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লেখক পচিচিচিলেখক পচিচিচি

এই সংকিঙ্ন োঙ্দি লিখা স্থান লপঙ্য়ঙ্ে িািা হঙ্ছেন:

 � মুহাম্াদ ফারিসমুহাম্াদ ফারিস (ইন্ািনষ্যরনাি লকাি ও বক্া, লপ্রাোরটিভ মুসরিম েি 
কঙ্মি প্ররিষ্ািা। ইসিারম অথ্থনীরিঙ্ি অবদাঙ্নি স্বীকৃরি স্বরূপ ২০১৬ 
সাঙ্ি দুবাই সিকাি কিৃ্থক রমরেয়া কষ্যািাগরিঙ্ি ইসিারম ইঙ্কানরম পদক 
পান। েকু্িাষ্ট্র, েকু্িাজষ্য, রমরি, লসৌরদ আিবসহ অঙ্নক লদঙ্র লসরমনাঙ্ি 
বক্বষ্য প্রদান কঙ্ি থাঙ্কন)

 � আরি হাম্ুদাআরি হাম্ুদা (রফরিরতিন বংঙ্রাদ্ভূি আরিম ও দ্াঈ, েুক্িাঙ্জষ্যি কারে্থফ 
আি মানাি লসন্াঙ্িি ইমাম এবং িন্ডন মুসরিম রিসাি্থ এন্ড লেঙ্ভিপঙ্মন্ 
লসন্াঙ্িি রসরনয়ি রিসাি্থাি, রমরঙ্িি আি আজহাি রবশ্বরবদষ্যািয় লথঙ্ক 
রািীয়াহি উপি রবএ রেররি এবং ইউরনভারস্থরি অফ ওঙ্য়স্ট ইংিষ্যান্ড লথঙ্ক 
আরক্থঙ্িকিাঙ্ি বষ্যাঙ্িিি ও মাস্টাস্থ রেররি অজ্থন কঙ্িন।)

 � করিম এিসাইদকরিম এিসাইদ ( কঙ্প্থাঙ্িি কনসািঙ্িন্, িাইফ লকাি ও লরেইিঙ্লেজাি 
আপিাইরজং নামক রবখষ্যাি প্রররক্ে সংস্থাি প্ররিষ্ািা)

 � আরমনা খানআরমনা খান (অষ্যাওয়াে্থ উইরনং রফিঙ্নস লপেরারিস্ট ও আমানাহ 
রফিঙ্নঙ্সি প্ররিষ্ািা। কানাোি লসিা রফিঙ্নস প্রঙ্ফরনাঙ্িি পুিস্াি 
অজ্থন কঙ্িঙ্েন। মসুরিমাহ নািীঙ্দি স্থিূিা ও রফিঙ্নঙ্সি সমসষ্যা কািাঙ্নাি 
িঙ্ক্ষ্য কাজ কিঙ্েন এবং লহিথ সাইঙ্কািরজঙ্ি রপএইিরে কিঙ্েন)

 � ে. আরয়রাহ মহুাম্াদে. আরয়রাহ মহুাম্াদ ( একজন োক্াি ও পািঙ্সানাি লরেইনাি। খাদষ্যাভষ্যাস, 
স্বাস্থষ্য ও রফিঙ্নস রনঙ্য় পড়াঙ্রানা ও লিখাঙ্িরখ কিঙ্ি ভাঙ্িাবাঙ্সন)

 � রুকাইয়া লেরভেসরুকাইয়া লেরভেস (দরক্ে আররিকাি অররবাসী এ রররক্কা ইসিাম রনঙ্য় 
রিখঙ্ি পেন্দ কঙ্িন ও লপ্রাোরটিভ মুসরিম লেঙ্গ রনবন্ধ রিঙ্খন।)

 � জািা লিৌরুরিজািা লিৌরুরি (রফিঙ্নস লরেইনাি, মুসরিমাহ নািীঙ্দি রফিঙ্নস 
রনঙ্য় কাজ কঙ্িন)
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অনুবাদক পরিরিরি

 � ে. উসমান আদমে. উসমান আদম (একজন হারফজ ও োক্াি। আন্তজ্থারিক লমরেঙ্কি 
লেগ লজরপএমএস এি সহকািী প্ররান সম্াদক)

 � নারদন কামািনারদন কামাি (আন্তজ্থারিক ররক্া ও ররশুস্বাস্থষ্য রবষঙ্য় লিখাঙ্িরখ কঙ্িন)
 � মারিয়া নারসিমারিয়া নারসি (খাদষ্য, পুরটি ও িান্না রবষঙ্য় লিখাঙ্িরখ কঙ্িন)

অনবুাদক পচিচিচিঅনবুাদক পচিচিচি

এ সংকিঙ্নি প্রবন্ধগুঙ্িা অনুবাঙ্দ োিা শ্রম রদঙ্য়ঙ্েন িািা হঙ্িন: 

 � মুওয়াহরহদ মুহাম্াদ আব্ুল্াহ
 � মুহাম্াদ নারফস নাওয়াি
 � সামী রময়াদাদ লিৌরুিী
 � মাসউদ িহমান
 � নারফসা করবি
 � িানরজনা িাসনীম

সংকেন, সমপাদনা ও অন ুচেখন সংকেন, সমপাদনা ও অন ুচেখন 

 � মুওয়াহহহদ মুহাম্াদ আব্ুল্াহ
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প্রোডরোক্টিভ ররোমরোদরোন

িামাদানন েক্ষ্য পিূনে বষ্যর্থ হওয়াি ১০চি মেূ িামাদানন েক্ষ্য পিূনে বষ্যর্থ হওয়াি ১০চি মেূ 
কািেকািে

অঙ্নঙ্কই রি লিটিাি পঙ্িও িামাদান মাঙ্স লপ্রাোরটিভ থাকঙ্ি পাঙ্িন না। রকন্তু 
লকন? এখাঙ্ন দররি সম্াবষ্য কািে রনঙ্য় আঙ্িািনা কিা হি। িামাদান মাঙ্স 
লপ্রাোরটিভ থাকঙ্ি িাইঙ্ি বষ্যথ্থিাি সম্াবষ্য কািেগুঙ্িাও আঙ্গ লথঙ্ক লজঙ্ন 
লনয়া উরিি, োঙ্ি একই ভুঙ্িি পুনিাবৃরতি আমাঙ্দিঙ্ক আি কিঙ্ি না হয়।

১। অবাস্তব পহিকল্পনা ১। অবাস্তব পহিকল্পনা 
িামাদাঙ্ন আমিা অঙ্নক সময় রনঙ্জঙ্দি সামঙ্থ্থষ্যি বাইঙ্ি পরিকল্পনা রনঙ্য় 
থারক। এিা রিক লে, আমঙ্িি বষ্যাপাঙ্ি উচ্াকাঙ্কা লপাষে খািাপ রকেু না। 
বিং ঈমান-আমঙ্িি উতিঙ্িাতিি উন্নরিি জনষ্য উচ্াকাঙ্কা লপাষঙ্েি পারাপারর 
প্ররিনয়ি লিটিা কঙ্ি লেঙ্ি হঙ্ব। িঙ্ব আমাঙ্দি রনঙ্জঙ্দি সামঙ্থ্থষ্যি বষ্যাপাঙ্ি 
বাতিবসম্ি রািো িাখা অিষ্যন্ত জরুিী। এমন লকান পরিকল্পনা লনয়া উরিি নয় 
ো আমাঙ্দি মানরসক িাপ সৃরটি কিঙ্ব। অবাতিব িক্ষ্য রনর্থািঙ্েি পি েরদ িক্ষ্য 
পূিঙ্েি পঙ্থ সামানষ্য পরিমােও ঘািরিি সৃরটি হয় িঙ্ব আরাহি হঙ্য় োওয়ািা 
খুবই স্বাভারবক। িখন মাঝপঙ্থ এঙ্স পুনঃপরিকল্পনা লনয়াি বদঙ্ি মঙ্ন হঙ্বঃ 
‘এবাি আি হঙ্ব না! থাক! লদখা োঙ্ব পঙ্িি বেি।’

২। িামাদানন অনভ্যস্ততা ২। িামাদানন অনভ্যস্ততা 
িামাদাঙ্নি প্রথম কঙ্য়করদন আমাঙ্দি মঙ্রষ্য বষ্যাপক পরিবি্থন পরিিরক্ি হয়। 
লিাজকাি অভষ্যাস না থাকা সঙ্ত্ত্বও আমিা প্ররিরদন ফজঙ্িি আঙ্গ ঘুম লথঙ্ক 
উরি। অনষ্য সময় লেখাঙ্ন কাঙ্ি-ভঙ্রে সুন্নাি আদায় করি লসখাঙ্ন িামাদাঙ্ন 
২০ িাকাি িািারবহ আদায় করি। িামাদান োড়া রদঙ্নি পি রদন কুিআন না 
রিঙ্িও িামাদাঙ্ন প্ররিরদন ১০-২০ পৃষ্া কঙ্ি লিিাওয়াি কিা শুরু করি। 
প্রথম কঙ্য়করদন লজাঙ্রি বঙ্র কিা হঙ্য় লগঙ্িও আঙ্তি আঙ্তি এভাঙ্ব িারিঙ্য় 
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িামাদাঙ্ন িক্ষ্য পূিঙ্ে বষ্যথ্থ হওয়াি ১০রি মূি কািে

োওয়া করিন িাগঙ্ি শুরু কঙ্ি, গরি হারিঙ্য় লফরি আমিা। িািপি আবাি 
রফঙ্ি োই রনঙ্জঙ্দি রিিািরিি অভষ্যাঙ্স।  

৩। দৃঢ়তাি অভাব ৩। দৃঢ়তাি অভাব 
িামাদাঙ্নি মাঝামারঝ লপৌঁোি পিই আমাঙ্দি সংকঙ্ল্পি িািমািাি দরা দৃরষ্যমান 
হঙ্ি শুরু কঙ্ি। ফজঙ্িি পি আি ১০ পৃষ্া কঙ্ি লিিাওয়াি কিা হঙ্য় ওঙ্ি না; 
িািারবহ পড়ঙ্ি আিঙ্সরম িাগঙ্ি শুরু কঙ্ি; িাহাজ্ুঙ্দি পরিবঙ্ি্থ লকানমঙ্ি 
ফজঙ্িি রকেু আঙ্গ উঙ্ি লসহরিিা কিা হয়। অিঃপি েখন আমাঙ্দি সবঙ্িঙ্য় 
লবরর দৃঢ়িা প্রদর্থন জরুিী, িখনই আমিা লভঙ্ে পরড়। 

৪। জ্াননি অপর্াপ্ততা৪। জ্াননি অপর্াপ্ততা
িামদানঙ্ক কাঙ্জ িাগাঙ্নাি বষ্যবহারিক জ্াঙ্নি অভাবও আমাঙ্দি বষ্যথ্থিাি 
আঙ্িা একরি মূি কািে। িামাদাঙ্নি গুরুত্ব সম্ঙ্ক্থ রািো না থাকা এবং 
এ মরহমারবিি মাসঙ্ক সফি কিাি জনষ্য প্রঙ্য়াজনীয় মানরসক ও রািীরিক 
পূব্থপ্রস্তুরিি অভাঙ্ব আমিা একিা সাফিষ্যমরডিি িামাদান উপঙ্ভাগ কিঙ্ি 
বষ্যথ্থ হই। 

৫। সামাহিক সমর্থননি অভাব৫। সামাহিক সমর্থননি অভাব
িামাদান অঙ্নকিাই আমাঙ্দি বষ্যরক্গি িড়াই। লকউই পািিঃপঙ্ক্ রনঙ্জি 
আরমিক পরিবি্থন রকংবা িামাদাঙ্ন কিা আমিগুঙ্িা লরয়াি কিঙ্ি িায় না। 
িাই িখন রনঙ্জঙ্ক একা িড়ঙ্ি হয়, রনঙ্জই রনঙ্জি সাঙ্থ প্ররিঙ্োরগিা 
িারিঙ্য় লেঙ্ি হয়।

৬। সময় ব্যবস্াপনায় ব্যর্থতা৬। সময় ব্যবস্াপনায় ব্যর্থতা
িামাদাঙ্নি রুরিন অনষ্য সময় লথঙ্ক একিু আিাদা হওয়াই স্বাভারবক। িাই লকান 
সময় লকান কাজরি কিা হঙ্ব িা পূঙ্ব্থই রিন্তাভাবনা কঙ্ি রিক কঙ্ি িাখঙ্ি 
আমিা অঙ্নঙ্কই বষ্যথ্থ হই, োি ফঙ্ি আমাঙ্দি িামাদান অররকাংর লক্ঙ্রেই 
বষ্যথ্থিায় পে্থবরসি হয়।

৭। অহনয়হমত ঘুম ও অস্াস্্যকি খাদ্যাভ্যাস ৭। অহনয়হমত ঘুম ও অস্াস্্যকি খাদ্যাভ্যাস 
িামাদাঙ্ন বষ্যথ্থিাি অপি একরি কািে হঙ্ছে ঘুম এবং খাবাি দাবাি রিহঙ্ে 
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অরনয়ম। এি ফঙ্ি আমাঙ্দি রিীি দুব্থি হঙ্য় পঙ্ড় এবং আমিা পরিকল্পনামি 
কাজ কিঙ্ি বষ্যথ্থ হই। 

৮। হিটনননসি অভাব৮। হিটনননসি অভাব
িামাদাঙ্ন পরিকল্পনা মারফক কাজ কিঙ্ি হঙ্ি রফিঙ্নস রিক িাখাি গুরুত্বও 
রনিান্ত কম নয়। 

৯। আহমিক সংরম হাহিনয় ফিলা৯। আহমিক সংরম হাহিনয় ফিলা
িামাদাঙ্নি মূি উঙ্দেরষ্যই হঙ্ছে িাকওয়া অজ্থন। আমিা ভুঙ্ি োই স্বীয় নফসঙ্ক 
বাঙ্গ আনাি এিাই লমাক্ম সময়। আি িাই মাঝপঙ্থই আমিা গন্তবষ্যিুষ্যি হঙ্য় 
পরড়, বষ্যথ্থিায় লেঙ্ক োয় আঙ্িা একরি িামাদান।

১০। প্রহিক্ষনেি অভাব ১০। প্রহিক্ষনেি অভাব 
িামাদাঙ্নি জনষ্য লকবি পরিকল্পনা রিহেই েঙ্থটি নয়, বিং প্রররক্ে রিহে 
জরুিী। িামাদাঙ্ন রনঙ্জি সঙ্ব্থাচ্িুকু রদঙ্য় সাফিষ্য রেরনঙ্য় লনয়াই রবশ্বাসীঙ্দি 
মূি িক্ষ্য। িাই এি জনষ্য সািা বেি রঙ্ি প্রঙ্য়াজনীয় প্রররক্ে লনয়া উরিি।   
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একচি সফে িামাদান পচিকল্পনাএকচি সফে িামাদান পচিকল্পনা

িামাদাঙ্নি জনষ্য পরিকল্পনা কিা, বষ্যরক্গি িক্ষ্য রনর্থািে কিা এবং এঙ্ি সফি 
হওয়া িারটিখারন কথা নয়। িামাদাঙ্ন আপনাি িক্ষ্যগুঙ্িা হঙ্ি হঙ্ব সুরবনষ্যতি 
ও পেটি। আি িাহঙ্িই আপনাি সফি হওয়াি সম্াবনা লবঙ্ড় োঙ্ব। সুরবনষ্যতি 
িক্ষ্য রনর্থািে কিঙ্ি হঙ্ি আপনাঙ্ক রনঙ্িি মূিনীরিগুঙ্িা অনুসিে কঙ্ি 
রনঙ্জি িক্ষ্যগুঙ্িাঙ্ক পুনরব্থঙ্বিনা কঙ্ি রনঙ্ি হঙ্ব।

ইহতবাচক লক্ষ্যইহতবাচক লক্ষ্য
অঙ্নক লিাঙ্কি ইছো থাঙ্ক লে িামাদাঙ্ন রনঙ্জি লকান লনরিবািক অভষ্যাস 
বা জীবন লথঙ্ক লনরিবািক রকেু লঝঙ্ড় লফিাি। এরি হঙ্ি পাঙ্ি রসগাঙ্িি 
খাওয়া লেঙ্ড় লদয়াি িক্ষ্য রকংবা খাদষ্যাভষ্যাস পরিবি্থঙ্নি িক্ষ্য। রকন্তু আরম 
আপনাঙ্ক রভন্ন কথা বিব। িামাদাঙ্ন লকান অভষ্যাস িষ্যাগ কিাি বা পরিবি্থন 
কিাি িঙ্ক্ষ্যি লিঙ্য় আমাঙ্দি লবরর লজাি লদয়া উরিি নিুন অভষ্যাস গিন 
কিাি িঙ্ক্ষ্যি প্ররি। আপনাি মন লসইরদঙ্কই আকৃটি হঙ্ব ো রনঙ্য় আপরন 
রিন্তা কিঙ্েন। িাই েখন আপনাি িঙ্ক্ষ্যি কথা আপরন লনরিবািক ভরগেঙ্ি 
রিখঙ্বন িখন আপনাি মন িা কিাি প্ররিই লবরর আরিহী হঙ্য় োঙ্ব। সুিিাং, 
রিখঙ্বন না, “িামাদাঙ্ন আমাি ওজন ২০ লকরজ কমাঙ্ি হঙ্ব”; বিং রিখুন, 
“িামাদাঙ্নি লরঙ্ষ আমাি ওজন ৭০ লকরজঙ্ি রনঙ্য় আসঙ্ি হঙ্ব।” একইভাঙ্ব 
আপরন েরদ রিঙ্খন, “এই িামাদাঙ্ন কুিআন খিম রদঙ্ি বষ্যথ্থ হঙ্ি িিঙ্ব 
না”; িাহঙ্ি িা আপনাি মঙ্ন লনরিবািক প্রভাব লফিঙ্ব। বিং, রিখুন, “এই 
িামাদাঙ্ন কুিআন খিম কিঙ্ি হঙ্ব।”

প্রাসহগিক লক্ষ্যপ্রাসহগিক লক্ষ্য
িামাদান রনঙ্য় আপনাি িক্ষ্য হঙ্ি হঙ্ব প্রাসরগেক। িামাদান আসঙ্ি আঙ্িমিাও 
িাঙ্দি রফকহ-হারদঙ্সি রকিাবারদ ঘুরিঙ্য় কুিআন পড়ঙ্ি মঙ্নারনঙ্বর কিঙ্িন। 
আপনাি িামাদাঙ্নি িক্ষ্য এমন রকেু হঙ্ি হঙ্ব ো িামাদান মাঙ্সি সাঙ্থ প্রাসরগেক 
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হয়। আঙ্িকরি বষ্যাপাি হঙ্ছে, স্ব-প্রঙ্োরদি হঙ্য় িক্ষ্য রনর্থািে কিঙ্বন। কাঙ্িা 
কথায় আকৃটি না হঙ্য় রনঙ্জি িাড়না লথঙ্ক িক্ষ্য রনর্থািে কিঙ্ি িাঙ্ি সফি 
হওয়াি সম্াবনা অঙ্নক লবরর থাকঙ্ব। 

হননিনক ছাহিনয় রাওয়াি টান্্থট িাখুনহননিনক ছাহিনয় রাওয়াি টান্্থট িাখুন
আমিা সারািেি এমন সব িক্ষ্য রনর্থািে করি ো আমাঙ্দি পঙ্ক্ পূিে কিা 
সহঙ্জই সম্ব। িঙ্ব িামাদাঙ্ন এমন কিঙ্বন না। একিু করিন িক্ষ্য রনর্থািে 
করুন ো লদঙ্খ আপরন একিু হঙ্িও নাভ্থাস হঙ্বন। জীবঙ্ন আঙ্গ কখঙ্না 
িামাদাঙ্নি প্ররি িাঙ্ি িাহাজ্ুদ পঙ্ড়ন রন? প্ররিরদন ইরাি নামাঙ্জি পি 
সম্ূে্থ িািারবহি নামাজ পঙ্ড়ন রন? আঙ্গ কখনও ই’রিকাফ কঙ্িন রন? – 
িাহঙ্ি এখনই সময়। িামাদাঙ্ন আপনাি জনষ্য এ কাজগুঙ্িা কিা সহজ, কািে 
রয়িান লরকিবদ্ধ থাঙ্ক, িারিরদঙ্ক প্রবাহমান থাঙ্ক িামাদাঙ্নি সুরীিি 
বািাস। িাোড়া আমঙ্িি ফরজিিও লিা অঙ্নক লবরর। নবীরজ ملسو هيلع هللا ىلص িামাদাঙ্নি 
লরষ দরঙ্ক রনঙ্জি লকামিবন্ধ রক্ কঙ্ি লবঁঙ্র রনঙ্িন এবং িামাদাঙ্নি আঙ্গি 
রবর রদন লে পরিমাে ইবাদাি কিঙ্িন, লরষ দর রদন িাি পরিমাে আঙ্িা বারড়ঙ্য় 
রদঙ্িন। আমাঙ্দিও এভাঙ্ব রনঙ্জঙ্ক োরড়ঙ্য় োওয়াি িাঙ্গ্থি িাখঙ্ি হঙ্ব।

সংখ্যাবাচক লক্ষ্যসংখ্যাবাচক লক্ষ্য
মঙ্ন করুন, িামাদাঙ্ন আপরন একবাি সম্ূে্থ কুিআন রিিাওয়াি কিাি 
িক্ষ্যরস্থি কিঙ্িন। িাহঙ্ি, প্ররিরদন এক জুে অথ্থাৎ প্রায় ২০ পািা রিিাওয়াি 
কিঙ্ি হঙ্ব। িাহঙ্ি, আপরন রদঙ্ন ১০ পািা আি িাঙ্ি ১০ পািা রিিাওয়াি 
কিাি িক্ষ্য রনর্থািে কিঙ্ি পাঙ্িন। অথবা, প্রঙ্িষ্যক ফিে নামাঙ্জি পি ৪ 
পািা কঙ্ি পড়ঙ্ি পাঙ্িন। এভাঙ্ব সংখষ্যাবািক িক্ষ্য রনর্থািে কিঙ্ি িা পূিে 
কিা সহজিি হঙ্ব।

পর্ানলাচনাপর্ানলাচনা
িামাদাঙ্ন আপনাি িক্ষ্য অনুোয়ী কিিুকু পূিে কিঙ্ি পািঙ্েন িা প্ররিরদন 
রহসাব রনঙ্ি হঙ্ব, আমিপে্থাঙ্িািনা কিঙ্ি হঙ্ব। িাহঙ্ি আপরন সহঙ্জই বুঝঙ্ি 
পািঙ্বন লকাথায় সমসষ্যা হঙ্ছে এবং লকাথায় আঙ্িা লবরর লিটিা িািাঙ্ি হঙ্ব। 
ইসিারম পরিভাষায় আমিপে্থাঙ্িািনাঙ্ক মুহাসাবা বঙ্ি। হাসান িারহমাহুল্াহ 
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িামাদাননি আদর্থ রুচিন িামাদাননি আদর্থ রুচিন 

িামাদাঙ্ন আমাঙ্দি আঙ্গি রুরিন এঙ্িাঙ্মঙ্িা হঙ্য় োয়। িাই আঙ্গভাঙ্গ 
িামাদাঙ্নি পরিবরি্থি রররেউি অনুোয়ী নিুন রুরিন কঙ্ি িাখঙ্ি িামাদান 
মাসঙ্ক আঙ্িা লপ্রাোরটিভভাঙ্ব আমি কঙ্ি কািাঙ্না সম্ব হঙ্ব। আমাঙ্দি 
সবাি জীবনোরো ও দারয়ত্বগুঙ্িা একইিকম নয়। আি িাই, সবাি রুরিন এক 
হঙ্ব না এিাই স্বাভারবক। িবু এখাঙ্ন একরি খসড়া রুরিন সারজঙ্য় লদয়া হি, 
ো আপনাঙ্ক প্রাথরমক রািো রদঙ্ব লে লকান কাজগুঙ্িাঙ্ক আপনাি বানাঙ্না 
বষ্যরক্গি রুরিঙ্ন প্রারষ্যনষ্য লদয়া উরিি আি লকান কাজগুঙ্িাঙ্ক কম গুরুত্ব লদয়া 
উরিি।

 � লসহরিি জনষ্য উিুন। েরদ এসময় লখঙ্ি আপনাি ভাঙ্িা না িাঙ্গ, িাও 
উঙ্ি পড়ুন। অল্প রকেু হঙ্িও লখঙ্য় রনন বা পান করুন, োঙ্ি প্ররি িাঙ্ি 
সাহিীি সনু্নাহ পািন কিাি প্ররিদান আপরন লপঙ্য় োন। লকননা সাহিীি 
মঙ্রষ্য আঙ্ে বািাকাহ। [বুখারি ও মুসরিম, আনাস িারদ্য়াল্াহু 
আনহু লথঙ্ক] 

 � এই সময় লিটিা করুন দইু িাকাি নফি সািাি আদায় কিাি োঙ্ি িাঙ্িি 
লশ্রষ্ অংঙ্র - রিনভাঙ্গি লরষ ভাঙ্গ আপরন সািাি আদাঙ্য়ি আি দ’ুআ 
কিাি সাওয়াব অজ্থন কিঙ্ি পাঙ্িন। রনঙ্জি গুনাহি রদঙ্ক িক্ষ্য লিঙ্খ 
এই সময়িাঙ্ক বষ্যবহাি করুন এবং এিপি ইরতিগফাি কিঙ্ি থাকনু। োিা 
িাঙ্িি এই সময়িায় ইবাদাঙ্ি িি থাঙ্ক, আল্াহ স্বয়ং িাঙ্দি প্ররংসা 
কঙ্িঙ্েন। [সূিা আঙ্ি’ ইমিানঃ ১৭]   

 � রপ্রয় ভাই, রনরচিি কঙ্ি রনন লে কমপঙ্ক্ ফজি আি ইরাি সািাি 
আপরন মসরজঙ্দ জামাঙ্িি সাঙ্থ আদায় কিঙ্েন। লবররিভাগ মানুঙ্ষিই 
কাঙ্জি সমঙ্য়ি সাঙ্থ এই দুই ওয়াঙ্ক্ি লকান লিাকািুরক লেঙ্হিু িাঙ্গ 
না, অিএব এই দুই ওয়াঙ্ক্ জামা’আঙ্ি সািাি আদায় কিা সহজ। েরদ 
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িামাদানন লেভানব কিুআন পড়নবন িামাদানন লেভানব কিুআন পড়নবন 

  يل  ام مم رن زن من نن ىن
ين ٰى ري زي مي

“িামাদান মাস, এঙ্ি কুিআন নারেি কিা হঙ্য়ঙ্ে মানুঙ্ষি রহদায়াঙ্িি জনষ্য 
এবং রহদায়াঙ্িি পেটি রনদর্থন ও সিষ্যাসঙ্িষ্যি পাথ্থকষ্যকািীরূঙ্প।”     [1]

এই আয়ািিা পুঙ্িা কুিআঙ্নি উঙ্দেরষ্যঙ্ক দুঙ্িা রঙ্ব্ি লভিি রনঙ্য় এঙ্সঙ্ে: 
প্রমাে বা রনদর্থন আি রহদায়াি। আমিা আল্াহ সুব’হানাহু ওয়া িা’আিা আি 
িাঁি িাসূি ملسو هيلع هللا ىلص-এি উপি ঈমান আনাি পি কুিআন আি সুন্নাহি রিোপন্ন 
হই রহদায়াঙ্িি জনষ্য। কুিআন আি সুন্নাহ লথঙ্ক আমিা জানঙ্ি পারি রকভাঙ্ব 
আমাঙ্দি লনক আমিঙ্ক সঙ্ব্থাচ্ পে্থাঙ্য় রনঙ্য় োওয়া োয় আি আল্াহি সন্তুরটি 
হারসি কিা োয়। 

এখন একিু ভাবুন। েখন আপরন কাঙ্িা সাঙ্থ ঘরনষ্ হঙ্ি িান, িখন আপরন 
িাি সাঙ্থ েি লবরর সম্ব ভাঙ্িা সময় পাি কিাি লিটিা কিঙ্ি থাঙ্কন। 
আপরন িাইঙ্বন িাঙ্দি মুখ লথঙ্ক লবি হওয়া প্ররিিা রব্ লখয়াি কিঙ্ি োঙ্ি 
বুঝঙ্ি পাঙ্িন িািা আসঙ্ি কী বিঙ্েন। এই উদাহিে আল্াহ সুব’হানাহু ওয়া 
িা’আিাি সাঙ্থ আমাঙ্দি সম্ঙ্ক্থি লক্ঙ্রে খুব একিা েথােথ নয়। আল্াহি 
সাঙ্থ আমাঙ্দি সম্ঙ্ক্থি সাঙ্থ মানুঙ্ষি সাঙ্থ আমাঙ্দি সম্ঙ্ক্থি লকান 
িুিনাই িঙ্ি না। োই লহাক, েরদ আমিা আল্াহি ঘরনষ্িা অজ্থন কিঙ্ি িাই, 
িঙ্ব অবরষ্যই আমাঙ্দিঙ্ক িাঁি রকিাঙ্বি সাঙ্থ একিা লকায়ারিরি িাইম পাি 
কিঙ্ি হঙ্ব। 

    [1] সূিা আি-বাকািাহ : ১৮৫

https://quran.com/2/185
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িামাদাঙ্ন লেভাঙ্ব কুিআন পড়ঙ্বন 

িামাদাঙ্ন অঙ্নঙ্কই এই লিটিা কঙ্ি থাঙ্কন। আমিা িামাদান শুরু করি পূে্থ ররক্ 
আি উৎসাঙ্হি সাঙ্থ, দূি কঙ্ি রদঙ্ি িাই সমতি বারারবঘ্নঙ্ক, োঙ্ি কঙ্ি আমিা 
আমাঙ্দি ঈমান আি উপিরধিি উন্নয়ঙ্ন অখডি মঙ্নাঙ্োগ রদঙ্ি পারি। রকেু 
মানুষ এই উদেীপনা খুঁঙ্জ পায় না কািে িািা আসঙ্ি জাঙ্নই না লকাথা লথঙ্ক 
শুরু কিঙ্ি হঙ্ব। এমনরক োিা প্রিডি উৎসাহ উদেীপনা রনঙ্য় এই োরো শুরু 
কঙ্ি, এক সময় িাঙ্দিও উৎসাহ উদেীপনাি ভািা পড়ঙ্ি শুরু কঙ্ি।  

এই লক্ঙ্রে প্রথঙ্মই লে কাজিা কিা উরিি িা হি: অরবিাম আল্াহি কাঙ্ে 
িাইঙ্ি হঙ্ব। আল্াহ োঙ্ি আপনাি অন্তঙ্ি িাঁি রব্মািাি সরিক, রবশুদ্ধ 
বুঝ দান কঙ্িন। সমানভাঙ্ব কুিআন পড়াি, মুখতি কিাি আি এি উপি 
রিন্তাভাবনা কিাি লক্ঙ্রে রনঙ্জি রনয়িঙ্ক বািবাি োিাই কিা এবং নবায়ন 
কঙ্ি লনওয়া িাই।    

“প্ররিরি আমিই রনয়ঙ্িি উপি রনভ্থিরীি আি মানুষ িাি রনয়ি অনুসাঙ্িই 
প্ররিদান পাঙ্ব।” [বুখারি ও মুসরিম]

এই রবখষ্যাি হারদসরি িাঙ্দি জনষ্য স্বরতিি উৎস োঙ্দিঙ্ক কুিআঙ্নি ভাষা ররখঙ্ি 
বা রিিাওয়াি কিাি এবং কুিআন লবাঝাি দক্িা আয়তি কিঙ্ি সংরিাম কিঙ্ি 
হয়। ইনরাআল্াহ, আন্তরিক রনয়ি থাকঙ্ি আল্াহ সুব’হানাহু ওয়া িা’আিা 
আপনাঙ্ক িঙ্ক্ষ্য লপৌঁোঙ্ি সাহােষ্য কিঙ্বন এবং আপনাঙ্ক পুিস্ৃি কিঙ্বন 
অগরেি পুিস্াঙ্ি। 

েখন প্রশ্ন আঙ্স রকভাঙ্ব িামাদাঙ্ন আমিা কুিআঙ্নি সাঙ্থ পথ িিঙ্বা, 
িখন রিনিা রবষঙ্য়ি উপি মঙ্নাঙ্োগ লদওয়া উরিি: রিিাওয়াি, রহফে এবং 
কুিআঙ্নি উপি রিন্তাভাবনা ও আমি। এখন আমিা এই রিনিা কষ্যািাগরিি 
অরীঙ্ন িািিা কঙ্ি বষ্যবহারিক পিামর্থ লদব, লেগুঙ্িাি উপি িামাদাঙ্ন প্রষ্যাকরিস 
িারিঙ্য় োওয়া সম্ব হঙ্ব ইনরাআল্াহ।

তিলাওয়াতির ব্াপাতর পরামর্শতিলাওয়াতির ব্াপাতর পরামর্শ

১। লক্ষ্য হনর্ািে এবং হিহিউল প্রস্তুতকিে১। লক্ষ্য হনর্ািে এবং হিহিউল প্রস্তুতকিে
প্রঙ্িষ্যঙ্কি জীবনই রভন্ন, কাঙ্িাি সাঙ্থ কাঙ্িািিাই খুব একিা লমঙ্ি না। রকেু 



112

মানুষ ফুিিাইম িাকুঙ্ি, আি বারকঙ্দি মঙ্রষ্য লকউ োরে অথবা ঘঙ্ি থাকা বাবা 
মা। পরিরস্থরি োই লহাক না লকন, কুিআন রিিাওয়াঙ্িি জনষ্য সমঙ্য়ি অভাঙ্বি 
লরাঁকায় পঙ্ড় হিার হঙ্য় লগঙ্ি িিঙ্ব না। কুিআঙ্নি সাঙ্থ আপরন লে সময়িুকু 
অরিবারহি কিঙ্বন, লসই লক্ঙ্রে পরিমাঙ্েি লিঙ্য় গুেগি মানিাই অঙ্নক লবরর 
গুরুত্বপূে্থ। 

এজনষ্যই বিা হঙ্য় থাঙ্ক, িামাদাঙ্নি জনষ্য এমন একরি রররেউি তিরি কঙ্ি 
লফিুন, ো আপনাি বষ্যতিিাি সাঙ্থ সামঞ্জসষ্যপূে্থ। লসিা রিঙ্খ িাখুন আপনাি 
োয়রিঙ্ি অথবা ঝুরিঙ্য় িাখুন ঘঙ্িি লদয়াঙ্ি। এিাি উপি রনভ্থঙ্ি কঙ্ি সারজঙ্য় 
লফিুন আপনাি িাঙ্গ্থিগুঙ্িা: আপরন রক এই িামাদাঙ্ন পুঙ্িা কুিআন একবাি 
খিম কিঙ্ি িান? নারক আঙ্িা লবরর? িম্া িওড়া রিিাওয়াঙ্িি লিঙ্য় রক 
আপরন আপনাি িাজরবদ রিক কঙ্ি রনঙ্ি িান? লেিাই রিক কঙ্িন না লকন, 
একিা রিরখি পরিকল্পনা আপনাঙ্ক সাহােষ্য কিঙ্ব প্ররিরনয়ি রনঙ্জি িাঙ্গ্থি 
রিরভউ কিঙ্ি এবং একইসাঙ্থ সাহােষ্য কিঙ্ব িক্ষ্যপূিঙ্েি পঙ্থ এরগঙ্য় লেঙ্ি, 
ইনরাআল্াহ।  

২। হনয়হমত ফহান২। হনয়হমত ফহান
আমাঙ্দিঙ্ক অবরষ্যই আমাঙ্দি পরিরস্থরিি সাঙ্থ রমি লিঙ্খ িামাদাঙ্ন আমিা 
কিিুকু রিিাওয়াি কিঙ্ি পািঙ্বা, লস বষ্যাপাঙ্ি বাতিবসম্ি রসদ্ধান্ত রিহে 
কিঙ্ি হঙ্ব। রনঙ্িি হারদসরি মঙ্ন িাখা এঙ্ক্ঙ্রে খুব জরুরি:

িাসূিুল্াহ ملسو هيلع هللا ىلص-লক রজঙ্জ্স কিা হি, “লকান আমিঙ্ক আল্াহ সবঙ্িঙ্য় লবরর 
পেন্দ কঙ্িন?” রিরন জবাব রদঙ্িন, “লে আমি রনয়রমিভাঙ্ব কিা হয়, 
পরিমাঙ্ে লসিা অল্পই লহাক না লকন।” রিরন আঙ্িা বিঙ্িন, “কখঙ্না রনঙ্জি 
উপঙ্ি সাঙ্রষ্যি লবরর আমি িারপঙ্য় রদও না।” [বুখারি]

অিএব রনয়রমি রিিাওয়াি করুন। হঙ্ি পাঙ্ি আপরন রদঙ্ন মারে ১০ 
রমরনঙ্িি জনষ্যই রিিাওয়াি কিঙ্িন। এিা রনরচিি কিঙ্ি হঙ্ব লে, আপরন 
তদরনক রভরতিঙ্ি কুিআঙ্নি জনষ্য একিা সময় বিাদে লিঙ্খঙ্েন। ইছোমারফক 
লকান একরদন অঙ্নক লবরর রিিাওয়াি কিঙ্িন আি বারক রদন কিঙ্িন না – 
এমন লেন না হয়। অবরষ্যই আপনাি ইছো ও সমঙ্য়ি রভরতিঙ্ি আপরন িাইঙ্ি 

https://sunnah.com/bukhari/81/54
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িামাদাননি মহুাসাবািামাদাননি মহুাসাবা

বইঙ্য়ি শুরুঙ্ি আমিা একরি রূপক গঙ্ল্পি মারষ্যঙ্ম লদরখঙ্য়রেিাম লে, অঙ্নক 
মানুষই প্রিুি আমি কিাি প্রিষ্যারা রনঙ্য় িামাদান শুরু কঙ্িন, রকন্তু িামাদাঙ্নি 
রকেু রদন অরিবারহি হওয়াি পি িা রঙ্ি িাখঙ্ি পাঙ্িন না। সম্ূে্থ বইঙ্য় 
আমিা বিকিময় এ মাসঙ্ক আঙ্িা লপ্রাোরটিভ কিাি জনষ্য উপঙ্োগী লবর রকেু 
বষ্যবহারিক লকৌরি সম্ঙ্ক্থ আঙ্িাকপাি কিাি লিটিা কঙ্িরে। এখন আমিা 
বইঙ্য়ি লরষভাঙ্গ উপনীি হঙ্য়রে, এ পে্থাঙ্য় আমিা িামাদাঙ্নি এমন এক 
রবঙ্রষ রকন্তু অপ্রিরিি আমঙ্িি কথা জানাঙ্ি িাই ো রনয়রমি কিঙ্ি পািঙ্ি 
আমিা সহঙ্জই আমাঙ্দি িামাদানঙ্ক লপ্রাোরটিভ কিঙ্ি পািব, অথি খুব কম 
মানুষই িা কঙ্ি।

লসই আমিরি হঙ্ছে মুহাসাবা বা আমিপে্থাঙ্িািনা। লসাজা কথায়, আমাঙ্দি 
উরিি িামাদাঙ্নি প্রঙ্িষ্যক রদনই রনঙ্জি রহসাব লনয়া। এিকম কিঙ্ি পািঙ্ি 
আরা কিা োয় আমাঙ্দি িামাদান বইঙ্য়ি প্রািঙ্ম্ি গঙ্ল্পি মি অবসাদময়, 
আঙ্ক্ঙ্পি িামাদান হঙ্ব না রবইেরনল্াহ। 

মাসবষ্যারপ আমাঙ্দি আমঙ্ি োঙ্ি ভািা না পঙ্ড় লসজনষ্য আমাঙ্দি উরিি 
িামাদাঙ্নি প্ররিরি রদন রনঙ্জি রনয়িঙ্ক দৃঢ় কঙ্ি লনয়া, প্ররিরি রদন রনঙ্জি 
রহসাব লনয়া। এ অরষ্যাঙ্য় িামাদাঙ্নি প্রঙ্িষ্যক রদন পািন কিা োয় এিকম রকেু 
নাসীহাহ এবং রনঙ্জি িক্ষ্যঙ্ক মজবুি িাখাি জনষ্য রকেু আমিরজজ্াসামূিক 
প্রঙ্শ্নি নমুনা লদয়া হি। পািঙ্কি সুরবরাি জনষ্য আমিা নাসীহাহ ও প্রশ্নগুঙ্িাঙ্ক 
িামাদাঙ্নি ৩০রি রদঙ্ন ভাগ কঙ্ি লদরখঙ্য়রে। িঙ্ব আমাঙ্দি প্রদতি রসরিয়াি 
লমঙ্ন িিািা জরুরি নয়। জরুরি হঙ্ছে, এখান লথঙ্ক রািো রনঙ্য় িামাদাঙ্নি 
প্রঙ্িষ্যক রদন রনঙ্জি রহসাব লনয়াি অভষ্যাসিা িপ্ত কঙ্ি লনয়া; োঙ্ি িামাদাঙ্নি 
মাঝপঙ্থ আপনাি লখই হারিঙ্য় লফিঙ্ি না হয়।
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রামাদাতের দদেতদিে েমুো মুহাসাবারামাদাতের দদেতদিে েমুো মুহাসাবা

িামাদাঙ্নি প্ররিরি রদঙ্নি শুরুঙ্ি উক্ রদঙ্নি জনষ্য রনর্থারিি অংররি পড়ুন, 
রনঙ্জি রনয়িঙ্ক পুনরুজ্ীরবি করুন এবং সমরি রদঙ্নি পরিকল্পনা সাজান।

১লা িামাদান১লা িামাদান
রবসরমল্াহ! আজ লথঙ্ক িামাদাঙ্নি োরো শুরু হি।

আজঙ্কি পিামর্থ:

 � লিাো িাখাি জনষ্য রনঙ্জি রনয়িঙ্ক রবশুদ্ধ করুন। শুরুমারে আল্াহি 
সন্তুরটিি জনষ্য লিাো িাখাি রনয়ি করুন।

 � লসহরিঙ্ি উিাি জনষ্য অঙ্নকগুঙ্িা অষ্যািাম্থ লসি কঙ্ি িাখুন। বিকিময় 
লসহরিি খাবাি লকানভাঙ্বই োঙ্ি রমস না হয়।

 � প্ররিরদন কুিআন রিিাওয়াঙ্িি জনষ্য নূষ্যনিম ৩০ রমরনি সময় রনর্থািে 
কঙ্ি িাখুন।

২িা িামাদান২িা িামাদান
১ম লিাোিা লকমন লগি? লপ্রাোরটিভ রেি নারক লকানমঙ্ি পাি কঙ্িঙ্েন?

আপনাি েরদ গি বেঙ্িি িামাদান আনঙ্প্রাোরটিভ লকঙ্ি থাঙ্ক, িাহঙ্ি এ 
বেি একই ভুঙ্িি পুনিাবৃরতি কিঙ্বন না। লগি বেঙ্িি ভুিগুঙ্িা রনঙ্য় আঙ্ক্প 
কিা বাদ রদন। এ বেঙ্িি িামাদানঙ্ক আঙ্িা ভাঙ্িাভাঙ্ব কািাঙ্ি, রনঙ্জঙ্ক 
আঙ্িা লপ্রাোরটিভ কিঙ্ি এবং গি বেঙ্িি মি একই ফাঁঙ্দ এ বেি না পড়ঙ্ি 
এখনই দৃঢ় প্ররিজ্া কঙ্ি লফিুন।

আি েরদ গি বেঙ্িি িামাদান মাস আপনাি খুবই লপ্রাোরটিভ লকঙ্ি থাঙ্ক, 
িাহঙ্ি লিা আিহামদুরিল্াহ্ । মঙ্ন কিাি লিটিা করুন, গি বেি লকান লকান 
লিকরনক কাঙ্জ রদঙ্য়রেি আি এ বেি কীভাঙ্ব আঙ্িা উন্নরি কিঙ্ি পাঙ্িন িা 
রনঙ্য় পরিকল্পনা কষুন।

৩িা িামাদান৩িা িামাদান
িামাদাঙ্ন দুই প্রকাঙ্িি আনঙ্প্রাোরটিভ মানুষ লদখা োয়। এক প্রকাঙ্িি মানুষ 



150

প্রোডরোক্টিভ ররোমরোদরোন

আিঙ্সরম কঙ্ি, িাি লজঙ্গ রিরভ লদঙ্খ রকংবা লখিারূিা কঙ্ি আি আসঙ্িি 
আগ পে্থন্ত ঘুরমঙ্য় ঘুরমঙ্য় িামাদান মাস কারিঙ্য় লদয়। 

আঙ্িক প্রকাঙ্িি কাজপাগি মানুষ দুরনয়রব কাঙ্জ এিই বষ্যতি থাঙ্ক লে, িাঙ্দি 
িামাদান মাস কখন আঙ্স আি কখন িঙ্ি োয় িা রনঙ্জিাই লিি পায় না। িািা 
িাঙ্দি পরিবাি, পড়াঙ্িখা রকংবা কাঙ্জ এিই বষ্যতি থাঙ্ক লে েথােথভাঙ্ব 
আল্াহি ইবাদাি কিািও সময় পায় না। িািা কুিআন পড়াি কাঙ্জ সময় লদয় 
না, অল্পই সাদাকাহ কঙ্ি আি িািাবীঙ্হি সািাি পড়াি লিা প্রশ্নই আঙ্স না।

আপরন হয়ি রদ্িীয় প্রকাঙ্িি লিাকঙ্দিঙ্ক ‘লপ্রাোরটিভ’ বিঙ্ি পাঙ্িন; রকন্তু 
আসঙ্িই রক িািা লপ্রাোরটিভ? িািা রক িাঙ্দি িামাদাঙ্নি সময়িাঙ্ক লহিায় 
হািাঙ্ছে না? িািা রক পািঙ্িা না রনঙ্জঙ্দি দুরনয়ারব বষ্যতিিাঙ্ক এক মাঙ্সি 
জনষ্য সামানষ্য দূঙ্ি লিঙ্ি আল্াহি উপাসনায় রনঙ্জঙ্ক রনঙ্য়ারজি কিঙ্ি? আজ 
েরদ িািা মািা োয়, িাঙ্দি এই ‘বষ্যতিিা’ িাঙ্দি রক উপকাঙ্ি আসঙ্ব নারক িা 
ক্রি রহঙ্সঙ্ব গেষ্য হঙ্ব?

িাই আপরন এই রদ্িীয় প্রকাঙ্িি আনঙ্প্রাোরটিরভরিি বষ্যাপাঙ্িও সঙ্িিন লহান। 
রনঙ্জঙ্ক প্রশ্ন করুন, আপনাি রররেউি রক অঙ্নক লবরর বষ্যতি? আপরন রক 
দুরনয়ারব কাজঙ্ক লবরর প্রারানষ্য রদঙ্ছেন? এমন লেন না হয়, বষ্যতি িাইফস্টাইঙ্িি 
িাঙ্প পঙ্ড় আমিা িামাদাঙ্নি বিকি হারসি কিা লথঙ্ক বরঞ্চি হঙ্য় োই, 
আমঙ্ি রপরেঙ্য় োই আি িামাদাঙ্নি লরষরদন িা রনঙ্য় আফঙ্সাস করি।

৪ঠা িামাদান৪ঠা িামাদান
প্ররিরদঙ্নি লরষ ১০-১৫ রমরনি রনঙ্জি সমতি রদঙ্নি রহসাব রনন, রনঙ্জঙ্ক 
পে্থাঙ্িািনা করুন।

 O আজঙ্কি রদন রক লপ্রাোরটিভ রেি? 

 O েরদ লপ্রাোরটিভ হঙ্য় থাঙ্ক থাকঙ্ি কী কী ভাি কাজ কঙ্িরে? 

 O আজঙ্কি রদন লপ্রাোরটিভ থাকাি লপেঙ্ন মূি কািে কী রেি? 

 O আজঙ্কি মি বারক রদনগুঙ্িাঙ্কও কীভাঙ্ব লপ্রাোরটিভ কিা োয়?  

এ প্রশ্নগুঙ্িা রনঙ্জঙ্ক করুন। আপনাঙ্ক একরি লপ্রাোরটিভ রদন কািাঙ্নাি 
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িাওরফক লদয়ায় আল্াহি লরাকি করুন।

আি েরদ রদনরি লিমন লপ্রাোরটিভ না হঙ্য় থাঙ্ক, িাহঙ্ি কী সমসষ্যা হঙ্য়রেি? 
আগামী রদনগুঙ্িাঙ্ি এ সমসষ্যা কািাঙ্ি কী কিা োয়? আল্াহি কাঙ্ে দুআ 
করুন োঙ্ি আগামী রদনগুঙ্িা আঙ্িা লপ্রাোরটিভ উপাঙ্য় কািাঙ্ি পাঙ্িন। 
রনঙ্জি রনয়িঙ্ক আবািও পাকাঙ্পাক্ করুন। হিার হঙ্বন না। আপনাি জীবন 
লরষ হয় রন। আগামী রদন নিুন কঙ্ি শুরু কিঙ্ি পািঙ্বন।

৫ই িামাদান৫ই িামাদান
অঙ্নক সময় আমিা লপ্রাোরটিভ আমি করি শুরুমারে আমি কিাি িাড়না 
লথঙ্ক। িাই ঘন ঘন রনঙ্জি রনয়ি সংঙ্রারন কিাি প্রঙ্য়াজন িঙ্য়ঙ্ে। আমিা 
জারন লে, প্রঙ্িষ্যক কাজই রনয়ঙ্িি উপি রনভ্থিরীি।

লপ্রাোরটিভ কাজ কিাি আঙ্গ রনঙ্জঙ্ক প্রশ্ন করুন, “আরম এই কাজ আল্াহি 
জনষ্য কিরে লিা?”

সূিা আি আনআঙ্মি ১৬২ নম্ি আয়ািরি পড়ুনঃ “আপরন বিুনঃ আমাি 
নামাে, আমাি লকািবানী এবং আমাি জীবন ও মিে রবশ্ব-প্ররিপািক 
আল্াহিই জঙ্নষ্য।”

৬ই িামাদান৬ই িামাদান
আরম প্ররিরদন কয় ঘণ্া ঘুমারছে? কিিুকু খাবাি খারছে? রনয়রমি বষ্যায়াম কিরে 
লিা? – রািীরিক লপ্রাোরটিরভরিি বষ্যাপািরি লেন আরম ভুঙ্ি না োই। মঙ্ন 
িাখঙ্ি হঙ্ব, রািীরিক লপ্রাোরটিরভরি অজ্থন কিা আমাঙ্দি লকান িক্ষ্য নয়, 
এরি একরি মারষ্যম মারে; লে মারষ্যঙ্মি সাহাঙ্েষ্য আমিা রািীরিক সক্মিা অজ্থন 
কিব, োঙ্ি আমিা আঙ্িা ভাঙ্িাভাঙ্ব, সুস্থ-সবিভাঙ্ব আল্াহি ইবাদাি 
কিঙ্ি পারি।

৭ই িামাদান৭ই িামাদান
আরষ্যারমিক লপ্রাোরটিরভরি সবঙ্িঙ্য় লবরর গুরুত্বপূে্থ। িাই রনঙ্জঙ্ক প্রশ্ন করুনঃ 
আল্াহ আমাি লিাো কবুি কিঙ্বন লিা? সকি সুন্নাহ নামাজ সময়মি আদায় 
কঙ্িরে লিা? কুিআন পড়া হঙ্য়ঙ্ে?
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িামাদান শুরু লসহরি আি ইফিাি কিাি মাস নয়। এ মাস হঙ্ছে আরষ্যারমিকিাি 
ররখঙ্ি উিাি মাস, ইবাদাঙ্িি মজা পাওয়াি মাস।

আপরন রক এখঙ্না লপ্রাোরটিভ হঙ্ি পাঙ্িন রন? এখন না হঙ্ি কখন হঙ্বন? 
আজই পাক্া রনয়ি কঙ্ি লফিুন।

৮ই িামাদান৮ই িামাদান
িামাদাঙ্ন প্ররি রদঙ্নি শুরু কখন লথঙ্ক কিা উরিি? আপরন রক খুব সকাঙ্ি 
রদন শুরু কঙ্িন োঙ্ি লিাো িাখাি সময়িা দীঘ্থ অনুভূি হয়? নারক আপরন েি 
লবরর সম্ব সময় পাঙ্িন ঘুরমঙ্য় লনন?

আমাি পিামর্থ হিঃ লসহরিি সাঙ্থ সাঙ্থ রদঙ্নি শুরু করুন। আরম মজা কিরে 
না। একরদন লিটিা কঙ্িই লদখুন আি অনুভব করুন অনষ্যানষ্য রদঙ্নি লথঙ্ক 
আপনাি রদন কি লবরর লপ্রাোরটিভ থাঙ্ক।

িািাবীঙ্হি পঙ্ি েি িাড়ািারড় সম্ব ঘুরমঙ্য় পড়ুন। ফজঙ্িি ওয়াক্ শুরু 
হওয়াি এক ঘণ্া আঙ্গ ঘুম লথঙ্ক লজঙ্গ উঙ্ি রদন শুরু করুন। লসহরিঙ্ি 
স্বাস্থষ্যকি খাবাি রিহে করুন। খাওয়াি পি একিু রবশ্রাম রনন। ফজঙ্িি সািাি 
আদায় করুন। কুিআন পড়ুন। অিঃপি রদঙ্নি কাজ শুরু কঙ্ি রদন।

রদঙ্নি সবঙ্িঙ্য় গুরুত্বপূে্থ রিনরি কাজ কিাি মারষ্যঙ্ম রদন শুরু করুন। রনরচিি 
করুন:

 � এই কাজগুঙ্িাি িাইঙ্ি আি লকান কাজ লেন জরুরি না হঙ্য় োয়।

 � লকান রবঘ্নিা োড়া োঙ্ি এই কাজগুঙ্িা সম্াদন কিঙ্ি পাঙ্িন।

অঙ্নক হারদঙ্স এঙ্সঙ্ে, লসহরিি সময়িা বিকিময়। িাই লসহরি রমস কিঙ্বন 
না। লসহরি কঙ্ি রদন শুরু করুন।

৯ই িামাদান৯ই িামাদান
আছো, লসহরিি পি ঘুমাঙ্ি কী সমসষ্যা?

এি জবাঙ্ব বিঙ্ি হয়ঃ কখঙ্না রক লভঙ্ব লদঙ্খঙ্েন িামাদাঙ্ন সািািা রদন 
আপরন এি ক্ান্ত ও লমজারজ থাঙ্কন লকন?; এি কািে সম্বি সকাঙ্ি 
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ঘুমাঙ্নাি এই অভষ্যাসিাই।

কঙ্য়করদন লসহরিি পি লজঙ্গ থাকাি অভষ্যাস করুন আি পরিবি্থনিা রনঙ্জই 
উপিরধি করুন।

আরম আপনাঙ্ক বিরে না, লসহরিি পি লথঙ্ক িাঙ্ি ঘুমাঙ্নাি আঙ্গ সািািা 
সমঙ্য়ি লভিঙ্িই কখঙ্না ঘুমাঙ্বন না। এিকম কিঙ্ি আপনাি জনষ্য হয়ি লবরর 
হঙ্য় লেঙ্ি পাঙ্ি। আপরন ো কিঙ্বন িা হিঃ লসহরিি পি নূনষ্যিম রিন ঘণ্া 
ঘুমাঙ্বন না। এই সময় ফিজ-নফি সািাি পড়ঙ্বন, কুিআন রিিাওয়াি 
কিঙ্বন এবং রদঙ্নি সবঙ্িঙ্য় গুরুত্বপূে্থ রিনরি কাজ সমারা কঙ্ি রনঙ্বন। 
িািপি স্ুি রকংবা অরফঙ্স োওয়াি আগ পে্থন্ত সময় হািকা ঘুরমঙ্য় রনঙ্ি 
পাঙ্িন। অথবা দুপুঙ্িি সময় ক্ায়িুিা (হািকা ঘুম) রদঙ্ি পাঙ্িন।

১০ই িামাদান১০ই িামাদান
েরদ লকান কািঙ্ে ঘুম লথঙ্ক উিঙ্ি লদরি হঙ্য় োওয়ায় লসহরি রমস হঙ্য় োয়, 
িাহঙ্ি এই ৬রি কাজ কিঙ্ি পাঙ্িনঃ

1. রবিরিি না হঙ্য় রান্ত থাকুন। ফজি পড়ুন। রকেুক্ে কুিআন রিিাওয়াি 
করুন।

2. “লসহরি খাওয়া হয় নাই”, “গিকাি শুরু এক লবিা লখঙ্য়রে” – এসব 
কথা বাি বাি মঙ্ন আসঙ্ি পাঙ্ি। এগুঙ্িা রনঙ্য় একদম রিন্তা কিঙ্বন না। 
এই রিন্তাগুঙ্িাই আপনাি সমতি রদঙ্নি লপ্রাোরটিরভরি মারি কঙ্ি লদয়াি 
জনষ্য েঙ্থটি।

3. মনঙ্ক রক্ করুন। সামঙ্নি রদনরি খুব লপ্রাোরটিভ কািাঙ্নাি রপথ রনন। 
রনঙ্জঙ্ক অনুপ্রারেি করুন, রিক লেমনিা এথঙ্িিিা কঙ্ি থাঙ্ক।

4. খুব লবরর রক্ঙ্র িাগঙ্ি অল্প সমঙ্য়ি জনষ্য ঘুরমঙ্য় রনঙ্ি পাঙ্িন।

5. রনঙ্জঙ্ক বষ্যতি িাখুন অথবা এমন রকেু করুন ো আপনাি ভাি িাঙ্গ। সময় 
লকঙ্ি োঙ্ব। লসহরি খাওয়া লে হয়রন িা ভুঙ্িই োঙ্বন।

6. আল্াহি কাঙ্ে দুআ করুন োঙ্ি আল্াহ আপনাঙ্ক সমরি রদন ইরিবািকভাঙ্ব 
কািাঙ্ি সাহােষ্য কঙ্িন।
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১১ই িামাদান১১ই িামাদান
িামাদাঙ্নি রিন ভাঙ্গি এক ভাগ লরষ হঙ্য় লগঙ্ে। গি দর রদঙ্ন রনঙ্জি 
পািফিমষ্যান্স পে্থাঙ্িািনা করুন।

গি দর রদঙ্নি মাঙ্ঝ কয়রদন আপরন ফজঙ্িি আঙ্গ লসহরিি সময় ঘুম লথঙ্ক 
উিঙ্ি লপঙ্িঙ্েন? কয়রদন লসহরিি পি না ঘুরমঙ্য় সকাঙ্িি বিকি হারসি কঙ্ি 
রদঙ্নি কাজ কিঙ্ি লপঙ্িঙ্েন? – এভাঙ্ব রবরভন্ন প্রশ্ন কঙ্ি প্ররিরদঙ্নি জনষ্য 
রনঙ্জঙ্ক পঙ্য়ন্ রদঙ্ি পাঙ্িন। েি লবরর পঙ্য়ন্ পাঙ্বন, আপনাি গি দর রদন 
িি লপ্রাোরটিভ লকঙ্িঙ্ে বুঝা োঙ্ব।

লসহরিি ওয়াক্ লরষ হঙ্য় োওয়াি রিক আঙ্গ আঙ্গ লসহরি করুন োঙ্ি সমরি 
রদন েঙ্থটি পরিমাে ররক্ আপনাি রিীঙ্ি মজুি থাঙ্ক। 

সকাঙ্ি রদঙ্নি কাজ শুরু কিা মাঙ্ন কাঙ্জ লবরর বিকি রনঙ্য় আসা। কািে 
নবীরজ ملسو هيلع هللا ىلص দুআ কঙ্িরেঙ্িনঃ “লহ আল্াহ! আমাি উম্িঙ্ক সকাঙ্ি বিকি 
রদও।”

েরদ আপনাি পঙ্য়ন্ কম আঙ্স, িাহঙ্ি এখনই সময় ঘুঙ্ি দাঁড়াঙ্নাি। িামাদাঙ্নি 
আি ২০ রদন বারক। িাই রনঙ্জঙ্ক প্রস্তুি কঙ্ি রনন আগামী ২০ রদঙ্নি জনষ্য।

১২ই িামাদান১২ই িামাদান
মাঙ্সি এ পে্থাঙ্য় এঙ্স রিন প্রকাঙ্িি মানুষ লদখা োয়। 

 O প্রথম প্রকাঙ্িি োিা, িাঙ্দি এখন পে্থন্ত খুব ভাি িামাদান লকঙ্িঙ্ে। 
িাঙ্দি শুরুিা দারুে হঙ্য়ঙ্ে। িামাদাঙ্নি প্রঙ্িষ্যকরি রদন আঙ্িা 
লপ্রাোরটিভভাঙ্ব কািাঙ্ি িািা বদ্ধপরিকি।

 O রদ্িীয় প্রকাঙ্িি লিাকঙ্দিও শুরুিা ভাঙ্িা হঙ্য়রেি, রকন্তু িািা িা 
রঙ্ি িাখঙ্ি পাঙ্িরন। রীঙ্ি রীঙ্ি িাঙ্দি আমি কঙ্ম োঙ্ছে।

 O িিৃীয় প্রকাঙ্িি লিাকঙ্দি িামাদান খবু বাঙ্জভাঙ্ব শুরু হঙ্য়ঙ্ে, লিমন 
লকান আমি কিঙ্ি পাঙ্ি রন। িািা এখঙ্না রনরচিি নয়, এই িামাদান 
িািা লপ্রাোরটিভভাঙ্ব আঙ্দৌ কািাঙ্ি পািঙ্ব রকনা!

েরদ আপরন প্রথম দঙ্ি থাঙ্কন, িাহঙ্ি আল্াহ লেন আপনাঙ্ক অরবিি িাঙ্খন। 
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ভাি কাজ অবষ্যাহি িাখুন, কখঙ্নাই আমঙ্ি রেি রদঙ্বন না। হারদঙ্স এঙ্সঙ্ে, 
আল্াহ লসইসব লনক আমি ভাঙ্িাবাঙ্সন ো রনয়রমি কিা হয়।

েরদ আপরন রদ্িীয় দঙ্িি অন্তভু্থক্ লহান, িাহঙ্ি রবিরিি হঙ্বন না। রসদ্ধান্ত 
রনন লকান রজরনসগুঙ্িা আপনাি জীবঙ্ন পরিবি্থন কিা আবরষ্যক োঙ্ি কঙ্ি 
আপরন আবাি রফঙ্ি আসঙ্ি পাঙ্িন। হিার হঙ্বন না। মাঙ্সি লসিা সময়িা 
আসঙ্ি লিা এখঙ্না বারক! আগামী দর রদঙ্নি জনষ্য িক্ষ্য রস্থি করুন।

আি েরদ আপরন িৃিীয় দঙ্িি হিভাগা সদসষ্য রহঙ্সঙ্ব রনঙ্জঙ্ক খুঁঙ্জ পান, 
িঙ্ব আজঙ্কই আপনাি বদঙ্ি োওয়াি সময়। উঙ্ি পড়ুন, উেু করুন, দুই 
িাকাি নফি নামাে পড়ুন আি আল্াহি কাঙ্ে দুআ করুন োঙ্ি বারক রদনগুঙ্িা 
আঙ্িা লপ্রাোরটিভভাঙ্ব কািাঙ্ি পাঙ্িন।

১৩ই িামাদান১৩ই িামাদান
লপ্রাোরটিরভরিি পঙ্থ সবঙ্িঙ্য় বড় বারা হি রািাবারহকিাি অভাব।

আপনাি রক কুিআন পড়ঙ্ি ক্ান্ত িাগঙ্ে? ঈরাি নামাঙ্েি পি িািারবহি জনষ্য 
দাঁড়াঙ্ি মন সায় রদঙ্ছে না? অথবা, িামাদাঙ্নি প্রথম কঙ্য়ক রদন লেসব লনক 
আমি কঙ্িঙ্েন িা রঙ্ি িাখঙ্ি পািঙ্েন না?

িাহঙ্ি একরি সহজ-সিি ও বষ্যবহারিক পিামর্থ লদইঃ

উঙ্ি পড়ুন আি কাজরি কিা শুরু কঙ্ি রদন!

লনক আমঙ্িি পঙ্থ প্রথম পদঙ্ক্পরি লফিুন আি বারক োরো এমরনঙ্িই পারড় 
রদঙ্ি পািঙ্বন।

রবশ্বাস হয় না?

গরড়মরস িষ্যাগ কঙ্ি কুিআন িুঙ্ি রনন আি রিিাওয়াি কিা শুরু করুন।

দুই িাকাি নামাঙ্জি জনষ্য দাঁরড়ঙ্য় োন।

লকান িষ্যারিরিি কাঙ্জ লস্বছোশ্রম রদঙ্ি শুরু করুন।

লনককািঙ্দি সাঙ্থ থাকুন, িাহঙ্ি আমঙ্ি উৎসাহ পাঙ্বন।

একবাি েখন োরো শুরু কিঙ্বন, আপনাি মন ও অন্তি আপনাঙ্ক অনুসিে 
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কিঙ্ব। আপনাি শুরু প্রঙ্য়াজন প্রথম পদঙ্ক্পরি লনয়াি।

১৪ই িামাদান১৪ই িামাদান
লনক আমঙ্িি পঙ্থ মানরসক বারাগুঙ্িা অরিক্রম কিাও জরুরি।

লকান লনক কাজ কিঙ্ি বা লনক আমঙ্িি পঙ্থ প্রথম পদঙ্ক্প রনঙ্ি রক আমাি 
খািাপ িাঙ্গ? িাহঙ্ি প্রথঙ্ম লকান রজরনসরি আমাঙ্ক বারা রদরছেি? লনক 
আমঙ্িি পি রক আঙ্গি মি ভাি অনুভূরি কাজ কিঙ্ে না?

রনঙ্জঙ্ক প্রশ্নগুঙ্িা করুন। আমি কিঙ্ি েরদ ভাি না িাঙ্গ, িাহঙ্ি রনঙ্জঙ্ক 
রনঙ্জই বুঝান, অনুপ্রারেি করুন। িামাদাঙ্নি শুরুঙ্ি আমি কিঙ্ি েিিুকু 
ভাি িাগি, এখন েরদ লিমন না িাঙ্গ রকংবা একঙ্ঘঙ্য় িাঙ্গ, িবুও আমি 
কিা বাদ রদঙ্বন না।

১৫ই িামাদান১৫ই িামাদান
আপরন রক আসঙ্িই আমঙ্ি ক্ান্ত হঙ্য় পড়ঙ্েন নারক আিঙ্সরম আপনাঙ্ক 
লপঙ্য় বঙ্সঙ্ে -িা রনে্থয় করুন।

অঙ্নক সময় আমিা িািারবহঙ্ি দাঁড়াঙ্ি ক্ারন্তঙ্ি আমাঙ্দি পদেুগি কাঁপঙ্ি 
থাঙ্ক, কুিআন পড়ঙ্ি শুরু কিঙ্ি ঘুঙ্মি লিাঙ্ি লিাঙ্খি পািা বুঙ্জ আঙ্স। 
রকন্তু লেই না আমিা ইবাদাি বাদ রদঙ্য় অনষ্য কাঙ্জ িঙ্ি োই, আমাঙ্দি ঘুম 
লেন পারিঙ্য় োয়!

িাই এরি রনে্থয় কিা জরুরি লে, আমিা রক আসঙ্িই ক্ান্ত হঙ্য় পড়রে নারক 
আিঙ্সরম কিরে।

েরদ উতিি হঙ্য় থাঙ্ক আিঙ্সরম, িাহঙ্ি এি কািে খুঁজুন। লকন এমন হঙ্ছে?

ইখিাঙ্সি অভাঙ্ব? ঈমান দুব্থি? লকান গুনাঙ্হি কািঙ্ে ো আমাঙ্দিঙ্ক লনক 
আমঙ্ি বাঁরা রদঙ্ছে? 

আল্াহি কাঙ্ে দুআ করুন োঙ্ি আল্াহ আমাঙ্দি এই আিঙ্সরম লিাঙ্গি 
প্ররিকাি কঙ্ি রদন।
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১৬ই িামাদান১৬ই িামাদান
কঙ্য়ক বেি আঙ্গি কথা। আরম অরিরয় বৃদ্ধ ও দুব্থি এক বষ্যরক্ি পাঙ্র সািাি 
আদায় কিরেিাম। রিরন সম্ূে্থ ইরা ও িািাবীঙ্হি সািাি দাঁরড়ঙ্য় আদায় 
কঙ্িরেঙ্িন। অথি, দুব্থিিাি কািঙ্ে িাি সমতি রিীি কাঁপরেি। িাঙ্ক হয়ি 
অঙ্নঙ্ক বঙ্স সািাি আদায় কিঙ্ি বিরেঙ্িন। রকন্তু, রিরন প্রঙ্িষ্যক িাকাি 
সািাি দাঁরড়ঙ্য় আদায় কিাি জনষ্য দৃঢ়প্ররিজ্ রেঙ্িন এবং রিরন িা কঙ্িও 
রেঙ্িন।

আপরন কাউঙ্ক কিিুকু ভাঙ্িাবাঙ্সন লস প্রমাে পাওয়া োয় আপরন িাঁি জনষ্য 
কিিুকু কটি সহষ্য কিঙ্ি িারজ আঙ্েন িা লদখাঙ্নাি মারষ্যঙ্ম। 

আমিা েরদ আল্াহঙ্ক আসঙ্িই অঙ্নক লবরর ভাঙ্িাবারস, িাহঙ্ি আল্াহি 
সন্তুরটিি জনষ্য আঙ্িকিু কটি কিঙ্ি আমাঙ্দি আপরতি থাকাি কথা না, িাই না?

এমন লকান আমঙ্িি কথা রিন্তা করুন লেখাঙ্ন আপরন অরিরিক্ কটি কিঙ্ি 
পাঙ্িন আল্াহঙ্ক সন্তুটি কিাি িঙ্ক্ষ্য। িা হঙ্ি পাঙ্ি িাহাজ্ুঙ্দি জনষ্য ঘুম 
লথঙ্ক উিা রকংবা অরিরিক্ কঙ্য়ক িাকাি নামাে আদায় কিা অথবা মানুষঙ্ক 
খাওয়াঙ্নাি জনষ্য লবি হওয়া।

১৭ই িামাদান১৭ই িামাদান
আজ লথঙ্ক ১৪০০ বেি আঙ্গ এই রদঙ্ন মহান বদঙ্িি েুদ্ধ সংঘরিি হঙ্য়রেি। 
আমিা সবাই লসই কারহনী কমঙ্বরর জারন। আল্াহিা’আিা নবীরজ ملسو هيلع هللا ىلص ও িাঁি 
সাহাবীঙ্দিঙ্ক এই রদঙ্ন এক মহারবজয় দান কঙ্িরেঙ্িন। বদঙ্িি েুঙ্দ্ধি কারহনী 
লথঙ্ক আমিা লপ্রাোরটিরভরিি লকান ররক্া লপঙ্ি পারি রক?

অবরষ্যই লপঙ্ি পারি। বদঙ্িি েুঙ্দ্ধ জয়িাঙ্ভি পি আল্াহিা’আিা একরি 
আয়াি নারেি কঙ্িন। আল্াহ বঙ্িন, “বস্তুিঃ আল্াহ বদঙ্িি েুঙ্দ্ধ লিামাঙ্দি 
সাহােষ্য কঙ্িঙ্েন, অথি লিামিা রেঙ্ি দুব্থি। কাঙ্জই আল্াহঙ্ক ভয় কিঙ্ি 
থাক, োঙ্ি লিামিা কৃিজ্ হঙ্ি পাঙ্িা।” (সূিা আি ইমিান; ৩:১২৩)

এরি মুসরিমঙ্দি জনষ্য অসারািে এক স্মিরেকা লে, লকান সফিিা বা বষ্যথ্থিা 
শুরুমারে আল্াহি িিফ লথঙ্কই আঙ্স। আমিা োঙ্ি অহংকািী না হঙ্য় োই 
এবং আমাঙ্দি সফিিাি মূি উৎসঙ্ক ভুঙ্ি না োই। 
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আমিা েিই দক্, ইিমসম্ন্ন হঙ্য় োই না লকন; আি েিইবা সুপাি লপ্রাোরটিভ 
আমরি রজঙ্ন্দরগ কািাই না লকন; এগুঙ্িাঙ্ি আমাঙ্দি রনজস্ব লকান অবদান 
লনই, এ সবই আমাঙ্দি িঙ্বি দান। িাই আল্াহি রদঙ্কই আমিা লেন রনঙ্জঙ্দি 
সফিিাঙ্ক সমপ্থে করি, অহংকািী লেন না হই। আমিা লেন এই আয়াঙ্িি 
উপি দৃঢ়ভাঙ্ব রবশ্বাস িারখঃ “...আল্াহি মদদ দ্ািাই রকন্তু কাজ হঙ্য় থাঙ্ক, 
আরম িাঁি উপিই রনভ্থি করি এবং িাঁিই প্ররি রফঙ্ি োই।” (সূিা হুদ; ১১:৮৮)

পরিঙ্রঙ্ষ, আজঙ্কি এই রদঙ্ন আমিা লেন রবঙ্শ্বি নানা প্রাঙ্ন্ত অবস্থান কিা 
রনে্থারিি মুসরিম ভাই-লবানঙ্দি জনষ্য দুআ করি। িািা খুবই করিন পরিরস্থরিি 
মরষ্য রদঙ্য় িামাদান কািাঙ্ছে। িাঙ্দি জনষ্য আমিা সব্থরনম্ন ো কিঙ্ি পারি িা 
হঙ্ছে িাঙ্দি জনষ্য দুআ কিা। আমিা মহা পিাক্রমরািী আল্াহি কাঙ্ে দুআ 
করি লে, আল্াহ লেন আমাঙ্দি মােিুম ভাই-লবানঙ্দিঙ্ক জারিমঙ্দি উপি 
রবজয় দান কঙ্িন, লেমরনভাঙ্ব আল্াহ িাঁি রপ্রয়নবীঙ্ক বদঙ্িি রদঙ্ন রবজয় 
দান কঙ্িরেঙ্িন। আরমন।

১৮ই িামাদান১৮ই িামাদান
িামাদাঙ্নি লরষ দর রদন ঘরনঙ্য় আসঙ্ে। এখনই সময় আমাঙ্দি সব ররক্ ও 
লপ্রাোরটিরভরি বাড়াঙ্নাি লকৌরিগুঙ্িাি সাহাঙ্েষ্য িামাদাঙ্নি লরষ দরঙ্কি জনষ্য 
পরিকল্পনা সাজাঙ্নাি।

রনঙ্জঙ্ক প্রশ্ন করুনঃ িামাদাঙ্নি লরষ দর িাঙ্িি মঙ্রষ্য লকান িাি িাইিািুি 
ক্াদি হঙ্ব িা েরদ আরম জানিাম িাহঙ্ি লসই িাঙ্ি কী কী আমি কিাি 
পরিকল্পনা কিিাম?

িািপি লসই আদর্থ িাঙ্িি পরিকল্পনাগুঙ্িা িামাদাঙ্নি লরষ দর িাঙ্িি 
প্রঙ্িষ্যকরিি জনষ্য করুন।

১৯ই িামাদান১৯ই িামাদান
আমাঙ্দি জীবঙ্নি িক্ষ্য ও আমাঙ্দি লরষ গন্তবষ্য েরদ জান্নাি হঙ্য় থাঙ্ক, 
িাহঙ্ি আমাঙ্দি উরিি িামাদাঙ্নি লরষ দররদঙ্নি জনষ্য আমাঙ্দি দুরনয়ারব 
বষ্যতিিাঙ্ক করমঙ্য় লফিা, োঙ্ি পূে্থ উদষ্যঙ্ম িাঙ্িি ইবাদািগুঙ্িা কিা োয়। 
এমন লেন না হয়, রদঙ্ন কাজ কঙ্ি আমিা এি লবরর বষ্যতি হঙ্য় পরড় লে িাঙ্ি 
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ঘুম োড়া আি রকেু আমাঙ্দি মাথাঙ্িই আসঙ্িা না।

েরদ বষ্যতিিা কমাঙ্ি না পাঙ্িন িাহঙ্ি কাজগুঙ্িাঙ্ক ভাগ কঙ্ি রনন এবং 
সমঙ্য়ি সুবষ্যবস্থাপনাি মারষ্যঙ্ম কাজ এবং ইবাদাঙ্িি মঙ্রষ্য ভািসামষ্য িক্া করুন। 
প্ররি রদনঙ্ক ঘণ্া অনুপাঙ্ি ভাগ কঙ্ি পরিকল্পনা করুন, কখন আপরন কী কাজ 
কিঙ্বন আি কখন ইবাদািিি থাকঙ্বন আি সািারদঙ্নি মঙ্রষ্য কখন আপরন 
রবশ্রাম রনঙ্বন।

সময় নটি কিঙ্বন না। রনয়মানুবি্থী লহান। িামাদাঙ্নি লরষ দররদঙ্নি জনষ্য সম্ব 
সব িকঙ্মি প্রস্তুরি রিহে করুন।

২০ফি িামাদান২০ফি িামাদান
কম্থজীরব লিাকঙ্দি জনষ্য িাররেজাগিে অঙ্নক কঙ্টিি। খুব লবরর িা-করফ খাওয়া 
স্বাঙ্স্থষ্যি জঙ্নষ্যও হারনকি। আসুন, িাি জাগাি রকেু স্বাস্থষ্যসম্ি প্রাকৃরিক 
লকৌরি লজঙ্ন লনই।

 � ভািঘুম:ভািঘুম: রদঙ্ন খারনক ঘরুমঙ্য় রনন। িা হঙ্ি পাঙ্ি ২০ লথঙ্ক ৪০ রমরনঙ্িি 
জনষ্য রকংবা সঙ্ব্থাচ্ লদড় ঘণ্াি ঘমু। এরি আপনাঙ্ক সঙ্িজ িাখঙ্ব, িাি 
জাগঙ্ি সহায়িা কিঙ্ব। সময় লপঙ্িই এিকম হািকা ঘুম ঘুরমঙ্য় রনন। 
এিকম ঘুঙ্মি পি ৩-৪ ঘণ্া রনরব্থঙ্ঘ্ন কারিঙ্য় রদঙ্ি পািঙ্বন ঘঙু্মি লকান 
প্রঙ্য়াজন অনুভব কিা োড়াই ইনরাআল্াহ।

 � পরিরমি ও স্বাস্থষ্যকি খাবাি:পরিরমি ও স্বাস্থষ্যকি খাবাি: আমাঙ্দি খাদষ্যাভষ্যাঙ্সি উপি আমাঙ্দি ঘঙু্মি 
প্রভাব িঙ্য়ঙ্ে। ইফিাি/লসহরিঙ্ি লবরর লখঙ্ি লবরর ঘমু আসঙ্ব। হািকা 
ও স্বাস্থষ্যকি খাদষ্য রিহঙ্েি মারষ্যঙ্ম িামাদাঙ্নি লরষ দর রদন িাররেকািীন 
ইবাদাি কিা সহজিি হঙ্য় োঙ্ব ইনরাআল্াহ।

 � দআু:দআু: আল্াহি কাঙ্ে দআু করুন োঙ্ি আল্াহ আপনাঙ্ক ইবাদাঙ্িি জনষ্য 
পে্থাপ্ত ররক্ ও সময় দান কঙ্িন।

২১ফি িামাদান২১ফি িামাদান
এমন রক লকানও রবঙ্রষ আমি হঙ্ি পাঙ্ি ো এ বেঙ্িি িামাদাঙ্ন কিঙ্ি 
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পািঙ্ি লসই আমঙ্িি দ্ািা এ বেঙ্িি িামাদানঙ্ক আপরন রবঙ্রষারয়ি কিঙ্ি 
পািঙ্বন? লে আমিরি কিঙ্ি পািঙ্ি এই বেঙ্িি িামাদাঙ্নি আমঙ্িি কমরি 
রনঙ্য় আপনাি মঙ্ন লকানও আফঙ্সাস থাকঙ্ব না? অথবা, িা হঙ্ি পাঙ্ি 
এমন লকানও লনক আমি ো আপরন আঙ্গ কখনও কঙ্িন রন, ো কিঙ্ি হঙ্ি 
আপনাঙ্ক আপনাি কমঙ্ফাি্থ লজাঙ্নি বাইঙ্ি রগঙ্য় িা কিঙ্ি হঙ্ব।

এ রিঙ্নি রকেু আমঙ্িি পিামর্থ রনঙ্ম্ন লদয়া হি:

 � িামাদাঙ্নি লরষ দর রদঙ্নি জনষ্য সনু্নি ই’রিকাঙ্ফি রনয়ি কঙ্ি ই’রিকাঙ্ফ 
বঙ্স োন। েরদ এরি আপনাি জনষ্য প্রথমবাি হয় আি সমূ্ে্থ দর রদন 
ই’রিকাফ কিঙ্ি পািঙ্বন রকনা িা রনঙ্য় অরনরচিি থাঙ্কন; িাহঙ্ি 
নফি ই’রিকাঙ্ফি রনয়ি কঙ্ি রকেরুদঙ্নি জনষ্য হঙ্িও ই’রিকাঙ্ফ বসনু।

 � আপনাি মারনবষ্যাগ হাঙ্ি রনন আি জীবঙ্নি সবঙ্িঙ্য় বড় দানরি এই 
দররদঙ্নি মঙ্রষ্য করুন। দান করুন লকানও দান-সাদাকাহি বা 
মানবকিষ্যােমূিক প্রকঙ্ল্প।

 � এমন লকউ রক আঙ্ে োঙ্ক কখনও ক্মা কিঙ্বন না বঙ্ি আপরন প্ররিজ্া 
কঙ্িরেঙ্িন? িাঙ্ক মাফ কঙ্ি রদন।

 � লকান এক হিদরিরে পরিবাি খুঁঙ্জ লবি করুন আি প্ররিজ্াবদ্ধ লহান লে 
েিরদন জীরবি থাকঙ্বন িাঙ্দিঙ্ক সাহােষ্য কিঙ্বন।

 � এরিমঙ্দি জনষ্য ইফিাঙ্িি বষ্যবস্থা করুন।

 � আপনাি লকান মূিষ্যবান সম্রতি (জরম/সম্দ বা অনষ্য রকেু) আল্াহি 
নাঙ্ম ওয়াকফ কঙ্ি রদন।

 � এমন লকানও সিূা আঙ্ে রক ো অঙ্নকরদন োবৎ মখুস্থ কিাি রনয়ি কঙ্িও 
কিা হঙ্ছে না? এই িামাদাঙ্নই িা মুখস্থ কিাি পরিকল্পনা করুন। 
ই’রিকাঙ্ফ বসঙ্ি এ কাজ আঙ্িা সহজ হঙ্য় োঙ্ব ইনরাআল্াহ।

এভাঙ্ব রবঙ্রষ লকান আমি কিাি দ্ািা এই িামাদানঙ্ক স্মিেীয় কঙ্ি িাখুন।

২২ফি িামাদান২২ফি িামাদান
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আজ এমন লকান লনক আমি কিাি বষ্যাপাঙ্ি রনঙ্জি সাঙ্থ প্ররিজ্া করুন ো 
িামাদাঙ্নি পঙ্িও আপরন কিঙ্ি থাকঙ্বন।

িা হঙ্ি পাঙ্ি এখন লথঙ্ক প্ররি িাঙ্ি িাহাজ্ুঙ্দি নামাজ আদায় কিা। 
অথবা, আপরন প্ররি সপ্তাঙ্হি লসাম ও বৃহপেরিবাি অথবা প্ররি আিরব মাঙ্সি 
১৩, ১৪ ও ১৫ িারিখ নফি লিাো িাখঙ্ি পাঙ্িন।  অথবা, প্ররিরদন এক 
পািা কুিআন রিিাওয়াি কিাি রসদ্ধান্ত রনঙ্ি পাঙ্িন। আপরন এখন লথঙ্ক 
প্রঙ্িষ্যক ফিে নামাজ মসরজঙ্দ রগঙ্য় জামাঙ্িি সাঙ্থ আদায় কিাি বষ্যাপাঙ্ি 
প্ররিশ্রুরিবদ্ধ হঙ্ি পাঙ্িন।  অথবা, প্ররি সপ্তাঙ্হ রনয়রমি রকেু িাকা সাদাকাহ 
কিািও রনয়ি কিঙ্ি পাঙ্িন।

এমন লকানও লনক আমঙ্িি রসদ্ধান্ত রনন ো িামাদাঙ্নি পঙ্িও িািু িাখঙ্বন। 
েরদ আপরন িামাদান মাঙ্স এই আমিরি রনয়রমি কঙ্ি থাঙ্কন, িাহঙ্ি এই 
মাঙ্সি অনুরীিন আপনাঙ্ক িামাদাঙ্নি পঙ্িও এই আমি কিঙ্ি সাহােষ্য 
কিঙ্ব ইনরাআল্াহ। আি লসরিই হঙ্ব এ বেঙ্িি িামাদান লথঙ্ক আপনাি এক 
রবঙ্রষ প্রারপ্ত। আল্াহ লিা এমন লনক আমি পেন্দ কঙ্িন ো রনয়রমি কিা হয়। 
এমন লনক আমঙ্িি অভষ্যাস এই িামাদাঙ্ন িপ্ত কঙ্ি িা পিবি্থী মাসগুঙ্িাঙ্ি 
রনঙ্জি রনিষ্যজীবঙ্নি অভষ্যাঙ্স পরিেি কিঙ্ি পািঙ্ি িা হঙ্ব রনঃসঙ্ন্দঙ্হ এক 
রবরাি প্রারপ্ত রবইেরনল্াহ।

২৩ফি িামাদান২৩ফি িামাদান
ক্ারন্তি পঙ্িও সুখ থাঙ্ক, কঙ্টিি পঙ্িও স্বরতি থাঙ্ক- েরদ লস ক্ারন্ত আি কটি 
আল্াহি সন্তুরটিি উঙ্দেঙ্রষ্য হঙ্য় থাঙ্ক। 

িামাদাঙ্নি এই পে্থাঙ্য় এঙ্স রকেুিা ক্ান্ত অনুভব কিা স্বাভারবক। রকন্তু সরিষ্য 
কঙ্ি বিুন লিা, আপরন রক এই কথা লভঙ্ব সুখী নন লে আপরন লপ্রাোরটিভ 
একরি িামাদান কািাঙ্ি পািঙ্েন োি বষ্যাপাঙ্ি আপরন আরাবাদী লে আল্াহ 
আপনাি এই আমিগুঙ্িা কবুি কঙ্ি রনঙ্বন?

আপরন েরদ আিঙ্সরম আি লহিারম কঙ্ি, বন্ধুঙ্দি সাঙ্থ আড্া রদঙ্য় রকংবা 
রিরভ লদঙ্খ সািািা মাস কারিঙ্য় রদঙ্িন িঙ্ব রক একই পরিমাে খুরী হঙ্িন?

আমিা আল্াহি কিিা রনকিবি্থী আরে িাি সাঙ্থ আমাঙ্দি সুখ-দুঃঙ্খি 
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সম্ক্থ িঙ্য়ঙ্ে। আমিা আল্াহি ইবাদাি কিঙ্ি পািঙ্ি স্বরতি অনুভব করি, 
িা আমিা েিই ক্ান্ত হই না লকন। একইভাঙ্ব আমাঙ্দিঙ্ক এমনভাঙ্ব বানাঙ্না 
হঙ্য়ঙ্ে লে, আল্াহি সাঙ্থ আমাঙ্দি দূিত্ব সৃরটি হঙ্ি, আমি কঙ্ম লগঙ্ি আমিা 
রবষণ্ণিা অনুভব করি; িা আমিা েিই আঙ্য়ঙ্র থারক না লকন।

িাই অররক ইবাদাঙ্ি ক্ান্ত হঙ্িও এ কথা লভঙ্ব িুটি থাকুন লে আপরন দারুে 
কাজ কিঙ্েন। আি আল্াহি কাঙ্ে দুআ করুন োঙ্ি আল্াহ আপনাঙ্ক এ পঙ্থ 
অিি িাঙ্খন।

২৪ফি িামাদান২৪ফি িামাদান
আপনাি অন্তিঙ্ক রকেু প্রশ্ন করুন।

আপরন হয়ি নামাঙ্জ দাঁরড়ঙ্য় আল্াহি রনকিবি্থী হওয়াি জনষ্য আপ্রাে লিটিা 
িািাঙ্ছেন রকন্তু িািপঙ্িও দূিত্ব লেন কািঙ্েই না। 

আপরন হয়ি লভঙ্বই পাঙ্ছেন না লে, নামাঙ্জ আপনাি পাঙ্রি লিাকজন 
বাচ্াঙ্দি মি কাঁদঙ্ে রকন্তু আপনাি লকান আঙ্বগ-অনুভূরিই লকন হঙ্ছে না? 

আপরন লিঙ্য়রেঙ্িন এই িামাদাঙ্ন আপনাি অন্তি লেন আঙ্িা নিম এবং 
িক্ুেুগি আঙ্িা অশ্রুসজি হঙ্য় োয়; রকন্তু িা হঙ্ছেই না। আপনাি অন্তি লেন 
রক্ ও রবকািরিতি িঙ্য় লগঙ্ে। 

এমন েরদ হঙ্য় থাঙ্ক, িাহঙ্ি এখনই সময় রনঙ্জি অন্তঙ্িি সাঙ্থ রসরিয়াস 
রকেু কঙ্থাপকথঙ্নি।

রনঙ্জি অন্তিঙ্ক রজঙ্জ্স করুনঃ লহ অন্তি! িুরম এি রক্ লকন? লিামাি িঙ্বি 
কথা শুঙ্নও লিামাি লকান ভাবাঙ্বগ বা প্রভাব লকন হয় না? িুরম রক এিই 
অহংকািী লে িুরম ভাবে লে লিামাি িঙ্বি লকান প্রঙ্য়াজনই লিামাি লনই? লহ 
অন্তি, িুরম রনরব্থকাি লকন? স্রস্টাি কাঙ্ে লেঙ্ি লপঙ্ি িুরম খুরী হছে না লকন? 
স্রটিা লথঙ্ক দূিঙ্ত্বি কািঙ্ে িুরম ভীি হছে না লকন? লহ অন্তি, লিামাি লভিি 
এি রনফারক লকন? িুরম লিা অবাতিব রসঙ্নমা লদঙ্খও কান্না কঙ্িা অথি বাতিব 
সিষ্য আমাঙ্দি লরষ গন্তঙ্বষ্যি কথা শুঙ্নও রনরব্থকাি লকন?

রনঙ্জি অন্তঙ্িি সাঙ্থ লবাঝাপড়া কিঙ্ি থাকুন েিক্ে জবাব না রমঙ্ি িিক্ে।
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আপনাি অন্তঙ্িি লভিি জমাি বিফ এই িামাদাঙ্নই গরিঙ্য় লফিঙ্ি হঙ্ব।

আল্াহি ভাঙ্িাবাসায় রসক্ আন্তরিক ও অশ্রুসজি হৃদঙ্য়ি অররকািী হওয়াি 
মি মরুি অনুভূরি খুব কমই আঙ্ে।

এমন লেন না হয় লে িামাদান িঙ্ি লগি আি আপরন একরদনও আল্াহি সামঙ্ন 
নামাঙ্জ দাঁরড়ঙ্য় কাঁদঙ্িন না!

২৫ফি িামাদান২৫ফি িামাদান
নবীরজ ملسو هيلع هللا ىلص বঙ্িন, “প্ররিরি রজরনঙ্সি মরিিা পরিষ্াি কিাি েন্ত্র আঙ্ে আি 
অন্তঙ্িি মরিিা পরিষ্াি কিাি েন্ত্র হঙ্িা আল্াহি রেরকি।” (বুখারি)

আঙ্িকরি হারদঙ্স এঙ্সঙ্ে, নবীরজ ملسو هيلع هللا ىلص বঙ্িন, “লিামাি ঈমানঙ্ক পুনরুজ্ীরবি 
কি।” রজঙ্জ্স কিা হি, “লহ আল্াহি িাসূি! কীভাঙ্ব আমিা আমাঙ্দি 
ঈমানঙ্ক পুনরুজ্ীরবি কিব?”; িখন নবীরজ জবাব রদঙ্িন, “লবরর পরিমাঙ্ে 
িা ইিাহা ইল্াল্াহ বিাি মারষ্যঙ্ম।”

সুিিাং, অন্তি নিম কিাি দুইরি সহজ লপ্রসরক্রপরন আমিা লপঙ্য় লগিাম। এ 
দুই উপায় অবিম্ন কঙ্ি আমিা িামাদাঙ্নি লরষ দরঙ্ক অন্তঙ্িি মরিিা দূি 
কঙ্ি রনঙ্জঙ্ক আল্াহি রনকিবি্থী কিঙ্ি পারি।

আজঙ্ক লথঙ্ক শুরু করুন। লবরর লবরর ‘িা ইিাহা ইল্াল্াহ’ পড়ুন। দাঁড়াঙ্না বা 
বসা অবস্থায়, করম্উিাঙ্ি কাজ কিাি সময়, িান্না কিাি সময় রকংবা বাচ্াঙ্দি 
সাঙ্থ সময় কািাঙ্নাি সময়- লমাি কথা সবসময় কাঙ্িমা পড়াি অভষ্যাস করুন।

২৬ফি িামাদান২৬ফি িামাদান
িামাদাঙ্নি লরষভাঙ্গ অন্তঙ্ি এক প্রকাঙ্িি রবষণনিা িঙ্ি আঙ্স। মঙ্ন হয়, 
বেঙ্িি বারক সময় রক আি আল্াহি এি কাোকারে আসা সম্ব হঙ্ব?

আঙ্গ আমিা অঙ্নকবািই লদঙ্খরে লে, িামাদাঙ্ন আমিা লে িকম আমি কিঙ্ি 
পারি িামাদাঙ্নি পি লসিকম কিঙ্ি পারি না। 

লকন এমন হয়? 

আমাি মঙ্ি, িামাদাঙ্নি পি রনঙ্জঙ্দি আমিরনয়ন্ত্রে হারিঙ্য় লফিাি মূি কািে 
হি, আমিা রনঙ্জঙ্ক বরি, “এখন লিা ঈদ!! এখন আমিা ো খুরী কিঙ্ি 
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পারি!”

আমিা হয়ি সিাসরি এমন কথা বরি না, িঙ্ব আমাঙ্দি কাে্থকিাপ লদখঙ্ি 
এমনই মঙ্ন হয়।

এই সমসষ্যাি সমারানকঙ্ল্প ঈঙ্দি রদন লথঙ্ক রনঙ্জঙ্ক রনয়ন্ত্রঙ্েি মঙ্রষ্য িাখুন। 
ঈঙ্দি রদন লথঙ্কই লেন আপনাি অভষ্যাস না বদঙ্ি োয়। িাই ঈঙ্দি রদন ও এি 
পঙ্িি প্ররিরি রদনই লভাঙ্ি ঘুম লথঙ্ক লজঙ্গ উঙ্ি আপনাি রদন শুরু করুন। 
লভাঙ্িি মূিষ্যবান সময়িুকু আপরন রনরবটিমঙ্ন মূিষ্যবান লকান বই পড়াি কাঙ্জ 
রবরনঙ্য়াগ কিঙ্ি পাঙ্িন অথবা ঘি লগােগাে কিাি কাঙ্জ বষ্যয় কিঙ্ি পাঙ্িন। 
আপরন িাইঙ্ি এ সমঙ্য় আপনাি ররশুঙ্দিঙ্ক পাঙ্ক্থ রনঙ্য় রগঙ্য় ঘুঙ্ি আসঙ্ি 
পাঙ্িন।

লভাঙ্ি ঘুম লথঙ্ক উিাি এবং রদন শুরু কিাি এই কাজরিি মারষ্যঙ্মই আপরন 
রনঙ্জি মাঙ্ঝ রনয়ন্ত্রে রনঙ্য় আসঙ্ি পািঙ্বন। সািারি রদঙ্নি বারক কাঙ্জ আি 
িাগামোড়া হঙ্বন না ইনরাআল্াহ। এই কাঙ্জি মারষ্যঙ্মই আপরন িামাদাঙ্নি 
পঙ্িি পরিবরি্থি পরিরস্থরিঙ্িও লপ্রাোরটিরভরি ও সুস্বাস্থষ্য রঙ্ি িাখঙ্ি পািঙ্বন 
আি িা সািা বেি িারিঙ্য় লেঙ্ি পািঙ্বন। অিএব, আপরন লভাঙ্িি পারখ 
হঙ্য় োন!

২৭ফি িামাদান২৭ফি িামাদান
িামাদান লরষ হওয়াি আঙ্গ এমন লকান লপ্রাোরটিভ কাজ কিঙ্ি লকমন হয় ো 
আপনাঙ্ক িুটি কঙ্ি লফিঙ্ব? লস কাজরি হঙ্ি পাঙ্ি োকাি আি রফিি রনজ 
হাঙ্ি প্রদান কিা।

লকান দািবষ্য সংস্থাি সাহােষ্য রনঙ্য় রনঙ্জ খুঁঙ্জ লকান অভাবী পরিবািঙ্ক েরদ িা 
প্রদান কিঙ্ি পাঙ্িন িাহঙ্ি লিা আঙ্িা ভাি হয়। এিা খুব করিন লকান কাজ 
নয়।

রিন লকরজ িাি বা লখজুি রকনুন। আপনাি আঙ্রপাঙ্র লকান অভাবী মুসরিম 
পরিবাি বা বষ্যরক্ঙ্ক খুঁঙ্জ লবি করুন এবং িাঙ্ক োকাি আি রফিি প্রদান 
করুন। েরদ আপরন িাঙ্দি উঙ্িাঙ্ন এরি সন্তপ্থঙ্ে লিঙ্খ আঙ্সন রকংবা িুরকঙ্য় 
প্রদান কিঙ্ি পাঙ্িন, িাহঙ্ি লিা আঙ্িা ভাি হয়। আপনাি পরিবাঙ্িি লেসব 
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সদসষ্য আপনাি উপি রনভ্থিরীি, আপরন িাঙ্দি পক্ লথঙ্কও োকাি আি 
রফিি আদায় কঙ্ি রদন।

রনঙ্জি হাঙ্ি দান কিাি লে অনুভূরি ও আনন্দ, িা অনিাইঙ্ন বা দািবষ্য সংস্থাি 
দ্ািা হয় না। িঙ্ব রনঙ্জ লবরর বষ্যতি থাকঙ্ি িাঙ্দি সাহােষ্য রনঙ্ি পাঙ্িন।

২৮ফি িামাদান২৮ফি িামাদান
িামাদান লিা লরষ হঙ্য় োঙ্ছে। আপনাি িামাদান রক অরি দ্রুিই লকঙ্ি লগঙ্ে? 
এরি দুই কািঙ্ে হঙ্ি পাঙ্ি। হয় আপরন এি লপ্রাোরটিভ িামাদান কারিঙ্য়ঙ্েন লে 
সময় কি দ্রুি গরড়ঙ্য় লগঙ্ে িা আপরন লিিই পান রন; অথবা আপরন দুরনয়ারব 
কাঙ্জ এি বষ্যতি রেঙ্িন লে িামাদাঙ্নি লরষ কঙ্য়করদঙ্নি আঙ্গ বুঝঙ্িই 
পাঙ্িনরন লে িামাদান লরষ হঙ্য় োঙ্ছে।

েরদ আপনাি িামাদান লপ্রাোরটিভ হঙ্য় থাঙ্ক িাহঙ্ি অন্তঙ্িি অন্তঃস্থি লথঙ্ক 
অরভবাদন জানারছে। দুআ করি আল্াহ োঙ্ি আপনাি লনক আমিগুঙ্িা কবুি 
কঙ্ি লনন।

আি েরদ এই িামাদানও আপনাি লপ্রাোরটিভ না কাঙ্ি, িবুও হিার হঙ্বন 
না। িামাদাঙ্নি লরষ কঙ্য়ক ঘণ্া আল্াহি কাঙ্ে দুআ কিঙ্ি থাকুন। িাওবা-
ইরতিগফাি করুন। আল্াহি দয়া লথঙ্ক রনিার হঙ্বন না। িাওবা করুন, 
আরাবাদী লহান আি আগামী বেঙ্িি িামাদান ভাঙ্িাভাঙ্ব কািাঙ্নাি দৃঢ় 
প্ররিজ্া রনন আজ লথঙ্কই।

২৯ফি িামাদান২৯ফি িামাদান
িামাদাঙ্নি পঙ্ি আপনাি জীবন লকমন হঙ্ব? এমন লপ্রাোরটিভ থাকঙ্ি পািঙ্বন 
লিা? – আরম জারন এসব প্রশ্ন আপনাি মাথায়ও ঘুিপাক খাঙ্ছে। আপরন হয়ি 
আপনাি এিাকাি ইমাম সাঙ্হঙ্বি খুিবায় বা রপ্রয় রাইঙ্খি লিকিাঙ্ি এসব 
বষ্যাপাঙ্ি অঙ্নক নাসীহাহ শুনঙ্েন। আরম আি নিুন লকান নাসীহাহ রদঙ্ি োব 
না।

আরম শুরু একরি কথাই বিব।

েরদ এই িামাদাঙ্নি লকান একরি মুহূি্থও আপরন ঈমাঙ্নি রমটিিা অনুভব 
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কঙ্ি থাঙ্কন, িঙ্ব আপরন অবরষ্যই িাইঙ্বন একই অনুভূরি লেন িামাদাঙ্নি 
পঙ্িও আপরন অনুভব কিঙ্ি পাঙ্িন। আি িখন আপরন িামাদাঙ্নি পঙ্িও 
আরষ্যারমিক, রািীরিক ও সামারজকভাঙ্ব লপ্রাোরটিভ থাকঙ্ি পািঙ্বন।

কীভাঙ্ব? ফমু্থিািা খুব সহজঃ আন্তরিক রনয়ি িাখঙ্বন আি লনক আমঙ্িি 
জনষ্য কঙ্িাি পরিশ্রম কিঙ্বন।

আজঙ্কি রদঙ্নি জনষ্য এই রিন্তািাই েঙ্থটি।

৩০ফি িামাদান৩০ফি িামাদান
পূেষ্যময় িামাদান মাস লরষ হঙ্য় লগি। এরি হয়ি বিকিময় এক মাঙ্সি সমারপ্ত, 
রকন্তু আপনাি জনষ্য লেন এরি হয় বিকিময় এক নিুন, লপ্রাোরটিভ জীবঙ্নি 
সূিনা। লপ্রাোরটিভ মুসরিম রিম ও মাকিাবািুি আসিাঙ্ফি পক্ লথঙ্ক 
আপনাঙ্ক জানাই : ঈদ মুবািাক!
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