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1. ‘রাজস িংহ’ উপন্যাস  ঔরঙ্গসজব সন্র্ম্ম লকুমারীসে সে ন্াসম ডােসেন্ ? 

   

2. োন্ু, রান্ুর চাইসে যে বছসরর বড় ? 

   

3. ' িংসেে' গসের চসরত্রগুসল উসেখ েরুন্।  

   

4. ‘চেুরঙ্গ’ উপন্যাস  ‘দাসমন্ী’ শীর্মে অিংসশর েথে কে? 

   

5. “শাসে আসছ কুকুরসে প্রশ্রয় সদসল মাথায় ওসে।”- উসিটি কোন্ উপন্যাস  রসয়সছ? 

   

6. ‘ িংসেে’ গেটি কোন্ ঋেুর কপ্রক্ষাপসে রসচে হসয়সছ?   

   

7. করেসডম র গান্গুসল কোন্ ধরসন্র গান্ সছল ? 

   

8. রাজস িংসহর ক াড়ার ন্াম সে সছল? 

   

9. ” … কশাোগুসন্ আসম পুসড়সে লাসগলাম।”- এখাসন্ ‘আসম’ কে? 

   

10. “ বীরপুরুর্ েী জাসের েখন্ও শত্রু ন্য়।”- উদৃ্ধসেটির বিা কে? 

   

11. “েেসদন্ বসলসছ, ওই দলোর  সঙ্গ সমসশ ন্া। েথা শুন্সল কো।”- উদৃ্ধসেটির বিা কে? 

   

12. “আপন্ার পসথর োাঁো কে ?” সবর্য়টি জান্সে এেটি সলসখে পত্র খাসম ভসর কয োসরখ রাসত্রসে রাস্তা 
সদসয় হাাঁোর েথা বলা হসয়সছ ক টি েে?   

   

13. কদাবরুপান্না োাঁসদর বিংশসে কয বিংসশর উত্তর ূসর বসল দাসব েসরসছসলন্- ক টি েী বিংশ? 

   

14. রাজস িংহ ও কমা লসদর মসধয যুদ্ধ ে'বছর চসলসছল? 

   

15. ‘করেডম ’ গসে েথসের  ঙ্গীর ন্াম সে সছল? 

   

16. সবমলা শহীদ কবদী কদখসছন্ কয গাছটির গা ক াঁসর্ ক টি সে গাছ? 

   

17. গসন্ারী কেওয়ারী কপশায় সে সছল ?  

   

18. ‘পসথর োাঁো’ গসে  েযাসের্ী কবযামসেশ পুরস্কার স্বরূপ সে কপসয়সছসলন্ ? 

   

19. “….. কযখাসন্ কমসয়রা দুুঃখ পাইসব ক ইখাসন্ই োরা হৃদয় সদসে প্রস্তুে।”- বিা কে? 

   

20. ‘আরণ্যে’ উপন্যাস  উসেসখে বাঙাসল ডািারটি কে? 

   

21. “আসম উদয়পুর হইসে আস য়াসছ।”- ‘আসম’ কে? 

   



22. জগসমাহন্ পাশ্চাসেযর কয গেোসরর গে বািংলা েসর ন্ন্ীবালাসে শুসন্সয়সছসলন্ ক টি োর রসচে? 

   

23. শুস্তার পাসর জঙ্গসল কয গাছগুসলর  ুগন্ধ এস  আোশসে ভারাক্রান্ত েসরসছল ো সে সছল? 

   

24. বৃন্দাবসন্র গুরু মশাসয়র ন্াম সে সছল? 

   

25. ‘কু্ষসধেপার্াণ্’ গেটি কয পসত্রোয় প্রোসশে হসয়সছল োর ন্াম সে? 

   

26. “এই পৃসথবীসে আসম কেবল কোমায় ভালবাস য়াসছ সেন্তু কোমাসে পাইলাম ন্া।”- উদৃ্ধসেটির বিা কে? 

   

27. “কোমার পাসপ আমার এমন্ দশা হসয়সছ, কছসল কখসো রাক্ষ ী।”- মন্তবযটি োর? 

   

28. ‘শ্রীশ্রী স সদ্ধশ্বরী সলসমসেড’ গসের শুরুসে কয  াসলর মা  মাস র েথা বলা হসয়সছ ো কোন্  াল? 

   

29. “ও কটাভো েুসম কেন্ আবার জ্বালসে কগসল বউমা।”- বউমা কে? 

   

30. “েৃোথমভাসব আসন্ো হাসে েুসল সন্সয় েুডু ক ই করাদ ঝল াসন্া মাসের উপর উদ্দাম কবসগ কদৌসড় চসল 
কযে গঙ্গা  াহুর কদাোসন্।”- েুডুর এই কদৌসড় যাওয়াসে কলখে সে বসলসছন্? 

 


