আজীবন সদস্য হওয়ার ননয়মাবলী ও উপকানরতা
ননয়মাবলী
১. কমপক্ষে এক লে টাকা এককালীন অথবা এক বছক্ষরর মক্ষযে নকনির মাযেক্ষম পনরক্ষ ায করক্ষল প্রনতষ্ঠাতা সদস্য হওয়া
যায়।
২. আর প্রনত বছর নতন হাজার টাকা কক্ষর নদক্ষল বা প্রনত মাক্ষস কমপক্ষে পাচ টাকা কক্ষর নদক্ষল সাযারণ আজীবন সদস্য
হওয়া যায়।
৩. সদস্য হক্ষত চাইক্ষল ননযধানরত ফরম পূরণ কক্ষর জমা নদক্ষত হয়।
৪. সদস্য হওয়ার পর জানম‘আর দফতক্ষর সংরনেত নবক্ষ ষ ররনজস্টাক্ষর সদক্ষস্যর নাম তানলকাভূক্ত কক্ষর সদস্য নং ও
প্রক্ষয়াজনীয় তথে সম্বনলত সম্মাননা “সনদপত্র” রদয়া হয়।
৫. শুযুমাত্র সাযারণ দাক্ষনর টাকা আজীবন সদস্য চাাঁদা নহসাক্ষব গ্রহণ করা হয়। যাকাত, নফতরা, মান্নত ও কাফফারার
টাকা এ ফাক্ষডে গ্রহণ করা হয় না। (নলল্লাহ ফাক্ষডে গ্রহণ করা হয়।)
৬. বৎসক্ষর একবার সকল সদস্যক্ষক দাওয়াত কক্ষর আপোয়ন করা হয় এবং বানষধক আয়-বেক্ষয়র নরক্ষপাটধ রপ
জানম‘আর কলোক্ষন তাক্ষদর মূলেবান পরাম ধ ও সহক্ষযানিতা কামনা করা হয়।

করত:

৭. নবক্ষ ষ রকান প্রক্ষয়াজন রদখা নদক্ষল বছক্ষরর রয রকান সময় পরামক্ষ ধর জন্য আহবান করা হয়।

উপকানরতা
১. সদস্যক্ষদর রকউ ররাি-ক্ষ াক, নবপদ-আপক্ষদ পনতত হক্ষল এবং রকান মাযেক্ষম সংবাদ রপ াঁছাক্ষল ছাত্রক্ষদরক্ষক ননক্ষয় দু‘আ
ও খতক্ষমর বেবস্থা করা হয়।
২. রকান সদক্ষস্যর ইনিকাল হক্ষয় রিক্ষল এবং সংবাদ নদক্ষল সুন্নত তনরকায় তার রিাসল ও কাফন-দাফক্ষনর বেবস্থা করা হয়।
৩. মাদরাসার যখনই রকান মাহনফল হয় তখন যারা হায়াক্ষত আক্ষছন তাক্ষদর সানবধক কলোক্ষনর দু‘আ করা হয় আর যারা
মৃতুেবরণ কক্ষরক্ষছন তাক্ষদর জন্য মািনফরাক্ষতর দু‘আ করা হয়।
৪. সদস্য হওয়ার সুবাক্ষদ মাদরাসায় যাতায়াত করক্ষল আল্লাহ তা‘আলার রমক্ষহরবানীক্ষত ইলম ও দ্বীনদারী বৃনি পাক্ষব,
পৃনথবীক্ষত ফরক্ষয নকফায়া পনরমান ইলম বাকী থাকক্ষব এবং আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষথ মুহাব্বত রবক্ষে যাক্ষব।
৫. দ্বীনী কাক্ষজ সহক্ষযানিতা করার কারক্ষণ নবপক্ষদ-আপক্ষদ পনতত হক্ষল আল্লাহ তা‘আলার সাহাযে পাওয়া যাক্ষব এবং আল্লাহ
তা‘আলা সবধাবস্থায় দৃঢ়পদ রাখক্ষবন। -(সূরা মুহাম্মদ: ৭)
৬. কুরআক্ষনর বোপাক্ষর উদাসীন রলাকক্ষদর বোপাক্ষর কুরআক্ষন করীক্ষম এক্ষসক্ষছ রয, নবী (আ.) তাক্ষদর নবরুক্ষি অনভক্ষযাি
করক্ষবন। (সূরা ফুরকান: ৩০) মাদরাসা কানয়ক্ষম সহক্ষযানিতাকারীিণ এই অনভক্ষযাি রথক্ষক মুক্ত থাকক্ষবন, ইন া-আল্লাহ।
৭. সদাকাক্ষয় জানরয়া নহসাক্ষব নিয়ামত পযধি আমল নামায় সওয়াব রপ াঁছক্ষত থাকক্ষব।
৮. প্রনত নদন বাদ আসর নবক্ষ ষ খতম পক্ষে খাক্ষয়র ও বারাকাক্ষতর দু‘আ করা হক্ষব।
৯. আল্লাহ তা‘আলা ইর াদ কক্ষরন: “রতামরা রনক রলাকক্ষদর সাক্ষথ থাক্ষকা”। (সূরা তওবা:১১৯) এই আয়াক্ষতর উপর আমল
হক্ষব এবং রনক রলাকক্ষদর সাথী হক্ষয় মৃতুেবরণ করার সুক্ষযাি হক্ষব।

১০. আল্লাহ তা‘আলা ইর াদ কক্ষরন: “রতামরা রনকী ও তাকওয়ার কাক্ষজ এক্ষক অপরক্ষক সহক্ষযানিতা কক্ষরা”। (সূরা মানয়দা:
২) এই আয়াক্ষতর উপর আমল হক্ষব।
সক্ষবধাপনর জানম‘আর ছাত্র-ন েক, স্টাফ-কমধচারী, পনরচালনা পনরষদ, সাযারণ পনরষদ এবং আজীবন সদস্য সকক্ষল
নমক্ষল একনট পনরবার হক্ষব। যাক্ষদর পরস্পক্ষরর মাক্ষে িক্ষে উঠক্ষব আল্লাহর জন্য মুহাব্বত ও ভালবাসার অটুট বন্ধন। এক্ষক
অপক্ষরর সুক্ষখ-দুুঃক্ষখ সবধাবস্থায় পাক্ষ থাকক্ষব এবং “রয যাক্ষক মুহব্বত কক্ষর নকয়ামক্ষত রস তার সাক্ষথ থাকক্ষব” ( মুসনলম
হাুঃ নং ২৬৪০)- এই হাদীক্ষসর আক্ষলাক্ষক আ া করা যায় রয, আল্লাহওয়ালাক্ষদর সুহবক্ষতর ওসীলায় জান্নাক্ষতও তাক্ষদর
সাক্ষথ থাকার সুক্ষযাি হক্ষব, ইন া-আল্লাহ।

ননক্ষবদক
মুফতী মনসূরুল হক
প্রযান মুফতী ও প্রযান মুরুব্বী
জানম‘আ ইবক্ষন মাসউদ রানয.

