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মুহাম্মে নজরুল ইসলাম 



ঈে মুসলামরেে একমাত্র আনন্দ উৎসব। ঈে মারন আনন্দ, ঈে মারন খুশী। 
ঈরেে আরেকফি অর্থ হরছেঃ যা বাে বাে ফিরে আরস। 

ঈদুল ফিতেেঃ যা ববশী আনরন্দে। বকননা হােীরস বলা হরয়র েঃ  ،للصائم فرحتان

 অর্থাৎ বোযাোেরেে জনয দুইফি আনন্দ। فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربه
১. বোযা োখাে পরে যখন বস ইিতাে করে তর্া বোযা োখা বাে ফেরয় ঈে 

পালন করে। আে ২. যখন বোযাোে তাে মাফলরকে সাক্ষাৎ লাভ কেরব। 

 

ফবখযাত আেবী অফভধান ‘আল মাওফেে’ এ ঈে শরেে অর্থ বলা 

হরয়র  feast । আে feast নামক ইংরেজী শরেে বাংলা তেজমা হরলা অরনক। 

বযমন-বভাজ, ধরমথাৎসব, পবথ, তীব্র আনন্দ,ভূফেরভাজন কো, বভাজ 
বেওয়া, ভূফেরভাজন কোরনা, পফেতৃপ্ত কো ইতযাফে। ঈে হরছ আল্লাহে পক্ষ বর্রক 
ফনধথাফেত তীব্র আনন্দ কোে উৎসব। আল্লাহে পক্ষ বর্রক বান্দাে জনয োওয়াত। 

ফবধায় ঐফেন হরলা ভূফেরভাজরনে সরুযাগ, ববশী ববশী করে খাওয়াে ফেন, বোযা 
না োখাে ফেন। আে মুসলমানরেে জীবরন ঈে ব রে দুইফি। এক ঈদুল ফিতে 

আে অপেফি ঈদুল আযহা। 

 

ঈদুল ফিতে উপলরক্ষয পাঠককূলরক অফিম ঈরেে শুরভছা “ঈে মবুােক”- تقبل

 সকরলে ঈে বহাক আনন্দময় এবং আল্লাহে ভয় আে هللا من ومنكم أجمعين
তাকওয়াে গুনাবলীরত ভরে উঠকু আমারেে জীবন এ প্রতযাশায় ঈদুল ফিতে 

উপলরক্ষয আমারেে কেণীয় ফবষয় গুরলা সংফক্ষপ্ত আঁকারে উপস্থাপরনে প্রয়াস 

চালারনা হরলা। 

 

১. তাকফবে বলােঃ আপফন ঈরেে ফেবসরক অভযর্থনা জানান তাকবীরেে মাধযরম। 

বকননা োসলূ সা. বরলর ন-وزين أعيادكم بالتكبير “বতামাো বতামারেে 
ঈেগুরলারক তাকবীে বলাে মাধযরম সনু্দে, আনন্দময় এবং জাকঁজমকপণূথ করে 

বতাল”। কুেআরন বোযাে ফনরেথশ প্রোরনে পে বলা হরয়র েঃ  َ ِلتُْكِملُوا اْلِعدَّة و 

ا ه د اُكمَْ ب ُِروا ّللاَّ َ ع ل ىَ  م  ِلتُك   তাই বতামারেেরক এই পদ্ধফত জানারনা হরছ, যারত- و 
বতামো বোযাে সংখযা পূণথ কেরত পারো এবং আল্লাহ বতামারেে বয ফহোয়াত োন 

করের ন বস জনয বযন বতামো আল্লাহে বেষ্ঠত্ব প্রকাশ কেরত ও তাে স্বীকৃফত 

ফেরত পারো। 



আে তাকফবে হরলা- هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا وهللا أكبر هللا أكبر

 আল্লাহু আকবাে, আল্লাহু আকবাে, আল্লাহু আকবাে। লা ইলাহা) .وهلل الحمد
ইল্লাল্লাহ, ওয়া আল্লাহ আকবাে আল্লাহু আকবাে, ওয়া ফলল্লাফহল হামে)। 
ঈরেে চাঁে বেখা ফেরল তাকবীে শুরু হরব এবং ঈরেে সালাত পযথন্ত এই তাকবীে 

চলরব। আল্লাহে বেষ্টরত্বে এই ব াষনা ঈদুল আযহারত শুরু হরব আোিাে ফেরনে 

িজে নামারযে পে বর্রক আে বশষ হরব আইয়াম তাশেীরকে বশষ ফেরনে আ ে 

নামায পরে। বসই তাকবীে বলরত হরব উচ্চ আওয়ারজ, িেয নামারযে 
পে, ইমারমে বনতৃরত্ব, বফলষ্ট করে (অবশয তাকবীে শুরু ও বশরষে সময় ফনরয় 
মতরবে েরয়র )। তাকফবে বলাে সময় মরনে মারে এই অনুভূফত লালন্ কেরত 

হরব বয, সাো জাহারনে মাফলক আমাে প্রভূ, সকল োজাফধোরজে োজ আল্লাহে 
বেত্ব ও বেষ্টত্ব ব াষনা কেফ -আফম তাঁেই সসফনক, আফম তাঁেই বগালাম। 
 

২. ঈরেে বগাসলেঃ পফবত্রতা ঈমারনে অংগ। তাই পফবত্রতা অজথরনে মাধযরম শুরু 
হরব মুসলমারনে ঈে। ঈেগারহ যাওয়াে পূরবথ আপফন ভালভারব বগাসল করে ফনন। 

আে এই বগাসল সনু্নাত বগাসল গুরলাে অনযতম। আল্লাহে োসলূ সা. ঈরেে ফেন 

বগাসল করের ন বা বগাসল কেরত ফনরেথশ প্রোন করের ন মরমথ ফক ু জানা 

যায়ফন। তরব হযেত আেুল্লাহ ইবরন উমে ো. ঈেগারহ যাওয়াে আরগ বগাসল 

কেরতন। 

 

৩. ফিতো আোয়েঃ ঈরেে ফেরন যারেে কার  যাকারতে বনসাব পফেমাণ সম্পে 

র্ারক, তারেে উপে বিতো ওয়াফজব। বিতো ফেরত হয় ২ফি কােরণ। ১.  طهرة

 বোযাোে বোযা োখরত ফগরয় বয সব ভূল করে বিরলর , বস সব বর্রক - للصائم

তারক পফবত্র কোে জনয। আে ২.طعمة للمساكن ঈরেে ফেরন অসহায় গফেব 
ফমসফকরনে একি ুখাফন ভাল খাবারেে বযবস্থা কোে জনয। 

ফিতো আোয় কেরত হয় ঈদুল ফিতরেে নামারযে পরূবথ-  من أبدها قبل الصالة

 .োসলূ সা فهي زكاة مقبولها، ومن أبدها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
বরলর ন, বয সাোকাতুল ফিতে নামারযে আরগ আোয় কেরলা, তাে পক্ষ বর্রক 
তাহা মাকবুল যাকাত ফহসারব িহণ কো হরব। আে বয তা নামারযে পরে আোয় 

কেরব, তাে পক্ষ বর্রক তা অনযানয সাোকাে মরতা স্বাভাফবক োন ফহসারব িহণ 
কো হরব। 



৪. বমসওয়াক কোেঃ মুখমন্ডরলে পফবত্রতা ও পফেছন্নতাে জনয প্রফতফেরনে মরতা 
আপফন বমসওয়াক করে ফনন। মরন োখরত হরব বমসওয়াক কো োসলূ সা. এে 

সেনফন্দন সনু্নাত সমূরহে একফি অনযতম সনু্নাত। 

 

৫. উত্তম বপাষাক পফেধানেঃ لبس أحسن الثياب  ঈরেে ফেন োসলূ সা. ভাল 
বপাষাক পেরতন। হােীরস আর -োসলূ সা. এে লাল ও সবজু ব াোে একফি 

চােে ফ ল, ফতফন তা দুই ঈে এবং জুমুয়াে ফেন পফেধান কেরতন। অপে ফেরক 
োসলূ সা. তাে সকল োসীরক ঈরেে ফেরন হারত পারয় বমহেী লাগারনাে ফনরেথশ 

ফেরতন। ফবধায় সামর্থ অনুযায়ী নতুন বপাষাক ক্রয় করুন অর্বা পুোতন 

বপাষাকিারক পফেষ্কাে করে ইফি ফেরয় বযবহাে করুন। পফেবারেে অনযানয 

সেসযরেে বপাষারকে বযবস্থা করুন। প্রফতরবশীে ফশশুরেে জনয সামর্থ অনুযায়ী 

বপাষারকে বযবস্থা ফনন। 

 

৬. সগুফি বযবহােেঃ সগুফি বযবহাে সনু্নাত। আে ঈরেে ফেরন োসলূ সা. ফবরশষ 
ভারব সগুফি বযবহাে কেরতন। োসলূ সা. এে ফতনফি প ন্দনীয় ফজফনরসে মারে 

একফি হরলা সগুফি। তাই ঈরেে ফেরনে বপাষাক পফেধারনে পে সগুফি বযবহাে 

কেরত হরব। সগুফি মারন এলরকাহল ফমফেত ভযাপসা গি সম্পন্ন বে নয়, বেং 
বেহনাল উে বা আতে বযবহাে করুন। 

 

৭. ঈরেে ফেরনে খাওয়া োওয়ােঃ  األكل قبل الخروج على تمرات أو

 ঈদুল ফিতরেে ফেরন ঈেগারহ যাবাে কারল ববজেু সংখযায় বখজেু খাওয়া غيرها
সনু্নাত। যফে বখজুে না পাওয়া যায়,তাহরল ফমফষ্ট জাতীয় ফক ু মুরখ ফেরয় ঈেগারহ 

যাওয়া সনু্নাত।  ফকন্তু ঈদুল আযহাে ফেন তাে ফবপেীত। ঈদুল আযহাে ফেরন 
সবুরহ সাফেক বর্রক কেুবানী কো পযথন্ত ফক ু না খাওয়া সনু্নাত। 

 

৮. ঈেগারহ যাওয়া আসাে োস্তা ফনবথাচনেঃ  الذهاب من طريق والعودة من طريق

 আল্লাহে োসলূ সা. এক পরর্ ঈেগারহ বযরতন, আরেক পরর্ আসরতন। آخر
ফবধায় আপফনও যারবন একই নীফত অনুসেরণ। আপনাে ঈেগারহ যাওয়াে এবং 

আসাে পর্ পরূবথই ফনবথাচন করে ফনন। এরত করে আপনাে ববশী সংখযক বলারকে 

সারর্ সাক্ষাত কোে সরুযাগ হরব। যাওয়া আসাে পরর্ বলাকরেে সারর্ 

সালাম, মুসািাহা, মুয়ানাকা, মু াোোহ করুন। শুরভছা ফবফনময় করুন। বোয়া 
করুন। 



 

৯. শুরভছা ফবফনময়েঃ ঈরেে ফেরন ব াি বে সকরলে সারর্ ঈরেে শুরভছা ফবফনময় 

করুন। ঈরেে ফেরন সাহাবারয় ফকোমরেে সম্ভাষণ ফ ল- اللهم تقبل منا

تقبل هللا من ومنكم  অর্বা (আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল ফমন্না ওয়া ফমনকা) ومنك

 । ফবধায় আপফনও সাহাবারয় ফকোমরেে সম্ভাষণ বযবহারে অভযস্ত বহান।أجمعين

ঈে মুবােক বলুন, পােস্পফেক বোয়া ফবফনময় করুন। আেব বেরশ ،عيدكم مبارك

 ইতযাফে বলাে কালচাে েরয়র । আমারেে عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير

বেরশ বকান বকান আরলম ইতযাফে না বলরত নফসহত করে র্ারকন। ফকন্তু  االسالم

 ইসলাম তাে মূল ال يمنع عن األخذ عن أي شيئ جديد ما لم يخالف روح الدين
স্পীফেরিে সারর্ সাং ফষথক নয় এমন বকান ফবষয়রক ফনরষধ করেনা। তাই স্থানীয় 

কালচাে অনুযায়ী ঈে মবুােক বলরত বকান অসফুবধা বনই। 

 

১০. পারয় বহরঁি ঈেগারহ যাওয়ােঃ োসলূ সা. ঈেগারহ পারয় বহরি বযরতন, এবং 
পারয় বহরি বিেত আসরতন। আপফনও আপনাে বনতা মুহাম্মে সা. এে অনুসেণ 

করুন। মিে সাইরকল বা গােীরত করে ঈেগারহ যারবন না, এরত করে ঈেগারহ 
বেেীরক করে যাওয়া হয়, তাোতাফে ফিো হয়। বকান বলাকজরনে সারর্ সাক্ষাত 
হয় না, গােী বর্রক িািা হয়। গােী বযবহাে করে অযর্া ট্রাফিক জযাম সফৃষ্ট 
কেরবন না। ঈরেে ফেরন খুশীে ফেরন মানুষরক ফবেক্ত কোে কােণ হরবন 

না, কাউরক ফবেক্ত কেরবন না। অরনক েেূ পর্ অফতক্রম করে জাতীয় ঈেগারহ 
যাওয়াে বকান েেকাে বনই, ফনরজে এলাকাে মানুরষে সারর্ এলাকাে ঈেগারহ 
নামায পেুন। প্রবারস যাো বাস কের ন, তাো অরনক েূরে জাতীয় ঈেগাহ বা 
িযান্ড মসফজরে না ফগরয় আপনাে আবারসে পারশে ঈেগারহ নামায পেুন। এরত 

করে আপনাে প্রফতরবশীরেে সারর্ আপনাে সাক্ষারতে সরুযাগ হরব, শুরভছা 
ফবফনমরয়ে সরুযাগ হরব। 

 

১১. স্ত্রী সন্তানরেে ফনরয় ঈেগারহ যাওয়ােঃ ঈরেে ফেরন আল্লাহে োসলূ সা. স্ত্রী 

কনযারেে ফনরয় ঈেগারহ বযরতন। استسحاب النساء واألطفال والصبيانََحتى

 ফবধায় আপফনও আপনাে স্ত্রী এবং সন্তানরেে ফনরয় ঈেগারহ যান।  الحيب
মফহলাো যারত পেথাে সারর্ যায়, বস ফেরক লক্ষয োখুন। বয সব মফহলাে মাফসক 
অসখু েরয়র , তাোও ঈেগারত বযরত পােরব, তরব নামায পেরত পােরবনা, শুধ ু
খুতবা শুনরব। 

 



১২. ঈেগারহ ফভআইফপ প্ররিাকলেঃ ফভআইফপ প্ররিাকল ফনরয় ঈেগারহ যারবন 
না, কাউরক ঈেগারহ ফভআইফপ প্ররিাকল বেরবন না। ফযফন ঈেগারহ প্রর্রম হাফজে 
হরবন, তারক প্রর্ম কাতারে বা ইমারমে ফপ রন নামারযে সরুযাগ ফেন। ফবফশষ্ট 
বযফক্ত যফে পরে আরসন, তাহরল বযখারন জায়গা পান, বসখারন োফেরয় যান। 
আজ ঈরেে ফেন, আমীে িকীে সবাই সমান-এ েৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। 
 

১৩. ঈরেে নামায আোয়েঃ ঈরেে নামায শুরু হয় ১ম ফহজেীরত| নবী সা. ঈরেে 
নামায ফনয়ফমত আোয় করের ন এবং মুসলামানরেে ঈরেে জামায়ারত হাফজরেে 

ফনরেথশ ফেরয়র ন।ঈরেে নামায সনু্নারত মুয়াক্কাোহ। ঈরেে নামায সকল নিল 

সালারতে মারে িফজলতপণূথ। ঈরেে নামারযে পরূবথ এবং িজরেে নামরযে পরে 

বকান নামায বনই। ঈরেে নামারযে বকান আযান এবং একামাতও বনই। ঈরেে 

নামারয সেুা আলা ও গাফশয়াহ বা সেূা ক্বাি ও কামাে পো সনু্নাত। প্রবারস 

অবস্থানেত ফবরশষ করে যাো মধযপ্রারচযে বেশগুরলারত অবস্থান কের ন, তারেে 
ঈরেে নামায হরব ১২ তাকফবরে। ১ম োকারত ৭ তাকফবে এবং বশষ োকারত ৫ 

তাকফবে। নবী সা, বর্রক বফণথত-  أن النبي (صـ) كبر في العدبين في األولى

 নবী সা. দুই ঈরে প্রর্ম“ سبعا قبل القراءة وفي اآلخرة خمسا قبل القراءة
োকারত ফক্বোরতে পূরবথ সাত তাকবীে আে বশষ োকারত ফকোরতে পূরবথ পাঁচ 

তাকবীে ফেরতন।” অবশয হানািী মাযহাব অনুযায়ী প্রর্ম োকারত তাকবীরে 

তাহেীমাে পে ৩ তাকবীে আে ফিতীয় োকারত রুকুে আরগ ৩ তাকবীে বেয়াে 

ফবধান েরয়র । এবং এ বযাপারে হােীরে শক্ত েলীল েরয়র । ঈরেে নামায  ুরি 

বগরল একা একা পো যায়। 

 

১৪. ঈেগারহ ঈরেে নামাযেঃ বৃফষ্ট  াো অনয বকান কােরণ ঈরেে নামায মসফজরে 
পোে বকান সরুযাগ নাই। োসলূ সা. ঈরেে নামায পরের ন মসফজরেে নব্বীে 

৫০০ গজ েরূে “বাত্বহান” নামক স্থারন। তাঁে জীবরন মাত্র একবাে বৃফষ্টে কােরণ 

মসফজরে নববীরত ঈরেে নামায পো হয়। ফবধায় পাইকােী হারে সকল মসফজরে 

ঈরেে জামায়াত অনুষ্ঠারনে বকান সরুযাগ বনই, যা োজধানী এবং বে বে শহে 
গুরলারত বেখা যায়। প্ররয়াজরন োজপরর্ ঈরেে নামায আোয় কো বযরত। 

 

১৫. মফহলারেে ঈরেে নামাযেঃ মফহলাো ঈরেে নামায পেরব ঈেগারহ ফগরয়। ফকন্তু 
ঈেগারহ না বগরল বয বকান বাসা বােীরত অর্বা বকান হল বা ফমলনায়তরন 



একফত্রত হরয় একা একা ঈরেে নামায পেরত পােরব। ফকন্তু ফনজ বােীরত ফনরজ 

একা একা ঈরেে নামায পোে বকান সরুযাগ বনই। 

 

১৬. খতুবা েবণেঃ ঈরেে নামারযে পে খুতবা প্রোন কেরত হয়। এই খুতবা শুনা 
অতযন্ত জরুেী। অতযন্ত মনরযারগে সারর্ এই খুতবা েবণ করুন। খুতবারত 

বেশ, জাফত এবং ফবরেে সমসামফয়ক অবস্থা ও পফেস্থফত, সাো ফবরেে 
মুসলমানরেে অবস্থা এবং ফবেপফেফস্থফতরত মুসলমানরেে কেনীয় আরলাফচত 

হওয়া েেকাে। 

   

১৭. ঈরেে োওয়াতেঃ ঈে উপলরক্ষ ফনজ বাসায় বি ুবা স্বজনরেে োওয়াত বেয়া 
এবং তারেে বাসায়ও ববোরত যাওয়া, শুরভছা ফবফনময় কো। এরত করে 
মুসলমানরেে মারে পােস্পফেক সম্পকথ বৃফদ্ধ পায়। 

 

১৮. ঈরেে ফেরন বোযােঃ ঈরেে ফেরন বোযা োখা হাোম। নবী সা. ঈদুল ফিতে ও 
ঈদুল আজহাে ফেরন বোযা োখরত ফনরষধ করের ।”(বুখােী)ফকন্তু ঈদুল আযহাে 

কর্া ফভন্ন। ঈদুল আযহাে ফেন এবং এে পেবতথী আরো ৩ফেন বোযা োখাে 

সরুযাগ বনই, বোযা োখা হাোম। 
 

১৯. . শাওয়ারলে ৬ বোযােঃ ঈদুল ফিতরেে পে শাওয়াল মারস ৬ফি বোযা োখা 

সনু্নত এবং অরনক িফজলরতে কাজ। োসলূ সা. বরলর ন-  من صام رمضان

 বয োমািারনে বোযা োখরলা এবং“ وأتبعه بست َِ من شوال فكأنما صام الدهر
একই ভারব শাওয়াল মারস ৬ফি বোযা োখরলা, বস বযন একযুগ বোযা 

োখরলা।”  অনয হােীরস এরসর েঃ  من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام

 বয ঈদুল ফিতে এে পে ৬ফেন বোযা োখরলা, বস বযন পুরো ব ে বোযা السنة
োখরলা। 

 

২০. ঈরেে ফেরন জমুয়ুােঃ জুময়ুাে ফেন ঈে হরল ঈে এবং জমুুয়া দু’ফিই পেরত 
হরব। তরব যাো ঈরেে নামায পরের ন, তারেে জনয জুমুয়াে নামায পো 
অপফেহাযথ নয়। তরব ফযফন জুমুয়াে নামায পেরবন না, তারক ঐ ফেরনে বজাহরেে 
নামায পেরত হরব। 

 

২১. ঈরেে ফেরন বখলাধুলােঃ ঈরেে ফেন ফনরেথাষ বখলাধলুা কোে সরুযাগ েরয়র । 
োসলূ সা. এে সারর্ বর্রক হযেত আরয়শা ো. বখলা বেরখর ন ততক্ষণ 



পযথন্ত, যতক্ষণ না ফতফন ক্লান্ত হরয় পরেফ রলন। ফবধায় ঈরেে ফেরনে আনন্দরক 
আরো আনন্দময় কো জনয নানা েকরমে রুফচশীল বখলাধলুা ও ক্রীো 

প্রফতরযাফগতাে আরয়াজন কো বযরত পারে। 

 

২২. ঈরেে ফেরন কবে ফযয়ােতেঃ োসলূ সা. প্রর্মতেঃ কবে ফযয়ােত ফনরষধ 
কেরলও পরে ফতফনই মানুষরক কবে ফযয়ােরতে ফনরেথশ ফেরয়র ন। আে তা এজনয 

বয, কবে ফযয়ােত কেরল মতুৃযে কর্া স্মেণ হয়। কবে ফযয়ােরতে জনয েরয়র  
ব রেে ৩৬৫ফেন এবং োত। বয যখন খুশী তখন কবে ফযয়ােরতে সরুযাগ িহণ 
কেরত পারেন। ফকন্তু ঈে নামক বস্তুে সারর্ সম্পকথ শুধু জীফবতরেে, মৃতরেে 
বকান সম্পকথ বনই। োসলূ সা. ঈরেে ফেন কবেস্থারন ফগরয়র ন বরল বকান বণথনা 

আমারেে বচারখ পরেফন বা ঈরেে ফেরন কবে ফযয়ােরতে িফজলত সম্পরকথও 

আমারেে জানা বনই। বযরহতু ঈরেে ফেন খুশীে ফেন। ফবধায় সাো ফেন খুশী কোে 

জনয আল্লাহে পক্ষ বর্রক ফনয়ামত। কবেস্থারন বগরল মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র এবং 
হাোরনা স্বজনরেে কর্া মরন পেরব। তখন মন খাোপ হরব, কান্না আসরব। ঈরেে 
ফেরন কান্না না করে মন ভারলা োখাে জনয কবেস্থারন না যাওয়াই উত্তম। (ঈরেে 

ফেরন কবে ফযয়ােরত শেীয়াত ফকন্তু বকান বাঁধা বেয়ফন)। 

 

২৩. ঈে সমারবশেঃ ঈরেে ফেন ফবকারল আত্মীয় স্বজন, বিবুািব ফমরল 
পূবথফনধথাফেত সমরয় বকান একস্থারন ফমফলত হরত পারেন। বযখারন হালকা 

ফমষ্টান্ন, ফ্লাক্স ভফতথ চা ফনরয় যাওয়া হরব প্রফতফি পফেবাে বর্রক। বকান পাকথ বা 
বখালা মাঠ বা বকান বােীে আফিনাও হরত পারে এই ফমলরনে স্থান। সমরবত 

সকরল পেথাে বযাপারে ফবরশষ যত্নবান হরবন। এখারন অনুফষ্ঠত হরত পারে ৩ফি 

পৃর্ক পৃর্ক সমারবশ। মফহলারেে জনয ১ফি, ফশশুরেে জনয ১ফি আে পুরুষরেে 
জনয ১ফি। বযখারন আরলাফচত হরত পারে মুসলমানরেে পূবথসূেীরেে তযারগে 

ইফতহাস। ফবরশষ ভারব আরলাফচত হরত পারে হযেত ইব্রাহীম আ. এে তযারগে 

কাফহনী এবং তা বর্রক উম্মরতে জনয ফক ফশক্ষা ইতযাফে। 

 

২৪. ঈে পণূফমথলনীেঃ এলাকাে সকল মানুরষে সারর্ একফত্রত হরয় ঈে পালরনে 
জনয ঈরেে ফেন বা ঈরেে পেফেন ঈে পূণফমথলনী অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কো বযরত 

পারে। বযখারন অফতসহরজ বমালাকাত হরত পারে আপনাে প্রাইমােী স্করুলে 

সহপাঠীে সারর্ও। বেখা হরয় বযরত পারে এমন জরনে সারর্, যাে সারর্ বকরির  
আপনাে সশশব আে সকরশাে-অর্চ ব রেে পে ব ে চরল যায়, তাে সারর্ 



আপনাে বেখা কোে সরুযাগ  রিফন। ফবধায় এ সরুযাগিা িহণ কো েেকাে। 

আপফন যফে িারমে বােীরত বসবাস না করেন, তাহরল িারমে একেল যুবকরক 
অনুষ্ঠান আরয়াজরন উৎসাফহত কেরত পারেন। আবাে এ অনুষ্ঠারনে ধাোবাফহকতা 

েক্ষা কোে জনয এই অনুষ্ঠারনই আরলাচনা কেরত পারেন। সারর্ সারর্ ঈদুল 

আযহাে ফশক্ষা সম্পরকথ অনুষ্ঠারন আরলাচনা কেরত। 

 

নানাফবধ অনুষ্ঠান আে আনষু্ঠাফনকতাে পাশাপাফশ শেীয়ারতে সীমাে মারে অবস্থান 

করে োসলূ সা. এে বেখারনা পদ্ধফত অনুযায়ী আমো ঈরেে আনন্দ উপরভাগ 

কফে। ঈেরক বিইসবুক আে বসলিী চচথাে মারে সীমাবদ্ধ বযন না োফখ। 

অপসংস্কৃফতে দুষু্ঠ প্রভারব ববহায়াপনা আে অশ্লীলতাে সয়লারব আমো বযন বভরস 

না যাই। সসু্থ সংস্কৃফত চচথাে মাধযরম আমো বযন ঈে উৎসব পালন কফে এই বহাক 
আমারেে প্রতযয়। বয প্রতযয় বযক্ত করেফ রলন ইসলামী বেরনসাঁে কফবেঃ  

যতফেন না কারয়ম হরব, বখাোে ধোয় তােঁই িীন। বকার্ায় আবাে ঈরেে 
খশুী, বসই অনষু্ঠান অর্থহীন।। 

 تقبل هللا من ومنكم أجمعين
 

 


