
ফাাংরা  
১। ‘মাযা পলর পযভালরন লদলে তাযা লি আলদৌ ভানুল?’ ফািযলি- 
উত্তয: খ. জলির 

২। ফালিযয দগুলরালি মথাস্থালন স্থান িযালি ফলর- 
উত্তয: ঘ. আলত্ত 

৩। ‘িত ঊর্ণাজার ফনু’-চযলর্য ‘ঊর্ণাজার’ লেয অথণ- 
উত্তয: গ. ভািড়ায সুতায় ততলয জালর 

৪। ‘সানায তযী’ িলফতায় িী লনরুায়? 
উত্তয: ি. সেউগুলর 

৫। ‘উ’ উগণলমালগ গলিত সিান ে ‘ক্ষদু্রালথণ’ প্রমকু্ত? 
উত্তয: গ. উফন 

৬। ‘ফগুড়ায লচলনাতা দই সুস্বাধ।’ --- ফািযলিয ‘লচলনাতা’ সিান িাযি? 
উত্তয: গ. িযর্ 

৭। লনলচয সিানলি অলনদণি ফণনাভ? 
উত্তয: খ. সিউ 

৮। ‘যলঙয সখরা সখলরলত সখলরলত তাায উদয়, যঙ ছড়াইলত ছড়াইলত তাায অস্ত।’-- সিান যচনায অন্তগণত? 
উত্তয:গ. সমৌফলনয গান 

৯। ‘সরলয লনলচ সদিা িক্িক্ক সয িাাঁল।’ -ফািযলি সিান যচনায অন্তগণত? 
উত্তয:খ. একুলয গল্প 

১০। ‘সমভন িভণ সতভন পর।’ -ফালিযয লনম্নলযখ ে রৃলি সিান ধযলনয ফণনাভ? 
উত্তয: খ. াললক্ষ ফণনাভ 

১১। ‘গল্প>গপ্প’ সিান ধযলনয ধ্বলন- লযফতণন? 
উত্তয: গ. ভীবফন 

১২। ‘ফজু’ সিান বালা সথলি আগত ে? 
উত্তয:ি. পাযল 

১৩। সিান েগুে ভাথণি? 
উত্তয: গ. ছায়া, আবা, প্রলতিায়, আদর 

১৪। সিানলি দালিত লনলদণি নয়? 
উত্তয: গ. গুে 

১৫। ‘অফজ্ঞা’-লেযউচ্চাযর্ সিানলি? 
উত্তয: খ. অলফাগগাাঁ 

১৬। ‘Self-preservation is the first law of Nature’-ইাংলযলজ বালায এ-প্রফচনলিয প্রায় অনুরূ ফাাংরা 
প্রফচন- 
উত্তয: ঘ. চাচা আন প্রার্ ফাাঁচা 
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১৭। জফানফলি অনুালয িভরািালন্তয ফয় িত? 
উত্তয: খ. এিান্ন ফৎয রৃই ভা সতয লদন চায ঘণ্টা াাঁি লভলনি 

১৮। ‘drop-scene’ ভালন- 
উত্তয: মফলনিা-তন 

১৯। আিালযা ফছয ফয়ল িী সনই? 
উত্তয: গ. বয় 

২০। ‘হৃদয়’ লে ‘’-এয লে মকু্ত লয়লছ- 
উত্তয: খ. ঋ-িায 

২১। লফলদল উগণ-মুক্ত ে নয় সিানলি? 
উত্তয: গ. লনভলততা 

২২। ‘অধণােী’ যচনায় উলেলখত খলগনীলদয সযালগয নাভ- 
উত্তয: গ. দাত্ব 

২৩। ‘িফয’ িলফতায় ফদৃ্ধ িালি ‘ঘভু- সবারা সভায মারৃ’ ফলরলছন? 
উত্তয: খ. সছাি সভলয় 

২৪। ‘এিলফাং’ লে- 
উত্তয: গ. যূর্ফাচি ে 

২৫। ‘এিলি তরুী গালছয িালনী’ গলল্প িল্পনাপ্রফর্ াংলফদনীর চলযত্র সিানলি? 
উত্তয: ি. ভলতন 
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