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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। 

● ি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। 

● পৰ্েয়াজেন অিতিরক্ত পৃষ্ঠা সংেযাজন করা যােব। 

● এই কাযর্কৰ্েম সবর্েমাট ৫িট এ3াকিটিভিট এবং ১িট রমাদান প্ল3ানার আেছ। িশক্ষাথর্ীরা ২০ 

রমাদান এর মােঝই কাজগুেলা েশষ কের েফলেবন। এ3াসাইনেমন্ট-এর হাডর্ কিপ আগামী 

৩০ এিপৰ্ল ২০২৩-এর মেধ3 সু্কেল সাবিমট করেবন ইন শা আল্লাহ। 
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িনেদর্িশকা: 

১) ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা পৰ্িতিদেনর কাজ সম্পন্ন কের উপেরাক্ত ঘের িটক িচহ্ন (√) বা "কেরিছ" িলখেব। 

২) যিদ েকান কারণবশত েকান কাজ অসমূ্পণর্ থােক তেব েসখােন Cross (x) িচহ্ন অথবা "করেত 

পািরিন" িলখেব। 

আল্লাহ্  আমােদর সকল কাজ উত্তমরূেপ করার েতৗিফক দান করুক। আমীন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। 
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এ0াকিটিভিট–০১ 

  

সবর্দা এেক অপেরর পৰ্িত সুধারণা রাখা, েক্ষাভ েপাষণ কের না রাখা এবং সেবর্াপির ক্ষমা কের 

েদয়া এগুেলা আখলােক হামীদাহ- এর অন3তম উদাহরণ।  
 

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেলন,  
 

نیِنِسۡحُمۡلٱ ُّبُِحیُ Eَّٱَو ِۗساَّنلٱ ِنَع َنیِفَاعۡلٱَو َظَۡیغۡلٱ َنیِمِظَٰكۡلٱَو ِٓءاَّرَّضلٱَو ِٓءاَّرَّسلٱ ىِف َنُوقِفُنی َنیِذَّلٱ َ  
 

অথর্: যারা সুসমেয় ও দুঃসমেয় ব3য় কের এবং েকৰ্াধ সংবরণ কের ও মানুষেক ক্ষমা কের। আর 

আল্লাহ সৎকমর্শীলেদর ভালবােসন। [ আিল-ইমরান: ১৩৪] 

 

িবেদব্ষ বা েক্ষাভ এক িদেক েযমন মানিসক অশািন্ত সৃিষ্ট কের অপর িদেক আল্লাহর ভােলাবাসা 

অজর্েনর পেথ অন্তরায় হেয় দাঁড়ায়। মুিমন িহেসেব তাই আমােদর উিচৎ িনেজেদর অন্তরেক এ 

সকল বজর্নীয় অভ3াস েথেক পিরশুদ্ধ করার েচষ্টা করা এবং এ জন3 আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 

কােছ সাহায3 পৰ্াথর্না করা।  

 

কুরআেন উেল্লিখত একিট দুয়া যার সাহােয3 আমরা িনেজেদর অন্তরেক পিরশুদ্ধ রাখেত পাির: 

 

 ىِف َْلعَْجت َالَو ِنَٰمیِْإلٱِب َانُوَقبَس َنیِذَّلٱ َانِنَٰوْخِِإلَو َاَنل ْرِفْغٱ َانَّبَر َنُولُوَقی ْمِھِدَْعب ۢنِم وُٓءاَج َنیِذَّلٱَو
ّل ̀الِغ َانِبُوُلق میِحَّر ٌفوُءَر َكَّنِإٓ َانَّبَر ۟اُونَماَء َنیِذَّلِ ٌ  

 

অথর্: যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল: ‘েহ আমােদর রব, আমােদরেক ও আমােদর ভাই যারা 

ঈমান িনেয় আমােদর পূেবর্ অিতকৰ্ান্ত হেয়েছ তােদরেক ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এেনিছল 

তােদর জন3 আমােদর অন্তের েকান িবেদব্ষ রাখেবন না; েহ আমােদর রব, িনশ্চয় আপিন দয়াবান, 

পরম দয়ালু। 

[আল-হাশর :১০] 
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টাস্ক: 

১. এখােন উেল্লিখত েযসকল আখলােক হামীদার কথা বলা হেয়েছ েসগুেলার নাম িলখুন।  

২. আমােদর সবসময় েচষ্টা থাকেব সকেলর সােথ এই আখলাকগুেলা েমেন চলার। আপিন িক 

আপনার সহপাঠী বা ভাই েবানেদর সােথ উেল্লিখত আখলােক হামীদার এই উদাহরণগুেলা েমেন 

চেলন? আপিন যিদ েমেন চলেত সফল হন তাহেল আপিন কী কী পুরস্কার অজর্ন করেত 

পারেবন? 

৩. েকউ যিদ এখেনা আখলােক হামীদার এই উদাহরণগুেলা েমেন চলেত না পাের, েসেক্ষেতৰ্ তার 

করণীয় কাজগুেলা কী কী? 
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এ<াকিটিভিট–০২ 

 

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমােদর অফুরন্ত িনয়ামত এর ভান্ডাের সমৃদ্ধ কেরেছন 

আলহামদুিলল্লাহ্। এসকল িনয়ামত পৰ্ািপ্তর জন3 আমােদর আল্লাহর শুকিরয়া আদায় করার পাশাপািশ 

এগুেলার ব3বহােরর পৰ্িত যথাযথ যত্নশীল হওয়া পৰ্েয়াজন।  

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেলন, 

 
نیِعَّم ٍٓءاَمِب مُكیِْتَأی نََمف اًرْوَغ ْمُكُٓؤاَم ََحبَْصأ ْنِإ ُْمتْیَءََرأ ُْلق ◌ٍ◌ۭ  

অথর্: বল, ‘েতামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ েতামােদর পািন ভূগেভর্ চেল যায়, তাহেল েক েতামােদরেক 

বহমান পািন এেন িদেব’? [আল-মুলক: ৩০] 

 

টাস্ক:  

১. পৰ্িতিদন রােত সূরা মূলক পাঠ করার ফিজলত িলখুন।  

২. উপের উেল্লিখত সূরা মুলেকর েশষ আয়াত েথেক আমরা কী কী িশক্ষা েপেত পাির?  

৩.  

• েয েকান িনয়ামেতর জন3 আল্লাহর শুকিরয়া আদায় করার পাশাপিশ আমােদর েসগুেলার 

পৰ্িত যত্নশীল হওয়া পৰ্েয়াজন।  

• েসই সােথ িনেজেদর এই সকল িনয়ামত পৰ্ািপ্তর েক্ষেতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার ওপর তাওয়াকু্কল 

রাখার গুরুতব্ অপিরসীম। 

 

উপেরর বাক3 দুইিট সূরা মূলেকর েশষ আয়ােতর আেলােক ব3াখ3া করুন। 
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এ<াকিটিভিট–০৩ 

আমােদর বড় যারা, িবেশষ কের মা-বাবা, বড় ভাই-েবান অথবা আমােদর উস্তায-উস্তাজারা পৰ্ায় 

সময় আমােদর এমন িকছু কাজ বা কথার িনেদর্শ েদন েযগুেলা মানেত আমােদর একটু অনীহা 

কাজ কের অথবা মেনর মােঝ অেনক পৰ্েশ্নর উদয় হয় এবং ফলাফল সব্রূপ আমরা পৰ্ায়ই পৰ্শ্ন 

কের বিস ‘েকন ?’, ‘এই কাজটা েকন করা যােব না?’ ‘করেল িক হেব?’, ‘অন3রা েতা কের, তাহেল 

আিম েকন করেবা না?’ ইত3ািদ ইত3ািদ।  

 

আমােদর এই অিতিরক্ত পৰ্শ্ন করার পৰ্বণতা েমােটও উত্তম কাজ নয়। কারণ আমােদর বড়রা 

সবসময় আমােদর ভােলার কথা িচন্তা কেরই আমােদর যাবতীয় আেদশ-িনেষধ কেরন। েযগুেলা 

আমরা হয়েতা অপিরণত মানুষ িহেসেব ভােলা মতন বুেঝ উঠেত পাির না। উদাহরণ িহেসেব সূরা 

বাকারায় উেল্লিখত বিন ইসরাঈেলর িনহত ব3িক্ত ও গাভীর ঘটনািট আেলাচনা করা হেলা।  

 

সম্পিত্তর েজর ধের বিন ইসরাঈেলর মােঝ একিট হত3াকাণ্ড সংঘিটত হয়। একজন ধনী েলাক িনহত 

হন তার ভৰ্াতুষু্পেতৰ্র দব্ারা। এবং িনেজর চাচােক হত3ার পর িনহত চাচােক েস গৰ্ােমর অপর একজন 

িনরপরাধ ব3ািক্তর দরজার উপের েরেখ আেস এবং তার উপর হত3ার অপবাদ েদয়। িমথ3া খুেনর 

অিভেযােগ েলাকিট তীবৰ্ পৰ্িতবাদ জানায় এবং এ ঘটনােক েকন্দৰ্ কের বিন ইসরাঈেলর মােঝ িবশাল 

গন্ডেগাল সৃিষ্ট হেল তারা আসল হত3াকারীেক শনাক্ত করার জন3 মুসা আলাইিহস সালােমর িনকট 

সাহােয3র জন3 আেসন।  

 

সূরা বাকারায় আেছ: 
ًةََرَقب ۟اوَُحبَْذت َنأ ْمُكُرُْمَأیَ َّ:ٱ َِّنإ ِۦٓھِمَْوقِل ٰىَسوُم َلَاق ْذِإَو  َنیِلِھٰـَجْلٱ َنِم َنوَُكأ َْنأِ َّ:ٱِبُ ذوَُعأ َلَاق ۖ اًۭوُزُھ َاُنذِخََّتَتأ ۟آُولَاق ۖ ۭ

٦٧  

ٌةََرَقب اَھَّنِإ ُلُوَقی ۥُھَّنِإ َلَاق ۚ َىِھ اَم َانَّل ِنَّیُبی َكَّبَر َاَنل ُعْدٱ ۟اُولَاق َذ َنَْیب ٌۢناَوَع ٌرْكِب َالَو ٌۭضِرَاف َّال ۭ  َنوُرَمُْؤت اَم ۟اُوَلعْفَٱف ۖ َكِلٰ

٦٨ َ 

ٌةََرَقب اَھَّنِإ ُلُوَقی ۥُھَّنِإ َلَاق ۚ اَُھنَْول اَم َانَّل ِنَّیُبی َكَّبَر َاَنل ُعْدٱ ۟اُولَاق ٦٩ َنیِرِظٰـَّنلٱ ُّرَُست اَُھنْوَّل ٌۭعِقَاف ُٓءاَرْفَص ۭ  

٧٠ َنُوَدتْھَُملُ َّ:ٱ َٓءاَش ِنإٓ اَّنِإَو َانَْیلَعَ َھبٰـََشت ََرَقبْلٱ َِّنإ َىِھ اَم َانَّل ِنَّیُبی َكَّبَر َاَنل ُعْدٱ ۟اُولَاق  
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ٌةََرَقب اَھَّنِإ ُلُوَقی ۥُھَّنِإ َلَاق ٌةَمَّلَسُم َثْرَحْلٱ ىِقَْست َالَو َضَْرْألٱ ُریُِثت ٌۭلُوَلذ َّال ۭ  ۚ ِّقَحْلٱِب َْتئِج َنٰـ{ـْلٱ ۟اُولَاق ۚ اَھیِفَ َةیِش َّال ۭ

٧١ َنُوَلعَْفی ۟اُوداَك اَمَو اَھوَُحَبَذف  

অথর্: আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমেক বলল, ‘িনশ্চয় আল্লাহ েতামােদরেক িনেদর্শ িদেচ্ছন 

েয, েতামরা একিট গাভী যেবহ করেব’। তারা বলল, ‘তুিম িক আমােদর সােথ উপহাস করছ’? েস 

বলল, ‘আিম মূখর্েদর অন্তভুর্ক্ত হওয়া েথেক আল্লাহর আশৰ্য় চািচ্ছ’। তারা বলল, ‘তুিম আমােদর 

জন3 েতামার রেবর িনকট েদা‘আ কর, িতিন েযন আমােদর জন3 স্পষ্ট কের েদন গাভীিট েকমন 

হেব’। েস বলল, ‘িনশ্চয় িতিন বলেছন, িনশ্চয় তা হেব গরু, বুেড়া নয় এবং বাচ্চাও নয়। এর 

মাঝামািঝ ধরেনর। সুতরাং েতামরা কর যা েতামােদরেক িনেদর্শ েদয়া হেচ্ছ’। তারা বলল, ‘তুিম 

আমােদর জন3 েতামার রেবর িনকট েদা‘আ কর, িতিন েযন আমােদর জন3 স্পষ্ট কের েদন, েকমন 

তার রঙ’? েস বলল, ‘িনশ্চয় িতিন বলেছন, িনশ্চয় তা হেব হলুদ রেঙর গাভী, তার রঙ উজ্জব্ল, 

দশর্কেদরেক যা আনন্দ েদেব’। তারা বলল, ‘তুিম আমােদর জন3 েতামার রেবর িনকট েদা‘আ কর, 

িতিন েযন আমােদর জন3 স্পষ্ট কের েদন, তা েকমন? িনশ্চয় গরুিট আমােদর জন3 সেন্দহপূণর্ হেয় 

িগেয়েছ। আর িনশ্চয় আমরা আল্লাহ চােহ েতা পথপৰ্াপ্ত হব’। মূসা বলেলন, ‘িতিন বেলেছন, েসটা 

এমন এক গািভ যা জিম চােষ ও েক্ষেত পািন েসেচর জন3 ব3বহৃত হয়িন, সুস্থ ও িনখুঁত’। তারা 

বলল, ‘এখন তুিম সত3 িনেয় এেসছ’। অবেশেষ তারা েসটােক যেবহ করেলা, যিদও তারা তা করেত 

পৰ্স্তুত িছেলা না।[ আল - বাকারাহ: ৬৭-৭১] 

 

েখয়াল করুন মুসা আলাইিহস সালােমর িনকট বিন ইসরাঈেলর েলােকরা সমস3ািট বণর্না করেল 

িতিন তােদর আল্লাহর িনেদর্েশ গরু জবাই করেত বেলন। িকন্তু তারা তােদর ধৃষ্টতা এবং একগুেয়িমর 

জন3 এরূপ অদু্ভত িনেদর্েশ অবাক এবং িবরক্ত হয়। উপেরাক্ত আয়াতগুেলােত আল্লাহ সুবহানাহু 

তায়ালা বিন ইসরাঈেলর অবাধ3তা এবং আল্লাহর িনেদর্েশর ব3াপাের তােদর অিতিরক্ত খুঁিটনািট 

পৰ্েশ্নর বণর্না িদেচ্ছন। তারা এত সহজ সমাধানেক সমাধানসব্রূপ গৰ্হণ না কের মূসা আলাইিহস 

সালামেক গরুর ব3াপাের বারবার পৰ্শ্ন কের িবরক্ত করেত লাগেলা। তােদর উিচত িছল হুকুম পাওয়া 

মাতৰ্ই েসই হুকুেমর ওপর আমল করা িকন্তু তারা েসটা না কের বারবার পৰ্শ্ন কেরিছল। েযমন তারা 

িজেজ্ঞস করল, গরুটার বয়স েকমন হেব? যখন জানােনা হেলা বয়স হেব মাঝামািঝ তারা তােত 

সন্তুষ্ট হেলা না বরং পুনরায় িজেজ্ঞস করল গরুটার রং েকমন হেব? এর উত্তর িহেসেব যখন এেলা 
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খুবই আকষর্ণীয় উজ্জব্ল হলুদ বেণর্র তখেনা তারা থামল না। গরু সম্পেকর্ আেরা িবস্তািরত 

িজজ্ঞাসাবাদ করেতই লাগেলা। এরূপ কৰ্মাগত পৰ্শ্ন করার জন3 তােদর কাজটার কািঠন3 বৃিদ্ধ 

েপেয়িছল। 

কৰ্মাগত পৰ্েশ্নর ফেল গরুিটর েয সকল ৈবিশষ্ট3 পাওয়া িগেয়িছল েস রকম ৈবিশেষ্ট3র গরু খুঁেজ 

পাওয়া অত3ন্ত কিঠন িছল। যার দরুন এরকম গরু খুঁজেত িগেয় বিন ইসরাঈল একপযর্ােয় হয়রান 

হেয় যায়। অেনক েখাঁজাখুঁিজর পর এরকম একিট গরু খুঁেজ েপেলও গরুর মািলক গরুিটর জন3 

উচ্চ দাম চায়। আর অন3 েকান উপায় না েপেয় বিন ইসরাঈল উচ্চমূেল3 গরুিট িকেন মুসা আলাইিহস 

সালামেক জানায়। 

ইবন জুরাইয (রহঃ) বেলন েয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন, িনেদর্শ পাওয়া 

মাতৰ্ই যিদ তারা েয েকান গরু জবাই করত তাহেল তাই তােদর জন3 যেথষ্ট িছল। িকন্তু তারা 

কৰ্মাগত পৰ্শ্ন করার জন3 তােদর কাজিট কিঠন হেয় যায় এমনিক তারা যিদ ইন-শা-আল্লাহ না 

বলেতা তাহেল কখেনা তােদর এই কািঠন3 দূর হেতা না।  

 

[সূতৰ্: তাফসীর ইবেন কাসীর]  

 

 

 

টাস্ক: 

১.উপেরাক্ত আয়াতগুেলা এবং ঘটনাবলী েথেক আপনারা কী কী িবষয় উপলি� করেত েপেরেছন 

ব3াখ3া করুন। 

২.এই িবষয় গুেলা আমােদর জন3 উপকারী না ক্ষিতকর এ সম্পেকর্ আপনার মতামত িলখুন।  
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এ<াকিটিভিট-০৪ 

 

আল্লাহ তা'আলা বেলন, 

 

 َو ىٰمَٰتیْل اَو ىٰبُْرقْلا ىِذِبَّو ًان اَسْحِا ِنَْیدِل اَوْل اِبَّو ۗ◌ اـًئـْیَش ٖھِب اْوُكِرُْشت َالَوَ qّٰ اُوُدبْع اَو
 اَمَو ۙ◌ ِلْیِبَّسلا ِنْب اَو ِۢبْنـَجْل اِب ِبِح اَّصل اَو ُِبنـُجْلا ِراـَجْل اَو ىٰبُْرقْلا ىِذ ِراـَجْل اَو ِنْیِكٰسَمْلا

اًرْوَُخف ًال َاتْخُم َن اَك ْنَم ُّبُِحی َالَ qّٰ َّنِا ۗ◌ ْمُُكن اَمَْیا ْتَكـَلَم   
 

অথর্: েতামরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, িকছুেকই তাঁর শরীক কেরা না এবং মাতা-িপতা, আত্মীয়-

সব্জন, ইয়াতীম অভাবগৰ্স্ত, িনকট পৰ্িতেবশী, দূর পৰ্িতেবশী, সাথী, মুসািফর এবং েতামােদর 

আয়ত্তাধীন দাস-দাসীেদর সেঙ্গ সদব্3বহার কর, িনশ্চয়ই আল্লাহ ঐ েলাকেক ভালবােসন না, েয 

অহংকারী, দািম্ভক।" 

[সূরা িনসা, আয়াত:৩৬] 

 

তাফসীর পেড় কাজগুেলা সম্পাদন করুন। 

 

টাস্ক:  

১) এ আয়ােত েকান আটিট হেকর কথা উেল্লখ করা হেয়েছ? 

২) আল্লাহর পের মানুেষর পৰ্িত সবর্ািধক ইহসান বা অনুগৰ্হ পাওয়ার অিধকার কার? এই সম্পিকর্ত 

একিট হািদস িলখুন। 

৩) আত্মীয়-সব্জেনর হক কী কী উপােয় রক্ষা করা যায় উেল্লখ করুন। 
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এ<াকিটিভিট-০৫ 

 

সহীহ হাদীস েথেক জানা যায় - আ�ুল্লাহ ইবেন আবব্াস (রা.) েথেক বিণর্ত। িতিন বেলেছন, একিদন 

িজবরীল (আ.) নবী (সা.)-এর কােছ বসা িছেলন। েসই সময় িতিন উপর িদক েথেক দরজা েখালার 

একটা পৰ্চন্ড আওয়াজ শুনেত েপেয় মাথা উিঠেয় বলেলন, এিট আসমােনর একিট দরজা। আজেকই 

এিট েখালা হেলা-ইিতপূেবর্ আর কখেনা েখালা হয়িন। আর এই দরজা িদেয় একজন েফেরশতা 

পৃিথবীেত েনেম আসেলন। আজেকর এই িদেনর আেগ িতিন আর কখেনা পৃিথবীেত আেসনিন। 

তারপর িতিন সালাম িদেয় বলেলন, "আপিন আপনােক েদওয়া দুিট নূর বা আেলার সুসংবাদ গৰ্হণ 

করুন। আপনার পূেবর্ আর েকান নবীেক তা েদয়া হয়িন।" আর এই দুইিট নূর হেলা ফািতহাতুল 

িকতাব বা সূরা ফািতহা এবং একিট সূরার েশষাংশ যা আমরা দু'আ িহেসেব পাঠ কের থািক। এ 

দু'আ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ েথেক রাসূলুল্লাহ (সা.)-েক পৰ্দানকৃত দু'িট িবেশষ নূেরর মধ3কার 

একিট নূেরর অংশ িবেশষ। এ দু'আ েশেষ 'আমীন' বলেল পৰ্ািথর্ত িবষয়গুেলা কবুল করা হয় বেলও 

হাদীেস উেল্লখ রেয়েছ। 

 

টাস্ক:  

১) উপের উেল্লিখত দু'আ িট েকান সূরার েশষাংশ? এ দু'আ িট আমরা েকন পাঠ কির? 

 

 

 

 

 

 

২) পৰ্িত রােত এ দু'আ িট পাঠ করার গুরুতব্ িলখুন। 

 

 

 


