
নভেম্বর-২২ মাভের প্রভের েঠিক উত্তর 
প্রশ্ন সঠিক উত্তর প্রশ্ন সঠিক উত্তর 

"হে আল্লাের রাসুল আপঠি হ া বদৃ্ধ েয়ে হেয়লি" এ 
কথাঠি হকাি সাোবী বয়লি? 

েযর  আবু বকর 
(রাাঃ) 

ঠকোময় র ঠিি মুঠমিয়ির কাছ হথয়ক 
আয়লা/হ্যাঠ  হিওোর ্ন্য হপছি 

ঠিক হথয়ক কারা ডাকয়ব? 
মুিাঠিকরা 

হয বযাঠি প্রঠ  রায়  সুরায়ে ওোঠকোে পাি করয়ব 
হস হকায়িাঠিি  ঠক েয়ব িা? 

অভাবগ্রস্ত 
কারা আল্লাের ঠক াবয়ক পঠরব তি 
কয়র ঠিয়্র ইচ্ছাময় া বাঠিয়ে 

ঠিয়েঠছল? 
ইোহুিী িাসারা 

ঠকোময় র ঠিি মানুষ কে হেণীয়  ঠবভি েয়ব? ৩ 
রাসুল (সাাঃ) এর কথা অনুযােী শেীি 

কে ধরয়ির? 
চার 

সুরা ওোঠকোে সায়বকুি বা অগ্রব তী বয়ল কায়িরয়ক 
বঝুায়িা েয়েয়ছ? 

্ান্না বাসীয়ির 
হি ােিয়ক 

িবী-রাসুলয়িরয়ক ঠক সেকায়র 
পািায়িা েয়েয়ছ? 

মুঠ্যা ও িঠলল 

"েযর  আিম সন্তায়ির ্ন্য দুঠিো,পািাোর ও 
ঠবয়ে শািীর বযবস্থা কয়রয়ছি আমায়ির ্ন্যও 
কয়রি" এ কথাঠি হিয়রশ ারা আল্লাের কায়ছ 

কেবার আর্ কয়রি? 

৩বার 
স য অস্বীকারকারীয়িরয়ক িময়ির 
্ন্য আল্লাে ঠক ত ঠর কয়রয়ছি? 

হলাো 

রাসুল (সাাঃ) বয়লি, ্ান্নায়  একঠি পাঠি আয়ছ এই 
পাঠিঠি ্ান্না ীর িস্তরিায়ি বসয়ব। ঐ পাঠির ক ঠি 

পািা থাকয়ব? 
৭০হাজার আল্লাের পক্ষ েয়  কুরাইশয়ির ্ন্য 

হেশাল অিার ঠক ঠছল? 
েরম ও শী কায়লর 

বযবসা 

্ান্নায়  যাওোর সমে ্ান্নাঠ য়ির বেস ক  েয়ব? ৩৩ বছর 
সুরা িীয়ল বঠিত  েঠস্ত বাঠেিীয়ক ধ্বংস 

কয়র আল্লাে  া'োলা..... 
সবকঠি 

ওোঠকোে ঠকয়সর িাম? ঠকোম  
আল্লাের ইবাি  িা কয়র ৩৬০ মূঠ তর 
পূ্া করয়ছ  ারপরও আল্লাে  া'োলা 

 ায়িরয়ক ঠিয়েয়ছি …… 
ইজ্জ  

ঠবচার ঠিবয়স ঠ ি হেঠণর মানুয়ষর ময়ধয  ৃ ীে 
হেঠণরা হকাথাে থাকয়ব? 

মোি আল্লাের 
সাময়ি 

মোি আল্লাের প্রঠ  মি িরম িা 
েওোর কারি ঠক? 

আল্লাের হিোম  
সম্পয়কত িা ্ািা 

্ান্নায় র পাঠিগুয়লা  ঠকয়সর সমাি েয়ব? বড় উয়ির সমাি 
আবু্দল মুত্তাঠলয়বর আসল িাম ঠক 

ঠছল? 
শাঠেবা ুল োমি 

অগ্রব তীরা হয কূল বয়ৃক্ষর ঠিয়চ অবস্থাি করয়ব হসই 
কূলবৃক্ষঠি হকমি েয়ব? 

কাাঁিাযুি সূরা োঠিি ক  িাম্বার পারার সূরা? ২৭ 

দুঠিোর এই আগুি  ্াোন্নায়মর আগুয়ির  ুলিাে 
ক  ভায়ের এক ভাে? 

৭০ 
কায়ির হ্যাঠ   ায়ির সাময়ি ও ডায়ি 

হিৌড়ায়  থাকয়ব? 
মুঠমিয়ির 

আল্লাের তিকিয প্রাপ্ত বযঠিয়ির য ক্ষণ পযতন্ত 
্ান্নায়  রুেয়ক ্ােো হিওো িা েে   ক্ষণ পযতন্ত

… 
মৃ ুয েেিা 

সূরা োঠিয়ির সবতপ্রধাি হকন্দ্রীে বিবয 
ঠক? 

হৃিয়ে ঈমাি 
িৃঢ়ভায়ব প্রঠ ঠি  

করা 
কেঠি বাকয ওযয়ি িুবই ভারী এবং আল্লাের কায়ছ 

িুবই ঠপ্রে? 
২ঠি রােোনুি শয়ব্দর অথত ঠক? উত্তম ্ীঠবকা 

"যারা পু াঃ পঠবত্র  ারা বযঠ   হকউ হকারআিয়ক 
েশত কয়র িা" এিায়ি পু াঃ পঠবত্র দ্বারা কায়িরয়ক 

বঝুায়িা েয়েয়ছ? 
হিয়রশ ায়ির 

যারা বামপায়শর হলাক  ায়ির অবস্থাি 
হকাথাে েয়ব ? 

্াোন্নায়মর উত্তপ্ত ও 
িিুন্ত পাঠিয়  

দুঠিোর আগুিয়ক কেবার পাঠি দ্বারা হধৌ  করা 
েয়েয়ছ? 

২বার 
রাসূল সা,  ার সাথী বলয়  কায়ির 

বঠুঝয়েয়ছি? 
িবুওোয় র প্রথম 
পযতায়ের সাোবীয়ির 



এই যঠমি ও আসমািয়ক আল্লাে  াোলা কেঠিয়ি 
সৃঠি কয়রয়ছি? 

৬ ঠিয়ি ঠসদ্দীক কারা? 
যারা আল্লাে ও  ার 
রাসূয়লর উপর ঈমাি 

এয়িয়ছ 

"এমিভায়ব ইবাি  করয়ব হযি  ুঠম আল্লােয়ক 
হিিয়ছা ঠকংবা আল্লাে হ ামায়ক হিিয়ছ" এিা ঠক 

দ্বারা বুঝায়িা েয়েয়ছ? 
ইেসাি 

রাসূল সা, যিি ঠ্োয়ির ্ন্য 
উৎসাে ঠিঠচ্ছয়লি ও ্ান্নায় র কথা 
বলঠছয়লি  িি হকাি সাোবী োয় র 
হিারমা হি্ুর হিয়ল ঠিয়ে ঠ্োি 

করয়  করয়  শেীি েি? 

ওবাোর ইবনুল 
োমাম রা. 

 
ঠকোময় র ঠিি ঠেসাব গ্রেয়ির ্ন্য ………… 

যয়থি 
আল্লাে ঠিয়্ই 

মুঠমিয়ির ময়ধয কারা অঠধক ঠবস্মেকর 
সাোবীয়ির এ প্রশ্ন ঠ্য়েস করার পর 
সাোবীয়ির উত্তর সঠিক িা েওোে 
রাসুল সা. যায়ির বঠুঝয়েয়ছি  ারা 

কারা? 

রাসূল সাাঃ এর 
ওিায় র পর ঈমাি 
আিেিকারীরা 

ঠকোময় র ঠিি ন্যাে ঠবচায়রর ্ন্য ঠক পঠরমাণ 
গুিাে এবং সওোব েয়লও উপঠস্থ  করায়িা েয়ব? 

সঠরষা িািা 

”হযসব িারী ও পুরুষ আল্লাের পয়থ 
িাি কয়র ও আল্লােয়ক উত্তম ঋণ 
প্রিাি কয়র  ায়ির বহুগুি বাঠড়য়ে 
হিওো েয়ব,  ায়ির ্ন্য থাকয়ব 

সম্মাি্িক পুরষ্কার”হকাি সূরা ক  
িাম্বার আো ? 

সূরা োঠিি- ১৮ 

হ ামায়িরয়ক যা সম্পি হিওো েয়েয়ছ   া হথয়ক 
হ ামরা……? 

আল্লাের পয়থ বযে 
কর 

কুির শয়ব্দর আঠভধাঠিক অথত ঠক? 
লুকায়িা বা হোপি 

করা 
আিম সন্তায়ির ঠিয়্র  সম্পি হ া হসিাই যা হস…

… 
সবকঠি 

হকোময় র ঠিি ডাি ঠিয়কর হলায়করা 
কে হেণীয়  ঠবভি থাকয়ব? 

দুই 

মক্কা ঠব্য়ের পূয়বত মুসলমািয়ির অবস্থা হকমি 
ঠছল? 

অ যান্ত করুি 
হে ঠবভ্রান্ত অঠবশ্বাসীয়ির হোিী হ ামরা
……… োছ ভক্ষণ করয়ব? 

যাক্কুম 

আল্লােয়ক ঋি হিওো বলয়  হকাি কা্য়ক 
বঠুঝয়েয়ছ? 

আল্লাের সন্তুঠির 
্ন্য বযে 

সুরা োঠিয়ি ক  ঠে্রী হথয়ক মক্কা 
ঠব্য়ের পরব তী পযতন্ত আয়লাচিা করা 

েয়েয়ছ? 
চ ুথত ঠে্রী 

ঠকোময় র ঠিি সৎ আমল অনুযােী  ায়িরয়ক ঠক 
হিওো েয়ব? 

নুর বা হ্যাঠ  

মািব্াঠ য়ক দুঠিোর হমাে হথয়ক 
মুি কয়র ঈমায়ির সয়বতাচ্চ পযতায়ে 
উন্নী  করার উপয়িশ হিে হকাি 

সূরা? 

সুরা োিীি 

 


