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1. শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার শ াষণা কররজিরেন করব? 

   

2. 'বখজতয়াররর শ াড়া' কাবযগ্রন্থটি কার রচনা? কত সারে প্রকাজেত? 

   

3. "সমস্ত েজির মূরেয শেরে জিে ফুরের অনে / একটু বাতারস কাাঁরে শঝােঝাড় োজখর মহে" --কার 
শেখা শকান কজবতার েঙজি? 

   

4. শতামারক োওয়ার িনয শহ স্বাধীনতা' কজবতাটি শকান কাবযগ্ররন্থর অন্তর্গত? 

   

5. র্ণকন্ঠ' ও 'হজেরে' প্রকারের িনয সরকাজর হুমজকর মুরখ েরড়জিরেন শকান কজব কত সারে? 

   

6. আক্কাস আেী শক? 

   

7. মজিি মহব্বতনর্রর প্ররবে কররজিে শকান মারস? 

   

8. খারেক বযাোরীর প্রথমা স্ত্রী শক? 

   

9. 'কবর' নাটকটি কার শেখা কত সারে? 

   

10. আতরােী শকান নাটরকর চজরত্র? তার শেো কী? 

   

11. "এইো জক িান তুজম! মানুরষর হাড়! এরক্কবারর তরোয়াররর মতন বাাঁকা"--শক বরেরি? 

   

12. "বগ িাি িজুনয়ার িরুভগ িয অন্ধকারর শরােনাই হরয় থাকরব..."--শক বরেরি? 

   

13. 'খসেৎ' েব্দটির অথগ জক? 

   

14. 'ক্রীতিারসর হাজস' উেনযারস শমরহরিান চজরত্রটি কীরসর রূেক? 

   

15. ভাঙা শবৌদ্ধ মজিরর শিোখ যখন জবোখার সরে শিখা কররজিে তখন তার কাাঁরধ জক জিে? 

   

16. 'নীে ময়ূররর শযৌবন' উেনযারসর মূে চজরত্র জতনটি শক? শক? 

   

17. "েূবগ বাাংো জক বহন করর এরসরি একই ভাষা-সাংসৃ্কজতর উত্তরাজধকার?"--এই প্রশ্ন জনরয় শক শকান প্রবরন্ধ 
আরোচনা করররিন? 

   

18. েূবগ বাাংোর ভাষা আরিােন ও তৎকােীন রািনীজত' প্রবন্ধটি কার শেখা? 

   

19. "রবীন্দ্রনাথ তাাঁর েরমসত্তারক শুধু িয়াময় শপ্রজমক জহরসরবই শিখরত েিি কররতন না..." একথা শক 
বরেরিন? 

   

20. সমুরের স্বপ্ন েীরতর অরণয' গ্রন্থাটি কার শেখা কত সারে প্রকাজেত? 

   



21. একটি তুেসীর্ারির কাজহনী' র্ল্পটি কী জবষয়ক? 

   

22. তারেরবর শিরে আিম আেী কীভারব মারা শর্জিে? 

   

23. মজররচর মত উোরিয় খাবার আর হয় না। এ জবশ্বাস কার? 

   

24. 'েরিন্ম' র্ল্পটি শকান শপ্রক্ষােরট শেখা? 

   

25. 'একটি জিন' র্ল্পটি কার শেখা? 

   

26. 'তাস' র্রল্পর শুরুরত জক আরি? 

   

27. বুেু শকান র্রল্পর চজরত্র ? 

   

28. হারুণ-অে-রজেি চজরত্রটির সরে জমে োওয়া যায় শকান চজররত্রর? 

   

29. ইন্সরেকটর হাজফি চজরত্রটি শকাথায় আরি? 

   

30. "আমরা শতা সমরয়র সারথী / জনজেজিন কাটারবা জবজনে"-- শকান কজবতার েঙজি? 

 


