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1. রিপ োর্ট োিপেি ঠোণ্ডো কিপে েোিো জোপে ।' --- 'েোিো' বলপে প্রোবরিক কোপেি বুরিপেপেে ? 

   

2. দেখপে  োরি,  ৃরিবী সম্বপি আমোি দকৌেূহল ও আেন্দপবোপে এখপেো মিপে  ড়োি লক্ষণ দেই ।' --- বক্তো 
দক ? 

   

3. হোসযিসসৃরিি মূল কোিণটি কী ?  

   

4. "রূ কিো মোপেই 'রিশু োঠয কোরহরে ।'" ---- উরক্তটিি সেযেো রবেোি করুে । 

   

5. শ্রপমো জীবীপেি 'অবেরেি কোিণ' কী কী ? 

   

6. 'উন্নরে বো অরিবযরক্ত' বলপে প্রোবরিক কী বরুিপেপেে ? 

   

7.  ূণট মোেবত্ব'-ি অেযেম প্রেোে লক্ষণ 'দসৌন্দর্ট-আস্বোেে' । দকে ? 

   

8. কোলপ েঁেো' কোি েদ্মেোম ? 

   

9. এই দমোহ দিপক দবরিপে এপলে  ৃরিবীপে অন্তে একজে মোেুষ ।' --- 'একজে মোেুষ' বলপে প্রোবরিক 
কোপক বুরিপেপেে ? 

   

10. ' োরকস্তোপেও এই কোিবোি অবোপে েলপে ।' --- দকোন  কোিবোপিি কিো বলো হপেপে ? 

   

11. করুণিপসি সোরহেয আস্বোেপে  োঠক আেন্দ অেুিব কপিে দকে ? 

   

12. ' ুিোেে সোরহপেযি ইহো একটি অদু্ভে গুণ ।' --- 'অদু্ভে গুণ' বলপে প্রোবরিক কী বুরিপেপেে ? 

   

13.  ... আমিো দসই কিোর্োপক সেয বরলেোই রবশ্বোস করিপেরে ।' --- দকোন  'সেয'-ি কিো এখোপে বলো       
হপেপে ? 

   

14. প্রোবরিক  োঠককুলপক দমোর্ কেটি দশ্রণীপে রবিক্ত কপিপেে ? 

   

15. কিেরিপেি সোফলয' কীপসি ও ি রেিট িিীল ? 

   

16. কোবযশিলীি অন্তিুট ক্ত রক রক ? 

   

17.  ... েোহোি এই একর্ো অ বোে আপে ।' --- প্রোবরিপকি মেোেুসোপি 'অ বোে'টি কী ? 

   

18. দেপিি কিো'ি দলখক দক ? 

   

19. প্রোবরিপকি মেোেুসোপি বোাংলোে সোিটক গ্রন্থ-সমোপলোেেোি অিোপবি কোিণটি কী ?  

   

20. 'র্ে জীবে েে রিব' --- এটি কোি বোণী ?  

   



21. উহো দেপলমোেুপষিই উ র্ুক্ত ।' --- দকোন  প্রসপে এই উরক্ত ? 

   

22. "আরম করহলোম, 'অেুিবরিেোমোেই সুপখি, ... ।' " --- 'আরম' দক ? 

   

23. কপিো কিেসিো'ি 'প্রেোে রেেম' দকোন টি ? 

   

24. জীবপেি জীবে দর্ রবেযো, েোহোপে েোহোি অরেকোি েোই ।' --- 'েোহোি' বলপে প্রোবরিক কী রেপেটি 
কপিপেে ? 

   

25. প্রকৃে কমুযরেজম' বলপে প্রোবরিক কী দবোিোপে দেপেপেে ? 

   

26.  িোণ মণ্ডল কীপসি প্ররেিূ ? 

   

27. 'প্রজোবৃরি'ি আেু োরেক হোপি 'েেবৃরি' ঘর্োি উ োে কী ? 

   

28. সকল প্রকোি সোমোরজক অমেল রেবোিপণি উ োে'রূপ  প্রোবরিক দকোন টিপক রেরিে কপিপেে ? 

   

29. 'ইহোই প্রেোে িহসয ।' --- 'িহসয'টি কী ? 

   

30. 'করবকণ্ঠোিিণ'-এি িেরেেো দক ? 

 


