ন রা�খ ওআদর �সাহা�গর পরশ বিুল�য় �দন।
কিব বাংলা মা�য়র �কা�ল �ব�ঁচ থাক�ত চান।
২.৫) ‘অমর কিরয়া বর �দহ দা�স স-ুবর�দ’ – ‘স-ুবর�দ’ কথািটর অথ� কী ?
লাইনিটর ভাবাথ� কী ?
উ�র –‘স-ুবর’ অথ�াৎ আিশব�াদ ��াত, কিব �দশমাতার কা�ছ ‘স-ুবর’ �দওয়ার
�াথ�না ক�র�ছন।
কিব �দশমাতার কা�ছ তার সকল ভ� �লর �মা �চ�য়�ছন এবং িতিন �চ�য়�ছন
�দশমাতা �যন তার সব ভ�ল �মা ক�র তা�ক �কা�ল ঠাঁই �দন। কিব এই
�দশবাসীর ম�ন সখু �িৃত হ�য় প�ফু�লর মত ফু�ট থাক�ত চান। কিব এই ‘স-ু
বর’ �াথ�না ক�র�ছন �দশমাতার কা�ছ।
২.৬) কিবতািটর মলূ ভাবিট িন�জর ভাষায় �লখ ।

৩) প�রর লাইনিট �লখ
৩.১) �বা�স �দ�বর ব�শ জীবতারা যিদ খ�স __________________________
৩.২) সািধ�ত ম�নর সাধ ঘ�ট যিদ পরমাদ, ____________________________
৩.৩) িক� �কান �ণআ�ছ যািচব �য তব কা�ছ __________________________
৩.৪) ফুিট �যন �িৃত জ�ল মান�স, মা, যথা ফ�ল _________________________

৪) গদ��প �লখ
৪.১) পরমাদ - ৪.২) তা�হ ৪.৩) �হন ৪.৪) তব ৪.৫) গ�ল
৪.৬) সািধ�ত ৪.৭) যা�র ৪.৮) হ�ত ৪.৯) যািচব

িব.�._
[উি�িখত সকল ���র দাগ ন�র এর সিহত উ�র িলখ�ব, worksheet No,
Date উ��খ ক�র একিট সাদা পাতায় িলখ�ব। �� �ল �খালার প�ড় এই সব
���র উ��রর মলূ�ায়ন হ�ব ]


