
িবসিম ািহর রাহমািনর রাহীম

সিলম উ া  অফ নথ আেমিরকা ( না)
Muslim Ummah of North America (MUNA)

মািসক সাব- চ ার সাংগঠিনক িরেপাট ফরম
Monthly Sub-Chapter Organizational  Report Form 

সাব- চ ােরর নাম Sub-Chapter’s Name: …………………………….………….… মাস: সন Month: Year …………

জনশি  Manpower মাট সং া
Total

ি
+

ঘাটিত
-

কারণ 
Reason

ষ
Male

মিহলা
Femalee

না ই থ
MUNA Youth 

ইয়ং িস ার অফ 
না Young Sisters 

িসিনয়র ম ার Senior Member

ম ার  Member

এেসািসেয়ট ম ারAssociate Member

মাট জনশি  Total Manpower

সমথক  Supporter

(40) িচলে ন ছেল সং া Total Children boy____                           (41) িচলে ন মেয় সং া Total Children girl ____

সংগঠন Organization সং া ি ঘাটিত      সংগঠন Organization সং া
(65) দাওয়াতী এলাকা ষ Dawah Area Male (70) হালাকা  ষ Halaqah Male

(66) দাওয়াতী এলাকা মিহলা Dawah Area Female (71) হালাকা  মিহলা Halaqah Female

(67) দাওয়াতী এলাকা না ই থ Dawah Area MUNA Youth (72) হালাকা  না ই থ Halaqah MUNA Youth

(68) দাওয়াতী এলাকা ইয়ং িস ারস অফ না 
Dawah Area Young Sisters of MUNA

(73) হালাকা  ইয়ং িস ারস অফ না 
Halaqah Young Sisters of MUNA

(69) মাট দাওয়াতী এলাকা  Total Dawah Area (74) মাট হালাকা   Total Halaqah 

(78) মাট িচলে ন সকশান Total Children Section

দাওয়াতী কায ম 
Dawah Activity

সং া
মাট 

অংশ হণ
  দাওয়াতী কায ম 
    Dawah Activity

সং া
মাট

অংশ হণ
(79) দাওয়াতী বঠক Dawah Meeting (97) পিরিচিত িবিল Introduction (Preamble)  Distribution 

(81) সীরাত মাহিফল Sirat Mahfil (98) ি গত বই িবিল Personal Book Distribution

(83) িদবস পালন Day Observation (99) ি গত ক ােসট িবিল Personal Cassette Distribution 

(85) দাওয়াতী প Dawah Group (100) িলফেলট/ াইয়ার িবিল Leaflet or Flyer Distribution

(87) িশ া সফর (িপকিনক) Picnic (101) দাওয়াতী উপহার Dawah Gift

(89) তাফসীর মাহিফল Tafsir Mahfil (102) ক ােল ার িবি অথবা িবিল Calendar Sale/Distribution 

(91) ইফতার পা  Iftar Party (103) াগািজন/ েল ন িবি বা িবিল Magazine Sale or Disn 

(93) ঈদ ণিমলনী Eid Reunion অ া  Others

(95)  পা  Tea Party

  িশ ণ Education সং া মাট 
অংশ হণ   িশ ণ Education সং া মাট 

অংশ হণ

(112) িশ া বঠক  Education Session                (122)এেসািসেয়ট (কম ) িশ ণ বঠক AssociateEdu.Session                     
(114) শবেবদারী  Qiamul-Lail                (124)সাধারণ িশ ণ বঠক General Education Session                     
(116) পাঠচ  প Study Circle Group                (126)সহীহ কারআন তা’লীম Sahih Quran Talim                     
(118)িলডারশীপ িশ ণ প Lead. Edu. Group                (128) ব ৃতা অ শীলনী Speech Practice                     
(120) সামি ক পাঠ Group Reading (130) পািরবািরক বঠক Family Sitting 

অ া  Others
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সাব- চ ােরর নাম Chapter’s Name: ……………………………………                মাস, সন Month:Year ………………..

   বঠকস হ Meetings সং া মাট 
অংশ হণ     বঠকস হ Meetings সং া মাট 

অংশ হণ
(154) এেসািসেয়ট ম ার বঠক 
Associate Member Meeting

(158) সাব- চ ার না ই থ বঠক 
Sub-Chapter’s MUNA Youth Meeting

(156) হালাকা  মাট বঠক 
Halaqah Total Meeting

(160) সাব- চ ার ইয়ং িস ার অফ না বঠক 
Sub-Chapter’s Young Sisters of MUNA 
Meeting
(168) মাট িচলে ন সকশান বঠক 

Total Children Section Meeting
(170) সমথক ও এেসািসেয়ট সমােবশ 
Supporter & Associate Gathering 

  সমাজ সবা Social Service সং া মাট 
অংশ হণ   সমাজ সবা Social Service সং া মাট 

অংশ হণ
(172) জব সহায়তা Professional Support (178) রাইড সােপাট দয়া / Ride Support

(173) বাস ান সহায়তা Housing Support (181) জানাজা/মাইেয়ত গাসল Funeral Service & Prayer
(174) িচিকৎসা/ গী দখা Hospital Visit (182) শাকাত পিরবার সা াৎ Family in mourning visit
(175) আ ীয়েক সহায়তা Relative Support (183) ফ ািমিল কাউি িলং Family Counseling 
(176) িবিভ  ধমাবল ীেদর সােথ সা াৎ  Inter-
faith Visit

(184) িতেবশীেক সহায়তা Neighbor Support

(177) াণ কােজ সহেযািগতা Relief Activity  অ া  Others

   পাঠাগার Library মাট সং া    পাঠাগার Library মাট সং া 
(185) মাট পাঠাগার Total Library (188) মাট ক ােসট সকল কার Cassette, CD DVD etc.
(186) মাট বই Total Book (189) ক ােসট /িসিড িবিল Cassette,CD,DVD etc Distribution.

(187) পাঠাগােরর বই িবিল Book Distribution from 
Library

   সফর Visit সং া সফরকারীর নাম Visitor’s Name

(196) াশনাল থেক সাব চ ার সফর? Visit from National to Sub Chapter

(198) জান থেক  সাব চ ার সফর কত ? From Zone to Sub Chapter

(200) চ ার থেক সাব চ ার সফর কত ? Chapter to Sub Chapter

(201) সাব চ ার থেক সাব- চ ার সফর ? Sub Chapter to Sub Chapter

বায় ল মাল  Baitul-Maal পিরমাণ বায় ল মাল  Baitul-Maal পিরমাণ 
এ মােসর সবেমাট আয় Total  Income এ মােস চ াের রণ Deposition to Chapter
জনশি র এয়ানত আদায় Dues from Manpower     

ভাকা ীেদর দান Well-wisher Donation 
অ া আদায় Others  Donation 

ম  ও পরামশ: Comment & Suggestions: (সংি  বণনা সম া, স াবনা, পিরক না বা বায়ন ইত িদ) 

__________________________________________________________________
Sub-Chapter President or Representative’s Name & Date  সাব- চ ার িসেড অথবা িতিনিধর নাম ও তািরখ

Note: িরেপাট তরীর সময় সং া েলা ইংেরজীেত িলখেবন।
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