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1.

একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ' কপালকুণ্ডলার স্বপ্নে দেখা দেন 'কপালকুণ্ডলা'
উপনযাপ্নের দকান পররপ্নেপ্নে আপ্নে?

2.

'পুুঁইমাচা' গল্পটি দকান পরিকায় প্রকারিত হয় ?

3.

'মপ্ননর দচাখ বাড়াপ্ননা কমাপ্ননা' আেপ্নল কী?

4.

... আজ বুরি নরবরল হপ্নবন ।' --- কার কথা বলা হপ্নয়প্নে ?

5.

গীরতকাপ্নবযর 'আরেম উপ্নেিয' কী ?

6.

আমাপ্নের একমাি রিক্ষক' দক?

7.

'দেই মৃতুযর মপ্নধয দে মহান ... দেখাপ্নন দে অনন্ত' । --- 'দে' দক ?

8.

'এই দতা ইরতহাে । উৎপ্নরাই আর চড়াই, চড়াই আর উৎপ্নরাই ।' --- বক্তা দক ?

9.

তাররণী গ্রাম োড়প্নত বাধয হপ্নয়রেপ্নলন দকন ?

10.

ইরিয়েমপ্নন রকেু মাি ক্ষমতাও নাই, ইোও নাই' । বক্তা দক?

11.

রবপ্নবকানপ্নের 'িূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধটি দকান গ্রন্থভু ক্ত ?

12.

'রচৎপুপ্নরর বড় রাস্তায় দমঘ কপ্নে োো হয় ... ।' কারণ কী ?

13.

ককলাি ডাক্তাপ্নরর দেৌের্যতপ্নের মূপ্নল মানুপ্নষর কী আপ্নে?

14.

মৃন্ময়ী আেপ্নল দক?

15.

বস্তু কখন রিরাবিায় থাপ্নক ?

16.

অপ্ননপ্নকর দেপ্নহ 'রবরবধ োরেক ভাপ্নবর আরবভয াব' ঘপ্নট থাপ্নক । কখন ?

17.

দেইখাপ্নন আমার মুরক্ত; দেখাপ্নন আরম আরম।' --- বক্তার 'আরমত্ব' প্রকাপ্নির মুরক্তিল রক
রেল?
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18.

কথাটার মপ্নধয একটু খারন েতয --- করনষ্ঠাপররমাণ --- লুকান রপ্নয়প্নে ।' --- 'েতয'টি
কী ?

19.

েুু্টি ক্ষমতাই একজপ্ননর েচরাচর ঘপ্নট না ।' --- দকান েুটি ক্ষমতার কথা বলা হপ্নয়প্নে ?

20.

____ কথাই হপ্নে অক্ষপ্নমর োন্ত্বনা;' --- িূনযিান পূরণ করুন ।

21.

দির আফগাপ্ননর স্ত্রী দক?

22.

'েুস্পষ্ট, নধর, প্রবর্দ্যমান জীবপ্ননর লাবপ্ননয ভরপুর' পুুঁই গােটি কার প্রতীক ?

23.

'স্ত্রীর পি' গল্পটি দকান পরিকায় প্রকারিত হয় ?

24.

ককলাি ডাক্তাপ্নরর রডেপ্নপনোরর দথপ্নক কী হাররপ্নয়রেল ?

25.

তাররণী মারি' গপ্নল্পর পটভূ রম দকাথায়?

26.

নবান্ন' নাটপ্নক উরেরখত গ্রামটির নাম কী ?

27.

হুপ্নতাম পযাুঁচা' দকান োরহরতযপ্নকর েদ্মনাম ?

28.

েমাপ্নজ 'িরক্তর আধার' কী?

29.

'রনয়প্নমর রাজত্ব' প্রবন্ধটি রাপ্নমিেুের রিপ্নবেীর দকান প্রবন্ধ-গ্রন্থ দথপ্নক গৃহীত ?

30.

'অন্তর কার জ্বপ্নলরন, আমার না ?' --- উরক্তটির বক্তা দক?
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