
1 
 

Subject - 2nd Language Bengali  

Class –VII 

Chapter – 2 

Answer Key 
 

পদ্য:- ‘বঙ্গভূমির প্রমি’  - িাইকেল িধুসূদ্ন দ্ত্ত  

 

১।প্রমিশব্দ বা সিার্থে শব্দঃ- 
 

ককোকনদ- পদ্ম, পঙ্কজ, কমল, কুমুদ।  

আকোশ- গগন, খ, বিমোন, অম্বর।  

নীর- জল, পোবন, িোবর, সবলল।  

 

২।মবপরীি শব্দঃ-  
 

মধুহীন - মধুযুক্ত।  

জবিলল – মবরলল।  

অমৃত – গরল।   

গুণ – কদোষ।  

 

৩।বােয রচনাঃ-  
 

বমনবত - আবম পডোলশোনো কশষ কলর কখললত যোওযোর জনয মোলযর কোলে বমনবত 

   কলরবেলোম।  

 

দদলির - িোমোক্ষ্যোপো তোরোপীলে দদলির িোণী শুলনবেললন।  

 

কখদ - আবম অঙ্ক পরীক্ষ্োয একটি অঙ্ক ভুল করোয আমোর মলন কখদ বেল।  

 

৪।শূনযস্থান পরূণঃ- 
 

ক) প্রিোলস, খলস 

   আকোশ,  কখদ  
 

খ) নরকুলল,  কলোলক 

   মবিলর, সিবজন 
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৫।ক)উ:- 'িঙ্গভূবমর প্রবত' কবিতোটির কবি হললন মোইলকল মধুসূদন দত্ত।  

  খ)উ:- কবি এই কবিতোটি িঙ্গমোতো িো বনলজর জিভূবমলক উলেশয কলর  

    বললখলেন। 

  গ)উ:- কবি িঙ্গজননী িো িঙ্গমোতোলক ‘মো’ িলল সলম্বোধন কলরলেন। 

 

৬।ক)উ:- কবি িঙ্গজননীর কোলে প্রোর্বনো কলরলেন কয বনলজর মলনর সোধ পূরণ  

        করোর জনয জিভূবম তযোগ কলর এলস কবি যবদ ককোন ভুল কলর 

        র্োলকন তিু কযন িঙ্গজননী তোর সন্তোনলক অর্বোৎ কবিলক মলন রোলখন। 

        বনলজর মন কর্লক িঙ্গমোতো তোর সন্তোন মধুকবিলক মুলে নো কেললন। 

        কবি মলন কলরন প্রিোলস দদলির কোরলণ বনযবতর বশকোর হলয তোর 

        যবদ মৃতুয ঘলে তিুও কবির ককোলনো দুুঃখ কনই।  

 

  খ)উ:- কবি জীিনলক নদীর সোলর্ তুলনো কলরলেন কোরণ নদীর জল কযমন 

        বির নয, কতমবন জীিনও বির নয। নদীর জল কযমন তোর বনলজর 

        গবতলত প্রিোবহত হলত র্োলক জীিনও কতমবন তোর বনলজর গবতলত 

        প্রিোবহত হলত র্োলক। কবি িলললেন নদী বনলজর উৎসিল কর্লক 

        প্রিোবহত হলত হলত ককোর্োয কয িলয চলল তো কোলরো জোনো কনই। 

        জীিনও কতমবন জি কর্লক প্রিোবহত হলয মৃতুযর বদলক চলল যোয। 

 

    গ)উ:- কবি বিলদলশ র্োকললও কদলশর প্রবত তোর ভোললোিোসো, শ্রদ্ধো একেুও   

                   কলমবন। তোই কবি িঙ্গমোতোর কোলে প্রোর্বনো কলরবেললন কয কবির নোনো 
                    কদোষ - ত্রুটি র্োকললও িঙ্গমোতো কযন কবিলক সিসময মলন রোলখন 

                    অর্বোৎ কবি কযন সমগ্র মোনিজগলত মোনুলষর মলন র্োলকন।  িঙ্গমোতোর 

                 মত মোনুষ কযন কবিলক সিসময মলন রোলখ। কবি িঙ্গ মোলযর কোলে এই 

                 অমরত্বই প্রোর্বনো কলরলেন। 

 


