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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:                          1×5=5 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যযশ্নকাশ্নো পাাঁচক্ষি  প্রশ্নের উত্তর দাও : 

a) Define ‘yoga’ according to Patañjali. 

পেঞ্জক্ষিশ্নক অেুসরণ কশ্নর ‘যযাগ’ এর িিণ দাও। 

b) What are the different stages of jñānayoga  ? 

জ্ঞােশ্নযাগ এর ক্ষবক্ষভন্ন স্তরগুক্ষি কী কী? 

c) What is rājayoga 

রােশ্নযাগ কী ? 

d) What is meant by yogaphala ? 

যযাগফি কী ? 

e) What is meant by prapatti ? 

‘প্রপক্ষত্ত’ বিশ্নে কী যবাঝায়? 

f) What is meant by cittavṛtinirodha ? 

ক্ষচত্তবৃক্ষত্ত ক্ষেশ্নরাধ বিশ্নে কী যবাঝায়?  

g) What are the different types of Yoga? 

ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার যযাগ কী কী ? 

h) What is the main objective of Yoga? 

যযাগ এর প্রধাে উশ্নেশয কী ? 

2. Answer any two of the following:                        5×2=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাশ্নো দুক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও: 
 

a) Explain the difference between karma, akarma and vikarma. 



কমণ, অকমণ ও ক্ষবকশ্নমণর মশ্নধয পার্ণকয বযাখ্যা কর।  

b) Explain briefly the concept of jñānayoga? 

জ্ঞােশ্নযাগ- এর স্বরূপ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

c) Explain briefly the concept of rājayoga. 

রােশ্নযাশ্নগর ধারণাক্ষি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

d) Explain briefly the eight aṇga-s of Yoga. 

যযাশ্নগর অষ্টঅঙ্গ সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

3. Answer any one of the following question:                       10×1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্েযযশ্নকাশ্নো একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও : 

a) Explain the nature of bhaktiyoga. 

ভক্ষিশ্নযাশ্নগর স্বরূপ বযাখ্যা কর। 

b) Briefly explain the nature of śaraṇāgati. 

সংশ্নিশ্নপ শরণাগক্ষের স্বরূপ বযাখ্যা কর। 

c) Explain the concept of dhāraṇā, dhyāna, samādhi after Yoga Daraśana. 

যযাগ দশণে অেুসরশ্নণ ধারণা, ধযাে, সমাক্ষধ বযাখ্যা কর।  

 


