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১. ‘�ীেরর পুতুল’ ��� কার �লখা ? এ� কী জাতীয় �� ? 
২. রাজার কতজন রানী িছল ? তােদর পিরচয় দাও ? 
৩. রাজা কােক জাহাজ সাজাবার আেদশ িদেয়িছেলন এবং �কেনা ? 
৪. সুওরানী ও দওুরানী রাজােক িবেদশ �থেক কী আনেত বেলিছেলন ? 
৫.  ‘িহংেসয় �ছাটরানী বকু �ফেট মের �গল’ -- সুওরানীর এমন দশা হেয়িছল �কেনা ? 
৬.. ‘ঠা�মার ঝুিল’ ���র সংকলক �ক ? ��� কেব �কািশত হেয়িছল ? 
৭. ‘ঠা�রমার ঝুিল ` ���র সংকলক �ক ? ��� কত সােল �থম �কািশত হয় ? 
 ৮. ‘ঠা�রমার ঝুিল ` ���েত কত�িল কািহিনর সমােবশ ঘেটেছ ? 
 ৯. িকরণমালা হীেরর গােছর �গাড়ায় �পৗঁছােনার পর তােক কী করেত বেলিছল ? ,িকরণমালা কী তা �েনিছল ?  
১০. দঃুিখনী মােয়র সে� িতন ভাই - �বােনর িমলেনর পর �সানার পািখ �কান গান �গেয়িছল ? 
১১. রাজার কতজন রানী িছেলন ? িতিন �কান রানীেক সব �থেক �বিশ ভােলাবাসেতন এবং �কন ? 
১২.‘রাজার মেনর দঃুেখ থােকন `-- রাজার  দঃুেখর কারণ উে�খ কেরা। 
১৩. সুখু আর দখুুর পিরচয় দাও।  
১৪. তাঁিত কােদর �বিশ আদর য� করেতা ? 
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১৫. আেবাল তােবাল  কাব�� কেব �কান পি�কায় �কািশত হয় ? 
১৬. ‘�নেত �পলমু’- কিব �কাথায় িগেয় কী �েনিছেলন  ? 
১৭. সৎপা� কিবতায় পা�� �ক ? 
১৮..  শীেতর ল�েনর অব�া �কমন িছল ? 
১৯.ছড়া�র �শেষ পাঠক -পা�কাগনেক কীভােব িবদায় স�াষণ জািনেয়িছেলন কিব ? 
২০.‘ল�েনর শীত ` ছড়া� �কান মলূ কাব��ে�র অ�গ�ত ? এ� �থম �কান পি�কায় �কািশত হেয়িছল ? 
২১.পি�রােজর কী �খয়াল হেয়িছল ? �খয়াল বেশ �স কী কেরিছল ? 
২২.‘ উড়েত উড়েত �নেম এেলা এইখােন ` - �ক উড়েত উড়েত �কাথায় �নেম এেসিছল এবং �কন ? 
২৩.‘ বাঘ,তুই ভাগ `- বাঘ ভাগেল �ক আসেব ? 
২৪. ‘বানর ` শে�র কাটা�� �খলায় �কান শে�র আিবভ� াব হেয়িছল ? 
২৫.হাবরু ভােয়র নাম কী ? দ ুভাই ঠা�র দাদােক কী বেল ডাকেতা ? 
২৬. পােশর বািড়র খুেড়া কীেস চা �খেতন ? 
২৭.‘ঢাকাই ছড়া ` �কান �দেশর �মেণর কথা উে�িখত হেয়েছ ? 
২৮.হিরণ িশ��েক কারা য� করেতা ? 
২৯.িবদায় �বলায় কিব হিরণ িশ��েক কী বেল এেসিছেলন ?                            Next  Page >> 
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৩০.‘বাদশাহী ` আং� ��� কার রচনা ? এ� কী জাতীয় �� ? 
৩১.উপন�ােস কথেকর ব�ব� অনযুায়ী �ফলদুার পিরচয় দাও ? 
৩২.ডা�ার �বা�বেক  �ক, কী উপহার িদেয়িছেলন ?  
৩৩.বনিবহারীবাব ু�ক িছেলন ? 
৩৪.�ফলদুােক হত�া করার জন� বনিবহারীবাব ুকী ব�ব�া কেরিছেলন ? 
৩৫.‘�ফলরু ��াে�র তুলনা �নই ` - উি�� কার ? কখন িতিন এমন উি� কেরন ? 
৩৬.কাকাবাবরু বয়স কত ? তাঁর �পশা কী িছল ? �◌� ু
৩৭.কাকাবাবেুক �ােচ ভর িদেয় হাঁটেত হয় �কন ? 
৩৮.কাকাবাবরু  অ�াডেভ�ােরর কারণ কী ? 
৩৯.গািড়েত বেুড়া রাজা অ�ান হেয় �গেল তােক �কাথায় িনেয় যাওয়া হয় ? তাঁর কী  হেয়িছল ?  
৪০. ‘কাকাবাবরু �চােখ জল ‘-- �স� উে�খ কেরা I  
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