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1. গবেষণাকবমের প্রকৃত উবেশ্য কী ? 

   

2. Research' শ্ব্দটির আক্ষররক অর্ে কী ? 

   

3. গবেষণাকবমের প্রর্ম স্তর ককান টি ? 

   

4. গবেষণাকবমের কক্ষবে টীকাকরণ ককন গুরুত্বপূণে ? 

   

5. গবেষণার রেষয় রনেোচবনর কক্ষবে ককান টি সেোবপক্ষা গুরুত্বপূণে ? 

   

6. ধরা যাক, ককাবনা গবেষক রেীন্দ্রনাবর্র 'উেেশ্ী' করেতাটি রনবয় গবেষণারত । কসবক্ষবে, তর্য সংগ্রবের 
সময়, ককান টি েবে তাাঁর গবেষণাপবের মুখ্য উৎস ? 

   

7. সংগৃেীত তর্য গবেষণাপবে সরিরেষ্ট করার সময় প্রকৃত গবেষবকর ককান রিবক লক্ষ রাখ্া উরচত ? 

   

8. গবেষণাকবমে পররবেি রেভাজবনর কক্ষবে ককান  রেষয়টি গুরুত্বপূণে ? 

   

9. গবেষণাপবের রলখ্নশশ্লীবত ককান  গুণটি আেরশ্যক ? 

   

10. Translation কখ্ন transcreation েবয় ওবে ? 

   

11. অনুোিচচে া ককন প্রবয়াজনীয় ? 

   

12. অনুোবির কক্ষবে অনুোিকবক সেেপ্রধান ককান  সমসযাটির সমু্মখ্ীন েবত েয় ? 

   

13. গীতাঞ্জরল' রনবয় গবেষণাকবমের কক্ষবে একজন গবেষক 'Song offerings' পাে করবেন ককন ? 

   

14. গবেষণাকবমের কক্ষবে প্রশ্নমালা প্রস্তুরতর প্রবয়াজন ককন ? 

   

15. প্রশ্নমালা প্রস্তুরতর কক্ষবে প্রবশ্নর ভাষা ককমন েওয়া উরচত ? 

   

16. গবেষণাপে রচনায় সাররণ ও নকশ্া-তারলকার অন্তভুে রি রক আেরশ্যক ? 

   

17. গ্রন্থপরঞ্জ রচনার কক্ষবে একটি গ্রন্থ েণোনুক্রবম একোরমাে উবেখ্ করা েয় ককন ? 

   

18. োমবোবের মতানুসাবর, অনুোবির কক্ষবে ককান  ভাষাটির প্ররত অনুোিবকর অরধকতর িক্ষতা োঞ্ছনীয় ? 

   

19. রেজ্ঞান-রেষয়ক রচনা অনুোবির তুলনায় সারেতয অনুোি ককন কঠিনতর ? 

   

20. ককাবনা একটি অনুোি কখ্ন কৃরেম েবয় ওবে ? 

   



21. করারমও জরুলবয়ত' কার রচনা ? 

   

22. শ্রীকৃষ্ণরেজয়', 'অপূেে কিশ্ভ্রমণ', 'কমঘিতূম্', 'পদ্মােতী' --- এগুরলর মবধয ককান টি অনূরিত রচনা নয় ? 

   

23. ককারিঙ-এর মূল উবেশ্য কী ? 

   

24. গবেষণাকবমে রনরিেষ্ট তবর্যর অেস্থান-রনবিেশ্ক পৃষ্ঠাঙ্ক ককার্ায় উরেরখ্ত র্াবক ? 

   

25. ককান  ধরবনর উৎস-েযেোবর েযরিনাম অনুরেরখ্ত র্াবক ? 

   

26. ইংবররজ কর্বক োংলায় প্রর্ম অনূরিত গ্রন্থ ককান টি ? 

   

27. গবেষণাপে রচনার কক্ষবে ককান  োনান অরভধানটি মানয করা উরচত ? 

   

28. কক্ষবেসমীক্ষার কক্ষবে উত্তরিাতার সুরক্ষার স্বাবর্ে গবেষবকর কী করণীয় ? 

   

29. প্রারতষ্ঠারনক রিরগ্র অজে বনর উবেবশ্য গবেষণায় রত েবল, গবেষণার রেষয় রস্থরীকরবণর কক্ষবে, গবেষবকর 
ককান  রেষবয় প্রর্মত লক্ষয রাখ্া প্রবয়াজন ? 

   

30. গবেষণাপবে ককাবনা একটি গবেষণার সীমােদ্ধতার উবেখ্ রক র্াকা উরচত ? 

 


