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বাংলােদেশ ধমরাােেে অপতৎপেতা : ওলামােয় েকোম ও 

সুধীজনেদে কেণীয় 

ইঊসুফ সুলতান 

ভূিমকা :  

ি�য় মাতৃভূিম বাংলােদশ একিট �াধীন সাবরেভভম োা� একাােে 

দীঘর ের�য়ী মুিরযুেযে মাধমেম �াধীন হেয়েহ আমােদে এ 

েদশ� এ েদেশে শতকো �ায় ন�ই ভাগই মুসিলম বা ইসলাম 

ধমরাবললী�০

1 এ েদেশে �থম ে�িসেড� ব�ব�ু েশখ মুিজবুে 

েহমান িহেলন মুসিলম�  

ি�য় এ েদেশে সংিবধােন আেহ, “�েতমক নাগিেেকে েয েকান 

ধমর অবললন, পালন বা �চােেে অিধকাে েিহয়ােহ;  �েতমক 

ধমরীয় স�দায় ও উপ-স�দােয়ে িনজ� ধমরীয় �িত�ােনে 

�াপন, ে�ণ ও বমব�াপনাে অিধকাে েিহয়ােহ”।१

2  

আমো জািন, সংিবধােনে এ ধাো অনম ধেমরে �িত সহানুভূিতশীল 

কোে জনম �ণীত� আে সহানুভূিত �য়ং োসূলুুাহ সাুাুাহ 



 

4 

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম আমােদে িশিখেয়েহন ও েদিখেয়েহন� 

পৃিথবীে �থম িলিখত সংিবধান মদীনাে সনদ তােই উ�ল 

�মাণ� 

িক� সংিবধােনে এ ধাোে সহানুভূিতশীলতাে অপবমবহােেে 

মাধমেম িকহু েগা�ী েজােপূবরক বা িবিভভ েলাভ েদিখেয় ধমরাােেে 

অপেচ�ায় িল� েেয়েহ�২

3 যা িবিভভ সময় জাতীয় ৈদিনক ও 

গণমাধমেম উেে এেসেহ বেল এেত আে েকােনা সেেহ েনই� 

েজােপূবরক ধমরাাে েয েকবল ধমরীয় দৃি�েকাণ েথেকই িনেনীয়, 

তা নয়; বেং োোে সাবরেভভমেেে জনমও তা হমিক�রপ�৩

4  

এই �বে� ধমরাােেে সংংা, ল�ম ও উে শম, মাধমম ও 

েমাকািবলাে উপায় আেলাচনা কো হেব ইনশাআুাহ� 

এক. ধমরাাে কী? 

সংংা : ধমরাাে শেেে শািেক অথর হেলা ধমর পিেবতরন কোেনা� 

পিেভাষায় আমো বুিঝ, মানুষেক ি��ধমর  হেণ উউুয কো� যিদ 

তাো ি��ধমর  হণ না কেে, তাহেল অাত � ধমর েথেক েবে 
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হওয়ায় উৎসািহত কো� িবেশষ কেে মুসিলমেদে ে�েষ এমনিট 

কো�  

ধমরাাে একিট ধমরীয়-োজৈনিতক আেোলন, যা �ুেসড যুেযে 

�সােে �সাে লাভ কেেেহ� উে শম, পৃিথবীে িবিভভ জািত-বেণরে 

ওপে িনয়�ণ �িত�াে লে�ম ি��ধমর �চাে কো, িবেশষ কেে 

মুসিলমেদে মােঝ�৪

5 

কুেআিনক ইিতহাস :  

ি��ধমরানুসােীো যখন েথেক তােদে পতন বুঝেত েপেেেহ, তখন 

েথেকই তােদে ধেমরে �চাে-�সােে িবেশষ কেে মুসিলমেদে 

ধমরাাে কেে ি��ান বানােনাে েচ�া শু কেেেহ�৫

6 এজনম তাো 

মুসিলমেদে ব�ু হেয়েহ, ভাই েসেজেহ� আল-কুেআেনে বাণী :  

ক. 

ا ﴿ َّ  ُّ َد َِند  َد َّ �  ْ ُروا فد ۡهلِ  َِنۡ  �د
د
ٰبِ  أ �د  �ۡلِك�د ن �لُۡمۡ�ِ�ِ�د  ود

د
لد  أ ّ َد لدۡيُ�م ُُ  عد

ِنۡ  َّ  ٖ�ۡ ِن خد ّ�ُِ�مۚۡ  َّ َّ  ُ َّ � ُّ  ود َد ۡ ن بِردۡ�دَِهِۦ َد ۚ  َد آُء دشد ُ ود  � َّ ۡضلِ  ُذو � ِظيمِ  �ۡلفد  �ۡلعد
 ]  ١٠٥: القةة[ ﴾ ١
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আহেল-িকতাব ও মুশিেকেদে মেধম যাো কােফে, তােদে 

মনঃপুত নয় েয, েতামােদে েেবে প� েথেক েতামােদে �িত 

েকােনা কলমাণ অবতীণর েহাক� আুাহ যােক ই া িবেশষ ভােব 

�ীয় অনু হ দান কেেন� আুাহ মহান অনু হদাতা�৬
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খ. 

﴿  ُّ ثِ�ٞ  ود ِنۡ  كد ۡهلِ  َّ
د
ٰبِ  أ َۡ  �ۡلِك�د د وندُ�م ل ُّ ِنۢ  َدُر ٰنُِ�مۡ  �دۡعدِ  َّ ا إَِ�د ًَ ٗدا ُكّفا سد  حد

ِنۡ  نُفِسِهم ِعندِ  َّ
د
ِنۢ  أ ا �دۡعدِ  َّ دّ�د  َد دُهمُ  ََد ۖ  ل ُّ د ۡۡ �  ْ ْ  فدٱۡ�ُفَا ُحَا ٰ  ود�ۡصفد َّ ِ�د  حد

ۡ
ُ  َدأ َّ � 

ۡمرِهِۦٓۗ 
د
د  إِنّ  بِأ َّ �  ٰ د ءٖ  ُ�ِّ  �د ۡ  ]  ١٠٩: القةة[ ﴾ ١ قدِدَرٞ  �د

আহেল িকতাবেদে অেনেকই �িতিহংসাবশত চায় েয, মুসিলম 

হওয়াে পে েতামােদেেক েকান েকেম কােফে বািনেয় েদয়� 

তােদে কােহ সতম �কািশত হওয়াে পে (তাো এটা চায়)� যাক 

েতামো আুাহে িনেদরশ আসা পযরা তােদে �মা কে এবং 

উেপ�া কে� িনিয় আুাহ সব িকহুে উপে �মতাবান�৭F
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গ. 

ا ﴿ هد ُّ َد � َِند  ٓد َّ �  ْ َٓا ُن َد ا ْ  إِن ءد ِند  فدرِ�ٗقا َُِطيُعَا َِند  َّ َّ �  ْ وََُا
ُ
ٰبد  أ وُ�م �ۡلِك�د ُّ  �دۡعدد  َدُر

ٰنُِ�مۡ  ٰفِرِ�ند  إَِ�د  ]  ١٠٠: عاةان ال[ ﴾ ١ �د



 

7 

েহ ঈমানদােগণ! েতামো যিদ আহেল িকতাবেদে েকােনা 

েফেকাে কথা মান, তাহেল ঈমান আনাে পে তাো েতামােদেেক 

কােফেে পিেণত কেে েদেব� ৮

8 

 

দুই. ধমরাােেে ল�ম-উে শম কী : 

আুাহ তা‘আলা বেলন, 

َِند  إِنّ  ﴿ َّ �  ْ ُروا فد دُهمۡ  َُنفُِقَند  �د ٰل �د َۡ ْ  أد ّدوا ُُ د ن ِِ َِيلِ  عد ِۚ  سد َّ  ]  ٣٦: االنفيل[ ﴾ �
“িনঃসেেেহ েযসব েলাক কােফে, তাো বময় কেে িনেজেদে ধন-

স�দ; যােত কেে বাধাদান কেেত পােে আুাহে পেথ�”৯F

10
 

ধমরাােেে জনম ি��ধমরাবললীো বব অংক খেচ কেে থােকন� 

তােদে ল�ম িন রপ :  

 

ক. ি��ধমরাবললীেদে মুসিলম হওয়া েথেক িবেত োখা 

এ লে�ম তাো মুসিলম েদশগেলােক যুয-িব েহ ও নানা অশািা-

অোজকতায় ডুিবেয় োখাে েচ�া কেে� মুসিলম েদেশ আসাে 

িভসা েদয়াে বমাপােে কেোেতা অবললন কেে� 
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খ. অনম ধমরাবললীেদেও মুসিলম হওয়া েথেক িবেত োখা 

তােদে �েচ�া থােক অনম েকউ মুসিলমেদে সংংেশর আসেত না 

পােে� কােণ মুসিলম হওয়া েথেক িবেত োখেত পােেলই তােদে 

�েচ�া সাথরকতাে মুখ েদখেত পােে�  

গ. মুসিলমেদেেক ইসলােমে গি� েথেক েবে কেে আনা :  

এিট একিট দীঘরেময়াদী ল�ম� একজন মুসিলমেক নামমাষ 

মুসিলেম পিেণত কো এবং তাে সােথ আুাহে স�েকর েহদ 

ঘটােনাই এখােন মূল উে শম� দীঘর েময়ােদ যা ইসলাম �ংেস 

সমূহ সাহাযম কেেব� 

 

ঘ. ইসলােমে িবিভভ েমভিলক িবষেয় সেেহ সৃি� কো 

এিট তােদে গুেপূণর অ্� তাো ভােলাভােবই জােন েয 

সিতমকাে ইসলাম জানেত পােেল সবাই ইসলােমে িদেকই 

ঝুঁকেব� তাই তাো সবসময় ইসলাম স�েকর িমথমা সেেহ ৈতেী 

কেে তা �চাে কেে েববায়� তাহাবা পয়সা খেচ কেে িকহু 

েলাকও ৈতেী কেে যাো তােদে েস সকল সেেহ মানুেষে মেধম 

�চাে কেেত পােে�  

ঙ. ইসলােমে িশ�া-দী�াে েচেয় ি��ধেমরে িশ�া-দী�ােক ি�য় 

কেে েতালা 
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এ লে�মে বা বায়ন ং� হয় িশ�াে িসেলবােস হ ে�েপে 

মাধমেম, ইংেেজী মাধমেমে সয়লাব এবং িবিভভ এন.িজ.ও 

পিেচািলত �ুল-কেলজ-ইউিনভািসরিট পিেচালনাে মধম িদেয়� 

চ. পিিেমে উভিত ি��ধেমরে কলমােণই, এ ধােণা বযমূল কো 

যিদও �কৃত � ােবে �ািােতমে েকউই ি��ধমর পালন কেে না, 

হয়ত েিববােে একিদন কােও কােও ই া হেল গীজরায় যায়� 

িক� ি��ধেমরে অনুসােীো তােদে েদেশে উভয়নেক ধেমরে 

কলমােণ অিজরত হেয়েহ বলেত কুকােবাধ কেে না�  

হ. মুসিলম েদশগেলােত বৃহদাংেশ ি��ান বানােনা, �েবশ কোেনা 

এিট তােদে বৃহৎ ও �ধান উে শম� এ জনমই তাো তােদে 

যাবতীয় অথর ও �ম বময় কেে থােক� েকােনা এলাকা ি��ান হেয় 

েগেল েসখােন সমসমা ৈতেী কেে তােপে েসখানকাে েলাকেদে 

মেধম অসোাষ সৃি� কেে �াধীনতাে জনম �েোচনা েদয়� েযমন 

পূবর তীমূে এে ঘটনা, অনুরপভােব বাংলােদেশে পাবরতম অ্েলও 

এমন িকহু েয কেেব না তাে িনিয়তা েক েদেব?  

জ. মুসিলমেদে ঐকম িবন� কো 

তােদে গুেপূণর একিট উে শম হে  মুসিলমেদে মেধম ঐেকম 

ফাটল সৃি� কো� মুসিলমেদে মেধম বমিরেত বমিরেত সমােজ 

সমােজ, এমনিক োো োো সংঘষর লাগােনাে জনম তােদে �েচ�া 

সবরদা অবমাহত থােক� েস জনম তাো কুটৈনিতক �েচ�াও কােজ 
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লাগায়� তােপে েসখােন অ্ িবি� কেে েস টাকা ধমরাাকেেণে 

জনম বময় কেে�  

িতন. ধমরাােেে মাধমমগেলা কী ? 

ধমরাাে একিট জিটল �ি�য়া� এিট মানুেষে িববােস পিেবতরন 

আনাে নাম, যা কখেনাই সহেজ হয় না� তাই তা সহজ কেেত 

তাো িবিভভ ��েময়াদী ও দীঘরেময়াদী উেদমাগ িনেয় থােক� 

ক. িবিভভ মুসিলম েদেশ িমশনািে দল পাোেনা 

িমশনািে দল হেলা িবিভভ ধমরীয় দল, যাো িশ�া-িচিকৎসা ইতমািদ 

েসবাে মাধমেম বা সোসিে ইিিল �চােেে কাজ কেেন�১০

11 

খ. বই-পষ, আিটরেকল হাপােনা – েযগেলা ইসলাম স�েকর 

িব�ািা ও সেেহ হবায়, ইসলামেক িবববাসীে স�ুেখ েহয় কেে 

েতােল 

এসেবে মেধম িসেলবােসে পােম বই, িবিভভ পষ-পিষকা ও 

মমাগািজেন �কািশত �ব�-িনব� ও স�াদকীয় ইতমািদ 

উেুখেযাগম�  
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গ. িচিকৎসা - এে�েষ সাো িবেব েোেগে হবাহিব এবং েস 

তুলনায় মুসিলম োোে িচিকৎসা-মাধমেমে কমিত তােদে সুেযাগ 

কেে িদে � 

েযখােন মানুষ আেহ, েসখােনই েোগ আেহ� আে েযখােন েোগ 

আেহ, েসখােনই িচিকৎসেকে �েয়াজন আেহ� আে িচিকৎসেকে 

�েয়াজন েযখােন, েসখােনই ধমরাােেে সুেযাগ সৃি� হে �১১

12 

ঙ. িশ�া পযিত – �ুল-কেলজ-ইউিনভািসরিট �িত�া, েযগেলােত 

�কােশম-অ�কােশ, �তম� বা পেো� ভােব ি��ধেমরে বীজ বপন 

কো হয়� ইংিলশ িমিডয়াম �ুলগেলাও অেনক ে�েষ মূখম ভূিমকা 

পালন কেে� 

�খমাত ি��ধমর �চােক েহনেী েজসব বেলন, ি��ান িমশনািে 

�ুলগেলােত িশ�া হেলা লে�ম েপষহােনাে মাধমম মাষ� আে েসই 

ল�ম হেলা, মানুষেক মাসীেহে েনতৃেে িনেয় আসা, আে তােদে 

এমনভােব িশ�া েদয়া েযন তাো মাসীহী জনগেণ পিেণত হয়; 

পিেণত হয় মািসহী েগা�ীেত�১২

13 
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চ. নাি কতা হবােনা :  

ধমরাােেে একিট অনমতম উপায় হেলা নাি কতা হবােনা� 

ধমরাােকােীেদে মূল উে শম মুসিলমেদেেক ইসলােমে গি� েথেক 

েবে কো� যিদ তােদে উি � ধমরাবললী বানােনা যায়, তাহেল েতা 

কথাই েনই� তা স�ব না হেল অাত নাি ক বানােনা েগেলও 

ইসলাম েথেক তােদে েবে কো যায়� 

ি��ধমর �চােক েজেমে বেলন, “েতামােদে গুেপূণর কাজ হেলা, 

মুসিলমেক ইসলাম েথেক েবে কো� েযন েস এমন এক সৃে� 

পিেণত হয়, যাে সােথ আুাহে েকােনা স�কর েনই�”১৩

14 

চ. িমিডয়াে বমবহাে – ি��, ইেল�িনক ও ই�ােেনট িমিডয়াে 

বমবহাে কেে তাো ইসলােমে অপমান কেেহ, ইসলােমে িবিভভ 

েমভিলক িবষেয় সেেহ েঢেল িদে � ফেল মানুষ ি��ান না হেলও 

অমুসিলম বা নাি ক হেয় যাে �  

আে ইেল�িনক িমিডয়া েয েকােনা েলখনী, বরবম, দলীল 

ইতমািদে েচেয়ও হাজাে গণ েবিশ শিরশালী� 
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ে�ড ওকােোড বেলন, এটা ং� েয িমিডয়া আজ অনতমম বৃহৎ 

মাধমম, যাে মাধমেম সহেজই মধম�াচম আে উাে আি�কাে 

মুসিলমেদে উােে েপষহা যায়� েকননা আমােদে জানা মেত 

িমিডয়া সীমানাে �াচীে েভেঙ িদেত পােে, সমু� আে মুভূিম 

পািব িদেয় দূগরম অ্েলে মুসিলমেদে কােহ েপষেহ েযেত 

পােে�১৪

15 

এসব িমিডয়ােত তাো কেয়ক ভােব কাজ কেে থােক :  

১. সোসিে ি��ধেমরে িদেক আআান কো, তােদে ৈবিশ�ম, ভাতৃে, 

মায় ইতমািদ বব কেে েদখােনা� 

২. মুসিলমেদে আকীদা ও উীেনে েমভিলক িবষেয় সেেহ হবােনা 

ও বম�ােক ভােব তুেল ধো� এ ে�েষ নাটক, িসেনমা, িবংাপন 

সবই ভূিমকা োখেত পােে� 

৩. অ�ীলতা ও পেণরা াফী হিবেয় চিেষ ন� কো, ল�া কিমেয় 

আনা, আ�মযরাদা ভুিলেয় েদয়া এবং নানা িেপুেত ডুিবেয় েদয়া� 

চিেষ িবন�কােী পণম সুলভ মূেলম ও আকষরণীয় উপােয় 

বাজােজাত কো� েযন এেপে এসব মানুষেক সহেজই েয েকােনা 
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িদেক ডাকা যায়� এমনকী আুাহে সােথ নাফেমানী কেেতও 

তােদে ডাকেত অসুিবধা না হয়� 

১৯৮৬ সেনে পিেসংখমােন ং� েয, িমিডয়া ও েযাগােযাগ খােত 

ধমর �চােেে জনম বময় ১১৯৬৫ ডলাে েপষেহ েগেহ�১৫F

16 

এই িতনিট হাবাও আেো অেনক মাধমম িচাা কেেলই পাওয়া 

যােব� তােদে মাধমমগেলা সীিমত নয়� আুাহ বেলন:  

﴿  ْ ُروا كد َد رد  ود كد َد ۖ  ود ُ َّ �  ُ َّ � ۡ�ُ  ود ِٰكرِ�ند  خد  ]  ٥٤: عاةان ال[ ﴾ ٥ �ۡل�د

তাো েযমন হলনা কেত েতমিন, আুাহও হলনা কেেতন� ব�তঃ 

আুাহে হলনা সবেচেয় উাম� ১৬F

88 

ن َُرِ�ُدوند  ﴿
د
ۡطِ�  أ ُُ ُٔ  ْ َد  َا ِ  نَُ َّ ٰهِِهمۡ  � ۡف�د

د
�د  بِأ

ۡ
�دَ ُ  ود َّ ن إِّ�ٓ  �

د
َدهُۥ ََُِمّ  أ َۡ  نَُ د ل رِهد  ود  كد

ٰفُِروند   ]  ٣٢: انو�ا[ ﴾ ٣ �ۡل�د
তাো তােদে মুেখে ফুৎকােে আুাহে নূেেক িনবরািপত কেেত চায়� 

িক� আুাহ অবশমই তাঁে নূেেে পূণরতা িবধান কেেবন, যিদও 

কােফেো তা অ�ীিতকে মেন কেে� ১৭F

88 
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চাে. ধমরাাে েমাকােবলাে উপায় কী ? 

ক. দাওয়াত ও তাবলীগ : ধমরাােকােীেদে েয েকােনা ল�ম আে 

উে শম বা বায়ন কোে �ধান সুেযাগ সৃি� কেে েদয় মুসিলমেদে 

দুবরল ঈমান� কােজই ধমরাাে েমাকােবলায় এই দুবরল ঈমানেক 

সবল কোে েচ�াে েকােনা িবক� েনই� আে এ ল�ম িনেয়ই 

১৯২৬ সেন তাবলীগ জামােতে �িত�া হয় এ ে�াগান িনেয় "েহ 

মুসিলমগণ! মুসিলম হও"� যা আল-কুেআেনেই একিট আয়ােতে 

মমরাথর : 

ا ﴿ هد ُّ َد � َِند  ٓد َّ �  ْ ُنَا َد ا ْ  ءد ُخلَُا ُۡ ۡلمِ  ِ�  � فّفةٗ  �لّسِ �د  كد ْ  ود َّبُِعَا ٰتِ  َد ِٰن�  ُخُط�د  �لّشۡي�د
ُدوّٞ  لدُ�مۡ  إِنُّهۥ بِ�ٞ  عد  ]  ٢٠٨: القةة[ ﴾ ٢ َّ

েহ ঈমানদাে গন! েতামো পিেপূণরভােব ইসলােমে অাভুরর হেয় 

যাও এবং শয়তােনে পদাংক অনুসেণ কে না� িনিিত রেপ েস 

েতামােদে �কাশম শশ� ১৮F

88 

 

মুসিলমেদে ঈমান শিরশালী কোে জনম এবং জীবেনে �িতিট 

ে�েষ ইসলামী অনুশাসন েমেন চলাে অভমাস কোে জনম 

তাবলীেগে কাজেক আেো েবগবান কেেত হেব� েদেশে �তমা 
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সীমাাবতরী অ্েল এ িখদমত আেো দািয়ে িনেয় পালন কেেত 

হেব�  

খ. গেবষণা-েলখািলিখ : ধমরাােেে একিট উেুখেযাগম মাধমম বই-

পষ ও �ব�-িনব� �কাশ� আমােদে েলখকেদে এ িবষেয় 

সেচতনতামূলক ও ঈমােনে িবিভভ িদক িনেয় েবিশ েবিশ বই-পষ 

�কাশ ও �ব�-িনব� �কােশ উৎসাহী হেত হেব� 

এহাবা িশ�াে িসেলবােসে জনম উপেযাগী বই �ণয়েনও 

মেনােযাগী হেত হেব� মেন োখাে িবষয়, িশ�াই ধমরাােেে 

সবেচেয় শিরশালী মাধমম� 

গ. িমিডয়া : িমিডয়া েয েকােনা িকহু �চােেে একিট অিউতীয় 

মাধমম� িবেশষ কেে ইেল�িনক িমিডয়া ও ই�ােেনট িমিডয়া এ 

ে�েষ উেুখেযাগম� হকপহী আেলমেদে এ ে�েষ অনুপি�িত 

বািতলপহীেদে শর অব�ান ৈতেীে সুেযাগ কেে িদে � আে 

�েতমক বািতলই েকােনা না েকােনা ভােব ধমরাােেে 

চ�াাকােীেদে �তম� বা পেো� সাহাযমকােী রেপ কাজ কেে 
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যাে � বািতেলে সয়লাবই নাি কেদে নাি ক হেত উৎসািহত 

কেে� ইসলােমে েমভিলক িবষয়ািদেত সেেহ েঢাকায়� 

এ িবষয়টা িনেয় আেলমেদে আেো গভীে দৃি� েদয়া এখন সময় 

ও ঈমােনে দাবী� 

৪. সাহাযম সং�া : সমসমা েযখােন, েসখােনই সমাধােনে 

�েয়াজন� আে সমাধােনে �েয়াজন েযখােন, েসখােনই ধমরাােেে 

কাজ কোে সুবণর সুেযাগ� 

মানুেষে েমভিলক চািহদাগেলা েযমন, আহাে, বাস�ান, িচিকৎসা, 

িশ�া ইতমািদ যিদ োা েমটােত না পােে, তখন অনমো এ 

সুেযাগেক কােজ লাগায়� কােজই ইসলােমে িহতাকা�ীেদে 

কতরবম হেলা, দলমত িনিবরেশেষ আতর মানবতাে েসবায় এিগেয় 

আসা� সাহাযম সং�া, সাহাযম সংগেন ইতমািদ ৈতেী কো� তাহেল 

আে সুেযাগস�ানীেদে সুেযাগ থাকেব না� 

৫. বমবসা-বািণজম ও অথরনীিত : বলা হয়, অথরনীিতই হেলা 

সমােজে মূল চািলকাশির� আে অথরনীিতে েগাবায় আেহ বমবসা-

বািণজম� কােজই ইসলােমে আেলােক বমবসা পিেচালনা, 
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বমবসািয়ক িবংাপন �চােনা ইতমািদ সবিকহুই ধমরাােেে 

চ�াাকােীেদে চ�াা নসমাত কেে িদেত পােে� 

বমবসািয়ক �া�, িবংাপন, িবলেবাডর সবই আজ ধমরাােেে 

�চােনায় িল�� এ িদকটায় গভীে দৃি� েদয়াে সময় এেসেহ� 

এহাবা :  

ক. মুসিলমেদে েমভিলক আকীদাগেলা িশ�াে িসেলবােস অাভুরির 

এবং সাধােণ ে�া ােমে মাধমেম জনসেচতনতা সৃি�ে মাধমেম 

অােে েগঁেথ েদয়া� 

খ. উ�েতে সবর েে উীেনে গুে এবং উীনী আ�মযরাদােবাধ 

হিবেয় েদয়া� 

গ. েযসব মাধমম/িমিডয়া ধমরাােেক উৎসািহত কেে, েসসব 

স�েকর কেোে অব�ান েনয়া; জনগণেক সতকর কো; স�ব হেল 

েসগেলা �চাে/�কাশ ব� কোে জনম সেকােেে কােহ সুপািেশ 

কো� 
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ঘ. ধমরাােেে পযিত, সমসমা, �িতগেলা মানুেষে সামেন তুেল 

ধো� ধমরাােকােীেদে কােজে পযিত স�েকর সেচতন কো�  

ঙ. মুসিলমেদে জীবেনে যাবতীয় িবষেয় গুে েদয়া� �া�ম ও 

িশ�াে িদকেক �াধানম েদয়া� 

চ. একাা �েয়াজন হাবা অমুসিলম েদেশ সফে কো েথেক 

বমিরগত, পািেবািেক ও সামািজক ভােব সতকর হওয়া� 

হ. মুসিলমেদে পেংিেক সহেযািগতামূলক সংগেন গেব েতালা� 

েযগেলা দিে� মানুেষে উপকাে কেেব, অসহােয়ে পােশ দাঁবােব� 

েযন এসব িবষেয় ধমরাােকােীেদে চ�াো পবেত না হয়� 

পাচঁ. িকহু গুেপূণর পিেসংখমান :  

ক. ইেোেনিশয়ায় গত চিুশ বহেে ি��ানেদে েমাট সংখমা ১.৩ 

িমিলয়ন েথেক ১১ িমিলয়েন উভীত হেয়েহ�১৯

20 

খ. ১৯৬০ এে পূেবর েনপােল েকােনা ি��ান অিফিশয়ািল 

বসবােসে সুেযাগ েপত না� এখন েসখােন ৭৫টা েজলাে 
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সবগেলােত চাচর আেহ �ায় অধর িমিলয়ন ি��ান জনসংখমা 

িনেয়�২০

21 

গ. Book of Acts এ একজন চাচর িলডাে তাে ব�ুেক িলেখন, 

“েতামােদে শিরশালী �াথরনায় �ভু জানুয়ােী েথেক জুেন ২০০৬ 

এে মেধম ৪৪৫২ জনেক ে�া কেেেহন (ধমরাাে কেেেহন) এবং 

১৫০টা চাচর �াপন কেেেহন� �াথরনাে অনুেোধ : আমােদে ল�ম 

২০০৬ এ ৩০০ চাচর �াপন কো এবং ৯০০০ মানুষেক ে�া কো 

(ধমরাাে কো)�২১

22 

ঘ. ১৮৮১ সেন বাংলােদেশ �িত ৬০০০ মানুেষ একজন ি��ান 

িহল� ২০০০ সেন তা এেস দাবঁায় ১১ জেন একজন� ২০১৫ েত 

তােদে ল�ম হেলা �িত িতনজেন একজন�২২

23 



 

21 

 

ঙ. ২০০৫ এ ভােত িহল পৃিথবীে ৭ম বৃহাম ি��ধমরী েদশ� 

২০২৫ এ তা ৫ম এ উভীত হেব� ২৩

24 



 

22 

চ. আে ২০০৫ এ ভােত িহল পৃিথবী ২য় বৃহাম মুসিলম েদশ� 

যা ২০২৫ এ ৩য় েত চেল যােব�২৪

25 

 

হ. আশাে কথা হেলা, পৃিথবীে ১০ বৃহাম ি��ধমরী েদেশে 

তািলকায় বাংলােদশ েনই� আে বৃহাম মুসিলম েদেশে তািলকায় 

২০০৫ এ বাংলােদশ ৩য়, িক� ২০২৫ এ ২য় হেয় যােব�২৫

26 তেব 

ভােেতে িমিডয়া ও িবিভভ �ভাব বাংলােদশেক েকাথায় দাবঁ 

কোয় েসটাই েদখাে িবষয়� 

জ. ১৫ই জানুয়ােী, ২০১২ এে িহসাব মেত ই�ােেনেট েমাট 

েপইেজে সংখমা ৮.৩৫ িবিলয়ন (৮৩৫ েকািট)�২৬

27 তেব দু:েখে 
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িবষয় হেলা, ই�ােেনেট �িত েসেকে� ২৮,২৫৮ জন 

বমবহােকােী অ�ীল েপইজ িভিজট কেে থােকন�২৭

28 

ঝ. ৭৫০ জন মুসিলম েথেক ি��ান কনভােটরে ওপে একিট 

জিেপ কো হয়� যা েথেক ৫িট কােণ উদঘাটন কো হয়, েয 

কােেণ তাো ধমর পিেবতরন কেেেহন� 

১. ি��ানেদে জীবন-যাপন পযিত� ২. �চিলত ইসলােমে �িত 

অনা হ� এবং ৩. বাইেবেলে ভালবাসাে দী�া� ২৮

29 

এই জিেপ েথেক এটা ং� েয, যােদে ি��ান বানােনা হয়, 

তােদেেক মুসিলমেদে জীবন যাপন পযিত স�েকর েনিতবাচক 

ধােণা েদয়া হয়� এবং �চিলত ইসলােমে নানা অস�িতগেলােক 

তােদে কােহ েমভিলক ইসলাম রেপ েপশ কো হয়, যাে ফেল 

তােদে অনা হ সৃি� হয়� এবং পিেেশেষ বাইেবেলে ভালবাসাে 

আআান তুেল ধো হয়� অথচ আল-কুেআেন �িতিট সূোয় এবং 

োসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম তােঁ হাদীেস েয ভালবাসাে 

আআান জািনেয়েহন, তাে েচেয় বব আে েকােনা ভােলাবাসাে 

আআান হেত পােে না�  
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োসূলুুাহ সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম বেলন, দয়াশীলেদে 

মহান দয়ালু (আুাহ তা’আলা) দয়া কেেন� পৃিথবীেত যাো আেহ 

(মানুষ ও অনমানম সৃি�) তােদে �িত দয়া কেো� তাহেল উপেে 

িযিন আেহন (আুাহ তা’আলা) িতিনও েতামােদে �িত দয়া 

কেেবন� ২৯

30 

এ হাবাও দয়া, মায়া আে ভােলাবাসাে হাদীস োসূেলে সাুাুাহ 

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম হাদীস ভা�ােে অসংখম� িতিন িনেজই িহেল 

দয়াে জীবা �তীক� তাঁে কােহ একজন মুসিলম েয মায়া ও 

ভােলাবাসা েপত, একজন অমুসিলমও েসই ভােলাবাসা িনেয় িফেে 

েযত� 

হয়. িকহু সংবাদ িশেোনাম :  

ক. বাংলােদেশ ি��ান িমশনােীেদে গিেব িহেু-মুসিলমেদে ি��ান 

ধেমর ধমরাািেত কোে অপ�েচ�া ৩০

31 

খ. ময়মনিসংেহ ৫৫ মুসিলমেক ধমরাােেে েচ�া : ৩ ধমরযাজক 

আটক ৩১

32 



 

25 

গ. পাবরতম চ  ােম ি��ান োা বানােনাে ষবয� : েসনা সদেেে 

হঁিশয়ািে ৩২

33 

ঘ. দামুবহদায় িচিকৎসা েসবাে নােম ি��ান ধমর �চােেে সময় ৬ 

জন আটক ৩৩

34 

ঙ. পাবরতম চ  াম ি��ান সংখমাগিে� অ্ল গবেত িবিভভ 

তৎপেতা ৩৪

35 

চ. তােনােে সাঁওতাল স�দায় ধমরাািেত হে  ৩৫

36 

হ. পাবরতম চ  ােম বমাপক ধমরাােকেণ িনেয় �ে : ি��ান 

সংখমাগিে� অ্লই িক ল�ম? 37 

েলখক: 

সহকােী মুফতী, জািময়া শােইয়মাহ মািলবাগ, ঢাকা 

সহকােী মুফতী, জািময়াতুল আস’আদ আল ইসলািময়া ঢাকা 

খতীব, বাইতুল ফালাহ জােম মসিজদ, মািলবাগ, ঢাকা 

তথমসূষ:                                                            
1 The ARDA (Association of Religious Data Archives), 
http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_19_1.asp 

http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108
http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108
http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=956
http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=956
http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_19_1.asp


 

26 

                                                                                                            
2 গণ�জাত�ী বাংলােদেশে সংিবধান, তৃতীয় ভাগ (েমভিলক অিধকাে), ৪১তম ধাোে 

(ধমরীয় �াধীনতা) ১ উপধাোে ক ও খ অনুে দ, 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=957&sectio
ns_id=30007 

3 বাংলােদেশ ি��ান িমশনােীেদে গিেব িহেু-মুসিলমেদে ি��ান ধেমর ধমরাািেত 

কোে অপ�েচ�া, http://www.hindupage.org/ ১৯-২-২০১১ 
4 পাবরতম চ  ােম ি��ান োা বানােনাে ষবয� : েসনা সদেেে হঁিশয়ািে, সা�ািহক 

েসানাে বাংলা, ১৫-৪-২০১১, 

http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108  
ة�فر أفداور وسي مر �تاا الغص�نانغ� ، تل 5 , আেুে েহমান িবন আেুুাহ আস সািলহ, 

দাুল কুতুিব ওয়াস সুভাহ, �থম �কাশ ১৯৯৯ 
 আল লাজনাতুত দািয়মা িলল বুহিসল ইলিময়মাহ ওয়াল ,انذيية نن وسي   انغ�  6

ইফতা 
7 আল-কুেআন, ২:১০৫ 
8 আল-কুেআন, ২:১০৯ 
9  আল-কুেআন, ৩:১০০ 
10 আল-কুেআন, ৮:৩৬ 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Missionary 
 মু াফা খািলদী, পৃ�া : ৫৯৫ ,انبش  واالستلاير 12
 আহমাদ আেুল ওয়াহহাব, পৃ�া : ১৬৬ ,�قققا انبش  13

 পৃ:২০ تغ�  السما� 14

اعليلم اإلسال�انغ�  خطا عازو  15  পৃ:৫৩২ 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=957&sections_id=30007
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=957&sections_id=30007
http://www.hindupage.org/
http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108
http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108
http://en.wikipedia.org/wiki/Missionary
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 সংখমা ১৬৬৪ لما العوة السلوديا 16

17 আল-কুেআন ৮:৩০ 
18 আল-কুেআন ৯:৩২ 
19 আল-কুেআন ২:২০৮ 
20 http://prayerfoundation.org/ এে সূষ মেত Operation World 
21 http://prayerfoundation.org/ এে সূষ মেত Operation World 
22 http://prayerfoundation.org/ এে সূষ মেত Vision 2020 
23 Challenges of Islamic Dawah in Bangladesh, েনয়া হেয়েহ Nuruzzaman, 

Bangladesh in the Web of  Creeping Colonialism পৃ:৬৪ েথেক 
24 www.worldchristiandatabase.org 
25 www.worldchristiandatabase.org 
26 www.worldchristiandatabase.org 
27 http://www.worldwidewebsize.com/ 
28 http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-
pornography-statistics.html 
29 http://www.christianitytoday.com/  
30 সুনান িতেিমযী, হাদীস নং ১৯২৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪১ 
31 http://www.hindupage.org/ ১৯-২-২০১১ 
32 ৈদিনক আমােেদশ, ২৭-৫-২০১০ 

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2010/05/27/33826  
33 সা�ািহক েসানাে বাংলা, ১৫-৪-২০১১ 

http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108  
34 সা�ািহক েসানাে বাংলা, ১-৪-২০১১ 

http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=956  

http://prayerfoundation.org/
http://prayerfoundation.org/
http://prayerfoundation.org/
http://www.worldwidewebsize.com/
http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
http://www.christianitytoday.com/le/2008/winter/9.13.html
http://www.hindupage.org/
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2010/05/27/33826
http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108
http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=956
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35 ৈদিনক আমােেদশ, ১২-৮-২০১১ 

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/12/98820  
36 ৈদিনক আমােেদশ, ৯-৮-২০১১ 

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/09/98153  
37 ৈদিনক আমােেদশ, ১৩-৮-২০১১ 

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/13/98854  

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/12/98820
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/09/98153
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/13/98854

	ঙ. ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবীর ৭ম বৃহত্তম খ্রিষ্টধর্মী দেশ। ২০২৫ এ তা ৫ম এ উন্নীত হবে। 23F
	চ. আর ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবী ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। যা ২০২৫ এ ৩য় তে চলে যাবে।24F
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