
Question 1

রেমশচ� মজমুদােরর মেত �াচীন ব�েদশ কী কী অংেশ িবভ� িছল? 

Question 2

 
�াচীন ভারতীয় আয �ভাষার িব�ার �কান সময়? 

Question 3

 
'আয �' নােম অিভিহত করা হয় কােদর? 

Question 4

 
বাংলা ভাষার জ� হেয়িছল �কাথা �থেক? 

Question 5

 
'সদু��কণ �ামতৃ' কার �ণীত এবং কতজন কিবর ��াক �সখােন সংকিলত হেয়িছল? 

Question 6

 
'�াকৃত �প�ল' কী িবষয়ক ��? 

Question 7

 
'ছই ছই যাই �সা �া�ণ নািড়য়া' পঙ���ট �কাথায় আেছ? 

Question 8

 
বাংলায় হ� েসন শােহর রাজ�কাল �কান সময়? 

Question 9

 
�ীকৃ�কীত�ন কােব� সব �েমাট ক'�ট খ� রেয়েছ? 

Question 10
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ি�য় িমলেন তৃ� রািধকােক িন�াম� অব�ায় পিরত�াগ কের কৃ� অন�� গমন করার পর �ীরািধকার িন�াভ� হেল কৃ�-অদশ �েন তার �য িবলাপ �স�ট �ীকৃ�কীত�েনর
�কান খে� বিণ �ত হেয়েছ? 

Question 11

 
'ইউসুফ-�জােলখা' কােব� �জােলখার পিরচয় কী? 

Question 12

 
�ীকৃ�কীত�ন' কাব��ট �চতন�-পূব �যুেগ রিচত এবং মহা�ভ�  �ীৈচতন�েদব �সই পদ আ�াদন কেরিছেলন। দীন চ�ীদােসর পদ�িল �চতন� উ�র যুেগর স�ৃ�।--এই মতামত
কার? 

Question 13

 
িক কহব �র সিখ আন� ওর / িচরিদন মাধব ম��ের �মার'--পদকত�া �ক? 

Question 14

 
বিশ�-িব�ািম� িবেরােধর অংশ�ট কৃি�বােসর রামায়েণ বিণ �ত হয় িন। এ�ট মূল রামায়েণ িছল।--কথা�ট িক �ঠক? 

Question 15

 
িব�ুপুরী রামায়েণর রচিয়তা �ক? 

Question 16

 
চ�বাণ প�ঋত�  শকসুিন�য় / িবরাট �হাইল সা� কাশীদাস কয়" --এই চরণদু�ট �থেক �যােগশচ� রায় িবদ�ািনিধ কী িস�া� কেরেছন? 

Question 17

 
�কান মনসাম�েলর কিবর রচনা �থেক জানা যায় কানা হিরদ� মনসাম�েলর আিদ কিব িছেলন? 

Question 18

 
�ষাড়শ শতেক �য িতনজন কিব চ�ীম�ল কাব�েক �মেয়িল �তকথার আ�ঙনা �থেক উ�ার কের িবিশ�তা �দান কেরন তারঁা কারা? 

Question 19

 
জয়ানে�র '�চতন�ম�ল' কােব�র ক�ট খ� আেছ? 

Question 20



 
আলাওল তারঁ কাব�রচনা �কান বছর সমা� কেরিছেলন?  

Question 21

 
"এমন মানবজিমন রইল পিতত / আবাদ করেল ফলত �সানা"-- পদ�ট কার রচনা ? �কান পদাবলীর পদ? 

Question 22

 
�কান ���িল �ফাট� উইিলয়াম কেলেজর অধ�াপকগণ িলেখিছেলন? 

Question 23

 
ভারতকুসুম' ও 'অ�কণা' কাব� দু'�ট কার �লখা? 

Question 24

 
টেডর রাজ�ান কািহিনর ওপর িভি� কের রিচত �থম পেব �র নাটক�টর নাম িক? 

Question 25

 
'সফল ��' কার �লখা? 

Question 26

 
রবী��িতভার ঐ�য �পেব �র দুখািন কাব��ে�র নাম কী 

Question 27

 
'খাজা��র খাতা' কার �লখা? 

Question 28

 
"বা�ালােদেশ �য মেতর মুহ�দীয় ধম � �চািরত হইয়ািছল, তাহা খা�ঁট শিরয়তী অথ �াৎ অনুযায়ী ইসলাম নেহ" --কথা�ট কার? 

Question 29

 
�ীৈচতন�েদেবর জ� ও িতেরাধান সাল কত? 

Question 30

 
"আমােদর িব�াস মুসলমান কতৃ�ক ব�িবজয়ই ব�ভাষার এই �সৗভােগ�র কারণ হইয়া দাড়ঁাইয়ািছল" -- এমন উ�� কার? 



Question 31

স��াকর ন�ী বাংলার �কান রাজােদর সভাকিব িছেলন ?

Question 32

স�অ' নােমর এক কিবর কথা �কাথায় আেছ ?

Question 33

�চৗষ�� পাপিড়র এক�ট প�ফুেলর ওপর নতৃ�রতা নারীর �প�ট সাংেকিতক অেথ � �দ�ািতত হেয়েছ �কাথায় ?

Question 34

�ীকৃ�কীত�ন কােব� �মাট ক'�ট খ� আেছ ?

Question 35

কীিত�লতা' কী জাতীয় �� ?

Question 36

অদ্ভ�ত আচায � �কান শতেকর কিব ?

Question 37

মালাধর বসু সং�ৃত ভাগবেতর �কান �কান �� অনুবাদ কেরন ?

Question 38

একখানা কািছয়া িপে� / আরখানা মাথায় বাে� / আরখানা িদল সব � গায়' -- কার পঙ�� ?

Question 39

�চতন�চিরতামেৃতর আিদখে� ক'�ট পিরে�দ আেছ ?

Question 40

নরহির সরকার �কান পয �ােয়র পদ রচনায় িবিশ� ?

Question 41

বলরাম দাস, �ানদাস, �গািব�দাস, রায়েশখর �মুখ পদকত�াগণ �কান সমেয়র ?

Question 42

কিবর�ন' উপািধ �ক লাভ কেরিছেলন ?

Question 43



রবী�নাথ লালেনর ক�ট গান সং�হ কের �কাশ কেরিছেলন ?

Question 44

িবদ�াসু�েরর আখ�ান রচনার সময় ভারতচে�র সামেন আদশ � িক িছল ?

Question 45

আলােলর ঘেরর দুলাল কত সােল �কািশত হয় ?

Question 46

�জ�াসা' �ব��� কার রচনা ?

Question 47

শরূ সু�রী' কার �লখা ?

Question 48

�জা�না' কাব��ট কী ধরেনর রচনা ?

Question 49

ব�ুিবেয়াগ' কাব��ট �ক িলেখিছেলন ?

Question 50

�স�পীয়ােরর নাটেকর �থম বাংলা অনবুাদক �ক ?

Question 51

�ীেরাদ�সাদ িবদ�ািবেনােদর �থম রিচত নাটক �কান�ট ?

Question 52

ব��মচ� রিচত �থম উপন�ােসর নাম িক ?

Question 53

�াচীর �ঘরা মন �বিরেয় পড়ল বাইের…' এমন ম�ব� রবী�নাথ �কান উপন�াস স�ে� কেরেছন ?

Question 54

যতী�েমাহন বাগচী ও ক�ণািনধান বে��াপাধ�ায় �কান কালপেব �র কিব ?

Question 55

�চারাবািল' কাব����ট কার রচনা ?



Question 56

বােগ�রী িশ� �ব�াবলী কার রচনা ?

Question 57

আয �ভাষী বা�ালী জািতর গঠেনর সে� সে� কী হেয়িছল ?

Question 58

�কান �কান জািতর িমলেন বা�ািল জািতর স�ৃ� হয় ?

Question 59

একং সি��া বহ� ধা বদি�' -- কথা�ট �ক ভারতীয় সং�ৃিতর চির� �বাঝােত ব�বহার কেরিছেলন ?

Question 60

�ীৈচতন�েদেবর িতেরাধান �কান সােল ?


