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হাকীমলু উম্মত, মজুাদ্দিদুল দ্দমল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কততকৃ প্রদ্দতদ্দিত মজদ্দলসে  

দাওয়াতলু হসকর লক্ষ্য ও উসিশয 

প্রসতযক এলাকায় মজদ্দলসে দাওয়াতুল হসকর একদ্দি হালকা বা কদ্দমদ্দি থাকসব। যার মসযয একজন আমীর থাকসবন এবং এক বা একাদ্দযক 

নাসয়সব আমীর থাকসবন। বাকী েকসল েদেয থাকসবন। আর একদ্দি মেদ্দজদসক মারকায দ্দহোসব দ্দনযৃাদ্দরত কসর দ্দনসবন। জরুরী খরচ 

েদেযসদর স্বতঃস্ফূতৃ দাসনর মাযযসম েম্পাদ্দদত হসব। এর জনয বযাপকভাসব ককান চাাঁদা আদায় করা যাসব না। এবং উক্ত কদ্দমদ্দি দ্দনসনাক্ত লক্ষ্য 

ও উসিশযগুসলা বাস্তবায়সন েসচষ্ট থাকসব। 

১. মজদ্দলসে দাওয়াতুল হসকর বুদ্দনয়াদী লক্ষ্য ও উসিশয হসে কুরআসন কারীসমর েহীহ তা‘লীমসক েবৃস্তসরর মুেলমানসদর মসযয চালু করা। 

যাসত ভুল ও মাজহলূ পড়া বন্ধ হয়। এর জনয মারকাসযর পক্ষ্ কথসক দ্দবসশষ বযবস্থা গ্রহণ করা এবং দ্দবশুদ্ধ েুন্নাসতর তা‘লীমসক বযাপক কসর 

আমাসদর আমসলর ইেলাহ করা। দ্দবসশষ কসর আমর দ্দবল মারূফ এর োসথ নাহী আদ্দনল মুনকার-এর উপর গুরুত্বাসরাপ করা। এর জনয 

প্রসতযক মেদ্দজসদ মুেদ্দল্লকদর োমসন গুনাসহ কবীরােমূহ তুসল যরা এবং তার দুদ্দনয়াবী ক্ষ্দ্দতও বণৃনা করা। 

২. মজদ্দলসের আরাকীন তথা মজদ্দলসে দাওয়াতুল হসকর কদ্দমদ্দির েদেযসদর মাসে একবার ববঠসকর আসয়াজন করা। কেখাসন তারা েুন্নাসতর 

মুযাকারা ও মশক করসবন। গত মাসের কারগুযারী শুনসবন এবং োমসনর মাসের কাসজর কপ্রাগাম বানাসবন। 

 ৩. েবৃ োযারসণর মসযয েুন্নাসতর আগ্রহ েতদ্দষ্টর জনয দ্দনদ্দদৃষ্ট দ্দদসন কযমন ইংসরজী মাসের প্রথম শুক্রবার মাদ্দেক ইজদ্দতমার বযবস্থা করা। 

কযখাসন েুন্নাসতর আসলাচনা এবং আমলী মশসকর বযবস্থা থাকসব। 

৪. মেদ্দজদ, মাদরাো, স্কলু, কাসরা বাড়ী বা অনয কয স্থাসন েম্ভব মারকাসযর পক্ষ্ কথসক মাসে চারদ্দি গাশতী মাহদ্দফসলর ইদ্দিজাম করা। এবং 

কেখাসন খানা-দ্দপনা বা চা নাস্তার বযবস্থা করসত দ্দনসষয করা। 

৫. এলাকার েকল মেদ্দজসদ এক দ্দমদ্দনসির মাদরাো নামক দ্দকতাব আর না পাওয়া পযৃি ককান েুন্নাসতর দ্দকতাসবর তা‘লীম চালু করার বযবস্থা 

করা এবং েপ্তাসহ একদ্দদন ককান এক নামাসযর পর ১৫/২০ দ্দমদ্দনি পযৃি উযূ, নামায, আযান ইকামাত ও অনযানয গুরত্বপূণৃ আমসলর বাস্তব 

প্রদ্দশক্ষ্কণর ইদ্দিজাম করা। 

৬. বছসর ২/৪ বার আইম্মাসয় মোদ্দজদ এর েসম্মলসনর আসয়াজন কসর তাসদর দাদ্দয়ত্ব-কতৃবয তুসল যরা ও দ্দবদ্দভন্ন দ্দবষসয় আমলী মশক 

করাসনা। 

৭. কয েব এলাকায় মেদ্দজদ বা মাদরাো কনই কেেব এলাকায় মেদ্দজদ ও ফরুকাদ্দনয়া মাদরাো প্রদ্দতিার কচষ্টা করা। 

৮. রমাযান মাসে দ্দবনা পাদ্দরশ্রদ্দমসক খতসম তারাবীহর নামায পড়াসনার জনয মুখদ্দলে হাসফয দ্দনসয়াসগর ইদ্দিজাম করা। 

৯. মেদ্দজসদ েুন্নাত তরীকায় গুনাহমকু্ত পদ্দরসবসশ দ্দববাসহর জনয কলাকসদরসক উদু্বদ্ধ করা। এবং দ্দববাসহর বদ রেম বুদ্দিসয় বন্ধ করা। 

১০. কাসরা ইদ্দিকাল হসয় কগসল েুন্নাত তরীকায় কাফন-দাফন ও মাদ্দয়যসতর হুকূসকর বয়াসনর বযবস্থা করা। কাফন-দাফন এবং দ্দবসশষ কসর 

েওয়াব করোনীর গলদ পদ্ধদ্দতগুসলা জনাোযারণসক বুদ্দিসয় তা বন্ধ করার বযবস্থা করা। 

১১. কখদমসত খালক তথা : দুঃস্থ মানবতার কেবা করা। কযমন : ইয়াতীম, গরীব এবং অেহায় কছসল কমসয়সদর দীনী তা‘লীসমর বযবস্থা করা। 

দ্দবযবা বা দ্দনঃস্ব বযদ্দক্তসদর কমৃেংস্থান তথা আসয়র বযবস্থা করা। দুদ্দভৃক্ষ্ বা িড়-তুফাসন আক্রাি কলাকসদর প্রসয়াজনীয় কখদমত করা এবং 

তাসদর পাসশ দাাঁড়াসনা ইতযাদ্দদ। 

 


