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সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............. 
এ প্রবমে ইসলামে কামের গুরুত্ব ও শ্রক্ষেমকর 
অক্ষিকার সম্পমকণ আমলাচনা করা হমেমে। এোড়াও 
আন্তেণাক্ষিক শ্রে সংস্থা (International Labour 
Organization) এর কাে ও শ্রক্ষেমকর অক্ষিকারমক 
ইসলাে প্রদত্ত অক্ষিকামরর সামে িুলনা করা হমেমে। 
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ইসলামে কামের গুরুত্ব  
আল-হােদুক্ষলল্লাক্ষহ ওোস সালািু ওোস সালােু ‘আলা 
রাসূক্ষলল্লাহ। ইসলামে আেল বা কাে হমলা সবমচমে 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। িেণ, ঈোন ও উত্তে েীবনযাপমনর 
পামেে ক্ষহমসমব কােই হমলা েূল। এেনযই ইসলাে 
বযক্ষিগি ও সাোক্ষেক েীবমনর ক্ষনরাপত্তার েনয বযক্ষি 
পযণামে কেণসংস্থামনর ওপর মোর ক্ষদমেমে। ইসলামের এ 
ক্ষদকক্ষি বাস্তবােমনর অভামবই আেরা ক্ষবশ্ববযাপী মবকারত্ব 
ও দাক্ষরদ্র মদখমি পাই। আরব ও েুসক্ষলে ক্ষবমশ্ব অক্ষিকাংশ 
েনসংখযাই মবকারত্ব, িুিা, দাক্ষরদ্র ও দুক্ষভণমির কষাঘামি 
ক্ষনমেক্ষষি। িামদর অমনমকই েীবন িারমর্র মেৌক্ষলক 
উপাদান খাদয, বস্ত্র, বাসস্থান, ক্ষশিা ও ক্ষচক্ষকৎসা মসবা 
মেমক বক্ষিি ও িারা দাক্ষরদ্র সীোর ক্ষনমচ বসবাস করমে। 
অেচ এিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওোসাল্লামের 
বার্ীর ক্ষবপরীি। মকননা ক্ষিক্ষন বমলমেন, 

، قُولُوا: » را دا اْسِبقا الْقا ْن ي
ا
ُد أ دا اْْلاسا َكا ْن ياُكونا ُكْفًرا، وا

ا
ْقُر أ دا الْفا َكا

بِْع  وااِت السَّ ما ْينا اللَُّهمَّ رابَّ السَّ نَّا ادلَّ ِظيِم، اقِْض عا ْرِش الْعا وارابَّ الْعا
ْقِر  ْغِنناا ِمنا الْفا

ا
 «.واأ
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“কখমনা কখমনা দাক্ষরদ্র কুফুরীমি ক্ষনমে যাে আর ক্ষহংসা 
িাকদীরমক অক্ষিক্রে কমর। সুিরাং মিােরা আল্লাহর 
কামে মদা‘আ কমরা এবং বল, মহ সাি আসোন ও 
‘আরমশ আযীমের রব! আোমদর ঋর্ পক্ষরমশাি করার 
িাওফীক ক্ষদন এবং দাক্ষরদ্র মেমক েুক্ষি ক্ষদন”।1 
ইসলামে দাক্ষরমদ্রর ক্ষবরুমে সংগ্রামের গুরুত্ব স্পষ্ট ও 
অপক্ষরহাযণ। ইসলাে োনুমষর প্রমোেনীে ক্ষেক্ষনমসর 
ক্ষনশ্চেিা ক্ষদমেমে আর অভাব অনিমনর মেমক সবণদা 
পানাহ চাইমি বমলমে। এেনক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষহ ওোসাল্লাে অভাবমক কুফুরীর সামে িুলনা 
কমরমেন। অমনক সেে োনুষ অভামবর কারমর্ কুফুরীমি 
পক্ষিি হমে যাে। অভামবর ধ্বংসাত্মক ও িক্ষিকর 
প্রভামব আে আরব ও েুসক্ষলে ক্ষবমশ্বর েুসক্ষলেগর্ 
পশ্চাৎপদিা, অিেিা, ক্ষনিঃসঙ্গিা ও দুক্ষভণি ইিযাক্ষদ 
েহাোরীমি পমড় আমে, িামদর সাোক্ষেক েীবমন 
অভামবর প্রভাব স্পষ্ট ক্ষবদযোন।  

                                                           
1 মদা‘আ ক্ষলত্বিাবরানী, পৃষ্ঠা ৩১৯। 
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দাক্ষরদ্র ও মবকারমত্বর ফমল সাোক্ষেক অবিে মদখা 
ক্ষদমেমে ও োনব সম্পদ উন্নেন বািাগ্রস্ত হমে। বিণোমন 
এিা শুিু েুসক্ষলে ক্ষবমশ্বর আিক্ষলক সেসযা নে, বরং এিা 
মগািা েুসক্ষলে ক্ষবমশ্বর সােক্ষষ্টক সেসযা; বরং এিা অনযানয 
মদমশরও সােক্ষষ্টক সেসযা। বিণোমন সামড় পাাঁচ মকাক্ষিরও 
উপমর েনসংখযা দদক্ষনক োত্র এক ডলামররও কে 
মরােগার কমর। এোড়াও েুসক্ষলে ক্ষবমশ্ব মবকারত্ব ও 
েুদ্রাস্ফীক্ষির পক্ষরোর্ খুবই মবক্ষশ যা একসেে োরাত্মক 
আকার িারর্ করমব।  
আরব ও ইসলাক্ষে ক্ষবমশ্ব এসব সেসযার কারমর্ সৃষ্ট 
পশ্চাৎপদিা ও োনব উন্নেমনর নানা বািা েহাগ্রন্থ আল-
কুরআমন েুসক্ষলেমদর প্রক্ষি আমদমশর সামে সাংঘক্ষষণক। 
মকননা আল কুরআন োনুষমক েক্ষেমনর আবাদ ও 
শাসনকাযণ পক্ষরচালনার েনয ক্ষনমদণশ ক্ষদমেমে। আল্লাহ 
বমলমেন,  

َخاُهمٰ َٰثُمودَِٰٰإَوَلٰى﴿
َ
ىَقو مِٰٰقَاَلَٰٰصىلِٗحا ٰٰأ ُبُدوا َٰٰي ِنٰ ٰلَُكمَٰماٰٱّلَلَٰٰٱع  ٰإَِلىهٰ ٰم 

ٰۥ  ُهُ ُكمُٰهوََٰٰغۡي 
َ
نَشأ
َ
ۡرِضٰٰنَٰم ِٰٰأ

َ َمَرُكمٰ ٰٱۡل  َتع  فُِروهُٰٰفِيَهاَٰوٱس  َتغ  ُٰثمَٰٰفَٱس 
ٰٰإِنَٰٰإََِل هِٰ ٰتُوُبٓوا ٰ ِ ِيب ٰٰقَرِيب َٰٰرب   [٦١: هود] ﴾٦١ُّٰمج
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“আর সােূদ োক্ষির প্রক্ষি (পাক্ষিমেক্ষেলাে) িামদর ভাই 
সাক্ষলহমক। মস বলল, ‘মহ আোর কাওে, মিােরা আল্লাহর 
ইবাদি কর, ক্ষিক্ষন োড়া মিাোমদর মকামনা (সিয) ইলাহ 
মনই, ক্ষিক্ষন মিাোমদরমক সৃক্ষষ্ট কমরমেন োক্ষি মেমক এবং 
মসখামন মিাোমদর েনয আবামদর বযবস্থা কমরমেন2। 

সুিরাং মিােরা িাাঁর কামে িো চাও, অিিঃপর িাাঁরই 
কামে িাওবা কর। ক্ষনশ্চে আোর রব ক্ষনকমি, 
সাড়াদানকারী”। [সূরা হূদ, আোি: ৬১]  
অেণাৎ ক্ষিক্ষন মিাোমদর মেমক েক্ষেমনর আবাদ করা 
চামেন। আর আবামদর োিযে হমলা কাে। কাে োড়া 
েক্ষেমনর আবাদ করা সম্ভব নে। আল্লাহ সূরা আল-
বাকারাহ’মি োনুষ সৃক্ষষ্টর েূল লিয সম্পমকণ বমলমেন,  

                                                           
2 এখামন আবামদর বযবস্থা কমরমেন বলমি বুঝামনা হমেমে িামদরমক 

অক্ষিবাসী করা অেবা আবাদকারী বানামনা ক্ষকংবা িামদরমক 
দীঘণেীক্ষব করা। 
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ٰٰلِل َمَلَٰٓئَِكةَِٰربجَكَٰٰقاَلِٰٰإَوذٰ ﴿ ۡرِضِٰٰفَٰٰجاِعلٰ ٰإِن ِ
َ ََت َعُلَٰٰقالُٓوا َٰٰخلِيَفٗة ٰٰٱۡل 

َ
ٰأ

ِسدُٰيَُٰٰمنٰفِيَها فُِكٰٰفِيَهاٰف  َِمآءََٰٰويَس  ِدكَٰٰنَُسب ِحَُٰٰوََن نُٰٰٱل  ُسِِٰٰبَم  ِ َٰوُنَقد 
ٰٰٓقَاَلٰٰلََك ٰ لَمُٰٰإِن ِ ع 

َ
لَُمونََٰٰلَٰٰماٰأ  [٣٠: ابلقرة] ﴾٣٠َٰتع 

“আর স্মরর্ কর, যখন মিাোর রব ক্ষফক্ষরশিামদরমক 
বলমলন, ‘ক্ষনশ্চে আক্ষে েক্ষেমন একেন খলীফা সৃক্ষষ্ট 
করক্ষে’, িারা বলল, ‘আপক্ষন ক্ষক মসখামন এেন কাউমক 
সৃক্ষষ্ট করমবন, ময িামি ফাসাদ করমব এবং রি প্রবাক্ষহি 
করমব? আর আেরা মিা আপনার প্রশংসাে িাসবীহ পাি 
করক্ষে এবং আপনার পক্ষবত্রিা মঘাষর্া করক্ষে। ক্ষিক্ষন 
বলমলন, ক্ষনশ্চে আক্ষে োক্ষন যা মিােরা োন না”। [সূরা 
আল-বাকারাহ, আোি: ৩০] 
আল্লাহ িা‘আলা আমরা বমলমেন,  

ىَداوُٰ﴿ ۡرِضِٰٰفَٰٰخلِيَفةَٰٰٗجَعل َنىَكٰٰإِنَاٰۥدَُٰي
َ ُكمٰٱۡل  َٰٰفَٱح  َق ِٰٰٱنلَاِسٰٰبَي  ٰبِٱۡل 

َٰعنٰيَِضلجونَٰٰٱََّلِينَٰٰإِنَٰٰٱّلَلِ َٰٰسبِيلَِٰٰعنَٰفُيِضَلَكٰٰٱل َهَوىٰىٰتََتبِعَِٰٰوَلٰ
َِساِبٰٰيَو مَٰٰنَُسوا ٰٰبَِماَٰشِديُد َٰٰعَذابٰ ٰلَُهمٰ ٰٱّلَلَِٰٰسبِيلِٰ  [٢٦: ص] ﴾٢٦ٰٱۡل 

“(মহ দাঊদ), ক্ষনশ্চে আেরা মিাোমক েক্ষেমন খলীফা 
বাক্ষনমেক্ষে, অিএব িুক্ষে োনুমষর েমিয নযােক্ষবচার কর 
আর প্রবৃক্ষত্তর অনুসরর্ কমরা না, মকননা িা মিাোমক 
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আল্লাহর পে মেমক ক্ষবচুযি করমব। ক্ষনশ্চে যারা আল্লাহর 
পে মেমক ক্ষবচুযি হে িামদর েনয কক্ষিন আযাব রমেমে। 
কারর্, িারা ক্ষহসাব ক্ষদবসমক ভুমল ক্ষগমেক্ষেল”। [সূরা 
মসাোদ, আোি: ২৬]  
উি আোিসেূহ মেমক একো স্পষ্টরূমপ প্রিীেোন হে 
ময, বযক্ষি ও সেক্ষষ্টর ওপর কাে করা ও সোে উন্নেন 
করা ফরয। এোড়াও কমেণর উন্নেন সািনও এ মেমক 
বুঝা যাে। েুসক্ষলে ক্ষবমশ্বর মচমে অনযানযরা এমিমত্র 
এক্ষগমে আমে। িামদর স্বািীন ক্ষচন্তাশক্ষি, ভক্ষবষযৎ 
পক্ষরকল্পনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফমল আন্তেণাক্ষিক পযণামে িারা 
আোমদর মেমক অমনক এক্ষগমে যামে। িাই আোমদর 
পুনরাে কামের গুরুত্ব অনুিাবন করা উক্ষচৎ। বযক্ষি ও 
সোে পযণামে সংসৃ্কক্ষিক উন্নেন, উৎপাদমন অগ্রগােীিা, 
কমেণর দিিা, বযক্ষিমক কামের প্রক্ষি আগ্রহী কমর গমড় 
মিালা খুবই দরকার। কােই হমলা উৎপাদমনর েূল 
উপাদান। ইসলাে ক্ষনে হামির কােমক সমবণাত্তে হালাল 
ক্ষরক্ষযক বমল আখযাক্ষেি কমরমে। হাদীমস এমসমে,  
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إِنَّ ناِِبَّ » ِل ياِدهِ، وا ما ُكلا ِمْن عا
ْ
ْن ياأ

ا
ْْيًا ِمْن أ ، خا اًما قاطُّ عا ٌد طا حا

ا
كالا أ

ا
ا أ ما

اوُدا عا  ِ دا ِل ياِدهِ اَّللَّ ما ُكُل ِمْن عا
ْ
نا ياأ الاُم، َكا  .«لايِْه السَّ

“ক্ষনে হামি উপাক্ষেণি েীক্ষবকার খামদযর মচমে উত্তে খাদয 
কখমনা মকউ খাে না। আল্লাহর নবী দাঊদ আলাইক্ষহস 
সালাে ক্ষনে হামি উপােণন কমর মখমিন”।3  

ُكُل إاِلَّ »
ْ
نا الا ياأ الاُم، َكا لايِْه السَّ اوُدا انلَِِّبَّ عا نَّ دا

ا
ِل ياِدهِ أ ما  .« ِمْن عا

“আল্লাহর নবী দাঊদ আলাইক্ষহস সালাে ক্ষনে হামি 
উপােণন মেমকই মখমিন।”4  

لا » 
ا
اْسأ ْن ي

ا
ُ ِمْن أ ْْيٌ َلا ْهِرهِ، خا ا ظا ًة لَعا ُدُكْم ُحْزما حا

ا
ْتاِطبا أ ْن َيا

ا ألا
ْمناعاهُ  ْو يا

ا
يُْعِطياُه أ ًدا، فا حا

ا
 .«أ

“মিাোমদর কামরা পমি এক মবাঝা লাকক্ষড় সংগ্রহ কমর 
ক্ষপমি বহন কমর মনওো উত্তে, কামরা কামে সাওোল 
করার মচমে। (যার কামে যামব) মস ক্ষদমিও পামর অেবা 
নাও ক্ষদমি পামর”।5 

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭২।  
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭৩।  
5 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭৪।  
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نا » نُْفِسِهْم، واَكا
ا
الا أ لَّما ُعمَّ لايِْه واسا َّلَّ اهللُ عا ِ صا اُب راُسوِل اَّللَّ ْصحا

ا
نا أ َكا

اِو اغْ  اُهْم: ل ْروااٌح، فاِقيلا ل
ا
اُهْم أ لْتُمْ ياُكوُن ل  .«تاسا

“রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওোসাল্লামের সাহাবীগর্ 
ক্ষনমেমদর কাে-কেণ ক্ষনমেরা করমিন। ফমল িামদর 
শরীর মেমক ঘামের গে মবর হমিা। মসেনয িামদর বলা 
হমলা, যক্ষদ মিােরা মগাসল কমর নাও (িমব ভামলা 
হে)।”6 
আবূ বকর রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহু ক্ষনমে বযবসা কমর পক্ষরবার 
পক্ষরচালনা করমিন। ক্ষিক্ষন খলীফা ক্ষনবণাক্ষচি হমল রাষ্ট্রীে 
কামে সেে মদওোর কারমর্ বযবসার কামে সেে ক্ষদমি 
না পারাে বাইিুল োল মেমক খরচ ক্ষনমিন। 

اْم » نَّ ِحْرفاِِت ل
ا
ِلما قاْوِِم أ ْد عا : لاقا يُق، قاالا دِّ بُو باْكٍر الصِّ

ا
ا اْستُْخِلفا أ امَّ ل

 
ا
ئُوناِة أ ْن ما ُكُل آُل تاُكْن تاْعِجُز عا

ْ
ياأ ، فاسا ْمِر الُمْسِلِمنيا

ا
ْهِِل، واُشِغلُْت بِأ

ُِف لِلُْمْسِلِمنيا ِفيهِ  َْتا َيا اِل، وا ا الما ذا ِِب باْكٍر ِمْن ها
ا
  .«أ

“যখন আবূ বকর ক্ষসক্ষিক রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহুমক খলীফা 
বানামনা হমলা, িখন ক্ষিক্ষন বলমলন, আোর কাওে োমন 
                                                           
6 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭১।  
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ময, আোর উপােণন আোর পক্ষরবামরর ভরর্ মপাষমর্ 
অপযণাপ্ত ক্ষেমলা না। ক্ষকন্তু এখন আক্ষে েনগমর্র কামে 
সাবণিক্ষর্ক বযাপৃি হমে মগক্ষে। অিএব, আবূ বকমরর 
পক্ষরবার এই রাষ্ট্রীে মকাষাগার মেমক খাদয গ্রহর্ করমব 
এবং আবূ বকর রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহু েুসক্ষলে েনগমর্র 
সম্পমদর িত্ত্বাবিান করমব।”7 
এখামন কাে বলমি োনুমষর যাবিীে কেণকাণ্ডমক বুঝামনা 
হমেমে, যার অেণননক্ষিক েূলয আমে, চাই িা শারীক্ষরক 
পক্ষরশ্রে মহাক বা ক্ষচন্তা-ভাবনা ও োনক্ষসক পক্ষরশ্রে।  
ইসলাক্ষে শরী‘আহ অনবি পন্থাে উপােণন করা হারাে 
কমরমে। মযেন, যাবিীে োদকদ্রবয, পক্ষিিাবৃক্ষত্ত, েুো, 
শুকর ইিযাক্ষদমক হারাে কমরমে। মকননা, এগুমলা 
োনুমষর ক্ষবমবমকর কেণশক্ষিমক মলাপ কমর মদে ও উন্নি 
চক্ষরত্রমক ধ্বংস কমর মদে ও অনবি পন্থাে সম্পদ 
অেণমনর উপাে মবর কমর।  

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭০।  
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িেণ ও েীবন িারমর্র েূল উপাদান ক্ষহমসমব কামের 
প্রকৃি গুরুত্ব ও িাৎপযণ অনুিাবন কমর ইসলাে কামের 
বযাপামর অমনক ক্ষবক্ষিক্ষনমষি ও উৎসাহ উিীপনা ক্ষদমেমে। 
কামের গুরুত্ব ও িাৎপযণ সম্পমকণ ইসলামের ক্ষনমনাি 
ক্ষবিান মেমকই বুঝা যামব ময, ইসলাে োনুমষর মেমক কী 
িরমনর কাে চাে ও কামের কী কী গুর্াবক্ষল োকা 
বাঞ্ছনীে।  
১- সব সিে নারী পুরুমষর ওপর কাে করা ফরয। 

যামি মস এর দ্বারা ক্ষনমের ও িার ওপর ক্ষনভণরশীল 
অনযানযমদর প্রমোেন ক্ষেিামি পামর। ইসলামের এ 
বাস্তবিা ক্ষনমনাি আোমি বুঝা যাে,  

ُدرُٰٰيَو َمئِذٰ ﴿ َتاٗتاٰٱنلَاُسٰٰيَص  ش 
َ
ا ٰٰأ و  َمىلَُهمٰ ٰل ُِۡيَ ع 

َ
َمل َٰٰفَمن٦ٰٰأ ِٰمث َقاَلَٰٰيع 

اَٰذَرةٰ  ٗ َمل َٰٰوَمن٧ٰٰيََرهُۥَٰخۡي  اَٰذَرة ِٰٰمث َقاَلَٰٰيع  : الزلزلة] ﴾٨ٰيََرهُۥَٰش ٗ
٨  ،٦] 

“মসক্ষদন োনুষ ক্ষবক্ষিপ্তভামব মবর হমে আসমব যামি 
মদখামনা যাে িামদরমক িামদর ক্ষনেমদর কৃিকেণ। 
অিএব, মকউ অরু্ পক্ষরোর্ ভামলা কাে করমল িা মস 
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মদখমব, আর মকউ অরু্ পক্ষরোর্ খারাপ কাে করমল িাও 
মস মদখমব”। [সূরা আয-ক্ষযলযাল, আোি: ৬-৮] 

ِنَٰصىلِٗحاَٰعِمَلَٰٰمنٰ ﴿ وٰ َٰذَكرٰ ٰم 
َ
نَثٰىٰأ

ُ
ِمنٰ َٰوُهوَٰٰأ يِيََنُهۥفَلَُٰٰمؤ  ةُٰٰٗنح  َٰحَيوى

زَِيَنُهمٰ َٰطي َِبٗة ٰ َرُهمَٰونَلَج  ج 
َ
َسنِٰٰأ ح 

َ
َملُونَََٰٰكنُوا َٰٰماٰبِأ : انلحل] ﴾٩٧َٰيع 

٩٧] 
“ময েুক্ষেন অবস্থাে মনক আেল করমব, পুরুষ মহাক বা 
নারী, আেরা িামক পক্ষবত্র েীবন দান করব এবং িারা 
যা করি িার িুলনাে অবশযই আেরা িামদরমক উত্তে 
প্রক্ষিদান ক্ষদব”। [সূরা আন-নাহাল, আোি: ৯৭] 

َمل َٰٰفَمن﴿ ِمنٰ ٰوَُهوَٰٰٱلَصىلَِحىِتِٰٰمنََٰٰيع  َرانَٰٰفََلُٰٰمؤ  يِهِۦُٰكف  ِٰإَونَاٰلَِسع 
 [٩٤: االنبياء] ﴾٩٤َٰٰكىتُِبونَََٰٰلُۥ

“সুিরাং ময েুক্ষেন অবস্থাে সৎকাে কমর িার প্রমচষ্টামক 
অস্বীকার করা হমব না। আর আেরা মিা িা ক্ষলমখ 
রাক্ষখ”। [সূরা আল-আক্ষিো, আোি: ৯৪] 
এোড়াও আল কুরআমনর সািারর্ মখিামবর োিযমেও 
কামের গুরুত্ব বুঝা যাে। আল্লাহ বমলমেন,  
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َملُوا َٰٰوقُلِٰ﴿ مِنُوَن َٰٰورَُسوَُلُۥَٰعَملَُكمٰ ٰٱّلَلُٰٰفََسَۡيَىٰٱع  ٰوََسُُتَدجونََٰٰوٱل ُمؤ 
ىلِمِٰٰإَِلٰى َِٰٰوٱلَشَهىَدةِٰٰٱل َغي بَِٰٰع َملُونَُٰٰكنُتمٰ ٰبَِماُٰئُكمَفُينَب   ﴾١٠٥َٰتع 
 [١٠٥: اتلوبة]

“আর বলুন, মিােরা আেল কর। অিএব অক্ষচমরই 
আল্লাহ মিাোমদর আেল মদখমবন, িাাঁর রাসূল ও 
েুক্ষেনগর্ও। আর অক্ষচমরই মিাোমদরমক ক্ষফক্ষরমে মনওো 
হমব গামেব ও প্রকামশযর জ্ঞানীর ক্ষনকি। অিিঃপর ক্ষিক্ষন 
মিাোমদরমক োনামবন যা মিােরা আেল করমি মস 
সম্পমকণ”। [সূরা আি-িাওবাহ, আোি: ১০৫] 
মিাোমদর কামের োিযমে সকল োক্ষি ও মগাষ্ঠীর েমিয 
মিাোমদর মশ্রষ্ঠত্ব ও উচ্চ েযণাদা আল্লাহ ও িার রাসূল 
অবমলাকন করমবন।   
২- ইসলাে বযক্ষির কাে আদামের িরন ও উৎপাদমনর 
েমিয সেন্বে কমরমে, িামক কেপমি এিিুকু কাে 
করমি হমব যা িার প্রমোেন ক্ষেিাে ও সোেও এর দ্বারা 
উপকৃি হে। মকননা বযক্ষি উপকৃি হমলও সোে 
িক্ষিগ্রস্ত হে এেন মকামনা কাে করা যামব না। িার 
কামের োিযমে বযক্ষি ও োক্ষির েীবন যাপমনর োমঝ 
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একিা স্পষ্ট ও উমল্লখমযাগয প্রভাব োকমি হমব। এিাই 
আল-কুরআমন বার বার বলা হমেমে ময, সৎ ও 
কলযার্কর কাে কমরা। আর যারাই সৎকাে করমব 
িারাই সফলকাে হমব। আল্লাহ বমলন,  

﴿ِٰ نَسىنَٰٰإِن١ََٰٰٰوٱل َعص  ِ
ٰ ٰلَِفٰٰٱۡل  ٰوََعِملُوا َٰٰءاَمُنوا ٰٰٱََّلِينَٰٰإَِل٢ُٰٰٰخس 

ا ٰٰٱلَصىلَِحىِتٰ َق َِٰٰوتََواَصو  ا ٰٰبِٱۡل  َِٰٰوتََواَصو   [٣  ،١: العرص] ﴾٣ٰبِٱلَصب 
“সেমের কসে, ক্ষনশ্চে সকল োনুষ িক্ষিগ্রস্তিাে 
ক্ষনপক্ষিি। িমব িারা োড়া যারা ঈোন এমনমে, সৎকাে 
কমরমে, পরস্পরমক সমিযর উপমদশ ক্ষদমেমে এবং 
পরস্পরমক দিমযণর উপমদশ ক্ষদমেমে”। [সূরা আল-‘আসর, 
আোি: ১-৩] 
যারা সৎকাে কমর িামদর প্রক্ষিদান সম্পমকণ আল্লাহ 
অমনক োেগাে বর্ণনা কমরমেন, পিান্তমর যারা অসৎ 
কাে কমর িামদর শাক্ষস্ত সম্পমকণও বলা হমেমে। আল্লাহ 
বমলন,   

﴿ِٰ ِ نَٰٰٱلَصىلَِحىِتٰٰوََعِملُوا َٰٰءاَمُنوا ٰٰٱََّلِينََٰٰوبَش 
َ
ِٰمنََٰت رِيَٰجَنىت ٰٰلَُهمٰ ٰأ

ن َهىُر ََٰٰت تَِها
َ ِز ٗقاَٰثَمَرة ِٰٰمنِٰمن َهاُٰرزِقُوا ُُٰٰكََماٰٱۡل  َنارُٰٰٱََّلِيَٰهىَذاٰقَالُوا ٰٰر  ٰزِق 
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تُوا َٰٰقب ُل ِٰٰمن
ُ
َٰٰٓولَُهمٰ ُٰمتََشىبِٗها ٰٰبِهِۦَٰوأ َوىجٰ ٰفِيَها ز 

َ
َطَهَرة  ٰٰأ ٰفِيَهاٰوَُهمٰ ٰمج

ونَٰ  [٢٥: ابلقرة] ﴾٢٥َٰخىِِلُ
“আর যারা ঈোন এমনমে এবং মনক কাে কমরমে িুক্ষে 
িামদরমক সুসংবাদ দাও ময, িামদর েনয রমেমে 
োন্নািসেূহ, যার িলমদশ ক্ষদমে প্রবাক্ষহি হমব নদীসেূহ। 
যখনই িামদরমক োন্নাি মেমক মকামনা ফল মখমি মদওো 
হমব, িারা বলমব, ‘এিাই মিা পূমবণ আোমদরমক মখমি 
মদওো হমেক্ষেল’। আর িামদরমক িা মদওো হমব 
সাদৃশযপূর্ণ কমর এবং িামদর েনয িামি োকমব পক্ষবত্র 
স্ত্রীগর্ এবং িারা মসখামন হমব স্থােী”। [সূরা আল-
বাকারাহ, আোি: ২৫] 

َٰٰسي َِئةَٰٰٗكَسَبَٰٰمنٰبََلى ٰ﴿ َحىَطت 
َ
َلَٰٓئَِكُٰٰتُهۥٰ ََٰخِطٓيٰٰبِهِۦَٰوأ و 

ُ
َحىُبٰٰفَأ ص 

َ
ٰأ

ونَٰٰفِيَهاُٰهمٰ ٰٱنلَارِٰ   [٨١: ابلقرة] ﴾٨١َٰٰخىِِلُ

“হযাাঁ, ময েন্দ উপােণন করমব এবং িার পাপ িামক 
মবষ্টন কমর মনমব, িারাই আগুমনর অক্ষিবাসী। িারা 
মসখামন হমব স্থােী। আর যারা ঈোন এমনমে এবং মনক 
আেল কমরমে, িারা োন্নামির অক্ষিবাসী। িারা মসখামন 
হমব স্থােী”। [সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ৮১-৮২] 
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َما﴿
َ
ُبُهمٰ َٰكَفُروا ٰٰٱََّلِينَٰٰفَأ ِ َعذ 

ُ
ن َياِٰفَٰٰشِديٗداَٰعَذاٗباٰفَأ َٰوَماَٰوٱٓأۡلِخَرةِٰٰٱلج

ِنٰلَُهم َما٥٦َٰٰنىِصِينَٰٰم 
َ
َٰفُيَوف ِيِهمٰ ٰٱلَصىلَِحىِتٰٰوََعِملُوا ٰٰاَمُنوا ٰءَٰٰٱََّلِينََٰٰوأ

ُجورَُهم  ٰ
ُ
َٰٰلَٰٰوٱّلَلُٰٰأ  [٥٧  ،٥٦: عمران ال] ﴾٥٧ٰٱلَظىلِِميَُُٰٰيِبج

“অিিঃপর যারা কুফুরী কমরমে, আক্ষে িামদরমক কক্ষিন 
আযাব ক্ষদব দুক্ষনো ও আক্ষখরামি, আর িামদর মকামনা 
সাহাযযকারী মনই। আর যারা ঈোন এমনমে এবং মনক 
আেল কমরমে, ক্ষিক্ষন িামদরমক পক্ষরপূর্ণ প্রক্ষিদান ক্ষদমবন। 
আর আল্লাহ যাক্ষলেমদরমক ভামলাবামসন না”। [সূরা আমল 
ইেরান, আোি: ৫৬-৫৭] 

نُٰٰلَُهمٰ ُٰطوَبٰىٰٱلَصىلَِحىِتٰٰوََعِملُوا َٰٰءاَمُنوا ٰٰٱََّلِينَٰ﴿  ﴾٢٩ٰاب ٰٰ ََٰمٰٰوَُحس 
 [٢٩: الرعد]

“যারা ঈোন আমন এবং মনক আেল কমর, িামদর েনয 
রমেমে স্বােন্দ ও সুন্দর প্রিযাবিণনস্থল”। [সূরা আর-
রা‘দ, আোি: ২৯]  

رَٰٰنُِضيعَُٰٰلٰٰإِنَاٰٱلَصىلَِحىِتٰٰوََعِملُوا َٰٰءاَمُنوا ٰٰٱََّلِينَٰٰإِنَٰ﴿ ج 
َ
َسنََٰٰمنٰ ٰأ ح 

َ
ٰأ

 [٣٠: الكهف] ﴾٣٠َٰعَمًلٰ
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“ক্ষনশ্চে যারা ঈোন এমনমে এবং সৎকাে কমরমে, এমদর 
মেমক আেরা এেন কামরা প্রক্ষিদান নষ্ট করব না, ময 
সুকেণ কমরমে”। [সূরা আল-কাহাফ, আোি: ৩০] 
এভামব অসংখয আোমি সৎকামের পুরস্কার ও 
অসৎকামের ক্ষিরস্কার সম্পমকণ আমলাচনা হমেমে। 
৩- ইসলাে বযক্ষির কামের েযণাদামক সম্মাক্ষনি কমর িুমল 
িমরমে এবং িার েযণাদামকও সুউমচ্চ সোসীন কমরমে। 
িার কাে, পক্ষরশ্রে ও সোমের েনয িার অবদামনর 
পক্ষরোর্ অনুযােী সোমে িার েযণাদা ও অবস্থানমক 
ক্ষনক্ষশ্চি কমরমে। মস মকামনা ক্ষবষমে দি ও পারদশণী হমল 
িামক মস পমদ অক্ষিক্ষষ্ঠি করমি ইসলাে আমদশ ক্ষদমেমে। 
অমযাগয, অদি ও অলমসর স্থান ইসলাক্ষে সোমে মনই। 
আল্লাহ বমলমেন,  

﴿ ٰ
َِماَٰدَرَجىتٰ َٰولُِك  َملُونََٰٰعَماٰبَِغىفِلٰ َٰربجَكَٰٰوَماِٰملُوا  ٰعَٰٰم   ﴾١٣٢َٰيع 

 [١٣٢: االنعام]
“আর িারা যা কমর, মস অনুসামর প্রমিযমকর েযণাদা 
রমেমে এবং মিাোর রব িারা যা কমর মস সম্পমকণ 
গাক্ষফল নন”।  [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ১৩২] 
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আল্লাহ আমরা বমলমেন,  
﴿ ٰ

َِماَٰدَرَجىتٰ َٰولُِك  َِيُهمٰ ٰوا ٰ َعِملُٰٰم  َمىلَُهمٰ َٰوَِلُوَف  ع 
َ
لَُمونََٰٰلٰٰوَُهمٰ ٰأ ُٰيظ 

 [١٩: االحقاف] ﴾١٩
“আর সকমলর েনযই িামদর আেল অনুসামর েযণাদা 
রমেমে। আর আল্লাহ মযন িামদরমক িামদর কমেণর পূর্ণ 
প্রক্ষিফল ক্ষদমি পামরন। আর িামদর প্রক্ষি মকামনা যুলুে 
করা হমব না”। [সূরা আল-আহকাফ, আোি: ১৯] 
এসব আোি দ্বারা এিাই স্পষ্ট প্রিীেোন হে ময, বযক্ষির 
কেণ দিিা ও নিুনত্ব সৃক্ষষ্টর সিেিা অনুসামরই 
সাোক্ষেক পমদ িামক অক্ষিক্ষষ্ঠি করমি হমব।  
৪- ইসলাে বযক্ষি ও সেক্ষষ্টমক কলযার্কর কামের আমদশ 
ক্ষদমেমে, এর দ্বারা িামক দাক্ষরদ্র, মবকারত্ব, অসলিা, 
অিেিা ও ক্ষভিাবৃক্ষত্ত মেমক েুক্ষি ক্ষদমেমে। িামক েীবন 
িারমর্র প্রমোেনীে উপােণন ও মেৌক্ষলক চাক্ষহদা পূরর্ 
করমি হমব। একোই আেরা ক্ষনমনাি হাদীস মেমক ক্ষশিা 
লাভ কক্ষর,  

ًدا، » حا
ا
لا أ

ا
اْسأ ْن ي

ا
ُ ِمْن أ ْْيٌ َلا ْهِرهِ، خا ا ظا ًة لَعا ُدُكْم ُحْزما حا

ا
ْتاِطبا أ ْن َيا

ا ألا
هُ  ْمناعا ْو يا

ا
يُْعِطياُه أ  .«فا
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“মিাোমদর কামরা পমি এক মবাঝা লাকড়ী সংগ্রহ কমর 
ক্ষপমি বহন কমর মনওো উত্তে, কামরা কামে সাওোল 
করার মচমে। (যার কামে যামব) মস ক্ষদমিও পামর অেবা 
নাও ক্ষদমি পামর”।8 

اْستاْغِِنا بِِه » ي قا بِِه وا دَّ ياتاصا ْهِرهِ، فا ا ظا ياْحِطبا لَعا ُدُكْم، فا حا
ا
ْغُدوا أ ْن يا

ا ألا
، فاإِنَّ  ِمنا  ُه ذالِكا ناعا ْو ما

ا
اُه أ ْعطا

ا
لا راُجاًل، أ

ا
اْسأ ْن ي

ا
ُ ِمْن أ ْْيٌ َلا انلَّاِس، خا

ْن تاُعوُل   بِما
ْ
أ ، واابْدا ْفَّلا ُل ِمنا اْْلاِد السُّ فْضا

ا
 .«اْْلادا الُْعلْياا أ

“মিাোমদর ময মকউ মভার মবলা মবর হমে কামির মবাঝা 
ক্ষপমি বহন কমর এমন িা মেমক মস সদকা কমর ও 
মলামকর কামে সাহাযয চাওো মেমক েুি োমক, মস ঐ 
বযক্ষি মেমক অমনক ভামলা, ময কামরা কামে সাওোল 
কমর, ময িামক ক্ষদমিও পামর, নাও পামর, উপমরর হাি 
ক্ষনমচর হাি হমি উত্তে। যামদর লালন-পালমনর দাক্ষেত্ব 
মিাোর উপর রমেমে িামদর ক্ষদমে (সদকা) শুরু কর।”9 

                                                           
8 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭৪।  
9 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৭০; সহীহ েুসক্ষলে, হাদীস নং ১০৪২।  
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৫- ইসলাে কােক্ষি সুন্দর ও পূর্ণিার সামে সম্পন্ন করমি 
আমদশ ক্ষদমেমে। বযক্ষির দিিা ও মযাগযিা অনুযােী 
উত্তেরূমপ কােক্ষি করমি হমব, যামি কােক্ষি সমবণাচ্চ 
ফলাপ্রসূ, উৎপাদনেুখী ও ক্ষনখুাঁি হে। হাদীমস এমসমে,  

ْن ُيتِْقناهُ »
ا
اًل أ ما ُدُكْم عا حا

ا
ِملا أ لَّ َُيِبُّ إِذاا عا زَّ واجا ا عا .«إِنَّ اَّللَّ  

“মিাোমদর মকউ যখন মকামনা কাে কমর িখন িার 
ক্ষনখুাঁি সুন্দর কাে আল্লাহ পেন্দ কমরন।”10  
বযক্ষির সমবণাচ্চ মচষ্টা ও শ্রমের দ্বারা কামের োন ও 
পূর্ণিা প্রকাশ পাে। ইসলাে কামের মিমত্র গুর্গি োন 
বোে রাখমি ক্ষনমদণশ ক্ষদমেমে। উৎপাক্ষদি ক্ষেক্ষনমসর 
সমবণাত্তে োন রিা ও সমবণাচ্চ উৎপাদন মফরি পাওোই 
হমলা ইসলামের ক্ষনমদণশ। আর এিার উপাে হমলা জ্ঞান ও 
পারদক্ষশণিা অেণন করা। কামের মিমত্র উি ক্ষবষমের 

                                                           
10 েু‘যাে আল আওসাি, হাদীস নং ৮৯৭, ইোে িাবরাক্ষর্ রহ. 
বমলন, ক্ষহশাে মেমক েুস‘আব োড়া মকউ হাদীসক্ষি বর্ণনা কমর ক্ষন। 
এমি ক্ষবশর রহ. একাকী বর্ণনা কমরমেন। এোড়া হুসাইন সুলাইে 
আসাদ বমলমেন, হাদীমসর সনদক্ষি লাইমেন।   
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জ্ঞানােণন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাে জ্ঞানীর সম্মান ও 
েযণাদা বহু গুমর্ বাক্ষড়মে ক্ষদমেমে। আল্লাহ বমলমেন,  

فَعِٰ﴿ وتُوا َٰٰوٱََّلِينَِٰٰمنُكمٰ َٰءاَمُنوا ٰٰٱََّلِينَٰٰٱّلَلُٰٰيَر 
ُ
ٰ ٰٱل عِل مَٰٰأ  ﴾َدَرَجىت 

 [١١: املجادلة]
“মিাোমদর েমিয যারা ঈোন এমনমে এবং যামদরমক 
জ্ঞান দান করা হমেমে আল্লাহ িামদরমক েযণাদাে সেুন্নি 
করমবন”।  [সূরা আল-েুোদালা, আোি: ১১] 
আল্লাহ আমরা বমলমেন,  

َتوِيَٰهل ٰٰقُل ٰ﴿ لَُمونَٰٰٱََّلِينَٰٰيَس  لَُموَن َٰٰلَٰٰوٱََّلِينََٰٰيع  َٰيَتَذَكرُٰٰإَِنَماَٰيع 
لُوا ٰ و 
ُ
ل َبىبِٰٰأ

َ  [٩: الزمر] ﴾٩ٰٱۡل 
“বলুন, ‘যারা োমন আর যারা োমন না িারা ক্ষক সোন?’ 
ক্ষবমবকবান মলামকরাই মকবল উপমদশ গ্রহর্ কমর”। [সূরা 
আয-যুোর, আোি: ৯] 
কুরআমনর এ ক্ষনমদণশ আরব ও ইসলাক্ষে সোমে আে 
যোযে চচণা হমে না, িারা উৎপাদনেূখী জ্ঞান ক্ষবজ্ঞান 
মেমক সমর মগমে -পক্ষরসংখযামন এিাই প্রোক্ষর্ি হে। 
অেচ কুরআন েুক্ষেমনর গুর্ সম্পমকণ বমলমে,  

َِٰٰوقُل﴿ ِنَٰٰرب   [١١٤: طه] ﴾ِعل ٗماٰزِد 
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“এবং আপক্ষন বলুন, ‘মহ আোর রব, আোর জ্ঞান বৃক্ষে 
কমর ক্ষদন”। [সূরা ত্বা-হা, আোি: ১১৪] 
এ আোমি িামদর দুক্ষনো ও আমখরামির সুখ মসৌভাগয 
অেণমনর জ্ঞানমক বাক্ষড়মে মদওোর েনয আল্লাহর কামে 
প্রােণনা ক্ষশিা মদওো হমেমে।  
৬- ইসলাে সব নারী ও পুরুমষর ক্ষনিয প্রমোেনীে 
মেৌক্ষলক চাক্ষহদা ক্ষেিামনার ক্ষরক্ষযমকর অমন্বষমর্ প্রমচষ্টা 
করামক ফরয কমরমে। রাষ্ট্র ও সোমের েনয 
অিযাবশযকীে হমলা েনগর্মক উৎপাদনশীল কামের 
সুমযাগ সৃক্ষষ্ট কমর মদওো। ক্ষনমনাি আোি একোই প্রোর্ 
কমর,  

ةُٰٰقُِضَيِتٰٰفَإَِذا﴿ وا ٰٰٱلَصلَوى ۡرِضِٰٰفٰٰفَٱنتَِشُ
َ لِِٰٰمنَٰوٱب َتُغوا ٰٰٱۡل  ٰٱّلَلِٰٰفَض 

لُِحونََٰٰلَعَلُكمٰ َٰكثِۡٗياٰٱّلَلََٰٰوٱذ ُكُروا ٰ  [١٠: اجلمعة] ﴾١٠ُٰتف 

“অিিঃপর যখন সালাি সোপ্ত হমব িখন মিােরা 
পৃক্ষেবীমি েক্ষড়মে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ মেমক 
অনুসোন কর এবং আল্লাহমক মবক্ষশ মবক্ষশ স্মরর্ কর, 
যামি মিােরা সফল হমি পার”। [সূরা আল-েুেু‘আ, 
আোি: ১০] 
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উোর রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহু বমলমেন, মিাোমদর মকউ 
ক্ষরক্ষযমকর অমন্বষর্ মেমক ক্ষবরি মেমক মযন বমস না 
োমক। মকননা আসোন মেমক মসানা রুপা অবিীর্ণ হে 
না।  
রামষ্ট্রর দাক্ষেত্ব হমলা সিে যুবকমদরমক কামের বযবস্থা 
কমর মদওো। িামদরমক িুদ্র ঋর্ ক্ষদমে মোি মোি 
প্রকমল্পর বযবস্থা করা। েক্ষে আবাদ, েরুভূক্ষে ও অনাবাক্ষদ 
ভূক্ষে আবামদর বযবস্থা করা বযক্ষি ও সেক্ষষ্টর ওপর ফরয। 

এ সম্পমকণ হাদীমস এমসমে,  
ق  » الٍِم حا لايْسا ِلِعْرٍق ظا ُ، وا يْتاًة فاِِها َلا رًْضا ما

ا
ْحياا أ

ا
ْن أ  .«ما

“ময বযক্ষি মকামনা অনাবাদী েক্ষেন আবাদ করমব, মস 
িার োক্ষলক হমব। আর যক্ষদ মকামনা যাক্ষলে অমনযর 
েক্ষেমি গাে লাগাে, িমব মস িার োক্ষলক হমব না”।11 

ْت » رًْضا لايْسا
ا
را أ ْعما

ا
ْن أ قُّ ما حا

ا
ُهوا أ ٍد فا حا

ا
ُة: «أِل ُر »، قاالا ُعْروا قاَضا بِِه ُعما
نُْه ِِف ِخالافاِتهِ  ُ عا  .«راِِضا اَّللَّ

                                                           
11 আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩০৭৩, আলবানী রহ. বমলমেন, হাদীসক্ষি 
সহীহ। 
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“ময বযক্ষি এেন মকামনা েক্ষে আবাদ কমর, যা কামরা 
োক্ষলকানাে নে, িাহমল মস-ই (োক্ষলক হওোর) মবশী 
হকদার। উরওো রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহু বমলন, উোর 
রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহু িাাঁর ক্ষখলাফিকামল এরূপ ফােসালা 
ক্ষদমেক্ষেমলন।”12 

« ، ِ رُْض اَّللَّ
ا
رْضا أ

ا
نَّ اأْل

ا
لَّما قاَضا أ لايِْه واسا َّلَّ اهلُل عا ِ صا نَّ راُسولا اَّللَّ

ا
أ

قُّ بِهِ  حا
ا
ُهوا أ وااتًا فا ْحياا ما

ا
ْن أ ما ، وا ِ  .«واالِْعباادا ِعبااُد اَّللَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওোসাল্লাে ফেসালা 
ক্ষদমেমেন, সেস্ত েক্ষেনই আল্লাহর এবং বান্দারা সবাই 
আল্লাহর বান্দা। কামেই, ময বযক্ষি মকামনা অনাবাদী 
েক্ষেন আবাদ করমব, মস বযক্ষি িার োক্ষলক হমব।”13 
এসব হাদীমস এিাই প্রোর্ কমর ময, ক্ষনমের হামির 
অক্ষেণি ক্ষরক্ষযকই উত্তে এবং েক্ষেমনর আবাদ, ক্ষনেণার্ ও 
উন্নেন কামের োিযে কামের ক্ষদমক আহ্বান করা 

                                                           
12 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৩৫। 
13 আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩০৭৬, আলবানী রহ. বমলমেন, হাদীমসর 
সনদক্ষি সহীহ। 
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হমেমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওোসাল্লাে 
সাহাবীমদর সামে ক্ষবক্ষভন্ন কামে অংশগ্রহর্ কমরমেন। ক্ষিক্ষন 
ক্ষনমের পক্ষবত্র হামি ইসলামের প্রেে েসক্ষেদ কুবা 
ক্ষনেণামর্ অংশগ্রহর্ কমরমেন। এোড়া ক্ষিক্ষন মোি বড় 
মকামনা কােমকই অবজ্ঞা করমিন না। ক্ষিক্ষন 
সাহাবীমদরমক কাি সংগ্রহ করমি আমদশ ক্ষদমেমেন। 
আরব ও েুসক্ষলে উম্মাহ’র িুদ্র কামের বযাপামর 
হীনেনযিামক পক্ষরবিণন করা খুবই দরকার। মকামনা 
কােমকই খামিা কমর মদখার সুমযাগ মনই। ক্ষবশ্বমক 
সুন্দরভামব পক্ষরচালনা করমি রাষ্ট্রপক্ষির মযেন দরকার 
মিেক্ষন ক্ষদনেেুর, কুক্ষল, মেেমররও দরকার। সবাই সবার 
মপশামক সম্মান করা উক্ষচৎ। কােমক মোি কমর মদখা 
হমলা অবনক্ষি ও পশ্চাৎপদিার অনযিে আলােি।  
আন্তেণাক্ষিক শ্রে সংস্থাে (International Labour 

Organisation) কাে ও শ্রক্ষেমকর অক্ষিকার সম্পমকণ ক্ষনন 
ক্ষলক্ষখি অক্ষিকার ক্ষনক্ষশ্চি করা হমেমে : 
- সংস্থার ১৭নং িারাে বলা হমেমে ময, সবারই 

বযক্ষিগিভামব বা মযৌেভামব কাে করার অক্ষিকার 
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রমেমে।  
- অনযােভামব ও ক্ষনক্ষবণচামর ইোেি কাউমক চাকুরী 

মেমক অপসারর্ করা যামব না। 
- ২৩নং িারাে কামের অক্ষিকার, কাে ক্ষনবণাচন ও 

মবকারমত্বর সংজ্ঞাে বলা হমেমে, সবার কাে করার 
অক্ষিকার োকমব, সমন্তাষেনক ও নযাযযভামব কাে 
ক্ষনবণাচমনর স্বািীনিা োকমব। এেক্ষনভামব বযক্ষিমক 
মবকারত্ব মেমক েুক্ষি মদওোও রামষ্ট্রর দাক্ষেত্ব।  

- োনক্ষবক েযণাদাকর নযাযয েেুরী সম্পমকণ বলা হমেমে, 

িামক নযাযয েেুরী প্রদান করমি হমব যা বযক্ষি, 

পক্ষরবার ও িার ওপর ক্ষনভণরশীল সবার েনয 
সম্মানেনকভামব েীবন-যাপমনর েনয যমেষ্ট হে। 
এোড়াও আেণ-সাোক্ষেক ক্ষনরাপত্তার েনয অনযানয 
সুমযাগ সুক্ষবিাও ক্ষদমি হমব। সবার েনয বযবসা 
বাক্ষর্েয ও প্রক্ষিষ্ঠান করার অক্ষিকার োকমব, িার 
স্বােণ রিার েনয মেড ইউক্ষনেন এসব ক্ষনেন্ত্রর্ 
করমব। 
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আন্তেণাক্ষিক শ্রে সংস্থার এসব িারাগুমলা উোর 
রাক্ষদোল্লাহু ‘আনহুর ক্ষনমনাি বার্ীরই বক্ষহিঃপ্রকাশ   

 الطريق فاستبقوا فقد وضح ، رءوسكم ارفعوا الفقراء معرش يا»
  .«املسلمني يلع اعلة تكونوا وال اخلْيات

“মহ দক্ষরদ্র মলাকসব! মিােরা োো উাঁচু কমরা, বমস মেমকা 
না, মিাোমদর সব পে মখালা, অিএব কলযার্কর কামে 
মনমে পড়, অনয েুসক্ষলমের ওপর ক্ষনভণরশীল ও মবাঝা হমে 
মেমকা না”।  
- ২৪নং িারাে শ্রক্ষেমকর ক্ষবশ্রাে ও সবণক্ষনন কামের 

সেে সম্পমকণ বলা হমেমে, অবসর সেমে সবারই 
ক্ষবশ্রামের অক্ষিকার রমেমে, অক্ষিক্ষরি সেে কাে 
করমল নযাযযভামব ওভারিাইমের পাক্ষরশ্রক্ষেক ক্ষদমি 
হমব। সমবণাচ্চ ৮ ঘন্টা কাে করামনা যামব।  

- েীবন-যাপমনর েনয োনসম্মি ও উপমযাগী মবিন-
ভািা ক্ষদমি হমব যা বযক্ষি ও িার পক্ষরবামরর খাদয, 
ক্ষচক্ষকৎসা, ক্ষবমনাদন, বস্ত্র, বাসস্থান ইিযাক্ষদর েনয 
যমেষ্ট হে। িার েনয মবকারাবস্থা, অসুস্থ, অিে, 
ক্ষবিবা বা বৃোবস্থাে সাোক্ষেক িাকাফুমলর বযবস্থাও 



 

28 

 

োকমি হমব। এসব ক্ষকেু িামক েরুরী েূহুমিণ 
সাোক্ষেক ক্ষনরাপত্তা ও অেণননক্ষিক ক্ষনশ্চেিা ক্ষদমব।  

- ৬ নং িারাে বলা হমেমে, রামষ্ট্রর দাক্ষেত্ব হমলা 
বযক্ষিমক িার দিিানুযােী কেণসংস্থামনর বযবস্থা কমর 
মদওো, বযক্ষির কেণদিিা বৃক্ষের েনয যুমগাপমযাগী 
নানা প্রক্ষশিমর্র বযবস্থা করা। 

- নারী পুরুষ সকমলর েনয নযাযয মবিন-ভািা ক্ষনক্ষশ্চি 
করা, এ মিমত্র নারী পুরুমষর েমিয পােণকয করা 
যামব না। কামের সুমযাগ সুক্ষবিার মিমত্র সবাই 
সোন অক্ষিকার লাভ করমব।  

ইসলােও কামের মিমত্র নারী পুরুষ মভদামভদ না কমর 
শ্রক্ষেমকর পাক্ষরশ্রক্ষেক িার ঘাে শুকামনার আমগই ক্ষদমে 
ক্ষদমি ক্ষনমদণশ ক্ষদমেমে। হাদীমস এমসমে, 

جْ »
ا
ِجْيا أ

ا
ْعُطوا اأْل

ا
قُهُ أ را ِفَّ عا

ْن َيا
ا
بْلا أ ُه، قا  .«را
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“শ্রক্ষেমকর মদমহর ঘাে শুকামনার পূমবণ মিােরা িার েেুরী 
দাও”।14 

« ، را ى ِِب ُثمَّ غادا ْعطا
ا
ِة: راُجٌل أ ْصُمُهْم ياْوما الِقيااما ناا خا

ا
: ثاالاثاٌة أ ُ قاالا اَّللَّ

 
ا
را أ جا

ْ
ناُه، واراُجٌل اْستاأ كالا ثاما

ا
ا فاأ راُجٌل بااعا ُحرًّ اْم ِجًْيا فااْستاْوفا وا ل  ِمنُْه وا

هُ  ْجرا
ا
 «.ُيْعِط أ

“েহান আল্লাহ িা‘আলা মঘাষর্া কমরমেন ময, ক্ষকোেমির 
ক্ষদবমস আক্ষে ক্ষনমে ক্ষিন বযক্ষির ক্ষবরুমে বাদী হমবা। এক 
বযক্ষি, ময আোর নামে ওোদা কমর িা ভঙ্গ কমর। 
আমরক বযক্ষি, ময মকামনা আযাদ োনুষমক ক্ষবক্ষক্র কমর 
িার েূলয মভাগ করল। আর এক বযক্ষি, ময মকামনা েেুর 
ক্ষনমোগ কমর িার মেমক পুমরা কাে আদাে কমর এবং 
িার পাক্ষরশ্রক্ষেক মদে না”।15    

                                                           
14 ইবন োোহ, হাদীস নং ২৪৪৩, আলবানী রহ. বমলমেন, হাদীসক্ষি 
সহীহ।  

15 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২২৭।  



 

30 

 

বযক্ষি ও িার পক্ষরবামরর েনয যমেষ্ট সম্মানেনক মবিন 
ভািা িার োনক্ষবক ও েযণাদার অক্ষিকার। এ বযাপামর 
কুরআমন এমসমে,  

َناَٰولََقدٰ ﴿ ِِٰٰفُٰٰهمٰ وَََحَل َنىَٰٰءاَدمَٰٰبَِنَٰٰٓكَرم  َب 
رِٰٰٱل  َح 

ِنََٰٰوَرزَق َنىُهمَٰوٱۡل  ٰم 
ٰىَٰوفََضل َنىُهمٰ ٰٱلَطي َِبىِتٰ َِمنٰ َٰكثِۡي ََٰٰعَ نَاٰم  ِضيٗلَٰٰخلَق  : االرساء] ﴾٧٠ٰٰتَف 

٧٠] 

“আর আেরা মিা আদে সন্তানমদর সম্মাক্ষনি কমরক্ষে 
এবং আক্ষে িামদরমক স্থমল ও সেুমদ্র বাহন ক্ষদমেক্ষে এবং 
িামদরমক ক্ষদমেক্ষে উত্তে ক্ষরক্ষযক। আর আেরা যা সৃক্ষষ্ট 
কমরক্ষে িামদর মেমক অমনমকর ওপর আেরা িামদরমক 
অমনক েযণাদা ক্ষদমেক্ষে। [সূরা আল-ইসরা, আোি: ৭০] 
- শ্রক্ষেকমক দদক্ষনক ক্ষবশ্রাে, সাপ্তাক্ষহক ও বাৎসক্ষরক েুক্ষি 

ক্ষদমি হমব। 
- সবারই অক্ষিকার আমে মেড ইউক্ষনেন গিন কমর 

িামি মযাগ মদওো। প্রমোেমনর সেে এসব সংগিন 
অেণননক্ষিক ও সাোক্ষেক স্বােণ রিাে পামশ এমস 
দাাঁড়াে। আর এিা করা ইসলামে োমেয। মকননা 
উসূমলর একিা কামেদা হমলা:  الوسيلة إيل الواجب
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 অিযাবশযকীে কামের োিযেও“ واجبة

অিযাবশযকীে।” মযমহিু এসব সংস্থা শ্রক্ষেমকর স্বােণ 
রিাে কাে কমর িাই শ্রক্ষেমকর স্বামেণই এ কাে 
করা োমেয। িমব মেড ইউক্ষনেমনর নামে অরােকিা 
সৃক্ষষ্ট োমেয মনই। 

- শ্রক্ষেক ও োক্ষলমকর েিযকার নানা সেসযা সোিামন 
আন্তেণাক্ষিক শ্রে সংস্থা মবশ ক্ষকেু আইন কমরমে, 
মসগুমলার েমিয: শ্রক্ষেকমক অিযক্ষিক ও খারাপ 
পক্ষরমবমশ কাে করামনা যামব না, দদক্ষনক ও সাপ্তাক্ষহক 
েুক্ষি ক্ষদমি হমব, নারী ও ক্ষশশুমক ভারী কামে বযবহার 
করা যামব না, ক্ষশশু শ্রে বে করমি হমব, খক্ষন ও 
অনযানয ভেংকর স্থামন কামের মিমত্র ক্ষনরাপত্তা 
ক্ষনক্ষশ্চি করমি হমব। েূলি আন্তেণাক্ষিক শ্রে সংস্থার 
লিয ও উমিশয হমলা শ্রমের ক্ষবক্ষনেমে নযাযযভামব 
সম্মানেনক খাদয, বস্ত্র, বাসস্থান, ক্ষবশ্রাে, ক্ষচক্ষকৎসা 
ইিযাক্ষদ সুমযাগ-সুক্ষবিা ক্ষনক্ষশ্চি করা। আর এসব 
সুমযাগ-সুক্ষবিা ইসলাে শ্রক্ষেকমক প্রদান কমরমে।  

আল্লাহ বমলমেন,  
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ًساٰٱّلَلُٰٰيَُكل ُِفَٰٰلٰ﴿ َعَها ٰٰإَِلَٰٰنف  َٰٰماٰلََهاُٰوس  َٰماٰوََعلَي َهاَٰكَسَبت 
تََسَبت  ٰ  [٢٨٦: ابلقرة] ﴾ٱك 

“আল্লাহ মকামনা বযক্ষিমক িার সােমেণযর বাইমর দাক্ষেত্ব 
মদন না। মস যা অেণন কমর িা িার েনযই এবং মস যা 
কাোই কমর িা িার ওপরই বিণামব”। [সূরা আল-
বাকারাহ, আোি: ২৮৬] 

ن َساُنَٰضعِيًفا ِ
ٰوَُخلَِقٰاۡل  َِفَٰعن ُكم  ُُٰيَف  ن 

َ
ٰأ  يُرِيُدٰاّلَلُ

“আল্লাহ মিাোমদর মেমক (ক্ষবিান) সহে করমি চান, 
আর োনুষমক সৃক্ষষ্ট করা হমেমে দুবণল কমর”। [সূরা আন-
ক্ষনসা, আোি: ২৮] 

َٰٰٓلَٰٰرَبَنا﴿ نَا ٰٰٓإِنٰتَُؤاِخذ  وٰ ٰنَِسيَنا
َ
نَا ٰٰأ

 
َطأ خ 

َ
اَٰعَلي َنآََٰٰت ِمل َٰٰوَلَٰٰرَبَناٰأ ٗ ٰإِۡص 

ََٰٰحَل َتُهۥَٰكَما ل َناَٰوَلَٰٰرَبَناَٰقب لَِنا ِٰٰمنٰٱََّلِينَََٰٰعَ ِ ٰٰنَلَاَٰطاقَةََٰٰلَٰٰماَُٰتَم  ٰبِهِۦ 
ُفَٰوٱ فِرٰ َٰعَناٰع  ٓ ٰٰنَلَاَٰوٱغ  نَتَٰٰوٱر ََح َنا

َ
ىَناٰأ لَى  [٢٨٦: ابلقرة] ﴾َمو 

“মহ আোমদর রব! আেরা যক্ষদ ভুমল যাই অেবা ভুল কক্ষর 
িাহমল আপক্ষন আোমদরমক পাকড়াও করমবন না। মহ 
আোমদর রব, আোমদর ওপর মবাঝা চাক্ষপমে ক্ষদমবন না, 
মযেন আোমদর পূবণবিণীমদর ওপর চাক্ষপমে ক্ষদমেমেন। মহ 
আোমদর রব, আপক্ষন আোমদরমক এেন ক্ষকেু বহন 
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করামবন না, যার সােেণয আোমদর মনই। আর আপক্ষন 
আোমদরমক োেণনা করুন এবং আোমদরমক িো করুন, 
আর আোমদর ওপর দো করুন। আপক্ষন আোমদর 
অক্ষভভাবক”। [সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ২৮৬] 
- সাোক্ষেক ক্ষনরাপত্তা এবং েীবনযাত্রার পারস্পক্ষরক 

ক্ষনভণরশীলিা সম্প্রসারর্ করমি হমব। এসম্পমকণ 
ইসলামের বার্ী হমলা, 

َلٰٰلََكٰٰإِنَٰ﴿
َ
َرىٰىَٰوَلٰٰفِيَهاََٰتُوعَٰٰأ  [١١٨: طه] ﴾١١٨َٰتع 

“ক্ষনশ্চে মিাোর েনয এ বযবস্থা ময, িুক্ষে মসখামন িুিািণও 
হমব না এবং বস্ত্রহীনও হমব না”।  [সূরা িা-হা: ১১৮] 

عُِمونَٰ﴿ ٰىٰٱلَطَعامََٰٰوُيط  ِكيٗناُٰحب ِهِۦََٰعَ ِسًۡياَٰوَيتِيٗماِٰمس 
َ
ٰإَِنَما٨َٰٰوأ

عُِمُكمٰ  هُِٰٰنط   ﴾٩ُٰشُكوًراَٰوَلَٰٰجَزآءِٰٰٗمنُكمٰ ٰنُرِيدَُٰٰلٰٰٱّلَلِٰٰلِوَج 
 [٩  ،٨: االنسان]

“িারা খামদযর প্রক্ষি আসক্ষি োকা সমত্ত্বও ক্ষেসকীন, 
ইোিীে ও বন্দীমক খাদয দান কমর। িারা বমল, ‘আেরা 
মিা আল্লাহর সন্তুক্ষষ্টর উমিমশয মিাোমদরমক খাদয দান 
কক্ষর। আেরা মিাোমদর মেমক মকামনা প্রক্ষিদান চাই না 
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এবং মকামনা মশাকরও না”। [সূরা আল-ইনসান, আোি: 
৮-৯] 
এোড়াও শ্রক্ষেমকর মবিন সম্পমকণ আল কুরআমন ইক্ষঙ্গি 
এমসমে,  

ىُهَماٰفََجآَءت هُٰ﴿ َدى ِشٰٰإِح  َٰٰتم  َيآء ََٰٰعَ تِح  ٰٰٱس  ِبٰٰإِنَٰٰقَالَت 
َ
ُعوكَٰٰأ ٰيَد 

زَِيَكٰ رََِٰٰلَج  ج 
َ
ٰقَاَلٰٰٱل َقَصَصَٰٰعلَي هَِٰوقََصَٰٰجآَءهُۥٰفَلََماٰنَلَا َٰٰسَقي َتَٰٰماٰأ

ٰ َٰلٰ ٢٥ٰٰٰٱلَظىلِِميَٰٰٱل َقو مِِٰٰمنَََٰٰنَو َتََٰٰتَف  ىُهَماٰقَالَت  َدى بَِتٰٰإِح 
َ
أ َٰيَٰٓ

َتٰ هُ ٰٰ ٰ ٱس  َٰٰإِنَِٰٰجر  َتَٰٰمنَِٰٰخۡي  ٰٰٱل َقوِيٰجَٰجر َتٰٰ ٰ ٱس 
َ ٰٰٓقَاَل٢٦ِٰٰٰميُٰٱۡل  رِيدُٰٰإِن ِ

ُ
نٰ ٰأ

َ
ٰأ

نِكَحَكٰ
ُ
َدىٰأ ِٰٰٱب نََتَٰٰإِح  ََٰٰٰٓهىَتي  نََٰعَ

َ
ُجَرِنٰٰأ

 
ٰ ٰثََمىِنَٰٰتَأ ٰفَإِنٰ ِٰحَجج 

َتٰ ت َمم 
َ
اٰأ ٗ ِٰٰٓعنِدَك ٰٰفَِمنٰ َٰعش  رِيدَُٰٰوَما

ُ
نٰ ٰأ

َ
ُشَقٰٰأ

َ
ٰإِنَٰسَتِجُدِنَٰٰٓعلَي َك ٰٰأ

ىلَِكٰٰاَلٰق٢٧َٰٰٰٱلَصىلِِحيَِٰٰمنَٰٰٱّلَلَُٰٰشآءَٰ َيَماَٰوَبي َنَك ٰٰبَي ِنَٰٰذ
َ
ِٰٰأ َجلَي 

َ ٰٱۡل 
َوىنَٰٰفََلٰٰقََضي ُتٰ َ ُٰٰعد  ٰىَٰوٱّلَلََُٰٰعَ : القصص] ﴾٢٨َٰوكِيلٰ َٰنُقوُلَٰٰماََٰعَ

٢٨  ،٢٥] 

“অিিঃপর নারীদ্বমের একেন লােুকভামব মহাঁমি িার 
কামে এমস বলল ময, আোর ক্ষপিা আপনামক ডাকমেন, 
মযন ক্ষিক্ষন আপনামক পাক্ষরশ্রক্ষেক ক্ষদমি পামরন, আোমদর 
পশুগুমলামক আপক্ষন ময পাক্ষন পান কক্ষরমেমেন িার 
ক্ষবক্ষনেমে’। অিিঃপর যখন েূসা িার ক্ষনকি আসল এবং 
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সকল ঘিনা িার কামে খুমল বলল, িখন মস বলল, ‘িুক্ষে 
ভে কমরা না। িুক্ষে যাক্ষলে কাওে মেমক মরহাই মপমে 
মগে’। নারীদ্বমের একেন বলল, ‘মহ আোর ক্ষপিা, 
আপক্ষন িামক েেুর ক্ষনযুি করুন। ক্ষনশ্চে আপক্ষন 
যামদরমক েেুর ক্ষনযুি করমবন িামদর েমিয মস উত্তে, 
ময শক্ষিশালী ক্ষবশ্বস্ত’। মস বলল, ‘আক্ষে আোর এই 
কনযাদ্বমের একেনমক মিাোর সামে ক্ষবমে ক্ষদমি চাই এই 
শমিণ ময, িুক্ষে আি বের আোর েেুরী করমব। আর যক্ষদ 
িুক্ষে দশ বের পূর্ণ কর, িমব মসিা মিাোর পি মেমক 
(অক্ষিক্ষরি)। আক্ষে মিাোমক কষ্ট ক্ষদমি চাই না। িুক্ষে 
ইনশাআল্লাহ আোমক সৎকেণপরাের্মদর অন্তভুণি পামব’। 
েূসা বলল, ‘এ চুক্ষি আোর ও আপনার েমিয রইল। দু’ক্ষি 
মেোমদর মযক্ষিই আক্ষে পূরর্ কক্ষর না মকন, িামি আোর 
ক্ষবরুমে অক্ষভমযাগ োকমব না। আর আেরা ময ক্ষবষমে 
কো বলক্ষে, আল্লাহ িার সািী”। [সূরা আল-কাসাস, 
আোি: ২৫-২৮] 
উি আোি ও হাদীসসেূহ মেমক এিাই প্রিীেোন হে 
ময, ইসলাে সবণদা শ্রে ও শ্রক্ষেমকর অক্ষিকার সম্পমকণ 
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সমচিন। োক্ষলক শ্রক্ষেমকর চুক্ষি অনুযােী সবার কাে ও 
পাওোনা ক্ষেক্ষিমে মদওো আল্লাহর অমোঘ ক্ষবিান। আল্লাহ 
বমলমেন, 

َها﴿ يج
َ
أ فُوا َٰٰءاَمُنٓوا ٰٰٱََّلِينََٰٰيَٰٓ و 

َ
 [١: دةاملائ] ﴾بِٱل ُعُقودِ ٰٰأ

“মহ েুক্ষেনগর্, মিােরা অঙ্গীকারসেূহ পূর্ণ কর”। [সূরা 
আল-োমেদাহ, আোি: ১] 
 

সোপ্ত 


