
বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
প্রথম সামলিক পরীক্ষার সালজশন 

 

লেষি : লিন্দধুম ম ও ননলিক লশক্ষা 
সংলক্ষপ্ত সালজশন 

 

প্রথম অধ্যায় 
জ্ঞান, অনধু্াবন ও বহুননববাচনী সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ ঈশ^র শব্দের অথব কী? ঈশ^রব্দক কখন ব্রহ্ম বলা হয়? 

❖ ননরাকার ব্রহ্মব্দক ববাঝাব্দে ঋনিরা কী প্রেীক বযবহার কব্দরন? 

❖ ব্রহ্ম শব্দের অথব কী? ব্রহ্ম নামকরব্দের কারে? 

❖ ব্রহ্মব্দক অনয নক নাব্দম ডাকা হয়? কখন ব্রহ্মব্দক ঈশ^র বলা হয়? 

❖ অবোর শব্দের অথব কী? কখন ঈশ^রব্দক অবোর বলা হয়? 

❖ নবদ্যার বদ্বী ও শনির বদ্বী বক? বদ্বো বা বদ্ব-বদ্বী বলব্দে কী ববাঝ? 

❖ ভগ শব্দের অথব কী? ভগবাব্দনর কয়টি গুে ও নক নক? 

❖ ভব্দির কাব্দে ভগবান বকমন? বকন ঈশ^রব্দক ভগবান বলা হয়? 

❖ জ্ঞান শব্দের অথব কী? জ্ঞানী বক? জ্ঞানীর কাব্দে ঈশ^র বকমন? 

❖ পরমাত্মা কী? জ্ঞান কয় প্রকার নক নক? নবদ্যা ও অনবদ্যা কী নাব্দম পনরনচে? 

❖ জীবাত্মা কী? ব াগ অথব কী? ব াগী বক? ব াগীর দ্নৃিব্দে ঈশ^র বকমন? 

❖ ঈশ^বরর অবস্থান সম্পব্দকব  স্বামী নবব্দবকানন্দ কী বব্দলব্দেন? এর অথব? 

❖ ভব্দির ননকট ঈশ^র কী? ভি কাব্দক বব্দল? 

❖ জীবাত্মা কী? মৃেুয বলব্দে কী ববাঝ? 

❖ সীমার মাব্দঝ অসীম েুনম............ আপর সুর- এটা বকান কনবর বকান কাবয গ্রব্দের অংশ? 

❖ অন্তর মম........... ননমবল কব্দরা............। এটা বকান কনবর বকান কাবয গ্রব্দের অংশ? 

❖ নহন্দ ুধ্ব্দমবর একটি বমৌনলক গ্রে কী?  জুব ব্দদ্ব্দবর কয়টি অংশ ও নক নক? 

❖    জুব ব্দদ্ব্দবর প্রধ্ান বেবনার নবিয় নক? 

❖ প্রধ্ান উপননিধ্ কয়টি? বশ^োশ^ের উপননিব্দদ্র আব্দলাচয নবিয় নক? 

❖ ঈশ^রব্দক এক ও অনিেীয় বলা হব্দয়ব্দে বকন?  

❖ আমরা ঈশ^বরর ননকট প্রাথবনা কনর বকন? 

 
প্রব্দয়াগ ও উচ্চের দ্ক্ষো সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ ঈশ^র এক ও অনিেীয়’ নবিয়টি পাঠ্য বইব্দয় আব্দলাব্দক বযাখযা কব্দরা। 

❖ ঈশ^বরর একত্ব সম্পব্দকব  বশ^োশ^ের এর উপননিব্দদ্ বনেবে বলাক সরলাথব সহ বযাখযা কব্দরা।  

❖ জীবাত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান ও ঈশ^র নহসাব্দব ¯  ্ রিার স্বরূপ বযাখযা কব্দরা।  

❖ রবীন্দ্রনাথ ঠ্াকুব্দরর বাংলা প্রাথবনা ও এর বযাখযা পাঠ্য বইব্দয়র আব্দলাব্দক নলখ।  

❖ ঈশ^রব্দক ভগবান বলার কারে পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক বযাখযা কব্দরা। 

❖ ভব্দির দ্নৃিব্দে ঈশ^বরর ধ্ারো পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক বযাখযা কব্দরা। 

❖ ঈশ^বরর আত্মারূব্দপ অবস্থান ও স্বরূপ বযাখযা কব্দরা। 

❖ বকান বকান গুব্দের আব্দলাব্দক একজন মানুিব্দক জ্ঞােী বলা  ায়? বোমার পাব্দঠ্র আব্দলাব্দক  নুি   



  প্রদ্শবন কব্দরা। 

নিেীয় অধ্যায় 
❖ জ্ঞান, অনুধ্াবন ও বহুননববাচনী সহায়ক প্রশ্নঃ 
❖ ধ্মবগ্রে কী? ৫টি ধ্মবগ্রব্দের নাম নলখ। 

❖ নহন্দবু্দদ্র আদ্ী ধ্মবগ্রে কী? ববদ্ মাব্দন কী? ববদ্ কীভাব্দব প্রাপ্ত? 

❖ ববনদ্ক সানহেয বলব্দে কী ববাঝ? শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীো বকান গ্রব্দের অংশনবব্দশি? 

❖ ধ্যান কী? ঋনি কাব্দদ্র বলা হয়? 

❖ ববব্দদ্র আর এক নাম কী? ববদ্ব্দক কয়ভাব্দগ ভাগ করা হব্দয়ব্দে ও নক নক? 

❖ সংনহো মাব্দন কী? চেুব্দববদ্ বলব্দে কী ববাঝ? 

❖ ববব্দদ্র কয়টি অংশ ও নক নক? মন্ত্র ও ব্রাহ্মে কী? 

❖ আরেযক কী? আরেযব্দকর নবিয় নক? আরেযব্দকর আব্দলানচে নবিয় নক? উব্দেখব্দ াগয আরেযক নক নক?  

❖ উপননিদ্ এর প্রকৃনে প্রেযয় নক? উপননিদ্ এর আলাদ্া আলাদ্ অথব নলখ।  

❖ কল্প কী? ননরুব্দি ববব্দদ্র কী ননব্দয় আব্দলাচনা করা হব্দয়ব্দে? 

❖ ব্রাহ্মে নকব্দস রনচে? ব্রাহ্মব্দের নবিয়বস্তু কী?  

❖ ববদ্ কার বােী? ‘ববদ্ অনখল ধ্মব মূলক’- কথাটি বক বব্দলব্দেন?  

❖ ববব্দদ্র নবিয়ব্দক কী বলা হয়? ববনদ্ক বদ্বো কয় প্রকার ও নক নক?  

❖ স্বব্দগবর বদ্বো কারা? অন্তনরক্ষব্দলাব্দকর বদ্বো কারা? মেব ব্দলাব্দকর বদ্বো কারা? 

❖ সাম নক? বক ববদ্ব্দক নবভি কব্দরন ও কয়ভাব্দগ নবভি কব্দরন, এগুব্দলা নক নক?    

❖ মহনিব কৃষ্ণ বিপায়ন এর নাম বকন ববদ্ বযাস?  

 

প্রব্দয়াগ ও উচ্চের দ্ক্ষো সহায়ক প্রশ্নঃ 
❖ ববদ্ কী? চেুব্দববব্দদ্র সংনক্ষপ্ত নববরে বোমার পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক েুব্দল ধ্ব্দরা।   

❖ সংনহো কী? সংনহোগুব্দলার সংনক্ষপ্ত নববরে বোমার পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক নলখ। 

❖ চেুব্দববদ্ কী? ধ্মবাচরব্দে চেুব্দববব্দদ্র প্রভাব বযাখযা কব্দরা। 

❖ চেুবেব সম্পব্দকব  শ্রীমদ্ ভগবদ্গীোর নশক্ষা ও আমাব্দদ্র জীবনাচরব্দে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীোর নশক্ষা ও 

প্রভাব বযাখযা কব্দরা।   

❖ জ্ঞান, কমব ও ভনিব্দ াব্দগর এক অপবূব সমন্বয় হব্দে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীো’- নবব্দলিে কব্দরা। 

❖ ববদ্ অধ্যয়ব্দন ববদ্াব্দের গুরুত্ব অপনরসীম’- উনিটি নবব্দলিে কব্দরা।  

 
চেুথব অধ্যায় 

জ্ঞান, অনুধ্াবন ও বহুননববাচনী সহায়ক প্রশ্নঃ 
❖ ননেয কমব কী? শরীরম্ আদ্যং খলু ধ্মবসাধ্নম- অথব কী? 

❖ ননেয কমব কয় প্রকার? ‘সমব্দয়র এক ব াোঁড়, অসমব্দয়র দ্শ ব াোঁড়’- কথাটি বযাখযা কব্দরা।  

❖ নমস্কার নকব্দসর প্রেীক? কীভাব্দব নবন¤  ্ রোর সৃনি হয়? 

 
প্রব্দয়াগ ও উচ্চের দ্ক্ষো সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ ননেযকমব অনুশীলব্দনর প্রভাব পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক বযাখযা কব্দরা। 

❖ বগামুখাসন কী? এ আসন নামকরব্দের কারে, উি আসন অনশুীলন পদ্ধনে ও প্রভাব বযাখযা কব্দরা। 

❖ ভুজে শব্দের অথব কী? এ আসব্দন এ নামকরব্দের কারে, উি আসন অনুশীলন পদ্ধনে ও প্রভাব বযাখযা 
কব্দরা। 

❖ খাওয়ার পর করা একমাত্র আসন বকানটি? এ আসব্দন এ নামকরব্দের কারে। উি আসন অনুশীলন 

পদ্ধনে ও প্রভাব নলখ। 



িষ্ঠ অধ্যায়ঃ 
 
জ্ঞান, অনুধ্াবন ও বহুননববাচনী সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ বননেক নশক্ষা কী?  

❖ বদ্শ বপ্রম বলব্দে কী বুঝ? ‘জননী জন্মভূনমশ্চ স্বাগবাদ্নপ গনরয়সী’ কথার অথব কী? 

❖ ৫ জন বদ্শ বপ্রনমব্দকর নাম নলখ। কােব বী বাজনু বকমন নেব্দলন? 

❖ পলুস্ত বক? রাবন সম্পব্দকব  পলুব্দস্তর বক হন? 

❖ অধ্যাবসায় কী? বকান বকান গুব্দের সমন্বব্দয় অধ্যাবসায় নামক গুেটি গব্দড় ওব্দঠ্? 

 
প্রব্দয়াগ ও উচ্চের দ্ক্ষো সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ বদ্শ বপ্রম বলব্দে নক বুঝ? বদ্শ বপ্রম কীভাব্দব প্রকাশ পায়? কােব বী বাজবু্দনর বদ্শব্দপ্রব্দমর প্রকাশ ও 

োৎপ ব মূলযায়ন কব্দরা। 

❖ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবব্দন বদ্শব্দপ্রব্দমর োৎপ ব নবব্দলিে কব্দরা। 

❖ অধ্যাবসায় বলব্দে কী বুঝ? একলব্দবযর অধ্যাবসায় ও সা লয লাভ পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক বযাখযা 
কব্দরা। 

❖ জীবব্দন সা লয লাব্দভর মলূমন্ত্র অধ্যাবসায়’- উনিটি নবব্দলিে কব্দরা। 

❖ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবব্দন অধ্যাবসাব্দয়র গুরুত্ব বযাখযা কব্দরা। 

❖ অধ্যাবসায়ী একলব্দবযর জীবন কানহনী বোমার চলার পব্দথ কেটা প্রভাব ব লব্দব বব্দল েুনম মব্দন কর? 

বযাখযা কব্দরা। 

❖ কােব বী বাজবু্দনর বদ্শব্দপ্রম বোমাব্দক বদ্শব্দপ্রনমক হব্দে কেটা উিদু্ধ করব্দব বব্দল েুনম মব্দন কর? ো 
বযাখযা কব্দরা। 

 
 

সপ্তম অধ্যায়: (ঠ্াকুর ননগমানন্দ, ঠ্াকুর অনুকুলচন্দ্র) 

 
ঠ্াকুর ননগমানন্দ 

জ্ঞান, অনুধ্াবন ও বহুননববাচনী সহায়ক প্রশ্নঃ 
❖ ঠ্াকুর ননগমানন্দ বকান গ্রাব্দম, কে সাব্দল, বকাথায় জন্ম গ্রহে কব্দরন? 

❖ ঠ্াকুর ননগমানব্দন্দর নপো ও মাোর নাম কী? োর পবূব নাম কী নেল? এ নামকরব্দের কারে বযাখযা 
কব্দরা। 

❖ বকান সময় বথব্দক নলীনীর ধ্মবভাব বজব্দগ ওব্দঠ্? বকান দ্টুি ঘটনা নলীনীর মব্দন গভীর বরখাপাে 

কব্দর? 

❖ নলীনীর স্ত্রীর নাম কী? “স্ত্রী মাব্দত্রই আদ্যশনি মহামায়ার অংশ”- বক বব্দলব্দেন? বকন বব্দলব্দেন? 

❖ নলীনী কার কাব্দে োরামব্দন্ত্র দ্ীক্ষা বনন? নেনন কার কাব্দে ববনদ্ক সন্নাস মব্দন্ত্র দ্ীক্ষা বনন? কখন 

নলীনীর নাম ননগমানন্দ্র হয়? 

❖ ঠ্াকুর ননগমানব্দন্দ্রর আদ্শব কী নেল?  

❖ ঠ্াকুর ননগমানন্দ কে সাব্দল, কে োনরব্দখ, বকাথায় ইহব্দলাক েযাগ কব্দরন?  

 

প্রব্দয়াগ ও উচ্চের দ্ক্ষো সহায়ক প্রশ্নঃ 
❖ ঠ্াকুর ননগমানব্দন্দর ননগমানন্দ হব্দয় ওঠ্ার কারে বযাখযা কব্দরা। ঠ্াকুর ননগমানব্দন্দর পরব্দলাক 

সম্পব্দকব  চচব া করার মূল কারে পাঠ্যবইব্দয়র আব্দলাব্দক বযাখযা কব্দরা।  

❖ ঠ্াকুর ননগমানব্দন্দর দ্শবন ও োর োৎপ ব বযাখযা কব্দরা। 

❖ ঠ্াকুর ননগমানব্দন্দর বােী ও বাস্তব্দব োর প্রভাব বকমন হব্দব বব্দল েুনম মব্দন কব্দরা? 



 
ঠ্াকুর অনুকুলচন্দ 

 
জ্ঞান, অনুধ্াবন ও বহুননববাচনী সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ ঠ্াকুর অনুকুলচন্দ্র কে সাব্দল, কে োনরব্দখ, বকাথায় জন্মগ্রহে কব্দরন?  

❖ ঠ্াকুর অনুকুলচব্দন্দ্রর নপো-মাোর নাম কী? প্রথমবার বকন োর প্রব্দবনশকা পরীক্ষা বদ্ওয়া হয়? 

❖ অনুকুলচন্দ্র পরীক্ষা করব্দে নগব্দয় কী অনুধ্াবন করব্দলন? 

❖ অনুকুলচন্দ্র বকন সৎসে আশ্রম প্রনেষ্ঠা কব্দরন? 

❖ অনুকুলচন্দ্রব্দক বকন সবাই ঠ্াকুর বলে? 

❖ সৎসে আশ্রব্দমর মূলনভনি কী কী নেল? 

❖ ঠ্াকুর অনুকুলচন্দ্র কখন ও বকাথায় বদ্হ েযাগ কব্দরন? 

 
প্রব্দয়াগ ও উচ্চের দ্ক্ষো সহায়ক প্রশ্নঃ 

❖ ঠ্াকুর অনুকুলচব্দন্দ্রর আদ্শব ও নশক্ষা এবং বোমার জীবব্দন োর প্রব্দয়াগ বযাখযা কব্দরা। 

❖ ঠ্াকুর অনুকুলচব্দন্দ্রর প্রনেনষ্ঠে সৎসব্দের কমবকান্ড বেবনা কব্দরা। 

 
 
 
 


