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পে�র �িতদান কিবতার mcq ও ব�িনব �াচিন �� উ�র িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। আেগর �পাে� আমরা

এই কিবতার সজৃনশীল �� ও উ�র পাবিলশ কেরিছ। �স�েলা �দেখিনেত পােরন। অেনক িশ�াথ�রা
�িতদান কিবতা �থেক mcq �ে�র উ�র �েলা পড়েত চায়।

তাই তােদর জন� িনেচর িদেক ���পূণ � mcq �� ও উ�র �শয়ার কেরিছ। আপনারা চাইেল এ�েলা
িপিডএফ ডাউনেলাড করেত পারেবন। অেনেক হয়েতা এই ব�িনব �াচিন �� �েলা পরী�ার জন� অনুশীলন
করেত চান। তারা আজেকর �পা� �থেক অনুশীলন করেত পারেবন। �তা যােদর যােদর mcq �ে�র উ�র
�েলা �েয়াজন তারা িনেচ �থেক �দেখিনন।

�িতদান কিবতার সজৃনশীল �� ও উ�র িপিডএফ ডাউনেলাড

�িতদান কিবতার mcq

এখােন �িতদান কিবতার mcq �েলা �দওয়া হেয়েছ। এ�েলা খুব ���পূণ �। তাই আপনােদর সােথ �শয়ার
কেরিছ। mcq �েলা অনুশীলন করার জন� �থেম কিবতা ও পাঠ পিরিচিত �ট ভােলাভােব পেড় িনেবন। িনেচ
�থেক mcq �েলা �দেখিনন।

১. কিবেক �কউ িবষ-ভরা বাণ িদেল কিব তােক কী �িতদান �দন?

ক. উদার ��হ 

খ. বুকভরা গান 

গ. বুকভরা �বদনা 
ঘ. বুকভরা গােনর সুর

উ�র : খ

২. কিব কােক আপন করার জন� �কঁেদ �বড়ান?

ক. কিব ি�য়ােক 

খ. �য কিবেক পর কেরেছ 

গ. �য কিবেক ভােলােবেসেছ 

ঘ. �য কিবর মন �ভেঙেছ

উ�র : খ

৩ ‘�িতদান’কিবতা �মাটকতচরেণর?
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৩. �িতদান  কিবতা �মাট কত চরেণর?

ক. ১৬ 

খ. ১৭ 

গ. ১৮ 

ঘ. ১৯

উ�র : গ

৪. ‘মাল�’ শে�র অথ � কী?

ক. মািল 

খ. ফুেলর বাগান 

গ. �গালাপ ফুেলর বাগান 

ঘ. রজনীগ�া ফুেলর বাগান

উ�র : খ

৫. জসীমউ�ীন ‘পি�কিব’ িহেসেব খ�াত �কন?

ক. পি�র �পৈবিচ�� সুিনপুণভােব ত� েল ধেরেছন বেল 

খ. পি�র মানুেষর আন� ত� েল ধেরেছন বেল 

গ. পি�র মানুেষর সমাজিচ�েক �বােঝন বেল 

ঘ. পি�র মানুেষর সে� বাস কেরেছন বেল

উ�র : ক

৬. ‘�িতদান’ কিবতা�ট জসীমউ�ীেনর �কান কাব��� �থেক সংকিলত হেয়েছ?

ক. ধানেখত 

খ. র�ঙলা নােয়র মা�ঝ 

গ. বালুচর 

ঘ. �সাজন বািদয়ার ঘাট

উ�র : গ

৭. কিব অিন�কারীেক �িতদােন কী কেরেছন?

ক. ঘণৃা 
খ অপমান



11/15/22, 9:49 PM �িতদান কিবতার mcq ও ব�িনব �াচিন �� উ�র িপিডএফ

https://suggestionbd.top/protidan-kobitar-mcq 4/17

খ. অপমান 

গ. উপকার 

ঘ. আপন

উ�র : গ

৮. ‘িনর�র’ শে�র অথ � কী?

ক. সব সময় 

খ. সময় 

গ. িনয়ত 

ঘ. িনিরিবিল

উ�র : গ

৯. িনেচর �কান বানান�ট �ঠক?

ক. জসীমউ�ীন 

খ. জিসমউ�ীন 

গ. জসীমউ�ীন 

ঘ. জিসম উ�ীন

উ�র : খ

১০. কিব অন�েক আপন করেত চান, কারণ কী?

ক. কিবর আপন �কউ না থাকায় 

খ. কিব সবাইেক আপন ভােবন বেল 

গ. কিব অসহায় বেল 

ঘ. কিবেক পর কেরেছ বেল

উ�র : ঘ

১১. ‘�িতদান’ কিবতায় �কান ফুেলর নাম উে�খ আেছ?

ক. হলুদ ফুল } 

খ. সাদা ফুল 

গ. লাল ফুল 

ঘ র�ঙনফল
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ঘ. র�ঙন ফুল

উ�র : ঘ

�িতদান কিবতার mcq �� ও উ�র

১২. ‘�িতদান’ কিবতায় কিব দীঘ � রাতেক কী বেলেছন?

ক. বড় রাত 

খ. দীঘল রাত 

গ. দীঘল �হর 

ঘ. শনূ� �হর

উ�র : খ

১৩. কিব দীঘল রজনী জােগন, কারণ কী?

ক. ঘুম হরেণর জন� 
খ. কিবতা �লখার জন� 
গ. শ�র ভেয় 

ঘ. �জানািক �পাকা �দখার জন�

উ�র : ক

১৪. কিব �কন সারা জীবন অন�েক ফুল দান করেত চান?

ক. কিব �সৗ�েয �র পূজাির বেল 

খ. কিবর বািড়েত ফুেলর বাগান রেয়েছ বেল 

গ. কিবেক কাটঁা িদেয়েছ বেল 

ঘ. ফুল পিব�তার �তীক বেল

উ�র : গ

১৫. কিব ‘িবেষ-ভরা বাণ’ বলেত কী বু�ঝেয়েছন?

ক. িবেষর �পয়ালা 
খ. িহংসা�ক কথা 
গ. িবেষর ছ� ির
ঘ. িবেষর �বাতল
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উ�র : খ

১৬. কিবেক �কউ িবষ-ভরা বাণ িদেল কিব তােক কী �িতদান �দন?

ক. উদার ��হ 

খ. বুকভরা গান 

গ. বুকভরা �বদনা 
ঘ. বুকভরা গােনর সুর

উ�র : খ

১৭. কিব কােক আপন করার জন� �কঁেদ �বড়ান?

ক. কিব ি�য়ােক 

খ. �য কিবেক পর কেরেছ 

গ. �য কিবেক ভােলােবেসেছ 

ঘ. �য কিবর মন �ভেঙেছ

উ�র : খ

১৮. জসীমউ�ীন কী িহেসেব সমিধক পিরিচত?

ক. িবে�াহী 
খ. �কৃিতর কিব 

গ. পি�কিব 

ঘ. মানবতার কিব

উ�র : গ

১৯. কিব জসীমউ�ীেনর কিবতার �ধান উপজীব� িবষয় কী?

ক. মানবে�ম 

খ. �কৃিতে�ম 

গ. পি�জীবন 

ঘ. �ামীণ জীবন

উ�র : গ
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২০. �কান িব�িবদ�ালয় কিব জসীমউ�ীনেক স�ানসূচক িড.িলট উপািধ �দান কের?

ক. রবী�ভারতী িব�িবদ�ালয় 

খ. িদি� িব�িবদ�ালয় 

গ. কিলকাতা িব�িবদ�ালয় 

ঘ. করািচ িব�িবদ�ালয়

উ�র : ক

২১. �কউ কাটঁার আঘাত করেল কিব তার কী �িতদান �দন?

ক. গালম� কেরন 

খ. �িতেশাধ �নন 

গ. ফুল দান কেরন 

ঘ. পা�া কাটঁার আঘাত �দন

উ�র : গ

২২. জসীমউ�ীন কত ি��াে� মতৃ� �বরণ কেরন?

ক. ১৯৭৪ 

খ. ১৯৭৫ 

গ. ১৯৭৬ 

ঘ. ১৯৭৭

উ�র : গ

২৩. কিব জসীমউ�ীেনর ‘ন�ী কাথঁার মাঠ’ �কান ধরেনর রচনা?

ক. উপন�াস 

খ. কাব� 
গ. নাটক 

ঘ. �ছাটগ�

উ�র : খ

�িতদান কিবতার ব�িনব �াচিন �� ও উ�র

২৪. কিব জসীমউ�ীেনর �কান কাব��� িবিভ� ভাষায় অনূিদত হেয়েছ?



11/15/22, 9:49 PM �িতদান কিবতার mcq ও ব�িনব �াচিন �� উ�র িপিডএফ

https://suggestionbd.top/protidan-kobitar-mcq 8/17

ক. বালুচর 

খ. �সাজন বািদয়ার ঘাট 

গ. রাখালী 
ঘ. ন�ী কাথঁার মাঠ

উ�র : ঘ

২৫. ‘�িতদান’ কিবতায় কিব কার জন� পেথ পেথ �ফেরন?

ক. �য কিবর ঘর �ভেঙেছ 

খ. �য কিবেক পর কেরেছ 

গ. �য কিবেক পেথর িববাগী কেরেছ 

ঘ. �য কিবেক আঘাত কেরেছ

উ�র : গ

২৬. �য কিবর ঘর ভােঙ, কিব তার ঘর কী কেরন?

ক. পুিড়েয় �দন 

খ. �ভেঙ �দন 

গ. �বেঁধ �দন 

ঘ. িন��� কেরন

উ�র : গ

২৭. কিব �কমন ফুেলর মাল� �দওয়ার কথা বেলেছন?

ক. �গালাপ ফুেলর 

খ. রজনীগ�ার 

গ. সাদা ফুেলর 

ঘ. র�ঙন ফুেলর

উ�র : ঘ

২৮. ‘�িতদান’ কিবতায় কিব কাটঁা �পেয় কী দান কেরেছন?

ক. ফুল 

খ ঘণা
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খ. ঘণৃা 

গ. বাণ 

ঘ. ঘর

উ�র : ক

২৯. ‘আমার এ ঘর ভা�ঙয়ােছ �যবা আিম বািঁধ তার ঘর’—এ পঙ্ক্িতেত কী �বাঝােনা হেয়েছ?

ক. পেরাপকার 

খ. আ��ািন 

গ. সব �ংসহা মেনাভাব 

ঘ. কৃত�তােবাধ

উ�র : ক

৩০. জসীমউ�ীন �কান �ােম জ��হণ কেরন?

ক. মুরািরপুর 

খ. তা�ুলখানা 
গ. আড়ুডা�া 
ঘ. �মাড়াইল

উ�র : খ

৩১. কিব জসীমউ�ীন কত ি��াে� জ��হণ কেরন?

ক. ১৯০১ 

খ. ১৯০২ 

গ. ১৯০৩ 

ঘ. ১৯০৪

উ�র : গ

৩২. কিব জসীমউ�ীেনর বাবার নাম কী?

ক. ফিকর আহেমদ 

খ. আনসারউ�ীন �মা�া 
গ. আবদুল বারী 
ঘ হােতমআলী


