
Question 1

 
মেনর �চাখ বাড়ােনা কমােনা' আসেল কী? 

Question 2

 
গীিতকােব�র 'আিদম উে�শ�' কী ? 

Question 3

 
অেনেকর �দেহ 'িবিবধ সা��ক ভােবর আিবভ�াব' ঘেট থােক । কখন ? 

Question 4

 
সমােজ 'শ��র আধার' হল কী? 

Question 5

 
ভারতবেষ � 'নবযুগ' �� হেয়িছল ইংেরজেদর �িত কী িনেয়? 

Question 6

 
রবী�নােথর 'বােজ কথা' �বে�র মূল িবষয়ব� কী? 

Question 7

 
ব��মচে�র মেত, রাজা 'িভ�জাতীয়' হেলই রাজ� কী হয়? 

Question 8

 
সুিশি�ত' �লাকমা�ই কী? 

Question 9

 
�া�েণরাই �াচীন ভারেতর ইংেরজ িছেলন' --- ম�ব��ট কার ?  

Question 10
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কাচ না থািকেল, সংসার এতিদেন পুিড়য়া যাইত ।' এখােন 'কাচ' অেথ � �াবি�ক িক বু�ঝেয়েছন? 

Question 11

 
�যন �কান মাতােলর আব্� �গল ঘুেচ ।' --- 'মাতাল' এখােন কীেসর সে� উপিমত হেয়েছ? 

Question 12

 
____ মানেুষর এক�কার �ভাবজাত ।' শনূ��ান পূরণ ক�ন --- 

Question 13

 
উ�রাখে�র কায়�রা কী? 

Question 14

 
দৃ�া��েল অ�া�্�েজর নাম করেত পাির ।' --- কীেসর দৃ�া��েপ �াবি�ক অ�া�্�েজর নাম কেরেছন ? 

Question 15

 
িক� সকেলই পতে�র ডানা লইয়া জ�ায় নাই ।' --- �াবি�ক এখােন 'পতে�র ডানা'�ক উপিমত কেরেছন কার সে�? 

Question 16

 
িশ� বা আেট�র �ধান ল�� কী? 

Question 17

 
�য যত �বিশ ভ�বন স�ৃ� করেত পাের, য�ণা এড়াবার �মতা তার ততই �বশী হয় ।' --- বা��া� রােসেলর এই উ��েক �াবি�ক �কান্  �সে� উদ্ধতৃ কেরেছন ?  

Question 18

 
... কা� সব �নাশ, কা� �পৗষমাস ।' --- এখােন 'সব �নাশ' ও '�পৗষমাস' অেথ � যথা�েম কী কী অেথ � ব�ব�ত? 

Question 19

 
আমােদর একমা� িশ�ক' হল 

Question 20

 
... আজ ব�ুঝ নরবিল হেবন ।' --- কার কথা বলা হেয়েছ ? 



Question 21

 
িচৎপুেরর বড় রা�ায় �মঘ কে� সাদা হয় ... ।' কারণ কী ? 

Question 22

 
ঐ মহামানব আেস' --- �াবি�ক 'মহামানব' বলেত িক বু�ঝেয়েছন? 

Question 23

 
মানষু' �জােড় '�ান', 'িচ�' �জােড় ___ 

Question 24

 
ব্ইেয়র '�কৃতস�ান' করেত �ক জােন? 

Question 25

 
কালা�র' ও 'সভ�তার সংকট' �ব� দু'�টর মেধ� �কৃতপে� �কান্  ব�বধান�ট সু�� ? 

Question 26

 
যা িকছ�  চক্ চক্  কের তাই �সানা নয় ।' --- �কান্  �াবি�েকর ম�ব� এ�ট ? 

Question 27

 
িনয়েমর �পষেণ' �কান্  অবশ��াবী ঘটনা ঘেট থােক ? 

Question 28

 
লীলাময় রায়' কার ছ�নাম ? 

Question 29

 
তাহা ধেম �র কথা নেহ, পুরাণ নেহ, ইিতহাস নেহ ।' --- 'তাহা' এখােন কী? 

Question 30

 
শ�ূজািতমাে�ই '�নসিগ �ক িনয়েম পরাধীন' �কন ? 

Question 31



তাহার অিচেরই �নতৃস�দােয়র গণনা হইেত িবদিূরত হয়।' -- 'তােদর' বলেত কােদর �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 32

আমার �বদনাটা �সইখােন।' -- '�বদনা'�ট কী িছল ?

Question 33

হঠাৎ �দখেল �বাধ হয় �যন পুত�লনােচর নকীব।' -- কার উে�েশ� এই উ�� ?

Question 34

�যখােন উভয়ই সমান, �সখােন "ন যেযৗ ন তে�ৗ"।' -- 'উভয়' বলেত কী �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 35

ব�েব�র অিতেরক িতিন এক �রখা যান নাই।' -- কার �সে� �াবি�েকর এই উ�� ?

Question 36

�রচাত� য ��' ও 'শ�চাত� য ��' �কান্ সািহত�-সং�েপর আবশ�ক �বিশ�� ?

Question 37

এেত িবল�ণ �ড় আেছ …' -- কীেস 'িবল�ণ �ড়' আেছ বেল �াবি�ক মেন কেরেছন ?

Question 38

... ঋতপথ তাহারই �াপ�।' -- 'তাহারই' বলেত �াবি�ক কােক বু�ঝেয়েছন ?

Question 39

িনয়েমর �পষেণ �য সব �নাশ উপি�ত, �ক বুেঝ ?' -- এ�ট কার ম�ব� ?

Question 40

�াচীন ভারেত কারা '�কৃত�েপ রাজপু�ষপেদ বাচ�' িছেলন ?

Question 41

িব�ত� স�ে� �যমন, �তমিন চির�নীিত স�ে�ও'। -- 'চির�নীিত' বলেত �াবি�ক কী বু�ঝেয়েছন ?

Question 42

ইহার �কােনা উে�শ� নাই বিলয়াই এ কাব�খািন এমন �� এমন উ�ল'। -- �কান্ কােব�র কথা বলা হেয়েছ ?

Question 43

বােজ কথা' বলেত �াবি�ক আসেল কী �বাঝােত �চেয়েছন ?



Question 44

�স�িলর ভা�ারও আজ িনঃেশিষত'। -- �কান্ ভাষা-ভা�ােরর কথা বলা হেয়েছ ?

Question 45

... তা িচর�বহমান ও �াণময়, তা সা�দািয়কতা মু�'। -- �কান্ �সে� �াবি�েকর এই উ�� ?

Question 46

�ণেদাষরািশ �ভদ কিরয়া সকল ভিবষ�ৎ ম�েলর �বল িল� �দখা যাইেতেছ …' -- এখােন 'িল�' শে�র অথ � কী ?

Question 47

�াবি�েকর মেত, মানবস�ার ��িবধ�েণর মেধ�, িচ�াশীলতা �লােপর সে� সে� �কান্ �েণর �াদুভ�াব ঘেট থােক ?

Question 48

সভ� য়ুেরাপ িচেনর মেতা এত বেড়া �দশেক �জার কের �য িবষ িগিলেয়েছ ...।' -- �কান্ িবষ-এর কথা বলা হেয়েছ ?

Question 49

�স তার শ���প আমােদর �দিখেয়েছ, মু���প �দখােত পােরিন।' -- '�স' বলেত �াবি�ক কী বু�ঝেয়েছন ?

Question 50

�সই ভয়াবহ িদন মানুেষর ইিতহােস িবলি�ত হউক।' -- �কান্ 'ভয়াবহ িদন'-এর কথা বলা হেয়েছ ?

Question 51

বীরবল' �কান্ সািহিত�েকর ছ�নাম ?

Question 52

কােব�র 'আট�' বা 'িশ�' বলেত �াবি�ক কী বু�ঝেয়েছন ?

Question 53

�াবি�েকর মেত, মানেুষর 'সব �ে�� শখ' কী ?

Question 54

ভারেত �চিলত িশ�াব�ব�া �কান্ কারেণ ব�থ � হেয়েছ বেল �াবি�ক মেন কেরেছন ?

Question 55

সাং�ৃিতক আদান�দােনর �কৃত অথ � কী ?

Question 56

িন�িলিখত �কান�টেক �াবি�ক 'অন� �যৗবনা' বেল উে�খ কেরেছন ?



Question 57

যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ�ক, তাহার �িত ইহােদর �কােনা �লাভ নাই।' -- 'ইহােদর' বলেত কােদর �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 58

�াচীন ভারেত রাজকায � পিরচালনার ভার কার ওপর ন�� িছল ?

Question 59

আজ পয �� তার িবজয়শ� আমার মেন ম��ত হেয়েছ।' -- 'তার' বলেত �াবি�ক কী িনেদ�শ কেরেছন ?

Question 60

�াবি�েকর মেত, '�কৃত িশ�া��'র করণীয় কী ?


