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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

বাাংলা ( Bengali ) 
সপ্তম পত্র ( 7th Paper ) 

Lokasahitya Ebong Bharatiya Sahitya : EBG-07 

 

1. 'যম-জামাই-ভাগ্না / তিন নয় আপনা' -- এই প্রবাদটি কী ধরননর ল াকসংসৃ্কতির 
উদাহরণ? 

   
2. ল াকসাতহিয তবষনয় ১৮৪৬ সান  উইত য়াম থমাস  প্রথম লয শব্দটি বযবহার কনরন লসটি 

কী?  

   
3. "ইহার মনধয ভানবর পরস্পর সম্বন্ধ নাই, লস কথা তনিান্ত পক্ষপািী সমান াচকনকও 

স্বীকার কতরনি হইনব"-- মন্তবযটি কার কী প্রসনে?  

   
4. পদ্মমুখী তি আমার পনরর ঘনর যায় / লখেঁদানাকী বই এনস বাটায় পান খায়" --এটি কী? 

   
5. লকান সমনয় ধােঁধা পতরনবতশি হয়? 

   
6. ছাদ তপটাননার সময় দ বদ্ধভানব লয গান গাওয়া হয় লসই সেীি কী প্রকার 

ল াকসেীি? 

   
7. জাগ গান কী  
   
8. িুমুর কী? 

   
9. ঘাটু গান কীভানব গাওয়া হয়? 

   
10.  মমমনতসংহ গীতিকা কীভানব প্রকাতশি হনয়তছ ? 

   
11. ল াককথার লকাননা জাতি ধমম নাই'---কথাটি কী ঠিক? 

   
12. পা াটিয়া কী? 

   
13. টনসা যাত্রা কী 
   
14. গম্ভীরা কী? 

   
15. বশুধারা ব্রি লকান মানস পাত ি হয়? 

   
16.  মমমনতসংহগীতিকার মহুয়া পা া কটি পতরনেনদ তবভক্ত? 
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17. মদন নামক এক ভৃনিযর কথা মমমনতসংনহর লকান পা ায় আনছ? 

   
18.  'যুবিী কযান বা কর মন ভারী ' --এই গানটি লক লকাথায় শুননতছন ন? 

   
19. বৃহৎকথামঞ্জরী কার ল খা? 

   
20. বযাটারা সব পতিি' -- লক বন তছ  কথাটা? 

   
21. বাচ্চা গনের লশনষ আড়া  লথনক কারা লদনখতছ  দটুি হাি একটি লরতজস্টানরর কী লযন 

ত খনছ ? 

   
22.  ইরু  লক? 

   
23. পাঠযাংনশ 'কুঞ্জবননর ক্ষযাপা' গেটির অনুবাদক লক? 

   
24.  'ল ানমর তচিা' গেটির সনে লিামার পঠিি পাঠযসূতচর লকান গনের তম  আনছ? 

   
25. বার  াইনব্রতরনি একা একা মাতছ িাড়ান আর তননজর বাতড়নিও একা একা বনস মাতছ 

মানরন"--একথা লক কার সম্বনন্ধ বন তছ ?  

   
26. ইতিয়ান লপনা  লকা  -এর ৩০২ধারা অনুযায়ী সনদযাজাি তশশুহিযার অতভনযানগ 

আপনানক অতভযকু্ত করা হনয়নছ। এই অতভনযাগটি আপতন স্বীকার কনরন, তক কনরন 
না?--একথা লক বন নছ? 

   
27. িাকাতষ তশবশঙ্কর তপল্লাইনয়র জন্ম ও মৃিুযসা  কি? 

   
28. লচতিন উপনযানসর লকান অধযানয় মৃিুয  সংবাদ তদনয়ই পারীকুতি তিনর লগনছ ? 

   
29. পারীকুতি কানক টাকা ধার তদনয় তনিঃস্ব হনয়নছ? 

   
30. িাকাতষ তশবশঙ্কর তপল্লাই কি সান  সাতহিয আকানদতম পুরস্কার লপনয়তছন ন? 

 
 


