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সৃজনশীল প্র    
১। ণমরান জন্মান্ধ শ্রেলল নয়। শ্রোটলিলায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রস তার িািা-মালক হারায়। তারপর শ্রেলক 
ফুফুর কালে োলক শ্রস, ণকন্তু অসহায় ণমরালনর সলে তার ফুফু ভাললা িযিহার কলর না। িাণড়র চাকর-িাকলরর 
মলতাই আচর  কলর, রান্না র্লর োকলত শ্রদয় ণমরানলক। অনযানয চাকরলদর সলে তালকও কাজ করলত শ্রদয় 
এিাং কালজ ভুল করললই তালক অপমান ও মারধর কলর তার ফুফু। অসীলমর তখন মলন হয়, আজ যণদ িািা-
মা োকত! 
ক) ণমনুর কয়লা ভাঙা পােরণটর নাম কী? 
খ) শ্রিালতা-ণভমরুল ণমনুর শত্রু শ্রকন? 
গ) উদ্দীপলক ণমরান চণরলত্রর সলে ‘ণমনু’ গলের ণমনুর সাদৃশয আললাচনা কর। 
র্) ‘ণমনু’ গলের ণমনু দৃণির শ্রভতর ণদলয় সৃণিলক গ্রহ  কলরলে, যা ণমরান পালরণন’- িাকযণট ণিলেষ  কর। 
২। শ্ররহানা কো িললত পালর না। তার মা-িািা তালক প্রণতিন্ধী ণিদযাললয় ভণতঘ কণরলয় ণদলয়লে। শ্রসখালন অনয 
ণশশুরাও তার মলতা। সিাই একসালে শ্রখলাধুলা কলর। এিাং শ্রলখাপড়া কলর। সু্কললর ণটচাররাও তালক খুি 
ভাললািালসন। কার  শ্রস শ্রলখাপড়ায় অলনক ভাললা। শ্রস িনু্ধলদর সালে দুিুণম কলর, হাণস-খুণশ োলক এিাং িড় 
হওয়ার স্বপ্ন শ্রদলখ। শ্ররহানা িড় হলয় ণচত্রণশেী হলত চায়। শ্রস প্রায়ই কেনার জগলত ণিচর  কলর প্রকৃণত ও 
মানুলষর েণি আঁলক। 
       ক) শুকতারা কী? 
 খ) ণমনু শ্রকন ভািত তার িািা ণফলর আসলি? 
 গ) উদ্দীপলকর শ্ররহানা ও ‘ণমনু’ গলের ণমনুর মলধয সাদৃশয িযাখযা কর। 
 র্) উদ্দীপলকর মূলভাি ‘ণমনু’ গলের সমগ্র ভািলক ধার  কলরণন ণিলেষ  কর। 
 
অনুধািনমূলক প্র    
১. ষষ্ঠ ইণিয় িললত কী শ্রিাঝালনা হলয়লে? 
২. ‘শ্রস জগলত তার শত্রু ণমত্র সি আলে।’-িললত কী শ্রিাঝালনা হলয়লে? 
৩. শুকতারালক ণমনু সই মলন কলর শ্রকন? িযাখযা কর। 
৪. ণমনু োলদ ণগলয় শ্রিণশক্ষ  না োকার কার  িযাখযা কর। 
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সৃজনশীল প্রলনাত্তর:  

িাস শ্রেলক শ্রনলম শ্রসানারগাঁলয়র মাণটলত পা রাখলতই সাণিহার মনটা খুণশলত চনমন কলর উঠল। শীলতর কী 

সুন্দর ণমণি শ্ররাদু্দর! সিুলজর কী চমৎকার সমালরাহ! শ্রচালখ পড়ল এক গমু্বজণিণশি একটা মসণজলদর ওপর। 

হাসান সযার িলললন, “এণট হলে শ্রগায়ালণদ মসণজদ। মুর্লরা িেলদলশ আসার আলগ ১৫১৯ ণিিালে এণট 

ণনমঘা  করা হয়। মুর্ল স্থাপলতযর চমৎকার ণনদশঘন ণহলসলি এণট এখলনা ণটলক আলে।” 

ক) সন্ধযার ণদলক জাহাজ শ্রকাোয় শ্রপৌঁেল? 

খ) ‘মরুভূণমর উপর চিাললাক’ িললত কী শ্রিাঝালনা হলয়লে? 

গ) উদ্দীপলকর সাণিহার অনুভূণতলত ‘নীলনদ আর ণপরাণমলের শ্রদশ’ ভ্রম কাণহণনর শ্রলখলকর শ্রকান অনুভূণতর 

প্রণতফলন র্লটলে? িযাখযা কর। 

র্) ‘স্থাপতযকলা একণট শ্রদলশর নান্দণনকতার ণনদশঘন িহন কলর’- মন্তিযণট উদ্দীপক ও ‘নীলনদ আর 

ণপরাণমলের শ্রদশ’ ভ্রম কাণহণনর আললালক ণিলেষ  কর। 

অনুধািনমূলক প্রলনাত্তর: 

১) ফারাওলদর মৃতলদহ ণপরাণমলের মলধয রাখা হলতা শ্রকন? 

২)                                ? 

৩) ‘এই নীললর জল ণদলয় এলদলশর চাষ হয়’-শ্রকন? 

 

 


