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রমা�দা�ন আমা�য়েদার জন্য আক�রি�ত একরি  সমা	। এরি  কুরআন ন�রি#য়ে$র
মা�স। এ মা�য়েস শ	ত�নয়েক শ&ঙ্খ$�বদ্ধ কয়ের র�খা� হা	। রমা�দা�ন মা�য়েস কর�
যে#য়েক�য়েন� ভা�য়ে$� ক�য়েজর প-রস্কা�র মাহা�ন আল্লা�হা রিনজ হা�য়েত রিদায়েবন। ত�ই
রমা�দা�য়েনর জন্য যে#য়েক�ন মা-সরি$মা প্রস্তুরিত রিনয়েবন এ �ই স্বা�ভা�রিবক।

এ মা�য়েসর গুরুত্ব সম্পয়েক7 হা�রিদায়েস আয়ে8,

র�স:$ স�ল্লা�ল্লা�হু আ$�ইরিহা ও	�স�ল্লা�মা বয়ে$ন, মাহা�ন আল্লা�হা যে=�ষণা�
কয়েরয়ে8ন রিস	�মা ব@তAত আদামা সন্তা�য়েনর প্ররিতরি  ক�জ ত�র রিনয়েজর
জন্য ত�ই আরিমা স্বা	C এর (রিস	�য়েমার) প্ররিতদা�ন রিদাব।

সহাAহা ব-খা�রA ১৯৩৪, মা-সরি$মা ১১৫১

সুতর�C  এ �  আমার�  খা-ব  ভা�য়ে$�  কয়ের  অনুধা�বন  করয়েত  প�ররি8  যে#  এই
মা�য়েসর ইব�দাত আমা$ অন্য মা�সগুয়ে$�র চা�ইয়েত অয়েনক যেবরিশ পরিরমা�য়েণা কর�
উরিচাত হাও	� উরিচাত। রিকন্তু যেদাখা� #�	,  স�Cস�রিরক ক�জ স�মায়ে$,  সন্তা�নয়েদার
যেদাখা�য়েশ�ন� কয়ের,  ইফত�র-যেসয়েহারAয়েত রিবরিভান্ন খা�ব�র প্রস্তুত কয়ের আমা�য়েদার
মা�য়ে	য়েদার হা�য়েত ইব�দায়েতর জন্য প#7�প্ত সমা	 থা�য়েকন�। অয়েনক যেUয়েV হা�য়েত
সমা	 থা�কয়ে$ও শরAর অয়েনক ক্লা�ন্তা থা�ক�	 ইব�দায়েত আমার� মায়েন�য়ে#�গীA হায়েত
প�রির ন�।



স�Cস�রিরক ক�য়েজর ফ�Yয়েক ইব�দায়েতর জন্য একজন মা� রিকভা�য়েব সমা	 যেবর
করয়েত প�য়ের এবC ব�চ্চা�র�ও রিকভা�য়েব এই রমা�দা�ন মা�স � ক�য়েজ $�গী�য়েত
প�য়ের যেস � রিনয়ে	 কথা� ব$�র জন্য মা�ত&ত্ব যেথায়েক যেফসব-ক $�ইভা আয়ে	�জন
কর� হায়ে	রি8$। যেসই আয়ে$�চান�র আয়ে$�য়েক মা�য়ে	য়েদার এবC যেমায়ে	য়েদার জন্য
রিক8- রি পস যেশ	�র কররি8।

মা�য়ে	য়েদার জন্য পরিরকল্পন�

১. প:ণা7�ঙ্গ পরিরকল্পন�

If you are not planning, then you are planning to 
fail.

যে#য়েক�য়েন� ক�জ কর�র যেUয়েV আমার� #রিদা আয়েগী যেথায়েক পরিরকল্পন� কয়ের 
কর�র যেচাষ্টা� করির তয়েব যেসই ক�জ ভা�য়ে$�ভা�য়েব করয়েত প�র�র সম্ভা�বন� 
অয়েনক�Cয়েশ যেবয়েh #�	। আমার� #রিদা কখান যেক�ন ক�জ � করব, রিকভা�য়েব 
করব, ক�য়েক যেক�ন ক�য়েজর দা�রি	ত্ব রিদাব, এভা�য়েব #রিদা এক � দৈদানরিjন প্ল্যা@�ন 
কয়ের যেনই, তয়েব আমা�য়েদার ক�জগুয়ে$� অয়েনক যেUয়েV সহাজ হায়ে	 #�য়েব।

আমা�য়েদার মায়েধা@ যেকউ আয়ে8 কমা7জAবA মা�, যেকউ গী&রিহাণাA, যেকউ যে#lথা পরিরব�য়ের 
থা�য়েকন, যেকউ একক পরিরব�য়ের থা�য়েকন। প্রয়েত@য়েকর ব�স্তবত� আ$�দা�। যেসই 
ব�স্তবত� অনু#�	A আমা�য়েদার পরিরকল্পন� কর� উরিচাত , #�য়েত কয়ের আমার� 
রমাজ�ন মা�য়েসর ফরিজ$ত পরিরপ:ণা7ভা�য়েব যেপয়েত প�রির।



আমা�য়েদার #�য়েদার রিপঠা�রিপরিঠা দু চা�র � কয়ের যে8য়ে$ যেমায়ে	 আয়ে8 ত�য়েদার জন্য ’
ক�জ কর� � অয়েনক যেবরিশ চা@�য়ে$রিpC এবC পরিরশ্রমাস�ধা@। যেসয়েUয়েV রমাজ�ন 
শুরু হাও	�র আয়েগীই আমার� পরিরকল্পন� কয়ের রিবরিভান্ন ক�জগুয়ে$� ভা�গী কয়ের 
যেফ$য়েত প�রির। যেক�ন রিদান রিক র�ন্ন� হায়েব , ইফত�য়েরর যেমানু@য়েত রিক থা�কয়েব, 
ব�জ�র � কখান কর� হায়েব, ঈদা শরিপC কখান হায়েব- এই জ�তA	 রিজরিনস গুয়ে$� 
#রিদা আমার� যেমা� �মা-রি  গুরি8য়ে	 যেফ$য়েত প�রির তয়েব আমা�য়েদার ক�জ রিক8- � 
হায়ে$ও কয়েমা #�য়েব #� আমা�য়েদার ইব�দাত কর�র পথা � এক - হায়ে$ও সহাজ 
করয়েব।

সক$ ক�জ রিন	য়েতর উপর রিনভা7রশA$। আমার� রমাজ�ন মা�সয়েক 
পরিরপ:ণা7ভা�য়েব ঈমা�ন-আমা$ ব&রিদ্ধ কর�র জন্য ব@বহা�র করব এবC যেসই জন্য 
আমা�য়েদার ক�জগুয়ে$� সহাজ কর�র যেচাষ্টা� করব।

২. ইব�দাত

এই মা�য়েস আমার� #ত যেবরিশ আমা$ করয়েব� তত যেবরিশ সও	�ব প�য়েব� 
ইনশ�আল্লা�হা। কুরআয়েনর মা�স রমা�দা�য়েন আমা�য়েদার অয়েনয়েকর যেজ�র�য়ে$� 
যেচাষ্টা� থা�য়েক ৩০ প�র� যেক�রআন খাতমা যেদাও	�র জন্য। সCস�য়েরর ক�য়েজর 
চা�য়েপ অয়েনয়েকই হা	ত যেপয়ের উয়েঠান ন� যে# � মায়েন�কয়েষ্টার ক�রণা হা	।

যেসয়েUয়েV আমার� অথা7সহা দু রিতন রুকু কয়ের পhয়েত প�রির’ , অল্প পরিরমা�য়েণা 
ত�ফসAর পhয়েত প�রির। কুরআন খা-ব অল্প সমায়ে	র জন্য পhয়ে$ও আমার� 



অথা7সহা ব-য়েv পh�র যেচাষ্টা� করব, #�য়েত কয়ের এই যেব�v� � আমা�য়েদার 
দৈদানরিjন জAবয়েনর উপয়ের প্রভা�ব যেফয়ে$।

আমার� যে8�  যে8�  যেদা�	�, সুর� ইত@�রিদা মা-খাস্ত করয়েত প�রির। প্ররিত ও	�য়েwর 
ন�মা�য়েজর পর অথাব� যে#য়েক�য়েন� এক ও	�য়েwর ন�মা�জ যেশয়েষ আমার� 
কুরআন পhয়েত বসয়েত প�রির। #রিদা এক�ন্তাই সমা	 যেবর করয়েত ন� প�রির তয়েব
যেমা�ব�ইয়ে$ কুরআন অ@�পস যেথায়েক পয়েh রিনয়েত প�রির।

ক�জ কর�র সমা	 যেমা�ব�ইয়ে$ কুরআন যে8য়েh র�খা� #�	 #�য়েত কয়ের ক�জ 
কর�র সমা	 আমা�য়েদার মায়েন�য়ে#�গী একরি  রিনরিদা7ষ্টা যেUয়েV থা�য়েক, ফয়ে$ 
অপ্রয়ে	�জনA	 রিচান্তা� মা�থা�	 আসয়েবন�।

অয়েনক মা�য়ে	য়েদার দুগ্ধয়েপ�ষ্য সন্তা�ন থা�য়েক, রিপঠা�রিপরিঠা ব�চ্চা� থা�য়েক এবC 
ত�য়েদার জন্য ইব�দায়েতর সমা	 যেবর কর� করিঠান। ত�র� সব সমা	 মা-য়েখা রিজরিকর
ধায়ের র�খায়েত যেচাষ্টা� করয়েত প�য়েরন। যে8�  যে8�  রিজরিকয়েরর মা�ধা@য়েমাও আমার� 
অয়েনক বh প-রস্কা�য়েরর আশ� করয়েত প�রির। আল্লা�হা র র�স:$ ’ (স�z) বয়ে$ন,

“যে# ব@রিw সুবহা�ন�ল্লা�রিহা ও	� রিবহা�মারিদারিহা  প�ঠা করয়েব‘ ’ , প্ররিতব�য়ের 
ত�র জন্য জ�ন্ন�য়েত একরি  কয়ের যেখাজ-র ব&U যের�পণা কর� হায়েব।”

জ�য়েমা রিতররিমারিজ ৫/৫১



আমার� মা�য়ে	র� স�র� রিদান-র�ত পরিরশ্রমা করির স্বা�মাA, সCস�র, সন্তা�য়েনর জন্য। 
ত�য়েদার জন্য খা�ব�র প্রস্তুত করির, ব�স� পরিরষ্কা�র র�রিখা, ব�চ্চা�য়েদার যেদায়েখাশুয়েন 
র�রিখা ইত@�রিদা। আমার� আশ� র�খায়েব� আল্লা�হা সুবহা�নু ত�	�$� প্ররিতরি  
ক�জয়েক স�দা�ক� রিহায়েসয়েব গীণা@ করয়েবন এবC এজন্য আমা�য়েদার প-রষ্কা&ত 
করয়েবন।

রমাজ�ন মা�য়েস ত�হা�জ্জু-দা ন�মা�জ আদা�য়ে	র অভা@�স গীয়েh যেত�$� #�	। 
যেসহারিরয়েত এক - আয়েগী =-মা যেথায়েক উয়েঠা যেগীয়ে$ আমার� এই অভা@�স � কয়ের 
যেফ$য়েত প�রির। এ8�h� প্ররিত ও	�য়েwর ন�মা�জ আউ	�$ ও	�য়েw  পh�র 
যেচাষ্টা� কর� #�	।

কয়ের�ন�ক�$Aন রমাজ�য়েন অয়েনয়েকই $কডা�উন অবস্থা�	 আরি8, ত�ই প্ররিতরিদান 
#ত যেবরিশ পরিরমা�ণা ন�মা�জ স্বা�মাA সন্তা�নসহা সব�ই একস�য়েথা জ�মা�য়েত আদা�	 
করয়েত প�রির। এই অভা@�স � আমা�য়েদার সন্তা�নয়েদার মা�য়েv রিন	মা�নুবরিত7ত� ও 
ইব�দায়েতর জন্য ভা�য়ে$�ব�স� দৈতরির করয়েব, এবC প�রিরব�রিরক বন্ধন দা&ঢ় হায়েব।

৩. ক�জ সহাজ কর�

যেদায়েশর স�মা�রিজক ব�স্তবত� হায়ে$� ইফত�র এবC যেসয়েহারিরয়েত আমার� ন�ন� 
ধারয়েনর খা�ব�র যেখায়ে	 থা�রিক এবC এগুয়ে$� প্রস্তুত কর� মা�য়ে	য়েদার জন্য 
সমা	স�য়েপU ও পরিরশ্রমাস�ধা@ ক�জ। খা�ব�য়েরর এই অন�বশ্যক ব�হু$@ #রিদা 
কমা�য়েত প�রির তয়েব র�ন্ন�=য়ের আমা�য়েদার অয়েনক কমা সমা	 রিদায়েত হায়েব।



• রমাজ�য়েনর আয়েগীই =র পরিরষ্কা�য়েরর ক�জ কয়ের যেফ$� উরিচাত। জ�ন�$�র 
পদা7�, যেস�ফ�র কভা�র, কুশন কভা�র ধা-য়ে	 আ	রন কয়ের র�খা� #�	, ফ@�ন
,$�ই  পরিরষ্কা�র কর�, র�ন্ন�=র পরিরষ্কা�র কর� , অপ্রয়ে	�জনA	 
রিজরিনসপV ডা�স্টরিবয়েন যেফ$�র মায়েত� ক�জগুয়ে$� কয়ের যেফ$য়ে$ রমাজ�য়েন 
শ�রAরিরক পরিরশ্রয়েমার ক�জ এh�য়েন� #�য়েব।

• ত�ন্দুরির ব� রিচায়েকন ফ্রা�ই র জন্য অয়েনয়েক যেগী�শত মা@�রিরয়েন  কয়ের যেরয়েখা ’
যেদা	। মা�8 মাস$� মা�রিখায়ে	 রিফ্রাজ�য়ের (প্রচারি$ত রিডাপ রিফ্রাজ) যেরয়েখা যেদা	� ব�
ক�ব�ব যেররিডা কয়ের যেফ্রা�য়েজন কয়ের যেরয়েখা যেদা	� #�	।

• রসুন, আদা� একস�য়েথা অয়েনক পরিরমা�ন যে�ন্ডা�র কয়ের ব� যেবয়ে  রিডায়েপ 
বক্স বক্স কয়ের র�খায়েত প�য়ের। যেপY	�জ যেবয়েরস্ত� কয়ের রিডায়েপ র�খায়ে$ 
v প  অয়েনক র�ন্ন�	 ব@বহা�র কর� #�	। তয়েব এর স্বা�স্থা@গীত রিদাক 
রিনয়ে	 খা-ব সতক7 থা�কয়েত হায়েব।

• অয়েনয়েক যে8�$� রিসদ্ধ কয়ের প�Yচা স�ত রিদায়েনর অনুপ�য়েত যে8�  যে8�  রিজপ 
$ক ব@�য়েগী কয়ের যেরয়েখা যেদা	। যেপY	�জ-র জন্য ডা�$ ব� � একস�য়েথা যেবরিশ 
কয়ের যেবয়ে  যে8�  যে8�  প@�য়েক  কয়ের স�ত রিদান, দাশ রিদায়েনর জন্য 
একব�য়ের র�খা� #�	।

• র�ন্ন�য়েত কমা সমায়ে	 $�গী�য়েন�র জন্য যেপ্রস�র কুক�র ব@বহা�র করয়ে$ যেবশ
ভা�য়ে$� ফ$ যেদা	। যেগী�শত র�ন্ন� ব� যেক�ন রিক8- রিসদ্ধ করয়েত যেপ্রস�র 
কুক�র কমা সমা	 যেন	।



যেমা�দ্দা�কথা�, #তভা�য়েব সমা	 ব�রিচাYয়ে	 ক�জ কর� #�	। রিফ্রারিজC কর�র সমা	 
মা:$ত স্বা�স্থা@গীত রিবষ	রি  যেখা	�$ করয়েত হায়েব এবC প্ররিতরি  খা�ব�র আ$�দা� 
ভা�য়েব সCরUণা করয়েত হায়েব, যে#ন যেক�ন খা�ব�রই যেখা�$� ন� থা�য়েক।

৪. খা�ব�র

র�মা�দা�য়েন অয়েনয়েক গী@�রি�য়েকর ব@থা�, যেপয়ে র সমাস্যা�	 আক্রা�ন্তা হান। 
দাA=7Uণা যেপ  খা�রি$ যেরয়েখা যের�জ� যেভায়ে�ই অয়েনয়েক শুধা- যেতয়ে$ভা�জ� খা�ব�র 
যেখায়েত প8j কয়ের। অত@�রিধাক যেত$ মাস$� জ�তA	 খা�ব�র সবসমা	ই 
আমা�য়েদার শরAয়েরর জন্য Uরিতকর।

এয়েUয়েV আমার� #রিদা দাই রিচাh� জ�তA	 খা�ব�র, ফ্রা-  স�$�দা, $�রিচ্চা, রিবরিভান্ন 
রকয়েমার ফয়ে$র জ-স, যেখাজ-র, রিবরিভান্ন যেমাlসুমাA ফ$ , ব�দা�মা, ক�স্ট�ডা7 এ 
জ�তA	 খা�ব�র শুরুয়েতই খা�ই তয়েব আমা�য়েদার যেপয়ে  আর�মায়েব�ধা হায়েব এবC 
শরAর দুব7$ হায়েব ন�।

ইফত�য়ের ভারয়েপ  শরAয়ের যে# ক্লা�রিন্তাভা�ব আয়েস, যেস � এh�য়েন�র একমা�V 
উপ�	 একস�য়েথা অয়েনক রিক8- ন� খা�ও	� এবC হা�$ক� খা�ব�র রিদায়ে	 ইফত�র 
কর�।

অয়েনয়েক ইফত�রিরয়েত ভা�ত জ�তA	 খা�ব�র যেখায়ে	 থা�য়েকন। এ �ও যেবশ ভা�য়ে$�
অভা@�স। এইসমা	 দুধা চা�, করিফর মাত ক@�য়েফইন জ�তA	 খা�ব�র এরিhয়ে	 
যে#য়েত প�রয়ে$ শরAয়েরর জন্য উপক�রA হায়েব।



যে#সব মা�য়ে	র� যের�জ� অবস্থা�	 ব�চ্চা�য়েদার স্তন্যদা�ন কয়েরন, ত�য়েদার এক - 
সয়েচাতন ভা�য়েব খা�দা@�ভা@�স গীয়েh ত-$য়েত হায়েব। যেসহারিরয়েত ত�র� প#7�প্ত 
পরিরমা�য়েণা প�রিন জ�তA	 খা�ব�র খা�য়েবন। এ8�h� ইফত�র এবC যেসহারিরয়েত 
যেখাজ-র র�খায়েত হায়েব। দুধাজ�তA	 খা�ব�র যেসহারিরয়েত র�খায়ে$ শরAয়ের সহায়েজ 
প�রিন শ:ন্যত� দৈতরির হায়েব ন�। আর প�শ�প�রিশ যেবরিশ কয়ের যেদা�আ করয়েত হায়েব 
যে#ন ব�চ্চা�র খা�ব�র প#7�প্ত পরিরমা�য়েণা আয়েস। দুগ্ধদা�নক�রA মা�য়ে	য়েদার জন্য 
মা�ত&ত্ব যেথায়েক এই দুয়ে � যে$খা� আয়ে8 #� মা�য়ে	য়েদার ক�য়েজ $�গীয়েত প�য়ের।

অয়েনয়েকই যেসহারিরয়েত রিক8- ন� যেখায়ে	 যের�জ� যেরয়েখা রিদায়েত চা�ন। একজন মা�য়ে	র 
এধারয়েনর অভা@�স অবশ্যই পরিরহা�র করয়েত হায়েব। যেক�নভা�য়েব যেসয়েহারির ব�দা 
যেদা	� উরিচাত হায়েব ন� এবC স�মা�ন্য কয়ের হায়ে$ও যে# যেক�ন ধারয়েনর খা�দা@ গ্রহাণা 
কর� উরিচাত।

৫. ঈদা যেকন�ক� �

ঈয়েদার যেকন�ক� � যের�জ� শুরু হাও	�র আয়েগীই যেশষ কয়ের যেফ$� #�	। যের�জ� 
অবস্থা�	 মা�য়েক7 /শরিপC মায়ে$ যেকন�ক� � দারদাস্তুর কর� একরিদায়েক যে#মান 
কষ্টাকর, যেতমারিন অন্যরিদায়েক এ � ইব�দায়েতর সমা	, শ�রAরিরক সUমাত� ও 
মানয়ে#�গী করিমায়ে	 যেদা	। 

এ8�h� অয়েনয়েকই এক�রিধাক মা�য়েক7  =-রয়েত প8j কয়ের। একজয়েনর জন্য 
এয়েকর অরিধাক যেপ�শ�ক যেকন�ক� � কয়ের। এসব যেUয়েV আমার� #রিদা এক - 



পরিরকল্পন�মা�রিফক যেকন�ক� � করির, ত�হায়ে$ আরিথা7ক ও শ্রয়েমার অপচা	 যেথায়েক 
যেবYয়েচা #�য়েব�।

৬. #�ক�ত

রমা�দা�নয়েকই অয়েনয়েক আমার� #�ক�ত গীণান�র রিভারি�মা�স রিহায়েসয়েব ধায়ের যেনই। 
ইস$�য়েমার অন্যতমা ফর# ইব�দাত #�ক�য়েতর রিহায়েসব রিনয়েকশ ও আদা�য়ে	র 
ক�জ � আমার� যের�জ�র আয়েগীই কয়ের যেফ$য়েত প�রির। আমা�য়েদার সম্পদা, 
যেস�ন� গী	ন� রিহাস�ব কয়ের যেস অনু#�	A #�ক�ত রিনণা7	 কর� এবC #�ক�য়েতর 
খা�ত যেজয়েন রিনয়ে	 #থা�#থা গ্রহাAত� খা-Yয়েজ যেবর কয়ের #�ক�ত যেদা	�র ব@বস্থা� 
করয়েত প�রির।

#�ক�য়েতর জন্য কমা দা�য়েমা শ�রিh/$-রিঙ্গ/ক�পh ন� রিকয়েন প-য়ের�  �ক� � 
যে#য়েক�ন একরি  পরিরব�রয়েক রিদায়েত প�রির, গ্রহাAত�য়েক পরবত7Aয়েত #�ক�ত ন� 
রিনয়েত হা	। #�ক�ত যেদা	�র জন্য এখান রিবয়েশষ�রি	ত অয়েনক সCস্থা� (যেসন্ �র 
ফর #�ক�ত মা@�য়েনজয়েমান্ ) ক�জ কয়ের #�র� এই দা�নগুয়ে$� মা�নুয়েষর ক�য়ে8 
যেপlY8�য়েত সহায়ে#�রিগীত� কয়ের। 

৭. প�রিরব�রিরক ও স�মা�রিজক সম্পক7

#রিদাও প্র#-রিwর ক$@�য়েণা আত্মীA	স্বাজনয়েদার যেখা�Yজখাবর কর� অয়েনক সহাজ, 
তব-ও জAবন-জAরিবক�র ব@স্তত� আমা�য়েদার সম্পক7গুয়ে$�য়েক দুব7$ যেথায়েক 
দুব7$তর কয়ের রিদায়ে�। রমা�দা�য়েন #খান আমার� আল্লা�হা র রিদায়েক রিফয়ের আস�র ’



জন্য যেবরিশ যেচাষ্টা� করির, স্বা�ভা�রিবকভা�য়েব এইমা�য়েস আমা�য়েদার মা�নরিসক প্রশ�রিন্তা 
অন্য যে#য়েক�ন সমায়ে	র যেচায়ে	 যেবরিশ থা�য়েক। এই মা�য়েস আল্লা�হা র স�য়েথা ’
আমা�য়েদার বন্ধন ব�h�য়েন�র স�য়েথা স�য়েথা আত্মীA	ত�র বন্ধন মাজব-ত করয়েত 
প�রির। 

রমাজ�য়েনর প্ররিতরিদান যে#য়েক�য়েন� এক � সমা	 আত্মীA	স্বাজনয়েদার খাবর�খাবর 
যেন	�য়েত ব@	 করয়েত প�রির। স�ধা@মাত ঈদা উপহা�র রিদায়েত প�রির 
আপনজনয়েদার। এয়েত সম্পক7 গুয়ে$� মাজব-ত হা	। তয়েব কথা� ব$�র সমা	 
গীAবত ও পররিনj� ন� কর�র ব@�প�য়ের যেবরিশ মানয়ে#�গীA হায়েত হায়েব। 

আয়ের� #� কর� যে#য়েত প�য়ের:

• যে8য়ে$য়েমায়ে	য়েদার ত�য়েদার মা�মা�-চা�চা�, খা�$�-ফ-প-, ন�নু-দা�দুয়েদার মা�য়েv #�র�
ক�8�ক�রি8 থা�য়েকন ন�, ত�য়েদার স�য়েথা যেফ�য়েন কথা� বরি$য়ে	 রিদায়েত হায়েব। 
ব�চ্চা�র� যেদায়েখা রিশয়েখা। ত�র� #রিদা যে8� য়েব$� যেথায়েকই যেদায়েখা প�রিরব�রিরক 
বন্ধন গুয়ে$� যেকমান মাজব-ত তয়েব বh হায়ে	ও ত�র� ত� রU� করয়েত 
রিশখায়েব।

• প্ররিতয়েবরিশর হাক আমার� কদা�রিচাৎ আদা�	 করির। এই মা�য়েস আমার� 
আমা�য়েদার ইফত�র ব�ন�য়েন�র সমা	 পরিরমা�য়েণা #রিদা এক - স�মা�ন্য 
ব�রিhয়ে	 ব�ন�য়েত প�রির, যেহা�ক যেস � এক পয়েদার খা�ব�র, যেস � আমার� 
আমা�য়েদার আয়েশপ�য়েশ দু এক ব�স�র প্ররিতয়েবশAয়েক যেস � হা�রিদা	� ’
রিহায়েসয়েব রিদায়েত প�রির। 



এভা�য়েব আমার� একই স�য়েথা যের�জ�দা�রয়েক ইফত�র কর�য়েন�র অয়েশষ 
সও	�ব এবC প্ররিতয়েবরিশর স�য়েথা সুjর সম্পক7 রU� কর�র হাক আদা�	 
করয়েত প�রির। আমার� মায়েন র�খাব, রিবপয়েদা-আপয়েদা আমার� সব�র আয়েগী এই 
প্ররিতয়েবশAয়েদার স�হা�#@ আশ� করয়েত প�রির।

ব�চ্চা�য়েদার জন্য পরিরকল্পন�

১. রমা�দা�ন যেচাকরি$স্ট 

ব�চ্চা�য়েদার যেচাকরি$য়েস্টর সবয়েচায়ে	 গুরুত্বপ:ণা7 রিবষ	 হায়ে$� মা� ও ব�চ্চা� এই 
ক�#7ক্রামায়েক রিনয়েজর মায়েন কর� এবC এজন্য একস�য়েথা যেচাকরি$স্ট দৈতরির কর�।
মা�নরিসক যেস্টজ ও ব	সয়েভায়েদা ব�চ্চা�র অ@�রি�রিভারি য়েত রিভান্নত� থা�কয়েব। 

যেচাকরি$য়েস্ট যে#সব রিবষ	 আস� উরিচাত যেসগুয়ে$� হায়ে$�: 

• জ�মা�আয়েত স�$�ত আদা�	
• স�ওমা প�$ন
• রিজরিকর
• যেদা�	�/সুর� মা-খাস্থাকরণা
• ভা�য়ে$� ক�জ, 
• প�রিরব�রিরক ক�য়েজ স�হা�#@ কর�, 
• স�দা�ক� ইত@�রিদা।

যেচাক রি$স্ট অনু#�	A প্ররিতরিদান ত�র ক�য়েজর প�য়েশ রি ক রিচাহ্ন ব� স্ট�র রিচাহ্ন 
যেদা	� #�	। দু রিতন ব8র ব	সA ব�চ্চা�র� মা�য়ে	র প�য়েশ দা�Yরিhয়ে	 ন�মা�জ ’



পhয়েত প�য়ের। প�Yচা 8	 ব8র ব	সA ব�চ্চা�র� যেদা�	� সুর� ইত@�রিদা মা-খাস্থা 
করয়েত প�য়ের, ব�ব� মা�য়ে	র স�য়েথা ন�মা�য়েজ দা�Yh�য়েত প�য়ের। এ8�h� ত�য়েদার 
জন্য আধা� যেব$� যের�জ� র�খা� যেচাকরি$ষ্টা অন্তাভা-7w কর� #�	। এভা�য়েব আয়েরক -
বh ব�চ্চা�য়েদার যেUয়েV যের�জ� প:ণা7�ঙ্গভা�য়েব র�খা� ইত@�রিদা রিবষ	গুয়ে$� #রিদা 
ত�য়েদার যেচাকরি$স্ট আয়েস তয়েব ত�র� যেসই স্ট�রমা�ক7 গুয়ে$� যেদায়েখা অনুপ্র�রিণাত 
হায়েব।

২. ইব�দায়েত আগ্রহা দৈতরির কর�

রমাজ�ন মা�য়েস ইব�দাত ও আল্লা�হামা-খাAত�র যে# আয়েমাজ দৈতরির হা	, যেস � 
বhয়েদার স�য়েথা ব�চ্চা�য়েদারও স্পশ7 কয়ের। এ সমা	 ত�য়েদার মায়েন স�$�ত, 
স�ওমা, কুরআন, রমাজ�ন, ঈদা, স�দা�ক� ইত@�রিদা রিনয়ে	 অয়েনক প্রশ্ন দৈতরির হা	।
বhর� সমা	 রিনয়ে	 ত�য়েদার জন্য উপ#-w ভা�ষ�	 যেসসব প্রয়েশ্নর উ�র রিদায়েব। 
আমার� আমা�য়েদার কথা�, ক�জ রিদায়ে	 ত�য়েদার মা�য়েv ইস$�য়েমার যেমাlরি$ক রিবষ	 
(শ�হা�দা�হা, স�$�ত, হাজ্ব, রমা�দা�ন) রিনয়ে	 আগ্রহা দৈতরির ও পরিরষ্কা�র ধা�রণা� 
রিদায়েত প�রির।

ইব�দা�য়েত আগ্রহাA কর�র জন্য আয়ের� #� কর� #�	:

• যে8য়ে$ ব�চ্চা�য়েদার ত�য়েদার ব�ব� স�য়েথা মাসরিজয়েদা জ�মা�য়েত স�$�ত 
আদা�য়ে	র জন্য প�ঠা�য়েন�

• স�মাথা7 অনু#�	A ব�চ্চা�য়েদার আধায়েব$� যেথায়েক প-য়ের� যের�জ� র�খা�র জন্য 
উৎস�রিহাত কর�



• ব�চ্চা�য়েদার যেসহারির ও ইফত�য়ের স�রিমা$ কর�
• যেসহারির ও ইফত�র যেকন্দ্রীAক ইব�দা�তগুয়ে$�য়েত ত�য়েদার সম্প&w কর�

রমা�দা�ন 8�h�ও অন্য�ন্য সমায়ে	র রিক8- ক�জ হায়েত প�য়ের এরকমা:

• ব�চ্চা�য়েদার কুরআন যেশ�ন�য়েন�, হায়েত প�য়ের ব�ব�-মা� ত�য়েদার ক�য়েজর মা�য়েv
যেত$�ও	�ত করয়েবন অথাব� যেরকডা7ক&ত যেত$�ও	�ত যেশ�ন�য়েবন।

• =-য়েমার সমা	 ব�চ্চা�য়েক রিন	মা কয়ের যেত$�ও	�ত যেশ�ন�য়েন�। এ � 
ব�চ্চা�য়েদার সহায়েজ যেক�রআন মা-খাস্থা করয়েত স�হা�#@ কয়ের।

• ভা�ই যেব�ন মা�র�মা�রির ন� কর�, রিনয়েজর যেখা$ন� রিনয়েজ গুরি8য়ে	 র�খা�র মায়েত�
ভা�$ ক�য়েজর রিবরিনমায়ে	 যেচাকরি$য়েস্ট স্ট�রমা�ক7 এবC  রিনরিদা7ষ্টা পরিরমা�ণা 
স্ট�রমা�য়েক7র রিবরিনমায়ে	 প8য়েjর যেখা$ন�/রিগীফ  রিকয়েন যেদা	�র মায়েত� 
যেক�ন ব@বস্থা� কর�। এয়েত ত�র� আল্লা�হা র ক�8 যেথায়েক ভা�$ মায়েjর ’
রিবরিনমায়ে	 জ�ন্ন�ত-জ�হা�ন্ন�য়েমার রিবষ	 অনুধা�বন করয়েত প�রয়েব।

৩. ব�স�র ক�য়েজ #-w কর�

ইফত�রিরয়েত স�$�দা দৈতরির, ফ$মা:$ ক� �, যেখাজ-র যেধা�	�, শরবত ব�ন�য়েন�, 
জয়েগী প�রিন ভার�, যেপ্ল্যা -ব�রি  প্রস্তুত কর� ইত@�রিদা ক�জগুয়ে$� অন�	�য়েস 
ব�চ্চা�য়েদার রিদায়ে	 কর�য়েন� #�	। এই ক�জগুয়ে$� ত�য়েদার করয়েত রিদায়ে$ ত�র� 
রিনয়েজয়েদারয়েক পরিরব�য়েরর গুরুত্বপ:ণা7 সদাস্যা রিহায়েসয়েব মায়েন পhয়েব। 



দাশ ব8র ব� ত�র যেথায়েক যেবরিশ ব	য়েস ব�চ্চা�য়েদার পরিরব�য়েরর রিক8- দৈদানরিjন 
ক�জ যে#মান: যে8�  ভা�ইয়েব�নয়েদার যেদাখা�য়েশ�ন� কর�, =র যেগী�8�য়েন�, জ�মা�-
ক�পh ভা�Yজ কর�, পh�র যে রিব$ পরিরষ্কা�র র�খা�, রিনয়েজর ক�জ রিনয়েজ কর� 
ইত@�রিদা ভা�গী কয়ের যেদা	� #�	।

৪. র�মা�দা�ন ক্রা@�ফরি C কর�

রমাজ�ন মা�সয়েক স্বা�গীত জ�ন�য়েন�র জন্য ব�চ্চা�য়েদার রিনয়ে	 যেবশ রিক8- 
পরিরকল্পন� কর� #�	। 

• =র স�জ�য়েন� 
• স�দা�ক� বক্স ব�ন�য়েন� 
• রমা�দা�ন যেচাক রি$স্ট দৈতরির কর� 
• $ন্ঠান ব�ন�য়েন� ইত@�রিদা

যেবশ রিক8- ক�জ ব�চ্চা�য়েদার রিনয়ে	 একস�য়েথা কর� #�	। ক্রা�ফরি C যেকরিন্দ্রীক 
অন$�ইয়েন অয়েনক ধারয়েনর মা@�য়ে রির	�$স প�ও	� #�	 । এই ক�জগুয়ে$� 
ব�চ্চা�য়েদার স�য়েথা রিনয়ে	 করয়ে$ ত�র� যে#মান খা-রিশ হায়েব, একই স�য়েথা রমাজ�ন 
সম্পয়েক7 ত�য়েদার আগ্রহা দৈতরির হায়েব। 

ব�চ্চা�য়েদার রিনয়ে	 এধারয়েনর যে#lথা ক�জগুয়ে$�র উপক�রিরত� অয়েনক। স�দা�ক� 
বক্স ব�চ্চা�র মা�য়েv দা�য়েনর মা�নরিসকত� দৈতরির করয়েব। রমা�দা�ন যেচাকরি$স্ট 
ত�য়েক সুশ&ঙ্খ$ জAবন #�পয়েন অভা@স্থা হায়েত অনুপ্র�রিণাত করয়েব। মা-সরি$মা 



রিহায়েসয়েব রমা�দা�ন আমা�য়েদার ক�য়ে8 খা-বই গুরুত্বপ:ণা7 সমা	, এ � যেব�v�য়েন�র 
সবয়েচায়ে	 ক�#7করA উপ�	 হায়ে$� ব�ব�-মা� ত�য়েদার ক�য়েজর মা�ধা@য়েমা যেস � ত-য়ে$ 
ধারয়েবন। ক্রা@�ফরি C এরকমা একরি  ক�জ যে# � ব�চ্চা�র স&জনশA$ত� জ�রিগীয়ে	 
ত-$য়েব, একইস�য়েথা মা�নরিসক রিবক�য়েশ ভা:রিমাক� র�খায়েব।

নবজ�তক এবC যে8�  ব�চ্চা�য়েদার মা�য়ে	য়েদার জন্য করণাA	

এক�রিধাক রিপঠা�রিপরিঠা সন্তা�ন ব� দুই ব8য়েরর যে8�  ব�চ্চা�র মা� –  এয়েদার জন্য 
রমা�দা�ন রিবয়েশষভা�য়েব চা@�য়ে$রিpC। যের�জ�র ক�জকমা7 স�মায়ে$ দৈদানরিjন ফরজ 
ইব�দাত কর� অয়েনক কষ্টাকর হায়ে	 #�	। এই মা�য়ে	র� মায়েন কষ্টা ন� রিনয়ে	 বরC 
স�ধা@মায়েত� ফরজ ইব�দাত গুয়ে$� কর�র যেচাষ্টা� করয়েবন।

যে8�  ব�চ্চা�য়েক কমাপয়েU দুই ব8র হাও	� প#7ন্তা স�ব7Uরিণাক নজরদা�রিরয়েত 
র�খায়েত হা	। ইCয়েররিজয়েত এক � কথা� প্রচারি$ত আয়ে8: 

It takes a village to raise a kid“ ”। 

যে8�  ব�চ্চা�র হাক হায়ে$� মা�-ব�ব� সহা পরিরব�য়েরর সব সদাস্যা ত�র প্ররিত নজর 
র�খায়েব, #থা�#থা #ত্ন রিনয়েব। ত�ই রমা�দা�য়েন মা� ত�র স�Cস�রিরক ক�য়েজর স�য়েথা 
স�য়েথা ব�চ্চা�র প্ররিত সমাপরিরমা�ণা মানয়ে#�গীA থা�কয়েবন। ফরজ ইব�দায়েতর 
প�শ�প�রিশ যেবরিশ যেবরিশ রিজরিকর করয়েবন।



সয়েব7�পরির, একজন মা� ত�র সন্তা�ন, সCস�র স�মারি$য়ে	 তখানই ইব�দায়েত 
মায়েন�য়ে#�গীA হায়েত প�রয়েব #খান পরিরব�য়েরর অন্য�ন্য সদাস্যার�ও ত�য়েক 
সহায়ে#�গীAত�র হা�ত ব�রিhয়ে	 রিদায়েবন। 

পরিরব�য়ের সদাস্যার� ব�চ্চা�র যেদাখা�য়েশ�ন�র প�শ�প�রিশ রসন� রিব$�য়েসর আব্দা�র 
ন� কয়েরন, এবC ব�চ্চা�র মা� যেক ইব�দায়েতর সুয়ে#�গী কয়ের যেদান’ , ত�হায়ে$ 
স�মারিগ্রকভা�য়েব প-য়ের� পরিরব�য়ের সুjর পরিরয়েবশ দৈতরির হা	। এয়েUয়েV ব�চ্চা�র 
ব�ব� র ভা:রিমাক� যেবশ গুরুত্বপ:ণা7। ত�ই মা� রিহায়েসয়েব রমা�দা�ন শুরুর আয়েগী ’
সব�র স�য়েথা এরিনয়ে	 কথা� ব$-ন। সহায়ে#�গীAত�মা:$ক পরিরয়েবশ দৈতরিরর যেচাষ্টা� 
করুন।

পরিরয়েশয়েষ এ � ব$য়েব�, যেদা�	� মা-রিমায়েনর অস্ত্র। আমার� অয়েনক পরিরকল্পন� 
করয়েত প�রির, রিকন্তু আমা�য়েদার যেচাষ্টা� এবC রিররিজয়েকর এই দুইয়ে	র সরি¤$য়েন 
আমা�য়েদার অজ7ন রিনধা7�রিরত হায়েব। র�য়ে¥ করিরমা আমা�য়েদার একরি  সফ$ 
রমা�দা�ন দা�ন করুন, আমাAন।

==

এই ইব-ক আপন�র উপক�য়ের আসয়ে$ সদাক�য়ে	 #�রির	�র রিন	য়েত অয়েন্যর স�য়েথা যেশ	�র
করুন।

এধারয়েনর আয়ের� অয়েনক যে$খা�র জন্য matritto.com স�ইয়ে  =-য়ের আসয়েত প�য়েরন
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