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Subject - 2nd Language Bengali  

Class –VI 

Chapter – 2 

Answer key 
 

গদ্য:- ‘রামতনু লাহিড়ী’ – হিবনাথ িাস্ত্রী  

 

১। শব্দার্থ :-  

মহাত্মা - মহান আত্মা  

ফিফিঙ্গী - ভািতীয় ও ইউরিাপীরয়ি সংফমশ্ররে উৎপন্ন  বেথসংকি জাফত। 

স্থাপন - প্রফতষ্ঠা 
শশশরব - ছেরেরবোয়  

স্বীয় ছজেষ্ঠ - ফনরজি ছজষ্ঠা 
অরে - সামরন  

সরহাদি - ভাই  

বৃদ্ধাবস্থারত - বৃদ্ধ অবস্থায়  

পাপাসক্ত-  পারপ আসক্ত  

যাপন - কাটারনা  

 

২। সফি ফবরেদ :-  
 

স্বর্থারিাহে - স্বর্থ + আরিাহন  

পাপাসক্ত - পাপ + আসক্ত  

অতেন্ত - অফত +  অন্ত   

পুরুষানুক্ররম  - পুরুষ + অনুক্ররম 

বৃদ্ধাবস্থারত -   বৃদ্ধ + অবস্থারত  

 

৩। ফবপিীতার্থক শব্দ : -  
 

বৃদ্ধ - বৃদ্ধা  

অরে - পশ্চারত 

র্ফিব - বড়রোক  
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৪। ফেঙ্গান্তি :-  
 

সারহব- ছমম  

িাজা- িাফন 

পুত্র- কনো  

 

৫। পদ পফিবতথ ন :-  
 

শশশব- ফশশু 

অনুিার্- অনুিার্ী  

চফিত্র- চাফিফত্রক 

 

৬।ক) না 
      খ) হোাঁ 
      র্) না 
 

৭।ক) ব্রাহ্মে,  কৃষ্ণনর্রি 

     খ) বৃদ্ধাবস্থারত, নানাস্থারন 

     র্) সাধুতা, বেথনা 
 

৮।ক)উ:- ছেফভে ছহয়াি নারম একজন স্কটেোন্ডরদশীয় ছোক কেকাতারত 

                      ঘফড়ি বেবসা কিরতন। 

 

খ)উ:- ১৮১৮ ফক ১৮১৯ ফিস্টারব্দ সু্কে ছসাসাইটি প্রফতফষ্ঠত হরয়ফেে। 

 

র্)উ:-  ছেফভে ছহয়াি পােফিরত করি যাতায়াত কিরতন।  

 

ঘ)উ:- িামতনু োফহড়ী কৃষ্ণনর্রি ১৮১৩ ফিস্টারব্দ জন্মেহে করিন। 

 

৯।ক)উ :- ইংরিজ শাসরনি শুরুরত ছদরশ একটিও ভারো ইংরিফজ সু্কে ফেে না। 

                        কেকাতারত ফিফিঙ্গী সারহবিা দুই-একজন দুই-একটি সু্কে করি  

                      ছেরেরদি একটু ইংরিফজ পড়রত ও বেরত ছশখারতন,  আি কেকাতাি 

                        কাোকাফে শ্রীিামপুি শহরি করয়কজন ফিস্টান ফমশনাফি সারহব 

                        ফেরেন, তাাঁিা দ-ুএকটি সু্কে করি একটু ইংরিফজ ছশখারতন। তখনকাি 

                        র্ভেথরমন্ট এরদরশি ছোকরক ইংরিফজ ছশখারনা প্ররয়াজনীয় মরন 
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                        কিরতন না। ফকন্তু ছদরশি ছোক ইংরিফজ ছশখাি জনে পার্ে ফেে। 

 

খ)উ:- তখনকাি র্ভেথরমন্ট এ ছদরশি ছোকরক ইংরিফজ ছশখারনা প্ররয়াজন মরন 

               কিরতন না। তাাঁিা সংসৃ্কত, আিফব ও পািফস প্রভৃফত ছশখাবাি ছচষ্টা 
               কিরতন এবং ছসজনে সংসৃ্কত করেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করিফেরেন। 

 

র্)উ:- ছেফভে ছহয়াি িাজা িামরমাহন িারয়ি সরঙ্গ ফমরে পিামশথ করিফেরেন ছয, 

               এ ছদরশি ছোকরক ইংরিফজ ছশখারত হরব। প্রধােত ছহয়াি সারহরবি উরদোরর্ 

               ১৮১৮ ফক ১৮১৯ ফিস্টারব্দ সু্কে ছসাসাইটি নারম একটি সভা স্থাফপত 

               হরয়ফেে। এি উরেশে ফেে কেকাতাি ফভন্ন ফভন্ন স্থারন ইংরিফজ সু্কে 

               স্থাপন কিা। 


