
 
 
 
 

Subject:  Bengali 2nd

Topic: Answers to worksheets
Dated:  22.06.2020 to 
            
 

Date :22-6-2020 

১. ঘ. িল  

২. ঘ. ীবিল  

৩. গ. ননদ 

৪. খ. অর ণীয়া 
৫. গ. জন 

৬. গ. উভয়িল  

৭ ক. ললনা, িবধবা, িবমাতা
৮. গ. সতীন 

৯. গ. চার 

১০. ক. ংিল  
১১. খ. ীিল  
১২. ঘ. ীবিল  
১৩. খ. কািমন 
১৪. ক. কাঙািলনী 
১৫. ঘ. ঈয়সী 
১৬. ঘ. সপ ী 
১৭. গ. দািদ 
১৮. গ. জেলনী 
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Answers to worksheets  
.2020 to 26.06.2020 

Answers to Worksheet No.:19 

িবমাতা 

২৬.   ঘ. মািলনী 
২৭.   ক. বি নী। 

২৮.  গ. মথরানী 
২৯.  ক. ঠা রািন  
৩০     ঘ 
৩১.    ঘ 
৩২.    গ 
৩৩.    ক  
৩৪.     খ     
৩৫.     গ  
৩৬.     খ  
৩৭.     ঘ  
৩৮.    ক    
৩৯.    ক  
৪০.     ঘ  
৪১.     ঘ   
৪২.    খ   
৪৩.    খ   
৪৪.     ঘ 
৪৫.    গ 

                                                       



১৯. ক. বীণ 
২০. ঘ. আ িনকা 
২১.  ঘ. আ 

২২.  ঘ. আ 

২৩.  ঘ. সািধকা 
২৪.  গ. চািচ 

২৫.  খ. ঈ- ত য় 

 

৪৬.     ক   
৪৭.     ক 
৪৮.     গ  
৪৯.     গ          

 
 
 

 

 
Answers to Worksheet No.:20 

Date : 23-6-2020 
 

িচ  - বই কনার জ  টাকা চেয় িপতার িনকট প  লখ। 
 
 
 

Answers to Worksheet No.:21 

Date : 24-6-2020 

১. ঃখ বা  
২. মাধববা  
৩. ঃখ বা , কউ ভাবল ভীম ল, কউ ভাবল বাঘ, তা ভেবই সবাই দৗড়াল। 
৪. েত গাঁ া মাের, দৗড়ােল আর মােরনা তাই িতিন দৗড়াি েলন। 
৫. মাইল দেড়ক ের। 
৬. ভজনলাল 
৭. এক িবভীিষকা, ল া চওড়া, িবশালাকার দেত  ক দেখ। 
৮. হিবব েরর হাট থেক। 
৯. গােয়র রঙ কােলা, িচেন ােনর মেতা দখেত, রাগাপটকা নয়, বশ ল াচওড়া চহারা।  
১০. আেগ িকিলেয় কাঁঠাল পাকােব, তারপর ময়দার মেতা ঠেস দলা পািকেয় তা িদেয় টবল খলেব, 
তারপর িক ণ লাফা িফ কের নদীর জেল ফলেব, তারপর েল এেন র িদেয় চ া া করেব।  



১১. পাঁ  বিরেয়েছ। তার সােথ আেছ একটা থিল, থিলেত  আেছ ি দ কা , েরর জ  িব ট, 
মাংেসর হাড়, নানারকম চািব, িশক বাঁকােনা আর কাঁচ কাটার য পািত। 
১২. রায়বা র  বািড়েত, কারণ একটা বেড়া র আেছ, স বার িতেনক চ া কের থ হেয়েছ। 
১৩. েমর ও ধ, রটা যােত িমেয় যায় আর পাঁ  তার কাজ িনি ে  করেত পাের । 
১৪. পাঁ  িবশালাকার দেত র হাত থেক বাঁচার জ  বেল য, দত  যােক ঁ ইত েস আসেল তার 
িপেশমশাই। 
১৫. িবশালাকার দত  ভািবত হেয় পড়ল। পাঁ র িপেশমশাই অথাৎ যােক দত  ঁ জেছ তার কােছ ব ক 
আেছ। 
 
 
 
 
 

Answers to Worksheet No.:22 

Date : 25-6-2020 

 
িবষেয়র া া – জাতীয়তােবাধ  
 
 

 
Answers to Worksheet No.:23 

Date : 26-6-2020 

১. 
১.১ রাম ে র সমে  
১.২ ঠা র রাম  
১.৩ পা াত -অ করণেমাহ 
১.৪ দশমাতার জ  
১.৫ সবক  ক 
১.৬ সবক  ক 
২. 
২.১ দশ মােয়র জ  িনেজর জীবন উৎসগ করা। িনেজর জীবন িবিলেয় দওয়া দেশর জ , ভারতমাতার 
জ । 



২.২ গীতা- ক বলা হ  মানব ধমতে র এক  সংি  পাঠ এবং িহ েদর জীবনচযার এক  বহািরক 
পথিনেদিশকা। 
[ ম গব ীতা বা গীতা ৭০০- ােকর সনাতন ধমাবল ীর এক  ধম । এ  াচীন সং ত মহাকা  
মহাভারএর এক  অংশ।িহ ধম, দশন ও সািহেত র ইিতহােস গীতা এক িবেশষ ােনর অিধকারী। 
গীতা-র কথক  িহ েদর ি েত ঈ েরর অবতার পরমা া ং। তাই গীতা-  তাঁেক বলা হে েছ 
“ ভগবান”।গীতা-র িবষ ব   ও পা ব রাজ মার অ েনর কেথাপকথন। ে ে র   ক 
আেগ শ পে  আ ী , ব  ও েক দেখ অ ন িকংকত িব  হে  পে িছেলন।এই সম   তাঁেক 

ি  যা ার ধম রণ কিরে  িদে  এবং িবিভ  কার যাগশা  ও বদাি ক দশন া া কের তাঁেক 
ে  যেত উৎসািহত কেরন। তাই গীতা- ক বলা হ  িহ  ধমতে র এক  সংি  পাঠ এবং িহ েদর 

জীবনচযার এক  বহািরক পথিনেদিশকা।] 
 
২.৩ লখক ‘বীর’ বেল সম  ভারতবাসীেক সে াধন কেরেছন। লখেকর মেত ভারতমাতার কােল জ  
সব স ান এক একজন বীর, তাই তােদর ‘বীর’ বেল সে াধন কেরেছন। 
 
 ২.৪ অ ি  বালেকর মেন সই িবচার ও িচ া শি  কানটাই িছলনা য স িবচার করেত স ম হেব 
গীতার  ভারতীয় সমােজ কতখািন। এছাড়াও পা াত  ধারণা তােদর মেন বাসা েধ আেছ, তাই স 
গীতার শাে র িন া কেরেছ। 
 
২.৫ যেহ  ইংেরজী পি ত গীতার শাে র শংসা কেরেছন তাই সও গীতার শাে র শংসা করল। 
২.৬ রাম  বেলন ‘ িঝ কােনা ইংেরিজ পি ত গীতার শংসা কেরেছন, তােতই স এত শংসা 
করল’।  
২.৭ পা াত  অ করণেমাহ, এতটাই বল হে  য ান ি , শাে র িবচার সব লাপ পােছ।  
 
৩.(৩.২,৩.৪) 
৩.২ ভারতীয় শা  এক এক  র  ভা ার, এর থেক জীবেন শখার অ র  উপাদান পােব, বতমােন 
আমরা তা ত  কির, পা াত  গীতার পাঠ করেছ, গীতার নানান ািত  িবষয় আলচনা হে  
প ত হে  িব িব ালেয়।  
 য  আমরণ করেত হেব তেবই তার থেক  ফল পােব সমাজ ও দশ, যমন কােনা িশ  জ ােনার 
পের তােক যমন য  কের বড় কের লেত হয়, তেবই তার স ণ ি  স ব। তমিন আমােদর 
শা েকও য  করেত হেব তেবই তার থেক ফল পােব এই সমাজ। 
 
৩.৪ পা ােত র অ  অ করণ ছে  িবেবকান  দশমা কার ি র ডাক িদে েছন। 
িতিন ‘জাতীওয়তােবাধ’-এ উে খ কেরেছন য, মা ষ জ  থেকই মাে র জ  বিল দ ।      



িবেবকানে র জাতীয়তােবাধ বে  দশে ম জাগিরত হে েছ। িতিন ভারতী  সমাজেক ‘আমার 
িশ শ া, আমার যৗবেনর উপবন, আমার বাধেক র বারাণসী’ বেল বণনা কের েত ক ভারতবাসীেক 
সংঘব  হেত বেলেছ। 
  
৪. 
৪.১ আত   ৪.২ ি হীনতা  ৪.৩ আহার ও বশ ষা       ৪.৪ হীন   ৪.৫ দাষ  
৪.৬ স ািদত 
৫. 
৫.১ পা াত      ৫.২ তা    ৫.৩ য় রা  ৫.৪ সািব ী  ৫.৫ আকর 
৫.৬ সীতা   ৫.৭  বদ 
৬. 
৬.১ সফল  ৬.২ ম /খারাপ  ৬.৩ উৎ   ৬.৪ উ   ৬.৫ পি ত   ৬.৬ ধনী 
৬.৭ মত  ৬.৮ শংসা   ৬.৯ বল 
 


