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�দ� উ�ীপক�েলা মেনােযাগ সহকাের পড় এবং সংি�� ���েলার উ�র দাও। 

১। �নােয়দ সােহব �পশায় একজন �নামধ� িচিকৎসক। িতিন িচিকৎসা িবষয়ক �� ছাড়া কখেনাই 
সািহেত�র বই �কেনন না। কারন িতিন মেন কেরন, সািহেত�র বই পেড় �পশাগত দ�তার উ�য়ণ স�ব 
নয়, �� অথ � ও সমেয়র অপচয়মা�। 

ক. িশ�ার সব ��ধান অ� �কান�?                                  ১ 

খ. মেনর দািব র�া না করেল মা�েষর আ�া ব�েচনা �কন? �িঝেয় �লখ।                                    ২ 

গ. “বই পড়া” �বে� �পশাদার �াি� বলেত �লখক যা �িঝেয়েছন তা �নােয়দ সােহেবর ��ে� িকভােব 
�েযাজ� – �া�া কেরা।                        ৩ 

ঘ. �নােয়দ সােহেবর �ি�ভি� �য যথাথ � নয় তা “বই পড়া” �বে�র আেলােক িবে�ষণ কেরা।            ৪  

২। নদী ক� পান নািহ কের িনজ জল 

    ত�গণ নািহ খায় িনজ িনজ ফল।  

    গাভী ক� নািহ কের িনজ �� পান, 

    কা� দ� হেয় কের পের অ� দান। 

    �ণ � কের িনজ �েপ অপের �শািভত,  

    বংশী কের িনজ �ের অপের �মািহত। 

ক. বন�ল এর ��ত নাম িক?                                   ১ 

খ. চম �েরােগর অ�থ � মেহৗষধ বলেত িক �বাঝােনা হেয়েছ?             ২ 

গ. উ�ীপেকর সােথ িনমগাছ গে�র সা���ণ � িদক� �া�া কেরা।            ৩ 

ঘ. উ�ীপেকর সােথ “িনমগাছ” গে�র সা�� থাকেল ও “িনমগাছ” গে�র িবষয়ব� আরও �াপক- 
উি�� িবে�ষণ কেরা।                          ৪ 

৩। �িণ �ঝড় আমফােন ল�ভ� হেয় যায় শরণেখালা �াম। এেত �ােমর মা�ষ সবিক� হািরেয় পেথ এেস 
দ�ড়ায়। চারিদেক সবাই ��েঠা খাবােরর জ� হাহাকার কের। িক� �কাথাও �কােনা খাবার �নই। এ সময় 



এক� এনিজওর �িতিনিধ হেয় �াণসাম�ী িনেয় এিগেয় আেস আশফাক �চৗ�রী। এই সহা��িতর জ� 
�ােমর সবাই আশফাক �চৗ�রীর কােজর �শংসা কের। 

ক. �মা�া সােহব �সািফরেক �কাথায় িগেয় মরেত বেলেছ?              ১ 

খ. ‘ঐ মি�র �জািরর, হায় �দবতা, �তামার নয়’-�খািরর এমন অ��িতর কারন িক �িঝেয় �লখ।       ২ 

গ. উ�ীপেকর অসহায় মা�ষ�েলার সােথ ‘মা�ষ’ কিবতার �য চিরে�র সা�� রেয়েছ তা �া�া কেরা  ৩ 

ঘ. ‘মা�ষ’ কিবতায় বিণ �ত “ধম�য় ��রা নয় বরং উ�ীপেকর আশফাক �চৗ�রীই সমােজর আদশ � হওয়া 
উিচত” – ম���র যথাথ �তা ��ায়ন কেরা।                        ৪ 

৪। ধম � ও �দশ র�ার নােম �ি��ে�র সময় িক� �িবধাবাদী �লাক খান �সনােদর সমথ �ন কের। তােদর 
চ�াে� এ �দেশর অেনক �ি�েযা�া ও �ি�জীবী অকােল শহীদ হয়। প�া�ের এ �দেশ অেনক �দশে�িমক 
ও িছল। যারা পাকেসনা ও তার �দাসরেদর সকল পিরক�না ন�াৎ কের িদত। �েয়াজেন জীবন বািজ 
�রেখও তােদর িব�ে� �ে� ঝ�িপেয় পড়ত।  

ক. �ধা �ঃখেক িক ভােব?                 ১ 

খ. ‘িনেজর �বাঝা িনেজ বইব’– কথা� �ক এবং �কন বেলিছল?            ২ 

গ. উ�ীপেকর সােথ ‘কাকতা�য়া’ উপ�ােসর সা�� �েল ধর।                      ৩ 

ঘ. “�েয়াজেন জীবন �রেখও তােদর িব�ে� �ে� ঝ�িপেয় পড়ত।” কাকতা�য়া উপ�ােসর আেলােক 
উি��র সত�তা িন�পণ কেরা।                          ৪ 

৫। নদীর এ�ল ভােঙ ও�ল গেড়  

এই �তা ভেবর �খলা  

সকাল �বলা আিমর �র �ই  

ফিকর স��ােবলা। 

ক. �য �া� আইন কত সােল �ণীত হয়?                 ১ 

খ. ‘ক�ভাষা মাঠ-ঘােটর ভাষা’ –কথা� �িঝেয় �লখ।              ২ 

গ. উ�ীপেকর ব�ে�র �িতফলন ‘বিহপীর’ নাটেকর �কান চিরে� �দখা যায়? �া�া কেরা।         ৩ 

ঘ. “উ�ীপক� ‘বিহপীর’ নাটেকর যথাথ � �িত�িব নয়”- ম��� ��ায়ন কেরা।                            ৪    
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