সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র

WB SLST - SANSKRIT - 2016
1. ঋগ্বেগ্বের প্রথম সূগ্বের ঋষি হগ্বেন - (A) মধুছন্দা (B) কুৎস (C) গৃৎসমে (D) ভরদ্বাজ।

ঊত্তর:- (A) মধুছন্দা।
2. অথর্গ্বর্গ্বে
ব
কতগুষে কাণ্ড আগ্বছ ? (A) কুষ়ি (B) পগ্বনগ্বরা (C) আঠাগ্বরা (D) ষিাগ্বো

ঊত্তর:- (A) কুষ়ি।
3. পাষিনীয়-ষিক্ষা অনুসাগ্বর ষনম্নষেষিত ষর্োঙ্গগুষের মগ্বধে ষকানটি ষর্গ্বের মুি ? (A) ষনরুে (B) ছন্দঃ (C) ষজোষতি
(D) র্োকরি।

ঊত্তর:- (D) র্োকরি।
4. মহাভারগ্বতর অপর একটি নাম - (A) ভারতগ্বকৌমুেী (B) র্োসসংষহতা (C) ভারতসংষহতা (D) িতসাহস্রী ষকৌমুেী।

ঊত্তর:- (C) ভারতসংষহতা।
5. শ্রীমদ্ভগর্দ্গীতা মহাভারগ্বতর ষকান্ পগ্বর্রব অন্তগতব ? (A) ভীষ্মপর্ ব (B) অনুিাসনপর্ ব (C) িাষন্তপর্ ব (D) র্নপর্।ব

ঊত্তর:- (A) ভীষ্মপর্।ব
6. পুরাগ্বির পাাঁচটি সাধারি বর্ষিষ্ট্ে ষকান্ পুরাগ্বি উষিষিত আগ্বছ ? (A) মৎসেপুরাি (B) ভষর্িেপুরাি (C) কূমপু
ব রাি (D)
র্ামনপুরাি।

ঊত্তর:- (A) মৎসেপুরাি।
7. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি ভাগ্বসর একাঙ্ক নািেকৃষত ? (A) চারুেত্ত (B) পঞ্চরাত্র (C) ঊরুভঙ্গ (D)
প্রষতজ্ঞাগ্ব ৌগন্ধরায়ি।

ঊত্তর:- (C) ঊরুভঙ্গ।
8. অষভজ্ঞানিকুন্তে নািগ্বক ষক কািেপ নাগ্বম পষরষচত ? (A) ষর্েূিক (B) কণ্ব (C) িারদ্বত (D) িাঙ্গরর্।
ব

ঊত্তর:- (B) কণ্ব।
9. অষভজ্ঞানিকুন্তে নািগ্বকর ষকান্ অগ্বঙ্ক কণ্ব মগ্বঞ্চ উপষিত ? (A) তৃতীয় অঙ্ক (B) প্রথম অঙ্ক (C) চতু থ ব অঙ্ক (D)
পঞ্চম অঙ্ক।

ঊত্তর:- (C) চতু থ ব অঙ্ক।
10. "মৃগানুসাষরিং সাক্ষাৎ পিেমীর্ ষপনাষকনাম্" -এই উক্তেটির র্ো হগ্বেন- (A) েুিেন্ত (B) সারষথ (C) বর্িানস (D)
ষর্েূিক।

ঊত্তর:- (B) সারষথ।
11. ষহগ্বতাপগ্বেি -এর রচষয়তার নাম হে- (A) নারায়ি (B) ষর্ষ্ণুিমা ব (C) ষসামগ্বের্ (D) অশ্বগ্ব াি।

ঊত্তর:- (A) নারায়ি।
12. গণ্ডীগ্বতাত্রগাথা গ্রগ্বের রচষয়তা ষক ? (A) মুরাষর (B) র্ুদ্ধস্বামী (C) শ্রীহি ব (D) অশ্বগ্ব াি।

ঊত্তর:- (D) অশ্বগ্ব াি।
13. কথাসষরৎসাগর গ্রগ্বের রচষয়তা ষক ? (A) ষসামগ্বের্ (B) হোয়ুধ (C) ষর্ষ্ণুিমা ব (D) কেহি।

ঊত্তর:- (A) ষসামগ্বের্।
14. মনুর মগ্বত ষশ্রষ্ঠ েুগ ব ষকানটি ? (A) মহীেুগ ব (B) ধন্বেুগ ব (C) নৃেুগ ব (D) ষগষরেুগ।ব

ঊত্তর:- (D) ষগষরেুগ।ব
15. ষকৌটিেীয় অথিাগ্বে
ব
অষধকরি সংিো কত ? (A) ষিাগ্বো (B) পগ্বনগ্বরা (C) কুষ়ি (D) র্াইি।

ঊত্তর:- (B) পগ্বনগ্বরা।
16. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকান্ নািেকৃষতটির প্রধান রস র্ীর ? (A) মুদ্রারাক্ষস (B) ষর্ক্রগ্বমার্িীয় (C) মৃচ্ছকটিক (D)
মােতীমাধর্।
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ঊত্তর:- (A) মুদ্রারাক্ষস।
17. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে শ্রীহগ্বিরব রচনা ষকানটি ? (A) অন রা
ব র্ (B) কপূরমঞ্জরী
ব
(C) িাষরপুত্রপ্রকরি (D) রত্নার্েী ।

ঊত্তর:- (D) রত্নার্েী।
18. ভট্টনারায়গ্বির ষর্িীসংহার নািগ্বক কতগুষে অঙ্ক রগ্বয়গ্বছ ? (A) পাাঁচ (B) ষতন (C) ছয় (D) চার।

ঊত্তর:- (C) ছয়।
19. অধেয়গ্বনন র্সষত - এিাগ্বন ষনম্নগ্বরিাক্তঙ্কত পগ্বে তৃতীয়া ষর্ভক্তের প্রগ্বয়াগ কী অগ্বথ ব হগ্বয়গ্বছ ? (A) করি (B) সহাথ ব (C)
অপর্গ ব (D) ষহতু ।

ঊত্তর:- (D) ষহতু ।
20. কৃষ্ণঃ দ্বারকামষধষতষ্ঠষত - এই র্াগ্বকে ষনম্নগ্বরিাক্তঙ্কত পেটির কারক-ষর্ভক্তে ষনিগ্বয়র
ব
ষক্ষগ্বত্র ____ সূত্রটি প্রগ্ব াজে। (A)
অকষথতং চ (B) অষধিীঙ্স্ িাসাং কম ব (C) অষভষনষর্িশ্চ (D) উপান্বধোঙ্স্ র্সঃ।

ঊত্তর:- (B) অষধিীঙ্স্িাসাং কম।ব
21. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি র্হুব্রীষহ সমাগ্বসর উোহরি ? (A) িঙ্খধর্েঃ (B) র্োঘ্রহতঃ (C) রথকারঃ (D) পঞ্চিাঃ।

ঊত্তর:- (D) পঞ্চিাঃ।
22. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি অর্েীভার্ সমাগ্বসর উোহরি ? (A) পঞ্চগর্ম্ (B) সতৃিম্ (C) পাষিপােম্ (D) সপুত্রঃ।

ঊত্তর:- (B) সতৃিম্।
23. র্ধূর্রম্ পেটি ষ
র্হুব্রীষহসমাস।

সমাগ্বসর উোহরি তার নাম হে- (A) দ্বন্দ্বসমাস (B) ষদ্বগুসমাস (C) অর্েীভার্সমাস (D)

ঊত্তর:- (A) দ্বন্দ্বসমাস।
24. ‘রাজন্’ িগ্বের িষ্ঠী র্হুর্চগ্বনর রূপ ষকানটি ? (A) রাজ্ঞানাম্ (B) রাজ্ঞঃ (C) রাজ্ঞাম্ (D) রাজাসে।

ঊত্তর:- (C) রাজ্ঞাম্।
25.’অস্মে্’ িগ্বের পঞ্চমীর একর্চগ্বনর রূপ ষকানটি ? (A) মৎ (B) অস্মৎ (C) অস্মাৎ (D) ষম।

ঊত্তর:- (A)মৎ।
26.'েৃি'্ ধাতু র েৃি্ প্রথম পুরুি একর্চগ্বনর রূপ ষকানটি ? (A) েৃষিিেষত (B) দ্রক্ষেগ্বত (C) দ্রক্ষেষত (D)েৃষিিেগ্বত।

ঊত্তর:- (C)দ্রক্ষেষত।
27. 'ো' ধাতু র ষোি্ মধেম পুরুি একর্চগ্বনর রূপ ষকানটি ? (A) ষেষহ (B) োষহ (C) েোষহ (D) েেষহ।

ঊত্তর:- (A) ষেষহ
28. 'জাগৃ' ধাতু র ষোি্ মধেম পুরুি একর্চগ্বনর রূপ ষকানটি ? (A) জাগ্রতু (B) জাগৃষহ (C) জাগ্রত (D) জাগৃতাম্।

ঊত্তর:- (B) জাগৃষহ।
29. সষন্ধর ষনয়ম অনুসাগ্বর মাতু ঃ + ষরােনম্ - এই িগ্বে ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি সটঠক হগ্বর্ ? (A) মাতৃগ্বরােনম্
(B) মাতূগ্বরােনম্ (C) মাতৃ্গ্বরােনম্ (D) মাতু গ্বরােনম্ ।

ঊত্তর:- (B) মাতূগ্বরােনম্।

30. পিেন্ + চেষত - এই িাগ্বন ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি সটঠক রূপ ? (A) পিেঞ্চেষত (B) পিেং চেষত (C)
পিেংশ্চেষত (D) পিেশ্চেষত।

ঊত্তর:- (C) পিেংশ্চেষত।
31. ো + িানচ্ - এই িগ্বে ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি সটঠক পষরষনটষ্ঠত রূপ ? (A) োোন (B) েেৎ (C) েোৎ (D)
েোন।

ঊত্তর:- (D) েোন।
32. 'ষকৌমার' িেটিগ্বত ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকান্ তক্তদ্ধত প্রতেয় র্ের্হৃত হগ্বয়গ্বছ ? (A) অি্ (B) অঞ্ (C) কন্ (D) ঠঞ্।
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ঊত্তর:- (B) অঞ্।
33. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি 'ষজেষ্ঠ' িগ্বের সটঠক র্ুেৎপষত্ত ? (A) র্ৃদ্ধ + ইষ্ঠন্ (B) জোয়স্ + ইষ্ঠন্ (C) ষজয়স্ +
ইষ্ঠন্ (D) র্িীয়স্ + ইষ্ঠন্।

ঊত্তর:- (A) র্ৃদ্ধ + ইষ্ঠন্।
34. 'ষসষর্তু ষমচ্ছষত' র্াকেটির একথায় প্রকাষিত রূপটি হগ্বর্- (A) ষসগ্বিষর্িষত (B) ষসগ্বিষর্িগ্বত (C) ষিগ্বসষর্িগ্বত (D) ষসষর্িষত।

ঊত্তর:- (B) ষসগ্বিষর্িগ্বত।
35. 'ব্রাহ্মিানাং সমূহঃ' র্াকেটির একথায় প্রকাষিত রূপটি- (A) ব্রহ্মিতা (B) ব্রাহ্মিেম্ (C) ব্রাহ্মিো (D) ব্রাহ্মিী।

ঊত্তর:- (B) ব্রাহ্মিেম্।
36. ষনম্নষেষিতগুষের মগ্বধে ষকানটি 'উেকীয়ষত' পগ্বের অথ ?ব (A) উেকষমচ্ছষত স্নাতু ম্ (B) উেকং পাতু ষমচ্ছষত (C) উেকং
ষনতু ষমচ্ছষত (D) উেকং োতু ষমচ্ছষত।

ঊত্তর:- (A) উেকষমচ্ছষত স্নাতু ম্।
37. সম্-চর্ -এর আত্মগ্বনপে হয়- (A) িন র্াগ্বকে করগ্বি তৃতীয়া ষর্ভক্তের প্রগ্বয়াগ থাগ্বক (B) িন র্াগ্বকে ষহতু অগ্বথ ব
তৃতীয়া ষর্ভক্তের প্রগ্বয়াগ থাগ্বক (C) িন র্াগ্বকে সহাগ্বথ ব তৃতীয়া ষর্ভক্তের প্রগ্বয়াগ থাগ্বক (D) িন র্াগ্বকে উপেক্ষগ্বি
তৃতীয়া ষর্ভক্তের প্রগ্বয়াগ থাগ্বক।

ঊত্তর:- (A) িন র্াগ্বকে করগ্বি তৃতীয়া ষর্ভক্তের প্রগ্বয়াগ থাগ্বক।

38. 'প্রাগ্বত ভগর্ন্তং স্মর' - র্াকেটির শুদ্ধরূপ হগ্বর্- (A) প্রাগ্বতৌ ভগর্ন্তং স্মর (B) প্রাগ্বত ভগর্ানং স্মর (C) প্রাতষর ভগর্ানং
স্মর (D) প্রাতঃ ভগর্ন্তং স্মর।

ঊত্তর:- (D) প্রাতঃ ভগর্ন্তং স্মর।
39. 'ষর্ংিতগ্বয়াঃ ুর্াগ্বনা াষন্ত' - র্াকেটির শুদ্ধরূপ হগ্বর্- (A) ষর্ংিাঃ
ুর্াগ্বনা াষন্ত (D) ষর্ংিতয়ঃ ূনঃ াষন্ত।

ঊত্তর:- (C) ষর্ংিষতঃ

র্
ু াগ্বনা

র্
ু াগ্বনা

াষন্ত (B) ষর্ংিঃ

ন
ূ ঃ

াষন্ত (C) ষর্ংিষতঃ

াষন্ত।

40. 'তার্ে্ ভয়ং ষভতর্েম্' - র্াকেটির শুদ্ধরূপ হগ্বর্- (A) তার্ে্ ভয়াৎ ষভতর্েম্ (B) তার্ে্ ভয়সে ষভতর্েম্ (C) তার্ে্
ভগ্বয়ন ষভতর্েম্ (D) তার্ে্ ভগ্বয়িু ষভতর্েম্।

ঊত্তর:- (B) তার্ে্ ভয়সে ষভতর্েম্।
41. 'প্রিমে' িেটির ষর্কল্প রূপ হে- (A) প্রিতে (B) প্রিত্বা (C) প্রনত্বা (D) প্রিমনীয়।

ঊত্তর:- (A) প্রিতে।
42. 'মনুিে' িেটির েীষেঙ্গ রূপ হগ্বর্- (A) মানর্ী (B) মানসী (C) মনার্ী (D) মনুিী।

ঊত্তর:- (D) মনুিী।
43. নাম ধাতু র প্রগ্বয়াগ্বগ 'আত্মনঃ পুত্রষমচ্ছষত' র্াকেটি এককথায় প্রকাি করগ্বে হগ্বর্- (A) পুত্রকামেষত (B) পুত্রায়গ্বত (C)
পুত্রীয়ষত (D) পুত্রীয়ষত।

ঊত্তর:- (A) পুত্রকামেষত।
44. 'র্ােকাঃ _____' র্াগ্বকে িূনেিান পূরগ্বির জনে সটঠক পেটি হগ্বর্- (A) সংক্রী়িগ্বন্ত (B) সংক্রী়িষন্ত (C) সংক্রী়িগ্বত (D)
সংক্রী়িষত।

ঊত্তর:- (A) সংক্রী়িগ্বন্ত।
45. 'ভগর্ান ষতামার সহায় হগ্বর্ন' - এই র্াকেটির সটঠক সংস্কৃত অনুর্াে ষকানটি ? (A) ঈশ্বরগ্বত সহায়ং ভষর্িেষত (B)
ঈশ্বরংগ্বত সহায়ং ভষর্িেষত (C) ঈশ্বরংগ্বত সহাগ্বয়া ভষর্িেষত (D) ঈশ্বরগ্বত সহাগ্বয়া ভষর্িেষত।

ঊত্তর:- (D) ঈশ্বরগ্বত সহাগ্বয়া ভষর্িেষত।
46. সহ +

ৎ -এর পষরষনটষ্ঠত রূপটি হগ্বর্- (A) ষসাহে (B) সহে (C) ষসাঢ্ে (D) ষসাঢুম্।

ঊত্তর:- (B) সহে।

্ া (B) পষরতেজে (C) পষরতোজে (D) পষরতজে।
47. পষর-তেজ্ + েেপ্ -এর পষরষনটষ্ঠত রূপটি হগ্বর্- (A) পষরতেক্তর্
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সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র
ঊত্তর:- (B) পষরতেজে।
48. 'সভায়াং সাধুঃ' - এইটির তক্তদ্ধতান্ত একথায় প্রকাি রূপ হগ্বর্- (A) সভেসাধুঃ (B) সাধুসভেঃ (C) সভেঃ (D) সাধুত্বম্।

ঊত্তর:- (C) সভেঃ।
49. তক্তদ্ধত প্রতেয় ষ াগ্বগ 'গাগসে
ব অপতেং পুমান্' একথায় হগ্বর্- (A) গাগ্বগয়ব (B) গাগঃব (C) গাগেঃব (D) গাগী।

ঊত্তর:- (C) গাগেঃ।
ব
50. প্রিগ্বতাহক্তস্ম ষের্াকরম্ - ষনম্নগ্বরিাক্তঙ্কত পেটির কারক-ষর্ভক্তে হে- (A) কমষি
ব ষদ্বতীয়া (B) কমপ্রর্চনীয়
ব
ুগ্বে ষদ্বতীয়া (C)
নমস্ ষ াগ্বগন চতু থী (D) অকষথতং চ ইষত কমষি
ব ষদ্বতীয়া।

ঊত্তর:- (A) কমষি
ব ষদ্বতীয়া।
51. রুেতঃ পুত্রসে মাতা জগাম - ষনম্নগ্বরিাক্তঙ্কত পেটির কারক-ষর্ভক্তে হে- (A) অনােগ্বর সপ্তমী (B) ভাগ্বর্ সপ্তমী (C)
অনােগ্বর িষ্ঠী (D) ষহগ্বতা পঞ্চমী।

ঊত্তর:- (C) অনােগ্বর িষ্ঠী।
52. 'মা ষনিাে প্রষতষ্ঠাং' -এর পগ্বরর চরিটি হে- (A) ত্বগ্বমাগমঃ িাশ্বতী সমাঃ (B) ত্বমগমঃ িাশ্বতীঃ সমা (C) ত্বমগমঃ
িাশ্বতী সমা (D) ত্বমগমঃ িাশ্বতীঃ সমাঃ।

ঊত্তর:- (D) ত্বমগমঃ িাশ্বতীঃ সমাঃ।
53. 'মহারাজ' িগ্বের েীষেঙ্গ রূপ- (A) মহারাজ্ঞী (B) মহারাজী (C) মহারাষ্ট্রী (D) মহরাজ্ঞী।

ঊত্তর:- (B) মহারাজী।
54. 'মনার্ী' িগ্বের ষর্কল্প রূপ হে- (A) মনায়ী (B) মানর্ী (C) মানুিী (D) মনুিী।

ঊত্তর:- (A) মনায়ী।
55. প্রচ্ছ্ + ঙ্স্ -এর পষরষনটষ্ঠত রূপটি হে- (A) পাপৃচ্ছেগ্বত (B) পরীপৃচ্ছেগ্বত (C) পপৃচ্ছেগ্বত (D) প্রপৃচ্ছেগ্বত।

ঊত্তর:- (B) পরীপৃচ্ছেগ্বত।
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