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1. অভিনন্দ রভিত রামিভরততর সর্গসংখ্যা কত? 

   

2. মৎতসন্দ্রনাথ ৬৫০ভিষ্টাতে রাজা ন্রেন্দ্রনাতথর রাজত্বকাতে ন্রনপাতে র্মন কতরন। একথা কার ন্রেখ্া ন্রথতক 
জানা যায়? 

   

3. সহজাতযং যদৎুপন্নং সহজং তৎ প্রকীভতগ তম  --কথাটি কার? 

   

4. িযগার্ীভততত এমন র্ানও দেুগি নয় ন্রযখ্াতন সন্ধ্যািাষার ব্যব্হার ন্রনই। ন্রকান ন্রকান পদ এর উদাহরণ? 

   

5. শ্রীকৃষ্ণকীতগ তনর প্রাপ্ত পুুঁভথটিতত ব্ড়ু িণ্ডীদাস ও িণ্ডীদাতসর নাতম িভণতা পাওয়া যায় কতব্ার? 

   

6. "িুন ভব্হতন ন্রযহ্ন তাম্ভব্ূে ভততা । অল্প ব্এতস ন্রতহ্ন তাম্ভব্ূে ভততা" -- উভিটি কার? 

   

7. ভব্দযাপভত ন্রকান সমতয়র কভব্? 

   

8. ব্নব্াস যাত্রার প্রাক্কাতে রামিন্দ্র ভব্মাতা ককতকয়ীর িরণব্ন্দনা কতর যাত্রার অনুমভত ভিক্ষা করতত যান। 
--একথা ন্রকান রামায়তণ আতে? 

   

9. পদ্মার সপগসজ্জা' নামতেয় একটি ভিকভে ন্রকান মনসামঙ্গতের পুুঁভথতত পাওয়া যায়? 

   

10. ন্রকতকাদাস ন্রক্ষমানন্দ ন্রকান মঙ্গেকাব্যোরার ন্রকান সমতয়র কভব্? 

   

11. রামকৃষ্ণ রায় ন্রকান োরার কভব্? তাুঁর ভনব্াস ন্রকাথায়? 

   

12. "ভব্ভে যভদ রতসর রভসক হতয / এসব্ কখ্ন কভরতত ভদত।।" --কার পদ? 

   

13. সখ্য ও ব্াৎসেযরসযুি ন্রর্াষ্ঠেীোর পত্র ব্ণগনার পতদ জ্ঞানদাতসর মুে কব্ভিষ্টয কী?  

   

14. ন্রোিনদাতসর কিতনযমঙ্গতে কটি খ্ণ্ড আতে? 

   

15. ১৬১২ ভিষ্টাতের কজষ্ঠমাতস পঞ্চমীভতভথতত কিতনযিভরতামৃত রিনা সমাপ্ত হতয়ভেে। --এই ভসন্ধ্ান্ত কার? 

   

16. ব্োকা' কাব্যগ্রন্থটি কত সাতে প্রকাভিত হতয়ভেে? 

   

17. 'ব্াুঁিভর' কত সাতে রভিত হতয়ভেে? 

   

18. 'সিযতার সঙ্কট' রিনাটি কতব্ প্রাকাভিত হয়? তখ্ন রব্ীন্দ্রনাতথর ব্য়স কত? 

   

19. 'ভেভপমাো' কার ন্রেখ্া ও কত সাতে প্রকাভিত হয়? 

   

20. রঘুনাথ, রাসু ও নৃভসংহ এর কার ভিষয ভেতেন? 

   



21. ১৮৪৩-১৮৫৫ কােপতব্গ 'তত্ত্বতব্াভেনী' পভত্রকার সম্পাদক ন্রক ভেতেন? 

   

22. আতো ও োয়া' কাব্যগ্রন্থটি কার ন্রেখ্া ও ন্রকান সাতে প্রকাভিত? 

   

23. অশ্রুমতী' ন্রকান েরতনর রিনা? রিনাকার ন্রক? ন্রকান সাতে প্রকাভিত হয়? 

   

24. রব্ীন্দ্রনাতথর 'অকােভব্ব্াহ' নামক প্রব্ন্ধ্টি ন্রকান পভত্রকায় প্রকাভিত হতয়ভেে?  

   

25. ব্ামাতব্াভেনী' পভত্রকা কতব্ প্রকাভিত হয়? 

   

26. 'র্ভতহারা জাহ্নব্ী' কার ন্রেখ্া কত সাতে প্রকাভিত হয়? 

   

27. সুতরশ্বর, কহমন্তী এব্ং অব্নী ন্রকান ন্রেখ্তকর ন্রকান উপনযাতসর িভরত্র? 

   

28. 'োনকানা' ও 'কাতের' কার রভিত র্ল্পগ্রতন্থর নাম? 

   

29. মেঃস্বেী ব্ৃত্তান্ত' কার ন্রেখ্া উপনযাস? 

   

30.  ''এখ্ন সময় আভসয়াতে ভব্ভিন্ন আদিগ েইয়া ভব্ভিন্ন কার্তজর সৃভষ্ট করা..."। -- ন্রকান পভত্রকার 
সম্পাদকীয়তত এমন ব্যাখ্যা ন্রদওয়া হতয়ভেে? 

 


