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1. বীরা�না কাব�� �থম কত সােল �কািশত হয় ? 

2. মধুসূদন দে�র �লখা দ�ু কােব�র নাম �লখ? 

3. মধুসূদন দে�র মৃতু� কত সােল হয়? 

4. বীরা�না কােব�র পূব�বত� কােব�র নাম িক ? 

5. বীরা�না কােব�র পরবত� রচনা নাম িক? 

6. মধুসূদন �থম �কান ছে�র �বত� ন কেরন? 

7. বাংলায় �থম সেনট �ক �লেখন ? 

8. বীরা�না কােব� �মাট কয়� প� আেছ ? 

9. বীরা�না কাব�� �কান কিবর অনুসরেণ �লখা হয়? 

10. মধুসূদন দে�র জ� কত সােল হয়? 

11. �নেবদ� কাব��ে�র �থম �কাশ কত সােল? 

12. �নেবদ� কাব��� �মাট কয়� কিবতা আেছ? 

13. �নেবদ� কাব��� আমােদর পাঠ� কিবতা �িলর ন�র িক ? 

14. �নেবদ� কাব��� এর পূব�বত� কাব��ে�র নাম িক? 

15. �নেবদ� কাব��� এর পরবত� কাব��ে�র নাম িক ? 

16. রবী�নােথর �লখা চার� কাব��ে�র নাম �লখ? 

17. �িণকা কাব� �ে�র �থম �কাশ কত সােল? 

18. �মঘনাদবধ কাব�� কত সােল �থম �কািশত হয়? 

19.  �িণকা কাব��� �মাট কয়� কিবতা আেছ? 

20. �িণকা কাব� �ে�র পূব�বত� কাব��ে�র নাম িক ? 

21. �িণকা কাব� �ে�র পরবত� কাব��ে�র নাম িক ? 

22. �িণকা কাব� �ে�র অ�গ�ত �তামােদর পাঠ� দ�ু কিবতার নাম �লখ ? 

23. পি�েতরা িববাদ কের লেয় তািরখ সাল-�কান কিবতার অংশ এ� ? - �সকাল 

24. ‘�তামায় কতক ফাঁিক �দেব তুিমও কতক �দেব ফাঁিক �তামার �ভােগ কতক পড়েব পেরর �ভােগ থাকেব বািক’ 

– �বাঝাপড়া ? 

25. পািখ তােদর �শানায় গীিত, নদী �সানায় গাঁ� কত রকম ছ� �সানায়, পু� লতা পাতা - �কান কিবতার 

অংশ এ� ? 
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1. দ�ু গাথা কােব�র উদাহরণ দাও । 

2. এক� গীিতকােব�র উদাহরণ দাও । 

3. দ�ু মহাকােব�র নাম �লখ । 

4. প�কাব� বলেত কী �বাঝায় ? 

5. বাংলায় �থম সেনট �ক �লেখন ? 

6. মধুসূদন ছাড়া আরও দ�ু সরকােরর নাম �লখ ।  

7. এক� কাব�নােট�র উদাহরণ দাও । 

8. দ�ু নাট�কােব�র উদাহরণ দাও ।  

9. নজ�ল ইসলােমর �লখা দ�ু কাব��ে�র নাম �লখ ।  

10. িবে�াহী কিবতা� �কান কাব��ে�র অ�গ�ত ? 

11. আমার �কিফয়ৎ নামক কিবতা� কত সােল �থম �কািশত হয় ? 

12. কা�ারী �িশয়ার কিবতা� �কান কাব��ে�র অ�গ�ত ? 

13. নজ�ল ইসলাম �কান পি�কায় িলখেতন ? 

14. সাম�বাদী নামক কিবতা� �কান কাব��ে�র অ�গ�ত ? 

15. জীবনান� দােশর �লখা দ�ু কাব��ে�র নাম �লখ ।  

16. সুধী�নাথ দে�র �লখা দ�ু কাব��ে�র নাম �লখ ।  

17. দীেনশ দােসর �লখা দ�ু কাব��ে�র নাম �লখ ।  

18. সুধী�নাথ দে�র জ� কত সােল হয় ? 

19. জীবনান� দােশর মৃতু� কত সােল হয়  ? 

20. সুকা� ভ�াচােয�র �লখা দ�ু কাব��ে�র নাম �লখ ।  

21. ‘�স আমার হাত রােখ হােত সব কাজ তু� মেন হয় প� মেন হয় সব িচ�া শূন� মেন হয়’- �কান কিবতার 

অংশ এ� ? 

22. ‘আমার কথা িক �নেত পাওনা তুিম? �কন মুখ �ঁেজ আেছা? তেব িমেছ ছেল �কাথায় লুেকােব’-�কান 

কিবতার অংশ এ� ? 

23. ‘আ�য় যিদও িমলল উপযু� আহার িমলল না’ -  �কান কিবতার অংশ এ� ? 
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