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আসসালামু আলাইকুম

স�ািনত অিভভাবক,

�ুল ফর কিমউিন� �ডেভলপেম�-এর �কিজ ��িণর রমাদান কায��ম এমনভােব সাজােনা

হেয়েছ �যন �িতিদন অ�ত পঁাচ� িমিনট আপিন আপনার স�ােনর সােথ ব�য় কের তােক

�িতিদেনর কাজ�েলা বুিঝেয় িদেত পােরন এবং সংি�� কাজ ও �লখা�েলা িনেয় তার সােথ

আেলাচনা করেত পােরন।

�িতিদন সকােল িন�দ�� িদেনর �লখা� আপনার স�ানেক পেড় �শানােবন। সংি��

িদেনর উে�িখত কাজ� তােক বুিঝেয় িদেবন এবং তা �কমেতা কেরেছ িক না �খয়াল

রাখেবন। কাজ �শষ হেল এ� আপনার কােছ তুেল রাখেবন।

এক িদেন একািধক িদেনর কাজ করেত িদেবন না। এেত �স সবর করেত িশখেব

ইনশাআ�াহ। িদেনর কাজ �স িদেন করেব এবং �েত�ক� কাজ �শষ কের �থম পৃ�ায়

�দওয়া "তারা" এক� কের রঙ করেব। কাজ �শষ না হেল �যন রঙ না কের তা �খয়াল

রাখেবন।

ঈেদর পর �ুল খুলেল পুেরা এ�াসাইনেম�� অিফেস জমা িদেবন ইনশাআ�াহ।

অংশ�হণকারী �েত�েকর জন� থাকেব উপহার, ইনশাআ�াহ।

সবাইেক রমাদােনর �েভ�া!
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�িতিদেনর কাজ�েলা করা হেল �সই িদেনর তারা� রং করব ইনশাআ�াহ। �যমন, �থম

রমাদােনর কাজ� করা হেল ১ নং তারা রং করব, ি�তীয় রমাদােনর কাজ হেয় �গেল ২ নং তারা।
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১ রমাদান
রমাদান কী?

রমাদান এক� মাস, �য মােস কুরআন নািযল হেয়েছ।

রমাদােন আমরা কী কী কির?

রমাদান মােস আ�াহ আমােদর িসয়াম পালন করেত িনেদ� শ িদেয়েছন। সুবেহ সািদক সময়

�থেক সূয� ডুেব যাওয়ার সময় পয��, অথ�াৎ ফজেরর �র� �থেক �থেক মাগিরব পয�� আমরা

খাওয়া ও পান করা �থেক িবরত থািক। এ মােস আমরা আ�াহ অস�� হেব এমন কাজ�েলা

�থেক িবরত থাকার �চ�া কির। আ�াহেক স�� করেত �বিশ �বিশ ভােলা কােজর অভ�াস কির।

ভােলা মুসিলম হওয়ার �চ�া কির।

রামাদান মুবারাক!
িনেচর ছিব� রং কির।
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২ রমাদান

ফািতহা শে�র অথ� হেলা: ভূিমকা, আর�, �র� ইত�ািদ। সুরা ফািতহা ম�ায় অবতীণ� হেয়েছ।

আয়াত হেলা সাত�। স�ূণ� সুরা একসােথ নািজল হওয়ার মেধ� সব��থম সুরা ফািতহা নািযল

হেয়েছ। সুরা ফািতহােক উ�ুল �কারআনও বলা হয়। �কারআেনর সারমম� বলা হয় এ সুরােক। এ

সুরার �থম িতন� আয়ােত আমরা আ�াহ তায়ালার পিরচয় পাই। আর �শষ িতন আয়ােত

আমরা পাই, িকভােব আ�াহর কােছ চাইেবা বা �াথ�না করেবা। কুরআেনর অবিশ� সুরা�েলা

�কারা�ের সুরা ফািতহার িব�ৃত বণ�না।

সুরা ফািতহার সাত� আয়ােতর বাংলা অথ��েলা বাবা-মা’র সাহায� িনেয় �জেন িনই

ইন-শা-আ�াহ।

ِِبۡسِم ۡحٰمِنّهللاٰ ِحۡیِمالرَّ ﴾١﴿الرَّ

ِاَۡلَحۡمُد ۡحٰمِن﴾٢ۙ﴿اۡلٰعَلِمۡیَنَربِِّ�ّٰ ِحۡیِمالرَّ ۡیِنَیۡوِمٰملِکِ﴾٣ۙ﴿الرَّ اَکَوَنۡعُبُدِایَّاَک﴾۴ؕ﴿الدِّ َنۡسَتِعۡیُنِایَّ

َراَطَناِاۡھِد﴾۵ؕ﴿ َۙعَلۡیِھۡماَۡنَعۡمَتالَِّذۡیَنِصَراَط﴾۶ۙ﴿اۡلُمۡسَتِقۡیَمالصِّ َالَوَعَلۡیِھۡماۡلَمۡغُضۡوِبَغۡیِر۟

آلِّۡیَن ﴾٧﴿الضَّ

(১) পরম কর�ণাময়, অসীম দয়ালু আ�াহর নােম (�র� করিছ)

(২) যাবতীয় �শংসা জগৎসমূেহর �িতপালক আ�াহরই জন�। (৩) িযিন পরম দয়ালু, অিতশয়

কর�ণাময়। (৪) িযিন িবচার িদেনর মািলক। (৫) আমরা আপনারই ইবাদাত কির এবং আপনারই িনকট

সাহায� চাই। (৬) আমােদরেক সরল স�ক পথ �দশ�ন কর�ন। (৭) তােদর পথ, যােদর উপর আপিন
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অনু�হ কেরেছন, যােদরেক িনয়ামত িদেয়েছন, যােদর উপর (আপনার) ��াধ আপিতত হয়িন এবং

যারা পথ��ও নয়।

৩ রমাদান

আ�াহ সুবহানা� তায়ালা'র অেনক�েলা �ণবাচক নােমর মােঝ এক� হেলা আর-রহমান, অথ�:

অিতশয় - �মেহরবান, অিত দয়ালু। রাসূলু�াملسو هيلع هللا ىلص� বেলেছন,

« ُ ِبَوَلِدَھاالوالدةِمْنِبِعَباِدِهأَْرَحُمَ�َّ ».

“মা তার স�ােনর উপর যতটুকু দয়ালু, আ�াহ তার বা�ার উপর তদােপ�া অিধক দয়ালু।” -[সহীহ

বুখারী, ৭/৭৫]

িনেচর �লখা�েলা রং কর�ন
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৪ রমাদান

িনেচর ডট�েলা িমিলেয় ছিব �তির কির
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৫ রমাদান

�েত�ক মুসিলমেক  িদেন পঁাচবার সালাত আদায় করেত হয়। সালােত আমরা আ�াহেক �রণ

কির। সালাত আদায় করেল আ�াহ স�� হন। সালাত িন�দ�� সমেয় আদায় করেত হয়।

সূয� ওঠার পূেব� - ফজর সালাত

দ�পুের - যুহর সালাত

িবকােল - আসর সালাত

স��ায় - মাগিরব সালাত

রােত - এশা সালাত

িদেনর �কান অংেশ �কান সালাত আমরা আদায় কির তা দাগ �টেন িমল কির।

ফজর িবকাল

যুহর স��া

আসর রাত

মাগিরব দ�পুর

এশা সূয� ওঠার পূেব�
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৬  রমাদান

সংখ�া�েলা পরপর যু� কির। �দখেবা এক� ছিব �তির হেয়েছ। ছিব� রং কির।
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৭ রমাদান

মানুষ িহসােব আমােদর �িতিদনই িকছু না িকছু চাই। আপনারা যারা �ছাট তােদর হয়ত নতুন

�খলনা চাই, চেকােলট চাই,  বাবা-মােয়র সােথ ঘুরেত �যেত চাই। আর মুসিলম িহসােব আমােদর

সব চাওয়া আ�াহর কােছ হেত হেব। যা চাই তা পাওয়ার জন� আ�া� র কােছ  দ�য়া করেত হেব।

মুিমন বা�ােদর �দায়া আ�াহ সবসময় কবুল কেরন। রাসূলملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, ‘দ�ই সমেয়র �দায়া

�ফরােনা হয় না। আজােনর সমেয়র �দায়া আর বৃ�� বষ�েণর সমেয়র �দায়া।’ - (আবু দাউদ)

তাই বৃ�� �দখেল আমরা �বিশ �বিশ �দায়া করব। আর বৃ�� �দেখ ও  এক� দ�য়া  বলেত হয়।

ا���ُ��� َ����ً� �َ�ِ�ً��

"আ�া��া সাইেয়�বান নািফআ”

অথ� : �হ আ�াহ! তুিম এ বৃ��েক �বহমান এবং উপকারী কের দাও -(নাসািয়, হািদস : ১৫২৩)

আমরা এই দ�য়া� মুখ� করেবা ইনশাআ�াহ।
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৮ রমাদান

আ�াহ মানুেষর কােছ নবী-রাসূল পা�েয়েছন। তঁারা মানুষেক িশিখেয়েছন িকভােব আ�াহর

ইবাদত করেত হয়।

নবী-রাসূলরাও মানুষ, তঁারা মানুেষর মােঝ ��� মানুষ। তঁারা  উ�ম চিরে�র অিধকারী িছেলন।

আ�াহ অেনক নবী পা�েয়েছন: আদম, নূহ, ই�ািহম, মুসা, ঈসা (আঃ)। সব�েশষ ও সব�ে�� নবী

হেলন মুহা�াদملسو هيلع هللا ىلص।

িনেচর ছিব� রং কির।
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৯ রমাদান

আশারােয় মুবাশশারা অথ� সুসংবাদ�া� দশজন। জা�ােতর সুসংবাদ �া� দশ ব�ি� হে�ন- নবী

ملسو هيلع هللا ىلص এর দশজন সাহাবী। আ��র রহমান িবন আওফ (রাঃ) কতৃ�ক ব�ণ�ত হািদেস যােদর নাম উে�খ

করা হেয়েছ। নবীملسو هيلع هللا ىلص বেলন: “ আবু বকর জা�ািত, উমর জা�ািত, উসমান জা�ািত,

আলী জা�ািত, তালহা জা�ািত, যুবােয়র জা�ািত, আ��র রহমান িবন আওফ

জা�ািত, সাদ জা�ািত, সাঈদ জা�ািত, আবু উবাইদা িবন আল-জা� রাহ

জা�ািত -[সুনােন িতরিমিজ (৩৬৮০)

আমরা জা�ােতর সুসংবাদ�া� ১০ জন সাহাবীর নাম মুখ� করেবা।
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১০  রমাদান

পিব� রমাদান মােস কুরআন নািযল হেয়িছল। কুরআন আ�াহর িকতাব। মানবজািতর কােছ

আ�াহর প� �থেক পাঠােনা িহদায়াত বা পথিনেদ� শনা হল কুরআন। আমরা কী করব,  কীভােব

চলব, কী করব না এসবিকছুর িদক িনেদ� শনা �দওয়া আেছ এই আল-কুরআেন।  আল-কুরআেন

ব�ণ�ত িদক-িনেদ� শনা এবং রাসূলملسو هيلع هللا ىلصকতৃ�ক �দখােনা পেথর উপর চলেত পারেল আমরা

জা�ােত �যেত পারেবা ইন-শা-আ�া� ।

আল-কুরআন ২৩ বছের মুহা�াদملسو هيلع هللا ىلص এর উপর নািযল হয়। এেত ১১৪ � সুরা আেছ। �থম সুরার

নাম আল-ফািতহা, �শষ সুরা আন-নাস।

বাবা-মােয়র সাহায� িনেয় িনেচর ���েলার স�ক উওের �ক  িচ� �দই।

১. কুরআন কত বছের নািযল হয়? - ২১ / ২৯ / ২৩ / ১২

২. কুরআেন �মাট সুরার সংখ�া কত? - ১১৪ / ১১১ / ৯০ / ১২৩
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১১ রমাদান

আ�াহ আমােদরেক অসংখ� িনয়ামত িদেয় ভিরেয় �রেখেছন। �সই সব িনয়ামত-এর কারেণই

আমরা ভােলাভােব জীবন যাপন করেত পারিছ। এই িনয়ামত গণনা করার সাধ� কােরা �নই। এইসব

অগিনত িনয়ামেতর �কিরয়া আদায় করা মুসিলম িহসােব আমােদর অবশ�ই কত� ব�। কৃত�তা

�কাশ বা �কিরয়া আদােয় আ�াহ খুিশ হন।

আমরা �িতিদন �য খাবার খাই, তা আ�াহর �দয়া অন�তম এক িনয়ামত। তাই খাবার খাওয়ার পর

তার �কিরয়া আদায় করেত হেব। কীভােব করেবা �সই দ�য়াও আ�াহ আমােদর িশিখেয় িদেয়েছন।

ِاَْلَحْمُد ْيَحْوٍلَغْیِرِمْنَوَرَزَقِنْیِھ،ٰھَذا،أَْطَعَمِنْيالَِّذْيِ�ّٰ نِّ ٍةَوَالمِّ قُوَّ

সকল �শংসা আ�া� র জন�, িযিন আমােক এ আহার করােলন এবং এ িরিযক িদেলন যােত িছল না আমার প� �থেক

�কােনা উপায়, িছল না �কােনা শি�-সামথ��।

(আব ূদাউদ, নং ৪০২৫; িতরিমযী, নং ৩৪৫৮; ইবন মাজাহ, নং ৩২৮৫। আরও �দখুন, সহী�ত িতরিমযী ৩/১৫৯।)

আমরা বাবা-মােয়র সাহায� িনেয় দ�য়া� মুখ� করেবা ইনশাআ�াহ, আর খাবােরর পের বলার

অভ�াস গেড় তুলেবা, ইনশাআ�াহ।
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১২ রমাদান

নবী করীমملسو هيلع هللا ىلصতার িবিভ� কথা ও কােজ ِِبۡسِم ّهللاٰ ( িবসিম�াহ) বলেতন; তাছাড়া িতিন �য �কান ভাল

কােজ িবসিম�াহ বলার জন� িনেদ� শ িদেতন �যমন:

● খাবার �খেত -[বুখারী ৫৩৭৬, মুসিলম: ২০১৭, ২০২২]

● দরজা ব� করেত, আেলা িনভােত, পা� ঢাকেত, পান-পা� ব� করেত-[বুখারী ৩২৮০]

● ঘুমােনার সময় -[আবু দাউদ: ৫০৫৪]

● ঘর �থেক �বর হেত -[আবু দাউদ: ৫০৯৫]

● চুি�প�/ �বচা-�কনা িলখার সময় -[সুনানুল কুবরা িলল বাইহাকী: ৫/৩২৮]

● চলার সময় �হঁাচট �খেল -[মুসনােদ আহমাদ: ৫/৫৯]

● বাহেন উঠেত -[আবু দাউদ: ২৬০২]

● মসিজেদ ঢুকেত -[ইবেন মাজাহ: ৭৭১, মুসনােদ আহমাদ: ৬/২৮৩]

● বাথর�েম �েবশ করেত -[ইবেন আিব শাইবাহ: ১/১১]

● হাজের আসওয়াদ �শ� করেত -[সুনানুল কুবরা িলল বাইহাকী: ৫/৭৯]

● যু� �র� করার সময় -[িতরিমযী: ১৭১৫]

● শ� �ারা আ�া� হেয় ব�থা �পেল বা �কেট �গেল -[নাসায়ী: ৩১৪৯]

● ব�থার �ােন ঝাড়-ফঁুক িদেত -[মুসিলম: ২২০২]

● মৃতেক কবের িদেত -[িতরিমযী: ১০৪৬]

উপেরা� কাজ �েলা বাবা/ মােয়র কােছ �েন িনেবা এবং িনেজ �ত�ািহক জীবেন িবসিম�া�'র

ব�বহার করেত �চ�া করেবা এবং অন�েদর-ও মেন কিরেয় িদেবা  ইনশাআ�াহ।
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১৩ রমাদান

বাবা-মার কথা না �নেল আ�াহ রাগ হন। বাবা মােক খুিশ করেল আ�াহ খুিশ হন।

পিব� কুরআেন  আ�াহ বেলেছন,‘আিম মানুষেক িপতা-মাতার সােথ স��বহার করার িনেদ� শ িদেয়িছ’

(সুরা আন কাবুত, আয়াত: ৮)

আমােদর বাবা মােয়র জন� নীেচর দ�য়া� করব।

َیاِني َصِغیٗرا َربِّ ٱۡرَحۡمُھَما َكَما َربَّ

‘�হ আমার �িতপালক, তােদর উভেয়র �িত রহম কর�ন; �যমিনভােব তারা আমােক �শশবকােল

লালন-পালন কেরেছন'। (আল-কুরআন, আল-ইসরা: ২৪)

আজ বাবা-মা খুিশ হেবন এমন কাজ করব। তােদর কােজ সাহায� করব, তােদর সব কথা �নব।

ইনশা�াহ.

(বাবা-মােয়র সাহায� িনেয় উপেরর �দায়া� মুখ� করার�চ�া করব ইনশা�াহ)।
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১৪ রমাদান

িমথ�া বলা ইসলােমর সবেচেয় িনকৃ� ও হারাম �নাহ�েলার মেধ� অন�তম। িমথ�া সব�াব�ায়

হারাম। আমােদর নবীিজ (সাঃ) দ��ুিম বা মজা কেরও িমথ�া বলেত িনেষধ কেরেছ।

রাসূলু�াহ (সা.) বেলন,

‘�য ব�ি� মানুষ হাসােনার জন� িমথ�া বেল, তার জন� �ংস! তার জন� �ংস! তার জন� �ংস!’

(জােম আত-িতরিমিয, ভিলউম-৪, হািদস নং-২৩১৫)

িমথ�া মানুষেক পােপর পেথ পিরচািলত কের এবং পাপ জাহা�ােম িনেয় যায়।

আমরা সব সময় িমথ�া কথা বলা পিরহার করার �চ�া করব, �কান অব�ােতই আমরা িমথ�া

বলব না, কােরা সােথ উ��ের কথা বলেবা না, কাউেক ক� িদব না।
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১৫ রমাদান

আ���াহ িসয়াম পালন কেরেছ। �স বাবা-মােয়র সােথ ইফতার করেত বেসেছ। ইফতােরর �টিবেল কয়

�াস শরবত আেছ? কয়� �খজ�র আেছ? কয় টুকরা তরমুজ আেছ? গণনা কির ও সব�েমাট সংখ�া�

িলিখ এবং রং কির।

সব�েমাট

সংখ�া

সব�েমাট

সংখ�া

সব�েমাট

সংখ�া
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১৬ রমাদান

রাসূলু�াহملسو هيلع هللا ىلص বেলন, �য ব�ি� �কান িসয়াম পালনকারীেক ইফতার করােব, তার জন� িসয়াম

পালনকারীর সমপিরমাণ সওয়াব থাকেব। িক� এর ফেল িসয়াম পালনকারীর সাওয়াব �থেক

িব��মা� কমােনা হেব না।

আজ বাবা-মােক বেল �যেকােনা একজনেক ইফতার করাব ইনশাআ�াহ।
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১৭ রমাদান

আ�াহর রাসূলملسو هيلع هللا ىلص বেলন, �য ব�ি� আ�াহ ও আিখরােতর �িত িব�াস রােখ �স �যন তার

�িতেবশীেক ক� না �দয়। আমরা �িতেবশীেক ক� িদব না, তােদর সােথ ভােলা ব�বহার করব,

তােদর যথাস�ব সহায়তা করব, তােদর সােথ িমেলিমেশ থাকব।

আজেক বাসায় �তির  �কান এক� ইফতার �িতেবশীর সােথ ভাগ কের িনই ইনশাআ�াহ।
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১৮ রমাদান

ব�িত�ম মােন অন�েদর �থেক আলাদা। িনেচর ছিব�েলা �থেক ব�িত�ম ছিব� খঁুেজ �বর কির ও

�গাল দাগ িদেয় িচি�ত কির।
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১৯ রমাদান

সংখ�া�েলা পরপর যু� কির। �দখেবা এক� ছিব �তির হেয়েছ। ছিব� রং কির।
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২০ রমাদান

িনেচর ছিব দ�ই�েত িকছু অিমল আেছ, বাবা/মােয়র সাহায� িনেয় �স�েলা খঁুেজ �বর কের �গাল

দাগ �দই।
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২১ রমাদান

আল-কুরআন মুসিলমেদর পিব� িকতাব যা মুহা�াদملسو هيلع هللا ىلص এর উপর নািযল হয়। �থম যখন

আল-কুরআন নািযল হয়, তখন আমােদর ি�য় নবী �হরা �হায় সৃ��কত� ােক িনেয় িচ�ায় ম� িছেলন।

�সই সময় িজবরীল আলাইিহস সালাম ওহী িনেয় আেসন। নািযল হয় সূরা আল-আলাক এর �থম ৫

আয়াত। বাবা-মােয়র সাহায� িনেয় সূরা আল-আলােকর �থম ৫ আয়াত এর অথ� �জেন িনই।

َخَلَقالَِّذۡیَربِّکَِباۡسِمِاۡقَرۡا

তুিম পাঠ কর �তামার রেবর নােম, িযিন সৃ�� কেরেছন।

َعَلٍقِمۡناۡالِۡنَساَنَخَلَق

সৃ�� কেরেছন মানুষেক র�িপ� হেত।

اۡالَۡکَرُمَربُّکََوِاۡقَرۡا

পাঠ কর, আর �তামার রব বড়ই অনু�হশীল।

ِباۡلَقَلِمَعلََّمالَِّذۡی

িযিন কলেমর সাহােয� িশ�া িদেয়েছন।

َیۡعَلۡمَلۡمَمااۡالِۡنَساَنَعلََّم
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িতিন মানুষেক তা িশ�া িদেয়েছন, যা �স জানত না।

২২ রমাদান

উি�িখত রঙ অনুসরণ কের িনেচর ছিব� রং কির।

১. লাল ২. নীল               ৩. হলুদ ৪. সবুজ
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২৩ রমাদান

মুসিলমেদর সালােতর জন� আ�ান জানােত আযান �দয়া হয়। ইসলােমর সবার �থেম আযান

�দন িবলাল ( عنھهللارضي )। িবলােলর ক��র অত�� সুেরলা এবং িম�� হওয়ায় নবীজীملسو هيلع هللا ىلص

�থম মুয়াি�ন িহেসেব িবলাল ( عنھهللارضي ) �ক �বেছ �নন। আজােনর পের আমরা সালাত

পড়েত মাসিজেদ যাই। িনেচর ছিব �থেক মাসিজেদ যাওয়ার স�ক রা�া খুঁেজ �বর কির ও

�পি�ল িদেয় দাগ �দই ইনশাআ�াহ।
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২৪ রমাদান

িসয়াম �যমন ইসলােমর এক� ��, সালাতও ইসলােমর আেরা এক� ��। মুসিলম িহেসেব বড়রা

িদেন পঁাচবার সালাত আদায় কেরন, রমাদােন িসয়াম পালন কেরন। আমরাও বড় হেল ইনশাআ�াহ

সলাত আর িসয়াম পালন করব। সাত বছর বয়স �থেক আমরা িনয়িমত সালাত আদায় করব। তার

আেগ আমরা মােঝ মােঝ �শখার জন� বাবা-মােয়র সােথ অভ�াস করেত পাির।মসিজদ� রং কির।

আজ বড়েদর সােথ তােদর �দেখ �দেখ আসেরর সালাত আদায় কির।
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২৫ রমাদান

িসয়াম পালনকারীগণ রমাদােন সুবেহ সািদেকর আেগ �য খাবারটা খায় তােক সাহির বলা হয়।

রাসুলملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, �তামরা সাহরী খাও, কারণ এেত বারাকাহ রেয়েছ। �ছাটেদর জন� িসয়াম

ফরজ নয়, তেব �কউ চাইেল এখন �থেকই অভ�াস করেত পাির। আজ রােত সাহির �খেয় পেরর

িদন যত�ণ পাির িসয়াম পালন করব ইনশা�াহ ।

সাহিরেত আপনার পছে�র খাবােরর ছিব এেক রং করেবন।
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২৬ রমাদান

আজেক আমরা কাগেজর �নৗকা বানােত িশখেবা ইনশাআ�াহ।

িনেচর ছিবেত �দয়া �ম অনুসরণ কের বাবা-মােয়র সাহায� িনেয় �নৗকা �তির করেবা।

ঈেদর পের জমা িদেবা ইনশাআ�াহ।
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২৮ রমাদান

ঈেদর িদন আমরা আমােদর সবেচেয় ভােলা ও সু�র কাপড়� পড়বও ইনশাআ�াহ।  �সটা িক� নতুন

�কনা জর�ির না।

ঈেদর িদন �য জামা� পরেবা বেল �ক কেরিছ, িনেচর হ�াংগাের জামা�র ছিব আঁিক।
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২৯ রমাদান

রমাদান মুসিলমেদর জন� অিত �র��পূণ� এক� মাস। এই মােস মুসিলমরা মাসব�াপী িসয়াম পালন

কের, রমাদান মােস কুরআন নািযল হেয়িছল। এই মােস আমরা �বিশ �বিশ ইবাদত কির। রমাদান মাস

�শেষ নতুন চঁাদ �দখা �গেল শাওয়াল মাস �র� হয়। শাওয়াল মােসর ১ তািরখ হল ঈদ�ল িফতেরর িদন।

একমাস িসয়াম পালন করার পর মুসিলমরা ঈদ�ল িফতর উদযাপন কের। ঈেদর �েভ�া জানােত

আমরা এেক অপরেক বলব, ومنكممناهللاتقبل (তাকা�ালা�া� িম�া ওয়া িমনকুম) বিল।

অথ�: আ�া�  আমােদর ও আপনােদর �নক আমল�েলা কবুল কের িনন।

ঈদ�ল িফতেরর িদন এেক অপরেক অভ�থ�না জানােত আমরাও এই দ� 'আ করেবা ইন-শা-আ�াহ।
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