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নিমনননিখ প্রননন উতন দাও

পনখনি প্্ন মাি- ২
১)নবীনিা্রন ‘এবান নিনাও মমা্ন’- কনবখানি মকাি কাব্য্্ন অন্তখ ?

(A) নিতা (B) বনাকা (C ) মািসী (D) মসািান খনী

২)’বুঝ্ব মসনদি বুঝ্ব’- এই পঙন্নি মকাি কনবখান?

(A) এবান নিনাও মমা্ন (B) বিনখা মসি (C )িুন িুিুক িা িুিুক (D) অনিশাপ

৩) ‘নশউনন ঢাকা মমান সমানি’-এিা্ি ‘মমান’ বন্খ কা্ক মবাঝা্িা হ়্্ছ?

(A) কনব পতী (B) কনব নপ়া (C ) কনব িজরন ইসনাম (D) মকউ ি়

৪)’িুন িুিুক িা িুিুক’- কনবখান কনব মক?

(A) িজরন ইসনাম (B) নবীনিার ঠাকুন (C ) সুিাষ মু্িাপাি্া় (D) শঙ মোাষ

৫) ‘এইসব সাখ-পাঁি মি্ব নছন’- মক সাখ-পাঁি মি্ব নছন ?

(A) কনব (B) আইবু়্া মম়্ (C ) পজাপনখ (D) মকাি খর্ই সখ্ ি়

৬) ‘বাব্নন পারতিা’ কনবখা় কনব কান জি্ পারতিা ক্ন্ছি ?

(A) পজা্দন জি্ (B) পুত হমা য়়্িন জি্ বাব্নন (C ) যু্্ জ়ী হ্খ পা্নি খান জি্ (D) সকন নপখানই খান সনা্িন জি্

৭) নবীনিার ‘এবান নিনাও মমা্ন’ কনবখানি মকা্ বনুন বান়্খ ব্স নিিা ক্নি?

(A) মনা্কি পাননখ (B) িার ব্্্াপাি্া় (C ) স্খ্নিার দত (D) যখীনিার মসিরু

৮)’মহাি্ন’ ্্্ন মনিক হ্নি-

(A) শনৎিন ি্্াপাি্া় (B) মপ্মন নমত (C ) সম্নশ বসু (D) নবমন কন

৯) মিনান সম় নখি্ক খান নদনদ নদ়্নছন-

(A) িান িাকা (B) পাঁি িাকা (C ) সাখ িাকা (D) নখি িাকা

১০)’পানঙ’ ্্্ পান্ঙন পকর খ মাননক হ্নি -

(A) নাম্মাহি বাবু (B) ি্খমা (C ) মকবুন মশি (D) নাজ্মাহ্িন পুত

১১) নাজ্মাহি বাবুন িাকন এন িাম নছন =

(A) নজখ মনন (B) দীিু মনন (C ) দ়ান মণন (D) কানু মনন

১২) ‘উ্্্’ ্্নি কান মনিা?

(A) নবীনিার ঠাকুন (B) নবমন কন (C ) শনৎিন ি্্াপাি্া় (D) ি্ননিার নমত

১৩)নশনশ্নন সাই্কনিান ব়স কখ নছন ?

(A) ১০ বছন (B) ১৭ বছন(C ) ১৪ বছন (D) ৮ বছন

১৪) ‘আদাব’ ্্নি মকা্ পনতকা় পকানশখ হ়?

(A) পননি় (B) নবনিতা (C ) ক্্ান(D) বখতমাি

১৫) ‘নহ্ু মুসনমাি’ পবননি মকা্ য্ মর্ক সংকনি কনা হ়্্ছ?

(A) মসািানখনী (B) নিতা (C ) কানানন (D) মাশ্কন দনবান

১৬)’মািুষ মসন্যত িা় ও মসন্যত পা়’ - এই নাইিনি মকাি পব্ন আ্ছ?

(A) নশকা ও নবজাি (B) নহ্ু মুসনমাি (C ) মসন্যতখয (D) িানখ বষত

১৭)’িানখবষত’ পবন মকা্ য্ মর্ক সংকনি কনা হ়্্ছ?

(A) মসািান খনী (B) নিতা (C ) কানানন (D) মাশ্কন দনবান

১৮)’মস অ্িক নদ্িন করা, আমান খিি জন হ়নি’ - নাইিনি আ্ছ -

(A) ‘িানখবষত’ পব্ন (B) ‘উ্্্’ ্্্ (C ) ‘নহ্ু মুসনমাি’ পব্ন (D) ‘আদাব’ ্্্

১৯) ‘িনসব’ করান অরত -

(A) সম় (B) িা্্ (C ) ঠাকুন (D) মকািিাই ি়

২০)নশকা ও নবজাি পবননি কান মনিা ?

(A) স্খ্নিার বসু (B) নবীনিার ঠাকুন (C ) িজরন (D) নবমন কন
-------------------


