
Question 1

 
একজন জটাজটুধারী �কা�কায় পু�ষ' কপালকু�লার �ে� �দখা �দন 'কপালকু�লা' উপন�ােসর �কান পিরে�েদ আেছ? 

Question 2

 
'পুইঁমাচা' গ��ট �কান্  প��কায় �কািশত হয় ? 

Question 3

 
'মেনর �চাখ বাড়ােনা কমােনা' আসেল কী? 

Question 4

 
... আজ ব�ুঝ নরবিল হেবন ।' --- কার কথা বলা হেয়েছ ? 

Question 5

 
গীিতকােব�র 'আিদম উে�শ�' কী ? 

Question 6

 
আমােদর একমা� িশ�ক' �ক? 

Question 7

 
'�সই মতৃ� �র মেধ� �স মহান্  ... �সখােন �স অন�' । --- '�স' �ক ? 

Question 8

 
'এই �তা ইিতহাস । উৎেরাই আর চড়াই, চড়াই আর উৎেরাই ।' --- ব�া �ক ?  

Question 9

 
তািরণী �াম ছাড়েত বাধ� হেয়িছেলন �কন ? 

Question 10
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ই��য়দমেন িকছ� মা� �মতাও নাই, ই�াও নাই' । ব�া �ক? 

Question 11

 
িবেবকানে�র 'শ�ূ জাগরণ' �ব��ট �কান্  ��ভ�� ?  

Question 12

 
'িচৎপুেরর বড় রা�ায় �মঘ কে� সাদা হয় ... ।' কারণ কী ? 

Question 13

 
�কলাশ ডা�ােরর �সৗ�য �তে�র মূেল মানুেষর কী আেছ? 

Question 14

 
ম�ৃয়ী আসেল �ক? 

Question 15

 
ব� কখন ি�রাব�ায় থােক ?  

Question 16

 
অেনেকর �দেহ 'িবিবধ সা��ক ভােবর আিবভ�াব' ঘেট থােক । কখন ? 

Question 17

 
�সইখােন আমার মু��; �সখােন আিম আিম।' --- ব�ার 'আিম�' �কােশর মু���ল িক িছল? 

Question 18

 
কথাটার মেধ� একট�খািন সত� --- কিন�াপিরমাণ --- লুকান রেয়েছ ।' --- 'সত�'�ট কী ?  

Question 19

 
দু্�ট �মতাই একজেনর সচরাচর ঘেট না ।' --- �কান্  দু�ট �মতার কথা বলা হেয়েছ ? 

Question 20

 
____ কথাই হে� অ�েমর সা�না;' --- শনূ��ান পূরণ ক�ন । 



Question 21

 
�শর আফগােনর �ী �ক? 

Question 22

 
'সু��, নধর, �ব��মান জীবেনর লাবেন� ভরপুর' পুইঁ গাছ�ট কার �তীক ? 

Question 23

 
'�ীর প�' গ��ট �কান্  প��কায় �কািশত হয় ? 

Question 24

 
�কলাশ ডা�ােরর িডসেপনসাির �থেক কী হািরেয়িছল ?  

Question 25

 
তািরণী মা�ঝ' গে�র পটভূিম �কাথায়? 

Question 26

 
নবা�' নাটেক উি�িখত �াম�টর নাম কী ? 

Question 27

 
�েতাম প�াচঁা' �কান্ সািহিত�েকর ছ�নাম ?  

Question 28

 
সমােজ 'শ��র আধার' কী? 

Question 29

 
'িনয়েমর রাজ�' �ব��ট রােম�সু�র ��েবদীর �কান্  �ব�-�� �থেক গহৃীত ? 

Question 30

 
'অ�র কার �েলিন, আমার না ?' --- উ���টর ব�া �ক? 

Question 31



ও কাজ �দয় িব�র, অথচ খরেচর িহসােব �বজায় স�া।' -- 'ও' বলেত কােক �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 32

ভূতকাল -- আমােদর ভ�াংচােত ভ�াংচােত চেল �গেলন --' -- 'ভূতকাল' শে�র অথ � কী ?

Question 33

আ�িরকতা থাকেতও �স আ�িরকতার �কােনা মূল� �নই। �ােজিডই �তা আমােদর এই।' -- ব�া �ক ?

Question 34

�যখােন উভয়ই সমান, "ন যেযৗ ন তে�ৗ"।' -- 'উভয়' বলেত কী �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 35

�য যত �বিশ ভ�বন স�ৃ� করেত পাের, য�ণা এড়াবার �মতা তার ততই �বশী হয়।' -- কার উ�� ?

Question 36

Floating straight obedient to the stream' -- �কান্ নাটেকর এই পঙ�� 'কপালকু�লা'য় ব�ব�ত ?

Question 37

�সই �াভািবক ব�াপাের �তামরা অ�াভািবক রকেম িব�ত হেয় উেঠিছেল।' -- '�াভািবক ব�াপার'�ট কী িছল ?

Question 38

�বধেব�র আশ�া। �শর আফগান আ�র�ায় অ�ম নেহ।' -- ব�া �ক ?

Question 39

পুইঁমাচা' গে� ঘটনাকােলর িব�ার কত ?

Question 40

নবা�' নাটক �থম �কান্ প��কায় �কািশত হয় ?

Question 41

জীবন-ভর খািল �দনাই কের �গলাম, �পলাম না আর �কােনা িকছ�  কােরা �ঠেঙ।' -- কার উ�� ?

Question 42

হঠাৎ �দখেল �বাধ হয় �যন পুত�লনােচর নকীব।' -- কার উে�েশ� এই উ�� ?

Question 43

তাহারা অিচেরই �নতৃস�দােয়র গণনা হইেত িবদিূরত হয়।' -- 'তাহারা' বলেত কােদর কথা �বাঝােনা হেয়েছ ?



Question 44

অবকাশর�নী' সািহেত�র �কান্ সং�েপর অ�গ �ত ?

Question 45

ব�েব�র অিতেরক িতিন এক �রখা যান নাই।' -- কার �সে� �াবি�েকর এই উ�� ?

Question 46

এ শে�র অথ � �তা �স জােন আস� িবপদ।' -- '�স' বলেত গ�কার কােক ব�ুঝেয়েছন ?

Question 47

�বাধ কির, সমু�তীের �সই বেন বেন �বড়াইেত পািরেল আমার সুখ জে�।' -- ব�া �ক ?

Question 48

আমার �বদনাটা �সইখােন।' -- '�বদনা'�ট কী িছল ?

Question 49

�তার অপত� ��েহর িনকুিচ কেরেছ …' -- কার �িত 'অপত� ��হ'র কথা বলা হেয়েছ ?

Question 50

... ঋতপথ তাহারই �াপ�।' -- 'তাহারই' বলেত �াবি�ক কােক বু�ঝেয়েছন ?

Question 51

�রচাত� য ��' ও 'শ�চাত� য ��' �কান্ সািহত�-সং�েপর আবশ�ক �বিশ�� ?

Question 52

Lyric' শে�র উ�ব �কান্ মূল শ� �থেক ?

Question 53

�শষ পয �� পাগলই হেয় �গল দুেটা �ছেলর �শােক।' -- কার কথা বলা হেয়েছ এখােন ?

Question 54

িনয়েমর �পষেণ �য সব �নাশ উপি�ত, �ক বুেঝ ?' -- এ�ট কার ম�ব� ?

Question 55

কােদর 'ভাব �দিখয়া মেন হইেতিছল ইহারা কাহােরা ঘের িসধঁ িদবার উে�েশ� চিলয়ােছ' ?

Question 56

তার এই অ�াকৃত পথৃুলতা �লাক হাসাবার মতই।' -- 'তার' বলেত কার কথা বলা হেয়েছ ?



Question 57

এই কথাটা িক মহােব�ােম �লখা আেছ, শা�ত কািল িদেয় ?' -- �কান্ কথাটা ?

Question 58

এেত িবল�ণ �ড় আেছ …' -- কীেস 'িবল�ণ �ড়' আেছ বেল �াবি�ক মেন কেরেছন ?

Question 59

তা �স ত� িম শহেরই বেলা আর নরেকই বেলা, পথ ঐ এক।' -- �কান্ 'পথ'-এর কথা বলা হেয়েছ ?

Question 60

কা� সব �নাশ, কা� �পৗষমাস।' -- �াবি�ক 'সব �নাশ' ও '�পৗষমাস' অেথ � কী িচি�ত কেরেছন ?


