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বাাংলাদেশ হিফজ প্রহিষ্ঠান সাংহবধান 

১ম পহরদেে:  সাংহবধাদনর নামকরণ ও প্রহিষ্ঠা সন  

১নাং অনুদেে : সাংহবধাদনর নামকরণ 

বাাংলাদেশ িািহফজুল ককারআন সাংস্থাভূক্ত সকল হিফজ প্রহিষ্ঠান পহরচালনার লদযে সাংস্থা 
কর্তযক ক াহিি অত্র গঠনিদের নাম িদব “বাাংলাদেশ হিফজ প্রহিষ্ঠান সাংহবধান”। আরবীদি 
  

 بنغالديش الكريم القران لتحفيظ دستورالمعاهد

 ‘েস্তুরুল মাআ’হিে হল-িািফীহজল ককারআহনল কারীম বাাংলাদেশ’ বলা িদব।  

 

২নাং অনুদেে: হবহধ-হবধান কার্যকরী করদণর িাহরখ 

”বাাংলাদেশ  িািফীজুল ককারআন সাংস্থা”এর ০৪/০৭/১৪২৪ হিিঃ কমািাদবক ০১/০৯/২০০৩ 
ইাং িাহরখ আনুষ্ঠাহনক মজহলদস কশারার সাধারণ অহধদবশদন অত্র সাংহবধান অনুদমােন লাভ 
করার পর কেদক এর কার্যকরী করদণর িাহরখ গনে  িদব। সাদে সাদে সাংস্থার পূদবযর 
র্াবিীয় অসামঞ্জসে হবহধ হবধান রহিি গনে িদব।  

৩নাং অনুদেে: কার্যকরী করণ 

এই সাংহবধাদনর অনুসরণ সাংস্থাভূক্ত সকল হিফজ প্রহিষ্ঠাদনর জনে আবশেকীয় িদব। 

  

২য় পহরদেে: প্রহিষ্ঠান সমূদির লযে-উদেশে, কিযবে ও হচোধারা 

১নাং অনুদেে: হিফজ প্রহিষ্ঠানসমূদির লয ও উদেশে 

ক. কহচ ককামল প্রাদণ পহবত্র আল-ককারআদনর পহবত্রময় শব্দগুদলা কেঁদে কেয়া। 

খ. ইলদম িাজবীে ও কেরাি, হফকি ও আকাঈে এবাং আেইয়াদয় মাসনূনাসি অপহরিার্য 
হবিয়গুদলা হশযা োন করা।  



গ. মুসহলম সোনদের কুরআন সাংরযদণর জনে হিফদজর প্রহি গভীর উৎসাি-উেীপনা সৃহি 
করা। 

 . সমাদজর রদে রে কুরআদনর আদলাকরহি কপ ৌঁদে কেয়া।  

ঙ. পাক কুরআদনর হশযাসম্প্রসারদণর মাধেদম একহি ইসলামী সুখী সমাজ গদে কিালা।  

জ. োত্রদেরদক পূণযাঙ্গ সুন্নাদির অনুসারী রূদপ আেশয মানুি সৃহি করা।  

ঝ. হশযােীদেরদক আকাদরর কেওবদের অনুরূপ প্রহিভা ও চহরদত্রর অহধকারী কদর 
সমাদজ আেশয বেহক্তরূদপ প্রহিহষ্ঠি করা। 

২নাং অনুদেে: প্রহিষ্ঠানসমূদির োহয়ত্ব ও কিযবে 

(ক) প্রহিষ্ঠানসমূদির  লযে ও উদেশে বাস্তবায়দনর লদযে সাহবযক প্রদচিা চালাদনা।  

(খ)  েীদনর কিফাজদির উদেদশে হবশুদ্ধ আেীো-হবশ্বাস ও  ইসলামী হচোধারার বোপক 
প্রচার-প্রসাদরর সাদে সাদে হবহভন্ন উপাদয় বাহিল মিবাে ও র্াবিীয় কু-সাংস্কাদরর র্োসাধে 
কমাকাদবলা করা।  

(গ)  সমাজ কসবমূলক কার্যক্রদমর মাধেদম মুসহলম জনসাধারণদক ইহুহে-খৃিানদের 
হমশনারী িৎপরিার কবল কেদক রযা করা।  

( )  বাহিল সম্প্রোয়গুদলার অপ-প্রচার করাধকদে আিদল সুন্নাি ওয়াল জামাি, হবদশিিিঃ 
আকাদবদর কেওবদের হলহখি পুস্তক-পুহস্তকার বোপক প্রচাদরর বেবস্থা করা এবাং হবহভন্ন 
স্থাদন দ্বীহন পাঠাগার চালু করার কচিা করা।  

(ঙ) সাংস্থা কর্তযক হীিীি কমযচচী, হনয়ম-নীহি, িরীদক িা’লীম ও মারকাজী পরীযার 
কমযচচী অনুসরণ ও কার্যকর করা।  

৩নাং অনুদেে: প্রহিিানসমূদির আেশয ও হচোধারা 

ক. সাংস্থাভূক্ত সকল প্রহিষ্ঠাদনর আেশয ও হচোধারা িদব আিদল সুন্নাি ওয়াল জামাদির 
আেশয ও হচেধারাই।  

খ. প্রহিষ্ঠান পহরচালনার কযদত্র মূলিিঃ োরুল উলুম কেওবেই িদব অনুকরণীয় ও 
অনুসরণীয়।  



গ. সকল োত্র-হশযক আচরদণ, কলবাস-কপািাদক এবাং দেনহেন কার্যক্রদম সলদফ 
সাদলিীদনর অনুসরণ করা।  

 . প্রহিষ্ঠাদনর পহরচালক, হশযকবৃে, কমযচারীগণ এবাং সকল োত্র উপদরাহল্লহখি লযে-
উদেশে ও আেদশযর অনুসারী িদি িদব।  

 

৩য় পহরদেে: প্রহিষ্ঠান পহরচালনা 

১নাং অনুদেে: প্রহিষ্ঠানসমূদির পহরচালনা বেবস্থা  

ক. সাংস্থাভূক্ত প্রহিষ্ঠানসমূি পহরচালনার জনে দু’হি পহরিে োকদব (১) কশারা পহরিে (২) 
আদমলা পহরিে।  

খ. কর্ সব হিফজ প্রহিষ্ঠান সাধারণ মাদ্রাসার অেভূযক্ত কস সব প্রহিষ্ঠাদনর জনে নতুন ককান 
পহরিদের প্রদয়াজন কনই; বরাং মাদ্রাসার হবহভন্ন পহরিেই এর জনে র্দেি। িদব হিফজ 
প্রহিষ্ঠাদনর হশযার হবদশি িোরহকর জনে একহি সাব কহমহি গঠন করা অপহরিার্য। 

কশারা পহরিে 

২নাং অনুদেে: কশারা পহরিে এর গঠন পদ্ধহি 

ক. সাংস্থার সাধারণ সম্পােদকর মদনানয়ন ও সুপাহরদশ সাংস্থার সভাপহি সাংস্থাভূক্ত 
প্রহিষ্ঠানসমূদির কশারা পহরিদের অনুদমােন োন করদবন। সাংস্থার সভাপহি প্রহিষ্ঠাদনর 
পহরচালক ও হিিাকাঙ্খীদের সাদে পরামশয ও হবদবচনা কদর কশারার সভাপহি মদনাহনি 
করদবন। সভাপহির অনুপহস্থহিদি সি-সভাপহি বা সাধারণ সম্পােক অনুদমােন োন করদি 
পারদবন।  

খ. প্রহিহি প্রহিষ্ঠাদনর হনকিবিী হিফজখানাসমূদির পহরচালকগণ এবাং স্থানীয় সুন্নদির 
পাবে ও অত্র প্রহিষ্ঠাদনর হিিাকাহঙ্খ িাদফজ ওলামাদের মধে কেদক কশারার সেসে 
মদনানয়ন করা িদব।  

গ. কশারা পহরিে একহি স্থায়ী পহরিে হিদসদব পহরগহণি িদব। িদব সাংস্থার কমযকিযাগণ 
প্রদয়াজদন এর পুনগযঠন করদি পারদবন। এদি ককান কারণ প্রকাশে বণযনা করা জরুরী নয়।  



 . কশারা পহরিদের সেসে সাংখো প্রহিষ্ঠাদনর মান অনুসাদর কমপদয ৭ জন ও অনুর্ধ্য ১১ 
জন িদি পারদব।  

ঙ. কশারা কহমহি ককান জহিল হবিদয় হসদ্ধাদে উপনীি িদি পারদল সাংস্থা কর্তযপদযর 
শরণাপন্ন িদবন।  

জ. প্রহিষ্ঠাদনর পহরচালক কশারার সম্পােক োকদবন।  

ঝ. প্রহিহি প্রহিষ্ঠানদক অত্র গঠনিদের আদলাদক কশারা ও আদমলা গঠন কদর উভদয়র 
একহি িাহলকা সাংস্থার কার্যালদয় োহখল করদি িদব।  

 

৩নাং অনুদেে: মজহলদস কশারার অহধদবশন 

ক. বেদর অেি একবার কশারার সাধারণ অহধদবশন আিবান করদি িদব। জরুহর 
অহধদবশন প্রদয়াজনানুসাদর আিবান করা র্াদব।  

খ. পহরচালক কশারার সম্পােক হিদসদব সাধারণ ও জরুহর অহধদবশন আিবান করদবন।  

গ. সাধারণ অহধদবশদনর োওয়ািনামা অনূেন এক সাপ্তাি পূদবয এবাং জরুহর অহধদবশদনর 
োওয়ািনামা অনূেন ২৪  ন্টা কপ ৌঁোদি িদব। 

 . োওয়ািনামায় হবস্তাহরি আদলাচেহবিয় হলহপবদ্ধ োকদি িদব।  

ঙ. জরুহর অহধদবশদনর কযদত্রও একাহধক আদলাচে হবিয় োকদি পারদব।  

চ. কশারার অহধদবশদনর র্াবিীয় হসদ্ধাে পৃেক করহজিাদর ক্রহমক নম্বর সিকাদর হলহপবদ্ধ 
করদি িদব।  

ে. কশারার প্রহিহি অহধদবশদন হবগি অহধদবশদনর হসদ্ধােসমূি পাঠ কদর অনুদমােন লাভ 
করদি িদব।  

জ. অহধদবশদন কর্ ককান হসদ্ধাে সকদলর রায় কশানার পর অহধদবশদনর সভাপহির রাদয় 
হীিীি িদব। উপহস্থি অহধকাাংশ সেদসের রাদয়র হভহিদি সভাপহি হসদ্ধাে গ্রিণ করদবন। 
র্হে ককান হবিদয় দু’পদযর রায় সমান িয় িদব সভাপহি হনজ যমিায় ককান একহিদক 
গ্রিণ করদবন।  



ঝ. কশারার সভাপহি সাধারণ ও জরুহর অহধদবশদন সভাপহিত্ব করদবন। িাৌঁর অনুপহস্থহিদি 
উপহস্থি সেসেদের মধে কেদক একজনদক সভাপহি মদনানীি করা র্াদব।  

ঞ. কশারার কমাি সেদসের দুই র্তিীয়াাংশ সেদসের উপহস্থহিদি ককারাম পহরপূণয গণে িদব।  

ি. কশারার সাধারণ অহধদবশদন িালীম, িরহবয়ি, হিসাব-হনকাশ, প্রশাসন প্রভৃহি আদলাচে 
হবিয় হিদসদব োকা অপহরিার্য।  

ঠ. কশারার করহজিাহর কর্খাদন অহধদবশদনর হসদ্ধােসমূি হলহপবদ্ধ করা িদব, িোয় 
উপহস্থি সেদসের স্বাযর োকা জরুহর িদব।  

ড. হসদ্ধােসমূদির কশদি অহধদবশদনর সভাপহির স্বাযর োকা অপহরিার্য।  

 

৪নাং অনুদেে:মজহলদস কশারার যমিা ও  োহয়ত্ব 

ক. প্রহিষ্ঠান পহরচালনার কযদত্র  মজহলদস কশারা সদবযাচ্চ যমিার অহধকারী গণে িদব।  

খ. েস্তুদরর আদলাদক প্রহিষ্ঠান পহরচালনার জনে প্রদয়াজনীয় হনয়ম-কানুন ও কমযচচী 
প্রণয়ন করদি িদব।  

গ. প্রহিষ্ঠাদনর পূদবযাহল্লহখি আেশয, লযে ও উদেশেসমূি বাস্তবাহয়ি করদব এবাং 
প্রদয়াজনীয় হবভাগ প্রবিযন, উপ-পহরিে গঠন ও এগুহলর োহয়ত্ব সীমা হনধযারণ করদব।  

 . অধীনস্ত মজহলদস আদমলা বা উপ-পহরিেসমূদির সুপাহরশমালা পর্যাদলাচনা কদর িা 
অনুদমােন বা প্রিোখান করদি পারদব।  

ঙ. প্রহিষ্ঠাদনর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পহির রযণাদবযণ ও িোরহক করদব।  

চ. বাহিযক আয়-বেদয়র বাদজি ও হিসাব অনুদমােন করদব এবাং হিসাদবর জনে অহডির 
হনদয়াগ করদব।  

ে. এোরার উন্নয়নকদে র্াবিীয় বেবস্থা গ্রিণ করদব।  

জ. প্রদয়াজদন পহরচালক সাদিবদক কর্ ককান বেপাদর যমিা অপযণ করদব।  



ঝ. প্রহিষ্ঠাদনর নাদম বোংক হিসাব কখালার হসদ্ধাে হনদব এবাং িার পহরচালক হনদয়াগ 
করদব।  

ঞ. মজহলদস আদমলা গঠন করদব িদব সাংস্থার অনুদমােন লাভ করদি িদব। 

মজহলদস আদমলা (কার্যকরী কহমহি) 

৫নাং অনুদেে: মজহলদস আদমলার গঠন পদ্ধহি 

ক. মজহলদস কশারাই আদমলা গঠন করদব। িদব সাংস্থার অনুদমােন হনদি িদব।  

খ. মজহলদস আদমলার সকল সেসে কশারার সেসেদের মধে কেদক মদনানীি করা িদব।  

গ. মজহলদস অদমলার সেসে সাংখো অনূেন ৫জন ও অনুর্ধ্য ৭ জন িদব।  

 . পহরচালক পোহধকারবদল আদমলার সম্পােক োকদবন। অহধদবশন চলাকাদল 
একজনদক সভাপহি কদর হনদি িদব।  

ঙ. মজহলদস আদমলা স্থায়ী পহরিে হিদসদব গণে িদব, িদব কশারা হবদশি পহরহস্থহিদি িার 
পূনগযঠন করদি পারদব।  

 

৬নাং অনুদেে : মজহলদস আদমলার োহয়ত্ব ও যমিা 

ক. মজহলদস কশারা কর্তযক হীিীি হসদ্ধােসমূি বাস্তবাহয়ি করদব।   

খ. ধমীয় হশযার আেশয, লযে ও উদেশে বাস্তবায়নকদে হবহভন্ন পহরকেনা প্রণয়ন করিিঃ 
মজহলদস কশারার অহধদবশদন হবদবচনার জনে কপশ করদব।  

গ. সাংস্থা কর্তযক প্রেি হনদেযশাবলী বাস্তবায়দনর রূপদরখা কশারার হবদবচনার জনে কপশ 
করদব এবাং অনুদমােদনর পর হনহেযি রূপদরখা বাস্তবাহয়ি করদব। 

 . মজহলদস কশারার অনুদমােন সাদপদয হশযক-কমযচারী হনদয়াগ, অপসারণ, পদোন্নহি বা 
পোবনহি করদি পারদব। হকন্তু আদমলা হনম্ন কবিনদভাগী কমযচাহরদেরদক কশারা োোই 
হনদয়াগ-বরখাস্ত করদি পারদব।  



ঙ. হবদশি প্রদয়াজদন কশারা অহধদবশদন অনুদমাহেি বাদজি বহি যভূি বেয় অনুদমােন করদি 
পারদব। িদব কশারার পরবিী অহধদবশদন িার অনুদমােন লাভ করদি পারদব।  

চ. মজহলদস কশারায় কপশ করার জনে বাদজি প্রণয়ন করদব।  

ে. কশারা অহডির হনদয়াগ না কদর োকদল আদমলা অহডির হনদয়াগ করদি পারদব।  

জ. প্রহিষ্ঠাদনর প্রশাসন ও হবভাগীয় কার্যাবলী িোরহক করদব এবাং কশারায় হরদপািয কপশ 
করদব।  

ঝ. হশযকদের আদবেনসমূি হবদবচনা কদর কশারার হনকি সুপাহরশ করদব।  

ঞ. প্রদয়াজদন পহরচালক সাদিবদক কর্ ককান বোপাদর যমিা অপযণ করদি পারদব।  

ি. প্রদয়াজদন বোংক হিসাব কখালার হসদ্ধাে ও অপাদরির মদনানীি করদি পারদব, িদব 
কশারার হসদ্ধাদের পহরপন্থী না িওয়া জরুরী।  

৭নাং অনুদেে: আদমলার অহধদবশন 

ক. মজহলদস আদমলার অহধদবশন প্রদয়াজদন বারাংবার িদি পারদব। িদব কমপদয বেদর 
হিনবার িওয়া জরুহর।  

খ. মজহলদস আদমলার সাধারণ অহধদবশদন হিনহেদনর কনাহিশ ও জরুরী সভা ২৪  ন্টার 
কনাহিদশ আিবান করদবন।  

গ. পহরচালক সম্পােক হিদসদব আদমলা অহধদবশন আিবান করদবন।  

 . আদমলার সেসেদের অহধকাাংদশর উপহস্থহিদি ককারাম পহরপূণয গণে িদব।  

 

৮নাং অনুদেে: সেসেপে বাহিল ও শনূপে পূরণ 

ক. ককান সেদসের ইদেকাল িদল।  

খ. ককান সেসে কশারা বা আদমলার হিনহি অহধদবশদন এক নাগাে অনুপহস্থি োকদল এবাং 
কশাদরা কর্তযক অত্র সেদসের পেদক ন্নে বদল ক ািণা করা িদল।  

গ. ককান সেসে পেিোগ করদল।  



 . ককান সেসে প্রহিষ্ঠাদনর আেশয, লযে ও উদেদশের পহরপন্থী িদল মজহলদস কশারা িারঁ 
সেসেপে বাহিল ক ািণা কদর মদনানয়দনর মাধেদম ন্নেপে পূরণ করদব। িদব সাংস্থার 
অনুদমােন জরুহর িদব।  

 

পহরচালক 

৯ নাং অনুদেে : পহরচালদকর কর্াগেিা 

ক. পহরচালক েয িাদফজ, মুিকী, আমানিোর, হচোশীল, িোগী, প্রশাসহনক যমিার 
অহধকারী এবাং প্রহিষ্ঠাদনর জনে প্রদয়াজনীয় অেয সাংগ্রদির কর্াগেিাসম্পন্ন িদি িদব। 
উপহরউক্ত গুদণর সাদে সাদে আদলম িওয়ািাই ভাল।  

খ. প্রহিষ্ঠাদনর আেশয, লযে ও উদেদশের সাদে ঐকেমি কপািণকারী িওয়া জরুহর। 

গ. পহরচালক অহভজ্ঞিাসম্পন্ন িওয়া অপহরিার্য। 

 

১০ নাং অনুদেে: পহরচালদকর োহয়ত্ব ও অহধকার 

ক. পহরচালক প্রহিষ্ঠাদনর র্াবিীয় কার্যাবলী প্রিেয পহরচালনা, শৃঙ্খলা হবধান ও হনয়েণ 
করদবন।  

খ. মজহলদস শুরা এবাং আদলমরা সবযপ্রকার অহধদবশন আিবান করদবন। 

গ. প্রহিষ্ঠাদনর সকল প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র েস্তখি, রহসে বহিদি েস্তখি এবাং ভাউচার 
অনুদমােন করদবন।  

 . অহধদবশনসমূদির কার্যহববরণী হলহপবদ্ধ ও সাংরযণ করদবন।  

ঙ. প্রদয়াজদন হশযক-কমযচারীদের হনকি কেদক দকহফয়ি িলব ও িাদেরদক সিকয  
করদবন। প্রদয়াজদন িাদেরদক সামহয়ক অবেিহি োন করদি পারদবন।  

চ. দনহমহিক খরদচর জনে কশারা-আদমলা কর্তযক অনুদমাহেি পহরমাণ অেয িার কাদে 
রাখদি পারদব।  



ে. প্রহিষ্ঠাদনর অভেেরীণ শৃঙ্খলা-রযা এবাং কলখাপোর পহরদবশ সুষ্ঠ রাখার স্বাদেয 
প্রহিষ্ঠানদক েলীয় রাজননহিক কার্যকালাপ কেদক মুক্ত রাখদবন। অনুরূপভাদব োত্রদেরদক 
েলীয় রাজননহিক সাংগঠন িো রাজননহিক োত্র সাংগঠন কেদক মুক্ত রাখদবন।  

জ. প্রদয়াজদন হিহন প্রহিষ্ঠাদনর ককান কাদজর োহয়ত্ব ককান হশযদকর উপর অপযণ করদি 
পারদবন। 

ঝ. আয়-বেদয়র অহডি করার পর অনুদমােদনর জনে কশারার হনকি কপশ করদবন।  

ঞ. মজহলদস আদমলার অনুদমােন সাদপদয হনম্ন কবিনদভাগী কমযচারীদের হনদয়াগ-বরখাস্ত 
করদি পারদবন। 

ি. প্রহিষ্ঠাদনর আেশয ও লযে-উদেদশের বরদখলাফ আচরণকারী োত্রদক বহিস্কারদর্াগে 
মদন িদল সাংহিি োহয়ত্বশীলদের সদঙ্গ পরামশযক্রদম বহিষ্কার করদি পারদবন।  

ঠ. প্রহিষ্ঠাদনর ছুহি ক ািণা, োত্রদের ভহিয মঞ্জুরী, কখারাকী মঞ্জুরী, সনে ও অনুমহিপত্র 
প্রোন এবাং হশযকদের কবিদনর বেবস্থা করদবন।  

ড. আদমলার পরামশযক্রদম কশারা ও সাংস্থার অনুদমােনসাদপদয প্রদয়াজনদবাদধ হশযক 
কমযচারী হনদয়াগ বা িাদের বরখাস্ত করদি পারদবন। 

ঢ. হশযক-কমযচারীদের ছুহি মঞ্জুরী করদবন।  

ণ. অেয বেদরর কশদি প্রহিষ্ঠাদনর বাহিযক হরদপািয দিরী করদবন। 

ি. কশারা, আদমলা ও সাংস্থার হনকি জবাবদেি োকদবন। 

 

১১ নাং অনুদেে: সিকারী পহরচালক 

ক. সিকারী পহরচালদকর োহয়ত্ব ও যমিা পহরচালক র্া অপযণ করদবন িাই িদব।  

খ. পহরচালদকর েী যকাল অবিযমাদন সিকারী পহরচালক প্রধান পহরচালদকর োহয়ত্ব ও 
যমিার অহধকারী িদব। িদব ককান হশযক-কমযচারী হনদয়াগ-অপসারণ করদি পারদবন 
না। 



গ. পহরচালক উপহস্থি োকাকাদল বা অেসমদয়র জনে প্রহিষ্ঠাদনর বাইদর োকাকাদল 
সিকারী পহরচালক প্রধান  পহরচালক কর্তযক প্রাপ্ত োহয়ত্ব ও যমিা োো অনে ককান 
বোপাদর যমিা প্রদয়াগ করদবন না। 

 . র্হে শুরা বা আদমলা পহরচালদকর েী যকালীন অনুপহস্থহিকাদল সিকারী পহরচালক 
োো অনে কাউদক োহয়ত্ব অপযণ কদর িদব হিহনই কার্য পহরচালনা করদবন। 

ঙ. সিকারী পহরচালক কশারা ও আদমলার হনকি জবাবদেি োকদবন। 

 

৪েয পহরদেে: হশযক ও কমযচারী 

১নাং অনুদেে: হশযক-কমযচারীর োহয়ত্ব 

ক. হিফজ প্রহিষ্ঠাদনর হশযক-কমযচারীগণ প্রহিষ্ঠাদনর আেশয, লযে ও উদেদশের অনুসারী 
এবাং িা বাস্তবায়দন িৎপর োকদবন। 

খ. িারা মুিকী, সুন্নাদির পাবে ও আেশয চহরদত্রর অহধকারী িওয়া অপহরিার্য।  

গ. িারা হবদশিিিঃ আকাদবদর কেওবদের অনুসারী িওয়া জরুরী এবাং িাদেরই হচোধারা ও 
আেশয োো অনে সব হচোধারা ও আেশয বজযন করা অপহরিার্য। 

 . োত্রদেরদক আেশয মানুি, হিফদজ েয এবাং আমল আখলাক উন্নিক কদর গদে কিালার 
লদযে প্রহিহি হশযকদক সজাগ ও িৎপর োকদি িদব। 

ঙ. িারা হনদজ েলীয় সহক্রয় রাজনীহি কেদক মুক্ত োকদবন এবাং োত্রদেরদক েলীয় রাজনীহি 
কেদক মুক্ত রাখদবন। 

চ. প্রহিহেন োত্রদের িাহজরা করা হশযকদের জনে জরুরী। 

ে. সব হনযুক্ত হশযকদক ৬ মাস পর্যে অস্থায়ী গণে করা িদব। 

জ. হশযক-কমযচারীগণ কশারা, আদমলা পহরিে, পহরচালদকর হনকি জবাবদেি োকদবন।  

 

২নাং অনুদেে:হশযক-কমযচারীদের ছুহি ইিোহে 



ক. প্রহিহি হশযক-কমযচারী প্রহিমাদস দুই হেন দনহমহিক ছুহি কভাগ করদি পারদবন। র্হে 
ককান হশযক প্রহিমাদস উক্ত ছুহি কভাগ না কদর োদকন িদব বেদরর কশদির হেদক 
প্রদয়াজদন এবাং হিফজখানার হশযাদযদত্র মারাত্মক যহি না িওয়া সাদপদয পরামদশযর 
মাধেদম এক সাদে জমা োকা ছুহি কভাগ করদি পারদবন। কর্দিতু উক্ত হিসাব মদি বেদর ২২ 
হেন হশযদমর দনহমহিক ছুহি িয় সুিরাাং পহরচালক সাদিব ককান হশযকদক হবদশি 
প্রদয়াজদন ছুহি জমা িওয়ার পূদবয অহগ্রম ছুহি মঞ্জুর করদি পারদবন। িদব নবহনযুক্ত 
হশযক-কমযচারী এ সুদর্াগ পাদবন না। 

খ. দনহমহিক ছুহি সবযাবস্থায় পহরচালদকর অনুদমােনক্রদমই কভাগ করা র্াদব।  

গ. নবহনযুক্ত হশযক-কমযচারীও মাহসক দু’হেন ছুহি কভাগ করদি পারদবন।  

 . নবহনযুক্ত হশযক-কমযচারীগণ করাদগর কারদণ বেদর সবযদমাি একমাস সদবিদন ছুহি 
পাদবন। িদব পহরচালক সাদিদবর হনকি একো প্রমাহণি িদি িদব কর্ িারা করাগজহনি 
কারদণ হশযকিা ও প্রহিষ্ঠাদনর কখেমদি সহিেকাদরই অপারগ িদয় পদেদেন। র্হে করাদগর 
কময়াে আরও েী য িয় িদব িারা হবনাদবিদন ছুহি পাদবন। 

ঙ. ককান হশযক-কমযচারী পহরচালদকর অনুমহি বেহিদরদখ স্বেসমদয়র জনেও োহয়ত্ব 
পালদন হবরি বা অনুপহস্থি োদক পারদব না। অনেোয় পহরচালক িার কবিন কিযন করদি 
পারদবন। 

চ. কর্দিতু পহরচালক সবযযণ প্রহিষ্ঠাদনর কাদজ বেস্ত োদকন সুিরাাং কশারার বা আদমলার 
অনুদমােনসাদপদয হিহন প্রদয়াজনীয় সমদয়র ছুহি কভাগ করদি পারদবন। 

ে. ছুহি অনুদমােন োো ককান হশযক-কমযচারী অনুপহস্থি োকদল পহরচালক িার কবিন 
কিযন করদি পারদবন। র্হে ককউ হনহেযি সমদয়র ছুহি অনুদমাহেি িওয়ার পর হবদশি 
কারদণ ছুহি কশি িওয়ার সাদে সাদে হিফজখানায় উপহস্থি িদি পাদরন হন, িদব অহবলদম্ব 
পহরচালদকর হনকি অননুদমাহেি অনুপহস্থহির ছুহি মঞ্জুরীর জনে েরখাস্ত করদবন। 
পহরচালক হবিয়হি হবদবচনা কদর ছুহি মঞ্জুর করদবন। অনেোয় কবিন কিযন করা িদব। 

জ. কর্ ককান বদের সময় ও িৎপর হিফজখানা কখালার িাহরদখ ককান হশযক-কমযচারী 
িাহজর না োকদল হিহন  বদের কবিন পাদবন না। আর একহেদক অনুপহস্থি োকদল বদের 
অদধযক কবিন পাদবন না। অনুরূপ জুমাবাদরর কবিন িারাই পাদবন র্ারা বৃিস্পহি ও 



শহনবার উপহস্থি োকদবন। আর এ দুহেদনর ককান একহেন অনুপহস্থি োকদল জুমাবার 
কবিন অদধযক পাদবন। 

 

৩নাং অনুদেে: হশযক-কমযচারীর অবেিহি 

ক. ককান হশযক-কমযচারী প্রহিষ্ঠাদনর কখেমি িোদগর ইো করদল হিহন অনূেন একমাস 
পূদবয পহরচালকদক হলহখিভাদব অবগি করদবন। অনেোয় িার পদয সাংস্থাভুক্ত ককান 
হিফজখানার কখেমি গ্রিণ অনবধ িদব। িদব পহরচালক আকহিক অবোিহি অনুদমােন 
করদল িার হবরুদদ্ধ ককান অহভদর্াগ োকদব না।  

খ. র্হে ককান হশযক-কমযচারীদক হিফজখানার কখেমি কেদক আইনানুগ পন্থায় অবেিহি 
কেয়া িয়, িদব অবেিহির হবিয়  অবগি করার সময় কেদক এক মাস পর্যে হিহন 
কিফজখানার কখেমদি বিাল োকদবন। িদব হিহন অবগি িওয়ার পর কস্বচ্চায় সাদে সাদে 
হিফজখানা িোহগচ্ছু িদল এবাং পহরচালক এদি সম্মহি হেদল িা পারদবন। 

কর্ ককান হশযক-কমযচারীদক হিফজখানার কখেমি কেদক হনম্নহলহখি অজুিাদি সাংহিি 
কর্তযপয অবেিহি োন করদি পারদবন।  

১. প্রহিষ্ঠাদনর আেশয, লযে ও উদেদশের পহরপন্থী আচরণ।  

২. আকাদবদর কেওবদের হচোধারা ও আেদশযর হবরুদ্ধাচারণ।  

৩. প্রহিষ্ঠাদনর স্বােযহবরুধী র্ধ্াংসাত্মক কার্যকালাদপ জহেি িওয়া।  

৪. প্রহিষ্ঠান কর্তযপদযর আদেশ-হনদিধ লঙ্ঘন করা। 

৫. মারাত্মক চহরত্রিীনিা।  

৬. হনজ োহয়দত্ব অবোিি অবদিলা প্রেশযন।  

৭. ছুহি অনুদমােন োো একনাগাে ১৫ হেন অনুপহস্থি োকা।  

৮. স্বাস্থগি কারদণ োহয়ত্বপালদন অপারগিা।  

গ. প্রেম সািহি কযদত্র কর্ ককান হশযক-কমযচারীদক সিকয  করার পরও র্হে ককউ হনদজদক 
সাংদশাধন  না কদরন, িদব িাদক কারণ েশযাদনা কনাহিশ প্রোন করা িদব। অিিঃপর 



কারণেশযাদনা র্হে সদোিজনক না িয় িদব শরীয়ি সম্মি উপাদয় এ সকল কোি প্রমাহণি 
িদল িাদক আদমলা অবেিহি োদনর হসদ্ধাে গ্রিণ করদব। প্রকাশ োদক কর্, অবেিহির 
কযদত্র সাংস্থার কমযকিযাদের সাদে পরামশয অপহরিার্য এবাং অবেিহি শুরার পরবিী 
অহধদবশদন অনুদমােন হনদি িদব।  

 

৫ম পহরদেে: একাদডহমক হবধান 

১নাং অনুদেে: োত্রদের ভহিয 

ক. হনহেযি ভহিযফরদম োত্রদেরদক ভহিয করদি িদব। নতুন োত্রদের ভহিয ফরদম োত্রদের 
হবস্তাহরি হঠকানা, অহভভাবক হনধযারণ, বয়স, পুবযবিী প্রহিষ্ঠাদনর নাম, ঐ প্রহিষ্ঠাদনর 
অনুমহিপদত্রর হবিয়, হবগি বের পহঠি পাঠ এর উদল্লখ, ভহিয পহরযার ফলাফল, হনয়ম-
কানুন মানার প্রহিশ্রুহি ইিোহের জনে হনহেযি স্থান, নাদজদম মিবখ, হশযাপহরচালক ও 
পহরচালক এর মেবে বা হনদেযদশর স্থান এবাং োত্রদের স্বাযদরর স্থান োকদি িদব।  

খ. নতুন োত্রদক পূবযবিী প্রহিষ্ঠাদনর অনুমহি পত্র োো ভহিয করা সম্পূণয অনবধ িদব। ভহিয 
করদল পূবযবিী প্রহিষ্ঠান সাংস্থার কার্যালদয় হবচাদরর প্রেযনা করদি পারদব।  

গ. ভহিযর সময় োত্রদেরদক হবদশিভাদব র্াচাই করদি িদব এবাং হিফজখানার আেশয, লযে-
উদেশেসমূি এবাং প্রহিষ্ঠাদনর র্াবিীয় হনয়ম-কানুন কমদন চলার জনে পৃেক ফরদম 
প্রহিশ্রুহি গ্রিণ করদি িদব।  

 . ভহিযর সময় ভহিয হফ সি সাংহিি অনোনে চাজয  বা চাৌঁো কনয়া র্াদব। িদব সকল োদত্রর 
হশযা হবনাদবিদন কেয়া িদব।  

ঙ. অেয: হিফজ পোর জনে িারাই পেদযপ হনদি পারদব র্ারা িদব প্রদয়াজনীয় অদেযর 
অহধকারী এবাং সামেযবান। হিক্ত অহভজ্ঞিার পর কেখা কগদে উপদরাক্ত শিযগুহল র্োর্ে 
পাওয়া র্াওয়ার পরও োদত্রর প্রদয়াজনীয় অসবাবসমূি, দেনহেন অদঢল খরচাহে বিন 
করদি না পারায় অদনক সময় িার সাফদলের পদে হবগ্ন সৃহি িয়।  

চ. বয়স: প্রােহমক োদত্রর বয়স ১০ বৎসদরর গহিদি োকদি িদব।  



ে. স্বাস্থে: োত্র সুঠাম স্বাদস্থের অহধকারী িদি িদব। কর্ন হিফজখানার পাঠে ও 
হনয়মানুবহিযিায় িদি পাদর সাংর্মী, আত্মিোগী এবাং অধেবসায়ী।  

২নাং অনুদেে;সাধারণ োত্রদের জনে আইন-কানুন 

ক. প্রহিহি োত্র প্রহিাষ্ঠাদনর আেশয, লযে ও উদেশেসমূদির অনুসারী িওয়া অপহরিার্য 
িদব।  

খ. হবদশিি, আকাদবদর কেওবদের আেশয ও হচোধারার অনুসরণ একাে জরুরী িদব।  

গ. সুন্নাদির পাবে, চুল, োৌঁহে ও কলবাস-কপািাক শরীয়িসম্মি ও সলদফ সাদলিীদনর 
অনুকরণহভহিক িদি িদব।  

 . প্রহিষ্ঠাদনর র্াবিীয় হনয়ম-কানুন সবযাবস্থায় পুঙ্খানুপুঙ্খ কমদন চলদি িদব।  

ঙ. প্রহিষ্ঠান কর্তযপয ও হশযকবৃদের সাদে সোচরণ ও আেব রযা করা অপহরিার্য িদব।  

চ. ককান োত্র হিফজ প্রহিষ্ঠাদন ককান সাংগঠন করদি বা িাদি কর্ ককানভাদব জহেি োকদি 
পারদব না।  

ে. ককান োত্র অনে োত্রদক িত্ত্বাবধান করদি পারদব না। হকন্তু ককউ র্হে ককান োদত্রর 
আইনি অহভভাবক িয় িদব িা হভন্ন কো।  

জ. ককান োত্র   পূবয অনুদমাহেি ছুহি বেহিদরদক অনুপহস্থি োকদি পারদব না।  

ঝ. ককান োত্র অনুমহি বেহিদরদখ এক  ন্টার জনেও হিফজ খানায় অনুপহস্থি োকদি 
পারদব না।  

 ঞ. ককান োত্র প্রহিষ্ঠান কর্তযপদযর অনুমহি োো জায়গীর গ্রিণ করদি পারদব না। 

ি. পো চলাকালীন গে বা অনে কাজ বা হনদ্রাগমণ সম্পূণয হনহিদ্ধ।  

ঠ. পোর সময় হবদশি প্রদয়াজদন বাইদর র্াওয়ার অনুমহি হনদি িদব।  

ড. কর্ ককান সােীর কর্ ককান হজহনস হবনা অনুমহিদি বেবিার মারাত্মক অপরাদধ গনে 
িদব।  



ঢ. করহেও শ্রবণ, কনাদবল জািীয় ও অিীল বই পুস্তক পাঠ, অেবা আকাদবদর কেওবদের 
হচোধারা হবদরাধী বই-পুস্তক পাঠ এবাং হপ্রন্ট ও ইদলকট্রহনক্স হমহডয়দি অিীল েহব কেখা 
সম্পূণয হনহিদ্ধ।  

 

৩নাং অনুদেে: োত্রদের শাহস্ত ও বহিস্কারদর্াগে অপরাধ 

ক. ৫ম পহরদেদের ২ নাং অনুদেদের ৬নাং োো বাকী হনয়ম-কানুন বরদখলাফ  করদল 
কর্তযপয কর্ ককান পেদযপ হনদি পারদবন। 

খ. ককান োত্রদক উপদরাক্ত ৬নাং এ বহণযি হনয়ম কানুন এর হবরুদ্ধাচরণ করদি পাওয়া 
কগদল িাদক বহিস্কার করা র্াদব। 

গ. ককান োত্রদক উপদরাহল্লহখি ৬নাং োো অনোনে হনয়ম-কানুন এর বরদখলাফ করার 
কারদণ  সিকয  করার এবাং শাহস্ত প্রোদনর পরও র্হে কস বারাংবার অপরাধ করদে বদল 
প্রমাহণি িয় িদব িাদক বহিস্কার করা র্াদব। 

 . ককান োত্র মারাত্মক ঝগো-হববাে বা প্রহিাষ্ঠাদনর হবরুদদ্ধ র্ধ্াংসাত্মক কার্যকলাদপ বা 
মারাত্মক চহরত্রিীনিায় কোিী প্রমাহণি িদল িাদক বহিস্কার করা িদব। 

ঙ. ককান োত্র হবনা ছুহিদি এক নাগাে ১৫ হেন অনুপহস্থি োকদল িাদক বহিস্কৃি গনে করা 
িদব। 

 

৪নাং অনুদেে: হিফজ প্রহিষ্ঠান কেদক বৃহি পাওয়ার শিযাবলী 

ক. এমোেী কখারাকী পাওয়ার জনে জাকাদির উপদর্াগী  েহরদ্র োত্র িদি িদব।  

খ. প্রহিহি পরীযায় গদে শিকরা ৬০ নম্বর না কপদল এমোেী কখারাকী পাদবনা। িদব 
হবদশিদযদত্র পহরচালদকর হবদশি হবদবচনা করার অহধকার োকদব।  

গ. নতুন োত্ররা ভহিয  পরীযায় শিকরা ৬০ নম্বর কপদল এমোেী কখারাকী পাদব। িদব প্রেম 
একমাদসর কখারাকী হনদজদক বিন করদি িদব। এর কচদয় কম নম্বর কপদল হশযদকর 
মেদবের হভহিদি পহরচালক হসদ্ধাে প্রোন করদবন।   



 . প্রহি হশযাবেদরর শুরুদি এবাং কুরবানীর বদের পর প্রহি োত্রদক কমপদয একমাদসর  
কখারাকী  পহরমাণ িািেীল হিসাব েপ্তদর জমা হেদি িদব । অনেোয় কর্ পহরমাণ িািেীল 
কম িদব কস পহরমাণ কখারাকী হনজ োহয়দত্ব োকদব।  

৫নাং অনুদেে: বে সম্পকীয় হনয়মাবলী 

ক. প্রহিবের ২১কশ রমজান কেদক ৫ই শাওয়াল পর্যে ঈদুল হফির উপলদয হিফজখানা 
বে োকদব।  

খ. কুরবানী উপলদয হিফজখানা ৭ই হজলিজ্ব কেদক ১৬ই হজলিজ্ব পর্যে বে োকদব। িদব 
হবদশি প্রদয়াজদন পহরচালক এদি রেবেল করদি পারদবন।  

গ. সামহয়ক পরীযা প্রস্তুহির জনে হিন হেন বাহিযক পরীযা প্রস্তুহির জনে ১৫ হেন বে 
োকদব। 

 . ধানে কম সুদম প্রহিষ্ঠাদনর আহেযক প্রদয়াজদন হনহেযি সমদয়র জনে হিফজখানা বে কেয়া 
র্াদব।  

ঙ. বেকালীন ককান হশযক-কমযচারীদক পহরচালক প্রহিষ্ঠাদনর হবদশি ককান কাদজর জনে 
হনদেযশ করদল, হিহন িা করার জনে বাধে োকদবন। িদব িার জনে হবদশি এমোে 
পাদবন।  

৬ষ্ঠ পহরদেে: হশযা পদ্ধহি 

১ নাং অনুদেে : হিফদজর কনসাব বা পাঠেক্রম 

হিফজ অেয পহবত্র ধমযগ্রন্থ আল-কুরআনুল কহরদমরই কণ্ঠস্থ করা। িাই িৎসাংহিি সকল 
কার্যাহে হিফজ কনসাদবর অেভূযক্ত করা র্ায় । র্ো – নাদজরা পাঠ, িাজবীদের 
কাওয়াদয়েসমূি হশখা এবাং প্রদয়াজনীয় মাসআলা-মাসাদয়ল চচযা ইিোহে।  

হিফজখানায় হশযারি সাধারণি হিন ধরদনর োত্র পাওয়া র্ায়। (১) নাদজরা গ্রুপ (২) 
হিফজ গ্রুপ (৩)সমাপনী (োওরকারী) গ্রুপ। কনসাদবর কযদত্র হিফজ এবাং োওর উভয় 
সমান। িাই হিফদজর কনসাদব োওদরর কনসাব সহন্নদবহশি িল।  

এক নজদর হিফদজর কনসাব 



নাদজরা গ্রুপ 

১.  িাজবীেসি হত্রশপারা নাদজরা পাঠ।  

২.  প্রদয়াজনীয় মাসনূন কোয়াসমূি মুখস্থকরণ।  

৩.  িাজবীদের কায়োসমূি । 

৪.  হফক্ি ও আকাইে।  

 

হিফজ ও োওরকারী গ্রুপ 

১. িাজবহেসি হত্রশপারা হিফজ।  

২. মাসনূন কোয়া মুখস্থকরণ।  

৩.  ইলদম িাজবীে ও ককরা’কির প্রদয়াজনীয় কায়োসমূি হশযাোন।  

৪.  হফক্ি ও আকাইে।  

 

২ নাং অনুদেে: হিফজ করার জনে কর্ কমধার প্রদয়াজন 

পহবত্র কুরআনদক বদয ধারণ একহি সিজায়ি অনায়সলব্দ কাজ নয় হবধায় হিফজ 
আরদের প্রাক্কাদল োদত্রর সমেক কমধা, প্রদয়াজনীয় স্বাস্থে ও হবশুদ্ধ পাঠ সম্পদকয  হশযদকর 
পরীযা কনয়া অহিব গুরত্ববি। োদত্রর ধী-শহক্ত নূনেপদয দেনহেন হিফজ ককারআদনর এক 
পৃষ্ঠা মুখস্থ করদি পাদর এমন িদি িদব । নদচৎ হশযক হনজ অহভজ্ঞিার হনহরদখ হবদশি 
ককান বেবস্থা গ্রিণ করদি পাদরন। প্রদয়াজদন ঐ োত্রদক হিফজ হবভাগ কেদক অবেহিি 
প্রোনপূবযক অনে হবভাদগ ভহিযর পরামশযও হেদি পাদরন এবাং িা উিমও বদি।   

 

৩ নাং অনুদেে: োত্রদের পাঠ কশানার সময়চচী 



ক. হিফজখানা মাদনই হশযদকর সাবযযহনক বেস্তিা। িাই হনদজর অমূলে সময়দক সুশৃঙ্খল-
সুচারু পন্থায় কাদজ বেয় একাে কামে। োত্র এবাং পাঠ হবদশদি সমদয়র বন্ঠন অিেে 
প্রদয়াজন। িাই হনদয় িার একিা সময়চহচ হলহপবদ্ধ িল।  

 কশিরাহত্র হনদ্রা জাগরণ কেদক ফজদরর নামাদজর পূবয অবাহধ সব োদত্রর সবক শুদন 
হনদি িদব। সমদয়র অসাংকুলান কিতু নামাদর্র পদরও পারা র্াদব। িদব সমদয়র 
েী যাদির হেদক সিকয  দৃহি রাখদি িদব।  

 অিিঃপর  আরে িদব সবদকর পারা শুনার কাজ (সবক সাংলগ্ন পূদবযর পাৌঁচ পৃষ্ঠা) এবাং 
িা সকাল ৭ িার মধেবিযকালীন সমদয় সমাপ্ত িদি িদব।  

 িখন কেদকই একিানা  সাদে নয়িা পর্েয োত্রদের জনে হপেদনর পারা কশখার সময় 
এবাং হশযদকর জনে নাদর্রা বা খিমী োত্রদের পাঠ শুনার সময়। অিিঃপর কজািদরর 
নামাদজর পর কেদকই আরে িদব োত্রদের হপেদনর পারা শুনানী। এক নাগাদে আের 
পর্যে িা অবেিি োকদব। 

  মাগহরদবর পর কেদক রাদক শয়নকাল পর্যে হবদশি  ককান োদত্রর পাঠ শুনার কাজ 
কনই, িদব র্হে ককান োদত্রর পারা অবহশি োদক এবাং ককান পুনরাবৃহি (োওর) 
কারী োত্র োদক িদব পাঠ শুনা র্ায়।  
 

৪নাং অনুদেে: োত্রদের পারা কশানার হনয়মাবলী 

কাজ বলদিই হনয়স-নীহির অধীদন িওয়া প্রদয়াজন। িাই এদযদত্র কিক হনয়ম হনদম্ন প্রেি 
িল।  

নাদর্রা োত্র সবক আোদয়র কযদত্র িাদের জনে হবদশি ককান হনয়ম ধার্যকৃি না িদলও 
হশযক হনজ অহভজ্ঞিাপ্রচি কর্ ককান হনয়মাধীন সবদকর কাজিা সম্পােন করদি পাদরন। 
িদব হিফজগ্রুপ এবাং খিমী োত্রদের জনে হবদশি হকছু হনয়ম োকা আবশেক। আবার 
িাদের কমধা-প্রহিভার িারিমেিা কিতু এদি প্রদভেও করা কর্দি পাদর। কর্মন উচ্চ 
কমধাসম্পন্ন োত্রদের জনে হপেদনর পারা হিসাদব প্রদিেি এক পারা এবাং সাধারণ োত্রদের 
জনে হশযদকর হসদ্ধাদের উপরই িা নেস্ত বা হনদম্নাক্ত হনয়ম অনুসরণ করা কর্দি পাদর।  

১. প্রােহমক পর্যায়: ১-৯ পারা পর্যে কণ্ঠস্থকারী োত্রদের আমুকিা শুনাহনর পহরমাণ দেহনক 
অধযপারা িদি িদব।  



২. হদ্বিীয় পর্যায়:  ১০-১৯ পারা কণ্ঠস্থকারী োত্রদের আমুখিা শুনাহনর পহরমাণ এক পারা 
িদি িদব।  

৩. র্তিীয় পর্যায়:  খািমী োত্র। িাদের জনে আমুখিা শুনাহনর পহরমাণ দেহনক দুই পারা 
িদি িদব। র্ারা সদবমাত্র েবক কশি কদরদে িাদের মদধে র্ারা দেহনক দুই পারা পহরমাণ 
আমুখিা শুনাদি অযম, িাদের অহধক কাৌঁচা পারাগুহল িদি প্রিেি সকাদল আধাপারা 
শুনাদি িদব। কাৌঁচা নয় এমন পারাগুহল প্রিেি হবকাদল এক পারা কদর শুনাদি িদব। সাদে 
সাদে কাৌঁচা পারাগুহল পূদবযর নোয় কর্ন কাৌঁচা না িয়, িার প্রহি হশযক সিকয  োকদবন।  

 

সাপ্তাহিক শহবনার োওদরর পহরমাণ 

১. প্রােহমক স্তর:  ১-৯ পারা পর্যে।  

২. হদ্বিীয় স্তর: ১-৯ পারা পর্যে। 

৩. সমাপনী স্তর। প্রােহমক োত্রদের জনে কণ্ঠস্থকৃি সবটুকু োওর করা। হদ্বিীয় স্তদরর জনে 
১০ পারা এবাং সমাপনী োত্রদের জনে ১৫ পারা। এোো খিমী োত্রদের জনে আমুখিার 
শুনানীর পহরমাণ দেহনক চার পারা। 

  

৫ নাং অনুদেে: পরীযা ও প্রহিদর্াহগিা 

ক. োত্রদের কপ্ররণা কর্াগাদনার জনে পরীযা পদ্ধহি প্রবিযন করদি িদব। বাহিযক হিনহি 
পরীযা িদব।  

 ১ম সামহয়ক পরীযা 
 ২য় সামহয়ক পরীযা 
 বাহিযক পরীযা 

খ. সাংস্থাধীন হিফজ প্রহিষ্ঠান সমূদির হিফজ সমাপ্তকারী োত্রদের মারকাজী পরীযা শাবান 
মাদস িদব।  



গ. সাংস্থাভূক্ত প্রহি হিফজ খানার জনে মারকাজী পরীযায় অাংশগ্রিণ অপহরিার্য িদব। 
পরীযার হনয়ম-কানুন সাংস্থা কর্তক প্রেি িদব।  

 . মারকাজী পরীযা চার হবিদয়র উপর িদব।  

১. িাের ও িারিীল উভয় পদ্ধহিদি পূণয কুরআন শরীফ হিফজ।  

২. িাজবীদের হনয়মাবলী।  

৩. মাসনূন কোয়াসমূি।  

৪. আকাঈে ও হফকাদির প্রদয়াজনীয় মাসআলাসমূি।  

ঙ. মারকাজীসি প্রহি পরীযার হবিয়সমদির নম্বর হনম্নরূপ িদব।  

১. হিফদজ কুরআদন করীম:  ১০০ 

২. হফকি ও আকাঈে : ১০০ 

৩. িাজবীে:  ৫০ 

৪. মাসনূন কোয়া:  ৫০ 

পাদশর জনে প্রহি ১০০ নম্বদর ৫০ এবাং প্রহি ৫০ নম্বদর ২৫ নম্বর কপদি িদব, না িয় 
অকৃিকার্য গণে িদব।  

হবভাগ হনধযারণ হনম্নরূপ িদব 

১.  মুমিাজ: ৯০ 

২.  জাইহয়ে হজোন: ৮০ 

৩.  জাইহয়ে: ৬৫ 

৪. মাকবুল: ৫০ 

চ. সাংস্থার বেবস্থাপনাধীন বাহিযক প্রহিদর্াহগিায় সাংস্থাভূক্ত সকল হিফজখনাদক অাংশ গ্রিণ 
করদি িদব। িদব শিযাধীদন না িদল হলহখিভাদব গ্রিণদর্াগে ওজর কপশ করদি িদব।  



ে. বৎসদর ৩হি পরীযা োো ও োত্রদের হিফদজ উৎসাি উেীপনা সৃহি করার জনে হিফজ 
খানায় বাহিযক কমপদয ২হি প্রহিদর্াহগিার বেবস্থা করা কর্দি পাদর। 

  

৬ নাং অনুদেে: হশযাদযদত্র হশযদকর োহয়ত্ব 

স্বেসমদয় হিফজ করা র্হে ও োদত্রর কমধার উপরই হনভযর। িোহপ হনদম্নাক্ত বেবস্থা 
অবলম্বদন এদি অদনকিা সিজিা আসদব। 

১. েবক হনভুযল শুনা। ২. সাি েবক দেহনক সবটুকু হনয়হমি শুনা। ৩. দেহনক হনধযাহরি 
পহরমাদণ আমুখিা শুনা। ৪. রীহিমি উপহস্থি োকা। ৫. েবক আমুখিার ফাৌঁহক হেদি না 
পাদর কসহেদক  লযে  রাখা। ৬. উৎসাি ও উেীপনা প্রোনপূবযক োত্রদের মদধে প্রহিদর্াহগিা 
সৃহি করা। ৭.োত্রদেরদক পুহিকর খােে ও স্বাস্থেকর পহরদবদশ রাখা। ৮.বাইদরর 
পহরদবদশর পরশ এদকবাদরই না কপদি হেয়া। ৯.োত্রভহিযর শিয কমািাদবক োত্র ভহিয করা। 
১০. োত্রহধকে কিতু দেহনক  আমুখিা শুনার জনে খািা প্রো জাহর করা। ১১. সমদয়র 
গুরুদত্বর প্রহি লালাহয়ি কদর কিালা। েী যহেদনর অহভজ্ঞিা কর্, প্রহিষ্ঠাদনর ছুহির সময় োো 
সাপ্তাহিক ছুহির সুদর্াগ কভাগীদেরই হিফজ করদি অহধক সমদয়র প্রদয়াজন িয়। অিএব 
হবদশি প্রদয়াজদন অহভভাবদকর আদবেন োো এদকবাদরই ছুহি না কেয়া। ১২. সাপ্তহিক 
শহবনা উস্তােগদণর িোরহকর মাধেদম কদঠারভাদব হনধযাহরি পহরমাণ আমুখিা োওর 
করাদি িদব। খািমী োত্রদেরদক দেনহেন হিলাওয়াদির জনে পহরমাণ সুহবনেস্ত কদর হেদি 
িদব। অেযাৎ, দেহনক হনধযাহরি আমুখিা শুনানীর পরও কমপদয অনে কর্ ককান পাৌঁচ পারা 
হিলাওয়াি করদি িদব। উস্তােগণ ঐ পাৌঁচ পারা হিলাওয়াি করদে হক না হবহভন্ন প্রদের 
মাধেদম র্াচাই কদর কেখদবন। 

 

৭ম পহরদেে 

১নাং অনুদেে: হিসাব-হনকাশ হনরীযণ 

ক. প্রহিষ্ঠাদনর কর্ ককান আয় রহসদের মাধেদম এবাং কর্ ককান বেয় ভাউচাদরর মাধেদম 
িওয়া অপহরিার্য।  



খ. প্রহিষ্ঠাদনর চা৭ো ও েেকা িিহবদলর আয়-বেয় সম্পূণয পৃেক রাখদি িদব। এবাং োিা 
কর্ অেয কর্ উদেদশে োন করদব ককবল কসই খাদি বেয় করা িদব।  

গ. চাৌঁোফাদি এককালীন োন, মাহসক ও বাহিযক চাৌঁো, মওসুমী ফসদলর েেকা প্রভৃি অেয 
জমা িদব। েেকা ফদি র্াকাি, কুরবানীর চামোর িাকা, হবহভন্নরূপ ওয়াহজব েেকা ও 
হফিরা প্রভৃহি জমা িদব।  

 . হনহেযি মুিাহসব র্াবিীয় হিসাব সাংরযণ করদবন। পহরচালদকর িাদি িাকা জমা 
োকদব না। হিহন হনজ িাদি হিসাব ও রাখদবন না।  

ঙ. শুরা বা আদমলা কর্তক হনধযাহরি পহরমাণ দনহমহক্তক খরদচর িাকা কমািাদসদবর িাদি 
জমা োকদব। বাকী িাকা বোাংদক জমা করা িদব।  

৬. কশারা বা আদমলা কর্তযক মদনানীি বেহক্তই বোাংক হিসাদবর পহরচালক োকদবন। িদব 
পহরচালক অবশেই অনেিম পহরচালক োকদবন।  

৭.  চাৌঁোফাদির অেয দ্বারা হশযক-কমযচারীর কবিন, হনমযান কাজ, জহম খহরে, হকিাব 
খহরে, মসহজে হনমযাণ ও প্রহিষ্ঠাদনর সাধারণ বেয় হনবযািকরা িদব। িদব হশযক-
কমযচারীদের কবিন সবযাবস্থায় অগ্রহধকার োকদব।  

৮. েেকাফাদির অেয দ্বারা একমাত্র েহরদ্র োত্রদের কখারাদপাি প্রভৃহির বেকস্থা করা িদব 
অনে ককান বেয় এ অেয দ্বারা হনবযাি করা িদব না।  

 

২ নাং অনুদেে: হিসাব অহডি সাংক্রাে 

ক. কশারা বা আদমলা কর্তযক মদনানীি অহডিরগণ মাহসক ও বাহিযক অহডি করদবন। এিা 
প্রহি প্রহিষ্ঠাদনর জনে অপহরিার্য। অহডদির পর র্াবিীয় হিসাব কশারায় অনুদমােন হনদি 
িদব।  

খ. পরবিীদি চিাডয একাউদন্টি দ্বারা অহডি করাদনা উিম িদব।  

গ. সাংস্থা কর্তযক হনযুক্ত পহরেশযক হিসাদবর পরীযা-হনরীযা করদবন।  

 



৩ নাং অনুদেে: সাংস্থাভূক্ত প্রহিষ্ঠানসমূি পহরেশযন সাংক্রাে 

ক. প্রহি প্রহিষ্ঠাদনর জনে বাহিযক একবার সাংস্থার পহরেশযক দ্বারা প্রহিষ্ঠান পহরেশযন 
করাদনা জরুরী। ককবল এ পহরেশদনর হভহিদি প্রহিষ্ঠানদক সাংস্থার পয কেদক সুপাহরশ বা 
সিোয়ন পত্র প্রভৃহি প্রোন করা িদব।  

খ. পহরেশযদনর র্ািায়ি খরচ প্রহিষ্ঠানদকই বিন করদি িদব।  

 

৪নাং অনুদেে: িলবী অহধদবশন 

ক. র্হে ককান প্রহিষ্ঠাদনর পহরচালক র্োরীহি প্রহিষ্ঠাদনর কশারা অহধদবশন আিবান না 
কদরন এবাং সাংস্থা কর্তপয কশারা আিবাদনর হনদেযশ কেয়া সদত্ত্বও পহরচালক ভ্রুদযপ না 
কদরন, িদব সাংস্থার সভাপহি বা সাধারণ সম্পােক িলবী সভা আিবান কদর প্রদয়াজনীয় 
হসদ্ধাে হনদি পারদবন।  

খ. িলবী সভা এক সাপ্তাদির কনাহিদশ আিবান করা র্াদব।  

 

৫ নাং অনুদেে: সাংহবধান সাংদশাধন ও সাংদর্াজন 

অত্র সাংহবধাদনর ককান অনুদেদের সাংদশাধন বা িাদি সাংদর্াজদনর প্রদয়াজন কেখা হেদল 
সাংস্থার কশারা অহধদবশদন অহধকাাংদশর মিামদির হভহিদি িা করা র্াদব।  

সমাপ্ত 

 

শুরা অহধদবশদনর ক ািণা 

অেে ০৪/০৭/১৪২৪ হি: কমািাদবক ০১/০৯/২০০৩ ইাং িাহরদখ অনুহষ্ঠি ‘বাাংলাদেশ 
িািফীজুল কুরআন সাংস্থা’র শুরা অহধদবশন অত্র বাাংলাদেশ হিফজ প্রহিষ্ঠান সাংহবধান ও 
এর সকল পহরদেে-অনুদেদের শুনানীর পর িা সবযসম্মহিক্রদম অনুদমাহেি বদল ক ািণা 
করা িদলা। সাংস্থার সাধারণ সম্পােক কক র্োশীঘ্র এরমুদ্রণ ও প্রচাদরর জনে আিবান 
জানাদনা িদলা।  



অহধদবশদনর সভাপহির স্বাযর 

(আল্লামা মুিাম্মে িারুন ইসলামাবােী) 


