
Subject - 2nd language Bengali  

Class –VII 

Answer Key 
 

গদ্য:- 'যুগ প্রবর্ত ক রামমমাহন' -  বববিনচন্দ্র িাল 

 

      ১। অর্ত :- 
 

ক) শুরু  

খ) উনু্মক্ত 

গ) নতুন  

ঘ) অছিলায় 

ঙ) বন্ধ করা 
চ) আয়ত্ত করা  

ি) সৃছিকারী 
জ) সামনন 

ঝ) জাছতনেদ প্রথা 
ঞ) বাধা 

 

      ২। সবি ববমেদ্ :-   
 

ক) স্ব + অধীন 

খ) প্রছত + অক্ষ  

গ) সম্ + কৃত 

ঘ)  দায় + অছধকার  

ঙ) স্বত্ব + অছধকার  

চ) শাসন + অধীনন 

ি) সম্ + অছিত 

 

      ৩। ববিরীর্ শব্দ :- 
 

ক) পরাধীনতা 
খ) নবীন  

গ) মূখখ 



ঘ) অসমথখ  

ঙ) অপ্রস্তুত 

চ)  সম্ভব  

ি) বৃহৎ 

জ) পুরাতন  

ঝ) ছনরাশা।  

 

      ৪। বাকয রচনা :- 

 

ক) অজহুাত - আমার োই পডার সময় খখলনত যাওয়ার জনয নানা অজহুাত 

     খদখায়।  

খ) ছবশাল -  আমানদর বাছডর পানশ একটি ছবশাল বনডা আমগাি আনি।  

গ) আছধপতয - প্রায় দুনশা বির আনগ আমানদর খদশ োরতবনষখ ইংনরজনদর 

        আছধপতয ছিল।  

ঘ) ববষময -  প্রাচীনকানল োরনত নানা ধনমখর মানুনষর মনধয বর্খ ববষময ছিল।  

ঙ) প্রছতষ্ঠা -  রাছন রাসমছর্ দছক্ষনর্শ্বর মছির প্রছতষ্ঠা কনরছিনলন।  

চ) কল্পনা -     আছম কল্পনা কনর একটি গ্রানমর িছব এঁনকছিলাম।  

ি) দুঘখটনা -  আছম ছবদযালয় খথনক বাছড খেরার সময় রাস্তায় একটি গাছড 

    দুঘখটনা খদনখছিলাম। 

জ) স্বীকার - আছম খকাননা েুল করনল খসই েুল স্বীকার কছর।  

 

     ৫।শূনযস্থান িরূণঃ- 
 

ক) নবযুনগর 

গ) ব্রাহ্মসো 
ঙ) যুগপ্রবতখ ক 

 

      ৬।অবর্- সংবিপ্ত উত্তরঃ-  
 

ক) নবযুনগর যুগপ্রবতখ ক রাজা রামনমাহন রায়- খক বলা হয়।  

খ) কৃষকরা যানত ছননজর চানষর জছমর উপর সম্পূর্খ অছধকার পায় খসই 

        অনুনরাধ রামনমাহন কৃষকনদর জনয পালখানমনে কনরছিনলন।  

গ) োরতবনষখ একটা ছবরাট জাতীয় একতা প্রছতষ্ঠার জনয রামনমাহন ব্রাহ্মসোর                

       প্রছতষ্ঠা কনরছিনলন।  



 

      ৭। সংবিপ্ত উত্তরঃ- 
 

ক) রামনমাহন প্রাচীন ছহিুশাস্ত্র সংসৃ্কত খথনক বাংলায় অনুবাদ কনরন কারর্ 

প্রাচীনকানল খবদাছদ প্রাচীন ছহিুশাস্ত্র সংসৃ্কনতই আবদ্ধ ছিল। তাই পছিত 

খলাক িাডা আর খকউ এই শানস্ত্রর জ্ঞান লাে করনত পারনতন না। সকল 

শাস্ত্র যানত সকল খলানক পডনত ও বুঝনত পানর তার জনয রাজা রামনমাহন 

রায় প্রাচীন ছহিুশাস্ত্র সংসৃ্কত খথনক বাংলায় অনুবাদ কনরন। এইোনব বাংলায় 

ছহিু সাধারনর্র স্বাধীন ছচন্তা জাছগনয় তারা যানত বুনঝ শুনন ছবচার কনর 

শানস্ত্রর অথখ ধারর্া কনর ধমখসাধনন সমথখ হয়, রাজা রামনমাহন রায় তার 

পথ প্রশস্ত কনর খদন। 

 

খ) উপছনষনদর বাংলা অনুবাদ কনর রাজা রামনমাহন রায় বাংলানদনশ বাঙাছল 

        ছহিু সমানজ এক অছেনব ছচন্তার খাত প্রস্তুত কনরছিনলন। আবার নতুন কনর  

        েগীরনথর মতন বাঙাছলর মুছক্তর কামনায় এক অছেনব গঙ্গা ছতছন খেনক  

        এননছিনলন।  

 

গ) রাজা রামনমাহন রায় ছহিু ধনমখর একজন পালক ও সংস্কারক ছিনলন।  

        োরনতর জনগনর্র মনধয ধমখ ও আচারগত খেদ এবং ছবনরানধর সব বাধানক  

        দূনর সছরনয় এই সকল খেনদর ছেতর ছদনয় োরতবনষখ একটা ছবরাট জাতীয়  

       একতা প্রছতষ্ঠা করার আশানতই রাজা রামনমাহন রায় ব্রাহ্মসোর প্রছতষ্ঠা  

       কনরছিনলন। এইোনব রাজা রামনমাহন রায় োরনতর নতুন জাতীয় জীবননর  

       সতূ্রপাত কনরছিনলন। 


