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িদকিনেদর্শনা 

● িশক্ষাথর্ীরা িনধর্ািরত ক্লাস অনুযায়ী এ3াসাইনেমন্ট-এর িপিডএফ ফাইলিট ডাউনেলাড কের 

িপৰ্ন্ট কের িনেত পােরন অথবা সু্কল েথেক িপৰ্েন্টড কিপ সংগৰ্হ করেত পােরন, ইন-শা-

আল্লাহ। 

● ৩য় - ৪থর্ েশৰ্িণর িশক্ষাথর্ীরা িনধর্ািরত এ3াসাইনেমন্ট-এর িপৰ্েন্টড কিপর মেধ3ই িলখেবন। 

পৰ্েয়াজেন আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যােব। 

● িশক্ষাথর্ীেদর এ3াসাইনেমন্ট পৰ্স্তুেতর েক্ষেতৰ্ বাবা-মা/অিভভাবক পেরাক্ষভােব সহেযািগতা 

করেত পারেবন। েযমন, েকােনা িবষয় সম্পেকর্ িশক্ষাথর্ীেদর সিঠক জ্ঞান না থাকেল 

তােদরেক িবষয়িট সম্পেকর্ আল-কুরআন, িনভর্রেযাগ3 তাফিসর বা িকতাব অথবা সহীহ 

হািদস েথেক িশিখেয় েদওয়া যােব, যােত কের িশক্ষাথর্ী িনেজরাই উত্তরিট িলখেত পােরন। 

তেব সরাসির উত্তর বেল েদওয়া েথেক িবরত থাকার জন3 িবেশষভােব সকলেক িবনীত 

অনুেরাধ করিছ। এ3াসাইনেমন্ট ৈতিরেত েযেকােনা ধরেনর অসদুপায় অবলমব্ন করা বা 

অসুস্থ পৰ্িতেযািগতমূলক মানিসকতা সমূ্পণর্ভােব পিরহার করেত হেব। এর মূল উেদ্দশ3 

হেত হেব জ্ঞান অজর্েনর মাধ3েম আল্লাহর সন্তুিষ্ট অজর্ন, ইন-শা-আল্লাহ। 

● এ3াসাইনেমন্ট-এর হাডর্ কিপ আগামী ৩০ এিপৰ্ল ২০২৩-এর মেধ3 সু্কেল সাবিমট করেবন 

ইন-শা-আল্লাহ। 
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আমার পৰ্াত'িহক রমাদান কমর্সূিচ 
(পৰ্েয়াজন অনুসাের িটক িচহ্ন িদন বা িলখুন) 

রমাদান িসয়াম 

থাকেল 

িটক 

িদন 

সালাত সকাল- 

সন্ধ@ার 

দু’আ 

কুরআন 

িতলাওয়াত 

 

পৰ্িতিদেনর একিট 

ভাল কাজ (সাদাকা/ 

বাসার কােজ সাহায@/ 

মুচিক হািস/ 

অন@ান@...) িলখুন 

ঘুমােনার 

আেগ ও 

েজেগ ওঠার 

দু’আ 

ইিস্তগফার 

 ফজর

  

যুহর আসর মাগিরব ইশা

  

১            

২            

৩            

৪            

৫            

৬            

৭            

৮            

৯            

১০            

১১            

১২            

১৩            

১৪            

১৫            

১৬            

১৭            

১৮            

১৯            
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২০            

২১            

২২            

২৩            

২৪            

২৫            

২৬            

২৭            

২৮            

২৯            

৩০            

 

এইবার রমাদােন ইনশা আল্লাহ্ ৫িট জুম্মাবার তথা শুকৰ্বার েপেত পাির, ইন-শা-আল্লাহ। পৰ্িত 

শুকৰ্বােরর আসেরর পর সূরা আল-কাহেফর অন্তত পৰ্থম ও েশষ ১০ আয়াত অথর্ সহ 

পড়েবন। সম্ভব হেল পুেরা সূরা আল-কাহেফর িতলাওয়াত করেবন। আর পৰ্থম ১০ আয়াত 

মুখস্থ করেবন। 
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রমাদােনর ১ম সপ্তােহ এই অধ'ায় পড়ুন 

 

বড়েদর সম্মান কেরা  

আবদুল্লাহ ইবন আমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 

ইরশাদ কেরন, 

نِریِبَك َّقَح ْفِرَْعیَو ،َانَریِغَص ْمَحَْری َْمل ْنَم اَّنِم َسَْیل  

‘েস আমার দলভুক্ত নয় েয আমােদর েছাটেক েস্নহ কের না এবং আমােদর বড়েদর সম্মান কের 

না’। [মুসনাদ আহমদ : ৬৯৩৭] 

 

সংিক্ষপ্ত ব3াখ3া: বাবা-মােক েবিশ িবরক্ত করেল তাঁরা েযমন বেলন, ‘যা তুই এমন করেল আিম 

আর েতার মা/বাবা নই’, েতমন নবীজীও বলেছন, বড়েক অশৰ্দ্ধা করেল েতামরাও আমার উম্মত 

নও। বাবা-মার এমন কথায় েযমন আমরা তাঁেদর সন্তান তািলকা েথেক বাদ পিড় না, আমরাও 

েতমন নবীর উম্মত েথেক বাদ যাব না বেট,  িকন্তু এটা এতই অিপৰ্য় ও িনন্দনীয় কাজ েয আিম 

েযন এমন সব্ভাব িনেয় মহান চিরতৰ্বান নবীর উম্মত হবার েযাগ3তাই হািরেয় েফলিছ। 

 

িবস্তািরত আেলাচনা: বনু্ধরা, আমােদর চারপােশ যারা বড় আেছন, চাই িতিন বয়েস বড় হন, জ্ঞােন 

বড় েহান আর পেদ বড় হন- তাঁেদর সম্মান করা ইসলােমর িশক্ষা। েয বড়েক সম্মান কের না, 

শৰ্েদ্ধয়েক শৰ্দ্ধা কের না এবং গুরুজনেক অসম্মান কের, পৃিথবীর সবর্েশৰ্ষ্ঠ সচ্চিরেতৰ্র অিধকারী 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেছন, েস তাঁর উম্মতভুক্ত নয়। েভেব েদখ, িতিন 

গুরুজেনর পৰ্িত অনাকািঙ্ক্ষত আচরণ এতই অপছন্দ করেতন েয এমন কিঠন কথা বেল আমােদর 

সেচতন করেত েচেয়েছন। বড়েদর অসম্মান না করেত আমােদর সাবধান কেরেছন।  
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বড়েক সম্মান করার অথর্ চলােফরা ও কথাবাতর্ায় তাঁেদর পৰ্িত সম্মান বজায় রাখা। সামািজক 

কমর্কােণ্ড তাঁেদর অগৰ্ািধকার েদয়া। েকােনা কাজ করেত িগেয় তাঁেদর সামেন রাখা। পিরবাের, 

িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন িকংবা যানবাহেন বা সভা-সমােবেশ বড়েদর জন3 আসন েছেড় েদওয়া। একিট 

হাদীস তুেল ধরা যাক, েদখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যুবক সাহাবীেদর িকভােব 

বড়েদর পৰ্িত সম্মান িদেত িশিখেয়েছন। মােলক ইবন হুয়াইিরছ রািদয়াল্লাহু েথেক বিণর্ত, িতিন 

বেলন,  

 ً،َةلَْیل َنیِرْشِعُ َهدْنِع َانَْمَقَأف ،يِمَْوق ْنِم ٍَرَفن يِف َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص َّيِبَّنلا ُتَْیَتأ

 ،ْمِھیِف اُونوَُكف اُوعِجْرا« :َلَاق ،َانیِلاََھأ َىلِإ َاَنقْوَش َىأَر اََّمَلف ،ًاقیِفَر اًمیِحَر َناَكَو

ّلَعَو ّذَُؤیَْلفُ َةالَّصلا ِتَرَضَح َاِذَإف ،اوُّلَصَو ،ْمُھوُمِ مُكَُربَْكأ ْمُكَّمَُؤیْلَو ،ْمُُكدََحأ ْمَُكل ْنِ ْ 

সেগাতৰ্ীয় একিট দল িনেয় আিম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর কােছ েগলাম। আমরা তাঁর 

কােছ িবশ রাত অবস্থান করলাম। িতিন িছেলন দয়ালু ও েকামল পৰ্াণ। িতিন আমােদর িনজ িনজ 

পিরবােরর পৰ্িত আমােদর মেনর টান লক্ষ3 কের বলেলন, ‘েতামরা (িনেজেদর পিরবাের) িফের 

যাও। তােদর মােঝ অবস্থান কর আর তােদর (েতামরা যা িশখেল তা) েশখাও এবং (তােদর িনেয়) 

সালাত আদায় কর। যখন সালােতর সময় হয় তখন েতামােদর একজন আযান েদেব আর 

েতামােদর মেধ3 েয বড় েস ইমামতী করেব।’  

[বুখারী : ৬২৮; মুসিলম : ৬৭৪]  

 

পৰ্খ3াত হাদীস িবশারদ ইমাম কাজী আবু ইয়া‘লা রহ. একবার পথচলার সময় তাঁর িশষ3েক 

বলেলন, ‘তুিম যখন  েকােনা শৰ্েদ্ধয় ব3িক্তর সেঙ্গ পথ চলেব তখন তাঁর েকান িদেক থাকেব?’ 

আিম বললাম, আমার তা জানা েনই। িতিন বলেলন, ‘তাঁেক ইমােমর স্থােন রাখেব। অথর্াৎ তুিম 

থাকেব ডান িদেক আর বাম িদক তার জন3 েছেড় েদেব। যােত কের থুথু েফলা বা নাক 

পিরষ্কােরর পৰ্েয়াজন হেল িতিন অনায়ােস বাম িদেক তা করেত পােরন।’ 
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েভেব েদখ, তাহেল বড়েদর পৰ্িত কতটা িবনয়ী ও শৰ্দ্ধাপরায়ণ হেত হেব। কতটা ভিক্ত ও সম্মান 

েদিখেয় তাঁেদর েদা‘আ িনেত হেব। বড় যিদ সংিশ্লষ্ট িবষেয় েতামার েচেয় কম েযাগ3তাসম্পন্নও 

হন, তবুও তাঁেক েছাট কের কথা বলেব না। তাঁর সামেন ভুেলও বড়াই েদখােব না। তুিম যিদ 

আজ তাঁেক অশৰ্দ্ধা কের মেন কষ্ট দাও, কালই িকন্তু েতামার েচেয় েছাট কারও কাছ েথেক একই 

ব3বহার েপেয় যােব। তখন িঠকই বুঝেত পারেব িতিন েতামার আচরেণ েকমন মমর্যাতনায় 

ভুেগিছেলন।   

বড়েদর েদেখ সালাম দাও। মসিজেদর কাতাের সামেন তাঁেদর এিগেয় দাও। তাঁেদর সামেন িদেয় 

েদৗড় েদেব না। অকারেণ তাঁেদর সামেন েচঁচােমিচ বা েশারেগাল করেব না। তাঁরা িকছু চাইেল দূর 

েথেক িনেক্ষপ না কের সিবনেয় িগেয় েতামার ডান হাত দব্ারা দাও। আপ3ায়েনর েক্ষেতৰ্ বড় ও 

িবিশষ্ট ব3িক্তেক অগৰ্ািধকার দাও। রাসূেলর সাহাবী হুযাইফা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, “আমরা 

যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সেঙ্গ েকােনা িনমন্তৰ্েণ েযতাম তখন তাঁর 

শুরু করার আেগ আমরা খাবাের হাত িদতাম না।” [মুসিলম:২০১৭] 

 

বািড়র কাজ: -  উপেরর হাদীসিট মেনােযাগ িদেয় পড়ুন আর িচন্তা করুন, আপিন বড়েদর সন্মান 

করার জেন3 এখন েথেক কী কী পদেক্ষপ িনেত পােরন? 
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রমাদােনর ২য় সপ্তােহ এই অধ'ায় পড়ুন 

 

িপতা-মাতার সেঙ্গ সদব্ব3বহার 

 

আবু হুরায়রা রা. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  

 

 ُّقََحأ ْنَم ِ،fَّ َلوُسَر َای :َلَاَقف َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَصِ fَّ ِلوُسَر َىلِإ ٌلُجَر َءاَج

 ؟ْنَم َُّمث :َلَاق »َكُُّمأ َُّمث« :َلَاق؟ْنَم َُّمث :َلَاق »َكُُّمأ« :َلَاق ؟يَِتباَحَص ِنْسُِحب ِساَّنلا

 »َكُوَبأ َُّمث« :َلَاق ؟ْنَم َُّمث :َلَاق »َكُُّمأ َُّمث« :َلَاق
 

এক ব3িক্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িজেজ্ঞস করেলন, েহ আল্লাহর রাসূল! আমার 

উত্তম আচরণ পাওয়ার অিধক হকদার েক? িতিন বলেলন, েতামার মা। েলাকিট বলেলন, তারপর 

েক? িতিন বলেলন, েতামার মা। অতঃপর েলাকিট আবার বলেলন তারপর েক? িতিন বলেলন, 

েতামার মা। অতঃপর েলাকিট বলেলন তারপর েক? িতিন বলেলন, েতামার বাবা।' [বুখারী : ৬২৯৮]  

 

আল্লাহ নারীেক মােয়র মযর্াদা িদেয় সৃিষ্ট কেরেছন। মাতৃেতব্র কারেণ মা জননী শৰ্দ্ধা, সম্মান ও সুন্দর 

আচরণ পাওয়ার হকদার। তাই ‘মা’ নারী ও পুরুষ সবার কােছ মযর্াদার িশখের অিধিষ্ঠত। এ িনিখল 

িবেশব্ মােয়র েকাল হেচ্ছ িনরাপদ আশৰ্য়স্থল। ‘মা’ েস্নেহর পরশ িদেয় সন্তানেদর হৃদয়েকােণ সব্িস্ত, 

সান্তব্না ও পৰ্শািন্ত উপহার েদন। সন্তানেক সুনাগিরক িহেসেব গেড় েতােলন। নয় মাস গেভর্ ধারণ 

কের ‘মা’ তার কিলজার টুকেরােক েদেহর নাড়ী িছঁেড় অসহনীয় যন্তৰ্ণা েভাগ কের জীবন-মরেণর 

সেবর্াচ্চ ঝুঁিক িনেয় পৰ্সব েবদনার অবণর্নীয় কষ্ট সহ3 কের এ পৃিথবীেত ভূিমষ্ট কেরন। জেন্মর 

দু’বছর ধের বুেকর দুধ পান কিরেয় িতল িতল কের বড় কের েতােলন। মােয়র এ কষ্ট তার 

িনেজেকই বহন করেত হয়। েকােনা পুরুষ এ কেষ্টর ভাগীদার হেত চাইেলও সম্ভব নয়। এ জন3 

আল্লাহর রাসূল িতনবার মােয়র সেঙ্গ উত্তম আচরেণর িনেদর্শ িদেয়েছন। এরপর বেলেছন বাবার 

কথা। 
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বাবার অবদানও আমােদর জীবেন অনসব্ীকাযর্। বাবার সেঙ্গ পৃিথবীর আর েকােনা পুরুেষর তুলনা হয় 

না। িতিন িনেজ সারািদন কষ্ট কেরন, মাথার ঘাম পােয় েফেলন স্তৰ্ী-সন্তানেদর ভরণেপাষেণর েচষ্টা 

কেরন। 

েয েকােনা সময় বাবা-মা সন্তােনর জন3 িনেজর জীবন বািজ রাখেত পৰ্স্তুত থােকন। সন্তােনর সামান3 

েরাগ-বালাই হেলও বাবা-মােয়র আরােমর িনদৰ্া হারাম হেয় যায়। এ জন3ই মহান আল্লাহ িনেজর 

হেকর পাশাপািশ িপতামাতার হেকর কথা বেলেছন। আল্লাহ িনেদর্শনা িদেয় বেলন,   

 

 ََربِكۡلٱ ََكدنِع ََّنُغلَۡبی اَّمِإ ًۚانَٰسِۡحإ ِنَۡیدِلَٰوۡلٱِبَوُ هاَّیِإ َِّٓالإْ آُوُدبَۡعت ََّالأ َكُّبَر ٰىََضقَو۞﴿
 ۡضِفۡخٱَو ٢٣ اٗمیِرَك ٗالَۡوق اَمُھَّلُلقَو اَمُھۡرَھَۡنت َالَو ُّٖفأٓ اَمُھَّل ُلَقت ََالف اَمُھَالِك َۡوأٓ اَمُُھدََحأ
 ﴾ ٢٤ اٗریِغَص يِنَایَّبَر اَمَك اَمُھۡمَحۡرٱ ِّبَّر ُلقَو ِةَمۡحَّرلٱ َنِم ِّلُّذلٱ َحَانَج اَمَُھل
   ]٢٤  ،٢٣ :ءارسالا[
 

‘েতামার পৰ্িতপালক িনেদর্শ িদেয়েছন েয, েতামরা িতিন ছাড়া অন3 কােরা ইবাদত করেব না এবং 

িপতামাতার সেঙ্গ সদব্3বহার করেব, তােদর একজন অথবা উভেয়ই েতামার জীবদ্দশায় বাধর্েক3 

উপনীত হেল তােদরেক িবরিক্ত সূচক িকছু বলেব না এবং তােদর ভৎর্সনা কেরা না, বরং তােদর 

সেঙ্গ সম্মানসূচক েকামল ভাষায় কথা বলেব। অনুকম্পায় তােদর পৰ্িত িবনয়াবনত থাকেব এবং 

বলেব, েহ আমার পৰ্িতপালক তােদর উভেয়র পৰ্িত দয়া করুন েযভােব ৈশশেব তারা আমােক 

পৰ্িতপালন কেরিছেলন।’ [সূরা আল-ইসরা : ২৩-২৪]  

 

িপতামাতা কী িজিনস তা শুধু তারাই েবােঝ যােদর বাবা-মা দুিনয়ায় েনই। আমােদর এিতম নবী এ 

জন3 বহু হাদীেস িপতামাতার সম্মান, মযর্াদা, অিধকার ও তােদর পৰ্িত আমােদর করণীয় িনেয় বহু 

িনেদর্শনা িদেয়েছন। িপতামাতােক মেনপৰ্ােণ েযমন সম্মান করেত হেব, েতমিন তাঁেদর েসবাও করেত 

হেব যথাসাধ3। সবেচেয় জরুির হেলা তাঁরা সামান3তম কষ্ট েপেত পােরন এমন েকােনা কথা বলা 

যােব না এবং এমন েকােনা কাজও করা যােব না। 
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বািড়র কাজ: উপেরর হািদসিট পড়ুন এবং একিট তািলকা ৈতির করুন- এতিদন আপিন এমন  কী 

কী কাজ করেতন, যা আপনার বাবা মােক কষ্ট িদত বেল আপিন মেন কেরন এবং যা আপনার 

পিরবতর্ন করা পৰ্েয়াজন ? 
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রমাদােনর ৩য় সপ্তােহ এই অধ3ায় পড়ুন 

 

সূরা কব্দেরর অথর্ পড়ুন: 

বািড়র কাজ:-রমাদােনর েশষ দশ রােতর েযেকান রাত কদেরর রাত হবার সম্ভাবনা 

সবেথেক েবিশ।  িবগত বছেরর তুলনায় এই বছেরর কদেরর রাতগুেলা আেরা সুন্দরভােব  

কাটােনার বQাপাের  আপিন কী কী পিরকল্পনা কেরেছন ?  
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২৭েশ রমাদােনর িদেন এই অধ'ায় পড়ুন 

ঈদুল িফতেরর আনন্দ 

হাদীেস এেসেছ:  

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম যখন মিদনােত আগমন করেলন তখন মিদনা বাসীেদর 

দুেটা িদবস িছল, েয িদবেস তারা েখলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম 

িজেজ্ঞস করেলন এ দু িদেনর িক তাৎপযর্ আেছ? মিদনাবাসী উত্তর িদেলন : আমরা মূখর্তার যুেগ 

এ দুইিদেন েখলাধুলা করতাম। তখন রাসূেল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বলেলন : 

‘আল্লাহ রাবুব্ল আলামীন এই দুইিদেনর পিরবেতর্ েতামােদর এর েচেয় েশৰ্ষ্ঠ দুেটা িদন িদেয়েছন। 

তা হল ঈদুল আজহা ও ঈদুল িফতর।” [আবু দাউদ: ৯৫৯] 

 

আল্লাহ রবুব্ল আলামীন মুসিলম উম্মাহর পৰ্িত রহমত িহেসেব ইদ দান কেরেছন। শুধু েখলাধুলা 

আেমাদ-ফুিতর্র জনQ েয দুেটা িদন িছল আল্লাহ রাবুব্ল আলামীন তা পিরবতর্ন কের এমন দুেটা 

িদন দান করেলন েয িদেন আল্লাহর শুকিরয়া, তাঁর িযিকর, তাঁর কােছ ক্ষমা পৰ্াথর্নার সােথ সােথ 

শালীন আেমাদ-ফুিতর্, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া করা হেব। আর এ দুেটা িদন িবেশব্ যত উৎসেবর 

িদন ও েশৰ্ষ্ঠ িদন রেয়েছ তার সকেলর েচেয় েশৰ্ষ্ঠ িদন ও েসরা ঈদ।  

ঈেদর িদেনর করণীয়ঃ 

১। ঈেদর আেগর িদন সূযর্াস্ত েথেক শুরু কের ঈেদর সালাত আদায় করা পযর্ন্ত তাকবীর তথা 

‘আল্লাহু আকবর’’ বলেত থাকা।  তাকবীেরর শ�গুেলা হল: 

 

 دمحلا �و ربكا هللا ربكا هللاو هللا الإ ھلإ ال ربكا هللا ربكا هللا
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‘‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার 

ওয়ািলল্লািহল হামদ।’’ 

২। যাকাতুল িফতর পৰ্দান করা। যাকাতুল িফতর পৰ্দান করা, েরাযাদােরর েয ভুল-িবভৰ্ািন্ত ও পাপ 

হেয়েছ তা েমাচন করার জন3 এবং িমসকীনেদর খাদ3 েযাগােনর উেদ্দেশ3 যাকাতুল িফতর েদয়ার 

িবধান েদয়া হেয়েছ। 

৩।  ঈেদর িদন সকােল েগাসল করা ও সুন্দর-পিরচ্ছন্ন েপাষাক পিরধান করা। এখােন সুন্দর-

পিরচ্ছন্ন েপাষােকর কথা বলা হেয়েছ, নতুন েপাষাক িকনেত বেলিন। ঈেদর সালােত যাওয়ার আেগ 

পুরুষেদর সুগিন্ধ ব3বহার করা উত্তম। েমেয়েদর জন3ও সুন্নাত হেলা পদর্ার সােথ ও সুগিন্ধ ব3বহার 

না কের ঈদগােহ এেস খুৎবা ও সালােত শরীক হওয়া। 

৪। ঈদগােহ যাওয়ার আেগ সুন্নাত অনুসরণ কের িতনিট বা পাঁচিট কের েবেজাড় সংখ3ক েখজুর 

খাওয়া। 

৫। ঈেদর জামােত শািমল হওয়া এবং পুেরা খুতবা েশানা। 

৬। সম্ভব হেল সুন্নাহ অনুসরণ কের এক রাস্তা িদেয় ঈদগােহ যাওয়া এবং অন3 রাস্তা িদেয় েফরা। 

৭। ঈেদর অিভবাদন জানােত িগেয়, ‘‘তাকাবব্ালাল্লাহু িমন্না ওয়া িমনকুম’’ অথর্াৎ ‘আল্লাহ আমােদর 

ও আপনার পক্ষ েথেক কবুল করুন’ বলা ভাল। এছাড়া সুন্দর সুন্দর েদায়ার মাধ3েম শুেভচ্ছা িবিনময় 

ও েকালাকুিল করােত েকান অসুিবধা েনই। বরং এেত পারস্পািরক সম্পকর্ অেনক মধুর হেয় উেঠ। 

তেব ঈেদর সলােতর পর েকালাকুিল করােক আমরা েযন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম 

এর সুন্নাত িহেসেব মেন না কির। এেত কের কাজিট িবদআ'ত হেয় যাওয়ার সম্ভাবনা আেছ। 
 

বািড়র কাজ:-  

১। আপিন আপনার যাকাতুল িফতর িকভােব আদায় করেবন? 

২। ঈেদর উৎসবেক আপিন কী কী কােজর মাধ3েম ইবাদেত পিরণত করেত পােরন? 

৩। আপিন আপনার পিরবারেক ঈদ পৰ্স্তুিতেত কী কী উপােয় সাহায3 করেত পােরন? 

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা’আলা আমােদর সকেলর জ্ঞােনর পিরিধ বািড়েয় িদন, আমােদর বক্ষ পৰ্সািরত কের িদন, েযন 

সিঠক ভােব জীবন পিরচালনার মাধ@েম আমরা আল্লাহর সন্তুিষ্ট লাভ কের জান্নােত েযেত পাির। আমীন! 



গৰ্ুপ “আসর”   |   (েশৰ্িণ ৩য় - ৪থর্) সু্কল ফর কিমউিনিট েডেভলপেমন্ট 
 

 

 


