
Question 1

 
"তপস�াবেল এেকর অনেল বহ� ের আহ� িত িদয়া / িবেভদ ভ� িলল, জাগােয় ত� িলল এক�ট িবরাট িহয়া"-- �কান কিবতার পঙ��? 

Question 2

 
ভারততীথ � কিবতা�টেত কিব ভারতবেষ � সকল ধম � ও জািতর একে� সহ-অব�ােনর কথা বেলেছন। একথা িক �ঠক?  

Question 3

 
�শািণত' শ��টর এক�ট �িতশ� কী? 

Question 4

 
তারপর হব ইিতহাস' -- �ক ইিতহাস হবার কথা বেলেছ? 

Question 5

 
�াচীন পিৃথবীর �শাষণ, দাির�� দুঃখভরা সকল ব�থ �তােক কিব কী বেলেছন? 

Question 6

 
ছাড়প� কিবতা�ট কার �লখা? 

Question 7

 
Warm শ��টেত aএর উ�ারণ িকেসর মত? 

Question 8

 
তারক পািলত মশাই যখন বালক রবী�নাথেক ল�েন িনয়া �গেলন তখন ল�েন �কান ঋত�? 

Question 9

 
�য ব��� বালক রবী�নাথেক ল�া�টন �শখােত আসেতন তারঁ �চহারা �কমন িছল? 

Question 10
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হাড়' গ��ট �কান পিরে�ি�েত �লখা? 

Question 11

 
�িণ হল �লখার িচ� আর বণ � হল উ�ারণ--কথা�ট িক �ঠক? 

Question 12

 
যার অি�ম কাল উপি�ত তােক িক বেল? 

Question 13

 
পাঠ�াংেশর 'ভারতবেষ �র সং�ৃিত' অংশ�ট �কাথা �থেক �নওয়া হেয়েছ? 

Question 14

 
আধিুনক সং�ৃিত' �বে� বাঙািলর সং�ৃিতেক আধুিনক যুেগ কয়�ট পেব � িবভ� করা হেয়েছ? 

Question 15

 
মুিরয়ােদর বাস �কাথায়? 

Question 16

ভারততীথ �' কিবতা�ট কার �লখা ?

Question 17

শনূ��ান পূরণ কেরা : �পেয়িছ নত�ন িচ�ঠ আস� যুেগর- / ........ পিড় ভূিম� িশ�র /

Question 18

িবলােত রবী�নাথেক �িব বিলয়া �ক ডািকেতন ?

Question 19

হাড় পাওয়ার পর কী পাওয়া বািক থােক ?

Question 20

বাংলা সািহেত�র ইিতহােস মধ�যুেগর কালপিরসীমা কত ?

Question 21

বণ � িক ?



Question 22

বাংলা চিলত ভাষার �র�িন কয়�ট ?

Question 23

িযিন ব�াকরণ জােনন তােক িক বেল ডাকা যায় ?

Question 24

িযিন শত্�েক বধ কেরন তােক িক বলা যায় ?

Question 25

বত�মান ভারত' কার �লখা ?

Question 26

পরজা নাচ কারা নােচ ?

Question 27

�পৗষকুলাং কােদর ধম�য় উৎসব ?

Question 28

"ফুল ফু�টেল গাছও তাহার ব�ু বা�বিদগেক ডািকয়া আেন" -- কথা�ট �কাথায় আেছ ?

Question 29

নালেসা িপপঁেড় �কমন ?

Question 30

র� কত �কােরর হয় ?


