
Question 1

গেবষণাকেম �র �কৃত উে�শ� কী ?

Question 2

Research' শ��টর আ�িরক অথ � কী ?

Question 3

গেবষণাকেম �র �থম �র �কাি� ?

Question 4

গেবষণাকেম �র ��ে� ট�কাকরণ �কন ���পূণ � ?

Question 5

গেবষণার িবষয় িনব �াচেনর ��ে� �কাি� সব �ােপ�া ���পূণ � ?

Question 6

ধরা যাক, �কােনা গেবষক রবী�নােথর 'উব �শী' কিবতা�ট িনেয় গেবষণারত । �সে�ে�, তথ� সং�েহর সময়, �কাি� হেব তারঁ গেবষণাপে�র মুখ� উৎস ?

Question 7

সংগহৃীত তথ� গেবষণাপে� সি�িব� করার সময় �কৃত গেবষেকর �কা��েক ল� রাখা উিচত ?

Question 8

গেবষণাকেম � পিরে�দ িবভাজেনর ��ে� �কান্ িবষয়�ট ���পূণ � ?

Question 9

গেবষণাপে�র িলখনৈশলীেত �কান্ �ণ�ট আবিশ�ক ?

Question 10

Translation কখন transcreation হেয় ওেঠ ?

Question 11

অনবুাদচচ�া �কন �েয়াজনীয় ?

Question 12

অনবুােদর ��ে� অনবুাদকেক সব ��ধান �কান্ সমস�া�টর স�খুীন হেত হয় ?
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Question 13

গীতা�িল' িনেয় গেবষণাকেম �র ��ে� একজন গেবষক 'Song offerings' পাঠ করেবন �কন ?

Question 14

গেবষণাকেম �র ��ে� ��মালা ��িতর �েয়াজন �কন ?

Question 15

��মালা ��িতর ��ে� �ে�র ভাষা �কমন হওয়া উিচত ?

Question 16

গেবষণাপ� রচনায় সারিণ ও নকশা-তািলকার অ�ভ� ��� িক আবিশ�ক ?

Question 17

��প�� রচনার ��ে� এক�ট �� বণ �ানু�েম একবারমা� উে�খ করা হয় �কন ?

Question 18

হামেবাে�র মতানসুাের, অনবুােদর ��ে� �কান্ ভাষা�টর �িত অনুবাদেকর অিধকতর দ�তা বা�নীয় ?

Question 19

িব�ান-িবষয়ক রচনা অনুবােদর ত�লনায় সািহত� অনুবাদ �কন ক�ঠনতর ?

Question 20

�কােনা এক�ট অনবুাদ কখন কৃ��ম হেয় ওেঠ ?

Question 21

�রািমও জিুলেয়ত' কার রচনা ?

Question 22

�কৃ�িবজয়', 'অপূব � �দশ�মণ', '�মঘদতূম্', 'প�াবতী' --- এ�িলর মেধ� �কাি� অনূিদত রচনা নয় ?

Question 23

�কািডঙ-এর মূল উে�শ� কী ?

Question 24

গেবষণাকেম � িনিদ�� তেথ�র অব�ান-িনেদ�শক প�ৃা� �কাথায় উি�িখত থােক ?

Question 25

�কান্ ধরেনর উৎস-ব�বহাের ব���নাম অনুি�িখত থােক ?

Question 26



ইংের�জ �থেক বাংলায় �থম অনিূদত �� �কাি� ?

Question 27

গেবষণাপ� রচনার ��ে� �কান্ বানান অিভধান�ট মান� করা উিচত ?

Question 28

���সমী�ার ��ে� উ�রদাতার সুর�ার �ােথ � গেবষেকর কী করণীয় ?

Question 29

�ািত�ািনক িডি� অজ�েনর উে�েশ� গেবষণায় রত হেল, গেবষণার িবষয় ি�রীকরেণর ��ে�, গেবষেকর �কান্ িবষেয় �থমত ল�� রাখা �েয়াজন ?

Question 30

গেবষণাপে� �কােনা এক�ট গেবষণার সীমাব�তার উে�খ িক থাকা উিচত ?

Question 31

গেবষণাকেম �র ��ে� �কােনা একজন গেবষেকর মানিসকতা �কমন হওয়া উিচত ? 
                   

Question 32

ধরা যাক, িব�িবদ�ালেয়র িডি�-�াি�র জন�-কৃত �কােনা এক�ট গেবষণাপে�র �মাট প�ৃাসংখ�া এক হাজার । �সে�ে� ওই গেবষণাপে�র পাঠেযাগ�তা বা িরেডিবিল�ট
কতখািন বেল আপিন মেন কেরন ?
             

Question 33

�কােনা এক গেবষক �গৗণ উৎস িহেসেব এক�ট বই ব�বহার করেত িগেয় �দখেলন, �সই বইেয়র �কাশকাল সং�া� প�ৃা�ট িছ� । �সে�ে� িতিন কীভােব �সই বই�টর
�কাশকাল িলিপব� করেবন ?
 

Question 34

 
                 
�কােনা এক�ট গেবষণাপে� গেবষণার সীমাব�তার উে�খ �কাথায় থাকা উিচত ?
                   

Question 35

 
           
“গীতা�িল’-র হব� অনবুাদ ‘Song Offerings’” ---- ম�ব��টর সত�তা যাচাই ক�ন ।
       

Question 36

 
               
Gitanjali’�ত �কান্  কিবতার অনবুাদ আেছ ?
                   



Question 37

‘সম� “গীতা�িল” আসেল আধ�া��ক ��েমর কাব�’ --- উ���টর সত�তা যাচাই ক�ন ।
                 

Question 38

ইংির�জ blankverse-এর বাংলা �পায়ণ �কান্ �ট ?
           

Question 39

 
                 
�ক �থম ইংির�জ �থেক বাংলায় অনবুাদ�ে�র রচনা কেরন ?
                 

Question 40

 
               
ক��উটাের টাইপ কের প�ৃাস�ার ��ে� �কান্  �কার ট�কাকরণ সহজতর ?
                 

Question 41

ট�কাকরেণর ��ে� এক�ট �ে� একািধকবার উে�খ করা হয় �কন ?
         

Question 42

িব�� সািহিত�ক গেবষণার ��ে� পাণ্ড� িলিপর পাঠ-�ভদ কতখািন ���পূণ � ?
             

Question 43

সািহেত�র ছা�-িহেসেব িহেসেব �কান্  ধরেনর অনুবাদ আপনার গেবষণার অ� হেয় উঠেত পাের ?
                   

Question 44

সািহিত�ক অনবুােদর ��ে� একজন অনুবাদক কতখািন �াধীনতা �হণ করেত পােরন বেল বেল আপিন মেন কেরন ?
                 

Question 45

কৃ��ম অনবুােদর ��ে� পাঠেকর একমা� �াি� �কান্ �ট ?
                   

Question 46

তথ� ���য়াকরেণর �র�িল কী কী ?
       



Question 47

গেবষণার ��ে� ��মালা গঠেনর �েয়াজন পড়েল গেবষক �কান্  ধরেনর �� স��ত করেত পােরন ?
             

Question 48

Question 49

‘On Linguistic Aspects of Translation’ কার �লখা ?
           

Question 50

‘To try to smooth it over or to embellish it would be to destroy it.’ --- অনুবাদ �সে� এই ম�ব��ট কার ?
                   

Question 51

“Research involves, specifically, an investigation into a particular matter of problem.” --- �ক এই উ�� কেরিছেলন ?
         

Question 52

�া�িলটােরশন কী ?
   

Question 53

ধরা যাক, একজন গেবষক রবী�নােথর জীবনেদবতাত� িনেয় গেবষণারত । �সে�ে�, সংখ�াতা��ক ব�ন, নক্ শা ��তকরণ, গড়-শতকরা িহেসব িনণ �য় --- ইত�ািদ
কতখািন �েয়াজনীয় ?
         

Question 54

আদশ � গেবষণাপে�র ��ে� িবষয়-িবস্তৃিত কীরকম হওয়া উিচত ?
                 

Question 55

গেবষণা-ত�াবধায়েকর �কৃত কাজ কী ?
             

Question 56

গেবষণার ��ে� উৎস-পিরচায়ক তথ� �কাথায় সংে�পকরেণর সুেযাগ থােক ?
         

Question 57

গেবষণার ��ে� পাণ্ড� িলিপ-পাঠেভদ �কান্  উৎেসর অ�গ �ত ?
           



Question 58

‘তরজমা’ �ব��টর রচিয়তা �ক ?
                 

Question 59

অনবুাদ-প�িত িক িবদ�ায়তিনক চচ�ার িবষয় হওয়া উিচত ?
               

Question 60

িন�িলিখত �কান্  �ণ�িল অনবুাদেকর থাকা  বা�নীয় ?
                 


