
 

 

 
 
উ  মাধ িমক াদশ ৠ ণীর সং ৃত সােজশন-2023 

গদ াংশ 
আযাবতবণন  
 

***আযাবেতর বণনা 
***আযাবতবণন  পাঠ াংশ হেত জােদর দীঘজীবেনর কারণ 
***আযাবতবণন  অনুসাের গ ও আযাবেতর তুলনা কের আযাবেতর িবিশ তা িতপাদন 

বনগতা হা 
**বনগতা হা গ াংশ অবল েন কশ প ও অিলপবার আিথক অব ার বণনা 
**অিলপবার সংি  সং ামী জীবেনর পিরচয় 
* হাভ ের েবশ কের অিলপবা কী কী ৠদেখিছল 
*বনগতা হা গে র সারসংে প  

পদ াংশ 
গ াে া  

***গ াে া -এ ৠযভােব গ ার বণনা করা হেয়েছ তা ৠলেখা 
**  গ াে া  : িবষয়ব  
* গ াে া  ৠপৗরািণক কািহনী-শ রেমৗিলিবহািরণী 
 গ ােদবীর িবেশষণ  
 

কমেযাগঃ  
***কমযাগঃ অনুসাের কেমর মাহা  বা কেমর উপেদশ 
* তাৎপয বণনা - ধেম িনধনং ৠ য়ঃ পরধেমা ভয়াবহঃ 

নাট াংশ 
বাসি ক ম  

1. ***বাসি ক  নাটেক রাজা ই বমা ও ৠকৗমুদীর কেথাপকথন 
2. ***বাসি ক  নাট াংশ অবল েন রাজা ই বমার চির  আেলাচনা কর 

Extra 
3. *কনকেলখার চির  
4. **কথয় বাসু িকংবা যু ং সময়িব াচরণ  
5. *ই শুমার চির  
6. *নািড়কািপ যুগায়েত – তাৎপয বাখ া 
7. *বাসি ক -নাটেকর থম িতন  ৠ ােকর ভাবাথ 
8. **বাসি ক  নাট াংেশর নামকরেণর সাথকতা- 
9. *বাসি ক  নাট াংশ অবল েন রাজা ই বমার মেনাভাব 



 

 

 

সািহেত র ইিতহাস 
ৡব ািনক সািহত  

1. ***আযভ   
2. ***বরাহিমিহর  
3. ***সু ত সংিহতা 

Extra 
1) * াচীন ভারেত আয়ুেবদ চচার পিরচয়or াচীন ভারেত িচিকৎসাশাে র চচা  
2) * াচীন ভারেতর গিণতচচা or াচীন ভারেতর গিণতচচা এবং ৠজ ািতিবদ া  

 
পিদ সািহত  

***শূ েকর মৃ ক ক 
*** বাসবদ া  
***ভাস সমস া  
***গীিতকাব   

ভাবস সারণ 
আযাবতবণন  

1.***ৠদশঃ পণু তেমাে শঃ কস ােসৗ ন ি েয়া ভেবৎ। 
      যেু া নুে াশস ৈ েযা জৈনিরব ৠযাজৈনঃ। 
2.***ভবি  ফা েন মািস বৃ শাখা িবপ বাঃ  

গ াে া   
a) **“মাতগে  িয় ৠযা ভ ঃ িকল তং ু ং ন যমঃ শ ঃ”। 
b)** মিস গিতমম খলু সংসাের।  
(c) **तव चे मातः ोतः नातः पुनर प जटरे सोऽ प न जातः।  

(d) **क पलता मव फलदां लोके। 

কমেযাগঃ 
(a) **কেমি য়ািন সংযম  য আে  মনসা র । 

           ইি য়াথান িবমূঢ়া া িমথ াচারঃ স উচ েত।  
(b)**” ন কমণামনার াৈন ম ং পু েষাহ েুত ‘।।  

           नकमणामनार भा नै कयं पु षोह तुे।  

(c)**” ধেম িনধনং ৠ য়ঃ পরধেমা ভয়াবহঃ ” ।  
(d)** ेयान ् वधम  वगुणः परधमात ् वनुि ठतात ्। 

            वधम नधनं ेयः परधम  भयावहः।  

(e)** न च स नसनादेव स ध सम धग छ त 

বনগতা হা  
**ततः परं दैव याय म।्  
 



 

 

ভাষাত  
1) ***ইে া-ইউেরাপীয় ভাষােগা ী স েক এক  সংি  ব  ৠলেখা।  
2) *ইে া-ইউেরাপীয় ভাষােগা ীর ধান িবভাজন কীেসর িভি েত করা হেয়েছ উদাহরণ-সহ ৠলেখা।  
3) **ইে া-ইউেরাপীয় ভাষােগা ীেত সং ৃ েতর ান িনধারণ কেরা।  
4) *ইে া-ইউেরাপীয় ভাষােগা ীর মেধ  ভারতীয় আয ভাষার পাথক  িলখ।  
5) *ভারেত চিলত চার  ভাষাবংেশর নাম ৠলেখা এবং তােদর সংি  পিরচয় দাও।  
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