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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

বাাংলা ( Bengali ) 
তৃতীয় পত্র ( 3rd Paper ) 

Kabya : Prachin O Adhunik : EBG-03 

 
1. চর্যাগীতির প ুঁতি কে আতিষ্কার েররন? 

   
2. চর্যাগীতির পদগুতি সম্পাতদি হরে েরি প্রিম প্রোতিি হে? 

   
3. আতিষৃ্কি চর্যাপরদর মূি প ুঁতিটিরি চর্যাপরদর সংখ্যা েি? 

   
4. "সাঙ্কমি চতিরি দাতহণ িাম মা কহাহী"--- কোন পদেিয ার রচনা? 

   
5. শ্রীেৃষ্ণেীিয ন' োিযটি প্রিম কোন প্রোিনা কিরে প্রোতিি হে? 

   
6. "মািা ম তিো কর্াতগনী কহাআুঁ কিিাতেরিাুঁ নানা কদরি" ---পঙতিটি েি সংখ্যে পরদর অংি? 

   
7. "রূপ িারগ আুঁতখ্ ঝ রর গুরণ মন ক ার" ---কোন পর্যারের পদ? 

   
8. "এ সতখ্ হামাতর দ রখ্র নাতহ ওর" --- কোন পর্যারের পদ? 

   
9. চিীদাস কেমন েতি? 

   
10. োরে অত নি জেরদি নারম তচতিি েরা র্াে? 

   
11.  "অত নি কহম েল্পিরু সঞ্চরু / স রধ নী িীরর উজররা" --- োর মম্পরেয  িিা হরেরে? 

   
12. বিষ্ণি সাতহরিয েেটি রস স্বীেৃি? 

   
13. েৃতিিাস অনূতদি রামােরণর নাম তে? 

   
14. রািণ োরে কসানার হতররণর রূপধারণ েরর সীিার োরে পাঠিরেরেন? 

   
15. কগৌরারের বিিি ক্রীিািণযন আরে বচিনয াগিরির আতদ খ্রির কোন অধযারে? 

   
16. "োিয হি গম্ভীর অন  ূতির স্বিঃসূ্ফিয  উচ্ছিন" --এেিা কে িরিরেন? 

   
17. সরনট েী ধররনর েতিিা? 

   
18. স্বরগযর কিরে মরিয যর তদরে দতৃি কেরারনার েিা িরিরেন কোন দািযতনে? 
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19. কমঘনাদিধ োরিযর ষষ্ঠ সরগযর নাম 'িধঃ" কে োরে িধ েরররে? 

   
20. কসানার িরী' োরিযর প্রোিোি েি? 

   
21. িিাব্দীর সূর্য আতজ' েতিিাটি কোন গ্ররে সংেতিি? 

   
22. "কিামার োরে আরাম কচরে কপরিম শুধ  িজ্জা" -- কোন েতিিার উদৃ্ধতি?  

   
23. সাম্রাজযিাদী িতি তহংস্রিা ও অমানতিেিার েতি প্রতিেতিি হরেরে কোন েতিিাে? 

   
24. "পীিন েতররি কস পীিন এরস পীিা কদরি কিামারেই" -- কোন েতিিার অংি? 

   
25. কোন েতির েতিিাে িীব্র কর্ৌিন োমনার  াি প্রোতিি হরেরে? 

   
26. োজী নজরুি ইসিারমর 'তিররাহী' েতিিা কোন পতিোে প্রোতিি হরেতেি? 

   
27. ধূমরেি ' পতিোে কোন েতিিা প্রোরির জনয রাজররাতহিার অত রর্াগ ওরে? 

   
28. জীিনানন্দ দারির োিযরচনার পতরসর 

   
29. জীিনানরন্দর োিযগ্ররের সংখ্যা েটি? 

   
30. "জীিনানরন্দর েতিিার স র এেিার োরন িাগরি িারে কর্ ক ািা িি" --এেিা কে 

িরিতেরিন? 

 
 


