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মাদরাসা পররচালনার রনয়ম কাননু 

পৃরিবীতে দ্বীন রিরকতয় রাখার জনয মাদরাসা জরুরী। রকন্তু মাদরাসা দ্বারা েখনই দ্বীন রক্ষার খখদমে আশা করা যায়, যখন মাদরাসার সাতি 

সংরিষ্ট সকতল সহীহ উসূল অনুযায়ী চলতব এবং মাদরাসাতকও সহীহ উসূল অনুযায়ী চালাতব। অনযিায় না দ্বীতনর খহফাযে হতব আর না 

রনতজতদর উন্নরে সাধন হতব বরং সময় আর অিথ নষ্ট ছাড়া রকছুই হতব না। প্রতেযকিা মাদরাসা খযন দ্বীন রক্ষার এতককিা  খকল্লায় পররণে হতে 

পাতর োই রনতে মাদরাসার করমরি, ছাত্র, রশক্ষক ও মুহোরমম এর জনয রদকরনতদথশনামূলক সংরক্ষপ্ত ক রকছু আতলাচনা করা হতলা। আল্লাহ 

ো‘আলা আমাতদর উক্ত আতলাচনার উপর আমল করার োওরফক দান করুন!                                                   

১. আমরা মাদরাসার মযাতনরজং করমরি হই আর মুহোরমম হই বা সাধারণ রশক্ষক হই, আমাতদর রনতজতদর আধযারিক উন্নরের জনয দু’রি কাজ 

করতে হতব।                                             

ক. খকান হক্কানী বুযতুগথর সুহবে অবলম্বন করতে হতব এবং োর সাতি ইসলাহী সম্পকথ কাতয়ম রাখার মাধযতম রদতলর দশিা খরাগ খিতক মুক্ত 

হওয়া এবং দশরি গুণ অজথন করার খমহনে করতে হতব।                                                                                                    

খ. রনতজর ঈমান ও আমতলর েরক্কীর জনয দাওয়াে ও োবলীতগর খমহনে করতে হতব। কারণ বযরক্ত যেক্ষণ রনতজর উন্নরের রফরকর না কতর 

খস যেই উম্মতের রফরকর করুক োর দ্বারা খকান কাজ হয় না। খুব ভাল কতর জানা দরকার,খকান বযরক্ত রনতজর ঈমান আমতলর উন্নরের রচন্তা 

রফরকর না করতল োতক রদতয় আল্লাহ ইসলাতমর কাজ রনতবন না। বস্তুে রনয়ে িাকতব রনতজর উন্নরের, এর মধয রদতয় অতনযর উন্নরেও হতয় 

যাতব। রনতজর রফরকর না কতর আতগ অনয খলাকতক রিক করতে খগতল শুরুতেই োর খিতক অহংকার প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ ো‘আলা 

অহংকারী খিতক দ্বীতনর খখদমে খনন না।   

২. আমাতদর মাদ্রাসা জীরবে মাদরাসা না মৃে মাদরাসা? মৃে মাদরাসা বতল ঐ মাদরাসাতক খযখাতন রশক্ষকতদর সকল খমহনে ছাত্রতদর মতধয 

সীরমে; বাইতরর জনগতণর দ্বীনী উন্নরের জনয োতদর খকান রফরকর ও খমহনে খনই।                                                                  

একরি মাদরাসা প্ররেষ্ঠা হয় ছাতত্রর নাতম এবং ো পররচারলে হয় িাকার মাধযতম। ছাত্র এবং অিথ এই দুই রজরনসতো আসতব জনগণ খিতক। 

আর জনগণ এগুতলা েখনই রদতব যখন োতদর জনয আমাতদর খমহনে িাকতব এবং োতদর মতধয দ্বীন িাকতব। আর এিাই মূলনীরে  রকছ ু

খপতে হতল রকছু রদতে হতব। োতদরতক রকছুই রদব না, শুধুই চাইতে িাকতবা, োহতল রকছুই পাওয়া যাতব না। খয মাদরাসা শুধুই ছাত্রতদর 

রপছতন খমহনে কতর, বাইতর খকান খমহনে কতর না খসিা হল মৃে মাদরাসা। আর খয মাদরাসা ছাত্রতদর উপর খমহনে করার সাতি সাতি 

বাইতরর মানুতের ঈমান-আমল ও কুরআন সহীহ কতর খদয়া, জরুরী মাসারয়ল রশখাতনা ইেযারদর খমহনে কতর খসই মাদরাসা হতলা রজন্দা 

মাদরাসা। জনগতণর দীরন েরক্কীর জনয মাদরাসা পররচালক এবং আসারেযাতয় খকরাম রনতোক্ত উপাতয় খমহনে করতে পাতরেঃ  

আম জনো ও এলাকাবাসীর উপর দুই লাইতন খমহনে করতবেঃ  

(ক) োবলীতগর লাইতন । 

(খ) দাওয়ােুল হতকর লাইতন।  

োবলীতগর দ্বারা ঈমান রশখাতব আর দাওয়ােুল হতকর দ্বারা যাবেীয় আমতলর খমহনে করতব। খযমনেঃ নামায, খরাযা, যাকাে, হজ্জ, রববাহ-

শাদী কাফন-দাফন ইেযারদ সুন্নাে খমাোতবক করার প্ররশক্ষণ খদয়া। োবলীতগর দ্বারা জনগতণর ইমান মজবুে হতব এবং োতদর মাতে 

আমতলর আগ্রহ পয়দা হতব। আর দাওয়ােুল হতকর মাধযতম োতদর আমল রবশুদ্ধ ও সুন্নাে েরীকায় হতব এবং োরা সহী সুদ্ধভাতব                                                                             

কুরআন পড়তে রশখতব। 

প্রতয়াজতন আশপাতশর এতকক গ্রামতক এতকক রশক্ষতকর দারয়তে রদতয় রদতব। োরা ঐ গ্রাতমর মানুেতক োবলীতগ পািাতব। আমলী মশতকর 

মাধযতম উযু নামায ও যাবেীয় আমতলর সুন্নে েরীকা রশখাতব। নূরানী পদ্ধরেতে ২/৩ মাতস চক খেতির মাধযতম োতদর কুরআন সহী কতর 

রদতব। এভাতব ২/৩ মাস চলার পর োর পার্শ্থবেথী গ্রাতম পযথায়ক্রতম কাজ করতব।এতে খকান গ্রাতমর খকান খলাক মাদরাসার রবরুতদ্ধ িাকতব না; 

বরং প্ররেরি খলাক মাদরাসার পতক্ষ এতস যাতব। আর এভাতবই মাদরাসা রজন্দা মাদরাসা হতব। নেুবা মাদরাসা মুদথা খিতক যাতব। 

শুধু রশশু ছাত্রতদরতক পড়াতল হতব না; পাকা দাাঁড়ীওয়ালাতদরতকও ছাত্র বানাতে হতব, যাতদর কবতর যাওয়ার সময় হতয় খগতছ। মুহোমীম সাতহব 

সবথস্থাতন েদারকী করতবন। খকান উস্তাদ কেিুকু কাজ করতলন োর েদারকী করতবন। এবং ঐ সকল গ্রামবাসীর ইন্টাররভউ রনতবন। 

দারয়েশীল উস্তাদগণ স্ব-স্ব এলাকায় রগতয় আসতরর নামায আদায় করতবন এবং মাগররতবর আগ পযথন্ত উক্ত খমহনে করতবন। 
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ছাত্রতদর উপর দুই লাইতন খমহনে করতে হতব: 

(ক) ো‘লীম। 

(খ) েররবয়াে।  

ো‘লীম অিথ রকোব পড়াতনা আর েররবয়াে হল রকোতবর ছাপাতনা খলখাগুতলা োর শরীতর খছতপ খদয়া অিথাৎ োতদর আমলী জীবন গিন কতর 

খদয়া, বাংলাতে যাতক বতল রশক্ষা-দীক্ষা। এর জনয উস্তাদতদর ‘সুহবাে ইয়াফোহ’ হতে হতব এবং ছাত্রতদরতক হক্কানী শাইতখর সুহবতে বসার 

বযবস্থা করতে হতব।                                                                    

মাদরাসার রহসাব খযভাতব রাখতব: 

মাদরাসা পররচালনার খক্ষতত্র আতরকরি জরুরী রবেয় হতলা, মাদরাসার রহসাবিা খুবই মজবুেভাতব রাখতব। খয খযই উতেতশয মাদরাসায় দান 

করতব োর িাকা খসই কাতজই বযয় করতব। খকান সময় যাকাে ফাতের িাকা খযন সরাসরর খবেন ফাতে না আনা হয় বা রনমথাতণ খরচ না করা 

হয়। িাকা খাে ওয়ারী বযয় করতে হতব। খরচ যরদ গলেভাতব করা হয় োহতল ঐ মাদরাসার খকান ছাত্র আল্লাহওয়ালা হতব না। খকান 

মাদরাসায় যরদ মাদরাসার সম্পতদর বযবহার সহীহভাতব না হয় খসখান খিতক সহীহ আতলম পয়দা হয় না।  

খজতনশুতন কাতরা হারাম িাকা খনয়া যাতব না। জানা আতছ খয, এক খলাতকর পূণথ মালই হারাম-োহতল ো খনয়া যাতব না। হযাাঁ, রনতল খসিা 

িয়তলতির কাতজ লাগাতে হতব। এ িাকা রদতয় খবেন রদতল বা রলল্লাহ খবারএং এ বযয় করতল ছাত্র গড়তব না।           আয়-বযতয়র বযাপাতর খাে 

রিক রাখতে হতব।  

েতব রলল্লাহ ফাে খিতক অনয ফাতের জনয সামরয়ক করজ খনয়া জারয়য আতছ। েতব ো খফরে রদতে হতব। অিবা সহীহ পদ্ধরেতে শরঈ 

োমলীক করতে জানতল খসভাতব করতব। প্রচরলে রহলার আশ্রয় রনতব না, যার দ্বারা মানুতের যাকাে কুরবানী নষ্ট হতয় যায়।                                                                                           

আমাতদর মুরব্বীগণ বতলতছন, মাদরাসা এমন দ্বীনী প্ররেষ্ঠান, খযখাতন দু’রি রজরনস যিাযি সংরক্ষণ করা হয়।                                                                                                

১.মুসলমানতদর সন্তানতদর সরিকভাতব ো’লীম েররবয়াতের মাধযতম রহফাযে করা অিথাৎ ইলম ও আমল রশখাতনা হয়।                                                                              

২. মুসলমানতদর অনুদান সরিক বযবহাতরর মাধযতম রহফাযে করা। অিথাৎ মালগুতলা সরিক খাতে খরচ করা এবং প্রতেযকরি পয়সার রহসাব 

রাখা। প্রতেযকিা আয় ররশতদর মাধযতম হতে হতব, আর প্রতেযকরি বযয় খরতচর ভাউচাতরর মাধযতম হতে হতব। ররশদ বযেীে খকান িাকা 

মাদরাসায় জমা খনয়া হতব না। সব িাকা ররশদ দ্বারা মাদরাসায় ঢুকতব আর খরতচর ভাউচাতরর মাধযতম মাদরাসা খিতক খবর হতয় যাতব। পাকা 

খাো েিা কযাশ বুক িাকতব, খযখান খিতক খােওয়ারর খলজার বুতক যাতব।  

হারকমুল উম্মে আশরাফ আলী িানভী রহ. বতলতছন, কযাতশর সাতি খোমরা চারজন খলাকতক জরড়ে কাতরা যাতে মাদরাসার সম্পতদ খকান 

খখয়ানে না হয়। যার বযাখযা রনেরুপেঃ 

১. মুহোরমম বা নাতয়তব মুহোরমমেঃ োাঁর কাজ হল ভাউচার অনুতমাদন খদয়া। এভাতব খয, রেরন খদখতবন, এই খরচিা আতদৌ প্রতয়াজনীয় রকনা 

বা কে কম িাকায় এিা সুন্দরভাতব সম্পন্ন করা যায়। এিা পরীক্ষা-রনরীক্ষা করতবন মুহোরমম বা োর নাতয়ব।                                      

২. আর করমরির কাউতক দারয়ে খদয়া হতব মাতস বা সপ্ত কাতহ একবার ভাউচাতর সই করার জনয । োহতল ওিা হতব চূড়ান্ত অনুতমাদন।                                                                 

৩. রযরন কযারশয়ার হতবন, োর কাতছ ররশতদর মাধযতম িাকা জমা হতব আর অনুতমারদে ভাউচাতরর মাধযতম খরচ হতব। ররশদ খদতখ-খদতখ 

খাোর মতধয িাকা জমার সাইতএ জমা করতব। আর খয ভাউচারগুতলা অনুতমাদন হতয় এতসতছ খসগুতলা এান পাতশ খরতচর পাোয় খলখতব। 

খাোর বাম পাতশ জমা রলখতে হয়, আর এান পাতশ খরচ। কযারশয়াতরর একিা রনজস্ব খাো িাকতব যাতক বতল জানথাল বা কাচা খাো। এিা 

রনজস্ব রহসাব রিক রাখার জনয, যাতে পতকি খিতক ভেুথরক খদয়া না লাতগ। এই দারয়তে যারা িাকতব োতদর খুব ভাতলাভাতব খখয়াল রাখতে 

হতব খয, খাোয় খরতচর কিা না রলতখ কাউতক িাকা রদতব না। পরবরেথতে খাোয় উরিতয় রনতবা, এই মতন কতর কখতনা আতগ িাকা রদতব না। 

খকননা, পতর আর মতন নাও িাকতে  পাতর, েখন ঐ িাকা রনতজর পতকি খিতক খদয়া লাগতব।                                             

কযারশয়ার প্ররেরদতনর আয়-বযতয়র রহসাব রলতখ খদখতব খয, আজতক োর হাতে কে আতছ। এিাতক বতল খএইরল বযাতলন্স। প্রতেযক রদন কযাশ 

রমলাতব। কারণ খয খকান সময় মুহোরমম বা করমরির খকউ রজজ্ঞাসা করতে পাতর খয, কযারশয়ার সাতহব! আজতক আপনার কযাশ ইন হযাে 

অিথাৎ হাতে কে িাকা আতছ? রেরন সাতি সাতি বলতবন খয, আজতক আমার হাতে এে আতছ। এভাতব মাতে মতধয খখাাঁজ খবর রনতব খয কযাশ 

রিক মে আতছ, না কযারশয়ার সাতহব ওখান খিতক বযরক্তগে বযয় রনবথাহ করতছ।                                                                  
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৪. রহসাব রক্ষকেঃ োর কাতছ মাদরাসার পাকা খাো িাকতব এবং খলজারবুক িাকতব , কযাশবুতক খো ররশতদর মাধযতম যে িাকা এতসতছ সবই 

বাম পাতশ উতি খগতছ, আর সকল খরচারদ এান পাতশ উতি এখাতন খকান খাে পািথকয করা হয়রন। রকন্তু এগুতলা যখন খলজারবুতক যাতব েখন 

জমার সাইএ এবং খরতচর সাইএ উভয়রি খাে ওয়ারী খলজাতর উিতব। প্রতেযক খাতের জনয খলজার বুতক কতয়ক পৃষ্ঠা বরাে করা িাকতব এবং 

পৃষ্ঠা নং সহ সূরচপত্র িাকতব। 

কযারশয়ার সাতহব আজতক যে িাকা জমা হতয়তছ এবং যে িাকা ভাউচাতরর মাধযতম খরচ হতয়তছ খসগুতলার ররশদ বরহ ও খরতচর ভাউচার 

আগামীকাল রহসাবরক্ষতকর কাতছ রদতবন। রনতজর পাতসথানাল রহসাতবর খাো োতক রদতব না। োতক খদখাতবও না, এিা এতকবাতরই রনরেদ্ধ। 

রহসাব রক্ষক সাতহব রনতজ ররশদ খদতখ খদতখ জমার সাইএ রলখতবন আর খরতচর ভাউচার খদতখ খরতচর সাইএ রলখতবন। এর পর খযাগ-

রবতয়াগ কতর কযাশ ইন হযাে খবর করতবন। অেেঃপর দু’জতন মেরবরনময় করতবন খয ভাই! আপনার কযাশ ইন হযাে কে? েখন কযারশয়ার 

বলতবন আমার কাতছ আজতক এে আতছ। রহসাব রক্ষক বলতবন, আমারও এে আতছ, উভতয়র কিা রমতল খগতল রিক আতছ। আর যরদ গড়রমল 

হয় োহতল খযতকাতনা একজন ভুল কতরতছন বতল ধরা হতব এবং উভতয় রহসাব রদ্বেীয় বার ভাতলা কতর রমলাতব ও ভুল রিক কতর রনতব। 

মুহোরমম বা রহসাব রক্ষতকর কাতছ িাকা িাকতব না। িাকা িাকতব কযারশয়াতরর কাতছ। খমািকিা, অনুতমাদন প্রদাতনর খক্ষতত্র িাকতব দুই জন, 

কযাতশ একজন, আর রহসাব রক্ষক রহসাতব একজন, খমাি চারজন। এই চারজন খলাক যরদ রহসাতবর কাতজ জরড়ে িাতক োহতল মাদরাসার 

এক িাকাও খকান রদন অববধভাতব বযবহার হতে পাতর না। চারজন একমে হতল িাকা খমতর খনয়া সম্ভব রকন্তু চারজন একমে হওয়া সহজ নয়। 

একই সাতি চারজন খলাক খগামরাহ হতব না। সাধারণভাতব মাদরাসাগুতলাতে খয রহসাব রক্ষক িাতক খসই কযারশয়ার হয়, োরা এতকর রভের 

দুই কতর খরতখতছ। এিা করার কারতণ যে সমসযা খদখা রদতে। 

সারাবছর সরিক উপাতয় রহতসব খরতখ বছতরর খশতে সরকার অনুতমারদে খকান অরএি ফামথ দ্বারা রহসাব রনরীক্ষণ কররতয় রনতব। োহতল আর 

খকান দায়দারয়ে িাকতব না। খকউ িাকা আত্নসাতের অরভতযাগ করতে পারতব না। আল্লাহ আমাতদরতক খহফাযে করুক।  

খমািকিা, এভাতব যরদ সরিক রনয়তম মাদরাসা পররচালনা কতর রনতজর জনয, োরলতব এতলতমর জনয এবং এলাকার খলাকতদর জনয আমরা 

খমহনে করর, োহতল এলাকায় দ্বীন চমতক যাতব। সকল মানুে দ্বীনদার হতয় যাতব, মাদরাসার মতধয ছাত্র সংকি ও অিথ সংকি িাকতব না 

ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাতদরতক আমতলর োওফীক দান করুন ! আমীন। 


