নাসেরাতুল আহমদীয়ার শতবার্ষিকী (২০১৯-২০২২) তার্লমী র্েসলবাে
র্ে১ ও র্ে২ গ্রুসের জনয
কুরআন র্তলাওয়াত
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

১

েূ রা কদর

েূ রা ত্বীন

েূ রা তাকােু র

২

েূ রা আল আের

েূ রা আল মাউন

েূ রা আল লাহাব

৩

েূ রা আল হুমাযাহ্

েূ রা আল কাউোর

েূ রা আল ইখলাে

৪

েূ রা আল ফীল

েূ রা আল কাসফরূন

েূ রা আল ফালাক

৫

েূ রা আল কুরাইশ

েূ রা আন্ নাাের

েূ রা আন্ নাে

দদায়ােমূ হ
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

১

তার্লমী র্েসলবাসের গুসলা

আল্লাহতালা যসেষ্ট হওয়ার দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১১৬)

আশা েূ রসের দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৫২)

২

ইেসম আযম (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৩০)

লাইলাতুল কদসরর দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৫৬)

৩

অনযায় স্বীকার এবং ক্ষমার জনয আসবগ (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৩৬)

ভূ র্মকম্প এবং মৃ তুয না দদখার দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৭১)

৪

ঐশী োহাসযযর দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৪২)

নতুন স্থাসন প্রসবশ ও দবর হওয়ার দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১২৭)

নযম
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

১

তার্লমী র্েসলবাসের গুসলা

নওসনহালাসন জামায়াত দে দখতাব

োলাম বাহুযু র োসয়দু ল আনাম (োাঃ)

জীয়ন কার্ি

আসখর্র জামানা

২

হাদীে
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১
(র্ে১ - ১-৫ নং েযিন্ত, র্ে২ - ১-১০ নং েযিন্ত)

তার্লমী র্েসলবাসের গুসলা
১.

২০২১-২২
(র্ে ১ - ১-৫ নং েযিন্ত, র্ে২ - ১-১০ নং েযিন্ত)

১.আদ দদায়াউ মুখখুল ইবাদাহ।

১.‘ইদাতুল মু’র্মর্ন কাআখর্যল কাফর্ফ।

অেিাঃ- দদায়াই ইবাদাত।

অেিাঃ- র্বশ্বােীর প্রর্তশ্রুর্ত নগসদ প্রাপ্ত র্জর্নসষর নযায়।

২.ইযতাসনবু ল গাযাবা।

২.লায়ো র্মন্না মান গাশ্শানা।

অেি- দবর্শ রাগ দেসক র্বরত োসকা।

অেিাঃ- দয আমার্দগসক দযাোঁকা দদয় দে আমাসদর অন্তভুিক্ত নয়।

৩.আসত’ আবাকা।

৩.োর্য়যদু ল ক্বাওর্ম খার্দমুহুম।

অেি- র্নজ র্েতাসক মানয কর
৪.আকসরমু আওলাদাকুম।

অেিাঃ- জার্তর দনতা জার্তর দেবক হসয় োসকন।
৪.লা তুোসহব ইল্লা মুসমনান।

অেি- র্নজ েন্তানসদর েম্মান কর।

অেি- দমাসমন ছাড়া ছাড়া কাউসক বন্ধু বানাসব না।

৫.আকসরমুশ দশরা ।

৫.মান গাশ্শা ফালাইছা র্মর্ন্ন।

অেি- চুলসক েম্মান কর।
৬.আফশুে োলামা বাইনাকুম।

অেি-প্রতারক খাোঁর্ি মুেলমান গনয হসত োসরনা।
৬.আস্োফসরা র্কতয়াতুম র্মনাল আযাসব।

অেিাঃ- র্নসজসদর মসযয োলাম এর বযেকতা েৃ র্ষ্ট কসরা।

অেি- েফর (ভ্রমন) আযাসবর একিা অংশ।

৭.মান োমাতা, নাজা।

৭.আল হায়াও দশা’বাতুম র্মনাল ঈমাসন।

অেিাঃ- দয চুে োসক দে নাজাত োয়।
৮.আল মুের্লমু আখুল মুের্লম।

অেি- লজ্জা শরম ঈমাসনর অঙ্গ।
৮.আদ্বদ্বীনু নার্েহাতুন।

অেিাঃ- মুেলমান মুেলমাসনর ভাই।

অেি- যমি মাসন এসক অেসরর ভাসলা চাওয়া।

৯.আেোলাতু র্মফতাহুল জান্নাহ।

৯.ওয়ায়লু ল র্লল আ’কাসব র্মনান নাসর।

অেিাঃ- নামায দবসহশসতর চার্ব।

অেি- দগাড়ালীগুসলার জনয আগুসনর আযাব আসছ।

১০.আদ্দাল্লু ‘আলাল খায়র্র কাফা’ইর্লহী।

১০.কুল র্বইয়ামীর্নকা ওয়া র্মম্মা ইয়ালীকা।

অেিাঃ- কলযাসের র্দসক েে-প্রদশিনকারী েূ েযবাসনর নযায় হসয় োসকন।

অেিাঃ- ডান হাসত খাও এবং েম্মু খ দেসক খাও।

নাসেরাতুল আহমদীয়ার শতবার্ষিকী (২০১৯-২০২২) তার্লমী র্েসলবাে
এ ও র্ব গ্রুসের জনয

কুরআন র্তলাওয়াত
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

১

েূ রা ইয়ার্েন ১ম রূকু

েূ রা জুমুআ

েূ রা আর রহমান

২

েূ রা হাশসরর দশষ রূকু

েূ রা আস্ োফ

েূ রা আত্ তাকভীর

দদায়ােমূ হ
ক্রর্মক নং ২০১৯-২০
১

২০২০-২১

তার্লমী র্েসলবাসের গুসলা োইসয়যদু ল ইসেগফার

২০২১-২২
ঘসর প্রসবসশর দদায়া (ইেলামী ইবাদত েৃ :১৪৯)

২

েফলতা লাসভর জনয দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১২৮)

ঘর হসত দবর হওয়ার দদায়া (ইেলামী ইবাদত েৃ :১৪৮)

৩

অেু র্বযা েমূ হ দূ রকরোসেি দদায়া (ইেলামী ইবাদত,েৃ :১৫৭)

েূ েি দরাগ মুর্ক্তর জনয দদায়া (ইেলামী ইবাদত েৃ :১৬৫)

৪

দক্রায এবং আসবসগর প্রভাব হসত রক্ষার দদায়া (ইেলামী ইবাদত, েৃ :১২৮)

েুেযবানসদর মাসে অন্তভুির্ক্ত, েতয কো বলা ও র্েতার জনয দদায়া(ইেলামী ইবাদত, েৃ :১৪৯)

নযম
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

১

তার্লমী র্েসলবাসের গুসলা

শাসন ইেলাম (উওহ্ দেশওয়া হামারা)

মুহাসেসন কুরআন কারীম

বীয়াে নদীর তীসর

ইেলাসমর র্বজয় অর্ভযান

২

হাদীে
ক্রর্মক নং

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

১

তার্লমী র্েসলবাসের গুসলা

চর্ল্লশর্ি মহামূ লয রত্ন বই –

চর্ল্লশর্ি মহামূ লয রত্ন বই –

১.ঈমাসনর ছয়র্ি র্বষয়

১.উসদ্দশযানু যায়ী কসমির প্রর্তফল োসব

২.ইেলাসমর োোঁচর্ি েম্ভ

২.আল্লাহ্ অন্তাঃকরে দদসখন

৩. নবী কর্রম (ো:) এর োোঁচর্ি অননয ববর্শষ্ট

৩.েবিপ্রকার অেছন্দনীয় কাজ দদসখ েংসশাদসনর দচষ্টা কর
৪.তুর্ম র্নসজর জনয যা েছন্দ কর, দতামার জনয তা-ই েছন্দ কর

৪. রেু সল োক (ো:) দশষ শরীয়তদাতা নবী

র্ব দ্রাঃ এখন যারা দয গ্রুসে আসছ দেই অনু যায়ী ৩ বছর এই র্েসলবাে কাযিকর োকসব।

