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সৃজৈেীল প্রশ্ন 

 
১. যাদিপুর ইউবৈযকৈর বেক্ষার হার খুিই েম। সি ণদাই এলাোিাসীর মকে অবিরিা বিরাজ েকর। এলাোর এেটি ঐবিহাবসে িাবষ ণে মাহবিকল 

জনৈে মুিাসবসর িকলৈ, ইসলাকম বিশৃংখলা এিৃং েলহ-বিিাকদর টোৈ িাৈ টৈই। এ প্রসকে বিবৈ কুরআকৈর এেটি আযাি উকেখ েকরৈ-  تُْفِسُدْوا لَا  

إِْصََلِحَهاْا بَْعدَا األَْرِضا فِىْا - (পৃবিিীকি োবি-শঙ্খলা প্রবিবিি হওযার পর িাকি টিামরা বিশঙ্খলা সৃবি েকরা ৈা।) 

 

ে. ‘বিিৈা’ েকের অি ণ েী?                       ১ 

খ. ‘হালাল উপাকয জীবিো অকেষ  েরা িরকজর পর আরও এেটি িরজ োজ’-ব্যাখ্যা ের।              ২ 

গ. উদ্দীপকে িব ণি সামাবজে সমস্যা বৈরসকৈর উপায ব্যাখ্যা ের।                   ৩ 

ঘ. মুিাসবসর ের্তণে উবেবখি কুরআকৈর িা ীটি বিকেষ  ের ।                            ৪ 

  

২.  রাবজি ও রাবেি দেম টেব র বিজ্ঞাৈ বিভাকগর ছাত্র। এেদা িারা বিজ্ঞাকৈর বিবভন্ন োখা-প্রোখা বৈকয আকলাচৈা েরবছল। রাবজি িলল, জ্ঞাৈ 

বিজ্ঞাকৈর বিবভন্ন োখায মুসলমাৈরা ব্যাপে অিদাৈ টরকখকছৈ। বচবেৎসাোকে এেজৈ বিজ্ঞাৈী বছকলৈ যার অকোপচার পদ্ধবি গ্রীেকদর চাইকিও উন্নি 

বছল। ‘আল মাৈসুবর’ ৈামে গ্রন্থও বিবৈ রচৈা েকরৈ। রাবেি িলল, রসাযৈোকে যার অিদাৈ অবিস্মর ীয বিবৈ হকলৈ জাবির ইিকৈ হাইয়াৈ। 

 

ে. ‘আইনুস সাৈাহ ওয়া আইওয়ানুস সাৈাহ (Essence of the Art and Aid of worker)’ েী?             ১ 

খ. চক্ষুবিজ্ঞাৈী বহকসকি হাসাৈ ইিকৈ হায়সাকমর অিদাৈ ব্যাখ্যা ের।                 ২ 

গ. রাবজকির িক্তকব্য টোৈ মৈীষীর প্রবি ইবেি রকযকছ? ব্যাখ্যা ের।                 ৩ 

ঘ. টিামার পাঠ্যপুস্তকের আকলাকে রসাযৈোকে উপকরাক্ত মৈীষীর অিদাৈ মূল্যাযৈ ের।               ৪ 

  
৩. বিজ্ঞ বেক্ষে দেম টেব র ক্লাকস ইসলামী েবরযি সম্পকেণ আকলাচৈা টপে েকরৈ। বিবৈ িকলৈ, ইসলাম এেটি পূ ণাে জীিৈ বিধাৈ। একি বেযামি 

পয ণি সেল সমস্যার সমাধাৈ বিবৃি হকযকছ। ৈতুৈ সৃি সেল সমস্যার সমাধাৈ ইসলামী আইৈ বিকেষজ্ঞগ  েবরযকির চারটি উৎকসর সাহাকে টির 

েকর িাকেৈ। উৎসগুবল হকলা কুরআৈ, হাবদস, ইজমা ও বেয়াস। 

 

ে. মুস্তাহাি অি ণ েী?                     ১ 

খ. মাৈিজীিকৈ হারাকমর প্রভাি ব্যাখ্যা ের।                   ২ 

গ. েবরযকির টোৈ উৎকসর মােকম িিণমাৈ বিশ্বাযকৈর যুকগ ৈতুৈ সমস্যার সমাধাৈ টদওযা সম্ভি? ব্যাখ্যা ের।             ৩ 

ঘ. ‘আর িাকদর োজেম ণ সম্পাবদি হয পারস্পবরে পরামকে ণর বভবিকি’-আযাকি ইবেিকৃি েবরযকির উৎসটির গুরুত্ব ও নিধিা ব্যাখ্যা ের।    ৪ 

  
৪. নদবৈে ইৈবেলাকির এেটি প্রবিকিদৈ টিকে জাৈা যায টয, রাজোহী অঞ্চকলর বেছু মুৈািাকলাভী অসৎ ব্যিসাযী টভজাল গুড় নিবর েরকছ। বচবৈ 

আর গুকড়র মকে টেবজ প্রবি পঁবচে/বত্রে োোর িারাে োকজ লাগাকে। আর গুড়গুকলাকে আেষ ণ ীয েকর টিালার জন্য িারা ব্যিহার েরকছ বিষাক্ত 

রাসাযবৈে পদাি ণ। বিষযটি জাৈকি টপকর জনৈে ইমাম সাকহি িকলৈ, ‘আোহর ভয িােকল িারা েখকৈাই এরূপ েরকিা ৈা।’  
 

ে. িারযাখ েী?                       ১ 

খ. আোইদোে মকি বেযামি িলকি েী টিাঝায? ব্যাখ্যা ের।                  ২ 

গ. উদ্দীপকে ব্যিসাযীকদর েম ণোকে বেকসর প্রবি অবিশ্বাস ফুকে উকঠ্কছ? ব্যাখ্যা ের।                                                     ৩ 

ঘ. ইমাম সাকহকির মিকব্যর যিাি ণিা বিকেষ  ের।                                                                                         ৪ 

  
৫. সাবির ও োবের দেম টেব র ছাত্র। িারা বজহাদ সম্পকেণ আকলাচৈা েরবছল। সাবির িলল, বজহাদ মাকৈ যুদ্ধ। োবের বিমি টপাষ  েকর িলল, 

টেিল যুকদ্ধর ৈামই বজহাদ ৈয। জাৈমাল, আমল, টলখৈী ও িকৃ্তিার মােকম সিয ও ন্যয প্রবিিায আোহর িীৈকে সমুন্নি েরাই হল বজহাদ। 

অকৈকে বজহাদ িলকি রক্তপাি ও েিল টিাঝায। এো সম্পূ ণ ভুল। িরৃং যারা বজহাকদর ৈাকম সাধারৈ মানুকষর উপর আক্রম  েকর িারা ইসলাকমর 

দুেমৈ। প্রকৃি বজহাদ হকে বৈকজর ৈিকসর সাকি লড়াই েরা। 

 

ে. 'ْرَهاْبُا েকের অি ’(আল-ইরহাি)  اَْْلِ ণ েী?                    ১ 

খ. বজহাদ এিৃং সন্ত্রাসিাকদর মকে পাি ণেয েী? বুবঝকয টলখ।                  ২ 

গ. োবের েv‡`i‡K ইসলাকমর দুেমৈ িকল আখ্যাবযি েকরকছ? ব্যাখ্যা ের।                 ৩ 

ঘ. ‘বৈকজর ৈিকসর সাকি লড়াই েরা প্রকৃি বজহাদ’-উবক্তটি বিকেষ  ের।                 ৪ 

 


