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১। য শু পণৃিি শি জন্ম হৈিোর সময় যুশেয়োর  

    রোজো হক ণিশেৈ?  

   ক  হ শরোে  ি  ণসজোর 

   গ  অগোস্টোস ঘ  ণপেোি 

২। হক মোৈি জোণির মুক্তি েোিো?  

   ক  জোণিসংঘ ি  ট্রোম্প 

   গ  স্বয়ং য শু ঘ  হৈো  

৩। মোণরয়োর মোশয়র ৈোম ণক ণিে? 

   ক  হেরণৈকো ি  হিশরজো 

   গ  হমগশডণেৈো ঘ  আন্নো 

লনমের অনুমেদটি পমে ৪ ও ৫ নম্বর প্রমের উত্তর দাওঃ 

ণিিন  ও ণমিন  েোশেো িনু্ধ ও ঈশ্বরেি। ণমিন  হেণৈশি সিসময় ণপিশৈর হিশে িশস, 

ণিক্ষশকর শ্নশ)র উত্তর ণেশি ণেধো হিোধ কশর। ণকন্তু ণিিন  িোর ণিণপর ি। ণিিন , ণমিন র 

এই অিস্থো হেশি িোর ণেশক এণগশয় আশস ও সো োযয কশর। পরিিীশি ণমিন  ণিিকম 

শ্নণিশযোণগিোই ৈোম হেয়।  

৪। ণমিন র নণরশে হকোৈ ণেকটের অেোি হেিো যোয়? 

   ক  ক্ষমিো  ি  হমোৈিে 

      

গ  পণিেিো  ঘ  ণিশ্বোস 

৫। ণিিন র নণরশের কোরশ  হস  শি –  

i. আত্মশ্নিযয়   

ii. উৎসো   

iii. কষ্ঠশেোগ  

ণৈশনর হকোৈটে সটিক 

ক  i  ও  ii  ি  i ও  ii 

গ  ii  ও  iii ঘ  i, ii  ও iii 

৬। য শু ৈোশমর অি ম ণক?  

     ক  ঈশ্বর পুে  

ি  শ্নেন  মঙ্গে কশরৈ 

গ  ঈশ্বর উদ্ধোর কশরৈ  

ঘ  ঈশ্বর আমোশের সোশি আশিৈ 

৭। মি   িশের অি ম ণক? 

     ক  অণেণষি       ি  ণৈশিণেি 

     গ  হেশৈ হিোেো ঘ  রোজো 

৮। শ্নেন  িে দ্বোরো ক  হিোঝোৈ  শয়শি? 



   ক  অশেৌণকক িক্তিশক    

   ি  ঈশ্বণরক িক্তিশক 

   গ  যোজকত্বশক  

   ঘ  রোজক য় অণধকোর হক 

লনমের অনুমেদটি পমে ৯ ও ১০ নম্বর প্রমের উত্তর দাওঃ 

গ্রোম এেোকোয় শ্ননোরকগৈ সোক্রোশমশে গ্র শৈর জৈয ণিশু ণকিরশের ণিক্ষো ণেশয় 

িোশকৈ, যোশি িোরো েোেমন্দ ৈযোয় অৈযোয় ও মৈ পণরিিমৈ সম্পশকম জোৈশি পোশর। 

৯।ণ শমে উি অৈুষ্ঠোশৈর মোধযশম কশৈো সোক্রোশমশে গ্র   কশরশি?  

   ক  পোপস্ব কোর  ি  ক্মুণৈয়ৈ 

   গ  ে ক্ষোস্নোৈ  ঘ   স্তোপ ম  

১০। ণ শমে উি সোক্রোশমে গ্র   এর মোধযশম  

       েোে কশর - 

  i. ঈশ্বশরর অৈুগ্র  

ii. ৈিন ৈ জ িৈ 

iii. মণ্ডে র স্ব কৃণি 

ণৈশনর হকোৈটে সটিক 

ক  i  ও  ii  ি  i ও  iii 

   গ  ii  ও  iii ঘ  i, ii  ও iii 

১১। মোৈুশষর কিমিয ক ?  

   ক  সৃটিকিমোর শ্নিংসো   

    ি  সৃটিকিমোর অৈুকোর 

   গ  সৃটিকিমোর হেিোশিোৈো 

   ঘ  সৃটিকিমোর সমোশেোনৈো 

১২। হক িোর িোর সৃটিকিমোর কোি হিশক েশূর সশর হগশি? 

   ক  যুশেয়োরো  ি  ণিণৈণিয়রো 

   গ  রমোৈরো  ঘ  মোৈিজোণি 

১৩। সৃটিকিমো কিিম ণেশৈ ণিেোম ণৈশেৈ?    

ক  ৬ষ্ঠ  ি  ৭িম 

    গ  ৮ম   ঘ  হিষ ণেশৈ 

১৪। সি মশ্নিম ণক সুেৃড় রোিশি  শি? 

     ক  েোশেোিোসো ি  শ্নোি মৈো  

     গ  ঊত্তমিো  ঘ  ণৈশজশক 

১৫। শ্নকৃণিশি এিৈ ণক হেিো যোশে?  

     ক  ণিরূপ শ্নক্তক্রয়ো ি  ধ্বংি 

     গ  অগোস্টোস ঘ  ণপেোি 

১৬। হিোমোর পোশয়র জিুো িুশে হিে,  

       হকৈৈো হযিোশৈ িন ণম েো াঁণড়শয় আি িো পণিে েূণম- 

     ক  যোেোপুস্তক ৩:৫ ি  যোেোপুস্তক৪:৫ 

     গ  যোেোপুস্তক২:৪ ঘ  যোেোপুস্তক৩:৩ 

১৭। আত্ম িযো - 

     ক  ময মোেোময় ি  সম্মোৈ জৈক 

     গ  অময মোেোকর ঘ  েুিঃি ঘুনোয় 

১৮। সোধু পে শ্নোি মৈো কশরৈ হযৈ ঈশ্বর জৈগ শক পূ মমোেোয়- 

     ক  আৈন্দ হেৈ ি  পণরনোেৈো কশরৈ 

     গ  পণিে কশরৈ ঘ  ণিধোৈ হেৈ 

লনমের অনমুেদটি পমে ১৯ ও ২০ নম্বর প্রমের উত্তর দাওঃ 

রো ন ে ঘুম হিশক হেরইঙ্কশর ওশি িোই সময়মি হকোৈ কোজই করশি পোশরৈো। একণেৈ 

সন্ধযোয় পোণরিোণরক শ্নোি মৈোর সময় িোিো রো ন েশক ণিণেন্ন পোপ কোজ সম্পশকম হিোঝোশেৈ 

এিং িেশেৈ, এগুেকরশে আমোশের পোপ  য়। আরও িেশেৈ হিোমোর এই িোরোপ 

অেযোস িেেোশি  শি। 

 

১৯। রো ন ে ণক ধরশৈর পোপ কশরশি?  

     ক  হেোে  ি  ঈষ মো    

গ  অ ংকোর ঘ  আেসয 



২০। রো ন ে ণকেোশি এধরশৈর পোপ শ্নিৈিো পণর োর করশি পোশর?  

   ক  ৈম্রিোর অৈুি েৈ কশর 

ি  উগ্র স্বেোি পণর োর কশর 

   গ  যিোসোধয হনিো কশর 

২১। আমরো অপরোধ িুঝশি পোণর - 

   ক  মশৈ  ি  পণরশিশি 

   গ  হেশ   ঘ  পোশপ 

২২। ঈশ্বর  আমোশের ণেশয়শিৈ- 

 ক  মৈ   

ি  আত্মো 

   গ  হে   

ণৈশনর হকোৈটে সটিক - 

ক  i  ও  ii  ি  i ও  iii 

   গ  ii  ও  iii ঘ  i, ii  ও iii    

২৩। শ্নেন  য শুর আগমশৈর জৈয আমোশের িোকশি  শি- 

ক  অণৈন্দৈ য় ি  ণৈন্দণৈয় 

   গ  হমৌণেক  ঘ   সৈযোণস 

২৪। আত্মো িেশি হিোঝোয়? 

   ক  মোৈুশষর সত্তো ি  মোৈুশষর হে  

   গ  ঈশ্বশরর েোৈ ঘ  ঈশ্বশরর সোে্িয 

২৫। সুন্দর ও সুশকোমে স্বেোি ধংি কশর 

   ক  মোৈুষ  ি  ণিশিক 

   গ  পোপ  ঘ  ইেো 

 ২৬। েোেিোসো ণৈিঃশিষ  শয়শগশে মোৈুষ কশর- 

   ক  েঘু পোপ  ি  মোরোত্মক পোপ 

  গ  ণমে পোপ ঘ  হিোে পোপ 

২৭। হকোৈ ণিষশয় হরশগ যোওয়োশক িশে - 

     ক  ণ ংসো   ি  হমজোজ  

     গ  হক্রোধ  ঘ  রোগ  

২৮। সুন্দর ও সুশকোমে স্বেোি ধংি কশর 

     ক  মোৈুষ  ি  ণিশিক 

     গ  পোপ  ঘ  ইেো 

২   ২৯। হিোে ণিষশয় ঈশ্বশরর ণিধোৈ অমোৈয করোই 

     ক  েঘু পোপ  ি  মোরোত্মক পোপ 

     গ  ণমে পোপ ঘ  হিোে পোপ 

৩০। পোশপর গুরুত্ব অৈুসোশর পোপশক কয়   

          েোশগ েোগ করো যোয় ?  

     ক  ৫ েোশগ  ি  ২ েোশগ 

     গ  ৩ েোশগ  ঘ  ৪ েোশগ 
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[ হযশকোশৈো সোিটে সৃজৈি ে শ্নশ)র উত্তর েোও ] 

 

১। িোৈৈ মোৈুষ ণ শসশি িুি িোে। িোর ণৈশজর ২ ণিঘো জণম আশি িো 

ণৈশয়ই হস আিোে সোিোে কশর নশে। ণেণপর িোিো ণেণপর জৈয ির হেিণিে। 

হস েোিে িোৈৈ েোশেো হিশে েদ্রিো ও কোশজ েোশেো। হস িোর েোইশয়র 

মোধযশম শ্নস্তোি হেয়। িোৈৈ েোশি িোর হনশয় অণধক হেিোপড়ো জোৈো হমশয়, 

ণৈশজশক হস অশযোগয েোিে। ণেণপর কোকো িোশক অেয় ণেে িেে ণেণপ 

অণি েদ্র, ণিৈয়  ও ঈশ্বর েি। িোৈৈ কোকোর কিো হমশৈ ণৈে।  

ক  হকোৈ েিূ মোণরয়োশক সংিোে ণেশয়ণিশেৈ?    ১ 

ি  মোণরয়োর স্বোম  হকমৈ হেোক ণিশেৈ?     ২ 

গ  হযোশসশির হকোৈ ণিণিি িোৈশৈর মশধয শ্নকোণিি  শয়শি? িযোিযো কর। 

ঘ  উদ্দ পকটে হযোশসশির ঘেৈোর সোশি আংণিক ণমে রশয়শি। মিোমি 

েোও।           ৪ 

২। হেশি শ্ননণ্ড েুণেমক্ষ হেিো ণেশে িন শেৈ ণৈশজর জমোৈ েোকো ণেশয় 

এেোকোর েুস্থ গর িশের িোিোর নোে ডোে হেৈ। হস ধোণম মক ও েোশেো 

িযোিসোয় । ণিণৈ কৃষকশের আিোে করোর জৈয িসশের ি জ হেৈ জোশি 

পোশর িোরো িোেয উৎপোেৈ আরো্ব  করশি পোশর। হস িেে য শু িোড়ো 

আমোশের হকও িো াঁনোশি পোরশিৈো। হিোমরো শ্নোি মৈো কর। 

ক  আন্নো কোর ৈোম ণিে?        ১ 

ি  মোৈুষ ণ শসশি য শু হকমৈ ণিশেৈ?     ২ 

গ  িন শেৈ এর মশধয য শুর ণক ধরশৈর গু  শ্নকোণিি  য়? িযোিযো কর। ৩ 

ঘ  িন শেৈ এর মশধয য শুর সি ধরশৈর গু  শ্নকোণিি  য় ক ? মিোমি 

েোও।           ৪ 

৩। শ্নিোে অেশের একজৈ সমোজ হসিক। হিক্তিগি ও পোণরিোণরক 

জ িশৈ ণিণৈ িুিই ধোণম মক। গ্রোশমর ে ৈ েণরদ্রশক ঔষধ, কোপড় ও িোিোর 

ণেশয় ণিণৈ সো োযয কশর িোশকৈ। গ্রোমিোস  শ্নিোশের ম ৎ হৃেশয়র পণরনয় 

হপশয় হরোগ শের িোর কোশি ণৈশয় আশস্ত েোগে যোশি ণিণৈ িোশের স্পি ম 

কশর সুস্থ কশর হিোশেৈ। ণিণৈ হেোকশের িেশেৈ, আমোর পশক্ষ এ কোজ 

করো সম্ভি ৈয়। একমোে য শুই পোশরৈ এ কোজ করশি। 

ক  হমোণি  িশের অি ম ক ?       ১ 

ি  য শুশক হকৈ শ্নেন  িেো  য়?       ২ 

গ  শ্নিোশের মশধয য শুর ণক ধরশৈর গু  শ্নকোণিি  য়? িযোিযো কর। ৩ 

ঘ   শ্নিোশের এর মশধয য শুর সি ধরশৈর গু  শ্নকোণিি  য় ক ? মিোমি 

েোও।           ৪ 

৪। অপূি ম একটে িোমোর নির  কশরশি। িোমোশর রশয়শি গরু, ণিণেন্ন জোশির 

পোণি।  োস-মুরণগ, নোরো-গোি ও ণিণেন্ন রকম িুশের িোগোৈ। শ্নণিণৈয়ি হস 

অশৈক আেণরক ও েোশেোিোসো ণৈশয় এগুশেোর যত্ন ণৈশয় িোশক। হস 

িোমোশরর উৈয়শৈর জৈয অশৈক পণরেম কশর। গরুর েধু ও িোগোশৈর িুে 



ণিক্তক্র কশর শ্ননন র অি ম উপোজমৈ কশর। ণৈশজর নোণ েো পূর  কশরও হস 

েণরদ্রশের সো োযয ণেশয় িোশক। এ কোশজর মধয ণেশয় আপূি ম ঈশ্বশরর হগৌরে 

ও শ্নিংসো করশি। 

ক  ষষ্ঠ ণেশৈ ঈশ্বর ক  সটৃি করশেৈ?      ১ 

ি  ঈশ্বর হকৈ মোৈুষশক িো াঁর শ্নণিমূণি মশি সটৃি কশরশিৈ?   ২ 

গ অপূি ম মোৈুষ ণ শসশি হকোৈ েোণয়ত্ব পোেৈ করশি। িযোিযো কর। ৩ 

ঘ স্রস্টোর হেষ্ঠ জ ি ণ শসশি অপূশি মর কম মকোশণ্ড ঈশ্বশরর হগৌরি ও শ্নিংসো 

হপশয়শি-উক্তিটের স্বপশক্ষ যুক্তি উপস্থোপৈ কর।    ৪ 

৫। েৃিযকল্প- ১ 

স মো ণিক্ষো সিশর মধুপুর অেশে ণগশয় হেিশি হপে িোেিৈটে িুি 

সুন্দরেোশি সোজোশৈো, পোণির কেকোকণেশি মুির। িোেিশৈর েৃিয ও 

পণরশিি স মোশক মগু্ধ করে। 

েৃিযকল্প- ২ 

ণিশ্ব পণরশিি ণেিশস জয়ো জোৈশি পোরে হয, মোৈুশষর গোি কোেোর িশে 

এিং শ্নোণকণিক েোরসোময  োণরশয় হিশেশি। আর এ কোরশৈই শ্নণিিির  

শ্নোণকণিক েুশয মোগ হেিো ণেশে। জয়ো মশৈ কশর সটৃিকিমো এি সুন্দর পণৃিি  

ণেশয়শিৈ আর মোৈুষ িো ধ্বংি করশি। 

ক  জগৎ সটৃির পূশি ম সিণকিন  ণক রকম ণিে?    ১ 

ি  ঈশ্বর হকৈ মোৈুষশক অৈৈয কশর সটৃি কশরশিৈ?   ২ 

গ  শ্নিম েৃিযকশল্প ঈশ্বশরর ক  শ্নকোি হপশয়শি? িযোিযো কর।  ৩ 

ঘ) সটৃিশক যত্ন ও েোেিোসোর মোধযশম জয়োর জোৈো েৃশিযর পণরিিমৈ 

আৈশি পোশর িশে িন ণম মশৈ কর? হিোমোর মিোমি েোও।   ৪ 

৬। িোিু মো িোিোর একমোে সেোৈ। ণকন্তু অৈযোৈয হিশেশের মি হস 

স্বোেোণিক ৈয়। িোণরকেোশি হস শ্নণিিন্ধ । ঈশ্বশরর শ্নণি িো াঁর অগোধ 

ণিশ্বোস। শ্নোি মৈোয় ঈশ্বশরর কোশি ণৈশজর কোজ ণৈশজ করোর িক্তির জৈয 

শ্নোি মৈো করি। এশি িো াঁর হজ।এস।ণস’র িেোিে েোশেো  ে। হস সরকোণর 

িণৃত্ত হপে। অৈযণেশক িো াঁর িনু্ধ পেোি সুস্থ  ওয়ো সশেও রং কোশেো িশে 

মশৈোকশষ্ঠ হেোশগ। হকোৈ কোজ মশৈোশযোগ ণেশয় করশি পোশরৈো। িশে 

মোৈুণষক নোশপ অসুস্থ  শয় পশড়। 

ক  হেশ র যশত্নর সোশি হকোৈ ণিষয় েক্ষ রোিশি  শি।   ১ 

ি  মোৈি হেশ র অপিযি োর িেশি ণক হিোঝোয়?    ২ 

গ  উদ্দ পশক িোিুর ণক ধরশৈর নণরে শ্নকোি হপশয়শি িযোিযো কর। ৩ 

ঘ  পেোি িো াঁর অিস্থো পণরিিমশৈ ক  ক  উপোয় অিে্ব ৈ করশি পোশর 

িশে িন ণম মশৈ কর।        ৪ 

৭। জয় শ্নোয় িো াঁর িোিোর পশকে হিশক েোকো হৈয়। িনু্ধশের সংশঘ হিণি 

সময় কোেোয়। িো াঁর কিোিোিমো ও নোেনেশৈ অশৈক পণরিিমৈ হেশি িো াঁর 

িোিো একণেৈ হিশেশক হডশক েোকোর কিো ক্তজশজ্ঞস কশর। ণকন্তু জয় িো ও 

স্ব কোর কশর। এশেশি ণেশৈর পর ে ৈ হস িনু্ধশের সোশিও িোরোপ িযোি োর 

করশি েোগশেো। ধ শর ধ শর হস িড় অপরোশধ জড়োে। 

ক  ঈশ্বশরর ণিধোৈ অমোৈয করো ক  ধরশৈর পোপ?     ১ 

ি  সোিটে ণরপু িো পোপ শ্নিৈিো িেশি ণক িুঝ?    ২ 

গ  জয় ক  ধরশৈর কোজ করশি িযোিযো কর।     ৩ 



ঘ  জশয়র কোশজর িেোিে ণক  শি পোশর িশে িন ণম মশৈ কর। 

পোিযপসু্তশকর আেশক আশেোনৈো কর।     ৪ 

৮। ব হেয়ো। হিো াঁয়ো ও সুমৈ একই এেোকোয় িোশক এিং একই হেণৈশি 

পড়োশেিো কশর ।   

হেয়োিঃ হিো াঁয়ো হকমৈ আি? 

িয়োিঃ হিোমোর মি িোরোপ হৈই। েোশেোই আণি। 

হেয়োিঃ সু্কশে যোশিৈো আজ? নে একসশঙ্গ যোই । 

িয়োিঃ হিোমোর মি হ শে যোি ৈোণক? আণম গোণড়শি যোি। 

সুমৈিঃ িন ণম হেয়োর সশঙ্গ এেোশি কিো িেি হকৈ? েোকোর গরম হেিোে?  

ঈশ্বর িশমশক িোণস্থ ণেশি। 

হিো াঁয়োিঃ েোকোর গরম হেিোিৈো   েোকোই সি  ঈশ্বর আমোর ণকিন  করশি 

পোরশিৈো। 

ক  পোপ ণক?        ১ 

ি  েঘু পোপ িেশি ক  হিোঝয়?      ২ 

গ  হিো াঁয়ো ণক ধরশৈর পোপ করশি?     ৩ 

ঘ  হিো াঁয়ো ণকেোশি উি পোপ হিশক মুক্তি হপশি পোশর? মিোমি 

েোও।          ৪ 

৯। আৈে আকজৈ িোণৈশ্ননোরক। হিোেশিেো হিশকই িো াঁর ধরশমর 

শ্নণি মশৈোশযোগ একেন  হিণি। ধমীয় হয হকোৈ কোশজ হস সিোর 

আশগ। শ্ননোর কোজ করশি ণগশয় মোৈুশষর ণিণেন্ন সমোেনৈোর 

সম্মুি ৈ  য়। সি অপমোৈ ঘৈৃো মোিোয় ণৈশয় হস সুন্দর েোশি িো াঁর 

কোজ নোণেশয় যোশি। কোরৈ অৈে িুি েোশেোেোশি জোৈি েোশেো 

ণকিন  করশি  শে কি স্ব কোর করশি  শি। হিোে হিেোর ধমীয় ণিক্ষো 

িোশক ণস্থর িোকশি হিিোয়। 

ক  য শুর জশন্মর শ্নিম সোক্ষ  কোরো?     ১ 

ি  য শু হকোৈ হগোিোেোয় জন্ম ণৈশয়ণিশেৈ?     ২ 

গ  আৈোে িো াঁর কোশজ কোর নিণিশির অৈুশ্নোণ ি ? িযোিযো কর। ৩ 

ঘ  আৈোে হক ণক িন ণম ঈশ্বশরর মণ মো েোশের উপযুি িশে িন ণম 

মশৈ কর? হিোমোর মিোমি েোও।     ৪ 

১০। পে একজৈ সমোজকমী। সমোশজর উন্নয়শৈর জৈয ণিণৈ 

সকশের সোশি কোজ কশর। িো াঁর সিিো, ণিশ্বোস ও ৈযোয়পরোয় িোর 

কিো এেোকোর সকশে িশে। এক সময় িোরই এক িনু্ধ নক্রোে কশর 

িো াঁর সিিো যোনোই করোর জৈয পে হক পর ক্ষো কশর। অশৈক 

েোকোর হেোে হেণিশয় িশে হসিো মুেক কোজ িন্ধ করশি। ণকন্তু হস 

িো ৈো শুশৈ আর হিণি হেোক ণৈশয় িো করশি েোগশেো। 

ক  য শু কোর দ্বোরো ণেক্ষোস্নোি  ৈ?     ১ 

ি একজৈ ণিস্ট েি ণেক্ষোস্নোশৈর মোধযশম ণক  শয় উশিৈ? ২ 



গ  ণযশুর জ িশৈর হকোৈ কোজ দ্বোরো অৈশু্নোণৈি  শয় পে শ্নেেৈ 

হিশক জয়   শয়শিৈ?       ৩ 

ঘ  ণযশুর ণিষযশের আ ব্বোৈ ও পশের কমীশের ণৈশয়োগ – এ েুটে 

ণিষয় িইশয়র সোেৃিয নিসোেৃিযর িন েৈো    ৪ 

১১।    সিুজ একজৈ ণিক্ষক। সমোশজর উন্নয়শৈর জৈয ণিণৈ সকশের 

সোশি কোজ কশর। িো াঁর সিিো, ণিশ্বোস ও ৈযোয়পরোয় িোর ণিক্ষো 

ণিণৈ এেোকোর সকেশক িশেৈ। ণিণৈ যোরো েুি িোে িোশেরশকও 

েোশেোিোশসৈ। িো াঁর েোশেোিোসো হপশয় িোরোও েোশেো আনরৈ কশর 

সিোইশক অিোক কশরশি। 

ক  হযো ৈ হক ণিশেৈ?       ১ 

ি  হযো ৈ হক হকৈ ে ক্ষো গুরু িেো  য়?    ২ 

গ  ণযশুর জ িশৈর হকোৈ কোজ দ্বোরো অৈশু্নোণৈি  শয় সিুজ ণিক্ষো 

শ্ননোর করশিৈ?        ৩ 

ঘ     ণযশুর ণিষযশের আ ব্বোৈ ও সিুশজর ণিক্ষকিো – এ েুটে 

ণিষয় িইশয়র সোেৃিয নিসোেৃিযর িন েৈো কর।    ৪ 

 

 

 

 

 

 

 


