
Welland Gouldsmith School 

Class 8   Subject: Bengali 2nd language 

Worksheet (Set 3) 

Topic:   আমার সমর নীতি       স্বামী তিবিকানন্দ 

 
★  তনবের প্রশ্নগুতির উত্তর লিখ।   ২+২+৩+৩ 

1. “আমাবের সমাবে যবেষ্ট লোষ আবে,অনযানয সমাবেও আবে।’’ 

আবিােয অংশটি............. 

ক) সমাজ বলতে এখাতে দেশ ও েশ মমমলতে পামিপামশিক দক দবাঝাতো হতেতে, দেখাতে একটা মেেম েীমে দমতে সব মকেু চতল।এখাতে 

আমাতেি দেতশি সমাতজি কথা বলা হতেতে। 

খ) অেযােয সমাজ বলতে মবতেশ ো পাশ্চােয সমাজ ও োতেি মেেমেীমে দক দবাঝাতো হতেতে। 

গ) আমাতেি দেতশি দমতেতেি সমসযা বলতে প্রথতমই দলখক মবধবা দেি কথা দবাঝাতো হতেতে।অল্প বেতস মবতেি কািতে মববাহ ও োি 

পতিই ববধতবযি জ্বালা  োতেি সহয কিতে হে।দসই সতে লড়তে হে োমিতযযি সাতথ।খাতেযি অভাব োতেি মৃেুযি মেতক দেতল মেে। 

ঘ) অেয সমাতজিও মকেু সমসযাি কথা দলখক বতলতেে।পাশ্চাতেযি অমববামহে দমতেতেি মতে জন্মাে হোশা,মবলামসো বা খাতেযি অভাব 

হেতো থাতক ো মকন্তু েবু দস দেতশি মােুষও সুখী েে। 

2. “সামাতেক িযাতির প্রতিকার িাইবরর লকান লেষ্টায় করা যায় না,...’’ 
আবিােয অংশটি...... 

ক) সামামজক বযামধ বলতে সমাতজি মকেু সমসযা, ো োোভতব দবশ বড় আকাি েখম ধািে কতি।বযামধ অথিাৎ  অসুখ।এখাতে সমাতজি খািাপ 

মেক দবাঝাতো হতেতে। 
খ) প্রমেকাি অথিাৎ সমাধাে।দকাতো সমসযাি সমাধাে কিা। 
গ) বাইতিি দচষ্টা বলতে দে দচষ্টা মে দথতক কিা হে ো।োি মতধয দলাক দেখাতো মবষেটি বড় হতে োে, ো মেতে দকাতো 
ভাল কাজ সফলভাতব হে ো এখাতে এই বামহযক দচষ্টা দকই বাওতিি দচষ্টা বতল হতেতে। 
ঘ) দলখক মেতজি মে কতি এই সমসযা সমাধাতেি পথ বতলতেে। প্রথতম বতলতেে মতেি উপি কাজ কিা।অথিাৎ মে দথতক 
দকাতো কাজ কিাি দচষ্টা। মিেীেে বতলতেে মশক্ষাোে। এতেতশি অমশক্ষাি এতেতশি অতেক সমসযাি কািে।োই সবিকম 
মশক্ষা খুব জরুমি। েৃেীেে মেমে বতলে ধমিান্ধো দূি কিাি কথা। ধতমিি োতম মবভাজে আমাতেি দেতশি সমসযাি বড় কািে। 
োই ো দূি কিাি কথা বতলে দলখক। 

3. “িাহাবের েীিবনর এখন তকেুমাত্র মূিয নাই,’’ 

আতলাচয অংশটি......... 

ক) এখাতে আতমমিকাি োসতেি কথা বলা হতেতে। এই কাতলা মেতরা মােুষগুমল মেল সাো চামড়াি শাসকতেমেি অধীতে, োই োতেি 
জীবতেি মূলয মেল ো। 
খ) এতেি মেতে োস প্রথা বন্ধ ো দিামহে কিাি আতদালে হতেমেল। 



গ) আতদালতেি আতগ এই মেতরা মােুষগুমল োতেি মামলতকি অধীতেি সম্পমিরূতপ গেয হে।সম্পমি িক্ষাি মে মামলক পক্ষ 
োতেি দেখাতশাো কিে। 
ঘ) োসপ্রথা বন্ধ হতে োওোি পি এই োস দেি অবস্থা আতিা খািাপ হতে থাতক।েখে োিা  আি দকাতো মামলতকি অধীতে 
ো থাকাে োতেি প্রমে কাতিা দকাতো োমেত্ব থাতক ো। 
(প্রতিটি উত্তর তনবের মি কবর আিার তিখবি।এখাবন শুিু Anawers key লেওয়া হি মাত্র।)  

 

 

িই লেবক ‘িযাকরণ -তিষয়ক প্রশ্ন' লিখ : 

২. শব্দােথ (উত্তর)  

• দচাতখি জল দফলা 

• মভতজ 

• অমববামহে 

• হোশা 

• জীমবে দথতকও মৃে 

• মবলামসোে 

• মূল দথতক মবতেে 

• ধতমিি প্রমে অন্ধো 

• পমিমচে 

• ভে 

• অপোথি 

• উৎসাহ সহকাতি 

 

৩. পোন্তি (উিি) 

• রুগ্ন 

• েমিয  

• মবলাস 

• আমেে 

• সংতশামধে 

• শামন্ত 

• মবফলো 

• সমাজ 

 

৪. মবপিীে (উিি) 

• মেরুপাে 

• অখােয 

• সফল 

• পিাধীেো 



• ভাতলা 

• সবল 

৬. বাকয িচো (মেতজ কি) 

 

 

 

★ িযাকরণ  : (তনবে করবি লেষ্টা  কর) 

১. এক কোয় প্রকাশ কর 

• খিতচি মহতসব দেই োি –   দবমহতসমব  

• ো অস্বীকাি কিা োে ো –   অেস্বীকােি  

• মেবতসি দশষ ভাগ –   অপিাহ্ণ  

• ো দভে কতি উতেতে –   উমিে  

• কাতে কাতে দে কথা -  কাোকামে 

• পিস্পি লাঠিি িািা েুদ্ধ -   লাোলাঠি 

• সমুয দথতক মহমাচল অবমধ -  আসমুযমহমাচল  

• োি আতগি জতন্মি কথা মতে থাতক –   জামেস্মি  

• োি দুহাে সমাে চতল –   সবযসাচী  

• দুইোি েুক্ত বােযেন্ত্র  -   দোোিা 

 

২. শূনযস্থাবন ঠিক শব্দটি লিবে তনবয় িসাও : 

• সািা বামড়টা আজ – কিতে।   খাাঁ খাাঁ  
• জুতোি দপতিকটা দকবলই – কতি মবাঁধতে।   খচখচ 

• খাল মবল সবই শুমকতে – কিতে।   খটকট 

• গাতেি ওইখােটাে একটা আম দপতক – কিতে।   টসটস 

• -- কতি দে মা, -- খাই।    এতলাতমতলা,   লুতটপুতট  

• দেল – মেলা কাপড় পতি বাইতি দেও ো।   মচটমচতট 

• আতগ – ধুতে একটু – খাও।   হােটাে,  জলটল 

• ঘতি চািটি – োড়া মকেুই দেই।   হাাঁ মড়কুমড় 

• দলাকটা দেখতে খুব –।   দবাকাতসাকা 
• োি -- দে এে শেোমে বুমদ্ধ বুমঝমে।   দপতটতপতট  

 
(হােটাে, হাাঁ মড়কুমড়, দবাকাতসাকা, জলটল, দপতটতপতট, মচটমচতট, লুতটপুতট, খাাঁ খাাঁ , খটখট, খচখচ, এতলাতমতলা, টসটস,) 
 

★**********-------************************************ 


