
 

 

H.S. SANSKRIT SUGGESTION - 2022 
Total Long Questions – 29 Marks 

রচনাধর্মী প্রশ্ন (পূর্ ণর্মান-5 ) 

(পরীক্ষায় প্রতিটি Topic থেকে 1 টি েকর থ াি 5 টি প্রকের উত্তর েরকি 

হয়) 

গদ্াাংশ 

( বনগতাগুহা ) 

5×1=5 

     1.অতিপর্ বার চতরত্র আকিাচনা ের ?    

**2.‘র্নগিাগুহা’ পাঠ্াাংকে দস্য্দকির োর্ বেিাকপর র্র্ বনা দাও | 

**3.েে্প ও অতিপর্ বার আতে বে অর্স্থার র্র্ বনা দাও ?      

    4. ‘র্নগিা গুহা’ গদ্াাংেটির স্ার তনকের ভাষায় থিক া । 

পদ্াাংশ 

(গঙ্গাস্তাত্রর্ম্) 

5×1=5 

**1.গঙ্গাক্াো্ত্র ো্ – এ গঙ্গার থর্ র্র্ বনা আকে িা তনকের ভাষায় থি  ।    

**2.গঙ্গার  াহাত্ম্্ স্াংকক্ষকপ থিক া ।  

   3.গঙ্গার তর্কেষর্গুতির র্র্ বনা দাও । 

নাট্াাংশ 

(বাসন্তিকস্বপ্নর্ম্) 

5×1=5 

**1.র্াস্তিেস্বপ্ন ো্ নাি্াাংকের চতরত্রগুতির পতরচয় দাও ।   

**2.নাত়িোহতপ র্যগায়কি – র্্া ্া ের ।  

**3.থেৌ যদীর চতরত্র র্র্ বনা ের ।   



 

 

     4.থিা ার পাঠ্ নাি্াাংকের  ধ্্ তদকয় নাি্োর েী র্ািবা তদকি 

থচকয়কেন র্কি  কন হয় ।    

**5.রাো ইন্দ্রর্ বা ও থেৌ যদীর েকোপেেকনর র্র্ বনা দাও ।   

    6.রাো ইন্দ্রর্ বা ও েনেকি ার েকোপেেকনর র্র্ বনা দাও । 

ল ৌন্তকক সাংসৃ্কত সান্তহস্ত্র ইন্ততহাস  ও ববজ্ঞান্তনক সান্তহস্ত্র 

ইন্ততহাস 

5×1=5 

ল ৌন্তকক সাংসৃ্কত সান্তহস্ত্র ইন্ততহাস   

**1.েূদ্রে স্ম্পকেব নাতিদীর্ ব প্রর্ন্ধ থি  । অথবা,  িীো থি  – 

 ৃচ্ছেটিে ো্ ।  **2.থ র্দিূ স্ম্পকেব িীো থি  ।    

   3.িীো থি  – গীিকগাতর্ন্দ ো্ | 

অথবা, 

ববজ্ঞান্তনক সান্তহস্ত্র ইন্ততহাস 

**1.প্রাচীন ভারকির গতর্ি ও থে্াতিষ চচবা স্ম্পকেব থি  ।    

2.স্যশ্রুি স্াংতহিার তর্ষয়র্স্তু স্াংকক্ষকপ র্র্ বনা েকরা ।   

3.আর্ বভট্ট স্ম্পকেব এেটি নাতিদীর্ ব প্রর্ন্ধ রচনা েকরা ।                                                

ভাষাতত্ত্ব 

5×1=5 

**1.ভারিীয় আর্ বভাষার তর্তভন্ন ্র স্ম্পকেব থি  ।   

**2.ইকন্দা ইউকরাপীয় ভাষাকগাষ্ঠীর পতরচয় দাও । 

 

ভাবসম্প্রসারর্ (পূর্ ণর্মান-4) 

(পরীক্ষায় 1 টি ভার্স্ম্প্রস্ারকর্র উত্তর তি কি হয়) 

গদ্াাংশ ও পদ্াাংশ 



 

 

4×1=4 

গদ্াাংশ 

 (বনগতাগুহা) 

**1.িকিাহয়াং দ্রযিিরাং ক্রা ন্নগরাং তনর্ৃত্তঃ । 

পদ্াাংশ 

(গঙ্গাস্তাত্রর্ম্) 

**1.ত্ব তস্ গতি ব   িয স্াংস্াকর ।   

   2. ািগ বকঙ্গ ত্বতয় থর্া ভক্তঃ তেি িাং দ্রষ্টাং ন র্ ঃ েক্তঃ।  

   3.ির্ থচন্মািঃ থরািঃ স্নািঃ পযনরতপ েঠকর থস্াহতপ ন োিঃ । 

(শ্রীর্মদ্ভগবদ্গীতা) 

**1.অস্কক্তা হ্াচরনো্ ে ব পর াকপ্নাতি পযরুষঃ ।     

   2.স্বধ্ক ব তনধ্নাং থেয়ঃ পরধ্ক বা ভয়ার্হঃ । 

 

ন্তবিঃদ্রিঃ- উপস্র লদওয়া প্রশ্নগুন্ত র র্মস্ধ্ (**) ন্তচন্তিত করা প্রশ্নগুন্ত  

এবছর উচ্চর্মাধ্ন্তর্মক পরীক্ষায় লবন্তশ আসার সম্ভাবনা । তাই  

লতার্মরা এগুন্ত  ভাস্ াভাস্ব বতরী করার পর বাকী গুন্ত  বতরী 

করস্ব । 

 Our Website, Click here >>   www.sanskritsikshakendra.com 

( সর্মাপ্ত ) 

ধন্বাদ 

 

 

www.sanskritsikshakendra.com

