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িচ  - তামার দখা এক
প  লখ। 

 

Date : 24-6-2020 

১. আ া ফাট শন থেক কথেকরা
২. ১০ বছর পের। 
৩. সকাল সােড় নটায় ছােড়। 
৪. িস  জ াঠা থােকন সদার সংকর
উপাজন কেরেছন আবার ইেয়েছন
ে র বই কেনন, স লই পেড়ন

এ েপিরেম  কেরন। 
৫. তখন িতিন নািপতেক িদেয় 
৬. আেজি নার লাক য়ান েক চ

Class – VII  
nd Language                                                      

Answers to worksheets  
.2020 to 26.06.2020 

Answers to Worksheet No.:19 

া া ও িবে ষণ  

Answers to Worksheet No.:20 

এক  টবল খলার অিভ তার কথা জািনেয় তামার

Answers to Worksheet No.:21 

কথেকরা বাি ইেয়র েন চেপেছন। 

সংকর রােড। িতিন জীবেন নানান রকেমর বসা কেরেছন
ইেয়েছন ও অেনক টাকা। এখন কাজকম কেরন না, 
পেড়ন িকমবা একা একা বেস বেস দাবা খেলন আর

 ল ছাঁটাি েলন । 
েক চ। 

                                                       

তামার ি য় ব েক এক  

 কেরেছন অেনক অথ 
, বইেয়র ভীষণ শখ, তাই 
আর খাওয়া িনেয় 



৭. ইংেরিজ শ েক িকেয় বলা। যমন – exhibition ক ইস-কী ভীষণ, Impossible হল আম-
পেচ- বল, governor হল গাবর-না  এইভােবই িকেয় বলেতন। 
৮.  ভবান  নােমর ঠক আ ািতক িচিকৎসেক তাও আবার এই হমা  হাজরার চ ায়। 
৯. হ াঁ িতিন বাঙািল, িতিন হেলন জটা , অ াডেভ ার উপ াস লেখন। আসল নাম লালেমাহন গা লী। 
১০. জটা  থােকন ভে ের, িতিন এই কয়িদেন িদি , আ া, ফেত র িসি  এই সব ের দেখেছন। 
১১. ছয় ট, জটা র নায়েকর হাইট ও ছয় ট। 
১২. খর , এ  রািশয়ান নাম একজন হা াকা া চহারার বািনেয়েছন লখক। 
১৩. চালস অ াটলােসর িব াপন দেখ িবিলিত াগািজেন। 
১৪. ফ দা জটা েক উেটর িপেঠ চড়ায় আপি  আেছ িকনা িজে স কেরন। তােত জটা  জানান  
‘িশপ অফ িদ ডজাট’! এ তা আমার  মশাই। 
১৫. উট তার খাবার জল পায় ঁ জ থেক, যটা আসেল চিব।ওই চিবেক অি ডাইজ কের উট জল কের 
নয়। এক নাগােড় দশ পেনেরা িদন ওই চিবর জাের জল না খেয় থাকেত পাের। অিবি  জেলর স ান 
পেল দশ িমিনেট িচশ ালন ও খেয় নয় বেল শানা গেছ । 

 

Answers to Worksheet No.:22 

Date : 25-6-2020 

 
িবষেয়র া া –রাধারানী   

  
Answers to Worksheet No.:23 

Date : 26-6-2020 

১. 
১.১ মােহেশর রেথর মলায় 
১.২ পি র পয়সার জাগােড়র জ  
১.৩ রাধারাণী  
১.৪  ি নী মার 
১.৫ একটা টাকার া 
১.৬ গলী জলা 
১.৭ বন েলর মালা 
১.৮ ি র জ  
১.৯ রাম ের 
১.১০ ি নী মার 



২. 
২.১ রেথর মলায় ব জােড় ি  নােম, য কারেণ রেথর মলা ভেঙ যায়। 
২.২ রাধারাণীর মােয়র শরীর অ , তার পে র জ  রাধারানী মলায় মালা িবি  করেত যায়। 
২.৩ না স িল টাকা িছল। 
২.৪ রাধারানীর ঘের তল িছল না, তরাং চােলর খড় পািড়য়া চকমিক িকয়া, আ ল ািলেত হইল। 
আ ন ািলেত কােজ কােজই এক  িবল  হইল। 
২.৫ ি নী মার প েলাচনেক পা েয়িছল রাধারানীর বািড় কাপড় িকেন পৗঁেছ দওয়ার জ , কারণ 
রাধারানীর কােছ সই বা  অথাৎ ি নী মার েনিছল তার আর কেনা কাপড় নই। তাই স এমন কাজ 
কেরিছল। 
৩.    ৩.১,  ৩.২, ৩.৩,  ৩.৪,  ৩.৫,  ৩.৬ ে র উ র করেলই হেব 
৩.১ রাধারাণীেদর  অব া েব ভাল িছল–বড়মা েষর মেয়। িক  তাহার িপতা নাই; তাহার মাতার 
সে  একজন ািতর এক  মাক মা হয়; সব  লইয়া মাক মা; মাক মা  িবধবা হাইেকােট হািরল। 
স হািরবামা , িড ীেদর ািত িড ী জাির কিরয়া ভ াসন হইেত উহািদগেক বািহর কিরয়া িদল। ায় দশ 
ল  টাকার স ি ; িড ীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়ািশলাত িদেত নগদ যাহা িছল, তাহাও গল; 
রাধারাণীর মাতা, অল ারািদ িব য় কিরয়া, ি িব কৗি েল এক  আপীল কিরল। িক  আর আহােরর 
সং ান রিহল না। িবধবা এক  ের আ য় লইয়া কান কাের শারীিরক পির ম কিরয়া িদনপাত 
কিরেত লািগল। 
৩.২ রেথর টান অেধক হইেতই ি  আিসল,  ি  দিখয়া লাকসকল ভাি য়া গল। মালা কহ িকিনল 
না। রাধারাণী মেন কিরল য, আিম এক  না হয় িভিজলাম– ি  থািমেলই আবার লাক জিমেব। িক  
আর ি  থািমল না। লাক আর জিমল না।না। স া হইল–রাি  হইল–বড় অ কার হইল–অগত া 
রাধারাণী কাঁিদেত কাঁিদেত িফিরল।মাতার অ াভাব মেন কিরয়া তদেপ াও রাধারাণীর চ : বাির বষণ 
কিরেতিছল। রাধারাণী কাঁিদেত কািঁদেত আছাড় খাইেতিছল–কাঁিদেত কাঁিদেত উ েতিছল। 
৩.৩ এখােন ‘আিম’ বলেত রাধারানী। স আেরা বেলিছল – ‘আমার কহ নাই– কবল মা আেছ |’ 
 ব া রাধারানী অপিরিচত ষ েক এই কথা িল বেলিছল।  
৩.৪ দাতা ি ণী মার নােমর সই অ াত ষ । উি  রাধারানীর মা রাধারানীেক বেলিছল। দাতা 
রাধারানীর েলর মালার পয়সার বদেল তােক টাকা দয়। 
৩.৫ প েলাচন শাহার কাপেড়র দাকান রাধারানীেদর েরর িনকেটই।  
প েলাচন খাদ,- পাড়ার েখা কা েড় িম  স, স নাফা ছাড়া আর িক  বােঝ না। প েলাচন চাির 
টাকার কাপড় আবার মায় নফা আট টাকা সােড় চৗ  আনায় িব য় কের।   
৩.৬ তারা বলেত রাধারানী ও তার মা।  যথাতই তারা গরীব িক  তারা লাভী নয়, তারা অেনক ক  
কের িদন যাপন কের। তারা সৎ ভােবই জীবন িনবাহ কের।  
তারা এই অভােবর মে  থেকও সই অপিরিচত বা র নাটখািন েল রেখ দয়, যােত পের তােক 
পেল ফরত িদেত পাের। এর থেকই বাঝা যায় তার গরীব িক  তারা লাভী নয়। 



৪. 
৪.১ রাধারাণীর মাতা অল ারািদ িব য় কিরয়া ি িব কৗি েল এক  আপীল কিরল। 
৪.২ রেথর েব রাধারাণীর মা ঘারতর পীিড়তা হইল। 
৪.৩ মাতার অ াভাব মেন কিরয়া তদেপ াও রাধারাণীর চ : বাির বষণ কিরেতিছল। 
৪.৪ রাধারাণীর মার র বাজােরর অনিত ের। 
৪.৫ রাধারাণী বড়ঘেরর মেয়, এক  অ রপিরচয় িছল। 
৫ 
৫.১ একই বংেশর অথচ থক পিরবার  মা ষ। 
৫.২ আদালেতর ম 
৫.৩ গােলর িদক থেক নেম আসা কােলা ল 
৫.৪ আদায় 
৫.৫ লাভ 
৫.৬ খাঁজ 
 


