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ার্শ্ণস্থ াংখ্ো ূর্ণভান হনত্দণক 

 

[প্রথভ ছয়হি প্রত্েয ভত্ধে কম ককাত্না হযনহি প্রত্েয াঈত্তয দা। প্তভ প্রত্েয 

াঈত্তয ফাধেযাভূরক। ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ এফাং ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ কথত্ক একহি 

কত্য প্রত্েয াঈত্তয াফোআ কযত্য ত্ফ।] 

 

১। ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ াঈনোহি কয খ্রীষ্ট্াত্ব্দ প্রকাহয য়? ‚ান্তাঃুয 

হচযহদনাআ াফত্হরয। ফাাংরাত্দত্য কাআ াফজ্ঞায ান্তাঃুত্যয হনবৃত্য প্রথভ 

মাাঁযা ফন কত্য এত্নত্ছন প্রহযশ্রুহযয স্বােয, এ গ্রত্ন্থ ানাভী কভত্য়ত্দয 

একজত্নয কাহনী।‛ গ্রন্থহিত্য হচহত্রয ান্তাঃুত্যয জীফনপ্রর্ারীয হযচয় 

হরহফি কত্যা।                   ১+১৩=১৪ 

 

২। ‚াঈনোহি ককাত্রয ভাত্জয এক হনখ্ুাঁয দণর্। এাআ দণত্র্ কমভন 

ককাত্রয াভাহজক াংস্কায-কুাংস্কাযগুহর হরহখ্য াআয়াত্ছ, কযভনাআ কফ 

কুাংস্কাত্যয হযফযণন  হযফজণত্নয কচষ্ট্া প্রহযপহরয াআয়াত্ছ।‛ এাআ 

ভন্তত্ফেয াঅত্রাত্ক াঈনোত্ হচহত্রয ভাজজীফত্নয হযচয় দা।       ১৪ 

 

৩। ‚ ‘প্রথভ প্রহযশ্রুহয’ াঈনোত্য নাহয়কা যেফযীত্ক হফপ্লফী ফহরত্র 

াযুেহক্ত য় না। নাযীয স্বাহধকায াজণত্নয কচষ্ট্ায় ক প্রায় হনত্জয জীফন াঈৎগণ 

কহযয়াত্ছ।‛ এাআ ভন্তত্ফেয াঅত্রাত্ক যেফযী চহযত্রহি হফত্েলর্ কত্যা।     ১৪ 

 

৪। ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ কাফেগ্রন্থহি ঙ্খ কঘাল কাত্ক াঈৎগণ কত্যত্ছন? কয াত্র 

প্রকাহয ত্য়ত্ছ? ‚কমভন ঙ্খ যফীন্ন-নািক াঅত্রাচনায় কদহখ্ত্য়হছত্রন থ 

শুধু দৃেরূ নয় কখ্াত্ন, যত্ত্বরূ ফত্ি, যায হনত্জয কহফযাত্য কযভহন। 

যাাআ ভুহক্তয থ, াঈত্তযত্র্য ত্থয কথা, কার কথত্ক কারাযীয, হদনানুহদন 

কথত্ক হচযন্তত্যয ত্থয কথা ফাত্য ফাত্য কভত্র।‛ এাআ ভন্তত্ফেয াঅত্রাত্ক 

‘ত্থয ফাাঁত্ক’ কহফযাহিয ভভণযে হফত্েলর্ কত্যা।     ১+১+১২=১৪ 

৫। ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ ানুলঙ্গহি ককাথা কথত্ক গৃীয? ‚াযীয াআহযাত্য একহি 

াঅফছা াঅত্ফগঘন ভুূযণত্ক কমন যাাঁয ভকারীন কপ্রোত্ি ুনহনভণার্ কযত্রন 

কহফ গবীয ভভেত্ফাধ াঅয হফত্ফকী ানুবত্ফ।‛ ‘ ফাফত্যয প্রাথণনা’ কহফযাহি 

ম্পত্কণ ভাত্রাচত্কয এাআ ভন্তফেহিয যাৎমণ ফোখ্ো কত্যা।       ২+১২=১৪ 

 

৬। ‚াভাহজক াহস্থযযায কফাধ থাত্ক কহফযায ভজ্জায়, াঅজ কদখ্হছ কখ্ত্না 

কখ্ত্না যা কবত্ াঈঠ্ত্য চায় যীত্য।‛ কহফয এাআ ভন্তত্ফেযাত্রাত্ক হঠ্য 

কহফযাগুহর াফরম্বত্ন ‘ফাফত্যয প্রাথণনা’ কাফেগ্রত্ন্থয ভয়  ভাজত্চযনায 

হযচয় দা।                      ১৪ 

 

৭। কম ককাত্না দুাআহি প্রত্েয াঈত্তয দা :             ৪X ২=৮ 

(ক) যেফযীয ফাফা যাভকারীয হযচয় দা। 

(খ্) যেফযীয াশুহড় এত্রাত্কীয হযচয় দা। 

(গ)  ‚চযুেণীয ান্কাত্য ফত্য় মায় গঙ্গা 

 এক শ্মান কথত্ক াঅত্যক শ্মাত্নয ভাঝখ্াত্ন 

 াঅভযা ককাঈ কাত্যা ভুত্খ্য হদত্ক যাকাাআ না।‛ফোখ্ো কত্যা। 

(ঘ) ‚ূনেযাাআ জাত্না শুধু ? ূত্নেয হবযত্য এয কোঈ াঅত্ছ ককথা জাত্ন 

না?‛ ফোখ্ো কত্যা।  
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