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সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                     পূর্চমানঃ ৪০ 

দরির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রশ্নেি পূর্চমান রনশ্নদচশক। 

পিীিার্থীশ্নদি সকল প্রশ্নেি উত্তি রদশ্নে হশ্নব। 

প্ররেটি প্রশ্নেি মান-২ (২ x ২০ = ৪০) 

উত্তিপশ্নে ককবলমাে সঠিক উত্তিটিই রলখ্শ্নে হশ্নব।  

1. বাাংলা আকাশ্নদরম বানান অরিধান সম্পাদনাি সশ্নে যুক্ত – 

A) পরবে সিকাি                                                B) রবশ্ননাদ বসু 

C) নীলিেন সিকাি                                             D) হরিচির্ বশ্ন্যাপাধযায় 

2. ের্থযসূে প্রশ্নয়াশ্নেি কয়টি রূপ – 

A) একটি                                                        B) দটুি 

C) রেনটি                                                        D) চািটি 

3. পরিমবশ্নে আকাশ্নদরম বানান অরিধান প্রচরলে হয় – 

A) ১৯১৮ সাশ্নল                                                   B) ১৯১৫ সাশ্নল 

C) ১৯৯৫ সাশ্নল                                                   D) ২০০১ সাশ্নল 

 

4. ‘রক’ হল প্রে বাচক 

A) অবযয়                                                      B) সবচনাম 



C) রবশ্নশষ্য                                                     D) রবশ্নশষ্র্ 

5. ‘ি’- এি প্রশ্নয়াে কনই -- 

A) চযচাপশ্নদ                                                    B) মেলকাশ্নবয 

C) িােবশ্নে                                                   D) শ্রীকৃষ্ণকীেচ শ্নন 

6. অশ্নলাকিঞ্জন দাশগুপ্ত অনরূদে ‘ধশ্ননি কদবো’ করবোটিি মলূ িচনাটি ককান িাষ্ায় িরচে -- 

A) আিরব                                                     B) ফািরস 

C) রিক                                                       D) ইাংিারি 

7. ‘রনয়রেি োন’ করবোটিশ্নে স্তবক সাংখ্যা -- 

A) ২ টি                                                      B) ৪ টি 

C) ৩ টি                                                      D) ৬ টি  

8. ‘পৃরর্থবী যরদও দ্রুে পরিবেচ শ্নন’ – ককান করবোি অাংশ -- 

A) এক শব                                                  B) পৃরর্থবী যরদও 

C) বশ্ননি কদবো                                              D) কহমন্ত 

9. হাইশ্নপরিয়ান কক ? 

A) রিক সূযচ কদবো                                           B) রিক চন্দ্রশ্নদবো 

C) রিক উপশ্নদবো                                            D) রিক উপশ্নদবী 

 

 

10. ‘সপ্তরসনু্ধ দশ রদেন্ত’ (প্রর্থম সাংস্কির্) িন্থটি সম্পাদকদ্বয় কাশ্নক উসৎেচ কশ্নিরিশ্নলন ?             

A)  িবীন্দ্রনার্থ ঠাকুি                                          B) কদশ্নবন্দ্রনার্থ ঠাকুি 

C) সুধীন্দ্রনার্থ দত্ত                                             D) অরিে দত্ত 

11. অনবুাদ কে প্রকাি ? 



A) এক প্রকাি                                              B) দইু প্রকাি 

C) রেন প্রকাি                                              D) চাি প্রকাি 

12. বাাংলা িাষ্ায় প্রর্থম মহািািশ্নেি অনবুাদক হশ্নলন -- 

A) কাশীিাম দাস                                           B) কৃরত্তবাস ওঝা 

C) মালাধি বসু                                            D) কবীন্দ্র পিশ্নমশ্বি 

13. পাদটীকায় একটি িশ্নন্থি উশ্নেখ্ প্রশ্নয়ািন কে বাি ? 

A) একবাি                                               B) দইু বাি 

C) রেন বাি                                              D) বহুবাি 

14. বাাংলা িাষ্ায় যরে রচশ্নেি প্রচলন কশ্নিন -- 

A) িবীন্দ্রনার্থ ঠাকুি                                       B) ঈশ্বিচন্দ্র রবদযাসােি 

C) পযারিচা দ রমে                                         D) বরিমচন্দ্র চশ্নটাপাধযায় 

15. রবদযাসােশ্নিি ‘িীবনচরিে’ কাি িরচে িশ্নন্থি অনবুাদ -- 

A) উইরলয়াম ককরি                                       B) কশরল  

C) মাশচমযান                                              D) কচম্বাসচ 
16. অশ্নলাকিঞ্জন দাশগুশ্নপ্তি প্রর্থম কাবযিন্থ -- 

A) কযৌবন বাউল                                         B) পদারেক 

C) কৃরত্তবাস                                              D) শেরিষ্া 
17. রিক মহাকাবয ইরলয়াড এি প্রর্থম অনবুাদ কশ্নিন -- 

A) রেরিশ চন্দ্র বসু                                       B) রেরিশ চন্দ্র কঘাষ্ 

C) িেলাল বশ্ন্যাপাধযায়                                  D) নবীনচন্দ্র কসন 

18. ন-ত্ব রবধান ও ষ্-ত্ব রবধান এি প্রশ্নয়ািন - 

A) কদশী শশ্নে                                          B) েৎসম শশ্নে 

C) েদ্ভব শশ্নে                                          D) রবশ্নদশী শশ্নে 

19. সশ্নম্বাধন পশ্নদি পশ্নি ককান রচে হয় ? 

A) দা রি                                                B) কমা 
C) ককালন                                              D) প্রেশ্নবাধক 

20. অনবুাশ্নদি ককান বাশ্নকযি বযাখ্যা -- 



A) অপ্রশ্নয়ািনীয়                                       B) প্রশ্নয়ািনীয় 

C) র্থাকশ্নেও পাশ্নি                                     D) না র্থাকশ্নেও পাশ্নি 

 

  

 


