
 

 

নেক আমলের সুবর্ণ সুল োগ 
[ বোাংেো – Bengali – بنغايل ] 

 
 

 

 

 

শোইখ আবুে কোলসম মুহোম্মোদ মোসুম ববল্লোহ 

 
 
 

 

 
সম্পোদেো : ড. আবু বকর মুহোম্মোদ  োকোবরয়ো 

 
 
 
 
 
 
 

2014 - 1435 

 



 

 

 ﴾فرصة ذهبية لكسب األجر﴿
 «ة غايلنباللغة ابل» 

 
 

 
 

 أبو القاسم حممد معصوم باهللالشيخ 
 

 

 

 

 أبو بكر حممد زكريا/ د :مراجعة
 
 

 
 
 

2014 - 1435 

 



 

3 

 নেক আমলের সূবর্ণ সুল োগ 

এসব ‘আমে করলে অ ুর প্রলয়োজে নেই, নেই নকোলেো কষ্ট, 

পবরশ্রম। আপবে হোটো-চেো অবস্থোয় বো গোড়ীলে বসো অবস্থোয় অথবো 
নশোয়ো অবস্থোয় অথবো দোাঁড়োলেো অবস্থোয়  অথবো কোলরো জেয অলপক্ষোয় 
বো নকোলেো কোলজর জেয েোইলে দোড়োলেো অলপক্ষোরে আলেে... এমে 
সময় বেলনোক্ত েোসববহ পড়ুে : 
১- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ১০০ বোর “সুবহোেোল্লোবহ ওয়ো ববহোমবদহী” 

ব করবট করলে সক্ষম হলবে, (ইে-শোআল্লোহ)। এ ব করবট করোর 
ফব েে: (একবদলে ১০০ বোর নকউ  বদ এ ব করবট কলর, েোর 

জীবলের গুেোহ মোফ কলর নদওয়ো হলব,  বদও েোর গুেোহ সোগলরর 

ববশোে নফেোরোবশর মলেো অবেলবশী হয়)। (ন মেবট সোহীহ হোদীলস 

রলয়লে)। 

২- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ৪০ বোলরর নবশী “েো হোওেো ওয়োেো 

কুউয়োেো ইল্লো ববল্লোহ” ব করবট করলে সক্ষম হলবে, (ইে-শোআল্লোহ)। 
এই যিকরটি জান্নাতের গপু্তধনভাণ্ডোলরর মধ্য হলে একবট নগোপে 

ধ্েভোণ্ডোর। (ন মেবট সোহীহ হোদীলস রলয়লে)। 

৩- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ১৫ বোলরর নবশী “সুবহোেোল্লোলহ ওয়ো 

ববহোমবদহী ‘আদোদো খোেবকহী, ওয়ো নরদো-েোফবসহী, ওয়ো ব েোেো 
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আরবশহী ওয়ো বমদোদো কোবেমোবেহী” ব করবট করলে সক্ষম হলবে, 

(ইে-শোআল্লোহ)। উপলরোক্ত ব করবট করলে অগবর্ে েোসবীহ ও 

ব কর করোর সমোে সোওয়োব পোওয়ো  োলব, ইে-শোআল্লোহ। (ন মেবট 
সোহীহ হোদীলস রলয়লে)। 

৪- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ১০০ বোলরর নবশী “আস্তোগবফরুল্লোহ” 

ব করবট পোঠ করলে সক্ষম হলবে, (ইে-শোআল্লোহ)। 
“আস্তোগবফরুল্লোহ” ব করবট দ্বোরো আল্লোহর পক্ষ হলে মোগবফরোে েোভ 

হলব, জোন্নোে েোভ হলব এবাং আপেোর সবধ্রলর্র শবক্ত বোড়লব, 

 োবেীয় বোেো-মুবেবে, ববপদোপদ দূর হলয়  োলব এবাং আপেোর সকে 

কোজ সহজ হলব, আর খরোর সময় বৃবষ্ট েোব ে হলব এবাং নেক সন্তোে 

ও মোে-সম্পদ দ্বোরো আল্লোহ আপেোলক সোহো য করলবে। (ন মেবট 

সোহীহ হোদীলস রলয়লে)। 

৫- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ৫০ বোর “েবীর জেয সোেোে (দরূদ) ও 

সোেোম” (আল্লোহুম্মো সোবল্ল ওয়ো সোবল্লম ‘আেো েোবববয়যেো মুহোম্মোদ) পোঠ 

করলে সক্ষম হলবে, (ইে-শোআল্লোহ)। এই ‘আমলের সোওয়োব 
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বহলসলব আল্লোহ েো‘আেো আপেোর জেয ৫০০ বোর রহমে েোব ে 

করলবে, (ইে-শোআল্লোহ)। (যিমেবট সোহীহ হোদীলস রলয়লে)। 

৬- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ৫০ বোর “সুবহোেোল্লোবহ ওয়ো ববহোমবদহী, 

েুবহোেোল্লোবহে আ ীম” ব করবট করলে সক্ষম হলবে, (ইে-

শোআল্লোহ)। এই ‘আমেবট উচ্চোরর্ করলে হোেকো, বকন্তু আলখরোলে 

আপেোর  োবেীয় ‘আমে ও ে নদয়োর জেয দোবড়পোল্লোলে রোখো হলে 

এই ‘আমেবট নবশী ভোরী হলব (ন মেবট সোহীহ হোদীলস রলয়লে)। 

৭- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ২৫ বোর “সুবহোেোল্লোবহ ওয়োে 

হোমদুবেল্লোবহ ওয়ো েো- ইেোহো ইল্লোল্লোহু ওয়োল্লোহু আকবোর” ব করবট 

করলে সক্ষম হলবে, (ইে-শোআল্লোহ)। ব কলরর এই বোকযগুলেো 

আল্লোহ েো‘আেোর বেকট অবে বপ্রয় বোকয। (ন মেবট সোহীহ হোদীলস 

রলয়লে)। 

৮- মোত্র ১ বমলেলট আপবে ৫০ বোর “েো ইেোহো ইল্লোল্লোহ” ব করবট 

করলে সক্ষম হলবে, (ইে-শোআল্লোহ) (‘েো ইেো-হো ইল্লোল্লোহ’ হলেো 

সলবণোত্তম ম ব কর, ন মেবট সোহীহ হোদীলস রলয়লে)। 
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৯- মোত্র ১ বমবেলট আপবে ন  নকোলেো উপকোরী এবাং সহলজ বুঝো 

 োয় এমে নকোলেো বইলয়র ২ পৃষ্ঠোরও নবশী পোঠ করলে সক্ষম হলবে 

(ইে-শোআল্লোহ)। 

১০- আপবে আপেোর নকোলেো আত্মীলয়র নখোজ-খবর বেলে সক্ষম 

হলবে, আর এলে আপেোর মোত্র ১ বমবেট সময় েোগলব (ইে-

শোআল্লোহ)। 

১১- আপবে ন  কোউলক ভোলেো কোলজর আলদশ বদলে পোলরে এবাং 

খোরোপ কোজ নথলক বেলেধ্ করলে পোলরে, অথবো আপবে কোউলকও 

েসীহে করলে পোলরে, অথবো আপবে কোলরো জেয উত্তম ম শোফোয়োে 

(েোর উপকোরোলথণ েোর জেয কোলরো কোলে সুপোবরশ) করলে পোলরে 

অথবো, ন  নকোলেো দুুঃবচন্তোগ্রস্থ বযবক্তলক সোন্ত্বেো বদলে পোলরে অথবো 

রোস্তো হলে কষ্টদোয়ক বস্তু সবরলয় বদলে পোলরে অথবো, বকেু সাংখযক 

মোেুলের সোলথ নমোেোফোহো করলে পোলরে। আর এর প্রলেযকবট কোলজ 

আপেোর মোত্র ১ বমবেট কলর সময় েোগলব (ইে-শোআল্লোহ)। 


