জনগণকে দীনদার বানাকনার মাদরাসা ভিভিে েমমসূচী
মাদরাসার দাভিত্বশীলগণ ভবকশষত জাভম‘আ রাহমাভনিা আরাভবিাি ভশক্ষা সমাপনোরী উলামাকি কেরাম মাদরাসার
পার্শ্মবতমী জনসাধারণকে ভনম্মভলভিত পদ্ধভতকত দীনদার বানাকনার ভিভের েরকবন।
১. মাদরাসাি প্রকতেে মাকস ভনভদমষ্ট তাভরকি দা’ওিাতু ল হকের মাভসে ইজভতমা েরা। কেকের পক্ষ হকত মাদরাসা
এলাোি প্রভত মাকস চারভি গাশতী মাহভিল েরা। প্রভত ছি মাকস এেবার আঞ্চভলে উলামা সকম্মলকনর আকিাজন েরা।
মাদরাসার সেল ছু ভির সমি ছাত্রকদরকে বাস্তব প্রভশক্ষকণর মাধেকম দীনী োকজর কপ্রাগ্রাম কদিা এবং মাদরাসা কিালার
পর তাকদর োছ কেকে কেণী ভিভিে ভলভিত ও কমৌভিে োরগুযারী গ্রহণ েরা।
২. প্রভত ব ৃহস্পভতবার দরকসর পর কেকে শুক্রবার আসকরর পূবম পযমন্ত তাভলকব ইলমকদর চভিশ ঘণ্টার জামা‘আত কবর
েরা। প্রভতভদন বা’দ ইশা হািাতু স সাহাবা অেবা কহোিাকত সাহাবা কেকে তা’লীম েরা। প্রভত ছু ভিকত ছাত্র-ভশক্ষেকদর
েমপকক্ষ ভতনভদকনর জন্য দা’ওিাত ও তাবলীকগর কমহনকত কবর হওিা এবং দীঘম ছু ভিকত ভচল্লার জন্য তাশেীল েরা।
৩. মাদরাসার পার্শ্মবতমী মহল্লাগুকলা উস্তাদগকণর মকধে িাগ েকর কদিা। তাাঁরা সম্ভব হকল প্রভতভদন, অন্তত সপ্তাকহ ভতনভদন
ভনজ মহল্লাি ভগকি েমপকক্ষ আধা ঘণ্টা দীনী তা’লীম েরকবন।
৪. প্রকতেে মাদরাসাি ভতন মাকসর দীনী তা’লীকমর কোসম চালু েরা। এই কোকসম জনসাধারণকে কুরআকনর ভবশুদ্ধ
তা’লীম ও দীকনর জরুরী ইলম ভশক্ষা কদিা হকব।
৫. প্রকতেে মাদরাসাি ইসলামী পাঠাগার চালু েরা। এই পাঠাগাকর কদওবন্দী আাঁোভবর ও হক্কানী উলামাকি কেরাকমর
রভচত গ্রন্োবলী এোভধে েভপ েকর রািা হকব। এেজন উস্তাদকে এর তদারভের দাভিত্ব কদিা হকব। ভতভন ভনভদমষ্ট িাতাি
নাম-ভঠোনা ভলকি জনগকণর মাকে বই/ভেতাব ভবতরণ েরকবন এবং পাঠ কশকষ তা উসুল েরকবন। তাছাড়া কেউ দীনী
বই ভেকন সংগ্রহ েরকত চাইকল এই পাঠাগাকর তারও বেবস্থা রািা হকব।
৬. প্রকতেে মাদরাসাি িাতাওিা ভবিাগ চালু েরা। এ ভবিাগ কেকে জনগণকে জরুরী মাসাইকলর সমাধান কদিা। এ
োকজ কোন ভবজ্ঞ মুিতী সাকহবকে দাভিত্ব প্রদান েরা।
ভব.দ্র. উভল্লভিত োজগুকলার সুষ্ঠু বেবস্থাপনার লকক্ষে প্রভতভি োকজর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভশক্ষেকে দাভিত্ব প্রদান েরা।
দাভিত্বশীলগণ ভতন মাস পরপর ভনজ ভনজ োকজর অগ্রগভতর ভলভিত ভরকপািম কপশ েরকবন।
এিাকব োজ েরকল আশা েরা যাি, জনগকণর প্রভত মাদরাসাওিালাকদর কয দাভিত্ব-েতমবে তার কবভশর িাগই পালন হকব
ইনশাআল্লাহ।
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