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১।‘লালসালু’ কান িণর উপন াস? 

ক)সামা জক উপন াস            খ)ঐিতহািসক উপন াস   

গ)আ িলক উপন াস             ঘ)মন াি ক উপন াস  

িনেচর উ ীপক ট পেড় ২ ও ৩ নং ে র উ র দাওঃ 

বাল িববাহিবেরাধী আে ালন গেড় তলেত িগেয় িশি ত যুবক িরয়াজ াম  মাত েরর 
কােছ লা নার িশকার হেলা। কউ তার সাহােয  এিগেয় এেলা না। 

২। উ ীপেকর িরয়াজ ‘লালসালু’ উপন ােসর কান চিরে র িতিনিধ  কের? 

ক)তােহর    খ)কােদর     গ)আ াস       ঘ)ধলা িময়া  
৩।িরয়াজ ও উপন ােসর সই চিরে র যুবেকর লা নার কারণ কী? 

ক)একািক    খ)চাির ক দুবলতা    গ)অপশ র ভাব     ঘ)সুশাসেনর অভাব  

৪।হাসুিনর মা ক?  

ক)ম জেদর ী                   খ)খােলক ব াপারীর ী      

গ)তােহর ও কােদেরর বান          ঘ) তােহেরর বান 

৫।মানুেষর রসনা কার রসনার চেয়ও ভয় র বেল ম জদ মেন কের?  

ক)আ েনর   খ)সােপর    গ)বােঘর    ঘ)জ -জােনায়ােরর  

সজৃনশীলঃ  

একা  অিন ায় িপতা-মাতার চােপ সােবরার িবেয় হয় প াশ বছর বয়সী কিরম 
শেখর সােথ। সােবরা তখন নবম িণর ছা ী। সােবরার িপতা কিরম শেখর 



দাকােনর এক দির  কমচারী। ব  হেয় যায় সােবরার পড়ােলখা। িবে াহী হেয় উেঠ 
তার মন। র নশীল পিরবােরর চােপ এবং কিরম শেখর খবরদািরেত হািরেয় যায় 
সােবরার াধীন স া। খাচঁায় ব  পািখর মেতা িন পায় সােবরা। 

ক) ‘লালসালু’ উপন ােসর কােদেরর ছাট ভাইেয়র নাম কী?                       
১ 

খ) ‘শেস র চেয় টিপ বিশ, ধেমর আগাছা বিশ’- ব াখ া কর।                    
২ 

গ) উ ীপেকর সােবরার সােথ ‘লালসালু’ উপন ােসর জিমলার সাদৃশ - বসাদৃশ  

আেলাচনা কর।  ৩  

ঘ) উ ীপক ট ‘লালসাল’ু উপন ােসর খ াংশ মা ।– ম ব টর যথাথতা িবে ষণ 
কর।       ৪ 

    

িবেশষ ব ঃ 

িশ াথ রা যথাসমেয় Home work  স  কের রাখেব। কেলজ খালার পর মূল ায়েনর 
জন  আমার কােছ জমা িদেব। ভােলামত অধ ায় ট পেড় সততার সােথ পরী ায় 
অংশ হণ করেব।  

Email: fatemabegum710@yahoo.com 

দৃ  আকষণঃ সংি  অিভভাবক 

(আপনার স ান িনয়িমত অনশুীলন করেছ িক না তা দখার অনুেরাধসহ)  

 

 


