
Question 1

চয �াগীিতর পুিঁথ �ক আিব�ার কেরন? 

Question 2

 
চয �াগীিতর পদ�িল স�ািদত হেয় কেব �থম �কািশত হয়? 

Question 3

 
আিব�ৃত চয �াপেদর মূল পুিঁথ�টেত চয �াপেদর সংখ�া কত? 

Question 4

 
"সা�মত চিড়েল দািহণ বাম মা �হাহী"--- �কান পদকত�ার রচনা? 

Question 5

 
�ীকৃ�কীত�ন' কাব��ট �থম �কান �কাশনা �থেক �কািশত হয়? 

Question 6

 
"মাথা মু��য়া �যািগনী �হাআ ঁ�বড়ািয়েবা ঁনানা �দেশ" ---পঙ���ট কত সংখ�ক পেদর অংশ? 

Question 7

 
"�প লােগ আিঁখ ঝুের �েণ মন �ভার" ---�কান পয �ােয়র পদ? 

Question 8

 
"এ সিখ হামাির দুেখর নািহ ওর" --- �কান পয �ােয়র পদ? 

Question 9

 
চ�ীদাস �কমন কিব? 

Question 10
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কােক অিভনব জয়েদব নােম িচি�ত করা যায়? 

Question 11

 
"অিভনব �হম ক�ত� স�� / সুরধুনী তীের উজেরা" --- কার ম�েক� বলা হেয়েছ? 

Question 12

 
�ব�ব সািহেত� কয়�ট রস �ীকৃত? 

Question 13

 
কৃি�বাস অনিূদত রামায়েণর নাম িক? 

Question 14

 
রাবণ কােক �সানার হিরেণর �পধারণ কের সীতার কােছ পা�ঠেয়েছন? 

Question 15

 
�গৗরাে�র �শশব �ীড়াবণ �ন আেছ �চতন�ভাগবেতর আিদ খে�র �কান অধ�ােয়? 

Question 16

 
"কাব� হল গ�ীর অনভূুিতর �তঃস্ফূত� উ�লন" --একথা �ক বেলেছন? 

Question 17

 
সেনট কী ধরেনর কিবতা? 

Question 18

 
�েগ �র �থেক মেত��র িদেক দৃ�� �ফরােনার কথা বেলেছন �কান দাশ �িনক? 

Question 19

 
�মঘনাদবধ কােব�র ষ� সেগ �র নাম 'বধঃ" �ক কােক বধ কেরেছ? 

Question 20

 
�সানার তরী' কােব�র �কাশকাল কত? 



Question 21

 
শতা�ীর সূয � আ�জ' কিবতা�ট �কান �ে� সংকিলত? 

Question 22

 
"�তামার কােছ আরাম �চেয় �পেলম �ধ ুল�া" -- �কান কিবতার উদ্ধিৃত?  

Question 23

 
সা�াজ�বাদী শ�� িহং�তা ও অমানিবকতার ছিব �িতফিলত হেয়েছ �কান কিবতায়? 

Question 24

 
"পীড়ন কিরেল �স পীড়ন এেস পীড়া �দেব �তামােকই" -- �কান কিবতার অংশ? 

Question 25

 
�কান কিবর কিবতায় তী� �যৗবন কামনার ভাব �কািশত হেয়েছ? 

Question 26

 
কাজী নজ�ল ইসলােমর 'িবে�াহী' কিবতা �কান প��কায় �কািশত হেয়িছল? 

Question 27

 
ধমূেকত� ' প��কায় �কান কিবতা �কােশর জন� রাজে�ািহতার অিভেযাগ ওেঠ? 

Question 28

 
জীবনান� দােশর কাব�রচনার পিরসর 

Question 29

 
জীবনানে�র কাব��ে�র সংখ�া ক�ট? 

Question 30

 
"জীবনানে�র কিবতার সুর একবার কােন লাগেল তােক �য �ভালা শ�" --একথা �ক বেলিছেলন? 

Question 31



হাজার বছেরর পুরাণ বা�ালা ভাষায় �বৗ�গান ও �দাহা' ���ট �ক স�াদনা কেরন ?

Question 32

চয �াগীিতর পাঠ� পদ�িলর মেধ� কােব� িনে�া� �কান পদ�ট 'পটম�রী' রাগ-িনভ�র নয় ?

Question 33

চয �াগীিতেত �মাট কতজন পদকত�ার ভিণতা পাওয়া যায় ?

Question 34

দুিহল দুধ ুিক �বে� সামায়' -- �কান্ পদকত�ার রচনা ?

Question 35

�ীকৃ�কীত�ন' পুিঁথ�টর আিব�ত�া হেলন --

Question 36

রাধািবরেহ'র �থম পদ�টর ভিণতায় আেছ --

Question 37

"এেব ঁঘুমঘুমােয় �পােড় �তার মন। / �পাটলী চাি�আ ঁরাখ নহ� লী �যৗবন।" -- �ক কােক বেলেছ ?

Question 38

রাধািবরহ' তথা '�ীকৃ�কীত�েনর' �া� �শষ পদ�টর ব�া �ক ?

Question 39

অিতসার' পয �ােয়র ��� পদকত�া কােক বলা হয় ?

Question 40

�গািব�দাসেক 'কিবরাজ' উপািধ �দন --

Question 41

�প �গা�ামী পূব �রােগর কয়�ট 'দশা'র কথা বেলেছন ?

Question 42

"কত চত� রানন কির কির যাওত / ন চ�য়া আিদ অবসানা" -- �কান পদকত�ার রচনা ?

Question 43

�াথ �না' পয �ােয়র ��� পদকত�া কােক বলা হয় ?



Question 44

"আমার বচন ত� িম �ন লে��র / সীতা-�লাভ ছািড়য়া চিলয়া যাহ কর ।।" -- কার উ�� ?

Question 45

"প�ালয়া প�মুখী সীতাের পাইয়া। / রািখেলন ব�ুঝ প�বেন লুকাইয়া ।।" -- এখােন 'প�ালয়া' বলেত কােক �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 46

অ��মুিন রামেক তারঁ আ�ম �ছেড় �কাথায় যাওয়ার উপেদশ িদেলন ?

Question 47

ব�ৃাবন দােসর �চতন�ভাগবেত'র আিদখে� �গৗরাে�র নব�ীপলালা কয়�ট অধ�ােয় িবন�� ?

Question 48

ব�ৃাবন দাস �থেম তারঁ �চতন�জীবনীর নাম কী রােখন ?

Question 49

�ীৈচতেন�র জ�সাল হল --

Question 50

"কাব� হল জীবেনর সমােলাচনা (Criticism of life)", একথা বেলেছন --

Question 51

বাংলা কােব� আধিুনকতার সূচনা �থম ল� করা যায় যারঁ কিবতায়, িতিন হেলন --

Question 52

�মঘনাদবধ কােব�' "নািহকাজ সীতায় উ�াির" -- �ক কােক বেলেছন ?

Question 53

রবী�নােথর �নােম �কািশত �থম কিবতা --

Question 54

রবী�নাথ-রিচত �শষ কিবতা�ট হল --

Question 55

"�সই �হাক �তামার সভ�তার �শষ পুণ�বাণী" -- �সই পুন�বাণী কী ?

Question 56

কাজী নজ�ল ইসলােমর �থম কাব��ে�র �কাশকাল --



Question 57

"পাির নাই বাছা �মার, �হ ি�য় আমার / দুই িব� ুদু� িদেত !" -- �কান কিবতার অংশ ?

Question 58

িনে�া� �কান কাব����ট জীবনান� দােসর �লখা নয় ?

Question 59

িনে�া� �কান রচনা�টেক 'গাথা' পয �ায়ভ�� বলা যায় ?

Question 60

রবী�জীবনী ও রবী�সািহত� �েবশক' �ে�র রচিয়তা �ক ?


