
 

 

রমযান মাস মুমমসনর দৈমনক কভমূচী: 

অল্ ামদু মল্লা, ওয়াস্ াাতু ওয়াস্ াামু অা রাূমল্লা, অম্মা বাৈ:  

রমসতর মা, বরকসতর মা, কযাসের মা, ক্ষমার মা, কুরঅসনর মা অমাসৈর মাসে উস্থিত। এ ভাস 

জান্নাসতর ৈরজাগুসরা খসুর দদয়া সয়সে। জাান্নাসভয দযজাগুসরা ফন্ধ কসয দদয়া সয়সে। স্থকন্তু অমরা মক 

যাভামাসনয এই ভাভূরযফান ভয়গুসরাসক মথামথবাসফ কাসজ রাগাসত াযস্থে? অুন না একমি তামকা দতমর 

কমর যযন এআ মাসর প্রমতমি মুূসতে যনকী কুমিসয় অসেরাসতর জনয ঞ্চয় কসর রােসত পামর।  

 ফজর পূসবে: 

১) আল্লায দযফাসয তাওফা-ইসেগপায ও দুয়া: কারে মান অল্লা প্রসতযক রাসতর যল তৃতীয়াংসল পৃমিবীর 

অকাসল বতরে কসর বসন: "যক অসে অমার কাসে দুঅকারী, অমম তার দুঅ কবু করসবা"। (মুমম) 

২) ারী ভক্ষে :নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন :  "ারী োও। কারে ারীসত বরকত অসে"। 
(বুোরী মুমম) 

 ফজর ওয়ার পর:  

১) ফজসরর ুন্নত অৈায়: নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন : "ফজসরর দুআ রাকাঅত ুন্নত দুমনয়া ও 

দুমনয়ার মাসে যা অসে তার যিসক ঈত্তম"। (মুমম ) 

 ২) আকামত পযেন্ত দুঅ ও মযমকসর মলগু: নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন :"অযান ও আকামসতর 

মাসে দুঅ মফমরসয় যৈওয়া য় না"। (অমৈ, মতরমমযী, অব ূৈাঈৈ) 

৩) ফজসরর নামায অৈায়: নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন :"তারা যমৈ আলা ও ফজসরর ফযীত 

জানসতা, যতা ামাগুমি মৈসয় সও তাসত ঈপমিত ত"। (ফুখাযী ও ভুস্থরভ) 

৪) ূসযোৈয় পযেন্ত কাস পমিতবয দুঅ-মযকর ও কুরঅন মতাওয়াসতর মাধ্যসম মমজসৈ বিান: "নবী 

াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম ফজর নামাসযর পর মনজ িাসনআ ূসযোৈয় পযেন্ত বিান করসতন"। (মুমম (  

৫) ূসযোৈসয়সর পর দুআ রাকাঅত নামায: নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন :"যয বযমি জামায়াসতর 

মত ফজসরর নামায পিসা, তঃপর ূসযোৈয় পযেন্ত বস অল্লার যাকর করসা, তারপর দুআ রাকাঅত 

নামায অৈায় করসা, তার জনয এিা একমি পূেে জ্জ ও ঈমরার মত "। (মতরমমমী)   

৬) মনজ মনজ কসমে মসনাসযাগ: নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন: "মনজ াসতর কমে দ্বারা ঈপামজেত 

োসৈযর যচসয় ঈত্তম োবার যনআ"। )বুোরী( 

 যসরর ময়:  

১) জামায়াসতর মত জসরর নামায অৈায়। তঃপর মকেুক্ষে কুরঅন মকংবা নযানয ৈীনী বআ পাি।  



 

 

২) অর পযেন্ত মবশ্রাম, কারে  মতমন াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন: ( যতামার ঈপর যতামার লরীসররও 

ক অসে)।  

 অসরর ময় :  

১) অসরর নামায জামাসতর াসি ম্পাৈন । তঃপর আমাম স নামাযীসৈর ঈসেসলয ৈার প্রৈান মকংবা 

ৈার শ্রবে মকংবা ওয়ায নীসতর কযাসি ও মমির মাধ্যসম জ্ঞান জেন। নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম 

বসন :" যয বযমি মমজসৈ ভা মকেু মলক্ষা মনসত মকংবা মলক্ষা যৈওয়ার ঈসেসলয যগ, য পূেে এক সজ্জর 

মান যনকী যপ"। (ত্ববারানী) 

২) পমরবাসরর ৈযসৈর াসি আফতামরর অসয়াজসন ায়তা করা। এর মাধ্যসম যযমন কাসজর চাপ াল্কা য় 

যতমন পমরবাসরর াসি ভাবাাও বৃমি পায়।  

 মাগমরসবর ময়   

১) আফতামর করা এবং এআ দুঅ পাি করা: "যাাবায্ যামাঈ ওয়াব্ তাল্লামতল্ ঈরূকু ওয়া াবাতাল্ অজরু আন্ 

লাঅল্লাহু তাঅা"। অথম: স্থালা স্থনফাস্থযত র, যগ-দযা স্থক্ত র এফং আল্লা চাইসর ওয়াফ স্থনধমাস্থযত 

র।)অবূ ৈাঈৈ( 

২) মাগমরসবর নামায জামায়াসতর াসি অৈায় করা যমৈও আফতামর পূেেরূসপ না করা যায়। বামক আফতামর 

নামাসযর পর যসর যনওয়া মন্দ নয়। তঃপর ন্ধ্যায় পমিতবয যাকর-অযকার পাি কসর যনওয়া।  

৩) স্বভাবানুযায়ী রাসতর োবার যেসয় মনসয় একি ুমবশ্রাম কসর তারাবীর নামাসযর জনয প্রস্তুমত যনওয়া। 

 আলার ময়:  

১) জামায়াসতর মত আলার নামায অৈায় করা।  

২) আমাসমর াসি মূ্পেে তারাবীর নামায অৈায় করা। নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসসেন: "যয বযমি 

ইমান ও যনকীর অলায় রমযাসন মকয়াম করসব, (তারাবী পিসব ) তার মবগত মস্ত ( যোি গুনা) ক্ষমা করা 

সব"। (বুোরী ও মুমম) 

৩) ম্ভব স মবতসরর নামায যল রাসত পিা। নবী াল্লাল্লাহু অাআম ওয়া াল্লাম বসন : যতামরা মবতরসক 

রাসতর যল নামায কর"।   (মুত্তামফকুন অাআ( 

দরখক: অব্দরু রাকীব (মাৈানী) ৈাই, ৈাওয়া যন্টার োফজী, দৌদী আযফ। 

ম্পাদনা: আব্দলু্লাস্থর াদী দাঈ, জুফাইর দাওয়া এন্ড গাইসেন্স দন্টায, দৌদী আযফ। 

 


