
মাদরাসার ছা /ছা ী, িশ ক/িশি কা এবং আরবী ভাষায় পারদশী িব িবদ ালেয়র 
িশ াথীেদর জ  খবর!  

 

ইলমী মুতুন মুখ  ক ন এবং িবনামূেল  উমরার িটেকট অজন ক ন 
 

 

 

 

িবে র য কান া  থেক ঘের বেস ই ারেনেটর মাধ েম ীনী ইলম িশ ার অপূব সুেযাগ! 
 

‘ইলমী মুতুন মুখ ’ কাস মিদনা মনুাওয়ারার মসিজেদ নববী থেক পিরচািলত একিট দরূিশ া 
মলূক া াম। এিট মসিজেদ নববীর স ািনত ইমাম ও খতীব শায়খ ড. আ লু মহুিসন িবন 
মহুা দ আল কািসম এর সরাসির ত াবধােন পিরচািলত হয়। ই টারেনেটর সাহােয  কােসর 
যাবতীয় পাঠ স  হেয় থােক িবধায় িশ াথীর সশরীের ােস উপি ত হওয়ার েয়াজন নই। 
 
কােসর রিজি কতৃ িশ াথীেদর জ  রেয়েছ  iVocalize টকেনােলািজ সমৃ  উ  
কায়ািলিট স  ক ােমরা এবং অিডও- িভজুয়াল িভি ক অনলাইন াস ম। 

 
 নাম রিজে শন করেত ি ক ক ন: http://mottoon.com/Registration.aspx 
 অনলাইনক াস েমর িলংক: http://tsmi3-m8.f.islamrooms.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
বিশ াবলী: 

১) িশ াথীর বাস ান বা কম ল যখােনই থা ক না কন খুব সহেজই তার ইলমী মতুনু মখু  
িবষেয় তদারকী করা যায়। 
২) ছাট, বড়, পু ষ, নারী সকেলর জ  উ ু । 
৩) পাঁচিট লেভেলর িতিট লেভল শেষ মসিজেদ নববী থেক মলূ বান সািটিফেকট দান। 
৪) অিডও ও ট ট উভয় ফরেমেট িসেলবাস ডাউনেলাড করা যােব আমােদর এই ওেয়ব সাইট 
থেক www.mottoon.com 

 পাঁচিট লেভল স  করার পর মৗিখক পরী ায় উ ীণ িশ াথীেক 
মসিজদ নববী থেক মূল বান সািটিফেকট দােনর পাশাপািশ উমরার 
িটেকট দান করা হেব (যাতায়াত, থাকা- খাওয়ার ব ব া সহ)।  

 হফজ সমা  কারী ছা ী বা অ া  বয়েসর ছা  হেল তার সােথ 
একজন অিবভাবকও এই েযাগ পােবন। 

ইলমী মুতুন মুখ  কাস 



অ পভােব Android মাবাইেল Google Play Store থেকও মুতুন এ াপ ডাউনেলাড 
করা যােব। এ াপিট ডাউনেলাড করেত  Play Store এর সাচ বে  িলখুন motoon 
৫) কাস অংশ হণ স ণূ ি  
৬) ঈ ল আযহা ও ঈ ল িফতেরর ছুিট ছাড়া সারা বছর াশ। 
৭)   ও শিনবার সা ািহক ছুিট। 
৮) কাস সমা  করার সময় সীমা িশ াথীর উদ ম, মধা ও ধেয র উপর িনভর কের। 
 
উে খ  য, উ  কােসর সকল পাঠ বই আরবী ভাষায় রিচত। তেব বাংলাভাষী িশ াথীেদর 
জ  বাংলাভাষী িশ ক ারা পাঠ দান কায ম পিরচািলত হয়। 
 

 

 :المتون المقررة 
 

১) লেভল- ১ (চারিট বই) 

 :ويشمل المتون التالية/ المستوى األول

 .ـ نواقض اإلسالم1

 . ـ القواعد األربع2

 .ـ األصول الثالثة3

 .ـ األربعون النووية4

২) লেভল- ২ (িতনিট বই) 

 :ويشمل المتون التالية/ المستوى الثاني

 .ـ حتفة األطفال1

ا2 ا وواجبا  .ـ شروط الصالة وأركا

 .ـ كتاب التوحيد3

িহফজলু মুতনু এর জ  িসেলবাস: 



৩) লেভল- ৩ (চারিট বই) 

 :ويشمل المتون التالية/ المستوى الثالث

 ـ منظومة البيقوين1

 ـ قصيدة أيب إسحاق اإللبريي2

 ـ املقدمة اآلجرومية3

 ـ العقيدة الواسطية4

৪) লেভল- ৪ (চারিট বই) 

 :ويشمل املتون التالية/ املستوى الرابع

 ـ الورقات1

 ـ عنوان احلكم2

 ـ الرحبية3

 ـ العقيدة الطحاوية4

৫) লেভল- ৫ (িতনিট বই) 

 :ون التاليةويشمل المت/ المستوى الخامس

 ـ بلوغ املرام1

 ـ زاد املستقنع2

  ـ ألفية ابن مالك3



 

 

 

(রিববার থেক বহৃ িতবার) 

 সকাল: ৯:০০টা থেক পরু ৩:০০টা (BD TIME)  

 সকাল: ৬:০০ থেক পরু ১২:০০ পয  (KSA TIME) 

 স া: ৭:৩০ িম: থেক রাত ১২টা (BD TIME) 

 স া: ৪:৩০ িম: থেক রাত ১০টা (KSA TIME) 

কান িত ােনর একািধক ছা /ছা ী কােস অংশ হণ করেত চাইল মাবাইল না ারসহ িত ােনর 
পণূ িঠকানা,  ছা /ছা ীেদর নােমর তািলকা ও নূ তম একজন দায়ী শীেলর নাম ইেমইল কের পাঠােত 
হেব িনে র িঠকানায়: 

motton@hotmail.com  

 info@mottoon.com  

অথবা সরাসির কােসর াস েম যাগােযাগ করা যােব িনেচর িলংেক: 

http://tsmi3-m8.f.islamrooms.com/ 

আরও িব ািরত জানেত কল ক ন: 

০১৭১৮৩৮১০০৪, ০১৯৩৪৯৫৭০১০ (বাংলােদশ) 

+৯৬৬৫৩১১৩৪২৭২, +৯৬৬৫০৮৯৮২০২৬ (মদীনা,  সাউদী আরব) 

অনলাইন াস েম েবেশর সময়সচূী: 


