নাসর াতুল আহমদীয়া বাাংলাদরে
দদক দনরদেেনা (২০২১-২০২২)
মাদসক দ র ার্ে:
প্রদত মারস দ র ার্ে এমন সময় াঠারনা জনয অনু র াধ ক দি যেন তা আমারদ হারত র

মারস দিতীয় সপ্তারহ মরধয প ৈৗঁিায়।

তাজনীদ:
যে সকল নারস াত মার্ে’২২ মারস আরে লাজনা হরব তা া লাজনা দসরলবাস রে
মারস

লাজনা হরব তা া গ্রæয

দসরলবাস রে

ীক্ষা দদরবন। আ যে সকল নারস াত মার্ে’২২

ীক্ষা দদরবন। দকন্তু েখনই যকান নারস াত লাজনা হরব বা দেশু নারস াত হরব তা

অবেযই তাজনীদ যসরের্া ী এবাং নারস াত যসরের্া ীরক দর্দঠ মাধযরম জানারত হরব।
যে সকল নারস াত আ না এলাকায় থারক না তারদ নাম আ না নারস ারত তাজনীরদ ও বারজরর্ দলখরবন না।
মাদসক দ র ারর্ে তাজনীরদ সদঠক সাংখযাগ্রæ দিদিক উরেখ ক রবন।
স্থানীয়

ীক্ষা:

দসরলবাস অনু োয়ী

ীক্ষাসমূ হ আ না া স্থানীয়িারব গ্রহণ ক রবন এবাং এ সকল

ীক্ষা ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অদধকাদ ণীরদ

ু স্কা

স্থানীয়িারব প্রদান ক রবন।
স্থানীয়

ীক্ষায় র্াাঁদা আদারয় জনয ২০ নম্ব

দব.দ্র: স্থানীয়
যকন্দ্রীয়

াখুন।

ীক্ষা দসরলবাস অঞ্চলরিরদ সু দবধা অনু োয়ী সাংরোজন ও দবরয়াজন কর দনরত া রবন।

ীক্ষা:
যকন্দ্রীয় ইজরতমায় নারস ারত দসরলবাস অনু োয়ী ইজরতমা সময় উ দস্থত নারস াতরদ

ীক্ষা যনয়া হরব। যকন্দ্রীয়

ীক্ষায় সম্পূ ণে

র্াাঁদা আদারয় জনয ২০ নম্ব থাকরব।
নারস ারত মারয়রদ যকন্দ্রীয়

ীক্ষা দবষরয় মতাননকয য াষণ ক রল স্থানীয় নারস াত যসরের্া ী মাধযরম দর্দঠ আকার সমসযা তুরল

ধ রবন।
যে সকল নারস াত ইজরতমায় আরস তা া যেন প্ররতযরকই অবেযই
বযবহাদ ক

ীক্ষায় অাংেগ্রহণ কর এদর্ দনদিত ক রবন।

ীক্ষা:

াাঁর্ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, প্রদতদদন কু আন/কায়দা/ইয়াসসা নাল কু আন দতলাওয়াত ও র্াাঁদা আদারয় বযদক্তেতফ মযার্দর্
নারস াতরদ বির

শুরুরত প্রদান ক রবন। নারস াত া অরটাব /২১ যথরক যম/২২ েেন্ত ফমেদর্ ূ ণ ক রবন। প্ররতযক মাস যেরষ স্থানীয়

নারস াত যসরের্া ী নারস াতরদ ফ মযার্দর্ যদরখ প্ররয়াজনীয়
দিদি কর স্থানীয়িারব ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অদধকাদ ণীরদ

ামেে ও উ রদে দদরয় ¯^াাক্ষ কর দদরবন। সম্ভব হরল এই ফ মযারর্ উ

ু স্কৃত ক রবন। যকন্দ্রীয়িারব এ উ

যকান ু স্কা যদয়া হরব না।

যখয়াল াখরত হরব ফমে ূ ণ ক াই মূ ল উরেেয যেন না হয় ব াং াাঁর্ ওয়াক্ত নামাজ আদায়,দনয়দমত কু আনদতলাওয়াত এবাং দনয়দমত
র্াাঁদা আদারয় অিযস্ত ক াই এ মূ ল উরেেয। যম মাস েেন্ত র্াওয়া হরয়রি বরল বাদক মাসগুরলা োদফলদত ক ব তা যেন না হয়।
নারস াত ইজরতমা:
এখন যথরক নারস াত দদবরস

দ বরতে নারস াত ইজরতমা ালন ক রত হরব। লাজনা ইজরতমা সারথ নারস াত ইজরতমা ১দদন

ালন ক রবন।নারস াত ইজরতমায় দবদিন্ন প্রদতরোেীতা এবাং ু স্কা প্রদান ক রবন।
যে লাজনায় নারস াত কম তা া ১দদন না কর ১দর্ অদধরবেরন বা অল্প সমরয় জনয ালন ক রবন।
নারস াত ইজরতমা জনয যকন্দ্রীয় অনু দারন আরবদন ক রত ার ন।
তাদলম ত দবয়যতী ক্লাস:
তাদলম ত দবয়যতী ক্লারস দসরলবাস অনু োয়ী জানু য়া ী/২২ মারস ক্লাস দনরয় ক্লারসই

ীক্ষা দনরবন ও ু স্কা দদরয় দদরবন।

ো া ক্লারস অাংেগ্রহণ ক রবন তা া য দজরেেন দফ দদরয় অাংেগ্রহণ ক রবন। এ

ও োরদ

রক্ষ সম্ভব হরব না যসই সকল লাজনা
যকন্দ্রীয় অনু দারন জনয আরবদন ক রত ার ন। যকন্দ্র যথরক েতখাদন সম্ভব সাহােয ক া হরব। স্থানীয়িারব অনু দান তুরলও তাদলম ত দবয়যতী
ক্লারস বযবস্থা ক রত ার ন।
প্ররজরট মরধয C1,C2, B, A হরত যে ১ম হরব তা প্ররজটদর্ যকরন্দ্র াঠারবন।
ত দবয়যত:
ত দবয়যতী সপ্তাহ ালন ক রত হরব দিরসম্ব ’২১ (২৩যে দিরসম্ব যথরক ২৯ যে দিরসম্ব ), এবাং যম’২২ (১৯যে যম যথরক ২৫যে যম)
মারস যমার্ ২দর্।
ত দবয়যতী সপ্তরহ দ র ার্েদর্ দনদদেষ্ট ফরমে াদঠরয় দদরবন।

ক্লারস সাধা ণ আদব-কায়দা গুরলা রে শুনারবন বা নারস াতরদ দদরয় োরবন। আদব-কায়দা গুরলা যমরন র্লা জনয উৎসাহীত
ক রবন।

নারস াত দনে ান:
আ না নারস ারত দনে ারন নাম ও যর্দলরফান নম্ব নরিম্ব /২১ মারস দলরখ াঠান।
যে সকল নারস াতেরণ নামাে আদায়, কু আন দতলাওয়াত ও র্াাঁদা আদারয় োদফলদত আরি নারস ারত দনে ান যস সকল
নারস াতরদ মারয়রদ সারথ যোোরোে কর তারদ উন্নদত বযবস্থা ক রবন।
নারস ারত দনে ান নারস ারত বযাদক্তেত তথয ফমেদর্ প্রদত শুেবা জুম্মা যেরষ ূ ণ ক রবন এবাং মাস যেরষ এ আরলারক
নারস ারত অবস্থান দবরেষণ ক রবন। আ মাস যেরষ ফমেদর্ স্থানীয় নারস াত যসরের্া ীরক প্রদান কর মাদসক দ র ার্ে পতদ রত সাহােয
ক রবন।
মাদসক র্াাঁদা:
নারস াতরদ অবেযই মারস র্াাঁদা মারস আদায় ক া অিযাস ক ান।
আো ক ব আ না নারস াতরদ যকউ বরকয়াদা থাকরব না।
স্থানীয়

ীক্ষায় ২০ নম্ব

াখুন র্াাঁদা আদারয় জনয।

দবদবধ:
র্াাঁদা বযদক্তেত খদতয়ারন মত নারস ারত য দজস্টা খাতায় বযদক্তেত দহসাব সাং ক্ষণ ক রত ার ন। যেমন: কয়দর্ জুম্মায় অাংেগ্রহণ
কর রি, মারস র্াাঁদা প্রদান, নারস ারত ক্লারস উ দস্থদত, নারস ারত অনু ষ্ঠারন উ দস্থদত ও দাদয়ত্ব ালন, নামারজ ফ মযার্ প্রদান,

ীক্ষায়

অাংেগ্রহণ, ইতযাদদ।
নারস ারত দবদিন্ন দদবস বা অনু ষ্ঠারন কােেেম যেমন: উ স্থা না, কু আন, হাদীস, বক্তৃতা এ

াো াদে েৃ ক্সখলা, খাদয, াদন প্রিৃদত

কাজ নারস ারত িা াই ক ারনা যর্ষ্টা করুন।এবাং যে মারস অনু ষ্ঠানদর্ আরয়াজন ক া হয় যস মারস দ র ারর্ে উক্ত অনু ষ্ঠান ালরন তাদ খ,
উ দস্থত নারস াত সাংখযা দলরখ াঠারবন।
প্ররতযক নারস াত যসরের্া ী নারস ারত কাজ একাদধক সহকা ীরক দেদখরয় াখরবন োরত আ না অবতেমারন নারস ারত কমেকান্ড
যথরম না থারক।
নারস ারত কােেেম সু র্ারূ রূর সম্পাদরন জনয এবাং নারস ারত সাাংেঠদনক কমেকারন্ড গুরুত্ব ও প্ররয়াজন যবাঝারনা জনয
নারস ারত আরমলা েঠন একান্ত প্ররয়াজন। প্ররয়াজরন নতুন লাজনারদ এ আরমলায় অন্তিূ েক্ত ক া যেরত ার । এ নারম তাদলকা যর্দলরফান
নম্ব (Whatsapp No. হরল িারলা হয়) নরিম্ব /২১ মারস মরধয াঠারবন।
প্রদতদর্ লাজনা সাংেঠরন েৃ হীত নারস াতুল আহমদীয়া বাৎসদ ক কমেসূর্ী ‘নারস াত যসরের্া ী, বাাংলারদে’এ ব াব নরিম্ব /২১
মারস মরধয াঠারবন। যেরহত নারস ারত সকল কমেকান্ড জুন/২২ মারস মরধয ক রত বলা হরয়রি তাই জুলাই/২২ মারস মরধয সকল দ র ার্ে
াঠারবন।
বির

শুরুরত নারস াত যসরের্া ীেণ দনরজরদ দাদয়ত্ব উরেখ ূ বেক হুজু (আই:) এ দনকর্ যদায়া জনয দর্দঠ দলখরবন।

দসরলবাস, দ র ার্ে বা দদক দনরদেেনা যকান অাংে বু ঝরত না া রল অবেযই দনদিেধায় নারস াত যসরের্া ী, বাাংলারদে এ সারথ
যোোরোে ক রবন।
যে সকল লাজনায় একাদধক হাল্কা আরি যস সকল লাজনা সাংেঠন হালকাসমূ রহ দর্দঠদর্ রে শুনারবন।

