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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

মুসিলম উ াহ অফ নথ আেমিরকা [মুনা]
এডুেকশন িডপাটেম ট
সাংগঠিনক িসেলবাস

ভূিমকাঃ
মুসিলম উ াহ অফ নথ আেমিরকার ৩য় দফা কমসূচীর আেলােক জনশি র মােনা য়েনর িনিমে  মুনার িশ া িবভাগ 
[Education Department] এই িসেলবাস ণয়েন হাত িদেয়েছ। ইসলােমর িবিভ  িদক ও িবভাগ এবং সমকালীন িবে র িবিভ  
িবষেয় যথাথ ানাজন ব িতেরেক িবে  পিরবতন আনয়েনর াথক কমী হওয়া, যা মুনা এর জনশি র মেধ  দখেত চায়, 
অস ব। এ লে  মুনার িশ া িবভাগ মৗিলক িকছু িবষেয় জনশি েক অধ য়েনর িদক িনেদশনা দােনর িনিমে  এই িসেলবাস 

ণয়ন করেছ। মেন রাখেত হেব এই িসেলবাসই ােনর সীমা- পিরসীমা নয়; বরং এিট ানাজেনর ােরাে াচেনর জ  িকছু 
িনেদশনা মা , যার িভি েত জনশি র সাংগঠিনক ানগত অব ােনর মাটামুিট একটা পিরমাপ িনণয় করা স ব হেব। সিত কার 

ােনর দরজা অেনক বিশ উ ু  এবং িশ া িবভাগ আশা কের মুনার জনশি  াথিমকভােব এই মৗিলক িসেলবাস অধ য়ন 
সমাপণ করেব এবং এর বাইেরও েয়াজনীয় অধ য়েন িনেজেদরেক যথাসাধ  িনেবিদত করেব।
ওয়া িব ািহ আত- তাওফী  ওয়া আল- িহদায়া ।
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এেসািসেয়ট ম ার িসেলবাস
ল ঃ
মুনার থম েরর কমী িহেসেব এেসািসেয়ট ম ারেদরেক ঈমান ও ইসলােমর াথিমক ধারণা অজন, ইসলামী আে ালন ও মুনার 
সাংগঠিনক িসে েমর ধারণা দান।

ঈমান ও ইসলামঃ
িসেলবােস এই অংশ অধ য়েনর মাধ েম একজন এেসািসেয়ট ম ার ঈমান ও ইসলােমর মৗিলক ধারণা অজন করেবন।
পাঠ বইঃ

1. ঈমােনর পিরচয় / আ ুশ শহীদ নািসম।
2. ইসলােমর বুিনয়াদী িশ া / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
3. ইসলাম পিরিচিত / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
4. ইসলােমর সিচ  গাইড / আই, এ, ইবরাহীম
5. তৗহীেদর মূল নীিতমালা / আবূ আমীনাহ িবলাল িফিলপস

রআনঃ
 [সহীহ] কের রআন িতলাওয়াত করেত শখা বা শখার েচ া চালােনা।
 রআেনর সূরা আল-ফািতহা সহ শষ ১০িট সূরা মূখ করা ও এ েলার অথ জানা।
 র’আেনর নািজ়ল হওয়ার ধরন, সংকলেনর ইিতহাস, বাকরীিত, আেলাচ  িবষয় ও রআন থেক উপকৃত হবার উপায় 

স েক জানা।
 পাঠ ঃ 

1. তাফহীমুল রআেনর ভূিমকা / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী 
2. মহা  আল- রআন কী ও কন? / আবুল কালাম মুহা দ ইউসূফ
3. Q Read: A step by step guide to learning how to Understanding Tajweed 

[http://www.duas.org/pdfs/QRead2.pdf]
হাদীসঃ

 দনি ন িকছু জ রী িবষয় সং া হাদীস অধ য়ন। এজ িন িলিখত হাদীস সংকলন েলা অধ য়ন করা।
1. হাদীেসর আেলােক মানব জীবন / আবুল কালাম মুহা দ ইউসূফ
2. A Day with the Prophet /Ahmad Von Denfer
3. চি শ হাদীস /ইমাম আন-নববী

ইসলামী আে ালন ও সংগঠন
িন িলিখত িবষেয় ধারণা দান এই অংেশর ল ঃ

 ইসলামী আে ালন কী? 
 ইসলামী আে ালেন সংগঠেনর েয়াজনীয়তা কী?
 মুনা কী ও কন এবং মুনার কাজ কীভােব করা হয়?

পাঠ ঃ
1. ইসলামী সংগঠন / এ, ক, এম, নািজর আহমদ
2. ইসলামী আে ালন ও সংগঠন / মিতউর রহমান িনজামী
3. গঠনত  / মুসিলম উ াহ অফ নথ আেমিরকা [মুনা]
4. কমপ িত / মুসিলম উ াহ অফ নথ আেমিরকা [মুনা]

িফ হ ও ইবাদতঃ
মৗিলক ইবাদত সং া  াথিমক িফ হী ান [মাসাইল] অজন

পাঠ ঃ
1. আসান ফকাহ / ইউ ফ ইসলাহী ।
2. িফ স- াহঃ সালাত, সাওম, হ ও যাকাত সং া অধ ায় / সাইিয়দ সািব ।
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ম ার িসেলবাস
ল ঃ মুনার উ পযােয়র কমী িহেসেব একজন ম ারেক ঈমান, ইসলাম, রআন, হাদীস, সীরাহ, িফ হ, ইিতহাস ও সাধারণ
িবষয়াবলী স িকত মাটামুিট িব ািরত ান অজেনর িনেদশনা দান করা।

1. রআন
 রীিতমত তাফসীর সহ রআন অধ য়ন।
 পাঁচটা দারস তরী করণ।
 িনে া িবষয়াবলীেত ৩০ িট আয়াত মুখ করণঃ দাও’আহ, সংগঠন, িশ া, সমাজেসবা, পার িরক স ক, সালাত, 

সাওম, জাকাত, িজহাদ, তা ওয়া, তাওহীদ, িরসালত, আিখরাত, আদাব/আখলা ।
 উলুমুল র’আন এর মৗিলক িবষয়াবলী ও র’আন অধ য়েনর কৗশল র  করা।
 রআন  কের পড়া।

ািবত পাঠ :

ক) তাফহীমুল র’আন / সাইিয়দ আবুল আলা মওদূদী
খ) Qur’an Made Easy / Shabbir Behum
গ) Ulum al-Qur’an / Ahmad Von Denfer
ঘ) র’আন অধ য়ন সহািয়কা / খুররম জা মুরাদ
ঙ) তাজওয়ীেদর য কান বই

2. হাদীস
 াত িহক হাদীস অধ য়ন
 িতনিট দারস তির করণ
 িনে া িবষেয় বারিট হাদীস মুখ করণঃ দাও’আহ, সংগঠন, িশ া/ িশ ণ, সমাজ সবা, পার িরক স ক, সালাত, 

সাওম, জাকাত, িজহাদ, তা ওয়া, তাওহীদ, আিখরাত, আদাব/আখলা এবং িজকর।
 হাদীেসর মৗিলক পিরভাষা সং া ান।
মৗিলক পাঠ : 

ক) িরয়া স সািলহীন / ইমাম আন-নববী
খ) Introduction to the Development of Hadith Literature / Mohamad K. Yusuff
গ) হাদীেসর পিরচয় / িজলহ আলী

3. ইসলামী সািহত ঃ আে ালন ও সংগঠন
িনে া বই িল থেক কমপে বারটা বই অধ য়ন এবং কমপে ৫টা নাট  তির

1. গঠনত [সংিবধান] / মুনা  
2. কমপ িত / মুনা
3. সেত র সা [Witness unto Mankind]/ by S Abul Ala Maududi
4. ইসলামী আে ালন সাফেল র শতাবলী [Islamic Movement Prerequisites for Success] by S Abul Ala Maududi
5. ইসলােমর বুিনয়াদী িশ া বা হা ীকত িসিরজ [Let Us Be Muslims] by S Abul Ala Maududi
6. র’আেনর চারিট মৗিলক পিরভাষা by S Abul Ala Maududi
7. অমুসিলমেদর মেধ দাও’আতী কাজ [Da’wa Among Non-Muslims] by Khurram Murad
8. Muslim Youth In the West by Khurram Murad
9. SACRIFICE - The Making of a Muslim / Khurram Murad
10. How to Tell Others About Islam by Yahiya Emerick
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11. ইসলামী সংগঠন [Islamic Da’wah Organization] by Prof. A.K.M. Nazir Ahmed
12. চির  গঠেনর মৗিলক উপাদান / নঈম িসি কী
13. ইসলামী আে ালেনর কমীেদর পার ািরক স ক / খুররাম মুরাদ
14. আ া  র হক বা ার হক / মাওলানা আ ুর রহীম
15. দায়ী ইলা াহ দাওয়াতী ইলা াহ / মাওলানা মওদূদী
16. কােলমােয় তাইেয় বা / মাওলানা আ ুর রহীম
17. বাইয়ােতর হাকীকত / অধ াপক গালাম আজম
18. Baiyah: The Basis of Organization of a Revivalist Party in Islam by Dr. Israr Ahmad 

4. িফ হঃ
 িনে া  িবষয় েলােত সহীহ িফ হী ানাজন করাঃ তাহারাত (ওজ়ু, গাসল, তায়া ুম), সালাত, সাওম, জ়াকাত, হ , 

হালাল- হারাম, িববাহ, িহজাব, জানাজ়াহ, ইত ািদ।
পাঠ ঃ িফ স- াহ / সাইেয়দ সািব

5. আি য়ােদর (আলায়িহমুস- সালাম) জীবনী
 র’আেন উি িখত নবীেদর জীবনী অধ য়ন করা – িবেশষ কের িনে া  নবীেদর জীবনীঃ আদম, নূহ, ইবরাহীম, 

ই াইল, ইয়া ুব, ইউসূফ, মূসা, দাঊদ, আইয়ূব, লায়মান, ঈসা ও মুহা দ [সলায়াতু ািহ ওয়া সালামু আলায়িহম 
আজমা’ঈন]

পাঠ ঃ
ক) সা ল আি য়া [Stories of the Prophets] / ইমাম ইবন কাসীর
খ) আর- রাহী ুল মাখতূম [The Sealed Nectar] / সিফউর রহমান মুবারকপুরী

6. সাহাবীেদর জীবনী
 পূণ মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর জীবনী জানা – িবেশষ কের আশারাহ আল-মুবাশশারাহ, মুসিলম সনাবািহনীর

জনােরলগণ, আনসারেদর নতা, আিলম/ফ ীহ, যা া, ইত ািদ।
 রসূলু াহর (সঃ) ীগণ, ক ারা ও অ া পূণ সাহািবয় াত

পাঠ ঃ
ক) Companions of the Prophet / Abdul Hamid Wahid
খ) Men Around the Messenger / Khalid M. Khalid
গ) Women Around the Messenger / Muhammad Ali Qutb
ঘ) আসহােব রসূেলর জীবনকথা /মুহা দ আ ুল মা’বূদ

7. সামািজক জীবন ও আখলা ঃ
 ামী- ীর অিধকার ও কতব , স ান-স িতর অিধকার ও কতব , িপতা-মাতার অিধকার ও কতব , আ ীয় জেনর অিধকার

ও কতব , িতেবিশর অিধকার ও কতব ।

পাঠ  রফাের :

1. আদশ মুসিলম / মুহা দ আলী আল- হািশমী
2. পিরবার ও পািরবািরক জীবন / মুহা দ আ ুর রহীম
3. The Ideal Muslimah: The True Islamic Personality of Muslim Women / Muhammad Ali al-Hashimi

8. িবিভ  মতাদশ ও জীবন প িতঃ
 গণত , পুঁিজবাদ, উদারতাবাদ [liberalism], সমাজত , সাম বাদ, জাতীয়তাবাদ, ফ ািসবাদ / নাৎসীবাদ, িহ , 

বৗ  মতাদশ, কনফুিসয়ািনজম, সা াজ বাদ, ধমিনরেপ তাবাদ,ইত ািদ।
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রফাের ঃ 
1. উইিকিপিডয়া [www.wikipedia.org] অথবা য কান এনসাইে ািপিডয়া
2. ইসলাম ও জািহিলয় াত /সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
3. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ /সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
4. ইসলাম ও ধমহীন গণত /সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
5. পুঁিজবাদ ও ইসলাম /সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
6. জাতীয়তাবাদ, আ জািতকতাবাদ, উদারতাবাদ, মাকসবাদ ও ইসলাম / ড.তািহর জামান
7. ইসলাম ও পা াত সভ তার দ /সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী

9. ইসলামী সংগঠনঃ
 িবিভ দেশর ইসলামী সংগঠন স েক ান লাভ করা, িবেশষ কের িনে া দশসমূেহর – আেমিরকা যু রা , 

যু রাজ , বাংলােদশ, পািক ান, ইে ােনিশয়া, তুর , ভারত, িমশর, আলেজিরয়া, দান, ইরাক, ইরান, িতউিনিসয়া,ও
মরে া।

10. ইিতহাস
 িখলাফেত রািশদা; উমাইয়া, আ াসী ও উসমানীয়া িখলাফত; উপমহােদেশ মুসিলম শাসন; ন ও ইউেরােপর

অ া অংেশ মুসিলম শাসন
 আেমিরকার ইিতহাস ও বাংলােদেশর ইিতহাস
 ইসলামী পূনজাগরণ আে ালেনর ইিতহাস
 িব ান ও িশ কলায় মুসিলমেদর অবদান
 থম ও ি তীয় িব যু

ািবত রফাের

1. ইসলামী রেনসাঁ আে ালন [A Short History of Revivalist Movements in Islam] / Sayyid Abul A‘la 

Mawdudi

2. িখলাফেত রােশদা / মুহা দ আ ুর রহীম
3. History of the Muslims of Bengal / Dr. M Mohar Ali

4. বাংলার মুসলমানেদর ইিতহাস / আ াস আলী খান।
5. ইিতহােসর ইিতহাস / গালাম আহমদ মুতজা
6. Lost History: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers, and Artists / Michael H. Morgan

11. পূণ ইসলামী ঐিতহািসক ব ি
 মিরয়ম িবনেত ইমরান [ঈসার (আঃ) মা], আিছয়া [িফরআউেনর ী], হাজর[ইসমাঈেলর (আঃ) মা], উমর ইব আ ুল

আজ়ীজ়, ইমাম আবূ হানীফা,ইমাম আশ-শািফ‘ঈ, ইমাম মািলক, আহমাদ ইবন হা ল, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবন
তাইিময়া, ইমাম আশ-শও ানী,ইমাম মুহা দ ইবন আ ুল ওয়াহাব, শাহ ওয়ালীউ াহ দহলাবী, সাইেয়দ আহমদ
সরিহ ী, সাইেয়দ আহেমদ বেরলভী, বদীউজ়জ়ামান সাঈদ নূরসী, হাসান আল-বা া,আবুল আলা মওদূদী, মূখ।

12. আ জািতক সংকট ও সংঘষ।
 িফিলি ন, কা ীর, দি ণ থাইল া [পা ানী], বলকান [বসিনয়া, কেসাভা,মােসডিনয়া,বুলেগিরয়া], িম ানাও [দি ণ

িফিলপাইন], পূব তুিক ান [িসনিকয়াং, চীন], দারফুর [ দান], কেকশাস [রািশয়া], লবানন, আরাকান [মায়ানমার], 
আফগািন ান, ইত ািদ।

13. আ জািতক সং া ও সংগঠন
 ASEAN, AU, CAIR, CIA, CTBT, D-8, ECO, EU, FBI, G-8, GCC, IAEA, IDB, ILO, IMF, KKK, 

NASA, NATO, OIC, OPEC, PLO, SAARC, UNHCR, UNICEF, UNESCO, UN, WHO, WTO, 
WAMY, IIFSO, NAFTA, Arab League
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িসিনয়র ম ার িসেলবাস
ল ঃ মুনার সেবা পযােয়র কমী িহেসেব ইসলাম ও পািথব ােন দ তা অজন কের ইসলােমর  মান করার যাগ তা 
তিরেত িনেদশনা দান করা।

1. রআনঃ 
 রআন সহীহ কের অধ য়ন করেত শখা
 উলু্মুল রআেনর মৗিলক িবষয়াবলী জানা
 তাফসীর ও ব াখ া সং া মূলনীিত জানা
 রআেনর একটা উে খেযাগ অংশ মুখ করন [িবেশষ কের আম পারা] 
 একটা তাফসীর পুেরাপুির অধ য়ন করা।
 িবিভ পূণ িবষেয় িসেলে ড আয়াত মুখ করা [ তৗহীদ, িরসালত, আিখরাত,িজহাদ, দা‘ওআত, সংগঠন, নতৃ , 

আ গত , ুরবানী, ইবা ত, মৃতু , শাফা’আত, জা াত, জাহা াম, ইত ািদ]
 উপেরা িবষয়াবলীেত কমপে ১০িট দারস তির করা।

পাঠ ঃ
1. তাফহীমূল র’আন [Towards Understanding the Qur’an] / S.A.A. Mawdudi
2. Tafseer Ibn Kathir / Imam Ismail Ibn Kathir
3. ফী িযলািলল রআন [In the Shade of the Qur’an] / Sayyid Qutb
4. উলুমুল র’আন [An Introduction to the Sciences of the Qur’an] / Abu Ammar Yasir Qadhi
5. রআন অধ য়ন সহািয়কা [Way to the Qur’an] / Khurram Murad

2. হাদীস
 হাদীস সং া িবিভ পিরভাষা ও হাদীস সংকলেনর ইিতহাস জানা
 িবিশ হাদীস েলা ও সংকলকেদর স েক ানাজন করা
 িবেশষ িবেশষ িকছু হাদীস সংকলন অধ য়ন করা
 িবষয় িভি ক িকছু হাদীস মুখ করা [১০িট কমপে ] 
 পূন িকছু িবষেয় দার ল হাদীস তির করা।

ািবত রফাের সমূহ
1. িরয়া স সািলহীন [Riyadus Salihin] / Imam An-Nawawi 
2. Commentary of Forty Hadith of Al-Nawawi / Jamal Ad-Din M Zarabozo
3. Summarized Sahih Muslim  / Al-Hafiz Zakiuddin Abdul-Azim Al-Mundhiri
4. বুলুগ আল-মারাম [Bulugh Al-Maram min Adillat al-Ahkam] / Ibn Hajar Asqalani
5. Sahih al-Bukhari / Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari
6. Sahih Muslim / Muslim ibn al-Hajjaj al-Kushayri
7. হাদীস সংকলেনর ইিতহাস / মুহা দ আ ুর রহীম
8. An introduction to the sciences of Hadith / Shuaib Hasan
9. An Introduction to the Science of Hadith / Ibn al-Salah al-Shahrazuri
10. েত রসূেলর আইনগত মযাদা / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
11. The Authority and Importance of Sunnah / Jamal Ad-Din M. Zarabozo

3. আ ীদাহ
 ইসলােমর জীবন দশন [world view] স েক বু তপি  লাভ 
 ঈমােনর মৗিলক িবষয়াবলী [তাওহীদ, িরসালত ও আিখরাত] সং া  িব ািরত ান লাভ করা



মুসিলম উ াহ অফ নথ আেমিরকা (মুনা)

   MUNA Syllabus – Bangla- June 2014                                                                                                     Page 7 of 12
  

 আ াহর নাম ও ণাবলী সং া  ানাজন
 ঐ সম  িবষয়াবলী জানা যা কান ব ি র ইসলাম ংস কের দয়।
 িনয়াবী জীবেন ইসলামী আ ীদাহর ভাব স েক ানাজন
 িনয়ার জীবেনর পরী া- নীির া ও ি য়ামেতর আেগ সংঘিটত িফতনাহ স েক ানাজন
 িনয়ার জীবেনর ংস স িকত ানাজন

ািবত রফাের

1. তৗহীেদর মূল নীিতমালা �Fundamentals of Tawheed� / আবূ আমীনাহ িবলাল িফিলপস

2. িকতাবুত তাওহীদ / মুহা দ ইবন আ ুল ওয়াহহাব

3. তাওহীদ, িরসালত ও আিখরাত / সাইেয়দ আবুল ‘আলা মওদূদী
4. Sharh Aqidah al-Wasitiyyah of Ibn Taimiyyah / Muhammad bin Salih al-Uthaymin
5. Sharh Aqeedah al-Tahawiyyah / Ibn Abil 'Izz Al-Hanafi 
6. Allah's Most Beautiful Names and Lofty Attributes / Muhammad Ibn Khalifah At-Tamimi
7. Book of the End: Great Trials and Tribulation / Imam Ibn Kathir
8. Islamic Creed Series /Umar al-Ashqar

4. িফ হঃ
 িফ হ কী ও কন?
 মাজহােবর উৎপি ও িবকাশ স েক ধারণা লাভ
 িফ েহর িবিভ পিরভাষা স েক ানাজন

ািবত রফাের
1. The Evolution of Fiqh (Islamic Law & The madh-habs) / Abu Ameenah Bilal Philips
2. ar-Risala fi Usul al-Fiqh / Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi‘i 
3. Fiqh al-Imam (Key Proofs in Hanafi Fiqh) / Abdur-Rahman ibn Yusuf

 দনি ন িবিভ পূণ িবষয়াবলী [তাহারাত, সালাত, সাউম, হ , জ়াকাত, ইত ািদ] সং া িফ হী ানাজন / 
acquiring correct fiqhi knowldge about fundamental ibadat like purification, salat, sawm, hajj, etc.

 কবীরা নাহ স া িবষয় স েক ানাজন / Learning about major sins.
ািবত রফাের
1. িফ স- াহ / সাইিয়দ সািব
2. কবীরা নাহ / ইমাম আয- যাহাবী

 মিহলা িফ হ সং া ান
ািবত রফাের
1. মিহলা িফ হ / আতাইয়া খািমস
2. Fatwas of Muslim Women / Ibn Taimiyyah
3. Islamic Fatawa regarding Women / Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Musnad

5. সীরাত রসূল ও সাহাবা এবং িখলাফেত রােশদা
 রসূলু াহ (সঃ) এর জীবনী ও তাঁর ভাব- চির  স েক ানাজন করা এবং তাঁর জীব শায় ইসলামী রাে র উৎপি  

িবকােশর সমােলাচনা মূলক অধ য়ন।
 খুলাফা আর- রািশদূেনর জীবনী, চির  ও অবদান অধ য়ন করা এবং তাঁেদর সমেয় ইসলামী রাে র কৃিত ও ধরণ 

স েক ানাজন করা।
 আশারাহ আল- মুবাশশারাহগেণর জীবনী, চির  ও অবদান স েক ানাজন [এঁরা মুহািজরেদর নতৃবগ]।
 আনসারেদর নতৃবেগর জীবন, কম, চির  ও অবদান স অেক ানাজন।
 সাহাবােদর মধ কার উলামােদর জীবন, কম ও অবদান স েক ানাজন।
 সাধারণভােব সব সাহাবা [নারী ও পু ষ] স েক ানাজন করা।
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ািবত রফাের
1. আর-রাহী ল মাখতুম [The Sealed Nectar]/ Safiur Rahman Mubarakpuri
2. মানবতার ব ু মুহা দ (সঃ) [Muhammad (Pbuh) The Benefactor of Humanity] by Nayeem Siddiqui
3. System of Government under the Holy Prophet by S.A.A. Maududi
4. িখলাফেত রােশদা / মুহা দ আ ুর রহীম
5. আসহােব রসূেলর জীবনকথা / মুহা দ আ ুল মা’বূদ।
6. The Noble life of the Prophet [3 volumes]/ Ali Muhammad as-Sallabi
7. Abu Bakr al Siddiq : His Life and Times / Ali Muhammad as-Sallabi
8. Umar Ibn Al-Khataab - His Life and Times / Ali Muhammad as-Sallabi
9. Uthman Ibn Affan (R) - Dhun-Noorayn / Ali Muhammad as-Sallabi
10. 'Ali ibn Abi Talib (R) / Ali Muhammad as-Sallabi

6. ইসলাম ও মুসলমানেদর ইিতহাস
একজন িসিনয়র ম ােরর িনে া  িবষয়াবলীেত পযা  ান থাকা জ রীঃ
 ইসলামী রাে র িফলাফত থেক রাজতে  পা র
 উমাইয়া ও আ াসী বংেশর শাসনামেলর ধরণ ও কৃিত
 উসমানী, মাগল ও সাফাভী সা াজ সমূেহর শাসেনর ধরণ ও কৃিত
 েন মুসিলমেদর ইিতহাস
 সাব- সাহারান আি কা, পূব আি কা, দি ণ ও দি ন- পূব এিশয়া, পূব ইউেরাপ, মধ  এিশয়া এবং চীেন ইসলােমর 

িব ার।
o এই সম  অ েল মুসিলমেদর সামািজক- রাজৈনিতক ও সাং ৃিতক অব ান

 ইিতহােসর িবিভ  পযােয় ইসলামী পূনজাগরেণর কাজ [তাজদীদ] এবং পূনজাগরণ আে ালন সমূেহর অব ান।
 ইিতহােস িবিভ  পযােয় পূনজাগরণ আে ালেনর নতৃ  ও উলামােদর ভূিমকা স েক িবে ষণমূলক অধ য়ন
 বতমান িনয়ার িবিভ  িদেক ইসলামী আে ালনসমূহ, তােদর কােজর ধরণ ও কমপ া স েক ধারণা অজন।

ািবত রফাের

1. খলাফত ও রাজত / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
2. ইসলােমর ইিতহাস (৩ খ ) / আকবর শাহ নজীবাবাদী

3. ইসলামী রেনসাঁ আে ালন / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
4. The Oxford History of Islam by John L. Esposito
5. Al-Muqaddima by Ibn Khaldun
6. Islam: A Short History by Karen Armstrong
7. History of the Arabs by Philip K. Hitti
8. A Concise History of Islam: Essays on the Religio-Political History of Islam by Dr. Hasanuddin 

Ahmed
9. িদ ইি য়ান মুসলমানস / ডি উ ডি উ হা টার
10. যুেগ যুেগ ইসলামী জাগরণ / এ ক এম নািজর আহমদ

7. আেমিরকায় মুসলমানেদর ইিতহাস
একজন িসিনয়র ম ারেক আেমিরকায় ইসলােমর আগমন, াথিমক মুসিলমেদর সং াম এবং এই মহােদেশ মুসিলমেদর

বতমান অব ান এবং আেমিরকায় মুসিলম কিমউিনিটর চ ােল ও আশাব ক ভিবষ ত স েক পির ার ধারণা রাখেত হেব।

ািবত রফাের

1. Deeper Roots: Muslims in the Americas and the Caribbean Before Columbus by Abdullah Hakim 
Quick

2. Muslims in American History: A Forgotten Legacy By Jerald Dirks
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3. Muslims in America: Seven Centuries of History (1312-2000) - Collections and Stories of American 
Muslims by Amir Nashid Ali Muhammad

4. Muslims and Islamization in North America: Problems & Prospects Edited by Amber Haque
5. Silent No More: Confronting America's False Images of Islam by Paul Findley 

8. ইসলামী আে ালন ও সংগঠন

 ইসলামী আে ালেনর সং া, ও েয়াজনীয়তা

 ইসলামী আে ালেনর ঐিতহািসক ধারা ও কমপ া

 ইসলামী আে ালেনর সাফেল র জন েয়াজনীয় ণাবলী ও চির

 ইসলাম আে ালেন সংগঠেনর েয়াজনীয়তা

 ইসলামী আে ালেনর দাও’আহ কায েমর ধারা ও কমপ া

 ইসলামী আে ালেন নতৃে র ভূিমকা ও ণাবলী

 সাংগঠিনক শৃ লা ও আে ালেনর সাংগঠিনক উ য়েন কমীবািহনী ও নতৃে র ভূিমকা

 ইসলামী আে ালেন পার িরক পরামশ � রা� ও জবাবিদহীতার ভুিমকা এবং যথাযথ প িত
ািবত রফাের
1. Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase by Yusuf A. Qaradawi
2. Islam in Focus by Hammudah Abdalati

3. সেত র সা / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী

4. ইসলামী সংগঠন / এ, ক,এম, নািজর আহমাদ

5. ইসলামী আে ালন সাফেল র শতাবলী/ সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী

6. ইসলামী আে ালেনর নিতক িভি / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
7. The Islamic Movement: Dynamic of Values by Khurram Murad

8. ইসলামী সমাজ িব েবর ধারা / সাইেয়দ কুতুব
9. How to tell others about Islam by Yahia Emerick
10. Manual of Tazkiya by Muhammad Yunus
11. Manual of Dawah for Islamic Workers by ICNA Publications

12. ইসলামী িব েবর পথ / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
13. "Islamic Movement in the West: Reflections on Some Issues,"BY Khurram Murad

14. ইসলামী আে ালেনর কমীেদর পার িরক স ক / খুররম জা মুরাদ
15. Leadership: An Islamic Perspective by Rafik I. Beekun and Jamal Badawi
16. চির  গঠেনর মৗিলক উপাদান / নঈম িসি কী

9. ইসলামী জীবন ব ব া
এই অনুে দ এর ফাকাস হে ইসলােমর রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সামািজক ব ব া। একজন িসিনয়র ম ার এ িবষয় েলােত

মাটামুিট িব ািরত ানাজেনর েচ া চালােবন।

রাজৈনিতক ব ব া

 ইসলামী রা ও সরকােরর কৃিত

 দা ল ইসলাম, দা ল হারব, দা ল কুফর ও দার আদ-দাও’আহর মেধ পাথক

 ইসলামী রাে র মুসিলম ও অমুসিলম নাগিরকেদর অিধকার ও কতব
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ািবত রফাের
1. Islamic Law and Constitution by S.A.A. Maududi
2. The Principles of State and Government in Islam by Muhammad Asad
3. Non-Muslims in the Islamic Society: Revised Edition by Yusuf al-Qaradawi)

4. ইসলামী রা ব ব া / আ ুল করীম যায়দান

5. ইসলােম মানবািধকার / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
6. ইসলামী রাে  অমুসিলম নাগিরেকর অিধকার/ সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
7. শরীয়তী রা  ব ব া / ইমাম ইবন তাইিময়া

অথৈনিতক ব ব া
 ইসলামী অথব ব ার বিশ  ও অবকাঠােমা
 উৎপাদন, ব টন ও ভােগর ইসলামী নীিতমালা
 ইসলােম িমেকর অিধকার
 ইসলােম অথৈনিতক িনরাপ া ও জ়াকাত
 ইসলামী অথব ব ার সােথ পুঁিজবাদী ও সমাজতাি ক অথব ব ার পাথক

ািবত রফাের
1. অথব ব ার ইসলামী মূলনীিত / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
2. ইসলাম ও আধুিনক অথৈনিতক মতবাদ / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
3. Fundamentals of Islamic economic system by Muhammad Sharif Chaudhry
4. সূদ ও আধুিনক ব াংিকং / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
5. ইসালামী অথনীিতেত উপাজন ও ব েয়র নীিতমালা / আ ুস শহীদ নািসম 
6. A mini guide to Islamic banking & finance by Centre for Research and Training (cert)

ইসলােমর সামািজক জীবন [পিরবার]

 ইসলামী পিরবােরর ধারণা অজন

 পিরবার ও স ান লােভর অনুধাবন

 ামী- ীর অিধকার

 িপতা-মাতা ও স ান-স িতর অিধকার

 স ান-লালেনর প িত

 িপতা-মাতা, র-শা রী ও উঠিত বয়সী �টীন-এজ� স ানেদর সােথ আচরেণর প িত অনুধাবন

 স ানেদর মেধ যৗন িট �sexual delinquency] মু ািবলা করার যাগ তা অজন
ািবত রফাের

1. ইসলােমর সমাজ ব ব া / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী

2. পিরবার ও পািরবািরক জীবন / মুহা দ আ ুর রহীম

3. ইসলােমর দৃি েত জ িনয় ণ / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী

4. ামী- ীর অিধকার /সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী

5. মাতা-িপতা ও স ােনর অিধকার / ইউসূফ ইসলামী
6. Fiqh of Marriage in the Light of the Qur’an and Sunnah by Saalih Al-Sadlan
7. The Fiqh of Love: Marriage in Islam by Yasir Birjas
8. Family Life in Islam by Khurshid Ahmed
9. Nurturing Eeman in Children by Aisha Hamdan
10. Kindness to Parents by Abdul Malik Al-Qasim
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11. Child Education in Islam by Abdullah Nasih Ulwan
12. The Muslim Home: 40 Recommendation by Muhammad Salih al-Munajjid
13. Muslim Teens: Today's Worry, Tomorrow's Hope by Ekram & Mohamed Rida Beshir
14. Parenting Skills: Based on The Qur’an and Sunnah by Ekram & Mohamed Rida Beshir
15. Evil Consequences of Adultery by Muhammad Ibraheem al-Hamad

ইসলােমর সামািজক জীবন [সাধারণ]

অন েদর সােথ একজন মুসিলমেদর আচরণ ও স কঃ

 আ ীয়- জেনর সােথ স ক

 িতেবিশর সােথ স ক

 িভ ধমাবল ীেদর সােথ স ক

 অন েদর সােথ িবিভ ধরেণর লনেদেনর ে আদাব ও আচরণগত বিশ

ািবত রফাের
1. The Abrahamic Faiths - Judaism, Christianity, Islam: Similarities & Contrasts by Jerald Dirks

2. আদশ মুসিলম / মুহা দ আলী আল-হািশমী

3. Al-Akhlâq wa’l-Siyar (Morals and Behaviour) BY Ibn Hazm Al-Andalusi

10. [তাজ়িকয়াতুন- নাফস ও আ ি ]
একজন িসিনয়র ম ার হেবন র ইসলামী চিরে র িতমূিত এবং আ াহর [ বহানা  ওয়া- তা‘আলা] সােথ গভীরভােব 
স িকত। এই লে  িতিন িনেজর মৗিলক ইবাদত েলা সেবা মভােব আদােয় সময় ও েচ া িনেবিদত করেবন; িনেজেক 
আ াহর রেণ [িজ়কর] িনেবিদত করেবন রীিতমত নফল ইবাদত আদােয়র মাধ েম; িনেজেক িনেয়ািজত রাখেবন আ াহর 
সাব িণক িজ়কের এবং আ ি  ও আে া য়েনর েচ ায়।
িনে া  প ী এ ে  সহায়ক হেব, ইন- শা- আ াহ।

1. আ ি র ইসলামী প িত / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
2. ইসলামী ইবাদেতর মমকথা / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
3. From the Characteristics of the Salaf by Ahmad Fareed
4. Dealing with Worries and Stress by Muhammad Salih Al-Munajjid
5. Trials and Tribulations: Wisdom and Benefits by Izz ibn Abdus Salam
6. Az-Zuhd [Renouncing Worldly Pleasure] by Ibn Al-Qayyim
7. Diseases of the Hearts & Their Cures by Ibn Taimiyah
8. Inner Dimensions of the Prayer by Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah 
9. The Journey to Allah by Ibn Rajab al-Hanbali
10. িহস ল মুসিলম ।

11. ইসলাম ও অ া  মতবাদ: তুলনামূলক অধ য়ন
একজন িসিনয়র ম ার ইসলাম ও অ া  জীবনাদেশর মেধ  পাথক  করার মত ার অিধকারী হেবন এবং অ া  
মতবােদর উপের ইসলােমর  মাণ করার মত যাগ তার অিধকারী হেবন। িতিন িনে া  িবষয় েলা এবং অ া  
মতবাদ স েক অধ য়ন করেবনঃ

 ধমমত:ত িহ  [ৈবিদক ধম], বৗ  মতবাদ/ধম, ইয়া দী ধম, খৃ ধম, কািদয়ানী মতবাদ, ইত ািদ।
 জীবনাদশ িহেসেব িবিভ  দাশিনক মতবাদ: জাতীয়তাবাদ, ব ি  াত বাদ, ধমিনরেপ তাবাদ, উদারৈনিতকতাবাদ, 

ব বাদ, সমাজত  ও সাম বাদ, জ়ায়নবাদ, পুঁিজবাদ, ধমিনরেপ  গণত , ফ াসীবাদ, েয়িডয়ান সাইেকা- এনািলিসস, 
ইত ািদ।
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িনে া  প ী এ ে  সহায়ক হেব, ইন- শা- আ াহ।
1. ইসলাম ও জািহিলয়াত / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
2. িবংশ শতা ীর জািহিলয়াত / সাইেয়দ তুব
3. কািদয়ানী সম া/ সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
4. ইসলাম ও আধুিনকতা / মিরয়ম জািমলা
5. জাতীয়তাবাদ, আ জািতকতাবাদ, উদারতাবাদ, মাকসবাদ ও ইসলাম / ড. তািহর জামান
6. পুিজবাদ ও ইসলাম / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
7. ইসলাম ও ধমহীন গণত / সাইেয়দ আবুল আলা মওদূদী
8. Wikipedia could be a good source for this.

==================================================================
উপেরাি িখত িবষয়াবলীেত আেরা অ া  িকতাবািদ অধ য়ন করা থেক মুনার জনশি  িবরত থাকেবন না। মেন রাখেত হেব 
িসেলবাস ধু মা  একটা িদক িনেদশনা মা । সমেয়র পিরবতেনর সােথ সােথ ইসলাম ও সমসামিয়ক সে  িনত নতুন সািহত  
রিচত হে । মুনার জনশি র উিচত হেব স সম  সািহত  খুঁেজ খুঁেজ অধয় ন করা। নীেচ কেয়কটা ওেয়বসাইেটর িল  দয়া হল 
যােত বাংলা ও ইংেরজীেত িবিভ  িবষেয় চূর ইসলামী সািহেত র সং হ রেয়েছ।

1. http://ohilibrary.blogspot.com/ এখােন বাংলায় িসেলবােসর সব িবষেয়রই িকছু না িকছু বই পাওয়া যােব; িসেলবােস 
উে খ করা হয় িন এমন বইও।

2. http://www.pchelplinebd.com/archives/35873 এই সাইটটা মূলত আেগর সাইটার কিপর মতন।
3. http://islamiboi.wordpress.com/ এখােন পাওয়া যােব পূণ ইসলামী িকতাবসমূেহর বাংলা অ বাদ।
4. http://www.islambd.org/ এই সাইেটর বই েলার ব াপাের একটু সাবধান হেত হেব, কারণ এখােন িফবােদর বশ 

ভাব আেছ।
5. http://www.kalamullah.com/books.html এখােন রেয়েছ ািসক াল উলামােদর বইেয়র ইংেরজী সংকেলর িবরাট 

সং হ। এই সাইেট িবিভ  আিটক াল এবং অিডও লকচারও পাওয়া যােব।


