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1.

মনের চ োখ বোড়োনেো কমোনেো' আসনে কী?

2.

গীতিকোনবের 'আতিম উনেশ্ে' কী ?

3.

অনেনকর চিনে 'তবতবধ সোতিক ভোনবর আতবভভ োব' ঘনে থোনক । কখে ?

4.

সমোনে 'শ্তির আধোর' েে কী?

5.

ভোরিবনষভ 'েবযুগ' শুরু েনেতিে ইংনরেনির প্রতি কী তেনে?

6.

রবীন্দ্রেোনথর 'বোনে কথো' প্রবনের মূে তবষেবস্তু কী?

7.

বতিম নন্দ্রর মনি, রোেো 'তভন্নেোিীে' েনেই রোেে কী েে?

8.

সুতশ্তিি' চেোকমোত্রই কী?

9.

ব্রোহ্মনেরোই প্রো ীে ভোরনির ইংনরে তিনেে' --- মন্তবেটি কোর ?

10.

কো েো থোতকনে, সংসোর এিতিনে পুতড়েো যোইি ।' এখোনে 'কো ' অনথভ প্রোবতেক তক
বুতিনেনিে?

11.

চযে চকোে মোিোনের আব্রু চগে ঘুন

12.

____ মোেুনষর একপ্রকোর স্বভোবেোি ।' শ্ূেেস্থোে পূরে করুে ---

13.

উত্তরোখনের কোেস্থরো কী?

14.

িৃষ্টোন্তস্থনে অেোন্ড্রুনের েোম করনি পোতর ।' --- কীনসর িৃষ্টোন্তরূনপ প্রোবতেক অেোন্ড্রুনের েোম
কনরনিে ?

15.

তকন্তু সকনেই পিনের ডোেো েইেো েন্মোে েোই ।' --- প্রোবতেক এখোনে 'পিনের ডোেো'চক
উপতমি কনরনিে কোর সনে?

16.

তশ্ল্প বো আনেভর প্রধোে েিে কী?

।' --- 'মোিোে' এখোনে কীনসর সনে উপতমি েনেনি?
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17.

চয যি চবতশ্ ভু বে সৃতষ্ট করনি পোনর, যন্ত্রেো এড়োবোর িমিো িোর িিই চবশ্ী েে ।' -- বোর্ট্ভোন্ড রোনসনের এই উতিনক প্রোবতেক চকোন প্রসনে উদ্ধৃি কনরনিে ?

18.

... কোরু সবভেোশ্, কোরু চপৌষমোস ।' --- এখোনে 'সবভেোশ্' ও 'চপৌষমোস' অনথভ যথোক্রনম কী কী
অনথভ বেবহৃি?

19.

আমোনির একমোত্র তশ্িক' েে

20.

... আে বুতি েরবতে েনবে ।' --- কোর কথো বেো েনেনি ?

21.

ত ৎপুনরর বড় রোস্তোে চমঘ কনে সোিো েে ... ।' কোরে কী ?

22.

ঐ মেোমোেব আনস' --- প্রোবতেক 'মেোমোেব' বেনি তক বুতিনেনিে?

23.

মোেুষ' চেোনড় 'স্থোে', 'ত ত্ত' চেোনড় ___

24.

ব্ইনের 'প্রকৃ িসম্মোে' করনি চক েোনে?

25.

কোেোন্তর' ও 'সভেিোর সংকে' প্রবে িু'টির মনধে প্রকৃ িপনি চকোন বেবধোেটি সুস্পষ্ট ?

26.

যো তকিু

27.

তেেনমর চপষনে' চকোন অবশ্েম্ভোবী ঘেেো ঘনে থোনক ?

28.

েীেোমে রোে' কোর িদ্মেোম ?

29.

িোেো ধনমভর কথো েনে, পুরোে েনে, ইতিেোস েনে ।' --- 'িোেো' এখোনে কী?

30.

শ্ূদ্রেোতিমোনত্রই 'নেসতগভক তেেনম পরোধীে' চকে ?

ক ক কনর িোই চসোেো েে ।' --- চকোন প্রোবতেনকর মন্তবে এটি ?
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