বিসবিল্লাবির রািিাবির রািীি

িজবিস খ াদ্দািুি আিিদীয়া, িাাংিাদদশ
৫০ তি খেন্দ্রীয় িাবষিে ইজদতিা ২০২২ এিাং ৪৭ তি জাতীয় তাবিি তরবিয়তী ক্লাস ২০২২
সিলেবাি খ াদ্দাম
(স্থািীয়, খজিা ও বরবজওিাি িজবিস সিূ দি অিু বিতিয তাবিি-তরবিয়বত ক্লাস ও ইজদতিার জিয এেই বসদিিাস প্রদ াজয)

১. সিীহ্ েুরআি খতিাওয়াত:
খ খোি স্থাি িদত এোবিে আয়াত খদদ খতিাওয়াত েরদত িদি।
০২. িু স্ত েুরআি খতিাওয়াত: [বিচারদের পছন্দ অিু ায়ী ]
সূ রা আি-িাোরা: ১-১৭, ১৫৪-১৫৭, ২৫৬-২৫৮; ২৮৫-২৮৭, আি-ইিরাি: ২৬-২৮; ১৯১-১৯৫, আি-আিআি: ৬৯-১০১, ১০২১০৯, আর-রাদ: ৯-১৪, আি-িািি: ৬৭-৭১, িিী ইসরাঈি: ৭৯-৮৫, োিাফ: ১-১১; ১০৩-১১১, আি-আি াি: ৭০-৭৪, িা িীি
আস্-সাজ্দা: ৩১-৩৬, আি-িাশর: ১৯-২৫, আস-সাফ, আি-জুিুআ, আি-িুিাফবেুি, আি-িূ িে:১-৫, আি-িুরুজ, আত্-তাদরে,
আি-আিা, আি-গাবশয়া, আি-খিািা া, আি-ফািাে ও আি-িাস।
০৩. আ াি:
সু িবিত েদে আ াি (অর্িসি িু স্ত) এিাং অর্িসি আ াদির খদায়া
০৪. ি ি (উদু )ি :

০৫। ি ি (িাাংিা):

‘বদি বে আওয়াজ’ পুস্তে িদত খ দোি ি ি

স্বরবচত অর্িা খ খোি িাাংিা ি ি
* স্বরবচত িদি ি িবি অিশযই প্রবতদ াবগতার পূ দিি

প্রবতদ াবগতা েবিবিদে খদব দয় বিদত িদি।
০৬. িক্তৃতা (িাাংিা):

০৭। িক্তৃতা (উদু )ি :

ি রত িসীি িাওউদ (আ.) এর পুস্তে পাদের গুরুত্ব ও

িাাংিা িক্তৃতার বিষদয়র অিু রুপ িদি

ফবজিত, ওফাদত ঈসা (আ.), ি রত িসীি িাওউদ (আ.) এর
সতযতা, াতািান্নািীইি (স.), ব িাফদতর গুরুত্ব ও েিযাণ,
িািাদ র গুরুত্ব ও ফব িত, এতাদয়দত খি াি, িিিদে
জাগবতেতার উপর প্রািািয প্রদাি েরা, বিদয়শাদী ও ইসিািী
বশক্ষা।

০৮. দ্বীবি িািু িাত ও বিব ত পরীক্ষাাঃ
•

তাবিিী খিাদডির বসদিিাস অিু ায়ী (খিদেি-১, ২, ৩, ৪)

•

বসিবসিার বেতাি: ইসিাি ও এদদদশর অিযািয িিিিত, আিিদী ও গদয়র-আিিদীদত পার্িেয, জরুরতুি ইিাি,

•

দাদফউি িািা, পয়গাদি সু দিি, ফদতি ইসিাি, আি অবসয়ত, িারাক্তুদদ্দায়া, বিশাদি ইসিাি, তাজ্জাবিয়াদত ইিাবিয়া
‘ইসিািী ইিাদত ও দ্বীবিিািু িাত’ পুস্তে: সপ্তি পবরদেদ (ইসিাদির খিৌবিে িারণা ও প্রাার্বিে োি), অষ্টি পবরদেদ
(ইসিাদির পূ িজিাগরি), িিি পবরদেদ (জািাদত আিিদীয়া ও এর বতিবি অঙ্গ সাংগেদির পবরবচবত)।
১

•

বশষ্টাচার: ািার াওয়ার বশষ্টাচার, িসবজদদর বশষ্টাচার, সোর বশষ্টাচার, ভ্রিদণর বশষ্টাচার, রাস্তার বশষ্টাচার, ঘদরর আদি,
িািাদ র আদি, ইতযাবদ। (বিসাি ওয়ােদফ িও পুস্তে, পৃ ষ্টা-৪৬-৫৯)

০৯. উদু ি বশক্ষা: খ াদ্দাি ও আতফািদদর সেি প িাদয় উদূ ি পড়দত ও বি দত খশ া।
১০. রচিা প্রবতদ াবগতা: (আগস্ট ৩১, ২০২২ এর িদিয খেদন্দ্র পাোদত িদি)
খ াদ্দািাঃ িসীি িাওউদ (আ) এর পুস্তে পাদের গুরুত্ব ও ফবজিত

১১. েুইজ প্রবতদ াবগতা:

১২. খদয়াবিো:

িাবষিে েযাদিন্ডার অিু ায়ী ১৫বি িাবসে পুস্তে, হু ু র (আই)
এর িদেম্বর ২০২১ িদত অদটাির ২০২২ প িন্ত ু ৎিা, সািারণ

খেন্দ্রীয় ও খজিা ইজদতিায় সেি স্থািীয় িজবিস খ াদ্দাি ও

জ্ঞাি, চিতী বিশ্ব।

বিচারেদদর বিেি উপস্থাপি (খপ্রদজদেশি) েরদি এিাং

আতফাদির পৃ র্ে খদয়াবিো বিদয় উপবস্থত র্ােদি ও
স্থািীয় ইজদতিায় খ াদ্দাি ও আতফািরা িযবক্তগত খদয়াবিো
বিদয় উপবস্থত র্ােদি এিাং বিচারেদদর বিেি উপস্থাপি
(খপ্রদজদেশি) েরদি।

১৩. বিজ্ঞাি খিিা: খ দোি বেছু র উদ্ভািি ও সৃ জিশীি িস্তুর প্রদশিিী
১৪. ইিািুস সািাত প্রবতদ াবগতা:
১৫. খ িািু িা
খিাি: বিজ্ঞাি খিিা ও খপ্রদজদেশি এ দু বি প্রবতদ াবগতা খ সেি িজবিদসর েরার সু দ াগ রদয়দছ, তাদদর জিয প্রদ াজয

[END]

২

