
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (RKMVERI)
(Deemed-to-be-University as declared by Government of India under Section 3 of UGC Act, 1956)

Belur Math, Howrah, West Bengal - 711202

Department of Sanskrit Studies

Admission Test for BA (Hons) in Sanskrit - IQ1

Date: 22 June 2019 Time: 30 minutes Marks - 25

[ননিরররশ -  প্রনতিনটি  প্ররশ্নের  উত্তরর  চচারনটি  নবিকল্প  দরওয়চা  আরছ।  সনঠিক
উত্তরনটিরক  নচনহ্নিতি  কররতি  হরবি।  প্রনতি  নঠিক  উত্তররর  জনিন্য  এক  নিম্বর।
একনটি প্ররশ্নের একচানধিক উত্তর নচনহ্নিতি কররলে উত্তর ভভ লে ধিরচা হরবি।]

1) নবিসরদশ(odd) শব্দনটিরক নচনহ্নিতি কর।

A) গ্রনচালেয় B) পচাঠিকক্ষ C) দশশৌচচালেয় D) শয়নিকক্ষ

2) নবিসরদশ(odd) সসংখন্যচানটিরক নচনহ্নিতি কর।
A) 35 B) 49 C) 54 D) 63

3) নবিসরদশ( ) odd শব্দনটিরক নচনহ্নিতি কর। 

A) আলেভ B) দপপয়চাজ C) টিমচারটিচা D) রসভনি।

4) জভলেচাই ও আগস্ট মচারস দমচাটি কনটি নরনি থচারক।
A) 60  B)61 C)62 D)65

5) দকচানিনটি আলেচারচা নচনহ্নিতি কর – GFI, VUX, POR, LKM

A) GFI B) VUX C) POR  D) LKM

6) দকচানিনটি আলেচারচা - Tiger, Cheeta, Lion, Cow

A) Tiger B) Cheeta C) Lion D) Cow
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7) ননিরচ চচারনটি জনভ র নিচাম দরওয়চা আরছ। এররর মরধিন্য একনটি সম্পরকর র নরক

দথরক অনিন্যররর দথরক আলেচারচা। দসনটিরক নচনহ্নিতি কর -

A) খররগচাস B) বিচাঘ C) উটি D) ছচাগলে

8) দরশ : রচাষ্ট্রপনতি :: রচাজন্য: ?

A) মনন B) মভখন্যমনন C) রচাজন্যপচালে D) নিচাগনরক

9) যনর mat-দক tam দলেখচা হয়, তিরবি sit-দক নক ভচারবি দলেখচা হরবি।
A) sti B) sit C) tsi D) tis

10) নিনরচর শব্দগুনলে ইসংরচাজন অনভধিচারনি দকচানি ক্ররম থচাকরবি।  bank, banana,

banes
A) 1,2,3 B) 2,1,3 C) 3,1,2 D) 2,3,1

11) নিনরচর  সসংখন্যচায়  যচার  নঠিক  পপরবির  3  আরছ  এমনি  9  কয়বিচার  আরছ।
396939593953399

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12) ছটিচার সময় ঘনড়ির রভনটি কচাপটিচার মরধিন্য দকচারণের মচানি কতি।
A) 45 B) 180 C) 90 D) 135

13) নিচাগচালেন্যচারন্ডের রচাজধিচানিন কন।

) A ইম্ফলে ) B দকচানহমচা ) C নশলেসং ) D নশলেচর।

14) যনর 14:20 তিরবি 18: …

A) 23 B) 21 C) 24 D) 25

15) যনর 27:9 তিরবি 63: …

A) 23 B) 21 C) 24 D) 25
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16) বিতির মচারনি ভচাররতির নবিররশমনন দক।

A) ডডঃ সভব্রহ্মননিয়ম জয়শঙ্কর

B) ননিমরলেচা নসতিচারমনি 

C) রচাজনিচাথ নসসং 

D) অনমতি শচাহ।

17) যনর Samsung এর রচাম Nokia র দথরক কম হয়, Galaxy র রচাম Samsung

এর  দথরক  দবিনশ  হয়,  এবিসং  Nokia  Galaxy  র  দথরক  কম  হয়।  তিচাহরলে

দকচানিনটির মপলেন্য সবিরচানধিক।
A) Samsung

B) Galaxy 

C) Nokia

D) দকচানিটিচাই নিয়।

18) যনর ছচাত্র বিইনটি পড়িরছ এনটি ছচাত্রডঃ পভস্তকসং পঠিনতি এইরকম দলেখচা হয় এবিসং

দররবিন্দ্র গল্পনটি পড়িরছ এনটি দররবিন্দ্রডঃ কথচাসং  পঠিনতি। তিচাহরলে দররবিন্দ্র বিই

দরখরছ এনটি দকমনি হরবি।

A) দররবিন্দ্রডঃ কথচাসং পঠিনতি

B) দররবিন্দ্রডঃ পভস্তকসং পঠিনতি

C) দররবিন্দ্রডঃ পভস্তকসং পশন্যনতি

D) পভস্তকডঃ দররবিন্দ্রসং পশন্যনতি।

19) যনর  রচারমর  দছরলে  গরনিরশর  দমরয়র  দথরক  দছচাটি  হয়,  ররমরশর  দমরয়

গরনিরশর দমরয়র দথরক দছচাটি হয় তিচাহরলে ররমরশর দমরয় রচারমর দছরলের দক

হরবি।

A) দবিচানি B) নরনর C) দবিচানি/নরনর D) দকচানিটিচাই নিয়

20) হনরবিসংশ দকচানি মহচাকচারবিন্যর অনগরতি।

A) রচামচায়ণে B) ভচাগবিতি C) মহচাভচারতি D) নবিষভ পভরচাণে।
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21) ১ মচাস, ২ সপচাহ, ২ নরনি নমরলে সবিরচানধিক কয়নটি নরনি হরতি পচারর। 
A) 45 B) 46 C) 47 D) 48

22) শদঙ্খলেচাগুনলে সনঠিক ভচারবি পপরণে কর। a, z, b, y, c, __

A) w B) x C) d D) y

23) ককর টিক্রচানন দরখচা পনশ্চিমবিরঙ্গে দকচানি দজলেচার উপর নররয় নগরয়রছ।

A) র.নরনিচাজপভর B) দকচাচনবিহচার C) রচানজরনলেসং D) নিরনয়চা।

24) দকচারনিচা মচারস তিদ তিনয় নরনি শুক্রবিচার হরলে ২৬ তিচানরখ নক বিচার হরবি।

A) বিভধিবিচার B) বিদহস্পনতিবিচার C) শুক্রবিচার D) রনবিবিচার

25) রচাম  বিচানডড  দথরক  উত্তরচানভমভরখ  ১০  নকনম  সচাইরকলে চচানলেরয়  ডচানিনররক

আবিচার  ১০  নকনম  পথ  অনতিক্রম  কররলেচা।  দস  পভনিরচায়  ১০  নকনম  পথ

ডচানিনররক দগলে। এখনি দস বিচানডড দথরক কতি রপরর আরছ।

A) ১০ নকনম B) ২০নকনম C) ৩০নকনম D) ০ নকনম

***
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