
প্যারা সাজিদের সব উত্তর। 

 

নিচে প্যারাসানিদ বইচের প্রনিটা  প্রচের উত্তর দদওো হচেচে। যারা সানিচদর নসউচ া সাইন্স প্চ়ে ইসলাচে নবজ্ঞাি খ ুঁচি দপ্চেচেি, 

িারা ে ক্ত েচি এটা প়্েচল সহচিই সানিচদর দ াুঁ িানেল আনবষ্কার কচর দেলচবি।  

 

অধ্যায় ১. একিন অজবশ্বাসীর জবশ্বাস /১১ 

সানিচদর য নক্ত ১ : নবজ্ঞাি প্নরবিত িশীল, নবজ্ঞািচক নবশ্বাস করা ঠিক িা। 
িানিচকর উত্তর: নবজ্ঞাি যনদ প্নরবিত িশীল হে িাহচল দকারাচি দয নবজ্ঞাি আচে(বচল দাবী) দসটাও প্নরবিত িশীল হচে যাে দযৌনক্তকভাচব, 

োচি দকারাচির অর্তও প্নরবিত িশীল।  নবজ্ঞািচক যনদ অনবশ্বাস কচরি, িাহচল িীবি বাুঁ োচি নবজ্ঞাচির আনবষ্কার করা ঔষধ নবশ্বাস কচর 

খাচেি দকি? দেইসব ক ইন্টারচিট, কনিউটার, দোবাইল বযবহার কচরি দকি? এখি দর্চক অস স্থ হচল কানলনিরা খাচবি। উচটর ে চে 

সূরা োলাক প্চ়ে ে ৎকার কচর প্াি করচবি। 
সানিচদর য নক্ত ২: আপ্িার বাবা-ো দয আপ্িার বাবা ো, এইটা অন্ধভাচব নবশ্বাস কচরি, িাহচল আল্লাহচক নবশ্বাস করচি অস নবধা দকার্াে? 
িানিচকর উত্তর: িাহচল দকি ভ ি দপ্ত্নী ইউনিকিত দদৌিয-দািবচক নবশ্বাস কচরিি িা?  বাবা-ো সন্তাচির সােচি এচস নপ্িৃত্ব-োিৃত্ব 

দানব কচর। আল্লাহচক বচলি িানিকচদর সােচি এচস প্রভ ত্ব দানব করচি। একিি িারচির অচিকগুচলা নপ্িা র্াকচি প্াচর। িাই 

িারি সন্তাি অচিকগুচলা নপ্িার নভির দর্চক একটি নপ্িাচক নবশ্বাস কচর দিে। সানিচদর য নক্ত অি সাচর িারচির েি আনিকরাও 

ভ বাি, আল্লাহ, ঈশ্বর ইিযানদ সৃনিকিত া দর্চক একটি নপ্িা দবচে দিে। 
 

অধ্যায় ২. তাকজের বনাম স্বাধ্ীন ইচ্ছা’/ স্রষ্টা জক এখাদন জবতজকি ত? /১৭ 

সানিচদর য নক্ত ১: আপ্নি একিি ভাল োে িািা সচত্বও আপ্িার নশক্ষক আপ্িার প্রীক্ষা দিি দকি? ঠিক দিেনি আল্লাহপ্াক িাকনদর 
িািা সচত্বও প্রীক্ষা দিি। 
িানিচকর উত্তর: আল্লাহর হুকুে ো়ো  াচের একটি প্ািাও লচ়ে িা। পৃ্নর্বীর প্রনিটি নিনিষই আল্লাহপ্াক নিেন্ত্রি কচরি। প্রীক্ষার হচল 

োে খািাে নক নক নলখচব িা নক নশক্ষক নিেন্ত্রি কচরি? আল্লাহ এবং নশক্ষক এক নকভাচব হল? 
সানিচদর য নক্ত ২ : দুইভা  হাইচরািি এবং একভা  অনিচিি ো়ো দযেি প্ানি তিরী হে িা, ঠিক দিেনি ভাল কাচির প্াল্লা ব়ে িা 
হচল দবচহশচি যাওো যাে িা। 
িানিচকর উত্তর: নবজ্ঞািীরা দেচপ্ প্ানির নভিচর হাইচরাচিি এবং অনিচিচির নিনদত ি প্নরোি বা অি প্াি বচল নদচেচেি। ে নেিচদর 

ভাল কাি, বা দিনক োপ্ার দকাি নেটার আচে? ে নেিরা িাচদর দিনকর দকার নকভাচব ব ঝচি প্াচর? 

 
 
 
 
 
 

অধ্যায় ৩. স্রষ্টা ককন মন্দ কাদির োয় কনন না? /২৫ 

সানিচদর য নক্ত ১ : আল্লাহপ্াক োি চষর ভাল এবং েন্দ দকািটারই দাে দিি িা। দকাি   ব নর যনদ িার যন্ত্রপ্ানি নদচে োি ষ উদ্ধাচরর প্নরবচিত  
োি ষচক দেচর দেচল, িার দ্বানেত্ব যন্ত্রপ্ানির নিেতািা নিচব? িাহচল আল্লাহপ্াক দকি োি চষর েন্দকাচির দাে নিচবি? 
িানিচকর উত্তর: যন্ত্রপ্ানির নিেতািা শুধ োে যন্ত্রপ্ানি তিরী কচরচেি। আল্লাহপ্াক দিা   ব নর, যন্ত্রপ্ানি, প্ানি, োি ষ সবনকে ই তিরী 

কচরচেি। িাহচল সবনকে র দ্বানেত্ব আল্লাহপ্াক নিচবি িা দকি? েন্দকাি দযেি ভ নেকি, স িানে এগুনলর দ্বানেত্ব আল্লাহপ্াক নিচেি িা 

দকি? 
 

অধ্যায় ৪. শুনযস্থান কেদক স্রস্টা দূরুত্ব / ৩১ 

সানিচদর য নক্ত ১:নিচেি হনকংচসর নর্ওনর শুধ োেই নর্ওনর। এইটি েযাক্ট িে। 
িানিচকর উত্তর: একটি হাইচপ্ানর্নসস িখিই নর্ওনর হে যখি িা প্রযানক্টকানল প্রুভ করা হে। সানিদ নবজ্ঞাচি এচিা নিলা দকি? 



সানিচদর য নক্ত ২: দকাোন্টাে ফ্লাকে চেশি হচি হচল গ্রানভটির প্রচোিি হে। নিচেি হনকংচসর দকাোন্টাে ফ্লাকে চেশচি গ্রানভটি নেল িা। 
িানিচকর উত্তর: দকাোন্টাে ফ্লাকে চেশচি দকাি নেল্ড দরকার হে। বরং গ্রযানভচটশিাল নেচল্ডর দকাোন্টাে ধেত নিচে প্রুভ  কাি িাই। 

সানিচদর য নক্ত ৩: নিচেি হনকংচসর বচলচেি েহানবচশ্বর শুরুচি সেে নেল িা, শুধ োে স্থাি নেল। নকন্তু দসই সেে আবার কখি টাইে 
হচে দ ল।  
িানিচকর উত্তর: সেে টাইে হচে দ চল োচি? সেে োচি দিা সেে। নব  বযাং দয ে হূচিত  িাটত  হইচে দসই  ে হুচিত  সেচের শুরু হইচে। 
এর আচ  েহানবচশ্বর অনিত্ব িাই, সেচেরও অনিত্ব িাই। 

সানিচদর য নক্ত ৪: নিচেি হনকংচসর িচে, শুনয স্থাদন প্োেিজবজ্ঞাদনর স েগুনল বলবৎ র্াচক নক কচর? 

িানিক ে নরচদর উত্তর: ইিফ্লযাশি নর্ওনর ( দযটা দবশভাচলা ভাচব প্রুভ  ) অি সাচর একানধক ইউনিভাসত র্াকচি প্াচর। প্রনি ইউনিভাচসতর 

নেনিি আলাদা হচব- দযটা নব  বযাং এর সেচে ঘটা নবনভন্ন ঘটিার উপ্র নিভত র কচর । 
সানিচদর য নক্ত ৫: প্রকৃনি শুিয স্থাি প্েন্দ কচর িা, িাহচল শুিযস্থাচি প্রকৃনি নকভাচব সৃনি হল? 
িানিচকর উত্তর: এেি কর্া নিচেি হনকংস কখিই বচলি িাই। 

 

অধ্যায় ৫. তাদের অন্তদর আল্লাহ কমাহর কমদর কেন। সজতযই জক তাই? /৩৯ 

সানিচদর য নক্ত ১: আোরা খাদযগ্রহি িা করচল নসচিচেটিকালই আেচদর দদহ শুনকচে যাে। ঠিক দিেনি আল্লাহর কর্া িা শুিচল 
নসচিচেটিকানল োি চষর অন্তচর দোহর প্চ়ে যাে। এচি আল্লাহর দকাি দদাষ িাই। 
িানিচকর উত্তর:  ধিযবাদ আপ্নি নিকার কচর নিচেচেি, এইটা দকাি অচলৌনকক ঘটিা িে। বরং কি এচেক্ট িনিি নসচিনেক ঘটিা। 
নসচিচেটিকযানল দকাি ঘটিাচি আল্লাহপ্াচকর নক দকাি বাহাদুর আচে? দকারাচি দকাি অচলৌনকক ঘটিা িাই। 
 
 

অধ্যায় ৬. মুশজরকদের কেখাদনই প্াও হতযা কদর….অতঃপ্র /৪৫ 

সানিচদর য নক্ত ১: বঙ্গবন্ধ  দশখ ে নিবর ১৯৭১ সাচল প্ানকিানিচদরচক হিযা করচি বচলনেচলি। ১৪০০ বের আচ  িবীনি কাচেরচদরচক 
হিযা করচি বচল্ল দদাষ দকার্াে। 
িানিচকর উত্তর: বঙ্গবন্ধ  দশখ ে নিবর অনধকার আদাচের আচন্দালচি ঝাুঁ নপ্চে প়্েচি বচলনেচলি। দকারাচির েি শুধ োে ধচেতর িাচে 

োপ্ানি নদচে দিা়োে দিা়োে োি ষচক কাটচি বচলি িাই। 
 

অধ্যায় ৭. স্রষ্টাদক কক সৃজষ্ট করদ া? /৫১ 

সানিচদর য নক্ত ১: সেীকরি ১ , ২. ৩…. সানিদ আল্লাহর অনিত্ব প্রোি করচি অচন্তালনিকাল আগুতচেন্ট বযবহার কচরচে। 

িানিচকর উত্তর:  রু ঘাস খাে, োি ষ  রু খাে। স িরাং োি ষ ঘাস খাে। এইটা প্রাগ নিহানসক অচন্তালনিকাল লনিক। এই লনিক বহু 

আচ ই ভ ল প্রোনিি হচেচে। নেচলাসনেচি এই লনিক আর বযবহার করা হে িা। 
সানিচদর য নক্ত ২: সৃনির শুরুচি প্দার্ত, দেস, টাইে নেল িা। িাই দকাি কিানলটিও নেল িা। িাই আল্লাহর সৃনির িিয দকাি কিানলটির 
দরকার িাই। 
িানিচকর উত্তর: আল্লাহপ্াক এই েহাি ৎ সৃনি কচরচেি িার ইবাদচির িিয। স িরাং সৃনির শুরুচিই, সৃনির একটা কি নেল। 
সানিচদর য নক্ত ২: একটি বইচের প্ািাে বা লাইচি দলখচকর িাে দলখা র্াচক িা। িাহচল দকি সৃনির নভিচর আল্লাহর িাে নলখা র্াচকব? 

িানিক ে রচদর উত্তর: বাচোগ্রানে িাচে একধরচির বই আচে, দযখাচি আত্মনিবিী নলখা হে। এটা সানিদ িাচি িা। 
 

 

অধ্যায় ৮. একটি সাম্প্রোজয়ক আয়াত এবং……… /৫৭ 

সানিচদর য নক্ত : আল ইেরাচির আোি িং ১১ ’দহ নবশ্বাসীরা ! দিােরা ে নেি বযিীি অিয কাউচক বন্ধ রুচপ্ গ্রহি দকাচরা িা।’। এটি 
১৪০০ বের যাবৎ ভ ল অি বাদ হচে আসচে। আনরে আিাদ এর িি ি অি বাদ কচরচে: ’দহ নবশ্বাসীরা ! দিােরা ে নেি বযিীি অিয কাউচক 
অনভভাবক রুচপ্ গ্রহি কচরা িা।’ 

িানিচকর উত্তর: আেরা আর নক বলব? এইটা দিা আর িানিকচদর ভ ল িা। 



 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায় ৯. ককারান জক সূেিদক প্াজনর জনদে ডুদব োওয়ার কো বদ ?/ ৬৩ 

সানিচদর য নক্ত ১ :দকারাচি দকাি ভ ল িাই। কারি   চব যাওো এবং অি যাওো এক নিনিস। 
িানিচকর উত্তর: সানিচদর িি ি আনবষ্কার। িাহচল দকউ প্ানিচি   চব োরা দ চল আোর বলব, দলাকটি প্ানিচি অি ন চে োরা 

ন চেচেি। আরনবর এই িি ি অি বাদটি নক দসৌনদ সরকারচক  িািাচিা হচেচে? 

 

 

অধ্যায় ১০. মুস মানদের ককারবাজন ঈে এবং একিন মাতব্বদরর অোজেত মাতব্বজর /৬৯ 

সানিচদর য নক্ত ১:  রুর িন্মনিেন্ত্রচির িিয ে সলোিরা  রু দখচে র্াচক। 
িানিচকর উত্তর: হা হা হা হা হা, ইন্দ চরর িন্মনিেন্ত্রচির িিয ে সলোিরা ইদুর খাে িা দকি? এচি কচর  োি চের নকে টা হচলও উপ্কার 

হি। 
সানিচদর য নক্ত ২: ে নক্তচযাদ্ধারা দযেি নিচির িীবচির দর্চকও দদশ ভালবাচস। ঠিক দিেনি ঈব্রাহীে িার দেচলর িীবচির দর্চকও 
আল্লাহচক দবনশ ভালবাচসি। 
িানিচকর উত্তর: ে নক্তচযাদ্ধারা নিচির রক্ত নদচে ভালবাসা প্রকাশ কচরনেচলি। ইব্রাহীে দকি িার নিচির রচক্তর প্নরবচিত  প্ চের রক্ত 

নদচি দ ল দকি? প্চরর রচক্ত দপ্াদ্দানর করা নক ঠিক হল? 
সানিচদর য নক্ত ৩ :দযচহি  আোচদর উপ্র ওনহ আচস িাই, ে হাম্মচদর উপ্চর এচসচে, িাই আেরা ে হাম্মদচক অি সরি কচর দকারবানি 

নদব। 

িানিচকর উত্তর: ে হাম্মদ ১১ টা নববাহ কচর দেলচে, ে সলোিরা দিা দসটা েচলা করচি প্ারচে িা। 
সানিচদর য নক্ত ৪: ইব্রাহীচের আগুচি ঝাুঁ নপ্চে প়্োচক আেরা অি সরি কনর িা। কারি আেরা ২১ দেব্রুোনরর রনেক বরকচির হিযাচক 

অি সরি কচর নিচিচদরচক হিযা কনর িা। 
িানিচকর উত্তর: প্চরর ধচি দপ্াদ্দানর করা  ে সলোিচদর িভাব।  রুর হিযা কচর িাই ে সলোিরা িযা  নিকার কচর। নকন্তু নিচিচক 

আগুচি প্ ন়েচের দেচর িযা  নিকার করচি ে সলোিরা রানি িি। 

 
অধ্যায় ১১. আ -ককারান জক মানবরজেত? /৭৭ 

সানিচদর য নক্ত ১:বাইচবচল ইউস ে (আ:) এর শাসকচদরচক দেরাউি বলা হচেনেল। নকন্তু দকারাি এচস এর ভ ল ধনরচে নদল। 
িানিচকর উত্তর: িাওরাি বাইচবল দকারাি ো়ো দকার্াও ইউস ে (আ:) িাে উচল্লখ িাই। দকারাি যনদ বলি ইউস ে এর সেে 

শাসকচদরচক দপ্রনসচ ন্ট বলা হি, িাহচলও িানিকরা নকে  বলি িা। কারি, প্া চল নকিা বচল ো চল নকিা খাে। 
সানিচদর য নক্ত ২: ইরাে িাচের শহচরর িাে ১৪০০ বের আচ  দকারাচি নলখা নেল। নকন্তু োি ষ ১৯৭৩ সাচল িািচি প্াচর। 
িানিচকর উত্তর: ১৪০০ বের আচ ই িবীনি ইরাে শহর  িত  ঘ চ়ে দবর করল িা দকি? নবজ্ঞাচির িিয অচপ্ক্ষা করা লা ল দকি? 
সানিচদর য নক্ত ৩: িবী েহাশুিয ভ্রেি কচরচেি, ১৪০০ বের আচ  িবী নকভাচব েহাশুিয ভ্রেচির কর্া নেন্তা করচলি? 
িানিচকর উত্তর: োুঁ চদর স িাকাটা ব ন়ে দয িবীর আচ ই েহাশুিয ভ্রেি কচর োুঁ চদ েচল দ চে, দসটা নক সানিদ িাচি? 

অধ্যায় ১২. জরদ টিজিটির গল্প /৯১ 

সানিচদর য নক্ত ১:টাইে  াইচলশচির কর্া দকারাচি নলখা আচে, ১৪০০ বের আচ  ে হাম্মদ এইটা নকভাচব িািল? 
িানিচকর উত্তর: দকারাচি টাইে  াইচলশচির কর্া বলা িাই। দকারাচি বলা আচে নদচির তদচঘতযর কর্া। পৃ্নর্বীর এক নদচির তদঘতয হল 

২৪ ঘন্টা এবং েঙ্গলগ্রচহর একনদচির তদঘতয হল ২৫ ঘন্টা। িাই বচল নক এখাচি টাইে  াইচলশি ঘটচে নক? কখিই িা। 
 



 

অধ্যায় ১৩. A Letter to David- Jesus Wasn’t Myth & He existed /৯২ 

িানিক েন্তবয: আপ্নি দযসব নলংক দরোচরন্স নদচলি, িাচি বলা আচে নিসাচসর অনিচত্বর কর্া এবং দসখাচি বলা আচে নিসাস ঈশ্বচরর 

প্ ে। আপ্নি নিসাচসর অনিচত্বর কর্া দেচি নিচলি, নকন্তু িাচক ঈশ্বচরর প্ ে বচল দেচি নিচেি িা দকি? েটকা সানিদ। 

 

অধ্যায় ১৪. ককারআন, আকাশ, ছাে এবং একিন বযজির জমেযাোর /১০১ 

সানিচদর য নক্ত ১: বাে েন্ডচলর ওিি ির হল োদ। এই োচদর ে টা নদচে পৃ্নর্বীর কাবতি াই অিাই  দবনরচে যাচে। স যত এবং উল্কানপ্ন্ড 
হল দিিনিে বস্তু। 
িানিক ে নরচদর েন্তবয: পৃ্নর্বীর নকে  বািাস যনদ েহাকাচশ েচল দযচি র্াচক, িাহচল পৃ্নর্বীর ওিি কচে যাবার কর্া। স যত এবং উল্কানপ্ন্ড 

দিিনিে? এই িি ি ির্য আনবষ্কাচরর িিয সানিদচক দিা-দবল প্রাইি দদওো হওক। 
 

অধ্যায় ১৫. আজয়শা (রাঃ)ও মুহাম্মে (সাঃ) এর জবদয় এবং কজেত নাজিদের কানাঘুষা 

সানিচদর য নক্ত ১: দেচেচদর দগ্রার্ দেচলচদর দর্চক ১০ গুি দবনশ হে। বাচ্চা নশশু দেচেচদর দপ্র চিন্ট হওোচি িাস্থয ঝ নক িাই। দশখ 
ে নিবর রহোি যনদ ৮ বেচরর েনিলাি চন্নসাচক নববাহ করচি প্াচর, িাহচল ে হাম্মদ নববাহ করচল নক দদাষ? 
িানিচকর উত্তর: িাহচল দিা ৫ বেচরর সব দেচেনশশুরাই (৫ গুি ১০) ৫০ বেচরর ব ন়ে হচে যাওরা কর্া। সানিদ দয  াইনি  াক্তার, িা 

বইটিচি বলা নেল িা। 
 
 

অধ্যায় ১৭ ককারান জক মুহাম্মে (সাঃ) এর জনদির কো? 

সানিচদর য নক্ত ১: নিউটচির েহাকষত স চের নভিচর ঘাপ্লা আচে। নিউটচির েহাকষত স ে যনদ সিয হচি েহাশুচিযর বস্তুগুচলা নিনদত ি 
প্চেচন্ট নেনলি হচে ধ্বংস হচে দযি। 
িানিচকর উত্তর: সানিদচক আচরকটি দিাচবল প্রাইি দদওো হওক। নিউটি নিবচিও এই কর্া বচল িাই। নিউটচির েহাকষত স চে বলা 

আচে দুরচত্বর কর্া। সানিদ এই বযপ্ারটি িাচি িা। 
সানিচদর য নক্ত ২: doppler effect হচলা েহানবচশ্বর বস্তুগুচলার িরঙ্গগদঘতয যনদ আচলাক িরচঙ্গর উপ্র দেলা হে, িাহচল িরঙ্গ লাল 
আচলার নদচক সচর আচস। 
িানিচকর উত্তর: দর  নশেটচক  প্লার এচেক্ট বচল োনলচে নদচলি? 
সানিচদর য নক্ত ৩: ১৯২৯ সাচল নবজ্ঞানিরা নব  বযাং এর কর্া িািচি দপ্চরচে নকন্তু দকারাচি ১৪০০ বের আচ ই নলখা আচে, সূরা 
আযযনরোি, আোি ৪৭  
িানিচকর উত্তর: ১৪০০ বের আচ ই যনদ ে সলোিরা এইটা িািি, িাহচল িারা নবজ্ঞাচির নব  বযাং নর্ওনরর িিয অচপ্ক্ষা করল দকি? 

 

অধ্যায় ১৮. স্রস্টা েজে েয়া ুই হদবন তাহদ  িাহান্নাম ককন? /১২০ 

সানিচদর য নক্ত ১: আপ্িার  ালতচেন্ডচক দকউ যনদ দরপ্ কচর, িাহচল িাচক আপ্নি নিশ্চই দকচট ট কচরা ট কচরা কচর হিযা করচবি। 
িাহচল আল্লাহপ্াক িাহান্নাে তিরী করচি সেসযা নক? 
িানিচকর উত্তর: োি চষর নভিচর প্রনিনহংসা উচক নদচে বযবসা করা হল ইসলাচের কাি। একটি দলাকচক দকচট ট কচরা ট কচরা করচল 

নক আপ্িার  ালতচেন্ড ভানিত ি হচে যাচব? উত্তর ইউচরাচপ্ েৃি যদন্ড নিনষদ্ধ। 
 

 

 

অধ্যায় ১৯.ককারআন মদত পৃ্জেবী জক সমত  না কগা াকার? /১২৫ 

সানিচদর য নক্ত ১: কাচপ্তচটর েি নবিৃি োচি পৃ্নর্বীর ত্বচকর কর্া বলা হচেচে। 
িানিচকর উত্তর: িানকর িানেচকর উটপ্ানখর ন ে িচত্বর প্র আনরে আিাচদর ত্বক িত্ব এল। আস ি দিাচর দিাচর হানস। 

 



অধ্যায় ২০. একটি জডএনএ’র িবানবন্দী /১৩২ 

সানিচদর য নক্ত ১: DNA এর েি এি কচেস, ির্যবহুল নিনিস আপ্নি আপ্নি তিরী হচি প্াচর, িা। িাই এইটা অনিপ্রকৃি সৃনিকিত া 
সৃনি কচরচেি।  
িানিচকর উত্তর: সব DNA কচেি িে। প্লাসনে  হল সবচেচে সরল DNA 

সানিচদর য নক্ত ২:নিউনিোচসর দভিচর একদে দকচে র্াচক DNA.  
িানিচকর উত্তর: নিউনিোচসর একদে দকচে ন  এি এ র্াচক, এইকর্া নবজ্ঞাি কখচিা বচল িাই।  

সানিচদর য নক্ত ৩: বাচোলনিিরা বচলি ন  এি এর ATGC হচলা দিচিটিক দকা । (দপ্ইি ১৩৭, লাইি ১২) 

িানিচকর উত্তর: কচেন । দিচিটিক দকা  শুধ  ন  এি এ িে RNA িন়েি। দযখাচি ATGC িে U োচি ইউরানসল র্াচক। 
বাচোলনিচি DNA এর সং া the means by which DNA and RNA molecules carry genetic information 
in living cells. 
সানিচদর য নক্ত ৪: প্রাক্তি িানিক Antony Flew বচলি DNA এর েচধয অপূ্বত নিচদত শিা নকভাচব এচলা স প্ার িযাোরাল শনক্ত ো়ো।  
িানিচকর উত্তর: এবার ইসলাে ও দকারাি সিচকত  এই ভদ্রচলাক বচলচেি দকারাি প়্ো িানক এক ধরচির অিযাোর! Antony 
Garrard Newton Flew:…..to read the Qur'an is a penance rather than a pleasure. …. it is 
difficult to suggest any superior principle of organization. ..The Koran calls for belief and 
consequent obedience. It is, surely, calculated to inspire fear, indeed abject terror, rather 
than love 

 

অধ্যায় ২১.ককারআদন জবজ্ঞান-কাকতা ীয় নাজক বািবতা? /১৪১ 

সানিচদর য নক্ত ১: সূরা িাহচলর ৬৮ িম্বর আোি এিনদি আোর ভ ল অি বাদ কচরনে, আোিটিচি দেৌোনে বলচি আসচল স্ত্রী দেৌোনে 
ব ঝাচে। 
িানিচকর উত্তর: সানিদ আরনব ভাষার নবচশষজ্ঞ হচে ন চে, আরনব ভাষার গ্রাোর, সোর্তক শব্দ রেিা করচে। দসৌনদআরচবর দলাকরা 

দবকুব হচে দ ল। 
 

অধ্যায় ২২. স্রষ্টা জক এমন জকছু বানাদত প্ারদব, কেটা স্রষ্টা জনদিই তু দত প্ারদব না? /১৪৭ 

সানিচদর য নক্ত ১: দকও যনদ প্রে কচর, “আপ্নি নক আপ্িার বউচক দপ্টাচিা বন্ধ কচরচেি?” এইটা দযেি একটি ভ ল প্রে। ঠিক দিেচি 
“স্রিা নক এেি নকে  বািাচি প্ারচব, দযটা স্রিা নিচিই ি লচি প্াচর িা” একটি ভ ল প্রে। সৃিা নিচির  রানলটির বানহচর নকে  কচরি িা। 
িানিচকর উত্তর: আল্লাহপ্াক সবনকে  বািাচি প্াচরি, সব নকে  করচি প্াচরি। এইটা দয দসল্ফ কন্ট্রান কটনর দানব, দসটা আপ্িারা িাহচল 

দেচি নিচলি। কিগ্রাে চলশি। 
 
 

অধ্যায় ২৩. কিজিবাজির সাতকাহন /১৫৪ 

সানিচদর য নক্ত ১: এচপ্নন্ডি শরীচরর একটি গুরুত্বপ্ িত অংশ। নশিানজি দর্চক োি ষ এচসচে। 
িানিচকর উত্তর: নের্যা দানব। এচপ্নন্ডি শরীচরর একটি গুরুত্বপ্ িত অংশ িে। নশিানজি দর্চক োি ষ আচস িাই। বরং নশিানজি এবং 

োি ষ একই আনদপ্ রুষ হচি এচসচে। বানল নদচে কংনিচটর োদ তিনর হে এবং বানল দর্চক  নসনলকি নেপ্স তিনর হে। িারোচি নক এই 

দয নসনলকি নেপ্স দর্চক োদ তিনর হে? 

 
 
_____________________________ 
প্যারসানিচদর অরনিিাল বইচের  উিচলা  নলংক: 
https://goo.gl/f9Cjrd 
******************************* 
***********END*****িীল নিচো****** 

 



 


