
Question 1

'যম-জামাই-ভা�া / িতন নয় আপনা' -- এই �বাদ�ট কী ধরেনর �লাকসং�ৃিতর উদাহরণ? 

Question 2

 
�লাকসািহত� িবষেয় ১৮৪৬ সােল উইিলয়াম থমাস্  �থম �য শ��ট ব�বহার কেরন �স�ট কী?  

Question 3

 
"ইহার মেধ� ভােবর পর�র স�� নাই, �স কথা িনতা� প�পাতী সমােলাচকেকও �ীকার কিরেত হইেব"-- ম�ব��ট কার কী �সে�?  

Question 4

 
প�মুখী �ঝ আমার পেরর ঘের যায় / �খদঁানাকী বই এেস বাটায় পান খায়" --এ�ট কী? 

Question 5

 
�কান সমেয় ধাধঁা পিরেবিশত হয়? 

Question 6

 
ছাদ িপটােনার সময় দলব�ভােব �য গান গাওয়া হয় �সই স�ীত কী �কার �লাকস�ীত? 

Question 7

 
জাগ গান কী  

Question 8

 
ঝুমুর কী? 

Question 9

 
ঘাট�  গান কীভােব গাওয়া হয়? 

Question 10
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�মমনিসংহ গীিতকা কীভােব �কািশত হেয়িছল? 

Question 11

 
�লাককথার �কােনা জািত ধম � নাই'---কথা�ট কী �ঠক? 

Question 12

 
পালা�টয়া কী? 

Question 13

 
টনসা যা�া কী 

Question 14

 
গ�ীরা কী? 

Question 15

 
ব�ধারা �ত �কান মােস পািলত হয়? 

Question 16

 
�মমনিসংহগীিতকার মহ� য়া পালা ক�ট পিরে�েদ িবভ�? 

Question 17

 
মদন নামক এক ভৃেত�র কথা �মমনিসংেহর �কান পালায় আেছ? 

Question 18

 
'যুবতী ক�ান বা কর মন ভারী ' --এই গান�ট �ক �কাথায় �েনিছেলন? 

Question 19

 
বহৃৎকথাম�রী কার �লখা? 

Question 20

 
ব�াটারা সব পিতত' -- �ক বেলিছল কথাটা? 



Question 21

 
বা�া গে�র �শেষ আড়াল �থেক কারা �দেখিছল দু�ট হাত এক�ট �র�জ�ােরর কী �যন িলখেছ ? 

Question 22

 
ই�ল �ক? 

Question 23

 
পাঠ�াংেশ 'কু�বেনর ��াপা' গ��টর অনুবাদক �ক? 

Question 24

 
'�ডােমর িচতা' গ��টর সে� �তামার প�ঠত পাঠ�সূিচর �কান গে�র িমল আেছ? 

Question 25

 
বার লাইে�িরেত একা একা মািছ তাড়ান আর িনেজর বািড়েতও একা একা বেস মািছ মােরন"--একথা �ক কার স�ে� বেলিছল?  

Question 26

 
ই��য়ান �পনাল �কাড -এর ৩০২ধারা অনুযায়ী সেদ�াজাত িশ�হত�ার অিভেযােগ আপনােক অিভযু� করা হেয়েছ। এই অিভেযাগ�ট আপিন �ীকার কেরন, িক কেরন না?--
একথা �ক বেলেছ? 

Question 27

 
তাকািষ িশবশ�র িপ�াইেয়র জ� ও মতৃ� �সাল কত? 

Question 28

 
�চ��ন উপন�ােসর �কান অধ�ােয় মতৃ� � সংবাদ িদেয়ই পারীকু�� িফের �গেছ ? 

Question 29

 
পারীকু�� কােক টাকা ধার িদেয় িনঃ� হেয়েছ? 

Question 30

 
তাকািষ িশবশ�র িপ�াই কত সােল সািহত� আকােদিম পুর�ার �পেয়িছেলন? 



Question 31

�লাকিব�ান' শ�ব� �ক ব�বহার কেরিছেলন ?

Question 32

ইংের�জ '�ফাকেলার' শ��ট �ক কেব �থম ব�বহার কেরন ?

Question 33

"ইহার মেধ� ভােবর পর�র স�� নাই, �স কথা িনতা� প�পাতী সমােলাচকও �ীকার কিরেত হইেব" -- একথা �ক বেলেছন কী স�ে� ?

Question 34

"অিল অিল পািখ�িল গিল গিল যায় / সব � অ� �ছেড় িদেয় �চাখ খুবেল খায়" -- কী ?

Question 35

ধাধঁা সাধারণত �কান সমেয় বলা হেয় থােক ?

Question 36

বাংলা গীিতকার কয়�ট ধারা ?

Question 37

�মমনিসংহ গীিতকার সং�াহক �ক ?

Question 38

যাবতীয় �লাককথােক কীেসর িভি�েত কত�িল ��িণেত ভাগ করা হেয় থােক ?

Question 39

আলকােপর �চলন �কাথায় �বিশ ?

Question 40

বােতয়া' িকেস থােক ?

Question 41

�েতর 'আহরণ' অেথ � কী �বাঝায় ?

Question 42

ভাদুিল �েত িক উে�েশ� উদযািপত হেয় থােক ?

Question 43

সতীন সমস�ার ছিব বাংলায় �কান �েত পাওয়া যায় ?



Question 44

মনষু�মূিত � পুেজা �কান �েত আেছ ?

Question 45

কিলকাতা িব�িবদ�ালয় �কািশত '�মমনিসংহ গীিতকা'য় ক'�ট গীিতকা �কািশত হয় ?

Question 46

মহ� য়া বড় হেয়িছল �কাথায় ?

Question 47

রবী�নাথ বাংলােদেশর মা�টেত রামায়ণ কথােক হরেগৗরী ও রাধাকৃ� কথার উপের �ান িদেয়েছন। কথা�ট িক �ঠক ?

Question 48

বেড়ামিসহা' কাব� ভারতবেষ �র �কান অ�েল উদ্ভূত হেয়িছল ?

Question 49

কাঠ কাটেত িগেয় দুিখয়ার মতৃ� � হেল �ক চামারেদর খবর িদেত বেলিছল ?

Question 50

�ফের�ারা �দেখিছল দু�ট হাত এক�ট �র�জ�াের িক �যন িলখেছ। -- �ফের�ােদর এই �দখার মধ� িদেয় গ�কার এক মায়া �তির কেরেছন। বা�বধম� গে� এমন মায়া কী
কের ?

Question 51

যুগসি�' কার �লখা গ��� ?

Question 52

ই�েলর জ� বাপ-মােয়র মেন কী এেন িদেয়িছল ?

Question 53

��াপার 'হ�ালুিসেনশন' পাঠেকর মেন কী জািগেয় �তােল ?

Question 54

সেদ�াজাত িশ�হত�ার অিভেযাগ�ট '�চাপ আদালত চলেছ' নাটেকর �কাথায় আনা হেয়েছ ?

Question 55

�চাপ আদালত চলেছ' নাটেক �াইম�া� ও ক�াটা�িফ কখন এেসেছ ?



Question 56

কত ন�র ধারা অনযুায়ী �বনাের অিভযু� হেয়িছল ?

Question 57

�চ��ন' উপন�ােসর �কান অধ�ােয় পাপুর কথা আেছ ?

Question 58

আমার জন� �কউ ক� পাই িন'। -- �চ��ন উপন�ােস �ক একথা বেলেছ ?

Question 59

�চ��ন, গ�া, প�ানদীর মা�ঝ িতন�ট উপন�ােসর িমল �কাথায় ?

Question 60

�চ��ন' উপন�ােসর অধ�ায় সংখ�া কত ?


