
Question 1

 
নাট�শা� �ে�র রচিয়তা �ক? 

Question 2

 
এির�টল তারঁ কাব�তে� �কান িবষয়�টেক �বিশ ��� িদেয়েছন ? 

Question 3

 
সাধারণ মানেুষর জনজীবনেক ��� িদেয় রিচত এক�ট �াচীণ কােলর নাটেকর নাম উে�খ কর। 

Question 4

 
বাংলায় পা�াত� �ভািবত আধুিনক নাট�ধারার �বত�ন হয় কত সােল? 

Question 5

 
বাংলা নাট�সািহেত� �থম সাথ �ক ঐিতহািসক �ােজিড �কান�ট? 

Question 6

 
নীলদপ �ণ' নাটক�টর ইংের�জ অনুবাদ কের �ক? 

Question 7

 
রবী�নােথর �থম পূণ �া� নাটক �কান�ট? 

Question 8

 
রবী�নাথ রিচত �থম গীিতনাট� �কান�ট? 

Question 9

 
গা�ারীর আেবদন �কান ধরেনর রচনা? 

Question 10
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'রেথর রিশ' �কান ধরেনর নাটক? 

Question 11

 
'রেথর রিশ' নাটেক �িতিনিধ �ানীয় চির�সংখ�া কত? 

Question 12

 
নবা�' নাটেকর পটভূিমেত কী রেয়েছ? 

Question 13

 
নবা�' নাটেকর �থম অিভনয়কাল কত? 

Question 14

 
নবা�' নাটক�টর অ� সংখ�া কত? 

Question 15

 
"আজ আমােদর নবাে�র উৎসব, �ধান" -- একথা �ক বেলেছ? 

Question 16

 
িশলািনন ও কৃশা� নােম দুই নাট�কােরর নাম কার রচনায় পাওয়া যায়? 

Question 17

 
পািণিনর সময়কাল কত? 

Question 18

 
পত�লীর �ে�র নাম িক? 

Question 19

 
পািণিনর �ে�র নাম িক? 

Question 20

 
অিভনয়দপ �ণ' এর �লখক �ক? 



Question 21

 
কিলকাতায় র�মে� বাংলা নাট�ািভনেয়র সূচনা কেরন �ক? 

Question 22

 
র�মে� বাংলা নাটেকর �থম অিভনয় কেব হেয়িছল? 

Question 23

 
�কান িথেয়টাের বাংলা নাটক �থম অিভনীত হয়? 

Question 24

 
�বলগািছয়া নাট�শালার সূচনা হেয়িছল কেব? 

Question 25

 
�বলগািছয়া নাট�শালায় �থম অিভনীত নাটক�টর নাম িক? 

Question 26

 
�পশাদার নাট�শালা ন�াশানাল িথেয়টাের �থম অিভনীত নাটক�টর নাম িক? 

Question 27

 
�ীহেষ �র 'র�াবলী' নাটেকর অনবুাদ �ক কেরিছেলন? 

Question 28

 
গননাট� সে�র �িত�াকাল কত? 

Question 29

 
ব��মচে�র একমা� সাথ �ক ঐিতহািসক উপন�াস �কান�ট? 

Question 30

 
"বাহ�ব�র সিহত মানব�কৃিতর স�� িবচার" ��িতর �লখক �ক? 

Question 31



উ�ররামচিরত'-এর রচিয়তা হেলন --

Question 32

ম�ৃক�টক' নাটক�টর কয়�ট অ� ?

Question 33

ইংের�জ নাট�াদেশ � দু�ট নাটক উিনশ শতেক �থম �লখা হয়, এক�ট 'ভ�াজু�ন', অন��ট কী ?

Question 34

সমকালীন সমাজব�ব�ার ছিব �কান বাংলা নাটেক সব ��থম �কািশত হয় ?

Question 35

�বলগািছয়া নাট�শালায় �কান নাটেকর অিভনয় �দেখ হতাশ হেয় মধুসূদন নাটক রচনায় উেদ�াগী হন ?

Question 36

িনে�া� �হসন�িলর মেধ� �কান�ট মধসুূদেনর �লখা ?

Question 37

"মুই সব সইিত পাির, প�া�ঁজর �গাে�া সইেত পাির �ন -- থু থু �গাে�া" -- কার কথা ?

Question 38

ভারতীয় অল�ার শাে� নাটেকর কয়�ট সি�র কথা বলা হেয়েছ ?

Question 39

িববাহিব�াট', 'খাসদখল', 'ব�ািপকা িবদায়' নাটক�িলর রচিয়তা �ক ?

Question 40

রেথর রিশ' নাটেক �� রেথর চাকা কার হােতর �েশ � সচল হল ?

Question 41

"কখেনা বেড়া রা�ায় চলেত পাইিন, তাই রা�া িচিনেন।" -- �ক বেলেছ ?

Question 42

নবা�' নাটক�ট �থম অিভিনত হয় �কান মে� ?

Question 43

নবা�' নাটেকর �থম অিভনেয় নাট�কার �য়ং �কান্ চিরে� অিভনয় কেরন ?



Question 44

প�ম �বদ বা নাট�েবদ রচনা কেরন --

Question 45

যা�ায় �য িবেশষ ধরেনর গান থােক, তা হল --

Question 46

�লেবডেফর �ব�লী িথেয়টাের �য িবেদশী নাটেকর অনবুাদ অিভনীত হয়, তা হল --

Question 47

নবীনচ� বসুর শ�ামবাজার িথেয়টােরর সূচনা হয় �য নাটেকর মাধ�েম --

Question 48

শম্ভ�  িম� ১৯৪৮ সােল �য নত�ন নাট�েগা�� �িত�া কেরন, তার নাম --

Question 49

কিবতা হল ক�নার �কাশ' (Poetry is the expression of imagination) -- �ক বেলেছন ?

Question 50

িনে�া� মহাকাব��িলর মেধ� �কান�ট সািহিত�ক (Literary) মহাকাব� ?

Question 51

িবষয়ব�র িবচাের িনে�া� �কান্ নাটক�ট অন� িতন�ট �থেক আলাদা ধরেনর ?

Question 52

কৃপার শাে�র অথ �েভদ' রচনা কেরন --

Question 53

বীরবেলর হালখাতা'-র �লখক --

Question 54

"আিম পূেব � কখনও ঐিতহািসক উপন�াস িলিখ নাই। .. এই �থম ঐিতহািসক উপন�াস িলিখলাম।" -- �কান্ উপন�াস �সে� ব��মচ� একথা বেলেছন ?

Question 55

বাংলায় �থম সাথ �ক �ছােটাগ� বেল পিরিচত 'মধমুতী'র �লখক --

Question 56

রবী�নােথর �কান উপন�ােসর নাট��প 'িবসজ�ন' ?



Question 57

রবী�নাথ �কান িবেশষেণ িবহারীলালেক ভূিষত কেরন ?

Question 58

িনে�া� �কান উপন�াস�টেক আ�জীবনীমূলক উপন�াস বলা যায় না ?

Question 59

�চােখর বািল' উপন�াস�ট �থম �কািশত হয় �কান প��কায় ?

Question 60

িন�িলিখত �কান রচনা�টেক দৃশ�কাব� বলা যায় না ?


