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Answer all the questions below. Each Question carries one mark 
(Figures in the margin indicates full marks) 

 

১। যাগ দশেনর জনক ক ? 

ক)  পত লী    খ)   িশব   

গ)   া    ঘ)   কৃ মালাই 

 

২। িন িলিখত কান বেদ যােগর উে খ পাওয়া যায় ? 

ক)  অথরেবদ   খ) ঋে দ 

গ)  সামেবদ   ঘ)  যজু বদ 

 

৩। িন িলিখত কান আ জািতক যাগ দীবস Guinness 

World Record কের  ? 

ক)  ২১েশ জুন, ২০১৫  খ)  ২১েশ জুন, ২০১৪  

গ)  ২১েশ জুন, ২০১৬  ঘ)  ২১েশ জুন, ২০২০ 

  

৪। ২০১৯ সােল প ম আ জািতক যাগ দীবেসর িবষয় ব  

িছল  ? 

ক)  Connect the Youth  খ)  Yoga for Mind 

গ)  Yoga for Peace  ঘ)  Climate action 

 

৫।  ভারত সরকােরর কান ম ক আ জািতক যাগ দীবস 

উদযাপন কের ? 

ক)  আয়ুশ ম ক    খ)  যাগােযাগ ম ক 

গ)  মানব স দ উ য়ন ম ক  ঘ)  পিরেবশ ম ক 

 

 

 

৬। ২০২০ সােলর আ জািতক যাগ দীবেসর িবষয় ব  িছল - 

ক)  Climate Change   

খ)   Yoga for health-Yoga at Home 

গ)   Connect the Youth 

ঘ)   Yoga for Health 

 

৭। ২০২০ সােল কততম আ জািতক যাগ দীবস উদযািপত 

হল? 

ক)  তৃতীয়   খ)   চতুথ 

গ)   প ম   ঘ)    ষ  

 

৮।  িন িলিখত কান যুব সং া আ জািতক যাগ দীবস 

উদযাপন কের “ Limca Book of Records” তরী কের ? 

ক)  NCC    খ)  NSS 

গ)  Scout   ঘ)  Indian Army 

 

৯।  পত লীর মেত দুঃখ িনবারেনর উপায় হল- 

ক)  সমািধ   খ) ধ ান 

গ)  ি য়া যাগ   ঘ)  িবেবক যাগ  

 

১০। ‘িস  িস া  প িতেত’ মাট কিট আসেনর উে খ আেছ ? 

ক) ৪    খ)  ৩ 

গ)  ৮     ঘ)  ১৫  
 


