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সময়ঃ ৫৫ িমিনট  মাট ণমানঃ ২০ 

 

ব িনবাচনীঃ ণমানঃ ১০ 

১। েসড শে র অথ কী? 
 (ক) ধম           (খ) ায়          (গ) দশ র ার        (ঘ) অ ায়  
২। হা ন-আর রশীেদর শাসনামেল কান খাল  খনন করা হয়? 
 (ক) নহর-ই- বায়দা            (খ) দজলা ফারাত সংেযাগ খাল            (গ) হারােনর খাল            (ঘ) বাগদাদ খাল 
৩। বায় ল িহকমা শে র অথ িক? 
 (ক) ান হ           (খ) ান             (গ) ান স             (ঘ) ান সংকলন 
৪। জােবর  কত ী াে  হেয়িছল? 
 (ক) ৭৫০             (খ) ৭৫১        (গ) ৭৫২          (ঘ) ৭৫৩ 
৫। সিলম িবজেয়র া ােল েনর রাজধানীর নাম কী িছল? 
 (ক) টেলেডা           (খ) কেডাভা          (গ) িসউটা          (ঘ) ানাডা 
৬। ন িবজয় কেরন ক? 
 (ক) হা াজ িবন ইউ ফ          (খ) তািরক িবন িজয়াদ           (গ) তাইবা িবন সিলম           (ঘ) হা দ িবন কািসম 
৭। রাজা রডািরক কী ভােব বরণ কেরন? 
 (ক) তরবািরর আঘােত          (খ) আ েন েড়           (গ) আ  হত া কের          (ঘ) পািনেত েব 
৮। কােক রাইশেদর বাজপািখ বলা হয়? 
 (ক) থম আব র রহমান           (খ) ি তীয় আ র রহমান           (গ) তীয় আব র রহমান           (ঘ) থম হাকাম 
৯। আনসার অথ কী? 
 (ক) সাহা কারী                      (খ) িখয়ানতকারী                    (গ) িহফাজতকারী                     (ঘ) ম তাকারী 
১০। মিদনার বনাম কী িছল? 
 (ক) মিদনা ল ইসলাম              (খ) মিদনা র র ল                 (গ) মিদনা বী                       (ঘ) ইয়াসিরব 
  

জনশীলঃ ণমানঃ ১০ 

১। বামার শাসকেগা ী ক ক অত াচার, িনযাতন, ন, ধষন, ঘরবািড় ও ফসল পাড়ােনার  িশকার হেয় ৬ ল  রািহ া িতেবশী বাংলােদেশ 
আ য় িনেয়েছ। সরকার মানিবক কারেণ এই সকল রািহ ােদর খা , ব , বাস ান ও িচিকৎসা িদেয় তােদর সহেযািগতা কেরেছ। দিশ-
িবেদিশ িবিভ  সংগঠন তােদরেক সাহা  দােন এিগেয় এেসেছ। 

 

 ক. মিদনার ব নাম কী? ১ 

 খ. মজিলশ-উস- রা বলেত কী বাঝায়? া া কেরা। ২ 

 গ. উ ীপেকর রািহ ােদর সােথ হা দ (সঃ) সময়কার কান ঘটনার সা  রেয়েছ? া া কেরা। ৩ 

 ঘ. উ  ঘটনায় হািজর ও আনসারেদর িমকা ায়ন কেরা। ৪ 

 
     িবঃ ঃ স ািনত অিভভাবক, আপনােদর ি  আকষণ করিছ। আমােদর িরত পা ম স হ আপনার স ানেদর যথাযথ ভােব অ শীলন 
          করােনার জ  অ েরাধ করিছ। 
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