
আশুগঞ্জ সারকারখানা কলেজ 

এইচ,এস,সস মুেযায়ন পরীক্ষা ২০২১(মানসিক শাখা)   
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১) পসিত্র কুরআলন পূি ণির্তী জাসর্তলের নানা ইসর্তহাস ির্ ণনা করা হলয়লে। এলর্ত এমন একটট জাসর্তর কথা িো হলয়লে যারা অসংখয নিীর 

সাসিধ্য োভ করলেও িার িার কুফসর কলরলে। র্তারা অলনক সনয়ামর্ত োভ করলেও র্তার শশাকসরয়া আোয় কলরসন। সিলশষর্ত একজন 

নিীর সকেুসেলনর অনুপসিসর্তর সুলযালগ র্তারা শগা—িৎস পুজা শুরু কলরসেে। 

ক. মািা ও োেওয়া সক ?  ১ 

খ. بْيِق ِ ني ق ىًدُه َ نيِق َِ َِق  ًْق ا تِك  িযাখযা কর।   ২ َِ  لِق اْ ا 

গ. উদ্দীপলক শকান  নিীর সেলক ইসির্ত করা হলয়লে ? সংসেষ্ট ঘটনার িন ণনা োও।  ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক িসর্ ণর্ত জাসর্তর অনুসরলর্ মানিজীিলন কীরূপ প্রভাি পড়লি? সিলেষর্ কর।  ৪ 

 

২) আসর্তক ও আসরফ েুই িনু্ধ। কলেজ শশলষ িাসড় শফরার পলথ আসর্তক একটট ভািা কাচ রাস্তার উপর পলড় থাকলর্ত শেলখ র্তা রু্তলে 

ডাস্টসিলন শরলখ সেে। অর্তঃপর শস র্তার কালে থাকা ৫,০০০ (পা াঁচ হাজার) টাকা আসরলফর সনকট জমা রাখে। সকেুসেন পর এক জরুসর 

প্রলয়াজলন আসর্তলকর সালথ আোপ আোলচনা োড়া টাকাগুলো আসরফ খরচ কলর শফেে। পরির্তীলর্ত আসর্তক টাকা শফরর্ত চাইলে 

আসরফ নানা শকৌশলে র্তা এসড়লয় চেে। 
 

ক. আরসি “খেীে” শলের অথ ণ কী? ।   ১ 

খ. “ِْق مْق ِئكًئ ِو لِق ًىمًق اْ ًوحْل ًفم مِ ِّ  َِ يْق   ْ  আয়ালর্তর িযাখযা কর।   ২  ”كًئ ِو لِق ِىلِع ًىدُه 

গ. আসর্তলকর কম ণকালে হাসেলস িসর্ ণর্ত শকান সিষয়টট ফুলট উলেলে? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত আসরলফর কায ণক্রম সচসির্তপিূ ণক সমালজ এর প্রভাি ির্ ণনা কর।    ৪ 

 

৩) শাসহো একজন ধ্ম ণপরায়র্ মসহো। একসেন সর্তসন এমন একটট ইিাের্ত কলরন যা র্তালক প্রিসৃির র্তাড়না শথলক রক্ষা করলর্ত সহায়ক 

ভূসমকা পােন কলর। হাসেলস যার পুরস্কার স্বয়ং আিাহ র্তায়াো সনজ হালর্ত সেলিন িলে শঘাষর্া শেয়া হলয়লে।  

পক্ষান্তলর রসফক সালহি একজন ধ্নাঢ্য িযিসায়ী। শেশ—সিলেলশ প্রসর্তসনয়র্ত ভ্রমর্ করলেও একটট শেলশ সগলয় সুসনসেণষ্ট ফরয ইিাের্ত পােন 

করার সুলযাগ র্তার ভালগয এখনও হয়সন। র্তালক ঐ ইিাের্ত পােলন পরামশ ণ শেয়া হলে শস িেে, “আসম কারলর্ অকারলর্ অলনক শেশ 

ভ্রমর্ করসে। আিার ইিােলর্তর জনয শেশ ভ্রমলর্র েরকার কী?  

ক. আরসি “সাোর্ত” শলের অথ ণ কী?   ১ 

খ.  “সাোর্ত জািালর্তর চাসিকাটে”— িযাখযা কর।   ২ 

গ. উদ্দীপলক শাসহো শকান ইিাের্ত পােন কলরন? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক িসর্ ণর্ত রসফক সালহলির উে্ধ্সৃর্তটট সক রু্তসম সমথ ণন কর? । শর্তামার পােযপসু্তলকর আলোলক মর্তামর্ত োও।  ৪ 

 

৪)  প্রলফসর আসিেরু রহমান র্তার সশক্ষাথীলের উলদ্দলশয িলেন — ইসোলমর সিস্রৃ্তসর্তলর্ত নরু্তন নরু্তন সমসযার উদ্ভি হলে এর সমাধ্ানকলে 

ইসোসম পণ্ডের্তগর্ কলোর সাধ্না কলর সিসভি মাসয়াো উদ্ভািন কলরন। সকন্তু নানা সিষলয় র্তারা একমর্ত হলর্ত না পারায় কলয়কটট ধ্ারার 

সৃটষ্ট হয়। এলের একেে সেলেন সসদ্ধান্ত গ্রহলর্ রক্ষর্শীে। র্তারা কুরআন হাসেলসর পাশাপাসশ মসেনািাসী সাহািালের আমেলক গুরুত্ব 

সেলর্তন।  

ক. ইমাম শালফসয় কখন জন্মগ্রহর্ কলরন?   ১ 

খ. “ইমাম আি ুহাসনফা সফকহশালের পসথকৃৎ”— িযাখযা কলরা।  ২ 

গ. উদ্দীপলক শকান মাযহালির কথা িো হলয়লে? িযাখযা কলরা।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত মসুসেম পণ্ডের্তলের সাধ্না ইসোসম শসরয়ায় কীরূপ প্রভাি শফলে? সিলেষর্  কলরা।   ৪ 

 

৫)  ধ্নাঢ্য িযিসায়ী শাসমম সালহি গ্রালম আসলে নামাজ—কাোম পলড়ন এিং োন—সােকাহ কলরন। অনযসেলক সর্তসন র্তার িযিসায়ী িনু্ধলের 

সালথ ঢ্াকা শহলর থাকলে নামাজ—কাোম শর্তা েলূরর কথা আলরা নানা প্রকার অপরাধ্মূেক কম ণকালে জসড়লয় পলড়ন। সর্তসন র্তার িােযিনু্ধ 

শালহেলক িলেন, “সফের্তা অজণন করলর্ত হলে আমার সালথ শযাগ োও।” শালহে িেে, “শকিে প্রাচুয ণ ও সিোসসর্তায় শর্তা সফের্তা সনভণর 

কলর না; িরং সফের্তা প্রাসি কসর্তপয় গুর্ািসে অজণলনর উপর সনভণরশীে, যা পসিত্র কুরআলনর সুরা িাকারার শুরুলর্ত িসর্ ণর্ত আলে”।  
 

ক. আরসি“কুরআন” শলের অথ ণ কী?  ১ 

খ. “আে কুরআন একটট পূর্ ণাি জীিনসিধ্ান”—িণু্ডিলয় শেখ।  ২ 

গ. শাসমলমর চসরত্র পসিত্র কুরআলনর আলোলক সিলেষর্ কর।  ৩ 

ঘ. শালহলের িক্তলিযর সালথ সক রু্তসম একমর্ত ? শর্তামার মর্তামলর্তর স্বপলক্ষ যুণ্ডক্ত উপিাপন কর।  ৪ 

৬)  জসসম সালহি ৫ েক্ষ টাকা িযাংলক জমা শরলখ মারা যান। র্তার একমাত্র শেলে র্তাসমম শকৌশলে উক্ত টাকা িযাংক শথলক উলিােন 

কলর। শস মা ও একমাত্র শিান নাসিোলক না জাসনলয় ঐ টাকা সেলয় পসিত্র মক্কায় সগলয় একটট ফরজ ইিাের্ত সম্পি কলর আসে। সিষয়টট 

জানাজাসন হওয়ার পর ভাইলিালনর মলধ্য মলনামাসেনয ও িাোনুিাে সৃটষ্ট হলো। র্তালের মা র্তালেরলক শকালনা রকলম সনিিৃ করলর্ত পারলেও 

একপয ণালয় নাসিো িেে, “আমালের হক নষ্ট কলর রু্তসম শয ইিাের্ত কলরে আিাহ র্তা কিুে করলিন না।”  

ক. শমৌসেক ইিাের্ত কয়টট ?   ১ 

খ. “জাকার্ত সম্পলের প্রিৃণ্ডদ্ধ ঘটায়।” িুণ্ডিলয় শেখ।  ২ 

গ. শসরয়লর্তর সিধ্ানমলর্ত র্তাসমলমর কাজটটর হুকুম ির্ ণনা কর।  ৩ 



ঘ. নাসিোর িক্তলিযর সালথ রু্তসম সক একমর্ত? শর্তামার মর্তামলর্তর স্বপলক্ষ যুণ্ডক্ত োও।  ৪ 

 

৭)  জনাি মসনর ও সুজন েু জন িযিসায়ী। মসনর সোোপী মানুষ। সর্তসন অেৃলশয সিশ্বাস কলরন, নামায প্রসর্তষ্ঠা কলরন ও যাকার্ত শেন। 

সর্তসন গভীরভালি সিশ্বাস কলরন জীিন—মৃরু্তযর মাসেক একমাত্র আিাহ র্তায়াো। অপরপলক্ষ সুজন িযিসার শক্ষলত্র ওজলন কম শেন। দ্রলিয 

শভজাে সমসশলয় সিণ্ডক্র কলরন। এোকার মানুলষর মালি সিশঙৃ্খো ও প্রসর্তকূে পসরলিশ সটৃষ্টর জনয শোকজনলক প্রভাসির্ত কলরন।  

ক. আরসি “সনফাক” শলের অথ ণ কী?   ১ 

খ. “ইয়ামামার যুদ্ধ আে —কুরআন সংকেনলক ত্বরাসির্ত কলর”—িযাখযা কর।   ২ 

গ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি মসনলরর মলধ্য কালের বিসশষ্টয সিেযমান? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি সুজলনর কম ণকালের সামাণ্ডজক প্রভাি সিলেষর্ কর।   ৪ 

 

৮)   জনাি নাসফস ও শসরফ  একই এোকায় িাস কলরন। নাসফস একজন সৎ ও শমধ্ািী গলিষক। েশ িের িয়লসর পূলি ণই সর্তসন 

আেকুরআন সহফ্য কলরন। বশশলিই র্তার সপর্তা ইসন্তকাে কলরন। মালয়র শেলহই সর্তসন োসের্ত—পাসের্ত হন। সর্তসন গুরুত্বপূর্ ণ শকালনা কাজ 

করার পূলি ণ েু'রাকার্ত নফে নামায আোয় কলরন। সর্তসন মালয়র সলি হজ পােন কলরন এিং সহজালয সশক্ষা োভ কলরন। অপরপলক্ষ 

শসরফ একজন েুনীসর্তপরায়ন শোক। সর্তসন ইসোসম শরীয়লর্তর উৎস সহলসলি আে —কুরআনই যলথষ্ট মলন কলরন। একথা শুলন মসণ্ডজলের 

ইমাম সালহি মহানসি (স.) এর সিোয় হলজর ভাষলর্ শরলখ যাওয়া শরীয়লর্তর সিধ্ালনর কথা স্মরর্ কসরলয় শেন।  

ক. ইমাম মুসসেম (র.) কর্ত সহজসরলর্ত জন্মগ্রহর্ কলরন?   ১ 

খ. সহজসর রৃ্তর্তীয় শর্তকলক হাসেস সংকেলনর স্বর্ ণযুগ িো হয় শকন? িযাখযা কর।   ২ 

গ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি নাসফলসর জীিলনর সালথ শকান সিখযার্ত মনীষীর জীিলনর সমে রলয়লে? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. মসণ্ডজলের ইমাম সালহি মহানসি হযরর্ত মুহাম্মে (স.) এর সিোয় হলজর ভাষলর্ শয সিষলয়র প্রসর্ত ইসির্ত কলরলেন র্তা পােলনর 

শযৌণ্ডক্তকর্তা উলিখ কর।  ৪ 

 

৯)  জনাি কসির ও র্তালরক একই মহিার অসধ্িাসী। র্তালরক কসিলরর সালথ সৎভাি িজায় রালখন। কসির অসুি হলে র্তা াঁলক শেখলর্ত যান। 

শেখা হলে সাোম শেন। সর্তসন মলন কলরন কসির র্তারই শেলহর একটট অংশ। অপরসেলক কসির র্তালরলকর সালথ সৎ আচরর্ কলরন না 

িরং সুলযাগ শপলেই র্তার ক্ষসর্ত করার শচষ্টা কলরন। একথা মহুাণ্ডদ্দস জানলর্ত পারলে, সর্তসন র্তালেরলক মহানসি (স.) এর সনলম্মাক্ত হাসেসটট 

শশানান— “রু্তসম মসুমনলেরলক পারস্পসরক সহানুভূসর্ত প্রেশ ণলনর সেক সেলয় একই শেলহর নযায় শেখলর্ত পালি।”  

ক আরসি“ আে —হাসাে”  শলের অথ ণ কী?   ১ 

খ. “শর্তামরা ঋর্ শথলক সািধ্ান হও। শকননা ঋর্ রালর্তর েুণ্ডিন্তা ও সেলনর োঞ্ছনার কারর্।”— িযাখযা কর।  ২ 

গ. উদ্দীপলক িসর্ ণর্ত জনাি র্তালরলকর আচরর্ শকান সশক্ষার সালথ সােৃশযপরূ্ ণ? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলকর আলোলক জনাি কসিলরর আচরলর্র সামাণ্ডজক প্রভাি সিলেষর্ কর।  ৪ 

১০)   জনাি জালিে ও মারুফ েু িনু্ধ। জালিে কুরআন এিং হাসেলস গভীর জ্ঞান োভ কলরন এিং একাধ্ালর ৫০ িের অধ্যাপনা কলরন। 

ক্ষমর্তাসীন ‘ক ’  এর সিরুলদ্ধ ফলর্তায়া শেওয়ার কারলর্ র্তা াঁলক ৭০টট শিত্রাঘার্ত করা হয়। সর্তসন কখনও অনযালয়র সালথ আলপাষ কলরনসন। 

অনযসেলক জনাি মারুফ িযিসা কলর অলনক সম্পলের মাসেক হলয়লেন। সর্তসন র্তা াঁর জীিলনর সকে সিষলয় আে—কুরআন ও সুিাহ শথলক 

উৎসাসরর্ত মাসো—মাসালয়লের শর্তায়াক্কা কলরন সন।  

ক. ইমাম আহমে সিন হাম্বে কর্ত সহজসরলর্ত জন্মগ্রহর্ কলরন?   ১ 

খ. “শয়র্তালনর সনকট হাজার আসিলের শচলয়ও একজন ফসকহ শিসশ শণ্ডক্তশােী।”িযাখযা কর।   ২ 

গ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি জালিলের সালথ শকান সিখযার্ত মনীষীর সমে রলয়লে? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি মারুলফর কম ণকালের শশষ পসরর্সর্ত সিলেষর্ কর।   ৪ 

১১)   জনাি রাসকি ও শাসহন েু িনু্ধ। র্তারা ইসোলমর সিসভি আচার—অনুষ্ঠান সম্পলকণ আোলচনা করসেে। রাসকি িেে, ইসোলমর মানুলষর 

মালি সহানুভূসর্ত, সাময ও ভ্রারৃ্তত্ব সৃটষ্টর জনয সিলশষ একটট ইিাের্ত আলে, যা পাপ—পুলর্যর মালি ঢ্ােস্বরুপ। শাসহন িেে, িনু্ধ! মানুলষর 

মালি আসথ ণক সমর্তা ও ভারসাময আনার জনযও একটট ইিাের্ত আলে, যালক ইসোলমর শসরু্তিন্ধন িো হলয়লে।  

ক. “সাোর্ত” শলের অথ ণ কী?   ১ 

খ.  “আে-মারয় ুআো দ্বীসন খাসেেীহী” হাসেলসর িযাখযা কর।  ২ 

গ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি রাসকি শকান ইিােলর্তর প্রসর্ত ইসির্ত কলরলেন? িযাখযা কর।   ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক উসিসখর্ত জনাি শাসহলনর িক্তলিয কী ফুলট উলেলে? এর অথ ণননসর্তক প্রভাি সিলেষর্ কর।  ৪ 


