
আগস্ট-২২ মাসের প্রসের েঠিক উত্তর 

প্রশ্ন  সঠিক উত্তর  প্রশ্ন  সঠিক উত্তর  

১. মহান আল্লাহ সাধারণ জনগ াষ্ঠীর মাঝ থেগে 

পাঠিগেগেন?  
রাসুলগের ২৬. মুনাঠিগের আলামত েেঠি ? ৩ ঠি 

২. আল্লাহ তাোলা থহোগেত থেন না? জাঠলমগের ২৭. মুনাঠিঠে োজগে থরা  বলা 

হগেগে থোন তািসীগর ? 

ঠি ঠিলাঠলল 

েরুআন 

৩. ঠনরক্ষর আরবগের মাগঝ রাসূল (সাাঃ) থে 

পািাগনা আল্লাহর পক্ষ থেগে ? 

এহসান ২৮. োগের অন্তগর থমাহর থমগর 

থেওো হগেঠেল?  
 

আল্লাহর নাগম েসম 

েরা 

৪. আল্লাহর ঠনোমগতর থ ােরগুজারী স্বরুপ 

মানুগের উঠিৎ ? 

আল্লাহ ও 

রাসুগলর ঠবধান 

অনুিােী িলা 

২৯. আসমান ও জঠমগনর সেল 

সহাে সম্পে আল্লাহর তা জাগন না 

োরা ? 

োগিররা 

৫. ঈমাগনর আমানত ঈসরাগেল জাঠতর োগে 

েতঠেন ঠেল? 

৪০০০ বের ৩০. মৃতুুর আগ  ঠে োগজ আসগব 

না? 

োন 

৬. োরা মগন েরগতা থ ে নবী তাগের মধু 

থেগে আসগব? 

ইোহুেীরা ৩১. সুরা থলােমান আল েরুআগনর 

েততম সুরা? 

৩১ 

৭. সুরা সি এর বণণনামগত ইোহুেীগের 

বুাপাগর ঠে বলা হগেগে ? 

থ ামড়াহী ৩২. থোি ঠ রে ঠে? ঠরো 

৮. মুনাঠিেগের ঠে ঠে ঠনে ণন রগেগে ? সবগুগলা ৩৩. তািসীগর ঠি ঠিলাঠলল 

েরুআন এর থলখে থে? 

সাইগেুে েতুুব 

 হীে 

. রাসুলুল্লাহ সাাঃ এর খুৎবা থেওোর আগ  থে 

উপস্থাপন েরগতন ? 

আবু্দল্লাহ ইবগন 

উবাই 

৩৪. ঠ রে থমাি েত প্রোর? ২ প্রোর 

১০. মৃতুুর পগর জাঠলমগের আবার দুঠনোে 

পািাগনা হগল তারা ঠে েরগব? 

 াঠির েো 

ভুগল িাগব 

৩৫. হিরত থলােমান আাঃ থে 

ঠেগলন ? 

আইেুব আাঃ এর 

ভাঠ না 

 ১১.  খুৎবার সমে ঢগলর  ব্দ শুগন সবাই 

থবঠরগি়ে থ গল েতজন উপঠস্থত ঠেল? 

১২ জন ৩৬. থোন গুনাহগে সবগিগে বড় 

জুলুম বলা হগেগে? 

ঠ রগের গুনাহ 

১২.  জুমুোর ঠেন ২ে আিান থোন খঠলিার 

আমগল িালু হে? 

হিরত ওসমান 

রাাঃ 

৩৭. থলােমান আাঃ এর 

উপগে গুগলা োর জনু ? 

সেল মুঠমনগের 

জনু 

১৩. এই পৃঠেবী জাহান সৃঠি েরা হগেগে 

েতঠেগন? 

৬ ঠেগন ৩৮. জুমুো  গব্দর অেণ ঠে? এেঠিত েরা 

১৪. ওল্লাহু খেরুর রাঠজঠেন দ্বারা ঠে বুঝাগনা 

হগেগে ? 

উত্তম 

ঠরঠিেোতা 

৩৯. সুরা মুনাঠিেনু এর আগলাগে 

থোন ঠজঠনস মুঠমনগের ক্ষঠতগ্রি 

হওোর োরণ বগল উগল্লখ েরা 

হগেগে  ? 

অেণ-সম্পে ও 

সন্তান-সন্তঠত 

১৫. উম্মী দ্বারা োগেরগে বুঝাগনা হগেগে ? আরবগের ৪০. রাসূল সাাঃ মেীনাে আ মগনর 

েততম ঠেগন জুমার নামাজ োগেম 

েগরন? 

৫ম ঠেগন 



১৬. মক্কাবাসীগের মধু থেগে নবী আসুে থোন 

নবী থোো েগরঠেগলন?  
হিরত ইব্রাহীম 

আাঃ 

৪১. সুরা জুমুোে নবী থপ্ররগণর 

েেঠি উগেগ ুর েো বলা হগেগে 

? 

৪ঠি 

১৭. সুরা জুমুোে ইোহুেীগের থোন প্রাণীর 

সাগে তুলনা েরা হগেগে ? 

 াধা ৪২. বনু নাঠির িুদ্ধ েত ঠহজঠরগত 

অনুঠষ্ঠত হে ? 

৪েণ ঠহজঠর সগন 

১৮. "জুমুোর ঠেগন আিান হগল মসঠজগের 

ঠেগে ধাঠবত হও " েত নাম্বার আোগত বলা 

হগেগে?  

৯ ৪৩. জাহজাহ ইবগন মাসউে থে 

ঠেগলন ? 

হিরত ওমর রাাঃ 

এর েমণিারী 

১৯. মাখলুগখর সৃঠিোিণ থোন ঠেগন সম্পন্ন েরা 

হে? 

শুক্রবার ৪৪. মা ািী বলগত ঠে বুঝাে? িুদ্ধ ঠবেেে গ্রন্থ 

২০. এোমত শুগন ঠেভাগব নামাগজ অং  ঠনগব? ধীগর ধীগর ৪৫. ঠ রগের বুাপাগর 

থোন সুরাে স্পি বলা হগেগে ? 

সুরা নূগহর ২৩ নম্বর 

আোগত 

২১. মুনাঠিেরা ঠরসালাগতর স্বীেঠৃত ঠেগেঠেল 

থেন ? 

জীবন রক্ষার 

জনু 

৪৬. থোন মানুেরা ঠনগজগের 

ঈমানোর োঠব েরগলও তারা 

মু ঠরে? 

িারা আল্লাহর আইন 

অনুিােী রাষ্ট্র 

পঠরিালনা েরগত 

িাে না 

২২. মুনাঠিেরা নামাগজ মসঠজগে আগস েখন ? নামাগজর থ ে 

সমগে 

৪৭. মহাগ্রন্থ আল েরুআগনর 

আগলািু ঠবেে ঠে? 

মানুে 

২৩. মাতাঠপতার মৃতুুর পগর সন্তাগনর থোন 

োজ েবগর থপ ৌঁোে? 

থোো ৪৮. সুরা জুমুোর রুেু সংখুা েত? 

 

২ 

২৪. রাসুলুল্লাহ সাাঃ এর োগে ঠনজ ঠপতাগে 

হতুা েরার জনু থোন সাহাবী অনুমঠত িাে ? 

হিরত আবু্দল্লাহ 

রাাঃ 

৪৯. হিরত আবু থহারােরা রাাঃ 

থোন সমে ঈমান গ্রহণ েগরন?  
হুোেঠবোর সঠির 

পগর 

২৫. শুধুমাি মুনাঠিেগের ঠনগে আগলািনা েরা 

হগেগে থোন সুরাে? 

সুরা মুনাঠিেনু ৫০. প্রগতুে থ ারগ াল থে 

ঠনগজগের ঠবরুগদ্ধ মগন েগর োরা? 

মুনাঠিেরা 

 


