
Question 1

 
বাংলা �লখার সময় ১১�ট �রবেণ �র ব�বহার করা হেলও উ�ারণ করা হয় ক�ট? 

Question 2

 
বাকযে�র ��তম আয়ােস �য �িন উৎপ� হেয় থােক তােক িক বেল?  

Question 3

 
অমূল�ধেনর মেত �� �থেক পূণ �যিত পয �� ছ��টর নাম িক? 

Question 4

 
�েবাধচে�্র মেত পূণ �যিত িদেয় ভাগ করা ছে�ািবভাগ হল 

Question 5

 
পয়ার ছে�র মা�া সংখ�া কত? 

Question 6

 
�েয়াগ �বিচে��র িদক �থেক অন�ুাস কত �কার? 

Question 7

 
�েয়াগ �ােনর িবচাের যমক কয় �কার? 

Question 8

 
উপমা অল�ােরর অ� কয়�ট? 

Question 9

 
উপেমেয়র উপর উপমােনর অেভদ আেরাপ করেল কী হয়? 

Question 10
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" িক সু�র মালা আ�জ পিরয়াছ গেল,/ �েচৎঃ" --িক অল�ার? 

Question 11

 
"নীরদ নয়েন নীরঘন িস�েন / পুলক মুকুল অবল�" -- �কান পয �ােয়র পদ? 

Question 12

 
"ম� দাদুির ডােক ডা�িক / ফা�ট যাওত ছািতয়া" -- পদকত�া �ক? 

Question 13

 
�রাম পাচঁালীর তৃতীয় কাে�র নাম িক? 

Question 14

 
কৃি�বােসর জ��ান �কাথায়? 

Question 15

 
রাবণ কােক �ণ �মেৃগর ছ�েবেশ সীতার কােছ পা�ঠেয়িছেলন? 

Question 16

 
কৃি�বাসী রামায়েণর মুি�ত আকাের �থম �কাশ উইিলয়াম �করীর মাধ�েম হেয়িছল কত সােল? 

Question 17

 
কাব� হল গভীর আেবেগর উ�িলত �াভািবক �কাশ --' কথা�ট �ক বেলিছেলন? 

Question 18

 
�েগ �র �থেক মেত��র িদেক দৃ�� �ফরােনার কথা বেলেছন �কান দাশ �িনক? 

Question 19

 
রবী�নােথর '�রণ' এর কিবতা�� �কান ধরেনর কিবতা? 

Question 20

 
নািহ কাজ, িম�বর, সীতায় উ�াির' --একথা �ক কােক বেলেছন? 



Question 21

 
�মঘনাদবধ কােব�র ষ� সেগ � �ক কােক বধ কেরেছ? 

Question 22

 
�সানার তরী' কােব�র �কাশকাল কত? 

Question 23

 
শতা�ীর সূয � আ�জ' কিবতা�ট �কান কাব��ে�র অ�গ �ত? 

Question 24

 
একখািন �ছাট �খত আিম এেকলা' -- পঙ���ট �কান কিবতার অংশ? 

Question 25

 
"পীড়ন কিরেল �স পীড়ন এেস পীড়া �দেব �তামােকই" -- �কান কিবতার অংশ? 

Question 26

 
"আেজা �িন আগমনী গািহেছ সানাই, / ও �যন কািঁদেছ �ধ ু-- নাই, িকছ�  নাই" --- �কান কিবতার অংশ? 

Question 27

 
জীবনানে�র �থম �কািশত কাব��� �কান�ট? 

Question 28

 
"কাব� হল জীবেনর সমােলাচনা" -- �ক বেলেছন? 

Question 29

 
বাক�ং রসা�াকম্  কাব�ং' --একখা �ক বেলিছেলন? 

Question 30

 
ধমূেকত� ' প��কায় �কান কিবতা �কােশর জন� নজ�েলর িব�ে� রাজে�ােহর অিভেযাগ ওেঠ? 

Question 31



বাংলায় আমরা �লখার ��ে� ৪০ �ট ব��ন�িন ব�বহার করেলও উ�ারণ কির

Question 32

�েবাধচ� �সেনর মেত �বেকর পং�� সংখ�া হওয়া চাই, কমপে� --

Question 33

�িন�ধান রীিতেক অন� �কান নােম অিভিহত করা হয় ?

Question 34

ভূেলাক দু�েলাক �গালক �ভিদয়া' -- �কান অল�ার ?

Question 35

ভারত ভারত-খ�াত আপনার �েণ' -- �কান অল�ার ?

Question 36

�ুধার রােজ� পিৃথবী গদ�ময় ; / পূিণ �মা-চাদঁ �যন ঝলসােনা ��ট।।' -- �কান অল�ার ?

Question 37

"ক�ক গািড় কমলসম পদতল ম�ীর চীরিহ ঝািঁপ" -- �কান পয �ােয়র পদ ?

Question 38

�াথ �না' পয �ােয়র ��� পদকত�া হেলন --

Question 39

"িনধবুেন রমণীরসরে� মাতলূ ঁ/ �তােহ ভজব �কান �বলা" -- �কান পদকত�ার রচনা ?

Question 40

অ��মুিন রামেক তারঁ আ�ম �ছেড় �কাথায় �যেত বলেলন ?

Question 41

"�রাম বেলন সীতা না কিরহ �াস। / রা�েসর সিহত কিরব পিরহাস" -- এখােন রা�স �ক ?

Question 42

"সীতা-�লাভ ছািড়য়া চিলয়া যাহ ঘর।" -- �ক বেলেছ ?

Question 43

"িক কব হেয়িছ ব�ৃ �ঠাটঁ �হল �ভাতঁা। / নত� বা ফেলর মত িছঁিড়লাম মাথা ।।" -- কার কথা ?



Question 44

মহাভারেতর অন�তম �ধান রস হল --

Question 45

িবহারীলাল চ�বত�র কাব�েক বলা হয় --

Question 46

কৃি�বােসর রামায়েণর �রামপুরী সং�রণেক �মেজ ঘেষ নত�ন কের ১৮৩০ সােল �কাশ কেরন

Question 47

�মঘনাদবধ কাব�' �কান ধরেনর কাব� ?

Question 48

"িনজ কম �েদােষ, হায়, মজাইলা / এ কনকল�া রাজা, ম�জলা আপিন" -- কার কম �েদাষ ?

Question 49

রবী�নােথর, মতৃ� �র পর �কািশত কাব��� --

Question 50

�নেবদ�' কাব��ে�র 'শতা�ীর সূয � আ�জ' কিবতা�ট কত সংখ�ক কিবতা ?

Question 51

নজ�ল ইসলােমর �থম গ� 'বাউণ্ড� েলর আ�কথা' �কাশ পায় �কান প��কায় ?

Question 52

ব�ীয় মুসলমান সািহত� প��কা'য় নজ�েলর �থম কিবতা �কািশত হয় কত সােল ?

Question 53

রবী�নােথর মতৃ� �েত নজ�ল ইসলাম কলকাতা �বতার �কে� �কান কিবতা আবিৃ� কেরন ?

Question 54

ম�কাব��য়ীর (মরীিচকা, ম�িশখা, ম�মায়া) কিব হেলন --

Question 55

পা�ীর গান, দেূরর পা�া, ইলেশ�ঁিড়, �মথর কিবতা�িল কার �লখা ?

Question 56

�বণজিনত পূব �রােগ '�বণ' কত �কার ?



Question 57

�প �গা�ামী কত �কার অিভসািরকার কথা বেলেছন ?

Question 58

পীতা�র দাস অিভসারেক কয়�ট ভােগ ভাগ কেরেছন ?

Question 59

আে�প অনরুােগর �সে� �প �গা�ামী কতরকম আে�েপর কথা বেলেছন ?

Question 60

"�প লািগ আিঁখ ঝুের" পদ�টেক �কান পয �ােয়র পদ বলা যায় ?


