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1) ‘এবার ফিরাও মোাের’ কফবতা ফি কফব রচনা কেরন-

(a) বর্োােন (b) রাজশাহীেত (c )লনেন (d) নদীয়ায়

2) মোাফহনীর আইোা পাঞাব এর মেখােন থাকেতা ?

(a) অোৃতোের (b) লােহাের (c )আমালায় (d) লুফরয়ানায়

3) রাফ্র অনকাের কফব মকাথায় ভোর কেরেেন?

(a) অেশােকর জগেত (b) ফবদর্ নগের(c )ফোংহল োোুে্ (d)োালয় োাগের

4) বাবেরর পাথ্না কফবতাফি মকান কাব্যে্র অনগ্ত?

(a) ফদনগফল রাতগফল (b) বাবেরর পাথ্না (c )কফবতার োুহূত্ (d) োফরকফর্কা

5) ‘এতফদন মকাথায় ফেেলন’ বকা মক?

(a) বনলতা মোন (b) জীবনানন দাো (c )রবীননাথ (d) কফব

6) 'জননী' গে্ বড়ফদর জে্র োোয় োা এর বয়ো কত ফেল?

(a) ১৯ বের (b) ২০ বের (c ) ২১ বের (d) ২২ বের

7) দানাপুর শহর ফি মকাথায় অবফ্ত

(a) উতরপেদশ (b) পফ্োবম (c )োর্পেদশ (d) ফবহার

8) বাবেরর পাথ্না কফবতায় কয়ফি চরর আেে?

(a) ২৫ ফি (b) ২৬ ফি (c )২২ ফি (d) ২৪ ফি

9) 'জননী' গে্র মলখক মক?

(a) রবীননাথ (b) ফবোল কর (c )বনিুল (d) োোেরশ বোু

10) ‘রজত’ োূ্ শে্র অথ্ ফক?

(a) মোানার োুেতা (b) রাজার োুেতা (c )রেপার োুেতা (d) োবকফি

11) রোোয়ীর েখন ফবেয় হয় তখন তার বয়ো কত ফেল?

(a) ২২ বের (b)১৮ বের ( c )৩০ বের (d) ১২ বের

12) ‘ফশকা ও োূল্েবার’ পবেনর পাবফনেকর নাো কী ?

(a) সাোী ফবেবকানন (b) জগদীশ চন বোু (c )অমান দত (d) অফোয়রূষর োজুোদার

13) "আজ _____________________শূন্হাত " শূন্্ান পূরর কেরা
(a) মহোেনর (b) শীেতর (c )বোেনর (d) যীেীর
14) সাোীফজ প্ ফলেখফেেলন োমাদক োহাশয় এর মে পফ্কায় মোই পফ্কাফির নাো হল

(a)োোাচার (b) কে্াল (c ) ফদকদশ্ন (d) উে্ারন

15) বাল্কাল হইেতই নদীর োফহত আোার োখ্তা ফেল মকান পবেনর অংশ ?
(a) বাংলা রাষা (b) রাগীরথীর উৎো োনােন (c )োাফহেত্র রাররা (d) ফশকা ও োূল্েবার

16) জননী গে্র কথক মক ?
(a) মোি (b) বরদা (c )কেড় (d) জননী

17) মকাথায় োওয়ার পেথ দীেননর মচাখ অন হেয় োয় ?
(a) বারারোী (b) বৃনাবন (c )দানাপুর (d)জাোেশদপুর

18) পজাপফত ব্ার োােথ কােদর তুলনা করা হেয়েে ?
(a) ডাকারেদর (b)ফশককেদর (c )োাফহফত্কেদর (d)ববজাফনকেদর

19) োাফহফত্ক মকান ফবষয়েক োার্ো কের মোননে্ ফনেয় োাখাোাফখ কের?
(a) অনুোরর (b)অনুকরর (c ) অনুঘিন (d) অরুবীকন

20) ’োীোাংোারাষ্’ ফলেখেেন
(a) মরায়ী (b)শবরসাোী (c )পতঞফল (d)আচাে্ শঙর

21) ‘ল্াবেরিফর’ গে্ ননফকেশার োফ্ক বেের কতজন োে্র বৃফতর ব্ব্া কেরফেেলন?
(a) ২৫০ জন (b) ২৬০ জন (c )২৭০ জন (d) ২৮০ জন

22) ’রোোয়ীর রফোকতা’ গে্ োুেরেশর োাোার নাো ফক?
(a)ফবষুপদ োরকার (b)অফোত োুেখাপার্ায় (c )ফকেশার চন চািুে্ (d)হফরশচন চািুে্

23) ’জননী’ গে্ মোজদা োােক ফক ফদেত মচেয়ফেল ?
(a) হদেয়র চকু (b)আশা (c )ররোা (d)োাহো
24) োাফহত্ োৃফ্র োূল কী ?
(a) ফনজস ক্না (b) ফনজস ফচনা (c )ফনজস মবার(d) ফনজস বরে্

25) অফোয়রূষর োজুোদােরর ‘োাফহেত্র রাররা’ পবনফি ফক ফবষয়ক?
(a)োাফহত্ ফবষয়ক (b)দশ্ন ফবষয়ক (c ) রূেগাল ফবষয়ক (d) োোাজ ফবষয়ক


