
Question 1

ব�ভূিমর �াচীনতম �ীকৃিত আেছ �কাথায়?

Question 2

ঐিতহািসক নীহারর�ন রােয়র বাংলা ও বাঙািল স�িক�ত ���টর নাম িক?

Question 3

 '�গৗড় ব�াল' কথা�টর উে�খ �কাথায় আেছ? 

Question 4

কত সােল হর�সাদ শা�ী চয �াপেদর পুিথ�ট আিব�ার কেরন?

Question 5

    
চয �াপেদর পুিথ�টেত �া� পেদর সংখ�া কত?

Question 6

    
চয �াপেদর পদকত�ার সংখ�া কত?

Question 7

    
চয �াপদ সংকলেনর �থম পদ�টর রচিয়তা  �ক?

Question 8

    
অিধকাংশ ভাষািবেদর মেত চয �ার ভাষা �কান সমেয়র?

Question 9

     
নব�-ভারতীয় আয �ভাষার সূচনা আনমুািনক  �কান সমেয় হেয়িছল?

Question 10

     
বাংলা ভাষার উৎস কী?
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Question 11

      
হ� েসন শাহ �ক িছেলন?

Question 12

      
�ীকৃ�কীত�ন' পুিথ�ট �ক আিব�ার কেরন ?

Question 13

    
�ীকৃ�কীত�ন কােব�র �কান্  খে�র নােমর সে� 'খ�' শ��ট �নই ? 

Question 14

     
ইউসুফ �জােলখা' কাব��ট �ক রচনা কেরন? 

Question 15

    
ইউসুফ �জােলখা' কাব��ট ১৯৮৪ সােল কার স�াদনায় �কািশত হয় ?

Question 16

       
িবদ�াপিতর �য-পদ�িল বাংলায় �চিলত, �স�িল �কান ভাষায় রিচত?

Question 17

    
ি�জ চ�ীদাস �কমন কিব?

Question 18

          
কৃি�বােসর সং�ৃত রামায়েণর অনবুােদর নাম িক?

Question 19

        
কৃ�দাস কিবরাজ-রিচত �চতন�জীবনীর নাম িক ?

Question 20

    
�দৗলত কাজী যখন আরাকানরােজর সভায় যান, তখন �সখানকার রাজা �ক িছেলন?

Question 21



     
রায় �ণাকর' উপািধ �পেয়িছেলন �ক?

Question 22

     
হ�ালেহেডর বাংলা ব�াকরণ বই�টর নাম িক িছল?

Question 23

   
কােক 'যুগসি�র কিব' বলা হয়?

Question 24

     
�হমচ� বে��াপাধ�ায়-রিচত মহাকাব� �কান�ট?

Question 25

     
�ব�লী িথেয়টােরর �িত�াতা �ক?

Question 26

          
হানা ক�াথিরন মু�েলে�র �লখা উপন�ােসর নাম িক?

Question 27

      
ব��মচে�র বাংলা ভাষায় �লখা উপন�ােসর সংখ�া কত?

Question 28

     
রবী�নােথর �থম পূণ �া� নাটক �কান�ট ?

Question 29

        
�েদশী আে�ালেনর পটভূিমকায় �লখা রবী�-উপন�াস �কান�ট?

Question 30

      
 'নাম �রেখিছ �কামল গা�ার' কাব��ে�র রচিয়তা �ক?

Question 31

কািশরাম দাস মহাভারেতর কয়�ট পেব �র অনবুাদ কেরন ?



Question 32

মহাভারেত আিদ অনবুাদক �ক ?

Question 33

ভাগবেতর অনবুাদক মালাধর বসুেক '�ণরাজ খান' উপািধ �ক িদেয়িছেলন ?

Question 34

সব ��থম কার �লখা 'মনসাম�ল' মুি�ত আকাের �কািশত হেয়েছ ?

Question 35

�কান কিবর চ�ীম�ল 'অভয়া ম�ল' নােম পিরিচত ?

Question 36

A Grammar of the Bengal language-এর �লখক --

Question 37

ধম �ম�েলর �কান কিবর �কােনা কাব� পাওয়া যায়িন অথচ অন�ান� কিবরা তােঁক আিদ কিব বেল স�ান িদেয়েছন ?

Question 38

�ীকৃ�ৈচতন�চিরতামতৃম্' ���ট কী নােম পিরিচত ?

Question 39

�কান পয �ােয়র পদ রচনায় �গািব�দােসর খ�ািত হয় ?

Question 40

মহঃ জায়সীর কাব� অবল�েন আলাওল �য কাব� রচনা কেরন তার নাম --

Question 41

শা� পদাবলীর উ�ব কখন হয় ?

Question 42

উইিলয়াম �কির 'কেথাপকথন' ছড়া অন� �য বই�ট �লেখন, তা হল --

Question 43

�থম বাংলা �দিনক সংবাদপ�, ঈ�র�� স�ািদত --

Question 44

িনে�া� উপন�াস�িলর মেধ� �কান�ট তারাশ�র বে��াপাধ�ােয়র �লখা নয় ?



Question 45

বাংলা ভাষার উপভাষা কয়�ট ?

Question 46

বাঙািল পথৃক জািত�েপ আ��কাশ কের কখন ? 

Question 47

'ব�' �কান রাজ�কােল পথৃক যুগ িহসােব িচি�ত ? 

Question 48

নীহার র�ন রায় িচি�ত ব�েদেশর সীমানা উ�র পূব � িদেক কতদরূ ?

Question 49

"অ�-ব�-কিলে�ষ ু �সৗরাে�  মগেধষু চ" -  �কান �ে� �লখা আেছ?

Question 50

�াচীন ভারতীয় আয �ভাষার কাল আনমুািনক ----

Question 51

'সদু��কণ �াকৃত' �ে�র সংকলন কত�া �ক? 

Question 52

'পবনদতূ' কার রচনা? 

Question 53

িবেদ�াৎসাহী হ� েসন শাহ িসংহাসেন বেসন ----------- ি��াে� 

Question 54

চয �াপেদর ট�কা রচনা কেরন --------

Question 55

হর�সাদ শা�ী চয �াপেদর আিব�ৃত পুিঁথ�ট �য নােম ১৯১৬ সােল �কাশ কেরন -----

Question 56

বাংলার �কান উপভাষার উপর িভি� কের চয �াপদ রিচত বেল, ড. সুনীিতকুমার চে�াপাধ�ায় মেন কেরন ?



Question 57

' ইউসুফ �জােলখা'র রচনাকাল ------

Question 58

 �কান পুিঁথ আিব�ােরর পর চ�ীদাস -সমস�া �দখা িদল ? 

Question 59

িমিথলা �থেক �নিমষারণ� পয �� িবিভ� তীেথ �র বণ �না িবদ�াপিতর �কান রচনায় আেছ ?

Question 60

কৃি�বােসর জ�ব�ৃা� সং�া� ��াক , ' আিদত�বার �ীপ�মী পূণ � মাঘ মাস ' ইত�ািদ অনুসাের তারঁ জ� কত �ী�াে� ?


