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সংরিপ্ত বণণনা............ 
এ রনবদে সাম্প্ররৈ  বাংলাদেদের 
বাোদরর সবদেদয় বড় অশুভ প্রবণৈা 
মেুেোরর রনদয় আদলােনা  রা হদয়দে। 
ইসলাম এ বযাপাদর  ী বদল ৈাও ৈুদল 
ধরা হদয়দে অরৈ সংদিদপ। 
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আমাদের সমাদে মেুেোরর : ইসলারম 
েৃরিদ াণ 

প্রায়েই দেখা যায়, দেদে পযণাপ্ত পদণযর 
উৎপােন সদেও দ্রদবযর মূলয অদযৌরি  
পযণাদয় থাদ । এর অদন গুদলা  ারদণর 
অনযৈম মেুেোরর। বযবসা-বারণদেযর 
ইরৈহাদস মেুেোরর এ রি প্রােীন এবং 
পরররেৈ ধারণা। এর মাধযদম অসাধু 
বযবসায়ীরা অববধভাদব বাোর রনয়ন্ত্রণ  দর 
থাদ ।  

ধরা যা , এ বের দেদে প্রেুর আো 
উৎপােন হদয়দে। র ন্তু সাধারণ  ৃষদ র 
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উৎপারেৈ এই আো বাোদর সরাসরর 
আদস না বলদলই েদল। পদণযর 
রবপণনপ্ররিয়া সম্পন্ন হয় মধযসেদভাগী 
বযবসায়ীদের হাৈ ধদর। এই বযবসায়ীরা 
রসরিদ দির মাধযদম মেুেোরর  দরন। 
 ৃষ  দথদ  আো র দন ৈারা দসিা 
বাোদর সরবরাহ না  দর গুোমোৈ  দর 
রাদখন। ফদল বাোদর রগদয় দিৈারা 
 ারিৈ পররমাদণ আো পায় না। আর 
দ াদনা পদণযর সরবরাহ যখন োরহোর 
দথদ   ম হয়, ৈখন স্বাভারব ভাদবই দসই 
পণযরির োম হুহু  দর বাড়দৈ থাদ । 
এদৈই ফুদল-দফেঁদপ ওদে অসাধু 
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বযবসায়ীরা। আর  ৃরিম সঙ্কদির দভাগারি 
দপাহাদৈ হয় সাধারণ দিৈাদের। পণয 
র নদৈ হয় দবরে োম রেদয়।  

ইসলাম এসব অসাধুৈার পথ বে  দর 
রেদয়দে। অরধ  মুনাফার দলাদভ মেুেোরর 
রনরষদ্ধ  রা হদয়দে। ইসলাদমর েৃরিদৈ 
মেুেোরর এ রি ঘৃণয অপরাধ।  

মা‘মার ইবন আবেুল্লাহ রারেয়াল্লাহু ‘আনহু 
দথদ  বরণণৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বদলন, 

اِطئ  » ْتاِكُر إَِلا خا  «َلا َيا
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“পাপাোরী োড়া অনয দ উ মেুেোরর  দর 
না1।”  

পরবি  ুরআদন আল্লাহ ৈা‘আলা বদলন,  

َها﴿ يُّ
َ

أ ينَ  َيَٰٓ ِ ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلذ
ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
 أ

لِ  بَۡيَنُكم َِٰط ٓ  بِٱۡلَب ن إِلذ
َ

نَ  أ ََٰرة   تَُكو ض   َعن تَِج  تََرا
ِنُكۡم   نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُٓوا   َوَل  م 

َ
َ  إِنذ  أ مۡ  ََكنَ  ٱّللذ  بُِك

 [  ٢٩: النساء] ﴾٢٩ رَِحيٗما

“দহ মুরমনগণ, দৈামরা পরস্পদরর মদধয 
দৈামাদের ধন-সম্পে অনযায়ভাদব দখদয়া 
                                                           
1 ইবন মাোহ, হােীস নং ২১৫৪, আলবানী সহীহ 
বদলদেন। 
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না, ৈদব পারস্পরর  সম্মরৈদৈ বযবসার 
মাধযদম হদল রভন্ন  থা। আর দৈামরা 
রনদেদের হৈযা  দরা না। আল্লাহ 
দৈামাদের প্ররৈ েয়াবান।” [সূরা আন-
রনসা, আয়াৈ: ২৯]  

এ আয়াদৈ মহান আল্লাহ ৈােঁর মুরমন 
বান্দাদের েরী‘আৈ অননুদমারেৈ পন্থায় 
অদনযর সম্পে ভিণ দথদ  বারণ 
 দরদেন। পাোপারে তবধ দ নাদবোয় 
েুদড় রেদয়দেন দিৈা-রবিৈা উভয়পদির 
লাভ ও উপ াররৈার রভরিদৈ স্বৈসূ্ফৈণ 
সম্মরৈর েৈণ। মেুৈোরর দযদহৈু বযবসার 
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অনুদমারেৈ দ াদনা পন্থা নয়, ৈাই এর 
মাধযদম অরেণৈ অথণ অববধ পন্থায় উপারেণৈ 
বদল ৈা আয়াদৈর রনদষধাজ্ঞার অিভুণি 
হদব।  

বাংলাদেদে দয দ্রবযমূদলযর  ষাঘাদৈ 
সাধারণ মানুদষর নারভশ্বাস ওদে ৈা 
তৈররদৈ সরাসরর ভূরম া রাদখ মেুেোর, 
রসরিদ ি ারী, ফরড়য়া ও মধযস্বত্বদভাগীরা। 
গ্রাদমর দয  ৃষ রা দরাগ-বৃরি উদপিা  দর 
ঘমণাি েরীদর েসয ফলান, যাদের অবোদন 
েেরজ্বালা রনবাররৈ হদয় সারা দেদের 
মানুদষর মুদখ হারস দফাদি, ৈাদের ভাদগযর 
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দ াদনা দহরদফর হয় না। অসাধু েদির 
ভাগযবেল হয় অরৈদ্রুৈ। এরাই মুদি-
মেুর-োষীদের ভাগযবেদল সবদে বড় 
বাধা।   

অথে হােীদস এদসদে, আবেুল্লাহ ইবন 
মাসউে রারেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদ  বরণণৈ, 
রৈরন বদলন,  

ْن تالاِّقي » لاما عا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ِ صا ناَها راُسوُل اَّللا
 «اْْلالاِب 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ স্বল্পমূদলয 
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দ নার েনয বরহরাগৈ রবদিৈার সদে 
সািাৎ রনরষদ্ধ  দরদেন2।”  

বাংলাদেদের প্রেরলৈ আইদনও মেুেোরী 
অববধ। ১৯৭৪ সাদলর রবদেষ িমৈা 
আইদন মেুেোরর রনরষদ্ধ  রা হদয়দে এবং 
মেুেোরীর অপরাদধ  দোর সাোর রবধান 
বলা হদয়দে। ১৯৭৪ সাদলর রবদেষ িমৈা 
আইদনর ২(ঙ) ধারায় মেুেোরীর সংজ্ঞায় 
বলা হদয়দে, মেুেোরী বলদৈ দবাঝায় 
দ াদনা আইন দ্বারা বা আইদনর আবদৈণ 

                                                           
2 ইবন মাোহ, হােীস নং ২১৭৯। 
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দ াদনা বযরি মেুে অথবা গুোমোৈ 
 রার সদবণাচ্চ পররমাদণর দবরে দ্রবয মেুে 
বা সংরিণ  রা। ১৯৭৪ সাদলর রবদেষ 
িমৈা আইদনর ২৫(১) ধারায় মেুেোরী 
বা  াদলাবাোরর বযবসার োরি সম্পদ ণ 
বলা হদয়দে, দ উ মেুেোরী বা 
 াদলাবাোদর দলনদেদনর অপরাদধ দোষী 
সাবযি হদল দস মৃৈুযেণ্ড3 বা আেীবন 
 ারােণ্ড বা ১৪ বের পযণি বযপ্ত হদৈ পাদর 

                                                           
3 যরেও শুধু মেুেোররর  ারদণ মৃৈুযেণ্ড হওয়ার 
দ াদনা দযৌরি   ারণ আদে বদল আমার মদন 
হয় না। [সম্পাে ] 
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এমন সশ্রম  ারােদণ্ড েণ্ডনীয় হদব। ৈদব 
উদল্লখয, মেুেোরীর অপরাদধর দিদি 
অরভযুি বযরি যরে প্রমাণ  দর, দস 
আরথণ  বা অনযভাদব লাদভর েনয মেুে 
 দর রন, দস দিদি ৈাদ  সদবণাচ্চ রৈন 
মাস পযণি  ারােণ্ড এবং অথণেদণ্ড েরণ্ডৈ 
 রা যাদব। আোলৈ মেুেোরী বা 
 াদলাবাোদর দলনদেন  রার অপরাদধ 
োরি প্রোন  রার সময় যা সম্পদ ণ 
অপরাধ সংঘরিৈ হদয়দে, ৈা সর ার 
বরাবর বাদেয়াপ্ত  রার আদেে প্রোন 
 রদব। 
২৮ রডএলআর-এর (পৃষ্ঠা ৩৭১) এর 
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উরল্লরখৈ ‘দমা. আরমর দহাদসন বনাম রাষ্ট্র’ 
মামলার রসদ্ধাি: মেুেোদরর েখদল দ াদনা 
মালামাল থা দল ৈা মেুেোররর অপরাধ 
সংঘিন  রদব না, যরে না মেুদের 
পররমাণ সর ার ৈৃণ  রনধণাররৈ অনুদমারেৈ 
মেুদের পররমাদণর অরৈররি না হয়।  

আইন থা দলও এদের রির রি স্পেণ  রদৈ 
পাদর না প্রেরলৈ আইন বা আইন 
প্রদয়াগ ারীর হাৈ। ৈদব মানুদষর আইদন 
পার দপদয় দগদলও আল্লাহর আইদন দ াদনা 
দরহাই দনই। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূদলর 
রনদেণে লঙ্ঘন  রায় পর াদল দযমন ৈাদের 
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োরি অবধাররৈ, দৈমরন ইহ াদলও িরণদ র 
েনয লাভবান হদলও অরেদরই আল্লাহ ৈাদের 
পা ড়াও  দরন।  ুরআদনর ভাষায় দরাগ-
দো , প্রাণ ও সম্পেিদয়র মাধযদম আল্লাহ 
পারথণব োরি দেন।  

ইসলামী আইনরবেদের মদৈ মেুেোরর 
হদলা, সঙ্কি াদল বাোর দথদ  পণয িয় 
 দর এ উদেদে মেুে  রা দয োরহো 
আরও বাড়দল দবরে োদম রবরি  রা হদব। 
অৈএব, রনদনাি অবস্থাগুদলা মেুেোররর 
অিভুণি নয়:  

১. আেমানী ারদ র সংগ্রহ যারা বাোর 
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দথদ  পণয িয় না  দর রবদেে দথদ  
আমোনী  দরন।  
২. পণয সিা থা দৈ ৈা িয়  রা যখন 
বাোদর সরবরাদহ দ াদনা ঘািরৈ না 
থাদ ।  
৩. পদণযর মূলযবৃরদ্ধর সময় িয়  রা যখন 
লিয থাদ  মেুে না গদড় ৈখনই রবরি  রা।  
৪. রাদষ্ট্রর  ৈৃণপি নাগরর দের ভরবষযৈ রনরাপিা 
ও আপৎ ালীন সমদয়র েনয দয খােয মেুে 
 দরন ৈাও মেুেোরর নয়।  
৫. ৈাোড়া এ েন মানুষ ৈার রনেস্ব সম্পে 
োম বাড়দল রবরি  রদব এ আোয় দরদখ রেদল 
দসিাও মেুেোরর হদব না। 


