
CLASS : VII

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

উপ+ছায়া = উপ�ায়া (অ+ছ) পণূ�+�ছদ = পণূ���দ (অ+ছ)
নদী+ছিব = নদী�িব (ঈ+ছ) �+ছায়া = ��ায়া (অ+ছ)
আ+ছাদন = আ�াদন (আ+ছ) মিত+ছ� =মিত�� (ই+ছ)
মুখ+ছিব = মুখ�িব (অ+ছ) রিব+ছিব = রিব�ায়া (ই+ছ)
আ�লাক+ছটা =আ�লাক�টা (অ+ছ)

Answers to Worksheet No.:2
Date :20.4.2020

Topic - �ব� রচনা – ‘ছা� জীব�নর দািয়� ও কত� ব�’

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

লকডাউন সম�য় �� শহর �থ�ক �াম, সম� পিৃথবী আজ�ক গৃহব�ী, এই সময় ত� িম িকভা�ব কাটা� এবং
এসম�য় স�ু থাকার জন� িক করা উিচত �সিবষ�য় জািন�য় �তামার ি�য় ব�ু�ক প� �লখ।



Answers to Worksheet No.:4
Date : 22.4.20
১) �ফলদুা িজ�য়া�মি� বই পড়িছল।
২) বইটা িসধু জ�াঠার কাছ �থ�কআনা, বইিট খব�রর কাগ�জরআবরণ �দওয়া।
৩) �চা�খর মিণটা একটা সা�ক� ল, যার সাহা�য� আমরা সব িকছ��ক �দিখ ��াট ভা�ব
�দখ�ল �স��লা সা�ক� ল,আস�ল �গালক অথ�াৎ িজ�য়া�মি�।
৪) জনলা িদ�য় বাই�র থুত� �ফলাটা আনহাইিজিনক।
৫) মাকড়সার জাল �বানার ব�াপারটা এমন তা�ব �য ভাব�ল কুল িকনারা পাওয়া
যায় না।
৬) রিববা�রর িনয়মম�তা সিুবমল কাকার বািড়�তআ�া মার�ত যান।
৭) �াি��কর �গালক ধাঁধায় িতনিট �লাহার বল�ক মাঝখা�নআনার �চ�া করিছল।
৮) নীহার িপ���দর বািড়�ত।
৯) একটা �মিন প�য়��ড�ার বা �জ�ািত� ।
১০) গ�াংট�কর গ��গাল ব�াপারটার সময় কথক স�� িছ�লন।
১১) এখন পূ�জার ছ� িট এই সময় একটা �কস এ�ল ভা�লা হ�তা।
১২) একটা �কস সিত� সিত� এ�স পড়ল এটাই িছল চাওয়ার ফল।

Answers to Worksheet No.:5

Date : 23.4.20

১) িপ���দর বািড়�ত ‘জিন �মরা নাম’ এর একটা গান িদ�য়�ছ।
২) �ফলদুা িহ��ুান টাইমস �পপারটা হা�ত িনয়�ছ, কথক একবার বাই�র �ব�রা�ব
িকনা ভাব�ছ।
৩) ধিুত আর নীল শাট� পড়া একজন িনরীহ �গা�ছর ভ��লাক দাঁিড়�য়আ�ছন।
৪) ভ��লাক সধুীর ধর, শ�ামবাজার �থ�কআস�ছন।
৫) ভ��লাক তাঁর একজন খ��র �কলাস �চৗধরুীর কাছ �থ�ক �জ�ন�ছন।
৬) �ছ�লর নাম মকুুল, তার বয়সআট বছর। তার স��ক� জািত�র ব�ল একিট
খবর �বির�য়িছল।
৭) �সানার �ক�া, দগু� তার মাথায় কামান বসা�নাআ�ছ, �স নািক উ�ঠর িপ�ঠ চ�ড়
বািলর উপ�র ঘু�র �বড়াত।
৮) ডা�ার �হমা� হাজরা, িতিন একজন প�ারাসাই�কালিজ�। িতিন জািত�র
িবষয়িট িন�য় িরসাচ� কর�ছ।
৯) �সানার �ক�া �দখা �যত। তার হা�ত ময়ূ�র এ�স �ঠাকর িদ�য়িছল।



Answers to Worksheet No.:6

Date : 24.4.20

বাক্ + দ�া = বাগদ�া (ক+দ =গ)
বাক্ + ময়= বা�য় (ক+ম=�)

                    �ক্ + ধরা = ��রা (ক+ধ=�)
ষট্ + মাস= ষ�মাস বা িবক�� ষ�াস।(ট+ম=ড়/ণ)

                    িদক্ + িবজয় = িদি�জয় (ক+ব=�)
তৎ + মধ�= ত�ধ� বা ত�ধ�। (দ+ম=�/�)

                    িদক্ + �ম = িদগ�ম(ক+ভ=গ)
অপ্ +ময় = অ�য়(প+ম=�)

                    বাক্ + �লাপ = বাগ্ �লাপ (ক+ল=গ)
ষট্ + দশ�ন = ষ� দশ�ন (ট+দ=ড়)

                    ষট্ + ধা =ষড়ধা (ট+ধ = ড়)  
ষট্ + বগ� = ষড়বগ� (ট+ব=ড়)

                    ষট্ + ভ�জ = ষড়ভ�জ(ট+ভ = ড়)
উত্ +ঘাটন = উদঘাটন (ত+ঘ = দ)

                    উত্ +জীিবত = উ�ীিবত (ত+জ =�)
উত্ +ডীন = উডডীন (ত+ড = ডড)

                    জগত্ +ব�ু = জগ��ু (ত+ব =�)
 উত্ +ভব = উ�ব (ত+ভ =�)

                    উত্ +�যাগ = উ�দ�াগ (ত+য = দ�)
 বহৃত্ +রথ = বহৃ�থ (ত+র =�)
অপ্ + িধ = অি� (প+ধ = �)

Answers to Worksheet No.:7

Date : 4.5.2020

িবপদ+্জনক = িবপ�নক (ত্/দ্ + জ/্ঝ্ = ত্/দ্ > জ)্
তদ্ +িহত =তি�ত (ত্ /দ্ +হ্ =ত্ /দ্ >দ্  এবং হ্ >ধ্ )
িবপদ্ +িচ�া = িবপি�� (ত্ /দ্ +চ্ /ছ্ =ত্ /দ্ >চ্ )
কুৎ+ঝিটকা = কু��িটকা ( ত্/দ্ + জ/্ঝ্ = ত্/দ্ > জ)্
রাজ্ +নী =রা�ী (চ -বগ� +ন্ =ন্ >ঞ্ )
তৎ+জন◌� = ত�ন� (ত্/দ্ + জ/্ঝ্ = ত্/দ্ > জ)্
উৎ+�িসত = উ�িসত (ত্/দ্ + শ্ = ত্/দ্ > চ্  এবং শ>্ছ)



উৎ +িছ� =উি�� (ত্ /দ্ +চ্ /ছ্ =ত্ /দ্ >চ্ )
বদ+জাত= ব�াত (ত্/দ্ + জ/্ঝ্ = ত্/দ্ > জ)্
চলৎ +শি� =চল�ি� (ত্ /দ্ +চ্ /ছ্ =ত্ /দ্ >চ্ )

Answers to Worksheet No.:8

Date : 5.5.2020

Topic- �ব� রচনা - ‘র�দান জীবনদান’

Answers to Worksheet No.:9

Date : 6.5.2020

১) রাত িতন�টর সময় উ�ঠ ব�স, �গঁ�য়া স�ুর �ণ �ণ ক�র গান গায়।
২) �ফলদুা বল�লন –আপনার �ছ�ল িক সব ��ধ�নর কথা বল�ছ না।
৩) �ফলদুার চাকর �ীনাথ।
৪) গতকাল ত�ফান এ����স �হমা� বাবু আমার �ছ�ল�ক িন�য় রাজ�া�ন রওনা
িদ�য়�ছন।
৫) নীলু মখুু���, মখুু��� মশা�য়র নািত ও�ক মকুুল �ভ�ব ধ�র ন�য় িগ�য়িছল।
৬) জ�িদ�ন ন�রশ কাকা অবন ঠাকু�রর রাজকািহনী বইটা উপহার �দয়।
৭) �কলাস বাবরু কাছ �থ�কজান�ত পা�রন। তা�ত ম�ন হয় �ফলদুা বড় মা�পর
�গা�য়�া।
৮) সধুীর বাবরু খুড়ত� �তা ভাই মকুু�লর ছিবটা �তালা।
৯) সাত ন�র �ম�ছাবাজার ��ট, �ম�ছাবাজার।
১০) মান�ুষর মন, এবং মন সং�া� িবষয় িন�য় �যআ�লাচনা ও গ�বষণা �সই
ভাগিট�কই বলা হয় প�ারাসাইকলিজ�।
১১) একজন �লাক অন� মান�ুষর ম�নর কথা �জ�ন যাওয়া, বা ক�নার সা�থ
বা��বর ঘটনার আকি�ক িমল পাওয়া এই িবষয়িট�ক �টিলপ�ািথ ব�ল।
১২) ভ�পয�টক ম�া�গলান যখন ভ��দি�ণ ক�রআবার �সই ��র জায়গায় িফ�র
এ�লন এবং �মাণ কর�লন পৃিথবীটা �গাল , তখন যারা ম�ন কর�তন পৃিথবীটা
��াট তারা মাথা চ�লকা�ত লাগ�লন।
১৩) সযূ�ই ি�র, সযূ��ক িঘ�র সম� �সৗরজগৎ ঘুর�ছ।
১৪) �যাধপুর, জয়পুর, িচ�তার, িবকািনরআর বুিঁদর �ক�া।



Answers to Worksheet No.10
Date : 7.5.2020

Topic: পদ� (ব�ভ� িমর �িত) িব�া�র ব�াখা ও িব��ষণ ।

Answers to Worksheet No.11
Date : 8.5.2020

১)
১.১) আ-)শিম��া ১.২) অ_) প� ১.৩) ই_) মিছ ১.৪) ই) ই�রিজ
ভাষায়
১.৫) অ_) ১৮৬২ি�
২)
২.১) ১৮২৪ সা�লর ২৫�শ জানয়ুারী য�শাহর �জলার সাহগদাঁিড় �া�ম মাই�কল
মধসুদূন দ� জ��হণ ক�রন।
২.২) �ফ�ল�ছন। ১৮৭৩ সা�লর ২৯ �শ জনু কলকাতায় তাঁর মতৃ� � হয়।
২.৩) ‘দাস’ হ�লন কিব �য়ং। িতিন �দশমাতার কা�ছ তার সম� ভ�ল �মা ক�র িদ�য়
আপন �কা�ল ঠাঁই �দওয়ার জন� িমনিত ক�র�ছন।
২.৪) 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
�দশমাতৃকা তা�ক ম�ন রা�খ এবংআদর �সাহা�গর পরশ বিুল�য় �দন। কিব বাংলা
মা�য়র �কা�ল �ব�ঁচ থাক�ত চান।
২.৫) –‘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) কিবতািট�ত িব�দশগামী কিবর জ�ভ� িম বাংলা�দ�শর �িত �াথ�না ব��
হ�য়�ছ। কিবতািট ১৮৬২ ি��া�� �লখা। অভী� সাধ�ন িবফল হ�লও কিবর সম�



�দাষ – �ুিট ভ� �ল �যন �দশবাসী তাঁ�ক অনকু�া ক�রন। অমরতার জন�
�দশজননী তথা �দশবাসীর �িৃত�ত �ব�ঁচ থাকার জন� কিব �দশমাতার কা�ছ
আ�বদন জািন�য়�ছন। কিবতািট �যন িবদায়ী স�া�নর মা�য়র �কা�ল �ান পাওয়ার
আকুলতায় ভরা।

৩)
৩.১) এ �দহ- আকাশ হ�ত, নািহ �খদ তা�হ।
৩.২) মধহুীন �কা�রা না �গা তব মনঃ �কাকন�দ।
৩.৩) �হন অমরতা আিম, কহ �গা শ�ামা জ��দ।
৩.৪) মধমুয় তামরস, িক বস�� িক শর�দ।

৪)
৪.১) �মাদ ৪.২) তা�ত ৪.৩) এমন/ এই�প ৪.৪) �তামার
৪.৫) মারা যাওয়া/ন� হওয়া ৪.৬) পূরণ কর�ত ৪.৭) যা�ক
৪.৮) �থ�ক ৪.৯) �াথ�না


