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রমাদান কাযর্থক্রম - ১৪৪৩
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িশফট : ____________________________

অিভভাবেকর স্বাক্ষর : _________________



আস সালামু আলাইকুম সম্মািনত অিভভাবক,

এস.িস.িড নাসর্থাির শ্রেিণর রমাদান কাযর্থক্রম এমনভােব সাজােনা হেয়েছ যন প্রিতিদন অন্তিত 
পাঁচটি িমিনট আপনার সন্তিােনর সােথ বধ্যেয় কের তােক প্রিতিদেনর কাজগুেলা বিুঝেয় িদেত 

পােরন এবং সংিশ্লিষ্ট কাজ ও লখাগুেলা িনেয় তার সােথ আেলাচনা করেত পােরন।

 প্রিতিদন সকােল িনিদর্থষ্ট িদেনর লখাটি আপনার সন্তিানেক পেড় শানােবন। সংিশ্লিষ্ট িদেনর 
উেল্লিখত কাজটি তােক বিুঝেয় িদেবন এবং তা ঠিকমেতা কেরেছ িক না খয়াল রাখেবন। 

কাজ শষ হেল এটি আপনার কােছ তুেল রাখেবন।

এক িদেন একািধক িদেনর কাজ করেত িদেবন না। এেত স সবর করেত িশখেব ইনশাআল্লাহ। 
িদেনর কাজ স িদেন করেব এবং প্রেতধ্যেকটি কাজ শষ কের প্রথম পৃষ্ঠায় দওয়া "তারা" একটা 

কের রঙ করেব। কাজ শষ না হেল যন রঙ না কের তা খয়াল রাখেবন। 

ঈেদর পর সু্কল খুলেল এটি অিফেস জমা িদেব ইনশাআল্লাহ। 
সুন্দরভােব অংশগ্রহণকারী প্রেতধ্যেেকর জনধ্যে থাকেব উপহার।

সবাইেক রমাদােনর শুেভচ্ছা!
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প্রিতিদেনর কাজগুেলা করা হেল সই িদেনর তারাটি রঙ করব 
ইনশাআল্লাহ। যমন, ১ রমাদােনর কাজটি করা হেল ১ নং তারা রঙ 

করব, ২ রমাদােনর কাজ হেয় গেল ২ নং তারা। 

  ১



১ রমাদান

রমাদান কী? 
রমাদান একটি মাস, য মােস কুরআন নািযল হেয়িছল। 

রমাদােন আমরা কী কী কির? 
রমাদান মােস আল্লাহ আমােদর িসয়াম পালন করেত িনেদর্থশ িদেয়েছন।

 সুবেহ সািদক থেক সূযর্থ ডুেব যাওয়ার সময় পযর্থন্তি, অথর্থাৎ ফজর থেক মাগিরব পযর্থন্তি আমরা 
কােনা িকছু খাই না, পান কির না।

 এ মােস আমরা আল্লাহ খুিশ হেবন না, এমন কাজগুেলা না করার চষ্টা কির। আল্লাহেক খুিশ 
করেত বিশ বিশ ভােলা কােজর অভধ্যোস কির। 

ভােলা মসুিলম হওয়ার চষ্টা কির। 

রমাদান মবুারাক!

িনেচর ছিবটি রঙ কির।



২ রমাদান

َالُم َعَلْیُكْم  ٱلسَّ

এক বধ্যেিক্ত রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িজেজ্ঞেস করল, ‘সেবর্থাত্তম ইসলািম কাজ কী?’ িতিন 
বলেলন, “কু্ষধাতর্থ েক খাবার িদেব এবং পিরিচত-অপিরিচত িনিবর্থেশেষ সবাইেক বিশ কের সালাম িদেব।’’ 

(বখুারী-মসুিলম)

আমরা িক জািন, আস-সালাম আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম?

আজ বাসায় যার সােথ যতবার দখা হেব, তােক সালাম িদব ইনশাআল্লাহ। 
কউ সালাম িদেল সুন্দরভােব উত্তর িদব। 



৩ রমাদান 

প্রথম অক্ষরটির সােথ দাগ টেন িমল কির। 
বাবা অথবা মােয়র কাছ থেক শব্দগুেলার মােন জেন িনই।
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৪ রমাদান

পিবত্র রমাদান মােস কুরআন নািযল হেয়িছল। কুরআন হেলা আল্লাহর িকতাব। 
এই িকতােব আমােদর সবার জনধ্যে িদক িনেদর্থশনা রেয়েছ। 

আমরা কী করব, কীভােব চলব না চলব সবিকছু এখােন বলা আেছ। 
কুরআন পড়েল ও মেন চলেল আমরা জান্নােত যেত পারব।

কুরআেনর কিপেক বলা হয় মসুহাফ।

িনেচর ছিবটি রঙ কির।

আমার জানা একটু সুরাহ িতলাওয়াত কের শানাই। 

বাবা অথবা মােয়র সাহােযধ্যে কুরআন থেক সই সুরাহটি বর কের দিখ।



৫ রমাদান

রমাদান মােস দষু্ট শয়তানেক বিন্দ কের রাখা হয়। এই মােস আমরা ভােলা মানষু হওয়ার 
অভধ্যোস কির। খারাপ অভধ্যোসগুেলা তধ্যোগ কির। রাগ প্রকাশ করা একটি খারাপ অভধ্যোস।

 রসুললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন -

আজ সারািদন কােরা সােথ রাগ  অথবা জদ করব না। ভাই-বান কােরা সােথ 
ঝগড়া করব না, ইনশাআল্লাহ।

রাগ কার না।



৬ রমাদান

রমাদান মােস িসয়াম পালনকারীরা সুবেহ সািদক থেক সূযর্থ ডুেব যাওয়া পযর্থন্তি না খেয় থােকন। 
মাগিরেবর সময় আমরা ইফতার কির।

আমােদর নবীিজ  ملسو هيلع هللا ىلص  খজরু বা পািন িদেয় ইফতার করেতন।

পছেন্দর খাবােরর ছিব এঁেক উপেরর ইফতােরর থালাটি সাজাই। 

মােক আজ ইফতার তিরেত সাহাযধ্যে কির।



৭ রমাদান

আমােদর চারপােশ পিরিচত অেনেকই কেরানায় অথবা অনধ্যোনধ্যে রােগ আক্রান্তি। 

আজ তােদর সুস্থতার জনধ্যে আল্লাহর কােছ িবেশষভােব দয়ুা কির।

হ আল্লাহ, আপিন তােদর কলধ্যোণময় সুস্থতা দান করুন।
তােদর গুনাহসমহূ মাফ কের িদন।

আমােদরেকও সুস্থ রাখুন। 
আিমন!

আমােদর নিবজী  ملسو هيلع هللا ىلص  অসুস্থ বধ্যেিক্তেক দখেত গেল বলেতন,

َال َبأَْس ُطُھْوٌر ِاْنَشاَء هللاُ
 ‘িচন্তিা কার না, 

আল্লাহর মেহরবানীেত আেরাগধ্যে লাভ করেব ইনশাআল্লাহ।’

 [বখুাির, মসুিলম]



৮ রমাদান

রমাদােন আমরা রােত মাসিজেদ তারাউইর সলাত আদায় কির। 

আবু্দল্লাহ তারাউইর সলাত আদায় করেত তার বাবার সােথ মাসিজেদ যােব। 

আবু্দল্লাহ কান পেথ মাসিজেদ যােব? দাগ টেন পথ দখাই।

আগামীকাল িসয়াম রাখার িনয়ধ্যোত কির। 
আজ রােত সাহির খেয় আগামীকাল যতক্ষণ পাির িসয়াম পালন করব ইনশাআল্লাহ।



৯ রমাদান

আমােদর নিবজী ملسو هيلع هللا ىلص দষুু্টিম কেরও িমথধ্যো বলেত িনেষধ কেরেছন।
িতিন ملسو هيلع هللا ىلص আেরা বেলেছন -

“সতধ্যে কথা ভােলা কােজর িদেক নয়, 
আর ভােলা কাজ িনেয় যায় জান্নােত।” 

আজ সারািদন একটাও িমথধ্যো বলব না। 
কােরা সােথ উঁচু স্বের কথা বলব না। কাউেক কষ্ট িদব না।



১০ রমাদান

িনেচর মাসিজদটি রঙ কির।

খাতায় অথবা সাদা কাগেজ একটি মাসিজেদর ছিব আঁিক।



১১ রমাদান

রমাদােন য কােনা ভােলা কােজর জনধ্যে আল্লাহ অেনক পুরস্কার দন। সাদাকা করা একটি ভােলা কাজ। আমরা 
রমাদােন আল্লাহেক খুিশ করার জনধ্যে বিশ বিশ সাদাকা কির।

আজ িনেজর অিতিরক্ত অথবা বধ্যেবহার করা হয় না এমন ভােলা জামা/জতুা/খলনা সাদাকার 
জনধ্যে আলাদা কের রািখ।



 َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوَال ُتْسِرفُٓوا
ُھۥ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن إِنَّ

আর খাও এবং পান কর িকন্তু অপচয় কার না।
 িনশ্চয় িতিন অপচয়কারীেদরেক পছন্দ কেরন না।

আজ সারািদন পািন, খাবার ইতধ্যোিদ কােনা িজিনস অপচয় করব না ইন-শা-
আল্লাহ। 

১২ রমাদান

আমরা খাবার খাওয়ার সময় কখেনা কখেনা পুেরাটা না খেয় খাবার নষ্ট কির। হাত ধুেত গেল 
অেনক সময় পািন নষ্ট কির।

এেক অপচয় করা বেল। 

আমরা িক জািন, কুরআেন আল্লাহ আমােদর অপচয় করেত িনেষধ কেরেছন? 

আল্লাহ বেলন -



দধু
মধু

১৩ রমাদান

আল্লাহ আমােদর খাবােরর মাধধ্যেেম িরিজক দন। 
িকছু খাবার আমােদর শরীেরর জনধ্যে ক্ষিতকর। সগুেলা অস্বাস্থধ্যেকর। 

িকছু খাবার উপকারী, সগুেলা স্বাস্থধ্যেকর।
আমরা িনয়িমত স্বাস্থধ্যেকর খাবার খাব।

িনেচর খাবােরর ছিবগুেলা থেক স্বাস্থধ্যেকর আর অস্বাস্থধ্যেকর খাবার আলাদা কির। স্বাস্থধ্যেকর 
খাবারগুেলা রঙ কির।

আজ ইফতাের স্বাস্থধ্যেকর খাবার খাব, ইনশাআল্লাহ।



১৪ রমাদান 

বাবা-মার কথা না শুনেল আল্লাহ রাগ হন। 
বাবা-মােক খুিশ করেল আল্লাহ খুিশ হন।

আমরা আমােদর বাবা-মােয়র জনধ্যে িনেচর দয়ুাটি দয়ুা করব। 

আজ বাবা-মা খুিশ হেবন এমন কাজ করব।
 তােদর কােজ সাহাযধ্যে করব। 
তােদর সব কথা শুনব। 

ইনশাআল্লাহ!

َیاِنى َصِغیًرا بِّ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّ رَّ

 ‘হ আমােদর পালনকতর্থ া! তােদর উভেয়র প্রিত রহম করুন; 
যমিনভােব তারা আমােক শশবকােল লালন-পালন কেরেছন।’



১৫ রমাদান 

ফািতমা আজ িসয়াম পালন কেরেছ। স বাবা-মােয়র সােথ ইফতার করেত বেসেছ। 
ইফতােরর টিবেল কয়টি খজরু আেছ? 

কয়টি পািনর গ্লাস আেছ? 
রং কির, গণনা কির ও সংখধ্যোটি িলিখ।

উপের গ্লাস ও খজেুরর সংখধ্যো গণনা কের িনেচ গ্লাস-এর পােশ কয়টি 
গ্লাস আেছ তা িলিখ এবং খজেুরর পােশ কয়টি খজরু আেছ তা সংখধ্যোয় 
িলিখ।



১৬ রমাদান 

আল্লাহর রসুল বেলন, 

َمْن أََحبَّ أَْن ُیْبَسَط َلُھ فِي ِرْزقِِھ، َوُیْنَسأَ َلُھ فِي أََثِرِه، َفْلَیِصلْ َرِحَمُھ   

   য বধ্যেিক্ত ভালবােস য তার িরিযক বািড়েয় দওয়া হেব এবং তার জীবনকাল দীঘর্থািয়ত করা হেব, 
তােক আত্মীয়েদর সােথ সুসম্পকর্থ  রাখা উিচত। 

[বখুাির]

অেনকিদন কথা হয় না এমন কােনা আত্মীেয়র সােথ আজ ফােন কথা বলব, তাঁর 
খাঁজ িনব ইনশাআল্লাহ। 

মেন রাখব: ছাট বাচ্চােদর বাবা-মােয়র অনমুিত ছাড়া মাবাইল ফান বধ্যেবহার করা 
িনেষধ। শুধুমাত্র বাবা-মােয়র অনমুিত িনেয়, তােদর সাহােযধ্যে ফােন কথা বলব।



১৭ রমাদান

বধ্যেিতক্রম মােন অনধ্যেেদর থেক আলাদা। 

িনেচর ছিবগুেলা থেক বধ্যেিতক্রম ছিবটি খুেঁজ বর কির ও গাল দাগ িদেয় িচিহ্নিত কির।



১৮ রমাদান

আজ আমরা কাগুেজ লণ্ঠন বানােনা িশখব ইনশাআল্লাহ। বাবা অথবা মােয়র সাহােযধ্যে িনেজরা বানােনার 
চষ্টা করব। এটি বানােত আমােদর লাগেব -

১. কাগজ ৪. রুলার বা স্কল
২. কাঁিচ ৫. স্কচেটপ বা আঠা
৩. পনিসল

প্রথেম, একটি রিঙন কাগেজর উপেরর 
অংেশ রুলার িদেয় দাগ িদই। দাগ 
অনসুরণ কের কাঁিচ িদেয় কেট িনই।

এবার ছিবর মেতা কের কাগজটি ভাজ 
কির।

ভাজ করা কাগজটি আবার ভাজ কির। ছিবর দাগ অনসুরণ কের কাঁিচ িদেয় কেট িনই।

এবার ভাজ খুেল িনেচর ছিবটির মেতা 
কের স্কচেটপ অথবা আঠা িদেয় লাগাই।

এবার, শুরুেত কেট রাখা 
কাগেজর টুকেরাটি উপর 
থেক জেুড় িদই।

আলহামদিুলল্লাহ, হেয় গল 
আমােদর কাগুেজ লণ্ঠন! 



১৯ রমাদান

সংখধ্যোগুেলা পর পর যুক্ত কির।
দখব, একটি ছিব তির হেয়েছ। 

ছিবটি রঙ কির। 



২০ রমাদান

ছিবগুেলা লক্ষধ্যে কির। 
ছিবগুেলা পাশাপািশ একটি িনিদর্থষ্ট পধ্যোটানর্থ অনসুরণ করেছ। 

িনেচর ছিবগুেলা কেট উপেরর খািলঘের িনিদর্থষ্ট পধ্যোটানর্থ অনযুায়ী বসাই। 
আঠা িদেয় জেুড় িদই।



২১ রমাদান

রমাদান মােস রেয়েছ মিহমািন্বিত ক্বদেরর রাত। 
এ রােত কুরআন নািযল হেয়িছল।

আমরা িকন্তু জািন না, ঠিক কত তািরেখ এই রাত রেয়েছ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম রমাদােনর শষ দশেকর িবেজাড় রাতসমেূহ ক্বদেরর 
রাত খুজেত বেলেছন। 

আজ বড় কােরা সাহােযধ্যে সুরাহ ক্বদর শুিন এবং িতলাওয়াত কির।
 

বাবা/মােয়র সাহাযধ্যে িনেয় সুরাহটির অথর্থ জেন িনই।



২২ রমাদান 

রঙ-এর কাড অনসুরণ কের িনেচর ছিবটি রঙ কির। 

1 - নীল 2 - লাল 3 - হলদু 4 - সবজু 5 - সাদা



২৩ রমাদান 

িসয়াম যমন ইসলােমর একটি স্তম্ভ। 
সলাত ইসলােমর আেরকটি স্তম্ভ। 

মসুিলম িহেসেব বড়রা িদেন পাঁচবার সলাত আদায় কেরন,
রমাদােন িসয়াম পালন কেরন।

আমরাও বড় হেল ইনশাআল্লাহ সলাত আর িসয়াম পালন করব।
সাত বছর বয়স হেল আমরা িনয়িমত সলাত আদায় করা শুরু করেবা।

তার আেগ আমরা সলাত শখার জনধ্যে মােঝ মােঝ বাবা-মােয়র সােথ সলাত পড়ার অভধ্যোস করেত পাির।

জায়নামাজটি রঙ কির। 

আজ বড়েদর সােথ তােদর দেখ দেখ যেকােনা এক ওয়াক্ত 
সলাত আদায় কির।



২৪ রমাদান 

িসয়ামপালনকারীগণ রমাদােন সুবেহ সািদেকর আেগ য খাবারটা খায়, 
তােক সাহির বলা হয়। 

রাসুললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসসালাম বেলেছন, "তামরা সাহির খাও, কারণ সাহিরেত বারাকাহ 
রেয়েছ।"

ছাটেদর জনধ্যে িসয়াম ফরজ নয়। 
তেব কউ চাইেল এখন থেকই অভধ্যোস করেত পাির।

আজ রােত সাহির খেয় পেরর িদন যতক্ষণ পাির িসয়াম পালন করব।



২৫ রমাদান

ঈেদর িদন আমরা আমােদর সবেচেয় ভােলা ও সুন্দর জামাটি পির। সটি নতুন কনা হেত পাের, 
আবার নতুন কনা না-ও হেত পাের। 

ঈেদর িদন য জামাটি পরেবা বেল ঠিক কেরিছ, িনেচর হধ্যোংগাের জামাটির ছিব আঁিক।



২৬ রমাদান 

খাবার খাওয়া শুরু করার দয়ুা: بسم هللا وعلى بركةهللا 

উচ্চারণ: িবসিমল্লািহ ওয়া আলা বারকািতল্লাহ

অথর্থ: আল্লাহ তায়ালার নােম খাবার খাওয়া শুরু করিছ এবং আল্লাহ তায়ালার বরকত প্রাথর্থনা করিছ।

রাসূল (সাঃ) বেলেছন, তামরা ডান হােত এবং িবসিমল্লাহ বেল খাবার শুরু কেরা। 

আজ সারািদেন খাবার খাওয়া শুরু করার দয়ুা িশখেবা এবং সবসময় খাবােরর শুরুেত এই দয়ুা 
বলেবা। বাসার সবাইেক মেন কিরেয় িদেবা ইনশাআল্লাহ। 



২৮ রমাদান

িনেচর ছিব দইুটির মেধধ্যে ৫টি অিমল খুেঁজ বর কির এবং গাল দাগ িদেয় িচিহ্নিত কির। 



আমােদর নিবজী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দখেতন
 তখন বলেতন,

َالَمِة َو اْالِْسَالم- َهللاُ اَْكَبُر اَللَُّھمَّ أَِھلَُّھ َعَلْیَنا ِباْألَْمِن َو اْالِْیَماِن َوالسَّ
َنا َو َربَُّك هللا ِ ْوِفْیِق لَِما ُتِحبُّ َو َتْرَضى َربُّ َو التَّ

“আল্লাহ মহান, হ আল্লাহ! এ নতুন চাঁদেক আমােদর িনরাপত্তা, ঈমান, শািন্তি ও ইসলােমর সেঙ্গে উদয় 
কর। আর তুিম যা ভােলাবাস এবং যােত তুিম সন্তুষ্ট হও, সটাই আমােদর তাওিফক দাও। আল্লাহ 

তামােদর এবং আমােদর প্রিতপালক।”

রমাদান মাস শেষ নতুন চাঁদ দখা গেল শাওয়াল মাস শুরু হয়।
শাওয়াল মােসর ১ তািরখ হেলা ঈদ-উল-িফতেরর িদন।

আমরা নতুন চাঁদ দখেত পেল বাবা অথবা মােয়র সােথ উপেরর দয়ুাটি পড়ব 
ইনশাআল্লাহ। 

২৯ রমাদান





ঈদ মবুারাক!


