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পৃ#া 1 

 

 

আসসালামু আলাইকুম সম্মািনত অিভভাবক, 

সু্কল ফর কিমউিনিট েডেভলপেমন্ট-এর পৰ্থম ও িদব্তীয় েশৰ্িণর রমাদান কাযর্কৰ্ম এমনভােব সাজােনা হেয়েছ 

েযন পৰ্িতিদন অন্তত ৫/১০ িমিনট আপিন আপনার সন্তােনর সােথ বNয় কের তােক পৰ্িতিদেনর কাজগুেলা বুিঝেয় 

িদেত পােরন এবং সংিশ্লষ্ট কাজ ও েলখাগুেলা িনেয় তার সােথ আেলাচনা করেত পােরন। 
 

● পৰ্িতিদন সকােল িনিদর্ষ্ট িদেনর েলখািট আপনার সন্তানেক পেড় েশানােবন। সংিশ্লষ্ট 

িদেনর উেল্লিখত কাজিট তােক বুিঝেয় িদেবন এবং তা িঠকমেতা কেরেছ িক না 

েখয়াল রাখেবন। কাজ েশষ হেল এিট আপনার কােছ তুেল রাখেবন। 
 

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

ইনশাআল্লাহ। েয িদেনর কাজ েস িদেন করেব এবং পৰ্েতNকিট কাজ েশষ কের 

পৰ্থম পৃষ্ঠায় েদওয়া "মাশা-আল্লাহ কাডর্" একিট কের রঙ করেব। কাজ েশষ না 

হেল েযন রঙ না কের তা েখয়াল রাখেবন। 
 

● সাপ্তািহক দুআ মুখস্তকরন , ইংেরিজ ও গিনত সমসNা সমাধােন বাচ্চােদর িবেশষভােব 

সাহাযN করেবন তেব উত্তর সরাসির বেল বা িলেখ িদেবন না। 
 

এখােন আপনার সন্তােনর মানিসক ও জ্ঞােনর িবকােশর উেদ্দেশN তার বয়স উপেযাগী িকছু িনিদর্ষ্ট পােঠর সমব্নয় 

করা হেয়েছ। ইংিলশ ও বাংলা উভয় ভাষােতই পারদশর্ীতা ও চচর্া বহাল রাখেত ইংিলশ ও বাংলা উভয় ভাষােতই 

িকছু পােঠর সমব্নয় করা হেয়েছ। তাই িশক্ষাথর্ীেদর এNাসাইনেমন্ট পৰ্স্তুেতর েক্ষেতৰ্ বাবা-মা / অিভভাবক 

পেরাক্ষভােব সহেযািগতা করেবন ইনশা-আল্লাহ।  

েযমন, েকােনা িবষয় সম্পেকর্ িশক্ষাথর্ীেদর সিঠক জ্ঞান না থাকেল তােদরেক বুিঝেয় িদেবন, িচন্তা করার সুেযাগ 

কের িদেবন ও িশক্ষাথর্ীেক িনেজ িনেজ উত্তরগুেলা িলখেত অনুেপৰ্রনা িদেবন। তেব সরাসির উত্তর বেল েদওয়া 

েথেক িবরত থাকার জনN িবেশষভােব সকলেক িবনীত অনুেরাধ করিছ। এNাসাইনেমন্ট ৈতিরেত েযেকােনা ধরেনর 

অসদুপায় অবলমব্ন করা বা অসুস্থ পৰ্িতেযািগতমূলক মানিসকতা সমূ্পণর্ভােব পিরহার করেত হেব। এর মূল 

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

ঈেদর পর সু্কল খুলেল পুেরা এNাসাইনেমন্টিট অিফেস জমা িদেবন ইন-শা-আল্লাহ। অংশগৰ্হণকারী পৰ্েতNেকর 

জনN থাকেব উপহার, ইনশা-আল্লাহ।  সবাইেক রমাদােনর শুেভচ্ছা! 
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পৃ#া 2 

পৰ্িতিদেনর কাজগুেলা করা হেল েসই িদেনর মাশা-আল্লাহ কাডর্িট রং করব ইনশা-আল্লাহ। 

েযমন, পৰ্থম রমাদােনর কাজিট করা হেল ১ নং মাশা-আল্লাহ কাডর্িট রং করব, িদব্তীয় রমাদােনর 

কাজ হেয় েগেল ২ নং মাশা-আল্লাহ কাডর্ । 

 

 

 
       ১              ২              ৩                ৪            ৫              ৬ 

 

 

 

       ৭             ৮              ৯               ১০            ১১             ১২ 

 

 

 

       ১৩            ১৪             ১৫             ১৬            ১৭             ১৮ 

 

 

 

       ১৯            ২০            ২১             ২২            ২৩             ২৪ 

 

 

 

      ২৫              ২৬            ২৭            ২৮             ২৯            ৩০ 
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পৃ#া 3 

Daily Habit Making Chart 

( ৈদিনক অভHাস ৈতিরর চাটর্ ) 

িনেচ উেল্লিখত পৰ্িতিদেনর কাজগুেলা করা হেল েসই িদেনর তািরেখর পােশ িটক িচহ্ন িদব ইন-শা-আল্লাহ। 

িনেচ েদয়া ভােলা কােজর চাটর্ েদেখ পৰ্িতিদন কয়টা ভােলা কাজ (Good deeds) করলাম েসই সংখNা ছেকর 

িভতর িলখব ইনশা-আল্লাহ। 

 

তািরখ 
(আরিব মােসর 

তািরখ অনুযায়ী) 

৫ ওয়াক্ত সালাত পেড়িছ 
(যত ওয়াক্ত সালাত পেরেছন 

ততগুেলা িটক িদেবন) 

কুরআন পেড়িছ 

(সূরার নাম িলখুন) 

ভােলা কাজ কেরিছ 
(ভােলা কােজর চাটর্ েদেখ 

যেতাগুেলা ভাল কেরেছন 

েসই সংখNা িলখেবন) 

রমাদান - ১    

রমাদান - ২    

রমাদান - ৩    

রমাদান - ৪    

রমাদান - ৫    

রমাদান - ৬    

রমাদান - ৭    

রমাদান - ৮    

রমাদান - ৯    

রমাদান - ১০    

রমাদান - ১১    

রমাদান - ১২    

রমাদান - ১৩    
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পৃ#া 4 

তািরখ 
(আরিব মােসর 

তািরখ অনুযায়ী) 

৫ ওয়াক্ত সালাত পেড়িছ 
(যত ওয়াক্ত সালাত পেরেছন 

ততগুেলা িটক িদেবন) 

কুরআন পেড়িছ 
(সূরার নাম িলখুন) 

ভােলা কাজ কেরিছ 
(ভােলা কােজর চাটর্ েদেখ 

যেতাগুেলা ভাল কেরেছন 

েসই সংখNা িলখেবন) 
 

রমাদান - ১৪    

রমাদান - ১৫    

রমাদান - ১৬    

রমাদান - ১৭    

রমাদান - ১৮    

রমাদান - ১৯    

রমাদান - ২০    

রমাদান - ২১    

রমাদান - ২২    

রমাদান - ২৩    

রমাদান - ২৪    

রমাদান - ২৫    

রমাদান - ২৬    

রমাদান - ২৭    

রমাদান - ২৮    

রমাদান - ২৯    

রমাদান - ৩০    

Good Deeds Chart ( ভােলা কােজর চাটর্ ) 
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পৃ#া 5 

সম্মািনত অিভভাবক িনেচর ভােলা কাজগুেলা বাংলােত বাচ্চােদর বুিঝেয় িদেবন ইনশা- আল্লাহ 

এবং  ৈদিনক অভHাস ৈতিরর চাটর্-িট পূরণ করেত আপনার সন্তানেক সহায়তা করেবন ইনশা-

আল্লাহ। 
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পৃ#া 6 

রমাদান-১ 

লক্ষH: ইসলািমক ইলম অজর্ন 
 

ইসলােমর পাঁচিট স্তম্ভ  
(5 pillars of Islam) 

 
(িনেচর পড়াগুেলা মা-বাবার সাহােযN পাঠ করব এবং েকান িকছু না বুঝেল মা-বাবার েথেক বুেঝ িনব ইনশা-

আল্লাহ।) 
 

আমরা মুসিলম । ইসলাম আমােদর দব্ীন। ইসলােমর িভিত্ত হেচ্ছ পাঁচিট িবষয়। 
 

১) শাহাদাহ (কািলমা):  
 

ُھلوُسَرَوُھدْبَعاً دَّمَحُم ََّناُ دَھَْشا َو ،َھل َكْیِرَش َال َهدْحَوُ 0ّ َِّالاَ ھلِا ّآل ْناُ دَھْشا  
 

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শািরকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 

আ’বদুহু ওয়া রাসুলুহু। 
 

অথর্ : আিম সাক্ষD িদিচ্ছ েয, আল্লাহ ছাড়া অনD েকউ ইবাদেতর উপযুক্ত না এবং আল্লাহর েকান অংশীদার 

েনই। আিম আেরা সাক্ষD িদিচ্ছ েয, হযরত মুহাম্মদ(সাঃ ) আল্লাহর েশৰ্ষ্ঠ বান্দা এবং আল্লাহর েপৰ্িরত 

রসূল। অথর্াৎ, মূলত এই সাক্ষN েদওয়া েয, আল্লাহ ছাড়া েকান সিতN ইলাহ েনই, ( 0ّ َِّالاَ ھلِا ّآل ْناُ دَھْشا ُ) এবং 
এটাও েয, মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) আল্লাহর রাসূল ( 0ّ لُوُسَرٌ دَّمَحُم ََّناُ دَھَْشا َو ِ)।                                  

 

 েলখা ও ছিবগুেলা রং কর। 
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পৃ#া 7 

মুসিলম হেত হেল আমােদর শুধু এই  কািলমা শাহাদাহ মুেখ পাঠ করেলই হেব না। পৰ্থমত, আমােদর আল্লাহ 

ও তাঁর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এবং আমােদর দব্ীন ইসলাম সম্পেকর্ জানেত হেব, বুঝেত হেব। এরপর কািলমা শাহাদাত 

আমােদর অন্তের িবশব্াস করেত হেব, মুেখ সব্ীকার করেত হেব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর (ملسو هيلع هللا ىلص) পৰ্দিশর্ত পেথ 

চলেত হেব। তেবই আমরা পৰ্কৃত মুসিলম হেত পারেবা ইনশাআল্লাহ। 

 

২) সালাত:  

একজন মুসিলম িহেসেব আমােদর পৰ্থম কাজ হেলা- আল্লাহর সন্তুিষ্টর জনN পৰ্িতিদন সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত 

(ফজর, েযাহর, আসর, মাগিরব এবং এশা) সালাত আদায় করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমােদর জনN 

এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ কের িদেয়েছন। সালােতর পূবর্শতর্ হেলা পিবতৰ্তা অজর্ন । আমরা সবাই অবশNই 

ওযু কের িনয়িমত সালাত আদায় করব। 

 

৩) রমাদােন িসয়াম পালন:  

রমাদান মােস সুবেহ সােদক েথেক সূযর্াস্ত পযর্ন্ত সকল পৰ্কার পানাহার এবং েসই সােথ যাবতীয় েভাগ-িবলাস 

েথেকও িবরত থাকার নাম িসয়াম। পৰ্িতিট সবল মুসলমােনর জনN রমদান মােসর পৰ্িতিদন িসয়াম রাখা ফরজ। 

রমাদান মােস িসয়াম রাখেল মন পিবতৰ্ ও শান্ত হয় । আল্লাহর সম্পেকর্ সেচতনতা বৃিদ্ধ পায়। 

 

৪) যাকাত (দান):  

পৰ্েতNক পূণর্বয়স্ক মুসলমান নারী ও পুরুষেক পৰ্িত বছর (ইসলামী শিরয়ত অনুসাের িনধর্ািরত) তােদর আয় ও 

সম্পিত্তর একিট িনিদর্ষ্ট অংশ গরীব-দুঃস্থেদর মেধN আল্লাহর েদওয়া িবধান বা িনয়ম েমেন িবতরণ করা েক 

যাকাত বলা হয়। দান করার সামথর্N যােদর রেয়েছ, তােদরেক এই দান বা যাকাত িদেতই হেব। এটা আল্লাহ 

তায়ালা পৰ্েতNক সামথর্Nবান মুসিলেমর জনN এটা বাধNতামূলক কের িদেয়েছন। এেত কের অেনNর আিথর্ক কষ্ট 

দূর করা সহজ হেব ইনশাআল্লাহ।  

  

৫) বাইতুল্লাহ বা কাবাঘের হজ্জব্ আদায়: 

েয সকল মুসলমানেদর সামথর্N আেছ, তারা আল্লাহর পৰ্িত ভােলাবাসার পৰ্িতরূপ (আরিব িজলহজ্জ মােস) মক্কায় 

আল্লাহর ঘের হজ্জব্ আদায় করেব। সামথর্Nবান মুসিলমেদর জনN এিট পৃিথবীর সবেচেয় বড় বাৎসিরক ইবাদাত। 

জীবেন অন্তত একবার সামথর্Nবান মুসিলমেদর জনN হজ্জব্ করা ফরজ। 
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পৃ#া 8 

রমাদান-২ 

লক্ষN: সাপ্তািহক দুআ মুখস্তকরন  

 

দুিনয়া ও আিখরােতর কল:ান এবং জাহান্নাম েথেক আশৰ্য় চাওয়ার দুআ 

 

 ِ ةَرِخا;ـْلٱ ىِفَوً َةنَسَح َایْنُّدلٱ ىِف َانِتاَءٓ َانَّبَر
 ٠ ِراَّنلٱ َبَاذَع َانِقَوً َةنَسَح

অথর্ঃ েহ আমােদর পৰ্িতপালক! আমােদরেক দুিনয়ােতও কলHাণ দাও এবং আেখরােতও কলHাণ 

দাও এবং আমােদরেক জাহান্নােমর আযাব হেত রক্ষা কর। 

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২০১) 
 

 

রসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন, " দুআ'ই হেচ্ছ ইবাদাত।" (আবু দাউদ ২/৭৮) 
 

"িনশ্চয়ই েতামােদর পৰ্ভু লজ্জাশীল অনুগৰ্হপরায়ণ, বান্দা যখন তার িদেক দুই হাত েতােল, তখন তা 

শূনD ও িনরাশভােব িফিরেয় িদেত বান্দা েথেক লজ্জােবাধ কেরন।"  

(আবু দাউদ ২/৭৮) 

 

"েয আল্লাহর কােছ পৰ্াথর্না কের না, আল্লাহ তার উপর েকৰ্াধািনব্ত হন।" (িতরিমযী ৫/৪৫৬) 

 

 

 

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তােহ এই দুআিট মুখস্ত করব এবং পৰ্িতিদন সালােতর েশেষ 

সালাম িফরােনার আেগ দুআিট একবার কের পড়ব ইনশা-আল্লাহ । 
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রমাদান-৩ 

লক্ষN: রঙ করা ও সৃজনশীল েলখা চচর্া 

  

  িনেচর ছিবিট রঙ কর । 

 
পৰ্শ্নঃ উপেরর ছিবিট িকেসর ছিব? ঘরিট সম্পেকর্ যা জােনা েলখ। 
 

উত্তরঃ 
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রমাদান-৪ 

লক্ষN: ইংেরিজ অক্ষর েচনা ও নতুন শ� েশখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

উপেরর শlজট েথেক িনেচর শlগুেলা খুঁেজ েবর কেরা । 

 

 

Ques: Write down the names of 5 pillars of Islam. 
 

Ans:  1.  ______________________________ 

            2. ______________________________ 

           3. ______________________________ 

           4. ______________________________ 

           5. ______________________________ 
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রমাদান-৫ 

লক্ষN: গািনিতক সমসNা সমাধান ও ওয়াক্ত েচনা 
 

ফরয সালােতর ওয়াক্তসমূহ ও রাকাআত সংখHা                            

 

 
 

 

 

      ফজর             েযাহর              আসর           মাগিরব             এশা 

    ২  রাকাত         ৪  রাকাত         ৪  রাকাত        ৩  রাকাত         ৪  রাকাত 

 

পৰ্শ্ন:  িনম্নিলিখত  িদেনর সময়গুেলােত েকান েকান সালাত পড়েত হয়? 

উত্তরঃ 

 

 
   

      
 

       রােত             সূযর্ ডুবার পর            দুপুের                 সকােল                িবকােল 

                                                                                                                                   
 

__________     ____________   ___________     _____________    _________ 

পৰ্শ্নঃ গণনা কের িলখুন েতা, িদেন আমরা েমাট কয় রাকাত ফরজ সালাত পিড়? 
 

উত্তর: 
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রমাদান-৬ 

লক্ষN: বNবহািরক কাজ 

 

জান্নােতর এক রত্নভাণ্ডার 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,  

“ওেহ আ�ুল্লাহ ইবন কােয়স! আিম িক জান্নােতর এক রত্নভাণ্ডার সম্পেকর্ েতামােক অবিহত করব না?” 

আিম বললাম, “িনশ্চয়ই েহ আল্লাহর রাসূল।” 

িতিন বলেলন, “তুিম বল, 

0ّٰاِب َِّالإَ ةَُّوق َالَو َلْوَح َال ِ  

অথর্: আল্লাহর সাহাযN ছাড়া (পাপ কাজ েথেক দূের থাকার) েকােনা উপায় এবং (সৎকাজ করার) েকােনা শিক্ত 

কােরা েনই। 

(লা হাউলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা িবল্লা-হ) 
[বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/২১৩, নং ৪২০৬; মুসিলম ৪/২০৭৬, নং ২৭০৪] 

 

কাজ : উপেরািল্লিখত িযিকরিট একবার কের পিড় এবং একবার পড়া হেল একটা কের রত্ন রঙ 

কির। 
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রমাদান-৭ 

লক্ষN: সৃজনশীল ও মনস্তািত্তব্ক কাজ 
 

কৃতজ্ঞতা পৰ্কাশ 

আপিন যখন কাউেক ভাল, সুন্দর বা তার পছন্দসই েকান িকছু উপহার েদন তখন অিধকাংশ মানুষই আপনােক 

বেল থােকন, “জাযাকাল্লাহু খাইরান” ( َكاَزَج )ّٓ ُاًرْیَخ )। ইংেরিজেত েকউ বেল 'Thank You',   বাংলােত 

অেনেক বেল 'ধনNবাদ'। মানুেষর মেধN েকউ আমােদর উপকার করেলও আমরা তােক জাযাকাল্লাহু খইরন বিল 

( েছেলেদর েক্ষেতৰ্) / জাযািকল্লাহু খইরন বিল ( েমেয়েদর েক্ষেতৰ্)।  যার অথর্ হেলা: আল্লাহ আপনােক উত্তম 

পৰ্িতদান দান করুন৷ জবােব েস আমােদর বেল : ওয়া আনতুম ফা-জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ( ُمُكاَزََجف ُْمتَْنأَو )َّ ُ

اًرْیَخ ); অথর্ : আল্লাহ আপনােকও উত্তম পৰ্িতদান দান করুন৷ 
 

মূলত এসকল কথা বেল আমরা মানুেষর পৰ্িত আমােদর কৃতজ্ঞতা পৰ্কাশ কির। িকন্তু আল্লাহ েয আমােদর এত 

ভালবােসন, কত কত িনয়ামত আমােদর উপহার েদন, আমােদর িবপেদ- আপেদ রক্ষা কের আমােদরেক সাহাযN 

কেরন!  তাঁর পৰ্িত িকভােব বা িক বেল কৃতজ্ঞতা পৰ্কাশ করেত পাির বলুন েতা? . .. ... .. 
 

িঠক েভেবেছন! " আলহামদুিলল্লাহ " ( َِّ@ُ دْمَحْلٱ ٰ ِ) বেল। যার অথর্ : সকল পৰ্শংসা আল্লাহর। আল্লাহর পৰ্শংসা 

করেল আল্লাহ খুিশ হন এবং বান্দার উপর খুিশ হেয় আেরা েবিশ কের তােক তাঁর িনয়ামত পৰ্দান কেরন। তাই 

আমরা েবিশ েবিশ আলহামদুিলল্লাহ বলার অভNাস করব ইনশা-আল্লাহ।  

রসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলন, " সবর্েশৰ্ষ্ঠ দুআ হেলা 'আলহামদুিলল্লাহ' ।" 
 

কাজ : আপনােক আল্লাহর েদয়া ৫িট  িনয়ামত মেন করার েচষ্টা কের শুনDস্থান পূরণ করুন এবং মুেখ 

বলুন ' আলহামদুিলল্লাহ '। 

 ১) আলহামদুিলল্লাহ,  আমােক  _________________________________________________। 

২) আলহামদুিলল্লাহ,   ________________________________________________________। 

৩) আলহামদুিলল্লাহ,  ________________________________________________________। 

৪) আলহামদুিলল্লাহ,   ________________________________________________________। 

৫) আলহামদুিলল্লাহ,   ________________________________________________________। 
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রমাদান-৮ 

লক্ষN: ইসলািমক ইলম অজর্ন 
 

উমু্মল কুরআেনর অথর্ িশিখ 
 

ফািতহা শে�র অথর্ হেলা: ভূিমকা, আরম্ভ, শুরু ইতNািদ। সূরা ফািতহা মক্কায় অবতীণর্ হেয়েছ। এর আয়াত হেলা 

সাতিট। সমূ্পণর্ সূরা একসােথ নািজল হওয়ার মেধN সবর্পৰ্থম 'সূরা ফািতহা' নািযল হেয়েছ। সূরা ফািতহােক 

উমু্মল েকারআন বলা হয়। এ সূরােক েকারআেনর সারমমর্ও বলা হয় । এ সূরার পৰ্থম িতনিট আয়ােত আমরা 

আল্লাহ তায়ালার পিরচয় পাই। আর েশষ িতন আয়ােত আমরা পাই, িকভােব আল্লাহর কােছ চাইেবা বা পৰ্াথর্না 

করেবা। কুরআেনর অবিশষ্ট সূরাগুেলা পৰ্কারান্তের সূরা ফািতহার িবস্তািরত বণর্না।  
 

সূরা ফািতহার সাতিট আয়ােতর বাংলা অথর্গুেলা বাবা-মা’র সাহাযH িনেয় েজেন িনই ও বাংলা 

অথর্িট মেন রাখার েচষ্টা কির, ইনশা-আল্লাহ। 

 

 ﴾١﴿ ِمۡیِحَّرلا ِنٰمۡحَّرلاِ 0ّٰ ِمِۡسب
ّدلا ِمَۡوی ِکِلٰم ﴾٣﴿ۙ◌ ِمۡیِحَّرلا ِنٰمۡحَّرلا ﴾٢﴿ۙ◌ َنۡیَِملٰعۡلا ِّبَرِ Mُِّٰ دۡمَحَۡلا   ﴾۴﴿ؕ◌ ِنۡیِ
 َنۡیِذَّلا َطاَرِص ﴾۶﴿ۙ◌ َمۡیَِقتۡسُمۡلا َطاَرِّصلا َان ِدۡھِا ﴾۵﴿ؕ◌ ُنۡیَِعتَۡسن َکاَّیِا َوُ ُدبَۡعن َکاَّیِا

ّٓلاَّضلا َال َو ۡمِھَۡیلَع ِبۡوُضۡغَمۡلا ِرۡیَغ ۙ◌۬◌ ۡمِھَۡیلَع َتَۡمعَۡنا  ﴾٧﴿ َنۡیِ
 

 (১) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নােম (শুরু করিছ) 

(২) যাবতীয় পৰ্শংসা জগৎসমূেহর পৰ্িতপালক আল্লাহরই জনN। (৩) িযিন পরম দয়ালু, অিতশয় করুণাময়। 

(৪) িযিন িবচার িদেনর মািলক। (৫) আমরা আপনারই ইবাদাত কির এবং আপনারই িনকট সাহাযN চাই। 

(৬) আমােদরেক সরল সিঠক পথ পৰ্দশর্ন করুন। (৭) তােদর পথ, যােদর উপর আপিন অনুগৰ্হ কেরেছন, 

যােদরেক িনয়ামত িদেয়েছন, যােদর উপর (আপনার) েকৰ্াধ আপিতত হয়িন এবং যারা পথভৰ্ষ্টও নয়। 
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রমাদান- ৯ 

লক্ষN: সাপ্তািহক দুআ মুখস্তকরন 

 

উপকারী জ্ঞান, পিবতৰ্ িরিযক এবং কবুলেযাগH আমেলর েদা'আ 
 

সকালেবলা বলেবন, 
 

ًالََّبَقتُم ًالَمَعَو ،ًاّبِیَط ًاقْزِرَو ،ًاعِفَان اًمْلِع َُكَلأَْسأ ّْيِنِإ َّمُھّٰلَلا   

অথর্: েহ আল্লাহ! আিম আপনার িনকট উপকারী জ্ঞান, পিবতৰ্ িরিযক এবং কবুলেযাগN আমল পৰ্াথর্না কির। 

(আল্লা-হুম্মা ইিন্ন আসআলুকা ইলমান নািফ‘আন । ওয়া িরয্ কান তাইেয়Nবান । 

ওয়া ‘আমালান মুতাকব্বব্ালান) 

(সুনানু ইবেন মাজা: হািদস নং ৯২৫ ) 

 

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তােহ এই দুআিট মুখস্ত করব এবং পৰ্িতিদন  সালােত  

িসজদােত থাকা অবস্থায় 

َىلَْعألا َيِّبَر  َناَحْبُس   (সুবহানা রিবব্য়াল আ’লা)  

িতনবার পড়ার পর দু’আিট একবার কের পড়ব ইনশা-আল্লাহ। 
 

িনেচর ছিবিট রঙ কর । 
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রমাদান-১০ 

লক্ষN: রঙ করা ও সৃজনশীল েলখা চচর্া  

  

  িনেচর ছিবিট রঙ কর । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৰ্শ্নঃ উপেরর ছিবিটর জায়গািটেত েকান ইবাদাত করা হয়?  
 

উত্তরঃ 

 

 

পৰ্শ্নঃ পৰ্িতিদন বাবা/দাদা/মামা/চাচা বাসার পাশাপািশ, বাসার কােছ অনD একটা জায়গায় িগেয়ও এই 

ইবাদাতিট কেরন, বলুন েতা জায়গাটা েকাথায়? আপিন কখেনা বাবা- মার েসই স্থােন িগেয়েছন? 
 

উত্তরঃ 
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রমাদান-১১ 

লক্ষN: ইংেরিজ অক্ষর েচনা ও নতুন শ� েশখা 

Learning Allah's  3 Names  
 

 

 

 

 

 

Write the meaning of these 

 names in Bangla. 

 

 

1. Ar- Rahmaan: 

 

__________________________________________ 

 

2. Ar Raheem: 

 

__________________________________________ 

 

3. Al- Malik: 

 

__________________________________________ 

                                                                                                 

Colour the names 
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রমাদান-১২ 

লক্ষN: গািনিতক সমসNা সমাধানকরণ ও িসয়াম সম্পেকর্ ধারণা  
 

রমাদান একিট আরিব মােসর নাম, েয মােস কুরআন নািযল হেয়েছ।  রমাদান মােস আল্লাহ আমােদর িসয়াম 

পালন করেত িনেদর্শ িদেয়েছন। সুবেহ সািদেকর সময় েথেক সূযর্ ডুেব যাওয়ার সময় পযর্ন্ত, অথর্াৎ ফজেরর 

শুরু েথেক েথেক মাগিরব পযর্ন্ত আমরা খাওয়া ও পান করা েথেক িবরত থািক। েরাযা বা িসয়াম রাখার িনয়Nাত 

করার পর ইচ্ছা কের পানাহার বা খাওয়া-দাওয়া করেল িসয়াম েভেঙ্গ যায়। তেব যিদ েকউ ভুল কের পানাহার 

বা খাওয়া-দাওয়া কের েফেল এবং মেন পরার সােথ সােথ খাওয়া বন্ধ কের েদয় তাহেল িসয়াম ভােঙ্গ না। এ 

মােস আমরা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হেব এমন কাজগুেলা করা েথেক িবরত থাকার েচষ্টা কির।  েযমনঃ ঝগড়া করা,  

মা-বাবার অবাধN হওয়া, সারািদন েখলাধুলা আর ঘুিমেয় সময় নষ্ট করা ইতNািদ আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ । 

অপরিদেক, আল্লাহেক সন্তুষ্ট করেত েবিশ েবিশ ভােলা কােজর অভNাস কির। েযমনঃ সলাত পড়া, িসয়াম রাখা, 

সাদাকা করা, েকারআন পড়া, বাসার কােজ সাহাযN করা ইতNািদ ।  
 

িসয়াম গণনা 
 

পৰ্শ্ন: আজ ১২ রমাদান। আপনার বনু্ধ আবরার বা বান্ধবী আেয়শা ১২ িট িসয়াম রাখার িনয়াত কের 

সাহির কেরিছল । িকন্তু মােঝ ৩ িদন ভুল কের েস একবার পািন েখেয় েফেল, িকন্তু মেন পরার সােথ 

সােথই েস খাওয়া বন্ধ কের েদয়, মুেখ থাকা বািক পািনও েফেল েদয়। ইফতার করার আগ পযর্ন্ত আর 

েস িকছুই খায় না। তাহেল বলুন েতা এখন পযর্ন্ত েস েমাট কয়টা িসয়াম রাখল? 
 

উত্তর: 

 

পৰ্শ্নঃ মেন করুন, আজ ১০ রমাদান। আপনার বনু্ধ আিবদ (েছেলেদর জনD) / বান্ধবী িনসা (েমেয়েদর 

জনD) ১০িট িসয়াম রাখার িনয়াত কের সাহির কেরিছল । িকন্তু মােঝ ২ িদন তার খুব কু্ষধা েপল। বাসার 

সবার েথেক লুিকেয় েস েবিশ কের পািন ও িকছু খাবার েখেয় িনল। ইফতার করার আগ পযর্ন্ত েস আর 

িকছু েখল না। তাহেল বলুন েতা এখন পযর্ন্ত েস েমাট কয়টা িসয়াম রাখল? 
 

উত্তরঃ   
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রমাদান-১৩ 

লক্ষN: বNবহািরক কাজ 

জান্নােতর একিট েখজুর গাছ 
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,  

“েয বDিক্ত বলেব, 
 

هِدْمَِحبَو ِمْیَِظعْلاِ 6ّٰ َناَحْبُس ِ  

অথর্ঃ মহান আল্লাহর পৰ্শংসার সােথ তাঁর পিবতৰ্তা ও মিহমা েঘাষণা করিছ 
 

(উচ্চারনঃ সুv হানাল্লা-িহল ‘আযীম ওয়ািবহামিদহী) 
 

...তার জনD জান্নােত একিট েখজুর গাছ েরাপণ করা হেব।”    (িতরিমযী ৫/১১,সহীহ ) 
 

কাজ : উপেরািল্লিখত িযিকরিট একবার কের পিড় এবং একবার পড়া হেল একটা কের েখজু্র 

গাছ রঙ কির। 
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রমাদান-১৪ 

লক্ষN:  সৃজনশীল ও মনস্তািত্তব্ক কাজ / পযর্েবক্ষণমূলক কাজ 

 

সকােলর কাজ: ৩ জন আত্মীয়েক  েফান িদেয়  তােদর েখাঁজ-খবর েনয়া। 

(েকান েকান আত্মীয়েক েফান িদেবন তােদর নাম িনেচ িলেস্ট িলখুন।  মা-বাবােক পােশ েরেখ পর পর 

একজনেক েফান িদন। কথা বলা েশষ হেল পােশর বেক্স িটক িদন। মেন রাখেবন , আমরা কথা শুরুর 

করার আেগ েছাট-বড় সবাইেক ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লািহ ওয়া বারকাতুহু’ বলব। আপিন 

েবিশ সওয়াব পাওয়ার জনD সবার পৰ্থেম সালাম েদয়ার েচষ্টা করেবন ইনশা-আল্লাহ। মা-বাবার সামেন 

কথা বলেবন এবং কথা েশষ হেল েফানিট সােথ সােথ মা-বাবােক িদেয় িদেবন।) 
 

আজ যােদরেক েফান িদেত চাইঃ 
 

● ১. ____________________________________  

● ২.____________________________________ 

● ৩.____________________________________ 

 

 

িবকােলর কাজঃ  ইফতার ৈতিরর সময় মােক সাহাযH করা ও মােয়র সামেন দাঁিড়েয় বাসার 

সবার জনH শরবত বানােনা। 

 

কাজঃ  

● ১. আজ ইফতার ৈতিরর সময় 

 মােক সাহাযH কেরিছ 

● ২.  মােয়র সামেন দাঁিড়েয় বাসার 

 সবার জনH শরবত বািনেয়িছ  
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রমাদান-১৫ 

লক্ষN: ইসলািমক ইলম অজর্ন  
 

আল্লাহর অনুগৰ্হপৰ্াপ্ত িকছু বান্দার নাম জািন 
 

মানুষেক আল্লাহর িদেক আহবান করার জনN এবং আেলা ও সরল-সিঠক পেথ পিরচািলত করার জনN আল্লাহ 

তায়ালা যুেগ যুেগ িবিভন্ন জািতর িনকট নবী-রাসুল পািঠেয়েছন। এ মহান নবুয়িত দািয়তব্ পালেনর জনN আল্লাহ 

তায়ালা িনষ্পাপ ও পৃিথবীর সবেচেয় ভােলা মানুষেদর িনবর্ািচত কেরেছন। 
 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআেন ২৫ জন নবী ও রাসূেলর কথা বণর্না কেরেছন।  
 

আমােদর পৰ্থম নবীর নাম আদম ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ) । িতিন হেলন সমগৰ্ মানবজািতর েনতা। এছাড়াও আল্লাহ িবিভন্ন 

সময় েযসব নবী ও রাসূলেদর পািঠেয়েছন তারা হেলন - নূহ ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), সােলহ ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), ইবৰ্াহীম (  ِھَْیلَع

مَالَّسلٱ ُ), ইয়াকুব ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), ইউসুফ ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), আইয়ুব ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), ইউনুস ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), মুসা (  ِھَْیلَع

مَالَّسلٱ ُ), দাউদ ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), েসালাইমান ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), ঈসা ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ), মুহাম্মদ ( ملسو هيلع هللا ىلص) এবং আরও অেনেক। 

ইবৰ্াহীম ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ) েক 'আবুল আিমব্য়া' বা নবীেদর িপতা বলা হয়। 
 

আমােদর সবর্েশষ এবং সবর্েশৰ্ষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ( ملسو هيلع هللا ىلص)। তাঁর অেনক সাথী বা সহচর িছেলন যােদর 

'সাহাবী' বলা হয়। রাসূল ( ملسو هيلع هللا ىلص)-এর সবেচেয় িপৰ্য় এবং মযর্াদাবান সাহাবী িছেলন আবু বকর (রাঃ)। এছাড়াও 

রাসূল ( ملسو هيلع هللا ىلص)-এর অেনক সাহাবা িছেলন েযমন- উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), যুবাইর ইবনুল আওয়াম 

(রাঃ), তালহা িবন উবাইদুল্লাহ (রাঃ), সা’দ িবন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), আ�ুর রাহমান িবন আউফ (রাঃ), আবু 

উবায়দাহ িবন জারর্াহ (রাঃ), সাঈদ িবন যােয়দ (রাঃ) এবং আরও অেনেক। 
 

মিহলা সাহাবীগণ যারা িছেলন- খািদজাতুল কুবরা (রাঃ), আেয়শা (রাঃ), ফােতমা (রাঃ), সুমাইয়া (রাঃ), ছাওদা 

(রাঃ) এবং আরও অেনেক। সুমাইয়া (রাঃ) িছেলন ইসলােমর পৰ্থম শহীদ মিহলা সাহাবী। 

 

পৰ্শ্নঃ বলুন েতা, এখােন েমাট কতজন নবী, সাহাবী ও মিহলা সাহাবীর নাম বলা হেয়েছ? 

উত্তরঃ উপের ___________________ জন নবী, ___________________ জন সাহাবী, 

___________________ জন মিহলা সাহাবীর নাম উেল্লখ করা হেয়েছ। 
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রমাদান-১৬ 

লক্ষN:   সাপ্তািহক দুআ মুখস্ত করা।   

 

 িপতা- মাতার জন: দুআ 

 

اًرۡیِغَص ۡىِنٰیَّبَر اَمَك اَمُھۡمَحۡرا ِّبَّر   

অথর্ঃ েহ আমার রব, তােদর পৰ্িত দয়া করুন েযভােব ৈশশেব তারা আমােক লালন-পালন কেরেছন। 

(রিবব্র্ হামহুমা-কামা-রবব্াইয়া-নী সগীর) 

 

েদায়ার েপৰ্ক্ষাপট: িপতা-মাতার পৰ্িত অনুকম্পা ও িবনয়াবনত থাকার িনেদর্শনাসহ আল্লাহর 

পক্ষ েথেক বান্দােক েশখােনা সেবর্াত্তম দু'আ। 

সূরা আল-ইসরা - ১৭:২৪ 

 

 

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তােহ এই দুআিট মুখস্ত করব এবং পৰ্িতিদন ইফতার করার আেগ 

খাবােরর সামেন বসা অবস্থায় আেস্ত আেস্ত েঠাঁট নািড়েয় এই দুআিট পড়ব ইন-শা-আল্লাহ । দুআ 

করা েশষ হেল আমরা হাত নািমেয় েফলব ইনশা-আল্লাহ, মুেখ হাত বুলােবা না। কারন, রসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) 

কখেনা এভােব দুআ করার পর মুেখ হাত বুলােতন না। দুআ হল একিট ইবাদাত এবং ইবাদােতর েক্ষেতৰ্ 

আমরা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুেলর অনুসরণ করব, ইন-শা-আল্লাহ।  
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রমাদান-১৭ 

লক্ষN:  রঙ করা ও সৃজনশীল েলখা চচর্া 
 

 িনেচর ছিবিট রঙ কর । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

পৰ্শ্নঃ  আপিন িক জােনন, রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ইফতার করার সময় পৰ্থেম িক েখেয় ইফতার 

করেতন? জানেল িনেচ উওরিট িলখুন। 

(যিদ না জােনন আবুব্ / আমু্মেক িজেজ্ঞস কের জানুন ও িনেজ িনেজ উত্তরিট িলখুন। এখন েথেক আপিনও 

তাহেল ইফতার করার সময় সওয়াব পাওয়ার জনN েসই খাবারটা পৰ্থেম খাওয়ার েচষ্টা করেবন  ইন-শা-আল্লাহ।) 
 

উত্তরঃ 

 
 

পৰ্শ্নঃ আপিন িক জােনন, খাওয়ার শুরুেত েকান দুআ পড়েত হয়? জানেল িনেচ উত্তরিট বাংলায় 

িলখুন। 
 

উত্তরঃ 
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রমাদান- ১৮ 

লক্ষN: ইংেরিজ অক্ষর েচনা ও নতুন শ� েশখা 
 

The Book of Allah: Al- Quran 
 

(Parents may read out the passage and tasks that are required to complete by the student. 

Parents will also explain the meaning first. Then students will try to complete the tasks by 

themselves.) 
 
 

● Being Muslims, we all know about the Quran, right? 
 

For the Muslims, The Quran is the Word of Allah and contains complete guidance for mankind. 

Jibril ( مَالَّسلٱ ِھَْیلَع ُ) conveyed this message to Prophet Muhammad ( ملسو هيلع هللا ىلص) over a period of twenty 

three years. The language of the Quran is Arabic. People can learn about Allah, His 

Messengers and His guidance by reading the Quran. It is the Light, which can change a human 

being and make anyone a better Muslim. May Allah help us to read the noble Quran regularly. 
 

The Quran is also known by the following names: Al-Kitab, Al-Furqan, Adh-Dhikr, Al-Bayan 

and so on. It is divided into 114 Surahs or Chapters. ‘Surah al Baqarah’, which means 'The 

Cow’, is the longest Chapter (286 verses) and ‘Surah al Kauthar’, which means 'A Fountain of 

Heaven’, is the shortest with only three verses. 
 

● Do you know when and in which month this Qur'an was revealed? 
 

This is the month of Ramadan, and the night in which the Quran was revealed is called the 

‘Night of Qadr’. The Night of Al-Qadr occurs during the last ten (nights). The Night of Al-Qadr 

is better than a thousand months. Prophet Muhammad  ( ملسو هيلع هللا ىلص) told us to find this night of Qadr 

(Laylatul Qadr) on 21st, 23rd, 25th, 27th and 29 th night of Ramadan . 
 

Activity: Now open The Quran, find out the surah 'Al Qadr'. Read the surah 'Al Qadr' 

and write the numbers of Ayaats. 
 

Answer: 
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রমাদান-১৯ 

লক্ষN:  গািনিতক সমসNা সমাধান  
 

বাসার আলমািরেত পেড় থাকা পুরােনা ভােলা কাপড়গুেলা সাদাকা কির  

 

িনেচর কাজগুেলা একটার পর একটা কের পােশর বেক্স িটক েদই। 

১ম কাজ: 

● ১. আলমাির েথেক িনেজর কাপড়গুেলা মােয়র সাহাযD 

িনেয় েবর কির । 

● ২. পৰ্েয়াজনীয় ও পৰ্ায়ই পরা হয় এমন ভােলা কাপড়গুেলা 

সুন্দর কের ভাঁজ কের আলমািরেত রািখ । 

● ৩. অপৰ্েয়াজনীয় ও পরা হয় না এমন ভােলা কাপড়গুেলা 

ভাঁজ কের একটা ঝুিড় বা ‘ক’ নামক বDােগ রািখ । 

● ৪. অপৰ্েয়াজনীয় ও নষ্ট কাপড়গুেলা  েফেল েদয়া বা অনD 

 কােজ লাগােনার জনD ভাঁজ কের অনD একটা  ‘খ’ নামক  

বDােগ রািখ। 
 

২য় কাজঃ  

● ‘ক’ বDােগ কয়টা কাপড় জমা হেয়েছ গুেন েদখুন। সংখDািট িনেচ িলখুন। 
 

উত্তরঃ ____________________________ 

● কাপড়গুেলা কােক িদেল ভােলা হেব েসই বDাপাের আমু্মর সােথ পরামশর্ করুন। কেরেছন? 
 

উত্তরঃ ____________________________ 

● কাপড়গুেলা আপনার েসই ভাই/েবানেক খুিশ মেন দান করুন। ইন-শা-আল্লাহ, আল্লাহ 

আপনােক উত্তম েপাশাক িদেবন। আপনার পুরােনা ভাল জামা তার জনD িকন্তু নতুন জামার 

মত! দান কেরেছন েপাশাকগুেলা ? 
 

উত্তরঃ ____________________________ 
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রমাদান- ২০ 

লক্ষN:  বNবহািরক কাজ 

 

মীযােনর পাল্লায় ভারী িযিকর  

িযিকর যা জবােন সহজ আর মীযােনর পাল্লায় ভারী 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,  

“দুিট বাকD এমন রেয়েছ, যা জবােন সহজ, মীযােনর পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ্ র িনকট 

অিত িপৰ্য়। আর তা হেচ্ছ, 
 

مْیَِظعْلاِ ّٰ( َناحْبُس ،ِهِدْمَِحبَوِ ّٰ( َناَحْبُس ِ  
 

অথর্ঃ আল্লাহ্ র পৰ্শংসা সহকাের তাঁর পিবতৰ্তা ও মিহমা বণর্না করিছ। মহান আল্লাহর পিবতৰ্তা 

ও মিহমা েঘাষণা করিছ”। 

(সু� হানাল্লা-িহ ওয়া িবহামিদহী, সু� হানাল্লা-িহল ‘আযীম) 
 

বুখারী ৭/১৬৮ 

 

কাজ : উপেরািল্লিখত িযিকরিট একবার কের পিড় এবং একবার পড়া হেল একটা কের েগাল 

এেক দািড়পাল্লািট ভারী কির ও তারপর রঙ কির। 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  আমল করার আেগ                                 আমল করার পের 
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রমাদান-২১ 

লক্ষN: সৃজনশীল ও মনস্তািত্তব্ক কাজ/পযর্েবক্ষণমূলক কাজ 
 

M.C.D. (Masjid for Community Development)-এর  

জনH সাদাকা বক্স বানােনা 
 

িনেজর মেনর মেতা কের মা- বাবার পরামশর্ িনেয় একটা সাদাকা বক্স বানান। বানােনা হেল িনেচ 

“সাদাকা বক্স বািনেয়িছ” েলখািটেত িটক িদেবন ইনশা-আল্লাহ। েচষ্টা করেবন েবিশর ভাগ বা পুেরা 

কাজ িনেজ িনেজ করার।  িনেচ িকছু সাদাকা বেক্সর উদাহরন েদয়া হেলা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● সাদাকা বক্স বািনেয়িছ আলহামদুিলল্লাহ 

● েবিশর ভাগ বা পুেরা কাজ িনেজ কেরিছ          
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রমাদান-২২ 

লক্ষN: ইসলািমক ইলম অজর্ন  
 

 দুই ঈদ ও ঈেদর সুন্নাহ কাজ 
 

মুসলমানেদর অতNন্ত আনন্দ এবং বরকতময় দুিট িদন হেচ্ছ-"ঈদুল িফতর এবং ঈদুল আযহা"। রমাদান 

মােস দীঘর্ একমাস িসয়াম পালন করার পর আমরা ঈদুল িফতর উদযাপন কির। আর তার পৰ্ায় দুই মাস পর,  

িজলহজ্জ মােসর ১০ তািরখ ঈদুল আযহায় আমরা আল্লাহর সন্তুিষ্টর জনN পশু েকারবািন কের থািক।  

আজেক আমরা ঈেদর িদেনর িকছু গুরুতব্পূণর্ সুন্নাহ সম্পেকর্ জানেবা ইনশাআল্লাহ। রাসুেলর সুন্নাহ বলেত আমরা 

েস সব কাজেক বুিঝ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনেজ কেরেছন এবং আমােদর সুন্নাহ পালেনর 

সওয়াব লােভর আশায় করেত িনেদর্শ িদেয়েছন। 

১) ঈেদর িদেনর পৰ্থম সুন্নাহ হেচ্ছ চাঁদ েদখা ।  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম চাঁদ েদেখ ঈদ করেত 

বেলেছন। 

২) ঈেদর চাঁদ েদখা হেল েশষ েরাযার িদন সূযর্ অস্ত যাবার পর েথেক  ঈেদর সালােতর আেগ িফতরার যাকাত 

আদায় করা । 

৩) ঈদুল িফতেরর িদন ঈেদর সালােত যাওয়ার আেগ েখজুর বা িমিষ্ট জাতীয় িকছু েখেয় যাওয়া সুন্নাহ। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ঈদুল িফতেরর িদন সকাল েবলা েবেজাড় সংখNক (অথর্াৎ ১/৩/৫/৭ িট) েখজুর 

েখেয় ঈেদর সালাত আদায় করেত েযেতন। িতিন ( ملسو هيلع هللا ىلص)  ঈদুল আযহার িদন ঈেদর সালাত আদায় কের, তারপর 

পশু েকারবািন করেতন। এরপর বাসায় এেস েসই েকারবািনর েগাশত েখেতন। এর পূেবর্ িতিন অনN িকছু 

েখেতন না। 

৪) ঈেদর িদেনর অনNতম একিট সুন্নাহ হেচ্ছ তাকিবর পাঠ করা। পুরুষরা েজাের েজাের তাকবীর পাঠ করেব 

এবং মিহলারা আেস্ত আেস্ত তাকিবর পাঠ করেব। েশষ েরাযার িদন সূযর্ অস্ত যাবার পর েথেক  ঈেদর সালাত 

শুরুর হওয়া পযর্ন্ত তাকবীর পাঠ করা অিত গুরুতব্পূণর্। আমরা িনেচর তাকবীরিট মুখস্ত করার েচষ্টা করব ও 

েবিশ েবিশ পড়ব। তা হেলা - “ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লা, আল্লাহু আকবার, 

আল্লাহু আকবার, ওয়া িলল্লািহল হামদ । “ 

৫) ঈেদর িদন সকাল সকাল সুন্দরভােব িমসওয়াক ও েগাসল করা, সুগিন্ধ বNবহার করা, শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা 

করা এবং উত্তম েপাশাক পের পােয় েহঁেট ঈেদর সালােত যাওয়া। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নারী 

পুরুষ উভয়েকই ঈদগােহ েযেয় সালাত আদায় করেত বেলেছন। 

৬) ঈেদর জামাআেত ও দুআেত উপিস্থত থাকা ও ঈেদর খুতবা েশানা। 

৭) েয রাস্তা িদেয় ঈদগােহ যােব, সম্ভব হেল িফরার সময় অনN রাস্তা িদেয় বাসায় েফরা সুন্নাহ।  

৮) ঈেদর িশষ্টাচােরর মেধN রেয়েছ আত্মীয়-সব্জন, বনু্ধ-বান্ধব ও পৰ্িতেবশীেদর  মােঝ উত্তম পদ্ধিতেত শুেভচ্ছা 

িবিনময় করা।  
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আমরা সবাইেক বলব, مكنمو انم هللا لبقت  (তাকাবব্ালাল্লাহু িমন্না ওয়া িমনকুম)। 

অনুবাদ: আল্লাহ্  আমােদর ও আপনােদর েনক আমলগুেলা কবুল কের িনন।  

িকংবা كرابم دیع  (ঈদ েমাবারক)। 

 

কাজঃ আেয়শার কুরবািনর ছাগলিট হািরেয় েগেছ, আপিন তােক ছাগলিট খুঁেজ িদেয় সাহাযD করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

পৰ্শ্নঃ বলুন েতা, আর িকছুিদন পর আমরা েযই ঈদটা পালন করেত যািচ্ছ, তার নাম কী এবং েসটােত 

িক আমরা পশু কুরবানী কির?  

উত্তরঃ 
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রমাদান-২৩ 

লক্ষN: সাপ্তািহক দুআ মুখস্তকরন 
 

 

িকয়ামেতর িদন রসুলুল্লাহ (স:)-এর সুপািরশ লাভ 

সকােল (ফজেরর সলােতর পর) ও িবকােল (আসেরর সলােতর পর) দশবার বলেব, 

 

ّلَسَو ِّلَص َّمُھّٰلَلا دَّمَحُم َانِّیَِبن َىلَع ْمِ ٍ  

অথর্ঃ েহ আল্লাহ! আপিন সালাত ও সালাম েপশ করুন আমােদর নবী মুহাম্মােদর উপর। 
 

(আল্লা-হুম্মা সািল্ল ওয়াসািল্লম ‘আলা নািবিয়Dনা মুহাম্মাদ) 
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,  

‘েয েকউ সকাল েবলা আমার উপর দশবার দরুদ পাঠ করেব এবং িবকাল েবলা দশবার দরুদ পাঠ 

করেব, িকয়ামেতর িদন আমার সুপািরশ দব্ারা েসৗভাগDবান হেব।’ 
 

(তাবরানী হাদীসিট দু’ সনেদ সংকলন কেরন, যার একিট উত্তম।) 

 

 

 

 

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তােহ এই দুআিট মুখস্ত করব এবং পৰ্িতিদন সকােল (ফজেরর 

সালােতর পর) ও িবকােল (আসেরর সালােতর পর) দশবার এই দুআিট পড়ব ইন-শা-আল্লাহ 

। 
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রমাদান-২৪ 

লক্ষN: রঙ করা ও সৃজনশীল েলখা চচর্া 

ঈেদর জামা 

আজেকর কাজ: এবার ঈেদ আপিন আপনার িনেজেক, আপনার মা-বাবােক ও আপনার ভাই-েবানেক 

েযমন জামা পের েদখেত চান, েতমন জামাগুেলার ছিব আঁকুন । ছিবর িনেচ যার জামা তার পিরচয় 

িলখুন। তারপর জামার ছিবগুেলা রঙ করুন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৰ্শ্নঃ আপনার মেত, আমােদর (মুসিলম েছেল-েমেয়েদর) েপাশাক েকমন হওয়া উিচত? কথায় 

িলখুন। 
 

উত্তর: 
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রমাদান-২৫ 

লক্ষH: ইংেরিজ অক্ষর েচনা ও নতুন শl েশখা 
 

8 Doors of Jannah 

 

 

 

 1                                 2                                  3                                    

4                  

 

 

 

 

 

 

 5                                     6                                         7                                        

8           

 

 

(Parents may read out the passage and tasks that have been asked to their children to do. They 

will also explain its meaning first. Then students will try to do the rest of the work by 

themselves.) 
 

Question: Among these doors, Mention the numbers of the first 3 doors you want to enter. 

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice 
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রমাদান-২৬ 

লক্ষN: গািনিতক সমসNা সমাধানকরণ ও সাদাকাহ সম্পেকর্ ধারণা 
 

 

সাদাকাহ 
 

◌ং 

আমােদর রমাদােনর এই বরকতময় মােস েবিশ েবিশ দান-সাদাকাহ করেত হেব। আল্লাহ রামাদােনর এই দান-

সাদাকাহেক কমপেক্ষ দশগুণ বা তারও েবিশগুণ বৃিদ্ধ করেবন। 

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা’আলা কুরআেন বেলেছন, “যারা িনেজেদর ধন সম্পদ আল্লাহ্ র পেথ বNয় কের তােদর 

উপমা একিট বীেজর মত, যা সাতিট শীষ উৎপাদন কের, পৰ্েতNক শীেষ একশ শসNদানা। আর আল্লাহ্  যােক 

ইচ্ছা বহুগুেণ বৃিদ্ধ কের েদন। আর আল্লাহ্  সবর্বNাপী- পৰ্াচুযর্ময়, সবর্জ্ঞ।” [সূরা বাকব্ারাহ-২৬১]  

 

সাদাকাহ গণনা 
 
 

পৰ্শ্নঃ আজ ২৬ রমাদান। মেন করুন, আজ আপিন আল্লাহর জনD ৫০ টাকা সাদাকা করেলন। ২৩ 

রামাদােনও আপিন ৩০ টাকা সাদাকা কেরিছেলন। তাহেল বলুন েতা, আল্লাহ যিদ আপনার এই 

রামাদােনর সাদাকাগুেলােক ১০ গুণ কেরন,  তাহেল আিখরােত এই সাদাকাগুেলা বাবদ আপনার কত 

সাদাকা গণনা হেব? 
 

উত্তরঃ  

 

 

পৰ্শ্নঃ মেন করুন, আজ আপনার সাদাকা বেক্স আপনার দাদু ৫০০ টাকা, আবুব্ ৫০০ টাকা, আমু্ম ২০০ 

টাকা, ভাইয়া ১০০ টাকা ও আপনার েছাটেবান ২০ টাকা সাদাকা করল। আপনার সাদাকা বেক্স তাহেল 

েমাট কত টাকা জমা পড়ল?   
 

উত্তরঃ  
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রমাদান-২৭ 

লক্ষN: বNবহািরক কাজ 
 

আল্লাহর কােছ েচেয় দু'আ েলখা 
 

আল্লাহ বেলন, "েতামােদর পৰ্িতপালক বেলন, েতামরা আমােক ডাক (আমার িনকট দুআ কেরা),  আিম 

েতামােদর ডােক সাড়া েদব( দুআ কবুল করব)। (সূরা মুিমন, ৪০: ৬০)  

রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) আমােদর নােছাড়বান্দা হেয় বার-বার দুআ করেত, দুআর ফলাফল েপেত তাড়াহুেড়া না 

করেত ও অন্তরেক উপিস্থত েরেখ দুআ করেত  িশিখেয়েছন। িতিন (ملسو هيلع هللا ىلص) বেলেছন,  'যখন েতামােদর 

েকউ দুআ করেব, তখন তার উিচত আল্লাহর হামদ ও সানা (পৰ্শংসা) িদেয় শুরু করা, তারপর নবীর 

উপর দরূদ পড়া, এরপর ইচ্ছামেতা দুআ করা।' ( িতরিমযী ৫/৫১৬)  

কাজ:  িনেচ আল্লাহর কােছ িবনেয়র সােথ িনেজর জনD িকছু েচেয় দুআ িলখ। 

 

 

                  

আল্লাহ ,ইয়া রবুব্ল আলামীন, 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

                           েতামারই বান্দা  _______ 
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রমাদান-২৮ 

লক্ষN: সৃজনশীল ও মনস্তািত্তব্ক কাজ/পযর্েবক্ষণমূলক কাজ 
 

আমরা সবাই েযমন এখন পৃিথবীেত আিছ, েতমিন আমরা একিদন মারা যাব। এই পৃিথবীেত আমােদর অেনক 

ইচ্ছা আল্লাহ পূরণ করেবন, আবার অেনক ইচ্ছা অপূরণ েথেক যােব। েসই না পাওয়াগুেলার জনN আমােদর 

এখন অেনক কষ্ট হেলও আমরা মেন রাখব েয, এর িবিনমেয় আল্লাহ মৃতুNর পরবর্তী জীবেন আমােদর অেনক 

সুন্দর িকছু উপহার িদেবন। েসই জীবেনর নাম পরকাল বা আিখরাত। এই পৃিথবীেত আমরা যারা আল্লাহর সব 

কথা সুন্দর কের েমেন চলব ও ভাল বান্দা হওয়ার জনN েচষ্টা করব, তােদরেক আল্লাহ “ জান্নাত ” নামক একটা 

সুন্দর জায়গােত আজীবন থাকেত িদেবন। েসখােন আমােদর েকউ কষ্ট িদেব না, আমরা যা চাইব তাই পাব 

ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহর িপৰ্য় হেত পারেল, আল্লাহ আমােদর সব িদেবন, এমনিক তাঁেক েদখারও সুেযাগ কের 

িদেবন ইনশা-আল্লাহ। তাই আমরা আল্লাহেক খুিশ করার জনN ও জান্নাত পাওয়ার জনN, মৃতুNর আগ পযর্ন্ত অেনক 

অেনক ভাল কাজ করার েচষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ। 
 

পৰ্শ্নঃ এখন বলুন েতা,  জান্নােত িগেয় আপিন িক িক করেত চান ? 

উত্তরঃ_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
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রমাদান-২৯ 

লক্ষN: বNবহািরক কাজ 

 

আলহামদুিলল্লাহ, েদখেত েদখেত রামাদান েশষ হেয় ঈদ কাছাকািছ চেল এেলা। ঈদ মােন আনন্দ । িকন্তু 

আমােদর মুসিলমেদর সবারই রামাদানেক িবদায় িদেত অেনক কষ্ট হয়।  আল্লাহ েযন আমােদর সকলেক মাফ 

কের েদন, আমােদর ভােলা কাজগুেলা কবুল কের েনন এবং আমােদর সবাইেক জান্নাতুল িফরদাউেস একিতৰ্ত 

কেরন, আমীন।  

চলুন আমরা এখন ঈদ কাডর্ বানাই, আর যিদ আজেক ইফতােরর পর চাঁদ েদখেত পাই তাহেল ৩০ রামাদােনর 

কাজটা আজই কের েফিল, ইনশা-আল্লাহ। আপনােদর সবাইেক এস.িস.িড ‘র পক্ষ েথেক আমরা জানািচ্ছ, ঈেদর 

শুেভচ্ছাঃ 

مكنمو انم هللا لبقت  

(তাকাবব্ালাল্লাহু িমন্না ওয়া িমনকুম)। 

আল্লাহ্  আমােদর ও আপনােদর েনক আমলগুেলা কবুল কের িনন।  
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রমাদান-৩০ 

লক্ষN: বNবহািরক কাজ 
 

িনেচর ছিবিট রং কির 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
কাজঃ িনেচর কথাগুেলা দুআর মত কের হাত তুেল বলুন, বলা েশেষ িনেচ িটক িদন,  

“েহ আল্লাহ, আপিন আমােক , আমার িপতা-মাতােক , আমার ভাই-েবানেক , আমার আত্নীয়-সব্জনেক, 

আমার সু্কেলর সকল উস্তাজ-উস্তাজােদর ও আমার বনু্ধেদরেক মাফ কের িদন , তােদর ভােলা 

কাজগুেলা কবুল কের িনন, এম.িস.িড বানােত আমােদর সাহাযD করুন এবং জান্নাতুল েফরেদাউেস 

আমােদর একসােথ থাকার সুেযাগ কের িদন। আমীন।” 

● আলহামদুিলল্লাহ , বেলিছ    

● আফওয়ান , বিলিন 


