
বফশল অনুীরন / শ্রেবন: প্তভ / বফলয়: বন্দুধভ ম ও ননবিক বক্ষা   

ভয় : ১ ঘন্টা ১৫ বভবনট                       পূন মভান: ৫০ 

১। বনশচয প্রশ্নগুশরায ঠিক উত্তযটি উত্তযশে বরখ:           ১×৩০=৩০ 

১। ঈশ্বয জীশফয ভশে কী রূশ অফস্থান কশযন?  

ক) আত্মা খ) শ্রেফশেফী গ) অফিায ঘ) আগুন 

২। ঈশ্বশযয অংশক কী ফরা য়? 

ক) শ্রেফিা খ)অফিায গ) ঋবল ঘ)মুবন 

৩। প্রজাবি কায অয নাভ? 

ক) ব্রহ্মা খ) বফষ্ণু গ) বফ ঘ) নাযায়ণ 

৪। ‘একং দ্ বফপ্র ফহুধা ফেবি’ শ্রকাথায় ফবণ মি আশছ? 

ক) াভশফশে খ) গীিায় গ)ঋগশফশে ঘ) ভাবাযশি  

৫। জর ও আকাশয শ্রেফিা শ্রক?  

ক) াঙ্ক খ) অবি গ) ফরুন ঘ) প্রজাবি  

৬। কাশক বিাভ ফরা য়?  

ক) ব্রহ্মাশক খ) বফশক গ) বফষ্ণুশক ঘ) ইন্দ্রশক 

৭। দ্বায যুশগ পৃবথফীশি শ্রক অফিাযরূশ অফিীণ ম ন? 

ক) শ্রীকৃষ্ণ খ) শ্রীযাভ গ) বযচাঁে ঠাকুয ঘ) শ্রীচচিন্য   

৮। শ্রীভদ্বগফদ্গীিায় বফশ্বরূ ে মন শ্রমাগ কিিভ অোয়?  

ক) অষ্টভ খ) নফভ গ) েভ ঘ) একাে 

৯। পুযাশণয প্রধান নফবষ্টয কয়টি?    

ক)াঁচ খ) ফায গ) আঠাশযা ঘ) একু   

১০। ঈশ্বশযয পৃবথফীশি অফিাযরূশ আবফর্ভ মি ওয়ায কাযণ- 

i) দুশষ্টয েভন   

ii) জীশফয কল্যাণ  

iii) শ্রৌন্দম ম উশবাগ 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

ক)  i ও ii খ) ii ও iii  গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii 

১১। প্রবিটি সৃবষ্টয আবে পুরুল শ্রক?  

ক) ভনু খ) ব্রহ্মা গ) ভাশেফ ঘ) বফষ্ণু   

১২। শ্রেফিা ফা ঋবলশেয জীফনচবযিশেয কী ফরা য়?  

ক) ভন্বিয খ) গ ম গ) ফংানুচবযি ঘ) ফং 

১৩। চণ্ডীশি কিগুশরা ভন্ত্র আশছ?  

ক) াঁচি খ)ছয়ি গ) ািি ঘ) আটি  

১৪। শ্রীশ্রী চন্ডীয আশযক নাভ কী?   

ক) প্তিী খ) বফষ্ণুপুযাণ গ) ঞ্চিী ঘ) ফণ মােভ  

১৫। ভাভায়া, অবিকা ও কাবরকা কায নাভ? 

 ক) শ্রেফী দুগ মা  খ) শ্রেফী যস্বিী গ) শ্রেফী ীিরা  ঘ) শ্রেফী ভনা 

১৬। শ্রীযাভ কখন শ্রেফী  দুগ মায পূজা কযশিন ?  

ক) ফিকাশর খ) যৎকাশর গ) ফল মাকাশর  ঘ) শ্রভিকাশর  

১৭। সুযথ শ্রকান ফংশয যাজা বছশরন ? 

ক) নচেফং  খ) সূম মফং গ) ারফং  ঘ) শ্রনফং  

১৮। বভারয় শ্রেফী দুগ মাশক কী বেশরন ?  

ক) বেশূর  খ) খড়গ গ) বং   ঘ) ফাঘ 

 



 

 

১৯। বন্দুধশভ ময প্রধান বববত্ত কয়টি ?  

ক) দুটি  খ) বিনটি গ) চাযটি  ঘ) াঁচটি  

বনশচয উদ্দীকটি শড় ২০ ও ২১ নং প্রশশ্নয উত্তয োও: 

প্রবাশেফী বনশজয কভ মজীফশনয াাাব বনশজয িানশক সুনাগবযক বশশফ গশড় তুরশি অিযি শচিন। কাযণ বিবন জাশনন শ্রম, িানশক প্রকৃি ভানুল 

বশশফ গশড় শ্রিারায জন্য ভাশয়য অফোনই শ্রেষ্ঠ।    

২০। িানশক উযুক্ত সুনাগবযক বশশফ গশড় শ্রিারায শ্রক্ষশে প্রবাশেফীয কযণীয় –   

i) উযুক্ত বক্ষা প্রোন  

ii) ননবিক চবযে গঠনশক গুরুত্ব শ্রেওয়া 

iii) স্বাফরিী কশয শ্রিারা 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

ক) i  খ) ii  গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii 

২১। প্রবাশেফীয াবযফাবযক জীফশন আচযবণক শ্রম অফস্থানটি বফশলবাশফ পৄশট উশটশছ িা শরা-  

i) কন্যারূশ  

ii) ফধূরূশ 

iii) ভাতৃরূশ 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

ক)  i খ) ii  গ) iii ঘ) i ও ii 

২২। যাজা বযি কায বক্ত বছশরন?  

ক) বফষ্ণুয  খ) শ্রীকৃশষ্ণয গ) দুগ মায ঘ) যাশভয  

২৩। বযি মুবন যজশে শ্রকানরূশ জেগ্রন কশযন?  

ক) বৃক্ষরূশ  খ) বযণরূশ গ) কুভাযরূশ ঘ)  মরূশ   

২৪। বন্দুধশভ ম ঈশ্বশযয প্রকৃবি ফা বক্ত শ্রক?  

ক) বশু খ)পুরুল গ) নাযী ঘ)যুফক   

২৫। প্রবিবেন কার ও ন্ধ্যায় কাশক প্রণাভ কযশি য়?  

ক) বক্ষকশক খ) ঠাকুযো - ঠাকুযভাশক গ) বিাভািাশক ঘ) কাকা-কাবকভাশক 

২৬। ‘রব’ শেয অথ ম কী? 

 ক) পবড়ং খ)িঙ্গ গ) া ঘ) ব্যাঙ  

২৭। যাশি কী ফশর ঘুভাশি য়?  

ক) বফষ্ণু খ) ব্রহ্মা গ) দুগ মা ঘ) দ্মনাব  

২৮। ধভ মাধনায প্রথভ িম কী ? 

ক) আযাভ কযা  খ) আশভাে কযা গ) যীযশক সুস্থ যাখা ঘ) ধভ মচচ মা কযা  

২৯। শ্রকান বেশক মুখ কশয ফশ ঈশ্বযশক স্মযণ কযা য়?  

ক) পূফ ম খ) বিভ গ) েবক্ষণ ঘ) ফবেক   

৩০। মাযা শ্রকারকুুঁশজা িাশেয জন্য শ্রকান আনটি উকাযী ?  

 ক) রবান খ) বিশভাত্তানান গ) ফান ঘ) সুখান   

 

  

 

 

 

 

 



 

 

২। বনশচয উদ্দীকগুশরা শড় প্রশ্নগুশরায  উত্তয োও :                    ১০×২=২০ 

 

১। শ্রাবনী প্তভ শ্রেবনয ছােী। শ্র ভাটি বেশয় খুফ সুন্দয পুতুর নিবয কশযশছ। এটা শ্রেশখ িায শ্রছাটশফান শ্রভাবনী খুফ খুব শয় ফরর, বেবে শ্রিাভায 

ফানাশনা পুতুর টা  খুফ সুন্দয। তুবভ ভাটি বেশয় পুতুর ফানাশি ায বকন্তু ভাটি, নেী, মুদ্র ইিযাবে সৃবষ্ট কযশি ায না। িখন শ্রাবনী ফরর, সৃবষ্টকিমা িাঁয 

ভশনয ভাধুযী বভবশয় এই পৃবথফী সৃবষ্ট কশযশছন। এফ সৃবষ্টয বছশন এক অীভ বক্ত বফযাজ কযশছ। 

ক) ঈশ্বয শেয অথ ম কী?                   ১ 

খ) জীফাত্মা ফরশি বক শ্রফাঝ? ব্যাখ্যা কয।                 ২ 

গ) প্রকৃবিয শ্রম রূ শ্রেশখ শ্রাবনী মুগ্ধ শয়শছ িা াঠ্য ফইশয়য আশরাশক ব্যাখ্যা কয।                                    ৩ 

ঘ) কর সৃবষ্টয বছশন এক অীভ বক্ত বফযাজ কশয- শ্রাবনীয এ কথাটি বফশেলণ কয।               ৪ 

 

 

২। অপূফ ম ও িায ভা একবেন ভবন্দশয শ্রগর। ভবন্দশয বগশয় প্রণাভ কযশিই এক পুশযাবি ফরশরন, বনয়বভি ধভ মগ্রন্থ াঠ এফং ধভ মকভ ম ারন কযা আভাশেয 

প্রশিযশকয কিমব্য। ধভ মগ্রন্থ াশঠয ভােশভ আভযা বন্দুধভ ম এফং ভাশজয নানা কথা জানশি াবয। পুযাণ শে নানা নফবশষ্টয নফবষ্টযাবন্বি। পুযাণ াঠ 

কযশর সৃবষ্ট ও শ্রেফিাশেয উাখ্যান, ঋবল ও যাজাশেয ফং, পৃবথফীয শ্রবৌশগাবরক বযবচবি, িীথ মভাাত্ময, োন, ব্রি, িস্যা, আয়ুশফ মে প্রভৃবি িশন্ধ্ 

আভযা জানশি াবয। ধভ মগ্রশন্থয উাশোফবর আভাশেয নীবিশফাধশক জাগ্রি কশয। 

ক) পুযাণ শেয অথ ম কী ?                 ১ 

খ) শ্রী শ্রী চন্ডী বকবাশফ পুযাশণয অিগ মি? ব্যাখ্যা কয।                  ২ 

গ) অপূফ ম কীবাশফ পুযাণ াশঠয ভােশভ নীবি বক্ষা রাব কযশি াযশফ? শ্রিাভায াঠ্য পুস্তশকয আশরাশক ব্যাখ্যা কয।        ৩ 

ঘ) ‘পুযাণ নানা নফবশষ্টয নফবষ্টযাবন্বি’– এই উবক্তটি শ্রিাভায াঠ্য পুস্তশকয আশরাশক বফশেলণ কয।          ৪ 

 

 

  

 


