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নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও। (প্রনতনি প্রশ্নশ্নর মাি ৫) 

1. 'আর্যাবর্যবর্যনম' অনুসারে আর্যাবরর্যে গ্রাম ও শহরেে বর্যনা দাও। অথবা, 'আর্যাবর্যবর্যনম' অনুসারে আর্যাবরর্যে 
একটি সংটিপ্ত বর্যনা দাও। 

2. আর্যাবর্যবর্যনম অবলম্বরন স্বর্য ও আর্যাবরর্যে রু্লনা করে আর্যাবরর্যে ববটশষ্ট্যর্া প্রটর্পাদন করো। 
3. 'র্থা টহ স্ফািপ্রবারদা ও ববয়াকেরর্ষূ'—টিটবক্রমভট্টে স্েষ অলংকাে প্ররয়ারর্ে সর্কযর্া টবচাে করো। 
4. সমস্তবযাটিবযটর্কোঃ পুরুষায়ুজীটবনযঃ—স্োজারদে দীর্যজীবরনে কাের্ বর্যনা কে। 
5. 'সকলসংসােসুখভাজঃ প্রজাঃ'—আর্যাবরর্যে স্কান স্কান অসামানয ববটশরষ্ট্যে জনয কটব টিটবক্রমভট্ট এই মন্তবয 

করেরেন র্া বুটিরয় দাও। 
6. ভার্ীেথী ভূপালকীটর্য পর্াকায় স্বর্যমনরসাপান বীথীয়মানটেঙ্গওেঙ্গয়া র্ম র্য়া পুনযসটললঃ"—ভার্ীেথ ভূপারলে সরঙ্গ 

কনযাশটললা র্ঙ্গাে স্পৌোটর্ক কাটহনী সংরিরপ বল। 
7. টিটবক্রমভট্ট টবরোটচর্ 'আর্যাবর্যবর্যনম' পাঠযাংরশে নামকেরর্ে সাথযকর্া টবচাে কে। 
8. 'বনর্র্া গুহা' র্দযাংশটিে সাে টনরজে ভাষায় স্লরখা। 
9. শ্রীরর্াটবন্দকৃষ্ণ স্মাদক টবরোটচর্ 'বনর্র্া গুহা' অবলম্বরন স্লখরকে েচনাশশলী টবচাে করো। 
10. 'বনর্র্া গুহা' র্ল্পংশ অবলম্বরন কশযপ ও অটলপবযাে আটথযক অবস্থা টনরজে ভাষায় স্লরখা। 
11. "র্র্ঃ পেং বদবসযায়ত্তম।"—স্ক এই কথা টচন্তা করেটেল? স্কন স্স  একথা টচন্তা করেটেল? বদব টক র্াে প্রটর্ 

প্রসন্ন হরয়টেল, টনরজে ভাষায় উত্তে দাও। 
12. "টকং ময়া স্প্রারত্তন পূবযপরদযন দ্বােটমদং টবর্রির্?"—অটলপবযাে স্কৌরু্হল টক এবং স্স টকভারব স্কৌরু্হল টনেসন 

করেটেল? অথবা, অটলপবযা টকভারব গুহায় প্ররবশ করেটেল এবং স্কান স্কান টজটনস স্পরয়টেল? 
13. "অটলপবযা সস্থানং ন র্র্যাজ।"—এখারন সস্থান বলরর্ স্কান স্থারনে কথা বলা হরয়রে? স্কন অটলপবযা সস্থান র্যার্ 

কেল না? র্ােপে স্স কী করেটেল? 
14. স্পৌোটর্ক কাটহনী উরেখ করে স্দবী র্ঙ্গাে উরেরশয 'ভার্ীেটথ' সরম্বািনটিে সাথযকর্া বুটিরয় দাও। 
15. "র্ব জলমমলং স্র্ন টনপীর্ং পেমপদং খলু স্র্ন রৃ্হীর্ম।"—এে র্াৎপর্য বযাখযা করো। 
16. র্ঙ্গারক 'পটর্র্টনবাটেনী বরল সরম্বািন কো র্াৎপর্য বর্যনা করো। 
 

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 
 
17. "ত্বমটস র্টর্মময খলু সংসারে"—র্াৎপর্য বযাখযা করো। 
18. দাশযটনক কটব শংকোচার্য র্াাঁে 'শ্রীর্ঙ্গারস্তািম' নামক স্স্তারি জর্রর্ে কলযারর্ে এবং টনরজে জনয স্দবী র্ঙ্গাে কারে 

কী স্চরয়রেন র্া টনরজে ভাষায় বর্যনা করো। 
19. স্পৌোটর্ক কাটহনী উরেখ করে স্দবী র্ঙ্গাে উরেরশয কটবে 'শংকেরমৌলীটবহাটেনী' সরম্বািনটিে সাথযকর্া বুটিরয় দাও। 
20. 'শ্রীর্ঙ্গারস্তািম' নামকের্ কর্খাটন সাথযকর্া টবচাে করো। 
21. প্রসঙ্গ উরেখপূবযক স্োকটি বযাখযা করোঃ 

ন টহ কটিৎ িনমটপ জাদু টর্ষ্ঠর্যকমযকৃৎ।। 
কার্যরর্ হযবশঃ কময সবযঃ প্রকৃটর্শজগুযশর্ঃ।।২।। 
অথবা, 'কার্যরর্ হযবশঃ কময সবযঃ প্রকৃটর্শজগুযশর্ঃ।'—র্াৎপর্যসহ টবরেষর্ করো। 

22. "প্রকৃটর্ে টনয়রম সব জীব কময কেরর্ বািয।"—কময বন্ধন এে অিীন হরল মুটি টকভারব সম্ভব র্া বুটিরয় দাও? 
23. "র্দ্ র্দাচেটর্ স্েষ্ঠস্তত্তরদরবর্রো জনঃ"—উটিটিে র্াৎপর্য বযাখযা করো। 
24. "স্বিরময টনিনঃ স্েয়ঃ পেিরময ভয়াবহঃ"—উটিটিে র্াৎপর্য বযাখযা করো। 
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25. শ্রীমৎভার্বর্র্ীর্াে রৃ্র্ীয় অিযায় 'কমযরর্ার্ঃ'এই নামকের্ কর্িা সাথযক পাঠযাংশ অনুসেরর্ বযাখযা করো। 
26. "র্স্মাদসতু্ত সর্র্ং কার্যং কময সুমাচে"—এই উটিে র্াৎপর্য বুটিরয় দাও। 
27. 'বাসটন্তকস্বপ্নম' শীষযক নািযাংরশে নামকেরর্ে সাথযকর্া স্দখাও। 
28. আে. শ্রীকৃষ্ণমাচার্য "বাসটন্তকস্বপ্নম"নািযাংশ অবলম্বরন োজা ইন্দ্রবমযা চটেরিে সংটিপ্ত পটেচয় দাও। 
29. 'বাসটন্তকস্বপ্নম' -এে প্রথম টর্নটি স্োরকে ভাবাথয টনরজে ভাষায় স্লরখা। 
30. োজা ইন্দ্রবমযাে সারথ স্কৌমুদীে করথাপকথনটি টনরজে ভাষায় বর্যনা করো। 
31. 'বাসটন্তকস্বপ্নম'-নািযাংশ অনুসারে সামাটজক টনয়ম ও শাটন্তে পটেচয় দাও। 
32. 'র্টদ স্ম জনরকা বীিরর্ মদীিরর্শননং'—বিা স্ক? 'এনং—পরদ কারক স্বািারনা হরয়রে? স্কান প্রসরঙ্গ এ কথা বলা 

হরয়রে? 
33. "মহাোজ দীওর্াং দয়ার্দ্যং টচত্তম।"—প্রসঙ্গ উরেখ করে উদৃ্ধর্াংরশে র্াৎপর্য বযাখযা করো। 
34. 'বাসটন্তকস্বপ্নম' নািযাংরশ কনকরলখাে সারথ টববাহ প্রসরঙ্গ োজা ইন্দ্রবমযাে আরবরর্ে একটি বর্যনা দাও। 
35. "বাসটন্তকস্বপ্নম' ইংোটজ নািক A Midsummer Night's Dream -এে ভাের্ীয় কেন"—উদাহের্ টদরয় বুটিরয় 

দাও। 
36. "আবরয়াঃ পেটনয়মরহাৎসরবা ভটবষযরর্।"—প্রসঙ্গ উরেখ করে পটের্য় মরহাৎসরবে প্রস্তুটর্ টনরয় আরলাচনা করো। 
37. মুর্দ্াোিস নািকটি েচনায় নািযকারেে কৃটর্রত্বে পটেচয় দাও। 
38. "কাটলদাস প্রকৃটর্ে কটব "—বযাখযা করো। 
39. আর্যভি সম্বরন্ধ একটি সংটিপ্ত পটেচয় দাও। 
40. জয়রদব ও র্ীর্রর্াটবন্দ সম্পরকয সংটিপ্ত িীকা স্লরখা। 
41. দূবযাসাে অটভশারপে নািকীয় র্াৎপর্য আরলাচনা করো। 
42. সংসৃ্কর্ নািয সাটহরর্য কাটলদারসে স্থান টনর্যয় কে। 
43. মহাকটব বযারসে "স্বপ্নবাসবদত্তম" নািরকে মূলযায়ন করো। 
44. কাটলদাসসয সবযস্বমটভজ্ঞানশকুন্তলম —আরলাচনা করো। 
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ভাবসম্প্প্রসারণ (প্রনতনি প্রশ্নশ্নর মাি ৪) 

1. "কুরু কৃপয়া ভবসার্েপােম।।" (শ্রীর্ঙ্গারস্তািম) 
2. "জননী জন্মভূটমশ্ব স্বর্যাদটপ র্েীয়সী।" অথবা,"স্দশঃ পুনযর্রমারহশঃ কসযারে ন টপ্রয় ভরবত্।" 
3. “করমযটন্দ্রয়াটর্ সংর্ময র্ আরস্ত মনসা স্মেন। ইটন্দ্রয়াথযান্ টবমূঢাত্মা টমথযাচােঃ স উচযরর্।।” 
4. “র্দ্ র্দাচেটর্ স্েষ্ঠস্তত্তরদরবর্রো জনঃ।/ স র্  প্রমার্ং কুরুরর্ স্লাকস্তদনুবর্যরর্।।” 
5. “র্স্মাদসিঃ সর্র্ং কার্যং কময সমাচাে।” 
6. স্োর্ং স্শাকং র্াপং পাপং হেরম ভর্বটর্ কুমটর্কলাপম  
7. “স্েয়ান্ স্বিরমযা টবগুর্ঃ পেিমযাৎ স্বনুটষ্ঠর্াৎ।” বা, “স্বিরময টনিনং স্েয়ঃ পে িরমযা ভয়াবহঃ।” 
8. “ন চ সন্নযসনারদব টসটদ্ধং সমটির্চ্ছটর্।” (শ্রীমদ্ভর্বদ্গীর্া—কমযরর্ার্ঃ) 
9. “ভবটস্ত ফাল্গুরন মাটস বৃিশাখা টবপল্পবাঃ। জায়রন্ত ন রু্ স্লাকসয কদাটপ চ টবপল্পবাঃ।।” (আর্যাবর্যবর্যনম) 
10. “ভীষ্মজননী স্হ মুটনবেকরনয।।” (শ্রীর্ঙ্গারস্তািম) 
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বযাকরণ ও নিনমিনত 
বযাসবাকয সহ সমাশ্নসর িাম লিিঃ (প্রনতনি প্রশ্নশ্নর মাি ২) 

• বিচ্ছায়া 
• স্কশারকটশ 
• র্থাশটি 
• পদকমলম 
• পঞ্চবি 
• সুখাপণ্ন 
• দম্পটর্ 
• স্দশান্তেম 
• মহামটর্ঃ 
• প্রর্যহম 
• দুটভযিম 
• টকংসখা 
• কারকালূকম 
• শের্ার্র্ঃ 

• স্মর্মুিঃ 
• মহার্শাঃ 
• পাদপঃ 
• করবাষ্ণম 
• পূর্যহাম 
• টিরলাকী 
• টিভুবনম 
• প্রটর্টদশম 
• টিপদী 
• ির্জন্মা 
• োমানুজঃ 
• স্বপুিঃ 
• অটিদগ্ধ 
• অনুর্ঙ্গম 

• হৃষ্ট্পুষ্ট্ 
• িবলবসনঃ 
• হস্তপাদম 
• পাটনপাদম 
• রু্বজাটনঃ 
• পুরুষটসংহঃ 
• পঞ্চর্বম 
• র্থাশটি 
• মারৃ্স্বসা 
• র্নশযামঃ 
• পীর্াম্বেঃ 
• োজটসংহঃ 
• শেটবদ্ধঃ 
• বৃিচ্ছায়ম 

• মহাোজঃ 
• অটহনকুলম 
• অটিরষারমৌ 
• শের্াপন্নঃ 
• টসংহাসনম 
• অনুটর্েম 
• উপকৃষ্ণম 
• উপশেদম 
• টস্থেবুটদ্ধঃ 
• র্থাশটি 
• স্দবদত্তনামা 
• র্বাশ্বম 
• কুম্ভকােঃ 
• অসুখম

 

এক কথায় প্রকাশ করঃ (প্রনতনি প্রশ্নশ্নর মাি ১) 

▪ উদকং পারু্টমচ্ছটর্  
▪ শব্দং কুবযটন্ত  
▪ পন্থানং র্চ্ছটর্  
▪ কুৎটসর্ং বহু 

ভাষরর্  
▪ পূবযটস্মন্ অহটন  
▪ কলহং করোটর্  
▪ র্দ্ষু্ট্ম ইচ্ছটর্  
▪ মহৎ অেনযম  

▪ র্রুর্াংোয়া  
▪ পূবযটস্মন্ অহটন  
▪ পঞ্চানাং বিানাং 

সমাহােঃ  
▪ দুঃরখন টক্রয়রর্ র্ৎ 

র্ৎ  
▪ ঋটষর্া স্পািম  
▪ পুনঃ পুনঃ জ্বলটর্  

▪ স্র্দ্ার্সয অপর্যং 
পুমান্  

▪ জায়া চ পটর্ি 
▪ পারু্ম ইচ্ছটর্ 
▪ কুটিলংর্চ্ছটর্  
▪ র্াননা নাংটলটপ  
▪ পুনঃপুনঃ নৃর্যটস্ত 
▪ মরনােপর্যম পুমান্ 
▪ টপরু্ঃ ভ্রার্াঃ 

▪ রু্বটর্ঃ জায়া র্সয 
সঃ  

▪ পঞ্চানাং পিানাং 
সমাহােঃ  

▪ টবরষ্ণাঃ উপাসকঃ  
▪ টর্ষ্ট্টস্তর্ারবা র্টস্মন্ 

কারল  

 

পনরনিনিত রূপ লিশ্নিাঃ (প্রনতনি প্রশ্নশ্নর মাি ১) 

 প্র-বস্ + লযপ্ =  
 আচার্য + ঙীপ্ =  
 মরুৎ + মরু্প্ =  
 পচ্ + ি = 
 ভৃগু + অন = 
 আস্ + শনাৎ = 
 শাস + কযপ্ = 
 লক্ষ্মী + মরু্প = 

 স্বপ + টি =  
 এ-নম+ লযপ = 
 প্র-টবশ্ + লাপ = 
 থ্র-আপ্ + লযপ= 
 বস্ + র্বয = 
 কৃ + অনীয় = 
 র্ঙ্গা + ঢক   
 অস্ + শ = 

 কৃ + শানচ্ = 
 কৃ + শানচ্ 

(কমযবাচয) = 
 িৃ + না = 
 সেটস + জন্ + ড 

+ সু (ক্রী) =  
 আ-হ + লযপ = 
 পটে-ভূ + লযপ্ = 

 শ্ৰু + র্া = 

 জ্ঞা + রু্বরু্ = 
 টলখ + ক্ত্রাচ্ =  
 টেদ্ + িবরু্ = 

 সৃজ + ক্ত্রাচ্ =  
 আপ + ি = 
 রৃ্হ + ক্ত্রাচ্ = 
 বহ্ + ি = 



 দৃশ + িবরু্ = 
 টেদ্ + ি = 
 ইষ + ি = 
 প্রী + টি = 
 স্বপ্ + টি =  
 টব-িা + রৃ্চ = 

 দৃশ + অনি = 
 কৃ + রৃ্চ = 
 ঋটষঃ + অন্ =  
 টভদ + ি = 
 েরু্ + অন = 
 র্ৎ + ন =  

 মিুে + ইমটনচ্ = 
 পুি + কামযচ্ + লট  

টর্ =  
 ব্রু - সন্ + উ = 
 গুরু + ইষ্ঠান =  
 সুবর্য + অরু্ = 

 োজন্ + ভীপ =  
 দীর্য + ঈয়সুন্ = 
 বহু + ঈয়সুন্ =  
 কােক + িাপ্ =  
 প্রশসয + ঈয়সুন = 

 
লেশ্নকাশ্নিা একনি প্রশ্নশ্নর উত্তর দাও। (প্রশ্নশ্নর মাি ৫) 

1. মিয ভাের্ীয় আর্য ভাষা সম্বরন্ধ কী জারনা। 
2. টকন্তুম ও সর্ম সম্পরকয  স্লরখা। 
3. প্রাচীন ভাের্ীয় আর্যভাষাে ভাষার্াটিক ববটশষ্ট্য স্লরখা। 
4. ইরন্দা ইউরোপীয় ভাষারর্াষ্ঠীে প্রিান টবভাজন টকরসে টভটত্তরর্ কো হরয়রে উদাহের্সহ স্লরখা। 
5. ভাষার্রিে ইটর্হারসে সংসৃ্কর্ ভাষাে গুরুত্ব সম্বরন্ধ র্া জারনা স্লরখা। 

 

সংসৃ্কশ্নত অিবুাদ কশ্নরা লেশ্নকাশ্নিা একনি (প্রশ্নশ্নর মাি ৫) 

1. আকারশ সূর্য উঠরে। অন্ধকাে োটি অপর্র্ হরয়রে। কুজনকােী পাটখো প্রভারর্ে আর্মন স্র্াষর্া কেরে। পুষ কটেটন 
স্র্ পদ্ম প্রফুটির্ হরচ্ছ। 

2. প্রায় একরশা পঞ্চাশ বেে আরর্ কলকার্াে টশমুটলয়া অঞ্চরল নরেন্দ্রনাথ নারম এক টশশু জন্মগ্রহর্ করেন। র্াাঁে টপর্া 
শ্রী টবশ্বনাথ দত্ত ও মার্া ভুবরনশ্বেী স্দবী। টর্টন খুব সুন্দে র্ান র্াইরর্ পােরর্ন। একটদন র্াে র্ান শুরন শ্রী 
োমকৃষ্ণ অর্যন্ত প্রসন্ন হন। পরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীোমকৃরষ্ণে সাটন্নরিয আরসন এবং শ্রীোমকৃরষ্ণে টশষযত্ব গ্রহর্ করেন। 

3. টবদযালয় অটর্ পটবি স্থান —স্র্খারন আমো জ্ঞান অজযন কটে। বলা হয় —"এ জর্রর্ জ্ঞারনে মর্ পটবি টকেুই 
স্নই।" র্াই এই টবদযালয় জ্ঞারনে আেয়। টবদযালরয় টশিরকো আমারদে টশিাদান করেন এবং সৎপরথে উপরদশ 
স্দন। টবদযালরয়ে পারশ স্খলাে মাঠটি দূবযাঙু্করে ঢাকা, োিো স্সখারন স্দৌড়, স্খলািুল, লাফালাটফ, প্রভৃটর্ নানা প্রকাে 
স্র্ার্াভযারস এবং বল স্খলা প্রভৃটর্ে দ্বাো বযায়াম চচযা করে। বলা হয় স্র্, "শেীেই আমারদে িময সািরনে প্রিান 
উপায়।" এভারব টবদযালয় শেীে ও মরনে একসরঙ্গ উৎকষয হওয়ায় পাি ও স্খলািুলাে বযবস্থা র্রথষ্ট্ কলযার্কে হয়। 

4. দটেরর্দ্ে কথা আে কী বলব, দুটভযরিে সময় িনীরদে পরিও সসম্মারনে জীবনিাের্ কটঠন। বহু গুরর্ে সমারবশ 
র্িরল একটি স্দাষ ডুরবই র্ায়। একথা টর্টন বরলন স্স কটব সংসাের্ািা এবং মনুষয চটেি র্থাথয রূরপ জারনন না। 
স্কননা দটের্দ্ স্দাষ প্রায় স্বাভাটবকভারবই গুর্গুটলরক নষ্ট্ করে। র্াে িন আরে স্সই মানুষই কুলীনরুরপ পটেটচর্ হয় 
এবং স্স টবদ্বান বযটিরদে দ্বাোও র্র্যমানয বরল টবরবটচর্ হয়। র্ােই অরনক বনু্ধ এবং অরনক আত্মীয় হয়। 

5. স্র্াদাবেী নদীে র্ীরে একটি টবশাল টশমুল র্াে টেল। নানা টদক ও স্দশ স্থরক এরস পাটখো স্সখারন োরি থাকর্। 
র্ােপে স্কান একটদন োটি স্শরষ র্খন চাাঁদ অস্তা চরল র্ারচ্ছ, এমন সময় লরু্ পর্নক নারম একটি কাক স্জরর্ ওরঠ 
টদ্বর্ীয় জরমে মরর্া একটি বািযরক আসরর্ স্দখল। র্ারক স্দরখ স্স ভাবরলা আজ সকারলই অশুভ দশযন র্িল। 
জাটননা আরো কী অটনষ্ট্ হরব। 

6. সটবনরয় মুটষকটি টসংহরক বলল—প্রভু, আমারক েিা করুন। আপটন পশুরদে োজা, আটম অটর্ িুর্দ্ জন্তু। আমাে মর্ 
জন্তুে েরি আপনাে হার্- কলটঙ্কর্ কো উটচর্ নয়। র্াে এই করুর্ বাকয শুরন টসংহ র্ারক স্েরড় টদল। 
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সংসৃ্কত ভাষায় অিুশ্নছেদ রচিা কর। (প্রশ্নশ্নর মাি ৫) 
1. টবদযালয়ঃ 
2. স্দশভটিঃ 
3. র্বটপ্রয়কটবঃ 
4. প্রাত্ঃকালঃ 
5. টনয়মানুবটর্যর্া 
6. গ্রন্থার্ােম 
7. ভাের্বষযঃ/মম স্দশঃ 
8. অন্তজযালম 
9. পটির্ঃ ঈশ্বেচন্দ্রঃ টবদযাসার্েঃ 
 

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL 
 

https://t.me/ebeducational

