
 

 

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট( হাই সু্কল) 

স্টনজে পজ া। স্টিষয় - িাাংলা। 

শ্রশ্রস্টি - সপ্তম। 

 

• পাজযের নাম - কুতুব মিনারেে কথা। 

 

• রচস্টয়তা - সৈয়দ মুজতবা আমি (বই থথরক থিখক পমেমিমত পাঠ্য) 

 

• উৎস - িতুেঙ্গ গ্রন্হ - মদমিে স্থাপতয প্রবন্ধ। 
 
• শব্দছক 

 

 

 

 

 

 

 

নমুনা প্রশ্ন - উত্তর :-(২০ শজব্দ) 
 
১.১)কাে নাি অনুৈারে কুতুব মিনারেে নািকেণ হয়? 
উ:-)ৈুিতান কুতুবউমিন আইবক মদমি জরয়ে স্মােক মহরৈরব এক অপূবব 
ৈুন্দে মিনাে সতেী করেন।তাাঁে নাি অনুৈারে এে নাি হয় কুতুব মিনাে 
 
১.২) ইিােত গড়রত স্থপমতে হারত কী কী উপকেণ থারক? 
উ:-) ইিােত গড়রত স্থপমতে হারত গমু্বজ, থাি,আিব ,  
ছমি,মিনারেট,ছজ্জা,কামনবশ, ব্র্যারকট ইতযামদ ৈেঞ্জাি থারক।        

শব্দ অর্থ পদ িোকরিগত পস্টরচয় 
ইিােত       প্রাৈাদ     মব           িহি(ৈিা) 
থকৌতূহি    মজজ্ঞাৈা মব থকৌতূহিী(মবণ) 

দুযরিাক        আকাশ মব গগন (ৈিা) 
ৈািঞ্জৈয    ৈিতা মব ঔমিতয(িিা) 

দার্ঢব য            দৃঢ়তা মব িজবুত(ৈিা) 



 

 

 
১.৩) মিনামেকা কারক বরি? 
উ:-) মিনারেে িরতাই থিািা বা শরেে আকারে ঊর্ধ্বিুখী িূড়া কিন্ত 
আকারে থছাট এিন স্তম্ভ  থক মিনামেকা বরি। 
 
 
২) ৬০ শজব্দ প্রশ্ন - উত্তর :- 

 ২.১) থবগি োমন মৈমপ্রে িৈমজরদে মিনামেকাে মবরশষত্ব থকাথায়? 

উ:-)  মবমশষ্ট পমিত ও ৈামহমতযক সৈয়দ িুজতবাআিী েমিত "কুতুব 
মিনারে্ে কথা"(িূিগ্রন্থ িতুেঙ)প্রবরন্ধ থবগি মৈমপ্রে িৈমজরদে অপূবব 
কারুকারযবে উিখ আরছ।গুজোরতে োজা আহরিরদে থবগি মৈমপ্রে িৈমজরদ 
একটি অপূবব ৈুন্দে মিনামেকা আরছ যাে ৈরঙ্গ কুতুব মিনারেে 
থকারনা মিি থনই বরি তাে মনজস্ব িূিয আরছ।অনুকেণ না থাকায় থৈ 
মনরজে িমহিায় উজ্জ্বি।গুজোত ও োজস্থারনে থিরয়রদে মবমিি আকারে ও 
মবমিি দশবন অৈংখয বিয়- কঙ্কন পকিকিত হারতে িরতা এই মিনামেকা থৈই 
কিনীয়তায় অনুপ্রামণত। থবগি থযন তাাঁে অনুপম হাতখখমন তুরি 
ভুবরনশ্বরেে কপারি মতিক পমেরয় মদরেন।এটাই এই মিনারেে সবমশষ্টয। 
 

৩) ১৫০ শজব্দ উত্তর : -  ১+৩+৩  

"রৈ ও মবিক্ষণ জানরতা কুতুরবে ৈরঙ্গ পািা থদওয়া থকারনা স্থপমতে কিব নয়'---
-কাে কথা উরিখ কো হরয়রছ?একিাি থক কীভারব কুতুরবে ৈরঙ্গ পািা মদরত 
থিরয়মছরিন?প্রৈঙ্গত তাজিহরিে স্থপমত কীভারব কুতুরবে প্রমত ৈম্মান জামনরয়রছন? 

 

উ:-)"●প্রখযাত ৈামহমতযক সৈয়দ িুজতবা আিী েমিত প্রবরন্ধ (িূিগ্রন্থ -িতূেঙ্গ)   
ভােরত শাৈনকােী ইংরেজ শমিে কথা বিা হরয়রছ। 

●একিাি দূর্বষব বীে ৈুিতান আিাউমিন মখিজী কুতুরবে ৈরঙ্গ পািা 
মদরত থিরয়মছরিন। আিাউমিন কুতুব মিনারেে মিগুণ থেে মদরয় কুতুরবে 
মিগুণ উচ্চতা মবমশষ্ট একটি মিনাে সতমে কেরত আেম্ভ করেমছরিন, মকন্ত 
মকছুটা সতমে হবাে পে আিাউমিন িাো যান। 
                              ● পৃমথবী মবখযাত স্থাপতয তাজিহি মশল্পীে কল্পনা ও 
মশল্পননপুরণযে মিশ্ররণ গঠিত এক অতযাশ্চযব মশল্পকিব।তারজে মিনামেকা ভুবন 



 

 

মবখযাত। মকন্ত এে মশল্পী অতযন্ত ৈরিতন ভারব এে মিনামেকারক অিংকাে 
মবহীন ভারব সতমে করেরছন -"তাে িােখানা মিনামেকা-হরে 'থনায়াটুকুে' 
মিহ্ন থনই" মকন্ত বামক অংশ কারুকরিব অিংকৃত। এইভারব কুতুরবে প্রমত 
মতমন শ্রদ্ধা জামনরয়রছন। 
 
মনরজ করো : - 
 
১) অস্টতসাংস্টিপ্ত প্রশ্ন : - (২০ শব্দ) 
১.১) মবজয় েম্ভ মহরৈরব কুতুরবে মবরশষত্ব থকাথায়? 
১.২) স্থাপতয মশরল্প মিরোজ শাহ তুেিরকে অনুোগ কীভারব প্রকাশ থপত? 
১.৩) সৈয়দ িুজতবা আিীে করয়কটি মবখযাত বইরয়ে নাি থিরখা। 
 
২) সাংস্টিপ্ত প্রশ্ন : - (৬০ শব্দ) 
২.১) কতুব মিনারেে গঠ্রন মহনু্দ - িুৈিিান ৈংসৃ্কমতে মিিরনে মিি 
কীভারব থদখা যায়? 
২.২) মিনামেকা কী? কীভারব অনযানয স্থপমতো কুতুরবে প্রমত শ্রদ্ধা 
জামনরয়রছ? 
২.৩) স্থাপতয মশরল্প মিনারেে কিকিষ্টতা থকাথায়? 
 
৩) েিনার্িী প্রশ্ন : -(১৫০ শরে) 
"কুতূব মিনাে পৃমথবীে ৈববরশ্রষ্ঠ মিনাে" – কুতুব মিনারেে গঠ্ন থকৌশি 
বনবনা করে উদৃ্ধমতে যথাথবতা মবিাে করো। 

 

 
স্টি.দ্র : - ছাি ছািীরদে থকারনা ৈিৈযা হরি মনমদবষ্ট প্রশ্ন,মনরজে নাি, থশ্রমণ, 
ক্রমিকৈংখযা, থিান নম্বে িন্তবয থকারশ(comment Box)জানাও। 
আিো থযাগারযাগ করে থনরবা। 
 
  


