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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

বাাংলা ( Bengali ) 
প্রথম পত্র ( 1st Paper ) 

Sahitya O Sanskritir Itihas : EBG-01 

 

1. রমেশচন্দ্র েজেুদামরর েমে প্রাচীন বঙ্গমদশ কী কী অংমশ ববভক্ত বিল? 

   
2. প্রাচীন ভারেীয় আর্যভাষার ববস্তার ককান সেয়? 

   
3.  'আর্য' নামে অবভবিে করা িয় কামদর? 

   
4. বাংলা ভাষার জন্ম িময়বিল ককাথা কথমক? 

   
5.  'সদবুক্তকর্যােৃে' কার প্রর্ীে এবং কেজন কববর কলাক কসখামন সংকবলে িময়বিল? 

   
6.  'প্রাকৃে পৈঙ্গল' কী ববষয়ক গ্রন্থ? 

   
7.  'িই িই র্াই কসা ব্রাহ্মর্ নাবিয়া' ৈঙবক্তটি ককাথায় আমি? 

   
8. বাংলায় হুমসন শামির রাজত্বকাল ককান সেয়? 

   
9. শ্রীকৃষ্ণকীেয ন কামবে সবযমোট ক'টি খণ্ড রময়মি? 

   
10.  বপ্রয় বেলমন েৃপ্ত রাবিকামক বনদ্রােগ্ন অবস্থায় ৈবরেোগ কমর কৃষ্ণ অনেত্র গেন করার ৈর 

শ্রীরাবিকার বনদ্রাভঙ্গ িমল কৃষ্ণ-অদশযমন োর কর্ ববলাৈ কসটি শ্রীকৃষ্ণকীেয মনর ককান খমণ্ড 
ববর্যে িময়মি? 

   
11.  'ইউসুফ-কজামলখা' কামবে কজামলখার ৈবরচয় কী? 

   
12. শ্রীকৃষ্ণকীেয ন' কাবেটি পচেনে-ৈূবযর্ুমগ রবচে এবং েিাপ্রভু শ্রীচচেনেমদব কসই ৈদ আস্বাদন 

কমরবিমলন। দীন চণ্ডীদামসর ৈদগুবল পচেনে উত্তর র্মুগর সৃবি।--এই েোেে কার? 

   
13. বক কিব কর সবখ আনন্দ ওর / বচরবদন োিব েবন্দমর কোর'--ৈদকেয া কক? 

   
14. ববশষ্ঠ-ববশ্বাবেত্র ববমরামির অংশটি কৃবত্তবামসর রাোয়মর্ ববর্যে িয় বন। এটি েলূ রাোয়মর্ 

বিল।--কথাটি বক ঠিক? 

   
15.  ববষু্ণৈুরী রাোয়মর্র রচবয়ো কক? 

   
16. চন্দ্রবার্ ৈক্ষঋেু শকসুবনশ্চয় / ববরাট কিাইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়" --এই চরর্দটুি কথমক 
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কর্ামগশচন্দ্র রায় ববদোবনবি কী বসদ্ধান্ত কমরমিন? 

   
17.  ককান েনসােঙ্গমলর কববর রচনা কথমক জানা র্ায় কানা িবরদত্ত েনসােঙ্গমলর আবদ কবব 

বিমলন? 

    
18. কষািশ শেমক কর্ বেনজন কবব চণ্ডীেঙ্গল কাবেমক কেময়বল ব্রেকথার আবঙনা কথমক 

উদ্ধার কমর বববশিো প্রদান কমরন োাঁরা কারা? 

   
19.  জয়ানমন্দর 'পচেনেেঙ্গল' কামবের কটি খণ্ড আমি? 

   
20. আলাওল োাঁর কাবেরচনা ককান বির সোপ্ত কমরবিমলন?  

   
21. "এেন োনবজবেন রইল ৈবেে / আবাদ করমল ফলে কসানা"-- ৈদটি কার রচনা ? 

ককান ৈদাবলীর ৈদ? 

   
22. ককান গ্রন্থগুবল কফাটয  উইবলয়াে কমলমজর অিোৈকগর্ বলমখবিমলন? 

   
23. ভারেকুসেু' ও 'অশ্রুকর্া' কাবে দ'ুটি কার কলখা? 

   
24. টমের রাজস্থান কাবিবনর ওৈর বভবত্ত কমর রবচে প্রথে ৈমবযর নাটকটির নাে বক? 

   
25.  'সফল স্বপ্ন' কার কলখা? 

   
26.  রবীন্দ্রপ্রবেভার ঐশ্বর্যৈমবযর দখুাবন কাবেগ্রমন্থর নাে কী 
   
27.  'খাজাবির খাো' কার কলখা? 

   
28. "বাঙ্গালামদমশ কর্ েমের েিুম্মদীয় িেয প্রচাবরে িইয়াবিল, োিা খাাঁটি শবরয়েী অথযাৎ 

অনুর্ায়ী ইসলাে নমি" --কথাটি কার? 

   
29. শ্রীচচেনেমদমবর জন্ম ও বেমরািান সাল কে? 

   
30. "আোমদর ববশ্বাস েুসলোন কেৃয ক বঙ্গববজয়ই বঙ্গভাষার এই কসৌভামগের কারর্ িইয়া 

দাাঁিাইয়াবিল" -- এেন উবক্ত কার? 

 
 


