
 

 

 

অনলাইেন রামাযান িতেযািগতা ২০১১ইং 
 নামঃ------------------ (আ জািতক কাড সহ)  মাব নং -------------------ইেমইল ------------ 

িনে া  েলার সংে েপ উ র িদন: 

1) িহজরী কত সােল মুসলমানেদর উপর রামাযােনর রাযা ফরজ করা হয়? 

2) পিব  করুআেনর কান সরূার কত না ার আয়ােতর মাধ েম রামাযােনর রাযা ফরয করা হয়? 

৩) রামাযান মােসর একিট  ফযীলত উে খ ক ন। 

৪) রামাযােনর রাযার একিট ফযীলত উে খ ক ন। 

৫) রাযার িনয়ত িকভােব করেত হেব? 

৬) লাইলাতুল কদেরর একিট ফযীলত  উে খ ক ন। 

৭) লাইলাতুল কদেরর মযাদার ব াপাের একিট সরূা আেছ স সূরািটর নাম কী? 

৮) করুআন মাজীদ কখন অবতীণ হয়? শেব বরােত না শেব কদের? 

৯) রাযা ভে র ইিট কারণ িলখনু। 

১০) রাযা অব ায় সফর করেল রাযা ভা া জােয়য আেছ িক? 

১১) েদাষ হেল রাযা ভ  হেব িক? 

১২) ধমুপান করেল রাযা ভ  হেব িক? 

১৩) মিহলােদর উপর কান কান অব ায় রাযা রাখা হারাম? 

১৪) সাদাকােয় িফৎরার পিরমাণ কত? 

১৫) রামাযান মােস ওমরা আদায় করার ছায়াব কী? 

১৬) অসেুখর জন  িরং, সতুা, তািবজ-কবজ ইত ািদ ব বহার করা জােয়য িক? 

১৭) সব চেয় ভয়াবহ পাপ কানিট? 

১৮) ইবাদত কবুল হওয়ার শত কয়িট ও কী কী? 



 

 

িতেযািগতার িনয়মাবলী: 

১) িতেযািগতার ফরমিট ডাউনেলাড কের তােত উ র িলেখ আমােদর ইেমইল িঠকানায় পািঠেয় িদন। অথবা আলাদা 

পৃ ায়  উ র িলেখ পাঠােলও হনেযাগ  হেব। 

ইেমইল:  

abuafnan12@gmail.com অথবা 

ashahed1975@gmail.com অথবা 

qasem_jdc@yahoo.com 

৩) পবূক উ র পে  আপনার নাম, আ জািতক কাড সহ মাবাইল নং এবং ইেমইল িলখুন। 

৪) উ র পাঠােনার শষ তািরখ: ২২ আগ , সামবার ২০১১। ফলাফল ঘাষণা: ২৩ আগ , ম লবার ২০১১ 

৫) এক ব ি র জন  মা  একিট উ র পঠােনা অনেুমািদত। 

৬) পরু ার িহেসেব থাকেছ: েত ক িবজয়ীর জন  িবশ িরয়াল বা ায় সমমূেল র মাবাইল ব ােল । 

৭) িবজয়ী িনবািচত হেল তার মাবাইল না ার িনি ত হওয়ার পর তােত িবশ িরয়াল ব ােল  া ফার করা হেব। তেব 

সৗদী আরেবর জুবাইল বা তার িনকট  শহের অব ানকারীগণ আমােদর সােথ সরাসির যাগােযাগ কের পুর ার িনেত 

পারেবন। 

শত থােক য, িতেযাগীর দেশ সৗদী আরব থেক ব ােল  া ফার যাগ  হেত হেব। যিদ া ফার সােপাট না 

কের তেব পরু ার পাঠােনা স ব হেব না। মাটকথা, আমরা যথাস ব  পরু ার পাঠােত চ া করব। সব চেয় উ ম হল 

যিদ সৗদী আরব অথবা বাংলােদেশর না ার দয়া হয় তেব সহেজ তােত  ব ােল  া ফার করা যােব। 

৮) িবজয়ী অিধক হওয়ার ে  লটারীর মাধ েম মাট পিঁচশ জন িবজয়ীেক পরু তৃ করা হেব ইনশাআ াহ। 

স ািনত ভাই, পরু ার খুব বড় কথা নয়। বরং িতেযািগতায় অংশ হেণর মাধ েম ান চচা 

এবং দাওয়াতী কােজ অংশ হনই পণূ।আ াহ তায়ালা আমােদরেক তারঁ স ি  অজন কের 

িনয়া ও আেখরােত সাফল মি ত ক ন। আমীন। 

 


