
Subject - 2nd language Bengali  

Class -VII 
 

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

 

গমদ্যর সারসংমেিঃ- 

 
 

   লেখক বিবিনচন্দ্র িাে বিলেন একজন িলেণ্য লেশলনতা। বতবন আমালেে 
িাঠ্য 'যুগ প্রিতত ক োমলমাহন' গল্পটি েচনা কলেলিন। 

োজা োমলমাহন োয় িাাংোে নিযুলগে সূচনা কলেন। িাাংোলেলশ বতবনই 
ইাংলেবজ বশক্ষাে একজন আবে প্রবতষ্ঠাতা। প্রাচীন বহন্দুশাস্ত্র লযসি সাংসৃ্কত ভাষায় েবচত 
বিে লসগুবে সাধােণ্ মানুষ যালত িুঝলত িালে লসজনয লসগুবে বতবন িাাংোয় অনুিাে 
কলেন। তাাঁে উলেশয বিে স্বাধীন বচন্তায় বিচাে বিলিচনা কলে শালস্ত্রে অর্ত িুঝলত 
িাো। বতবন উিবনষলেেও িাাংোয় অনুিাে কলেন। মানুলষে অবধকাে ধমত িা সমালজে 
শাসলনে অজহুালত যালত লসই অবধকাে নষ্ট না হয়- লসই সতয বতবন নানাভালি প্রচাে 
কলেলিন। বতবন সতীোহ প্রর্া বনিােণ্ কলেলিন। বিোলত িােতালমলেে ভােত শাসন 
সম্বন্ধীয় কবমটিে কালি তাাঁে সাক্ষয প্রোলন লযমন মানিতাে আেশত লেখা যায় লতমবন 
িােতালমেলক কৃষলকে জবমে ওিে তাে অবধকাে লেিাে অনুলোধ কলেন। 

োমলমাহন িোধীনতা স্বীকাে না কেলেও আধবুনক জ্ঞান-বিজ্ঞান বশল্প 
ইতযাবে সম্পূণ্ত আয়ত্ত কোে জনয সামবয়কভালি ইাংলেজ শাসলনে প্রলয়াজনীয়তা অনুভি 
কলেলিন। এইজনয চবিশ িিে িযতন্ত ভােলতে োজেন্ড ইাংলেজলেে হালত র্াকুক বতবন 
মলন কেলতন। এত সুপ্রাচীন জাবত উোে সভযতা ও সাধনাে অবধকােী হলয়ও জগলত 
প্রবতষ্ঠা োভ কেলত িােলি না তা োমলমাহলনে কল্পনাে অতীত বিে। মানুলষে ওিে 

মানুলষে অযর্া আবধিতয বতবন সহয কেলতন না।  

োমলমাহন লেখলেন ভােতিষত আিনাে বিবচলযয একটা কু্ষদ্র বিলেে মলতা। 
বতবন লচলয়বিলেন ভােলত এক মহাজাবতে প্রবতষ্ঠা লহাক্ - এে জনয সাম্প্রোবয়ক 
সাংকীণ্ততা, বিবভন্ন সম্প্রোলয়ে মলধয বিলভে বিলোধ েূে কেলত হলি। ভােলতে জাতীয়তাে 
মূে অন্তোয় েূে কোে জনয বতবন ব্রাহ্মসভাে প্রবতষ্ঠা কলেন, ব্রাহ্মধমত নালম নতুন ধমত 
িা ব্রাহ্মসমাজ নালম লকান নতুন সমাজ প্রবতষ্ঠা কলেনবন। লভোলভে েূে কলে ভােতিলষত 
একটা বিোট জাতীয় একতা প্রবতষ্ঠাে জনয ব্রাহ্মসভাে প্রবতষ্ঠা কলেন। ভােলত নতুন 
জাতীয় জীিলনে সযূিাত কলেলিন িলেই তাাঁলক িাাংোে নিযলুগে যুগ - প্রিতত ক িো 
হয়। 

 

 



worksheet 

 

      ১। অর্ত ললখ :- 
 

ক) সূচনা - 

খ) প্রশস্ত - 

গ) অবভনি - 

ঘ) অজহুাত - 

ঙ) বনিােণ্- 

চ) অবধগত - 

ি) প্রিতত ক - 

জ) প্রতযক্ষ - 

ঝ) সাংকীণ্ততা - 

ঞ) অন্তোয় – 
 

      ২। সবি ববমেদ্ কমরা :- 
 

ক) স্বাধীন - 

খ) প্রতযক্ষ - 

গ) সাংসৃ্কত - 

ঘ) োয়াবধকাে - 

ঙ) স্বত্বাবধকাে - 

চ) শাসনাধীলন - 

ি) সমবিত - 

    

      ৩। ববিরীর্ শব্দ ললখ :- 
 

ক) স্বাধীনতা - 

খ) প্রাচীন - 

গ) িবন্ডত - 

ঘ) সমর্ত - 

ঙ) প্রস্তুত - 

চ) অসম্ভি - 

ি) কু্ষদ্র - 

জ) নূতন - 

ঝ) আশা - 



      ৪। বাকয রচনা কমরা :- 
 

ক) অজহুাত - 

খ) বিশাে - 

গ) আবধিতয - 

ঘ) বিষময - 

ঙ) প্রবতষ্ঠা - 

চ) কল্পনা - 

ি) েুঘতটনা - 

জ) স্বীকাে - 
 

      ৫। শূনযস্থান িরূণ কমরা :- 
 

ক) োজা োমলমাহন হইলতই িাাংোে ....….....…... সূচনা।  

গ) োজা োমলমাহন োয় .............. ে প্রবতষ্ঠা কলেন।  

ঙ) তাাঁহালক িাাংোে নিযুলগে .......... িবেয়া অবভিােন কবে। 
 

      ৬। অবর্-সংবেপ্ত প্রশ্নাববল :- 
 

ক) নিযুলগে যুগপ্রিতত ক কালক িো হয়? 

খ) কৃষকলেে জনয োমলমাহন িােতালমলে বক অনুলোধ কলেবিলেন? 

ঘ) ভােতিলষত একটা বিোট জাতীয় একতা প্রবতষ্ঠাে জনয োমলমাহন কী  
কলেবিলেন?  

 

      ৭। সংবেপ্ত প্রশ্নাববল :- 
 

ক) োমলমাহন লকন প্রাচীন বহনু্দশাস্ত্র সাংসৃ্কত লর্লক িাাংোয় অনুিাে কলেন? 

খ) উিবনষে অনুিাে কলে োমলমাহন কী কলেবিলেন?  

গ) ব্রাহ্মসভাে প্রবতষ্ঠা কলেবিলেন লকন?  
 

 বাব়ির কাজ :- 

িাবক অর্ত, বিিেীত শব্দ, িাকযেচনা,  শূনযস্থান িূেণ্, অবত-সাংবক্ষপ্ত প্রশ্নািবে, 

সাংবক্ষপ্ত প্রশ্নািবে িাব়িলত সু্কলেে খাতায় বেখলি। 

 

 


