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৭টি রবশয় স্মরণ করববন যখন পাঠ করববন: 
১. একটি শান্ত জায়গা খুুঁজনু| 

২. সাহাবযের জনে প্রভুবক রজজ্ঞাসা করুন| 

৩. আপনার পাঠ থেবক পাঠ রলখুন| 

৪. রববভদগুরল এরডবয় চলুন| 
৫. খারাপ রচন্তা মুবে থেলুন| 
৬. যরদ আপরন থকান রদন রমস কবরন তবব 
রনরুৎসারহত হববন না। 
৭. রির োকুন| 

 
রদন ১ থযাহন ১ 

রদন ২ থযাহন ২-৩ 

রদন ৩ থযাহন ৪ 

রদন ৪ থযাহন ৫ 

রদন ৫ থযাহন ৬ 

রদন ৬ থযাহন ৭  

রদন ৭ থযাহন ৮ 

রদন ৮ থযাহন ৯-১০ 

রদন ৯ থযাহন ১১ 

রদন ১০ থযাহন ১২  

রদন ১১ থযাহন ১৩ 

রদন ১২ থযাহন ১৪-১৫ 

রদন ১৩ থযাহন ১৬-১৭ 
রদন ১৪ থযাহন ১৮ 
রদন ১৫ থযাহন ১৯ 
রদন ১৬ থযাহন ২০ 
রদন ১৭ থযাহন ২১ 
রদন ১৮ ১ থজাহন ১-২ 
রদন ১৯ ১ থজাহন ৩-৫ 

রদন ২০ গীতসংরহতা ১১৯: ১-৭২ 
রদন ২১ গীতসংরহতা ৭৩-১২৯ 

রদন ২২ গীতসংরহতা ১১৯: ১৩০-১৭৬ 

রদন ২৩ ১ থেসাবলারনকীয় ১-৩ 
রদন ২৪ ১ থেসাবলারনকীয় ৪-৫ 
রদন ২৫ আরদপুস্তক ১ 
রদন ২৬ আরদপুস্তক ২-৩ 
রদন ২৭ আরদপুস্তক ৪-৫ 
রদন ২৮ আরদপুস্তক ৬-৭ 
রদন ২৯ আরদপুস্তক ৮-৯ 
রদন ৩০ আরদপুস্তক ১০-১১ 
রদন ৩১ আরদপুস্তক ১২-১৩ 
রদন ৩২ আরদপুস্তক ১৪-১৫ 
রদন ৩৩ আরদপুস্তক ১৬-১৭ 
রদন ৩৪ আরদপুস্তক ১৮ 
রদন ৩৫ আরদপুস্তক ১৯ 
রদন ৩৬ আরদপুস্তক ২০-২১ 
রদন ৩৭ আরদপুস্তক ২২-২৩ 
রদন ৩৮ আরদপুস্তক ২৪ 
রদন ৩৯ আরদপুস্তক ২৫ 
রদন ৪০ আরদপুস্তক ২৬ 
রদন ৪১ আরদপুস্তক ২৭ 
রদন ৪২ আরদপুস্তক ২৮-২৯ 
রদন ৪৩ আরদপুস্তক ৩০ 
রদন ৪৪ আরদপুস্তক ৩১ 
রদন ৪৫ আরদপুস্তক ৩২-৩৩ 
রদন ৪৬ আরদপুস্তক ৩৪-৩৫ 
রদন ৪৭ আরদপুস্তক ৩৬ 
রদন ৪৮ আরদপুস্তক ৩৭ 
রদন ৪৯ আরদপুস্তক ৩৮-৩৯ 
রদন ৫০ আরদপুস্তক ৪০ 
রদন ৫১ আরদপুস্তক ৪১  
রদন ৫২ আরদপুস্তক ৪২  
রদন ৫৩ আরদপুস্তক ৪৩  
রদন ৫৪ আরদপুস্তক ৪৪ 
রদন ৫৫ আরদপুস্তক ৪৫ 
রদন ৫৬ আরদপুস্তক ৪৬ 
রদন ৫৭ আরদপুস্তক ৪৭ 
রদন ৫৮ আরদপুস্তক ৪৮ 
রদন ৫৯ আরদপুস্তক ৪৯ 
রদন ৬০ আরদপুস্তক ৫০ 

 
 

রবরি পুস্তবক যা-যা থলখা আবে সববদাই থস সব মবন 

থরবখা| ঐ পুস্তক রদন রাত পাঠ কবরা| তাহবল 

রলরখত রনবদবশগুরল তুরম রনশ্চয়ই পালন করবত 

পারবব| যরদ এই কাজ সমূ্পণবভাবব করবত পার 

তাহবল তুরম বুরিপূববক চলবব ও তুরম যা রকেু 

করবব তাবতই কৃতকায়ব হবব| - রযহশুও ১:৮ 
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