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পূণমানঃ১৫ 

বহিনবাচনীঃ 

১।“কথাটা িমথ া জেনও চ  ােধ েল ওেঠ অ রটা”-উ টেত কার অ র েল ওঠার কথা বাঝােনা হেয়েছ? 

ক)রিহমার      খ)ম জেদর      গ)তােহেরর বাবার       ঘ)জিমলার  

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

বচারার একটা বশ দুঃখ িছল। ছেলপুেল নই। সৗদািমনীর ামী ি র করল, আর এক ট িবেয়ই যু যু ; অ ত 
চ া কের দখা যাক। বংশ তা ম কের দওয়া চেল না।  

২।উ ীপেকর সৗদািমনীর ামীর মেধ  ‘লালসালু’ উপন ােসর কান চিরে র মানিসকতা িবদ মান? 

ক)খােলক ব াপারীর     খ)দুদু িময়ার    গ)ম জেদর      ঘ)মতলুব খারঁ  

৩।উ ীপেক এবং ‘লালসালু’ উপন ােস আমােদর সমােজর কান অসংগিত িবদ মান? 

ক) স াচারীতা   খ)বহিববাহ     গ)বাল িববাহ    ঘ)পু ষতাি কতা     

৪।‘আসেল স ঠা া ভীত মানুষ’ বলেত ‘লালসালু’ উপন ােস কার কথা বলা হেয়েছ? 

ক)জিমলা      খ)ম জদ     গ)খােলক ব াপারী     ঘ)রিহমা  

৫।আেমনা িবিব কত বছর বয়েস খােলক ব াপারীর বউ হেয় এেসিছল? 

ক) তেরা      খ) চৗ        গ)পেনর       ঘ) ষাল 

সৃজনশীলঃ 

জাওন না িক তিম, র বইমান  

আ া সবশ মান 

দিখেছন তার সবিকছ? 

জা া জা া িদেয় ধাকা  

িদিব আ াের, ওের বাকা 

কয়ামেত হেব মাথা নীচ। 

ক) ক জিমলােক থম ম জেদ দখায়?                               ১ 

খ) “ ােমর লােকরা যন রিহমারই অন  সং রণ।”-বু ঝেয় িলখ।             ২ 

গ)উ ীপেকর বইমান ‘লালসালু’র কান চির টেক ইি ত কের?-ব াখ া কর।      ৩ 

ঘ) ‘লালসালু’র কান িদক ট উ ীপেকর সােথ স কযু -ি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 অনুশীলন করেছ িক না তা দখার অনুেরাধসহ)  

 

 


