ইসলািম দা’ওয়ার ৮০ িটরও বশী উপায়! (এুিসভ পা)
সম শংসা আা রাুল ‘আলামীেনর জন িযিন তার ীেনর পেথ মানষু েক আানকারীেদর অেশষ
মযাদার কথা উেখ কেরেছন। আা রাুল ‘আলামীন বেলনঃ

“ঐ বি অেপা কথায় ক উম য আার িদেক মানষু েক আান কের, সৎকম কের এবং
বেলঃ আিম তা আসমপণকারীেদর অভু।” (৪১:৩৩)

অতঃপর দদ ও সালাম অবতীণ হাক িয় নবী (সা) এর উপর িযিন আমােদর আদশ এবং িযিন বেলেছনঃ

“য কউ কান ভাল কাজ করেল ভাল কােজ আানকারী বিও তার সমপিরমাণ পণু  লাভ
করেব।”

মস
ু িলমরা জােন আা রাুল ‘আলামীন তােদরেক একমা সত ধম ইসলামেক তােদর জীবন িবধান
িহেসেব দান কের তােদর সািনত কেরেছন এবং একই সােথ ইসলামেক মানেু ষর কােছ পৗঁেছ দয়ার
দািয় আেরাপ কেরেছন। আা রাুল ‘আলামীন বেলনঃ

(কারআন) তামার ও তামার সদােয়র জেন তা সােনর ব; তামােদর অবশই এ িবষেয় 
করা হেব।[৪৩:৪৪]

তারা এটাও জােন য, যিদ তারা তােদর ইসলাম চােরর এই দািয়েক পালন কের এবং ইসলামেক ীন

িহেসেব মেন চলার ে অেনর হদায়ােতর কারণ হয় তাহেল তারা তােদর িতপালেকর কাছ থেক
এমন িতদান া হেব যা তারা কনাও করেত পােরনা। এ িবষেয় আা রাুল ‘আলামীন বেলনঃ

“তুিম বেল দাওঃ আার এই দান ও রহমেতর (কারআেনর) িত সকেলরই আনিত হওয়া
উিচৎ; এটা পািথব সদ হেত বণ উম যা তারা সয় কেরেছ।” [১০:৫৮]

এবং িয় নবী মহু াাদ (সা) বেলনঃ

“আা যিদ কাউেক হদায়াত িদেয় পথ দখান তাহেল এই হদায়াত পিথবীেত
যা িকছ ু আেছ তার
ৃ
চেয়ও বশী মল
ু বান।”

এটা আা রাুল ‘আলামীেনর এক স
ু  অনু হ য িতিন তাঁর ীনেক মানেু ষর কােছ পৗঁেছ দয়ার
অগিণত পথ আমােদর সামেন উোিচত কের িদেয়েছন। েতেকই তােদর িনজ িনজ অবান থেক ইসলাম
চাের অংশহণ কের তােদর ার কাছ থেক পরু ার পাওয়ার সেু যাগ িনেত পােরন। মানষু েক ইসলােমর
পেথ দা’ওয়া িদেত হেব এমন পিতেত যা মানেু ষর কােছ সবেচেয় সিু বধাজনক এবং হণেযাগ। পিরেবশ
পিরিিত অনযু ায়ী একজন দা’ঈেক তাঁর দা’ওয়ার পিতও বদলােনা লাগেব। আর িঠক এই কাজটাই
কেরিছেলন নবী নূ (আ) এবং তাঁর পূববতী নবী-রাসূলগণ।

একজন দা’ঈর দািয় হল মানষু েক ইসলােমর পেথ ডাকার সবরকম পা সেক ওয়ািকবহাল থাকা। এেত
কের দা’ওয়ার কাজ করা তার জন অেনক সহজ হেব। একজন দা’ঈেক তার িনজ পিরবােরর আপনজন
থেক  কের বু-বাব, আীয়-জন, পাডা় -িতেবশী, বাডী় েত কােজর লাকসহ িতিট মানষু েকই
ইসলােমর দা’ওয়া িদেত হেব। তােক জানেত হেব কাথায়, কখন এবং িকভােব ইসলােমর দা’ওয়া
মানেু ষর কােছ পৗঁেছ দওয়া যায়। এেে তার পূণ ােনর তািলকায় থাকেব মসিজদ, িশা
িতান, হাসপাতাল, জলখানা, পাক, সমু সকত, িবিভ িবেনাদন ক, হাজী কা, আবািসক
হােটল, এয়ারেপাট, বাস টািমনাল, কিমউিনিট সার, শিপং সার, বাজার এলাকা, অিফস আদালত,

িবিবদালেয়র কােফেটিরয়া, খাবার হােটল-ররা ইতািদ। িবিভ সরকাির-বসরকাির িতান
যমনঃ পাসেপাট অিফস, পা অিফস, পযটন ক, িবিভ তথ দানকারী সংা ইতািদও তার ইসলািম
দা’ওয়ার  হেত পাের।

ইসলােমর দা’ওয়ার কােজ িনেয়ািজত বিেদর মেধ পারািরক সহেযািগতা অত পূণ। এেত
কের এেক অেনর কমদতা, অিভতা ইতািদেক কােজ লািগেয় ইসলািম দা’ওয়ার কােজ িনেয়ািজত
কমীরা আেরা দ এবং সজনশীল
হেয় উঠেবন। ফেল দা’ওয়া কাযমেক আেরা সফলভােব এিগেয় নয়া
ৃ
সব হেব। পারািরক উৎসাহ উীপনার মাধেমর ইসলােমর সতবাণীেক মানেু ষর কােছ পৗঁেছ দয়ার
কাজ চািলেয় যেত হেব। মানষু েক দা’ওয়া দয়ার ে একজন দা’ঈেক েয়াজনীয় সবরকম দা’ওয়া
উপকরণেক কােজ লাগােত হেব। এেে িবাপেনর মাধেম ইসলাম িনেয় কাজ করেত আহীেদর িনেয়াগ
িদেয় হেব। তােদর সােথ যৗথ উেদােগ িবিভ বই-প
ু ক, প-পিকা, িলফেলট, হািবল ইতািদ ি
কের সেলা িবতরেণর ববা করেত হেব। পাশাপািশ ইসলািমক িসিড ও িভিসিডর কিপ তির কের
সেলা বুমহেল এবং চারপােশর মানষু েদর মােঝ ছিডে় য় িদেত হেব।

অেনেকই বেু ঝ উঠেত পােরন না িকভােব ইসলািমক দা’ওয়ার কাজ  করেবন। অেনেকই আবার অতার
ওজহু ােত দিখেয় িকছ ু না কেরই িদন পার কের যােন। িনেচ আমরা ৮০ িটরও বশী উপায় সিলত একিট
পরামশ তািলকা িদি। পরামশেলা কােজ লািগেয় আপনারা সহেজই ইসলামেক মানেু ষর কােছ পৗঁেছ
িদেত সম হেবন ইনশাআা-

পিরবাের দা’ওয়াহঃ
১. পািরবািরক াগারঃ পিরবাের সকল সদসেদর বয়স িবেবচনা কের স অনযু ায়ী বাডী় েত
িবিভ ইসলািমক বই-প
ু ক, প-পিকা এবং ইসলািমক বােদর লকচােরর িসিড-িভিসিডর একিট
সংহশালা গেড় তুলনু । আপনার আীয় জনেদর বলনু তারা আপনার বাসা থেক সেলা িনেয় বাসায়
পডে় ত।

২. ওয়াল পাারঃ বাডী় েত একিট িনধািরত ানেক নািটশ বােডর মত পাার লাগােনার জন ববহার

কন। পূণ ইসলািমক লকচার, িবিভ াােমর সময়সূচী ইতািদ পিরবােরর সবাইেক মেন কিরেয়
দয়ার জন ওয়াল পাােরর ানিটেক ববহার কন।

৩. পািরবািরক িশার আসরঃ পিরবােরর সবাই িমেল একসােথ বেস কউ একজন কান একিট বই থেক
সকেলর উেেশ পডন়ু এবং বািকরা ননু ।যমন িকতাবত
ু তাওহীদ। এেে একসােথ বেস ইসলািমক
লকচার নেত পােরন অথবা কারআেনর িবিভ পূণ আয়াত এবং পূণ হাদীসেলাও মখু 
করেত পােরন।

৪. পািরবািরক িতেযািগতাঃ পিরবােরর সদসেদর িনেয় নানা রকম ইসলািমক িতেযািগতার আেয়াজন
কন যা তােদরেক ইসলাম মেন চলার ে আেরা বশী অনেু রণা দেব। পরু ার িহসােব
িতেযািগতায় উীণেদর নামসমূহ পািরবািরক সাননা তািলকার শীেষ রাখা যেত পাের। তািলকার শীেষ
িনেজর নাম থাকাটাই তােদর কােছ অেনক বড় পরু ার মেন হেব।

৫.পািরবািরক মাগািজনঃ বাডী় েত একিট পািরবািরক মাগািজন কােশর ববা কন। এেত পিরবােরর
িবিভ সদসরা ইসলাম িবষয়ক িবিভ আিটেকল িলখেব। কুরআেনর আেলা ওেয়বসাইট থেকও তারা
ইসলাম িবষয়ক িবিভ ব বা ছিব সংহ কের এই মাগািজেন কাশ করেত পাের।

৬. ইসলািমক সমাজ কলাণমূলক কােজ অংশহণঃ সালাত আয়ােদর জন মসিজেদ যাবার সময়, ইসলািমক
লকচার নেত যাবার সময় অথবা কান অসু কাউেক দখেত যাবার সময় সােথ আপনার ভাই বা
সানেদর িনেয় যান। ইসলািম দাওয়ার কােজ িনেয়ািজত িবিভ সংগঠনেলােতও তােদরেক আপনার
সােথ িনেয় যান।

৭. অনেদর সামেন ভাল কাজঃ পিরবােরর অনান সদসেদর সামেনও িকছ ু ভাল কাজ কন যােত তারা
আপনােক দেখ িশা হণ করেত পাের। উদাহরণপ, তােদর সামেন সালাত আদায় কন, কারআন
তলাওয়াত কন, গরীব ঃখীেদর দান সাদাকা কন ইতািদ।

মসিজেদ দা’ওয়াহঃ
৮. দয়াল মাগািজেন অংশহণঃ অিধকাংশ মসিজেদর পছেনর িদেকর দয়ােল নািটশ বাড থােক যা
িবিভ ধরেনর ঘাষণা, ইসলািমক পাার ইতািদ লাগােনার জন ববত হয়। এই নািটশ বােড
পূণ আিটেকল পা করেত পােরন অথবা মানষু েক ইসলাম সেক সেচতন কের এমন তথমূলক
পাার িকেন লাগােত পােরন। কুরআেনর আেলা ওেয়বসাইট থেকও আপনারা ব ি, কের আপনার
এলাকার মসিজেদ লাগােত পােরন।

৯. মসিজেদর সেু যাগ সিু বধা এবং অনু ােনর উয়নঃ মসিজেদ দা’ওয়ােতর কাযম এবং অনান
সেু যাগসিু বধা বির
ৃ লে মসিজেদর পাঠাগার ও িহফখানার উয়েনর কােজ অংশহন কন। দান বাের
মাধেমও উ কােজ সহায়তা করেত পােরন।

১০. ইসলািমক বই-প
ু ক এবং অিডও/ িভিডও িসিড/িডিভিড সরবরাহঃ িবিভ ইসলািমক কলাণমূলক
সংগঠন থেক পূণ বই-প
ু ক, প-পিকা, ইসলািমক লকচার, ামাণিচের অিডও/িভিডও
িসিড/িডিভিড ইতািদ সংহ কের মসিজেদর িবিভ ােন রাখনু যােত মস
হয়। যমনঃ
ৃ
ু িেদর দিেগাচর
কারআেনর পাশাপািশ তার একািধক অনবু াদসহ তাফসীর েলা মসিজেদর সলেফ রাখা যেত পাের।

১১. মসিজেদ অনিু তব আেলাচনা অনু ান সেক লাকজনেক জানােনাঃ মসিজেদ কখন কান িবষেয়র
উপর লকচােরর আেয়াজন করা হেয়েছ অথবা কান সময় কারআন িশার াস অনিু ত হে ইতািদ
জািনেয় মসিজেদর নািটশ বাড িকংবা দরজায় িবাপন িদন।

১২. লকচােরর আেয়াজন করাঃ আপনার পিরিচত িব ও পির আকীদার বােদর লকচার দওয়ার
জন আমণ কের মসিজেদ িনেয় আসনু । এেে অনান দা’ওয়া সংােলার সােথ যাগােযাগ কের
তােদর কাছ থেক আথবা কুরআেনর আেলা ওেয়বসাইট থেকও িভিডও লকচার সংহ কের, ােজেরর
মাধেম লাকেদর দখােনার ববা করেত পােরন।

১৩. জমু ’আর খৎু বা পযােলাচনাঃ জমু ’আর িদন ইমাম য খৎু বা দন তার িবষয়ব িনেয় লাকজেনর সােথ
পযােলাচনা কন। বতমান াপেট খৎু বার াসিকতা িবচার কের তা বাবায়েনর জন লাকেদর
উৎসািহত কন।

১৪. মসিজদ কিমিটেত অংশহণঃ ইসলািমক দা’ওয়ার পাশাপািশ অনান কলাণমূলক সামািজক কমকা
িনেয় কাজ করার জন মসিজদ কিমিটর কমী িহেসেব অংশহন কন।

১৫. ইমােমর সােথ ভােলা সক গেড় তুলনু ঃ আপনার মসিজেদর ইমােমর সােথ ভােলা সক গেড় তুলনু ।
আপিন তােক Youtube অথবা আমােদর ওেয়বসাইেটর িবিভ লকচার তােক দখােত পােরন বা
শানােত পােরন। Youtube এ khalifahklothing, shaykha, quraneralo – এই
চােনলেলােত অেনক ভােলা ইংিলশ/বাংলা লকচার পােবন। এই লকচার েলা তােদর দখােত পােরন।
তারা এই লকচার েলা িনেয় জ
ু া ত খৎু বা িদেত পারেবন। (উপেরর চােনলেলা দখার জন িনিদ
চােনলিটর উপর িক কন)

িশা িতােন দা’ওয়াহঃ
১৫. সকােলর িপিট-পােরডঃ িবিভ দা’ওয়া উপকরণ যমনঃ ইসলািমক বই-প
ু ক, মাগািজন, লকচােরর
অিডও/ িভিডও িসিড ইতািদ ত রাখনু এবং সকােলর িপিট পােরেড পিরিিত বেু ঝ কােজ লাগান।

১৬. ুেলর নািটশ বাডঃ এা কািরকুলার অাকিটিভিটজ এর পাশাপািশ িবিভ ইসলািমক লকচার,
সভা-সিমনার ইতািদর িবাপন দয়ার জন আকষণীয় সব পাার তির কের সেলা নািটশ বােড
লািগেয় িদেত পােরন।

১৭. নাট কমকাঃ ইসলািমক ভাবধারা এবং ইসলািমক মূলেবাধেক উীিবত কের এমন নাটক মায়েনর
ববা কন।

১৮. বৃতা-ভাষণঃ ুেল ইসলােমর িবেশষ বােদর িনেয় িবিভ আেলাচনা অনু ােনর আেয়াজন কন।
অনু ােন ছারা যােত ইসলােমর িবিভ িবষেয়র উপর উ
ু োর পেব অংশহেণর সেু যাগ পায়
সিদেক খয়াল রাখনু । এেত কের ছারা তােদর করা পূণ েলার হণেযাগ উর পেল ইসলাম
তােদর কােছ আেরা হণেযাগ ও াসিক হেয় উঠেব।

১৯. িবিভ িতেযািগতা অনু ানঃ ুেলর ছা-িশক এবং কমচারীেদর িনেয় িবিভ ইসলািমক এবং
িশামূলক িতেযািগতার আেয়াজন কন। িবজয়ীেদর মােঝ ইসলািমক পরু ার িবতরণ কন।
িতেযািগতা অনু ানেলােত দা’ওয়ার  তুেল ধের িবিভ ব উপাপন কন।

২০. ছােদর াথরাঃ ছােদর িবিভ িবষেয় উপেদশ, পরামশ, অিভেযাগ ইতািদ সংহ কের সেলা
ুল কতপৃ ের িনকট উপাপন কন। িবেশষ কের ইসলােমর সােথ সংি িবষয়েলােত তােদর পূণ
সমথন ও সহায়তা িদন।

২১. ইসলািমক াগারঃ ুেলর সাধারন াগারেক ইসলাম িবষয়ক বই-প
ু েকর একিট সমৃ সংহশালা
িহেসেব গেড় তুলেত “ইসলািমক ািডজ” িবভাগেক সহায়তা কন। এখােন ইসলািমক সািহেতর পাশাপািশ
রাসূল (সা) এর সাহাবীেদর (রা) এবং ইসলােমর জন িনেবিদত াণ মস
ু িলমেদর জীবনচিরতেলাও যােত
পাওয়া যায় স ববা কন।

২২. িবিভ চার-দশনীঃ ুল কতপৃ  আেয়ািজত িবিভ বইেমলা, িভিডও দশনী িকংবা িবিভ মাদক
িবেরাধী চারািভযােন অংশহণ কন।

২৩. ইসলািমক সাহ উযাপনঃ ুল কতপৃ ের কােছ আেবদন কন যন তারা বছের একিট িদন
ইসলািমক সাহ িহেসেব উযাপেনর অনমু িত দয়। এমন অনু ানেলােত নানা রকম ইসলািমক দশনীর
আেয়াজন থাকেব। ইসলাম সেক মানেু ষর ভুল ধারনা দূর কের এমন াগান খািচত আকষণীয় পাার,
কােলার, আরিব ভাষা িশার সফটওয়ার, কারআেনর অনবু াদ ও বাখা সিলত সফটওয়ার,
কারআেনর তলাওয়াত, ইসলািমক লকচার, ামানিচের িসিড-িভিসিড ইতািদ হেব দশনীর ধান
আকষণ।

২৪. ীকালীন ছিটেত
দা’ওয়াহঃ ছিটেত
পডা় েশানার চাপ কম থাকেল সময়টা কাটােত পােরন বুমহেল
ু
ু
সামেন ইসলামেক তুেল ধরার মাধেম। তােদর সােথ ইসলােমর িবিভ িবষেয় আেলাচনা কন। সািতক
িবিভ সমসা সমাধােনর ে তােদর িক মত তা জেন িনেয় ইসলােম এসেবর সমাধান িক তা তােদর
সােথ শয়ার কন।

কমেে দা’ওয়াহঃ
২৫. দা’ওয়া পাারঃ ইসলােমর িবিভ িবষেয়র উপর আকষণীয় ও নজরকাডা় পাার তির কের
অিফেসর নািটশ বােড লািগেয় িদন। কাথাও কান ইসলািমক অনু ােনর আেয়াজন থাকেল সটাও
িবাপন আকাের নািটশ বােড লাগােত পােরন।

২৬. িনেজর বসার টিবলঃ আপনার অিফেসর টিবেল সবসময় িকছ ু না িকছ ু দা’ওয়া উপকরণ রাখনু ।
যমনঃ ইসলািমক পিু কা, মাগািজন, কারআেনর উপেদশ সিলত পপার ওেয়ট ইতািদ। এেত কের
আপনার সহকমীরা থেক  কের আপনার ােয়সেদর সকেলর নজের পডে় ব বাপারিট। ফেল তােদর
সােথ মেু খর কথা খরচ না কেরই অেনকখািন দা’ওয়ার কাজ হেয় যােব। আপনােক দেখ তারাও দা’ওয়ার
কােজ উু হেত পাের।

২৭. ইসলািমক লকচােরর িসিড/িডিভিড িবতরণঃ সহকমীেদর চালচলন, কথাবাতা, বয়স ইতািদ িবেবচনা
কের তােদর মােঝ পূণ ইসলািমক লকচারেলা িবতরণ কন। িবেশষ কের এমন

ধরেনর লকচার তােদর ক নেত বা দখেত িদন যেলার িবষয়ব বা িশেরানাম অত আকষণীয় এবং
যেলা ববাদী মানব জীবেনর িবিভ িদক িনেয় আেলাচনা কের।

২৮. আমণ জানানঃ সহকমীেদর আমণ কের ইসলািমক আেলাচনা অনু ান এবং সভা-সিমনাের িনেয়
যান। তােদরেক িবিভ ইসলািমক দা’ওয়া সংগঠনেলােতও সােথ কের িনেয় যান।

২৯. জামা’য়ােত সালাত আদায় কনঃ সহকমীেদর সােথ িনেয় অিফেস একসােথ সালাত আদায় কন
অথবা তােদরেক সােথ িনেয় পােশর কান মসিজেদও সালাত আদােয়র জন যেত পােরন।

৩০. ইসলািমক আচার-অনু ানঃ িবিভ সভা সমােবেশর আেয়াজন কন এবং ইসলােমর দা’ঈেদরেক
অনু ানেলােত আমণ কন। অনু ােন তােদর উপিিত ও বব দশক-াতােদর মােঝ ইসলামেক
জানার বাপাের আহ তির করেব।

৩১. উ
ু আেলাচলাঃ পেু রর খাবার িকংবা চা িবরিতর সময়টা খাশগে না কািটেয় ইসলািমক
আেলাচনার উপল হেত পাের।

় তােদরেক সােথ িনেয় িবিভ
৩২. ইসলািমক উেদাগঃ ইসলািমক দা’ওয়ার সােথ যারা সিয়ভােব জিডত
জনকলাণমূলক উেদাগ হােত িনেয় সেলা বাবায়ন কন।

৩৩. ইসলািমক দাঃ
কতবপালণ এবং কমসাদেনর ে শতভাগ আিরক হউন। আপনার িতিট
ৃ
কমই সাধমত করার চা কন এবং অনেদর চােখ মাণ কন আপিন যা কেরেছন একজন ভাল
মস
ু িলম বেলই তা কেরেছন। আর এভােবই তােদরেক বাঝান ইসলাম িকভােব মানষু েক সতকার অেথ
একজন আদশ মানষু িহেসেব গােড় তােল।

দাওয়ার িকছ ু সাধারন পাঃ
৩৪. দা’ওয়া পাারঃ অত দি-আকষ
ক এবং নািনক সৗেযর িবিভ দশাবলী
ববহার কের
ৃ
ৃ
পাার তির কন। সামািজক জীবেনর িবিভ বািবক মহু েত
ূ র িচ তুেল ধের সই পিরিিতেত িকভােব
দা’ওয়া দয়া যায় তা তুেল ধন। পাারেলােত মানেু ষর িচা উেককারী ইসলািমক াগান িলেখ িদন
এবং সেলােক শহেরর িবিভ পূণ ােন টাঙােনার ববা কন।

৩৫. ইসলািমক েভা কাডঃ িবিভ েভাবাণী সিলত কাড ছািপেয় সেলা িবতরণ করেত পােরন।
পূণ ইসলািমক িদন িকংবা অনু ােনর তািরখ িদেয় কাড ছািপেয় সেলাও িবতরণ করা যেত পাের।
কাডেলােত মেনারম অের ইসলােম িনিষ িবষয় যমনঃ সদু , ঘষু , পরচচা, তারণা ইতািদর কুফল
উেখ কন।

৩৬. দা’ওয়া এালবামঃ পরকাল সেক মানেু ষর মেন ভীিত সারকারী এবং তােদর মেন িবেশষ ভাব
ফলেত পাের এমন সব ছিব সংেহ রাখনু । ছিবেলা আপনােদর দা’ওয়া সংগঠেনর দশনাথীেদর জন
ববহার কন অথবা উপহার িহেসেব সেলা তােদরেক িদেতও পােরন।

৩৭. িবেয়র কাডঃ িবেয়র অনু ােন আমিত অিতিথেদর ইসলািমক দা’ওয়া পৗঁেছ দয়ার জন ইসলািমক
দা’ওয়ার চারপের উো িপঠ িবেয়র কাড িহেসেব ববহার কন। উদাহরণপ, য এলাকার
লাকজন িবেয়র অনু ােন অৈনসলািমক কাযকলােপ িল হয় স এলাকার লাকজনেদর দা’ওয়া দয়ার
জন “ইসলােম িবেয় অনু ােনর ‘আদাব” শীষক পিু কা িবেয়র কাড িহেসেব ববহার কন।

৩৮. টাইিপং এবং িরিভশনঃ হয়ত কান কাউেক ইসলােমর দা’ওয়া িদেত চােন িক সরাসির িকছ ু বলেল
কাজ হেব না। সেে যা করেত পােরন তা হল, তােক িদেয় ইসলািমক কান আিটেকল লখান বা লখা
় না িক অনেু রাধ কের কাজিট করেত
আিটেকল তােক ফ িরিডং এর জন িদন। এমিন এমিন হয়ত পডত
বলেল করেব এবং এেে ই কাজই হেব। িলখেত িগেয় বা ফ িরিডং করেত িগেয় স মেনােযাগ িদেয়

পডে় ব এবং ইসলােমর দাওয়ার কাজও হেব।

৩৯. মাবাইেলর মাধেম দাওয়াহঃ আপনার মাবাইল এবং ই-মইল কা িলের সকলেক পূণ
ইসলািমক িদন ও অনু ােনর কথা জািনেয় এবং মেন কিরেয় িদেয় মেসজ পাঠান। ইসলােম দা’ওয়ার
 উেখ কের সংি আিটেকল িলেখ তােদর িঠকানায় পািঠেয় িদন। আমােদর ওেয়বসাইেটর সব
আিটেকল ইেমইল কের পাঠােত পােরন।

৪০. ইারেনট দা’ওয়াহঃ িবিভ জনিয় সামািজক যাগােযােগর সাইট যমনঃ Facebook,
Twitter, গ, আপনার বুেদর Email Address সহ অন Social Networking
ওেয়বসাইেট ইসলািম ব, বই, অিডও/িভিডও লকচার শয়ার কন, মানবতার মিু র লে ইসলােমর
আেলা ছিডে় য় িদন। । ইারেনেট এমন অসংখ চাট ম/গ আেছ যেলােত ইসলােমর কুৎসা রটনা
করা হে, ইসলােমর নােম অপচার চালােনা হে। এমন চাট ম/ ওেয়বসাইট েলােত আেলাচনায়
অংশ িনন এবং তােদর িমথাচারেক খন কন।

৪১. গণমাধেম দা’ওয়াহঃ রিডও এবং টিলিভশেনর জন ইসলািমক অনু ান িনমাণ কের সেলা
সচােরর ববা কন। অনু ানেলা সচােরর আেগই সেলার চার সময় এবং চােনেলর নাম
উেখ কের বপক চারণা চালান। এেে পূেবািিখত পিতেত পাােরর মাধেম তা করেত পােরন।
ফইসবেু কর সাইডবােরও আকষণীয় ইেমজ ববহার কের িবাপন িদেত পােরন। ানীয় সংবাদপেও
ইসলাম িবষয়ক আিটেকল িলেখ পাঠান।

৪২. িকােরর মাধেম দা’ওয়াহঃ সালাত আদায় করা, িপতামাতার সােথ সবহার করা, েদর সহায়তা
করা ইতািদ িবষয়েলা মানষু েক মেন কিরেয় দয় এমন মেসজ িলেখ িকার আকাের সেলা িবিভ
পূণ ানসহ পাবিলক যানবাহন যমনঃ বাস, ন ইতািদেত লাগােনার ববা কন। িকাের িবিভ
পূণ দা’য়া যমনঃ বাডী় র বাইের যাওয়ার দা’য়া, বাডী় েত েবেশর দা’য়া, টয়েলেট েবেশর দা’য়া
ইতািদ িলেখ মানেু ষর মােঝ িবতরণ কন যােত তারা সেলা বাডী় র যথাােন লািগেয় রাখেত পাের।
আবািসক হােটেলর মািলকেদর অনমু িত িনেয় হােটেলর মেলােত সালােতর জন িকলা উেখ কের
আকষণীয় িকার লাগােত পােরন।

৪৩. সালাত এবং সাওেমর (রাজা) সময়সূচী চারঃ সালােতর সময়সূচী এবং রমজান মােস ইফতােরর
সময়সূচী ছািপেয় সেলােক শহেরর িবিভ পূণ ােন লাগােনার ববা কন। এেত কের মস
ু ীেদর
এবং যারা রাজা রােখন তােদর অেনক উপকার হেব। এেত কের সালােতর বাপাের অনানেদরও রণ
কিরেয় দয়া যােব।

৪৪. িদনপি এবং কমসচূ ীঃ পূণ ইসলািমক িদন এবং কমসচূ ীর তািরখ ইতািদ উেখ কের আকষণীয়
িদনপি ছািপেয় তা কােশর ববা কন।

৪৫. কিলং কাডঃ িবিভ মাবাইল কাানীর সােথ যাগােযাগ কের বােল িরচাজ কােডর উপের দা’ওয়া
মেসজ িলেখ সেলা দাকােন দাকােন সরবরাহ করার ববা কন।এেত কের বােল িরচাজ কােডর
মাধেমও কাোমারেদর কােছ ইসলােমর দা’ওয়া পৗঁেছ দয়া সব হেব।

৪৬. পা কাডঃ াকৃিতক মেনারম দশ
ৃ ববহার কের আকষণীয় পা কাড িডজাইন কন। পা কােডর
উো িপেঠ ইসলািমক দা’ওয়া সিকত মেসজ িলেখ সেলা ছাপােনার ববা কন। উদাহরণপ,
কান খজরু বাগােনর মেনারম দশেক
বাকাউ কের তার উপর কারআেন বিণত “পািন চ” সিকত
ৃ
আয়ােতর উৃিত িদেত পােরন।

৪৭. দা’ওয়া িফেকইসঃ িবেশষ ধরেনর একািধক পেকট িবিশ িফেকইস িকেন তা কমীেদর মেধ
িবতরণ কন। একািধক পেকটওয়ালা এমন িফেকইস িবিভ ধরেনর িলফেলট, পিু কা, পূণ
লকচােরর অিডও-িভিডও িসিড/িডিভিড ইতািদ বহেনর জন অত সহায়ক হেব।

৪৮. পিকার চাঁদাঃ উপহার িহেসেব কাউেক ইসলািমক কান পিকার চাঁদা পিরমাণ টাকা পািঠেয় িদেত
পােরন অথবা পিকার চাঁদা পিরমাণ টাকা কান দা’ওয়া সংগঠনেক পািঠেয় িদেত পােরন ফেল তারাই

পিকািট াহেকর কােছ উপহার িহেসেব পািঠেয় দেব।

৪৯. পিঠত বই-প
ু ক এবং প-পিকা সংহঃ পডা় হেয় গেছ এমন বই-প
ু ক এবং প-পিকা সংেহর
একিট উেদাগ হােত িনন। সেলা সংহ কের এমন সব এলাকায় পাঠােনার ববা কন যখানকার
লােকরা সেলা এখনও পডা় র সেু যাগ পাইিন।

৫০. পিু কা-চারপঃ পূণ বই বা লকচাের িভিডও িসিড/িডিভিড থেক িনবািচত অংশ ছািপেয়
পিু কা বা চারপ আকাের কাশ কন। িবিভ উপলে এমনিট করা যেত পাের। যমনঃ হ মৗসেু ম,
লা ছিটর
ু ভতের, বাসী িমকেদর উপলে, িবেয়র অনু ান উপলে, রমজান মাস িকংবা ঈদ
উপলে।

৫১. িবিভ িবেলর রিশদঃ সাধারন ববহায িবল যমনঃ টিলেফান িবল, পািনর িবল, িবৎ িবল ইতািদ
িবেলর রিশেদর উো পীেঠ সংি দা’ওয়া িবষয়ক িববিত
ৃ এবং কারআেনর উপেদশবাণী িলেখ তা
াহকেদর কােছ পৗঁেছ িদন।

৫২. ইসলািমক াগানঃ মানেু ষর নজর কােড় এমন সব আকষণীয় াগান বা বব আমােদর দনিন
জীবেন বপকভােব ববত িজিনসপ যমনঃ কােলার, শিপংবাগ, গািডর় সানীন ইতািদেত িলখা
যেত পাের। এেে অবশই শিপংবাগ বা গাডী় র সানীন এর তকারক কাািনর অনমু িত িনেত
হেব।

৫৩. খালা িচিঠঃ িবিভ বয়েসর মানষু েক পাঠক িহেসেব কনা কের িচিঠ িলখনু । মেন কন, আপনার
িচিঠর পাঠক হেত পাের মসিজেদর পােশর বাডী় র কউ অথবা সই মসিজেদর ইমাম, িকংবা একজন
পাবিলক িকার, একজন ডাার, একজন িশক, একজন ছা, একজন কাশক, একজন বাবা, একজন
মা, একজন ামী, একজন ী, একজন চাকুিরদাতা, একজন ববসায়ী, একজন ভাা/তা, একজন
িনরাপা হরী, একজন কারাবী কেয়দী অথবা একজন মস
ু ািফর। আপনার পাঠকেক উেশ কের তার

অনভ
ু িূ তেত নাডা় দয় এমন ভাষায় তােক ইসলােমর পেথ ডাকুন।

৫৪. সাধারন িতেযািগতাঃ িবিভ িবষয়িভিক সাধারন ােনর িতেযািগতা আেয়াজন কন। এেে
িতেযাগীেদর বয়েসর কথা মাথায় রেখ বয়েসর সােথ মানানসই িবিভ ইসলািমক পরু ার দয়ার ববা
কন। প
ু ার িহেসেব িবজয়ীেদর মেধ ইসলািমক বই, লকচােরর িসিড-িভিসিডর িসিড/িডিভিড ইতািদ
িবতরণ কন।

৫৫. সাধারন কাশনাঃ আেগ হয়ত ইসলাম মেন চলত না অথবা িবপেথ চেল িগেয়িছল পের আা রাুল
‘আলামীন হদায়াত দান কেরেছন এমন মানষু েদর গ বা তােদর ীকােরািমূলক কথােক গ আকাের
কােশর ববা কন। এধরেনর কাশনায় িনয়িমত িবভাগ িহেসেব আেরা যা থাকেত পাের তা হল কিবতা,
নাটক, ছাট গ, ভাষাতািক আেলাচনা, িবখাত লাকেদর জীবনী, আজািতক রাজনীিতর বতমান
াপট, আধিু নক ববসা-বািণজ এবং িচিকৎসা িবানসহ িবােনর িবিভ অবদান ও আিবােরর উপর
ব। কাশনায় এসকল িবভাগ রাখার উেশ হল সসব পাঠকেদর ধের রাখা যারা হয়ত পেু রাপিু র
ইসলািমক পিকা পডে় ত আহী নন।

৫৬. িবিভ দা’ওয়া উপকরণ িবতরণঃ ইসালােমর দা’ওয়া পৗঁেছ দয়ার কােজ িনেয়ািজত সংগঠনেলা
় , লকচােরর
িনয়ম কের সােহর িনধািরত িদেন বাডী় েত বাডী় েত িগেয় দা’ওয়া িবষয়ক পিু কা, াডপ
িসিড-িভিসিড ইতািদ পৗঁেছ িদেত পাের। এমন কাজ ুলেলােতও করা যেত পাের।

৫৭. াডাকশন কাানীঃ বড় ধরেনর অনু ানেলার আেয়াজন কের থােক এমন কিমউিনিট সার বা
িতানেলার কােছ িগেয় তােদর সােথ যাগােযাগ কন। তােদর সহেযািগতায় উপিত অিতিথেদর মােঝ
দা’ওয়া উপকরণ যমনঃ দা’ওয়া পিু কা, িবখাত বােদর আকষণীয় লকচােরর িসিড-িভিসিড ইতািদ
িবতরেণর ববা কন।

৫৮. দা’ওয়ার কােজ ববহােরর জন গাডী় ঃ দা’ওয়ার কােজ ববহােরর জন হালকা দােমর খালা জীপ

গাডী় িকনেত পােরন। গাডী় েত দা’ওয়া িবষয়ক এবং উৎসাহমূলক শ বা বাক িলেখ িদন। জনসমাগম
বশী হয় এমন জায়গায় গাডী় পাক কের লাকজেনর মােঝ পূেবািিখত দা’ওয়া উপকরণ যমনঃ দা’ওয়া
পিু কা, িবখাত বােদর আকষণীয় লকচােরর িসিড-িভিসিড ইতািদ িবতরণ কন।

৫৯. িবশালাকৃিতর িবল বাডঃ দেশর িবিভ ােন িনয়ন িবাপন বা িবল বাড টািঙেয় সেলােত দা’ওয়া
মেসজ এবং ইসলািমক অনু ােনর িবাপন দয়ার ববা কন। িবশালাকৃিতর িবল বাডেলা সহেজই
মানেু ষর দি
ৃ আকষেণ সম হেব। আজকাল রাার মােড় মােড় িবিভ সাধনী পেণর কুিচপূণ
িবাপেনর জায়গায় ইসলািমক িবল বাড দখা গেল তা লাকজেনর মােঝ বিবক সাডা় জাগােব।

৬০. ীডা় নু ােনর আেয়াজনঃ দা’ওয়া সংগঠনেলা িকেশার এবং যবু কেদর অংশহেণ িবিভ শারীয়া
সত খলাধল
ু ার আেয়াজন করেত পাের। এমন অনু ানেলােত িবজয়ীেদরসহ দশকেদর মােঝ দা’ওয়া
সংি উপকরণ পরু ার িহেসেব িবতরণ করা যেত পাের।

৬১. িবনামূেল ােসবা দানঃ ইসলােমর জন কাজ করেত আহী এমন ডাারেদর িদেয় কান সমমনা
াইেভট িিনেকর অিধেন সাধারন মানষু েদর জন িবনামূেল া পরীার ববা কন। এেে িবেশষ
ধরেনর মানষু েদর সিু বধা দয়া যেত পাের। যমনঃ নতুন মস
ু িলম হেয়েছ অথবা যারা ইসলাম হেন আহী
ইতািদ।

৬২. মিহলােদর জন কােসর আেয়াজনঃ মিহলােদর উেেশ এমন সব কলাণধমী কােসর আেয়াজন কন
য বাপাের তারা ভাবতই তারা আহ বাধ কের। যমনঃ রাা-বাা, গারা অথনীিত, সান িতপালন,
দাত জীবন, গহৃ ববাপনা, গহকম
ও গহকম
ৃ
ৃ ী, দাত িত, নদান, িশেদর রাগবালাই, গহৃ
িনরাপা, াথিমক িচিকৎসা ইতািদ। এইসব কােসর পাঠসূচীর বই-প
ু েকর িভতর দা’ওয়া িবষয়ক
মেসজ সিেবশ কন।

৬৩. সাহায মলাঃ তহিবল সংেহর ল িনেয় “চািরিট ফয়ার”, “চািরিট ফী” ইতািদ নােম িবিভ

অনু ােনর আেয়াজন কন। অনু ােন অংশহণকারী বিরা ইসলািমক দা’ওয়া কাযমেক এিগেয় নয়ার
লে তােদর সাধমত আিথক অনদু ান দয়ার চা করেব। অনু ােন উপিত বারা নারী িবষয়ক
ইসলািমক িবষেয়র উপর আেলাকপাত করেত পােরন।

৬৪. সাননা দান অনু ানঃ ইসলািমক লার, দা’ঈ, দা’ওয়া সংগঠন, ইসলািমক পিকা, ইসলািমক
ওেয়বসাইট, ইসলািমক িসিড-িভিসিডর দাকান ইতািদ বি ও িতানেলােক তােদর িনজ িনজ
অবদােনর ীকৃিত প সাননা পদক দান উপলে সাননা দান অনু ােনর আেয়াজন কন।
অনু ােন ইসলােম দা’ওয়ার  তুেল ধের উপিত সাধারেনর জন বেবর ববা রাখনু । এেত কের
সাধারন মানষু দা’ওয়ার  সেক অবগত হেব।

৬৫. দা’ওয়া িনেদিশকাঃ দেশ বডা় েত আসা িবেদশী পযটকেদর কথা মাথায় রেখ দা’ওয়া গাইড বা
টুির গাইড কাশ কন। এই গাইেড যসব িবষয় ান পেত পাের তা হল িবিভ জায়গার ইসলািমক
সংগঠন বা দা’ওয়া সংগঠেনর িঠকানা, ইসলািমক াগার, ুিডও, িবখাত মসিজদ, ইসলািমক ুল এবং
িবিবদালেয়র লােকশন, বতমােন অনিু তব দা’ওয়া কনফাের এর সময়সূচী, ানীয় ইসলািমক
িবেশষেদর িঠকানা ইতািদ।

৬৬. ইসলািমক দশনীঃ সংৃিত ও পযটন িবভােগর সহায়তায় বড় বড় ইসলািমক বক
ু ল এবং সাংৃিতক
সংগঠনেক িনেয় ইসলািমক দশনীর আেয়াজন কন। এমন দশনীেত ইসলািমক দা’ওয়া কাযেমর
সােথ সমমনা ুল-কেলজ এবং িবিভ কাািনর ল থাকেব যখােন তারা িবান ও যিু  িনভর এমন
িকছ ু তুেল ধরেব যা ইসলািমক দা’ওয়ার চার-সাের সহায়ক ভুিমকা পালন করেব।

৬৭. দা’ওয়া ওেয়বসাইটঃ দা’ওয়া কাযম চালােনার জন সব রকম চািহদা মটােত পাের এমন দা’ওয়া
ওেয়বসাইট িনমাণ কন। এই ধরেনর ওেয়বসাইেটর মাধেম েয়াজনীয় সবরকম দা’ওয়া উপকরণ
সরবরাহ করা হেব। ফেল ওেয়বসাইটেলা ইসলািমক িবেশষ বাড এর নায় ভুিমকা পালন করেব।
এখােন দা’ওয়া সংি িবিভ আেলাচনাও ান পােব। দা’ওয়া িবষয়ক োর সকশনও থাকেব।

৬৮. ইতার পািট আেয়াজনঃ দা’ওয়া কাযেমর অংশ িহেসেব রমজান মােস ইতার পািটর আেয়াজন
কন এবং অনানেদর ইতার পািটেত অংশহণ কন। ইতার অনু ােন সাওম বা রাজার অসাধারণ
উপকািরতা এবং আিক পিরির জন এর তাৎপয তুেল ধের সংি বব িদন। অথবা সােহর য
কান িট িদনেক িনধারণ কের ঐ িদনেলােত অনান যারা দা’ওয়ার কাজ করেছ তােদর সােথ িমিলত
হেয় পারািরক মতিবিনমেয়র অেয়াজন কন। এ কাজিট সারা বছর ধেরই চািলেয় যান।

৬৯. হ এবং ‘উমরাঃ হ অথবা উমরা করেত যােন এমন মানষু েদর এবং িবেশষ কের নতুন মস
ু িলমেদর
হ সফর সংা যাবতীয় িবষেয় যথা সব সহায়তা কন। ইসলােমর দা’ওয়ার কােজ
তােদর ৃহােক উীিবত রাখার উেেশ হের পূেব, হ পালেনর সময় এবং হ পরবতী িক ধরেনর
ভুিমকা তােদর হওয়া উিচৎ তা তুেল ধের হ গমেনু বিেদর িনেয় কমশালার আেয়াজন কন।

৭০. যাতায়াত যানবাহনঃ অেনেকই দূরবতী কান ইসলািমক অনু ান, অথবা কান দা’ওয়া অিফেসর কান
কােস যাগদােনর জন যেত চান িক যাতায়াত সিু বধা না থাকায় যেত পােরন না। এেে আপিন
ইসলােমর ােথ িনেজর গাডী় েত কের এবং একটু সময় খরচ কের এমন লাকজনেক তােদর গেব পৗঁেছ
িদন।

৭১. দা’ওয়া িবপণীঃ িবিভ জায়গায় দা’ওয়া িবপণী াপন কন। এই িবপণীেলা িবিভ দা’ওয়া
উপকরণ সংেহর কাজ করেব। পাশাপািশ বিগত উেদােগ কউ দা’ওয়া উপকরণ িহেসেব ইসলািমক
বই-প
ৃ দা’ওয়া
ু ক, িসিড-িভিসিড’র কিপ ইতািদ িদেত চাইেল সেলা হন করেব। সংগহীত
উপকরণেলা নামমা দােম মসিজদ-মাসা এবং ুল-কেলজেলােত সরবরাহ করেত হেব।

৭২. দা’ওয়া কাযালয়ঃ ানীয় পযােয় িবিভ দা’ওয়া কাযালয় াপন কন। অনানেদরও
কাযালয়েলােত িনেয় যান। কাযালয়েলার িবিভ াােম শিরক হউন। যারা সখােন ইসলােমর
দা’ওয়ার কােজ িনেয়ািজত আেছন তােদর সহায়তা কন, উৎসাহ িদন।

৭৩. মানেু ষর জন দা’য়া কনঃ মানষু েক ইসলােমর পেথ ডাকার অংশ িহেসেব তােদর জন িবিভ সমেয়
দা’য়া কন। যমনঃ হয়ত কাউেক কান হারাম কােজ িল হেত দখেল তােক বলনু , “আা আপনােক
জাহাােমর আন থেক হফাজত কন।” অথবা কউ কান ভাল কাজ করেল তার জন বলনু , আার
কােছ দা’য়া কির িতিন যন আমােদর সবাইেক জাােত তাঁর রাসূেলর (সা) কাছাকািছ রােখন।” অথবা কান
ছাের জন দা’য়া করেল বলনু , “আা আপনােক ইহকাল এবং পরকােলর উভয় পরীায় সাফল দান
কন।”

৭৪. বিগত সাাৎঃ সালাত আদােয়র বপাের উদাসীন বা একবােরই সালাত আদায় কের না এমন
লাকেদর সােথ সরাসির দখা কন। আযােনর সময় হেয় এেসেছ এমন সময় তােদর সােথ দখা কন
যােত কের তােদরেক সােথ িনেয় মসিজেদ যেত পােরন।

৭৫. ইসলাম হেণর ঘাষণাঃ সদ ইসলাম হণকারী মস
ু িলমেদর জমু ’আর মসিজেদ িনেয় আসনু । সালাত
শেষ তােদর মখু থেকই ননু িকভােব বা কন তারা ইসলাম হেণর িসা িনল। ইসলােমর কান কান
িদক তােদরেক বশী আকষণ কেরেছ। তােদর কাছ থেক শানার পর উপিত মস
ু িেদর উেেশ
দা’ওয়ার িবিভ উপায় তুেল ধের িকছ ু বলনু যা তােদর কােজ আসেব। ইসলাম হণকারী বি কান
মিহলা হেল তােক কান গালস ুল বা কান মিহলা সংায় িনেয় যান এবং সখােন তার ুখ থেক ইসলাম
হেণর কািহনী ননু । এেত অনরাও অন
ু ািণত হেব।

৭৬. সাধারণ যানবাহনঃ আকষণীয় এবং াসিক পাার, িকার, অিডও িসিড/িডিভিড ইতািদ ছািপেয়
এবং তির কের িবিভ পাবিলক ও াইেভট যানবাহেনর মািলক সিমিতর কােছ সরবরাহ কন। এেলা
তারা তােদর বাস, াইেভট কার, মাটর বা টাি কাব ইতািদেত ববহার করেব। মােঝ মােঝ ইসলািমক
দা’ওয়ার কােজ সহেযািগতার জন তােদর সাননা দান অনু ােনর আেয়াজন কন।

৭৭. দা’ওয়া বথু ঃ শহেরর বড় বড় শিপং মল, সপ
ু ার মােকট এলাকা, িনউমােকট এলাকা ইতািদ য
ানেলােত চরু জনসমাগম হয় এমন ানেলােত দা’ওয়া বথু াপন কন। এই দা’ওয়া বথু বা
দা’ওয়া লেলার টিবেল দা’ওয়া িবষয়ক ি দখােনার জন রাখেত হেব বড় পদার টিলিভশন।
সােথ থাকেব নজরকাডা় েদর সব দা’ওয়া সংি ইসলািমক বই-প
ু ক, দা’ওয়া পিকা, অিডও

কােসট, িভিডও, িসিড, িভিসিড ইতািদর অনন সমাহার যা উপিত দশনাথীেদর মেনােযাগ আকষেণ সম
হেব।

৭৮. টিলেফান দা’ওয়াহঃ আপনার মাবাইল বা টিলেফােনর ওেয়লকাম িটউন িহেসেব িবিভ দা’ওয়া
মেসজ ববহার কন। কান কলার আপনােক কল করেল িতিন তা নেত পােবন। ফানকলিট িরিসভ না
করা পয কলার মেসজিট নেত থাকেবন। ওেয়লকাম িটউনিট হেত পাের, “সািনত কলার, আপিন
আজেক সালাত আদায় কেরেছন তা? কারণ সালাতই হল একজন কািফর ও মস
ু িলেমর মেধ পাথককারী
িবষয়।” এছাডা় মাবাইল এবং টিলেফােনর মাধেম দাওয়া সার থেক লাকজন িবিভ ের উর
জেন িনেত পােরন।

৭৯. আরিব ভাষা িশা কাসঃ আরিব ভাষা িশা কাস চালু কন। এই কাসেলা কেথাপকথনমূলক
(কনভারেসশনাল) আরিব ভাষা এবং আরিব বকরেনর উপর  িদেত পাের। এেে আরিব বকরেনর
ান কারআন বেু ঝ পডে় ত সাহায করেব। সরাসির কােসর বদেল ধারণকৃত াস লকচার ােজের
দখােনার মাধেমও আরিব ভাষা শখার ববা করা যেত পাের। কাজিট িনেজর বাডী় িকংবা কমেে
যখােন সিু বধা করা যেত পাের।

৮০. ইসলািমক কাসঃ তাওহীদ, িশক, িবয়া’, হালাল-হারাম, ইসলােম ববসা-বািণজ, ইসলােম
দাত জীবন, ইসলােম নারী অিধকার, িবেয় অনু ােনর ‘আদব ইতািদসহ আকীদাগত িবিভ িবষেয়র
উপর ইসলািমক কােসর আেয়াজন কন। কাসেলা ানীয় মসিজদ বা দা’ওয়া সংগঠেন অনিু ত হেত
পাের। এছাডা় যারা ইসলােমর দা’ঈ িহেসেব কাজ করেত চাই তােদর জন দা’ওয়া িনং কােসর
আেয়াজন কন।

৮১. দা’ওয়া িদবসঃ উ
ু দা’ওয়া িদবেসর আেয়াজন কন এবং এেত িবিভ িশামূলক অনু ােনর
ববা রাখনু । অনু ােন নারী-প
ু ষ, দশী-িবেদশী সকলেণীর মানষু েদর জন সবু বা রাখনু । দা’ওয়া
িদবস অনু ােনর একমাস আেগ থেকই ুল-কেলজ, মসিজদ-মাাসাসহ সকল জায়গায় মৗিখক ঘাষণা
এবং পাােরর মাধেম চারনা চািলেয় তা সকলেক জািনেয় িদন যােত কের দা’ওয়া িদবেসর আেয়াজন
মানেু ষর মেু খ মেু খ চার লাভ কের।

পিরেশেষ, আা রাুল ‘আলামীেনর কােছ আমরা এই দা’য়া কির িতিন যন আমােদর েতকেক তাঁর
ীেনর দা’ঈ িহেসেব কবল
ু কের নন এবং তাঁর জাােত আমােদরেক সই সম সৎকমশীলেদর পােশ ান
দন যারা তাঁর ীনেক সিঠকভােব পালন কের গেছন।

