
 
 
 

 
 
 

 
 

Z…Zxq AbjvBb cvV g~j¨vqb 

 beg †kÖwY 
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বহুনিব বাচনি অভীক্ষা : 

১। অস্তেয় অর্ ব কী ? 

(ক) সম্যক   (খ) নিস্তেস্তক োিা  (গ) একাগ্রতা  (ঘ) চুনি িা কিা 

২। ‘য াগ’ শব্দটিি অর্ ব কী ? 

(ক) নিলি   (খ) সংস্তেষণ   (গ) সংস্ত ােি  (ঘ) সংিক্ষণ 

৩। আয়াি শস্তব্দি অর্ ব কী ? 

(ক) সংকীণ ব  (খ) যেয়    (গ) নিিঃশ্বাস  (ঘ) নবোি  

৪। ভুে শস্তব্দি অর্ ব কী ? 

(ক) ভুনি   (খ) সাপ    (গ) বাহু   (ঘ) অস্ত্র  

৫। যকািটি ধ্যাস্তিি নভনিস্বরুপ ? 

(ক) নিয়ি   (খ) আসি    (গ) ধািণা   (ঘ) প্রতযাহাি 

৬। যকািটি অন্য ৩টি যর্স্তক নভন্ন ? 

(ক) অনিনত  (খ) িানি    (গ) পৃনর্বী   (ঘ) যসাি  

৭। প্রনণধাি অর্ ব কী ? 

(ক) িাি   (খ) অপ বণ    (গ) গ্রহণ   (ঘ) অধ্যায়ি 

৮। িহনষ ব পতঞ্জনলি িস্তত য াস্তগি কয় ধাপ িস্তয়স্তে ? 

ক) ৮   (খ) ১০    (গ) ১২   (ঘ) ১৪  
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৯। শ্বাস-প্রশ্বাস্তসি নবোি বলস্তত যবাঝায় – 

(ক) প্রাণায়াি   (খ) আসি   (গ)  ি  (ঘ) সিানধ 

১০। সংকল্প নসনিি উস্তেস্তেি কস্ত াি সাধিা কী ? 

(ক) তপ    (খ)  ি   (গ) আসি  (ঘ) নিয়ি 

সৃেিশীল প্রশ্ন : 

১। তন্ময় য াস্তগি িাধ্যস্তি শিীিস্তক নিয়ন্ত্রি কস্তি যিাক্ষলাস্তভি আশায় । তাই নিয়নিত 

য াগাসি অনুশীলি কস্তি । ‘সুস্থস্তিহ সুস্থিি’ – এ কর্াটি িস্তি প্রাস্তণ নবশ্বাস কস্তি । 

িস্তিি সুস্থতা োিা ঈশস্তিি সাধিা কিা  ায় িা। 

ক. য াগসূস্তিি প্রস্তণতা যক ? 

খ. প্রাণায়াি বলস্তত কী যবাঝায় ? 

গ. য াগসাধিাি গুরুত্ব আস্তলাচিা কি । 

ঘ. “ সুস্থস্তিহ সুস্থিি ’’ – তাৎপ ব ব্যাখ্যা কি । 

২। প্রনতটি িানুষই নিে সুখ চায়। য াগসাধিা হস্তলা সুখ লাস্তভি একিাি পর্। য াস্তগি 

অঙ্গ আটটি। অনিল নিয়নিত অধ বকূি বাসি কস্তি । 

ক. ‘কূি ব’ অর্ ব কী ? 

খ. ‘প্রনতটি িানুষই নিে েীবস্তি সুখ চায়’-ব্যাখ্যা কি । 

গ. তুনি কীভাস্তব অধ বকূি বাসি অনুশীলি কিস্তব তা আস্তলাচিা কি। 

ঘ. ‘অনিল নিয়নিত অধ বকূি বাসি কস্তি’- কর্াটি মূল্যায়ি কি । 
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