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রমযান মােসর সমাি� 

 

ভাইেয়রা আমার! অিত শী�ই রমযান মাস আমােদর িনকট েথেক 

িবদায় িনে� ও নতুন একিট মাস আসেছ, িক� রমযান মাস 

আমােদর জনয সাকী থাকেব। এ মােস েয বযিি ভাল আমল 

করেত েপেরেছ, েস েযন আ�াহর শকিরয়া আদায় কের ও শভ 

পিরণােমর অেপকায় থােক। িন�য়ই আ�াহ ভাল আমলকারীর 

আমল ন� কেরন না। আর েয বযিি এ মােস অনযায় কাজ 

কেরেছ, েস েযন তার �ভূর কােছ খােলছ তওবা কের। আ�াহ 

তাআলা তওবাকারীর তওবা কবুল কেরন। িতিন আমােদর জনয 

এ েপাশাক েশেষ এমন িকছু ইবাদত িনধরারণ কের িদেয়েছন, যার 

�ারা আ�াহর ৈনকটয অজরন হয়, বৃি� পায় ঈমানী শিি, সমৃ� 

হয় আমলনামা। েযমন সদকাতুল িফতর আদায় করা এবং  

ঈেদর চাঁদ উঠার পর েথেক ঈেদর সালাত আদায় পযর্ তাকবীর 

পাঠ করা। আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন : 

﴿  ْ ةَ  َوِ�ُۡكِملُوا َّ ِِۡۡ ْ  ل وا ُ َ  َوِ�َُكّ�ِ َّ ٰ  ل ٮُٰ�مۡ  َما َ�َ ََ لُّ�مۡ  َه َِ  ﴾ ١ �َۡشُكُرونَ  َوَۡ
 ]  ١٨٥: بلقمة[

‘যােত েতামরা গণনা পূরণ কর এবং েতামােদর েহদায়াত দান 

করার দরন আ�াহর তাআলার মহ� বণরনা কর (তাকবীর বল)। 
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যােত েতামরা কৃতজতা �ীকার করেত পার’। {সূরা আল-বাকারা : 

১৮৫}  

তার প�িত হল, অিধক হাের িনে�র এ তাকবীর পড়া : 
َبُ  بهللاُ 

ر
َبُ  بهللاُ  مْ

ر
َ  الَ  مْ

َ
  هل

ّ
َبُ  وبهللاُ  بهللا هَال

ر
َبُ  بهللاُ  مْ

ر
َبُ  بهللاُ  مْ

ر
ِ  مْ ّ ِِ َمردُ  َو

ر
 بل

পুরষগণ ঘের, বাজাের এবং মসিজেদ অথরাা সকল জায়গায় 

আ�াহর মহে�র েঘাষণা িদেয় ইবাদেতর মাধযেম কৃতজতা �কাশ 

করেব। উি তাকবীর উ��ের বলা সু�ত। মিহলােদর জনয িনচু 

�ের বলা সু�ত। েযেহতু তারা িনেজেদর ও িনেজেদর ক��রেক 

েগাপন করার জনয আিদ� হেয়েছ। মুসলমানেদর ঈেদর িদনিট 

কত চমাকার! পূণর একমাস িসয়াম সাধনা েশেষ তারা সবর্ 

তাকবীর �িন �ারা আ�াহর বড়� ও মহ� �কাশ কের এবং 

তারা আ�াহর তাকবীর, �শংসা ও এক�বােদর েঘাষণা িদেয় 

আকাশ-বাতাস মুখিরত কের েতােল। তারা আ�াহর রহমেতর 

আশাবাদী এবং তার আজােবর ভেয় শংিকত। আ�াহ সুবহানাহ 

ওয়াতা‘আলা ঈেদর িদন বা�ােক ঈেদর সালােতর হকুম 

িদেয়েছন। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ িবষেয় তার 

উ�েতর নারী-পুরষ সকলেক আেদশ কেরেছন। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আেদশ আ�াহর হকুেমর মতই। 

আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন :  
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َها ﴿ ُّ ََ � َٓ ِينَ  َ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنٓوا وا ُِ ِطي
َ
َ  أ َّ ْ  ل وا ُِ ِطي

َ
ْ  َوَ�  لرّرُسوَل  َوأ ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  ُ�ۡبِطلُٓوا

َ
 أ

 ]  ٣٣: �مد[ ﴾ ٣

‘েহ মুিমনগণ! েতামরা আ�াহ ও তার রাসূেলর আনুগতয কর। 

েতামােদর আমলসমূহেক ন� কর না’। {মুহা�দ : ৩৩}  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদর ঈেদর সালাত 

আদােয়র জনয ঈদগােহ েযেত বেলেছন। যিদও তােদর জনয 

ঈেদর সালাত বযতীত অনযানয সালাত ঘের পড়াই উ�ম। 

উে� আিতয়যা রািদয়া�াহ আনহা বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক ঈদুল িফতর ও ঈদুল 

আজহােত সালােতর উে�েশয েবর হেত বেলেছন। এমনিক 

ঋতুবতী নারীেকও। ঋতুবতী নারীগণ সালােত অংশ�হণ করেব 

না। ঈদগােহর এক পােশ থাকেব এবং দুআয় শিরক হেব। িতিন 

বেলন, আিম আরজ করলাম, েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর 

�েতযেকর পদরা করার চাদর েনই। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উ�র িদেলন, েস তার েবােনর চাদর িনেয় হেলও 

ঈেদর সালােত শিরক হেব। 

ঈদুল িফতেরর সালােত যাওয়ার পূেবর েখজুর খাওয়া সু�ত। িতন, 

পাঁচ বা তেতািধক েবেজাড় সংখযায় িহসাব কের রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েখজুর েখেতন। [বুখারী ও 

আহমদ]  
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ঈদগােহ পােয় েহঁেট যাওয়া সু�ত। আলী িবন আবী তােলব 

রািদয়া�াহ আনহ বেলন, 
  بلتمذي روبه. ميشيي بلعيد 

অথরাা ঈদগােহ পায় েহঁেট যাওয়া সু�ত। [িতরিমযী] পুরষগণ 

ঈদগােহ যাওয়ার সময় সু�র েপাশাক পের সি�ত হেয় যােব।  

বুখারীেতর আ�ু�াহ িবন ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, 

ওমর রািদয়া�াহ আনহ একিট েরশমী েপাশাক বাজার েথেক এেন  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট এেস 

বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! আপিন এটা �য় কের ঈেদর িদন 

এবং েমহমােনর উপি�িতেত বযবহার করন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েরশমী কাপেড়র দরন অসু�� হেলন এবং 

বলেলন, েরশমী েপাশাক ঐ বযিিেদর জনয যারা আেখরােতর 

িকছুই পােব না। পুরেষর জনয েরশমী েপাশাক বা �ণরাললার 

বযবহার করা ৈবধ নয়। েযেহতু এটা উ�েত মুহা�দীর পুরষেদর 

জনয হারাম। নারীগণ সাজস�া ও আতর বযবহার বযতীত এবং 

পূণর পদরাসহ ঈদগােহ যােব। কারণ তােদরেক বাইের েবর হওয়ার 

সময় উল�পনা, েসৗ�যর �দশরন এবং সু�াণ বযবহার করেত 

িনেষধ করা হেয়েছ। েগাপনীয়তা ও পদরার আেদশ করা হেয়েছ। 

ঈেদর সালাত একা� িচে� আ�াহর ভয়-ভীিত সহকাের আদায় 

করেব। েবশী েবশী কের আ�াহর িজিকর করেব ও েদায়া 
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পড়েব। তার রহমেতর আশা ও আজােবর ভয় করেব। সকেল 

একি্ত হেয় আ�াহেক ডাকার মেধয অিধক মযরাদা আেছ। 

েযেহতু মানুেষর মেধয েকউ অিধক পুণযবান, েকউ আ�াহ ভীর, 

আবার েকউ মধযম �েরর। িবধায় সকেল একি্ত হেয় েদায়া ও 

কা�াকািট করা অিধক লাভজনক ও আ�াহর স�ি�র কারণ। 

আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন :  

ۡلَنا َكۡيَف  لنُظرۡ  ﴿ َّ ُهمۡ  ََ ََ ِۡ �َ  ٰ ٖض�  َ�َ ِۡ ۡ�َ�ُ  َوَۡ�ِخَرةُ  َ�
َ
ۡ�َ�ُ  َدَرَ�ٰٖت  أ

َ
 َوأ

يٗ�  َِ  ]  ٢١: بالسبء[ ﴾ ٢ َ�ۡف

‘েহ নবী, আপিন লকয করন, আিম তােদর কতকেক কতেকর 

ওপর স�ান দান কেরিছ। আর েয পরকােল মযরাদা লাভ কের েস 

�কৃত মযরাদা লাভকারী’। {সূরা বানী ইসরাঈল : ২১}  

েপাশাক আগেন আ�াহর িনকট শকিরয়া জাপন করেব। েকননা 

িতিন বা�ার জনয সালাত, িসয়াম, কুরআন েতলাওয়াত, সদকা 

ইতযািদ ইবাদত সহজ কের িদেয়েছন। ইবাদত করার তাওফীক 

পাওয়া সবেচেয় বড় িনয়ামত। আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন :  

لِ  قُۡل  ﴿ َۡ ِ  بَِف َّ ْ  ََبَِ�ٰرَِك  َو�ِرَۡ�َتِهِۦ ل ِّما َخۡ�ٞ  ُهوَ  ََۡلَيۡفرَُحوا ونَ  ّّ ُِ  ﴾ ٥ َ�َۡم
 ]  ٥٨: يو�س[

‘েহ নবী! আপিন বলুন, যারা আ�াহর অনু�হ ও করণা �া� 

হেয়েছ, তাদের এেত খুিশ হওয়া উিচা। মানুষ েয স�দ অজরন 

কের, এটা তা েথেক অিধক উ�ম’। {ইঊনুস : ৫৮} 
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েযেহতু আ�াহর স�ি�র আশায় রমযােনর িসয়াম ও রাত জাগরণ 

গনাহ মােফর উপায়। সুতরাং মুিমনগণ রমযান মাস েফেল খুশ 

হয়। আর দূবরল ঈমানদার রমযান মাস েফেল নারাজ হয় ও েস 

িসয়াম পালনেক ক�কর মেন কের। 

েহ আমার ভাই সকল! রমযান মাস েশষ হেয় েগল। িক� 

মুিমেনর আমল েতা মৃতুযর আগ পযর্ েশষ হেব না। 

আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন :  

﴿  َۡ ٰ  َرّ�َك  َولۡ�ُب َّ �َِيَك  َح
ۡ
 ]  ٩٩: بلجم[ ﴾ ٩ لۡ�َقِ�ُ  يَأ

‘আপিন আপনার �ভূর ইবাদত করন, আপনার মৃতুয আসা 

পযর্’। {আল-িহজর : ৯৯}  

িতিন আেরা ইরশাদ কেরন : 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا َ  لّ�ُقوا َّ َّ  ل نُتم ِِّ�  َ�ُموُ�نّ  َوَ�  ُ�َقاتِهِۦ َح
َ
 ّمۡسلُِمونَ  َوأ

 ]  ١٠٢: عممبن بل[ ﴾ ١

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহেক যথাযথ ভয় কর। েতামরা 

মুসিলম না হেয় মৃতুযবরণ কেরা না’। {আেল-ইমরান : ১০৬} 

রাসূলু�া সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :  

মানুষ যখন মৃতুযবরণ কের,তখন তার আমল ব� হেয় যায়। 

এখােন মৃতুযেক মানুেষর আমেলর সমাি� ধরা হেয়েছ। সুতরাং 

মানুষ যত িদন েবঁেচ থাকেব ততিদন রমযান ঘুের ঘুের আসেত 

থাকেব। 
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আবূ আইউব আনসারী রািদয়া�াহ আনহ বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :  

েয বযিি রমজােন িসয়াম পালন কেরব, অতঃপর শাওয়ােলর 

আেরা ছয়িট িসয়াম পালন করেব, েস সারা বছর িসয়াম রাখার 

সমতুলয সওয়াব �া� হেব। এ ছাড়া �িত মােস িতনিট কের 

িসয়াম পালন করা। [মুসিলম] 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : �িত মােস 

িতনিট এবং এক রমযান েথেক অনয রমযান িসয়াম পালন করা 

সারা বছর িসয়াম পালেনর সমান। [মুসিলম ও আহমদ]   

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন, আমােক আমার ব�ু 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িতনিট িবষেয় অিসয়ত 

কেরেছন। এক. �িত মােস িতন িদন িসয়াম পালন করেব। অথরাা 

আইয়যােম িবজ বা চ� মােসর ১৩, ১৪, ১৫ তািরেখ িসয়াম পালন 

করেব।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আবূজর েক বলেলন, েহ 

আবূ জর! তুিম যখন �িত মােস িতন িদন িসয়াম পালন করেব 

তখন তা ১৩, ১৪, ১৫ তািরেখ পালন করেব। [আহমদ ও 

নাসায়ী]  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট আরাফার 

িদেনর িসয়ােমর ফিজলত স�েকর িজজাসা করা হেল, িতিন উ�র 
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িদেলন, তা এক বছেরর আেগর গনাহ ও এক বছেরর পেরর 

গনােহর কাফফারা �রপ। আশরার িসয়াম পূেবরর এক বছেরর 

গনাহ মাফ েমাচন কের েদয়। �িত েসামবােরর িসয়াম স�েকর 

িজজাসা করা হেল, িতিন বেলন, েসামবার আিম জ��হণ কেরিছ 

ও েসামবার নবুওয়যাত �া� হেয়িছ এবং েসামবার আমার উপর 

কুরআন নািযল করা হেয়েছ। [মুসিলম] 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট িজজাসা করা 

হল, েপাশাক পের েকান মােস িসয়াম পালন উ�ম? িতিন উ�র 

িদেলন, মুহাররম মােসর িসয়াম। [মুসিলম] 

বুখারী ও মুসিলেম আেছ, আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন, আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রমযান ছাড়া অনয 

েকান সময় পূণর একম মাস িসয়াম পালন করেত েদিখিন।  

 

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক অপর বণরনায় আেছ, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম স�ােহ েসামরাব ও বৃহ�িতবার 

িসয়াম পালন করেতন। 

উসামা িবন জােয়দ রািদয়া�াহ আনহ ও আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিণরত, রাসূলূ�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, বনী আদেমর আমল স�ােহর েসাম ও বৃহ�িতবার 
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আ�াহর দরবাের েপশ করা হয়। আিম পছ� কির আমার আমল 

িসয়াম অব�ায় েপশ করা েহাক। [িতরিমযী]  

রমযান মাস েশষ হওয়ার �ারা রাত জাগরণ েশষ হয় না, বরং 

বছেরর �েতযক রােত নফল সালাত ও তাহা�ুদ পড়ার মাধযেম 

রাত জাগরণ করা উিচা। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সারা বছর রােত তাহা�ুেদর সালাত আদায় করেতন। 

বুখারীেত মুগীরা িবন শবা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত আেছ, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত এত অিধক নফল 

সালাত আদায় করেতন েয, তার পা মুবারক ফুেল েযত। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হেল 

িতিন বলেলন, আিম িক শকর গজার বা�া হব না? 

আ�ু�াহ িবন সালাম রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : েহ েলাক সকল! েতামরা 

অিধক হাের সালাম িদেব। অভাব��েদর খাদয খাওয়ােব। 

আ�ীয়তার স�কর িঠক রাখেব। যখন মানুষ ঘুেম খােক তখন 

রােত নফল সালাত আদায় করেব। তাহেল েতামরা শাি্র �ান 

জা�ােত �েবশ করেত পারেব। [িতরিমযী] 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : সেবরা�ম সালাত হল, ফরজ 

সালােতর পর রােতর তাহা�ুদ সালাত। [মুসিলম]  
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আর রােতর সালােত সব ধরেণর নফল এবং িবতর অ্ভুরি। 

রােতর সালাত দু’ দু’ রাকাত কের আদায় করেত থাকেব। সময় 

েশষ হওয়ার ভয় হেল এক রাকাত িমিলেয় িবতর পেড় েনেব। 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, আ�াহ রা�ুল 

আলামীন �িত রােতর এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকেত অথরাা েশষ 

রােত �থম আসমােন অবতরণ কেরন এবং বলেত থােকন, 

আমার কােছ চাওয়ার মত েক আছ? আিম তােক দান করব। েক 

আেছ আমার িনকট �াথরনা করেব? আিম তার �াথরনা কবুল 

করব। েক আেছ আমার কােছ কমা চাইেব? আিম তােক কমা 

করব। [বুখারী ও মুসিলম] 

ৈদিনক ১২ রাকাত সু�ােত মুআ�াদাহ আদায় করেব। চার রাকাত 

েজাহেরর পূেবর ও দু’ রাকাত পের। দু’ রাকাত মাগিরেবর পর। দু’ 

রাকাত এশার পর ও  দু’রাকাত ফজেরর পূেবর। 

উে� হাবীবা রািদয়া�াহ আনহা বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট শেনিছ, েয মুসলমান বা�া বােরা 

রাকাত সু�ােত মুআ�াদা সালাত �িতিদন আদায় কের, আ�াহ 

তার জনয জা�ােত ঘর িনমরাণ কেরন। [মুসিলম]  

�িত ফরজ সালাত আদােয়র পর িকছু সময় িজিকর করেব। 

েযেহতু িজিকর করেত আ�াহ হকুম কেরেছন। আ�াহ তাআলা 

ইরশাদ কেরন :  
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ۡيُتمُ  ََإَِذا ﴿ ََ لَٰوةَ  قَ َّ ْ  لر َ  ََٱۡذُكُروا َّ وٗدا قَِ�ٰٗما ل ُِ ٰ  َوُ� : بلنسيء[ ﴾  ُجُنو�ُِ�مۚۡ  َوَ�َ
١٠٣  [ 

‘অতঃপর যখন েতামরা সালাত স�� কর, তখন দ�ায়মান, 

উপিব� ও শািয়ত অব�ায় আ�াহেক �রণ কর।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িজিকর করেত উ�ু� 

কেরেছন। িতিন যখন ফরজ সালাত েথেক সালাম িফরােতন, 

তখন িতনবার ইে�গফার করেতন। অতঃপর এ দুআ পড়েতন। 

 َّ ُُ نرَت  بلغّ
َ
َت  بلّسَالمُ  َوِمغرَك  بلّسَالمُ  م

ر
ََاللِ  َذب َ�بَيَر�

ر
َمبمِ  بل

ر
ك ِ

ر
 .َوبإل

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন, েয বযিি 

�েতযক ফরজ সালােতর পর ৩৩ বার بهللا سبحين  ও ৩৩ বার 

هللا بلمد  ও ৩৩ বার مْب بهللا  েমাট ৯৯ বার। সবরেশষ ১০০ পূণর 

করেত বলেব :  

 
َ
َ  ال

َ
  هِل

ّ
ُ  هِال ِّ َدهُ  ب   وَحر

َ
�َك  ال ُ  َشِ

َ
ُ  ل

َ
ُك  ل

ر
ُمغ
ر
ُ  بل

َ
َمردُ  َول

ر
ّ  َعَ  وَُهوَ  بل ءٍ  ُُ  .قَِديمٌ  َشر

তাহেল তার গনাহ সমুে�র েফনা পিরমাণ হেলও আ�াহ তা মাফ 

কের িদেবন। [মুসিলম]  

সুতরাং েহ আমার ভাইগণ! আপনারা অিধক পুেণযর কাজ করন। 

পাপ েথেক েবেচ থাকুন। যােত আপনােদর পািথরব জীবন সুখময় 

হয়। মৃতুযর পর িচর�ায়ী শাি্র অিধকারী হেত পােরন। 

আ�াহ তাআলা ইরশাদ কেরন :  
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وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ  ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ ۖ  َحَيٰوةٗ  ََلَُنۡحيََِّنُهۥ ُّ  َطّيَِبٗة

ََّنُهمۡ  ِِ ۡۡ َ ََ ۡجَرُهم َو
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ َملُونَ  َ�نُوا ِۡ  ]  ٩٧: بلحل[ ﴾ ٩ َُ

‘পুরষ ও নারীেদর মধয েথেক েয ঈমান সহ সাকমর কের, আিম 

তােক পিব্ জীবন দান করব এবং তােদরেক কেমরর উ�ম 

পুর�ার েদব’। {আন-নাহল : ৯৭} 

 

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর ঈমােনর উপর মজবুত রাখুন এবং 

আমেল সােলহ করার তাওফীক িদন। হায়ােত তািয়যবাহ দান 

করন। আমােদরেক পুণযবান বযিির স�ী বানান। সকল �শংসা 

আ�াহ তাআলার জনয, িযিন িব� জগেতর পালনকতরা। দরদ ও 

সালাম বিষরত েহাক আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম, তার পিরবার, সাহাবা ও সকল সাকমরশীল বযিির 

উপর। আ�াহ তাআলা আমােদর ইখলােছর সােথ আমল করার, 

ঈমান ও সা আমেলর উপর অটল থাকার তাওফীক িদন ও সা 

কমরশীলেদর অ্ভুি করন। আমীন 

সমা� 


