
Question 1

 
�কান্  বণ ��টর �েয়াগ চয �াপেদ অনুপি�ত ? 

Question 2

 
"সম� 'গীতা�িল' আসেল আধ�া��ক ��েমর কাব�" --- উ���ট 

Question 3

 
Translation কখন Transcreation হেয় ওেঠ ? 

Question 4

 
ইংির�জ blank verse-এর বাংলা �পায়ণ হল 

Question 5

 
�রািমও জিুলেয়ত' কার �লখা ? 

Question 6

 
Gitanjali'�ত কী আেছ? 

Question 7

 
সং�ৃত ও বাংলা ভাষায় উ�ারণগত �ধান পাথ �ক� কী? 

Question 8

 
কিলকাতা িব�িবদ�ালয় বানান-সং�ার সিমিত গ�ঠত হয় �কান্  সােল ? 

Question 9

 
�িতেবদন িলখেনর ��ে� �য-রচনা-কাঠােমা�ট অনুসতৃ হয়, �স�ট �দখেত অেনকটা --- 

Question 10
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�কান্ �ট স�াদনা-নীিত বিহভূ�ত ? 

Question 11

 
'চলি�কা'র রচিয়তা �ক? 

Question 12

 
সংবাদ সং�পেক �কান্  িতন�ট মােন িবচার করা হয় ?  

Question 13

 
বাংলা সািহেত� '�রফ'-এর �থম �েয়াগ �দখা যায় �কাথায়? 

Question 14

 
বাংলা বানােনর মূল সমস�া-�য 'বানােনর uniformity বা সমতা', �স�ট �থম িচি�ত কেরিছেলন �ক? 

Question 15

 
'�পৗলব�জ�নী'র রচিয়তা �ক? 

Question 16

 
�কান্ �টর �পা�র 'িবসজ�ন' নাটক ? 

Question 17

 
Z'-এর উ�ারণ �বাঝােত �কান্  সািহিত�ক িলেখিছেলন 'হয়, ZTনিত পার না ।' ? 

Question 18

 
Gitanjali' উৎসগ � করা হেয়েছ কােক? 

Question 19

 
অ�স�া স�াদনার কী? 

Question 20

 
বানােনর 'সুশ�ৃল সরলীকরণ'-এর কথা �ক বেলিছেলন?  



Question 21

 
সংবাদ পিরেবশেনর ��ে� সব �ােপ�া ���পূণ � কী? 

Question 22

 
সংবাদ সং�প গঠন-প�িত ক'�ট ভােগ িবভ� ? 

Question 23

 
িবদ�াসাগেরর 'বণ �পিরচয়' �থম ভাগ-এ ( ১৯৫৫ ) �মাট বণ �সংখ�া 

Question 24

 
স�াদনা-িচে�র �েয়াজন �কন ? 

Question 25

 
লীড' কী ? 

Question 26

 
খ�ৃান' --- এই �চিলত বানােনর সরলীকৃত �প�ট কী? 

Question 27

 
স�াদনার ��ে� circus lay-out আসেল কী? 

Question 28

 
�কােনা এক�ট সংবাদেগা��র িনজ� মূল�ায়ন মুি�ত হয় �সই সংবাদপে�র 

Question 29

 
ইংের�জ �থেক বাংলায় �থম অনবুাদ-�� রচনা কেরন �ক? 

Question 30

 
জনিশ�া যিদ সব �জনীন করেত হয়, মাতৃভাষার �পেক সরলতম করেতই হেব ।' --- উ���ট কেরেছন �ক? 

Question 31



চা�মুখ িচ�হারা' মূল �কান্ নাটেকর অনুবাদ ?

Question 32

ইংের�জ �থেক বাংলায় �থম অনবুাদ�� �কান�ট ?

Question 33

অ�স�ার মূল নীিত কয়�ট ?

Question 34

কীেসর ওপর প�ৃাস�ার কাজ �� হয় ?

Question 35

পেয়� কী ?

Question 36

কখন িশেরানােমর চল �� হয় ?

Question 37

�পতা' -- এই �চিলত বানােনর সরলীকৃত বানান�ট কী ?

Question 38

উ�ারণেক িভি� কেরই বানান-এর �চলন হওয়া উিচত' -- এই মেতর �ব�া �ক ?

Question 39

অনবুােদর ��ে� মূল সমস�া কী ?

Question 40

স�াদনার �শষ কাজ�ট কী ?

Question 41

��াপ লাইেনর অন� নাম কী ?

Question 42

অন� ভাষার উ�ারণ �লখার জন� আবশ�ক বাংলা বেণ �র অভাবেক িচি�ত কেরিছেলন �ক ?

Question 43

িনউজ�েমর স�ূণ � দািয়� থােক কার ওপর ?



Question 44

ইংের�জেত টাইপ �ফস কয় �কার ?

Question 45

তৎসম বানােনর সমস�ার সমাধােন সু�চিলত বানানেক অব�াহত রাখার সুপািরশ �ক কেরিছেলন ?

Question 46

মড� লার �ল-আউেট সংবাদ কীভােব পিরেবিশত হয় ?

Question 47

ব�ানার িশেরানাম কখন ব�ব�ত হয় ?

Question 48

প্�ফিরডােরর �কৃত কাজ�ট কী ?

Question 49

শ�-সং�হ' কার �লখা ?

Question 50

বাংলা বানান-সমস�া সমাধােনর জন� �থম স��য় উেদ�াগ �ক �হণ কেরিছেলন ?

Question 51

উপ-িশেরানােমর �েয়াজনীয়তা �কাথায় ?

Question 52

�কান�ট সাংবািদক-সং�প িবচােরর মান নয় ?

Question 53

এক�ট সংবাদপে�র ত�লনায় অন� সংবাদপে�র স�াদকীয় �� বা কলােমর মূল পাথ �ক� �কাথায় ?

Question 54

কিপ-স�াদনার দািয়ে� �ক থােকন ?

Question 55

ঊ� �শী' -- এই �চিলত বানােনর সরলীকৃত �প�ট কী ?

Question 56

�কান�ট অধ �-তৎসম শ� িচি�ত ক�ন :



Question 57

�দিশ-িবেদিশ শে�র বানানেক �িনসংবাদী করার কথা �ক বেলিছেলন ?

Question 58

জাতক-কািহিনর িবখ�াত অনবুাদক �ক ?

Question 59

�কান�ট সাংবািদক-সং�প গঠনপ�িতর অ�ীভূত নয় ?

Question 60

�িত�ট শে�র বানান হেব এক�টমা� ও িনিদ�� -- এই মতবােদর �ব�া �ক ?


