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1. গ ৌড়ীয় বৈষ্ণৈ রসশাস্ত্র অনুযায়ী মুখ্য রস কয়টি ? 

   

2. রসবৈচাররর বনবররখ্ 'গমঘনাদৈধ কাৈয' গকান  ররসর কাৈয ? 

   

3. ২ নম্বর চযযা ারন গকান  দুটি শব্দরক 'সন্ধ্যাশব্দ' বিরসরৈ বচবিত করা িরয়রে ? 

   

4. 'বনরত বনরত বিআলা বিরি িম জঝুঅ' --- এই পঙ বিরত 'বিরি' শরব্দর অর্য কী ?  

   

5. সবন্ধ্নী-র 'সার অংশ'-র নাম কী ? 

   

6. 'ক্ষীর অমৃত খ্াও, ৈবল গয গতামারর । / সুরখ্ শযযা বনদ্রা যাও িড়পীবিতরর ।' --- ৈিা গক ? 

   

7. 'বৈদযাপবত-রবচত বৈষ্ণৈ পদগুবল গ ৌড়ীয় বৈষ্ণৈ দশযন অনুযায়ী ৈযাখ্যা করা উবচত' --- উবিটির সতযতা 
যাচাই করুন । 

   

8. 'বনজরদারি মরজ রাজা লঙ্কা-অবধপবত ।' --- কার উবি ? 

   

9. 'ইচ্ছা করর, একৈার লবি তার স্বাদ ।' --- গকান  'স্বাদ'লারির ইচ্ছা কবৈ ৈযি করররেন ? 

   

10. 'বনর্ম্য ল উজ্জ্জ্বল শুষ্ক গযন দগ্ধ গিম ।।' --- গকান  প্রসরে কবৈ একর্া ৈরলরেন ?  

   

11. 'বনঠুর পীড়রন বনঙাবড় ৈক্ষ দবলত দ্রাক্ষাসম ।' --- 'দবলত দ্রাক্ষাসম' --- এই উপমাটি গকান  ররসর 
ইবেতৈািী ?  

   

12. মেলকাৈয সাবিরতযর গকান  সংরূরপর অন্ত যত ?  

   

13. 'িায়, গদি তার, গদখ্, বসনু্ধ্-তীরর িূপবতত, ব বরশৃে বকম্বা তরু যর্া ৈজ্রাঘারত !' --- 'তার' ৈলরত এখ্ারন 
কার কর্া ৈলা িরয়রে ? 

   

14. গ ৌড়ীয় বৈষ্ণৈ রসশারস্ত্র মধুর রস গকন গেষ্ঠ ? 

   

15. 'অবময়া ৈবলয়া যবদ ডুৈ বদলুুঁ তায় ।' --- 'অবময়া' শরব্দর অর্য কী ? 

   

16. গকতকাদাস গক্ষমানরের মনসামেল করৈ রবচত িয় ? 

   

17. বনজ কর্ম্য রদারি মরজ লঙ্কা-অবধপবত !' --- ৈিা গক ? 

   

18. চযযা ারনর সাধযতত্ত্ব অনুযায়ী 'আনে' কয় প্রকার ? 

   

19. 'দ'ুহু মন মরনািৈ গপশল জবন ।' --- এই পঙবিরত 'মরনািৈ' শরব্দর অর্য কী ? 

   

20. গকতকাদাস গক্ষমানরের মনসামেল কারৈয গমাট পালা-র সংখ্যা কত ? 

   



21. বসয়দ আলাওরলর 'পদ্মাৈতী' গকান  রীবতরত রবচত ? 

   

22. শাশ্বতী' কবৈতাটি গকান  কাৈযগ্ররের অন্ত যত ? 

   

23. গচরাপুবির গর্রক / একখ্াবন গমঘ ধার বদরত পাররা গ াবৈ-সািারার ৈুরক ?' --- কার উরেরশ কবৈর এই 
বজজ্ঞাসা ? 

   

24. 'গস িুরল িুলুক, গকাটি মন্বন্তরর / আবম িুবলৈ না, আবম কিু িুবলৈ না ।।' --- কবৈতার এই দইু 
পঙ বি গকান  মানসরচতনার পবরচায়ক ?  

   

25. 'আবম তারর পাবর না এড়ারত ...' --- 'তারর' ৈলরত কবৈ কারক ৈুবঝরয়রেন ?  

   

26. গতামরা সরৈরর গকান মরত পাশবরমু । / স্মরণ িইরল মাত্র জ্ববলয়া মবরমু ।।' --- এটি কার উবি ? 

   

27. গমঘদতূ' কবৈতাটির রসবৈচার করুন । 

   

28. চযযা ারনর সাধনতরত্ত্ব সিজমিাসুখ্ গকান  ক্ররম ঊর্ধ্য বতপ্রাপ্ত িয় ? 

   

29. নায়ক দরূরদরশ অৈস্থান কররল তার নাবয়কারক কী নারম অবিবিত করা িয় ? 

   

30. 'তুবম গিন জামাতা পাইল িা যৈরল । / নয়রনর গজযাবত গমার িইল ৈৃদ্ধকারল ।।' --- ৈিা গক ? 

 


