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বহুনিব বাচনি অভীক্ষা : 

১। চরক কত অব্দে আনবভ বাব হি ? 

(ক) নিষ্টপূব ব ৩০০  (খ) নিষ্টপূব ব ৬০০  (গ) নিষ্টপূব ব ১৫০  (ঘ) নিষ্টপূব ব ৫০০ 

২। প্রধাি অংশাবতার সংখ্যা কয়টি ? 

(ক) ১০   (খ) ২০   (গ) ৩০   (ঘ) ৪০  

৩। ভারব্দতর জীবনিশনির উৎস কী ? 

(ক) জ্ঞাি   (খ) নবজ্ঞাি   (গ) ধর্ ব   (ঘ) নিনতকতা  

৪। চরক সংনহতা কয়টি ভাব্দগ নবকি ? 

(ক) ৫   (খ) ৬   (গ) ৭   (ঘ) ৮ 

৫। মৃত্যুর সর্য় নবব্দবকািব্দের বয়স কত নিল ? 

(ক) ৩০ বয়স  (খ) ৫০ বয়স  (গ) ৩৯ বয়স  (ঘ) ৪৫ বয়স 

৬। নিতুািব্দের নগতার িার্ কী ? 

(ক) চন্দ্রব্দশখর  (খ) হাড়াই পনিত  (গ) নশবগুরু   (ঘ) কৃষ্ণরাজ  

৭। কুব্দবর কার আসল িার্ নিল ? 

(ক) গদাধর   (খ) নবব্দল   (গ) নবজয়   (ঘ) নিতুািে  

৮। নবব্দবকািে নব. এ পব্দড়ি ককাি নবষয় নিব্দয় ? 

(ক) ধ বর্   (খ) অর্ বিীনত  (গ) রাজিীনতত্ত্ব  (ঘ) দশ বি  

৯। শ্রী র্া ককাি বাদ্যযন্ত্র বাজাব্দত পারব্দতি ? 

(ক) অগ বাি   (খ) বাাঁনশ   (গ) কবহালা   (ঘ) মৃদঙ্গ  

১০। শ্রী অরনবে শ্রীর্াব্দক কী বব্দল ডাকব্দতি ?  

(ক) রার্   (খ) নতনর্   (গ) িব্দরন্দ্র   (ঘ) র্ীরা  

 

ZvwiL: 28-09-2020 



 
 
 

 
 
 

 
 

সৃজিশীল প্রশ্ন : 

১। অবতাব্দরর আব্দলাকপাত করব্দত নগব্দয় ধর্ ব নশক্ষক প্রাব্দেশ বাবু বব্দলি, পৃনর্বীর িািা সর্ব্দয় দুষ্ট 

কলাব্দকর জন্ম হয়। তারা র্ানুব্দষর উপর িািা ভাব্দব অতুাচার কব্দর। এব্দত জগব্দত কশাক, দুুঃখ, কষ্ট 

ও অশানির সৃনষ্ট হয়। এর্িই সর্য় নবষ্ণু অবতার রুব্দপ আনবভ বাব হি। 

ক. হলধর কক ? 

খ. অবতার নতি পয বাব্দয়র – বুনিব্দয় কলখ । 

গ. দুব্দষ্টর কাব্দি নতনি ভয়ঙ্কর, সজ্জব্দির কাব্দি শানির কসৌম্য কানিধারী, ভব্দির কাব্দি ভগবাি, 

- উদ্দীপব্দকর আব্দলাব্দক বুনিব্দয় কলখ ।  

ঘ. নচনকৎসা নবঙ্গাব্দি চরক ও সুশ্রুব্দতর অবদাি সম্পব্দক ব কলখ ।  

২। সীতািার্ বাবু অদ্বৈতবাব্দদ নবশ্বাসী, নতনি তার কিব্দলব্দক বব্দলি, “ক” অদ্বৈত র্তবাদ প্রচার 

কব্দরি । দানক্ষোব্দতুর ককরল রাব্দজুর কালানড় গ্রাব্দর্ তাাঁর জন্ম । 

ক. সুশ্রুতসংনহতা প্রধািত কয়টি ভাব্দগ নবভি ? 

খ. সীতািার্ বাবু তার সিাব্দির িার্ শঙ্কর ককি করব্দখনিব্দলি ? 

গ. উদ্দীপব্দক ‘ক’ এর অদ্বৈতবাদ কতার্াব্দক কতটা প্রভানবত কব্দরব্দি ? 

ঘ. উদ্দীপব্দক ‘ক’ এর আনবভ বাব এক যুগ সনিক্ষব্দে উনিটি নবব্দেষে কর । 
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