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অধ��, ইউেক একােডিম  অব ইসলািমক সােয়�
ও পিরচালক, ওয়াইয লাইফ একােডিম  
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িব� সফর 
�ীিন দাওয়ােতর জন� 
িবিভ� েদশ পিরদশ�ন 

�িত�ানসমহূ
িবিভ� �িত�ান যা আহমদ দা�াগ 
�ারা পিরচালনা কেরন     

ওয়াইয লাইফ একােডিম
িবিভ� ব�বহািরক �� েময়াদী েকাস� যা 
জীবেনর বাঁধা ওঁ িবপি�র সােথ মুকােবলা 
সহায়তা ক�ন, েযমন িববাহ  

ইউেক একােডিম অব ইসলািমক সােয়�
(জািময়া মুহা�াদীয়াহ)  
েকােস�র মাধ�েম �েয়াজনীয় ইসলামী 
�ান িশ�া �দান করা হয় 

১৪ ১৬ পরামশ� ও �িশ�ন
সু-পরামশ� ও িদকিনেদ�শনা 
�দান করা

১৭ ১৮ আহমদ দা�াগ �ারা
রিচত বইসমহূ

জীবনী 
ইিতহাস, িশ�া 
ও েযাগ�তা

মাহিফল ও সে�লন   
অংশ�হণকৃত িবিভ� 
সে�লেনর তািলকা

 �রী�ােয় মুহা�াদীয়াহ 
সংি�� তাযিকয়া বা 
আ�া-�ি� েকােস�র িববরণ

দা�াগ ওেয়লেফয়ার �া� 
�রীকােয় মুহা�াদীয়াহ'র 
একিট দাতব� �িত�ান   

অদৃেশ�র পদ�া উে�াচন 
(আনেভইিলং অব আনিসন)
অদৃশ� জগত েদখা ও অিভ�তা অজ�েনর 
জন� �িশ�ণন - �হািন ইিতকাফ/িরি�ট 

ি� িহিলং এ� �িকয়া েসশন 
(িবনামেূল� িনরাময় কম�সিূচ) 
সু�াত অনুসাের শারীিরক, মানিসক ও �হািন
েরাগ িনরামেয়র িবনামেূল� েসবা কম�সিূচ   

সচূীপ�



জীবনী     

বংশ পিরচয়  
 

�াথিমক িশ�া 
িতিন ৬ বছর বয়েস কুরআন িতলাওয়াত িশ�া েশষ কের, 
িতিন এিট মুখ� করেত �� কেরিছেলন।  িতিন পরবত�ী 
সমেয় ৭ বছর বয়েস ইসলামী �ান-িব�ান অধ�য়েনর 
জন� আ�িনেয়াগ কেরিছেলন।  এরপের িতিন পািক�ান 
এবং ইংল�াে� অধ�য়নরত অব�ায়  েবশ কেয়ক বছর 
কািটেয়িছেলন। িতিন ইরাক, িসিরয়া এবং মরে�াও �মণ 
কেরিছেলন। আহমদ দা�াগ এই কথা বেলন না েয, িতিন 
একজন আেলম, তেব িতিন তাফসীর, হাদীস, িফকাহ ও 
তাজিকয়া বা আ��ি�র  মেতা 

িবিভ� ইসলামীনীিতমালা ও �ান-িব�ােনর পাঠদােনর 
জন� িতিন েবশ কেয়কিট ইজাযাহ/অনুমিত েপেয়িছেলন।  
িতিন িবিভ� িবষয় িনেয় েবশ কেয়কিট বই িলেখেছন এবং 
েস�েলা িবিভ� ভাষায় অনুবাদ হেয়েছ এবং িবিভ� 
েদেশ পাওয়া যায়।

�ািত�ািনক িশ�া 
ধম�িনরেপ� িশ�ায় িতিন স�ালেফাড� িব�িবদ�ালয় েথেক �াজুেয়ট 
িডি� অজ�ন কেরন। তারপর ম�ানেচ�ার ও ইউিনভািস�িট অব 
েস�াল ল�া�াশায়াের এম.িব.এ  (�াতেকা�র) �র পয�� পড়ােশানা 
কেরেছন।  িতিন িবিভ� ে�ে� অথ� ব�ব�া, িবপণন িবভাগ, 
কারাগাের  ইমােমর দািয়ে� িনেয়াগ �া� হন,  এবং পুিলশ 
বািহনীেত কাজ করার �িশ�ণও েপেয়েছন।

িশ�া �িত�ান সমহূ
সা�িতক বছর�েলােত িতিন যু�রাজ�, েডনমাক�, পািক�ান, কানাডা,
বাংলােদশ, মািক�ন যু�রা� এবং মরে�ােত িবিভ� �িত�ান, 
অধ�য়নকারী দল, িজিকেরর মাহিফেলর আেয়াজন, একােডিমক 
এবং ধম�ীয় িশ�া �িত�ান �িত�া কেরেছন।

মানবতার েসবা
আহমদ দা�াগ আ�া ও আ� িবকােশর �ি�র িদেক অথ�াৎ 
তাজিকয়ােয় নফেসর িদেক মেনািনেবশ কের যােত মানব জািতেক
ইিতবাচক িচ�া-ভাবনা, কায��ম ��, �হানী আেবগ সৃি� এবং 
ৈনিতকতার �ারা �িত�াপেনর মাধ�েম সম� েনিতবাচক িচ�া-ভাবনা, 
কায��ম, �হানী  আেবগ এবং ৈনিতকতার জগেতও �� করা যায়। 
প�িতিট ভিবষ��াণীমলূক প�িত (�রী�ােয় মুহা�াদীয়াহ) 
নােম পিরিচত।  এরপের মহান আ�াহর রহমেতর স�ানকারীেদর 
�ানাজ�েনর পয�ােয় িনেয় যাওয়া হয়। যার ফেল িতিন এমন একজন 
�ণী ব�ি�� হেয় ওেঠন, িযিন ��া এবং সৃি�র সােথ সব�ািধক সু�র 
স�ক� রাখার জন� সাধনা কেরন। 

ইমাম হাসান আল বাসরী � িছেলন তােবঈনেদর মেধ� 
অন�তম  ে�� িব�ান এবং আধ�া�িতক জগেতর সবেচেয় 
���পণূ� ব�ি��, িযিন �ীনী িশ�ায় িশি�ত হেয়িছেলন 
অসাধারণ েমধা ও পাি�ত� অজ�ন কেরেছন। 
িতিন েসৗভাগ��েম মহানবী হযরত মুহা�দ � এর অেনক 
ময�াদা বীেরািচত আ�ত�াগকারী সাহাবােয় েকরােমর সাহচেয� 
িছেলন। তাঁর বংশধরেদর একজন কা�ীের ইসলােমর বাণী 
েপ�েছ েদওয়ার জন� আজেকর কা�ীের িহজরত কেরন। তাঁরা 
েসখােন শােয়�খ বাহাউ�ীন যাকািরয়া মুলতািন েসাহরাওয়াদ�ী � 
র সে� িমিলত হন। যাঁর িনেদ�েশ পরবত�ীেত পা�ােবর অধীন� 
শহর �জরােটর িনকটতম খায়রান নামক একিট জায়গায় 
ইসলাম �চােরর উে�েশ� িহজরত কেরন। তাঁর পুেরা নাম 
শায়খ খায়��ীন আউিলয়া রাখা হয় এবং িতিন জায়গািটর 
নাম “হািককাহ” রােখন যার অথ� পরম সত�। তাঁরা ৮ম 
শতা�ীেত এই অ�লিটর চারপােশ ইসলােমর বাণী �চার 
কেরিছেলন এবং শত শত েলাক তাঁেদর হােত ইসলাম ধম� 
�হণ কের ধন� হেয়িছেলন। 
আহমদ দা�াগ তাঁেদরই বংশধর। িতিন সুমন�ীর কােছ মােয়র 
বািড়েত জ��হণ কেরন।  িতিন ৫ বছর বয়েস মা-বাবার 
সােথ েডনমােক� পািড় জমান এবং েডনমােক�র ইশহাজ নােম 
একিট শহের তাঁর নাস�াির িশ�া �� কেরন।
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পিব� হওয়ার প�িত কুরআন, সু�াহ, আহেল বায়েতর 
�িত ��াশীল হওয়ার উপর িভি� কের, সািয়�িদনা
আলী ইবেন আবী তািলব �, সািয়�িদনা ইমাম হাসান,
 ইমাম �েসইন  �, ইমাম যাইনাল আিবদীন �, ইমাম হাসান 
আল বাসরী �, সািয়�িদনা আ�ুল কািদর আল িজলানী�, 
সািয়�িদনা ইমাম আবুল হাসান শািযলী �ও  মহান উি� 
আধ�াি�ক সাধক সািয়�িদনা আবদুল আিজজ দা�াগ �। 
 
িতিন কািদিরয়াহ, শািযিলয়াহ, িরফাইয়াহ, সুহারওয়াদ�ীয়াহ, 
িচশিতয়া এবং না� শবাি�য়া �রীকােয়র বুজগ�েদর 
আধ�াি�ক আেদেশ ইজাযত লাভ কের িনেজর মেধ� 
ধারণ কের তালীম ও তারবীয়েতর কাজ  কেরন।
 

�মণ 

কল�াণমলূক কায��ম

আি�দা ও মাযহাব  
 

িতিন িববািহত এবং যু�রােজ�র ে�টার ম�ানেচ�াের তাঁর �ী 
এবং স�ানেদর সােথ বসবাস কেরন।  

িতিন ‘আহলুস-সু�াহ ওয়াল জামাআেত'র অ�ভু�� এবং 
‘আহলুল বােয়ত‘েক অপিরসীম ভালবােসন।  িতিন হানাফী 
িফকাহ অনুসরণ কেরন এবং অন�ান� ইমামেকও স�ান-��া 
কেরন।  িতিন যুগে�� জীবন-িশ�ক আউিলয়ােয় েকরাম ও 
�ীনদার-পরেহজগার েলাকেদর অনুসরণ কেরন এবং শরীয়ত 
ও সু�াহেক  জীবেনর সবেচেয় ���পণূ� িবষয় িহেসেব 
কেঠারভােব অনুসরণ কেরন।

পিরবার   

আহমাদ দা�াগ এক বছের ৭ মাস ধের িব�ৃত �মণ কেরন। 
িতিন একাধাের কানাডা েথেক  মালেয়িশয়া এবং ইে�ােনিশয়ার 
সুদরূ পবূ� পয�� �মণ কেরন এবং সাধারণ �ামবাসী েথেক 
কেলজ- িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক, আেলমসমাজ ও বুি�জীবী 
এবং সরকারী কম�কত�ােদর সে� সা�াৎ কের মতিবিনময় 
কেরেছন। 

মানুেষর শারীিরক ও আিথ�ক দুেভ�াগ লাঘব করেত িতিন 
‘দা�াগ ওেয়ল েফয়ার �া�’ �িত�া কেরেছন, যা ব� 
েদেশর অভাবী ও দির�েদর সহায়তা কের যাে� 
দীঘ�কাল ধের।   
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ধম�িনরেপ� িশ�া

১৯৯০ - ১৯৯৫
সালফড� িব�িবদ�ালয় ও ইউিনভািস�িট  অব েস�াল লা�াশাইর

িবেটক ফা�� িডে�ামা ইন িবজেনস এ� ফাইনা�

িবেটক  ন�াশনাল িডে�ামা ইন িবজেনস এ� ফাইনা�

িব.এ. অনাস�  িড�ী িবজেনস অ�াডিমিনে�শন  

এম. িব.এ. - মা�ার িড�ী  (�াতেকা�র)  িবজেনস অ�াডিমিনে�শন 

িড. িপ .এস .আই. িডে�ামা ইন পাবিলক সািভ�স ওয়াক�  (অনুবাদ)

১৯৯৫ - বত�মান 
িবিভ� িশ�া �িত�ােন ভাষা িশ�া �দান  ( ইংেরিজ, উদু� ও আরিব)  
 
  

 

িশ�া-দী�া

�ীিন িশ�া   

১৯৭৫- ১৯৮৯ 
আ�ীদা: সনদ ইমাম আবু মা�ুর মাতু�দী �  পয��

িফ�াহ: সনদ ইমাম আবু হানীফা � পয�� 

হািদস: সািহ�  িস�াহ হািদস�ে� ইজাযাহ  (সািহহ বুখারী, 
সাহীহ মুসিলম, আবু দাঊদ, িনসা‘ঈ , িতরিমিঝ এবং
 ইবেন মাজাহ)

তাযকীয়াহ: সনদ সািয়�িদনা আ�ুল �ািদর িজলানী  �
পয��

িসরাহ, উসুলুদ �ীন এবং িহফযুল কুরআেনর সনদ।   

          

আহমদ দা�াগ  পৃ�া | ৪  



C
ollege nam

e

Page #
6

েদশ পিরদশর্ন  

উ�র 
আেমিরকা

দি�ণ 
আেমিরকা

মািক�ন যু�রা� ও ক�ানাডা 

আি�কা মরে�া, েসেনগাল, িমসর 
ও দি�ণ আি�কা   

�া�, েড�াক�, হল�া�, ইতািল, জাম�ািন,
নরওেয়, ে�ইন, সুইেডন ও তুরে�া       

গায়ানা, ি�িনদাদ ও েটাবােগা,
এবং ওেয়� ইি�জ

বাংলােদশ, ভারত, পািক�ান, ইে�ােনিশয়া, 
মালেয়িশয়া, �ল�া, েসৗিদ আরব, ইরাক, 
বাহরাইন ও �নাই

ইউেরাপ 

এিশয়া ও
মধ��াচ�



আ�জ�ািতক সফূী কনেফের�
ফাস, মরে�া

আ�জ�ািতক ইসলািম আধ�াি�ক সে�লন 
তওবা, েসেনগাল 

সে�লেন েযাগদান

ইমাম যাইনাল আিবিদন (�) এর  জীবন ও িশ�া 
বাগদাদ, ইরাক 

আ�জ�ািতক িশ�ক সে�লন 
লা�র, পািক�ান 
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ইউিনভািস�িট অব ম�ানেচ�ার  
যু�রাজ�  

সে�লেন েযাগদান
িব� শাহাদাহ সে�লন 
মালয়িশয়া  

আ�জ�ািতক ইসলািম সে�লন 
ইে�ােনিশয়া 

সুি� সে�লন 
ইংল�া�  

আ�জ�ািতক ইসলািম সে�লন 
তুরে�া  

ইেয়ল িব�িবদ�ালয়    
যু�রা�  
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�রী�ােয় মুহা�াদীয়াহ
আ��ি� বা তাযিকয়াহ’র েকাস�

�হানী িমরাজ কম�সিূচ
মুরা�াবাহ ও দুয়ার মাধ�েম 
হা�ুল ইয়াি�ন অজ�ন 

ইউেক একােডমী 
অব ইসলািমক সােয়� 
অপিরহায� ইসলামী �ান েশখার 

সুিবধা �দান কের 

দা�াগ ওেয়লেফয়ার �া�
িবে�র দির� ও অভাবীেদর সাহায� করা

িবনামেূল� িনরাময় কম�সচূী 
কুরআন ও সু�াত অনু�াের িবনামেূল�

�ি�য়া ও িহিলং েসবা কম�সচূী  

ওয়াইযলাইফ একােডমী 
সারা িবে� ৈদনি�ন সমস�ার সমাধােনর 

জন� একিট উ�াবনী ও ব�বহািরক কম�সিূচ
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�রী�ােয় মুহা�াদীয়াহ 

আ�াহ � হযরত মুহা�দ � েক তাঁর স�ি�র জন� 
মানুষেক কীভােব আ�াহ তাআলার ইবাদেত কাটােনা 
যায় তা েশখােনার জন� ে�রণ কেরিছেলন। �রী�ােয় 
মুহা�াদীয়াহ  হেলা, আ��ি�র পথ যা একজন 
ব�ি�েক এিট অজ�েন সব�া�ক সহায়তা কের।

১. আ�াহ � েক অ�ািধকার েদওয়া,  

২. আ�াহর রাসলূ � েক অ�ািধকার �দান,

৩. সৃি�র �িত সমেবদনা েদখােনা,

৪. আ�াহর  উপি�িতেত  সব�দা থাকা।  

আ��ি�র চারিট পয�ায়
১. েদেহর পির�ি� 
তার শারীিরক অ�সমহূ েযমন িজ�া, কান, েচাখ, হাত, 
পা, েপট এবং েগাপনা�েক পাপ েথেক র�া করা।
   

৩. অ�র ও আ�ার পির�ি�
�ৎিপে�র মেধ� থাকা িহংসা, িবে�ষ, উি��তাএবং 
অহংকােরর মেতা অ�ভ ৈবিশ���েলা পােপ পিরপণূ� 
কের েতােল। তারপর েথেক আ�িরকতা, ৈধয�, 
কৃত�তা, িব�াস এবং ধ�ানগ�ীর �েণর মেতা 
ভাল ৈবিশ���েলা �ারা িনেজর অ�িন�িহত ভাবেক 
সুেশািভত কের।

৪. �হ বা আ�ার আেলাকায়ণ
আ�াহ � ও তাঁর রাসেূলর � ভালবাসা ও আনুগেত�র 
েঘাষণা কের অভ��রীণ ও বািহ�ক খারাপ আচরণ করার 
েচ�ার অবসান ঘটােত হেব। যার ফল�িত হেব আ�াহ 
তাআলার ৈনকট� লােভর আন� ও �হানী �ান অজ�েনর 
েচ�া করা। চারিট পয�ােয়র �ি� স�� করার পের, 
ব�ি�র �লেব েমৗিলক ও অভ��রীণভােব আ�াহর 
ব�ু� এবং তাঁর উপি�িত �ারা আেলািকত হেয় উঠেব 
এবং েস অন�েক েস েয পেথ চলেতা, েস পেথ যা�ার 
জন� আম�ণ জানােত �� করেব। 

২. মেনর পির�ি�
ম� িচ�া কের সময় ন� করা এবং  মনেক ম� 
িচ�া েথেক র�া করা, এর পিরবেত� ভাল ও �� 
িচ�া-ভাবনা করা এবং মেনর মেধ� আ�াহ তাআলার 
উপি�িতর �ভাব িব�ার করা।   
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আহমদ দা�াগ  

িমশন �িতেবদন: 
িব�জুেড় মানবজািতর  ৈদনি�ন সমস�ার সমাধান 
করার জন� ব�বহািরক,অথ�বহ এবং �েয়াগেযাগ�

স�ািরত করা। 
উপােয় �ােয়ািগক ও মানিবক �ােনর আেলাক

 

এ স�িক�ত তথ� ওয়াইসলাইফ একােডিমর 
কায�িববরণী:ত�ণ ি�িটশ মুসলমান িহেসেব, আমরা এমন 

এক যুেগ বাস কির, েযখােন মানুেষর কােছ 
উ� �েরর িশ�া এবং তেথ�র উপর আেগর 
েচেয় আরও েবিশ দ�তা রেয়েছ। তেব, এেতা 
উ�তর িডি� থাকা সে�ও এবং তথ� �যুি�র 
উপর আেগর েচেয় েবিশ দ�তা থাকা সে�ও, 
আমরা স�বত সবেচেয় বুি�মান �জ� হেত 
পাির িন। 

এমন নয় েয, আমােদর �জে�র বুি�মান 
হওয়ার দরকার েনই, তেব আমরা িবি��; 
�ানবান, �া��কর ও অিধক উৎপাদনশীল 
জীবন যাপেনর জন� একিট �েযাজ� প�িত 

ওয়াইসলাইফ একােডিম যু�রাজ�, আেমিরকা এবং 
েডনমাক� জুেড় ওয়াক�শপ  পিরচালনা কেরেছ, যার মেধ� 
৩৮৪ জন অংশ�হণকারী অংশ িনেয়িছল। পিরবার এবং 
ব�ুেদর কােছ ওয়াইসলাইফ একােডিমর ��াব েদওয়ার 
জন� অংশ�হণকারীেদর কাছ েথেক ১০০% সুপািরশ 
হার অজ�ন কেরেছ।

wiselifeacademy.com
ওয়াইয লাইফ একােডমী

�ধান িনব�াহী: আহমদ দা�াগ  
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wiselifeacademy.com

“ৈদনি�ন জীবেনর সকল 
সমস্যার সমাধান করা হয়”
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কমর্শালা
আপনার িববাহেক পিরপণূ� ক�ন  

আপনার চির�েক 
পিরপণূ� ক�ন 

আস� কম�শালা:

ইসলামী নীিতমালার উপর িভি� কের  আপনার 
িববাহেক িনখুঁত করেত সহায়তা করা। তেব এই 
কম�শালা েয সম� দ�িত এবং যারা ইসলািমক 
ব�াক�াউে�র বা তার বাইের িববােহর েচ�া 
করেছন তােদর জন� িডজাইন করা হেয়েছ।  

কম�শালায় শরীেরর সােথ িববািহত স�েক� 
মিডউল�েলা অ�ভু�� করা হেয়েছ। তেব মেনর 
অব�া জানেত, ভােলাবাসার বা�বতািট আিব�ার ক
�ন, আপনার ব�ি�ে�র ধরনিট আিব�ার ক�ন, 
যা আধুিনক কােলর িব�ান এবং মেনািব�ােনর 
েকৗশল�েলার সােথ একে� কুরআন এবং সু�াহর 
নীিতমালার অধীেন েশখােনা হয়।

রমজান মােস েকবল �ুধাত� হওয়া নয়, এিট আপনার 
জীবনযা�ােক পিরমাজ�ন ও �লেবর অনুকূল কায�করণ 
এবং আধ�াি�কভােব সংযু� করার একিট সুেযাগ।  
কম�শালায় ই�াশি� বাড়ােত, িচ�াধারার িবকাশ করেত, 
সমেয়র সু�ু ব�বহার  এবং প�িতগত আধ�াি�কতার 
িবকাশ স�িক�ত মিডউল�েলা অ�ভু�� করা হেয়েছ।

সাব�জনীন ইসলামী নীিতমালার মেধ� 
মলূত একিট দুই িদেনর চির� িবকাশ 
কম�শালা। যােত েশখােনা হয় কীভােব 
আপিন িবেশষ েকৗশল অবল�ন কের 
পয�ায়�েম েনিতবাচক চিরে�র 
ৈবিশ���েলা স�েক� জানেত 
েপের ইিতবাচক �ণাবলীর সােথ 
�িত�াপন করেত পােরন। যা 
মানবতার েসরা িদকেক 
�িতফিলত কের।  

কম�শালায় সু�র আচরণ, অনুভূিত 
�কাশ করা পিরচালনা,�লব বা 
�দয় পির�ার করা এবং খারাপ  
চিরে�র িবিভ� িদক িনেয় আেলাচনা 
করা হয়।  

েরাজা: �ুধা ও তৃ�ার বাইের

১. আসি�
২. জীবন আিব�ার
৩. ��ােজিডর েমাকােবলা

১০০% অংশ�হণকািরেদর 
ব�ুেদর এবং পিরবােরর 
কােছ উে�খ কের থােকন  



  

dabbaghwelfare.org.uk
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দা�াগ ওেয়ল েফয়ার �া� 

িমশন �িতেবদন:
ব�ি�, পিরবার, এিতম এবং িবিভ� স�দায় 
েথেক ে�াবাল েসাসাইিটর সবেচেয় �েয়াজেনর 

েমৗিলক �েয়াজেনর সুিবধােথ� িনেবদেনর 
সদস�েদর উপর দৃি� িনব� কের এবং তােদর  

 
সােথ মানবতার েসবা করা।

এ স�িক�ত িব�ািরত ল��:
দাববাগ ওেয়লেফয়ার �াে�'র ল�� িছল িবে�র 
দির�তম েলাকেদর দুেভ�ােগ সাহায�-সহায়তা করার 
জন� সি�িলতভােব সাদাকা, যাকাত এবং তরীকােয় 
মুহা�ািদয়া িবিভ� উপােয় সং�হ কের িল�াহ বা 
আ�াহর ওয়াে� িবতরণ কের। পাশাপািশ দুেয�াগ ও 
জ�রী পিরি�িতেত সাড়া েদওয়া। এিট ২০১১ সােল 
যু�রােজ� �িতি�ত একিট �াধীন েবসরকারী সং�া 
(NGO)। ‘দা�াগ ওেয়ল েফয়ার �া�’ দাতােদর 
কাছ েথেক সংগৃহীত টাকা আেবদন �ি�য়া এবং 
�াউ� এেজ�েদর মাধ�েম িবতরণ কেরেছ। এই 
�ি�য়া দাতােদর েবেছ েনওয়ার সুেযাগ তারা েকান 
জায়গায় তােদর এই সাহােয�র টাকা িদেত চায়। 

 �াে�'র �ারা পিরচািলত কাজ:
গণিববাহ, পািনর স�ািনেটশন, েচােখর য�, চ�ু 
িশিবর পিরচালনা িশ�া, রমজান ফুড িগফট প�ােকজ, 
শীতকালীন সাম�ী, জ�রী সহায়তা, আেয়র ব�ব�া, 
শরীয়ত েমাতােবক পিরবার পিরচালনা, ঔষধ এবং 
আ�য়, এিতমেদর সাহােয�র মেতা িবিভ� �কে� 
ইংল�া�, পািক�ান, ভারত, বাংলােদশ, িময়ানমার, 
িসিরয়া, িফিলপাইন সহ িবিভ� েদেশ সহায়তা 
সরবরাহ করা হেয়েছ।

পৃ�েপাষক: আহমাদ দা�াগ 

৯৫% দান 
অভাবীেদর 
কােছ েপ�ছায়  
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ইউেক একােডিম অব ইসলািমক সােয়� 

িমশন �িতেবদন:

অধ��: আহমাদ দা�াগ 

আহেল সু�াত ওয়াল জামাআেত'র সিঠক 
িশ�ােক সুশৃ�লভােব, সুসংহতভােব এবং 

িশ�ার ব�ব�া কের েদওয়া।   
সকল জনসংখ�ার উপাে�র জন� একিট 

'জািময়া মুহা�াদীয়াহ'র উে�শ� হল ইসলামী 
িব�ােনর িবিভ� িদক েযমন �ান (আি�দা), 
ইসলািমক আইন (িফকাহ), কুরআন িতলাওয়াত 
(তাজবীদ) এবং অ�র  পিরেশাধন (তাজিকয়াহ) 
এবং আরও অেনক �েয়াজনীয় �ােনর অ�াে�স 
সরবরাহ করা।  

যিদও জািময়া মুহা�ািদয়াহ সকল তাৎপয�পণূ� ইসলামী 
িবষয়েক িব�ৃতভােব আবৃত কের, তেব আমােদর 
মলূ িবেশষ� দাওয়াহ (ইসলােমর �চার) এবং 
তাজিকয়াহ'য় রেয়েছ। জািময়া মুহা�ািদয়াহ িব�াস 
কের েয, তা'লীম (�ান িশ�া)-এর পাশাপািশ 
ইসলােমর (তারিবয়াহ) ব�বহািরক িশ�ার উপরও 
েজার েদওয়া উিচত।  �ান (ইলম) একা যেথ� 
হেব না, যত�ণ না এই ইলেমর সিঠক �েয়াগিট 
�েয়াগ করা হেয়েছ।  

জািময়া মুহ�িদয়া েবা�ন, হাইড, ও�হ�াম, ম�ানেচ�ার, 
ইকিলস, বািম�ংহাম, ল�ন, েডনমাক�, মািক�ন যু�রা� 
এবং পািক�ােন েক� �িত�া কেরেছ, েযখােন হাজার 
হাজার িশ�াথ�ী উপকৃত হেয়েছন।  

সম� বয়েসর িশ�াথ�ীেদর অনুসাের িবিভ� �েরর  িবিভ� 
েকাস� রেয়েছ । আপিন িনেজর িবদ�মান �ানেক িরে�শ 
করেত চাইেছন বা আপিন েযাগ� আিলম বা আিলমাহ 
হওয়ার পেথ েকানও কাঠােমাগত েকােস� যা�া �� করেছন 
িকনা তা িনি�ত করার জন�, আমােদর আপনার �েয়াজন 
অনুসাের একিট েকাস� থাকেব।

আমােদর িনে�া� পাঠ��ম রেয়েছ: 
আকীদাহ, িফকাহ, উসুল িফকাহ এবং কুরআন িশ�া  
(তাজিবদ) স�িক�ত সংি�� েকাস�। 
 

ওয়াক�শপ ও েসিমনার�েলা িবিভ� িবভােগর েযমন:
সময় পিরচালনা, গািফলিত, ৈববািহক সমস�া�েলা 
েমাকােবলা করা, কােলা যাদু, আধ�াি�ক উপাদান�েলা, 
আভ��রীণ ও গাহ��� অথ�নীিত িবষয়ক মেডল �াস  
অ�ভু�� রেয়েছ।
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অদৃেশ্যর পদর্ া উে�াচন  

মানবতা সব�দা সিঠক উে�শ� এবং সেত�র স�ােন 
িছল। এমন একিট পৃিথবীেত, যা উে�খেযাগ� 
�যুি�গত এবং ৈব�ািনক অ�গিত অজ�ন কেরেছ, 
েযখােন  ব�গত এবং আধ�াি�ক বা�বতার মেধ� 
েকান সংেযাগ েনই, এর ফল��প অেদখা জগত 
আেখরাতেক ��িব� করেত �� কেরেছ।  যিদও 
অেনেকই শা�ীয়ভােব অেদখা জগেতর কথা িব�াস 
কের, সেচতন, উে�শ�মলূক এবং ইিতবাচক 
উৎপাদনশীল জীবন যাপেনর জন� মানিবকতার 
এই িব�ােসর ছাপ আে� আে� �য় হেয় যাে� । 

 
�ংসা�ক ব�ব�া ব�বহার কের �ায়শই আমােদর 
�েয়াজন পরূণ করেত হয়। জনসাধারণ সংেযাগ 
িবি�� হেয় পেড়, হতাশা�� েবাধ কের এবং  
আধ�াি�ক চািহদা পরূেণর অিবি�� সাধনা কের 
েকান লাভ পায় না। এই চূড়া� সমস�া�েলার 
সােথ লড়াই করার জন�, অংশ�হণকারীেদর 
অেদখা িজিনেসর �াদ েদওয়ার জন� আধ�াি�ক 
আেরাহেণর প�াদপদতা িডজাইন করা হেয়েছ 
এবং িতনিট �েরর দৃঢ় �ত�য় পিরচািলত হেয়েছ, 
যা নীেচ তািলকাভু�।

এই িতনিট ধাপ: প�াদপসরণ মানব সমােজর 
আধ�াি�ক চািহদােক ৈনিতক ও �শংসনীয় 
উপােয় সমৃ�  কের, অংশ�হণকারীেদর এ
বং আ�াহ তাআলার মেধ� স�ক�েক 
 

িব�ােসর িতনিট �র:
১. ইলম-উল ইয়া�ীন (িব�ােসর �ান) [১০২:৫] 
“িনি�তভােব অিজ�ত �ান” 
২. আইন-উল ইয়া�ীন (আপিন যা েদখেছন তা েদেখ) 
িনি�তভােব চা�ুষভােব অিজ�ত �ান, [১০২:৭] 
৩. হা�-উল ইয়া�ীন (অিভ�তা ও �াদ �হেণর িব�াস) 
সত�তা / চরম সত�তার সে� যু� কের �ান 
অজ�ন করা, [৫৬:৯৫]

নতুন কের �াণ স�ার কের এবং অংশ�হণকারীেদরেক 
জীবেনর িব�ৃত উে�েশ� পুনরায় সংযু� কের।
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মুরাকাবার িবিভ� �কার বা ধরণ
(ধ�ান বা েমিডেটশন)

মুরাকাবা িম'রাজ- আধ�াি�ক মহল�েলােত 
�েবেশর জন� এবং আধ�াি�ক যা�া �� 
করার জন� েফেজ?, মদীনা মুনাওয়ারাহ, ম�া 
আল মুকাররমা, মসিজদ আল আকসা, সাত 
জা�াত, বারজেখর গ�ুজ, েলাট? গাছ এবং এর 
বাইেরও িব�াসেক সুসংহত কের  অেদখা এবং 
আমােদর ব�বহািরক জীবেন �েয়াগ করার 
জন� িনেদ�শনা েদয়া । 

মুরাকাবা বারজাখ - আধ�াি�ক মহল�েলােত 
�েবেশর জন� এবং বরজেখর (কবর) অব�া 
েদখার জন� �কৃিতিট কবেরর িব�াসেক আরও 
দৃঢ় করার পথিনেদ�শ েদয়।  অংশ�হণকারীরা 
তােদর িব�াস বাড়ােত এবং বরজেখর এক ঝলক 
েদখার সুেযাগ অজ�ন কের এবং এেত অংশ�হণ-
কারীরা শরীয়ত েমাতােবক  িনেজেক যু� 
কের তুলেব। 

মুরাকাবা মুহা�ািদয়াহ - আধ�াি�ক জগেত �েবশ 
করেত এবং নবী করীম �-এর উপি�িত �ত�� 
করার জন� অংশ�হণকারীরা অসংখ� মাইলফলক 
অিত�ম করেব, েযখােন চূড়া� পয�ােয় সব�ািধক 
সৃি�র রহেস�র উপি�িত �ত�� হেব, সািয়�দুনা 
মুহা�দ �।

মুরাকাবা দুআ - আ�াহর সােথ সংেযাগ �াপন
এবং েদহ, মন, �দয় এবং আ�ার সােথ আ�াহর 
উপি�িতেত একিট গভীর,  অথ�পণূ� সংেযাগ �াপেনর 
জন� এবং আ�াহ তাআলােক আপনার পাপ �মা 
করার জন� িজ�াসা ক�ন, আপনার েনয়ামেতর 
জন� কৃত�তা �ীকার ক�ন, আপনার  েয েকানও 
�েয়াজন আেছ, তা উপ�াপন ক�ন, আপনার  
েয উে�গ রেয়েছ, তা উপ�াপন ক�ন, আপনার  
জীবেন িদকিনেদ�শনা �াথ�না ক�ন এবং তার 
পেরর ফলাফেলর জন� আ�াহ তাআলার 
উপর িনভ�র ক�ন।

মুরাকাবা�েলা ২-৪ িদেনর আধ�াি�ক প�াদপসরণ-
েদরেক েশখােনা হয়, েযখােন অংশ�হণকারীেদর 
অদৃশ� বা�বতা অনুধাবন করেত স�ম হওয়ার জন� 
একিট িশ�ানবীস �র েথেক েনওয়া হয়। 

অংশ�হণকারীরা �াম েথেক �� কের িব�িবদ�ালেয়র 
িশ�ক, বুি�জীবী পয�� িব�ীণ� জনসংখ�া েথেক 
এেসেছ। 
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িশ�েকর িনঃ�াথ� পিরেষবা হাজার হাজার 
ব�ি�র তাঁেদর জীবেনর িবিভ� িদক�েলােত 
আ�া অজ�েন সহায়তা কেরেছ, যার ফল-
��প জাতীয় এবং আ�জ�ািতক জনি�য়তা 
বৃি� েপেয়েছ, যার ফেল সাির�েল �ায়শই 
িনকটবত�ীেদর েবিশরভাগ অংশ িনে�ন। 

পরামশর্ ও �িশ�ণ 

�রী�ােয় মুহা�াদীয়াহর িশ�ক শায়খ 
আহমদ দা�াগ একিট েগাপনীয় অব�ার 
মেধ� একিট �ত�, িনখরচায় পরামশ� 
এবং েকািচং অিধেবশন অফার কেরন, 
নীিত-িনধ�ারেকর কােছ তাৎপয�পণূ� সময়, 
সহানুভূিত, �ান এবং �েয়াজনীয় ব�ি�র 
�িত ��ার সােথ মেনােযাগ িদেয় 
�বণ কেরন। 

তাঁর মলূ ল�� হেলা, একিট 
িনখরচায় পিরেষবা �দান 
করা, যােত েলােকরা তােদর 
জীবেনর উে�শ� উপলি� 
করেত পাের এবং আধুিনক 
িদেনর ৈব�ািনক প�িতর 
সােথ সংযু� ভিবষ��াণীমলূক 
িশ�া�েলা েথেক �� কের 
অিভনব সমসামিয়ক এবং 
ব�বহািরক গাইেড� কােজ 
লাগােত পাের। 

ইসলামী এবং ধম�িনরেপ� উভয় জগেতর জীবন এবং 
�ােনর িবপুল অিভ�তার কারেণ, িতিন েসই ব�ি�েদর 
পরামশ�, িদকিনেদ�শনা এবং পথিনেদ�শ সরবরাহ কেরন, 
যাঁেদর এিটর �েয়াজন হয়। এিট জীবেনর সম� িবষয় 
েযমন, ব�ি�গত, সামািজক, িশ�ামলূক, ইসলািমক, 
পািরবািরক, �িত�ােনর েনতৃ�াধীন, �িত�ােনর সে� 
যু�েদর আধ�াি�ক এবং �শাসিনক দািয়� 
জুেড় েদয়। 

এিট িব�জুেড় িতিন েয দুদ�া� েসবা িদে�ন তা 
েদখায়। িতিন িনখরচায় ই-েমইল, েফান কল 
এবং বাত�া�েলার জবাব িদে�ন বেল িনখরচায় 
পরামশ� এবং েকািচং েসশন�েলা েকানও সময় বা 
জায়গার �ারা আব� হয় না।  িতিন যখন অবসর 
সমেয় িব�ব�াপী ভিবষ��াণীমলূক িশ�া�েলা �মণ 
করেছন এবং ছিড়েয় িদে�ন। তখন িতিন 
জীবনেক পিরবত�নশীল কাউে�ল এবং 
েকািচংেয়র ��াব িদে�ন।

িবিভ� েদশ েথেক ব� ব�ি� 
তাঁর পরামশ� এবং েকািচং 
েসশন�েলা েযমন যু�রাজ�, 
পািক�ান, মালেয়িশয়া, 
ইে�ােনিশয়া, মরে�া, 
েডনমাক�, কানাডা, মািক�ন 
যু�রা� ইত�ািদ িবিভ� 
উপকােরর জন� তাঁর 
কােছ আেসন।  
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িবনামূেল্য িনরাময় েসশন 

িনখরচায় সি�আিলত িনরামেয়র অিধেবশন- 
�েলা পিরেষবা সরবরাহ করার লে�� কাজ 
কের, েযখােন শারীিরক, মানিসক বা আধ�াি�ক 
�কৃিতর অসু�তা ভিবষ��াণীমলূক িশ�া�েলা 
ব�বহার কের িনরাময় হয়।  

অসু�তার সময় িনরামেয়র  মাধ�েম মানবতার 
কােছ উপ�ািপত সমস�া�েলা ব�ি�, পিরবার 
এবং ি�য়জনেদর িব�ুিরত ও িনরাশ কের 
েফেলেছ। 

অিতমা�ায় আেবেগর আিধেক�র কারেণ 
েলােকরা তােদর অসু�তার িনরামেয়র জন� 
�ায়শই দরূ-দরূাে� ছিড়েয় পেড় িনরাময়  
অনুস�ান কের এবং িকছু ে�ে� এিট 
শরীয়েতর িবিধ-িবিধ ল�ন কের। 

িনরাময় েসশন�েলা ব�বধানিট কিমেয় েদয় 
এবং একিট পিরেষবা সরবরাহ কের যার 
মাধ�েম ব�বহািরক এবং আধ�াি�ক �ান 
ব�বহার কের। অংশ�হণকারীরা যারা সব�িন� 
আশা িনেয় েবঁেচিছেলন, তারা এই সমস�া�েলা 
কািটেয় উঠেত পােরন। আমরা স�ণূ��েপ 
আ�াহর উপর িনভ�র কির। কারণ তাঁর 
অসীম �ণাবলীর একিট হেলা, আশ-শাফী 
(িযিন িনরাময় কেরন)।

অসু�তার �কৃিতঃ অংশ�হণকারীেদর কােছ 
�ত� এবং আলাদা, তাই তারা �েত�কেক 
আলাদা কের  িনখরচায় এবং ব�ি�গত েসবা 
�দান কের। একিট ব�ি�গত পিরেবেশ তােদর 
উে�গ সমাধান করেত চান।

এছাড়াও, এিট শরীয়াহ অনুসাের কাজ কের, যার মাধ�েম 
মিহলােদর তােদর মাহরাম িনেয় আসেত হেব, না হেল 
তারা তােদর সােথ েদখা করেত পারেবন না।  



আ�াহর স�ি� ও 
ৈনকট� লােভর 
িদেক যা�া   
 

আরিব, উদু�, তুিক�, 
মালয়, ড�ািনশ, 
বাংলা সহ অেনক 
ভাষায় পাওয়া যায়।

 

 
 
   আহমদ দা�াগ’র 
রিচত সম� বইসমহূ  
যতটা স�ব িবিভ� 
ভাষায় অনুবাদ করা
হে� যােত পুেরা 
িব� উপকৃত 
হেত পাের।      
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আহমদ দা�াগ কত� ক রিচত পু�কসমূহ  

খাঁিট �ণ�, সািয়�দী আ�ুল  আযীয দা�াগ'র 
বানী েথেক বিন�ত   
��াবনা আহমদ দা�াগ কতৃ�ক িলিখত
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আহমাদ দা�াগ 
অধ��, ইউেক একােডিম অব ইসলািমক সােয়�
ও পিরচালক, ওয়াইয লাইফ একােডিম  

zawiyah.org
prophetic-path.com 
facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh


