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িদকিনেদর্শনা 
 

● িশক্ষাথর্ীরা িনধর্ািরত ক্লাস অনুযায়ী এ>াসাইনেমন্ট-এর িপিডএফ ফাইলিট ডাউনেলাড কের 

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

আল্লাহ। 

● িশক্ষাথর্ীেদর এ>াসাইনেমন্ট পৰ্স্তুেতর েক্ষেতৰ্ বাবা-মা/অিভভাবক পেরাক্ষভােব সহেযািগতা 

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

তােদরেক িবষয়িট সম্পেকর্ আল-কুরআন, িনভর্রেযাগ> 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 জন> িবেশষভােব সকলেক িবনীত 

অনুেরাধ করিছ।  

● এ>াসাইনেমন্ট ৈতিরেত েযেকােনা ধরেনর অসদুপায় অবলমব্ন করা বা অসুস্থ 

পৰ্িতেযািগতমূলক মানিসকতা সমূ্পণর্ভােব পিরহার করেত হেব। এর মূল উেদ্দশ> হেত 

হেব জ্ঞান অজর্েনর মাধ>েম আল্লাহর সন্তুিষ্ট অজর্ন, ইন শা আল্লাহ। 

● পৰ্েয়াজেন অিতিরক্ত পৃষ্ঠা সংেযাজন করা যােব। 

● এ"াসাইনেমন্ট-এর হাডর্ কিপ আগামী ৩০ এিপৰ্ল ২০২৩-এর মেধ" সু্কেল সাবিমট করেবন 

ইন-শা-আল্লাহ। 
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রমাদান ১ম সপ্তাহ 
জনাব আfুর রহমান একজন ধমর্ভীরু মুসিলম। েস পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় কের। দব্ীেনর 

ব>াপাের িকছু জানেত হেল বাসার কােছই মসিজেদর ইমাম সােহেবর কােছ ছুেট যায়। ইমাম 

সােহব আfুর রহমানেক রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর েদখােনা পদ্ধিতেত সলাত েশখােলন। িতিন সলাত 

েশখােনার এক পযর্ােয় বলেলন, সূরা ফািতহা ছাড়া সলাত শুদ্ধ হেব না। তারপর িতিন আfুর 

রহমানেক একিট সিহহ হািদস বলেলন, 

 .ِبَاتِكْلا ِةَِحتَاِفبْ أَرَْقی َْمل ْنَمِلَ ةَالَص َال َلَاقِ هللا َلْوُسَر ََّنأ ِتِماَّصلا ِنْبَ َةدَابُع ْنَع

উবাদা িবন ছােমত (রাঃ) েথেক বিণর্ত, রাসূল (ছাঃ) বেলেছন, ‘েয ব>িক্ত সূরা ফািতহা পাঠ কের 

না তার সলাত হয় না’।1 

আfুর রহমান এতসব নতুন িকছু েজেন অবাক হয়, আর েভেব পায় না এতিদন িকভােব তারা 

সূরা ফািতহা ছাড়া সলাত আদায় কেরেছ! আfুর রহমান ইমাম সােহবেক িজেজ্ঞস কের,” সূরা 

ফািতহা এত গুরুতব্পূণর্ েকন? েয এ সূরা পাঠ না করেল সলাতই হেব না। 

তখন ইমাম ব>াখ>া কের,” মানুেষর জীবেন সবেচেয় গুরুতব্পূণর্ িবষয় হেচ্ছ তাওহীদ বা আল্লাহ্ র 

একাতব্বাদ। আর সূরা ফািতহােত তাওহীেদর সব পৰ্কারই রেয়েছ। তাওহীদ ছাড়াও সূরা ফািতহা 

হেচ্ছ কুরআেনর সারাংশ। তাই হয়ত আল্লাহ্  বান্দােদর জন> রহমত সব্রূপ এত সুন্দর একটা 

সূরা িদেয়েছ। েযিট আমরা সকাল িবকাল অন্তত ১৭ বার পাঠ কির। আfুর রহমান তাওহীদ 

 
1 ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ), ‘আযান’ অধ;ায়, অনুেচ্ছদ-৯৫; ছহীহ মুসিলম ১/১৬৯ 
পৃঃ, মুসিলম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৪, ৯০৬, ৯০৭ (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); িমশকাত পৃঃ ৭৮, হা/৮২২ ও 
৮২৩; বঙ্গানুবাদ িমশকাত হা/৭৬৫, ৭৬৬, ২/২৭২ পৃঃ, ‘ছালােত িকব্রআত পাঠ করা’ অনুেচ্ছদ। 
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সম্পেকর্ িকছুই জানেতা না অথচ এটাই মানুেষর সবেচেয় বড় সম্পদ। েস এতিকছু জানেত 

েপের খুবই আনিন্দত এবং তাওহীদ েশখার ব>াপাের আগৰ্হী হয়। 

 

পৰ্শ্ন: 

ক. তাওহীদ কত পৰ্কার ও কী কী? সূরা ফািতহার আেলােক বণর্না কর। (সূরা ফািতহার েকান 

অংেশ েকান তাওহীেদর কথা বলা হেয়েছ েসটা উল্লখ করেত হেব) 

খ. েকন মানুেষর জীবেন তাওহীদ সবেচেয় গুরুতব্পূণর্ িবষয় ব>াখ>া কর। 
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রমাদান ২য় সপ্তাহ 
২। সূরা আেল ইমরান, আয়াত ৫৪ েত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বেলেছন,  

 َنۡیِرِکٰمۡلا ُرۡیَخُ Pّٰ َو ؕ◌ُ Pّٰ َرَکَم َو اۡوُرَکَم َو 

অথর্: তারা চকৰ্ান্ত কের আর আল্লাহ েকৗশল কেরন। িনশ্চয় আল্লাহ সবর্েশৰ্ষ্ঠ েকৗশলী। 

পৰ্শ্ন ক: সূরা কাসােস মুসা (আঃ)-এর মা এই েকৗশেলর চমৎকার পৰ্মাণ েপেয়িছেলন। এখােন 

েকান চকৰ্ােন্তর কথা বলা হেয়েছ? এই ঘটনায় কীভােব আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা’লা সবর্েশৰ্ষ্ঠ 

েকৗশলী হেলন? 

পৰ্শ্ন খ: উক্ত আয়াতিট েথেক আমরা কী িশক্ষা পাই? সূরা ইউসূেফ কার বক্তেব> এই িশক্ষার 

পৰ্িতফলন েদখা েগেছ? 
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রমাদান ৩য় সপ্তাহ 
আfুর রহমান খুব েমধাবী ছাতৰ্। তার দীঘর্ িদেনর সব্প্ন িছেলা সব্নামধন> িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন ভিতর্ 

হওয়ার। অবেশেষ েসই কিঠন ভিতর্ পরীক্ষায় উত্তীণর্ও হেয়িছেলন িতিন, অথচ েশষেমশ তার 

পািরবািরক িকছু কারেন েসই িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন েযাগ িদেত পােরনিন। 

েযাগ>তা থাকা সেত্তব্ও েসখােন পড়েত না পারার একরাশ দুঃখ জায়গা কের িনেয়িছেলা তার 

মেন। অিভমােন সারাক্ষণ মনমরা হেয় থাকেতন৷ 

এর িকছুিদন পের িতিন জানেত পােরন েয, েসই িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন তার ব>ােচ ভিতর্ হওয়া 

অিধকাংশ িশক্ষাথর্ী এক িশক্ষা সফের সড়ক দুঘর্টনায় িনহত/আহত হেয়েছ। আfুর রহমান তখন 

বুঝেত পােরন েয পৰ্িতিট ঘটনা বা িবফলতার িপছেনও আল্লাহ তা’লার েকােনা না েকােনা িহকমাহ 

রেয়েছ যা আমরা অেনক সময়ই বুঝেত পাির না। 

পৰ্শ্ন ক: সূরা বাকারার েকান আয়াতিটর অথর্ আেগ জানা থাকেল িতিন অিভমােন মনমরা হেয় 

থাকেতন না? 

পৰ্শ্ন খ: হাদীেস িজবরীল এর আেলােক “তাকিদের িবশব্ােসর গুরুত্তব্ আেলাচনা কর।  
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রমাদান ৪থর্ সপ্তাহ 
ইদািনং িবিভন্ন আেলাচনায় িকয়ামেতর আলামত িনেয় পৰ্চুর বক্তব> পাওয়া যােচ্ছ। এই 

বক্তব>গুেলার মােঝ অেনক বক্তব>ই মনগড়া বা ব>িক্তর িনেজর িচন্তাপৰ্সূত। এই বক্তব>গুেলােত 

আলামত িনেয় যত আেলাচনা হয় করনীয় সম্পেকর্ আেলাচনা হয় কমই।  
 

পৰ্শ্ন ক: সুরা কাহােফ মূলত কতিট েঘাটনার উেল্লখ আেছ? তাফসীেরর সাহায> িনেয় এর 

পৰ্েত>কিট ঘটনায় আমােদর জন> িশক্ষনীয় কী আেছ তা আলাদাভােব উেল্লখ কর। 

পৰ্শ্ন খ: সূরা কাহাফ এর ফিজলত সংকৰ্ান্ত সিহহ হাদীসসমূহ এর বাংলা ভাবাতর্ িলখ।    
 

৫। আমােদর মােঝ সফল কারা? সূরা মু’িমিনন এর পৰ্থম ১০ আয়াত েথেক সফল ব>িক্তেদর 

ৈবিশষ্ট> আেলাচনা কর।   
 

৬। ঈদ -উল িফতেরর সূন্নাহগুেলা কী কী? বণর্না কর।  
 

৭। িনেচর কাজগুেলা কের িটক িচহ্ন দাও। 

কাজ কােজর িবস্তািরত িববরণ  যতটুকু কেরেছন রমাদান েশেষ উেল্লখ করেবন 

কুরআন  পৰ্িতিদন ১ পারা টােগর্ট কের পুেরা কুরআন 

অথর্সহ একবার পেড় েশষ করা।  

 

তারাউই সলাত 

আদায় করা 

িনয়িমত তারাউইর সালাত আদায় করা এবং 

অথর্ েবাঝার েচষ্টা করা। 
(এিট কুরআেনর অথর্ পড়ার কাজিটর সােথ সম্পকর্যুক্ত। 

পৰ্িতিদন তারাউইর সালােত যা িতলাওয়াত হেব তার 

অথর্ আেগ েথেকই পেড় েফলার েচষ্টা করেবন। এেত 

সালােত মেনােযাগ বাড়েব, ইন-শা-আল্লাহ।) 

 

িকয়াম রমাদান জুেড় িকয়ামুল লাইল আদায় করা 
(পৰ্িতিদন েসেহির খাওয়ার পূেবর্ ২/৪ রাকাত তাহাজু্জদ 

সলাত আদােয়র েচষ্টা করেবন) 

 

ইফতার ১০ জন সােয়ম েক ইফতার করােনা (রান্না 

কের/খাবার েপৗেছ িদেয়। 
(েমেয় িশক্ষাথর্ীরা সম্ভব হেল িনেজর বাবা, ভাই বা 

মাহরাম পুরুেষর সাহাযY িনেয় েকােনা গিরব পিরবারেক 

ইফতার েপৗেছ িদেবন।) 

 

ঈদ ঈদ এর সূন্নাহ সমূহ পালন করা  
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