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১.�য�কা�না একিট ���র উ�র দাও১৫x১=১৫

১.�যাগ িশ�া বল�ত িক �বা�ঝা? �যাগ িশ�া ল�� ও উ��শ� স��ক� �লখ।৫+১০=১৫

২. �যাগ িশ�া বল�ত কী �বা�ঝা �যাগ িশ�ার ��ণীিবভাগ �িল স��ক� আ�লাচনা ক�রা ৫+১০=১৫

2. �য�কা�না দিুট ���র উ�র দাও৫x২=১০

১.�যাগ দশ��নর �বিশ�� �িলআ�লাচনা ক�রা

২ �যাগ দশ��নর পিরিধ উ��খ ক�রা

৩. �যাগ শা��র ইিতহাস সং���পআ�লাচনা ক�রা

৪. �যাগ দশ��নর ��� স��ক� আ�লাচনা ক�রা

৩. িন�চর সবকিট ���র উ�র দাও৭x১=৭

1.�যাগ অনযুায়ী ------------ ম�নর একিট �প

A.�বৃিত

B. তপস�া

C. সাধনা

D. যম
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2.�িতিট অধ�া�য় একিট শ� কী?

ক। মায়া

খ। অিবদ�া

গ। �যাগ

ঘ। সন�াস

3. সব�া�াস�নর পা�া �পাজ হল ---?

ক। সাভাসনা

খ। মৎস�াসন

গ। হালাসানা

ঘ। �সত�ব�সব��াসন

4. ডায়া�বিট�স উপকারী আসন হল -

ক। প�াসন

খ। িবরাসনা

গ। মা�কুাসন

ঘ। িস�াসন

5.িন�চর �কান �বিশ��িট সাি�ক খাবা�রর মানদ� পূরণ ক�র?

ক। মসলাযু�, গরম, �ত�তা, টক এবং িত�

খ। িব��, অপিরহায�, �াকৃিতক, অত�াবশ�ক, শি� ধারণকারী

গ। অ�াকৃত, অিতির� রা�া, বািস, বািক এবং �ি�য়াজাত খাবার

ঘ। উপ�রর �কউই না

6. �কানআসন পাচনত��ক �ভািবত ক�র



ক।ব�াসন

খ। উদারদশ�ন আসন

গ। ম�ত�াসন

ঘ। উপ�রর সব��লা

7.িতনিট �ণ িক নয়?

ক।স�

খ।রজ

গ।তম

ঘ। একা�

N.B: Answer Scripts should be submited to the following Email: { dagceducation21@gmail.com}

Within 12.09.2021
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১.�য�কা�না একিট ���র উ�র দাও১৫x১=১৫

১.বুি�র সং�া দাও ।িগল�ফাড� বুি� ত� িটআ�লাচনা ক�রা।

২.�রণ এর উপাদান �িলআ�লাচনা ক�রা উ�ম �ৃিতর ল�ণ �িল িক িক?

২.�য�কা�না দিুট ���র উ�র দাও৫x২=১০

১.সু অভ�াস িকভা�ব গঠন করা যায়?

২.���াভ এর িতনিট �বিশ�� উ��খ ক�রা ।

৩.ব�ি���র সংল�ন বল�ত কী �বাঝায়?

৪.সু অভ�া�সর িশ�াগত ���আ�লাচনা ক�রা।

৩. িন�জর সবকিট ���র উ�র দাও৭x১=৭

১..ভয় ও ��াধ কী�সর �বিশ��

A.িশ�া

B.���াভ

C.অভী�া

D.জনিশখা
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২.পা�স�ানািলিট শ�িট উৎপি� হ�য়�ছ

Aল�ািটন শ�

B.জাম�ান শ�

C.ি�ক শ�

D.ফরািস শ�

৩. বুি�র উপাদান ত��র �বত�ক হ�লন A.িগল�ফাড�

B.গ লটন

C. ি�য়ারম�ান

D.�কা�নািটই নয়

৪.ভারতীয় িশ�া ব�াব�া�ক ম�াগনাকাট�া না�ম বণ�না ক�র�ছ

A.উ�ডর �ডসপ�াচ

B�মক�ল িমিনট

C.হা�ার কিমশন

D.সা�জ�� কিমশন

৫. �বৗ� িশ�ার একিট িবখ�াত �িত�ান িছল

A.নাল�া

B.গয়া

C.নব�ীপ

D.ত�শীলা

৬.উ�ডর দিলল ��ািবত হ�য়িছল

A. 1554



B. 1854

C.1754

D.1654

৭.কত সা�ল �মক�ল িমিনট ��াব করা হ�য়িছল

A. 1834

B.1835

C.1836

D.1837

N.B: Answer Scripts should be submitted to the following Email:
{ dagceducation21@gmail.com}

Within: 12.09.2021


