বফশল অনুীরন-২
বফলয়: বন্দুধভম  ননবিক বক্ষা
শ্রেবন: প্তভ
ভয় : ১ ঘন্টা ১৫ বভবনট

পূন মভান: ৫০

১। বনশেয প্রশ্নগুশরায ঠিক উত্তযটি উত্তযশে বরখ:
১। পূজা শেয অর্ ম কী?
ক) প্রংা কযা খ) বনশফদন কযা গ) ববি কযা ঘ) বক্ষা গ্রণ
২। শ্রকানটি ভাঙ্গবরক কাজ?
ক) দান
খ) আযবি
গ) প্রার্ মনা
ঘ) ববি
৩। আনন্দপূণ ম অনুষ্ঠানশক কী ফরা য়?
ক) উৎফ
খ) আযাধনা
গ) পূজা
ঘ) আযবি
৪। াফ মণ শেয অর্ ম কী?
ক) উৎফ
খ) শ্রভরা
গ) আনন্দ
ঘ) অনুধাফন
৫। প্রবিভায আশন প্রদী োরনা কযাশক কী ফশর ?
ক) আযবি
খ) আেভন
গ) উাোয ঘ) শুবি
৬। শ্রকানটি শচাোয পূজায উকযণ ?
ক) পুষ্প
খ) আেভনীয়
গ) ভধুকম ঘ) অঘ ময
৭। শ্রকানটি দশাোয পূজায উকযণ নয় ?
ক) াদ্য
খ) আেভনীয়
গ) পুষ্প
ঘ) আন
৮। বিয উাোয শ্রকানটি?
ক) ধূ
খ) পুষ্প
গ) প্রদী
ঘ) েন্দন
৯। পূজায আধায শে i) প্রবিভা
ii) ারগ্রাভ
iii) বফবরঙ্গ
বনশেয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) i  iii
গ) ii  iii
ঘ) i, ii  iii
১০।পূজায আেভশনয াশর্ শ্রকান শ্রদফিাশক স্মযণ কযশি য়?
ক) বফ
খ) বফষ্ণু
গ) ব্রহ্মা
ঘ) অবি
১১। পূজায জন্য কয়টি বফবধ যশয়শে ?
ক) ৪ টি
খ) ৫ টি
গ) ৬ টি
ঘ) ৭ টি
১২। পূজায শুরুশি স্ববিফােন কাভনা কশযন শ্রক ?
ক) মাজক
খ) পূজাবয
গ) পুশযাবি
ঘ) গুরুজন
১৩। শ্রকান শ্রদফিা চশদফিায অন্তর্ভমি ?
ক) বফ
খ) দুগাম
গ) গশণ
ঘ) ফরুণ
১৪। প্রবিভা স্নান কযায জন্য ভমণ কযা য় i) বযশুি জর
ii) ভধু
iii)দুধ
বনশেয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) i  iii
গ) ii  iii
ঘ) i, ii  iii

১×৩০=৩০

১৫। শ্রদফ –শ্রদফীয পূজায় আত্মভমণ বফবধটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম। কাযণ এয ভাধ্যশভ আভযাi) প্রিযাা পূযণ কবয
ii) ববিয প্রকা ঘটাই
iii) র্ভশরয জন্য ক্ষভা প্রার্ মনা কবয
বনশেয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) i  iii
গ) ii  iii
ঘ) i , ii  iii
১৬। শ্রগা ফারশকযা ভাশঠ কী েযাবের?
ক) গরু
খ) ভবল
গ) শ্রবড়া
ঘ) বযণ
১৭। কারীয় নাশগয মূর আেয়শকন্দ্র শ্রকার্ায় বের?
ক) কাবরন্দী হ্রশদ খ) যভনক দ্বীশ গ) মমুনায িীশয ঘ) বৃন্দাফশন
১৮। ইন্দ্র কাশক আশদ বদশরন ?
ক) শ্রভঘশক
খ) সূম মশক
গ) েন্দ্রশক
ঘ) াাড়শক
১৯। কৃষ্ণ শ্রগাশদয শ্রকান পূজা কযায কর্া ফরশরন?
ক) বফষ্ণুপূজা
খ) রক্ষ্মীপূজা
গ) ভনাপূজা
ঘ) শ্রগাফধ মনবগবয পূজা
২০। শ্রীকৃষ্ণ দাফাবি ান কশযশেনক) দানফ ফশর
খ) অসুয ফশর
গ) ঐশ্ববযক ফশর ঘ) শুবি ফশর
২১। েীশদফীয বিায নাভ কী?
ক) যাভ েক্রফিী খ) অভর েক্রফিী গ) নীরাম্বয েক্রফিী ঘ) অফনী েক্রফিী
২২। বনভাই কায বনকট শ্রর্শক কৃষ্ণনাভ দীক্ষা শ্রনন?
ক) ঈশ্বযপুযীয
খ) শ্রকফ বভশেয
গ) রক্ষ্মীশদফীয
ঘ) বফশ্বরূশয
২৩। নফদ্বীশয নফষ্ণফ বেশরন i) গদাধয
ii) মুকুন্দ
iii)শ্রীফা
বনশেয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) i  iii
গ) ii  iii
ঘ) i , ii  iii
২৪। শ্রীচেিন্য বক প্রোশযয জন্য বাযিফশল ময বফববন্ন স্থাশন ঘুশয শ্রফবড়শয়শেন?
ক) শ্রপ্রভ ববিয ধভম খ) বষ্ণুিায ধভম গ) ভানফিায ধভম ঘ) গঠনমূরক ধভম
২৫। ন্নযা ধশভম দীক্ষা শ্রনয়ায য বনভাইশয়য নতুন নাভ কী য় ?
ক) শ্রীচেিন্য
খ) শ্রীরূ
গ) যঘুনার্ বট্ট
ঘ) শ্রগাার বট্ট
বনশেয উদ্দীকটি শড় ২৬  ২৭ নং প্রশশ্নয উত্তয দা :
শ্রমই বশজ , শ্রই ফড় , অবিীন োড়।
কৃষ্ণ বজশন নাব জাবি কুরাবদ বফোয ।।
উত্তভ ঞা নফষ্ণফ শফ বনযববভান
জীশফ ম্মান বদশফ জাবন কৃষ্ণ অবধষ্ঠান ।
২৬। উদ্দীশকয গার্াটি শ্রক যেনা কশযন?
ক) শ্রীকৃষ্ণ
খ) শ্রীচেিন্য
গ) স্বাভী বফশফকানন্দ ঘ) াধক যাভপ্রাদ
২৭। শ্রীচেিশন্যয ননবিক বক্ষা শরা i) বফনয়ী য়া
ii) ঘৃণা না কযা
iii) াবিশিযয অংকায না কযা
বনশেয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) i  iii
গ) ii  iii
ঘ) i , ii  iii

২৮। শ্রীচেিন্য জগন্নার্শদশফয শ্রদশ বফরীন ন কি াশর?
ক) ১৪৩৩ াশর
খ) ১৫৩৩ াশর
গ) ১৫৪০ াশ্রর
২৯। নািন বিশিয কন্যায নাভ কী ?
ক) রক্ষ্মীবপ্রয়া
খ) বফষ্ণূবপ্রয়া
গ) বযবপ্রয়া
৩০। শ্রকার্ায় অফস্থানকাশর শ্রীচেিন্য প্রায়ই কৃষ্ণনাশভ উন্মাদ শয় র্াকশিন?
ক) বৃন্দাফশন
খ) নীরােশর
গ) ভথুযায়

২। বনশেয উদ্দীকগুশরা শড় প্রশ্নগুশরায উত্তয দা :

ঘ) ১৯৩৩ াশর
ঘ) শ্রদফীবপ্রয়া
ঘ) দ্বাযকায়

১০×২=২০

১। সুিা প্রবিবদন কাশর বনজ গৃশ শ্রদফিায উশদ্দশে পূজা -অে মনা কশয। শ্র বফববন্ন পর, বভবি, ননশফদ্য বদশয়, ঘন্টা ফাবজশয়, ঙ্খ ফাবজশয়, ধূ 
দী জ্বাবরশয় শ্রদফিায পূজা কশয। পূজা কাম মক্রশভ শ্রকাশনা র্ভরত্রূটি শর ক্ষভা প্রার্ মনা এফং শ্রদফিায কাশে বনশজয ইো পূযশণয জন্য আত্মভমণ কশয।
পূজাবফবধ অনুমায়ী শ্রদফ-শ্রদফীয পূজা কযায জন্য সুিা বনশজয অন্তশয ভানবক প্রাবন্ত অনুবফ কশয।
ক) পূজা শেয অর্ ম কী ?
১
খ) পূজায আধায ফরশি কী শ্রফাঝায় ? ব্যাখ্যা কয।
২
গ) সুিা শ্রমফ উাদান বদশয় পূজা কশয িাশদয কী ফশর? পূজায শ্রক্ষশে এফ উাদাশনয প্রশয়াজনীয়িা ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) পূজায উকযণ ম্পশকম ধাযণা বদশি সুিায পূজায শ্রপ্রক্ষাটটি কিটুকু যুবিযুি- ভন্তব্যটিয শ্রমৌবিকিা বফশেলণ কয ।
৪

২। ভথুযায অিযাোযী যাজা বেশরন কং। িায অিযাোশয ভথুযায প্রজাযা অবিষ্ঠ শয় উশঠবের। িাই কংশয অিযাোয শ্রর্শক প্রজাশদয যক্ষা কযায জন্য
বগফান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রণ কশযন। বিবন অিযাোযী যাজা কংশক িযা কশযন।
ক) শ্রীকৃষ্ণ শ্রক বেশরন ?
১
খ) শ্রীকৃষ্ণ কীবাশফ ফকাসুযশক ফধ কশযন? ব্যাখ্যা কয।
২
গ) বগফান শ্রীকৃশষ্ণয ননবিক বক্ষা শ্রিাভায জীফশন কীবাশফ প্রশয়াগ কযশফ? ব্যাখ্যা কয।
৩
ঘ) শ্রীকৃশষ্ণয কারীয় নাগ দভশনয বক্ষা ভাজজীফশন কীবাশফ প্রশয়াগ কযা মায় ? িা াঠ্য পুিশকয আশরাশক বফশেলণ কয।
৪

