বিষয়ঃ উত্তম চচ চা (Best Practices) বিষয়ক প্রবিবিদন।

উত্তম চচ চার বিবরানামঃ
(১) সুসবিি ও দৃবিনন্দন অবিস প্রাঙ্গন তিরী
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- অবিসবক পবরস্কার-পবরচ্ছন্নিা রাখা অবনকটা কমচকিচা ও কমচচারীরবদর মবনাভাবির ওপর বনভচর কবর।
অবিবসর মবে এমন বকছু স্থান রবয়বে যেমন- নামাবের স্থান, ওযু খানা, খািার যটবিল, িাথরুম, কবরব ার, যভবিবলটর ইিযাবদ
সুস্বাবস্থযর জন্য পবরস্কার-পবরচ্ছন্ন রাখা আিযািশ্যক। ইসলাম ধবমচ পবরস্কার-পবরচ্ছন্নিার উপর বিবিষ গুরুত্ব যদয়া হবয়বে।
হেরি আবু মাবলক আিআবর (রা:) যথবক িবণ চি, রাসূল (সা:) িবলন, ‘পবরস্কার-পবরচ্ছন্নিা ঈমাবনর অঙ্গ’। উক্ত হাদীবসর মমচ
অনুধািন কবর এিং সুস্বাবস্থযর জন্য অবিবসর বিবভন্ন স্থাবন জবম থাকা যিওলা এিং ছ্ত্রাক, গবজবয় ওঠা যোট িড় আগাো
পবরস্কার কবর অবিসবক সুসবিি ও দৃবিনন্দন করা সম্ভি হয়। এোড়াও অবিবসর িাইল পর সুসবিিভাবি আলমারীবি রাখা,
আসিাি পর ও আলমারীর যিলবি জবম থাকা ধূলািাবল পবরস্কার করাসহ বৃক্ষবরাপন কমচসুবচ িাস্তিায়ন করা হবচ্ছ।
(2) মহামাবরর সংক্রমন যরাবধ গৃবহি কাে চক্রম
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- যকাবভ -১৯ সংক্রমন যথবক রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাস্থযবিবধ েথােথভাবি পালবনর জন্য সিাইবক উদ্বুদ্ধ
করা হবচ্ছ। এসকল কাে চক্রবমর মবে উবেখবোগ্য হবচ্ছ : সাি চক্ষবনক মাস্ক ব্যিহার করা, বনয়বমি হযান্ড স্যাবনটারাইজ দ্বারা হাি
পবরষ্কার করা, অবিবসর প্রবিি পবথ জীিাণুনািক টাবনল (Disinfection tunnel) স্থাপন ইিযাবদ।
(৩) বিদ্যযৎ সাশ্রয়ী পদবক্ষপ গ্রহন
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- ইসলাবমক িাউবন্ডিবনর সকল কমচকিচা/কমচচারী অবিস কবক্ষ বিদ্যযৎ সাশ্রয়ী ও তিদ্যযবিক বনরাপত্তা
বিধাবনর লবক্ষয অবিস ছুটির সময় ও িবের বদবন এবস, িযান, লাইট, কবিউটার, বপ্রিার, স্কযানার, ইউবপএস ইিযাবদ সকল
তিদ্যযবিক সরঞ্জামাবদ িে রাখা এিং িা বনবিি করবনর লবক্ষ কমচকিচাগণ েথারীবি সবচিন রবয়বেন অথিা সংবিি
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তর মােবম িদারবক করা হবয় থাবক। োর িবল অর অবিবসর বিদ্যযৎ সাশ্রয় করা সম্ভি হবচ্ছ।
(৪ )যসাস্যাল বমব য়ার মােবম নাগবরক যসিা প্রদান
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- যসাস্যাল বমব য়া িা সামাবজক যোগাবোগ মােম আমাবদর আধুবনক জীিবন এক নতুন িাস্তিিা।
ইিারবনবটর কল্যাবণ সামাবজক যোগাবোবগর মারা অিীবির তুলনায় অবনকগুণ যিবড়বে। সামাবজক যোগাবোবগর
ওবয়িসাইটগুবলা মানিীয় যোগাবোবগর সি চাধুবনক পদ্ধবি বহবসবি বিবিবচি হবচ্ছ। এ প্রযুবক্ত ব্যিহাবরর মােবম যে যকাবনা
ব্যবক্ত িথ্য, মিামি, েবি, বভব ও ইিযাবদ আদানপ্রদান করবি পাবর।- ইসলাবমক িাউবন্ডিন যসাস্যাল বমব য়ার মােবম
বিবভন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ সাধন কবর থাবক। চাঁদ যদখা সংক্রান্ত খির প্রকাি এিং জািীয় গুরুত্ব পূণ চ কাে চক্রবমর বভব ও বচর
প্রচার উবেখবোগ্য কাে চাবদর মবে অন্যিম।
(৫) জুম বমটিং এিং ওবয়বিনার-এর মােবম যোগাবোগ স্থাপন
উত্তম চচ চার বিিরণঃ জুম বমটিং এিং ওবয়বিনার যোগাবোগ স্থাপবনর একটি অন্যিম মােম। ইসলাবমক িাউবন্ডিবনর ৮ টি
বিভাগীয় কাে চালয়, ৭টি ইমাম প্রবিক্ষন যকন্দ্র, ৫২টি ইসলাবমক বমিন যকবন্দ্রর সাবথ সরাসবর যোগাবোগ এিং প্রধান কাে চালয়
যথবক মহাপবরচালক মবহাদয় একসাবথ যোগাবোগ করবি পাবরন। এোড়াও প্রবিটি সরকাবর দপ্তর সমূবহ যোগাবোগ স্থাপবনর
জন্যও জুম বমটিং এিং ওবয়বিনার ব্যিহৃি হবচ্ছ।
(৬ )অবভবোগ িক্স চালু করণ
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- অবভবোগ প্রবিকার ব্যিস্থা (Grievance Redress System) সংবক্ষবপ বজআরএস
(GRS), মূলি বিবভন্ন সরকাবর দপ্তরকর্তক
চ প্রদানকৃি যসিা বনবিিকরবণর একটি প্ল্যাটিমচ। এটি চালুকরবণর মােবম মানুষ
িাবদর পরামিচ যকান যসিা বিষবয় িাবদর অবভপ্রিা উক্ত প্রবিঅাবনর প্রধানবক জানান বদবি ,মিামি ,পারবে োবি উক্ত

প্রবিঅানবক উক্ত যসিার ভুলগুবলা যিাধরাবনার সুবোগ তিরী হবয় যসিাটি মানুবষর কাবে আরও সুন্দর কবর মানুবষর কাবে
যপ ৌঁোবনা সহজির হয়। ইসলাবমক িাউবন্ডিন উক্ত কাে চক্রম যক অনুধািন কবর প্রধান কাে চালবয়র ২য় িলায় অবভবোগ
প্রবিকার ব্যিস্থা (Grievance Redress System) সিবকচি একটি িক্স স্থাপন কবরবে, োর মােবম ইসলাবমক
িাউবন্ডিন সিবকচ জনগন িাবদর পরামিচযকান যসিা বিষবয় িাবদর অবভপ্র ,মিামি ,িা প্রদান করবি পারবে।
(৭ )ওবয়ি সাইট হালনাগাদ করণ
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- ওবয়িসাইবটর মােবম জনগণ সকল সুবিধা িাবদর হাবির নাগাবলর মাবে যপবয় োবচ্ছ। ইসলাবমর প্রচার
ও প্রসাবর ওবয়িসাইট গুরুত্তপুন চ ভূবমকা পালন করবে। ওবয়ি সাইবটর মােবম ইসলাবমক িাউবন্ডিবনর োিিীয় িথ্য বিবের
সকল প্রান্ত হবি সকল মানুষ সহবজই জানবি পারবে।
(৮) কল যসিাবরর মােবম ইসলাবমক িথ্য যসিা প্রদান
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- ইসলাবমর প্রচার-প্রসাবরর লবক্ষয িাংলাবদবির মহান স্থপবি জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু যিখ মুবজবুর রহমান
১৯৭৫ সাবলর ২২ মাচ চ এক অোবদিিবল ইলাবমক িাউবন্ডিন প্রবিঅা কবরন। সুপ্রাচীনকাল যথবক এ যদবি ইসলামী আদিচ ও
মূূ্ল্যবিাবধর লালন ও চচ চা হবয় আসবে। ইসলাবমর এই সমুন্নি আদিচ ও মূল্যবিাবধর প্রচার ও প্রসার কাে চক্রমবক যিগিান করার
লবক্ষয ইসলাবমক িাউবন্ডিন যসল যিাবনর মােবম ইসলাবমক িথ্য যসিা প্রদাবনর জবন্য ৪টি প্রবিঅানবক অনুমবি প্রদান
কবরবে। উক্ত ৪টি প্রবিঅান ইসলাবমক িাউন্ডিন কর্তক
চ মবনানীি বিপ্র আবলমগবণর মােবম ইসলাম সিবকচি সকল প্রবের
উত্তর প্রদান কবর থাবক।
(৯) ইমামবদরবক প্রবিক্ষবণর মােবম সবচিনিা বৃবদ্ধ
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- ইমাম প্রবিক্ষণ একাব মী ইসলাবমক িাউবন্ডিবনর অন্যিম একটি বিভাগ। ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজিাহী,
খুলনা, িবরিাল, বদনাজপুর ও বসবলট বিভাবগর ৭টি যকবন্দ্রর মােবম যদবির প্রিযন্ত অঞ্চবলর মসবজবদর সম্মানীি ইমাম ও
মুয়াবিনগণবক ইসলাবমর যম বলক বিষয় সিবকচ প্রান দাবনর পািাপাবি গণবিক্ষা, পবরিার কল্যাণ, কৃবষ ও িনায়ন, প্রাথবমক
স্বাস্থয পবরচে চা ও প্রাথবমক বচবকৎসা এিং সমাবজ িাবন্ত ও বনরাপত্তা িজায় রাখার বিষবয় ইমামবদর প্রবিবক্ষি কবর আদিচ
নাগবরক বহবসবি গবড় যিালার কাজ ইমাম প্রবিক্ষণ একাব মীর মােবম পবরচাবলি হবচ্ছ।
(১০ )যপ্রস বরবলজ তিরী করণ
উত্তম চচ চার বিিরণঃ- সংিাদ প্রচার ও প্রসাবরর মােবম একটি প্রবিঅাবনর কাে চক্রম সিবকচ জানা োয়। ইসলাবমক িাউবন্ডিন
যপ্রস বিপ্রবপ্তর মােবম বহজবর সবনর চাদঁ যদখার সংিাদ, নামাজ ও ইিিাবরর সময়সূবচ, বিিরা ও ইসলাবম পবি চর িাবলকা,
জািীয় ও ধমীয় বদিসসমূহ ও অন্যান্য জািীয় জনকল্যাণমূলক বিষয় সিবকচ জনসাধারণবক এ প্রবিঅাবনর কাে চক্রম সিবকচ
ধারণা বদবয় থাবক।
(১১) বসব উল ও পূি চ পবরকল্পনা অনুোয়ী মাঠ পে চাবয়র অবিস পবরদিচন
উত্তম চচ চার বিিরণঃ ইসলাবমক িাউবন্ডিন যদবির ৬৪ টি যজলা কাে চালবয়র মােবম ইসলাবমর প্রচার ও প্রসাবরর কাজ কবর
আসবে। উক্ত কাে চক্রম পবরদিচবনর জন্য মহাপবরচালক মবহাদয় পবরকল্পনা অনুোয়ী বিবভন্ন সমবয় বিবভন্ন যজলা পবরদিচন কবর
থাবকন। এোড়াও যদবির ৮ টি বিভাগীয় কাে চালবয়র পবরচালকগণ পূি চ পবরকল্পনা অনুোয়ী িাবদর আওিাধীন যজলাসমূহ
পবরদিচন কবর থাবকন।

(১২)

েথাসমবয় অবিবস উপবস্থি হওয়া এিং অবিস যিষ হওয়ার পূবি চ অবিস িযাগ না করা বনবিিকরবণ ব বজটাল
হাবজরা ব্যিস্থা প্রি চিন

উত্তম চচ চার বিিরণঃ েথাসমবয় অবিবস উপবস্থি থাকা উত্তম চচ চার অন্যিম অংি । অবিবসর বনধ চাবরি সময় ৯.০০ টায়
অবিবস প্রবিি এিং ৫:০০ টায় অবিস িযাগ। এই সময় ব্যাবিি যকাবনা জরূরী প্রবয়াজবন যেবি হবল কমচকিচা-কমচচারীগণ িাঁর
উধ চিন কমচকিচাবক অিবহি কবর এিং অবিবসর প্রবটাকলসমূহ অনুসরণ কবর অবিস িযাগ কবরন। এোড়াও েথাসমবয়
অবিবস উপবস্থি হওয়া এিং অবিস যিষ হওয়ার পূবি চ অবিস িযাগ না করা বনবিিকরবণ সম্প্রবি ব বজটাল হাবজরা ব্যিস্থা
প্রি চিন করা হবয়বে।
(১২)মসবজদ বভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষার যকন্দ্র এিং মসবজদ পাঠাগার পবরদিচন
উত্তম চচ চার বিিরণঃ মসবজদবভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষা কাে চক্রম প্রকল্প ইসলাবমক িাউবন্ডিন এর অন্যিম গুরুত্বপূণ চ একটি বৃহৎ
প্রকল্প। এ প্রকবল্পর আওিায় মসবজবদর ইমামগণ মসবজবদ বিশু ও িয়স্ক বিক্ষাথীবদর যক িাংলা, অংক , ইংবরজী , আরিী ,
তনবিকিা ও মূল্যবিাধ সহ বিবভন্ন বিষবয় বিক্ষা দান করবেন । যদবির প্রিযন্ত অঞ্চবল সুবিধািবঞ্চি স্থাবন এ প্রকবল্পর মােবম
যদবি প্রাক-প্রাথবমক বিক্ষা বিস্তার ও যকাস চ সিন্ন কারীবদর প্রাথবমক বিদ্যালবয় ভবিচর হার বৃবদ্ধর যক্ষবর উবেখবোগ্য অগ্রগবি
অবজচি হবচ্ছ। সমাবজর জনগবণর মবে পবির কুরআনুল কারীবমর িঙ্গানুিাদসহ ইসলামী পুস্তবকর পাঠাভযাস গব ়ে যিালা,
তনবিক অিক্ষয় যরাধ ইসলাবমর ইবিহাস ও ঐবিহয সিবকচ প্রান আহরণ ও মূল্যবিাধ সিবকচ সবচিনিা বৃবদ্ধ করার লবক্ষয
ইসলাবমক িাউবন্ডিন মসবজদ পাঠাগার কাে চক্রম িাস্তিায়ন কবর থাবক। উক্ত কাে চক্রমসমূহ েথােথ িাস্তিায়বনর জন্য সমবয়
সমবয় বিবভন্ন কমচকিচা-কমচচারীবদর মােবম উক্ত যকন্দ্রসমূহ পবরদিচন করা হয়।
(১৩) মবনহাবর দ্রব্যাবদর ব্যািহাবর পবরবমবি প্রদিচন করা
উত্তম চচ চার বিিরণঃ মবনহাবর দ্রব্যাবদর পবরবমি ব্যািহার উত্তম চচ চার অন্যিম অংি। মবনহাবর দ্রব্যাবদ যেমন যপজ, কলম,
যপবিল, স্ট্যাপলার যমবিন, িাইল কভারসমূহ ইিযাবদ পবরবমি ব্যািহার করা এিং যকাবনা দ্রব্যাবদ যেন অপচয় না হয় যস
বদবক যখয়াল রাখার জন্য সকল কমচকিচা-কমচচারীবক উদ্বুদ্ধ করা হয়।
(১৪) অবিবসর বনরাপত্তা বনবিিকরবণ বসবস কযাবমরা স্থাপন
উত্তম চচ চার বিিরণঃ অবিবস সাি চক্ষবণক নজরদারী বনবিিকরবণর লবক্ষয ইসলাবমক িাউবন্ডিন কমবপ্ল্ক্স-এ বসবস কযাবমরা
স্থাপন করা হবয়বে। এর িবল যকান অনাকাবিি ঘটনা ঘটবল বভব ও ফুবটজ যদবখ িাৎক্ষবণক প্রবয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা
সম্ভি হবচ্ছ।

উত্তম চচ চার বিবরানামঃ
(১) সুসবিি ও দৃবিনন্দন অবিস প্রাঙ্গন তিরী
(২) ইমামবদরবক প্রবিক্ষবনর মােবম সবচিনিা বৃবদ্ধ
(৩) কল যসিাবরর মােবম ইসলাবমক িথ্য যসিা প্রদান
(৪) বিদ্যযৎ সাশ্রয়ী পদবক্ষপ গ্রহন
(৫) যসাস্যাল বমব য়ার মােবম নাগবরক যসিা প্রদান
(৬) ওবয়িসাইট হালনাগাদ করন
(৭) যপ্রস বরবলজ তিরী করণ ।
(৮) অবভবোগ িক্স চালু করণ ।
(৯) বভব ও কনিাবরবিং এর মােবম যোগাবোগ স্থাপন
(১০) বসব উল ও পূি চ পবরকল্পনা অনুোয়ী মাঠ পে চাবয়র অবিস পবরদিচন।
(১১) েথাসমবয় অবিবস উপবস্থি হওয়া এিং অবিস যিষ হওয়ার পূবি চ অবিস িযাগ না করা।
(১২) মসবজদ পাঠাগার এিং মসবজদ বভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষার যকন্দ্র পবরদিচন।
(১৩) মবনহাবর দ্রব্যাবদর ব্যািহাবর পবরবমবি প্রদিচন করা।
(১৪) অবিবসর বনরাপত্তা বনবিিকরবণ বসবস কযাবমরা স্থাপন

