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1.

বাাংলা ললখার সময় ১১টি স্বরবর্ণের বযবহার করা হর্লও উচ্চারণ করা হয় কটি?

2.

বাকযর্ের স্বল্পতম আয়ার্স লয ধ্বনি উৎপন্ন হর্য় থার্ক তার্ক নক বর্ল?

3.

অমূলযধর্ির মর্ত শুরু লথর্ক পূণেযনত পযেন্ত ছত্রটির িাম নক?

4.

প্রর্বাধচর্রে্র মর্ত পূণেযনত নির্য় ভাগ করা ছর্দানবভাগ হল

5.

পয়ার ছর্দর মাত্রা সাংখযা কত?

6.

প্রর্য়াগ ববনচর্ত্রযর নিক লথর্ক অিুপ্রাস কত প্রকার?

7.

প্রর্য়াগ স্থার্ির নবচার্র যমক কয় প্রকার?

8.

উপমা অলঙ্কার্রর অঙ্গ কয়টি?

9.

উপর্মর্য়র উপর উপমার্ির অর্ভি আর্রাপ করর্ল কী হয়?

10.

" নক সুদর মালা আনি পনরয়াছ গর্ল,/ প্রর্চৎঃ" --নক অলঙ্কার?

11.

"িীরি িয়র্ি িীরঘি নসঞ্চর্ি / পুলক মুকুল অবলম্ব" -- লকাি পযোর্য়র পি?

12.

"মত্ত িািুনর ডার্ক ডাহুনক / ফাটি যাওত ছানতয়া" -- পিকতে া লক?

13.

শ্রীরাম পাাঁচালীর তৃ তীয় কার্ের িাম নক?

14.

কৃ নত্তবার্সর িন্মস্থাি লকাথায়?

15.

রাবণ কার্ক স্বণেমৃর্গর ছদ্মর্বর্ে সীতার কার্ছ পাঠির্য়নছর্লি?

16.

কৃ নত্তবাসী রামায়র্ণর মুনিত আকার্র প্রথম প্রকাে উইনলয়াম লকরীর মাধযর্ম হর্য়নছল কত
সার্ল?

17.

কাবয হল গভীর আর্বর্গর উচ্ছ্বনলত স্বাভানবক প্রকাে --' কথাটি লক বর্লনছর্লি?
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18.

স্বর্গের লথর্ক মর্তে যর নির্ক িৃনি লফরার্িার কথা বর্লর্ছি লকাি িােেনিক?

19.

রবীরিার্থর 'স্মরণ' এর কনবতাগুচ্ছ লকাি ধরর্ির কনবতা?

20.

িানহ কাি, নমত্রবর, সীতায় উদ্ধানর' --একথা লক কার্ক বর্লর্ছি?

21.

লমঘিািবধ কার্বযর ষষ্ঠ সর্গে লক কার্ক বধ কর্রর্ছ?

22.

লসািার তরী' কার্বযর প্রকােকাল কত?

23.

েতাব্দীর সূযে আনি' কনবতাটি লকাি কাবযগ্রর্ের অন্তগেত?

24.

একখানি লছাট লখত আনম এর্কলা' -- পঙনিটি লকাি কনবতার অাংে?

25.

"পীড়ি কনরর্ল লস পীড়ি এর্স পীড়া লির্ব লতামার্কই" -- লকাি কনবতার অাংে?

26.

"আর্িা শুনি আগমিী গানহর্ছ সািাই, / ও লযি কাাঁনির্ছ শুধু -- িাই, নকছু িাই" --- লকাি
কনবতার অাংে?

27.

িীবিাির্দর প্রথম প্রকানেত কাবযগ্রে লকািটি?

28.

"কাবয হল িীবর্ির সমার্লাচিা" -- লক বর্লর্ছি?

29.

বাকযাং রসাত্মাকম কাবযাং' --একখা লক বর্লনছর্লি?

30.

ধূমর্কতু ' পনত্রকায় লকাি কনবতা প্রকার্ের িিয িিরুর্লর নবরুর্দ্ধ রাির্িার্হর অনভর্যাগ
ওর্ে?
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