
 

 

الرحيم الرحمه اهلل بسم  

'আপনি হোি ইোমমর প্রচোরক' 

ইোম প্রচোমরর ৭২নি পদ্ধনি 

     মস্ত প্রলংো হই আল্লোর জিয নযনি দ্বীমির পমে দোয়োি  দোি কোরীর মববোত্তম প্রলংো কমরমেি। 

নিনি বমি : 

  اْلُمْسِلِمْيَه ِمَه إَوِىْي َوقَاَل صَاِلحًا َوَعِمَل اهلِل إلَى َدعَا ِمَمْه َقْواًل أْحَسُه َوَمْه

 “ঐ বযনির হচময় আর কোর কেো উত্তম মি পোমর হয আল্লোর পমে আবোি কমর এবং ৎ আম কমর। 

আর বম নিশ্চয় আনম মুনমমদর অন্তগবি।” (ূরো ফুনছেোি: ৩৩) দরূদ  োোম অবিীর্ব হোক 

আমোমদর মববোত্তম আদলব  নপ্রয় িবী  মুোম্মোদ  এর উপর নযনি এরলোদ কমরমেি: ‘হয বযনি ৎপমে 

আবোি কমর, হ িোর অিুরর্কোরীর  অিুরূপ য়োব পোমব।’ (মুনম) 

      অি:পর নিশ্চয় মুনম বযনি একেো ভো কমরই জোমি হয, আল্লো িোমক দ্বীি দ্বোরো ম্মোনিি কমরমেি 

এবং িো আমোিি নমমব িোমক প্রদোি কমরমেি। নিশ্চয় নিনি িোমক হই দ্বীি  আমোিি ম্পমকব নজজ্ঞোো 

করমবি। আল্লো িোয়োো বমি 

( ُتْسَأُلْوَن َوَسْوَف َوِلَقْوِمَك، َلَك َلِذْكٌر َوإَوُه )  

নিশ্চয় এই কুরআি আপিোর  আপিোর কমমর হোকমদর জিয উপমদল স্বরূপ। অনচমরই হ ম্পমকব 

হিোমরো নজজ্ঞোনি মি মব।” (ূরো যুখরুফ: ৪৪) 

     একজি মুনম বযনি অিযন্ত খুলী য় যখি হ এই আমোিিনি আদোয় করি: অিযমদর আল্লোর পমে 

হদোময়মির মোধ্যম য়। 

(َيْجَمُعْوَن ِمَما َخْيٌر ُهَو َفْلَيْفَرُحْوا، َفِبَذِلَك َوِبَرْحَمِتِه اهلِل ِبَفْضِل ُقْل)  

"বুি! আল্লোর অিুগ্র  িোর রমমি িোরো আিন্দ করুক। ইোই িোমদর জিয (ম্পদ) জমো করোর হচময় 

উত্তম।” (ূরো ইউিু: ৫৮) 

     বিবমোি কোম আল্লো প্রদত্ত অিুগ্রমর অিযিম : দোয়োমির মোধ্যম, উপকরর্  পমের নবনভন্নিো। 

যোমি কমর প্রমিযমকই িোমি অংলগ্রর্ করমি পোমর এবং িোর মযবোদো  মোি য়োব অজবি করমি পোমর। 

দোয়োি  প্রদোিকোরী ক্ষ্য করমব হকোি উপকরর্নি মোদঊর (দোয়োি কৃি বযনি) জিয উপযুি মব- হই 

োমে নভন্ন নভন্ন  িিুি িিুি উপকরমর্র হখয়ো রোখমব। হযমিনি িূ (আ:) এবং অিযোিয িবীমদর পদ্ধনি 

নে। দোঈর উনচি, যোমদরমক হ দোয়োি  নদমব িোমদর স্তর  িোমদর অবস্থোি মূমর নখয়ো রোখমব। যোমি 

কমর দোয়োি বোইমক লোনম কমর। যোমদরমক দোয়োি  হদয়ো য় িোরো মূি: পনরবোর, আত্মীয়-স্বজি, 

চোকর-বোকর, হবক-হনবকো, ভ্রমর্কোরী, প্রনিমবলী  োেী প্রভৃনি। নকেু স্থোি রময়মে যো দোয়োমির হক্ষ্ত্র 

নোমব গর্য করো যোয়। হযমি: মনজদ, ঈদগো, মোদরোো, স্কু, কমজ, োপোিো, হজখোিো, পোকব, মুদ্র 

সকি, নবনভন্ন সবঠক, হখোর মোঠ, নপকনিক স্পি, মের িোঁবু, হোমি, আবোনক এোকো, নবমোি বন্দর, 



 

 

নববো অিুষ্ঠোি হকন্দ্র (কনমউনিনি হন্টোর), বোজোর, হুি, যোিবোমির নবনভন্ন আধু্নিক মোধ্যম। পোমপোিব 

অনফ, হবোর হকোিব, দূিোবো, বোনর্নজযক হকন্দ্র মূ... ইিযোনদ। আর দোয়োিী  মোধ্যম হযমিু ইজমিোদী 

নবয় কোমজই উনচি মব অপর বযনির অনভজ্ঞিো হেমক উপকৃি য়ো। নিমজ হেমক িিুি নকেু সিনর করো 

এবং এ মোধ্যমমক আর উন্নি করো। োধ্যোিুযোয়ী প্রমিযমকর দোয়োিী  কোজ করো উনচি। আল্লো 

আমোমদরমক  আপিোমক নঠক পমের হদোময়ি দোিকোরী  বোনিময় নদি। (আমীি) 

দাওয়াতের ৭২নি পদ্ধনি: 

পনরবোমরর মোমে দোয়োি: 

1. পোনরবোনরক োইমেরী: (ক্ষ্য রোখমি মব হযি পনরবোমরর ক দমযর উপমযোগী বই-মযোগোনজি, 

কযোমি িোমি েোমক।) 

2. পোনরবোনরক হদয়োনকো প্রকোল : এমি নবনভন্ন ধ্রমর্র দোয়োিী  প্রবন্ধ, নবজ্ঞোপি েোকমব। িোমি 

িিুিত্ব েোকমব এবং পনরবোমরর ক দয িোমি লরীক মব। 

3. পোনরবোনরক দরমর বযবস্থো: (এিো নিনদবষ্ট হকোি নকিোব হেমক পোঠ দোি মি পোমর  বো হকোি কযোমি 

শ্রবর্ বো কুরআি বো োদীে হেমক নকেু মুখস্থ করোর মোধ্যমম মি পোমর।) 

4. পোনরবোনরক প্রনিমযোনগিো: (পুরস্কোর নমমব হবোমডব নবজয়ীর িোম নখমব অেবো হেোিখোমিো  পুরস্কোর 

নিধ্বোরর্ করমব) 

5. পোনরবোনরক পনত্রকো: (যনদ িো হকোি মযোগোনজি বো পনত্রকো মি বোেোই করো প্রবন্ধ য়িো হকি। 

এব নখনিমি পনরবোমরর দযরো লরীক মব।) 

6. পনরবোমরর োমমি ৎ আম প্রকোল করো: ( হযমি: িোমোয, কুরআি নিোয়োি, েদকো প্রভৃনি 

িোমদরমক হদনখময় করো যোমি কমর িোরো আপিোর অিুরর্ করমি পোমর এবং নলখমি পোমর।) 

 

মনজমদ দোয়োি : 

7. মনজমদর পক্ষ্ হেমক ইোমী হদয়োনকো প্রকোল করোর বযবস্থো করো। এেোড়ো মনজদ নভনত্তক  

নবনভন্ন দোয়োিী  িৎপরিোয় অংল গ্রি করো।  হযমি: মনজদ নভনত্তক োইমেরী , মনজদ নভনত্তক 

কুরআি নফমযর োকো ইেযাদদ তেরী করা। 

8. ইোমী বো োধ্োরর্ উপকোরী বই-পুস্তক, কযোমি ধ্োর হদয়ো বো দোিো ম হেমক নিময় এম অেবো 

ক্রয় কমর এমি মনজমদ রোখো। (কুরআি হমফ অিযোিয বই-পুস্তক রোখো হযমি পোমর নবমল কমর 

কুরআমির িোফীর বো িোর অিুবোদ রোখো হযমি পোমর। 

9. নবনভন্ন ইোনমক আমোচিো ভা, ওয়াজ মাদি,  দর প্রভৃনির নবজ্ঞনি মনজমদ মনজমদ  

হপৌঁনেময় হদয়ো বো প্রচোর কোমযব অংল গ্রি করো।  

10. হকোি বিো বো আমোচকমক মনজমদ দর বো আমোচিোর জিয দোয়োি  করো।  

11. এোকোর মনজদ কনমনিমক োমে নিময় মোজ নভনত্তক দোয়োিী   োমোনজক উন্নয়ি মূক নবনভন্ন 

িৎপরিোয় অংল গ্রি করো।  

স্কু/মোদরোোয় দোয়োি: 

12. স্কু/মোদরোোর হদয়োনকো বো হদয়ো পনত্রকো প্রকোল করোর উমদযোগ গ্রি করো এবং বোইমরর 

ইোমী আমোচিো, দর প্রভৃনির নবজ্ঞোপি খোমি প্রকোল করো। 



 

 

13. েোত্রমদর মোমে ইোমী বো োধ্োরর্ জ্ঞোি প্রনিমযোনগিো অিুষ্ঠোি করো।  

14. েোত্রমদর প্রশ্ন বো অনভমযোগ মূ একত্র কমর নবমলজ্ঞমদর নিকি উপস্থোপি করো। 

অিযোিয দোয়োিী  মোধ্যম মূ: 

15. মময়োপমযোগী দোয়োিী  বিবয বো বোর্ী  ম্বনি নবনভন্ন হবোডব স্থোপি করো বো হদয়োম কিোমিোর 

বযবস্থো করো। 

16. অনভিন্দি কোডব, ঈদ কোডব, নবনভন্ন সবধ্ দৃলয ম্বনি কোডব পত্র হযোমগ পোঠোমিোর বযবস্থো করো। (যোমি 

নবনভন্ন ধ্রমর্র দৃলয এবং মময়োপমযোগী ভো ভো কেো েোকমব) 

17. দোয়োিী এবোম সিরী করো। যোমি  েোকমব নবনভন্ন  ধ্রমর্র হৃদয়গ্রোী েনব, প্রকৃনিক দৃলয  এবং 

গঠিমূক  নদক নিমদবলিো মূক  কেো েোকমব।   

18. নববোমর দোয়োি কোডব  নবিরর্ করোর ময় কোডবনি হেোি-খোি একনি ভো বইময়র কভোর নোমব 

বযবোর করো।  

19. হয বযনিমক দোয়োি হদয়ো উমেলয িোমক (হযোগযিো অিুযোয়ী) দোয়োিী নবময় হখো  হকোি প্রবন্ধ 

বো বই ভোো গি ম্পোদিো করোর জিয হদয়ো এবং িোমক হিো েোপোমিো বো ফমিোকনপ কমর নবিরমর্র 

দোনয়ত্ব হদয়ো।  

20. হমোবোই হফোি, ইমমই প্রভৃনির মোধ্যমম ( দীিী হকোি অিুষ্ঠোমির কেো বো ইোমী আমোচিো 

প্রভৃনির কেো স্মরর্ কনরময় ) এবং দোয়োিী নচনঠ- পত্র হদয়ো।  

21. ইন্টোরমিমির মোধ্যমম দোয়োিী কেো বো। ইন্টোরমিি হপ্রোগ্রোমমর মোধ্যমম দোয়ো নবয়ক চযোনিং বো 

কমেোপকেমি লরীক য়ো।  

22. দোয়োিী  কোডব বো নিকোর নবিরর্ করো: হযমি ফর  বোমি উঠোর দুয়ো, নবনভন্ন মময়র নযকর-

আযকোর। প্রময়োজিীয় নদক নিমদবলিো। (এর অিযিম : নকবো নিমদবলক নিকোর নবনভন্ন হোমি 

প্রভৃনিমি োগোমিো। উো হখোমি অবস্থোিরি বযনিমক িোমোমযর কেো স্মরর্ করোমব। 

23. িোমোমযর কযোমন্ডোর হবর করো।  

24. দোয়োিী কমবূচী  পোঠযূচী ম্বনি ডোময়রী  খোিো প্রভৃনি দোয়োিী কোমজ বযবোর করো। 

25. দোয়োিী নবয় ম্বনি পমকি কোডব িরী কর। (উো নবমক্রিোর নিকি রোখো হযমি পোমর। যোমি কমর 

হ িো হক্রিোমক নবিোমূম উপোর নদমি পোমর। 

26. কময়কনি পমকি কোডব ম্বনি দোয়োিী বযোগ সিরী কমর িো নবিরর্ করো। িোমি  নবয় নভনত্তক 

নবনভন্ন বই-পুস্তক  নফমি রোখো যোয়।  

27. হকোি বযনিমক হকোি ইোমী পনত্রকোর ( নিজ অমেব বো গ্রমকর নিকি অেব নিময় ) গ্রোক বোনিময় 

হদয়ো।  

28. প্রময়োজিোনিনরি মযোগোনজি, ইোমী বই প্রভৃনি ংগ্র কমর  িো নবিরর্ করো বো কোমরো নিকি 

পোঠোমিো। 

29. খোরোপ কযোমি, খোরোপ মযোগোনজি, মোিুমর কোে হেমক.. হুি প্রভৃনি হেমক উদ্ধোর কমর িোর 

পনরবমিব ভোমোমির বিিৃোর কযোমি, ইোমী মযোগোনজি দ্বোরো পনরবিবি করো। 

30. দোয়োিী চয়নিকো। নকেু বই, কযোমি, ঘিিো বো হপ্রক্ষ্োপি উপমযোগী হযমি: োজী, মুোনফর, 

আগন্তুক, অুস্থ, ডোিোর, বন্দী, িোরী, নলশু, বর- কমি, ঈদ প্রভৃনিমক হকন্দ্র কমর বই/কযোমি প্রস্তুি 

করো। 

31. নবদুযৎ, হিনমফোি, পোনি প্রভৃনির নবমর োমে দোয়োিী  প্রচোরর্ো নিমদবলিো প্রকোল করো। 



 

 

32. কযোমন্ডোর, পনিকো, বযবোনয়ক প্লোনিক বযোগ, চোনবর নরং, কম প্রভৃনির মমধ্য দোয়োিী  বোকয 

নখো। এগুমো মোিু খুব হবলী বযবোর কমর েোমক। এমক্ষ্মত্র উৎপোদিকোরী প্রনিষ্ঠোমির োমে 

হযোগোমযোগ কমর এগুমো করো যোয়। িোমদরমক উপযুি বোকয মূ যেোমময় রবরো করমি মব। 

33. হশ্রর্ী নভনত্তক  মোিুমর জিয দোয়োিী পত্র সিনর করো। ( হযমি মনজমদর প্রনিমবলী, ডোিোর, 

নলক্ষ্ক, েোত্র, োংবোনদক, নপিো-মোিো, স্বোমী বো স্ত্রী, চোকুরীজীবী, বযবোনয়ক, হজমর আোমী, 

মুোনফর ... ) 

34. োধ্োরর্ জ্ঞোি প্রনিমযোনগিো বো নিনদবষ্ট নবময়র উপর বো নিনদবষ্ট হোকমদর জিয প্রনিমযোনগিোর জিয 

বই, কযোমি প্রস্তুি করো বো অিুষ্ঠোমির আময়োজি করো। িো নবনভন্ন স্তমর নবভি মি পোমর। আর এর 

পুরস্কোর দোয়ো হন্টোমর বো দোয়োিী  হকোি অিুষ্ঠোমি নবিরর্  করমি মব। 

35. নিম্ন ননখি নবয় মূমর উপর বই বো কযোমি বো অিুষ্ঠোি সিনর করো: ( হযমি- অমুনমমদর 

ইোম গ্রমির কোনিী, বো পোপোচোমর নি বযনির িবোর  কোনিীর উপর নভনত্ত কমর, কনবিোগুচ্ছ, 

োনিয, মনিী চনরি, ভ্রমর্ কোনিী.. দুনিয়োনব নবময় মি পোমর: হযমি- অনফ পনরচোিো, 

হযোগোমযোগ, ৃনষ্ট জগি, মোিুমর লরীর নবয়ক- যোমি কমর যোরো োধ্োরর্ি: দীিী বই পড়মি চোয় 

িো এগুমোর মোধ্যমম িোমদর কোমে হপৌঁেো ম্ভব মব।  

36. নবনভন্ন দোয়ো  হন্টোমরর োমে হযোগোমযোগ রোখো, িোমদর অনফ পনরদলবি করো, িোমদরমক উদ্বুদ্ধ 

করো, অিযমদরমক িোমদর পনরচয় নঠকোিো প্রদোি করো। 

37. দোঈর বো দোয়ো হন্টোমরর কমবকোমের উপর িোমদর প্রলংো করো। যোমি কোমর িোমদর বযোপোমর 

মোদঊর আগ্র ৃনষ্ট য়, িোরো হখোমি অংল গ্রর্ কমর। 

38. দুআর মোধ্যমম দোয়োিী  কোজ করো ম্ভব। হযমি বমব, ‘আল্লোর কোমে দুয়ো কনর হিোমোমক নিনি 

জোোন্নোম হেমক দূমর রোখুি। নিনি আমোমদরমক জোন্নোমির মোমে িবী (োল্লোল্লোহু আোইন য়ো 

োল্লোম) এর  োমে অবস্থোমির িোফীক নদি। অেবো েোমত্রর জিয দুআ করমব: দুআ কনর আল্লোহ  

হিোমোমক দুনিয়ো  আমখরোমির পরীক্ষ্োয় উত্তীর্ব করুি। 

39. হকোি ফমর দোয়োমির জিয িোমগবিকৃি বযনিমক োমে নিময় হবর য়ো। এনি একনি ুমযোগ িোমক 

ংমলোধ্ি করোর হদোময়ি করোর। এ হক্ষ্মত্র দীঘব ফর খুবই উপকোরী ময় েোমক। 

40. েোোমি উদোীি বযনির োমে আযোমির  মূহুমিব হদখো করমি যোয়ো  এবং িোমক োমে কমর 

মনজমদ নিময় আো। 

41. ইোমী আমোচিো ভোয় বো দরম হোকজিমক োমে কমর নিময় আো। 

42. মোনক খুিবো মূমক ননখি আকোমর  প্রস্তুি করো। িোরপর নবনভন্ন খিীবমদর নিকি িো নবিরর্ 

করো, যোমি কমর িো হেমক উপকোর োভ করমি পোমর। 

43. মনজমদর ইমোম  খিীবমদর পরস্পমরর মোমে দোয়োিী হপ্রোগ্রোম নবনিময়। হযমি নদি-ক্ষ্র্ 

নিধ্বোরর্ কমর এক ইমোম অিয ইমোমমর মনজদ নিধ্বোরর্ করমব। েোোি হল কমরই নকেুক্ষ্র্ 

য়োজ-িেীি করমব। অেবো খিীবগর্ মনজদ পনরবিবি কমর একজমির স্থোমি আমরকজি খুিবো 

প্রদোি করমি পোমর। এমি  নবয় বস্তু প্রস্তুি করোর জিয দোঈ বো খিীবগর্মক  হবলী হবগ হপমি মব 

িো। হকিিো শুধ্ ুস্থোি পনরবিবি কমর একই নবময়র উপর হ আমোচিো করো ুমযোগ পোমচ্ছ। 

44. িোমোয হলম  মুেল্লীমদর জিয ইোমী  নকিোব পোমঠর হপ্রোগ্রোম। এমক্ষ্মত্র ফমিোয়ো প্রভৃনি উপকোরী 

নকিোব মূ োমে রোখমব এবং নবনভন্ন নকিোমবর জিয নিনদবষ্ট নদি নিধ্বোরর্ কমর িোর দর নদমব। এ 

হপ্রোগ্রোম খুবই ংনক্ষ্ি মব। ৭ হেমক ১০ বো ১২ নমনিমির মমধ্য হল করমি মব। যোমি কমর 

মোিুমর মোমে ক্লোনন্ত িো আম আর ইমমর প্রোর ংনক্ষ্ি মময় মি পোমর। 



 

 

45. োধ্োরর্ পনরবর্ মূমর মোধ্যমম দোয়োিী  কোজ। পনরবমর্র ড্রোইভোর কন্টোক্টর হোরমদরমক 

প্রময়োজিীয় বই, কযোমি, নফমি, উপযুি দোয়োিী উপোর মূ যেো মময় রবরো করমি 

মব। এধ্রমর্র মযোনগিো কোরী পনরবর্ শ্রনমক/মোনকমদরমক কৃিজ্ঞিো োনিবনফমকি প্রদোি করো 

হযমি পোমর।  

46. রোস্তোর ধ্োমর দোয়োিী হবোডব স্থোপি।   

47. লমরর নবনভন্ন স্থোমি প্রনিনষ্ঠি নবজ্ঞোপমির জিয নিধ্বোরর্ কৃি চ নচত্র নিি ( নিনভ পদবো ) বযবোর 

করো এবং হখোমি আকবর্ীয় পদ্ধনিমি দোয়োিী  কোমজর আিোম হদয়ো। 

48. ইমক্ট্রনিক োমগ্রী নবক্রময়র হদোকোি মূমক বযবোর করোর হচষ্টো করো। যোমি কমর িোমদর মোধ্যমম 

দোয়োিী  নবয় মূ প্রদবলি করো ম্ভব য়।  

49. দোয়োিী হিনমফোি। হযমি অনফমর হিনমফোি হমি হকোি দোয়োিী  নবয় হরকডব কমর রোখো। 

উি িম্বমর হকউ হিনমফোি করমই হ িো শুিমি পোমব। অেবো অমপক্ষ্ো করোর জিয হয ময়িুকু 

বযয় মব িো কোমজ োগোমিোর জিয হমক্ষ্মত্র নকেু দোয়োিী  নবয় হরকডব কমর রোখো হযমি পোমর 

বো হকোি ইোমী হরনড হন্টোমরর োমে হফোমির ংমযোগ রোখো হযমি পোমর। অেবো হকোি 

আমোচিো  দর হিনমফোমির মোধ্যমম অনফম প্রচোর করোর বযবস্থো করো হযমি পোমর। অেবো প্রশ্ন, 

ফমিোয়ো, পরোমলব.. প্রভৃনি নজজ্ঞোো করোর জিয হিনমফোি বযবোর করো হযমি পোমর। 

50. োধ্োরর্ ডোক বো ইমমইমর মোধ্যমম দোয়োিী কোজ করো। এর উমেলয মব হকোি মুনমমক 

িেীি করো বো হকোি িমুনমমক নলক্ষ্ো প্রদোি করো বো হকোি অমুনমমক ইোমমর দোয়োি  

হদয়ো। (িোমদর োমে োধ্োরর্ পনরনচনির মোধ্যমম বো প্রচোর মোধ্যমমর দ্বোরো িোমদর নঠকোিো ংগ্র 

করো হযমি পোমর।) আপিোর আমলপোমল যোরো দূর এোকো হেমক এমমে িোমদর মোধ্যমম প্রেমম শুরু 

করমবি। হই প্রবোীর নচনঠর োমে একনি দোয়োিী  নচনঠ নদময় নদমবি।  

51. বেতমানে তমাবাইনর যুনগ তমাবাইনর মাধ্যনম ামােয অর্ত খরচ কনর দাওয়েী কাজ করা যায়। 

তকাে দবনয় ুন্দর একদি এএমএ একজে মােুনর বন্ধ দরজানক খুন দদনে পানর। 

52. আরবী ভোো নলক্ষ্ো দোি হপ্রোগ্রোম। নবনভন্ন হকোব অিুষ্ঠোমির মোধ্যমম বো কযোমি, বই, নফমি 

ইিযোনদ মোধ্যমম এ কোজ করো হযমি পোমর। এ মস্ত মোধ্যমম দোয়োিী জিয িোমগবিকৃি বযনির  

প্রময়োজিীয় নবয় মূ ংনিষ্ট করো। হযমি ডোিোনর বো ইনিনিয়োনরং বো বযবো.. প্রভৃনি ংক্রোন্ত 

লব্দ মূ। 

53. নবনভন্ন ইোমী হকোব। ( হযমি, দোয়োমির  পদ্ধনি, বিৃিো প্রদলক্ষণ, ইমোমিী প্রদলক্ষণ, ন্তোি 

োি-পোি পদ্ধনি... ইিযোনদ নবনভন্ন নবময় হকোমবর আময়োজি করো। 

54. উন্মুি দোয়োিী নদব। হখোমি নদিবযোপী নবনভন্ন কমবূচী গ্রর্ করো মব। এমি িোরীমদরমক 

লোনম করো হযমি পোমর। 

55. মোনক দোয়োিী নবয় বস্তু। িো নিনদবষ্ট কমর নফমি বো বোর্ী নমমব েোনপময় মনজদ, মোদরোো 

 স্কু মূম .. নবিরর্ করো মব বো িনকময় হদয়ো মব। যোমি কমর নবয়নি মোবযোপী মোিুমর 

আমোচিো-পযবোমোচিোর হকন্দ্র নবন্দ ুমি পোমর। 

56. এোকোয় অিুনষ্ঠি ুনিনদবষ্ট দর মূমর একনি িোনকো প্রস্তুি করো। িোমি দরমর নবয় বস্তু, 

ময়, স্থোি  আমোচমকর িোম উমল্লখ েোকমব েোকমব। 

57. োমোময় হকরোম, দোঈ, দোয়োিী  বো ইোমী হন্টোর মূ, লরঈ নবময় পরোমলব দোিো বযনি 

প্রভৃনির িোনকো প্রকোল করো। 

58. দীিী োমনয়ক পনত্রকো মূ, ইোমী হরকনডবং হন্টোর মূ, ইন্টোরমিমির ভো ময়ব োইি 

মূ.. প্রভৃনির িোনকো প্রকোল করো।  



 

 

59. দোয়োিী কোমজর উমেমলয 'পযবিি  ইিমডক্স' সিরী। (এমি েোকমব নবনভন্ন লর বো হদমলর প্রনদ্ধ 

দোয়ো হন্টোর, োইমেরী, ইোমী হরকনডবং হন্টোর, বড় বড় জোমম মনজদ, হখোিকোর প্রনদ্ধ 

আমমমদর নঠকোিো... এবং ভ্রমর্ ংক্রোন্ত প্রময়োজিীয় নিমদবলিো।) 

60. োইমেরী প্রনিষ্ঠো কমর জি োধ্োরমর্র পড়োর জিয উন্মুি করো। 

61. ইোমী বই, কযোমি, ননড ইিযোনদ প্রদলবিীর আময়োজি করো। 

62. ইোমী বই-পুস্তক  নিদলবি  মূমর উপর প্রদলবিীর আময়োজি করো এবং নবনভন্ন ইোমী হমো-

প্রদলবিী মূম অংল গ্রি করো।  

63. দোয়োিী উপকরর্ মূমর জিয প্রদলবর্ীর আময়োজি করো।  হখোমি েোত্র-েোত্রীগর্ উপকৃি মি 

পোমর। এ হক্ষ্মত্র অনভজ্ঞ বযনিমদর মিোমি  পরোমমলবর মোধ্যমম হ প্রদলবর্ীর মোমিোন্নয়ি করো। 

64. দোয়োিী কোমজর উমেমলয ইোমী  োংস্কনৃিক োঁবু প্রনিষ্ঠো করো। 

65. দোয়োিী কোমজর উমেমলয হকোি দলবিীয় স্থোমি নলক্ষ্ো ফমরর আময়োজি করো।  

66. রমোযোি মোম দোয়োিী ইফিোর মোনফ। 

67. ে-মরো প্রনলক্ষ্র্ হকোব।  

68. দোয়োিী গোনড়। গোনড়র নবনভন্ন োইমড প্রময়োজিীয় দোয়োিী কেো নখো েোকমব। গোনড়মি প্রময়োজিীয় 

দোয়োিী রিোমোনদ েোকমব। বযোপক হোক মোগমমর স্থোমি গোনড় নগময় পনরমবল অিুযোয়ী কযোমি 

বো নভনড চোোমব, মোিুমক বই, কযোমি, নফমি ইিযোনদ নবিোমূময নবিরর্  করমব বো নবক্রয় 

করমব।  

69. োধ্োরর্ বো ইমকট্রনিক হবোডব সিনর করো। িোরপর লমরর উমল্লখমযোগয স্থোমি িো স্থোপি কমর নবনভন্ন 

উপকোরী বোর্ী, দোয়োিী হঘোর্ো বো ংবোদ মূ প্রচোর করো। 

70. দোয়ো  অনফমর পক্ষ্ হেমক ক্রীড়ো নিম প্রস্তুি করো। (হখোমি নবনভন্ন দোয়োিী  অিুষ্ঠোি বো বই/ 

কযোমি/ নফমি বযবস্থো রোখো) 

71. নি নচনকৎোর বযবস্থোপিো বো নি নপ্রমকপলমির বযবস্থো করো। হই োমে দোয়োিী  কোজ করো। 

72. িোরীমদর জিয নিনদবষ্ট হকোব মূম দোয়োিী  হপ্রোগ্রোম বো উপকরর্ মূ লোনম করো। হযমি- রোন্নো 

নলক্ষ্ো, ন্তোি োি-পোি, ুখী দোম্পিয জীবি, পোনরবোনরক অেবিীনি, চোকরোিীমদর দীিী নলক্ষ্ো 

দোি, নববোমর পূমবব ংোর জীবমির প্রনলক্ষ্র্, নলশুমরোগ ম্পমকব জ্ঞোি দোি, পোনরবোনরক নিরোপত্তো  

ফোি এইড প্রনলক্ষ্র্.. প্রভৃনি। 

আল্লো িোয়োো হযি আমোমদর প্রমিযকমক আল্লোর দ্বীমির প্রচোরক নমমব কবু কমর হিি 

এবং দ্বীমির উপর মযবোদো  োমর োমে পে চোর িোফীক দোি কমরি। আমীি। 

--------- 

'আপনি হোি ইোমমর প্রচোরক' 

ইোম প্রচোমরর ৭২নি পদ্ধনি 

অিুবোদ: মুো: আবদুল্লোহ আল্ কোফী  আখিরু আমোি 

ম্পাদোয়: আব্দলু্লাদ াদী 

দোঈ, জুবোই দোয়ো এন্ড গোইমডন্স হন্টোর, ঊদী আরব। 



 

 

হপো: বক্স িং ১৫৮০, জুবোই- ৩১৯৫১ তৗদী আরব। 

হফোি: +৯৬৬-০৩-৩৬২৫৫০০ এক্স, ১০১১, ১০১২, ১০১৪ ফযোক্স: ৩৬২৬৬০০ 

 

 

 

 


