
লাজনা ইমাইল্লাহর শতবার্ষিকী (২০১৯-২০২২) তার্লমী র্িললবাি 

 

ককারআন কতলাওযাত: 

• ২০১৯-২০২০ িাললর ককারআন কতলাওযাত: 

      ১।  িূরা ইযািীন প্রথম রুকু 

      ২। িূরা হাশলরর কশষ রুকু 

• ২০২০-২০২১ িাললর ককারআন কতলাওযাত: 

       ১। িূরা জুমআ 

       ২।  িূরা আি িাফ 

 

•  ২০২১-২০২২ িাললর ককারআন কতলাওযাত: 

১। িূরা আর রহমান 

২।  িূরা আত তাকর্ির 

 

ক াযািমূহ: 

• ২০১৯-২০২০ িাললর জনয র্নর্িার্রত ক াযা: 

 
              ১। ক াযালয হাজত 

              ২। রুর্জ করাজগার বৃর্ি ও আনন্দ লালির           

                   ক াযা। 

              ৩। নামালজর র্িজ ার ক াযা 

 

• ২০২০-২০২১ িাললর জনয ক াযা: 

১। িাইলযদুল ইলেগফার 

২। িফলতা  লালির জনয ক াযা (ইিলামী ইবা ত, পৃ.১২৮) 

৩। অিুর্বর্ািমূহ দূর করনালথি  ক াযা (ইিলামী ইবা াত, পৃ.১৫৭)  

৪। করার্ এবং আলবলগর প্রিাব হলত রক্ষার ক াযা (ইিলামী ইবা ত, পৃ.১৫৪) 

 

• ২০২১-২০২২ িাললর জনয ক াযা: 

   ১। ঘলর প্রলবলশর ক াযা (ইিলামী ইবা ত, পৃ.১৪৯) 

 ২। ঘর হলত কবর হওযার ক াযা (ইিলামী ইবা ত, পৃ.১৪৮) 

 ৩। পূর্ি করাগ মুর্ির জনয ক াযা (ইিলামী ইবা ত, পৃ.১৬৫) 

 ৪। পুর্যবানল র মালে অন্তিুি র্ি, িতয কথা বলা ও র্পতার জনয ক াযা (ইিলামী ইবা ত, পৃ.১৩৪) 



মিীহ্ মাওউ  (আ.)- এর বই পডা কমিিূর্ি; র্নর্িার্রত বইিমূহ যারা পলর কশষ করলবন এবং প্রর্তটি বইলযর উপর পলকট পযিালয 

আললািনা িিা কলর এর ওপর কুইজ প্রর্তলযার্গতা হলব। 

 

 

• ২০১৯-২০২০ িাললর জনয: 

       ১। আল্ ওর্িযযত   

       ২। ফলতহ ইিলাম 

       ৩। হার্ককাতুল মাহ্ ী 

       ৪। রালয হার্ককত 

       ৫। হামামাতুল বুশরা 

 

• ২০২০-২০২১ িাললর জনয: 

 ১। র্কশর্তলয নূহ 

 ২। আহম ী ও গালযর আহম ীল র পাথিকয 

 ৩। িবুজ ইজলতহার 

       ৪। একটি িুল িংলশার্ন 

       ৫। বারাকাতু  ক াযা 

 

• ২০২১-২০২২ িাললর জনয: 

       ১। ইিলামী নীর্ত  শিন 

       ২। কলকিার লুর্র্যানা 

       ৩। নুরুল ককারআন 

       ৪। র্নশালন আিমানী 

       ৫। পযগালম িুললহ 

 

শতবার্ষিকীর জনয নযম 

র্ ল র্ক আওযাজ বই কথলক 

 
 ২০১৯-২০২০ িাললর জনয: 

  ১। ইিলাম আওর বার্ী ইিলাম 

[মিীহ্ মাওউ  (আ.), পৃ.২৫] 

        ২। ফুল তুম পার ফার্রশলত র্নছাওযার কালর [কালালম তালহর, পৃ.১২৯] 

  

• ২০২০-২০২১ িাললর জনয: 

        ১। মুনাজাত আওর তাবলীলগ হাক্ক [দূরলর িার্মন, পৃ.৩২] 



        ২। র্যকলর খু া কপ কযার ক  যুলমালত র্ ল র্মটালয জা [কালালম মাহমু , পৃ.৮৫] 

 

• ২০২১-২০২২ িাললর জনয: 

  ১। হামল  রাবু্বল আলার্মন দূরলর িার্মন, পৃ.৩৮-৩৯] 

         ২। কাশলকাল কম িার ক  কজা কমলর র্ ল কম িারা হযা [কালালম তালহর, পৃ.১১০] 

         ৩। তার্রফ কক ক্বালবল হযা ইযা রাব কতলর র্ ওযালন [কালালম মাহমু , পৃ.৯৩] 

স্থানীয, আঞ্চর্লক ও ককন্দ্রীয তার্লম-তরবীযতী ক্লালি নজম র্শখালনা এবং ইজলতমায প্রর্তলযার্গতার মার্যলম বােবাযন করা হলব। 


