
1

Class 11 Sanskrit Suggestion 2023

একাদশ ��ণীর সং�ৃত সােজশন ২০২৩
Organized by : BHUGOLSHIKSHA.COM
Prepared by : Experienced Teachers
Website : https://www.bhugolshiksha.com

West Bengal Class 11th Sanskrit Suggestion 2023 WBCHSE |
Class 11 Sanskrit Suggestion 2023 | পি�মব� একাদশ ��ণীর সং�ৃত
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একাদশ ��ণীর সং�ৃত MCQ সােজশন ২০২৩ :
1. ইে�র �ধান সহচর �ক ?
(A) য�
(B) �মঘ
(C) হািত
(D) �েবর
Ans: B
2. নের�নাথ �কান বংেশর স�ান িছেলন ?
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(A) িম�
(B) শা�ী
(C) দ�
(D) যদু
Ans: C
3. ভারতিবেবকম নাটেক �মাট ক� দশৃ� আেছ ?
(A) এক�
(B) পাঁচ�
(C) দশ�
(D) পেনেরা�
Ans: C
4. ত�ণ বয়িস ... স�ীতিনপুণঃ এই উি�� কার ?
(A) �রামকৃে�র
(B) নের�নােথর
(C) সুের�নােথর
(D) ভবতািরণীর
Ans: C
5. ন�ি�ব� কথার অথ� কী ?
(A) রাতিদন
(B) যথাপূব�
(C) ভাবব�া�ল
(D) �কােনা�ই নয়
Ans: A
6. নের�নাথ কীেসর �ারা রামকৃে�র িচ�িবেনাদন কেরন ?
(A) �বদপােঠ
(B) নেৃত�
(C) সংগীেত
(D) আবিৃ�েত
Ans: C
7. �ক থাকেল �সই �ান �দবতুল� হয় ?
(A) �রামকৃ�
(B) িবেবকান�
(C) ভবতািরণী
(D) ভে�রা
Ans: A
8. মলয় পবেণর �েশ� �ক পুলকা�ল হয় ?
(A) �বণবুন
(B) তৃণ
(C) ব�ৃশাখা
(D) নদী
Ans: A
9. নমৃ�ুমািলনী �ক ?
(A) �দগু�া
(B) ভবতািরণী
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(C) সর�তী
(D) হরেগৗরী
Ans: B
10. ভারতিবেবক কী ধরেনর নাটক ?
(A) গীিতনাট�
(B) জীবনীমলূক
(C) ��মমলূক
(D) ভি�মলূক
Ans: B
11. নের�নােথর চ�ু যুগল কী রকম িছল ?
(A) �ু�
(B) অিতগভীর
(C) আকণ�িব�ৃত
(D) ভয়াথ�
Ans: C
12. ঋগেবেদর পুেরািহতেদর নাম কী ?
(A) উদগাতা
(B) ��া
(C) �হাতা
(D) অ�য�
Ans: C
13. সামেবেদর ম� সংখ�া কত ?
(A) ১৭১০
(B) ১৮০০
(C) ১৮১০
(D) ১৯০০
Ans: C
14. �বেদর �খ�াত �কাকার �ক ?
(A) সায়ন
(B) �মািরলভ�
(C) শবর�ামী
(D) মি�নাথ
Ans: A
15 িন�ে�র রচিয়তা �ক ?
(A) যা�
(B) পত�িল
(C) কাত�ায়ন
(D) পািণিন
Ans: A
16. ছয়� �বদাে�র মেধ� �থম �বদাে�র নাম কী ?
(A) ক�
(B) ব�াকরণ
(C) ছ�
(D) িশ�া
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Ans: D
17. �ধান �বিদক ছে�র সংখ�া কত ?
(A) সাত�
(B) আট�
(C) নয়�
(D) দশ�
Ans: A
18. উপিনষেদর অপর নাম কী ?
(A) সাধারণ িবদ�া
(B) �য়ী িবদ�া
(C) �া�ণিবদ�া
(D) ��িবদ�া
Ans: D
19. মে�র সমি�েক কী বেল ?
(A) বগ�
(B) অ�ক
(C) অধ�ায়
(D) সূ�
Ans: D
20. ঈেশাপিনষদ �কান �বেদর মেধ� আেছ ?
(A) ��যজেুব�দ
(B) কৃ�যজেুব�দ
(C) ঋগেবদ
(D) অথব�েবদ
Ans: A
21. সামেবেদর আরণ�ক কী ?
(A) শতপথ
(B) ম�ুক
(C) ছা�গ�
(D) ঈশ
Ans: C
22. িবিভ� উপিনষেদ জগৎ ��ােক কী বেল ?
(A) �দবতা
(B) �িতপালক
(C) �জাপিত
(D) সব�শি�মান ।
Ans: C
23. �বদ কথার অথ� কী ?
(A) �মা�
(B) �ান
(C) �িত
(D) �য়ী
Ans: B
24. বহৃে�বতার রচনাকার �ক ?
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(A) ���ামী
(B) মহিষ� �শৗণক
(C) �জিমিন
(D) �কৗথমু
Ans: B
25. িন��কার �েপ �ক �িস� ?
(A) পািণিন
(B) সায়ন
(C) িপ�ল
(D) যা�
Ans: C
26. প�তে�র রচিয়তা �ক ?
(A) শীহষ�
(B) হিরশম�া
(C) নারায়ণ শম�া
(D) িব�ুশম�া
Ans: D
27. �া�ণেচৗরিপশাচকথা প�তে�র �কান তে�র অংশ ?
(A) িম�েভদ
(B) িম��াি�
(C) অপরীি�ত কারক
(D) কােকালকূীয়
Ans: D
28. �� কথার অথ� কী ?
(A) চুল
(B) দািড়
(C) �গাঁফ
(D) �নাখ
Ans: B
29. �গাযুগিমদমপহিরষ�ািম ’ একথা �ক বেলিছল ?
(A) �া�ণ
(B) ��রা�স
(C) �চার
(D) যজমান
Ans: C
30. িপ�লবণ� চুল - দািড় কার িছল ?
(A) �চােরর
(B) রাজার
(C) �া�েণর
(D) ��রা�েসর
Ans: D
31. �া�ণেচৗরিপশাচকথা গে� �া�ণেক �গা� দ�ু দান কেরিছল �ক ?
(A) িশষ�
(B) �িতেবিশ
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(C) রাজা
(D) যজমান
Ans: D
32. 'ভ� ! ষ�া�কািলেকাহহম ৷' একথা �ক বেলিছল ?
(A) ��রা�স
(B) �চার
(C) �া�ণ
(D) �কউ না
Ans: A
33. �চার ��রা�সেক �কাথায় �দখেত �পেয়িছল ?
(A) �পােড়া বািড়েত
(B) �া�েণর বািড়েত
(C) মাঝপেথ
(D) �া�েণর বািড়র কােছ ।
Ans: C
34. অনকু�য়া শে�র অথ� কী ?
(A) ক�মান
(B) ক�ণাবশত
(C) অনকুরণ
(D) �কােনা�ই নয়
Ans: B
35. �চার ও রা�স �া�েণর ঘের কখেনা ঢুেকিছল ?
(A) স��ায়
(B) �ভাের
(C) �া�ণ �জেগ থাকেল
(D) রােত �া�ণ ঘুেমােল
Ans: D
36. মগেধর রাজার নাম কী িছল ?
(A) মানসার
(B) রাজবাহন
(C) রাজহংস
(D) িসতবম�া
Ans: C
37. সত�বম�ার িপতার নাম কী ?
(A) ধম�পাল
(B) িসতবম�া
(C) পে��ব
(D) সত�বম�া
Ans: B
38 দশ�মারচিরত� এর রচিয়তা �ক ?
(A) সুব�ু
(B) �পণক
(C) িব�ুশম�া
(D) দ�ী
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Ans: D
39. ম�ীপু�েদর মেধ� �ক ধািম�ক িছেলন ?
(A) িসতবম�া
(B) ধম�পাল
(C) সত�বম�া
(D) সুমিত
Ans: C
40. ��র শে�র অথ� কী ?
(A) হ�ী
(B) অ�
(C) মকর
(D) শ�
Ans: A
41. দ�ু , নট , গিণকােত �ক আস� িছেলন ?
(A) কামপাল
(B) সুম�
(C) সত�বম�া
(D) রে�া�ব
Ans: A
42. ই�পুরীর উদ�ােন �মণকােল কারা রাজব�নার গান গাইত ?
(A) �েগ�র অ�রীরা
(B) নাগিরকরা
(C) ম�ীরা
(D) ম�ীপুে�রা
Ans: A
43. অমরসিরৎ বলেত কােক �বাঝায় ?
(A) ভািগরথী
(B) গ�া
(C) যমনুা
(D) ম�ািকনী
Ans: D
44. যুে�র পিরণিত কী ?
(A) মগেধর জয়
(B) মালেবর জয়
(C) �কান মীমাংসা �নই
(D) উভেয় িনহত হয় ।
Ans: A
45. ��ার অব�ান �কাথায় ?
(A) নািভপেথ
(B) �দবেলােক
(C) যমেলােক
(D) ��েলােক
Ans: A
46. গীতেগািব� এর কয়� সগ� আেছ ?
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(A) নয়�
(B) দশ�
(C) এগােরা�
(D) বােরা�
Ans: D
47. দশম অবতার �ক ?
(A) কি�
(B) বরাহ
(C) ব�ু
(D) বামন
Ans: A
48. কােক ভৃ�পিত বলা হয় ?
(A) বলরামেক
(B) পর�রামেক
(C) রামেক
(D) ল�ণেক
Ans: B
49. �িব�ুর �কান অবতার অিহংসার বাণী �চার কেরন ?
(A) বামন
(B) ব�ু
(C) নিৃসংহ
(D) মৎস�
Ans: B
50. কার পৃ�েদেশ চ�তুল� িচ� িছল ?
(A) বামন
(B) রাম
(C) বলরাম
(D) �ম�
Ans: D
51. �দত�রাজ বিলেক �ক বি� কেরিছেলন ?
(A) বামন�পী িব�ু
(B) এক �া�ণ
(C) রাবণ
(D) িহরণ�া�
Ans: A
52. দশমখু বলেত কােক �বাঝায় ?
(A) রামেক
(B) রাবণেক
(C) দশিদকেক
(D) ��েক
Ans: B
53. পর�রাম কতবার �ি�য়েদর হত�া কেরিছেলন ?
(A) উিনশ
(B) �িড়
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(C) এ�শ
(D) বাইশ
Ans: C
54. কি� অবতার�েপ �িব�ু কােদর হত�া কেরন ?
(A) রা�সেদর
(B) ���েদর
(C) �ি�য়েদর
(D) প�েদর
Ans: B
55. গীতেগািব� �কান ��িণর কাব� ?
(A) গদ�কাব�
(B) গীিতকাব�
(C) মহাকাব�
(D) নাট�কাব�
Ans: B
56. যে�র �ভু �ক ?
(A) িশব
(B) �মঘ
(C) �েবর
(D) ই�
Ans: C
57. িবরহিবধুরা প�ী ’ বলেত কােক �বাঝােনা হেয়েছ ?
(A) �েবেরর প�ীেক
(B) যে�র প�ীেক
(C) ইে�র প�ীেক
(D) িশেবর প�ীেক
Ans: B
58. কার ��ােধ য� তার ি�য়া �থেক িবি�� হেয়িছল ?
(A) িশেবর
(B) �েবেরর
(C) ইে�র
(D) �মেঘর
Ans: B
59. �মঘেক উড়েত �দখেল কােদর মেন আশার স�ার হেব ?
(A) �মারীেদর
(B) ব�ৃােদর
(C) িবধবােদর
(D) ��ািষতভতৃ� কােদর
Ans: D
60. য� �কাথায় িনব�ািসত হেয়িছল ?
(A) মাল�বান পব�েত
(B) রামিগিরেত
(C) য�পুরীেত
(D) অলকাপুরীেত
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Ans: B

একাদশ ��ণীর সং�ৃত SAQ সােজশন ২০২৩ :
1. পিথক বিণতা �মঘেক �কমনভােব �দখেব ?
Ans: পিথক বিণতা কােনর দপুাশ �থেক �চােখর উপর ছিড়েয় পড়া �কশ��েক উপের তুেল �ামী ঘের িফরেব এই আশায়
আকােশ আ�ঢ় �মঘেক �দখেব ।
2. “ যাচঞা �মাঘা বরমিধ�েণ নােম ল�কামা ’ – বলেত কী �বাঝােনা হেয়েছ ?
Ans: এই বাক�াংেশ কািলদাস বেলেছন , যার মানিসক ঔদায� �নই , তার কােছ �াথ�না করাই বথৃা এবং �মেঘর মেতা
উদার ও �ণবােনর কােছ �াথ�না িবফল হেলও তা অথ�হীন নয় ।
3. য� �ক ?
Ans: য� হল ধনপিত �েবেরর উদ�ানর�ক , যােক �েবর �ত�হ িশব আরাধনার জন� মানস র�ণােব�েণর জন�
িনযু� কেরন ।
5. ‘ অপূব��ব ক��রঃ – �ক , কােক , কখন একথা বেলেছন ?
Ans: সুের�নাথ তাঁর �িতেবিশ নের�নাথেক �ডেক আনার পর নের�নােথর সুমধুর ক�সংগীত সুধায় ম�ু রামকৃ�
নের�নাথেক একথা বেলিছেলন ।
6. আনে�ন নতৃ�িত ’ – �ক , �কন আনে� নতৃ� কেরিছেলন ?
Ans: সুের�নােথর গৃেহ নের�নাথ �েবশ করামা�ই �রামকৃ� িনি�ত হেয় যান �য এই �সই উ�র সাধক , যার জন�
িদবারা� �াথ�না কেরেছন �সই কাি�ত উ�রসাধেকর দশ�েন আনে� িতিন নতৃ� �� কেরিছেলন ।
7. রামকৃ� �দবীেক কী কী িবেশষেণ ভূিষত কেরেছন ?
Ans: রামকৃ� �দবীেক স��াসীজেনর গিত��পা মা , ভবতািরণী , �মা�কািরণী , �কা� দঃুখহািরনী , মমতাময়ী
শাি�কািরণী এবং অকারণ কৃপাকািরণী বেল অলংকৃতা কেরেছন ।
8. �কান স��ােক মধুরা স��া বলা হেয়েছ ?
Ans: সুের�নােথর বািড়েত �য স��ায় ��েদব �রামকৃ� উপি�ত িছেলন , �সই স��ােক মধুরা স��া বলা হেয়েছ ।
9. রামকৃ� নের�েক �থেম কী বেলিছেলন ? Ans: রামকৃ� নের�েক �থেম বেলিছেলন �য তার মখু �থেক মাতৃনাম
�নেত খুব ই�া করেছ , �স �যন সংগীেতর মাধ�েম তাঁর িচ�িবেনাদন কের ।
10. সুের�নাথ �ক ?
Ans: সুের�নাথ ভারতিবেবকম নাটেকর এক� চির� িযিন কলকাতার িসমিুলয়া অ�েলর বািস�া ও পরম �রামকৃ�
ভ� , যাঁর গৃেহ �য়ং �রামকৃ� এেসেছন ।
11. নের�নাথ কার সে� রামকৃে�র কােছ এেসিছেলন ?
Ans: কলকাতার িসমিুলয়ায় সুের�নাথ িমে�র বািড়েত রামকৃ� মাতৃব�নার সংগীত �শানার বাসনা �কাশ করেল
সুের�নাথ তাঁর �িতেবিশ ও পিরিচত ত�ণ নের�নাথেক �ডেক িনেয় আেসন ।
12. �বেদর কয় ভাগ ও কী কী ?
Ans: �বেদর দ�ু ভাগ ম� ও �া�ণ । আবার �া�ণ ভােগর �শষ দ�ু অংশ হল আরণ�ক ও উপিনষদ ।
13. �বিদক ছ��িল কী কী ?
Ans: �বিদক ছ��িল হল -অন�ুুপ , গায়�ী , ি��ুপ , জগতী , উি�ক , বহৃতী ও পঙি� ।
14. �বেদর অপর নাম কী কী ?
Ans: �বেদর অপর নাম �িত , �য়ীিবদ�া , আগমছ�ম ।
15. �া�েণর �িতপাদ� িবষয় কী কী ?
Ans: �া�েণর �িতপাদ� িবষয়�িল হল িবিধ , অথ�বাদ , িন�া , �শংসা , পুরাক� ও পুরাকৃিত । এই ছয়� িবষেয়র
আেলাচনা ।
16. বহৃদারণ�ক উপিনষেদর কা� সংখ�া কত ও কী কী ?
Ans: বহৃদারণ�ক উপিনষেদর কা� সংখ�া িতন� মধুকা� , যা�ব��কা� ও িখলকা� ।
17. ক�শাে�র কেয়কজন �েণতার নাম বেলা ।
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Ans: ক�শাে�র কেয়কজন �েণতা হেলন আ�লায়ন সাংখ�ায়ন , �বৗধায়ন , কাত�ায়ন , অপ�� �ভৃিত ঋিষ ।
18. ি�মিুন ব�াকরণ কী ?
Ans: পািণিনর অ�াধ�ায়ী কাত�ায়েনর বািত� ক ও পত�িলর মহাভাষ� এই িতন�েক একে� ি�মিুন ব�াকরণ বেল ।
19. ঋি�ক কয় �কার ও কী কী ?
Ans: ঋি�ক চার �কার �হাতা , উ�াতা , অ�য�� , ��া ।
20. ক�সূ� ক - �কার ও কী কী ?
Ans: ক�সূ� চার �কার ��ৗতসূ� , গৃহ�সূ� , ধম�সূ� ও ��সূ� ।
21 রামিগির পব�েতর আ�ম�র বণ�না দাও ।
Ans: রামিগির পব�েতর আ�ম� রামসীতার �ৃিত িবজিড়ত , ব�ৃ�ায়ায় ি�� এবং জনকদিুহতা সীতার অ��েশ� পিব�
জলাশয়ও আেছ িনকেটই ।
22. �া�েণর আিথ�ক অব�া কী�প িছল ?
Ans: �া�েণর আিথ�ক অব�া িছল খুবই ক�ণ , কারণ �স অেন�র যৎিকি�ত দান �হণ কের জীবনযাপন করত ।
23. �া�ণেচৗরিপশাচকথা গে�র নীিত কী ?
Ans: এ গে�র নীিত হল শ�রা িনেজেদর মেধ� িববাদ করেল তৃতীয় পে�র িহতসাধন হয় ।
24. ��রা�েসর শারীিরক বণ�না দাও ।
Ans: ��রা�েসর তী� দ�পঙি� , উ�নািসকা , র�বণ� চ�ু�য় , মখুম�ল কেঠার ও �� , চুলদািড় িপ�ল বণ� ,
�লামশ শরীেরর িশরা - ধমিন �� দশৃ�মান ।
25. �া�ণ কীভােব �জেগ উেঠিছল ?
Ans: �চার ও ��রা�স দজুেন �ক আেগ তার কাজ সমাধা করেব এই িনেয় িববােদ রত হল , তােদর িববাদ শে� �া�ণ
ঘুম �থেক �জেগ উঠল ।
26. �া�ণ কীভােব �চােরর হাত �থেক তার �গাবৎস দ�ু র�াকেরিছল ?
Ans: �চার ও ��রা�েসর িববােদর ফেল �া�েণর ঘুম �ভেঙ যায় এবং �স ম�ুর বা লা�র সাহােয� �চারেক িবতািড়ত
কের তার �গাবৎস দ�ু র�া করেত সমথ� হয় ।
27. পর�রাম অবতােরর ��প িবে�ষণ কেরা ।
Ans: পুরাণ মেত , একদা �ি�য়েদর চরম অত�াচাের িব�চরাচর ভীতস�� ও অিত� হেয় উেঠিছল বেলই ভগবান
�িব�ু ভৃ�পিত পর�রােমর �প ধারণ কের �ঠারাঘােত এ�শবার �ি�য়েদর িবনাশ কের তােদর �িধরধারায় জগৎেক
পিব� কেরিছেলন ।
28. িব�ু �কন নিৃসংহ অবতােরর �প ধারণ কেরিছেলন ?
Ans: �দবতার বের �দত�রাজ িহরণ�কিশপু অমর বেলই ভগবান �িব�ু অধ�নর ও অধ�িসংহ �প ধারণ কের
িহরণ�কিশপুেক বধ কেরন ।
29. �লয়কােল �বদ কীভােব রি�ত হেয়িছল ?
Ans: �লয়কােল �বদরািশ সম�ুগেভ�  িনম�মান হেল ভগবান �হির মৎস��প ধারণ কের �নৗকার মত �বদসমহূেক র�া
কেরিছেলন ।
30. িব�ুর দশাবতােরর নাম�িল �লেখা ।
Ans: িব�ুর দশ অবতার হেলন মৎস� , �ম� , বরাহ , নিৃসংহ , বামন , পর�রাম , রাম , বলরাম , ব�ু ও কি� ।
31. পৃিথবীেক কখন �ক� সংল� কল�েরখার মেতা �দিখেয়িছল ?
Ans: ভগবান বাহ�েপ পৃিথবীেক উ�ার করার জন� দাঁেতর অ�ভাগ �ারা ধারণ করেল ��দ�ল�া পৃিথবীেক চ� সংল�
কল�েরখার মেতা �দিখেয়িছল ।
32. যমনুা ভীতা হেয়িছেলন �কন ?
Ans: একবার বলরােমর হল বা লাঙেলর আকষ�েণ যমনুার ��াত পিরবিত� ত হেয়িছল বেলই পুনরায় যােত যমনুার গিত
বা ��াত পিরবিত� ত না হয় �সই জন� বলরােমর হেল ভীতা হেয়িছেলন ।
33. �ম� অবতার�েপ িব�ু কীভােব পৃিথবীেক র�া কেরেছন ?
Ans: িব�ু কৃম� বা ক�েপর �প ধারণ কের তাঁর পৃ�েদেশ টলমলায়মান ধরিণেক ধারণ কের িব�েক ি�িত িদেয়েছন ।
34. কােদর যু�ে�ে� ক�ন হেয়িছল ?
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Ans: মগধরাজ রাজহংেসর যু�যা�াকােল সমেু�র গজ� েনর �থেক গভীরতর �ভিরর শ� হঠাৎ �েন িদগহ�ীদল ভেয়
কি�ত হেয়িছল ।
35. সত�বম�া কী ?
Ans: মগধরাজ রাজহংেসর ম�ী িসতবম�ার ধম�পরায়ণ পু� সত�বম�া সংসােরর অসারতর উপলি� কের তীথ�যা�ার
অিভলােষ �দশা�ের গমন কেরন ।
36. মগধ রাজমিহষী �কমন িছেলন ?
Ans: মগধরাজ রাজহংেসর মিহষী বসুমতী িছেলন �ভবিু�স��া , লীলাময়ী এবং নারী�েলর ��� রমণী ।
37. রাজহংেসর অ�ৈনপুেণ�র িনদশ�ন কী ?
Ans: বলশালী মগধরাজ রাজহংস একসময় নানািবধ অ�ৈনপুণ� অসংখ� রাজােদর ম�ুেটর �া�ভােগ শরিব� কের
শ�নাশ কেরিছেলন ।
38. যুে� মালবরাজ পরািজত হেয়িছেলন �কন ?
Ans: যুে� মগধৈসেন�র �ারা তাঁর �সন�দল �াস পাওয়ায় মানসার যুে� পরািজত হন ।
39. রাজহংেসর িদগ�ব�াপী কীিত� র ��তা কােদর সে� তুলনীয় ?
Ans: রাজহংেসর িদগ�ব�াপী কীিত� র ��তা শরেতর চ� , ���সুম , কপূর , তুষার , মিণহার , ��তপ� রাজহাঁস ,
ঐরাবত , জল , দ�ু ও িশেবর অ�হািসর সে� তুলনীয় ।
40. ক�প� �সৗ�য� বলেত কী �বাঝ ?
Ans: ক�প� �সৗ�য� বলেত কামেদব বা ক�েপ�র মত অতুলনীয় । �সৗ�েয�র অিধকারীেক অথ�াৎ মগধরাজ রাজহংসেক
�বাঝােনা হেয়েছ।

একাদশ ��ণীর সং�ৃত পদ�াংশঃ সােজশন ২০২৩ :
(A) �মঘদতূ�ঃ-
1. �মঘেক দতূ িহেসেব িনব�াচন করার জন� যে�র আেবদন বণ�না কেরা।
2. �মেঘর জ� ও বংশপিরচয় বা "ধূমেজ�ািতঃ খিলল ম�তাং।"---/যা�াপেথর আকষ�েণর বন�না।
3.. য� �মঘেক কী বেলিছল ?
4. িবষয়ব� আেলাচনা কর।
5. �মঘ িকভােব এক� চির� হেয় উেঠেছ?/যে�র অ�েব�দনা/�মেঘর িনকট যে�র সিবনয় কােতােরাি�।
6. "তস� ি��া কথমিপ পুরঃ।"---/"যা�া �মাঘা বরমািধ�েণ ল�নামা।"---
7. "�মা�ঢ়া পবনপদবী...পরাধীনবিৃ�..."---
8. দশ অবতােরর কািহনী িনেজর ভাষায় �লেখা।
(B) দশাবতারে�া��ঃ-
1. জয়েদেবর পিরচয় দাও।
2. িবষয়ব� আেলাচনা কর।
3. দশ� অবতােরর বণ�না দাও।

একাদশ ��ণীর সং�ৃত গদ�াংশঃ সােজশন ২০২৩ :
(A) �া�ণেচৗরিপশাচকথাঃ-
1. "শ�েবাহিপ িহতাৈয়ব িববদ�ঃ পর�র�"-
2. �া�েণর বন�না দাও।/�চােরর পিরচয় দাও।/��রা�েসর পিরচয় দাও।
3. �া�ণেচৗরিপশাচকথাঃ িবষয়ব�।
4. ‘�া�ণেচৗরিপশাচকথা’ গে�র সারসংে�প / িবষয়ব� িনেজর ভাষায় �লেখা ।
5. �া�ণেচৗরিপশাচকথা- গ� অবল�েন ��রা�স ও �চােরর কেথাপকথন
6. �া�ণেচৗরিপশাচকথা- গ� অবল�েন �া�ণ,��রা�স ও �চােরর বণ�না দাও
7. ‘�া�ণেচৗরিপশাচকথা’ গে�র সারসংে�প িনেজর ভাষায় �লেখা ।

Free Download : www.BhugolShiksha.com

https://www.bhugolshiksha.com/


13
8. �া�ণেচৗরিপশাচকথা অনসুাের ”শ�েবাহিপ িহতাৈয়ব িববদ� পর�র� ”-��াক�র তাৎপয� িবে�ষন কর
(B) "ষ�া�কািলেকাহহ�"-
1. “শ�েবাহিপ িহতাৈয়ব িববদ�ঃ পর�র� ।” – পাঠ�াংশ অবল�েন ��াক�র তাৎপয�� িবে�ষণ কেরা ।
2. “এককায�ােববা� ।” – ব�াখ�া কেরা ।
(C) দশ�মারচিরত�- পূব�পী�কাঃ-
1. রাজহংেসর ম�ী ও ম�ীপু�েদর বণ�না দাও।
2. মালবরােজর সােথ যুে�র পিরচয় দাও।
3. পু�পুরীর বণ�না দাও।
4. িবষয়ব�।/তৎকালীন সমাজব�ব�া �কমন িছল?
5. মহারাজ রাজহংেসর পিরচয় দাও।/পু�নগরী �কমন িছল?
6. দ�ীর রচনাৈশলী আেলাচনা কর।
7. মগধরােজর চািরি�ক �বিশ�� িনেজর ভাষায় �লখ।

একাদশ ��ণীর সং�ৃত নাট�াংশঃ সােজশন ২০২৩ :
(A) ভারতিবেবক�ঃ-
1. সুের�নাথ �ক ? তাঁর দিৃ�েত �রামকৃে�র চির�র বণ�না কেরা ।
2. রামকৃ� �দেবর চিরে�র বন�না দাও।/নের� নাথ চির�� আেলাচনা কর।
3. "সাধেব নমঃ"---/রামকৃ� �দেবর মানিসক ব�া�লতা আেলাচনা কর।/নের� নােথর িচ� চা�ল�।
4. ভারতিবেবক� নাটেকর পা�, কাল ও পা� িচ�কম� কেরা ।
5. "গহনা খল ুমহতাং িচ�বিৃ�ঃ"---/"অপূব�ং ব� খল ুমেনা যদনাগতকারণং"---
6. পাঠ�াংেশর িবষয়ব� আেলাচনা কর।
7. রামকৃ� ও নের� নােথর �থম সা�াৎকার আেলাচনা কর।
8. পাঠ�াংশ অবল�েন �রামকৃে�র মানিসক ব�া�লতা বণ�না কর ।

একাদশ ��ণীর সং�ৃত সািহেত�র ইিতহাসঃ সােজশন ২০২৩ :
1. সং�ৃত গ� সািহত� স�ে� এক�  সংি�� �ব� �লখ ।
2. প�ত� ও িব�ুশম�া।
3. মহাভারত স�েক�  �লেখা ।
4. সং�ৃত গ� সািহেত�র পিরচয় দাও।
5. রামায়েণর �ভাব।/মহাভারেতর �ভাব।/রামায়ণ ও মহাভারেতর �পৗব�াপব�।
6. ভারতীয় সািহেত� রামায়েণর �ভাব সংে�েপ �লখ ।

🔘 �িতিদন আপেডট �পেত ও আমােদর সােথ যু� থাকেত িনেচর �দওয়া িলে� ি�ক ক�ন :-
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