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Part-A (Marks-54) 

 

1) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাওঃ      5x4 = 20 

গদযাংশ (যে যকান একমি) 

বনগতা গুহা 

(a) 'বনগতা গুহা' গদযাংশ অবিম্বজন কশযপ ও আমিপববার আমথবক অবস্থা বর্বনা কজরা। অথবা 

"দ্বারং চ সপামদং সংবৃতম”— যকান্ দ্বার? ঘিনামি মবশজদ বর্বনা কজরা। 

b) এই গদযাংজশর নামকরজনর সাথবকতা মবচার কজরা। অথবা “अस सविद नकट िन আেरो” 

– মহীরুহ শজের অথব কী? যক, যকন মহীরুজহ আজরাহর্ করি? মহীরুজহ আজরাহর্ কজর যস কী 

যদিি? 

পদযাংশ যে যকান একমি 

শ্রীগঙ্গাজতাত্রম্ 

(a) গঙ্গার মতনমি নাজমর তাৎপেব মবজেষন কজরা— ভাগীরথী, ভীষ্মেননী, মুমর্বর কনযা। অথবা 

গঙ্গাজতাত্রম—এ গঙ্গাজক যেভাজব বর্বনা করা হজ়েজে, তা মনজের ভাষা়ে যিজিা। 

(b) শ্রীমৎ শঙ্করাচােব গঙ্গার কাজে যে আন্তমরক প্রাথবনা োমনজ়েজেন তা মিমপবদ্ধ কজরা। 

শ্রীমদভাগবদ্গীতা কমবজোগ 

(a) কমবজোগ অংশমির সারমমব যিজিা। / মমথযাচার কাজক বিা হজ়েজে যিজিা। 

(b) " यदचरत ष्टतितरो जন:” – তাৎপেব মবজেষর্ কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মনষ্কাম কমবজোজগর 

কথা বজিজেন— তা বযািযা করা। 
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নািযাংশ যে যকান একমি 

বাসমন্তক স্বপ্নম্ 

(a) ইন্দ্রবমবা ও কনক যিিার কজথাপকথন সংজেজপ বর্বনা কজরা। অথবা নািযাংজশর চমরত্রগুমির 

পমরচ়ে দাও। 

(b) নািযাংশ অবিম্বজন যকৌমুমদর চমরত্র মচত্রর্ কজরা। অথবা নািযাংশ অবিম্বজন রাো ইন্দ্র বমবা ও 

যকৌমুদীর কজথাপকথন মনজের ভাষা়ে বর্বনা কজরা। 

সামহজতযর ইমতহাস (যে যকান একমি) 

(a) প্রাচীন ভারজত মচমকৎশাজের চচবা মনজ়ে অল্প মকেু যিজিা। 

(b) প্রাচীন ভারজতর গমর্তচচবা “এবং যেযামতমবদযা সম্পজকব বযািা কজরা। অথবা শূদ্রক সম্পজকব 

নামতদীঘব প্রবন্ধ যিজিা। / যমঘদূতম সম্পজকব একমি মনবন্ধ যিজিা।    1x4=4 

(2) ভাবসম্প্রসারর্ কজরা (যে যকান একমি)  

(a) তজতাহ়েং দ্রুত তরং ক্রামগ্নগরং মনবৃত্তঃ/ তুমমস গমতমমব িিু সংসাজর /যদশঃ পুর্যতজমাজেশঃ 

কসযাজমৌ ন মপ্রজ়ো ভজবৎ। 

(b) অসজতা হযাচরর্ কমব পরমাজ্যামত পুরুষঃ। মুজতাহনুজক্রশসম্পন্নৈিবা েন্ননমরব যোেন্ননঃ 

(3) মনম্নজরিামঙ্কত পদগুমির কারর্ সহ কারক মবভমত মনর্ব়ে কজরা (যে যকান মতনমি) 

2x3 = 6 
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(a)মশষযঃ গুরুং নমস্কজরামত। (b) মুমনঃ ফিানাং তৃপ্ত। (c) মবদয়ো মবনা েীবনং বযথবম। (d) 

মভেুকঃ পাজদন িঞ্জঃ (e) মুতজ়ে হমরং ভেমত। (f) বািকঃ অজঙ্গজন ক্রীড়মত্ত।(g)পববভজতষ 

মহমাি়েঃ শ্ৰষ্ঠঃ। 

(4) মবগ্রহ-সহ সমাজসর নাম যিি : ( যে যকান দুমি)    2x2 = 4 

(a) রােমষব: (b) ভীষ্মেননী (c) দদতযামরঃ (d) উপকৃষ্মম (e) রামানুো (f) রােপুত্রঃ (g) 

পদকমিম্ (h) বীর্াপামন 

(5) মনম্নমিমিত শেেুগজির অথব পাথবকয মনজদবশ কজরা : ( যে যকান দুমি) 2x 2 = 4 

(a) মত্রফিা-মত্রফিী (b) েবনী-েবনানী (c) মপতৃবৎ-মপতৃমৎ (d) কবরা-কবরী (e) গুদ্রা-শূদ্রী (1) 

মগমবশ-মগরীশ (g) বাকযম্-বাচযম্ 

(6) এক কথা়ে প্রকাশ কজরাঃ ( যে যকান মতনমি)     1x3 = 3 

(a) কিহং কজরামত (b) পুনঃ পুনঃ হমন্ত (c) ঋতুরসয প্রাপ্তঃ (d) পরমিন্ অহমন (e) নদীমাতা েসয 

সঃ (f) েনানাং সমূহঃ (g) গন্তম ইচ্ছমত 

(7) পমরমনমষ্ঠত রূপমি যিি : ( যে যকান মতনমি)    1x3 = 3 

(a) পুত্র + কামাচ্ (b) শ্ৰদ্ধ] + অ (c) িঘু + মনচ্ (d) যসব + তুমুন্ (e) কুন্তী + ঢক্ (f) গম + 

জ্বাচ্ (g) পৃথা + অ (h) ধ্ন + মতুপ্ 

(8) যে যকাজনা একমি প্রজশ্নর উত্তর দাওঃ      1x5=5 

(1) ভারতী়ে আেবভাষার তরগুমির দবমশষ্ট্য আজিাচনা কর।/ যকত্তম ও সতম্ সম্বজন্ধ নামতদীঘব 

প্রবন্ধ রচনা যিজিা। 

(2) ইজদা-ইউজরাপী়ে ভাষাজগাষ্ঠী সম্পজকব একমি সংমেপ্ত প্রবন্ধ যিজিা।/ ইজদা-ইউজরাপী়ে ভাষা 

যগাষ্ঠীজত সংসৃ্কজতর স্থান মনধ্বারর্ কর। 
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(3) ‘যকত্তম’ গুচ্ছ এবং ‘সতম্' গুচ্ছ কী? উদাহরর্ সহ পমরচ়ে দাও।/ ইউজরাপী়ে ভাষা যগাষ্ঠীজত 

দশমি শািার নাম ও পমরচ়ে দাও। 

(9) বাংিা যথজক সংসৃ্কজত অনুবাদ কজরাঃ      1x5=5 

মবক্রমামদজতযর রাজেয পুরদরপুরী নাজম এক নগরী মেি। যসিাজন এক অমত ধ্নী বমর্ক বাস 

করজতন। মতমন তার চার যেজিজক যেজক বিজিন, আমার মৃতুযর পর যতামরা একজত্র থাকজতও 

পাজরা, নাও পাজরা। 

অথবা পজরর মঙ্গজির েনয সব সম়ে ইচ্ছা করা উমচত । সকজি মজধ্য ঈশ্বর আজেন। স্বামী 

মবজবকানদ বজিজেন “েীজব যপ্রম কজর যেই েন, যসই েন যসমবজে ঈশ্বর”। অথবা রামা়ের্ ও 

মহাভারত আমাজদর মহাকাবয। বাল্মীমক রামা়ের্ মিজিজেন। যবদবযাস মহাভারত মিজিজেন। আমম 

রামা়ের্ পজড়মে। আমম মহাভারত পড়জত চাই। 

Part-B (Marks-26) 

 

(1) সমিক উত্তরমি মনববাচন কজর যিজিা :     1x15 = 15 

গদযাংশ 

বনগতা গুহা 

(i) অমিপবব। ও কশযজপর বাবার স্বভাব মেি - (a) পেপাতহীন (b) একজপজশ (c) মনষু্ঠর (d) 

উদাসীন; 

(ii) গুহার দরো বন্ধ করার েনয যমাি কতবার মন্ত্র পড়া হজ়েমেি? – (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 
বার; 
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(iii) 'মনঃশ্রীক' মবজশষর্ রূজপ বযবহৃত হজ়েজে – (a) কুমিজরর (b) বজনর (c) পববজতর (d) 

পারসযজদজশর; 

(iv) যচারজদর যদজি অমিপববা যকাথা়ে িুমকজ়েমেি? – (a) ওহাজত (b) বৃে শািা়ে (c) ঘজর (d) 

পববজত; 

(v) সবার যশজষ গুহার মজধ্য প্রজবশ কজরমেি– (a) যচার (b) যঘাড়াগুমি (c) কািুজর (d) দসুয 

সদবার। 

উত্তর – (i) a (ii) a (iii) a (iv) b (v) d 

শ্রীমদভাগবদ্গীতা কমবজোগ 

(i) “ন মহ কমিৎ ের্মমপ োতু"— োতু শজের অথব – (a) েীমবত (b) অবমস্থমত (c) েন্মা়ে (d) 

কিনও; 

(ii) মনষ্কাম কজমবর দ্বারা যক যমােিাভ কজরজেন – (a) কৃষ্ণ (b) েনক (c) মশব (d) অেুবন; 

(iii) “তপ কৃপা়ে যচতজরাজ তঃ স্নাত:”- কার কৃপা়ে – (a) গঙ্গা (b) কৃষ্ণ (c) মশব (d) মবষ্ণ; 

(iv) মত্রজিাজক কার যকান কতববয যনই? – (a) মানুষ (b) অেুবন (c) কৃষ্ণ (d) মশব। 

উত্তর- (i) d (ii) b (iii) a (iv) c 

পদযাংশ 

শ্রীগঙ্গাজতাত্রম্ 

(i) গঙ্গা কল্পিতা়ে নযা়ে - (a) ফিদাত্রী (b) েিদাত্রী (c) আশীববাদদাত্রী (d) অমভশাপদাত্রী; 

(ii) শঙ্করাচােব মনজের বুমদ্ধজক অপবর্ করজত চাইজেন গঙ্গার – (a) মতক (b) পাদকমজি (c) 

বাল্বজ়ে (d) েজি; 
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(iii) শঙ্করাচাজেবর গুরুর নাম- (a) যদবপাদ (b) পদ্মপাদ (c) যগৌড়পাদ (d) কুমারপাদ। 

উত্তর- (i) a (ii) b (iii) c (iv) b (v) d 

নািযাংশ 

বাসমন্তকস্বপ্নম 

(i) নািযাংশমি অনুবাদ যক কজরজেন – (a) যগামবদ কৃষ্ণ যমাদক (b) শঙ্করাচােব (c) মবদযাসাগর 

(d) কৃষ্ণমাচােবয; 

(ii) নািজকর যশজষ যনপজথয কী যশানা মগজ়েমেি – (a) ঘন্টাধ্বমন (b) হষবধ্বমন (c) বংশীধ্বনী (d) 

মৃদঙ্গধ্বমন; 

(iii) যকৌমুদী কাজক মববাহ করজত যচজ়েমেি? – (a) প্রজমাদ (b) মকরদ (c) বসন্ত (d) ইদুশম; 

(iv) ‘বাসমতকস্বপ্নম’ এর মূিগ্রন্থ যকান ভাষা়ে রমচত? (a) সংসৃ্কত (b) ইংজরমে (c) তামমি (d) 

বাংিা; 

উত্তর- (i) d (ii) d (iii) c (iv) b 

সংসৃ্কত সামহজতযর ইমতহাস 

(i) প্রমতমানািকম্ কার রচনা? – (a) কামিদাস (b) ভাস (c) বযাস (d) কৃষ্ণমাচােবয 

(ii)‘অমভজ্ঞান শকুন্তিম'-এর মবদূষজকর নাম কী----- (a) বীরভদ্র (b) বসন্তক (c) মাধ্বয (d) 

েপর্ক;। 

(iii) স্বপ্নবাসবদত্তম কার যিিা– (a) কামিদাস (b) মবশািদত্ত (C) শূদ্রক (d) ভাস; 

(iv) যমঘদূত যক মিজিজেন ?– (a) কামিদাস (b) ে়েজদব (c) শূদ্রক (d) মবশািদত্ত: 

(v) মৃচ্ছকমিকম কার যিিা ?– (a) কামিদাস (b) ে়েজদব (c) শূদ্রক (d) মবশািদত্ত। 
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উত্তর- (i) b (ii) c (iii) d (iv) a (v) c 

(2) মনম্নমিমিত প্রশ্নগগুমির পূর্ববাজকয উত্তর দাও :    1x11 = 11 

বনগতা গুহা 

(i) অমিপববা যকান যদজশর মানুষ ? উঃ-পারসয; 

(ii) দসুযরা সংিযা়ে কতেন মেি? উঃ – ৪০ েন; 

(iii) আমিপববার বাসগৃহ যকমন মেি? উঃ- পর্বকুমিজরর; 

(iv) অমিপজববর ভাইজ়ের নাম কী? উঃ- কশযপ। 

(v) অমিপববার কমি গাধ্া? 

(vi) কশযপ কীভাজব ধ্নবান হজ়েমেি? 

পদযাংজশর (যে যকান মতনমি) 

শ্রীগঙ্গাজতাত্রম্ 

(i) যক যশাজক পমতত হ়ে না ? উঃ – যে গঙ্গাজক প্রর্াম কজর; 

(ii) এই পদযাংশমি যকান েজদ রমচত? উঃ—পেঝমিকা; 

(iii) গঙ্গা কার মতজক বাস কজরন? উঃ–শঙ্কজরর; 

(iv) 'ভৃতযশজরর্য' কাজক বিা হজ়েজে? উঃ–গঙ্গাজক। 

(v) মুমনবর যক? 

(vi) মবধু্ কথার অথব কী? 
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শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা কমবজোগঃ 

(i) গীতার অপর নাম কী? উঃ-যোগশাে; 

(ii) মানুষ কীভাজব দনষ্কমব প্রাপ্ত হ়ে? উঃ —কজমবর দ্বারা; 

(iii) যশ্ৰষ্ঠ বযমত ো প্রমার্ কজরন, অজনযরা তা কী কজরন? উঃ— অনুসরর্ কজরন; 

(iv) পরম মসমদ্ধিাভ যক, কীভাজব কজরন? উঃ—জ্ঞানী বযমত কমব দ্বারাই পরম মসমদ্ধিাভ কজরন। 

(v) গীতা়ে কতগুমি অধ্যা়ে আজে। নািযাংজশর (যে যকান মতনমি) 

বাসমন্তকস্বপ্নম্ 

(i) 'দশব’ শজের অথব কী? উঃ-অমাবসযা; 

(ii) রাো ইন্দ্রবমবার রােধ্ানী যকাথা়ে মেি? উঃ―দববস্বত নগজর; 

(iii) নািক শুরু হও়োর কতমদন পর রাোর মববাহ হ়ে? উঃ চারমদন 

(iv) রাো ইদু শমবাজক কী অবস্থা়ে যদজিমেি? উঃ– যকাপ যশাকামবস্ট অবস্থা়ে 

(v) রাোর মবজ়ের আর কতমদন বাকী? 

(vi) যকৌমুমদর বাবার মজনামনত পাত্র যক? 

সংসৃ্কত সামহজতযর ইমতহাস (যে যকান দুইমি) 

(i) উদ়েজনর রােধ্ানীর নাম কী? উঃ—বৎস; 

(ii) 'ভাস হি সরস্বতীর মনমবি হাসয'—এই উমত কার. উঃ—ে়েজদজবর; 

(ii) শিয মচমকৎসা পদ্ধমতর প্রবতবক যক? উঃ–ধ্ন্বন্তমর; (iv) গীত যগামবদ কার রচনা? 

(v) যমঘদূজতর না়েক যক? 
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