
Question 1

 
�িপম গঠেনর শত� হল �িত�ট খ�াংেশর  

Question 2

 
অসমািপকা ��য়াপেদর সে� 'আছ্ ' ধাত� -�যােগ �যৗিগক ��য়াপদ গঠন �কান্  পেব �র বাংলা ভাষার �বিশ�� ? 

Question 3

 
ক�ক গািড় কমলসম পদতল' পদ�ট �কান্  ছে� িলিখত ?  

Question 4

 
িসংহেলর সবেচেয় পুেরােনা ভাষা হল 

Question 5

 
�পতে�র আেলাচ� িবষয়  

Question 6

 
ওঝা' শে�র �াকৃত �প �কান�ট ? 

Question 7

 
পয়ার এক�ট  

Question 8

 
যতিদন' �থেক 'য��ন' --- �কান্ �কার �িন পিরবত�েনর উদাহরণ ? 

Question 9

 
�মঘনাদবধ কাব�' 

Question 10
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�িন-র িলিখত �প 

Question 11

 
অ' �র�িন হল 

Question 12

 
রাই' �কান্  মূল শ� �থেক আগত ? 

Question 13

 
শে�র �মাট কয়�ট শ�� ?  

Question 14

 
মহা�াণ �িন হল বেগ �র 

Question 15

 
সংশয়বাচক শে�র উে�খ থােক �কান্  অলংকাের ? 

Question 16

 
ভারেতর সবেচেয় �াচীন দু�ট িলিপর এক�ট �া�ী, অন��ট হল  

Question 17

 
সেনেট অ�ক ও ষট্ ক --- এই দুই �বক িবভাজন �থম কেরিছেলন 

Question 18

 
জিমদার' শ��ট �কান্ �কার শে�র উদাহরণ ? 

Question 19

 
বােজ পূরবীর ছে� রিবর �শষ রািগণীর বীণ' --- �কান্  অলংকােরর উদাহরণ ?  

Question 20

 
�ানেদব-কৃত 'গীতা'র ট�কাভাষ� '�ােন�রী' �কান্  ভাষায় িলিখত ? 



Question 21

 
�কান্ �ট শ�ালংকার নয়, িচি�ত ক�ন --- 

Question 22

 
কলাব�ৃ ছে� 

Question 23

 
�কান্  ভাষা �থেক বাংলা ভাষার উ�ব ?  

Question 24

 
��ৃ�িনর সংখ�া হল 

Question 25

 
পটললতা' �থেক 'পলতা' --- �কান্  �কার �িন পিরবত�েনর উদাহরণ ?  

Question 26

 
শ�ালংকার �কৃতপে� 

Question 27

 
ভূত নাচাইয়া পিত িফের ঘের ঘের / না মের পাষাণ বাপ িদলা �হন বের' --- এ�ট ব�াজ�িত অলংকােরর উদাহরণ, কারণ এখােন 

Question 28

 
দু�ট ব�র মেধ� আপাত িবেরাধ �দিশ �ত হেল, �সই অলংকারেক বেল 

Question 29

 
মুকুতাম��ত বেুক নয়ন বিষ �ল / উ�লতর মুকতা !' --- এখােন উপেময়  

Question 30

 
অথ �ালংকােরর ��ে� 'মেতা' শ��ট হল  

Question 31



শে�র �য ন�ূনতম অংশ বাগযে�র ��তম �য়ােস উ�ািরত হয়, তােক কী বেল ?

Question 32

�কান�ট �ক�ীয় �র�িন, তা িচি�ত ক�ন :

Question 33

�য �কােনা ছে�াব� কীেসর ওপর িনভ�রশীল ?

Question 34

সম�িন�প কােক বেল ?

Question 35

কুইপু' কী ?

Question 36

শে�র মুখ�াথ � বা বাচ�াথ � �কান বিৃ�েত �কািশত হয় ?

Question 37

�কাশলী' ভাষা�ে�র মেধ� ��� �কান�ট ?

Question 38

বেস' শ��ট �কান মূল শ� �থেক আগত ?

Question 39

�কান�ট ���র�িনর উদাহরণ, িচি�ত ক�ন :

Question 40

অপরভাষা' বলেত কী �বাঝােনা হত ?

Question 41

"ঝণ �া ! ঝণ �া ! সু�রী ঝণ �া ! / তরিলত চ��কা চ�নবণ �া" -- এ�ট �কান্ অলংকােরর িনদশ �ন ?

Question 42

ব��ভােবর যথাযথ অথচ সূ�, চমৎকার বণ �না �কান্ অলংকােরর �বিশ�� ?

Question 43

শে�র পিরবত�ন সহ� করার শ�� �কান্ অলংকাের আেছ ?



Question 44

পব �-এর �াভািবক উ�ারণ-িবভাগেক কী বলা হয় ?

Question 45

কাক' �থেক 'কাগ -- �কান্ ধরেনর �িন পিরবত�েনর উদাহরণ ?

Question 46

পান' �বাঝােত 'বল্' শে�র �েয়াগ �কান্ ভাষায় ল� করা যায় ?

Question 47

�কান্ িলিপিচ��ট �মেসাপেটমীয় িলিপপ�িত িহেসেব পিরিচত, িচি�ত ক�ন :

Question 48

"ক�ক গািড় কমলসম পদতল / ম�ীর চীরিহ ঝািঁপ" -- �কান্ অলংকােরর উদাহরণ ?

Question 49

হাজার বছর ধের আিম পথ হা�ঁটেতিছ পিৃথবীর পেথ' -- �কান্ ছে�াবে�র উদাহরণ ?

Question 50

�াসাঘাত�ধানরীিতর ছ� �কান�ট ?

Question 51

"তিড়ত-বরণী হিরণ-নয়নী / �দিখন ুআ�ঙনামােঝ" -- এ�ট �কন লুে�াপমা অলংকােরর উদাহরণ ?

Question 52

এেলা' শ��ট �কান্ মূল শ� �থেক আগত ?

Question 53

পাষ�' শে�র আিদ অথ � কী ?

Question 54

"ব�েসন কােন কােন কিহল শ�ামাের, / �িণক শ�ৃলমু� কিরয়া আমাের / বািঁধয়াছ অন� শ�ৃেল।" -- �কান্ অলংকােরর উদাহরণ ?

Question 55

চ�ককী' �কান্ অ�েলর ভাষা ?

Question 56

জগৎ �িময়া �শেষ / স��ার পােশ তপন দাড়ঁাল এেস' -- �কান্ অলংকােরর উদাহরণ ?



Question 57

ড়' �কান্ জাতীয় �িনর উদাহরণ ?

Question 58

অভ��র' �থেক 'িভতর' -- কী �কার �িন পিরবত�েনর উদাহরণ ?

Question 59

শে�র ন�ূনতম অথ �েবাধক এককেক কী বেল ?

Question 60

"লুটায় �মখলাখািন ত�া�জ ক�টেদশ / �মৗন অপমােন" -- �কান্ অলংকােরর উদাহরণ ?


